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 المحقّق مقدمة
 

 يوتوفم ١٨٩٢ولد األستاذ صالح محمد فارس فى قرية بهوت سنة 

 وعاش حياة حافلة بالنشاط واإلنجاز :م ١٩٦٧سنة 

 

 جويده فى كتّاب القرية.** حفظ القرآن كله وأتقن ت

 ** تعلم فى المدرسة األولية ثم فى مدرسة المعلمين بالمنصورة.

** تعلم الفقه والعلوم الشرعية فى نفس الوقت وكان أبرز أساتذته 

مه فى باس   ارواق   ، الذى كان لهالشيخ محمد عبد المتعال البهوتى

 األزهر الشريف.. 

فغاني والشيخ محمد عبده ** تأثر بكل من الشيخ  جمال الدين األ

والشيخ محمد رشيد رضا.. ونهج منهجهم التجديدي فى الفكر 

 واإلصالح..

**  كان من أوائل الخريجين الذين درسوا الصحافة فى كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة فى أواخر األربعينات من القرن العشرين.. 

 

دة ** كان  له نشاط واسع فى الكتابة الصحفية خصوصا فى جري

األهرام.. حيث كتب سلسلة من المقاالت عن تاريخ الشرقية وشبه 

جزيرة سيناء.. واهتم بصفة خاصة باألَُسر التى تقطن فى هذه 

المناطق المنحدرة من أصول عربية مهاجرة من الجزيرة العربية.. 

 ال  صَّ فَ وتتبع تطورها ورصد أفرادها جيال بعد جيل وأودع هذا كله مُ 

بعنوان " تاريخ  ى األربعينات من القرن العشرينففى كتاب له نشر 

  الشرقية".
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والمؤرخ الوحيد الذى  يّ ويمكن اعتباره من أبرز كتّاب التاريخ المحل   

 وكشف عن أهمية موقعها الجغرافي، ودور كتب عن قرية بهوت..

أهلها فى مقاومة الغزو الصليبي وتكبيلهم الخسائر فى زحفهم نحو 

 .المنصورة

ا قبل الفتح اإلسالمي وتحديد   أة بهوت منذ أقدم العصور،تتبع نش 

أصل تسميتها، والقبائل العربية التى استقرت   وبيّنبثالثة قرون، 

الفتح اإلسالمي، واألسر التى نزحت إليها، من القرى  بعدفيها 

، الذى تزايد باضطراد السكاني ها المجاورة، وتتبع نمو والدساكر

يدور فى  ..ية كبيرة بمقاييس زمنهاحتى أصبحت تضم كتلة سكان

 ، حيث أصبحت بهوت بمثابةعدد من القرى الصغيرة والدساكرفلكها 

أصبحت منطقة جذب آمنة ألصحاب  .. كماالجامعسوقها التجاري 

الطموحات التجارية، من الخواجات اليونانيين والمواطنين المتطلّعين 

ر مياه الري ، نظرا لخصوبة أرضها وتوفّ إلى التنمية الزراعية

 النهرّي بها.. 

 

** من دراسته لثقافات القبائل التى جاءت لمصر مع عمرو بن 

العاص اكتشف جذور اللهجة العربية التى شاعت فى مصر وتتبّع 

أصولها فتبين له أن نطق المصريين للغة العربية يرجع فى أصله إلى 

ا كبلغة القبائل اليمنية ألن هذه القبائل كانت تشّكل  من جيش  يراجزء 

بن العاص.. وظهر تأثيرها فى نطق الجيم بغير تعطيش، بينما كان ا

عرب الحجاز وشمال الجزيرة العربية يعطشونها..  كما ظهر أيضا 

فى كسر ياء المضارع بينما عرب الشمال ينطقونها بالفتحة.. فهم 

يقولون: يَجرى ويَلعب ويَمشى ويَروح بينما ينطقها المصريون 

ويِلعب ويِمشى ويِروح. ويقول: إن كال النطقين صحيح  هكذا: يِجرى

وجائز فى اللغة الفصحى.. وهذا االكتشاف اللغوي لم يتطرق إليه 

 باحث قبل األستاذ صالح فارس..
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** أجاد كتابة الشعر وعبّر به فى مناسبات كثيرة وطنية ودينية وفى 

العلوم  رثاء مشاهير القوم.  ومن بين  اهتماماته أنه صاغ بعض كتب

نظ ما كان يحفظه تالميذه بسهولة.. ويتذكرونه مدى حياتهم على 

 شكل أراجيز )جمع أرجوزة(.

 

** كان خطيبا  مؤثرا ومفّوها، يرتجل فى خطبه وال يلجأ لقراءة 

 أوراق مكتوبة فقد وهبه هللا ذاكرة من حديد..

 

** وكما اهتم بالشعر ألّف القصة .. فقد اعتبر القصة عنصرا مهما 

فى توجيه الشباب.. وتحفيزهم على العمل الوطني واالستقامة فى 

مفتاح السعادة، ورمسيس  الحياة..  ومن عناوين قصصه نذكر:

 ،و مينو )عبد هللا( ،، والطائف العربّي، وكبرياء محطّمةالثانى

 .ة المريختاوف ،وغادة الجد ،والتاجر الطَّّماع

ثالثون سنة فى  ،بال فخرحياتى  ر:فى التاريخ والسي   ** ومن كتبه

مجد العرب، تاريخ مصر القديمة، تاريخ الشرقية،  مجلس الشرقية،

روضة الصور  التاريخية. توفيق والنهضة، المطالعة ،محيط التاريخ

 والتراجم.

اإلنسان والحياة، بستان البدائع، اليواقيت  :ومن كتبه األخرى

م، ناعة، حكمة الصوالنباتية، أسرار القرآن، دليل التجارة، دليل الص

 سرارأ  التجديد، المحفوظات، مختار ألمة،ا نظام األسرار الدينية،

ىةالمغناطيسي ح   ، المالهى المنزلية..، روضة األدب، التاج الص 

هذه العبارة: " طُبعت  على ظهر غالف كتابه "التجديد" وقد وجدتُ 

لعرب الهالل وا :كتب المؤلف، وتُباع فى المكتبات الكبيرة وخاصة

والوفد بمصر، واألهلية فى بيروت، ونعمة هللا فى الهند.  فإذا عرفت 

األستاذ صالح  معنى هذا أنف ١٩٣٣أن كتاب "التجديد" قد نشر سنة 

فارس قد ألَّف كل هذه الكتب ونشرها قبل أن يبلغ من عمره أربعين 

 . سنة
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** كان صديقا للشاعر على الجارم، وُوجدت فى أوراقه بعد وفاته 

راسالت وبطاقات تهنئة من على الجارم وأحمد شوقى أمير م

كان من األسرة الملكية ولكنه كان ) الشعراء، وعمر طوسن باشا

 .(مثقفا وعاشقا لألدب

** كان عصره بحق هو عصر انبثاق الوطنية والنضال من أجل 

 ..الحرية واالستقالل من المستعمر اإلنجليزي

  

اء محطمة" لو تأملت فيها من أهم قصصه كتاب بعنوان "كبري 

لوجدتها تتضمن تاريخ أسرته التى انحدر منها فهو يتحدث عن 

ا بحريتهم من أجداده الذين وقعت عليهم مظالم تاريخية فهاجروا فرار  

توا فى بقاع األرض ذهب بعضهم إلى األردن وفلسطين الظلم وتشتَّ 

ى ومصر وحتى إلى تركيا.. وبقيت روح اإلباء وعدم الخضوع تجر

الذى هاجر  فارس فى دماء األسرة حتى وصلت إلى جده سليمان

بأسرته مصطحب ا إبنه محمد )أب األستاذ صالح( حيث  كان قد بلغ  

الذى ا من قانون السخرة سن التاسعة عشرة من عمره، فرار  

مجانية لحفر قناة  جمع ِعمالة   باشا فى الخديوي إسماعيل استخدمه

 يسبس الفرنسي.. ا إلمالءات ديلالسويس خضوع  

 

ط مركز شربين، إلى بهوت ألن بهوت  هاجرت األسرة من قرية ِديَس 

فى ذلك الزمن كانت تشبه جزيرة محصنة بالبرك وغابات من الهيش 

البري، ولم تكن تقع على طرق ممّهدة كما هو الشأن فى بلقاس 

ونبروه، ومن ثم كانت بعيدة عن متناول السلطات الحاكمة، ولعل هذا 

سرار طبيعتها المتمّردة، وميلها إلى الحرية، وثورتها على من أ

الظلم، كما تجلّى فى أحداث الصدام الدموي بين الفالحين واإلقطاع 

 .. ١٩٥١فى صيف سنة 

المهم أن الوقت الذى هاجرت فيه أسرة فارس إلى بهوت صادف 

 هجرة أسرة أخرى من نفس المنطقة هى أسرة "على علم الدين

وابنه يوسف الذى هو جّدى رحمه هللا.. لنفس عدس"  الراجحى
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السبب من قرية أخرى بمركز شربين، اسمها كفر الّدبُّوسة. وربما 

كانت هذه الواقعة هى سبب المصاهرة بين األسرتين وارتباطهما فيما 

بعدإرتباطا وثيقا ال تزال آثاره باقية حتى هذه اللحظة.. فقد تزوج أبى 

ا البنته أخت األستاذ صالح الصغرى وت فّضل عليَّ إذ قبلنى زوج 

 الصغرى.. يرحم هللا الجميع..

 

**كان صالح فارس أستاذا للغة العربية، خبيرا بأسرارها متقِن ا 

لعلومها، يجيد تدريسها والكتابة بها، وله مؤلفات عديدة فيها كما 

ذكرت، و من ثم اختاره مجمع اللغة العربية المصري ليكون واحدا 

 من خبرائه. 

قد شرع فى أخريات حياته فى تأليف قاموس مبسط للشباب و

يساعدهم على إتقان اللغة العربية، كما بدأ فى وضع تفسير ميّسر 

 للقرآن الكريم، تسهيال على الشباب لفهم القرآن.. 

 

 كثيرةوُمثلت مسرحياته على مسارح  ..** كتب المسرحيات الوطنية

جهود رائد اإلقتصاد  خصوصا فى مدينة  اإلسماعيلية.. دّعم بها

المصري طلعت حرب.. وقد خصص عائدات هذه المسرحيات  لتعزيز 

مشروعه فى إنشاء أول بنك وطنى هو "بنك مصر" وكان يطلق 

 على هذا الجهد إسم "مشروع القرش".

 

** كان معلما ومربيا وله فضل كبير على تالميذه الذين تأثروا به 

 له عليهم طوال حياتهم .. تأثّرا شديدا وما فتئوا يذكرون أفضا

 

ط التعليم بالبيئة ** كان له أسلوب متميز فى التعليم والتربية .. ورب  

لُ  دروسه  االجتماعية والحياة العامة واالهتمامات الجارية.. ولم تخ 

.. ولقد بقيت فى الملل من الفكاهة الرصينة التى تشيع اليقظة وتكسر

أنا تلميذ فى المدرسة ذاكرتى من هذه الفكاهات أنه طلب منى و

نيف".. حاِول  كَ ال   الحمام على وجهِ  االبتدائية أن أعرب جملة "باضَ 
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رابها أنت بصوت مسموع وستعرف أين تكمن الفكاهة، بين  إع 

الكلمتين األخيرتين: المضاف والمضاف إليه...! )وال تنسى أن كلمة 

 الكنيف معناها المرحاض(.   

 

خ المصري المعروف الذى اشتهر ** كان معجبا بالجبرتى المؤر

حيث كان يسجل  ،بكتاباته التاريخية عن مصرأثناء الحملة الفرنسية

وقائعها يوما بيوم ويتطرق إلى تأثير األحداث على اهتمامات الناس 

وأفكارهم ومواقفهم.. فيما ُعرف بيوميات الجبرتى.. وهكذا فعل 

اة واألحداث األستاذ صالح فارس: فقد كتب يوميات مفصلة عن الحي

الجارية فى مصر عبر ثالثة عقود متتالية: الثالثينات واألربعينات 

 والخمسينات، وشطرا من ستينات القرن العشرين.. 

 

أخبار الشخصيات االجتماعية كبيرها وصغيرها، كما سجل  دَ صَ رَ 

جميع األحداث اليومية العامة.. وتطّرق إلى كل مايهم الناس فى 

عيشية واالقتصادية، حتى أسعار المواد الغذائية حياتهم السياسية والم

ق.. وعن المرتبات واألجور، كما كتب عن اسوومدى توفّرها فى األ

البطالة، وعن اللقاءات السياسية و االحتجاجات واإلضرابات ووقائع 

البرلمان وصراعات األحزاب السياسية،  وأشهر الموتى، والترقيات 

 الوظيفية. 

كتب عن يوميات مصر بتفصيل دقيق  ١٩٥٢ولما قامت ثورة سنة 

مشتمال على تعليقات اإلذاعات العالمية: على أحداثها يوما بيوم 

وساعة بساعة معتمدا على اإلذاعة البريطانية وصوت أمريكا وإذاعة 

اإلتحاد السوفييتى .. سجل هذا كله فى عدد كبير من الكراسات 

نادرة غير  تحتوى على آالف الصفحات بخطه الجميل؛ مخطوطات

مسبوقة.. ولكنها تحتاج إلى أكاديمى متفرغ  يعلق عليها وينشرها 

فى سلسلة من الكتب كمصدر أّوليٍّ للمعلومات عن أوضاع مصر 

والمصريين لمن أن أراد أن يعرف صورة مفّصلة  للحياة فى مصر، 

الفترة.. عبر ثالثة عقود انتهت فى سنة  تلكوشعب مصر فى 
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ه فى التدهور ويضعف بصره.. فكان حزنه م، حيث بدأت صحت١٩٦٠

ا للتوقف عن النشاط والكتابة، وكانت  شديدا، إذ وجد نفسه ُمضطّر 

هى سلواه الوحيدة بعد أن تكاتفت عليه المحن: حيث ُرِزأ بوفاة إبنته 

ت قوات أمن وفى نفس السنة انقضَّ  ،الكبرى فى حادثة حريق فاجعة

رز المجاهدين المتطوعين عبد الناصر على إبنه فوزى)وكان من أب

فى فلسطين( فأودعته السجن بتهم هازلة إذ أنه كان مسئوال عن 

توصيل المال ألسر اإلخوان المسلمين التى فقدت عائلها الوحيد 

 باعتقاله..  

ثم افتقد ابنه الثانى "فتحى" الذى اضطر إلى الهجرة الستكمال 

ية من مواصلة دراسته الجامعية بعد أن حرمته تقارير الشرطة السر

تعليمه فى مصر ففصلته الجامعة، وتم احتجازه شهورا فى السجن 

بدون محاكمة وال تهم واضحة، سوى أنه كان زعيما لطالب جامعة 

عين شمس، فى اإلضرابات التى كانت تنّدد باالستبداد العسكري 

 والدكتاتورية.  

 

ة ثالثة كوارث ألّمت بالرجل  فى آخر حياته هّدت قواه البدني

كَِّري  الذى أدَّى إلى فقد  تدريجي  والنفسية؛ فأصيب بمرض السَّ

للبصر.. ولقد رأيت آخر رسالة كتبها قبل وفاته إلى ابنه فوزى  

كلمات تبعث على األسى.. حيث قال: "هذه آخر رسالة لى ب ،يودعه

هذه الدنيا قبل أن ل أكتبها إليك، يابنّي الحبيب.. فأنا أشعر أنى مفارق  

عيناي برؤيتك مرة أخرى.. أدعو هللا أن يفّك أسرك ويعينك تكتحل 

 على ما اب تُليت به.." .

 

هو  فاجأنى صديق سودانيهذا وفى أثناء تحقيقى لهذه المخطوطة 

جمال جاد محمد عبدهللا عكاشه الصناعة المهندس )و األعمال رجل

بأن أرسل إلّي مخطوطة   (غا يوسف الشيشى البهوتىأبراهيم إ

ن بهوت كتبها أحمد خيرى باشا عن هجرة بعض رجال من صغيرة ع

أسرة الشيشى البهوتية إلى السودان فى عهد محمد على باشا ضمن 
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 استقروا هناك وأنشأوا فيها   ..ضباط الحملة المصرية فى السودان

ا  .. بارزة فى المجتمع السوداني حتى اليومبهوتية األصل،  أسر 

 

األصل البهوتي تضم شخصيات  وألن هذه األسر السودانية ذات 

سودانية متميزة  يفخر أفرادها  بانتماء  جذورهم إلى بهوت 

ويحرصون على التواصل مع  ساللة جّدهم األعلى "الشيشى" ، 

 ااستكماال لتاريخ بهوت وتوثيق  تعتبر  وجب التنبيه إلى هذه األسر

 الحميمة بين الشعبين السوداني والمصري.. لعالقات ل

عنوان: " هجرة السيد يوسف البهوتى إلى السودان" المخطوطة ب

وسيجد القارئ بيانات عن هذه المخطوطة  فى ملحقات الكتاب.. 

وردت فى رسائل ثالثة وصلتنى من المهندس جمال كما سيجد فى 

يتضح فيهما  ،الملحقات صور لغالف المخطوطة وصفحتين منها

 أسباب هجرة السيد يوسف البهوتى إلى السودان..

  وليُّ التوفيق..وهللا

 

 

 

 محمد يوسف عدس

 أستراليا -ملبورن 

 م٢٠١٣سنة   إبريل ٢٤
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 ]بهوت[ تخطيط
 

بهوت قبل  ةت بلدطَّ تُ على ربوة ذات قرار مكين بين بلقاس ونبروه اخ  

سالم بثالثة قرون وسكنها قوم مصريون قبل الفتح العربى ورفعوا اإل

خشية الفيضان النيلى مذ كان يخط  ةتالل عالي على رضهاأمن 

من  أالبنهاوي الذي يبد Athribtique(١)تيكثريبأ وسطها نهير

 من فرع ن داال  ن يكوّ أ  يصب في البحر االبيض المتوسط بعدبنها و

sebennytique  ُسانيد واأل ..س قديمالّ رُ المعروف بفرع الب

طالل واأل ،ةصر مع المصورات الجغرافيه التالدتتناة الغابرالتاريخيه 

 وها ،ن بهوت كانت على الفرعين المذكورين آنفاأعلى  ةالملموس

من  ة  رى تنطق آثاره ويشهد عمقه قبل ردمه بانه كان أثاري  فَ هو الضُّ 

كما   سباب نذكرها بعد.سى القديم الذي طمست معالمه ألفرع البرلّ ال

ث تؤيد البح، ةوالد على وبر الجزيرأ يّ أن المستنقعات والبرك غرب

ترابون وبطليموس وقد نطقت مصورات اس   ..من فرع بنها ةبانها بقي

التي هى بين أيدينا اآلن ولدينا مجموعه -ة وبيكال وميشال الفرنسي

 سنة مير عمر طوسونالينا من المغفور له األ ةكبيره منها مهدا

نطقت هذه  -واستخراج تاريخهاة ة الشرقييان بحثى مديربَّ م  إ١٩٣٥

ولى : ر هذين الفرعين على بهوت فى العصور األالمصورات بمرو

طمس معالمها فى ولم تُ .. خامس الهجرىإلى القرن الوبقيت 

الذى  ، برزها النقيرىأال فى الرسوم التى إسالميه المصورات اإل
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الفرعين  لفيناأو. فى القرن الثامن الهجرى. ةراضى المصريمسح األ

 ةومن البحوث التاريخي ،الوجود فى مصوراته وما بعدها قد زاال من

هـ ٤٦٤ سنة زمةأب ةنه حدثت مجاعة مشفوعأاستدللت على 

 واتصلتا بالحروب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦ة ص راجع مصورات بيكال الفرنسي( ١)

 

 

ترابون وبطليموس وبيكال وميشال وقد نطقت مصورات اس   

 ةى بين أيدينا اآلن ولدينا مجموعه كبيره منها مهداالتي ه-ة الفرنسي

بان بحثى م  إ١٩٣٥ سنة مير عمر طوسونالينا من المغفور له األ

نطقت هذه المصورات بمرور  -واستخراج تاريخهاة ة الشرقييمدير

إلى القرن ولى : وبقيت فى العصور األ هذين الفرعين على بهوت

ال إسالميه ى المصورات اإلطمس معالمها فولم تُ .. خامس الهجرىال

فى  ةراضى المصريالذى مسح األ ، برزها النقيرىأفى الرسوم التى 

الوجود فى  الفرعين قد زاال من لفيناأو. القرن الثامن الهجرى.

نه أاستدللت على  ةومن البحوث التاريخي ،مصوراته وما بعدها

هـ واتصلتا بالحروب ٤٦٤ سنة زمةأب ةحدثت مجاعة مشفوع

 يهجمون . وكان الصليبيون.التي استمرت زهاء مائتى سنه  ةيالصليب

بيض المتوسط الذى اليبعد عن بهوت على البالد بسفنهم من البحر األ

ة عزَّ أفسدوها وجعلوا أوكانوا اذا دخلوا قرية  .ميال. ٢٠بأكثر من 

 ة،. وقد هجموا على دمياط وضواحيها غير مر. ةلَّ اهلها أذِ 

ا على بهوت مر الذى كان عزيز  األ ..هبوهاواستباحوها وسلبوها ون

هـ ٦٤٨دمت دمياط سنة فهُ  ..وأخواتها من جيرانها العرب ة،العربي

 فا من انتهاك حرماتها. و  خ (١)مر المماليكبأ

 

وسبقتها بهوت وضواحيها فردموا معظم الفرعين البنهاوى 

مصدر الخطر . وهم يعلمون  انهما كانوالبرلسى وطمسوا معالمهما أل
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ولكن  .. للمواصالتوشاّل   ة،للحركه التجاري ن فى ذلك تقهقراأ

الظالل . نية تحت خير من المد.. فى الرمضاء على التالل ةالسالم

 "كذلك يضرب هللا االمثال".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ مصر ياس وتارإريزى والفتوحات االسالميه وابن المق (١)

 ١ج ٣١٣الحديث ص
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 بهوت ةغرافيج
 

    ٣٠،٥ا نحو الشمال عرض     ٣١ ي  من خطَّ  ةالمكون ةالقائمة فى الزاوي

نها فى قطاع المثلث أاخرى  ةوبعبار. .نشئت بهوتأُ طوال نحو الشرق 

ا . وفى شمالها  وعرض   طوال     ٣٠،٥ ي  الناجم من خطَّ  ةالقائم الزاوي

ة الجرايدي وفى شمالها الغرب ،ميال منهاأس على بعد ثالثة اآلن بلقا

وكذلك  ،وبيال على هذا البعد من الغرب ،ميالأعلى منأى خمسة 

 ةليها مدينة المنصورإ ةواقرب المدن الكبير .نبروه نحو الجنوب.

 ةوبينهما صلة تجاري , من الجنوب الشرقى.حد عشر ميال  أ على بعد

كما  .بتسعة قرون.ة منشأه قبل المنصور وان كانت بهوت .من القدم.

 (١)ةداريإواصر أ ،عنها ةانه بين بهوت وبين طنطا المستحدث

بحر من  تََمدّ ليها بحر بلقاس المس  إ ة. واقرب المياه العذبة.عريق

ومنه  .ميال من الشمال الشرقى لبهوت.أعلى بعد ثالثة  "بسنديله"

اح شماال جه هذا الريَّ . ثم يت.ضهاارأيتفرع معظم الترع التى تروى 

ا يَ ق  لسُ  ..وكفر الجرايده ةنحو بلقاس ثم ينعطف غربا نحو المعصر

 يّ لر ة. وفى هذا المنعطف تجرى ترع بهوت الشماليعتها ازر

وقد انشئت فى بهوت بضعة مصارف لصرف  ة..ضها الواسعارأ

نشائها من إدئ فى وتجفيف المستنقعات وقد بُ  ة..لحاالمياه الم

لى مصرف إمن توصيلها  ةيدي العاملوتمكنت األ. م .١٩٠٣سنة

على بلقاس  المارّ  ٣رقم ومصرف ..فى الشرق ٢رقم ش  الَّ مِ دِ 

رض أالمصارف فى أكبرغرب البلد وهو  ٤رقم ةومصرف الشرقي

  ها.يضارأصالح معظم إويستوعب  .بهوت.

 

 

ا من محافظة ( ١) كانت بهوت ضمن مجموعة قرى مركز طلخا جزء 

 ١٩٥٢بالدقهلية فى عهد ثورة  حقلتُ أن تُفصل عنها والغربية قبل 

 المحقّق(.تعليق )

 



 14 

 

 دارةاإل
 

أنها كانت  دبي   ،تهيمن على ضواحيها ة"كور" ةكانت بهوت القديم

نحوالجنوب ونقيزه فى  دنيسيا وامر من مصدرين كبيرين:تستمد األ

من البحر االبيض  ةالشمال وهما مدينتان عظيمتان على مقرب

كما هو واضح فى ة ولم يبق منهما غير األطالل الصامت المتوسط.

سالمى. ثم خضعت كذلك فى الفتح اإل ةمصورات ميشال. وبقيت االدار

وفى القرن  .دسبولس بين فرعى النهر المذكورين آنفا. ةلمقاطع

وبالرجوع  .شراف عليها من نقيزة ودوسيا.عاد اإل ةالثالث من الهجر

دارتها فى النصف األول من إم تتغير لفيناها لأ ةللمصورات القديم

فى النصف الثانى من  زريمت ةولت الى ادارولكنها حُ  ..القرن الخامس

ز كانت فى تخوم الحامول على طريق بحيرة ريمذلك القرن وت

ها من سمنود بعد أن يعل ةوفى القرن الثامن كانت الهيمن .البرلس.

سباب لأل ،بهوتاللذين كانا يخطان وسط  النيل يمست معالم فرعطُ 

لى منتصف القرن التاسع إ لسمنود ة. وبقيت خاضع.آنفا ةالمذكور

ثم اتجهت نحو بلقاس فبيال فشربين  ..)منذ مائة سنه( عشر الميالدى

بمعونة  ةويدير شئونها العمد .نفسا. ٧٢٣٥سكانها كان و .فطلخا.

الخفراء وأول شيخ حكمها فى القرن الماضى حاكم تركى ولم يفلح  

 سنة سماعيلإثم محمد  شه الفقارى فحجازى شلوف فقراقيوخلف

تها فى آل البدراوى :)المرحوم محمد باشا ثم تركزت عموديّ م ١٨٧٥

فالحاج حامد  ١٩١٧الى  ١٩٠٧فعلى بك( ثم البسطويسى على من 

وقد خلفه فالمرحوم عبد المجيد باشا البدراوى  ١٩٢٣بدوى الى

. م الحاج عبد العزيز المغازى.شقيقه الماجد محيى الدين باشا فالكري

 ]ثم حسين البيلي[..
 

قدمها عزبة الخازندار وزمامها أويلحق بالبلد بضعة دساكر )عزب( 

محمد  (خازندار)خاضع لبهوت ويملكها ورثة المرحوم ذى الفقار 
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وقد انجب المرحومين سعيد باشا وأحمد باشا  .سالمه.إعلى باشا بعد 

. ومن الدساكر عزب ابى أحمد .موإبراهيم بك ذى الفقار وحفدته

والحدادين ومنشأة البدراوى التى يسيطر عليها سعادة ة والعاصي

وا بها مستشفى كبيرا أوقد انش .السيد محمد باشا البدراوى وأنجاله.

 م.١٩٤٦
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 المواصالت
 

السفن التى كانت تجرى فى فرعى  رة فىمواصالت بهوت كانت ميسّ 

 ةحتى كانت هذه البلد كور ،بالصادر والوارد ةس مشحونبنها والبرل

ولما طمست معالم  ..رةا للحكم واإلداوكرسيّ   ..لمعظم ضواحيها

الفرعين المذكورين آنفا اضحت كغيرها من القرى حتى أول هذ 

وقد اتسع نطاق العمران فى البلد فطفق رجالها  ،القرن الميالدى

أن أولى  د. بي  ةخطوط الحديديبالمدادهم إمر فى ألولى اأيستصرخون 

كان  (١)ةن بعض الرءوس المفكرألون لشكواهم خأالمر كانوا ال يصي

الحديد. حيث  ةيخشى انحالل االخالق وتدهور القوى بوجود السك

فى ويرغبون  ةويتنكبون الزراع ة،فرادها بذوى السير السيئأيتصل 

صل . وفى ذلك الزمن كنت ترى طريق نبروه متة عمال الحراأل

المرور وتسير فيه الجمال والحمير وعجالت الحمل مشحونه بالقطن 

صبحت السيارات أ فقد قرب المواصالت. وأما اليومأوالغالت الى 

ن كان أشق المسير بين نبروه أبعد  ..فى اليوم ةتجتازها غير مر

ليها محطة منشأة البدراوى باشا على بعد إوأقرب المحطات  ..وبهوت

كثر وإن كان نائيا أولكن طريق نبروه مطروق  .ميلين من شمالها.

 ميال .أعن البلد بخمسة 

_______________________________ 

إتضح فيما بعد أن الفكرة فى إنشاء خط سكة حديد فى منطقة    (١)

كانت  ،الفالحينبعيدا عن بهوت المزدحمة ب نائية عن الكتل السكانية

حين عن الزراعة وينشغلوا سيد بدراوى حتى ال يتحول الفالالفكرة 

فيتمردون على  بأعمال أخرى ويتصلوا بالعالم المتنّور فى المدن

 )تعليق المحق ق(. .الفاِلحة الشاقة
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 أرضها
 

خصب أصبحت من أوقد   ..حد عشرألف فدانأزهاء  يبلغ زمام بهوت

 التى كانت ،هدبالعُ  ة. وال سيما اإلقطاعيات المعروفةاألرضين المصري

رب وسِ  ة،هدة جميلعُ ، مثل (١)سماعيلإ يى الخديوارِ وَ جَ لِ  صةمخصّ 

وقد  .الخ... وزينب هانم  ،تياروبخ   ،فيارط  ولُ  ،وفلك ناس ،ناس

لزراعة القطن والقمح  ةرض بهوت جميعها اليوم صالحأصارت 

رز والثمار والخضراوات واألزهار وال سيما بعدما أنشئ واأل ةوالذر

 سنة وكان معظم األرض بورا قبلفيها من الترع والمصارف. 

 التى ال تصلح ةمن كثرة المستنقعات واألحواض الدوباليم  ١٩٠٠

 ر  قَ والنُّ  ق  رَ غحواضها الكبرى مثل الأسماء أذلك  على ويدل .للزراعة.

 ،امَّ  ة  دم صالحيتها لزراعة على  عاضحة التى كانت تدل دالل اح  يَّ والسَّ 

 ..كما شهدنا فى طفولتنا

فار للبعوض. ويتخللها قِ  ة  ا للجاموس ومباءقبل ذلك مرتع  بل كانت  

 نىالتى كان آخر عهدنا بها ضهراية القلي  هارى تعرف بالضَّ  ة  يّ حِ ل  مِ 

ولما  ..ةوكانت مأوى المخاوف حتى وقت الظهيرم، ١٩١٢ سنة

 كها المصلح الكبير جعلها جنات تجرى من تحتها االنهار.تملَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م صدر األمر العثمانى بإقالة الخديو ١٨٧٩( فى آخر يونيه ١)

رضا أسماعيل. وقد تمكن قبل مغادرته البالد من منح جواريه إ

تختلف باختالف بياضهن وسوادهن وكانت عهدة البيضاء مائة فدان 

والبيض  ٤٥٠ود وكان عدد الجوارى الس اوالسوداء خمسين فدان

٤٠٠  
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رانيَاتق تصاد وعُ إ  م 
 

 malthusل نظرية مالتس لى االتفاف حوإفزعت األمم والشعوب 

. وهرعوا الى األطباء .فى العالم ةاإلقتصادي ةللتشاؤم من الحيا

 ةوالحكماء ورجال االقتصاد لتحديد النسل وتجنيب ويالت المجاع

ع البقاء "ولنب لونَكم بشئ بتناز  ةالتى ال تنأى عن البالد المضطرب

ا ولكنَّ  ..من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات"

نها فى أونؤكد لبهوت  .ال نذهب مذهب مالتس االقتصادى المتشائم.

إن شاء هللا. وال نفتى  ةميسر ةوأن حياتها سعيد ،مأمن من هذا الهول

 :وهللا يقول بما افتى به بعض رجال الدين من جواز تحديد النسل

ويقول للعرب فى  .رض إال على هللا رزقها"."وما من دابة فى األ

ياكم إالجاهليه "وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق )فقر( نحن نرزقهم و

 .قتلهم كان خطئا كبيرا" إن

أن يفزعوا ويجنحوا إلى  ةعلى انه يحقق لكثير من الممالك األجنبي 

ال تفى ذا علموا أن أرضهم إها ويعتنقوا مذهب ةالمالتسي النظريات

ربعون مليوناـ وليس فيها أرض أوسكانها نجلترا إوهذه  ؛بمؤنتهم

ستعمار الاإلى  ةشد الحاجأال نصف مليون فدان. وهى فى إتزرع 

ضوخ والسلب والنهب . .غمار البحار لجلب القوت خشية الدمار و 

ته طيلة نتاج نصف فدان ليفى بمؤنإولقد قدر علماء االقتصاد للفرد 

فى حاجة  ناهُ في  ل  أَ على الشعب المصرى  ةالعام وإذا طبقنا هذه القاعد

من التموين الخارجى مالم يتوسعوا فى تخصيب  %٣٠الى 

والمزروع  ،مليون نفس ٢١الصحارى ألن سكان البالد المصريه 

ذن فى حاجه إلى إرضها أى سبعة ماليين فدان وهى أمن  ١/٣٠فيها 

 زيد فى القرى التى ي ةوتتجلى هذه القاعد ،موينمن الت ةرجياة ختكمل

طمئن بهوت إلى ما بعد مئات أولكنى  .سكانها على ضعف زمامها.

لى ثالثة إ ة. ألن سكانها نحو سبعة آالف نفس وهم فى حاج.السنين

عليهم بأحد عشر ألف فدان  آالف وخمسمائة فدان. ولكن هللا منّ 

 س. ومع اإلستقامه قدبتموين اثنين وعشرين ألف نف لةوهى كفي
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 ضا ما عليهم من الواجب والفرو  تفيض على ثالثين ألفا إذا هم أدّ 

"ولو أَن أهل القرى آمنوا واتَقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

 واألرض"

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيولجيا بهوت 
 Geologyو طبقات أرضها( أ)

 

 وبالرجوع إلى المصور ،هذا علم يبحث فى طبقات أألرض وتكوينها

أن بهوت كغيرها من بالد الشمال  نارأي ،للوجه البحرى يالجيولج

)طين اإلبليز(. ولهذا العلم  ةالبيلوسي ةالحديث من التكاوين ةمعدود

اتصال وثيق بالحيوان والنبات والكيمياء والجغرافيا. وقشرة بهوت 

 .ةالشمالي ةن فى الجهطمن البا ةمن الخارج صخري ةصلب

نشاء مصرفها إفى  ١٩٠٣فريات بها سنة ولقد شهدت وأنا يافع ح

فرت أمامى قواعد أعمدة مسجد ثم حُ  .البحرى ورأيت طبقات أرضها.

ورأيت طبقات أرضها التخرج عن م، ١٩٠٤سنة  أوالد بدر الدين

 ..متتالية التكوين ةبقية الوجه البحرى فى نحو أربع طبقات متعاقب

لداخل فقد أما صخريتها من ا ..كما هو معروف فى الجيولوجيا

( وقد يئسوا من أن ةالمضخَ ) ةعرفتها وهم يحفرون إلنزال الرافع

كما يئست وزارة األوقاف من مثل  ..تجتاز مواسيرها تلك الصخور

وفيه  ..ملح أجاج ةالشمالي ةعلى أن ماء الجه .بعد بنائه األخير. ،ذلك

 كبريت مطهر للجسم.
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ح أن ى أرج  وإن ..وماؤها عذبة وأما جنوب البلد فأرضها رخو 

من  ةالمركزي ةعروق من الصخر تصلبت بالحرارة صخورها ألباطني

ح أن تحت تل كما أرج  .. فى نواحيها ةنها متباينأبدليل   ..ةمواد معدني

لم تؤثر فيها من قديم بل ال  ةألن عوامل التعري ةصخري ةبهوت هضب

 ةمع وجود عوامل التعري ،يزال مرتفعا عن األرض بضعة أمتار

يضا أن أح وأرج   . .من حرارة ومطر ورياح :فى الشمالة ورموف

لم تتقلص تحت ة هـ لم يؤثر فيها ألن قشرتها األرضي٧٠٢ عام زلزال

وأرى أن بهوت كانت أكبر  ،مبانيها كغيرها من قرى الوجه البحرى

فى حفريات  نحو الشمال فلقد شهدتُ  ةمن ذلك وأنها كانت ممتد

كانوا يستخرجون منها رفات  ةلكام ةمقبرم ١٩٠٣سنة المصرف 

ى واألمالح التى لَ لوال ما أصابها من البِ  ةالموتى وجماجمهم سليم

ه مَ يَ كانت تضاهى مقبرة النصارى فى دِ   هاولعل .كانت تحيط بها.

ثم جاء الدور  ..بعد هذه ةمجهول ة. وال بد من أن هناك مقبر.اقديم  

دَ ثم جُ  ..سيد مجاهدالثالث الذى كانت مقبرته غربى البلد بجوار ال ت د 

 م نحو الجنوب فى مكانها اآلن.١٩٠١فى الطور الرابع سنة 

 

عرف بالمصرب وقد تُ  ةالمياه العذبة للبلد ترعة صغيروكان مصدر

من  فى أيام الجفاف وكانوا يستمدون المياه .طمست من عهد قريب.

ر باآلالت الحديثه من بلقاس وقص ةنقي. واآلن تجد المياه ال.اآلبار

وقد دخل  ،وال يصدون عنه صغيرا وال كبيرا ،البدراوى باشاة ادعس

 ى والحارات.حوام بالمنازل والنَّ ١٩٥٥مشروع المياه بها سنة 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 عروبة بهوت
 

صل بهوت وفى تسميتها بهذا اإلسم أزهاء ثلث قرن فى  يّ الِ مَ  نقَبتُ 

وت من وكثيرا ما كان يكيد لى بعض أصدقائى بقولهم به ..المزعج

ولقد كان  .هتان وكنت أتحاشى اإلنتساب إليها فى بعض المواقف.البُ 

بينى وبين كثير من المؤرخين أمثال أحمد زكى باشا ومحمد بك 

رمزى ومحمد مسعود بك ـ كان بينى وبينهم حوار عنيف فى هذه 

 البحوث حتى اهتديت إلى ما يلى:

 

. وقد .ة العربكانت فى الشمال الشرقى لجزير ةعربي ةقبيل "بهود"

هـ ١٨ سنةانضم بعض أفرادها للعرب فى الفتح اإلسالمى لمصر

بى أ" محّرفة من "بهود"وكان المؤرخ أحمد زكى باشا يرى أن 

واستدل على ذلك بالقبائل التى  ..أليمن يّ باألحقاف شرق هود"

وكان فيها خطط حضرموت  ي..ت حوالى الفسطاط للفتح اإلسالماختطَّ 

(. وقد خالفته فى الرأى ألن ١هو ثابت فى القلقشندى)كما  ر  يَ م  من حِ 

وألن  ..ال تكسر أول المضارع كما هو فى لغة بهوت اليوم ر  يَ م  حِ 

ن ييّ رِ يَ م  كما أن سمعة الحِ  ..الذى أشار به بعيد النسب يّ جالتركيب المز  

فى لغة  ةعَ طَ أن الترخيم والقَ فى الفتح اإلسالمى. على  ةكانت ضعيف

هات مَّ أُ ار فى البحث الجبّ  ولكنى تابعتُ  ،ريَ م  عن حِ  بهوت ولم تعرف

رين فى المتمص   (٢)فى قيد األنساب  ة  عَ م  التاريخ حتى وصلت إلى لُ 

وقد ة العربي يئ  وبهود من بطون ط"من العرب واألعراب. وفيها: 

بعضهم ريف البرارى  مع العرب الفاتحين إلى مصر وأحبَّ  ت  دَ وفَ 

 ."ورسن وادى النبه نحو الجنوب م اوأقامو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج٣٣١صبح األعشى ص   (١)

 ٢ج  ٢١١قيد األنساب ص    (٢)
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وبمراجعة تلك الخطط فى الكندى والقضاعى والشريف النسابه 

ء  ا من طوجدت بطون   ، (١)وصبح األعشى  وتميم قد أسهمت فى  ي 

ء  ي  فإن قبائل ط ةضالتى المنشود تُ ي  فَ وهنا أل   .ح العربى بمصر.الفت

ولهم  ..ةوهم يكسرون حرف المضارع واحد   وتميم وبهرا من أصل  

 .ه.كَ تَ ويعرف ذلك بالتك  ،  (٢)على ذلك فى كتب األدب ةحكايات معروف

 ،مون المنادىده يكسرون أول الفعل كما يرخ  ال والجراي  يَ وبِ  توبهو

وهذا شائع ،  (٣)طََعةيعرف بالقَ فيما آخر بعض األسماء  بل يحذفون

ءفى هذه البالد بالتوارث من طَ  . وباقتفاء آثار الرسم يالمصورات ي 

لمحمد بك واصف ما يكشف  ةوجدت فى مصورات الممالك اإلسالمي

قبيلة ديرين ولعلها ء ي  كما رأيت بين تميم وط ،النقاب عن هذا اللبس

معها فى الفتح  ت  بهود وقد نزحَ  رصهامن أ هى المشار إليها بأنها

 اإلسالمى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج ٣٣٣صبح األعشى ص (١)

 فى األجوبه المسكته ١ج ٥٥المستطرف ص (٢)

 ١٥الوسيط ص (٣)
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فى بهوت وإخوتها ينشدها العجائز  ةائعزثم تذكرت أغنية كانت 

 "ّي...منازل طَ  ي  دَ ي  ب  دَ طفال ومطلعها "حِ لأل

إنها أغنية ؟ ..ةفى هذه األغنيه األثري  ّي"طَ "فلماذا اختارت جداتنا 

رومتهم ا أليترنمون بها تذكار   ،ة عند العربمن ألوان الريديّ  ةموروث

ت بنبراس جديد أ  . ثم استرسلت فى الجهاد البحثى حتى استض.ةالتَالد

 هـ وهو ذلك النص:٢٠سنة فتح دمياط فى ةيؤيد هذه األدلّ 

حشد ف ،وأشموم ةودمير (١)"ثم خرج شطا بن الهاموك إلى البرلس 

  .ا للمسلمين فى فتح تنيس )صان(.د  دَ أهل تلك النواحى وجعلهم م

وإذا رجعت إلى المصورات رأيت أن بهوت وإخوتها فى الطريق ما 

مفتتحات بين البرلس ودميره وكانوا فى مقدمة فتح صان آخر ال

 .ةاإلسالمي

كما كنا  ة، وأن هذه البالد ـ بهوت وبيال والجرايده ـ من قبيلة واحد

وأنهم من نسل كريم "ذريَة بعضها من  .نسمع من آبائنا األولين.

 بعض وهللا سميع عليم"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ج ٧٤المقريزيه صخطط النجوم الزاهره وال (١)

 ١ج ٩٧ـومصر الحديثه ص    ، ٢ج ٢٨٢والفتوحات اإلسالميه ص
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 "بهوت" إسم تحريف
 

بعضها ببعض أمر شائع فى ة والمتجانس ةإبدال الحروف المتقارب

ص صَّ خَ ارس والمُ ة الب ن فلغات العرب كما ترى فى المجمل وفقه اللغ

. وإن .وغيرها من أمهات اللغه ،يوآداب العرب للرافع ،ه  يدَ إلبن سِ 

ت اللغات من مخرج واحد كما هو معروف فى نح   اءال والتَّ الدَّ 

ولماذا أصابها  . ولئن قلتَ .وفى مخارج الحروفوالصرف والتجويد 

هذا التحريف ألجبتك بأن بهود بهذا الوضع فيها التباس بيهود قبل 

الَذى وضع  ،هـ ٧٠فى عهد الحجاج الثقفى  ةِ مَ جَ ع  إنشاء الحروف المُ 

 نقط الحروف مع نصر وهم ال يقبلون أن يكونوا يهودا !!

ى الدول التى حكمت مصر من لِ اوَ وقد ساعدهم على هذا التحريف تَ 

وهم ال يفرقون بين التاء والدال كما  ،الترك واإلخشيد والطولونيين

ى هذا الدليل أنه هاجر من ومما يقو   ةهو معروف فى اللغه التركي

 ةغاضبين فى القرن الحادى عشر من الهجر ةهل الرايبهود أ

وهو  ،الَذى لم يزل بالدال لعدم التباسه بآخر "كفر البهايده"سوا سّ أو

. واسألو أبناء السيد مجاهد عن ذلك .من أعمال مركز ميت غمر ةقري

 .ةيؤيدوا لكم هذه الرواي

لم كفر بهوت لمظا أُناس إلى وقبيل الثوره الفرنسيه هاجر من بهوت

على أن  ..وانتجعوا الجنوب الشرقى على بعد ميلين منها ..ت بهمحلّ 

 إليها. ةبت ببعض البطون الوافدبهوت رحّ 

وبعد  .فقد وفد عليها أبناء السيد مجاهد من نبروه فى القرن العاشر.

. وهم من العرب ولكنهم ة.ها أوالد على من الشرقيءذلك بسنوات جا

ا أن و  وقد أبَ  ..ةحل أمرهم بالشرقيوا من المماليك الذين استففرُّ 

فأقبلوا بخيلهم ورجلهم إلينا  ..يقيموا على الخسف والذل هناك

كما وفد إلى بهوت بعد ذلك  ..ةالخصب ةالغربي ةوانتبذوا الجه

وقد  ..سرة البيلىأمن عرب البرلس تلك هى  ةعريق ةعربيةسرأ

تاع محمله باألنفس والمة على خيل وحمير كثيروا بمتاعهم ءجا

واحتلوا جنوب البلد )بر الجزيره( وسرعان ما  .. والمتاجر والزاد
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لوداعة نفوسهم ودماثة أخالقهم وكانوا يستكثرون اختلطوا بأهلها 

 ..ةمن التبن للمؤن

وإذا كنت قد وثقت من عروبتك التى نَم عليها كرم أجدادك القدامى 

عن الجار ار والدفاع يوحماية الدة وشجاعتهم ومغامراتهم فى النجد

. إذا كنت قد ةالبهوتي ةإلى غير ذلك مما اليزال يلمع فى أفق الحياه

من معرفة أصولك  ةإلى اإلستزاد ةمن ذلك كله فإنك فى حاجوثقت 

 .ةتك التالددك الغابر وأرومَ ومحتِ  ة،القديم

ِء"طَ "إنك يابهوتى من أبناء   .ةفى القبائل العارب ةالالمع ةالعربي ي 

سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن  الن بنمن كه   يءوط

 .عليه السالم. (١)عابر)هود( بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح

ء ومن أبناء عمومة ط أخوال النبى صل األزد واألوس والخزرج ي 

ومن أبناء عمك حاتم بن عبدهللا  ..ةهللا عليه وسلم بالمدينة المنور

شهد له النبيى صل  وقد ..أشهر العرب في السماحه والكرم ي  الطائ

 ومنها:، . وأشعاره كلها كرم.هللا عليه وسلم بمكارم األخالق

 ..والذكرُ  ويبقى من المال األحاديثُ #ورائح   غاد  إن المال  ىُّ أماوِ 

ا باليمن ثم أسلم كان ملكا كبير   ىّ دِ وابنه عَ ، م٥٠٦وتوفى حاتم سنة 

 .. كما سيجئ بعد 

"ذرية من حملنا .ونورا. ةرحماألرض  واهؤالء هم أجدادك الذين مأل

 مع نوح إنه كان عبدا شكورا"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨١من التكوين والعرب قبل اإلسالم ص ١١,  ٧(التوراه ص١)

 ٧ـوالوسيط ص
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 بهوت فى التاريخ
 

 ..بل اإلسالم وبعدهق تستنبط مما ذكرت آنفا أن تاريخ بهوت قسمان:

 تين:بها ذو شعب يّ الجاهلوالتاريخ 

ته باإلسالم وأخرى تصف السكان ءقبل استضا، شعبه تخص المكان

 فى ذلك الزمان.

 

 ة:فى الجاهلي

 ةلمقاطعكغيرها من جيرانها خاضعة  ةكانت أرض بهوت فى الجاهلي

يا على فرعى النيل البنهاوى والبرلسى. وكانت وارفة الظالل سيدن

اهرة الجمال كثيرة األشجار غزيرة الثمار تجرى من تحتها األنهار. ز

ا للفجار الذين  لألشرار وعين  اال  مَّ أن ساكنيها كانوا عونا للكفار وعُ  دَ ي  بَ 

 ةنقيز ةوكانت مقاطع.  (١)تها ويتمتعون بخيراتها ينتزعون غالَّ 

من شوكتها  دُ َخض  تهيمن على أحوالها وتسيطر على إدارتها وتُ 

فإن  لألقباط ةالداخلي ةمن ثروتها. ولئن كانت السيطر ستمدُّ تو

يفعلون فيها ماكان يفعله اإلنجليز ببالدنا  ، (٢)للروم ةالعام ةالسيطر

 .من سوء اإلستغالل وذل اإلحتالل ،فى أول هذا القرن

 ةعظيمة وثرو غة،سابة فكانوا فى نعم ءي  وأما أجدادك العرب من ط

فى  سالمهمإفى اليمن حتى أذن هللا ب ةاليماموكانوا يتمتعون بملكية 

وتميم ونجران  ءي  إذ أقبلت وفود ط ة؛من الهجر ةالتاسعة السن

لل والذهب ومعهم هدايا من الحُ  ..لمبايعة النبى عليه الصالة والسالم

ء. وكان قائد طة.وتعهدوا بالجزي وسيدها زيد الخيل الذى سماه  ي 

خير كما هو ثابت فى الحديث وفى النبى عليه الصالة والسالم زيد ال

"لهم البشرى فى  ةوقد اضطلع مع قومه أعماال باهر .مهات التاريخ.أ

 "ةالحياة الدنيا وفى اآلخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ٢٤٥المسعودى والبر صـ   (١)

 مصورات بطليموس وميشال   (٢)
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 فى اإلسالم
 

بعث  ة،بن حاتم  الطائي عن الوفد والمبايع يُّ ولما تخلف ملكهم عدِ 

الى  يّ فهرب عد ،هللا عليه وسلم على بن أبى طالب ىليه النبى صلإ

وحضر بين  ،ثم عاد لإلسالم بنصيحة أخته .لكه.الشام خوفا على مُ 

لعل مايمنعك من "وقال له:  ،هللا عليه وسلم ىيدى الرسول صل

المال فينا حتى ال يوجد  نَّ ليفيضَ ..وهللاِ وكثرة عدونا ؟ اإلسالم حاجتنا

إلى البيت  ةمن القادسي ة  تسير آمن ةبالمرأ ولتسمعنَّ ..من يأخذه

قال عدى .. تحت"وقد فُ  (١)بالقصور البيض  نَّ ولتسمعُ  ..الحرام

 فأسلمت وقد تحقق كل ما تنبأ به عليه الصالة والسالم.

هم تسالم بقوة إيمانهم وبديع حكمعليه الصالة وال النبي وقد شهد

 يّ يمان اإليمانُ  ..ين قلوباوأل   ة  فقال:"أتاكم أهل اليمن هم أرَق أفئد

 . (٢)"ةيماني ةوالحكم

إسالما ال مراء فيه  يبن حاتم الطائ وهكذا أسلم ابن عمكم الملك عدىُّ 

ءوقد أقبل عليه وفد من ط ..وكان من كبار رواة الحديث وفى  ي 

 ن استعراض الوفود:ابَّ إ ن حاتم الذى قال لعمرب مقدمته عدىّ 

إذ كفروا وأقبلت إذ  بلى أسلمتَ  :قال. "أما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟.

: فال أبالى يّ إذ أنكروا فقال عد يت إذ غدروا وعرفتَ أدبروا ووفَّ 

 .!إذن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ١٨٣الكامل األثيرى صـ   (١)

 ٣ج ٥٥البخارى صـ   (٢)
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على أن  ةواضح ة. وهو يدل دالل (١)حديث صحيح رواه البخارى

ءقبيلة ط لم تكفر بعد أن لحق النبى بالرفيق األعلى ولم تغدر ولم  ي 

وا أو منعوا الزكاة أو تابعوا مسيلمة كغيرها ممن ارتدُّ  ترتدّ  متنافق ول

ومنه نستنبط أنهم كانوا أعوان  .العنسى وسجاح. سودالكذاب وال األ

بل كانوا فى صفوف السابقين  ..أبى بكر الصديق فى حروب المرتدين

الكبرى فى تطهير اليمن من  ةوكانت لهم الراي ..من المجاهدين

فى افتتاح الشام والعجم  المرجفين والمتنبئين كما كانت اليد العظمى

. بل منهم .ل الرجس واألوثانشوكة الرومان وأهد ضيخوالشام وت

ة وهو إياس بن قبيص ةفى فتح العراق والحير ةمن كان يحمل الراي

الطائى بقيادة خالد بن الوليد فى آخر عهد أبى بكر رضى هللا  (٢)

 عنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج ٥٦البخارى صـ    (١)

 ١ج ٢٥٥والدميرى صـ ٢ج ١٧٧ابن األثير صـ    (٢)

 

 

 

عمر رضى هللا عنه حتى  اتسعت رقعة اإلسالم فى الفتح على عهد

التى كان يستنكف  ةوالفضا من الذهب ألوف  الفرد  ةُ يَ طِ ع  اُ  كانت

 .العظماء النوال منها.

بن حاتم ماتنبأ به عليه الصالة والسالم من هذه المغانم  يّ وأدرك عد

"ومغانم كثيرة  ا عميما..على المسلمين وكانت فيض  تدفقت  التى

 تأخذونها وكان هللا عزيزا حكيما"
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 يّ فى الفتح اإلسالم

 
استرسل المسلمون فى الفتح اإلسالمى وكانت مصر من البالد التى 

له له ورج  كم بهود بخي  هـ وأقبل جدُّ ١٨سنةإلسالم لشرح هللا صدرها 

رها من الكفر تحين فى رقعتكم هذه وطهّ مع الفا (١) يءفى قبيلة ط

ونحو الشمال فى )الكوم( ، (ه  مَ يَ وطارد المشركين نحو الغرب في )دِ 

 ..ةوطني ةبروح فدائيالخاضع لنظام دقيق مشبع  (٢)بجيشه الصغير

واعتلى تل بهوت  ،فى بلدتناهو وآله بكورتنا وركز شوكته واستقل 

. ولما سمعوا بصمود .نهاخزائنها ورقيبا على مساكوكان أمينا على 

يستنفرهم للجهاد  (٣)هم شطا بن الهاموكءصان على كفرها وجا

 .ةكانوا فى المقدم

 

هنا ولم يشتركوا فى الفتن التى   ةاإلسالمي ةثم عادوا لنشر الدعو 

الفدائيين فى  أنهم كانوا من كباربَي َد  .عثمان وعلى. ي  حدثت فى عهد

 :النيين الذين تنافسوا حول الفسطاطالفتح اإلسالمى مع إخوانهم الكه  

 أحاطوا بالسرادق حافظينا..   ابنو كهالن أكثرهم بطون  

 وظلَوا بالكنانة رابضينا..غاب   وكانوا فى الحروب ليوثَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ٢١١األنساب صـقيد    (١)

 ٣٥اشا زنانيرى ب   (٢)

 ٢ج ٧٤المقريزى صـ   (٣)
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ا فى مصر م أن معظم الكهالنيين بقى مرابط  لَ ومن الشطر األخير تع  

ويقول الحمدانى  .وغيره. (١)قشن ديلي وأيّده القكما روى لنا القضاع

من العرب فى الفتح اإلسالمى وقد  (٢)أنهم أول من سكنوا مصر 

هكذا كان حال  ..قىوالحوف الشر (٣)أقطع بعضهم أرض نقيزه 

ء الكهالمن ط بهود فى الفتح اإلسالمى وما بهود إال بطن   التى  ةنيي 

 ةلمعاوي يا بن حاتم الطائيّ  وقد أرسل عدِ  ..فى حروبه يٍّ كانت مع عل

ين ف  بصِ  ةان الرايوعامر الطائيَّ  يّ ثم تنازع عد (٤)يدعوه للسلم فأبى

ء بعض الكهالنيين وازداد عدا ،(٥)حولهما يء  ط ةقبيل ت  والتفَّ 

 كما ترى فيما يلى: هُ بعدَ  ومن   ةلمعاوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج  ٣٣٥قلقشندى صـ   (١)

 ٣ج ٣٣١,  ٣١٧صبح األعشى صـ   (٢)

 ٣ج ٣٣١الحمدانى والقاقشندى صـ   (٣)

 ٣ج ١٤٦الكامل صـ    (٤)

 ٣ج ١٤٧صـالكامل    (٥)
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فى عهد والية زياد بن  ةبالبصر ةعلى معاوي يخرج زحاف الطائ( ١)

 (١) هـ٥٠سنة أبيه 

 ة سنةا على معاويب  بجيشه متأل   يالطائ ةقاد عبدهللا بن خليف( ٢)

 (٢)هـ ٥١

 (٣)هـ  ٥٢سنةثم أعقبه الفدائى معاذ الطائى ( ٣)

 (٤)يين وكان أنصار الحسين فى قتاله من الطائ( ٤)

 يبن مخلد الطائ ةبدهائه تمكن من إغراء مسلم ةولكن معاوي( ٥)

 ةسنه فى نزاه ١٥هـ ومكث بها ٤٧ سنة بتنصيبه واليا على مصر

 ة.واستقام

 

 ةوالجمعيات الخفية ولما أحس هشام بن عبد الملك بالحركات السري

مصر فى  ةين فرق القبائل العربيوالكهالني  ين ضد األمويين من الطائي  

 ةوقد سجلت الصحف التاريخي ء ،ي  من ط ةهـ وأولها ربيع ١٠٩سنة

 .هذا الحدث الجليل فى أمهاتها  (٥)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج ١٤٦و الكامل ص ٣ج ٢٣٣ابن األثير صـ    (١)

 ٣ج ٢٤٧الكامل صـ    (٢)

 ٤ج ٤٥ـابن األثير ص    (٣)

 ٣ج ٤١٨قضاة مصر للكندى وصبح األعشى ص     (٤)

، ٤ج٢٠٣وصبح األعشى ص ٧٧والة مصر للكندى ص  (٥)

، وقيد ١٤٣، وفتوح مصر للقرشي ص٢ج١٢٣وحقائق األخبار ص

 ١ج١٢٨، والمقريزي ص١ج٩٧األنساب ص
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فى صدر األهرام فى  ]قلمى[ ىراعِ يَ  بال  ا مطوَّ عنه بيان   ونشرتُ 

قهم ولكنهم مع تفرُّ ،  ١٩٧١٩م عدد ١٩٣٩أغسطس الخامس من 

وواصلوا  ة،ولهم فى جزيرة العرب ببعوثهم الفدائيصتساندوا مع أ

 االوأدوة األموي ةا على الدولو  حتى قضَ  ة،تدعيم جمعياتهم السري

"وكذاك . .ةحالم ة  سادر ةأن كانت غافل انَ إبَّ  ،دولتها وأزالوا شوكتها

 .. ظالمه"أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
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 بهوت فى ضحوة اإلسالم
 (بتاريخها الخاص ةمع ربط األحداث العام)

 

ولم  ةفى الممالك اإلسالمي ةالعربي ءيوهكذا كان جهاد قبيلتك ط

ها يبتغى الخير من يخالف عنهم إال جدك بهود الذى قبع على تل  

بعد  ةثرون بالغنيمويستأ ةلَّ هو وذريته يستمرئون الغَ  فقوط ..أرضها

"ماتبالى يا  :الفتح حتى كتب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص

" ...!ثاهفيا غو   أنا ومن معيَ  كَ لَ أه   أنت ومن معك أن   تَ ع  شبِ  أن   عمرو

 رثم أشار أمير المؤمنين بحف ،ال حصر لها ئونةعمرو بم هفأمدّ 

المصريون فتناصر العرب و، سير المدد ألهل الحجازتيل (١)الخليج 

 ..فى إنشائه

 ..ن بهاي  كانت بهوت خاضعه لقسم دسبولس بين فرعى النيل المارّ 

ولكنها كانت  .ة.وكانت هى ومن حولها فى منأى عن الفتن اإلسالمي

وقد  ..ةمن جيرانها كامل ةجزيلاب ةمشفوع ةتؤدى ما عليها من الزكا

 .ضجر منها أهل مصر. ةهـ أعقبته مجاع٧٠سنة حدث طاعون

على  ةان بن شريح قائد الجيش المصرى أن يفرض ضريبل حبّ وحاو

 عن ذلك. (٢)عه عمر بن عبدالعزيز البالد فمن

 .فى العصر األموى األخير وكانوا أداة ظلم وحيف وأثرة. ةتكاثر الوال

هـ أمر والى مصر عبدالملك بن موسى باتخاذ المنابر ١٣٢سنة وفى

بجوار  ّي على العصيخطبون ة أمثال بهوت وكان الوال فى الكور

ولكن الخلفاء خرجوا على الدين وتنكبوا القوانين وأهملوا  ..ةالقبل

وهكذا كان آخر عهد األمويين "وهللا ال يهدى كيد  .المحرومين.

 الخائنين"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ١١٩حقائق األخبار صـ   (١)

 ١ج ١٢١مصر الحديث صـ   (٢)
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 ةيسالعبا ةعصر الدول
 

 ةولكنها خاضعنق،  فى العة لضواحيها كالقالد ةجامع ةبهوت كور

الجزيره فكان تابعا لمقاطعة دسبولس  ألسباب  ]أخرى[مقاطعة لإال َ بر 

على  ةلإلقطاعيات الموزع)ولعل ذلك كان  ،يضن بها التاريخ

الد التى بايعت أبا العباس . وكانت بهوت فى مقدمة الب(.األمراء

وعطف ة السفاح أمال فى أن يناصر آل البيت ولكن استأثر بالخالف

وترك أبناء عمه على  ،على أقاربه من ساللة العباس بن عبد المطلب

على الخلفاء  (١)افبدأت البالد العربيه تتألب سّر   ،بن أبى طالب

بعد القبائل  العباسيين. وجاء المنصور بعد السفاح وأحب أن يستميل

ثم أبدله بغيره  ..والية مصر يّ الطائة كم حميد بن قحطبدُّ جى نحوه فولَّ 

هـ فرغ من بناء بغداد ١٤٦سنةوفى  .كما هو شأنه فى البالد العربيه.

 بعد أن استنفد فيها كثيرا من أموال المسلمين. (٢)

 

د عليهم جيشا من فى سخا فجرَّ  طُ ب  ب القِ هـ تألَّ ١٥٠ سنة وفى

 س "بهوت ومن حولها" وبلغت نفقات الجيشدسبول

 ..هـ١٥٦سنة ة مع فداحة الضرائب التي انتهت بمجاع ..كثيرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ج ٣١٦المسعودى صـ   (١)

 ٥ج ٢٧١والكامل صـ ٣ج ١٩٦العبر إلبن خلدون صـ   (٢)
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ولحم اآلدميين. ثم توفى المنصور سنة  الكالبَ  (١) فأكل الناسُ 

ب الوجه البحرى وتألَّ  .ا.آلل البيت سّر   ةهـ بعد أن بدأت الدعو١٥٨

ل بهم من ما حَّ لِ والحوف الشرقى متناصريين ضد العباسيين  (٢)

ليهم المأمون إ مَ دِ ومنعوا الخراج واتحد معهم القبط حتى قَ  ،الجور

وأخذ يطمأنهم وأزال بعض  (٣)هـ ٢١٧نةسم محرّ  شهر فىالعباسى 

. وفى عهد (٤)مظالمهم. وقد صار المعتصم بعده على منهاجه 

ل على هللا هجم الروم على دمياط وصان وملكوهما سنة المتوك  

 ةوسارعت بهوت ومن حولها للدفاع عنها ولكن القياد (٥)هـ ٢٣٩

 وعروشهم. م  هِ تِ رَّ سِ أالعباسيين حتى قتل الخلفاء فى قد أفلتت من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ج ١٣٠ومصر الحديث صـ ٩٣المقريزى صـ (١)

 ٢ج ٩٦والمقريزى صـ ٢ج ٩٢النجوم الزاهره صـ (٢)

 ٦ج ١٧٢وابن األثير صـ ٤ج ٢٩٦العبر صـ (٣)

 ٢ج ٢٣٢النجوم صـ (٤)

 ٢٠٢والة مصر صـ (٥)
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 وما بعده يّ العهد الطولون
 

المظالم  كان أحمد بن طولون ملكا على مصر فردَّ  هـ٢٥٧وفى سنة 

وانتزع الضياع من األمراء  (١)ونظم شئون البالد وخفف الضرائب 

وقوى الجيش وأنشأ المنشئات  ة،وجعلها فى األيدى العامل

 للبالد. ةالنافعةالكثير

 انت مالية مصركلمقاطعتى دسيا ونقيزه و ةوكانت بهوت خاضع

 وخلف من بعد أحمد بن طولون خلف   (٢)نا من الدنانير وثالثين ملي

ثم عادت الدوله  .ا بأنفسهم وحاق بالبالد سوء الظلم والعذاب.و  نَ عَ 

ج اإلخشيدى سنة غحتى تولى الزمام محمد بن ط (٣)ة خامل ةالعباسي

ثم  (٤)ثم فترت همة خلفه من بعده هـ وأصلح بعض ماخرب ٣٢٣

وكان من أكبر خلفائها المعز  ، هـ٣٥٨ة سنةفاطميال ةدهمتهم الدول

بمعونة جوهر  (٥)وبنى األزهر ةالذى أنشأ القاهر يلدين هللا الفاطم

 .ةوكان لألزهر فضل كبير فى البالد اإلسالمي يالصقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ١٠٧المقريزى صـ (١)

 ٢ج ٥٣صـأبو الفداء  (٢)

 ٢ج ٦٠أبو الفداء صـ (٣)

 ٢ج ١٢٦الخطط المقريزيه صـ (٤)

 ٤ج ٣١٥العبر صـ (٥)
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انصراف المترفين إلى  رَ إث   ةشديد ةهـ حدثت مجاع٤٦٤وفى سنة 

وشتت شمل الجيش المصرى فى  اللهو وانغماسهم فى الشهوات

 ةالوجه البحرى يعيث فى األرض فسادا بعد أن نهبوا قصر الخليف

 ةدب القمح مائة دينار والكلب خمسة دنانير والقطحتى بلغ ثمن إر

. وكان األغنياء قد ادخروا القوت الذى عز على الفقراء (١) ةثالث

وفى سنة  .(٢)كانوا يدخرون ى القاهره فأبرزوا مافأنذرهم والِ 

حاكم سوريا على مصر من جهة دمياط  "بدر الجمالى"هـ أغار ٤٦٧

بقيادة ة ود فالقاهرسمنّ لى إمجتازا بهوت وما حولها حتى وصل 

وتمكن بدر وجيشه من محاصرة . .يسمى سليمان ةعظيم من الغربي

ة وأباح أرض الزراع ،واعتقال كثير منهم (٣)دور األمراء 

للمزارعين ثالث سنوات حتى سعدوا ونسوا ما كانوا فيه من البالء 

ثم أصلح شؤن البالد ونظم أمورها. وفى هذا التاريخ تحول  ،المبين

كانت  ةوهى مدينة قديم .(٤)ريز مضواحيها الى توان بهوت ديو

وكان  .من الحامول بالبرارى مع إشراف سمنود عليها. ةعلى مقرب

. واستشرى بدر فى القتل ةقري ٣١٤ (٥) ةمديرية الغربي عدد قرى

آخر القرن الخامس ودمياط وفى  ةا من الغربيحتى قتل عشرين ألف  

 ةبهوت وتخومها ميادين حرب مشتعلبما فيه من  كان الوجه البحرى

فى أول القرن  ةثم بدأت الحروب الصليبي ،بين المستعمرين السوريين

 ةلها وخيامها بالشرقيورج   دت مصر بخيلهاعالسادس الهجرى واست

 لصد هجمات ةوالغربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢ج ١٩٥صـابو الفداء  (١)

 ٢ج١٤١المقريزى صـ (٢)

 ٢ج١٩٥أبو الفداء صـ (٣)

 مصور ميشال (٤)

 ١ج  ٢٢٨مصر الحديثه صـ (٥)

 

 



 38 

اغتنموا فرصة لهو الشاب  المغيرين عليها من الصليبين الذين

سماعيل الظافر حاكم مصر وأغاروا على صان ودمياط وبلقاس إ

وفعلوا كل  ةهـ وأحرقوها وغنموا منها مغانم كثير٥٤٤سنة  نوشربي

 وقتل الحاكم وهي فنهض الوزير عباس الصنهاج .(١)ح فيهاالقبائ

الصليبيون إلى  ثم   سار (٢) ةثمل بين أخدانه وسلبوا قصر الخالف

ر لما رأته من مص يهمبلبيس وتحصنوا فيها بعد أن خرجت عل

 ةالوصول إلى القاهر الصليبيون وحاول..( ٣)اإلحتالل الجديد 

نها األفرنج الى الوجه البحرى فأحرقها قائدها شاور بالنفط فخرج م

 .األرض فسادا  فى يعيثون

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ١١ج ٨٥ابن األثير صـ (١)

 ٤ج ١٤٩العبر البن خلدون صـ (٢)

 ٢ج ١٤٩حقائق األخبار صـ (٣)
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 األيوبيون والمماليك
 

يتزعمها القائد  ةاأليوبي ةهللا لمصر الدول ضَ قيَّ ان وفى هذا اإلبَّ 

هـ وكان قد عرف أن األفرنج ٥٦٧الصالح يوسف صالح الدين سنة 

 (١)وملكوها وأحرقوها  ةعادوا إلى دمياط وصان وشمال الغربي

وتفرغ إلصالح  ،هم صالح الدينكال فصدّ وا أهلها سوء النّ وسامُ 

وأنشأ الطرق  مصر واحتفر الترع والخلجان وأقام الجسور فى مصر

. ثم قصد الشام لمحاربة الصليبيين مستعينا بجند (٢)ةوابتنى القلع

وانتصر  ةوالتقى باالفرنج فى طبري ،كان معظمه من الوجه البحرى

وغيرهما وأنقذ بيت المقدس ناط فرى واألمير أر  عليهم وأسر الملك جِ 

هـ بلغ خراج الغربيه سبعمائة ألف ٥٨٥. وفى سنة  من إيديهم (٣)

 .(٤)دينار

هـ. بعد أن أمر بتخريب صان خوفا ٥٨٩ثم توفى صالح الدين سنة 

 .(٥) عليها من هجمات الصليبيين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ج ٢٩٢مقريزى صـال (١)

 ٣ج ٥٩أبو الفداء صـ (٢)

 ٥ج ٣٠١العبر صـ (٣)

 ١ج ١٤٠صـقريزى مال (٤)

 ١ج ٢٩٢صـ الخطط المقريزيه (٥)

 

 

 

 

 

الذى أباح شرب الخمر فتدهورت  "عزيزال"من بعده ولده وخلف 

األخالق وعم الفجور والفوضى واحتج العقالء على هذه الحال حتى 

وصفها عبد اللطيف البغدادى وصفا   .ةشديد ةباغتهم هللا بمجاع
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حدثت فى مصر إذ  ةهـ بأنها أكبر مجاع٥٩٧سنه  تهدقيقا فى رحل

والكالب وبنى  ةوسلبوه ثم أكلوا الميت ةى قصر الخليفهجم الناس عل

العترافهن بأكل األطفال  (١)بالحرق ةوعوقبت ثالثون امرأ .آدم

  .والنساء

هـ ودخل ٥٩٨سنة  ةعادت الحروب الصليبي ةاعالمج وبانتهاء

عن بكرة  دوقامت البال (٢)االفرنج دمياط وشمال الوجه البحرى 

هـ لتكون ٦١٦سنة  ةست المنصوروأس (٣) تهاأبيها تسترد كرام

ثم عاد  (٤) ت الصليبيين بعد أن تم تخريب صانلصد هجما امعسكر  

الجواد بن  ]منهم[ المصريين  ةالصليبيون بإيعاز بعض الخون

فاستعد  .وكانوا فى خمسين ألف مقاتل يقودهم لويس التاسع. ..يونس

ومات هذا  (٥)والشرقيه ةالملك الصالح للقائه مستفزا قبائل الغربي

الدر نعيه حتى فتك المصريون  ةهـ وأخفت زوجه شجر٦٤٧الملك 

( ةبثالثين ألف جندى من االفرنج فى منطقتنا )ضواحى المنصور

وأسروا الملك  لويس التاسع وسجنوه فى دار بن لقمان بجوار 

 . (٦)رة مسجد الموافى بالمنصو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ج٨٠وابن األثير صـ ٢ج١٤٤المقريزى صـ (١)

 ١ج ٤١٢الفتوحات اإلسالميه صـ (٢)

 ١٢ج  ١٥٠الكامل صـ (٣)

 ١ج٦٢٤المقريزى صـ (٤)

 ٣ج ١٦٩أبو الفداء صـ (٥)

 ٣ج ١٨٢أبو الفداء صـ (٦)

 

 

 

 

 عهد المماليك
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 العرش تِ س  الدر على دِ  ةعت شجربّ وتر ةيانتهت الدوله األيوب

على  ةطب لها على المنابر وابتدعت الكسوهـ وخُ ٦٤٨سنة  يالمصر

 .لها مع المهللين وهتفت مع الهاتفين. (١)بهوت  المحمل وهللت

بت دمياط خوفا عليها غيرها ثم خرَّ لالدر عن العرش  ةوتنازلت شجر

هـ كما ذكرت آنفا. وسبقتها بهوت ومن ٦٤٨من الغارات سنة 

سى حفظا لُّ رُ النيل البنهاوى والبُ ي  فطمسوا معالم فرع ؛حولها

امات على فرع كوعملت استح .قبل لكرامتها على ما رويناه من

 . (٢)دمياط 

 (٣)أقام حدود الدين فهـ ٦٥٨كان بيبرس ملكا على مصر سنة 

تار الهجوم على البالد مرتين من الشئون. وقد حاول التّ  اوأصلح كثير

هـ هدم ٧٠٢وحدث زلزال عظيم سنة  .هم على أعقابهم خاسرينفردّ 

 (٤) ةمعظم القرى فى الوجه البحرى والشام. وبلغ تعداد قرى الغربي

 .ةأربعمائة قري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ٤٥قيد األنساب صـ    ( ١)

 ٢ج ١٦٦حقائق األخبار صـ    ( ٢)

 ١ج ١٧١مقريزى صـال     (٣)

 ١ج ١١٧لمقريزى صـا    (٤)

 

هـ عاد الصليبيون يهاجمون مصر والوجه البحرى ٨٠٧وفى سنة 

ا على بالدنا. واضطربت قأقاموا سدا منيعا من دمياط الى مصر ماّر  

وعاد قالوون  ..بينها وبين مصالحها بهذا السد ةللحيلول ةالشرقي

بعد  ةا عظيمع  لَ خُ  ةلعرش مصر وخلع على كثير من رجال الشرقي

. ةوفيها مليون نسم ةقري ٤٧٧ ةبلغ تعداد الغربيو (١)االحتفال به 

وكان خراجها زهاء مليون دينار وزمامها سبعمائة ألف فدان. وبلغ 

هـ كان اضطراب شامل ٧٦٤. وفى سنة  (٢)جنيه١١٧خراج الفدان 

أكل الناس فيها الكالب والقطط  ةواستحال فوضى ومجاعفى البالد 

 نى آدم واشتد الغالء وخربت القرى. وب
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البالد  تسحفى القرن الثامن الهجرى والرابع عشر الميالدى مُ و

النيل اللذين  يا من فرعو  خل   "كنالمِ "صور  قيرى ورأيتُ بمعرفة النُّ 

هـ هجم المماليك على ٩٢٢وفى سنة  ،حولها اان بهوت ومكانا يخطّ 

لمحاربة  ةنئوالبالد وجردوها من البغال والحمير والمواشى والم

بعد أن حاق بالبالد الخراب وقسموها إلى   (٣)تركن من الييرغِ المُ 

ت األخالق واآلداب "لقد كان فى قصصهم عبرة ألولى أحزاب وانحلّ 

 .األلباب"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ٢١٩خطط المقريزى صـ (١)

 ٢ج ١٦٠البدائع صـ (٢)

 ٢ج٩٠ميه صـالفتوحات اإلسال(           ٣)

 

 

 

 

 

 ةالعثماني ةعهد الدول

 

قانصوه الغورى يقود  ]مع[ سليم بجيشه العظيم وتالقىأقبل السلطان 

هـ وعاد ٩٢٢الذى هزم وقتل سنة  (١)جيش مصر فى مرج دابق 

التى التقوى على  ةبأسلحته المتواضع ةا فى الصالحير  كِ س  عَ الجيش مُ 

ليم واستعمر مصر ثم بفوز س ]الحرب[ . وانتهتةالمدافع التركي

بهدايا من الذهب واألحجار الكريمه  ةمحملغادرها ومعه ألف جمل 

حتى أفقروا البالد من المال وقتلوا آخرملك من المماليك فى ربيع 

وأصبحت البالد خاضعه  ةهـ وعلقوه على باب زويل٩٢٣األول 

 .ةالعثماني ةللدول

الستخدامهم  ،فى عصر المماليك ةفى عهدهم كالحيا ةوكانت الحيا 

وكالهما أداة للظلم  ،والضرائب ةواالدار ةبقايا المماليك فى الجباي



 43 

وفى الريف أضعاف  ،بضعة آالف ةوشر فى البالد. وقتل فى القاهر

تولى الوزير محمد باشا من هـ. ولما ٩٧٣ذلك ظلما وعدوانا سنة 

هـ حاول أن يزيل بعض المظالم مع تنظيم ١٠١٦العثمانيين  لِ بَ قِ 

إال على  ولكنه لم يسيطر ،ف نفس إال وسعهاكلَّ  تُ الَّ أو ،ائبالضر

 مهمالت   فُكنَّ  وأما بهوت ومن حولها .ةوبعض المدن الكبير ةالقاهر

 . (٢)ال عاصم لهن من الفوضى والعبث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج ٩١ـالفتوحات اإلسالميه ص(   ١)

 لفرمانى وخالصة األثر(   ا٢)

 

ل الظلم وتمثَّ  ة،فتاك ةأعقبتها مجاعة جامح ة. ولذا انتهت واليته بثور

ين من أداة الحكم يسلبون وينهبون القوت فى القرى لكثرة المار  

ونضب المعين.  ةكرم وتالشت الشوكالحتى توارى  ةويضعفون القو

اس فتكا ذريعا حتى بلغ الوباء وفتك بالنهـ إنتشر ١٠٢٨وفى سنة 

هـ ١٠٣٥سنة . ثم عاد الوباء  (٢) عدد الهالكين زهاء ثلث مليون

هـ تبرعت الحكومه ١٠٤٠مضاعفا وأهلك كثيرا من الرجال. وفى 

ولم يعد منهم أحد إلى  ،ا لحاكم سوريا فى حربببضعة آالف رجل مدد  

 فدمر كثيرا من الناس والبالد.  ةثم عاد الوباء بحد ..بالده

رضوان بك فى أفق المدن على  و يتألق نجم على بك الكبير وبدأ

. فقوى سلطان المماليك وأخمد من شوكة ةأكتاف القرى المسكين

وكثرت الفتن واشتد وتجلى الظلم فى كل مكان  ةالعثماني ةالدول

هـ مات أول عالم من بهوت وهو الشيخ ١١٢١وفى سنة  أوارها.

 ةقبره لم يزل فى تخوم المقبرالحنبلى البهوتى و ةمنصور العالم

القديمة جنوب البلد. ثم لحق به تلميذه الشيخ صالح البهوتى كما 

 .(٣)هـ ١١٢١أشار الى ذلك الجبرتى فى حوادث 

وصارت تدعوا  ةوقد استجابت بهوت كغيرها من الكور لنداء الحكوم

مير الحاكم فى كل عام وتغدق عليه ألوانا من الهدايا الباشا او األ
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ت األبواب فى زقاق باشا إال فى نحو وسطه حيث دّ وقد سُ  ..كرامواإل

 يجلس الحاكم وأمامه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرمانى وخالصة األثر (١)

 الفرمانى وخالصة األثر (٢)

 ١هـ  ج١١٢١الجبرتى حوادث سنة  (٣)

 

 

 

 

 

ليستعين به فى طلب الناس   بيل"باب القاضى مفتوحا نحو "الس

 أيام  بعد بضعةالَّ إه الباشا من محل  ومطالبتهم بالضرائب. وال يقوم 

 شُ ر  قِ وربما يكون ال ،يكون فيها قد استنزف أموال البلد وضواحيها

ولكنه يحرص عليه ألن فيه قوت  ..ضرب إلخراجهالرجل ويُ  فمِ  فى

شا( بعد أيام من وربما حضر السنجق )أحد أعوان البا .عشيرته

الرئيس ألن  لِ بَ فى البلد ويزعم أنه موفد من قِ  ةرحلته ليعيد المأسا

 ة .الضرائب كامل لم تؤد   ةالكور

 

الى طاعون مات فيه هـ كان إضطراب فى البالد أفضى ١١٤١وفى 

فى الفتك بالعرب فى الوجه  "على بك"ى كثير من الناس كما غالَ 

ا م  رَ م  رَ جيشا عَ  دَ رَّ العثمانيه وجَ  ةهـ وطغى على الدول١١٨١البحرى 

من القرى وفتح به اليمن وبالد العرب بمساعدة أبى الذهب الذى 

وكان بينهما قتال انتهى بقتل على بك  ..خانه واستقل بالوجه القبلى

 . (١)هـ ١١٨١

وجعل على  ةالسلطان عبدالحميد األول فى تلك السن ةوتولى الخالف 

بو طبق أا مبراهيم بك ويشرف عليهإبك و ن وهما مراد ي  يَ الِ مصر و

هـ طاف مراد بيك بالوجه ١١٩٦وفى سنة  ..الترك مؤقتا لِ بَ من قِ 
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 (٢)موالهم أالبحرى وفرض عليهم ضرائب فادحة بعد ان جردهم من 

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ج ١١٨١الجبرتى حوادث سنة (    ١)

 ١ج ١١٩٦الجبرتى حوادث سنة    ( ٢)

 

 

 

 

 

بهوت إلى  ]أهالى[ وفر الناس من بالدهم الى غيرها وخرج بعض

  ..موالهم ومواشيهمأوصودرت  ،كفر بهوت

من وأقبلت مجاعة شديدة األ وخربت المنازل وأقفرت الديار و أختلَّ 

ثم  ..الشام لوال ان تداركهم هللا بالغالل من كل الناس فيه الموتىأ (١)

ا من الرجال والمال واتخذ المماليلك هذا مدد  ة طلبت الدولة العثماني

الطلب وسيلة للنهب والسلب والفساد وعاد الوباء والطاعون 

 (٢)نفسا كل يوم  ٥٠والجوع حتى كان متوسط الهالكين فى القرية 

وتمتع المماليك  ..ها الفسادرت الزراعة و أقفرت البالد وعمَّ جِ وهُ 

ين الريف الذى لم يبق فيه سوى بعض األوانى النحاسية وقليل من بأن

ئونه عند وكل هذا يخب  الفضية وفئة قليلة من الفتيان الضعاف  يّ لِ الحُ 

وهو حجرة  "ل  الحاصِ "الهجوم على البلد فى مكان خفى يسمى 

ضيقة داخل آخر حجرة فى المنزل ولها فتحة صغيرة جدا من وراء 

على يختبئ فيها أولها فتحة صغيرة من  ..و  ب  باب الحجرة وعليها ق

هذه  دركتُ أوقد  "الحاصل"من  األوانى فى حفرة   أُ بَّ خَ كما تُ  ..الفتيان

   ..م ببهوت ١٨٩٩بالمنازل القديمة فى طفولتى سنة اآلثار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و وصف مصرالجربتى       (١)

 ٢ج ١٢٣تحفة األيام صـ(       ٢)
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 الحملة الفرنسية

 

هـ داهمت البالد الحملة الفرنسية وفتكت بكثير من  ١٢١٢فى سنة 

 اصالح ظنّ  وحاولت اإل (١)العرب وسلبت األموال والمتاع والمماليك 

كثر من ثالث سنوات أولكن عهدها لم يدم  ،فى مصر دة  خلّ مُ نها أمنها 

وال سيما فى ، (٢) انجم الفرنسيين وعاثوا فى األرض فساد   شطا ثم

الذين هجروا بالدهم ثم عبرت شرذمة من  ةوالدقهلي ةالشرقي

عوا تور "،طبنوه" و "نبروه"الفرينسيين نهر النيل وجاءوا نحو 

 بت عليها ان  أها تَ ثم حاولوا الهجوم على بهوت ولكن حميَّ  ا،فيها زمن  

بى أوا بتدبير فتكاتفوا وضحّ  ؛ن يموتواأبلد قبل فى ال اترى فرنسيّ  

 ،كان قفر القلينىم ،وقيادته و أهلكوا الشرذمة عن آخرها (٣) ششي

شجاعة بهوت النادرة " كأنهم حمر مستنفرة فرت من بعضهم  وفرَّ 

 من قسورة "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ٦٢اآلثار صـعجائب  (١)

 ٢ج ٢١٥حقائق األخبار صـ (٢)

 رين ببهوت صيل من المعم  االتف تسمع (٣)
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 األسرة المحمدية العلوية

 

لوان الحكم المصرى أهذا عصر جديد من العصور التارخية ولون من 

 ..ى عرش مصرعلَ  "محمد علي" عفقد تربّ  ؛م١٨٠٥ ي سنةالعثمان

وتمكن من تدبير  ،بحسن دهائهبإرادة مصر و يّ م  هذا الرجل األُ 

ن قضى على أبعد ، فى المدن وإصالح امورها قليال   (١)شؤنها 

وحارب الوهابيين بالحجاز .. بالقلعة المعروفة خدعتهبالمماليك 

ى فى رَ القُ  ]أبناء[ ن منبجيش مصر وقد مات نصف الجيش المكوَّ 

 ..حروب العرب والشام والسودان واليونان

عمال أوكانت بهوت من  ،(٢)رياتيمراكز ومد ثم قسم البالد الى 

الف فدان ثم زادت حتى  ٢٢٦ ةوبلغت مساحة الغربي ..ودمركز سمنُّ 

وأنشأت المصانع فى كثير  (٣) .م١٨٤٠الف فدان سنة  ٤٥٠كانت 

 ،وال تزال هذه اآلثار باقية فى كثير من المدن ،همن البالد ومنها نبرو

غ منهم الدكتور ابراهيم النبراوى ونب ،األطباء فى المدرياتب يَ نِ وعُ 

وأنشئ قصر العينى وبعض المدارس العالية وكان التدريس فى  (٤)

المدارس باللغة العربية حتى بلغت النهضة عظمتها ولكن عباس 

 . هـ١٢٦٥األول خلفه وقضى عليها سنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 48 

 ٢ج ١٢٦فة األنام صـتح (١)

 ٣ج ٥٨١الحركة القومية صـ (٢)

 ٢ج ١٧٦فليكس منجن صـ (٣)

 ١ج ٤٨عصر اسماعيل صـ (٤)

 

 

 

 

 

كان مرتب المدير  :رةسَّ يَ كانت الحياة المادية فى عهد محمد على مُ 

 والعمدة عشرة ]جنيها[ ٢٠الشهر والمأمور  فى امائة جنيه  

ب نصف قرش وأردم ١٨٢٧وكان ثمن رطل اللحم سنة  ،]جنيهات[

ورطل السمن ثالثة مليمات و قنطار القطن جنية  اقرش ٢٨القمح 

جر العامل فى اليوم نصف قرش أوكان  قرش ٢٠ردب العدس أو

 .. (١)وكذلك ثمن المتر المربع فى المبانى 

لى الزقازيق إأول خط حديدى قريب من بهوت خط المنصورة  كانو

فر قناة رة فى حلنقل األيدى المسخَّ  ،م١٨٦٥المنشأ سنة  (٢)

وقد احتج السلطان عبد العزيز  .السويس وترع الوجه البحرى

أول  .. وم١٨٦٦العثمانى على السخرة الفادحة فى مصر سنة

 ..نشائها بقليلإعلى خط السكة الحديد بعد كان  راف قريب منا ليغ  تِ 

عيدت بعض المنشآت والجسور أُ هـ ١٢٧٠وفى عهد سعيد سنة  

. وعدلت الضرائب وردت  Geliceوالقناطر بمساعدة المهندس 

 ..ألربابها وناألرضُ 

سماعيل الذى إ ]الخديوى[ فى عهد ةمديري ١٤٤لى إسمت البالد وقُ  

قد و ..رت قناة السويسفِ وحُ  ..م١٨٦٣ سنة جلس على العرش

وأدانها بماليين الجنيهات  ..أموال البالد إلسرافه إسماعيل استنفد

]قبل أن سماعيل إتنازل ف ..[انيّ م]بفرمان  عث عن الحكم يَ صِ ق  فأُ 

 ،زوجهن من أعيان البالد وجواريه بعد أن ،عن أمالكه لذريتهيرحل[ 
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ى بأسمائهن فى عَ د  تُ  وال تزال أمالكهنّ  ..منهنّ  عض  وخص بهوت بِ 

 ة. وأول بريد انتفعت به بهوت كان بين المنصور.أحواض بهوت

 ..بشركه أجنبيه م ١٨٥٤ودمياط 

سماعيل األستاذ جمال الدين األفغانى إهد لى مصر فى عإوقد وفد  

م وأقام ١٨٧١فى الشرق  ةالديني ةوالنهض ةصاحب الحركه الفكري

  ..فتخرج عليه كثير من أقطاب مصر الوطنيين ؛بها مليا

ار على ظَّ وقع إختيار شريف باشا رئيس مجلس النُّ فى تلك السنة 

 قنطار القطنثمن  بلغ  وقد. ا فى درين. وأمين  بدراوى باشا وكيال  

 قرش. ١٦ حينذاك

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عقود البيع القديمة  (١)

 ٢ج ١٦ـ١٤عصر اسماعيل للرافعى صـ (٢)

 ١ج ١٠١عهد اسماعيل لأليوبى صـ (٣)
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 سبع نساء مباركات
 

هللا أن  نَ ذِ أَ  ؛من آل قراقيشوكان فى بهوت سبع نساء مباركات 

ة سعادوف فأنجبت من أسباطها لُّ تكون األولى بمنزل حجازى شَ 

وشقيق المرحوم أحمد ة مدير الجامع "عبدالوهاب مورو باشا"

وكانت الثانيه فى آل عاشور  .حكمدار أسيوط سابقا. مورو توفيق بك

والثالثه كانت فى بيت شيخ البلد  ..أسرة البدراوى باشا توقد أنبت

يتها فى بيوت رٍّ ذُ وتفرقت  ،سماعيل بحارة أوالد بدر الدينإمحمد 

برزت نجوما فى العلم أالفقارى و فِ نَ كانت فى كَ  ةوالرابع ة..بطي  

 الكبرى ومصرة آلل السرجانى بالمحل ةالخامس تِ فَّ زُ  و ..والفضل

فولدت سيدات  ،فى بنى عمومتها ةالسادس ت  يَ قِ بَ  و ]يقصد القاهرة[..

 .(١)رين كما رواها أحد المعم   ةالسابع  إسمقد نسيتُ و ،فى عدة بيوت

قلها طاحون أة من هؤالء هدايا كثير ةلكل سيد كان  ومن عجب أن   

تسمى باسم رب البيت الذي نزلت به وبقى أمر الطواحين إلى أول 

 هذا القرن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فى بر الجزيرة وأنجبت  لبيلىا تزّوجت من ةالسابععرفت أن    (١)

 .لىيالحاج على الب

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 51 

 ةعهد توفيق والثور
 

 ةرابيالعُ  ةم وتأجج فيه لهيب الثور١٨٧٩توفيق  الخديوي جاء عهد

التى ابتلعت نصف مليون من رجاالت مصر وفقدت بهوت زهاء مائة 

 ة،بداية الروح الوطنيه العملي ةروكانت هذه الثورجل من شجعانها. 

بحقوقها  ةوالمطالبة المصري ةعلى إذكاء النهض ةألنها مؤسس

لهذه الحركه عرابى  ة. وكان فى مقدمة الدعاةوالسياسي ةالشرعي

الذى كان يوجه  ،باشا ومحمود سامى باشا البارودى وشريف باشا

 م ثم١٨٨١الزعماء بما فيه صالح البالد وشكر للجيش وطنيته 

م احتجاجا على ماشهده من تدخل األجانب فى ١٨٨٢استقال فى مايو 

ة والجاسوسي ةورشولوال الغش وال ،المصريه والسودانة اإلدار

ولم يجد اإلنجليز سبيال للولوج فى  ة،لنجحت الثوره العرابي ةوالخيان

  بالدنا. 

 الذى ال زلنا []يقصد االستعمار البريطاني بالبالء ةوانتهت تلك الثور

 الثقيل والوباء الوبيل. فذلك الضي ؛١٩٥٢سنةه إلى دنكاب

وغيرها بمعونة وكيله األمين  رين.ثم تفرغ شريف باشا ألرضه فى دِ  

بريل إمن  ٩هـ الموافق ١٣٠٤من رجب  ٢٥حتى توفى بأوروبا فى 

 م ونقلت جثته من أوروبا إلى مصر.١٨٨٧

من  اك كثير  وفى أول هذا القرن زاد البالء ووباء الكوليرا وأهل

 الناس.
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 فى أول هذا القرن ةصور من ألوان الحيا

 
فى أول هذا القرن فى شبه غالء فقد بلغ ثمن متر  ةكانت الحيا

وأردب القمح  قرش ٣٥٠طار القطن نوق قرش ٢٥األرض المربع 

وكانت الموائد  ..  ورطل اللحم بقرش قرش ٧٥ ةوالذر قرش١٢٠

ن التعاون فيها وفى األفراح والحج بالمضايف وكاتمد فى المآتم 

 ،فى الريف وبعض المدن ةاممللع ةوكانت السيطر ،موفورا بالهدايا

بهوت  فى وكان ،والوقار ةفى الحشم ةوكانت مالبس النساء آي

ا بجوار مسجد أوالد بدر الدين وقد أدركت واحد   .معامل للتفريخ.

 ،لطوب األخضر()ا ن  لبِ المبانى بالَّ  ت)مكان منزل الغرباوى( وكان

آثار  ظلّتو ،واإلعتماد فى المواصالت على الخيل والجمال والحمير

ودفع الضرائب  ..انىفى التفتيش على الملح البرَّ  ةالظلم باقي

 ( على المواشى وضرب المتهمينيّ ظِ فُّ حَ التَّ  والحجز الفجائى ةرخ  والسُّ 

عند  ةحتى كانت منازلهم فى مناح ة،وإهانة المقبولين فى الجندي

إال  ءةوسلب أموال من يلبس العبا .ودق الطبل فى الوفيات. .قبولهم.

كل أسبوع بحجة  ةوتتكر الضريب ةقرش ضريب ٢٠بعد ختمها ودفع 

 أن الختم غير واضح فيها.

 

وكان إحياء الليالى بالذكر والقرآن إال قليال من المترفين الذين كانوا 

العروس على جمل  زفّ تُ  لى أنإثم تطورت األفراح  ..يحبون المغنيين

بين  ةالقريفى  بها  أُف طثم يُ  ..( فوق الهودجة)ناموسي ة  بكلّ  ةمستور

اق الفرسان بخيولهم بعزف الموسيقى وضرب الطبول والرقص وس

وا إحياء الفرح فى سمر ولهو وغناء ى الليل سدوله أتمُّ خَ حتى إذا أر  

 ةمشفوع ةيايقوم به رجال الموسيقى الذين يمثلون بعض ألوان الح

 ة..هات مضحكبترّ 

 ،من لبسه فَ نِ ولم يدم عهد الجلباب األزرق طويال فى بلدنا الذى أَ  

"إن المدارس معامل  :ةالمتواتر وال سيما بعدما قال كرومر قولته

وكانت  ..تخريج موظفين نستعين بهم على أرباب الجالليب الزرقاء"
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فى قضاء  نجليزمن يلجأ الى اإل وقلَّ  ..ةروح بهوت الوطنيه سامي

أرضه  ي  صاحبها من عدم رَ  فيها صبرُ  يلَ مصلحته. اللهم فى حادثة عِ 

ومع هذا فإن وطنية الشاكى ال نشك فيها.  ،فشكا لكرومر فأغاثه

وسرعان ماتحولت مصبغة رزق داوود وشركاه من تلوين المالبس 

الزرقاء الى مصبغة الصوف والحرير بعد أن زال ة القطنيه بالنيل

فدان  ي  جانب فى بهوت اذ كانوا يملكون زهاء ألفبعض األ كابوس

فى الظاهر ولكن أربابها  ةزهيد ةويستأجرها األهلون بقيم ..فيها

وما هى  .يطوقونها بكثير من النفقات التى ال طاقة للمستأجر عليها.

ضر األجنبى بداللة نفر من ح  إال عشية أو ضحاها حتى ترى المُ 

ويستصرخ  ..والمتاع ةمواشى والمئونويحجز على ال ،المأجورين

ويه بالمرض ذراب البيت والقضاء على بخوال مغيث إال  ،نوالمظلوم

ك بعد أن تملّ  ةالممقوت ةوقد زالت هذه الظاهر ..أو الفرار إلى البرارى

ة أخوهم محمد البدراوى باشا تلك األرض وأشاع فيهم روح الطمأنين

 ..عسرة  فنظرة  إلى ميسرة""وإن كان ذو  ةرسَّ يَ . وجعل حياتهم مُ 
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 ةفتن قديم
 

أننا سمعنا من أجدادنا أن القتل  دَ ي  بَ لغيرها  ةبالنسب ةفتن بهوت ضئيل

م ولم تثبت ١٨٧٠ ةفمن ذلك قتل البدوى اإلبر. .كان فيها نادرا

 .ع"على أحد من البلد. وكذلك اتهم قوم فى وضع السم ل  ةالجريم

وأدركنا أن آل  .فطوردوا الى طوكر.ولهم ح ةوكانت الشبه "شلبى

إلى ولم يصل القضاء  ..ينى التاجرلّ قِ اتهمو بهوت فى قتل النبروه 

جميله مات  ةبسيد "ط. "م أفتتن١٩٠٦وفى سنة  ..بهوتفى متهم 

ولكن الذى  .أخيه الطفل بوالية أبيه. ةثم كانت فى عصم ،زوجها

جهضت بها فحملت فأُ بها انتزعها من أحضان الطفل واستمتع  فَ غِ شُ 

هم فيها كثير من اتُّ  ةعظيم ةوكانت فتن ..فماتت ،بواسطة طبيب

 ةوبلغت نفقات القضي ة،والشرط ةوقد حضرت النياب ،األعيان

أيامها يافعا  وكنتُ  ة..فظت القضيحتى حُ  ،عشرات من األفدانه

ع ر[فى القري اومبتدئ    :فقلت ض ]الش 

 ..قوموا اسمعوا فى قصة الطنطاوى 

 ..ى من بنت مكاوىتسرَّ  لما 

 بلحى بالر  سَ ثم انتهى هذا التَّ 

 فجرى بها نحو الطبيب على عجل

 فأشار بالسم الزعاف لقتلها

 من أهلها ةوأعادها فى غفل

 فتمايلت للموت باستسالم

 ثم اختفى األشرار باآلثام

 وإذا بهوت كلها حكام

 ...  الخ..وإذا بهوت كلها إجرام

 

 

ضد الشاعر وحاولوا اإليقاع  ةسببا فى الحفيظ ضوقد كان هذا القري

 ..كيدهم فى نحورهم به ولكن هللا نجاه من شرورهم وردَّ 
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 عصر الذهب
 

تاع المرحوم محمد م إثر أن اب  ١٩٠٥من سنة  هذا عصر جديد يبدأ

باشا البدراوى أرض األجانب فى بهوت وطردهم منها ثم استبدل 

ائة فدان وأصلح البور فى وكانت سبعم يّ أرض األوقاف بعين نقد

والترع وزاد زمام البلد على أحد عشر ألف  بلدنا وأنشأ المصارف

فيها  ةك األيدى العاملفدان وقد ملك معظمه ذلك المصلح الكبير وحرّ 

وأصبحوا يرفلون  ،ى حياتهم ومواشيهم ومتاعهموطمأن الناس عل

فى الحرير والجوخ والصوف وطفقوا يعمرون المساجد ويقتنون 

، ارّديعن هذه ال ةأجود المواشى ويستنبتون أزواجا من الثمار النائي

وفاض بعد أن نضب وغاض، وتجلّى الزرع بألوانه،  وكثر الماء

وأضحى  .والزهر بريحانه والطير بتغريده وألحانه والثمر بأفنانه،

والمجالس القوم يبحثون وراء المدارس وقد غادروا المصاطب 

وانقشع عنهم التواكل والكسل  ،واألمل ةاسبل الحيوتفتحت أمامهم 

 ..التدوم مَ عَ بيدأن الن   ،ونعموا بالعيش أزمانا وأصبحوا بنعمة هللا إخونا

الشيخ  يم بوفاة استاذنا الورع التق١٩٠٩فقد فوجئنا فى صيف 

وأقبل الناس من كل حدب ينسلون للعزاء  ..محمد عبدالمتعال البهوتى

 الصفاء. فت ألوانُ وقَّ تف
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 فى الحرب العظمى
 

م بعد طواف ١٩١٤ سنة استقبلت بهوت وغيرها الحرب العظمى

ثم أبعده المستعمرون  ..الثانى على ضواحيها بالوجه البحرى سعبا

 سنة وخلفه أحمد فؤاد ..وأجلسوا السلطان حسين على عرش مصر

من الرجال والحمير  ة  ن مصر حملمد اإلنجليز م ثم جرَّ ١٩١٧

ة ثم بدأت الحرك ..شام وساموهم صنوف النكاللى الإوالجمال 

 يَ فِ نُ  ةم وانتهت بثوره جامح١٩١٨ سنة تعمل فى الخفاء ةالوطني

ولكنهم عادوا لوطنهم سالمين برغم أنف  ..فيها الزعماء

  ..بعد إضراب الموظفين ،المستعمرين

اشتد  الغالء أيام الثوره حتى بلغ ثمن صفيحة البترول جنيه وزجاجة 

من القطن  ي]نسيج شعب تهومتر البف  الصغير خمسة قروش المصباح 

قرش ١٦قرش ورطل اللحم ٣٠قرش وأقة السكر ٢٠األبيض[

 ..جنيه٤٥قرش وقنطار القطن ٢٠والسمن 

باشا فى طلعت حرب  لِ بَ ا من قِ موفد   م كنتُ ١٩٢٠وفى ديسمبر  

مصرلدى سعادة محمد  []لبنك ةللدعاي ةالهندس ةعشرة من طلبة كلي

 ..بعد بحث طويل عنه طيلة النهار ةى الدعووقد لبَّ  ..دراوىباشا الب

 ومنها إلى درين. ةبي  ا فى ارتقابه بالطَّ وقد مكثنا مليّ  

قد أغفلتها وضللت  ةإن الخطط التوفيقي :به أقولي  وعلى ذكر الطَّ 

ولم نعثر على طيبة سمنود  ةبالشرقي ةمكانها إذ قال صاحبها إن الطيب

والحق مع صاحب المعجم فها  ..جم مشترك البلدانالتى أشار إليها مع

معت إلى ذلك وقد أل   ،أخت بهوت وجارتها على بحر نبروه ةهى الطيب

سنة عهد وزارة سعد زغلول باشا  ى. وفة.بتاريخ الشرقي مطوال  

 .من الزمن ةم افتتح البرلمان المصرى بعد أن ظل مكبوتا حقب١٩٢٤

الكبرى التى  ةالمحلازل وتجلى فضل محمد بدراوى باشا على مغ 

م ثم أحاط ١٩٢٧ سنة ومات سعد ..ها بماله حتى أدت رسالتهاأمدّ 

 ،م أفلس فيها كثير من التجار١٩٣٠ سنة بدأت ةطاغي ةأزمبالبالد 

وكان  ،بالمطلوب منهم وتخلَى بعض األعيان عن أطيانهم التى لم تفِ 
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 خمس قروش ةزَّ ألوِ اوقرش ٥٠ ةقرش والذر٩٠ردب القمح أسعر 

ورطل السمن بقرشين ورطل اللحم بقرش ونصف والمنسوجات من 

فى سنة و .لألهلين اا للموظفين ونار  كانت سالم   ..قرش لقرشين الخ

 ..المرحوم محمد باشا البدراوى توفّي م١٩٣٣

يظهر للعالم ة م حتى بدأ شبح الحرب العالمي١٩٣٩ سنة وما وافت 

من جشع انجلترا وكانت أسبابها هى نفس أسباب الحرب العظمى 

إلى  اوبحر   اوالتضييق على تجارة ألمانيا بّر   ،كها باإلستعماروتمسُّ 

غير ذلك من ألوان تنازع البقاء "فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء" 

واشتدت األزمه فى الوارد وغلى ثمنه إلى مائة ضعف فى بعض 

 الحاجيات.

على  ةلذريا ةبإلقاء القنبلم ١٩٤٥ سنة ثم وضعت الحرب أوزارها

أول من  وكنتُ  ..سبوع األول من أغسطسشيما باليابان فى األوريه

من  ١٤األهرام فى  ة ]بصحيفة[غمار البحث فى أسرار القنبل ضخا

عت بهوت بموت الرجل ُرو  م ١٩٥٠وفى سنة ..م١٩٤٥أغسطس 

وإن شاء . ا.يّ  قِ ا تَ ع  ر  وقد عرفته وَ  ..الصالح عبد المجيد باشا البدراوى

 ه مرضيا.عند رب  ون هللا يك
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 فى بهوتفاروق  الملك 
 

د  م قص١٩٤٦ سنة من يونيه ٢٩فى ضحوة يوم السبت  (١)

وكان فى .. الملك منشأة البدراوى باشا فى تخوم بهوتفاروق 

ووضع الحجر  ..ةسيد محمد باشا ومدير الغربيالاستقباله سعادة 

س الوزراء األساسى للمستشفى بها بعد أن خطب بين يديه رئي

وشيخ األزهر  ،سماعيل صدقى باشا وغيره من الوزراء ووكالئهمإ

ابها وأعيانها وكبار رجال القصر الملكى نوّ وة وشيوخ مديرية الغربي

لى إة رحلته مع هؤالء العباقرثم واصل  ا وزير الصحةوخطب أيض  

ى بعض الوزراء وتبارَ  ،بهوت بمنزل المرحوم محمد باشا البدراوى

 ةة والحمامات الشعبيثم أرسى الحجر األساسى للمصحّ  بالخطابات

 ةها عبدالمجيد البدراوى باشا بالباشويئوأنعم على منش ..والمسجد

م سار يومها ث كما أنعم بالباشوية على أخويه محيى الدين وسامى ..

"إن  …الغداء ثم عاد إلى قصر المنتزه إلى ديرين وتناول فيها طعام 

 ..أفسدوها" الملوك إذا دخلوا قرية
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 ةفتنة جديد

 
 

 

م أصاخت اذنى للحديث ١٩٥١الشهر السادس من سنة  ]غضون[فى 

 : ةالتالى بالمنصور

كما ة قال له صاحبه وهو يحاوره : إن روسياعلمت أن بهوت شيوعي

روت بعض الصحف وسترسل لها مددا... قال الشيخ وهللا إنى أخشى 

"فجعلناهم : ا وقد قال هللا فيهاأن يصيبها ما أصاب القرى قبله

ومزقناهم كل ممزق إن فى ذلك آليات لكل صبار  أحاديثَ 

ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم  ذُ "وكذلك أخ  ..شكور"

 شديد".

من كل  ايأتيها رزقها رغد   ةال بل إَن بهوت قد "كانت آمنة مطمئن 

ت بل عيل صبرى الصم مكان فكفرت بأنعم هللا".... وهنا لم أستطع

ى من وخرجت من رزانتى إلى مشاركتهم فى هذا الحوار وأنبأتهم أن  

كما فعل المرجفون فى بعض  ةأبناء هذا البلد الذى رميتموه بالشيوعي

التى قد تخرج بهم عن  ةوليس فى بهوت أثر للشيوعي .الصحف.

 .والشيخ يقول إنها كفرت بأنعم هللا. وليس فيها من كفر. .اإلسالم.

ن يفيها كثير من العلماء والمثقف جباهلل وقد تخرّ  ةمؤمن ةنها مسلمإ

 ةشارد ةبها. إن هى إال نزع ةالذين يوَجهونها ويدركون المسؤولي

كما  ةبين أخ واخوته من بهوت وقد ذابت الفتن ةعارض ةفى فتن

 ..يذوب الثلج

ون الذين فالفشل أولئك المرجبالعكر وباء  الماء وخسأ الصيادون فى

. .وها هي الحال قد استحالت الي مباريها..فى طغيانهم يعمهون  هم

وصار  ااذ  وَ وعادت المياه إلى مجاريها. وعند ذلك تسلل الرجالن لِ 

هُب جُ ، "حديثهما هباء    .  "اء  فَ فأما الَزبُد فيذ 
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 إلخوان المسلمون فى بهوتا

 

فى وزارة  ...التى دبرت ةوهاهم أهل بهوت يردون على المكيد

يردون على هم هؤالء  -م١٩٤٩هيم عبدالهادى باشا سنة براإ

ع الكبير لمسلمين.. وها هو المَشرٍّ ا ة لإلخوانشعب سبتأسي ةالمكيد

بعد  ةالمرشد العام الهضيبى بك يزور هذه الشعبوالزعيم العبقرى 

م. وقد القته بهوت عن بكرة ١٩٥٢من مايو  ١٦ظهر يوم الجمعه 

والدعاء فى الليل  .تهليل واإلكبار.أبيها بالترحاب واإلكرام. وال

 ويدرأون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار" والنهار. "
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 آثار بهوت

 

ويعتبر الضفيرى فى  .ة.واخرى إسالمي ةفى بهوت آثار فرعوني

من دال المهير البنهاوى وقد ردمت  ةألنه بقي ةمقدمة اآلثار الفرعوني

طالل الكوم أ ةومن اآلثار الفرعونيم. ١٩٣٥ره سنة غو   ةالحكوم

 ةفى أرضه شمال البلد على بعد ميل منها. وكانت ظاهر ةالمطمور

 .م وكان الناس ينقلون منها القرميد للبناء.١٩٠٦ سنة للعيان حتى

وأما اآلثار ة. ه فى الجنوب الغربى للبلدمَ يَ وكذلك كانت أطالل دِ 

المساجد وفى مقدمتها ك يّ فكل ما انشئ فى العصر اإلسالم ةاإلسالمي

ومسجد السيد  .الذى أنشأه آل البيلى فى الجنوب.المسجد الكبير 

هـ. ومسجد أوالد بدر الدين وهو ١٠٠٥مجاهد المنشأ إثر وفاته سنة 

م ثم هب القوم لبنائه ١٩٠٤من أقدم المساجد وكان باللبن إلى 

ونقشوا محرابه  ،يتزه بالوطلو   ص  ه بالجَ وبالطوب األحمر وشيد

فمادت جدرانه وتولت ولكن أسس على غير هدى هندسى  ،بالذهب

 م بمساعدة األهلين.١٩٣٥ سنة هءوزارة األوقاف بنا

قصر سعادة محمد البدراوى باشا الذى بنى  ةت العظيمئاومن المنش

فى سبع سنوات وبلغت نفقاته زهاء مائة ألف جنيه فى الرخاء وقد 

اديق من نمن إيطاليا فى صمه ودرجات ساللِ  ةلبت أعمدته المرمريجُ 

ت عن ونمّ  ةوالسالم ةوقد نطقت هندسته بالروع ،م١٩٢٩سنةالزان 

ق سليم "كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم" وال و  ذ

 والمسجد الفاروقى فى بهوت. ةوالشعبي ةتنسى المنشآت الصحي
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 عادات بهوت

 

فظ بكثير من انقطاع بهوت عن المدن فى القرون األولى جعلها تحت

ءطق بلغة طمع الن ةالسليم ةتقاليدها وعاداتها العربي من  ةالقديم ي 

بحذف آخر بعض  ةعَ طَ والقَ  ،وترخيم المنادى ةكسر حروف المضارع

ذلك ل على عروبتها كما ألمعتُ  ذلك مما إستدللنا به غيرسماء واأل

 ا.آنف  

. وال بالغريب ما دام مستقيما ةوقد احتفظت بهوت بالكرم والحفاو

واإلغاثه. فى اإلسعاف  ةوالمسارعة والنجد ةتزال فيهم روح الشجاع

ولكن هذه  .الجلوس على المصاطب وكثرة التقَول.ب وكان فيهم ح

م آتون الموائد فى المدُّ . وكانوا يمةالعلمية قد استأصلتها النهضة العاد

ما حتَّ الخبز مُ ]ُصنع[. ولعهد قريب كان .اأيض   ةوقد تالشت  هذه المأثر

ومن  .فى النزع األخير. ةفى كل صباح وقد أصبحت هذه العاد

هم حتى إذا نضب المعين يديعاداتهم اإلسراف ما دام المال فى أ

ب والزار والتمائم صبروا. وهم كغيرهم كانوا يعتقدون بالبخور والشّ 

والتشاؤم وغير ذلك مما قضت عليه الثقافه الحديثه وخسأ كرومر فى 

 ئر اإلسالم وهللا يشهد أنها أوهام.زعمه إنها من شعا
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 سراتاألجناس واألُ 

تحتفظ بحدودها وتسمى فيها بالحارت وهى :  ةفى بهوت أحياء عربي

يونس و  أبو شادى و أوالد على و أوالد بدر الدين و السبيل و أبو

 .ةالجزير

هنا بالحروف  ةمنسق ةسرأوفى هذه األحياء زهاء مائه وثالثون 

 يلى:الهجائيه فيما 

بدراوى . بدر  .سماعيل . األقرع . األلفى . إمام إأبو أفندى . األرنب . 

شه . بوشه . بهوتى . بيلى . غ. بدوى . بزيد . برعى . برغوث . بُ 

جباده . جاد . جاد الحق . جاد هللا . جاد المولى .  .تبن . تقبه  .بيومى 

د . حمادى . حداد . حديفه . حديدى . حسن . حما .ودى لُّ جعفرى . جَ 

وس . درويش . داود . دبُّ  .خليفه . خليل  .ونى حمزه . حنبلى . حنُّ 

 .زايد . زحاف . زقم . زيد . زيدان  .رزق . رفاعى .دويدار . ديب 

أبوالسعود . سالمه . سلطان . سلمان . سالم . سرور . سعفان . 

. بوشادى . الشافعى . شحاته . شريف . الشربينى . أبوسيد أسلوع . 

وف . الشناوى . شهيب . بوشكر . شلبى . شلتوت . شلُّ أشعبان . 

عاشور . عباده .  .ط ياالظّ  .طيره . طه  .ابوصالح . بوشيش أ

عبدالعاطى . عبدهللا . عبدالعال . عبدالمتعال . عجمى . عدس . 

ابوعزه . العزونى . عزالدين . العسال . العشرى . العطار .عقيبى . 

غانم .  .على . العلوى . عماشه . عمر . عيد  والد على . الحاجأ

 .. فقارى . فالل . فنيشى . فوده  فارس .ور . غتوريه . غرباوىغبّ 

كرشه.  .ب . قنديل قاسم . قراقيش . قزاز . قشطه . قصبى . قنّ 

. مشعل .  مشدّ .  شّ المالكى . مبارك . مجاهد . مرسى . مِ  .كيالنى 

نسيم .  .. موافى . موجه مطاوع . مطر . معصراوى . مغازى 

هى . هادى . هديه . هيبه يى . النون  النشاوى . نصار . نعامى . الن  

 الوحش . يوسف . يونس..
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قضى نحبه  "فمنهم منهذا بيان لألسرات التى دامت فى البلد طويال 

 ".لوا تبديال  ومنهم من ينتظر وما بدّ 
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 عباقرة بهوت

وفى  ةوأمان كلتاهما تناصر أختها فى الحيات ةوالعصامي ةالعبقري

ماهر فى حياته وفى فنه الذى وصل به الى  ةوالعصامى نابغ .النبوغ.

رة قالعيش الرغيد. والعبقرى كذلك يقضى عمره السعيد. ومن عبا

ومنهم من سجتله التواريخ  ..بهوت من قضى نحبه منذ زمن طويل

هنا بإذن هللا ومن هؤالء  لنسجله ة.. ومنهم من أدركناه على قيد الحيا

 العباقره : 

سنة ولد  .البهوتى.اإلمام الفقيه الشيخ صالح بن حسن  (١)

فى  ةجبار ةبعقليباألزهر  فَ ق  هـ وحفظ القرآن وثُ ١٠٥٥

فى حواشيه وتعليقاته فى الفقه ة وتستنبط هذه العقلي ..عصره

 األزهريين.ة ا تزال بأيدى الطلبوالنحو والمنطق بالكتب التى لمَّ 

 يوقد جاء عنه فى الجبرتى مايلى : "الشيخ اإلمام الفرض

حمد بن على البهوتى الحنبلى. أالحيسوب صالح بن حسن بن 

فى مذهبه وفى المعقول  ةوكان عمد ..خ وقتهوأخذ عن شي

وتعليقات وتقييدات  ش  والمنقول والحديث وله تصانيف وحوا

ور أخذ عن الشيخ منص  متداوله بين أيدى الطلبه. ةمفيد

البهوتى الحنبلى . ومحمد الخلوتى وأخذ الفرائض عن الشيخ 

جمونى. وهو من مشايخ الشيخ ل  سلطان المزاحى ومحمد الدّ 

وأخذ الحديث  ..عبد هللا الشبراوى والزم عنه الشمس الخلوتى

فى  ة  فِيّ فى الفقه وألفِيّة  عن الشيخ عامر الشبراوى. وله أل

 من ربيع األول ٢٨لجمعه الفرائض ونظم الكافى. وتوفى يوم ا

 .هـ١١٢١ سنة

مام الفقه الحنبلى فى عصره. إكان  (الشيخ منصور البهوتى :٢)

وأستاذ الشيخ صالح بن الحسن البهوتى. وقد عرف بالورع والصالح 

ودفن ببهوت بجوار مقبرة  .هـ١١٢٥ سنة والتفقه فى مذهبه. وتوفى

درست معالمها اآلن بحديقة البدراوى باشا التى ة السيد مجاهد القديم
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تفصلهما الطريق  ةوأصبحت حقال زراعيا فى تخوم تلك المقبر

المحيط بالبلد غربا وقبره معروف يزوره كثير من الناس ويتبركون 

 فى الصباح. ةبه وال سيما أيام الجمع

 

بدراوى باشا ليل والعبقرى النبيل المغفور له (العصامى الج٣)

ة بها فى ذكاء حاد ونعم م ونشأ١٨٢٥ سنة عاشور. ولد ببهوت

ولما توفى والده وكان يافعا بقى فى كفالة والدته التى هى من  ةسابغ

فى البلد وكانت تعطف عليه عطفا يضرب به  ةعريق ةكبر أسرأ

من  ردفى عصر كان فيه التعليم أن   ةوالكتاب ءةوقد تعلم القرا ..األمثال

رجحان العقل وقد ُعرف بحدة الذكاء و الكبريت األحمر فى القرى.

مع دماثة األخالق وتواضع  ةوهيبة الطلع ةوعلَو الهم ةونشاط القو

م ١٨٧٦وفى سنة  .الصفات وطهارة القلب ونظافة الشعار والجسم

اهتدى إليه شريف باشا رئيس مجلس النظار وعرف فيه ضالته التى 

 ةواإللمام بالكتاب ة،فى الزراعة والمهار ةكان ينشدها من األمان

 ي  فَ فى أل   يةفعرض عليه أن يباشر شئونه الزراع  والصالح والتهذيب

من  اوأغدق عليه شريف باشا كثير ..فدان بديرين فقبل بدراوى باشا

ل وبسط له فى المرتب والمنافع االجميل بعد أن عرف فيه الكم

 ااده فى بهوت وغيرها وطفقوا يكيدون له سّر  سَّ حتى كثر حُ  ة،الغزير

 .ةوعالني

 

اه من شرورهم وبرز اسم رد كيدهم فى نحورهم ونجّ ولكن هللا 

واأللقاب ة وأنعم عليه بالمراتب السامي ..البدراوى فى كل مكان

عت بهوت ومن و  م رُ ١٩٠٢سنةوفى فجر يوم من الربيع  . ةالعالي

اهتز لها البلد وقابلها بالصبر والجلد. وذلك اننا  ةعظيم ةحولها بمأسا

ج فى روعة  وبكاء: الباشا مات سمعنا مناديا ينادى بصوت مزع
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صديق األطفال  "هللا العبد عبد"المنادى  هذا هو الباشا مات.... وكان

وا األدب. وقامت بهوت عن بكرة أبيها إلى ءالذى يخوفهم إذا أسا

واستمروا  ..الكبر عتيا من ديرين ما عدا األطفال أمثالنا ومن بلغوا

 ..اهناك بكرة  وعشيّ  

شا قبيل وفاته زهاء أربعة آالف فدان بعد أن وقد بلغت ثروت البا

 سيدات ميمونات.براهيم وبضعة إو ،اوعليّ   ،والسيد  ا،أنجب محمد  

بو عبد المتعال البهوتى أالشيخ  ناستاذأاإلمام التقى الولى  (٤)

 سنة وهذا إمام ذكى وعبقرى أنجبته بهوت فى طليعة ؛الكبير

وثقف باألزهر وهو يافع بها حفظ القرآن الكريم .. هـ ١٢٨٣م ١٨٢٤

 ..حتى كان وحيد زمانه وفريد أوانه ..اد ونشاط ورشادفى ذكاء وقَّ 

 ضفى الفقه والتشريع والنحو الصرف والبالغه والمنطق والقري

مع الورع والتقوى والصالح والزهد مؤمنا بقوله تعالى  ..األدب

زهده تعلم مقدار  ةالتالي ة"واتقوا هللا ويعلمكم هللا" ومن الحادث

 ومبلغ عفته وقوة إيمانه وحسن طويته :

 -وأنا يافع-ّي ألبى يعطف فيها عل ة  لنا فى زيار...  بمنزكان الشيخ 

 اوكنت تواق   ة..أثناء الزيار ةوالعربي ةمعضالت المسائل الشرعي بحل  

أن الشيخ وهو طالب كان وقد روى والدى أمام فضيلته  .للعلم وذويه.

تحت شجرة  ا. وقد اختار مكان.ذكار الدروسالست ةخلوي ةيتنحى ناحي

. وكان وهو طالب ة.وتردد على هذا المكان غير مر .يز فى بوالق.جم  

وظنت أنها تقدر  يمن أهل الح ةفافتتنت به سيد .مثال الجمال الكمال.

 ةقت الشجروفى يوم من األيام استرقت الخطى وتسلّ  .عليه كغيره.

ونادته بصوت  ةليه عاريحتى كانت فوق رأسه وعرضت نفسها ع

بكتبه من وجه  رَّ رخيم..... وما كاد الشيخ يرى هذا المنظر حتى ف

فى ذلك مع حداثة  الك المكان. وقد قلت يومهلم يعد لذو ..الشيطان

 سنى:
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 تعرفوا يّ بأبى محمد الول

 هيا اقتضوا بفعاله وتعففَوا

 قد راودته جميلة  فأبى

 وقال لها معاذ هللا إنى يوسف

 ت واستصرخت من رفضهفتضَرع

 عريانة  وبحالة قد تُؤسفُ 

 فجرى وكان جماله وشبابهُ 

 فى روعة  وبصحة  قد تترفُ 

 الكنه ملك الهوى مستعصم  

 فواوَّ فتمسكوا بخالله وتص

تمكن من العلم فى سن  ةوتلك الخالل السامي ةوبهذه الصفات العالي

ر إليه يشا اوما كاد يبلغ األربعين من عمره حتى كان إمام ةمبكر

فى  ةبرواق الطبرسي ةاألستاذي يوتربع على كرس ..بأطراف البنان

األزهر. ثم يعود إلى منزله فى الليل ويواصل البحث والتنقيب 

بصره بعد أن أبرز  ل نظره وكلَّ ءوالتأليف حتى تضا ةوالمراجع

فى الدين تصبوا اليها  ةفى التشريع وبحوثا حديث ةللناس كتبا مجدد

فهذا كتاب:  ؛ةرصين ةراعيو ةفى لغه فصيح ..النفوس المؤمنه

وبحر  ةعن ثقافه واسعه ينمُّ  "مطالب المهمات فى أحكام العبادات"

جعل محورها مذهب اإلمام  التىة محيط فى جميع المذاهب اإلسالمي

 الشافعى.
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 ةق المسائل الفقهيوقد نهج فيه سبيال غير الحواشى والشروح. ونسّ  

لكل ما يحدق  ةمستوعب ةسامي ةدلهجه جدي ة فىميسر ةبطريق

تخاله يضاهئ ربع  حجم فى ..واحكامها ومكنوناتها ةبالعباد

 مفى ألوان من التشريع لة كاليل مضاعفأالباجورى ولكن بين طياته 

اه الشيخ حتى زكّ  .دها خلفه.يضطلع بها سلفه ولم يستطع أن ينض  

طالب. وقد المع لعلماء ال اللإن هذا الكتاب تذكرة  :سعيد الموجى قائال

فى اإلجتهاد وتقليد المذاهب إبان أن كانت  ةمسهب ةالمؤلف إلى فذلك

وبهذا يعتبر أستاذنا أول  .العواصف هوجاء إزاء من يتحدث فى ذلك.

عالم عمل على تقريب المذاهب وتوحيدها وهذا كتابه الثانى: فتح 

األغالق فى أحكام الطالق. وقد سلك فيه بحوثا شتى على جميع 

 ة..مذاهب الشرعيه واآلراء اإلسالميه واألصول الفقهيال

عن ذلك وتحكم فى مشكالتها  ةسادرة يوم أن كانت المحاكم الشرعي

وال تعبأ بما  ة..ا فى البالد المصريضيف   َعدُّ الذى يُ  ..على مذهب الحنفيه

 ة. ولم يكتف شيخنا بالمذاهب األربعةتخلفه القضايا من نتائج وخيم

ا في  تَ ق  ا  مُ ذهب  شرملتشريعى بل تجاوزها إلى بضعة عفى هذا البحث ا

ا لألثر: الدين يسر ال عسر "وما جعل اق  فَ فى ذلك سبيل التيسير وِ 

 ةوقد شاع هذا الكتاب فى البالد اإلسالمي ..عليكم فى الدين من حرج"

كما اقتبست منه المحاكم  ةا فى األحوال الشخصيوأصبح عماد  

 .ةالجديدمن لوائحها الشرعيه كثيرا 

وعبادته وورعه فإنك تقرأ  ةوأما مبلغ حب الشيخ هلل وزهده فى الحيا

ذلك فى كتابه الجليل: "شرح ورد السحر" إن لم تك قد عاشرت 

 عكل هذا م .الشيخ فى حياته وعرفت عنه أضعاف ذلك قبل مماته.

حتى كان  ..عن علم غزير وفضل كبير مُّ تنِ  ،عزة نفسوم مإباء وش

أن كان  ةفقد شوهد مر ؛  لون يديهيُقبلون عليه ويقب   ةحكام المديري

الشيخ مضطجعا فى مأتم وحوله الناس يقتبسون من نوره إذ أقبل 

ا فوقف الناس إجالال للمدير إال ي  معز   ةمدير الغربيسعد الدين باشا 

األستاذ فإنه لم يتحرك من مكانه حتى أقبل عليه المدير وقبل يديه 
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استأذن ين الخاشعين وقبل أن يغادر المجلس وجلس حوله مع الجالس

 . ة.منه وطلب منه الدعوات الطيب

وفى تمام السبعين من عمره غادر القاهره إلى بلده وتبتَل إلى هللا 

تبتيال ونشر ثقافته فى بهوت وفى ضواحيها بل فى الوجه البحرى 

ليه من يستفتيه من أدباء الشام وعلمائها فى إ. كما كان يفد .ةعام

ته فى ورع اوعاش بقية حي.. ضالت ليس لها إال أبو عبد المتعال مع

م ١٩٠٩ سنة فى البالد. وفى ربيعة وزهد وإرشاد مع نشر الثقاف

اختاره مواله لدار البقاء فهلعت األفئده وتصدعت القلوب ودفن 

 ها:منكان  ةه على الضريح بقصيدتُ ثي  بضريحه فى بهوت وقد ر

 ىأستاذي البهوت عِ أال قم وان  

 لة البيوتببلدته المؤثَّ 

 رنا بعلم  من دروس  وذك  

 وغوث  فى صالة  أو قنوت

واستمر إحياء ذكراه فى كل  ..ثم أقبلت الوفود من معظم البالد لرثائه

ت فى الصيف ويفيضون بما تجود إلى بهو ةعام حيث يهرع العباقر

كأنهم فى سوق عكاظ  رائحهم نظما ونثرا من األدباء والوعاظ قبه 

ويرجون أن  ..يستمطرون جدث الشيخ من غيث هللا فى إجاللو

وإفضال خالدين فى النعيم والكمال "وظاللهم  يكونوا معه فى رحمة  

 فيها بالغدَو واآلصال".

ولد ببهوت  ..الثرى التقى والبحر الطامى: محمد باشا البدراوى(٥)

الم لدى قطب األع فَ ق  فى رعاية والده وكفالته وثُ  م ونشأ١٨٥٨سنة 

المقرئين الشيخ ابراهيم عبدهللا بالبلد وأتم ثقافته الخاصه بمنزل 

أدرك بها أسرار  ةزاعي ئة  أه والده تنشحتى إذا شب وترعرع نشَّ  ،أبيه
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وم بما عليه من قوتقوى يؤدى العبادات وي فى ورع ة..الزراع

مع إشرافه على منصب  ..ب العدل فى المعامالتوال يتنكّ .. الواجبات 

 ةولكنه كان متفرغا لشئون الزراع ،ة بهوت قليال من الزمنعموديَّ 

ريات[ إذ كان يحيط بدقائق ة؛جبار ةفى نشاط موفور ودراي  ]ُمج 

 جدَّ يعرف المُ  ..ليهاإعليها ونظره مروره  كل يوم بمجرد ةالزراع

 .ه.زخ  فيجازيه والمهمل فيُ 

أهلها بعد أن كانوا يسيمون  ثم وجه عنايته لطرد األجانب من بهوت 

سوء العذاب فابتاع أرضهم وأخرجهم منها  مدحورين وقد استبدل 

دل على مكانته ي مما ينقد محمد باشا البدراوى أرض الوقف بعين

ثم  ..لدى العظماء ألن استبدال األوقاف كان عزيزا فى أول هذا القرن

 ة..تفرغ إلصالح هذه األرض بعد أن كان معظمها ال يصلح للزراع

 اوشرق   اوجنوب   شماال   ..فار فى بهوت وغيرهار والقِ كما أصلح البو

ثم  ة..ر لهم سبل الحياويسَّ  ..فيها ةوأكثر من األيدى العامل ا..وغرب  

على  اساهر   ..والترع والمصارف والجسور ةأنشأ الطرق الزراعي

اإلصالح فى الليل والنهار حتى جعلها جنات تجرى من تحتها 

 . .األنهار

جميع الوزارات مع تباين األحزاب التى لم عند كان مسموع الكلمة 

بل كان نافذ الكلمه مقبول الشفاعه عند  .يعبأ بها ولم يستظل بلوائها.

وقد سأله سعد زغلول باشا  ..وكيف ال ؛و كبيرأكل وزير صغير 

الكبرى من أيدى الشركات  ةم أن ينقذ بماله مغازل المحل١٩٢٤سنة

ها وكان حتى تتسلم باقى ثمن []لمصر وقفت شحنهاأالتى باعتها ثم 

فأدركهم الباشا بفيضه وتداركهم بعطغه  ؛مئات اآلالف من الجنيهات

من المصرف األهلى الذى كان يودع فيه ة لوأغاثهم بصكوك محوّ 

. .ةوأنقذ الموقف وأقيمت المغازل بالمحل ..مواله بدون فوائدأبعض 

 ة..يوتحركت فيه األيدى المصر ة..وحرك المغازل من غير عل

 ة..الماهر ةاأليدى المصرية وفتحت فيها أبواب الرزق فى بيوت عامر
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م الى المغفور ١٩٢٨سنة  ةع من مديرية الغربيه فى جم  وقد رافقتُ  

ليوصيه على بهوت ومن حولها ة له محمد محمود باشا رئيس الوزار

حتى كادت تهلك   ]يقصد العطش[قُ رَ من البالد التى حدث فيها الشَّ 

وكنت أظن أن مركزه لدى هذا الوزير دون  ..ن الجفافمة الزراع

له  فإذا به يقابل أمامنا بتوقير لم أرَ  ؛لدى الزعيم سعد زغلولمركزه 

والحسود النائى  .زعيم األثرياء. ةوأدركت مكان ..مثيال بين العظماء

ا[ عن محمد باشا البدراوى يظن أنه كان  لتنائيه عن المزاح ]متكب ر 

 ةواألمور المجدي ةإال فى شئون الزراع ،متهواللهو وكثرة ص

على  ا . ولكنه كان مثال التواضع فى جميع مواقفه حريص  ة.النافع

فى بهوت وفى تخومها ويعطف ة للناس المنزلي ةمعرفة دقائق الحيا

ب لهم األرزاق فى كل ويغمرهم بفضله ويرت   اعلى المحتاجين سر  

 ..وتتألف القلوب حواليه ..ليهبما يجعل األلسنه تلهج بالثناء ع ..شهر

ا  ا[ يحسب أنه شديد اإلقتصادفالبعيد عنه أمَّ ه مع تحسابملدقة  ]شحيح 

مفتريات فى بعض أراجيف و من ذاع عنها كان يُ مَ لِ و، المستأجرين

يقولون  .انئين من أبناء جلدته... والشعلى ثروتهةالصحف الحاقد

 أفواههم. بأفواههم ماليس فى قلوبهم كبرت كلمة تخرج من 

فألفيته  ،ات األمورفى كثير من مدلهمَّ على اتصال وثيق به  ولقد كنتُ 

وكانوا معى فى ة.. الذى أعجب به وفد الشرقي ،مثال الكرم والسخاء

. وقد زرناه [بنك مصر] لمصرف مصر ةم للدعاي١٩٢١سنةضيافته 

ثم  ةى الظهر فى جماعفصلَّ  ةالصال ت  رَ فى ديرين وحضَ  ةوقت الظهير

وعليها ألوان من الطعام الشهى مما التراها فى كثير من  ةالمائد تِ دَّ مُ 

. وكان يمطرنا بالكثير منها ويهدد من يتراخى فى .بيوت العظماء

 ..حتى ضرب المثل فى الجود والكرم ..تناول الطعام

يوم أن كنت  ة،النادر ةاحموالس ةالعالي ةوكنت أعرف فيه هذه الهم 

ه على وقد طلب منى أحد علمائها أن ادلَّ  ة،رالمنصوب اا وتلميذ  يافع  

يوم  ،ئه الشيخ من شكايتهوما كنت أعلم مايخب   ..مكان الباشا لمقابلته

فتوجهت معه إلى ديرين وهناك أخرج  ة،أن ضاقت به سبل الحيا
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فنفحه  ةالحاتمي ةصاحب األريحي وقرأها على الباشا ةالعالم قصيد

 ة،ذوب خجال لهذه المفاجأوكدت أ، م ١٩٠٦ ة سنةبجنيهات ذهبي

  ]بمساعدة[رُّ سَ أنه يُ  يَّ لإ رَّ سأموقفى فطمأننى ووقد أدرك الباشا حرج 

  .هؤالء المحتاجين.

وأن  ..وهدايا الطحاوى وداد   ةبينه وبين سعد بك بشاروأذكر أنه كان 

وأخبرنى بهذه  ،م١٩١٦سنةالطحاوى بك أهدى اليه جوادين كريمين 

 .من الباشا ما يدل على وصول الجوادين. د  يرِ فى أسف النه لم  ةالهدي

فتهلل  ،م١٩١٦ سنة بهذا الموضوع أمام الباشا فى صيف فألمعتُ 

سمع فى هذه ن ن هول ماوهللا إنى نسيت م :بالبشر وقال هوجه

 ةهدي فأعدَّ وقام فى الحال  ..رتنى بواجبلقد ذكَّ  .الحرب العظمى.

ين وقال إنها هدية ملوك بعد شهرأرانيها سعد بك فى إبتهاج  ة،عظيم

 ضعاف ثمن الجواديين.أوهى 

لقد  .يتصور كبار المحققين. وأما غيرته على الدين فكانت فوق ما 

وانه يقارن بين بعض كتب  ،فى الجامعه أنه الدينى ج  سمع بمتخر  

وقد أقيمت صالة فبعث اليه لمقابلته  .األدب وبين القرآن الكريم.

الباشا أن أناقشه  يَّ إل . ثم أوعزَ ة.الصالالمغرب وتنحى الال دينى عن 

التشريع  ىفى معتقداته وبدأت حوارى بفضل القرآن الكريم وأثره ف

مقامات "بأن  ،ى األستاذ على ذلكفقفَّ  ،اإلسالمى واألدب العربى

كالمه حتى  موما كاد يت .ذلك.زُّ َدبى تبفى استعراضها األ "الحريرى

 تُ ل  لوال أن حِ  ،يريد أن يمزقه -بشعوره الدينى-رأيت الباشا يهجم 

الجهاد  منى نيفَر الوث كما يُّ الدينالَّ  رَّ وقد ف ،بينهما مع من كان معى

 اإلسالمى..

 وال يغترُّ  ..ال يداهن وال ينافق وال يتهاون فى حق االرجل جاّد   كان

وال يترك بقية من ماله فى أيدى  ةى بتذكينَ ع  وال يُ  ..بثناء وال مدح

قولتهم  حتى قال فيه المرجفون؛ ب أبواب اإلقتصاد يتنكَّ وال ..السفهاء

. ولكنهم لو اتصلوا به ودرسوا أخالقه لعلموا أنه كان طاهر ة.الجائر
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وكان يكره أرباب هذه  ..ا عن النفاقنائي   ..للوفاق ااألخالق محبّ  

حتى كان يبنى  ١٩٣٠وما وافت سنة  .المساوئ ويزدرى بذويها.

ه ألف فدان بجد   ٢٠وقد احتاز زهاء  ..قصره الفخم فى بهوت

 ةالخفية والصدق ةزكالبامع تطهيرها  ..واجتهاده وتقواه واستقامته

 ..م١٩٣٣سنة  ثم أختاره هللا لدار القرار .التى يدركها المتصلون به.

قد ي . و وهللا إن هذا العبقر (١)األسى ربوع بالده وسماء مصر مَّ عَ ف

وما زلت أذكره فى غدواتى  .ياء هللا.من أول يمات وأنا مؤمن بأنه ول

 مقاما وأحسنُ  ا. وسيعلم الناس أنه خير  ذكره حيّ  أوروحاتى كما كنت 

 .ا.ا عليّ  مع من رفعهم هللا مكان   ةفى الجن  -إن شاء هللا-وأنه  .ا.ديّ  نِ 

 .."تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيَا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الدين ىومحي ،وسامى، عبدالمجيد الباشوات: جبائهومن نُ    (١)

 . ياويح ،ومحمد وعبالعزيز  ،قيتوف والبكوات:
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ضابط عصامى من نجباء بهوت وصل بجده  :  ه  بَ ق  ابراهيم ثُ  (٦)

الى مرتبة قائمقام فى الجيش ولكنه لم يعد لبلده  ةان الجنديونشاطه إبَّ 

 م١٩١١سنة ى سمعنا بموتهحت

الشيخ محمد بن محمد بن عبد  يّ األستاذ األلمعى واألديب اللوزع (٧)

ف على يد والده ق  نبراس وهاج من ذكاء نادر الوجود ثُ  .المتعال.

التى نشأ بها. ثم جاء مع  [يعنى القاهرة]  الشيخ الكبير فى مصر

 ةالعربيفى العلوم  ام فألقيته بحر  ١٩٠٥ سنة لى بهوتإوالده 

وله  .وكان شعره من السهل الممتنع. .والشعر والنثر والفقه واألدب.

والصرف والنحو ض فى القري ةفى تكملة ثقافتى العربي يَّ الفضل عل

 شعره: . ومن والمنطق والبالغه وغير ذلك مما بدأت به لدى والده.

ِس لو يُتَ ال مَ ع  فاإلبن نِ  ** ثماره نىتج ك المحبوبَ ابنَ  رب    .َعهَّدُ َغر 

 ان مثاال  وك .فى بعض المدارس. ةكانت محفوظ ةعظيم ةوهى قصيد

 احريص   اب  كما كان دئِ ة األدبي ةواإللقاء والشجاع ةفى الفصاح احيّ  

وكانت قدرته  .تراحها.أفى أفراحها و  ةعلى تمثيل الحفالت األدبي

من قصائده ال يستطيعها  ةاألخير ةعلى وضع التاريخ فى الشطر

 م.١٩٣٣وتوفى سنة .. واألدب  ضفى القري ةما كان حجك .غيره.

ال  ي  ( الورع التقى المرحوم الشيخ أحمد بن أحمد بن على وهذا تق٨)

واستيعاب كتاب  ،نسى وجليل نفخر به فى تصوفه واستقامتهيُ 

 ة..النفسي فأصلح من شئونه اوقد طبق دراسته عمليّ   ،اإلحياء للغزالى

 سنة ا عن مظاهر الدنيا وتوفىد نائي  وانتجع دسكرته فى غرب البل

 م١٩١٧

وهو بن المغفور  .)*(المجيد باشا البدراوى المحسن الكبير عبد (٩)

واعتلى   ]بالقاهرة[فَ ق  م وثُ ١٩٠٣ سنة ولدله محمد باشا البدراوى 

فى  ..فأدار البلد بحزم ووقار م١٩٢٣ سنة فى بهوت ةالعمدي كرس

ولكنه أنجب من  ..نجب منهاورع وتقوى وتزوج من بنت عمه ولم ي
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ولما مات والده  ..ةطيب ةكريمة المرحوم محمود باشا اإلتربى ذري

وضحى بكثير من ماله  ةاعتمد على نفسه فى مباشرة شئونه الزراعي

ف القلوب فى بهوت حتى ألَّ  ..ةفى اإلحسان واألعمال الخيري

 ةا وحمامات شعبيومسجد  ة أنشأ مصحم ١٩٤٦وفى عام  ..وغيرها

 ة..بالباشويعليه  أنعم .. الذىأرسى أساسها فاروق الملك، بهوت فى

 م.١٩٥٠ سنة ها عنالمجيد باشا مرضيّ   وتوفى عبد

)*( تعليق المحق ق: أعرف من أبناء محمد باشا البدراوي عن قرب  

فى المدرسة: عبد المجيد باشا؛ كان سخيّا محبّ ا للفقراء تلميذا وكنت -

كر الحكيم، وكان محيى الدين شهما ال يبكى عند سماعه آيات الذ

يتخلّف عن خدمة الناس ومساعدتهم فى تذليل مشاكلهم.. وكان محمد 

بسيطا سهال سخيّ ا إلى حّد السَّرف.. أما عبد العزيز فلى فيه رأي 

آخر؛ فقد كان متعجرفا صلف ا أشعل بحماقته وسوء تصّرفه ثورة 

–ان محيى الدين ،  وك١٩٥١الفالحين ضد اإلقطاع فى بهوت سنة 

 غائبا فى عالج  بالقاهرة فى ذلك الوقت..  -وهو عمدة القرية

يذكر الناس لعبد المجيد بدراوى أنه أنقذ القرية من وباء ** و

؛ فقد أحضر لهم المصل ١٩٤٧الكوليرا الذى انتشر فى مصر سنة 

الواقى من إيطاليا على طائرة خاصة.. رأيته وهو واقف على قدميه 

يحث الناس على تعاطى المصل.. ويبعث بخفرائه ورجاله طول الوقت 

إلى البيوت يستدعى كل أفراد األسرة جميعا حتى ال يتخلف أحد من 

 النساء واألطفال ..

–ويذكرون أنه فزع وهو فى زيارة ألخيه عبد العزيز عندما أراه  **

ا مقطوعة  ألحد عتاة قُطاع الطريق فى البرارى، كان   -امتباهي   رأس 

ل بينه وبين استصالح أراض  بور اشتراها هناك .. وكان عبد يحو

ُر فى خدمته قتلة  آخرين هاربين من أحكام باإلعدام أمثال  العزيز يسخ 

المهم  إسم كان مشهورا أنذاك فى الصحافة المصرية..  صافى" ال"
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م أن يقطع صلته به..   أن عبد المجيد أنََّب أخاه واستنكر فعله وصمَّ

 عدس(. )محمد يوسف

 

 

 

هذا نجم المع من أبناء المغفور : محيى الدين باشا البدراوى(  ١٠)

ثقافه  [القاهرة]ب فَ ق  م وثُ ١٩٠٧سنة له محمد بدراوى باشا ولد 

فى عبد المجيد ا ألخيه م خلف  ١٩٥٠ سنة وعاد لبهوت ة..سامي

 ةخالق الشهاماألوقد عرفنا فيه سمو الخالل و ..العادل ةمنصب العمد

 ..ب عن مساعدة أحد منهمفهو يحب الخير لبلده وال يتنكّ  ..لوالكما

ويجلب  نفسه فى كل مايتصل بحياتهم اويسعى فى الخير جاهد  

هذا مع دماثة األخالق وطهارة األعراق ولين  ..ألسراتهم ةالسعاد

 م١٩٥٥ سنة وتوفى ة الجانب وعلو الهم

ر له محمد نبراس المع من أبناء المغفو: سامى باشا البدراوى( ١١)

 ةثقافه خاص ]بالقاهرة[م وثقف ١٩١٠ سنة ولد .باشا البدراوى.

وقد عرف فى األوساط  ةبمباشرة شئونه الزراعي ةوعرك الحيا

 والتدبير والصمت والوقار. ةوالحكمة الراقيه بالرزان

فى  ةخاص ةثقاف فَ ق  م وثُ ١٩١٢ولد  :توفيق بك البدراوى (١٢)

 ....ةحزم وحكم فى ة مصر وعالج شئونه الزراعي

نجال المغفور له أوهو نهاية العقد من  :يحيى بك البدراوى( ١٣)

مترفه  واستأثر ة مدلـل ةم من سيد١٩١٧ولد  ..محمد باشا البدراوى

من أبيه بعد أن ثقف بمصر. وهو يباشر  ةبه بوصييّ بأرض الطَّ 
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كان مقيما بقصره  فى كفر بهوت ويملك بها ]  زراعته فى ترف
 [.را لألرزمضرب ا كبي

ولد فى بهوت  (: لىعلى البي )بن محمد األستاذ الجليل محمد( ١٤)

أبناء  ألن أباه من أسمى رجاالت بهوت ومن أجل   .من أبوين كريمين.

ه من ودماثة األخالق وأمُّ  ةالحاج على البيلى المعروف بالجاه والثرو

 سنةا. ولد وتدبير   ةآل بدراوى باشا ومن أعلى سيدات مصر حكم

وتخّرج من  ..طنطاب المعهد الديني فى بهوت ثم فى م.. تعلّم١٩٠٧

ص فى القضاء وتخصّ  بأزهر القاهرة.. م١٩٤٠سنة كلية الشريعة

أن بعض كبار أقاربه  دقليال من الزمن. بي   ةواختار المحاما الشرعى 

 ..عليه ربحا وفيرا وماال غزيرا رُّ دِ هذا الوضع الذى كان يُ  لم يرتضِ 

فالشئون  ةفالداخلي ةالزراعي فى وزارات لك الحكومالسب فانخرط

وبرهن عن نزاهة  ..واقتدار ةالتى لمع اسمه فيها بكفاي ة،االجتماعي

ا مة وعف   .وسمَو محتده. ،على طيب أرومته مَّ ـنَ مَّ

وكانت له مميزات تبرهن على عنصر  ..قل مفتشا بوزارة العدلثم نُ 

م وهو ١٩٥٢هـ ١٣٧١ سنة أصيل ومجد نبيل. وقد حج مع والده

من ..حتى أصبح قاضي ا أول من نال تخصص القضاء فى بهوت.

 .ةاألولى بالمحاكم الشرعي ةالدرج

م ونشأ ببهوت ١٩٠٧. ولد األستاذ لطفى السيد حامد عيد( ١٥)

ة ا إلدارم وعين معاون  ١٩٤٥وتخرج فى الحقوق  ةوثقف بالمنصور

أنجال بدراوى باشا أول من نال الحقوق بالبلد بعد هو  ..ةلقليوبيا

 م.١٩٥٣إلى أوروبا  ةفى بعثوحاول أن يسافر 

ولد  ي..الطبيب النطاس :على البيلىبن محمد الدكتور أحمد (١٦)

م وثقف بمصر ونشأ فى إشراف أخيه األستاذ محمد ١٩٢٧حفظه هللا 

أول طبيب كما أنه  .م.١٩٥٢البيلى حتى تخرج فى كلية الطب سنة 

ماثة أخالقه وطيب صفاته ونرقب له تخرج من بهوت وقد عرف بد
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مستقبال سعيدا فى ظل الجيش المصرى الذى يشرف فيه على معالجة 

 ..رجاالته األبطال

ا فى   ص  ] التحق بالجيش بعد حصوله على الماجستير متخص 
 األمراض الصدرية.. وترقى حتى وصل إلى رتبة لواء طبيب[..

ببهوت ونشأ فيها وثقف  ولد :األستاذ عبد المنعم ابراهيم خليل( ١٧)

م وارتضى ١٩٥٠ ة سنةاألزهري ةبطنطا ومصر وتخرج فى الجامع

  ..وزارة المعارفأن يكون مدرسا بمدارس 

ولد ببهوت وثقف بمصر وتخرج فى  :األستاذ سعيد مطاوع( ١٨)

 ..م وعين مدرسا يالمعارف١٩٥١الجامعه األزهريه 

م ١٩٢٢سنة وت بهفى ولد  :األستاذ  عبد المنعم الفقارى( ١٩)

وثقف فيها ثم فى طنطا ومصر وتخرج من الجامعه األزهريه 

 البلد ومأذونها الشرعى. يم ورضى أن يكون قاض١٩٥٢

م ١٩٢٢سنة   ولد ببهوت  :األستاذ محمد عبد العال على( ٢٠)

 ..م١٩٥٢سنة ةاألزهري ةوثقف بطنطا ومصر وتخرج فى الجامع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .مفتشا بها. يَ ق  ثم رُ  ةاخليوكان موظفا بقلم المطبوعات بوزارة الد

 

 ومن األمثلة األخرى البارزة فى بهوت نذكر:

كان  .. ةالعالي ةالكرم والهم: صاحب السيد أفندى حامد عيد** 

 سنة توفىقاضيا أهليّ ا.. وشخصية حكيمة مسموعة الكلمة..   

 ..م١٩٥٠

المرحوم الشيخ البدوى على المتوفى  ةمثال الوفاء والرزان** 

 م.١٩٣٨
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 سنة ال الحكمه والتدبير الشيخ محمد على البيلى الذى حجمث** 

: الشيخ القاضى هم. ].ةعالي ةأوالده تربي ىبعد أن ربَّ  .م.١٩٥٢
محمد، واللواء الطبيب أحمد، وحسين عمدة بهوت.. وأصغرهم 

 الشرقية للدخان شركةالالمرحوم إبراهيم كان مديرا وخبيرا فى 
  [.)إضافة المحق ق(

براهيم إوالنشاط األستاذ محمد  ةاء والهمه العاليمثال الوف** 

م وثقف بمصر ونال البكلوريا ودرس ١٩٠٣الشافعى المولود ببهوت 

وأعماله  ةلشئونه الزراعيثم عاد الى بهوت وتفرغ  ةبكلية الهندس

 .ةالحر

المرحوم بسطويسى على وكان عمدة  ةمثال الحزم والوجاه** 

 م.١٩١١بهوت حتى عام 

 

بدوى وكان عمدة  الحاج حامد ةتدبير واإلقتصاد واالستقاممثال ال** 

 م.١٩٥١م وتوفى عام ١٩٢٣البلد حتى 

على وكان يشرف  ةمثال الجود والتفكير المرحوم الشيخ عباد** 

 م.١٩٥١  سنة يوتوف ةبالنياب ةعلى أعمال العمد

عبد الوهاب الكتور أو نسب سعادة  ةقراببون للبلد تُّ وممن يم** 

مدير جامعة فؤاد وأخوه المرحوم أحمد توفيق مورو  مورو باشا

م. وهما من أسباط المرحوم ١٩٢٥ سنة حكمدار أسيوط المتوفى

 ةالحربي وزارة براهيم خيرى باشا وكيلإو ..وفالحاج حجازى شلُّ 

 وهو من ذرية السيد على بن غازى. ،سابقا

 يّ ح منخوته وأمهم إسماعيل رمزى باشا وإ :ومنهم ل رمزىآ** 

 " ببهوت.والد علىأ"
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وكانت  ..براهيم بكإسعيد باشا و أحمد باشا  و آل الفقارى باشا: ** 

 .لبهوت بالخازيندار ةقامتهم بدسكرتهم التابعإ

 ..خيرى باشا من آل زيدان وهو من العصاميين** 

  

 

 

 ملحق لرجال النهضه فى بهوت

م وثقف ١٩٣٤ سنة ولد :د يوسف عدسماألستاذ محمد بن مح(١)

بعد أن لحق  ةثم تعلق بالفلسف ةا بالمنصورا بالزقازيق وثانويّ  ائيّ  ابتد

م وتعمق فى فروعها وبرز اسمه بالمجالت ١٩٥٣بكلية األداب 

فى حواره  ةجبار اوأبرز جهود   ..قبيل تخرجه ةوالبحوث الفلسفي

اح جهللا جهوده بالن لّلمع كبار أساتذته وغيرهم حتى ك الجادالفلسفى 

 م.١٩٥٧والفالح وجهاده بالفوز 

قف وثُ  ١٩٣٤سنة  ولد ببهوت الفنيشي أبو الفتوحمحمد (محمد ٢)

 وتخرج فيها يولحق بكلية اآلداب فى قسم التاريخ ةبها وبالمنصور

 م.١٩٥٨ سنة

ج تخرَّ بهوتي   أول طبيب حامد بدوى: الدكتور محمد عبد المطلب (٣)

ودرس   م١٩٣٥سنة  بريلإمن  ٢٥ولد حفظه هللا فى  .فى أوروبا.

 وكان مهيئا للقسم لألدبى ولكن نفسه األبيه ة..والقاهر ةفى المنصور

 سنة لدراسة الطب وتخرج فيها فِيِينَّاتعالت إلى القسم العلمى واختار 

  الثقافة واألدب.. م مع تفوقه فى١٩٦٢
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 مالحق الكتاب

 

 

 لى بهوت باألدلةإن نسبه أتصلنى رسائل من أخ سودانى يقول 

 هو

جمال جاد محمد عبدهللا عكاشه ابراهيم اغا يوسف الشيشى  / المهندس

 البهوتى

gamalnapo@hotmail.com  

00249912233351  

  قومدينة أر  

 الخرطوم -السودان 

 
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

ه االولى على عهد االستكشافي ابراهيم اغا يوسف الشيشى البهوتى قائد الحمله

حدود قبائل الشايقيه فى  وصل بحملته الى .محمد على باشا لفتح السودان

ابنه الشيخ   ليتزوج من السودان بدون مقاومه تذكر , ثم رجع الى قريه بهوت

اسماعيل باشا وعندما  يوسف عبدهللا البهوتى واسمها نعمه ورجع مع جيش

واستمر فى حكمه الى وفاة  كما عليهاعين حا  دنقالل-وصل الجيش مدينه الحفير 

 وذريه المهاجرين معه محمد على باشا واسس مدينة ارقو التى تسكنها ذريته

عبدهللا البهوتى اخو  اخوه احمد يوسف الشيشى البهوتى ومحمد والسيد يوسف 

على محمود حسنين  المحامى االستاذ  زوجته والسيد غازى واخرين من ذريتهم

السودان ورئيس  التحادى الديمقراطى الحزب االول فىنائب رئيس الحزب ا

العسكريين  قبل الدمج .ومنهم الكثير من القادة  الحزب الوطنى االتحادى

 .واالسالمى ا الفكر السودانىو  رَ ث  أوالسياسيين واالدباء الذين 

 مهندس جمال جاد محمد
 

أن ء من شال  الكريماألخ  يَّ لإ اأرسله المخطوطة التى وهذا عنوان 

 اإلنترنت شبكة فى اعليهيطَّلع 
 

mailto:gamalnapo@hotmail.com
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  على الرابط "..هجرة السيد يوسف البهوتى للسودان"
http://www.4shared.com/file/185324156/a4a30d9f/_____.html 

 Bohot online   موقع بهوت على النت

 

 

 

سيرة أسر بهوتية أخرى  المخطوطة تحتوى علىعجبت كذلك ألن 

 ىن  وأسماء علماء طالما سألنى عنها الشيخ /محمد عبد الحافظ الن  

 امنها الشيخ العالمة/ عبد المتعال صاحب كتاب "طالق اإلغالق" شرح  

 "ال طالق فى إغالق"لحديث: 

م فى حارة أبو ومنها نسب الشيخ عبدهللا صاحب القبة والمقا

 .تبن غفر هللا لنا ولهم

 

 ثانية :رسالة 

ى صاحب المقام الشهير فى تأحمد خيرى باشا حفيد السيد يوسف عبدهللا البهو

  بهوت ولد فى السودان وعاش فى مصر وهو صاحب روضة خيرى باشا

ألف مخطوطة نادرة  ٢٧وكانت بها اكبر مكتبة خاصة فى مصر بها أكثر من 

ومة المصرية وما زالت ذريتة موجودة فى دمنهور البحيرة يمكن بها للحك تبرع

تصلهم وتعرف اخبارهم ومن االنترنت ايضا هناك معلومات عن خيرى باشا  ان

 رسالة هجرة السيد يوسف البهوتى للسودان صاحب

 رسالة ثالثة:
لوا مصر ابان بارك هللا فيك اخى النعناعى جدودك من البهايته دون غيرهم مثّ 

وكانوا االخيار فيمن وفد للسودان   الحكم التركى المصرى على السودانفترة 

وتصاهروا معهم واستوطنوا بينهم الى  فتعايشوا مع علية القوم فى السودان

وسالمى الهلنا الطييبين  ترمز اليهم اليوم شواهدهم فى صناعة تاربخ السودان

 .بيشالطاهرين اصحاب العزة والرفعة والشموخ من اهل بهوت وبش

 

http://www.4shared.com/file/185324156/a4a30d9f/_____.html
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 صورة لغالف المخطوطة
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ن سبب هجرة السيد من المخطوطة تبي ١٢و  ١١تى صورة لصفح

 يوسف إلى السودان:
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