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الكتاب خطبة

الرحيم الرحمن هللا بسم

وصالة الدول، مىضمن من أخبار عليه وقص األول، تاريخ لرسوله حفظ الذي هلل الحمد
أحسن من التاريخ فإن بعد: أما األنبياء، وجميع وصحبه وآله األصفياء، خري عىل وسالًما
ما املتأخرون فيها يرى مرآة فإنه الزمان، غابر يف سبقه بمن ليعترب اإلنسان؛ يطالعه ما
محاسن الجيل هذا أبناء منه فيلتقط واختبار، وعلم وآثار، أعمال من املتقدمون، به قام
وينبذون الخالل، وممدوح الخصال، بمحمود ويتمسكون طويل، زمن من به قاموا ما
يف ومكثه قصري، اإلنسان عمر إن إذ الفوائد، أعظم بذلك لهم فتحصل العوائد؛ من املرض
حياته طول يف يأخذه ولم سنة، ألف ر ُعمِّ أنه فرضنا وإذا بكثري، ليس الفانية الدار هذه
باإلعياء، ذلك بعد لرجع يستفاد؛ به ما عىل ليحصل واالجتهاد، الجد يف ا ُمِكدٍّ ِسنة، وال نوم

املجال: هذا مثل يف قال من هللا ورحم أشياء، عنه وغابت شيئًا وحفظ

ص��دره ف��ي ال��ت��اري��خ ي��ِع ل��م م��ن ع��اق��ل وال ب��إن��س��ان ل��ي��س
ع��م��ره إل��ى أع��م��اًرا أض��اف ق��ب��ل��ه م��ن أخ��ب��ار َدَرى وم��ن

بخدمة له أقوم أن — الفيوم مديرية وهو — الخصويص وطني حب دعاني ولذلك
املديرية هذه وأهل عموًما املؤرخون إليه يرجع كتاب يف تاريخه من تفرق ما تجمع
من الرجال من فيها اشتُهر وما وآثارها، أخبارها من معرفته يريدون فيما خصوًصا
فيها، األموال وجباية وأنواعها، املحاصيل من به اشتُهرت وما اآلن، إىل الزمان قديم
املسماة والرتعة أنشأها، ومن إنشائها، وسبب موريس، بحرية وتاريخ مؤسسيها، وأصل
رواه من إىل نسنده ذلك كل املؤرخني، قدماء أقوال من ذلك كل يف أتى وما يوسف، ببحر
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وجه نَر لم ما مخصوص فكر نحو ميل إلينا ينسب لكيال واآلثار األخبار مدوِّني من
كالشمس. ظاهًرا ثبوته

عىل يحتوي األول: فالقسم أقسام: خمسة إىل التاريخ هذا نقسم أن عىل اعتمدنا وقد
الثاني: والقسم باشا، عيل محمد له املغفور تولية قبل ما إىل نشأتها منذ الفيوم تاريخ
والقسم هجرية، ١٣١٢ لسنة املوافقة ميالدية ١٨٩٤ سنة آخر إىل البطل هذا تولية منذ
ونثر، نظم من الفيوم يف قيل وما واألولياء، واألدباء العلماء أشهر عىل يحتوي الثالث:
وعدد وقراها، مدنها وأسماء الجغرايف، الفيوم مديرية موقع عىل يحتوي الرابع: والقسم
الدواوين فروع من بها وما محاصيلها، أهم عن وإحصائية وترعها، وأطيانها أهاليها
والجمعيات، املحالت من بها ما وأشهر ذواتها، وأسماء املدينة، وتجار األمريية، واملصالح

ذكره. يهم مما ذلك وغري
وجملة الخدمة، كبار وبعض الدواوين رؤساء صور عىل يحتوي الخامس: والقسم
سريتهم. يف لهم وقع ما وأشهر الصور، ذوي تراجم ملخص مع الفيوم، وذوات أعيان من
تسلسل يمكن ال واألقطار الدول من كثريًا أن يخفى وال الكتاب، أقسام هي هذه
أحوال تاريخ بتسلسل نُِلمَّ لم إذا لوم فال أحوالها، عليه كانت ما أو حكامها تاريخ
صغري إقليم يف وخصوًصا األمور، أصعب من هذا ألن حاكًما؛ حاكًما أو سنة سنة الفيوم
بالغيب، يحيط حتى إلًها ليس املؤرخ إن إذ القديم، الزمن يف وباألخص كمديريتنا،
فاملؤرخ لها؟ تابعة بمديرية فكيف ا جدٍّ غامض القديم مرص تاريخ نفس أن ومعلوم
شيئًا يخلق أن له وليس تأليفه، بموضوع يختص ما القديمة التواريخ من يقتبس رجل
يف املديرية هذه عن قيل ما جمعنا أننا لتاريخنا بالنسبة األمر يف ما فغاية عنده. من
هريودوتس، الشهري الرجل تاريخ مثل وغريهم، املؤرخني قدماء قاله مما القديم تاريخها
وخالفهم. العرب مؤلفي من وغريهم كمال، بك أحمد حرضة وكتاب املقريزي، وخطط
فيما الحديثة والتآليف الرسمية، املصادر من فنأخذه الحديث الفيوم تاريخ وأما
املغفور عهد آخر منذ روا ُعمِّ الذين الثقات الرواة أصدق أفواه ومن بالجغرافيا، يختص
الخايل اإلدراك، القوي العقل، بالسليم إال منهم نثق وال اآلن، إىل باشا عيل محمد له

عيانًا. وشاهدناه زماننا يف حصل ما إثبات مع الغرض،
لنا باستحضارها فأعلناهم مديريتنا، أعيان جميع صور نضع أن بودنا كان وقد
األثر وتخليد الفائدة، لزيادة التاريخ هذا ضمن طبعها يمكن حتى معدن عىل لنقشها
بالشكر مشفوعة صورته أعطانا فالبعض بالدهم، يف املتمدِّنني عادة جرت كما والذكرى،
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لم الذين هؤالء بعض ضمائر تصفحنا وملا اإلباء، كل أبى اآلخر والبعض واملمنونية،
لم الغراء الرشيعة بأن إقناعهم فحاولنا رشًعا»، املحرمات من هذا «إن فريق: قال يريدوا
األفكار، من عليه هم ما عىل هؤالء فرتكنا الرد، وعدم الصد إال منهم يكن فلم ذلك، تحرم
يف تصويرنا معنى فما األمراء، وال امللوك وال الوزراء من لسنا «إننا قال: آخر وفريق
ال فحينئذ ملرص، ا عامٍّ تاريًخا كتابنا كان إذا قولكم يصح كان «نعم، لهم: فقلنا تاريخ؟!»
صورة فوضع مديريتنا عىل مقتًرصا كتابنا دام ما ولكن معنى، صورتكم لوضع يكون
وضع وأن خصوًصا التاريخ، ذلك يف املستحسنة الكماليات من حكومتها ورؤساء أعيانها
الذي األمر السمه، وتخليًدا املستقبل يف ألعماله عنوانًا ستكون الصورة صاحب ترجمة
أيًضا هؤالء يقبل فلم املستقبل»، يف أهمية له فستكون الحارض يف فائدة له تكن لم إن

منهم. علينا تفضل من صور وضع عىل واقترصنا وشأنهم، فرتكناهم
جزاءً أحد من الخدمة هذه عىل نريد ال أننا عىل ملديريتنا. به نقوم أن أردنا ما هذا
الخطأ من به يراه عما الطرف يغض أن كتابنا يتصفح ممن نرجو أننا غري شكوًرا، وال

والسالم. وحده. هلل والعصمة الهفوات محل اإلنسان إذ والخطل،
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الفيوم اسم تحقيق

عرشة، الثانية العائلة ملوك أحد الثالث أمنمحعت امللك هو موريس بحرية حفر الذي إن
اسم أن القديمة اآلثار يف ووجد نفرورع»، «سبك زوجته اسم وكان الرعاة، من وهو
امللك زوجة اسم عىل الفيوم اسم وضعوا قد يكونوا أن يبعد فال سبك»، «بي القديم الفيوم
بالهرمسية الفيوم واسم اليم، مدينة أي «بيومع» باسم أيًضا الفيوم وكانت املذكورة.

«فايوم». أو «بايوم»
قد يوم» «ألف قولهم: من مأخوذ الفيوم اسم إن قالوا الذين أن يُعرف هذا ومن
جملة يف الفيوم بنى ملا يوسف سيدنا «إن قولهم: عىل الزعم هذا وتحرير كثريًا، أخطئوا
كم يف يوسف: فسأل فرآها امللك وجاء أشهر، أربعة أو يوًما سبعون أنها يف اختلفوا أيام
هذا إن وقال: قوله امللك فاستغرب األيام. من كذا يف فقال: ترعتها؟ وحفرت بنيتها يوم

الفيوم.» باسم فدعوها يوم. ألف األقل عىل يستغرق عمل
سيدنا قبل موجوًدا كان الثالث أمنمحعت أن لوجدنا التواريخ تصفحنا لو أننا مع
املذكور، أمنمحعت زمن يف «فايوم» أو «بايوم» الفيوم سميت وقد طويل، بزمن يوسف
القائل لقول صحة ال فإذن األقدمني، آثار من ذلك ثبت كما يوسف سيدنا ميالد قبل أي

يوم». «ألف من مأخوذ اسمها بأن
االسمني، هذين عن محرف الفيوم ولفظ البحر، بلد «فايوم» أو «بايوم» ومعنى

التعريف. أداة «ال» إليه ومضاف



الفيوم تاريخ

ومحتوياتها الفيوم هريودتسعن أقوال

التي البالد أغلب يف ساح وقد األقدمني، تاريخ بعلم اشتُهر يوناني رجل هو هريودتس
منذ املؤرخ الرجل هذا تويف تاريخه، كتابة عىل ساعده ما أهلها، عن وأخذ تاريخها ن دوَّ
بعض إضافة مع نقلناه — يأتي ما بالفيوم يختص فيما تاريخه يف قال سنة، ٢٢٠٠

بيانات:
ملوك أي — امللوك هؤالء من يكن لم إنه املرصيني: كهنة أي — الكهنة يل «وقال
يعني — موريس إال جليل بأثر وال عظيمة بأعمال امتاز واحد — عرشة الثانية العائلة
فلكانوس هيكل دهليز بنى ألنه كثرية؛ بآثار اشتُهر فإنه آخرهم وهو — الثالث أمنمحعت
سأذكر أهراًما أنشأ وأنه بعد، فيما مساحتها سأذكر بحرية وحفر الشمال، جهة إىل الذي

ا.ه. البحرية.» ذكر عىل آتي حينما كربها
نصه: ما تاريخه من آخر موضع يف وقال

األمم، وسائر أنفسهم املرصيني إقرار بحسب مرص يف جرى ما اآلن أذكر وأنا
بنفيس. شهدته ما ذلك عىل وأضيف

املرصيون تمتع مًعا، لفلكانوس وكاهنًا ملًكا كان الذي سيتوس موت بعد
عرش اثني اختاروا ملك بال برهة يلبثوا أن يقدرون ال كانوا إذ ولكن بحريتهم،
وصار منها، لقسم ملك كل جعلوا قسًما، عرش اثني إىل مرص وقسموا ملًكا،
وأال بعًضا، بعضهم يرضوا أال وتعاهدوا بالزواج، امللوك هؤالء بني االتحاد
وكانت الصادقة. باملحبة متحدين دائًما يبقوا وأن اآلخر، بملك الواحد يطمع
أول منذ ألنه يعرض؛ خطر كل بإزاء ويثبتوا يتقوا أن املعاهدة هذه من الغاية
من بكأس فلكانوس هيكل يف سكيبًا منهم يقدم من أن وحي بلغهم ملكهم

الهياكل. كل يف يجتمعون كانوا ولذلك مرص، كل عىل يملك نحاس
بنْوا عزمهم تم فلما جميًعا، نفقتهم عىل أثًرا يبنوا أن أيًضا وأرادوا
البناء هذا رأيت وقد التماسيح، مدينة وقرب بقليل موريس بحرية فوق بربَى
تشبهه ال أبنيتهم وكل األغارقة أعمال فكل الواصفني، وصف يفوق فوجدته
وهياكل بكثري، دونه جميعها بل النفقة، جهة من وال الشغل جهة من ال
عنها، يُقال ما كل فوق فهي األهرام وأما املدح. تستحق وساموس أفسس
الرببى أن عىل األغارقة. أبنية بأعظم يُقابل أن يمكن خصوًصا منها واحد كل
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اثنتي من مؤلف فهو — البريانتا املسماة هي الرببى — نفسها األهرام يفوق
إىل وستة الشمال إىل منها ستة متقابلة، أبوابها أسوار بها تحدق داًرا عرشة
منها مزدوجة، ومنازلها واحد، سور الجميع وحول متالصقة، وكلها الجنوب،
ثالثة وكلها األرض، فوق وخمسمئة وألف األرض تحت غرفة وخمسمئة ألف
ألني بتحقيق عنها أتكلم ولذلك فيها، وُجْلت العليا املنازل دخلت وقد آالف.
ألن يل؛ قيل ما إال عنها أعرف فال األرض تحت التي وأما بعيني، شاهدتها
مدافن متخذة قولهم عىل ألنها أراها؛ أن يل يسمحوا لم أمرها املتولني املرصيني
املنازل عن إذن أتكلم فال كله، البناء هذا بنوا الذين وامللوك املقدسة للتماسيح
ما كأعظم وأحسبها رأيتها فقد العليا وأما الناس، كالم عن نقًال إال السفىل

األزمان. سالف يف البرش عمل
من املؤدية املتعرجة املسالك اختالف من تعجبًا إال اإلنسان يزداد فال
تلك من مجموع وكل آخر، دور إىل منها املؤدية واملنافذ املنازل، إىل الدور
أخرى، منازل إىل منها يوصل معابر إىل تنتهي كثرية، غرف من مؤلَّف املنازل
حجر من املنازل مجموع كل وسقف آخر، دور إىل للوصول غرفها تجتاز

مسنمة. بصور منقوشة كلها وهذه الجدران، وكذلك
ويف اإلحكام، متقنة أبيض، حجرها األساطني من صفٌّ دار كل وحول
حفرت قد أورجية، خمسون علوه هرم يوجد الرببى بها ينتهي التي الزاوية

األرض. تحت بمدخل إليه ويوصل الحيوانات، لبعض كبرية صور عليه
أعجب إليه القريبة موريس بحرية فإن عجيبًا، الرببى هذا كان ومهما
أن أي سخينة، ستني عن عبارة استادة وستمئة آالف ثالثة محيطها منه؛
البحرية وهذه البحر، جهة من كلها مرص ساحل مسافة بمقدار استدارتها
موضع عمق يف أورجية خمسون عمقها الجنوب إىل الشمال من طوًال املمتدة
وسطها يف يُشاهد فإنه نفسها منها والدليل الناس بأيدي ُحفرت وقد منها،
املاء، تحت وخمسون أورجية خمسون املاء فوق منهما كل علو هرمان تقريبًا
الهرمني هذين من كل فطول عرش، عىل جالس ضخم تمثال منهما كل وعىل
ستة األورجية ألن بليثرات؛ ستة أي استادة تكون أورجية فمئة أورجية، مئة

قبضات. ست والذراع قبضات أربع والقدم أذرع أربع أو أقدام
ا جدٍّ جافة فيها التي األرض ألن نبع؛ من ليست موريس بحرية ومياه
مدة البحرية إىل النيل من فتجري بينهما، برتعة النيل من بها يؤتى بل وقاحلة،
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املياه رجوع مدة ويف األخرى، األشهر ستة النهر إىل البحرية ومن أشهر، ستة
فضة وزنة امللوكية للخزينة رضيبة البحرية يف الصيد من يكون النهر إىل منها
الرضيبة تكون ال النيل من املياه تدخلها التي أشهر الستة يف لكن يوم، كل
فيكون — درهًما ٩٠ واملنا درهم ٥٤٠٠ عن عبارة الوزنة — منا عرشين إال
امللكة حيل عىل تنفق وكلها درهم، ٢٩٦٠٠٠ للخزينة السنوي الصيد مدخول

وعطرها.
طول موازاة األرضعىل وسط إىل وتتجه الغرب، جهة من عطفة وللبحرية
من «سريته» خليج يف البالد أهايل ملنفعة مياهها وتتفرغ منف، فوق الجبل
استُخرج ما موضع يف أَر لم ولكوني األرض. تحت من قناة بواسطة ليبيا
أهل سألت وجوده مكان ملعرفة مشتاًقا وكنت البحرية، حفر عند الرتاب من
أكثر تصديقهم عيلَّ يصعب فلم غريهم، من البحرية إىل أقرب هم الذين البالد
نحو من اآلشوريني مدينة نينوى أهل فعل عما الخرب تصديق عيلَّ صعب مما
وفرية وكانت نينوى، ملك رسدنابال كنوز رسقة أرادوا لصوًصا أن وذلك هذا،
موضع من األرض يحفرون فابتدءوا األرض، تحت مكان يف ومكنوزة ا، جدٍّ
يحفرون فاستمروا تام، بتحقيق املسافة وعرفوا التدابري اتخذوا وقد سكناهم،
ويلقونه الرتاب يأخذون كانوا الليل دخول وعند امللك، قرص إىل وصلوا أن إىل
بلغوا أن إىل عملهم يف هكذا وبقوا نينوى، مدينة طول عىل يجري وهو دجلة يف
يكونوا لم أنهم الفرق لكن مرص، أهل عمل سمعت ما عىل وهكذا غايتهم.
الرتاب ينقلون كانوا شيئًا حفروا وكلما النهار، يف بل ليًال البحرية يحفرون
أهل صدق إذا البحرية حفر كان الطريقة هذه وعىل فيبدده، النيل يف ويلقونه

ا.ه. البالد.

كما التمساح، يعبدون كانوا الفيوم أهل إن قوله من ويؤخذ آخر، موضع يف وقال
اآلتية: عبارته من ذلك يتضح

ويقتلونها، يطاردونها وبعضهم مقدسة، التماسيح يحسبون املرصيني وبعض
شديًدا، احرتاًما يحرتمونها موريس وبحرية طيوة نواحي يسكنون فالذين
ويعلقون اليد، مس يحتمل أن ويعلمونه يربونه صغريًا تمساًحا يأخذون وكلهم
أساور، األماميتني قائمتيه يف ويجعلون مقلدة، حجارة أو ذهب من حلًقا أذنه يف
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حيٍّا، دام ما به ويعتنون مفروضة، أخرى وأطعمة الذبائح لحم من ويطعمونه
هريودتس. كالم انتهى مقدس. تابوت يف ويضعونه يحنطونه مات وإذا

الفيوم عن خططه يف املقريزي أقوال

هذا تحت قال واختصار. ترصف بعض مع الشهري العربي املؤرخ هذا أقوال نقلنا
واملنهى»: الفيوم «خليج العنوان

هو كما الفيوم عمر عندما — السالم عليه — الصديق يوسف هللا نبي حفره «مما
وإذا أبًدا، جريه ينقطع ال النيل من مشتق وهو الكتاب، هذا من الفيوم خرب يف مذكور
ابن يعني «ديروط» الرشيف بدورة اليوم تعرف التي رسيام دورة ناحية النيل قابل
تستقل املنهى تسمى شعبة غربيِّه يف منه تشعبت بيربس، الظاهر أيام يف النايب ثعلب
جميع يف جريانه ينقطع ال نهر وهو يوسف، ببحر عرف اآلن وهو الفيوم، إىل يصل نهًرا
ومن هناك. بحرية يف مائه فضل ينجز ثم دائًما، سقيًا عامته الفيوم فيسقي السنة،
جريًا يجري ثم املندَّى، املكان دون بلل له يكون ثم فوهته، من ماؤه ينقطع أن العجب
أنهار، منه ويتشعب بالسفن، إال يُقطع ال جاريًا نهًرا يستقل ثم البلل، مكان دون ضعيًفا
ا.ه. أعلم.» وهللا أماكنه، وعامة وبساتينه ومزارعه قراه يسقي الفيوم يعم قسًما وينقسم

الفيوم»: مدينة «ذكر العنوان هذا تحت وقال
الصديق يوسف السيد ويل فلما النيل، ماء مغيض مكان الفيوم موضع أن «اعلم
الريان ملك «ثم شاه: وصيف ابن قال رها، عمَّ مرص أمور تدبري — السالم عليه —
وكان امللك، رسير عىل فجلس نهراوش، تسميه والقبط يوسف، فرعون وهو الوليد بن
خراج الناس عن وأسقط بالجميل، فوعد متمكنًا، عاقًال، الوجه، جميل الخلق، عظيم
له يقال بيته أهل من رجًال البلد عىل وملَّك والعام، الخاص يف املال وفرق سنني، ثالث
من رسير امللك قرص يف له يُنصب أن فأمر العزيز، األثر أهل يسميه الذي وهو أطفني،
يديه، بني والُكتَّاب العمال ويخرج امللك، باب إىل ويروح فيه ويغدو عليه، يجلس فضة
يف نهراوش فانغمس للذَّته، ه وخالَّ أموره بجميع وقام سِرته، َخْلَف ما نهراوش فكفى
وعمل يشء. عن يسأل ال وهو عامر والبلد حينًا، للناس ظهر وال عمل، يف ينظر ولم لهوه،
وقعت إذا فكان ملون، وبلَّْور مفرطة أسماك فيه ماء وحولها ملون زجاج من مجالس له
فكان السنة، أيام عدد عىل منتزهات عدة له وُعملت عجيب، شعاع له ظهر عليه الشمس

لغريه. ليس ما والفرش اآلنية من موضع كل يف له وعمل منها، موضع يف يوم كل يف
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يقال العماليق من ملك فسار أطفني، وتدبري بلذته تشاُغلُه النواحي بملوك فاتصل
عليه جيًشا العزيز إليه فجهز حدودها، عىل ونزل مرص، إىل يخوم بن عاكر قابوس أبو له
األعالم وهدم وقتله، العمليقي به فظفر سنني، ثالث يحاربه فأقام بريانس، له يقال قائد
إليهم فخرج واستغاثوا، امللك قرص إىل الناس فاجتمع البلد، يف طمعه وقوي واملصانع
الحوف، وراء من فالتقوا األتباع، سوى مقاتل ألف ستمئة يف وخرج جيوشه، وعرض
فقد وبالجملة الشام. حد إىل نهراوش وتبعه العملقي فانهزم شديد، قتال بينهما وكان
يأكلون الذين الدمدم بالد تجاوز أن إىل السودان فرضب الحرب، حب صدره يف هاج
اللذات، يف منغمس بأنه القول من وتخلص امللوك، جميع خافه حتى وغريهم، الناس
حدث وحينئذ تركه، كما األمور متوليًا أطفني املسمى العزيز فوجد بالده إىل رجع ثم
والريان العزيز مات وبعدها القصة. آخر إىل العزيز امرأة راودته أن بعد السجن ليوسف
يوسف ويل ثم والجدب، الخصب أيام مرص خزائن عىل يوسف وحصل املالذِّ، عىل منعكف

مرص. يف األحكام
مرص أهل فإن الفيوم، يوسف عمل نهراوش— املسمى الريان وقت أي — وقته ويف
هذه وهبت «إني له: فقال فاختربه، نفعه ونقص كرب قد وقالوا امللك، إىل به وَشْوا كانوا
حتى للمياه واحتال يوسف، فعملها لها»، فدبِّرها للماء، مغايض وكانت البنتي الناحية
موزونًا، مقسوًما فيها املاء وجعل الالهون، وبنَى املنهى وساق أوحالها، وقلع أخرجها،

حكمته. من فعجبوا أربعة شهور يف منها وفرغ
لفرعون وزر ملا إنه الفيوم مدينة — السالم عليه — يوسف بناء خرب يف ويقال
ولكن بركتك، أنىس وال لريبة أعزلك «لم فقال: عزلتني؟» «لَم فقال: عزله، سنة ثالثني
الوزير ل يتأصَّ أن نخىش وإنا سنة، ثالثني من أكثر وزير لنا يتوىل ال أن إيلَّ عهدوا آبائي
مرص ديار صريت حتى لك نصحي علمت «قد يوسف: له فقال امللك»، عىل يدبِّر حتى
فرعون: له فقال وعشريتي.» أهيل وقوت لقوتي تكون أرًضا فأقطعني لك، ملًكا كلها
جبل وفيها الفيوم، أرض رأى حتى األرض قفار يف يوسف فمىش شئت.» حيث «اخرت
خرًقا فخرق النيل، يركبه قاعها أن رأى حتى النيل ماء فوزن وبينها، النيل بني حائل
ثالثمئة املاء جوانب يف وعمل األرض فسقى الفيوم، إىل فيه املاء وساق الجبل، ذلك يف
إذا فكان ازدرعها، التي واألقوات بالغالل وشحنها السنة، أيام عدد عىل قرية وستني
فيوم، ال قرى من قرية يف جمعه ما يوم كل باع مرص، بأرض الجوع ووقع النيل نقص
بعد امللك فرده ماله، وكثر يوسف شأن فعظم للملك؛ جمعها كما لنفسه مرص ملك حتى
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بها فخرج املقدسة، األرض إىل جثته بخروج فأوىص وزير، وهو وتويف وزارته، إىل مدة
بني فيما الجبابرة فهزمته إرسائيل، بني من ألف مئة يف يوسف بن أفرايم بن هارون
بعث حتى بها فأقاموا مرص، إىل معه بقي بمن وعاد معه، من أكثر وهلك والشام، مرص
مرص من إرسائيل ببني فخرج رسوًال، فرعون إىل — السالم عليه — عمران بن موىس هللا

الفيوم. استُنبطت الزمان ذلك ويف — السالم عليه — يوسف جثة ومعه
منزلته وعظمت مرص، ملك ملا — السالم عليه — يوسف أن ذلك سبب كان وقيل:
وتغري علمه قل يوسف «إن له: امللك وزراء قال سنة، مئة سنه وجاوز فرعون، من
وا فكفُّ لهم، اللفظ وأساء مقالتهم، عليهم ورد فرعون، فعنَّفهم حكمته»، ونفدت عقله
به.» اختربوه يشء أي من شئتم ما «هلموا لهم: فقال سنني بعد القول بذلك عاودوه ثم
فاجتمع وفضوله، الصعيد ماء مُلَصالة كانت وإنما الجوبة، يدعى يومئذ الفيوم بلد وكان
يوسف «سل لفرعون: فقالوا يوسف، بها يمتحنون التي املحنة هي تكون أن عىل رأيهم
خراجك.» إىل وخراًجا بلدك، إىل بلًدا فتزداد منها، ويخرجه عنها، الجوبة ماء يرصف أن
بلًدا، لها أطلب أن بلغت إذا رأيت وقد مني، فالنة ابنتي مكان «تعلم فقال: يوسف فدعا
من إال الوجوه من بوجه يُرى ال قريب بعيد بلد أنه وذلك الجوبة، إال لها أصب لم وإني
مفازة من إال مرص من النواحي من ناحية من تُؤتى هي ليست وكذلك صحراء، أو غابة
ناحية من تُؤتى ال مرص ألن البالد؛ وسط يف مرص كمثل مرص وسط فالفيوم وصحراء،
وال وجًها ترتكنَّ فال إياها، اقتطعتها «وقد قال: مفازة.» أو صحراء من إال النواحي من
شاء إن فإني إيلَّ، فابعث ذلك أردت متى امللك، أيها «نعم يوسف: فقال بلغته.» إال نظًرا

أعجله.» وأرفعه إيلَّ «أحبه قال: ذلك.» فاعل هللا
كذا، موضع من الصعيد أعىل من خليًجا ُخلُج: ثالثة تحفر أن يوسف إىل فأُوحي
كذا، موضع إىل كذا موضع من غربيٍّا وخليًجا كذا، موضع إىل كذا من رشقيٍّا وخليًجا
أن البنائني وأمر الالهون، إىل أشمون أعىل من املنهى خليج فحفر العمال يوسف فوضع
لها يقال بقرية خليًجا وحفر الرشقي، الخليج وهو الفيوم خليج وحفر الالهون، يحفروا
يف فصب الرشقي، الخليج من ماؤها فخرج الغربي، الخليج وهو الفيوم قرى من بنهمت
الجوبة يف يبق فلم الغرب، إىل بنهمت صحراء يف فصب الغربي الخليج من وخرج النيل،
ذلك وكان منها، وأخرجه والطَّْرفاء القصب من فيها كان ما فقطع الَفَعلة أدخلها ثم ماء،
رأس يف فدخل النيل ماء وارتفع برية، نقية الجوبة أرض صارت وقد النيل. جري ابتداء
فسقاها خليجها فدخل الفيوم، إىل فقطعه الالهون إىل انتهى حتى فيه فجرى املنهى
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فلما يوًما، سبعني يف كله هذا وكان ووزراؤه، امللك إليها وخرج النيل. من لجة فصارت
تُزرع وأقامت الفيوم، فسميت يوم» ألف عمل «هذا أولئك: لوزرائه قال امللك إليها نظر

مرص. غوايط تزرع كما
ملك — السالم عليه — يوسف أن هذا: غري الفيوم استخراج يف سمعت وقد قال:
واختلف يوسف كرب قد مرص: أهل فقال سنة، أربعني يدبرها فأقام ثالثني، ابن مرصوهو
وتعمل وتصلحها لنفسك تقطعها أرًضا املوات من لنفسك اخرت وقالوا: فعزلوه. رأيه،
رددناك عقلك من زيادة يف أنك نعلم ما تدبريك وحسن رأيك من رأينا فإن فيها، رأيك
إليها فشق فأُْعِطيَها، الفيوم موضع فاختار مرص، نواحي يف الَربِّيَّة فاعرتض ملكك. إىل
قال سنة. يف كله ذلك حفر من وفرغ كلها، الفيوم أدخله حتى النيل من املنهى خليج
الَفَعَلة بكثرة ذلك عىل وقوي بالوحي، ذلك عمل إنما أنه وبلغنا حبيب: أبي بن يزيد
وال مثًال كلها بمرص له يعلمون ال الفيوم من يوسف أحياه الذي فإذا فنظروا واألعوان،
إليه وا فردُّ اليوم»، منه تدبريًا وال رأيًا وال عقًال أفضل قط يوسف كان «ما فقالوا: نظريًا،

سنة. ومئة ثالثني ابن وهو مات حتى سنة، مئة تمام سنة ستني فأقام امُللك
للملك: فقال له، منهم املحنة عىل ذلك كان إنما وأنه امللك وزراء قول يوسف بلغ ثم
الفيوم «أُنِْزل قال: ذاك؟» «وما امللك: له فقال رأيت» ما غري والتدبري الحكمة من «عندي
— قرية ألنفسهم يبنوا أن بيت كل أهل وآمر بيت، أهل مرص كور من ُكوَرة كل من
قرية لكل ت صريَّ قراهم بناء من فرغوا فإذا — مرص كور عدد عىل الفيوم قرى وكانت
لكل وأُصريِّ نقص، وال زيادة ذلك يف يكون ال األرض، من لها أصريِّ ما بقدر املاء من
للمطاطئ ومرتفًعا للمرتفع مطاطئًا وأصريِّ فيه، إال املاء ينالهم ال زمان يف رشبًا قرية
وال حقه، دون بأحد يقرص فال َقبََضات، لها وأصريِّ والنهار، الليل يف الساعات من بأوقات
يوسف فبدأ «نعم.» قال: السماء؟» ملكوت من «هذا فرعون: له فقال قدره.» فوق يزداد
لها يقال قرية بالفيوم عمرت قرية أول وكانت حدوًدا، لها وحدد القرى ببنيان فأمر
القناطر، وبنيان الخليج بحفر أمر ثم فرعون، بنت تنزلها كانت التي القرية وهي سانة،
ولم الهندسة، حدثت يومئذ ومن املاء، ووزن األرض وزن استقبل ذلك من فرغوا فلما
مقياًسا ووضع يوسف، بمرص النيل قاس من أول وكان ذلك، قبل يعرفونها الناس يكن
فبنَْوا اللَِّبن ورضب البناء إرسائيل بني ألزم فرعون إن التوراة ويف جامعه: قال بمنف.

ا.ه. الفيوم.» هي الشارح: قال فيفوم. منها نة محصَّ مدن عدة له
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وضياعها»: وخلجانها الفيوم يف قيل ما «ذكر العنوان هذا تحت وقال
وكثرة الفيوم لجاللة والفيوم؛ مرص األيام: متقدم يف يقال كان اليعقوبي: «قال
الفيوم معنى أن املسعودي وحكى الخيش. يُعمل وبها املوصوف، القمح وبها عمارتها،
بالوحي، — السالم عليه — يوسف دبرها مدينة وهي الفيوم، القضاعي: قال يوم. ألف
مرص تمري فكانت واحًدا، يوًما مرص منها ضيعة كلُّ تَِمري ضيعة وستني ثالثمئة وكانت
يوسف فإن ذلك، عىل زاد ما يستبحر وال ذراًعا، عرشة اثنتي من تروى وكانت السنة،
بالحجارة وقوَّمه فيه، املاء دخول لهم ليدوم ورتبه مجرى لهم اتخذ — السالم عليه —
عليه ويزرع النيل، ماء فيه يخزن الفيوم رضوان: ابن وقال الالهون. به وبنى دة، املنضَّ
تحدث ما وأكثر وطعمه، النيل لون يغري خال إذا املاء هذا ترى إنك حتى السنة، يف مرات
الفيوم، ييل ما إىل وصاعًدا ونهيا، سفط القيظ أيام يف تكون التي البحرية يف الحالة هذه
الجنوب، ريح هبت إذا سيما وال مرص— يعني — املدينة أهل رداءة يف تزيد حالة وهذه

أرضها.» من بعيدة مسافة عىل مرص مدينة جنوب يف الفيوم فإن
عمرو أبي الدولة بقية املؤتمن القايض ابن عيل الحسن أبو السعيد القايض وقال

الخراج»: علم يف «املنهاج كتاب يف املخزومي القريش يوسف بن عثمان
غلب وإنما قطًرا، وأجودها أرًضا، وأوسعها تدبريًا األشياء أحسن من األعمال وهذه
وقفت وقد أرضها، من كثري عىل الرمل واستيالء أهلها، من لخلوها الخراب بعضها عىل
املدثورة األعمال خلجان فذكر الحسن بن جعفر بن إبراهيم إسحاق أبو عمله دستور عىل
تغريت ما ومنه َدثَر، قد ما منه كان وإن هنا، ها أوردته وقد ياع، الضِّ من عليها وما
اآلن، الغامر حال منه ليُعلم أوردته ولكن بالدثور مواضعه ُجهلت ما ومنه أسماؤه،
ليُعلم مصلحة إيراده ويف الغامر، من عليه يقدر ما عمارة يف رغبة له من به ويَستقيص
األمهات الُخلُج حال من الكشف أوضحه ما عىل — دستور — ونسخته موضع كل رشب
والفتح السد يف ورسمها منها، ضيعة كل ورشب املواضع، من لها وما الفيوم، بمدينة
وأربعمئة. وعرشين اثنتني سنة اآلخرة جمادى يف عمل ذلك وزمان والتحرير، والتعديل
فنذكر الخلج، هذه منه الذي األعظم البحر حال بذكر توفيقه وحسن هللا بعون نبتدئ

بصالحها: صالحه التي مادته
املعروف الصغري البحر من الخليج هذا إىل املاء يصل األعظم»: الفيوم «خليج
الساحرة بكريس املعروف الجبل عند البحر هذا وفوقه اليوسفي، الحجر ذي باملنهى
وعىل واألهناسية، والقسية األشمونية الضياع بعض رشب ومنه األشمونني، أعمال من
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اليوسفي، الحجر قال منها. كروم ماله كروم ورشب منه رشبها كثرية ضياع جانبيه
وهو بالصاروج املتقدمني عند املعروف والجري بالطوب مبنى جدار اليوسفي والحجر
بجدار الجنوب من نهايته من ويتصل الجنوب، إىل الشمال من وبناؤه والزيت، الجري
نهايته يف منه َميَالن ويحرصه الرشق، إىل الغرب من استقامة عىل بنائه مثل بناؤه
جهة من منه ذراًعا ثمانني طول عىل الجدار بهذا ويتصل العمل، بذراع ذراع مئتا وطوله
إىل انتهى إذا املاء رد األعظم الجدار بناء وفائدة الجنوب. من األعظم الجدار نهاية الغرب
جهة من الذي الجدار منه يتصل ما وطول الفيوم، مدينة إىل ذراًعا عرشة اثنتي حدود
يقابله مثله ميل إىل امليل هذا حدود من ينخفض ثم بامليل يتصل ثم الرشق إىل الغرب
ذراع مئة املنخفض وهو امليلني هذين بني ما وبُعد ذراًعا، خمسون الشمال؛ جهة من
من بجرس يُسدُّ الذي هو املنخفض وهذا أذرع. أربع منه املنخفض ومقدار أذرع، وعرش
جهة إىل قابله وما اللِّبش موضع وهو املاء عليه يجري ما وعرض لبًشا، يسمى حشيش
ما الشمال جهة إىل امليل بهذا ويتصل الثاني، اللبش مسك وعليه ذراًعا، أربعون الرشق
عىل يمر جدار الطول هذا نهاية عىل به يتصل ثم ذراًعا، وسبعون واثنان ثالثمئة طوله
ثم ذراع، مئة الرشق جهة إىل استقامته عىل طوله بالحجر مبني الحجر إىل استقامته
منه املنخفض وقدر ذراًعا، عرشون طوله ما الجدار بهذا يتصل حيث من أيًضا ينخفض
إىل الجدار بقية وطول اللكيد، يسمى حشيش بجرس يُسدُّ أيًضا املنخفض وهذا ذراعان،
وفيه مبلَّط، منه بطوله هذا وقبالة ذراًعا، وثالثون وست مئة الشمال جهة من نهايته
عنده الذي القديم الخليج من الفيوم إىل املاء تردُّ قديمة كانت بالحجر مبنية قناطر
الجدار ذَْرع جميع فيكون قديمة، قناطر عرش وعدتها أبواب، عليها وكان اليوم، السدود
من املعرتض الجدار دون العمل بذراع ذراًعا وسبعني واثنني سبعمئة نهايته من األعظم

الرشق. إىل الغرب
آثاره فتوجد بالجبل، يتصل حتى جميًعا جهتيه كلتا من األعظم الجدار هذا ويمر
عرضه، قل سطحه إىل انتهى وكلما مختلف، وعرضه استقامة، غري عىل مروًرا القيظ يف
منها يخرج َمنَافس وفيه ذراًعا، عرشة ست جميًعا أسفله من الظاهر مع أعاله وعرض
الحسنة العجائب من وهو وسليماني، وأزرق املينا يشبه ملونة زجاج برابخ وهي املاء،
فمن األهرام، وبناء اإلسكندرية بمنارة الالحقة األبنية من ألنه وإتقانه؛ البناء عظم يف
تغري وما الغاية هذه إىل — السالم عليه — يوسف عهد من عليه يمر النيل أن معجزته
خليجها من الفيوم مدينة إىل الزمان هذا يف البحر هذا من املاء ويدخل مستقره، عن
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الضيعتني هاتني رشب ومنه والالهون، بدمونة املعروفتني يْعتني الضَّ أرض بني ما األعظم
عن النيل قرص وإن البقر، أعناق عىل بالدواليب كرومها رشب ومنه َسيًْحا، وغريها

وُزرعت. البقر أعناق عىل منه ُسقيت سوادها إىل الصعود
يف رسم عليه وليس األوايس، بخليج يُعرف خليج إىل األعظم الخليج يف وينتهي
من وغريها ِبَركها فيمأل ببياض، املعروفة الضيعة إىل وينتهي تعديل، وال فتح وال سد
وينتهي عليه، ما رشب ومقدار لغايته منها مقسم كل إىل يصل مقاسم وللِربَك الربك،
ومنه باب وبَرْسمها لها، مقسمني من رشبها فمنه الكربى، باألوسية املعروفة الضيعة إىل
مقاسم ثالثة إىل ينتهي ثم باملاء، تعمل طاحونة الحد هذا وعىل وشجرها، نخلها يرشب
الثالث واملقسم عدة، لقباالت ومقسم لها، مقسم منها بمرطبنة، املعروفة الضيعة آخرها
وكان به، جائر وجميز َخِربت قد وبساتني سواٍق الحي وبهذا النخل، أحياء أحد يسقي
الضيعة إىل ينتهي ثم األول، صفة عىل ثاٍن حي إىل ينتهي ثم النخل، أَْقنية يف بيوت بها
معطَّل، خليج وفوقها صف يف مقاسم ثالثة إىل وينتهي بركها، فيمأل بالجوبة املعروفة
وهو البطس، إىل الخليج هذا من املاء ينتهي ثم ضياع، عدة املقاسم هذه من ويرشب
نضب فإذا َسيًْحا، لها أفواه من منه رشبها أباليز هذا بعد األعظم الخليج وعىل نهايته.

ِشباك. السمك صيد بَرسم أفواهها عىل نُصب النيل ماء
«خليج ب يُعرف خليج إىل الفيوم يريد من يمنة عىل األعظم الخليج ينتهي ثم
املرشق من الصحراء تجاوز كثرية وأباليز وغريها، سمسطوس رشب منه سمسطوس»،
أيًضا األعظم الخليج ينتهي ثم األوايس. وخليج الخليج هذا بني ما وهو ِقبِليِّه، ومن منه
إىل األعظم ينتهي ثم وغريه. األرز يُزرع وعليه ضياع، عدة رشب ومنه ذهالة»، «خليج إىل
يوسفية، قديمة أبواب ثالثة الخليج وبهذا بينطاوة»، «خليج إىل ينتهي ثم خلج، ثالثة
يوسفيَّنْي. بابني إىل أيًضا وينتهي املاء فيه ويمر العمل، بذراع ذراعان منها باب كل سعة
إىل هاتور من تخلو عرش استقبال عىل املطاطية وسائر هو يُسدَّ أن الخليج هذا ورسم
طوبة، من تخلو عرش إىل يُسدُّ ثم منه، تبقى عرش إىل كيهك استقبال عىل ويُفتح سلخه،
منه، تبقى عرش إىل أمشري استقبال عىل يُسدُّ ثم طوبة، َسْلخ إىل الغطاس ليلة يُفتح ثم
برمودة، من تخلو عرش إىل يُفتح ثم برمهات، من تخلو عرش إىل منه تبقى لعرش يُفتح ثم
ضياع. عدة منه ويرشب الضياع، من بَْحِريِّه عىل ما خرب وقد موضعه، يف يُعدَّل ثم

تكاثره. زمان يف املاء منه ويخرج بقبو، الجبل تحت َمِفيض الخليج ولهذا
السد يف وحكمه املطاطية، من وهو دله»، «خليج إىل األعظم الخليج ينتهي ثم
بابان وله املدينة، يريد من يرسة عىل وهو تقدم، كما والتحسني والتعديل والفتح
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أمهات ضياع عدة رشب ومنه وربع، ذراعان منهما كل سعة بالحجر مبنيان يوسفيان
ويف العظمى، الربكة إىل املاء فيفيض يفتح االستبحار لزمان مفيض وسطه ويف وغريها،
فتحت زادت فإذا حديد، من كانت إنها يقال أبواب له مفيض أيًضا الربكة هذه أقىص
الخليجني هذين عىل وكان سنرتية، إىل يمر إنه وقيل الغرب، إىل املاء فيميض األبواب

البقر. أعناق عىل ترشب كثرية وكروم بساتني
من إليه يصري ما لعظم بذلك سمي املجنونة»، «خليج إىل األعظم الخليج وينتهي
طواحني، تدار وبه كثرية، ضياع رشب ومنه ذكر، ما عىل وغريه السد يف وحكمه املاء،
الجبل تجاور الفيوم أقىصمدينة يف بركة وإىل القبلية، الضياع مياه ُمَصاالت تصري وإليه
الِربكة وهي فيها البحرية الضياع مصاالت من ينصبُّ ما ويلقي قطران، بأبي املعروف

العظمى.
مبنيان متينان يوسفيان بابان وله تاللة»، «خليج إىل األعظم الخليج ينتهي ثم
وال تعديل وال فتح وال سد رسم فيه وليس ذراع، وثلثا ذراعان منهما كل سعة بالحجر،
أراٍض وعدة املدينة طوائف رشب ومنه بحشيش، يُحيَّز فإنه النيل تقصري يف إال تحييز
يصعد حتى تُسدُّ أبواب وفيه املياه، مفاضل إليه الذي البطش خليج فوهة وفيه وِضياع،
عليه النفقة كانت يفسده حدث بالسد حدث وإذا معلوم، بقدر مرتفعة أراٍض إىل املاء
من خلجان إىل األعظم الخليج ينتهي ثم استحقاقها. بقدر منه ترشب التي ياع الضِّ من
مدينة يريد من يمنة عىل وهو سموه»، «خليج إىل ينتهي ثم وبَحريِّه، ِقبِليِّه يف جانبيه
وحكمه ونصف، ذراعان منهما كل سعة يوسفيان بابان وله املطاطئة، من وهو الفيوم،
بأبواب، مقاسم أربعة إىل وينتهي ضياع، وعدة كثرية طوائف رشب ومنه تقدم، ما حكم
الخليج هذا ُسدَّ فإذا حلوة عني فيه تبدود» «خليج منها كثرية، ضياًعا تسقي خلجان وإىل
ليُعمل املوضع هذا وُحفر املاء، ُعدم ملا العني هذه وظهرت جاورها، أرايضما منها سقى

بها. فاكتُفي العني، هذه منه فظهرت برئًا
أبواب وبها قديمة، ومقاسم شاذَْرَوانات بها خلجان إىل األعظم الخليج ينتهي ثم
يُسدَّ أن َع الرتُّ ورسم كثرية، ضياع منها يرشب والفتح، السد يف رسوم بها يوسفية
كيهك استقبال عىل وتُفتح سلخه، إىل هاتور من تخلو أيام عرشة استقبال عىل جميعها
سلخ إىل الغطاس يوم وتُفتح الغطاس، إىل منه تبقى لعرش تُفتح ثم يوًما، عرشين مدة
من عرشين إىل منه تبقى لعرش تُفتح ثم يوًما، عرشين أمشري استقبال عىل وتُسدُّ طوبة،
التعديل يف ولهم بعمارتها، فيُهتم تُعدَّل ثم برمودة، من تخلو أيام عرشة وتُفتح برمهات،
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أسماء اخترصت وقد عندهم. معروفة بقوانني بالعدل بها ِرشْ ناحية كل منه تُعطى قسم
ا.ه. أعلم. وهللا اآلن، أكثرها لخراب ذكرها التي الضياع

املرافق»: من فيها وما خراجها ومبلغ الفيوم فتح «ذكر العنوان هذا تحت وقال
الخيل جرائد العاص بن عمرو بعث للمسلمني الفتح تم «فلما الحكم: عبد ابن قال
رجل أتاهم حتى بمكانها املسلمون يعلم ال سنة الفيوم فأقامت حولها، التي القرى إىل
يف سلكوا فلما ديف، الصَّ عرفطة بن حبيش بن ربيعة معه عمرو فأرسل لهم، فذكرها
فما كذب قد كان فإن سريوا، تعجلوا، «ال فقالوا: باالنرصاف، فهموا شيئًا يروا لم املجابة
عليها فهجموا الفيوم، سواد لهم طلع حتى قليًال إال يسريوا فلم أردتم»، ما عىل أقدركم
وهو الصديف ناعمة بن مالك خرج بل ويقال: قال: بأيديهم. وألقْوا قتال عندهم يكن فلم
رأى فلما الفيوم، من خلفها بما له علم وال املجابة، ينفض فرسه عىل األشقر صاحب
بن قيس العاص بن عمرو بعث بل ويقال: قال: بذلك. فأخربه عمرو إىل رجع سوادها
عىل فَراَث القيس، سميت وبه بها، فنزل القيس أتى حتى فسار الصعيد، إىل الحارث
أنثى، وكانت البحر عليه فأجاز فرسه فركب ُكِفيَت، حبيش: بن ربيعة فقال خربه، عمرو
يقال وكان الفيوم، إىل انتهى حتى الرشقية ناحية من أجاز إنه ويقال: بالخرب. فأتاه

أعلم.» وهللا األعمى، لفرسه
ثالثمئة وهي الفيوم، كورة «ومنها مرص»: «فضائل كتاب يف الكندي ابن وقال
من سنة يف النيل قرص فإن الري، عن تنقص ال السنة، أيام عىل ُدبِّرت قرية، وستون
الكورة، هذه غري بالوحي بني ما الدنيا يف وليس قرية، يوم كل مرص بلد مار السنني
بأنهار قايسنا ولو أنهاًرا، أغزر وال خريًا، أكثر وال أخصب، وال منه أنفس بلد بالدنيا وال
العقل أهل من جماعة عدَّ ولقد الفضل. بذلك لنا لكان ودمشق البرصة أنهار الفيوم
املباح من فيها ما وعدُّوا ذلك فرتكوا تُحىص، ال هي فإذا وخريها الفيوم مرافق واملعرفة
هو فإذا والضعيف، القوي به يستعني معاهد وال مسلم من ألحد ِملك عليه ليس مما

صنًفا.» السبعني فوق
لكافور «وعقدت الكندي: عن مرص» أمراء عىل «الدالئل كتاب يف زوالق ابن وقال
دينار ألف ستمئة وثالثمئة، وخمسني ست سنة يعني السنة، هذه يف الفيوم اإلخشيدي
ومن الحوادث»، «متجددات كتاب يف الفاضل القايض وقال دينار. ألف وعرشين ونيًفا
واثنني ألف مئة مبلغ وخمسمئة وثمانني خمس سنة يف بلغت الفيوم إن نقلت: خطه
يغلُّ هناك معروف والفيوم البكري: وقال دنانري. وثالثة وسبعمئة دينار ألف وخمسني

املقريزي. كالم انتهى ذهبًا.» مثقال ألفي يوم كل يف
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عامًلا، شيًخا وكان املقريزي، الدين تقي الصمد عبد بن أحمد فاسمه املقريزي أما
ِحسبة ويل ،٨٤٥ بمرصسنة وتويف للهجرة، ٧٦٠ سنة ولد مشهوًرا، مؤرًخا بارًعا، إماًما
هللا! رحمه تويف، أن إىل دينية وظائف عدة يف وتنقل برقوق، الظاهر امللك ِقبل من القاهرة

الثمني» «العقد يف كمال بك أحمد حرضة أقوال

علماء من فاضل عالم هو اآلن، التاريخية اآلثار مصلحة موظفي أحد كمال بك أحمد
الفائدة، جليل كتاب هو الثمني» و«العقد — القدماء املرصيني لغة — الهريوجليفية اللغة
عن فيه جاء وقد وآثارهم. اآلن إىل ُعرفوا الذين ملوكهم أول من الفراعنة تاريخ يتضمن
الثالث»: أمنمحعت امللك مآثر «ذكر العنوان هذا تحت بنصه أثبتناه ما موريس بحرية

ذكًرا له شيَّدت الفيوم يف امللك هذا شيدها التي الجسيمة العمارات أن اعلم
مرص لوادي بالنسبة النيل أمر أحد عىل يخفى ال أنه وذلك مؤبًدا، واسًما مخلًدا
الزراعية األرايض بعض بقيت عادتها عن زيادته انقطعت إذا إنه حيث من
الجسور قطع املعتاد عن فيضانه زاد وإن بها، يُنتفع ال فصار ري غري من
اآلفتني، هاتني بني مرتددة مرص صارت ولذا باألرايض، وأرض القرى وغرَّق
الغربية الصحراء يف فوجد يتداركها أن أراد املضارَّ منه امللك هذا عرف فلما
الفيوم، بوادي اآلن تعرف للزراعة، أراضيها تصلح عظيمة بادية مرص من
قطعة وسطها ويف كالربزخ، أرض بقطعة األصيل النيل بوادي تتصل كانت
الغربي جانبها ويف املرصية، األرايض سطح يضاهي سطحها مستوية، أرض
اآلن املعروفة الطبيعية البحرية مياه تغمرها ا جدٍّ ومتسعة منخفضة أرض
قطعة وسط يف بركة بحفر وأمر فراسخ، عرشة من أكثر طولها قارون، بِربكة
املياه لخزن مربع مرت ماليني عرشة سطحها مساحة تبلغ املستوية األرض

الفيوم. واسم اسمها عىل الكالم وسيأتي فيها،
املخزونة املياه من فيخرج الربكة ُفتحت ضعيفة النيل زيادة كانت فإن
األيرس الجانب أرايض وسائر بل الفيوم، بادية مزارع لري يكفي ما فيها
يُخىش بحيث ا جدٍّ كثريًا النيل فيضان كان وإن األبيض. البحر إىل النيل من
الِربكة تلك إىل الرضورية املنافع عن الزائد القدر ُرصف الجسور، إفساد منه
قارون بحرية إىل عنها زاد ما انرصف املياه فيها َطَفَحت فإن الصناعية،
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سنة كل يف تعني الحكومة وكانت الحاجة. بحسب وتُفتح تُسدُّ قنطرة بواسطة
النيل زيادة الستكشاف النوبة إىل يتوجهون مأمورين النيل مياه ارتفاع قبل

معناها: الرببائي بالقلم نقوش الجهة تلك يف يُرى ولذا وقمنه، سمنه جهة
امللك حكم من عرشة الرابعة السنة يف النيل ارتفاع وصل هنا إىل

ذكره! خلد الثالث، «أمنمحعت»
عرشة الثانية العائلة عرص يف النيل فيضان أن «لبسيوس» جناب وذكر
عرش وسبعة أمتار ثمانية وقمنه سمنه جهة اآلن فيضانه أكثر عن يزيد كان
فيضانه عن تزيد الثالث «أمنمحعت» عرص يف املتوسطة زيادته وأن سنتيمرتًا،
وبركة طبيعية كانت قارون بركة أن تقدم مما لك فيتضح أمتار، سبعة الحايل
النيل ماء فيها يصب والثانية األسماك، كثرية األوىل وكانت صناعية، موريس
الرشق وقت كان فإذا سد، بواسطة فيها يُحجز ثم زيادته، وقت تُرعتني من
هاتني إحدى وكانت موريس، لربكة املجاورة األرايض فيسقي السد هذا ُفتح
الحايل، يوسف بحر تجاه تجري ثم الغربي، بجانبه النيل من تتفرع عتني الرتُّ
جهة تجري كانت الثانية والرتعة عتني. الرتُّ مجمع يف موضوًعا السد باب وكان
وسط يف وكان الرشق، عند األرض عىل املياه لتوزيع معدة وكانت الشمال،
كان األول فالهرم جالس، تمثال منهما كل يف هرمان الصناعية موريس بركة
فيه كان والثاني حفرها، التي ِبركته يشاهد «أمنمحعت» امللك تمثال فيه
صحيفة يف الربكة هذه رسم ُوجد وقد نفرورع»، «سبك املسماة زوجته تمثال
«مري»، وأصلها «موريس»، باسم اليونانيون وسمتها بوالق، بمتحف موجودة
أسماء آخر السني حرف يضعوا أن اليونانيني عوائد من وكان بحرية، ومعناها
موريس أن زاعمني موريس، بحرية وقالوا موريس إىل حولوها فلذا األعالم،

بيشء. وليس املرصيني، الفراعنة ألحد اسم
البحر، بلد بالهرمسية ومعناها «فايوم»، أو «بايوم» فأصلها الفيوم وأما
باسم لألرض تسميًة اإلقليم نفس عىل وأطلقوه الفيوم، فقالوا العرب عربها ثم
امللك هذا أعمال ومن الثالث، «أمنمحعت» امللك باقرتاح أخصبها الذي املاء
«البوراحونت»، الهرميس بالقلم وتسمى «البريانتا»، باسم الشهرية الرساي
كهنة من األعيان مجلس فيها ينعقد وكان البحرية»، فم «معبد ومعناها
متقابلة رحبة عرشة اثنتا بداخلها ويوجد السياسة، أمور يف للمداولة املرصيني
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الخارج من محَدقة الرساي وهذه اليمني، عىل وست الشمال عىل ست األبواب؛
وألف األول، الدور يف وخمسمئة ألف منها أودة، آالف ثالثة وفيها كبري، بسور
وجميعها ورحبات، إيوانات أيًضا وفيها الثاني، الدور يف فوقها وخمسمئة
الصفوف، منتظمة األبيض الحجر من أعمدة عىل ومقامة بالحجارة، مسقوفة
يُتوصل الغريبة واألشكال العجيبة بالرسومات مزين هرم الرساي هذه آخر ويف

الثالث. «أمنمحعت» ُدفن وفيه األرض، تحت برسداب إليه
أقسام بعدد كانت الرساي تلك داخل التي األماكن أن إسرتابون وذكر
فيها فيجتمعون مخصوص، محل قسم كل ملندوب فكان القديمة، مرص ديار
بالدهم أحوال يف يتداولوا لكي البلد قانون مقتىض عىل أو امللك أمر عىل إما
يف موضوعة الرساي وهذه العائلة، أو امللك وتغيري واألموال الرسوم كوضع
مرت مئتا طولها مربعة واسعة ربوة عىل موريس بحرية من الرشقية الجهة
مصنوعة موريس بحرية عىل املطلة وجهتها وكانت مرتًا، وستون مئة وعرضها
منها للخروج يهتِد ولم الطريق عن ضل إنسان دخلها فإن األبيض بالحجر
عىل ُوجد ما بدليل الحمامات، وادي من مجلوبة وأحجارها أماكنها، لكثرة
حكم من التاسعة السنة يف أنه عىل الدالَّة النقوش من املذكور الوادي صخور
الحجارة لجلب الوادي هذا إىل بنفسه امللك هذا توجه الثالث أمنمحعت امللك
شكل عىل نفسه تمثال وصنع الفيوم، بمدينة فيها العمل الجاري للعمارة
الحمامات وادى يف أيًضا ويُرى آنًفا. املذكور وهو أذرع، خمس ارتفاعه جالس
ملبارشة املهندسني من جماعة هناك أرسل امللك هذا أن تفيد أخرى نقوٌش
من نقوش أيًضا فيه وُوجد له، املطلوبة التماثيل ولعمل األحجار ونحت قطع
استخراج منها كثرية، مآثر امللك لهذا أن منها يُفهم دولته رجال بعض أعمال
أنه ومنها الفريوزج، معدن وأخصها الطور جبل جزيرة من املعادن بعض

ا.ه. كثرية. بالًدا وفتح الزنج، قاتل

الكتاب: هذا من بهامش وقال

فوجد موريس بركة قاس سنة، ٢٢٠٠ منذ مات الذي هريودت عن نُقل
هذه أن إسرتابون وذكر مرت. كيلو ٧٠٠ دائرتها ومحيط مرتًا، ٨٨ عمقها
سنة كل يف شهور ستة مدة لها املجاورة األرايض هذه تروي كانت الربكة
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بإلغاء الِربكة هذه إحياء يمكن إنه هاوس»: «وايت وقال بئونة. إىل طوبة من
الالهون جبال مضيق يف فيضانه مدة النيل مياه فتجري الالهون، قناطر
ِبركة جبال إىل سدمنت جبل من فتعمه الفيوم وادي جميع عىل تفيض حتى
بنفسه هو اكتشفها بركة يف تصب ثم قارون، قرص إىل طامية ومن قارون،
وبذلك قدًما، وخمسني بمئتني يوسف بحر عن منخفضة والريان ميه بوادي
ووادي الفيوم وادي تغطي الزمان قديم يف كانت التي املذكورة الِربكة تتجدد
أرًضا الجهات تلك فأصبحت الغرق، جهة يف املنخفضة واألرايض والريان ميه
بإصالح قبل من كانت كما املياه غطتها لو ولكن عنها، املياه بانحسار زراعية
قارون بركة من تتخلف زراعية بأراٍض استعواضها ألمكن موريس، بركة
الناحية يف قديمة مدن آثار هاوس وايت أيًضا اكتشف وقد عنها. املياه بمنع
الجهات تلك أن منها يُستنتج والريان، طامية من والرشقية الغرق من الغربية

ا.ه. القديم. العرص يف معمورة كانت

البغدادي تاريخ من نبذة

القرن أواخر يف بمرص حرض الشهري، السائح البغدادي اللطيف عبد هو املؤرخ هذا
الشديدة األهوال من هجرية و٥٩٨ ٥٩٧ عامي يف بها وشاهد الهجرة، من السادس
كثر حيث األطفال، يشيب ما العامني هذين يف النيل شح من حصل الذي القحط بسبب
حتى يأكلونه ما الناس يجد ولم الحيوانات، ونفدت املؤن، فرغت حتى والسلب النهب
ولم وابنتها، ابنها تأكل األم وصارت املرصي، القطر سائر يف ذلك وفشا بعضهم، أكلوا
الرََّمق، لسدِّ الناس يكفي ما وجود عدم بسبب األهوال هذه منع عىل ذاك إذ الحاكم يقدر

القطر. أنحاء من كثري يف جوًعا الناس ومات
يف الفيوم أن عىل دليل ألنها بها أتينا ولكننا بالفيوم، مختصة األمور هذه تكن ولم
نبذة يف املؤرخ هذا قال فقد البرشية، اللحوم فيه وأُكلت األحوال، تلك يف وقع العهد ذلك

نصه: ما واالعتبار» اإلفادة «كتاب املسمى كتابه من

وقد إال بلد فيها ليس مرص، بالد جميع يف ُوجدت رشحناها التي البلية وهذه
وإسكندرية واملحلة والفيوم وقوص أسوان من ذريًعا أكًال الناس فيه أُكل

ا.ه. النواحي. وسائر ودمياط
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الكتاب: هذا من آخر موضع يف وقال

الفيوم طريقي سيما وال فج، كل يف فاٍش فكثري النواحي يف والفتك القتل وأما
عىل األجرة يرخصون مراكب يف أناس الفيوم بطريق كان وقد واإلسكندرية،

أسالبهم. وتساهموا ذبحوهم، الطرق بهم توسطوا فإذا الركاب،

البغدادي. كالم انتهى

مهمة حادثة عن الجربتي تاريخ من نبذة

اآلثار «عجائب تاريخه سمى الجربتي، الرحمن عبد الشيخ الفاضل العالم هو الجربتي
١٢١٧ سنة حوادث يف قال الهجرة، من عرش الثالث القرن يف تويف واألخبار»، الرتاجم يف

نصه: ما هجرية

أغاللها ونهبوا أموالها، وقبضوا الفيوم، نهبوا القبايل الُغزَّ بأن األخبار وردت
من قتلوا حتى أناسها وقتلوا عليهم، عصت التي البالد وحرقوا ومواشيها،
نوا تحصَّ فإنهم بالفيوم الكائنة العثمانية وأما نفًرا، وخمسني مئة واحدة بلدة

داخلها. وأقاموا باملدينة، متاريس لهم وعملوا بالبلدة،

الجربتي. كالم انتهى
تواريخ بني القديمة الكتب من كثري يف القسم هذا يف تدخل كثرية أقواًال وجدنا وقد
خوًفا به فاكتفينا أثبتناه، فيما مذكور الكتب بتلك ما كل ألن بالنسبة ولكن وتفاسري،

فائدة. بدون اململ للتطويل املوجب التكرار من

باشا عيل محمد له املغفور تولية إىل املماليك زمن

ُعرفت ما ابتداء من الفيوم تاريخ عىل األول القسم يف نأتي إننا تاريخنا أول يف قلنا
هذا تحت يدخل ولكنه باشا، عيل محمد له املغفور تولية قبل ما إىل الزمان قديم يف
التواريخ من إليه وصلنا فيما نعثر لم إننا وحيث .« «الُغزِّ املماليك حكم أيام يف تاريخها
يف تقلبت بأنها الحكم يمكننا أنه غري املدة، هذه أغفلنا فقد بالفيوم، يختص يشء عىل
املماليك عهد آخر يف كانت وبأنها املذكورة، املماليك دول تقلب بحسب والشقاء النعيم
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رجل كل كان إنه يُقال فإنه القطر، مديريات أغلب يف ذلك حصل كما واليات إىل مقسمة
كنت حتى غريه وهكذا قرى، جملة يف بالحكم يستبد رجال أو عزوة له املماليك هؤالء من
أهلها يف يحكم مستقل حاكم منها واحدة لكل حكومات جملة واحدة مديرية يف تجد
مخصوصة راية الحكومات هذه من حكومة لكل وكان ذلك، وغري والسلب والنهب بالقتل
األخرى عىل منها الحكومة تقوم حتى زمن عليها يمر ال وكانت األخرى، راية تخالف
إال الناس من بقي ملا البالد يف الحالة هذه ببقاء هللا قدر فلو العرم، سيل الدماء فتسيل
القادر وهو بخلقه رحمة ذو هللا أن إال أيًضا الحالة هذه عىل الفيوم وكانت القليل، النزر

القاهر.
يف حكام منهم حرض قد أن سمعنا وقد القطر، يف الفرنسيس بدخول هللا وقدر

أعلم. وهللا املدة، بهذه علمنا إليه وصل ما هذا الفيوم.
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فيه العدل كان إذ صفصًفا، قاًعا عرشه عىل خاٍو وهو القطر عىل باشا عيل محمد توىل
األحوال فهدأت ذكرها، مرَّ التي الداخلية الحروب من حدث ما لكثرة مسمى بال اسًما
كانوا أنهم إال بعضهم، الفيوم فجاء املديريات إىل الهمام هذا أرسلهم الذين باألتراك

قيد. وال كتابة بدون الدعاوى يف ويقضون يحكمون
باشا خورشيد أن مبارك باشا عيل للمرحوم التوفيقية الجديدة الخطط يف وجدنا وقد
املطرطاريس أغا هللا عبد أن أيًضا ووجدنا ،١٢٣٦ سنة الفيوم عىل مأموًرا كان السناري
صار ثم عيل، محمد املرحوم العزيز مدة يف الفيوم قسم ناظر كان مطرطارس أهل من

الجبارين. من كان إنه وقال الفيوم، بالد جميع عىل مأموًرا
املرحومني والد بك جعفر املرحوم باشا عيل محمد مدة يف الفيوم حكم وممن
عيل املرحوم الزمن ذلك يف أيًضا حكمها وممن جعفر، بك ومحمد جعفر بك مصطفى
حكمها وممن التاريخ، هذا مؤلف جد رمزي أفندي محمد املرحوم شقيق رمزي أفندي

الدش». «عيل واملرحوم بك عمر املرحوم أيًضا
نظارات كانت بل واحًدا، فيها الحاكم يكن لم الدهر من حني الفيوم عىل وأتى
أهل من باشا عيل محمد له املغفور زمن الفيوم أقسام يف نظاًرا كانوا وممن أقسام.
وإبراهيم سنهور، من عليوة ودرويش عتمان، بني من نرصعتمان الحاج من كل الفيوم؛
وعفيفي طبهار، من مؤمن وحسن عجالن، هوارة من خميس وشعبان سيلة، من عمارة

أهريت. من الدهشان
عىل تَحكم كانت الوسطى واألقاليم الوسطى، األقاليم زمن البعض هؤالء من وكان
ملديرية اآلن التابع الفشن بندر مركزها وكان والفيوم، سويف وبني املنيا مديريات: ثالث
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أقسام نظار املديريات هذه من مديرية كل ويف ووكيل، مفتش لألقاليم وكان املنيا،
واألحكام. والخزينة الخطابات يف األقاليم لتفتيش تابعون

باشا وأحمد نشانني، بأبي الشهري بك حسن الوسطى لألقاليم مفتشني ُعيِّنوا وممن
األقاليم لتفتيش وكالء ُعيِّنوا وممن بإمرباطور. الشهري رائف باشا وخليل طاهر،
سنة إىل الوسطى لألقاليم تابعة الفيوم وبقيت ذكره. السابق رمزي أفندي عيل
وُعنيِّ األقاليم، تلك تبعية من سويف وبني الفيوم انفصلت حيث ١٢٦٦ه/١٨٥٠م،

بهما. خاص مدير لهما

الوسطى األقاليم من والفيوم سويف بني فرز

وصارتا الوسطى األقاليم عن سويف وبني الفيوم ُفصلت ١٢٦٦ه/١٨٥٠م سنة يف
بدله تعني ١٢٦٧ه/١٨٥١م سنة ويف مديًرا، شكري بك أحمد لها وتعني واحدة، مديرية
الخوربطيل، بك محمد بعده تعني ١٢٦٨ه/١٨٥٢م سنة ويف األمراء، أمري باشا حسني
باشا مظهر جعفر لها تعني ١٢٦٩ه/١٨٥٢م سنة ويف معجون، بك محمد بعده ثم

عفوًفا. عادًال عاقًال رجًال وكان الفيومي،
سنة ويف باشا، سعيد مملوك بك يعقوب لها تعني ١٢٧٠ه/١٨٥٤م سنة ويف
رستم تعني املذكورة السنة نفس ويف أصبع، أبو باشا حسني تعني ١٢٧٣ه/١٨٥٧م
مديرية فيها ُفصلت التي ١٢٧٤ه/١٨٥٨م، سنة إىل بك عارف تعني أيًضا وفيها بك،

بنفسها. قائمة مديرية كل وصارت سويف، بني عن الفيوم
للمديريتني، املكونني القسمني من قسًما الفيوم مديرية كانت املدة هذه خالل ويف

إدارة. مأمور أو مالحًظا وتارة قسم ناظر تارة يسمى بها الحاكم وكان
وناظر تارة مالحًظا بقي فإنه املالحظ، أفندي يوسف هؤالء من كثريًا مكث وممن
بني مع وُجعلت ُفصلت أن إىل الوسطى لألقاليم تابعة الفيوم كانت منذ تارة قسم
مصطفى تعني ١٢٧٣ه سنة ويف تقريبًا. سنة ١٦ من أكثر حكمه مدة وكانت سويف،
— اآلن باشا رياض مصطفى الدولة صاحب وهو — الفيوم إلدارة مأموًرا رياض بك
كما ٨٤ه سنة يف سويف بني من الفيوم انفصلت أن إىل بك الرحمن عبد بعده تعني ثم

ذُكر.
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سويف بني عن الفيوم انفصال

١٢٧٤ه/١٨٥٨م، سنة يف بنفسها قائمة مديرية سويفوصارت بني عن الفيوم انفصلت
تعني ثم ١٢٧٨ه/١٨٦٢م، سنة تويف أن إىل وبقي مديًرا، راتب بك مصطفى لها وتعني
وبقي قبطان، مهدي بك محمد تعني ١٢٨٠ه/١٨٦٣م سنة ويف رحمي، بك عباس بعده

املذكورة. السنة يف سويف بني عىل الفيوم أُضيفت أن إىل

ثانية مرة سويف لبني الفيوم تبعية

عمومي، مدير لهما وُعنيِّ سويف بني عىل الفيوم أُضيفت ١٢٨٠ه/١٨٦٣م سنة يف
ثم الفريق، أدهم باشا إبراهيم بعده ُعنيِّ ثم رشكس، باشا حسن املذكورة السنة يف فكان
أخريًا سويف بني عن الفيوم انفصلت أن إىل هذا وبقي الرشيعي، بك حسن بعده ُعنيِّ

١٢٨٦ه/١٨٦٩م. سنة يف
حاكم الفيوم يف وكان سويف، بني بندر املديريتني مركز كان املدة هذه خالل ويف
سنة ويف هادي، أفندي عيل ُعنيِّ سابًقا املذكورة ٨٠ه سنة ففي إدارة، مأمور باسم
ُعنيِّ ١٢٨٥ه/١٨٦٨م سنة ويف يوسف، أفندي أحمد عنه بدًال ُعنيِّ ١٢٨٣ه/١٨٦٦م
ذُكر. كما سويف بني عن الفيوم انفصلت أن إىل وبقي الرشيعي، بك إبراهيم عنه بدًال

مرة آخر سويف بني عن الفيوم انفصال

عالء وُعنيِّ األخري، انفصالها سويف بني عن الفيوم انفصلت ١٢٨٦ه/١٨٦٩م سنة يف
لها. مديًرا بك الدين

١٨٨٢ سنة إىل هذا وبقي عنه، بدًال مديًرا رفعت باشا مراد ُعنيِّ املذكورة السنة ويف
الخديوي الحزب من كونه فلمناسبة العرابية، الثورة قامت حيث هجرية ١٢٩٩ ميالدية
باشا مراد عاد الفتنة وهدأت الثورة خمدت وملا صربي، بك يعقوب عنه بدًال وُعنيِّ ُعزل
حيث ١٨٨٧م/١٣٠٤ه سنة آخر إىل باشا مراد وبقي صربي، بك يعقوب وُعزل مديًرا

ميالدية. ١٨٨٨ سنة أوائل يف املنوفية مديرية إىل نقل
أقام املعارشة، سهل األخالق، بسيط األصل، رشكيس رجل املذكور باشا ومراد
دأبه من كان وقد إليه، يميلون والناس سنة ١٨ تبلغ التي الطويلة مدته كل يف بالفيوم

قتيل. دم بينهما الذي كان ولو املتخاصمني بني الصلح يف السعي
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نفس ويف عنه، بدًال رفعت بك محمد ُعنيِّ هجرية ١٣٠٥ ميالدية ١٨٨٨ سنة ويف
ربيع ١٨٨٩م/٩ سنة نوفمرب ٢ ويف عنه، بدًال سليم بك لطيف ُعنيِّ املذكورة السنة
سنة نوفمرب ١٥ إىل وبقي للفيوم، مديًرا صربي بك محمود ُعنيِّ ١٣٠٧ه سنة أول
ترجمة عىل وسنأتي للمنوفية، مديًرا نُقل ثم ١٣١٢ه، سنة األوىل جمادى ١٨٩٤م/١٦
التي الصور أول يف صورته وضعنا وقد التاريخ، هذا من الخامس القسم يف الفاضل هذا

الكتاب. آخر يف سندوِّنها
عديل ُعنيِّ املذكورة ١٣١٢ه سنة األوىل جمادى ١٨٩٤م/١٦ سنة نوفمرب ١٥ ويف

أيًضا. وصورته ترجمته عىل وسنأتي الحايل، مديرها وهو للفيوم مديًرا يكن بك

األزمان هذه كل يف الحكومة صفة

بدون الدعاوى كل يف والفاصل الحاكم هو املدير كان باشا عيل محمد له املغفور مدة يف
تحت القضايا تحقيق يُجري القلم ناظر فصار القضايا أقالم رتِّبت ثم دفاتر، يف قيدها
أحكامها جميع يف متبعة كانت مجالس عىل يحيلها تحقيقها تمام وبعد املدير، مالحظة
املحاكم ونُظِّمت امللغاة، املجالس اآلن واسمها املجالس هذه أُْلغيت ثم العثماني، القانون
جزئية محكمة بالفيوم فُوجدت ١٨٨٩م/١٣٠٧ه، سنة أغسطس يف اآلن املوجودة األهلية
املخالفات يف وتحكم جنيه، املئة قيمتها تتجاوز ال التي املدنية املواد يف الحكم لها يجوز
االبتدائية سويف بني محكمة عىل يحيلها ثم يحققها قاٍض فلها الجنايات أما والجنح،

الكلية.
يشء الخصومات دعاوى يف الفصل من لها يبق فلم املدير، ورئيسها اآلن اإلدارة أما

الحكومة. وأمالك بفروعه العام واألمن التحصيالت يف بالنظر مختصة صارت بل
ملفتيش فيها النفوذ كان األسبق الخديو جناب حكم زمن من فرتة مضت ولقد
أقوى وكان ذلك، وغري والتعيني الرَّْفت يف والعقد الحل بيدهم فكان ِنية، السَّ الدائرة
ألموال مستحالٍّ جباًرا كان فقد بالفيوم، السنية الدائرة مفتش باشا رشوان يد يف النفوذ

الناس.
يده وتحت الكاشف، أو نْجق السَّ له يقال مخصوص حاكم لهم فكان العرب أما
ويف لعددهم، نظًرا «الربعمية» العامة بني العساكر لهذه يقال وكان عسكري، أربعمئة
بني تحكم الفئة هذه فكانت باشا، عيل محمد مدة يف ذلك كل بوزق»، «البايش الحكومة

الفالحني. وبعض بعضهم بني أو بينهم تقع التي خصوماتهم يف العرب
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ورضائبها األطيان

قرًشا، ٥٠ عن تزيد ال باشا عيل محمد مدة آلخر الخراجية األطيان عىل الرضائب كانت
اآلن. إىل املربوطة الرضائب وهي ذلك، دون فما ١٣٦ بلغت حتى تزيد زالت وما

باشا عيل محمد مدة يف كذلك زال وما مال، بال رزقة أوًال يعطي فكان العشوري أما
وأعالها قروش ٨ أدناها رضائب عليه فُربطت باشا، سعيد ويل حتى األول باشا وعباس

قرًشا. ٧٧ اآلن أعالها بلغ حتى تزداد زالت وما قرًشا، ٢٠
فكان املحاصيل، نفس من باشا عيل محمد مدة يف األموال هذه تحصيل وكان
الرضائب، عن بدًال الزراعية األصناف جميع األهايل فيها يورد بمديريتنا أشوان للحكومة
السمن يوردون كانوا فقد الحبوب أصناف عن وفضًال بمعرفتها، تبيعها والحكومة
زالت وما نقوًدا، األموال بتوريد األهايل الحكومة ألزمت مدة وبعد والكتان. والصوف
عىل رتِّبت باشا رياض مصطفى الدولة صاحب وزارة عهد ويف ترتيب، بغري ل تحصَّ

املحاصيل. أزمان بحسب أقساط
زالت وما الفيوم، أطيان عن عمومية مساحة ُعملت ١٢٣٧ه/١٨٢٢م سنة ويف
عدد فزاد عمومية مساحة ُعملت السنة هذه ويف ١٢٧٠ه/١٨٥٤م، سنة حتى معتربة
إىل املعتربة هي املذكورة ٧٠ سنة ومساحة السابقة، املساحة عن ضعف نصف األطيان

اآلن.

العرب حادثة

عىل العربان من سائدة والشقاوة ١٢٧٠ه/١٨٥٤م سنة باشا سعيد له املغفور توىل
وأن شقاوتهم لتبطل العربان من السالح بأخذ أمر ١٢٧١ه سنة كانت فلما األهايل،
األموال، دفع عن وتوقفوا الحكومة أوامر املنيا مديرية فعىصعرب الجهادية، منهم تؤخذ
عمار هناك ثورتهم زعيم وكان وثاروا، الحكومة رجال قاوموا حتى شقاوتهم وزادت
عىل بالقبض الحكومة أمرت أن إىل عصيانهم واستمر الفوائد، عربان عمدة املرصي
أخوان، وهما كيشار النبي وعبد السعدي بك مللوم والد السعدي عىل فُقبض رؤسائهم،
النيلة كارخانة ناحية يف باملدفع أعوانهما من كثري وُرضب الفيوم، مدينة يف وُشِنقا
تحت الغرب إىل املهاجرة بقصد الفيوم عربان تجمع ذلك وبعد بالكلخانة، اآلن املعروفة
إىل نرجع بأن نتعشم نزل لم «إننا مفاده: بما فيهم هذا فخطب الجبايل، صميدة إمرة

35



الفيوم تاريخ

بالراحة يخل ما عمل من والحذر والنهب، السلب من فالحذر عنها، لنا غنى وال مرص،
ما تأتوا فال فيها، كرًها ال حكومتها من خوًفا مرص سنبارح فإننا الوجوه، من وجه بأي
ومنها قارون، بركة ساحل عىل القبائل اجتمعت ثم علينا»، حاقدة املستقبل يف يجعلها
بعد فيما الحكومة أمنتهم إذ عادوا مدة وبعد الواحات، طريق عن الغرب إىل هاجروا

عنهم. وصفحت

بالفيوم الحديدية السكة

الفيوم، مدينة إىل الواسطة من املوصل الحديد سكة فرع أنشئ ١٢٨٧ه/١٨٧٠م سنة يف
أبو ثم أبشواي ثم الفيوم محطة الواسطة محطة بعد وأُنشئت كساه، أبي إىل املدينة ومن
املدينة وبني سيلة، محطة والعدوة الواسطة بني أُنشئت األخرية السنني هذه ويف كساه،
وأنشئ سنورس، إىل الفيوم من الحديدية للسكة فرع ُمدَّ ثم سينرو، محطة وأبشواي
املدينة من آخر فرع مد يف شارعة الحديد سكة ومصلحة وسنورس، ِبيَْهمو محطتان فيه

الغرق. إىل

الالهون قناطر

التوفيقية»: الجديدة «الخطط ب املسمى تأليفه يف مبارك باشا عيل املرحوم قال

ذراًعا عرشة اثنتا منها ذراًعا، وعرشون سبع عرضها القديمة الالهون قنطرة
الغربية وأما الرشقية، الجهة وهي عيل محمد العزيز املرحوم زمن يف بُنيت
ُوجدت التي التواريخ نقوش عليه دلت كما بيربس الظاهر بناء من فقديمة
ونصف، أذرع ثالث عني كل َسَعة عيون، ثالث وهي البناء، حني عليها
األخريني العينني عن منخفض فرشها البحرية والعني أذرع، سبع وارتفاعها
املياه من الفيوم لبالد يلزم ما لحبس املهندس؛ بذراع ونصف ذراع بقدر
العينني من ويجف حينئذ، منها يجري املاء فإن النيل، نقصان انتهاء وقت
والرصاص، الحديد والزوايا الدستور الحجر من القناطر تلك وبناء األخريني،
تأثري من مختالٍّ فرشها فُوجد هجرية، ١٢٥٩ سنة عنها الكشف أُجري وقد
عىل وُخيش معلًقا، صار بحيث جميعه القديم البناء تحت املاء ودخل املياه،
قنطرة بعمل األمر فصدر الفيوم، لبالد الرضر فيحصل السقوط من القنطرة
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القنطرة بفرش متصًال فرُشها وُجعل رشقيِّها، يف فبُنيت احتياًطا أخرى
وقد واحًدا، الجميع فرش وصار كاألوىل، عيون ثالث وُجعلت األمامي، القديمة
ينزل كان قًرصا الغرب جهة من الالهون قنطرة فوق طاهر باشا أحمد بنى

ا.ه. الفيوم. إىل توجهه عند فيه يسرتيح عيل محمد العزيز وكان به،

الدهشان قضية

سابًقا هرر مدير واصف بك مصطفى املرحوم ُقتل ١٣٠٥ سنة رمضان ٧ الثالثاء يوم يف
من ُقتل أنه املذكور خليل وادعى أهريت، بناحية أهريت عمدة الدهشان خليل بمنزل
الداخلية وعيَّنت الدعوى، هذه يف الحكومة فاشتبهت املنزل، خارج من أتى ناري طلق
حشمت بك أحمد حرضة من مركبًا وكان الواقعة، وضبط لتحقيق لجنة «قومسيونًا»
مفتش نائب صربي بك محمود وحرضة رئيس، بصفة حينذاك املنصورة محكمة رئيس
أعضاء، بصفة حينذاك، األهلية مرص بمحكمة قايض بك خريي وأحمد البوليس، عموم
هللا وخري خليل يف الشبهة حرص مؤداه تقريًرا الداخلية إىل ورفعوا الدعوى، فحققوا

الدهشان.
بتشكيل ،١٣٠٦ سنة محرم ١٨٨٨ / ١٤ سنة سبتمرب ٢٠ يف عاٍل أمر فصدر
ومن رئيس، بصفة صادق باشا الحميد عبد من مؤلفة الفيوم بمدينة مخصوصة محكمة
هذه يف للحكم أعضاء، بصفة بك رءوف وسليمان بك نجيب وإبراهيم بك بليغ أحمد

املادة.
املتهمني، وكالء ومن العمومية النيابة من املرافعة سماع وبعد بالفعل، تشكلت وقد
باإلعدام الدهشان هللا وخري خليل من كل عىل نهائيٍّا حكمت الشهود، شهادة وسماع

األمر. وُقِيض بالفعل وُشِنقا شنًقا،
يكون أن بد ال القاتل بأن قوًال عادل غري الحكم هذا بأن كثريًا الناس لغط وقد
نظًرا العدل؛ غري إىل الحكومة الناس ونسب االثنان؟ يُقتل فكيف االثنني، من واحًدا
استئناف ال نهائيٍّا الحكم يكون أن حتَّم قد الخصوص بهذا الصادر العايل األمر لكون
«إعدام بقولهم: وعمًال الطغيان، من الُعمد إرهاب ذلك يف الحكومة رأي كان وربما له،
يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم تعاىل: هللا قال فقد هذا ومع جائز»، الكل حياة يف البعض

اْألَْلبَاِب﴾. أُوِيل
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مرصللفيوم والة ترشيف

له واملغفور مرتني، باشا عيل محمد املرحوم مرص والة من الفيوم مديرية رشف لقد
من فخرج مرص، وايل وهو ومرة املرصية، الحكومة عهد ويل وهو مرة مرتني: باشا سعيد
وعسكر الفيوم، مديرية من سيلة أرض وصل أن إىل معسكره مع األخرية املرة يف مرص
محمد له املغفور الفيوم وزار النقطة. تلك من رجع ثم الحكام، ملقابلته فخف هناك،
يف أنعم وقد األبصار، يبهر ما الفاخرة الزينات من له وأُقيمت مرار، ثالث باشا توفيق
حلمي باشا عباس العزيز سمو وزارها بالنياشني. الفيوم ذوات من كثري عىل األوىل املرة
ذوات من الناس فُهرع ميالدية، ١٨٩٤ سنة يناير ٢٦ يف — حكمه هللا أيد — الثاني
أفضاله سحائب زالت فال الفاخرة الزينات له وأقيمت سموه، الستقبال وحكام وأعيان

ان. النريِّ وأرشق الجديدان تعاقب ما خصوًصا والفيوم عموًما القطر عىل تتواىل
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ثم تاريخنا، خطبة يف وعدنا كما سريتهم وجدنا الذين العلماء أشهر تراجم هنا نذكر
األولياء بقية ذكر ونبقي الروبي، عن صغرية وجملة الصويف، ترجمة األولياء من نذكر
نذكر ثم تراجمهم، عىل نقف لم ألننا وذلك األرضحة؛ أشهر نذكر حيث الرابع، القسم إىل

بالفيوم. يختص مما والنظم النثر بعض

الفيومي سعيد ابن العالم

علماء من جماعة أسماء وأعيادهم اليهود تاريخ عىل الكالم عند خططه يف املقريزي ذكر
الفرج ألبي الفهرست كتاب يف ذُكر ما عىل وهو الفيومي، سعيد ابن العالم منهم اليهود
تَر لم أنها اليهود وتزعم العربانية، اللغة من املتمكنني وأفاضلهم اليهود علماء من كان
الرشائع، وكتاب املبادي، كتاب الكتب من وله سعد، ويقال الفيومي سعيد واسمه مثله،
عرش وهو األمثال وكتاب رشح، بال نسًقا التوراة تفسري وكتاب أشعيا، تفسري وكتاب
عليه — داود زبور تفسري وهو النكت تفسري وكتاب داود، أحكام تفسري وكتاب مقاالت،
وكتاب مرشوح، التوراة من اآلخر النصف من الثالث السفر تفسري وكتاب — السالم

التاريخ. وهو العبور وكتاب والرشائع، الصلوات إقامة وكتاب أيوب، كتاب تفسري
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الفيومي شعبان الشيخ العالم

بالعلوم املتضلع الفقيه اإلمام الشافعي األزهري الفيومي شعبان الشيخ الفاضل هو
سنة بالفيوم ُولد بركته. له وحصلت به انتفع إال أحد عليه قرأ ما األزهر، شيخ الرشعية،
من بها عمن وأخذ مرص إىل ودخل القرآن، وحفظ تقريبًا، هجرية وألف عرش خمسة
عديدة، سنني لهما مالزًما وكان الشوبري، والشمس القليوبي، كالشهاب العلماء أكابر
كل عليه يقرأ وكان النافعة، العلوم يف والتدريس العلم إقراء يف أوقاته يستغرق وكان
إىل الفجر بعد واحد حافلة: دروس ثالثة يوم كل يف وله طالب، مئة عن ينيِّف ما يوم
وكان دائًما، دأبه وهذا العرص، بعد والثالث الظهر، بعد والثاني الشمس، طلوع قرب
يخرج ال األزهر يف الجلوس عىل محافًظا وكان كثري، خلق العلم طلبة من فيها يجتمع
من كثري به وتخرج املرصيني، بني املتداولة الفقه كتب يستحرض وكان لحاجة، إال منه
وغريهم. الشورى، وعطية الربماوي، وإبراهيم الطوخي، منصور مة العالَّ منهم العلماء،
مشهوًرا العلماء، عند معظًَّما أحد، إىل يرتدد ال االحتشام، كثري الكالم، قليل وكان
عليه، يقرأ ملن الدعاء كثري وكان حواسه، عن يغيب يكاد القرآن قرأ إذا وكان بالورع،
مطرق مرسًعا يمر السوق يف مر إذا وكان العلم، مسائل تقرير يف إال كالم منه يُسمع وال
يحاكيه مطرًقا مر إذا فكان عليه تسلط رجًال أن منها ظاهرة، كرامات وله الرأس.
رأسه وأطرق مثله ففعل مطرق وهو يوم ذات إليه فأتى مثله، رأسه ويطرق به ويتمثل
عنه فعفا وتاب واعتذر إليه أتى ثم شماًال، وال يمينًا تحريكه وال رفعه عىل يقدر فلم
كرامة. أوىف هي التي األحوال جميع يف االستقامة ومنها بربكته، تعاىل هللا فعافاه له ودعا
هللا! رحمه املجاورين، برتبة وُدفن وألف، وسبعني خمس سنة األول جماد يف بمرص تويف

الفيومي الرب عبد الشيخ العالم

الحنفي، العويف الفيومي زين بن أحمد بن محمود بن القادر عبد بن الرب عبد هو
شاعًرا الفائدة، جم الفضل، كثري كان البارعني، وفضالئه املوفقني الزمان أدباء أحد
مخالًطا للمعاني، اإلبداع حسن اللفظ، سهل املأخذ، قريب الشعر، عىل مقتدًرا مطبوًعا،
الواريش أحمد الشيخ عن بمرص العلم أخذ جملتهم، من معدوًدا واألدباء، العلماء لكبار
اليمني، الرحمن عبد الشيخ عن والقراءات الحموي، محمد الشيخ عن واألدب الصديقي،
مؤرَّخة إجازة له وكتب الصديقي، عالن ابن عن بمكة وأخذ أوًال فحج وطنه وفارق
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وأربعني، ثمان سنة يف وحلب دمشق دخل ثم وألف، وأربعني اثنني سنة الحجة ذي بأواخر
الفقه يف الدرر رشح يف عليه للقراءة ولزمه األنصاري، الحلفاوي النجم عن بحلب وأخذ
كمال وقرأ زاده، لعزمي الثالث حواشيه مع املنار عىل ملك ابن ورشح الواني، حاشية مع
املعاني ومخترص الغفور، لعبد حاشيته مع الجامي ورشح الحلبي، الحنبيل ابن والرضا
وقرأ الشعراني السعود أبي مة العالَّ مورد فورد الروم إىل خرج ثم للخطائي. حاشيته مع
حجر البن الهمزية ورشح األحاديث، تحرير يف وهو اليمني، للربيع األصول جامع عنده
وبعض خان، قايض فتاوى من وجانبًا منه، قريبًا أو الخميس سرية ونصف بتمامه،
فقرأ الخفاجي الشهاب ولزم وأجازه، التفسري، مباحث من وكثريًا الرساجية، فرائض
عىل خطه له وكتب الشفا، عىل نفسه رشح وبعض للتفتازاني، املفتاح رشح بعض عليه

الكتابني. هامش
الفتح بابي بني واستنابه رحمه، صلة إىل معه استصحبه مرص قضاء ويل وملا
مسلم صحيح رشح ويف البيضاوي تفسري عىل حاشيته يف لدرسه معيًدا ه وصريَّ والنرص،
ووىل السلطان، إمام الدمشقي الفتح أبي بن يوسف املوىل عن بالروم وأخذ للنووي،
يف بها وأقام دمشق ودخل الصالحية، املدرسة مع بالقدس الشافعية إفتاء املناصب من
الشيخ من خوًفا القدس إىل الدخول عىل يقدر ولم سنتني، نحو املرادية بجامع حجرة
بها ومكث إليها، ترحل عمر الشيخ مات ملا ثم ِقبلهم، الشافعية مفتي اللطف أبي بن عمر
إىل الرجوع يف املصلحة ورأى والتدريس الفتوى ترك أهلها من حظه ينل لم وملا أياًما،
ومات مناصب، بعض فويل املوايل، سلك يف انتظم ثم مدة، بها وأقام إليها فانتقل الروم،
يف واأللباب العيون «منتزه كتاب أشهرها الوضع، حسنة كثرية تآليف وله معزول. وهو
حروف عىل رتبه أنه إال الريحانة، طريقة عىل جعله اآلداب»، أهل من املتأخرين بعض
الفارسكوري، التقي ألفه الذي املدائح وشعراء الريحانة شعراء بني فيه وجمع املعجم،
األديب يقول وفيه لطيف، مجموع وهو وبعضعرصيني، متقدمني بعض عنده من وزاد

البديعي: يوسف

وم��ن��ت��خ��ب ت��أل��ي��ف أح��س��ن ـ��ع��ي��ون ال��ـ م��ن��ت��زه ال��ب��ر ع��ب��د ال��ف��ض��ل ذي ك��ت��اب
األدب زب��دة ي��ل��ف��ي وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م ف��ي ك��الم��ه��م أق��وام م��ح��اس��ن ح��وى
ال��ك��ت��ب س��ائ��ر ف��ي رون��ق��ه م��ث��ل م��ا أن ف��ح��ق��ق ف��ي��ه م��ا ال��ب��دي��ع��ي رأي
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األدب بلوغ وكتاب الحجم، صغرية حجر البن الهمزية رشح عىل حاشية وله
وما الحرمني فضل يف املغنية اللطائف وكتاب الرسول، نسب بذكر بالترشف والوسول
حرف عىل بديعية وله البديع، علم يف الصنيع حسن وكتاب الرشيفة، األماكن من حولهما

ومطلعها: ورشحها، النون

ال��ب��ان روض��ة وروى دم��ع��ي أه��لَّ وال��ب��ان ال��خ��ي��ف س��ف��ح ت��ذك��رت ل��م��ا

يف االستنارة مشكاة سماها ورسالة املطيع، إرشاد سماها التوشيع يف رسالة وله
غالبه كثري شعر وله السيف، يف وأخرى القلم، يف ورسالة االستخارة، حديث معنى

قوله: ذلك فمن والبالغة، االنسجام رونق وعليه اإلجادة قالب يف مسبوك

ال��خ��ط أل��ف أو ال��ب��ان ك��غ��ص��ن ب��ق��دٍّ ال��ب��س��ط م��ج��ل��س ف��ي ال��ح��س��ن م��ل��ي��ك ت��ب��دَّى
ت��خ��ط��ى م��ا ق��ط أح��ك��ام��ه��ا م��س��ل��م��ة ح��ج��ة ال��م��ح��ب��ة ش��رط ع��ل��ى وأب��دى
ال��ش��رط ذل��ك ف��ي ال��ح��س��ن م��داد ف��ك��ان ع��اش��ق ق��ب��ل��ة ال��خ��د ف��ي ش��رط��ه وم��ن

الغزل: يف قوله شعره لطائف ومن

س��ال��م��اه وط��رف��اه ع��ذبً��ا س��ال��م��اه ق��د ح��ب��ي��ب ل��ي
ف��س��ال��م��اه وإال ج��ودا ص��ب ع��ذر خ��ل��ي��الي ف��ي��ا
م��اه س��ال ق��د ال��ل��ي��ال��ي ط��ول ال��ت��ج��اف��ي م��ن ه��ام ف��ال��ط��رف
ه��و م��ا س��ال ب��ال��وج��د ي��ه��ي��م رآه م��ذ ال��ق��ل��ب وس��اك��ن

لورَّاده، منعه وإساءته فاعل، للريق أي وملى للشعر، مقصور بالهمز ساء األول
ُقرص واملاء اإلسالة من والرابع االثنني، أمر والثالث للتثنية، واأللف ماٍض والثاني
تجاهل سبيل عىل سؤال وما رضورة، الهمزة لت ُسهِّ السؤال من والخامس للرضورة،

العارف.
التي العمادي السعود أبي اإلسالم شيخ ميمية بها عارض ميمية قصيدة وله

مطلعها:

وغ��رام ل��وع��ة ه��واه��ا وغ��ي��ر م��رام م��ط��ل��ب س��ل��ي��م��ى أب��ع��د
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هذا: هو قصيدته ومطلع

وم��ق��ام؟ م��س��ك��ن س��ل��م��ى ح��ي وه��ل م��ق��ام؟ ب��ال��دي��ار ه��ل ال��ن��ق��ى أه��ي��ل

لذكرتها طولها ولوال كثرية، حكًما تضمنت وقد بيتًا، ثمانني عىل تنيِّف طويلة وهي
الكتاب، لهذا إنشائه ابتداء تاريخ إال بعدها يذكر ولم بها، املنتزه كتابه ختم وقد كلها،
تبييضه من الفراغ وتاريخ وخمسني، خمس سنة صفر عرش سادس الخميس يوم وهو
سنة وفاته وكانت وألف، ستني سنة املحرم من والعرشين الحادي األحد يوم وهو كله

بقسطنطينية. وألف وسبعني إحدى

الفيومي العطيش أحمد بن أحمد العالم

الشافعي، الفيومي عامر بن محمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن أحمد الفاضل اإلمام هو
واألدب، واملعقول الفقه يف معرفة له وكان طيلون، ابن بجامع املتصدرين أحد من كان
أخذ وغريها، العربية شواهد من بيت ألف عرش اثني يحفظ أنه نفسه عن يخرب وكان
جمادى سادس يف مات والشيبة، الوجه ر منوَّ حسنًا، إنسانًا وكان املتقدمني، األشياخ عن

واأللف. املئة بعد سنة وثمانني نيف عن الثانية

الفيومي إبراهيم الشيخ العالم

تفقه األزهر، الجامع شيخ املالكي، الفيومي موىس بن إبراهيم الشيخ املحدث اإلمام هو
وتلبس له، معيًدا وكان ورشحها، الرسالة عليه قرأ الخريش، هللا عبد بن محمد الشيخ عىل
عن وأخذ وألف، وستني اثنتني سنة ومولده شنن، محمد الشيخ موت بعد باملشيخة
عن الحديث وأخذ الحنفي، والجزائريل البشبييش أحمد والشهاب والزرقاني الشربامليس
الربماوي وإبراهيم األجهوري، الرحمن وعبد الواطي، القادر وعبد الشاوي يحيى الشيخ
خمس عن وألف ومئة وثالثني سبع سنة تويف مجلدين. يف العزية عىل رشح وله وآخرين،

سنة. وسبعني
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الفيومي سليمان الشيخ العالم

باألزهر، الفيمة برواق وجاور القرآن حفظ املالكي، الفيومي سليمان الشيخ األستاذ هو
من درَّاعة وعليه الشيخ حمار خلف يميش فكان مجاورته، أول يف الصعيدي الشيخ والزم
املنشدين، مع واختلط الدردير الشيخ ودروس دروسه حرض ثم صفراء، وشملة صوف
ويقرأ معهم وينشد الليايل، يف األعيان بيوت إىل معهم يذهب وكان حسنًا، صوته وكان
املعروفني األمراء بعض عىل اجتمع ثم غريه، عىل زيادة ويكرمونه منه، فيعجبون األعشار
فراج املذكور، السلطان أوقاف عىل نظاًرا وكانوا برقوق، السلطان ذرية من بالربقوقية
زيادة له وصار األمراء، نساء إىل بهم فتوصل الطَّواشيِّة، باألََغوات معارفه وكثرت أمره،
باملالبس وتجمل والدعاوى، القضايا يف لهم يتوكل وصار أزواجهن، وعند عندهن قبول

البغال. وركب
ذمته عىل وهي وماتت بدارها، وسكن حسني، األمري قنطرة بناحية بامرأة وتزوج
بك محمد له وبنى الفيمة، رواق ملشيخة تعني العقاد محمد الشيخ مات ملا ثم فورثها،
صيته، وطار شأنه وعال ذكره فاشتُهر عابدين، بحارة عظيمة داًرا باملبدول املعروف
الهدايا عليه فأقبلت مرص إىل عاد ثم السلطنة، دار إىل األمراء مقتضيات بعض يف وسافر
زوجة زليخا الست وزوَّجته بشأنه، واعتنَْوا والحريمات، واألغوات واألعيان األمراء من
عزب ضمنها من وكان أبيها، أوقاف يف فترصف الرومي، هللا عبد بنت الكبري بك إبراهيم

والقبلية. البحرية بالبالد فاشتُهر رشيد تجاه الرب
والتواضع والبشاشة املعارشة حسن مع عنده بما يجود ا جدٍّ النفس كريم وكان
منزله إىل أتى ومن للواردين، مبذول وطعامه والحقري، والجليل والصغري للكبري واملواساة
حاجة أحد سأله وإذا يتعىش، أو يتغدى حتى الذهاب من يمكِّنه ال زائًرا أو لحاجة
الناس حوائج قضاء يف الصباح من يركب أنه مراًرا اتفق ومما كانت، ما كائنة قضاها

األخرية. العشاء بعد إال يعود فال
الصعيد، إىل املرصيون األمراء وارتحل مرص، إىل الجزائريل باشا حسن حرض ثم
املزاد، سوق يف وأنزلهم أوالدهم، عىل وقبض نسائهم، من األموال وطلب بدورهم، وأحاط
والرفق حمايتهن يف بنفسه واجتهد فأواهن الكبار األمراء نساء من الكثري إليه فالتجأ
أزواجهن رجع ملا ثم بك، إسماعيل إمارة يف وكذلك بمرص، باشا حسن إقامة مدة بهن
محل ويطلع األمري بيت يدخل فكان قبوًال، عندهم ازداد إمارتهم إىل الطاعون بعد
الفرنسوية طرق أن إىل الحالة هذه عىل يزل ولم ويكرمونه، معهن ويجلس الحريم
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أفواًجا إليه وذهبن بيوتهن، من النساء وخرجت األمراء، منها وأخرجوا املرصية البالد
ودافع الفرنسوية يف وتداخل وتصدى الدور، من حولها وما داره امتألت حتى أفواًجا
وأحبته إليها، وأحرضهم املرصية األمراء من لكثري أمانًا وأخذ شهوًرا، بداره وأقمن عنهن،
بني األحكام إلجراء رتبوه الذي الديوان رؤساء يف وقررته شفاعته، وقبلت الفرنسوية

املسلمني.
مشايخ عىل ورتبوا جعلوه الذي النسق عىل املرصية والبلدان القرى أمور نظموا وملا
ذلك عىل وبقي املشايخ، شيخ فجعلوه إليه، ومشايخها البلد أمور ترجع شيًخا بلدة كل
الحرمة، وافر والرءوس، العلماء عداد يف وهو العثمانية وحرضت أيامهم ت انفضَّ أن إىل

الذكر. شهري
باشا، طاهر مقتل حادثة يف بك وكتخداي الدفرتدار الرجاني أفندي خليل ُقتل وملا
يزل ولم بالدهم. إىل سافروا حتى فواساهم وغريهم، وخازنداره الدفرتدار أخو إليه التجأ
وُدفن وألف، ومئتني وعرشين أربع سنة من الحجة ذي شهر يف تويف أن إىل شهرته عىل

تعاىل! هللا رحمه باملجاورين،

العجماوي السيد بك هللا عبد

األلسن مدرسة دخل العجماوي، الفيومي السيد بك هللا عبد املهندس اإلداري العالم هو
باألملعية أقرانه له وشهد امللكية، اإلدارة فنون وأتقن بك، رفاعة نظارة تحت بالقاهرة
تمكن حتى طويلة مدة هناك فأقام اإلدارة، علم ليتقن فرنسا بالد إىل وسافر والعرفان،
اإلدارة علم لتدريس أوًال فتعني الكافية، بالشهادات مرص إىل وحرض التمكن، غاية
— القومسيون أعضاء من ُجعل ثم ببوالق، املهندسخانة بمدرسة توظف ثم باملحروسة،
الحكومة عىل أقامها دعوى يف للنظر باشا عباس املرحوم عهد يف تشكل الذي — اللجنة
ُجعل ثم السنامكي، صنف احتكار بمادة تتعلق روشتي، الخواجه يدعى إفرنكي شخص
باإلسكندرية، التجار مجلس عىل رئيًسا ثم املرصية، بالخزينة التوصيات قلم عىل ناظًرا
والداخلية، باملالية وظائف بجملة باشا إسماعيل األسبق الخديو أفندينا عهد يف توظف ثم
الحرضة طرف من أوربا بالد إىل مهمة مأموريات يف وأُرسل الزراعية، القومبانية وتصفية

باإلسكندرية. االستئناف بمحكمة عضًوا ُعنيِّ ثم الخديوية،
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هللا رحمه الصويف محمد الشيخ

الكربى»: «الطبقات يف الشعراني الوهاب عبد سيدي قال

كان الفيوم، مدينة نزيل هللا، رحمه الصويف، محمد تعاىل باهلل العارف الشيخ
يقبل وال وغريها، بالحياكة يده عمل من يأكل العارفني، أكابر من عنه ريضهللا
بأفصح العربي بن الدين محيي الشيخ مشكالت يحل وكان شيئًا، أحد من
إىل سري سريان: الطريق يف السري أن «اعلم عنه: هللا ريض كالمه، ومن عبارة،
فهو العدم طريق هي التي الفانية املسالك يف السالك دام فما هللا، يف وسري هللا
الرتبة هذه تكن ولم املعبود، إىل صار الوجود كرة قطع فإذا هللا، إىل السري يف
هللا ريض الفارض، بن عمر سيدي ذلك إىل أشار كما األسماء، طريق من إال

بقوله: عنه،

ب��ال��س��دي��دة أف��ع��ال��ه��م ت��ك��ن ل��م وإن أم��وره��م ت��ج��ري األس��م��اء س��م��ة ع��ل��ى

وتارة أنت تارة الطريق وسط ويف االسم، واالسم أنت أنت البداية ففي
لقوته، ناسوتك عىل فعله يظهر به التخلق فإن اسم، وال أنت النهاية ويف االسم،
وأما الرائني، نظر لقصور االسم ال أنت فاملرئي االسم، فعل إال منك يرى فال
غري من به املقام هذا صاحب يرجع اإلكسري، قوة يعرف فهو البرص النافذ
حرضة إىل العبد به يدخل مقام «وثَمَّ قال: قربها»، وال مسافة بعد وال مفارقة
ريض العقول، عىل يدق بكالم ذلك يف وأطال أسماء»، واسطة غري من الرب
املحسوسات وطي األكرب، العلم أهل مجال املعاني «طي يقول: وكان عنه، هللا
لعني راجعة كانت وإن «الصفات يقول: وكان األصغر»، العلم أهل مجال
زمام ألنها إيجاد؛ توقف ال ظهور توقف بعض عىل متوقف فبعضها واحدة
يكون ال لها الفيض إن حيث من لها زمام والباطن الظاهر، حيث من الباطن

أهلها.» فتوح له يحصل فال هللا إال إله ال يقول شخص كم وانظر منه، إال
شهر يف له ويُعمل املدينة، من الغربية الجهة يف الويل هذا رضيح املؤلف:

عنه. منفصل منه بالقرب جامع وله صغري، مولد رجب
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هللا رحمه الروبي عيل الشيخ

ويقول النبي»، روبيل نسل من «إنه عنه: العامة تقول الروبي، عيل الشيخ هللا ويل هو
بالد من بل الفيوم من يكن لم وإنه وليٍّا، وصار فأسلم األصل رومي كان «إنه بعضهم:
الفيوم، وجاء بنعشه أيديهم بني من طار بجنازته خرجوا فلما هناك مات وإنه الروم،
ثم الروم، بالد من أتى إنه لهم فقال فيه، قاعد حي وهو بنعشه طائًرا رأوه الناس وإن

فجائز. األول القول أما الصحة، عن بعيد وهذا اآلن»، املعلوم دفنه مكان يف نزل
شهر من األول النصف يستغرق الفيوم موالد أكرب هو عظيم مولد الويل ولهذا
يف وخصوًصا املدينة شوارع فتزدحم القطر، بالد من كثري من الناس تأتيه شعبان،
أصناف بعض ترويج يف فائدة املولد ولهذا والجامع. الرضيح مكان حيث وسطها
أنحاء يف األولياء موالد غالب يف يُعمل كما املوبقات، من كثري به يُعمل أنه غري التجارة،
وسط يف العاهرات ورقص والحشيش، َجَهاًرا، الخمور رشب مثل وذلك املرصي، القطر
املعايص! هذه ارتكاب الناس عىل تحظر فعساها ذلك، تمنع ال والحكومة الرجال، حفالت

ويحرمونها. األمور هذه ينكرون األولياء نفس فإن

الثالث القسم من األدبي الفصل

منا، صدرت أو إلينا، وردت التي املحرَّرات من والنثر النَّْظم بعض الفصل هذا يف نثبت
وقد وزجل، وشعر سجع بني وذلك بالفيوم، تختص أشياء وصف فيها يكون التي أو

أدبية. بعبارات لتاريخنا القارئ تَْفِكهة بذلك قصدنا
ْحبان، لسَّ املطاول التبيان، ورب البيان، صاحب حرضة إلينا كتبه ما ذلك فمن
كالمه يف أتى الذي العرفان، ذوي وعالمة الزمان، هذا نابغة ان، حسَّ عىل بمقاله واملفتخر
الكامل، والعالم الفاضل، األستاذ وهو األلباب، وخلب األذهان فسحر الُعجاب، بالَعجب
الغراء، «األرغول» جريدة وصاحب املعارف، نظارة أساتذة أحد النجار، محمد الشيخ

قال: املواليا، نوع من وذلك

م��ن��ص��ان ي��ا ال��ق��در ج��ل��ي��ل ي��ا خ��ل��ي��ل ب��و ي��ا
إن��س��ان ع��ي��ن ك��ل وإن��س��ان ع��ي��ون��ي ن��ور ي��ا
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خ��ل��ج��ان ل��ك ال��دم��ع ص��ب ال��ص��د م��ن ص��ب��ك
وال��م��رج��ان ال��در م��ن��ه ال��خ��د ع��ل��ى وف��اض

ال��ح��ظ ف��ي م��ض��ت أوق��ات إل��ى ش��وق��ي ط��ول ي��ا
ال��ل��ف��ظ ودر ف��ي��ك م��ح��اس��ن ج��وه��ر ون��ظ��م

ف��ظ س��ل��وك��ه ش��ان م��ا ائ��ت��ن��اس ش��م��ل وع��ق��د
اإلخ��وان م��ع وال��خ��ض��رة ال��م��اء ورؤي��ة

ط��اب ووق��ت��ك م��اءك ص��ف��ا ي��وس��ف ب��ح��ر ي��ا
ط��اب وم��س��ك��ه ن��ش��ره ع��ب��ق ت��رب��ك وت��ب��ر

ط��ب��ط��اب ن��واه ن��واع��ي��رك م��غ��ن��ى وح��س��ن
ال��ح��ان وح��ان ��ك ي��مَّ خ��ط��ي��ب ب��ج��ل��س��ة ل��ي ع��د

ص��دق��ن��ي ال��ح��ق أق��ول ي��وس��ف ب��ح��ر ي��ا
ش��وق��ن��ي ه��واه ل��م��ن أراض��ي��ك ه��وا

ت��س��ب��ق��ن��ي ف��ي��ك ع��ام��ت ال��ح��ب س��ف��ي��ن��ة
وال��خ��الن األح��ب��اب إل��ى س��الم��ي واس��ق��ه

ال��م��ع��روف أب��و ال��ه��م��ة أب��و ال��ذوق أب��و م��ن��ه��م
م��ع��روف ال��ك��م��ال ب��أن��واع َم��ْن س��ع��ي��د أب��و

م��وص��وف ع��اله ف��ي ال��م��ح��اس��ن ب��ك��ل وم��ن
األزم��ان م��دى م��ح��م��ود أب��و وي��ب��ق��ى ي��ع��ي��ش

روح أق��ول��ك م��ح��م��ود؟ أب��و م��ي��ن ل��ي ق��ل��ت وإن
روح؟ األح��ب��ة ألج��س��ام ال��ل��ي ي��ج��ه��ل م��ي��ن

م��س��م��وح ه��واه ف��ي وق��ول��ي أق��ول��ه وارج��ع
ب��ان ال��م��ح��اس��ن ب��در ع��ل��ي��ه ب��ان ق��وام اب��و ي��ا

وأع��ط��اف��ك؟ ق��دك م��ي��س ل��ل��غ��ص��ن أي��ن م��ن
وأوص��اف��ك؟ خ��دك ن��ور ل��ل��ب��در وأي��ن

وإن��ص��اف��ك؟ ع��دل��ك ف��ي��ن ال��ق��د ع��ادل ي��ا
س��ل��ط��ان! ال��ج��م��ال م��ل��ك ف��ي ال��ل��ه أدام��ك

ع��ق��ل��ي ي��ا ب��إس��م��اع��ي��ل ك��الم��ي واخ��ت��م
ن��ق��ل��ي ب��ال��ح��دي��ث وص��ح��ح س��الم��ي واه��دي��ه
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ن��ق��ل��ي ال��ك��ئ��وس ش��رب ع��ل��ى م��دي��ح��ه واج��ع��ل
ك��ان ال��ل��ي ودي م��رس��ي ال��خ��ف��ي��ف ل��م��رس��ي وق��ول

اآلتي، الزجل هذا يل فأرسل فأرسلتها، بألوان منقوشة ُحُرص بعمل كلفني كان وقد
قال:

�راف األش� �د ج� الوص��اف ك��ام��ل ن��ب��ي أم��دح
ال��ق��ي��وم ال��ح��ي م��ج��ده م��ن

ل��ط��اف ل��س��ي��د اس��ت��ع��ط��اف ف��ي��ه س��الم واب��ع��ت
ال��ف��ي��وم ف��ي ال��ف��ض��اي��ل أه��ل

�اظ �م� األل� زي واألل��ف��اظ ال��ش��م��اي��ل ح��ل��و
األت��م��ان ف��ي وغ��ال��ي��ه ع��ال��ي��ه

ال��وع��اظ ع��ن��د ل��ل��ح��ف��اظ أح��ادي��ث ت��روى
وال��ع��رف��ان ال��م��ع��ارف واه��ل

ال��ت��ن��ظ��ي��م زاي��د ع��ظ��ي��م ش��ع��ر وي��ش��ع��ر ك��ات��ب
وي��ع��زي وي��ه��ج��ي ي��م��دح

إب��راه��ي��م اس��م��ه ال��ت��ف��ه��ي��م الج��ل أق��ول ل��ك��ن
رم��زي م��ف��ه��وم ال��ِم��الح وف��ي

ت��ان��ي اس��م��ع ت��ن��س��ان��ي ال وب��ع��ده��ا
ب��اس ال وق��ول ال��ه��وى ش��ك��وى

�ي �ان� رب� �م ك� رب��ان��ي ف��ي��ه أدب أع��ش��ق
ال��ن��اس م��ش��ي م��ن��ه وع��رف��ت

ش��اف��ه ال��ل��ي م��ن أوص��اف��ه خ��د وق��ول وارج��ع
وع��ل��وم وذوق وم��روءة ه��م��ه

�ه �اف� �ط� أل� �ن م� ��اف��ه وصَّ ي��س��اع��د ال��ل��ه
ال��م��ع��ل��وم؟ وص��ف ي��ف��ي��د وإي��ه

�ال أزج� �ن م� ج��م��ال ح��م��ل أح��م��ل ك��ن��ت ل��و
م��دح��ه ف��ي م��ق��ص��ر ب��رض��ي
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ق��ال م��ا ك��ن��ه األق��وال ك��ل ج��م��ع وال��ل��ي
ش��رح��ه وي��ط��ول ك��ت��ي��ر ش��يء دا

�ه �اي� �ب� ك� �ي ف� ح��ك��اي��ه ع��ن��دي اب��راه��ي��م س��ي ي��ا
ال��راح زي وت��ش��رب ت��ط��رب

غ��اي��ه ون��ك��ون ويَّ��اي��ه أش��وف��ك ب��دي
أف��راح م��ع زاي��د ح��ظ ف��ي

�م! �اله� أح� �ا م� اي��اه��م ال��ح��ص��ر ل��ك واف��رش
ح��اج��ات ي��ع��م��ل ون��ق��ش��ه��م

�م �اله� خ� �ل ب� غ��اله��م وأخ��ض��ر أح��م��ر
ل��ل��ب��ش��وات وي��ه��دوا ب��ه��ج��ة

�ان �س� إن� �ا ي� االخ��وان س��م��رة ت��ك��ون ك��ده
أخ��ي��ن وداد ح��ب��ل ووص��ل

ك��م��ان ت��ب��ع��ت إح��س��ان ن��وع ت��ع��م��ل ك��ن��ت وان
ات��ن��ي��ن ف��ي م��ت��ري��ن ت��ك��ون ح��ت��ة

�دار ال� �رش ف� أم��ت��ار م��ن ت��الت��ة وط��ول
س��ت��ي��ن م��ع واح��د وع��رض

ال��ن��ج��ار الج��ل ت��ذك��ار ح��اًال ب��ه��م ع��ج��ل
وس��ت��ي��ن واح��د ي��ا ي��ق��ول

ج��م��ي��ل��ك الج��ل وادع��ل��ي��ك أص��ل��ي ع��ش��ان
ل��ل��ح��ص��ري ف��وات��ح واق��رى

ج��ي��ل��ك وي��دوم ق��ن��دي��ل��ك ن��ور ي��دي��م ال��ل��ه
وب��ص��ري روح��ي م��ن اع��ز ي��ا

ب��ال��ت��س��ل��ي��م إب��راه��ي��م ي��ا ك��الم��ي واخ��ت��م
ح��ي��در وإس��م��اع��ي��ل ل��ل��ع��م

وال��ت��ع��ظ��ي��م ال��ت��ك��ري��م ب��غ��اي��ة زل��ت��م��و ال
م��ي��ب��ر خ��ي��ش��ة ف��ي م��اخ��ش

ب��ي��ده ص��اح��ب��ك وت��ق��ي��ي��ده ك��ت��اب��ت��ه ش��رف
م��ح��م��د س��ي ع��ارف ان��ت ودي
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�ده �ري� ي� �ه �ل� ال� ت��أي��ي��ده دام ال��م��ق��ام ع��ل��ى
أح��م��د ل��ل��ب��اق��ي وال��ع��ود

قال الحسناء، القصيدة هذه يل فأرسل عنه، بلغني أمر يف عليه عاتب أنني وبلغه
هللا: حفظه

ن��ح��وال ال��م��ح��ب ي��ح��ك��ي ال��ذي ف��ه��و رس��وال ال��ن��س��ي��م غ��ي��ر ت��ت��خ��ذ ال
م��ق��ب��وال ب��ه ع��ذًرا ل��ه واج��ع��ل ع��رف��ه ن��واف��ح ن��م��ت إن واع��رف��ه
ال��م��ط��ل��وال وروض��ه��ا ال��ط��ل��ول ذك��ر ع��اش��ق وق��ف��ة ال��روض ب��ذاك وأط��ل
ط��وي��ال ال��ك��الم ف��ع��اوده ع��ن��ه��م م��خ��ب��ًرا ال��ن��س��ي��م ج��اء إذا ح��ت��ى
ال��م��ن��ق��وال ح��رف راٍو ف��ل��رب ج��رى ك��م��ا ال��ح��دي��ث ن��ق��ل ه��ل واس��أل��ه
م��أم��وال إن��ص��اف��ه��م م��ن ك��ان م��ا ال��ذي ال��ل��وم ع��ن ص��ف��ًح��ا ل��ه��م واض��رب
ذي��وال ج��ر وع��ل��ي��ك ال��ح��ش��ا خ��دش س��ب��ي��ل��ه س��ل��ك��ت إذا ال��م��الم إن
م��وص��وال ال��ه��وى ج��س��م ف��ي ك��ان ق��د ال��ذي ال��ع��رق ق��ط��ع ل��وم ول��رب
م��ل��وال ي��س��ت��م��ي��ل ال��ت��غ��اض��ي وأرى ع��داوة ي��ل��وم ل��م��ن ال��م��الم رد
م��ش��م��وال ب��م��دح��ه��م ال��س��الم رد إل��ي��ه��م ال��ن��س��ي��م رج��ع إن وع��ل��ي��ك
س��ب��ي��ال ال��غ��رام ف��ي ي��ط��ل��ق ع��ت��ق��وه إذا ع��لَّ��ه��م ال��ق��ول رق��ي��ق واب��ع��ث
ت��ف��ض��ي��ال وت��ف��ض��ل��وا ب��ه م��نُّ��وا م��ا ل��ش��ك��ر ال��ن��ض��ي��د ال��در واس��ت��ن��ث��ر
ت��ك��م��ي��ال ك��م��ال��ه��م ف��ي��ه وي��زي��د ع��ق��وده ال��ح��س��ان ف��ي ي��ح��س��ن ف��ال��در
خ��ل��ي��ال م��دح��ت إذا ال��ج��ل��ي��ل وخ��ذ أرب��اب��ه��ا ف��ي األف��ك��ار واس��ت��ج��م��ع
ب��خ��ي��ال ال��زم��ان ك��ان ب��ه وأٌخ ص��ادق خ��لٌّ ال��ف��ي��وم ف��ي ل��ل��ه
ت��م��ث��ي��ال ق��دره ل��ي��ل��ة ل��ل��ده��ر م��ثَّ��ل��ت ق��د ال��ت��ي ل��ي��ل��ت��ه ل��ل��ه
ش��م��وال ال��ح��الل ل��ل��س��ح��ر ض��م ق��د ال��ذي ِف��ي��ه ِم��ن رِّ ال��دُّ َدرُّ ل��ل��ه
ق��ل��ي��ال ِق��َالك م��ن ��ف وخ��فِّ ف��ي��ن��ا خ��ل��ي��ل��ه س��م��يَّ ي��ا ال��م��ه��ي��م��ن ف��خ��ف
دل��ي��ال ب��ذاك ف��أق��م س��ه��ا ي��وًم��ا وم��ا ظ��ل��ًم��ا ت��ش��ت��ك��ي ع��ب��دك ك��ات��ب��ت
إلس��م��اع��ي��ال وب��لِّ��غ��ه ش��وق��ي ج��ن��اب��ه ف��ض��ل ع��م ل��ع��م��ك واذك��ر
م��س��ئ��وال أبً��ا ل��ه أراك إن��ي األخ��ا ذاك ع��ن إب��راه��ي��م واس��أل��ه
وأص��ي��ال ب��ك��رة وف��ودك ي��روي ن��وال��ك��م ب��ح��ر ودام ال��خ��ل��ي��ل دم��ت
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ت��ف��ت��ي��ال وح��ب��ل��ه ال��غ��رام ل��ي��ف وف��ت��ل��وا ال��ك��رام ُح��ص��ر ق��ط��ع��ت م��ا

من أشياء بعض يصف ياسني، زكي أفندي محمود األريب األديب حرضة وقال
وهو: الرقيق، الزجل بهذا الفيوم

املطلع
ال��غ��رام ب��ل��ب��ل ل��ح��ظ��ه ف��ت��ك ال��ل��ي ال��ح��ور دي وم��ال م��ال��ي وك��ان أح��ور
ح��رام والَّ ال��ع��ش��ق ح��الل اع��رف م��ا ق��ص��ر ف��ي وان��ا ح��س��ن��ه أس��ي��ر خ��دن��ي

دور
ل��ل��ق��م��ر ي��م��ي��ل ط��ب��ع��ه م��ن وال��ق��ل��ب ال��ح��ش��ا س��ل��ي��م ي��ج��رح ال��ج��ف��ون س��ح��ر
أم��ّرْ وص��ب��ره م��ت��ع��ذب وال��ج��س��م ي��ش��ا دا وال دا ي��واص��ل دا ال
وال��س��ه��ر ب��ال��ب��ك��ا ن��ف��س��ك ع��ذب��ت رش��ا أو ج��م��ي��ل م��ن ��ك ُف��ضَّ ق��ل��ب ي��ا
خ��ط��ر ف��ي ب��ق��ي��ت س��ه��دك ب��ط��ول وان��ت م��ش��ا دا ت��ق��ول أه��ي��ف غ��زال ي��خ��ط��ر
ال��ك��الم وط��ال ال��ع��ذال واش��م��ت��وا ال��وش��ا وزاد أي��ام ع��ل��ي��ك م��رت

دور
ع��ج��ب وح��ال��ة راح��ة ف��ي ك��ن��ت م��ا ودا دا وم��ال م��ال��ك ك��ان ق��ل��ب ي��ا
غ��رب ل��ب��خ��ت��ك ش��م��س��ك وج��ا ع��رض��ة ل��ل��ف��دا ب��ق��ي��ت ت��ف��دا م��ا ب��ع��د م��ن
ال��س��ب��ب وان��ت ب��ت��ل��وم��ن��ي وص��ب��ح��ت دا ك��ل ج��رى م��ن��ك ب��ق��ى ل��ي ق��ال
ال��ط��رب ب��ح��ان ف��ك��رك ان��ش��غ��ل إال ل��ل��ن��دا وع��ي��ت ل��و أن��ادي ك��ن��ت ك��م
أم��ام وان��ت م��ت��أخ��ر وص��ب��ح��ت س��دى ع��ن��دك وال��ن��ص��ح ال��رش��اد ض��اع

دور
األس��د ت��ذل دول��ة ل��ه وال��ح��ب ال��م��ل��ل ب��ي ي��زي��د ل��وم��ك م��ن ق��ل��ب ي��ا
ج��ل��د ي��ا وذوب ذوب��ي م��ه��ج��ت��ي ي��ا وص��ل م��ا ك��ف��ى ال��م��ض��ن��ى ل��وع��ة ي��ا
وع��د م��ا خ��ل��ف ح��ت��ى ال��خ��ي��ال ي��ك��ف��ي ح��ص��ل م��ا وش��وف ُع��دن��ي م��ن��ي��ت��ي ي��ا
وق��د وق��ده ي��ج��ري وص��ار ب��ح��رك اك��ت��م��ل دم��وع��ي م��ن ي��وس��ف ب��ح��ر ي��ا
ق��وام وت��س��ب��ي ع��اش��ق ف��ؤاد ت��ش��ج��ي وج��ل ف��ي ت��دور ن��واع��ي��رك م��دة
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دور
ن��ع��م ب��ح��وره��ا وم��ح��ف��وف��ة ج��ن��ة ع��دن م��ن ب��ه��ا روض��ة ب��ه��ا «ف��ي��وم»
ال��ق��ل��م ل��وص��ف��ه ي��ع��ج��ز وش��يء م��وروث زم��ن م��ن ب��ه��ا ي��وس��ف م��ن وال��ح��س��ن
األل��م ب��ه وزاد ق��رن��ه ان��ك��س��ر ح��ت��ى واف��ت��ت��ن ب��ه��ا م��ال��ه «َق��ُرون» ض��ي��ع
ك��رم؟ ل��م��ال��ك ك��ان ل��و ع��ل��ي��ك م��اذا ال��م��ح��ن وش��ف��ت ب��ط��ش��ك ان��خ��س��ف ي��ال��ل��ي
ال��دوام ب��ط��ول ل��ل��ن��اس ت��دوم أس��م��اك ب��م��ن��ن دا ب��دل ال��م��ول��ى ق��درة م��ن

دور
ال��ف��رح ب��ه وراض روض��ه��ا ال��َه��َزار غ��ن��ى ط��رب م��ن ط��رب ن��ك��ت��ة ال��ب��ل��د أم��ا
وان��ش��رح ب��ه��ج ورده م��ن وال��ورد واض��ط��رب ض��ح��ك ق��ده م��ن وال��غ��ص��ن
ان��ط��رح ق��وام��ه م��ي��ل ال��ن��س��ي��م ل��م��ا واق��ت��رب ب��ه��اه ع��ان��ق وال��ج��ل��ن��ار
ب��ال��ق��دح ع��ل��ي��ه ت��ت��م��اي��ل وال��ش��م��س وج��ب م��ا ع��ل��ي��ه غ��رد وال��ك��ي��روان
اب��ت��س��ام ف��ي ب��ق��ى وده م��ن وال��ف��ل ان��س��ك��ب ودم��ع��ه ي��ب��ك��ي ال��خ��ري��ر ق��ام

دور
ال��م��س��ي��ر وج��د ص��اح ي��ا ال��رح��ي��ل ش��د األث��ر ح��ب ف��ي ب��ال��ع��ي��س ت��س��ي��ر ي��ال��ل��ي
ال��ن��ظ��ر ع��دي��م ش��ك��ل��ه ب��دي��ع م��ن��ظ��ر ال��خ��ب��ر دي وش��وف ال��ف��ي��وم ع��ل��ى واع��ط��ف
ال��غ��دي��ر ب��دوي ي��ش��ج��ي ج��م��ي��ل م��رم��ر ح��ج��ر م��ن ب��ن��اه م��وص��وف ال��اله��ون ق��ص��ر
ال��خ��ري��ر ِل��يَ��م ت��ول��ول م��ا ك��ت��ر م��ن ال��ع��ب��ر ت��س��وي ج��ن��ب��ه وال��ق��ن��ط��رة
ال��ذم��ام ع��ه��ود ل��ل��ج��ار ب��ه��م ت��ح��ف��ظ ل��خ��ف��ر ال��ث��الث��ه ع��ن��ي��ه��ا وم��ف��ت��ح��ة

دور
ال��ت��ح��ف ث��م��ار األغ��ص��ان م��ن واج��ن��ي األم��ان ح��ان ف��ي راح��ك ك��ئ��وس اش��رب
وص��ف م��ا وص��ف ف��ك��رك ب��دي��ع واب��ه��ج ال��زم��ان ب��ص��ف��و أن��س��ك رح��ي��ق وام��زج
ت��ؤت��ل��ف ب��ه��ا األرواح ودي أش��ك��ال ال��ج��ن��ان ن��ض��ي��ر وال��ت��ي��ن ال��ع��ن��ب ت��ل��ق��ى
ال��ن��ج��ف م��زي��ن غ��ص��ن��ه ج��م��ي��ل ي��ح��ك��ي م��الن وف��رع��ه ي��ان��ع ال��زت��ون أم��ا
ال��س��ق��ام ج��م��ي��ع ي��ب��ري وال��ب��رت��ق��ان ال��ب��ن��ان ل��ه ي��ش��ار ت��م��ره م��ن وال��ن��خ��ل

دور
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ال��وط��ن اله��ل زي��ن��ة ب��الد ص��ن��ع��ة واح��ت��ش��م ال��ب��س��اط ب��س��اط ع��ل��ى اج��ل��س
ت��م��ن ب��اب��خ��س ب��الده��ا ل��دى وت��ب��ي��ع ال��ع��ج��م ت��ب��اه��ي ال��ف��ي��وم ح��س��ن��ه��ا م��ن
ح��س��ن وش��ك��ل��ه واب��ي��ض غ��ري��ب أح��م��ر ال��ع��ن��م ب��ل��ون ال��ل��ون ف��ي وال��زرك��ش��ة
ال��ف��ط��ن أله��ل ق��ول��ك ك��م��ان اش��رح ن��ع��م ل��ي وق��ول ف��ك��رك م��ن��ي��ف اح��ص��ر
ال��ح��م��ام ك��س��ج��ع ب��أوص��اف��ه��ا ت��س��ج��ع األم��م ج��م��ي��ع ص��ب��ح ال��ب��ل��د ذك��ر

دور
ال��ف��ؤاد ت��س��ر ال��س��ن��دس م��ن ح��ل��ة ج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة زان ال��ك��م��ال ح��س��ن
وداد وه��ي وده وداد ت��رع��ى ال��دالل وت��رخ��ي ال��غ��زالن ب��ه ت��رت��ع
ال��ج��م��اد ت��ذي��ب ح��ال��ة ودي م��ح��ت��ار ان��زه��ال ف��ي ب��ق��ى ح��ي��رت��ه م��ن وال��ب��ح��ر
وزاد ال��م��دي��ن��ة وس��ط اخ��ت��ص��ر ق��ام ان��ف��ص��ال ف��ي ال��ظ��ب��ي خ��ص��ر رأى ل��م��ا
ال��م��دام وف��اق ع��ش��اق س��ك��ر م��ا ي��ا زالل م��اءك دا ك��وث��ر م��ن ن��ه��ر ي��ا

دور
ال��درر ب��ن��ظ��م ع��ن��ك ب��رع ق��د م��ن اب��راه��ي��م ال��ك��م��ال ب��ح��ر دام ب��ح��ر ي��ا
ال��غ��رر ت��ص��ي��غ وأف��ك��اره ذوق��ه س��ل��ي��م ب��ارع وال��ف��ض��ل ال��ن��ه��ى رب
واف��ت��خ��ر زه��ا ف��ض��ل��ه م��ن وال��ق��ط��ر ال��ن��س��ي��م ب��أن��س��ه ي��ح��ك��ي أدي��ب رم��زي
واش��ت��ه��ر ب��ه��ر ص��ي��ت��ه ب��ل��ي��غ ك��ات��ب ال��ن��دي��م ب��ل��ف��ظ��ه ي��س��ح��ر أدي��ب م��ص��ق��ع
ال��ه��م��ام ب��ه��ذا س��ع��رك راج ش��ع��ر ي��ا ف��خ��ي��م دا ع��ل��ى ذك��ره م��ج��ي��د ش��اع��ر

دور
ال��وج��ود ع��زي��ز م��ث��ل��ك ال��ك��رام ب��ن ي��ا ال��س��م��اك ع ع��ال ذك��رك خ��ل��ي��ل اب��و ي��ا
س��ع��ود ون��ج��م��ك ع��ص��رك وح��ي��د وان��ت رج��اك وخ��ادم ع��ب��دك ال��س��ع��ود س��ع��د
ال��ح��س��ود وي��ن��ك��ي ع��زك ي��دي��م ال��ل��ه والك ووال��ى م��ج��دك آي��ات رتِّ��ل
ج��دود ع��ن أبً��ا م��وروث ال��ك��رم ف��ي��ك ع��الك ف��ي ف��ري��د وان��ت رف��ي��ع م��ج��دك
م��ق��ام ب��أع��ل��ى م��ح��م��ود زك��ي واص��ب��ح رض��اك واك��س��ب ال��م��دح أوف��ى اي��م��ت��ه

دور
م��دت��ه ع��ل��ى ل��ف��ظ��ه ب��دع ال��ل��ي ال��زم��ان ب��دي��ع أو ال��ح��ري��ري ف��ي��ن
ش��ه��رت��ه ك��س��ب ع��ن��ه خ��ل��ي��ل واب��و ال��ب��ي��ان وب��ان أي��ام ع��ل��ي��ه ك��رت
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ح��ك��م��ت��ه م��ع��ي واف��ه��م ال��ت��اري��خ واق��رى ه��ان اب��ن والَّ س��ح��ب��ان ب��ق��ى ات��رك
ف��ط��ن��ت��ه ب��ش��ان ل��ب��ي ان��ده��ش م��ا ي��ا ال��ع��ي��ان ف��ي ك��م��ا ي��ب��ق��ى ال��خ��ب��ر ل��ي��س
س��الم وازك��ى زاه��ي ث��ن��ا أب��ه��ى ام��ت��ن��ان ب��ك��ل ال��داع��ي م��ن ف��اق��ب��ل

حرضة األدباء، حلبة يف البديع لواء وحامل اإلنشاء إمام البليغ األستاذ إىل وكتبت
رسائله: انقطاع عىل معاتبًا فقلت العلوم، دار بمدرسة اإلنشاء مدرس مفتاح أحمد الشيخ

طلعتك، بدر ملشاهدة شوق لفي إنني تالها، إذا والقمر وضحاها، والشمس
ساطعه، إليه النظر عن وأدهشني المعه، بهرني تخيلته فكلما بهجتك، ونور
من الشفاء بمنزلة مني ألنه تذكري؛ إىل تحتاج ال أن التحرير، يف بك وعهدي
بمكان فؤادي من ألنه بمداد؛ منه تمدني وأن الغليل، ذي من واإلرواء العليل،
يسريه. عن فضًال بكثريه، تضن ال وأن السواد، بمكان عيني ومن السويداء،
فما لتقصري كان فإن خليل؟ إبراهيم أن علمك عىل الجليل، أيها تغريت فلم
عفًوا، كان وإن تاب؟ ملن مقابلتك تكون فكيف لذنب أو أناب؟ من يف قولك
علة تربأ فال وإال بالجواب، ومقارنته العتاب، هذا قبول عىل عفًوا فأستمنحك

إبراهيم. نار تربد وال السقيم.
رمزي

قال: حيث تلطف وقد حصل، عما بها يعتذر رقعة يل فأرسل

قضاء به أبدأك كتاب تسطري عن يدي يثني التسويف أن إخال كنت ما
إرشاق وجهها، ة أرسَّ وترشق شبابها، زهرة ترف زالت ما التي الصحبة لحق
عىل بكمالك عائًدا بالكتابة بدهتني حتى بوالئك، واعتقادي بودادك، ضمريي
أُك فلم بخيل، عىل وكرمك ُجرمي، عىل وعفوك طييش، عىل وحلمك نقيص،
البالد، عرض إليك يطوي كتاب بتسيري مطيًعا، أجابك أو رسيًعا، لبَّاك ممن
ويضمه جنانك، ويتخيله ناظرك، ويقرأه يدك، تمسه أن همه قصارى جاعًال
َوَهن أو بغريك، شغل عن ذلك كان ما وهللا وال خزانتك، وتحفظه ِقَمْطُرك،1

الكتبخانة. أو املكتبة هو الِقَمْطر: 1
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ضمتنا أن يوم عليه بايعتك الذي القديم، العهد عرى يف انفصام أو املحبة، يف
منا للبعاد دام ما الشوق رسائل تبادل من املايض، العام يف الفيوم مدينة
من خاليًا الغرض تدع فال ومطلبه، املرء بني تحول األيام ولكنها نصيب،
الرقيب، من الحبيب وال املطال، من الوصال وال النوى، من الهوى وال املرض،

والسالم. ذنبه، عن وصفح أخيه، عثرة أقال امرءًا هللا فرحم

قال: حيث أجاد وقد معاتبًا، النجار محمد الشيخ الكامل األستاذ حرضة إىل وكتب

وأغرقتك الولوع، وأحرقك الجفا، أضناك فقد العذر، ولك الخاطر، أيها لبيك
الناطق، األخرس هذا ويكتبها الجهر، يكتمها لرسائر للمحبة وإن املدامع،
وسبب األىس، ذاك وباعث الشجن، هذا أصل هو من مراسلة إىل تدعوه الذي
وتزيد سعريًا، الوجد لظى عىل فتضم الهواجس، تلك وداعي الشكوى، هذه
أفاضل بديع وإنه بالنظري عاملته لو يرضك وماذا سطوًرا، الدمع أسطر فوق
ما إال أبيت فإن وآله. أصحابه من األرشاف أوائل وطريق أمثاله، من الكتاب
وهذه الشمول، ويطويه الشمال ينرشه عليه، وسالمي إليه كتابي فهذا رأيت،
محاسن وتصور الصفات، تلك تخيل بيد مني له أقدمها التي الثناء عبارات
لتبلغها، وأدعوك لحملها، أبعثك الذي الرسول، أيها رمزي فافهم الذات. هذه
وكمال صحته دوام من أرجوه ما كل يف الظن صدقت وقد باإلفادة، إيلَّ وعد

والسالم. عافيته،

قلت: مراجًعا إليه فكتبت

كالمه، أسكرني فقد العظيم، النبأ هذا عيلَّ وقصَّ الكريم، الرسول أيها إيِه
وتمهل سحره. بالعقول ولعب نُرشه، األرجاء وطيَّب ومالمه، عتابه وآملنى
غرام وأليف سهاد، حليف وسامعك الربى، السيل بلغ فقد عاتبا، حديثك يف
فؤاده أحرقت أشواق، وسمري تكون، وال تكن لم شجون، وقتيل العباد، يؤججه
غوى، وما فيه ضل ما هوى، ونديم بالضلوع، أرض ُولُوع، وأسري إحراق، أيَّ

ذلك: ومع

أت��وج��ع ل��م��ن أو أش��ت��ك��ي��ه ل��م��ن ح��اك��م��ي ال��ص��ب��اب��ة ف��ي خ��ص��م��ي ك��ان إذا
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من حصل ملا ويسهب، ذلك يف ويسرتسل يعتب، أن لصاحبك يحق نعم
يَدهى، بما تُلهي األيام أن إال الضمري، يف مقصوًدا يكن لم الذي التقصري،
صفاء صاٍف األغيار، تغريه ال باٍق والودُّ يشوق، عما وتعوق يُنكِّل، بما وتَشغل
بالنظري، النظري يقابل وأالَّ الكثري، الفضل له يكون أن إال هللا أبى وقد العقار،

املشهور. بإحسانه القصور ذلك فتدارك
عفًوا واستمنحه متلطًفا، يديه بني وتمثَّل مستعطًفا، الكتاب أيها فرس

إبراهيم. عىل فسالم وإال فبها سمح فإن القديم، ه ودِّ لصاحب
رمزي

معاتبًا مفتاح، أحمد الشيخ الفاضل األستاذ حرضة إىل كتبتها رسالة صورة وهذه
املراسلة. انقطاع عىل إياه

األغىل صديقي
ودك أخا باللوم تبادر وال املدبِّر، الفكر أيها ورويًدا ، املقرصِّ الرياع أيها مهًال
تأكيد أوجب ما حذاقته، من عرفت أن بعد تلوم، وأنت عذًرا له لعل املعلوم،
جعلك ما خالله ومن ساحته، وطيء عن املالم أبعد ما نزاهته ومن صداقته،
أطمعك ما وإنعامه جوده ومن إخائه، مداومة حتَّم ما وفائه ومن بكماله، تقر
غالئله تحت وانطوت الصفات، بهاته اتصف الذي هذا فهل أقالمه، نفثات يف
فال عناته، عنان للمطال ويرخي بمنشآته، يضن الكماالت، تلك الشهرة مع
جيدها به ليحيل براعته، تمليه مما يراعته تخطه بما صديقه جريدة يوايف

الباطل. نفس الحق بربهانه ويزهق العاطل،
واملنشئ املعهود، العالم وإنه األحوال، بعض يف تعيق األشغال، فإنها كال
القلم، فضائل للسيف وأظهر كالعلم، اإلنشاء علم رفع الذي املعدود، البليغ
وفصيح اإلشارات بدقيق متحلية الحفاظ، ملخيالت املعاني مخدَّرات وجىلَّ
بها وأنار كاملشاعر، كالمه ملذهب وجعلها شاعر، كل منها فاقتبس األلفاظ،
ِنْحرير؛ كل عباراتها وكرر وحقيقته، التعبري مجاز منها وعرف سليقته،
األودية ملئوا أماثل، وشعراء أفاضل، أدباء فنبغ التحرير، من خاطره ليتمكن
كاتب من دره رصفا. والطُّروس ُظرفا، والسطور عطرا، واألندية سحرا،
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رصيفه، سيوايف أنه شك وال الحميد، وعبد املقفع ابن عهد جدد قد مجيد،
فهو استلطافا، الهامات له وتهتز ُسالفا، العقول ترتشفه بما حليفه، ويوايل

إبراهيم. وخليله الحميم، صديقه
رمزي

قال: السابق، كتابنا عىل ا ردٍّ الكريم املحرر هذا منه فجاءنا

— سألتني حيث وغالب، ومغلوب وعاتب، معتذر بني منك وأنا إليك كتابي
كريم، وويل حميم صديق من لتعهدها كنت وما املراسلة، فتور عن هللا— أعزك
بماء الذنب يغسل هللا لعل الخليل، بمقام العائذ الذليل، املعرتف مقام فقمت
وال اإلهمال، هذا يف األعمال بعناء عذرتني ثم الوصمة، هذه عن ويعفو الرحمة،
بني ذاك إذ أني يشهد وهللا الثانية، يف شكرتك ولقد األوىل، يف ذممتك ما وهللا
الفراغ يَِغبُّني يكاد ال مدرسية، وأعمال منزلية، وأمور ساهر، وليل فاتر، عزم
وتنمو العقل، فيها يَِجمُّ التي البطالة أيام هجمت حتى العمل، يحني ريثما إال
فمرحبًا األقالم، أفواه من الكالم ويُْلتقط األوابد، وتُقيَّد الساعد ويستدُّ القوى،
بها ورضبَت العرص، هذا يف مرص فضل عىل بها برهنَت التي وبجريدتك، بك
الحلم، لذي قرعت العصا إن قلنا حتى العلم، ماء عنه فانبجس طود كل

والسالم. فأطعنا، وأمرت فاعتذرنا، عتبت كلما وبيَّاك هللا فحيَّاك

مفتاح أحمد

العرصالحارض علماء

السابقني، العلماء بعد الحارض العرص علماء نذكر أن — ينىس ال من وجلَّ — نسينا قد
اآلن. إثباتهم من يمنعنا ال ذلك ولكن

وهو دفنو، من الروبي محمد الشيخ العامل والعالم الكامل األستاذ حرضة فمنهم
املعمور. األزهر الجامع مدريس كبار من اآلن

رواق شيخ وهو عرفة، معرصة من الرفاعي أحمد الشيخ الفاضل األستاذ ومنهم
مدرسيه. كبار ومن اآلن، األزهر بالجامع الِفيَمة
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الفيوم جغرافية

يف املرصي القطر مديريات إحدى وهي الفيوم، بمدينة مديريتها ديوان الفيوم مديرية
حدها الغرب، نحو النيل من مسافة عىل واقعة وهي بالصعيد، املسمى القبيل الوجه
من الفيوم بحفظ الخاصني والبهلوان هللا جاد الشيخ لجرسي ينتهي بعضه الرشق من
بني مديرية حدود وباقيه يوسف، بحر عىل الالهون قناطر بينهما ذلك ويفصل الغرق،
البحري والحد الجبل، وباقيه قارون بحرية مياه بعضه الغرب جهة من وحدها سويف،
حواجر وخلفه أيًضا، الجبل القبيل والحد الجيزة، مديرية بالد وخلفه الجبل، أيًضا
فدانًا، ٢٧٣٢٩٨ تبلغ املديرية هذه أطيان ومساحة واملنيا، سويف بني مديريتي بالد
البحرية الواحات بخالف وذلك مفصًال، سيأتي كما نسمات ٢١٨٩٠٤ يبلغ وتعدادها
ألن باملنيا وأُلحقت صربي، بك محمود مدة يف عنه وُفصلت للفيوم، تابعة كانت التي

الفيوم. من أقرب طريقها
عىل وتحتوي طبهار، ومركز سنورس مركز مركزين: إىل الفيوم مديرية وتنقسم

الفيوم. مدينة فيها بما بلدة، وثمانني خمس

يوسف بحر املسماة ْعة الرتُّ

ديروط من يبتدئ — السالم عليه — يوسف هللا لنبي يُنسب النيل من عظيم فرع هو
يكون حيث الصويف، جهة يف الفيوم بمدينة وينتهي أسيوط، ملديرية التابعة الرشيف
يف قناطر وله سويف، وبني املنيا مديريتي عىل البحر هذا ويمر . إالَّ ليس أفرًعا البحر
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أن إىل الالهون بعد من منه ويتفرع مرتًا، كيلو عرشين بنحو املدينة عن تبعد الالهون
يأتي: كما وهي تَُرًعا، أو أبحًرا العامة يسميها فروع جملة باملدينة التقاسيم إىل ينتهي
طامية، بحر سنوفر، ترعة سنوفر، بحر هوارة، ترعة سيلة، بحر العجوز، ترعة
تنهلة، بحر الرماد، دار بحر األعالم، بحر العدوة، بحر املصلوب، بحر قحافة، بحر
األيمن الشاطئ من هذا سنهور، بحر الكرداسة، زاوية بحر ترسة، بحر سنورس، بحر
بحر وقلمشاه، الغرق بحر عجالن، هوارة ترعة فروعه: هي فها األيرس أما يوسف. لبحر
باجة، بحر السبخة، بحر املحجرة، بحر عروس، بحر صري، أبو بحر النزلة، بحر العزب،
بحر وتالت، السنباط بحر دسيا، بحر مطول، بحر وعنز، أبجيج بحر خوردولية، بحر

ا. جدٍّ كثري عددها أخرى فروع عدة األفرع هذه من ويتفرع سينرو. بحر الغربية،
يجف ال ولكنه التحاريق، بمدة ديروط بجهة فمه من يجف يوسف بحر كان وقد
فلما للزراعة، كافيًا يكن لم ولكنه الطبيعية، الينابيع من فيه يتفجر ملا نظًرا الفيوم؛ من

اللزوم. حسب وصيًفا شتاءً املياه له جلبت اإلبراهيمية أنشئت

الفيوم مدينة

إىل الرشق من اليوسفي البحر يشقها تقريبًا، الفيوم بالد وسط يف شهرية مدينة هي
جهات عىل منه املتفرعة املياه مقاسم حيث الغرب، من املساكن آلخر وينتهي الغرب،
وبالفيوم والقبيل. البحري البحر جانبي عىل واملدينة جهة، كل زمام بحسب الفيوم
الشعر، من التِّلِّيس وعمل والخيش، والصوف الكتان من القماش نسج الصنائع: من
من وبها الفخار. وعمل الربدي، ومن باأللوان املنقوش الفيومي السمار من والحصري
ومعامل القطن، وِحالجة األرز تبييض ومعامل الزيت، ومعارص الدجاج، معامل املعامل:
ويف مدينة. منها تخلو ال التي العادية واملعامل الصنائع من ذلك وغري الحبوب، طحن
وبني وبينها الجبانة، وبها فارس، بكيمان اآلن املعروفة القديمة املدينة املدينة شمال

القبور. روائح من املساكن لوقاية أقيم سور اآلن املدينة
لعبادة نظًرا التماسيح؛ مدينة أي يلوبوليس»، «كروكود قديًما تسمى وكانت

املرصيني. قدماء زمن يف فيها شائعة كانت التي التماسيح
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طبهار مركز

وعمدتها: وتعدادها بلدة كل وزمام الفيوم، بالد الثاني املركز ويف املركز هذا يف نذكر

العمدة التعداد الفدن البلد اسم

رشابي أفندي عيل ٢٧٩٩٦ ٣٨٣٠ الفيوم مدينة
حواس أفندي خليل ٢١٩٤ ٢٥٩٦ إطصاه

أحمد زيد أبو ٨٥١ ٤٥٨ عرفة معرصة
عيل إبراهيم ٦٨١ ٦٤٠ الصوافنة

رواش أبو نرص ٢٣٣١ ٦٠٢٨ تطون
املليجي أفندي العال عبد ٣٦١٦ ٣٨٨٥ دفنو

عيل سالم ١٠٣٣ ٥٥٣ الجعافرة عتامنة
محمد الحفيظ عبد ٥٦٨ ٨٠٤ ربيع منشأة

العال عبد عيل ٧٣٠ ١٤٤٤ قلهانة
مهدي عيىس ١٨٦١ ٦٩٧ الجعافرة
السيد عيل ٣٩١ ١٦٩١ شدموه

شندي زيد أبو ١٣١٠ ١٢١٣ دفنو صري أبو
الحنبويل متويل ٣٠٠٥ ١٥٧٦٠ الغرق
بدوي خليل ٢٠٠٤ ٣٠٤٣ العزب

عثمان الحميد عبد ٦٨٣ ١٦٢٣ الغابة
رضوان عائشة أبو ٦١٤ ١٢٣٤ املري أبو بحر
السيد أفندي عيىس ٢٥١٣ ١٩٥٨ الالهون

الحميد عبد سعودي الشيخ ٩٨٤ ١٣٨٧ دمشقني
الباب فتح فايد ٥٣٧٣ ٤١٨١ الحيط منيا
السيد عثمان ٥٥٤ ٤٩٨ عنز

أحمد سيد سليمان ٢٤٣٦ ١٤٠٤ املظاليم ثالث
درويش محمود ٢٤٤ ٣٣١ الزعفراني كفر
صالح أفندي عيل ٣٣٥٠ ٥٤٨٥ سينرو
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العمدة التعداد الفدن البلد اسم

شعبان عيل حسن ١٥٥٤ ١٣٢٠ عجالن هوارة
رضوان أفندي دلة ٤٣٣٨ ٦٦٤٩ أبشواي

السيد ميهوب ١٥٤٩ ٢٢٩٧ مطول
العشريي أفندي هللا عبد ٤٠٢٨ ٤١٢١ جردو

رمضان شبيب ١٣١٢ ١٢٨٢ دنقاش أبو
منصور أفندي محمد ٣٢٨٠ ٣٢٩٧ جنشو أبو

هنداوي صالح ٥٩٩ ٥٤٢ نوارة
سعودي أفندي اللطيف عبد ٧٥٥ ١٣٠٧ قلمشاه عزبة

هارون أحمد ١١٤١ ٨٣٥ حلفا منشأة
وهبة هارون ١٧٧٨ ٢٤٧٥ دسيا

الجندي عيل أفندي وايل ٣٢١٨ ٩٧٦١ قلمشاه
محمد معوض ٩٨٩ ٥٩٧ املندرة
بدوي سعدواي ١٥٤٥ ٢٥٤٠ واملزارعة العتامنة
حيدر عثمان ٢٥٩٠ ٣١٣٨ السنباط

حزين أفندي طلبة ٧٤٨٣ ٣٧١٦ العجميني
موىس أفندي فيصل ١٨١٨ ٦٧٩٢ جندير أبو

حسن أفندي العال عبد ٨٢٤٠ ٢٩٥٩٧ النزلة
حسانني أفندي مصطفى ١٧٣٠ ٢٤٤٧ أبجيج

مؤمن أفندي السيد ٤٦٢٦ ٣٠٦٩ طبهار
الزعفراني إسماعيل ١٢٨٣ ٧٣٨ أهريت
حبيب أحمد زيد أبو ١٣٢١ ١١٤٥ الخطيب منايش
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سنورس مركز

العمدة التعداد الفدن البلد اسم

درويش منيس ١٤١٦ ٢٥١٧ قحافة
سالم العال عبد ١٢٣٨ ١٢٦٢ سنوفر

الباب فتح شعبان ١٠٠٠ ٨٠٠ األعالم
يونس محمد ٨٣٤ ١٧١٠ دمو

حرب عيل عزوز ٣٩٧ ٢٣٠ القديمة الكعابي
عامر داود ٥١١ ٣٥٥ عطيفة منشأة

محجوب سعيد ١٦٩٩ ١٨١٨ فرقص
خطريي أفندي محمد ١٧٥٥ ١٣٦٠ الرماد دار
بطران أفندي محمود ١٣٦٠ ٨٦١ هللا عبد منشأة

زيدان الكريم عبد ٦١٩٤ ٤٥٩٠ فديمني
هللا عبد محمد ١٨٥٥ ٤٣٦٣ الروضة
محمود إبراهيم ١١٦٩ ١٦٠١ السيليني

مواهب املجيد عبد ٧٦٤ ٨٩٣ الكالبيني
صالح عيل ٢٦٨٥ ١٤٨٢ مجنون بني
حمزة عالم ٣٨٣٦ ٢٨٢ الزربي

معبد أفندي مفتاح ٤٢٧٥ ٧٢٥٧ كساه أبو
زيدان أفندى طلبة ١٥٣٣ ٢٢٧٧ ِبيَهمو

خليفة حجازي محمد ٨٢٢ ١٦٢ فزارة كفر
طور أبو حسني أحمد ٩٨٢ ٨٠١ الحجر أبهيت
هللا عفا اللطيف عبد ١١٦٥ ٦٠٦ الخرضا الزاوية

طحاوي عيل ٢٩٢٣ ٤٢٥٢ نقاليفة
درويش خلف ٧٨٧ ٢٢٤٠ املقاتلة
روبي إسماعيل ٤٧٥٤ ٤٦٥٦ مطرطارس
نرص محفوظ ٣٧٣٣ ٨٦٥٢ عتمان بني
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العمدة التعداد الفدن البلد اسم

موىس حمزاوي ١٨٣١ ١٢١٩ الجديدة الكعابي
الروبي أحمد ٢١٩٦ ٢٦٩٨ الكرادسة زاوية

حسانني الواحد عبد ٢٦٨١ ٦٥٤٦ دودة معرص
محمد الهادي عبد ١٧٢٦ ٨٥٠ جرفس
الهواري أفندي عيل ٣٩٤١ ٤٠٢٧ ترسا
إمبابي سالم محمود ١٧٧٧ ٤٢٢٧ الروبيات

خرضا أبو محمد ١٥٤١ ١٦٩٨ املقطع هوارة
عيل النرص سيف ٣٩٦ ١٣٣٣ عمرية كفر
سليمان السيد ١٢٩٩ ٦٠٤ األخصاص

طنطاوي أفندي طنطاوي ١١٤٢٣ ٦٣١٥ سنورس
عليوة أفندي هللا عبد ٧٢٧١ ١٣٨٠٧ سنهور
عويس أفندي محمد ٢١١٩ ١٤٥٨ جبلة

زيد أبو خليل ٢٥٨٦ ٨٣٤٣ سيلة
حمزاوي أحمد ٢٨٤١ ٧٠٨٧ طامية

فرجاني أحمد سيد ٢٧٠٥ ٢٩٩٦ رسسنا
منجود أفندي درويش ١٧٠١ ١٣١٠ املصلوب

يونس عيسوي ٢٥٨٣ ٢٧٧٥ العدوة

العربان قبائل عمد

وأبو محجوب، ومنيصري الجبايل، بك القوي عبد العرب مشايخ من كل الحرابي: قبيلة
شماطة. خزيم

عمر، والشافعي بريك، وعمار باسل، محمود حمد العرب مشايخ من كل الرماح: قبيلة
جليل. أبو ومفتاح

األحول. وعقيلة حسني، أبو سليمان العرب شيخ من كل الرباعصة: قبيلة
غيت. ومحمود كرومة، وعيل شعيب، وطحاوي مبارك، هويدي من كل سمالوس: قبيلة
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فراج. طلبة العرب شيخ الفرجان: قبيلة
خليفة. ومحمد عيل، منييس العرب شيخ الفرايد: قبيلة

عفيفي. محمد هللا عبد الحوتة: قبيلة

واملصالح الدواوين فروع

طبع يف مستمرين زلنا وما ميالدية، ١٨٩٤ سنة أواخر يف تاريخنا بطبع ابتدأنا قد
املدة هذه أثناء يف تنقالت حصلت إنه وحيث ،٩٥ سنة من شهران مىض أن إىل بقيته
وسنحفظ الفائدة، يف زيادة والحاليني السابقني فسنذكر الدواوين، موظفي لبعض
لم من لكل أفندي لفظة نضع إننا ثم وسعادتلو، وعزتلو حرضة مثل الديباجة مقدمة
املؤاخذة. عدم الجميع فنرجو الحكومة، يف الرسمية األصول هي كما الثانية الرتبة يَُحِز

املديرية

يكن. بك عديل املدير:
محمد. أفندي حافظ والحايل حليم، أفندي إبراهيم السابق: الوكيل

ناصف. أفندي محمد أول: معاون
حسن. أفندي محمود معاون:
خبية. أفندي نجيب معاون:
رفعت. أفندي حسني معاون:

معاون طاهر. أفندي خورشيد أول: معاون حلمي. أفندي حسني املأمور: طبهار: مركز
السالم. عبد أفندي محمد ثاٍن:

ناصف. أفندي محمد والحايل: زاهد، أفندي محمد سابًقا: مأمور سنورس: مركز
دسوقي. أفندي هللا عبد ثاٍن: معاون فؤاد. أفندي محمد أول: معاون

قسطنطني التحريرات: رئيس إبراهيم. أفندي غربيال الباشكاتب: املديرية: أقالم رؤساء
أفندي سعد الحسابات: رئيس جرجس. أفندي رزق اإليرادات: رئيس عوض. أفندي

إبراهيم. أفندي محمود املال: بيت رئيس غربيال.
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السييس. أفندي فرج الدخولية: مفتش
ثم توفيق، أفندي محمد السابق: الوكيل حشمت. أفندي محمد الحكمدار: الضبط: قلم
أفندي حسن املالحظ: جالل. أفندي عيل البندر: بوليس معاون خالفه. يُعنيَّ ولم نُقل
أفندي محمد البوليس: أول كاتب زكي. أفندي محمود الضبط: أول كاتب حسيب.
شوقي. أفندي الرحمن عبد املالحظ: نظيف. أفندي مصطفى طبهار: معاون رفاعي.

عرب. أفندي عيل املالحظ: نايل. خليل أفندي محمد سنورس: معاون
والحايل: الطوير، أفندي هللا عبد السابق: املحكمة قايض الجزئية: األهلية املحكمة
مصطفى والحايل: غانم، أفندي محرم السابق: التحقيق قايض عزت. أفندي محمد
غنيم. أفندي متويل املساعد: يونس. أفندي إبراهيم النيابة: رئيس سامي. أفندي
نائب حنا. أفندي يوسف النيابة: أول كاتب منيب. أفندي محمد املحكمة: أول كاتب

هللا. شكر أفندي حنا الباشمحرض:
محمد محمود الشيخ النائب: بيومي. محمد الشيخ القايض: الرشعية: املحكمة
الوجيه. عيل الشيخ طبهار: قايض القايض. مصطفى الشيخ الباشكاتب: الدشناوي.

الخرضاوي. محمد الشيخ املفتي: النكالوي. السالم عبد الشيخ سنورس: قايض
زكي. أفندي إبراهيم والحايل: برهان، بك عيل السابق: الباشمهندس الري: هندسة
قلمشاه: مهندس محمد. أفندي بسيوني أول: كاتب حسني. أفندي أحمد أول: معاون
حسن سنورس: مهندس زكائي. أفندي عيل املدينة: مهندس چاهني. أفندي إبراهيم

زكي. أفندي الحميد عبد ورسام: مهندس فتحي. أفندي
منيب. أفندي محمد التنظيم: مهندس

أول: معاون إلياس. بك إسماعيل املفتش: «الدومني»: األرايضاألمريية تفتيش
أحمد الشون: ناظر رسحان. أفندي محمد النزلة: معاون زكي. أفندي إسماعيل
مقار التحريرات: رئيس السيد. عبد أفندي هللا عبد الحسابات: رئيس أدهم. أفندي

خليل. أفندي
حسن. أفندي محمد الوكيل: الحكيم. بك يوسف املفتش: السنية: الدائرة تفتيش
يوسف الباشكاتب: صدقي. أفندي عيل ثاٍن: معاون عاصم. أفندي محمد أول: معاون
يعقوب اإليرادات: رئيس يوسف. أفندي غربيال التحريرات: رئيس عوض. أفندي
ميخائيل الصنف: رئيس بطرس. أفندي إرسائيل اإليجارات: رئيس السيد. عبد أفندي
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مصطفى سنورس: مأمور أحمد. أفندي الخالق عبد الفيوم: مأمور جرجس. أفندي
أفندي عمر كساه: أبو مأمور زكي. أفندي محمد املعرصة: مأمور لطفي. أفندي
أفندي خالد حافظ، أفندي محمد حيدر، أفندي إسماعيل الزراعات: نظار صربي.

حمدي. أفندي مصطفى الشون: ناظر طلعت. أفندي حسن الهجريس،
طبيب رمزي. أفندي محمد الكاتب: فهمي. أفندي أحمد املفتش: الصحة: تفتيش
طبيب اللطيف. عبد أفندي محمد سنورس: طبيب عثمان. أفندي حسني طبهار:

لطفي. أفندي أحمد سنورس: أجزخانة
رشدي. أفندي محمد حكيمبايش: الحكومة: مستشفى

أفندي وأديب إسحاق، أفندي يعقوب املعاونون: شنودة. أفندي حنني الوكيل: البوسطة:
غبور. أفندي وجرجس حنا،

ناظر شلبي. أفندي أحمد سنورس: شون ناظر شكري. أفندي حسني املفتش: املصلح:
رسي. أفندي عثمان العدوة: شون ناظر ونيس. أفندي جرجي أبشواي: شون

شوقي. أفندي محمد املحطة: ناظر الحديد: السكة
بك طلبة هم: العمومية الجمعية وأعضاء سعودي. بك طلبة الشورى: مجلس عضو

رشابي. أفندي وعيل طنطاوي، أفندي النرص وسيف سعودي،
عويس، أفندي محمد هم: — الخاء بفتح — املنتخبون املديرية مجلس وأعضاء

مؤمن. أفندي والسيد
الصحة. ومفتش التنظيم، ومهندس املدير، هم: الثابتون أعضاؤه البلدي: املجلس
أفندي وعيل نخلة، أفندي وحنا حسن، بك وسعد إلياس، بك إسماعيل واملنتَخبون:

رشابي.

املدينة مسطح

فدادين. ٢٠٦ املدينة مسطح يبلغ
باي. قايت جامع إىل تنهلة بحر كربي من الرملة: شارع شوارعها: وأهم

النوايص. أبي إىل القشالق كربي من اليوسفي: شارع
الروبي. إىل سالم الشيخ من القنطرة: شارع
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الطباخني. سوق إىل الحمري سوق رضب من القديم: السمك سوق شارع
الحواتم. قنطرة إىل املذبح شارع من الشط: شارع
املذبح. شارع إىل القشالق من عنز: بحر شارع

تنهلة. بحر كربى إىل الالهون سكة من جعفر: شارع
وأبو موىس، والشيخ واملعلق، باي، وقايت والواقدي، الروبي، مسجد املساجد: أشهر

جراب. وأبو سبيحة، وأبو والصويف، سالم، والشيخ واملغازي، وعسيلة، جانب،
أبو الصويف سالم، الشيخ موىس، الشيخ الواقدي، الروبي، رضيح األرضحة: أشهر

خرض. أوالد الزيات، حسن الشيخ مريم، الشيخة جراب،
للحكومة، والثالثة للكاثوليك، والثانية للقبط، إحداها مدارس: ثالث بالفيوم املدارس:
ناظًرا، سامي أفندي محمود هم: وأساتذتها ،٢٢٠ تالمذتها فعدد الحكومة مدرسة أما
أيًضا، للفرنساوي حمدي أفندي حسني فرنساوي، مدرس رياض أفندي مصطفى
حاًال، لإلنكليزي حنا أفندي بطرس سابًقا، إنكليزي مدرس لطفي أفندي هللا عبد
الفتح أبو أحمد الشيخ للنحو، محمد أفندي الجواد عبد للرياضة، وهبي أفندي عفيفي
أحمد، محمود الشيخ محمد، محمود الشيخ هم: والخط القرآن ومدرسو أيًضا، للنحو

زهران. الشيخ
والروم. والكاثوليك لألقباط كنائس ثالث الفيوم يف توجد الكنائس:

جمعية املاسوني، الفيوم محفل جمعية لألقباط، الخريية املساعي جمعية الجمعيات:
الفيوم. كلوب جمعية األدبية، النهضة

األرز. وتبييض والطحني للحالجة زجدون إخوان الخواجات وابور الوابورات:
الزيت. وعصري والطحني للحالجة الخوري يوسف الخواجة وابور

للطحني. بنايوتي حنني الخواجة وابور
للطحني. الصويف بجهة وأصالن يوسف الخواجات وابور
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اآلن املوجودة القديمة الفيوم آثار أشهر

آثار من وهو باللَِّبن، املعروف األخرض بالطوب مبني الهرم هذا املقطع: هوارة هرم
باسمها. املسمى بالبلدة وهو الثالث، أورستسن امللك

أورستسن امللك آثار من وهو أيًضا، باللَِّبن ومبنيٌّ الالهون، بجهة هو الالهون: هرم
معبودات كانت التي املقدسة التماسيح مدافن وبجواره املطرية، مسلة صاحب الثاني

الفيوم. بجهة القديم الزمان يف
امللك لتمثال إحداهما قاعدتني كانا ِبيَهمو، بجهة الحجر من كرسيان هما كرسيان:
وسط يف كانا اللذان وهما نفرورع»، «سبك زوجته لتمثال والثانية الثالث، أمنمحعت

ذكرها. مر التي موريس بحرية
وبعض قارون، بركة شمايل يف واقعة رومانية قديمة مدينة آثار هي السباع: دمية

باللَِّبن. وبعضه ، باآلُجرِّ املسمى األحمر بالطوب بنائها
غربيل. أفندي يوسف الدكتور حداد، أفندي أمني الدكتور األهليون: األطباء

للتجاري. أفندي فوزي املحطة، لتلغراف أفندي بطرس التلغراف:
شعبان. أفندي محمد التاريخية اآلثار مفتش اآلثار: مصلحة

عيل. أفندي محمد األوقاف مأمور األوقاف:
حسانني كامل، أفندي محمود فانوس، أفندي ميخائيل رفعت، أفندي محمد املحامون:

عطية. أفندي

سنة عرشة إحدى مدة الزراعية الفيوم محاصيل عن إحصائية

بعد اآلتية السنني يف الفيوم بمديرية الحديدية السكة محطات من الصادرة املقادير بيان
قطن. وبزرة شعر قطن إىل الزهر القطن تحويل

سنني (قنطار) متنوعة أصناف (قنطار) غالل (قنطار) قطن بذرة (قنطار) شعر قطن

١٨٨٣ ١٢٥١٠٦ ٨٠٣٦٨٣ ٦٦٩٠٨ ٣٤٢٣٧
١٨٨٤ ٢٢٦٣١١ ٩١٨٦٨٨ ١٠٧٤٢١ ٦٤٢٧٤

69



الفيوم تاريخ

سنني (قنطار) متنوعة أصناف (قنطار) غالل (قنطار) قطن بذرة (قنطار) شعر قطن

١٨٨٥ ٢٥١٩٢٧ ٥٧٩٥١٨ ١٢٠٤١٧ ٦١٧٢٤
١٨٨٦ ٢٠٦٠٣٩ ٥٦٨٢٨٠ ٠٩٧١٠٥ ٤٩٩٢٩
١٨٨٧ ٢٣٦٠٨٩ ٦٤٨١٥١ ١٥٠٥٧٥ ٥٠٩٩٨
١٨٨٨ ٢٥٥٨٢٤ ٥٧٦٥٦٠ ١٢١٢٢٣ ٧١٢٢١
١٨٨٩ ٢١٢٢٠٦ ٤١٨٩٣٥ ٠٨٢٠١٠ ٣٩٤٣٣
١٨٩٠ ٢٤٥٣٠١ ٧٩٧٣٦٨ ١٠٤٦٠٨ ٥٦٣٣٤
١٨٩١ ٣٢٩٧٨٣ ١١٠٩٠٧٠ ١٨٥٩١٧ ٨٦٦٣٨
١٨٩٢ ٣٦٦٠٠٧ ٨٣٥٣١١ ١٧٤٣٩٢ ٨٩٤٤٢
١٨٩٣ ٣١٢٢٥٦ ٨٩١٣٣٣ ١٤٤٩١٦ ٦٥٩٣٤

املرصي. بالجنيه املقررة غري األموال متحصالت بيان

سنني ونطرون ملح تمغة عوايد سمك ذبيح دخولية

١٨٨٣ ٤٥٥٥ ١٠٣٧ ٢٠٠٠ ٢٥٣ ١٨٨٣
١٨٨٤ ٤٤٥٥ ١١٨٥ ٢٣٠٠ ٣٠٩ ٢٤٦٤
١٨٨٥ ٤٦٨١ ١٠٠٢ ٢٣٠٠ ٢٤٤ ٢٣٢٧
١٨٨٦ ٤٧٤٦ ١٠٦٦ ٢٣٠٠ ٣١٥ ٢٠٨٤
١٨٨٧ ٥٢١٧ ١١٥٧ ٢٣٠٠ ٣٥٦ ٢٢٣٥
١٨٨٨ ٤٦٦٠ ١٢٦٤ ٢٣٠٠ ٣٤٠ ٢٤٤٦
١٨٨٩ ٣٧٧٥ ١١١٥ ٢٣٠٠ ٢٢٢ ٢٢٨٨
١٨٩٠ ٥٠٠٧ ٩٥٧ ٢٩٦٦ ٤٢٣ ٢٦٤٩
١٨٩١ ٥٧٦٨ ٦٨٢ ٢٠٠٠ ٤٩٥ ٢٩٦٣
١٨٩٢ ٣٩٤١ ٦٠٠ ٢٠٠٠ ٤٧٩ ٣٠٧٩
١٨٩٣ ٣١٧٨ ٥١٧ ٢٠٠٠ ٥٠١ ٣١٣٠
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املزارعني أعيان

املزارعني من غريهم عن يميزهم يشء معهم يوجد ال والذوات األعيان أن يخفى ال
أنهم نعرف من أسماء وضعنا قد السبب ولهذا تعيينهم، يصعب فلذلك الناس وأواسط
أسماءهم رتبنا قد والتأخري التقديم يف األغراض من غرض لنا ينسب ولكيال األعيان، من
حال كل وعىل نجمة. الثالثة الرتبة عندهم الذين اسم أمام وسنضع باء، ألف حروف عىل
العصمة فإن بعضهم ذكر عدم يف السهو من منا يقع أن عساه فيما املؤاخذة عدم نرجو

بيانهم: وهاك هلل،

األلف

إلياس. بك إسماعيل
دلة. بك أحمد

نجيب. أفندي إبراهيم
حافظ. بك إسحاق
حمدي. أفندي أحمد
معجون. أفندي أمني
إلياس. أفندي أحمد
مؤمن. أحمد الحاج
حسن. أحمد الحاج

الباء

سعد. أفندي بشاي
السيد. عبد أفندي بشاي
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الجيم

مطر. أفندي جرجس

الحاء

رمزي. أفندي حسني

شفيق. أفندي حافظ
نخلة. أفندي حنا

نارص. أفندي حسن
الشماع. أفندي حنا
شنودة. أفندي حنني

الخاء

لطفي. بك خالد
طنطاوي. أفندي خليفة

الراء

بنايوتي. روفائيل الخواجة
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السني

طنطاوي*. أفندي النرص سيف
فؤاد. بك سليم

بهنيس. محمود أفندي سلطان
باسل. سالم العرب شيخ

مؤمن*. أفندي سيد
حسن. بك سعد

الصاد

إلياس. أفندي صادق

الطاء

سعودي. بك طلبة
زيدان. أفندي طلبة

العني

طليمات. أفندي هللا عبد
سعد*. أفندي عريان
رشابي. أفندي عيل
الدايل. أفندي عيل

عثمان. أفندي عمر
الهواري*. أفندي عيل

الحرييش*. أفندي الواحد عبد
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مظهر. أفندي عيل

الغني

سعد. أفندي غربيال

الفاء

فريد. أفندي فرحات
الحرصي. الباب فتح الحاج

شكشوك. أفندي فانوس

امليم

أمني. بك مصطفى
بهنيس. بك محمد

عويس*. أفندي محمد
زكي*. أفندي محمود
كامل. أفندي محمود
نصار. أفندي محمد
خريي. أفندي محمد

بهجت*. أفندي محمد
دلة. أفندي ميالد

الدايل. أفندي محمد

كامل. أفندي محمد
جنيدي. أفندي محمد
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الياء

جعفر. أفندي يوسف

التجار أعيان

وإخوته. زجدون أصالن الخواجة
وإخوته. الخوري إسكندر الخواجة

بنايوتي. حنني الخواجة
حداد. شكري الخواجة
العال. عبد أفندي عيل

محجوب. الباب فتح الحاج
نارص. أفندي محمد

الغمري. أفندي محمد
عون. موىس الخواجة

الخوري. يوسف الخواجة

املحامني أحد

هنا. بإثباته فالتزمنا الصدر، أفندي أحمد وهو املحامني أحد نذكر أن فاتنا

.١٨٩٤ سنة إحصائية

(قنطار) متنوعة أصناف (قنطار) غالل (قنطار) قطن بزرة (قنطار) شعر قطن

٣٩٧٦٧٨ ٩٩٥٦٠١ ٢١٠٧٢٣ ١١٠٢٨٨
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بصورهم، نردفها ثم ترجمة، وعرشون أربع وهي واألعيان، املوظفني تراجم هنا نذكر
سابًقا، الفيوم مدير صربي بك محمود ترجمة وهو: اآلتي الرتتيب عىل بالرتاجم وسنأتي
بك يوسف ثم الدومني، مفتش إلياس بك إسماعيل ثم الحايل، مديرها يكن بك عديل ثم
باء، ألف حروف عىل مرتبة بها فسنأتي الرتاجم باقي أما ِنيَّة. السَّ الدائرة مفتش الحكيم
الرتتيب هذا وبمثل الرتاجم، آخر يف ستوضع فإنها التاريخ لهذا املؤلف ترجمة عدا ما

الصور. سُرتتَّب

سابًقا الفيوم مدير صربي بك محمود أفندم عزتلو

يف يرمي املجدِّين، بعروة وتمسك املجتهدين، موقف وقف أعمال، وغاية أشغال، رجل
ترجمته: وهاك عيل، اإلمام إىل نسبه ينتهي يصيب، بسهم فيها ويرضب بنصيب، الرياضة
أحمد السيد املرحوم ابن الصرييف صالح السيد املرحوم ابن صربي بك محمود هو
الحسني اإلمام ساللة من الصرييف، عيل الحسن أبي السيد الواصل العالم ابن الصرييف
عىل باألزهر املذكور الحسن أبو السيد تخرج وجهه. ُكرِّم طالب، أبي بن عيل سيدنا ابن
األرشاف نقيب أخريًا وكان واإلفتاء، التدريس لدرجة بالحنفي اإلملام مع الشافعي مذهب
لآلن. يزار رضيح وله تقي، الشيخ بمسجد ودفن هجرية، ١٢٣٦ سنة يف تويف برشيد.
فأدخله برتبيته والده املرحوم واعتنى ١٢٦٩ه، سنة بإسكندرية الرتجمة صاحب ولد
الهندسة تمم أن وبعد املهندسخانة، ثم بإسكندرية التجهيزية ثم األهلية املكاتب أحد
براتب املدرسة بتلك الرياضية للعلوم معيًدا تعني الفرنساوية واللغة والعملية النظرية
سنة ضابًطا الحربية إىل ثم مهندًسا األشغال ديوان إىل نُقل ثم شهريٍّا، قرًشا ٢٥٠
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لرتبة ي ُرقِّ ثم األمريكاني، أستون الجنرال رياسة تحت حرب أركان عموم بقلم ١٨٧١م
العلوم تدريس عليه وأحيل فيها، برع حتى العسكرية الفنون مارس ثم أول، مالزم
اكتشافية ملأمورية انتُخب ثم بالعباسية، األاليات لضباط الحربية والفنون الرياضية
نال وحينئذ األمريكاني، بودري الكلونيل رئاسة تحت أفريقيا وأواسط الزنجبار بجهات
عن النظر الحكومة رصفت سياسية دواٍع بعض املرشوع هذا عاق وملا يوزبايش، رتبة

املأمورية. هذه
القصري بني األحمر البحر عىل — برانيس إىل قنا من اكتشافية مأمورية يف ُعنيِّ ثم
فكروسكو حمد، أبي إىل ثم للنيل، الرشقية بالصحراء بربر إىل ومنها — وسواكن
كلستون الكلونيل رئاسة تحت وكانت أشهر، تسعة املأمورية هذه واستغرقت بالعتمور،
النيل جهات تصل حديدية سكة لعمل طريق استكشاف منها والقصد بوردي، والكلونيل
سافر ١٨٧٤م سنة ديسمرب ويف الدرهيب. بجبل الذهب معادن ومعرفة األحمر، بالبحر
بوردي الكلونيل رئاسة تحت عسكري وقسم حرب أركان ضباط بعض مع مرص من
تلك ووافقت دارفور، إىل الغربية بالصحراء ومنها لدنقلة، النيل بطريق السودان إىل
حرب أركان رئيس الرتجمة صاحب وكان املرصية، بالعساكر دارفور فتح وقت املدة
اكتشفه ما فيها ذكر حربية، وتقارير استكشافية ُخَريْطات فيها وعمل املأمورية، هذه
أن بعد عاد ثم شاهدها، التي والحيوانات النباتات وأنواع والحديد الرصاص معادن من
سنة أغسطس يف مرص وصوله وكان األمراض، كثرة وأسقمته واألهوال، املشاقَّ قاىس
أكابر من مهنا إبراهيم الحاج املرحوم عمه بكريمة اقرتن ثم للحربية، تابًعا وبقي ٧٦م،
العسكرية الفرقة قومندان بمعية حرب أركان معاون ُعنيِّ ثم البحرية، مديرية أعيان
بالسكة الهندسية األشغال ملبارشة ُعنيِّ ثم أغايس، صاغقول رتبة ونال بإسكندرية،
هذه مأمور جودنج املسيو ُرِفت وملا حلفا، وادي إدارتها مركز التي السودانية الحديد
إيراداتها، وازدياد املصلحة تلك انتظام تعيينه نتيجة وكانت بدله، املرتجم ُعنيِّ املصلحة
وأمره قرش، ٣٠٠٠ إىل راتبه زاد االجتهاد السودان حكمدار باشا غردون منه شاهد وملا
قبل تمت قد وكانت األعمال، نهاية هي التي رصص محطة بعد من السكة خط بامتداد
رءوف بدله وُعنيِّ باشا غردون انفصل وملا االمتداد، يف رشع ذلك وعىل العمل، توقيف
يعود أن طلب مساعدته، وعدم السكة أشغال لتقدم امليل عدم منه املرتجم ولحظ باشا
مهندًسا وألحقه األشغال ناظر طلبه أن إىل بالحربية وأقام فأجيب، كان كما الحربية إىل
عموم رئيس أستون الجنرال طلب عىل بناءً الحربية إىل نُقل ٨٢م سنة مارس ويف بها،
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وانتهت العرابية الثورة حصلت ثم ونالها. البكبايش رتبة امتحان وأدى حرب، أركان
مستمرٍّا بقي الخديو، باشا توفيق للمرحوم املخلصني من كان أنه وبما اإلنكليز، باحتالل
ديوان يف صار الجندرمة لغو وبعد الجندرمة، حرب أركان رئيس بصفة الخدمة يف
٥٠٠٠ راتبه بلغ حتى يرقى زال وما العموم، مفتش وكيل نائب بصفة البوليس عموم
نال وفيها ٨٩م، سنة نوفمرب ٢ يف للفيوم مديًرا ُعنيِّ ثم مقام. القائم ورتبة قرش
يف اجتهد فقد والصداقة، واالستقامة بالنشاط له تشهد الفيوم يف وأعماله املتمايز، رتبة
رضيح بناء أعماله ومن والكباري، األرصفة وبناء الزراعية، الطرق ومد الشوارع، تنظيم
من االكتتاب ضعفي تبلغ وهي مصاريفه باقي ورصف اكتتابًا له عمل مريم؛ الشيخة
وحسن الفيوم، محفل إنشاء يف واملساعدة الفيوم، كلوب إنشاء أعماله ومن الخاص، ماله
١٥ ويف فراقه، عىل أسفوا إنهم حتى العموم رضاء أكسبه والعام الخاص مع معاملته
شائًقا احتفاًال الكلوب أعضاء له فعمل املنوفية، مدير وظيفة إىل ي ُرقِّ ٩٤م سنة نوفمرب
وختمه مآثره، فيه رسد خطابًا التأليف هذا صاحب وخطب األدباء، من جملة فيه خطب

مطلعها: بقصيدة

م��ح��م��ود ف��اض��ل ب��أن��ك ت��دري ش��ه��ود ال��ح��اض��ري��ن ق��ل��وب م��ن ل��ك

وهما: مدح بيتَي أيًضا فيه قال وقد

م��وج��ود األم��ن ف��إن ف��ب��ادر أم��نً��ا م��ب��ت��غ��يً��ا ال��ف��ي��وم ب��ل��دة وارًدا ي��ا
م��ح��م��ود ال��ع��دل م��دي��ر ف��ف��ي��ه��ا أب��ش��ر وج��دت؟ ه��ل ال��ع��دل م��زاي��ا ع��ن وس��ائ��ًال

الرتاجم. بعد اآلتية الصور أول يف املرتَجم صورة وضعنا وقد

الفيوم مدير يكن بك عديل أفندم عزتلو

غارب تسنَّموا ممن وهو العلوية، الشامخة والدوحة املحمدية، الشجرة تلك أغصان أحد
سريته وتدل النباهة، مخيلة عليه تلوح واملفهوم، منها املنطوق عىل واشتملوا العلوم،
إىل تتطلع إباء، ذات ونفس وأفكار، مكانة وسمو ووقار، هيبة مع النزاهة، من غاية عىل
إليه وتتجه األذواق، تستعذبه وطبع السماء، سماك تطأ أن عن وترتفع شماء، ثنية كل

ترجمته: وهاك األعناق، نحوه وتستطيل األشواق،

79



الفيوم تاريخ

وهذا يكن، باشا إبراهيم املرحوم ابن يكن باشا خليل املرحوم ابن يكن بك عديل هو
باشا إبراهيم ب ولُقِّ إليها، التمدن ومعيد مرص وايل باشا عيل محمد أخت ابن هو األخري
محمد أخت ابن لكونه نظًرا األخت»؛ «ابن بالرتكية معناها التي «يكن» بلفظة إليه املشار

باشا. عيل
،١٨٦٤ سنة يناير ٢٥ املوافق ١٢٨٠ سنة شعبان ١٥ االثنني يوم املرتَجم هذا ُولد
٧٤م سنة ويف األستانة، إىل والده املرحوم مع توجه ٨٨ه لسنة املوافقة ٧١م سنة ويف
مبادئ فيها تلقى األستانة، من عودته بعد األملانية املدرسة دخل ٩١ه لسنة املوافقة
حيث مارسيل مدرسة ثم الجزويت، ثم الفرير، مدرسة إىل نُقل ثم والفرنساوية، العربية
ولحسن منها، وخرج أيًضا، الرتكية اللغة ودرس الفرنساوية، اللغة وأتقن دروسها أتم
خصوصية دروًسا بإعطائه املاهرين األساتذة بعض كلف برتبيته والده املرحوم اعتناء

باملنزل.
املطبوعات. بقلم ثم بالداخلية، الرتجمة بقلم ُعنيِّ ٩٧ه، لسنة املوافقة ٨٠م سنة ويف
لناظر خصوصيٍّا سكرتريًا ثم الحقانية، بقلم — رس كاتب — سكرتريًا ُعنيِّ ثم
سنة لغاية بالداخلية وبقي باشا، نوبار دولتلو وهو النظار مجلس ورئيس الخارجية
ُعنيِّ املذكورة الهجرية للسنة املوافقة ٩١م سنة أوائل ويف ٣٠٧ه، لسنة املوافقة ٩٠م
٣٠٩ه سنة املوافق ٩٢م سنة مارس ويف للمنيا، وكيًال ُعنيِّ ثم املنوفية، ملديرية وكيًال

القنال. عموم ملحافظة وكيًال ُعنيِّ
جمادى ١٦ املوافق ٩٤ سنة نوفمرب ١٥ ويف الثانية، الرتبة إىل املدة هذه ي ُرقِّ وقد
الصورة هي وصورته املتمايز، برتبة عليه أُنْعم ثم للفيوم، مديًرا ُعنيِّ ٣١٢ه سنة األوىل

الثانية.

الدومني إلياسمفتش بك إسماعيل أفندم عزتلو

ورأي الغيب، تعرف تكاد وفراسة العيب، من سلمت وأخالق ودهاء، وعقل وذكاء، فكر
بفكره فهو ن، ملقِّ غري عن بنفسه نبغ وشديد، ماٍض األمور يف وعزم سديد، ات امُلِلمَّ يف
أقوال اخرتاع يف وآية والقدماء، املتأخرين تواريخ من التضلع يف غاية متفنِّن، الحكم يف
ترضاه ما بغري تمسك وال رشوة، يلتمس فلم االستبداد أيام وجد والحكماء، الفالسفة
وهو محرابه، عند يتلوه ملا ويُنْصت به، يُقتدى إماًما الفيوم أهل فاتخذه والنخوة، املروءة
ترجمته: وهاك أواننا، وأصمعي زماننا، نابغة الكلمة، املسموع بالحكمة، ظ املتلفِّ اآلن
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رودامري بلد من األلباني، األرناؤوطي كاشف إلياس بن إلياس بك إسماعيل هو
رس كان أغا بكري أخاه ألن بالده من حرض العلية، للدولة التابعة برزرند والية ضمن
ثم (األوردي)، للعريض وكيًال بالعسكرية فأُْلحق باشا، عيل محمد مدة يف بمرص بيادة
الحرب، انتهاء بعد أخوه ورجع أغا بكري فُقتل بالحجاز الوهابيني ملحاربة األخوان سافر
الزراعية أشغاله يف للنظر انقطع ثم الفيوم، عربان عموم عىل حاكًما أي كاشًفا ُعنيِّ ثم

١٢٧٠ه. سنة لغاية
وخرجت لسنورس، قسم ناظر ُعنيِّ باشا سعيد مدة يف الفيوم عربان تمرد أثناء ويف
املنهوبات بعض لرد وراءهم خرج املدة هذه ففي الغرب، جهة قاصدة الفيوم من العربان
سنة وتُويفِّ املعاش، عىل ذلك بعد أُحيل ثم عينيه، إحدى فقد سببت برصاصة فأصيب

١٢٧٨ه.
العربية القراءة ليتعلم معلم إىل وأُرسل ١٢٦٤ه، سنة الفيوم بمدينة املرتَجم ُولد
لتعلم إسالمبول طريق عن األرناؤود بالد إىل والده أرسله ثم فقط، القراءة فتعلم
اللغتني، يف تقدم وقد رجع ثم ثانية، عاد ثم هناك، من رجع ثم والرتكية، األرناؤودية
وخصوًصا كثريًا فيها فتقدم وكالمهم العرب وأشعار التواريخ يطالع أخذ ذلك وبعد
واقعة عن تسأله ال إنك حتى وغريها، أوربا دول تاريخ أيًضا وعرف العرب، تاريخ
وجدته إال املشهورين من متأخر أو قديم ملك عن وال جيًدا، لها عارًفا وجدته إال شهرية

أعماله. دقائق عن أخربك وربما حياته بسرية خبريًا
املدعوُّ بينهم من واشتُهر املرصية، البالد أطراف تغزو العرب صارت ٧٩ه سنة ويف
بالفيوم؛ عسكري مئتي املرصية الحكومة فوضعت الجوازي، عربان عمدة املرصي عمار
الفيوم، عىل محافًظا قيادتهم املرتَجم وتوىل الغرب، جهة من املرصية البالد آخر ألنه
بجهة املرصي عمار ومقابلة العساكر مع بالقيام أمر له صدر ٨١ه سنة أول ويف
إذا فيما للنظر وذلك املذكورة، الطريق عن قادم عماًرا أن السنية املعية بلغ إذ الريان،
الثمانني، نحو العربان وكان وقابلوهم، فقاموا حرب، أو سلم بحالة العرب مجيء كان
فتسلم املرصية الحكومة ظل يف للمعيشة حرضوا أنهم علم املرتجم معهم تخابر وملا
العلواني ومحمود املرصي عمار من كلٌّ وأُرسل للمدينة، وحرضوا أسلحتهم، العساكر

املعية. إىل
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عليه وأُحيل فقام الغربية، مديرية إىل العساكر مع بالقيام آخر أمر له صدر ثم
أحد عىل العساكر أحيلت السنة هذه آخر ويف مشيخاتهم، يف والنظر العربان محاكمة
والفيوم، سويف بني مديرية أول معاون ُعنيِّ حيث الفيوم إىل املرتَجم ورجع العرايض،
ُعنيِّ ١٨٧٩م سنة ويف السنية، للدائرة التابعة وطامية سنورس إلدارة مأموًرا ُعنيِّ ثم
وكيًال ُعنيِّ السنة هذه ويف الفيوم، ملالية مأموًرا ُعنيِّ ٨٢م سنة ويف طبهار، لقسم ناظًرا
(قومسيون للدومني مفتًشا ُعنيِّ ٨٥م سنة ويف الثالثة، بالرتبة عليه وأُنعم للمديرية،
الثانية، بالرتبة عليه فأُنعم كثريًا، التفتيش يديه عىل وتقدم بالفيوم)، األمريية األرايض
الرتبة، بهذه تهنئة أبيات بعض له قدمت وقد املتمايز، برتبة عليه أُنعم ثم راتبه، وِزيد

مطلعها: يف قلت

م��وص��ول ب��ه��ا م��ع��ق��ود وال��ع��ز ت��ئ��ول ال��ك��رام إل��ى ال��ك��م��ال رت��ب

مؤرًخا: الختام يف وقلت

إس��م��اع��ي��ل ال��ع��زة ف��ي م��ت��م��اي��ز م��ؤرًخ��ا ب��ال��ه��ن��اء رم��زي ق��ال م��ا

ومؤسًسا الفيوم، كلوب يف مؤسًسا كان أنه أعماله ومن اآلن. إىل مفتًشا يزل لم وهو
املحفل إخوان من التمس ثم سنتني، مدة رئيًسا املحفل أعضاء وانتخبه املاسوني، للمحفل
املرتَجم وصورة منهم، تمنُّع بعد غريه فانتخبوا لألعضاء النشاط ليحصل غريه انتخاب

الثالثة. الصورة هي

بالفيوم السنية الدائرة مفتش الحكيم بك يوسف عزتلو

األعمال، من بكبري وقام رحيبًا، ميدانًا العلوم من ولقي نصيبًا، الرياضة من أخذ عالم
باملربات، وقيام الخريات، يف وسعي أخالق، ومكارم أعراق، طيب إىل اآلمال، من كثريًا وأنفذ

ترجمته: وهاك الوزراء، رتبة إىل وسما السماء، نجوم واصل وأصل
أخميم، مدينة أعيان من الحكيم محمد الشيخ املرحوم ابن الحكيم بك يوسف هو
الشهري الحكيم بكر أبي هللا عبد الوزارتني ذي إىل نسبة الحكيم ولقب األصل، مغربي وهو
والذي بك، يوسف بيد التي األوراق بذلك دلَّت كما الطيب»، «نفح كتاب يف برتجمته
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وإماًما واعًظا حرض الحكيم، شواق محمد األستاذ املسمى املرتَجم جد هو بمرص حرض
مع السلطان رجوع بعد وأقام سليم، السلطان مدة مرص فتوح عند السلطاني بالجيش

ملكا. بالد جملة وألوالده له وأُعطيت موطنًا، سوهاج واختار الجيش،
أن وبعد ١٢٧٢ه، سنة املهندسخانة ثم األهلية املكاتب دخل ترعرع وملا املرتَجم ُولد
سنة باشا سعيد املرحوم مدة يف للمعية التابع الهندسة عموم بإدارة أُْلحق دروسها تمم
األشغال ديوان إىل نُقل ثم ٧٩ه، سنة القعدة ذي يف جرجا لهندسة معاونًا نُقل ثم ٧٨ه،
تحت اإلسماعيلية الرتعة لتخطيط انتُخبوا الذين املهندسني ضمن وانتُخب عاٍل، بأمر
قام سنوات ٧ مدة بحري تفتيش يف وبقي بحري، هندسة مفتش باشا سالمة رياسة
ثم أيًضا، باشا سالمة رياسة تحت قبيل هندسة إىل ٨٧ه سنة نُقل ثم مهمة، بأعمال فيها
وحصل الغربية، باشمهندس ُعنيِّ ٣٠٢ه سنة ويف املنوفية، باشمهندس وظيفة إىل نُقل
ونُقل النقل فطلب شخيص، نفور ويلكوكس املسرت وهو الري مفتيش أحد وبني بينه
األشغال، بديوان والصنائع الفنون قلم إىل نُقل ٣٠٤ سنة ويف سويف، بني باشمهندس
ثم املحروسة أمالك بتمن قومسيون رئيس ُعنيِّ ثم واحًدا، شهًرا الروزنامة عىل أُحيل ثم
جفالك باشمهندس بوظيفة ُطلب ٣٠٤ سنة ويف الجيزة، بمديرية املريي ألمالك مأموًرا
بالفيوم، السنية الدائرة مفتش وظيفة إىل نُقل ميالدية ١٨٨٩ سنة ويف السنية، الدائرة
امللكي والصاغ جهادي اليوزبايش رتبة إىل املدة هذه يف وترقى الحالية. الوظيفة وهي
الحالية ٩٥م سنة أوائل ويف الثانية، بالرتبة عليه أُنعم ٣٠٥ه سنة ويف الثالثة، الرتبة ثم

الرابع. العثماني بالنيشان عليه أُنعم
مويس بحر فم من طوايل وخريطة ميزانية أخذ بها: قام التي الشهرية أعماله ومن
اإلبراهيمية وخطَّط َرَسم ثم اإلسماعيلية، محطة لحد الوادي برتعة ومنها الزقازيق، إىل
عليها رسى التي موازينها وعمل اإلسماعيلية ترعة وخطَّط باشا، بهجت رئاسة تحت
الباسوسية ميزانية وعمل الرتعة، بتلك املهندسني جميع ألعمال أنموذًجا وصارت العمل
الجاري الثوابت النقط شواطئها عىل ووضع بالرشقية، فروعها انتهاء لحد بالقليوبية
روبريات جملة وعمل وتطهريه، املرصي الخليج ميزانية وعمل اآلن، لحد تطهريها عليها
وبارش للفشن، املنيا من اإلبراهيمية وخطط التطهري، يف بموجبها للعمل — ثوابت —
تحت زميله بك السعود أبي مع باالشرتاك بتفاصيلها بديروط التقسيم قناطر وبناء حفر
مما وهي يديه، عىل العمارة تمت الذي محمد باشا إسماعيل ثم باشا سالمة رئاسة
الديروطية ترعة ميزانية وعمل إال، ليس الوطنيني بأعمال تمت ألنها املرصيون به يتباهى
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«النيل» األعظم البحر ل وحوَّ لها، وشغَّ وخطَّطها املنيا، وآخرها القناطر من فمها التي
والبلدة، الفابريقة حفظ أوجبت الدبش من رأس عمل بواسطة مغاغة وبلدة فابريقة عن
الفرنساوية املهندسني أحد ينجح لم أن بعد اإلبراهيمية عىل ثوابت نقط جملة ووضع
بأمر الفلكي باشا محمود عىل األعمال تحقيق أمر وأُحيل املأمورية، لهذه ُعنيِّ كان الذي
قد بك يوسف وأن العمل يف مخطئ ألدنيز املسيو أن فوجد باشا، حسني الربنس دولتلو
والرشقية، قليوب مديريتي بني التي الحمام وكفر الشموت قناطر بناء وبارش أصاب.
محمد الشيخ املهذب العالم أستاذنا والسماحة الفضيلة صاحب حرضة فيها قال ولذلك

نصه: هذا تاريًخا حاًال إسكندرية وقايض الوقت، ذلك يف القليوبية قايض بخيت

ال��م��ق��ص��دا ال��ع��زي��ز ب��ت��وف��ي��ق ن��ال ش��أن��ه ع��ل��ى االس��م م��ب��ارك
أس��ن��دا م��ا روت ري��ان اب��ن ع��ن ق��ن��اط��ر ب��أم��ره ��س��ت أُسِّ ق��د
س��رم��دا ج��م��ي��ًال ذك��ًرا ف��خ��لَّ��دت ت��ح��ت��ه��ا ت��ج��ري األن��ه��ار ع��ي��ون��ه��ا
ُش��يِّ��دا ال��خ��دي��وي ت��وف��ي��ق ب��ب��ر ال��ذي ال��ب��ر س��ع��ادة ب��ه��ا دام��ت
��َدا ال��صَّ ي��روي م��اؤه��ا ي��ج��ري ف��ظ��ل أرك��ان��ه��ا أُح��ك��م��ت ال��ح��ك��ي��م ب��ه
ال��ن��دا أس��ب��اب ال��ش��م��وت ق��ن��اط��ر أُرِّخ��ت خ��ب��اي��ا زواي��اه��ا وف��ي

١٢٩٨ سنة
إيجاراتها، من املتأخر وتحصيل السنية، الدائرة تفتيش تقدم يف االجتهاد أعماله ومن
لجملة والتخطيطات امليزانيات من ذلك غري عمل وقد تُذْكر. زيادة إيرادها وزيادة
مؤسيس من وكان بالهندسة، بالتضلُّع له يشهد بما وخالفها، وأسيوط املنيا يف شوارع
الصورة هي الرتجمة صاحب وصورة ٩٥م، لسنة للمحفل رئيًسا وانتُخب الفيوم، محفل

الرابعة.

سابًقا الفيوم مديرية وكيل حليم أفندي إبراهيم حرضة

أعيان من عيل السيد املرحوم ابن عيل إسماعيل املرحوم ابن حليم أفندي إبراهيم هو
رشيد. مدينة

الشيخ بمكتب ثم القرنية، بمكتب وتخرج بمنوف، هجرية ١٢٧٧ سنة املرتَجم ُولد
ثم ثاٍن، مالزم لرتبة ي ُرقِّ ١٢٩٥ه سنة ويف بالحربية، ثم بالتجهيزية ثم بمرص صالح
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األرصفة، حكمدار بوظيفة امليناء مصلحة إىل نُقل ثم باإلسكندرية، أول مالزم لرتبة ي ُرقِّ
وقت هاجر ثم الخديوي، الحزب من أنه الثورة غضون يف دعواهم لسبب إليها نقله وكان
١٨٨٤ سنة أول يف بالغربية معاونًا ُعنيِّ ومنها بالحربية، واستُودع اإلسكندرية، رضب
بندر مأمور إىل املركز هذا ومن رشبني، ملركز مأموًرا ُعنيِّ ٨٦م سنة يف ثم ميالدية،
هذه ومن بيال، ملركز مأموًرا ُعنيِّ ٩٠م سنة ويف للمديرية، ثانيًا معاونًا ُعنيِّ ثم طنطا،
وصورته قنا، ملديرية وكيًال ُعنيِّ ٩٥م سنة أوائل ويف الفيوم، ملديرية وكيًال ُعنيِّ الوظيفة

الخامسة.

نجيب أفندي إبراهيم حرضة

ابن النظار مجلس عربي قلم رئيس مظهر بك عيل املرحوم ابن نجيب أفندي إبراهيم هو
باشا. عيل محمد مدة يف الرشقية مدير بك الرحمن عبد

ملالحظة منها خرج ثم االبتدائية املدارس ودخل ٧٨ه، سنة شوال ١١ يف املرتَجم ُولد
السادسة. وصورته الفيوم، أعيان من اآلن وهو أشغاله،

حمدي أفندي أحمد حرضة

أحد عىل الكتابة وأحسن مرص، إىل حرض ثم تقريبًا، ٧٨ه سنة الرشاكسة ببالد ُولد
تُويفِّ فلما الفيوم، بمدينة الفيوم أعيان أحد بك محمود املرحوم أحرضه ثم املعلمني،
باالختيار استُعفي ثم لضبطيتها، مأموًرا ثم املديرية أول معاون املرتَجم ُعنيِّ بك محمود

السابعة. وصورته األعيان، من اآلن وهو الخصوصية، أشغاله ملناظرة

رمزي أفندي حسني حرضة

أررضوميل، أغا عيل ابن الكبري رمزي أفندي محمد املرحوم ابن رمزي أفندي حسني هو
فخلف باشا، عيل محمد زمن مرص إىل للدولة التابعة أررضوم بالد من أغا عيل وفد
الحكومة، يف هذان واستُخدم رمزي، أفندي وعيل الكبري رمزي أفندي محمد املرحوَمني
يف تقلَّب كبريًا زمنًا املنيا لقسم ناظًرا ُعنيِّ ثم فوه، لفابريقة ناظًرا أفندي محمد فكان
أيًضا وُعنيِّ الفيوم، عىل حاكًما ُعنيِّ أن إىل وظائف، عدة يف رمزي أفندي عيل أخوه أثنائه
األطيان من جملة الحكومة ووهبتهما الخدامة، االثنان اعتزل ثم الوسطى، لألقاليم وكيًال
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من كالٍّ الكبري أفندي محمد وهو أحدهما وخلَّف بالفيوم، فأقاما سويف، وبني بالفيوم
رمزي. أفندي محمد الوالد سيدي واملرحوم املرتَجم، رمزي أفندي حسني

التجهيزية، إىل نُقل ثم دروسها أتمم املبتديان، ودخل ١٢٧١ه، سنة املرتجم ولد
فخرج وعمه والده تُويفِّ ثم سنني، ثالث فيها ومكث املحاسبة، مدرسة إىل منها نُقل ثم
املجيدي بالنيشان السابق الخديو له املغفور عليه وأَنْعم الخصوصية، أشغاله ملناظرة

الثامنة. وصورته األعيان، أحد وهو الخامس،

نخلة أفندي حنا حرضة

وُمنح طويًال، زمنًا املديرية لتحريرات رئيًسا وكان ١٢٥٨ه، سنة الفيوم بمدينة ُولد
٨٥م. سنة الرابعة الرتبة

يف عضو وهو سنة، ١٢ عليها وترأس القبطية، الخريية املساعي جمعية وأنشأ
التاسعة. وصورته األعيان، ومن البلدي املجلس

البوسطة مفتش شنودة أفندي حنني حرضة

مدير السلحدار باشا سليم املرحوم سكرتري املنقبادي إبراهيم أفندي حنا أخ ابن هو
قبيل. وجه عموم

واألقباط األمريكان بمدارس وتربى ميالدية، ١٨٥٤ سنة بأسيوط املرتجم ُولد
مفتش اآلن وهو الخديوية، البوسطة وابورات بمصلحة وُوظِّف واإلسكندرية، بأسيوط

العارشة. وصورته األعيان، ومن والفيوم، سويف وبني الجيزة مديريات بوسطة

لطفى بك خالد عزتلو

ثم باملديرية، كاتبًا وُوظِّف الفيوم إىل حرض ثم هجرية، ١٢٧٦ سنة الشام دمشق يف ولد
من اآلن وهو ١٨٨٨م، سنة الثانية الرتبة وأخذ استُعفي ثم املديرية، أول معاون ُعنيِّ

عرشة. الحادية وصورته األعيان،
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طبهار عمدة مؤمن أفندي السيد حرضة

سنة ويف هجرية، ١٢٦٤ سنة املرتجم ُولد طبهار، عمدة شعبان مؤمن املرحوم ابن هو
سنة ويف ميالدية، ١٨٨٦ سنة الثالثة الرتبة وأخذ والده، عن بدًال طبهار عمدة ُعنيِّ ٨٣ه
الثانية وصورته األعيان، ومن طبهار عمدة اآلن وهو املديرية، ملجلس عضًوا انتُخب ٩٣ه

عرشة.

بهنيس محمود أفندي سلطان حرضة

كان الذي عيل، أفندي بهنيس املرحوم ابن بهنيس أفندي محمود املرحوم ابن هو
ري لتفتيش وكيًال وُعنيِّ املهندسني، كبار من وهو سويف، وبني الفيوم باشمهندس

الوسطى. األقاليم
عمه فأدخله صغري وهو والده وتُويفِّ الفيوم، بمدينة هجرية ١٢٨٨ سنة املرتجم ُولد
بمهام لقيامه منها خرج ثم سنني، عدة بها فأقام الفيوم مدرسة ثم االبتدائية املكاتب

عرشة. الثالثة وصورته األعيان، من اآلن وهو الخصوصية، أشغاله

الشورى مجلس عضو سعودي بك طلبة عزتلو

ثم هجرية، ١٢٦٤ سنة املرتجم ُولد قلمشاه، عمدة الجداوي سعودي املرحوم ابن هو
٨٥ه سنة ويف بالفيوم، جردو لخط حاكًما ُعنيِّ ثم ١٢٨٣ه، سنة بقلمشاه عمدة ُوظِّف
انتُخب ١٨٨٦م سنة ويف الثالثة، بالرتبة عليه وأُنعم العمومية، بالجمعية عضًوا انتُخب
الرابع، العثماني والنيشان الثانية بالرتبة عليه أُنعم ثم القوانني، شورى ملجلس عضًوا

عرشة. الرابعة وصورته الفيوم، أعيان وأحد املذكور باملجلس عضو لآلن وهو

سعد أفندي عريان حرضة

ويف الفيوم، بمدينة ميالدية ١٨٥١ سنة املرتجم ُولد البنا، غربيال أفندي سعد ابن هو
العمومية، الجمعية يف عضًوا انتُخب ٨٢م سنة يف ثم الثالثة، بالرتبة عليه أُنعم ٨٦م سنة
وصورته األعيان، من اآلن وهو األعىل، ملجلسها رئيًسا الخريية املساعي جمعية وانتخبته

عرشة. الخامسة

87



الفيوم تاريخ

املدينة عمدة أفنديرشابي عيل حرضة

سنة املرتجم ُولد الفيوم، عمدة رشابي رجب ابن الفيوم عمدة رشابي حسن ابن هو
وصورته األعيان، ومن عمدتها اآلن وهو لها، عمدة ُعنيِّ ثم الفيوم، بمدينة ١٢٥٨ه

عرشة. السادسة

املديرية باشكاتب إبراهيم أفندي غربيال حرضة

بالبتانون املرتجم ُولد سابًقا، بمرص املحافظة حسابات رئيس البتانوني إبراهيم ابن هو
الفيوم، مديرية باشكاتب أخريًا ُعنيِّ ثم كتابية، وظائف جملة يف وُعنيِّ ١٢٧٣ه، سنة
وصورته ومدرستها، إلدارتها رئيًسا املساعي جمعية وانتخبته الثالثة، الرتبة وحاز

عرشة. السابعة

التحريرات عوضرئيس أفندي قسطنطني حرضة

طوخ، يف ١٨٥٧م سنة املرتجم ُولد باملنوفية، طوخ أعيان من أفندي، عوض ابن هو
الفيوم، مديرية تحريرات قلم رئيس أخريًا ُوظِّف ثم كتابية، وظائف بعدة ُوظِّف ثم

عرشة. الثامنة وصورته

السنية الدائرة تفتيش وكيل حسن أفندي محمد حرضة

ثم للمنوفية وكيًال ثم القليوبية ملديرية وكيًال كان الذي قوليل أفندي حسن ابن هو
املدارس دخل ثم للرشقية، التابعة بالجديدة ١٣٦٥ه سنة املرتجم ُولد ألسيوط. وكيًال
مفتًشا ثم للمعارف تابًعا بالرشقية الوادي لتفتيش مأموًرا وُعنيِّ منها خرج ثم االبتدائية،
وكيًال ثم مطاي، لتفتيش وكيًال ثم السنية، للدائرة التابع الوقف أبا لتفتيش وكيًال ثم

عرشة. التاسعة وصورته الفيوم، لتفتيش
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َجبَلة عويسعمدة أفندي محمد حرضة

تفتيش باشمعاون ُعنيِّ ثم للفيوم، التابعة جبلة يف املرتجم ُولد فراج. عويس املرحوم ابن
انتُخب ثم جبلة، عمدة ُعنيِّ ثم كساه، أبو إدارة ومأمور قسم ناظر ثم السنية، الدائرة
عمدة اآلن وهو ٩٢م، سنة الثالثة بالرتبة عليه أُنعم ثم العمومية، الجمعية يف عضًوا

العرشون. وصورته األعيان، ومن جبلة

حكيمبايشاالسبتالية رشدي أفندي محمد الدكتور حرضة

١٢٧٧ه سنة املرتجم ُولد األشغال. ديوان مهندس حنفي أفندي محمد املرحوم ابن هو
الدقهلية مدير سعيد بك محمد ببلدة مشهورة البلدة وتلك بالدقهلية، البحر نوسا يف
دروس أتم حتى املدارس الرتجمة صاحب دخل الرتجمة. صاحب خال وهو سابًقا،
طبيبًا وُعنيِّ ودبلومتها، شهاداتها وحاز العيني بالقرص الطب مدرسة ثم التجهيزية،
عىل تقدمت فنه، يف ماهر وهو الفيوم، اسبتالية حكيمبايش أخريًا ُوظِّف ثم مراكز، بجملة

والعرشون. الحادية وصورته اآلن، إىل بها وهو كثريًا، االسبتالية يديه

جعفر أفندي يوسف حرضة

الحكومة، َخَدمة مشاهري من كان الذي الفيومي، مظهر باشا جعفر املرحوم ابن هو
عضًوا وُعنيِّ للدقهلية، ثم للغربية ثم سويف وبني للفيوم مديًرا فكان وظائفها يف تنقل
سنة رجب ٢١ يف املرتجم ُولد للمالية. ووكيًال للسودان، وحكمداًرا األحكام، بمجلس
وصورته األعيان، من اآلن وهو وغريها، األنجال بمدرسة العلوم مبادئ وتلقى ١٢٩٢ه،

والعرشون. الثانية

غربيل أفندي يوسف الدكتور حرضة

ومدرستها بريوت بمدارس وتربى بالشام، صيدا بعربة ١٨٦٥م سنة يف املرتجم ُولد
الحملة مع سافر إذ «كوين»، فكتوريا مدالية اإلنكليزية الحكومة له وأهدت الطبية،
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األستانة إىل سافر ثم املرصية، بالنجمة املرصية الحكومة وأهدته السودان، إىل اإلنكليزية
والعرشون. الثالثة وصورته صناعته، يف فمهر الفيوم إىل حرض ثم الطبية، الدبلومة ونال

التأليف هذا صاحب رمزي إبراهيم

يوم يف ُولدت سبقت. التي رمزي أفندي حسني عمي حرضة ترجمة من نسبتي تعرف
ثم بالفيوم، االبتدائية املدارس دخلت ثم الفيوم، بمدينة ١٢٨٤ه سنة رجب ٤ الجمعة
الفرنساوية ومبادئ العربية بها فتلقيت بمرص، الفرنساوية التجهيزية مارسيل مدرسة
نحو من العربية العلوم إتقان عىل وعكفت منها خرجت ثم الطبيعية، والعلوم والرتكية
ملوك أحد عباد بن املعتمد رواية ألَّفت ثم ومنطق، وعروض ومعاٍن وبديع وبيان ورصف
يناير ٢٦ يف علمية سياسية جريدة وهي الفيوم جريدة وأنشأت باألندلس، الطوائف
الوجه يف سياحة بعد الفيوم مدينة املعظم الخديوي الجناب ترشيف يوم ١٨٩٤م سنة
نلت خصوصية بمقابلة يل فسمح وتنازل فقبلها، لسموه منها عدد أول وقدمت القبيل،
الفيوم تاريخ ألَّفت ثم الفخيمة، لذاته بالدعاء لساني أطلق ما سموه تعطفات من فيها
لها رئيًسا وانتُخبت األدبية، النهضة جمعية اسمها علمية جمعية وأسست هذا، وهو
وصورتي الفيوم. وكلوب املاسوني الفيوم محفل مؤسيس من وكنت اآلن، إىل سنني ثالث
مواضيع يف ومقطَّعات قصائد جملة نظمي من ويل الصور. آخر وهي والعرشون، الرابعة
الشعراء، صف يف أكون أن عن بعجزي علمي مع منها، انتخبته ما سأثبت مختلفة

والسالم. والزلل الخطأ من بها عما الطرف غض ورجائي
الجديد: بالعام العباسية الخديوية الفخيمة للحرضة تهنئة قلت

ف��ت��دل��ل دان��يً��ا م��ن��ه وس��رى ف��ه��ل��ل ال��ج��م��ال ذا ال��ب��در ن��ظ��ر
ت��ذل��ل ال��دالل أب��دى ف��ل��م��ا ه م��ح��ي��ا ش��م��س اس��ت��ج��الء وأراد
��ل ال��م��ك��مَّ ب��ال��ب��ه��اء ع��ن��ه م��ع��رًض��ا رآه ح��ي��ن ال��ك��س��وف ف��اع��ت��راه
وأج��م��ل وأس��ن��ى أب��ه��ى ف��ب��دري ن ب��ا ق��د وال��ف��رق ذاك م��ن ه��ذا أي��ن
ل ي��ت��ق��وَّ ل��ع��اذل أص��غ��ي ل��س��ت ول��ك��ن ف��ي��ه ال��ع��اذل��ون ي��ع��ذل
ال��م��ن��كَّ��ل ال��غ��رام دول��ة ف��ي ك��ان ع��ن��ه م��ال م��ن ال��غ��رام ش��رع ه��و
ي��ت��ن��ص��ل أن األن��ام ف��ي م��ن��ك��ًرا أم��ًرا ال��ح��ب ي��رى ب��م��ن وج��دي��ر
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ي��ت��م��لَّ��ل ال ال��غ��رام ف��ي ال��ذي ش ال��ج��ا ال��ث��اب��ت ال��م��ت��ي��م ذاك أن��ا
وت��غ��زل ص��ب��ا م��ن س��ب��ق ل��ي ك��ان ول��ك��ن ق��ب��ل��ي ال��ع��اش��ق��ون ع��ش��ق
أم��ث��ل ب��ال��ت��ق��دم ع��ب��اس دل ال��ع��ا ال��م��ل��ك خ��الئ��ق ع��ش��ق��ي إن
��ل ف��ت��ك��مَّ ب��ع��ق��ل��ه ارت��ق��اءً د ف��ازدا ال��م��م��ال��ك ف��ي س��اح م��ل��ك
وأج��زل م��داه ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ع��م��ر ش��ب��ي��ب��ة ف��ي ال��ف��ك��ر ش��ائ��ب
وأع��دل أع��ل��ى ف��أن��ت دالًال ِت��ْه ارت��ج��اًال ق��ال��وا ال��م��ل��وك رآه م��ذ
أخ��ض��ل ه��ي ب��ل ال��ن��ع��ي��م ك��ج��ن��ان ف��أض��ح��ت ال��ب��الد ف��ي األم��ر م��ل��ك
وذلَّ��ل ال��ص��ع��اب ف��ك��ره ف��ج��ال أم��ور ف��ي م��ش��ك��الت��ن��ا وب��دت
ال��م��ب��ج��ل ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ول��ى ون��ص��ي��ري وم��الذي وم��وئ��ل��ي غ��ي��اث��ي ي��ا
��ل تُ��ف��ضَّ وارش��ْد واع��ُل ت��س��ُم واج��ت��ه��د ت��ن��ف��ذ واح��ك��م ت��ع��ُل واه��ِد ت��س��ْد ُج��ْد
أم��ث��ل ل��ألم��ر ف��ن��ح��ن م��ن��ا ل��ك أم��ور ال أم��ي��رن��ا ف��ي ِش��ي��ٌم
َم��نْ��ه��ل ال��ب��ر غ��ًدا ل��ه��ا ب��الد ف��ي م��س��ت��ح��َس��ن��ات ت��ل��وح وم��زاي��ا
ال��م��ع��وَّل ع��ل��ي��ك أض��ح��ى ع��زي��زي ي��ا إل��ه��ي ب��ع��د ت��ق��ول م��ص��ر ه��ي
م��ؤثَّ��ل وم��ج��د س��ام وم��ق��ام وج��الل ع��زة ذا ف��ي��ه��ا ف��اب��ق
ت��م��ثَّ��ل ب��ال��س��م��اء ف��ه��ي ول��ذا ش��ه��ب وآل��ك ل��ه��ا ش��م��س أن��ت
ل يُ��ح��وَّ ال وم��ق��دَّم يُ��ب��ارى ال َق��ْرٌم ال��س��ي��اس��ة س��اح��ة ف��ي أن��ت
��ل ف��ت��ف��ضَّ ق��ب��ول��ه��ا ت��رج��و ل��ك ت��ب��دَّت ال��ق��ري��ض درة ه��ذه
تُ��ب��ذل ال��ك��ري��م��ة أع��ت��اب��ك ع��ن��د ل��ك��ن ال��ص��ي��ان��ة غ��اي��ة ف��ي وه��ي
ف��اق��ب��ل ألم��رك ط��ائ��ًع��ا خ��اض��ًع��ا ب��خ��ي��ر أت��اك ق��د ال��ع��ام س��ي��دي
وت��ق��ب��ل ال��رض��ا ح��س��ن ف��أن��ل��ه وح��ن��وٍّا ع��ط��ف��ة م��ن��ك س��ائ��ًال
ت��ه��لَّ��ل ن��وًرا ال��س��رور ب��دواع��ي أُن��ًس��ا ال��ص��ف��و ب��ش��ائ��ر م��ن م��ظ��ه��ًرا
ه��ل ق��د ل��ع��ب��اس ع��ز خ��ي��ري ع��ام أرِّخ ق��ال ق��د ف��ال��س��ع��د ول��ه��ذا

١٣١٠ سنة
[.٣٥ = هل ،١٠٤ = قد ،١٦٣ = لعباس ،٧٧ = عز ،٨٢٠ = خريي ،١١١ = [عام
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الداخلية: ثاني كاتب نجيب بك مصطفى عزتلو لنجل ميالد تاريخ وقلت

وط��ي��ب م��س��ك ب��ش��ذا ط��ي��ب��ي ن��ف��س ي��ا ف��رًح��ا
خ��ص��ي��ب روض ُرب��ى ف��ي ال��ت��س��لِّ��ي وق��ت واغ��ن��م��ي
رط��ي��ب غ��ص��ن ع��ل��ى األن��س ب��ل��ب��ل غ��ن��ى ف��ي��ه
ورق��ي��ب واٍش ب��ي��ن ُه��راء ق��وًال وات��رك��ي
ن��ص��ي��ب أوف��ى ب��ه��ا ل��ي ت��ب��دَّت م��ذ ف��ال��ت��ه��ان��ي
ح��ب��ي��ب ال��ود ص��ادق وف��ي خ��ل ح��م��ى ف��ي
ن��ج��ي��ب ك��ل ع��ن ف��اق ق��د م��ن األخ��الق م��ص��ط��ف��ى
ال��ع��ج��ي��ب ب��ال��ب��ش��ر ج��اء ع��ز ن��ج��ل ه��ذا ص��اِح
م��س��ت��ج��ي��ب ق��دي��ر م��ن ح��ظ ح��س��ن ف��ي ب��ه ُدْم
ال��ق��ل��وب ِرقَّ م��ال��ك خ��دي��و ظ��ل ف��ي واب��َق
م��ج��ي��ب وب��ت��اري��خ ب��ب��ي��ت واف��ى ف��ال��ه��ن��ا
ن��ج��ي��ب ب��س��ل��ي��م��ان س��ع��د م��ي��الد ذا ق��ال

١٣٠٩ه سنة
الفطر: بعيد العباس لسمو وتهنئة مدحة وقلت

خ��ن��اس م��اك��ر ب��اٍغ ش��ر م��ن ال��ن��اس ب��رب م��والن��ا ع��وَّذُت
ال��ن��اس ص��دور ف��ي ي��وس��وس أب��ًدا ف��إن��ه ال��ح��س��ود ك��ي��د م��ن وُح��ف��ظ��ت
أس��داس إل��ى أخ��م��اس ض��رب ف��ي دائ��ب ج��ه��ول ع��اٍد م��ن وُوق��ي��ت
إل��ب��اس ب��ال ظ��ه��رت ق��د ك��ال��ش��م��س ح��ق��ائ��ق س��ت��ر ال��غ��ر ذاك أي��ري��د
ال��وس��واس ب��م��ن��اط��ق م��ت��م��ن��ط��ًق��ا غ��دا ول��و ال��م��ح��ال م��ن ذاك ه��ي��ه��ات
ب��ال��ع��ب��اس ُع��رف��ت ال��نِّ��زال ف��ل��دى ب��اس��م أن��ك ��ل��م ال��سِّ ف��ي غ��رَّه إن
إي��اس ذك��اء ف��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ص��دف ع��ن وغ��ض ال��س��ن��ي��ن ع��دد غ��رَّه أو
ال��راس ب��اش��ت��ع��ال ال ول��س��ان��ه ب��ق��ل��ب��ه ب��األص��غ��ري��ن ف��ع��زي��زن��ا
ال��ق��اس��ي ي��ل��ي��ن ح��ك��م��ت��ه ب��ج��ل��ي��ل س��ي��اس��ة ش��ه��م م��ن��ك ع��ه��دن��ا ول��ق��د
��اس ال��دسَّ وف��ت��ن��ة ال��م��رج��ف��ي��ن َل َق��ْو وُص��دَّ ال��ح��اس��دي��ن ل��س��ان ف��اق��ط��ع
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راس ِح��ل��م ط��ود ب��أن��ك ع��ل��م وف��ات��ه��م ل��ي��زع��زع��وك ه��وَّل��وا ك��م
اإلح��س��اس ف��اق��د ح��س��ودك ودع ء ت��ش��ا ك��م��ا ال��ب��الد ف��ي ف��اح��ك��م م��والي
األج��ن��اس ب��ت��ب��اي��ن ي��رى م��ا م��ع دي��ن��ه��م ح��ب��ك األه��ل��ون ي��رى أف��ال
واألن��ف��اس ب��األج��س��ام وف��دوا أم��ي��ره��م ن��ح��و ال��ف��ط��ر ب��ع��ي��د وف��دوا
م��واس خ��ي��ر أن��ت إذ إخ��الص��ه��م ف��اق��ت��ب��ل ل��ك ق��رب��ان��ه��م أرواح��ه��م
األع��راس إل��ى ش��غ��ف ف��ي ف��ال��ك��ل ص��درن��ا ت��ش��رح األف��راح ل��ن��ا وأق��م
ال��ع��ب��اس ب��ن��ي إل��ى م��ن��ك ت��ش��ت��اق ف��م��ص��رن��ا ال��ب��روج ف��ي ال��ك��واك��ب ل��ن��رى
واإلي��ن��اس ال��ص��ف��و ف��ي زه��ا ق��د ب��ك ق��وام��ه روح أن��ت ل��ق��ط��ر واس��ل��م
اآلس��ي ف��أن��ت م��رض ن��اب��ه أو ح��م��ى ل��ه ف��أن��ت خ��ط��ب راع��ه إن
ك��ن��اس ظ��ب��اء ب��ه ال��ع��ري��ن أُس��د ص��اح��ب��ت ح��ت��ى ب��األم��ن م��تَّ��ع��تَ��ه
واألض��راس ب��األن��ي��اب ن��ه��ش��تْ��ه ط��ال��م��ا ح��ادث��ات م��ن ون��ش��ل��تَ��ه
أس��اس م��ت��ي��ن ع��ل��ى ��م��اك ال��سِّ ف��وق ال��ورى ب��ي��ن ل��ه م��ن��زل��ة ورف��ع��ت
األدراس األرب��ع م��ي��ت أح��ي��ي��ت أط��راف��ه ف��ي ال��م��ن��ش��ور وب��ع��دل��ك
أل��ق��س��ط��اس ال��ن��اس ب��ي��ن ف��ال��ح��ك��م يُ��رى غ��رض وال تُ��ش��رى رت��ب��ة ال
وت��م��اس��ي ب��ه ت��ص��ب��ح��ن��ا زل��ت ال دول��ة أع��ظ��م ش��اد ق��د ال��ذي وه��و
وح��م��اس ب��اه��ر ن��س��ي��ب م��ن ب��ك ت��ش��رًف��ا ب��ال��م��دي��ح ال��ق��ص��ائ��د ول��ك
ب��ال��ع��ب��اس ال��ج��اه ع��ظ��ي��م ع��ي��د ت��اري��خ��ه ف��ي ج��اء ب��ظ��ف��ر ف��اه��ن��أ

١٣١٠ه سنة
األستانة: من بعودته سموه ومهنئًا مادًحا وقلت

ه��ن��اء ي��دوم ب��ه ل��م��ص��ر ع��ي��د ال��ع��ل��ي��اء ��ه ت��ح��فُّ ال��ع��زي��ز ع��ود
رج��اء وت��م إق��ب��ال الح ق��د ب��ق��دوم��ه وب��الده��ا ف��أله��ل��ه��ا
دع��اء ال��ج��م��ي��ع م��ن ول��ل��ج��ن��اب ـ��ه ف��ي��ـ م��والي ي��ا س��رت ي��وم ل��ل��ه
وس��ن��اء س��نً��ا ول��ه��ا ج��رت ـ��راه��ا م��ج��ـ ال��ل��ه ب��س��م ال��ف��ي��وم وس��ف��ي��ن��ة
أن��داء ل��ه ب��ح��ر وك��الك��م��ا ال��ن��دى ب��ح��ر ي��ا ال��روم ب��ح��ر ش��رف��ت
ش��ف��اء ال��ُم��ْع��وزي��ن ل��داء ع��ذب س��ائ��غ وِب��رُّك م��ل��ح ل��ك��ن��ه
ال��م��اء وق��ام ب��ه ال��نُّ��ض��ار س��ال م��ن��ت��ه ش��رف ال��ج��ود ألن ب��ح��ر
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ال��ش��م��ط��اء وت��دح��ر م��ن��ه ـ��ع��ذراء ال��ـ ف��ت��خ��ج��ل ف��ي��ه ال��ف��ي��وم ي��ت��ب��خ��ت��ر
األع��داء ب��ه غ��رق��ت وق��د م��ن��ه ن��ج��ْوا ق��د األع��زاء أح��ب��ت��ك ب��ح��ر
وش��ق��اء خ��س��ارة ول��ه��ؤالء ��م وت��ن��عُّ م��ك��اس��ب ف��ل��ه��ؤالء
ال��ب��غ��ض��اء ت��ت��م��ي��ز ب��ه س��ف��ر م��ن وال��زع��م��اء ال��ح��س��اد خ��ي��ب��ة ي��ا
إغ��راء م��ن��ه��م وذل��ك ه��رج وال ه��رج ف��ي ال��ن��اس ب��أن زع��م��وا
ال��خ��ن��س��اء ف��ك��أن��ه ب��زع��ي��م��ه��م غ��اي��ات��ه��م ب��ال��ًغ��ا ال��ت��ك��در وب��دا
ال��ع��ن��ق��اء ب��ه ط��ارت ف��م��رام��ه��م ك��ي��ده��م م��ن أش��ه��روا م��ا ف��ل��ي��غ��م��دوا
األرج��اء ل��ك ف��ي��ه��ا زيِّ��ن��ت ق��د رب��وع��ه��ا ح��ل��ل��ت م��ذ واآلس��ت��ان��ة
ذك��اء وأن��ت أن��ج��م��ه��ا وال��وف��د ت��ألألت ال��س��م��اء زي��ن��ت��ه��ا ف��ك��أن
ال��ب��ل��غ��اء وت��ل��ع��ث��م وص��ف��ه ف��ي دون��ه ال��ف��ص��اح��ة ت��ق��ف م��وك��ب ف��ي
ب��ي��ض��اء ش��ام��ة ال��ب��ري��ة ف��ي ه��و ال��ذي ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة رأي��ت ول��ق��د
ال��ع��ظ��م��اء ي��ل��ق��ه ل��م م��ا ول��ق��ي��ت أب��وي��ة م��ك��ارًم��ا م��ن��ه ف��ح��ف��ظ��ت
ووف��اء ح��ج��ا ل��ه اس��ت��ب��ان م��ن��ك إذ ال��ف��خ��ر ام��ت��ي��از ن��ي��ش��ان أه��داك
ألالء ب��ص��دوره��م ل��ب��ه��ائ��ه��ا وس��ائ��ًم��ا ال��ق��ادم��ي��ن وف��ود وح��بٍّ��ا
ال��ج��وزاء ل��ه رأًس��ا ط��أط��أْت ق��د ال��ذي ب��ال��ش��رف م��والي ي��ا ف��ت��ه��نَّ
ال��ق��دم��اء ي��أت��ه ل��م م��ا وأت��ي��ت ف��ط��ان��ة األن��ام ف��ق��ت ال��ذي أن��ت
ال��ه��ي��ج��اء وت��ش��ه��د ال��ح��روب ـ��اس ع��ب��ـ ف��أب��ت ال��س��الم ب��س��ام ك��ن��ت إن
اآلراء وح��رب��ك تُ��َف��لُّ وق��د ل ال��ن��ص��ا ال��ح��زم ي��ع��رف��وا ل��م األل��ى ح��رب
ع��م��ي��اء س��ي��اس��ة ول��ح��اس��دي��ك ب��أس��ره��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ال��م��ه��اب��ة ول��ك
ل��ؤم��اء ف��ه��م دس��ائ��س��ه��م واك��ش��ف م��ع��ان��د ك��ل ع��زم ب��رأي��ك ف��اق��ط��ع
ال��ورق��اء ب��ب��دي��ع��ه َش��َدْت ن��ظ��م ف��إن��ه ال��َم��ق��ال ال��ع��ب��د م��ن واق��ب��ل
آالء ب��ه��ا ل��ه ال��ع��زي��ز ح��ي��ث ب��اس��م��ه��ا ُش��رِّف ال��ف��ي��وم م��ن ع��ب��د
ال��ع��ل��ي��اء ل��ه ن��ظ��رت ق��د ول��ذاك ب��ه ف��س��م��ا ت��ش��رًف��ا ال��م��دي��ح ن��ظ��م
ت��ش��اء ك��ي��ف ول��ل��ع��ل��ي��اء ل��ه م ت��دو أن ��ل ي��ؤمِّ م��ا ُق��ص��ارى ع��ب��د
ه��ن��اء ف��ت��م ل��ن��ا ال��خ��دي��و آب م��ؤرًخ��ا ال��خ��ت��ام ح��س��ن ف��ي ق��ال ق��د

١٣١١ سنة
[.٥٦ = هناء ،٥٢٠ = فتم ،٨١ = لنا ،٦٥١ = الخديو ،٣ = [آب
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الفيوم: وترشيف الصعيد سياحة من بالعودة لسموه تهنئة وقلت

ث��راك��ا ي��ق��ب��ل��ون ف��ت��راه��م س��راك��ا ال��ص��ع��ي��د ف��ي ال��ن��اس ح��م��د
س��ن��اك��ا ب��ن��ور ل��ل��ه��دى ف��اه��ت��دوا ب��دًرا خ��الل��ك ل��ه��م وت��ب��دت
ض��ي��اك��ا م��ن س��م��ائ��ه��م ف��ي ب��زغ��ت ب��ش��م��س ال��ظ��الم آي��ة وم��ح��ْوا
أف��الك��ا ف��أش��ب��ه��ت ت��ج��ل��ت ق��د ت��ح��ل��ت ل��م��ا ب��ال��م��ل��ي��ك زي��ن��ة
ب��ذك��اك��ا؟ س��اط��ع وه��و ال ك��ي��ف س��ع��ي��ًدا ال��ص��ع��ي��د ط��ال��ع وغ��دا
ذاك��ا وي��رح��م ه��ذا رب��ي ـ��يُ��ب��ق ف��ل��ـ ت��وف��ي��ق��ن��ا أن��ت ت��وف��ي��ق ي��اب��ن
دع��اك إذ م��ل��ب��يً��ا م��ن��ه ـ��ع��دل ال��ـ ب��ن��اء ت��داع��ى وق��د م��ل��ًك��ا ج��ئ��ت
ل��والك��ا؟ ل��ه وم��ن ف��ي��ه ـ��ح��ق ال��ـ وت��راءى أم��وره ف��اس��ت��ق��ام��ت
ِح��ب��اك��ا راٍج أت��اك م��ا إذا ٌم ب��س��ا ال��م��ع��ام��ع ف��ي ع��ب��اس أن��ت
اص��ط��ف��اك��ا ع��زي��ز ي��ا ل��ل��ق��ط��ر ـ��ع��ز ال��ـ أراد ل��م��ا ال��ح��م��ي��د ع��ب��د إن
أه��داك��ا وال��ذي ب��ه��داي��اك وأن��ع��م أه��دى ال��ص��ن��اف��ات ول��ك
دراك��ا وع��ز األل��ى ال��م��ل��وك ق ف��ا ق��د ال��روي��ة ك��ام��ل م��ل��ك
ل��ق��اك��ا ف��ي راغ��بً��ا زال ف��م��ا ك ب��م��زاي��ا اله��ًج��ا ال��ك��ون س��م��ع
ل��ذاك��ا» أه��ل أن��ت م��ص��ر «خ��ذ ق��ال: ��ا ح��قٍّ ي��ؤم��ل م��ا م��ن��ك رأى م��ذ
ع��داك��ا وان��ح��ر ب��ال��ن��ج��اح ق��ائ��ًم��ا ح��س��ود رغ��م ال��ب��الد ف��ي ف��اح��ت��ك��م
ب��ع��ص��اك��ا س��ي��دي ال��ب��ح��ر ف��اض��رب ب��ح��ًرا ل��ك ح��اس��د ك��ل ي��ك��ن إن
ف��داك��ا وه��ي األن��ام ب��ج��م��ي��ع تُ��ف��دى م��ص��رك أه��ل أرواح إن
س��واك��ا؟ ل��ف��ك��ري وم��ن ف��ك��ري غ��ي��ر ث��ن��اء در ال��ق��ري��ض ل��ن��ظ��م م��ن
م��ع��ن��اك��ا م��ن َرقَّ ف��م��ع��ن��اه ـ��را ال��غ��ـ خ��الئ��ق��ك م��ن ال��ش��ع��ر ع��ل��م
��اك��ا وفَّ م��ا ش��اب ل��و وأراه م��دًح��ا وص��ف��ك إح��ص��اء ي��ب��غ��ي ش��بَّ
ذك��اك��ا إي��اس ع��ل��ى ع��ل��ي م ع��ز ف��ي ح��ات��م ج��ود ف��ي م��ع��ن ح��ل��م
م��داك��ا ع��ن م��ق��ص��ًرا ف��ي��ه��ا ج��ئ��ت م��ص��ر رب ي��ا ال��ص��ف��ات ب��ع��ض ت��ل��ك
االرت��ب��اك��ا ص��ادف ق��د س��م��اه��ا ف��ي ن��ج��وم ع��د ح��ص��ر رام وال��ذي
ب��ق��اك��ا م��ن��اه أق��ص��ى ع��ب��د ص��ن��ع ت��ق��ب��ل اص��ط��ف��اك ب��ال��ذي س��ي��دي
رض��اك��ا ج��م��ي��ل م��ن ال��ف��وز ع��ل��م��وا ق��وم��ي ل��ي��ت ي��ا أق��ول ح��ت��ى وارَض
��م��اك��ا وال��سِّ أرض��ه ت��ح��ت م��ن ـ��الك األف��ـ ي��رى ف��ك��اد ف��ي��وم��ن��ا زرت
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ن��داك��ا م��ن ي��ان��ًع��ا ال��ب��ش��ر زاه��ر رب��ي��ًع��ا ف��ع��اد ال��ش��ت��ا ف��ي ج��ئ��ت��ه
م��ن��اك��ا ب��ل��غ��ت ف��ق��د ف��اب��ش��ر دل ال��ع��ا ال��م��ل��ك م��آث��ر ه��ذي ص��اِح
ع��الك��ا ن��ل��ت ال��خ��دي��و ب��ه��ن��اه وأَرِّخ ت��ف��اخ��ر ل��ف��ي��وم��ن��ا ق��ل

١٣١١ سنة
[.١٢٢ = عالكا ،٤٨٠ = نلت ،٦٥١ = الخديو ،٨٥ = [بهناه

الرقيق: مسألة يف حكمه عىل العايل العسكري للمجلس مدحة وقلت

إب��ط��ال إن��ص��اف م��ن ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال��ع��ال��ي ال��م��ج��ل��س ل��ح��ك��م ال��ث��ن��اء غ��ال��ي
إض��الل س��ب��ل ف��ي س��روا ال��ذي ت��ه��دي س��ط��ع��ت ق��د م��ص��ر ف��ي ح��ك��م ل��ه ح��ك��م
وم��ف��ض��ال ش��ه��م ب��ن��ه��ى ق��وي��م��ة دع��ائ��م��ه زال��ت ال ال��ع��دل ف��ه��ك��ذا
ال��ع��ال��ي ال��ش��ام��خ ث��ب��ي��ر ح��ل��م ال��س��ل��م ف��ي ل��ه ال��ح��روب وق��ت ف��ي أروع ك��ل م��ن
ال��ح��ال��ي وق��ت��ن��ا ف��ي ب��دا ت��ج��ده ح��ق��ق ع��م��ر ع��ن ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ال��ع��دل روى م��ن ي��ا
أق��ي��ال خ��ي��ر أن��ت��م م��ص��ر ب��ن��ي ف��ي��ا ح��ك��م��وا م��ن ع��دل أب��ان��ت ال��رق��ي��ق دع��وى
ألج��ي��ال ي��ب��ق��ى ف��ذك��رك��م ص��دًرا ان��ش��رح��وا ال��م��ج��ل��س ف��ي ال��ع��ال رج��ال وي��ا
ال��ت��ال��ي أم��رن��ا ف��ي ب��دا ع��دل ب��ح��ك��م غ��ًدا أَت��ب��ع��وه ع��دل ح��ك��م ح��كَّ��م��ت��م��و
ق��تَّ��ال ال��ق��ل��ب ف��ي م��رض م��ن ف��ذاك غ��رض ذي ت��ه��وي��ل ي��غ��رن��ك��م وال
غ��ال ل��ه��م ِخ��لٌّ ش��اري��ه��م ل��ك��ن ب��ف��ع��ل��ت��ه إث��م ذو ال��ن��اس ف��ب��ائ��ع
ك��م��غ��ت��ال ب��م��ج��زي ال��ش��ري��ف وال ع��ق��ل��وا م��ن ع��ن��د ك��ض��الل ال��ه��دى وم��ا
وال��وال��ي واألوط��ان ال��ع��دال��ة ع��ل��ى أب��ًدا ل��ك��م ش��ك��ر ف��ي وال��ن��اس ف��ال��ل��ه

لنجاحه: وتأريًخا القوانني شورى ملجلس مدحة وقلت

م��ذك��ورا ع��ب��اس ق��ب��ل ش��ي��ئً��ا ي��ك ول��م ال��ش��ورى م��ج��ل��س ع��ل��ى ن��ث��ن��ي ب��ن��ا ه��ل��م
م��ح��ج��ورا ال��رأي ص��ب��ح ل��ض��غ��ط ول��ك��ن خ��م��ول��ه ال��ع��ق��ول ض��ع��ف ع��ن ك��ان وم��ا
ن��ورا ف��ك��ره م��ن ال��ع��ب��اس وأه��داه��م ل��رج��ال ح��ري��ة ب��دت ف��ل��م��ا
م��ش��ك��ورا ال��س��ع��ي ذل��ك وج��دن��ا ��ا وح��قٍّ ق��دره��م ف��ازداد ال��ح��زم ط��ري��ق ف��ي س��ع��ْوا
م��دث��ورا ك��ان ل��ن��ا ف��ض��ًال ج��ددت ل��ق��د ف��ع��ال��ه��م ك��رام ب��أح��رار ف��أن��ع��م
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م��أث��ورا ب��ال��ف��ض��ل ظ��ل رأى م��س��دَّد ب��الده��م ش��أن رف��ع ف��ي ل��ه��م رج��ال
ت��غ��ري��را ف��ي��ه غ��ره��م م��ن ن��ب��ذوا وق��د م��ب��غ��ض رغ��م ع��ل��ى ب��إص��الح أق��روا
م��ش��ه��ورا ب��ات م��ن��ه��م ف��ك��ر ب��ث��اق��ب وم��ك��ره��م ال��ح��اس��دي��ن رج��اء ف��خ��اب
م��ش��اه��ي��را وظ��ل��ت س��ل��ت ل��و ال��ب��ي��ض وال ح��م��ره��م ال��ق��ط��ر ص��ال��ح ف��ي ه��ال��ه��م وم��ا
م��دح��ورا ش��ك ال ب��ات ع��دو ف��ك��ل ب��ف��وزن��ا ال��ح��ب��ي��ب ن��ف��س ف��ت��ط��ل��ب أال
م��س��رورا ال��م��ح��ب��ي��ن ق��ل��ب ب��ه ي��دوم م��رام��ك��م ج��ل األوط��ان ب��ن��ي وه��ذا
ال��ش��ورى م��ج��ل��س م��ن م��ص��ر ي��ا ل��ن��ا ف��الح م��ؤرًخ��ا ي��ش��دو ال��ن��ج��ح س��ع��د زال ف��ال

١٣١١ سنة
[.٥٤٧ = الشورى ،١٣٣ = مجلس ،٩٠ = من ،٣٤١ = مرص ،٨١ = لنا ،١١٩ = [فالح
(كلوب) نادي احتفال يف سابًقا الفيوم مدير صربي بك محمود سعادة مودًعا وقلت

الفيوم:

م��ح��م��ود ف��اض��ل ب��أن��ك ت��ذري ش��ه��ود ال��ح��اض��ري��ن ق��ل��وب م��ن ل��ك
ال��ت��غ��ري��د وش��اق��ه��ا ال��ث��ن��اء ورق ت��رن��م��ت ال��ج��ل��ي��ل م��س��ع��اك ول��ح��س��ن
وال��ت��م��ج��ي��د ال��ت��ع��ظ��ي��م ك��ل��م��ات��ه��ا أس��ط��ًرا ال��م��آث��ر ت��ل��ك ع��ل��ى ت��ت��ل��و
ج��م��ود؟ ي��ع��ت��ري��ك أو ال��ث��ن��ا س��رد ع��ل��ى ت��س��اع��دن��ي ه��ل ي��وس��ف ب��ح��ر ي��ا
وال��ج��ود؟ ب��ره ع��الن��ي ق��د م��ن ع��ل��ى أث��ن��ي ال وك��ي��ف ف��ق��ال: أُن��ط��ق
ع��ق��ود وُه��نَّ ت��زه��و غ��ادة أن��ا ل��ن��واظ��ر ب��دت أرص��ف��ة ح��س��ن ي��ا
ج��ي��د وم��ائ��ي م��ن��ت��ظ��ًم��ا ك��ال��درِّ ش��واه��ق وال��ق��ص��ور ال��ش��وارع ه��ذي
ت��ج��ود ب��ال��م��ق��ال ال��ج��وام��د ُص��مُّ ع��ل��م��ت ق��د ط��ال��م��ا ال��م��آث��ر ت��ل��ك
م��س��ع��ود ط��ال��ع ب��ال��م��ح��ام��د ل��ك س��الم��ة ب��ك��ل ع��ن��ا راح��ًال ي��ا
س��ع��ي��د ارت��ق��اك ب��ع��ال ل��ك��ن��ن��ي ل��وع��ة ف��راق��ك ف��ي ص��ب��ري م��ح��م��ود
م��ع��ه��ود م��ؤك��د ف��ي��ك ف��ال��ص��دق وده��م ل��ك أخ��ل��ص��وا ق��د م��ن ت��ن��س ال
م��ح��س��ود ن��ع��م��ة ص��اح��ب وك��ل ـ��ن ش��ب��ي��ـ ح��س��دت ق��د ال��ف��ي��وم وم��دي��ن��ة
ال��م��ق��ص��ود وذا وق��تً��ا ب��ه��ا ت��ح��ي��ي زي��ارة ع��ود ت��رج��وك ل��ك��ن��ه��ا
م��ح��م��ود ي��ا ول��ت��ح��ي ال��ع��ال ـ��ت��ن��ل ول��ـ س��رت أن��ى م��ح��م��ود ي��ا ف��ل��ت��ح��ي
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املتمايز: برتبة إلياس بك إلسماعيل تهنئة وقلت

م��وص��ول ب��ه��ا م��ع��ق��ود وال��ع��ز ت��ئ��ول ال��ك��رام إل��ى ال��ك��م��ال رت��ب

فيها: وقلت

م��ق��ول ي��ُع��ْق��ه ول��م ال��ي��ق��ي��ن ب��س��ن��ا س��ام��ًع��ا أق��ن��ع ق��ال إن ال��ذي ف��ه��و
ال��ن��ي��ل س��ال أي��دي��ه ف��م��ن ع��ج��ب وال ��ا ح��قٍّ ل��ف��ظ��ه ال��دراري ي��ح��ك��ي
ط��وي��ل ي��رام ال ع��ري��ض ف��خ��ر ب��دا م��ن��ه��ا ع��زة رت��ب��ة ح��از ق��د
دل��ي��ل م��ن��ه ع��ل��ي��ك ف��ارت��ق��اك ُس��ْد ل��ف��ض��ل��ه ت��ق��ول ت��ه��ن��ئ��ة ف��أت��ت��ه
ل��ظ��ل��ي��ل وإن��ه ال��ع��زي��ز الك م��و ظ��ل ف��ي م��ت��م��ت��ًع��ا وُدْم واس��ل��م
اس��م��اع��ي��ل ال��ع��زة ف��ي م��ت��م��اي��ز م��ؤرًخ��ا ب��ال��ه��ن��اء رم��زي ق��ال م��ا

١٣٠٨

الخديو: باشا توفيق املرحوم ترشيف يوم كساه أبو يف للعربان وقلت

ال��ط��رب��ا أظ��ه��ر ق��د ف��رح م��ن ب��ال��ش��ه��ب رام��ح��ة ال��ف��رس��ان ه��ام��ت أن ب��دع ال
ال��ع��رب��ا ه��يَّ��م ط��ب��ًع��ا ال��خ��دي��وي ب��در م��ؤرخ��ة ق��ال أل��س��ن��ة ف��ال��ص��دق

١٣٠٨

السابقة: للمناسبة بالفيوم طبيب منزل عىل كتب تاريًخا وقلت

ب��ش��روق��ه ش��ف��اه��م ال��خ��دي��و ب��در إذ م��رض��اه ع��ل��ى ي��ٌد ل��ل��ط��ب��ي��ب م��ا
ت��وف��ي��ق��ه م��ن ب��ال��ح��ق ال��ش��ف��ا س��ب��ب أرَّخ��وا ق��د ف��ي��وم��ن��ا ف��ي ف��ال��ن��اس

١٣٠٨
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موريًا: وقلت

ال��ب��ح��را ع��ظ��م ق��د ب��ال��ب��ح��ر ق��اس��ه ف��م��ن خ��ل��ة ال��م��ب��رة ف��ع��ل ل��ه م��ل��ي��ك
ال��ي��س��را ي��ده م��ن ب��ال��ف��ي��ض ال��م��ال وي��ه��دي دائ��ًم��ا ب��ي��م��ن��اه ي��م��نً��ا ال��ع��ال ي��ن��ي��ل

أيًضا: يًا مورِّ وقلت

م��اض��ي��ة ل��ه أل��ح��اًظ��ا ج��رَّد رم��ت��ه ك��ل��م��ا غ��زاًال أه��وى
ج��اري��ة ح��ب��ه ف��ي وأدم��ع��ي ل��ه ِرقٍّ ع��ب��د ق��ل��ب��ي أص��ب��ح

أيًضا: وقلت

م��ف��نَّ��د زور ب��ق��ول ك��ت��اب��ي ف��ي ع��ارض��وا ق��د
ت��ج��ل��د ك��ت��اب��ي وي��ا دع��ه��م ف��َؤادي ف��ي��ا

أيًضا: وقلت

ال��رح��ي��ق م��ث��ل وال��رِّي��ق ال��ب��ه��ا روض ف��ي ال��غ��ص��ن ه ق��دُّ ب��دي��ًع��ا أه��وى
وري��ق غ��ص��ن م��ن��ُه ق��ل��ب��ي ت��يَّ��م ل��م��ا ح��س��ن روض��ة ي��ك��ن ل��م ل��و

أيًضا: وقلت

م��م��اث��ل ال��ورى ف��ي ل��ه ل��ي��س ب��ق��دٍّ م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى ج��اَر
ع��ادل؟! وأن��ت ظ��ل��م��ي أب��ح��ت ال��م��ف��دَّى ه ق��دَّ ي��ا ف��ك��ي��ف
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