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 الملخص 

فحجم    د هللا المنسي المندثر بمسجد القاضي بركات بحارة اليهود الدراسة البحثية إلى إعادة كتابة تاريخ ضريح عب ف هذه  ال تهد
المسجد  التي تحققت في هذا  التاريخية  التاريخي والبحثي   الخسارة  المستوى  بالفعل أكبر وأبعد من أن تسترجع ولو على    هي 

لتاريخية التي يمكن الوصول لها  تهدف إلى استقصاء كل الدالئل والقرائن ا ها )تحريّات(كما تم تسميت  ه الدراسةفإن هذ ومع ذلك
وتحقيق أكبر استغالل لكلمة    لبناء تصّور ولو مبّسط في المستقبل عن طبيعة الضريح الذى كان موجود بمسجد القاضي بركات 

ومقامات    منسي في استكشاف التاريخ الكبير لعائلة ال  يمع المسجد التاريخ  قام المندثر" و"عبد هللا المنسي" صاحب الممنسي"ال
العربيةأ والمنطقة  في مصر  المنتشرة  الصالحين  بناء صورة    وليائها  في  تاريخيًا  يوّظف  أن  يمكن  والتنوع  الكبير  الثراء  هذا 

  منسيساطة عن ضريح اللبناء تصّور مبدئي شديد الب   مارب   تقوم على "الترجيح" و"االستثناء"  )في دراسات مستقبلّية(  تاريخية
 المندثر.

تبيّن أن الكلمة تحظى    " في االصطالح اللغوي ومحاولة البحث في أصولها التاريخية منسي ة "فمن بعد تفسير معنى كلم
ومع ذلك    دة عن حارة اليهودوالثالثة لم تكن أبًدا بعي   سالم والمسيحية واليهوديةال   بمكانة كبيرة لدى الديانات الثالث في مصر

إذ كانت سيرهم ونسبهم في حياتهم قد    م بالمقامات من بعد وفاتهمالحسينّية التي حظى بعض أفراد منه  منسي ال  هناك عائلة  تظل
بالطرق  والعارفين  األولياء  مسلك  على  بالقاهرة   سارت  المقامات  تلك  أشهر  ال  لعل  هللا  عبد  "سيدى  بباب  منسيهو ضريح   "

  في دلتا وصعيد مصر  فهناك سلسلة من األضرحة المنتشرة  لمقام الوحيد في مصر ا الضريح هو امع ذلك لم يكن هذالشعرية و
 المندثر بحارة اليهود كان من بين أحد أبناء تلك العائلة ذائعة الصيت.  منسيترّجح كون ضريح ال

رة  عما اليهود؛حارة بركات ب جد القاضى ّمالية؛ مس؛ الجالمنسيإسالمية؛ مساجد؛  عمارة  مصر؛يهود  : مفتاحيةكلمات 

 ح؛ سيدى. منسى؛ مقام؛ ضري  منشا؛رية؛ ؛ باب الشعء هللا الصالحوناألضرحة وأوليا

 مـقّدمة ال
اليهود  القاضي مسجد   بحارة  شيّده    بركات  قريمط    القاضي والذى  بن  ما    م1499عام    في بركات  به  أسرعان  لحق 

الذى  االسم" نفس منسيال هللا بن وهو "عبد األولياء الصالحين حدضريح شمل رفات شخصية دينية يمكن تصنيفها كأ
أخر  شخصية  مع  مئاتيتشابه  بعد  على  يقع ضريحها  الشعرية  ى  باب  منطقة  عند  اليهود  حارة  من  حيث   األمتار 

ال الحسين  بن  هللا  عبد  "الشيخ  اختصاًرامنسي"ال.  " منسيضريح  يوجد    "  ال  هذا   القاضيمسجد    فياليوم  بركات 
 االجتماعي نسيج  قد ضاعت مع تغير وتبدل ال  توارثة عن حقيقة هذا الضريحبل حتى المعارف الشعبية الم  يحالضر
هذا الوضع الشائك   مفقود أيًضا  والشفهيالمسجد نفسه بكل عمارته التاريخية وتراثه المكتوب    اليهودي  الحي لسكان  

  يّف عن هذا المسجد ليهود لعادة كتابة تاريخ مزا  بركات شّجع عدد ال باس به من المؤرخين  القاضيوالفريد لمسجد  
ت الدراسة ضمن مجموعة  ألذلك  هذه  تهدف  تى  واألبحاث  الدراسات  تاريخ مسجد  من  بل    بركات  القاضيالستعادة 

بناء تصور   المسجد    التيللحالة    كامل  معماريومحاولة  عليها  المصادر    فيكان  لعدد من  استناًدا  العثمانية  الحقبة 
د من األمور  وال استقصاء وإيجاد عدد من الجابات حول عد أغاية يجب  كن لتحقيق هذا الهدف وتلك الول  التاريخية

المسجد  فيفقدت    التي ال  هذا  بينها "ضريح  ال؛    " منسيومن  له    منسيمن هو  المندثر؟ وهل  الضريح  ذلك  صاحب 
لذلك    اليهودية  منسيكلمة ال وربية  عال  منسيضوء وجود تشابه لغوى بين كلمة ال  في عالقة بيهود حارة اليهود؟ خاصة  

عائلة    في الدراسة للبحث    سعت  والعبريةبين الثقافة العربية    منسيلانطالقًا من رحلة بحث لغوية للتعرف على داللة ا
تنّوعً   منسيال لنا  لتظهر  بينهم  من  الكرامات  وأصحاب  وأولياءها  شديًدا  المصرية  األضرحة    في ا  من  واسع  نطاق 

الممكن  ومن خالل هذا التنّوع ربّما من    حافظات مصرالقاهرة ومالمنتشرة ب  منسييحمل لقب ال  هاميع جوالمقامات و
 بركات بحارة اليهود. القاضي المندثر بمسجد  منسيتفصياًل عن ضريح البناء صورة أكثر وضوًحا و

 بركات بحارة اليهود  القاضيمدخل للتعرف على مسجد  1
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 هذا،  القاهرةالشهير بوسط    اليهودي  الحيرئيسية بأحد المعالم ال  هود بالقاهرةليبحارة ا  "بكرات  القاضي"يعتبر مسجد  
)وقتها   اآلثار  وزارتيالنهاية إلى إهماله من قبل    فيأدت    التيعلى المسجد العديد من الظروف السيئة وكالبت  وقد ت

واألوقاف العربية(  اآلثار  حفظ  لجنة  و  التيو  كانت  التراثية  القيمة  دّمرت  الحقيقة تالبالفعل  ولكن  للمسجد   اريخية 
فالمسجد ليس صنيعة    حالة الهمال والتعتيم تلك  بالرغم منى  حت  قائمة ال يمكن إنكارها  التاريخية لهذا المسجد تظل

  حي ل  وبسبب ظروف الحرب  1967-1956خالل أعوام    الحيعندما تحول    لسكان حارة اليهود  فيالتغير الديموغرا
القول    ان قديًما ذو أغلبية يهوديةكا  على عكس م  ذو أغلبية مسلمة الطائفة    كان  الحي ذلك    ن أبل كان يمكن  مركز 

 مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر.  فيهودية الي

لسنوات قليلة قبيل الفتح    بركات بن قريمط بحارة اليهود  القاضي إنشاء مسجد    تاريخوفقًا للدراسات التاريخية يعود  
ومنه اكتسب    (5ص ،1886،  مبارك)  طيمقربركات بن    للقاضيحيث ينسب    م1499عام    حوالي  -لمصر  العثماني

ساس  المزيف للمسجد الذى يّدعى بأنه كان باأل  السرائيليوهو ما يدحض تماًما التاريخ    مميّزةالتسمية الخاصة وال
كان المسجد قائًما    تياليلة  ووطوال الفترة التاريخية الط    حّولها السكان المسلمون الجدد لمسجد  التيأحد معابد اليهود  

المسجد      اليهودبحارة   هذا  فر   فيشّكل وجود  اليهود حالة  نوعهاحارة  بخرابه    يدة وغريبة من  ظروف    في انتهت 
لم يكن بالشكل الكبير الذى    1879هذا الخراب وفقًا لتقرير لجنة حفظ اآلثار العربية عام    ومالبسات غير معروفه
ترك المهمة على    فّضلتولكن اللجنة   تم ترميمها  يالتالقاهرة التاريخية معالم  و  ساجدم   باقييحول دون استعادته مثل  

  اليهودي   حيلل  االجتماعيومع التغير    من قرن  اكثرأهملت المسجد ربما طوال    التي  المصريّة   األوقاف  وزارة  عاتق
بـأعمال    األهاليتحّرك   للمسجدوقاموا  اآلثرى  التاريخ  كامل  أضاعت  ذ  ترميم  لهذا   لقيمةا  فإن  كلومع  التاريخية 
 .األكاديميو  النظريوى الحفاظ عليها ولو على المست في السعييمكن على األقل  المسجد

 القاضي ومسجد  منسيضريح ال التاريخية حولالحقيقة  2

ة:  يالخطط التوفيق  فيبركات بحارة اليهود لكتابات على باشا مبارك    القاضيمسجد    فييعود ذكر الضريح المندثر  
ا  القاضيع  م  .."  بشارع  هو  ابركات..  حارة  بقرب  الشارع  ليهودلمقاصيص  على  عمودان  بابه  الحجر    وبه  من 

هو جامع  " موضع آخر ذكره مبارك:    فيو  (65ص  ،1886،  مبارك)  "   منسيوبجوار منبره ضريح الشيخ عبد هللا ال
ومع ذلك بعد   (12ص  ،1886  ،كمبار)  " نييبشارع حارة اليهود القرا  منسيبركات ويعرف أيًضا بجامع ال  القاضي

  القديمة   ثارلجنة حفظ اآل)  1887عاينت المسجد عام    التيعام لم تشر لجنة حفظ اآلثار العربية    بحوالي التاريخ    هذا
ذلك    للضريح  ( 150ص  ، 1884،  العربية قبل  واح  1874عام    في ومن  رسمت  مدينة  عندما  خرائط  أهم  من  دة 

تحت    بركات بحارة اليهود  القاضي لمسجد    حيث تم الشارة  " أي"جراند ب  طة خري  اسمحملت    التي القاهرة التفصيليّة  
. الضريح  منسيتحريف لكلمة ال  هيث كلمة الليسى  ي ح  ’Mousquée El Lessi‘  لليسى" سجد "اباسم م  (62رقم)
لت  شميثة  حد  ومن المرّجح أن ترميمات  تدهور حالة المسجد وتداعيه  العشرين معمن الوجود مع بداية القرن    فياخت
كل متعلقات   إزالةقد تم    اليهودي  حيمن القرن العشرين بعد تغير الطبيعة السكانية لل  انيالثالنصف    فيء المسجد  بنا

لطبيعة أو  حقيقيدون وجود فهم  وإن ظل اسمه يتردد ضمن كتاب المؤرخين العرب والمصريين وآثار ذلك الضريح 
 (. 32-22ص  ،1981،  صدقي) الضريحتاريخ ذلك 

 خطئًا  –( Mousquée El Lessiتم الشارة له كمسجد الليسى ) والذي  1874كات في عام الموقع العام لمسجد القاضي بر (1)شكل 

 
 (Cartographic material of the General plan of the Cairo City, 1874) المصدر:
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بركات بحارة   القاضيمسجد    ي ف  و مقامه قائًماأاؤل المشروع عن طبيعة الشخص أو "الولى" الذى كان ضريحه  تسال
يقودنا    ليهودا من  فيقد  العديد  الكتشاف  شيّقة  بحث  الاأل  رحلة  بعائلة  المرتبطة  الغريبة  المصرية    منسيمور 

تفاصيلها قبل اكتشاف   في  االنخراطناسب  من الميس  ة ل ولكن هذه الرحلة الشيقالمصري  وأضرحتها المنتشرة بالقطر  
شائك بسبب الوضع ال  قافة العبريةبين الثقافة العربية والث  ييز الشبهات القائمة حولهاتم و  منسيالدالالت اللغوية لكلمة  

 ى يهود الحارة.بن قائم بين ظهر إسالميكمسجد  حارة اليهود فيبركات  القاضياز به مسجد الذى يمت

 الثقافة العربية فيوجذوره العميقة اللغوي  االصطالح في منسيال 3

حقاقه بالرغم من جدارتــه واســت ريم والعرفانيأخذ حقه من التك على معنى الذى لم تنطليحيان ألكثير من ا  فيالكلمة  
إشــارة  فــي" منســي"الخليفــة الأو    ،(2016،  أشــرف)  نجيــب  حمــدس مإشــارة للــرئي  في  "منسي"الرئيس ال  فيكما  
 حــد الــذينأ "العبسين نا"خالد بن سإشارة لشخصيّة  في "منسيال  النبي"أو    (2016،  يفيفع)  "معاوية بن يزيد"لـ

بــالرغم مــن أن الرســول  الــذكر عقطــ منلاء يــابناأل أحد أنه هفظن الناس في يد قبل بعثة الرسول عليه السالمحتولل  دعوا
وتــدارك  ذاتــهحــد  فــيهذا العرفــان  ،(2018، محمد)  النبّوة  انقطاعجاء بعد فترة من    "محمد " عليه الصالة والسالم

 عادة ما ترتبط بشخصيات األولياء والصــالحين   التييحمل داخله جزء كبير من طبيعة الكرامة    الفضل ألهلهإرجاع  
انتقلــت   التــيوالثقافة الغربية    في  جهول"لما  للجندي  التذكاري"النصب  أو    المجهول"  الجندي"كثير ما نجد أن لفظة  

 " منســيال  الجنــدي"  هــيوالعربــي  التــراث    فــيجــذّرة  نى العرفــان متمع  لمتح  خرىكانت تقابلها لفظة أ  حديثًا لمصر
الذى ارتبط بشخصية "عبــد هللا بــن   منسيبل إن أحد روايات تفسير لقب ال  "منسي"الشهيد الأو    (2010،  محمودي)

ضــل الفثم نســيان  تشهادواالس حداث ووقائع مرتبطة بالجهادأل االسميعزو  األشهرح الضري حب" صامنسيالحسين ال
ا لــذلك لمــا فيــه مــن المكرهــة  منســيوأحينًا يكون معنــى ال  (1)  رهوالعودة لتذكّ  ان النســيان تغاضــى وتجــاوز  أي خالفــً

 . (2)عنه

ليس   ياء ووقائعبنية وأحداث و أشأتعود على    انكثير من األحي  في   التيلكلمة نفسها تحمل معنى واسع من الدالالت  ا
  رضى هللا عنه   ابن الحسين"   منسينسب "عبد هللا ال  لمقصود بها شخًصا من يكون ا  سيمنر الة تذككل مرّ   في لزاًما  

يكون   ال  كثيرة  األساس  منسيبكلمة    المقصودفأحيانًا  من  ال  فيكما    شخص  عكاشة  القدس    في  منسي"مسجد 
طاق  ن ندائم مموضع اهتمام    هي"  منسيوكلمة "   -(2016  ،عّساف)"العربيالغناء    في  سي من"الأو    -(3)المنسية"

خرجت من السجالت   التيمور الغائبة  الشارة لكل األ  فيخدمونها  والمفكرين والمثقّفين يست  األدباء العربسع من  وا
  سيمنفظة الالصوالحة" استخدم ل  مسن الكاتب "محّمد شأحتى    ثقافتنا العربية  فيكثيرة    هيو تجاوزتها األلسنة وكم  

ك  في   اللغويتركيبها    في رواية  "ال  في ها  حداثأ  وردت  املة بناء  يدعى  جممكان  وبها  الذين    اعة منسية"  الشيوخ  من 
تشبه   إال أن جميع أحداثها مختلقةتاريخي  قالب لغوى    فيالرواية وضعت    يقال لهم "المنسية"   منسيينتمون لعائلة ال

ة  تاريخيائع اللوقل من ادت على القليولكن تلك المصريّة اعتم    بركات" لجمال الغيطانى  زينيلا" إلى حد كبير رواية  
ال الطابع    الملحمينسج حبائل وجدائل عمله    فيغيطانى  استخدمها  العمل    فيولكن  الفلكلوري  الذى سرعان ما أخذ 
لفظة    المغربي داللة  استغالل  على  يقوم  فهو  الصوالحة"  "محّمد شمس  كبير  منسيل"اللكاتب  بعدد  وارتباطها  من " 

والعارفين   المنتشري بااألولياء  الدراسبي  العرن  طلوا  في ن  هلل  ذلك    ة الحقًاكما ستظهر  استعراض  كلمات   في يمكن 
 المؤلّف: 

 
 

 
 . 2019 أغسطس 29 الجمعة؛(؛ بتاريخ  Elmnsiy AttiaAhmed) المنسية يّمع أحمد عطمقابلة  ؛(1المالحق؛ ملحق رقم ) انظر 1

ما رأت  ول"    :رىء القيسمأريق حتى كادوا يهلكون من قلة الماء، فذكر أحدهم قول لّم، فضلّوا الطوس  هللا عليهبي صلّى لنمن يريدون ا: أقبل قوم من اليقيل 2
م مــا هــ "؛ فقال القوم وهم على طامي تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظّل عرمضها.  ..رائصها داميهمها ... وأن البياض من فأن الشريعة  

، أحيانــا هللا يــا رســول هللا  : قــالواهللا  أتــوا رســولفلما  ا، وكانوا بمقربة من عين ضارج، فبحثوا عنها وشربوا.يقول إال صدقال  امرأ القيس    إن  ؛هالتين  فيه م
خامــل فيهــا  خــرة اال  فــيا منســي فيهــ  لك رجل مذكور في الدنيا شريف»ذء القيس، وأنشدوه الشعر. فقال النبي صلّى هللا عليه وسلّم: شعر امرى  ببيتين من

  .وهللا أعلم وبيده لواء الشعراء إلى النار« يوم القيامةيء  يج

نســى على عائلة المنسى المنشرة في الوطن العربي؛ واســتخدام لقــب الم لتي تعودد المعمارية أو االثرية ابمدينة القدس أحد الشواه  سجد عكاشةيعتبر م  ال  3
 حذا التوضــيبهم ان يهتموا بأمر المسجد وقيمته المعماريــة والتاريخيــة؛ هــ  م من يفترضتماجد من دائرة إهلمسروج اخ  همال وة الهنا جاء للداللة على حال

قيمــت حديقــة صبح اآلن، معزوال، داخل الحــي اليهــودي مئــة شــعاريم، ومهمــالأشة،  بي عكامسجد الن"ة:  أسامة العيس  الفلسطينيأظهره الكاتب   ، وبجانبــه أي
قيــة الفلســطينية، رغــم وية والحقاية مسجد منسي في القدس الغربية، التي خرجت من المطالب السياسكاشة، حكم عقا.. ... م.فاياتنثر التتنالفه  فال، وخلألط
ى ك علــ مــالبهــذه االمستوطنين اليهــود، والمطالبــة مالكهم التي بحوزة الأوغير قادرين حتى على القاء النظرة على   جئين،ثيرين من سكانها اصبحوا الان ك
 . (2011)العيسة،  ".الدولية ائعل، حق تضمنه الشرقاال

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%D2%C7%DE+%E3%CD%E3%CF
https://www.facebook.com/ahmedatia.atia.52
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 وصف حال المنسيّة وأهلها فيباب ما جاء 

ال  .. حّدثنا المنسيّة  منسيأبو عبد هللا  العارف بأصول  أّن هذه  وأهلها  وهو  ق ا  عن    مجيء بل  لبالد كانت 
الحقول والغابات  حيث كانت السهول و  والاألحيه  اينت ف على عهد تب  ةة المنسيّة الملكيّ ن واألسرالسالطي

فيها من    (1)   نصفينحيط بها ويتوّسطها نهر يشقّها  ت الناس   البراريوكان  ما يزيد عن حاجة  والدّواب 
 بّتى العلف" وتعطى دا  أعطى شراب  ..التلّفالزيف و    ها"منسيّة مآلوالذى أنشد قائاًل:  "  (2)   أضعافثالثة  

 (2018، لصوالحةا)

العم هذا  "ال  الكاتب  استخدم   األدبيل  خالل  لقب  تحمل  عائلة  لتاريخ  والمرادفات  المقاربات  من  أو  منسيالعديد   "
  في العربي    نطومصر وال  فيربط بين هذا المصطلح وتاريخ عائالت المنسيّة    أيدون أن يحاول القيام ب  "المنسيّة" 

للواقع   سيأسىط  مقاربة أو اسقا  أي ه عن  ت بنصّ بتعادااال  في يخدم هدفه    منسيدامه لكلمة  الواقع كان استخ   مقارب 
 " لمصطلح  فهمه  تقارب  إنجليزية  ترجمة  أفضل  أن  القول  يمكن  العربية    في"  منسيلذلك  :  هيالثقافة 

(anonymousو بالعربية  التي(  "مجهول  ترادف  مثل  أو مجهول  م  ريغأو    كلمات  ا  االسمعروف  أو   " لنسبأو 
بلو سلّ   ولكن   " صفة  ذير معروف  يغ"  التمنا  لكهذا  أو  منسيلمة  وصيف  أن نضيف عليه كلمة مفقود   )الذى يجب 

باللسان    اللغوي  االصطالح  في"  منسي تفّسر لفظة "   التي الوحيدة    المعاني  هيهل كانت هذه    غائب( كما شرحنا سلفًا
ى كًرا فحسب علتكن ح نها لمأ يهومنسي لغوية مع كلمة لة فهناك مشكلة أخرى كبيرة ومعض الحقيقة ال في ؟العربي
  على األقل العربيّة السالمية العربيةالثقافة 

 ثم معضلة حارة اليهود  والعبرية " بين الثقافة العربيةمنسيالوضع الشائك لكلمة "ال 4

  الراوي ة يسردها اي" سوف نجد حكمنسيت ال"حكايا مسحملت ا التيالمجموعة القصصية لـ "هشام السحار"  يف
ي  صيةعن شخ  "ارجل  الشعرية  حي سكان    كان من  " منسيلدعى  اسم    باب  وبين  اسمه  بين  الشديد  التقارب  وبسبب 

الضريح والمقام ال  صاحب  تناقل  منسي"عبد هللا  أو  أحكايات و روايات عن    الحيهل  أ"  أحفاد  أحد    أقاربنه ربما 
مع    ارتحلحين    االسممل  كان يحأنّه    دين"مؤكّ نكر هذه الرواية  أ  والبعض من كبار السن   المقام  ه لى شيّد  الذ  الولي

شخصية مجّده    منسيكان ال  –  (29ص،  2017الّسحار،)  طلبًا للرزق"  الحيم بالصعيد عندما قصدا  والده من قريته
"   في الشعرية  حي  في   الموجيالعمل يعمل  الر  باب  لم ي  تقوالذى كان صبيًا و  ي اوولكن    كن يميز وقوع األحداث 
هناك تلك الصور   يشدنيكان أكثر ما ": يالموجمحل  فيقول عن منسيية العلى شخصل  دلت التيالمات الواضحة لعا

المعلّقة على الجدران لذلك الفارس على حصانه الجميل وهو يصرع التنين بحربته الطويلة وقد أحاطت به هالة 
  الحي   في لن  أع و  منسيال  في ما تووعند  . (29ص   ،2017ّسحار،ال)  "مله ذات يوثم  من نور.. تمنيّت كثيًرا أن أصير 

جنا عليه    الصبي ذهب    زتهعن موعد  الصالة  العصر   فيلينتظر  بعد صالة  من  أمامه  يفرغ  المسجد  ليجد    المسجد 
نفس   في  ةبيالكنيسة القر  فيهناك..    منسيعلى    الصالة"  فيجيبه:  منسيفيسأل إمام المسجد الشيخ أحمد عن جنازة ال

 المسيح؟ تباع سيدنا  أن  ن مكا  يمنسل: ألم تكن تعرف أن  قوي   رجل وهوضحك ال  : لماذا؟ ًشا ندهع.. سألت مالشار
و طوياًل  للرجل  كل  أنا  أنظرت  يعرف  من  هو  هللا  نعرف؟؟  أن  لنا  وكيف  مسرًعا  شيءقول..  المسجد  غادرت   ..

ائبية غر   قيقةالح  في  .(30ص ،  2017،  الّسحار)"منسيواتجهت صوب الكنيسة أللقى نظرة وداع أخيرة على عم "
أن    هيو  تقابلها حقيقة وحيدة ال خالف فيها  مور واألحداثوايته لألر  لنانق  الذي  الصبيراك  بة لدبالنس  سينمكلمة  
 " بالقطر  منسيلقب  وهناك  هنا  المنتشرة  المسيحية  العائالت  ألحد  اسم  هو  عام    فيوقديًما    المصري"  قبيل  مصر 
فهو    ودواليهبين المسيحيين  المشترك    أما األمر  مصر أيًضا   يهود  ينواالنتشار بالصيت  ذائع    منسي  مكان اس  1956

بنصفه   المقدس  القديم" األقدم  الكتاب  التوراةالعهد  أو   "   " معناه    -( מנשה)-" منسيفـ  عبرى  اسم  ينسى"هو    "َمْن 
 :(3)  بينهامن  االسموهناك عّدة شخصيات توراتية حملت نفس 

 

 

 

 
 ين.تطابق مع حال بالد المصريبوصوفات تّصه األدبى الحظ هنا أن الكاتب يحّمل ن 1
 لها المثمرة.حقوبالوصف لتصّحر بالد المغرب وجفاف زروعها وغاباتها و دالحظ انه اآلن يعو 2
 الــوثنيتين مرأتيهماليطلقا ا عزرا رجالن دفعهما من بينهم: واليهود؛ لمسيحيوناا ن فيتبّرك بتسميتهذات شأا ليست توجد بعض الشخصيات األخرى ولكنّه 3
نب ب نْــ  (، وكان هذا33و 30:  10عز  ) ث   يمــْ ى أبــو جرمن وكــذلك " .وآب مــي ف حــ  فــي بعــض ( 30: 18 ســفر القضــاة) " فــيمنســيورد اســم ""؛ كمــا شــومســّ

 .خطوطات أخرىي مسم "موسى" الذي ورد فل ياًل المخطوطات بد

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/18_EN/EN_113.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/ezra-improper-marriages.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/20_F/f_031.html
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 لصّديقيوسف ا نبا منسي (أ)

أخذه يوسف مع أخيه "إفرايم" إلى   لموت ب اولما حضر يعقو   ليه السالمعدنا يوسف  البكر لسي   بناالو  ه   " منسي" كان  
َواآلَن اْبنَاَك  "سفر التكوين:    فيكما جاء    (1)   منسينبا برئاسة إفرايم على  أو  فراش يعقوب ليباركهما فتبنّاهما يعقوب

 "َكَرأُوبَْيَن َوِشْمعُوَن يَُكونَاِن ِلي  سينموَ َما ِلي. أَْفَرايُِم   هُ لَى ِمْصرَ إِلَْيَك إِ   ْيتُ ْصَر  قَْبلََما أَتَ ْرِض مِ أَ   اْلَمْولُوَداِن لََك ِفي

وكان بكره    منسيب المقدس الكثير من سيرة  ار الكتكلم يذ  –  (5األية رقم )  ؛(48)سفر التكوين؛ الصحاح رقم ) 
(  23")التكوين:    فرس  فيكما    يوسف الصديق  يبتركوالد ماكير على  ألد  وقد و  هد"ماكير" وعلى الغالب كان وحي

 ؛التكوين)سفر    ".أَْيًضا ُوِلُدوا َعلَى ُرْكبَتَْي يُوُسفَ   منسيَماِكيَر ْبِن    ألَْفَرايَِم أَْوالََد اْلِجيِل الثَّاِلِث. َوأَْوالَدُ   ُسفُ ويُ   َوَرأي
لمة  ت الكفصار  .سيمنولهم أرض    سيمنبو سبط  أهو  "ماكير"    ا كانذكهو  -  (23(؛ األية رقم )50الصحاح رقم )
سكنها هؤالء    التيرض  وأحيانًا أخرى تعنى األ  منسيمن يوسف عليه السالم ويقال لها سبط    سينم تعنى أحيانًا ذرية  

 وكانت ممتدة بين األردن وشمال فلسطين. 

 تاب وأناب إلى هللا  الذيحزقيا الملك الشرير  ابن  منسي  ( ب)

 اعامــً  12ا ذو ل صــبيّ  يزاق.م عندما كان ال  93سنة    في  داحكم يهوو"حزقيا"    هدملك يهوذا الذى خلف وال  سينم  هو
دينهم وجعلهم يــذبحون لغيــر هللا  فيوفتنهم  وقسوة بليغة مارسها على شعبه  ول أيام حكمه بأعمال كفريةأ  فيواشتهر  

ســفر  فــيء جــاينها كما ود من بيهالخرج هللا أ التيم الكافرة ماأل وأوثان وحتى أنّهم صنعوا من الفظاعات ما فاقوا بها
وبسبب أفعالــه وآثامــه وقــع غضــب الــرب علــى  .(20-8من  اآليات(؛  48رقم )  صحاحالن؛  كويسفر الت)  (2)  الملوك

انــت ك انــ هو بابل فيفسلّط عليه أعدائه من مملكة آشور فأذلّوه واقتادوه أسيًرا لملك آشور   مملكة يهوذا وبنى إسرائيل
 فــأزال األصــنام دهأفســ مــا حــاول أن يصــلح  اد ألورشــليما عــ ولمــ توبتــه وكانــت  الــربوتضــرعه إلــى  منســيبــة تو

 639عــام  فيوكان ذلك  -(4) امه قبيل وفاتهأيّ واخر أ فيوكان ذلك  (3)ر بيت الرب ومدبحه والمعبودات الوثنية وطهّ 
الكنيســة تعتــرف بهــا  التــيتركهــا و التــيتوبــة ة الالصــ  يهــ " منســيولعل أكثر األمور الخاصــة بتوبــة الملــك "   ق.م.

 
أيًضا في سفر  3 فجاءت  لمنسي  يعقوب  يُ (:  8")  التكوين:  مباركة  اْبنَْي  إِْسَرائِيُل  هذَاِن؟فَقَالَ وُسَف  َوَرأَى  »َمْن  يُوُسُف  فَقَا  (: 9).:  اللَّذَاِن  ألَبِيِه:  َل  اْبنَاَي  »هَُما 

للاُ  ههُ أَْعَطانَِي  ْمُهمَ   ؛نَا  »قَد ِ ألُبَاِركَ فَقَاَل:  إِلَيَّ  قَ   (:10.)اُهمَ ا  فََكانَتَا  إِْسَرائِيَل  َعْينَا  ا  يَْقِدرُ َوأَمَّ الَ  الشَّْيُخوَخِة،  ِمَن  ثَقُلَتَا  يُ   دْ  بَُهَما  ْبِصرَ أَْن  فَقَرَّ َما  فَقَبَّلَهُ ْيِه  إِلَ ، 

 َسَجدَ ْيِه وَ مَّ أَْخَرَجُهَما يُوُسُف ِمْن بَْيَن ُرْكبَتَ ثُ   (:12).«َوذَا للاُ قَدْ أََرانِي نَْسلََك أَْيًضاهُ ي أََرى َوْجَهَك، وَ »لَْم أَُكْن أَُظنُّ أَن ِ  يُوُسَف:ْسَرائِيُل لِ َوقَاَل إِ (:  11).َضنَُهَماَواْحتَ 

َوْجِهِه   األَ إِلَ أََماَم  أَْفَراَوأََخذَ   (:13).ْرِض ى  االثْنَْيِن  بِيَِمينِ يُوُسُف  إِْسَرائِيَل، وَ   ِه َعنْ يَِم  بِيََساِرِه  يََساِر  إِلَْيهِ َعنْ َمنَسَّى  بَُهَما  َوقَرَّ إِْسَرائِيَل  يَِميِن  إِْسَرائِيُل   :(14)  .  فََمدَّ 

َف َوقَاَل: »للاُ الَِّذي َساَر سُ يُو   (: َوبَاَركَ 15) .رَ اْلبِكْ نَّ َمنَسَّى َكاَن ٍة فَإِ ِه بِِفْطنَأِْس َمنَسَّى. َوَضَع يَدَيْ  َعلَى رَ َويََساَرهُ  ِغيُر،الصَّ َرايَِم َوهَُو فْ ِس أَ ى َرأْ يَِمينَهُ َوَوَضعََها َعلَ 

أَبََواَي إِ  الَِّذي َرَعانِ أََماَمهُ  ُمْنذُ ْبَراِهيُم َوإِْسَحاُق، للاُ  إِلَى هذَ جُ  وُ ي  اْلَمالَكُ 16)ْليَْوِم،  ا ا  وِدي  ِمْن ُكل ِ َشر  الَّذِ   (:  اْلغُ ، يُبَ ي َخلََّصنِي  َعلَْيِهَما اْسِمي  الََمْيِن. َوْليُدَْع  اِرُك 

ا َرأَى يُوُسُف أَ (:17َ)  . ًرا فِي األَْرِض أَبََويَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق، َوْليَْكثَُرا َكثِيُم  َواسْ  َ ، َساَء ذِلَك فِي َعْينَيْ أَْفَرايِمَ لَى َرأِْس ْليُْمنَى عَ  اَوَضَع يَدَهُ اهُ  بَ نَّ أَ لَمَّ ِد أَبِيِه ْمَسَك بِيَ ِه، فَأ

أَْفَرايِ ِليَْنقُلَ  َرأِْس  َرأِْس    مَ َها َعْن  يُوُسُف ألَبِيِه:   (:18)   .َمنَسَّىإِلَى  الْ َوقَاَل  أَبِي، ألَنَّ هذَا هَُو  يَا  َرأِْسهِ لَ يَِمينََك عَ َضْع    بِْكُر. »لَْيَس هَكذَا  َ  (:19)  ى  أَبُوهُ فَأ َوقَاَل:  بَى   

ابْ  يَا  َعلِ »َعِلْمُت  هَُو  نِي،  َشْعبً ْمُت.  يَُكوُن  يَِصيأَْيًضا  أَْيًضا  َوهَُو  أَْكبَرَ رُ ا،  يَُكوُن  ِغيَر  الصَّ أََخاهُ  َولِكنَّ  َكبِيًرا.  ا  ِمَن  ُجْمُهوًرا  يَُكوُن  َونَْسلُهُ  ِمْنهُ،    (: 20)  ؛.«ألَُممِ  

 اآليات (؛  48صحاح رقم )سفر التكوين؛ ال )  .أَْفَرايَِم َعلَى َمنَسَّى  مَ  َوَكَمنَسَّى«. فَقَدَّ َك للاُ َكأَْفَرايِمَ : يَْجعَلُ  قَائاًِل »بَِك يُبَاِرُك إِْسَرائِيلُ قَائاًِل:  اْليَْوِم    ا فِي ذِلكَ مَ َوبَاَرَكهُ 

 . (20-8من 

ِ َحَسَب َرَجاَساِت األَُممِ َل الَوَعمِ : (2)"  :9-2من  ات  (؛األي21)  اح رقمح؛ الص جاء في سفر الملوك الثاني  2 ب  بُّ ِمْن أََماِم    شَّرَّ فِي َعْينَيِ الرَّ الَِّذيَن َطَردَهُُم الرَّ

إِ بَ  اْلُمْرتَ  (:3).يلَ َرائِ سْ نِي  فَبَنَى  مَ فَعَ َوَعادَ  َوأَقَاَم  أَبُوهُ،  َحَزقِيَّا  أَبَادََها  الَّتِي  عَ اِت  َكَما  َساِريَةً  َوَعِمَل  ِلْلبَْعِل،  أَ ذَابَح  إِسْ ْخآُب  ِمَل  َوَسجَ رَ َمِلُك  ِلُكل ِ  ائِيَل،  السَّ دَ  َماِء  ُجْنِد 

بُّ َعْنهُ   َوبَنَى َمذَابَح فِي (:4) .َوَعبَدََها ِ الَِّذي قَاَل الرَّ ب  َوَعبََّر  (:6).ب ِ  بَْيِت الرَّ اَريْ ل ِ ُجْنِد السََّماِء فِي دَ ابَح ِلكُ َوبَنَى َمذَ (:  5).«اْسِمي  عُ ِليَم أَضَ أُوُرشَ   : »فِيبَْيِت الرَّ

ِ ِلغَ َوتَفَاَءَل َواْستَْخدََم َجانًّا َوتََوابَع، َوأَْكثَ   َعافَ اْبنَهُ فِي النَّاِر، وَ  ب  بُّ  الرَّ ي اْلبَْيِت الَِّذي قَاَل َعِمَل، فِ  ِة الَّتِياَل السَّاِريَ ْمثَ َوَضَع تِ (: 7َ).اَظتِهِ َر َعَمَل الشَّر ِ فِي َعْينَيِ الرَّ

لِ  أَ بَْيتِ  اْبنِِه: »فِي هذَا الْ دَاُودَ َوُسلَْيَمانَ َعْنهُ  يَل   إِْسَرائِ َزْحِزُح ِرْجلَ أُ    أَُعودُ َوالَ (:  8).بَدِ ْسبَاِط إِْسَرائِيَل، أََضُع اْسِمي إِلَى األَ  َوفِي أُوُرَشِليَم، الَّتِي اْختَْرُت ِمْن َجِميعِ 

ُهْم  أََضلَّ  ، بَلْ فَلَْم يَْسَمعُوا(:  9.) ْم بَِها َعْبِدي ُموَسىَصْيتُُهْم بِِه، َوُكلَّ الشَِّريعَِة الَّتِي أََمَرهُ ا أَوْ َعِملُوا َحَسَب ُكل ِ مَ َك إِذَا َحِفُظوا وَ ئِِهْم، َوذلِ آلبَاألَْرِض الَّتِي أَْعَطْيُت  ِمَن ا

بُّ مِ  هُمُ َن األَُمِم الَِّذيَن َطَردَ ْقبَُح مِ َما هَُو أَ   ى ِليَْعَملُواسَّ َمنَ  " .َرائِيلَ ْن أََماِم بَنِي إِسْ الرَّ
الثاني:  ء في  عن ذلك ما جا3 بُّ  َوَكلَّمَ  (:10) "سفر األخبار  فَلَْم يُْصغُواَمنَسَّى وَ  الرَّ بُّ َعلَْيِهْم ُرَؤَساَء الُجْنِد الَِّذينَ فََجلََب ا  (:11)  .َشْعبَهُ  ِلمَ لرَّ أَ لِ   ذُوا  أَخَ شُّوَر، فَ ِك 

ا تََضايََق َطلََب وَ َولَ (:  12)  .ى بَابِلَ وا بِِه إِلَ ذََهبُ وهُ بَِسالَِسِل نَُحاٍس وَ  َوقَيَّدُ بِِخَزاَمةٍ   َمنَسَّى ِ إِلِهِه، َوتََواَضَع ِجدًّا أََماَم إِلِه آبَ   ْجهَ مَّ ب  إِلَْيِه فَاْستََجاَب    ى( َوَصلَّ 13)  ائِِه،الرَّ

َعهُ،َع تَضَ مِ َوسَ   لَهُ  بَّ  ى أَ لََكتِِه. فَعَِلَم َمنَسَّ إِلَى َممْ   وُرَشِليمَ َردَّهُ إِلَى أُ وَ   رُّ ي،  ي اْلَوادِ ِجيُحوَن فِ    َغْربًا إِلَىُودَ ينَِة دَا َمدِ جَ َخارِ   َوبَْعدَ ذِلَك بَنَى ُسوًرا  (:14)  .هَُو للاُ نَّ الرَّ

ِجدًّا. وَ َط األََكَمةَ بُِسو َمِك، َوَحوَّ السَّ َوإِلَى َمدَْخِل بَاِب     يبَةَ َواألَْشبَاهَ ِلَهةَ اْلغَرِ اآل   َوأََزالَ   (:15)  .ي يَُهوذَاُرَؤَساَء ُجيُوٍش فِي َجِميعِ اْلُمدُِن اْلَحِصينَِة فِ   َوَضعَ ٍر َوَعالَّهُ 

ِ، وَ  ب  ِ َوفِي أُوُرَشِليَم، َوَطَرَحَها َخاِرَج اَع اْلَمذَابِحِ الَّتِي بَنَاَها فِي َجبَِل بَْيِت الرَّ َجِميِمْن بَْيِت الرَّ َم َمذْبََح الرَّ  (:16) .نَةِ يْلَمدِ ب  ِ وَ َوَرمَّ ذَبََح َعلَْيِه ذَبَائَِح َسالََمٍة َوُشْكٍر، ب 

إِْسرَ َوأََمَر   إِلهَ  بَّ  َكانُوا  إِالَّ   (:17).ائِيلَ يَُهوذَا أَْن يَْعبُدُوا الرَّ ب ِ بَْعدُ   أَنَّ الشَّْعَب  اْلُمْرتَفَعَاِت، إِنََّما ِللرَّ َمنَسَّ (:  18)  . إِلِهِهمْ  يَذْبَُحوَن َعلَى  أُُموِر  إِلَى    تُهُ الَ ى َوصَ َوبَِقيَّةُ 

ائِيَن ِه، َوَكالَُم ا لهِ إِ  ب ِ الَِّذيَن لرَّ الَّتِي  ُن هُ َوِخيَانَتُهُ َواألََماكِ  َخَطايَاهُ، َوُكلُّ الْستَِجابَةُ لَ َواالَتُهُ َوصَ  :(19) .يلَ بَاِر ُملُوِك إِْسَرائِ َل، َها ِهَي فِي أَخْ ِه إِْسَرائِيإِل َكلَُّموهُ بِاْسِم الرَّ

ُمْرتَفَعَاتٍ   بَنَى أَْخبَ تََماثِ  َوأَقَاَم َسَواِرَي وَ فِيَها  فِي  َمْكتُوبَةٌ  ائِينَ يَل قَْبَل تََواُضِعِه، َها ِهَي  الرَّ من   ياتاآل(؛  33)رقم  ح  حا الص   ؛الثانيسفر األخبار؛ الجزء    -".اِر 

 .(19)إلى ( 10)

َمَع آبَائِ  اْضَطَجَع مَ مَّ ثُ   (:20") ( كما في:  2ألخبار )وفاته في اجاء ذكر  4 فِي بَْيتِ نَسَّى  ِعَوًضا َعْنهُ ِه، َومَ ِه فَدَفَنُوهُ  اْبنُهُ  الثانى؛ سفر األخبار؛ الجز  ".لََك آُموُن  ء 

أُ  (:17)"  الثاني:لملوك  فر اي س(؛ وف20(؛ األية رقم )33)الصحاح رقم   بَِها، أََما ِهَي َمْكتُوبَةٌ فِي ِسْفِر  نَسَّى َوُكلُّ َما َعِمَل، َوَخِطيَّتُهُ الَّتِي أَْخطَ ُموِر مَ َوبَِقيَّةُ  أَ 

األَ بَارِ خْ أَ  يَُهوذَا؟ِلمُ يَّاِم    بُْستَ ثُمَّ   (:18)  لُوِك  فِي  َودُفَِن  آبَائِِه،  َمَع  َمنَسَّى  اْضَطَجَع  آ  َوَملََك  ا،  ُعزَّ بُْستَاِن  فِي  بَْيتِِه  اُمواِن  عَ ِعَوضً   ْبنُهُ ُن  الملو  ".ْنهُ ا  الثانى؛  سفر  ك 

 .18-17من  تيا(؛ اآل21) لصحاح رقما
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ين ال يعترف بهــا ح في "سبت النور"  أي -"أبو غالميس"  ليلة فيابيح تتلى تس  عن  عبارة  هيو  رثوذكسية المصريةألا
 (2)  .وال الكاثوليك وال البروتوستانت (1) اليهودكل من 

ا نًــ ريين تيمّ سيحيين المصلدى الم منسيتسمية  فيالب غلا لهو األص "بن حزقيا منسي"  وفقًا لهذا القول يمكن اعتبار
ا منســييًضا يستخدمون تسمية " أ  نواكا  بينما اليهود المصريين  به يوســف الصــديق حفيــد ســيدنا  ابــن بمنســي"" تيّمنــً

كانــت تســكن حــارة   التــيمصــر و  فــيكبر العائالت اليهودية  أوهو ما يقودنا السم واحدة من    "يعقوب عليهما السالم
وتحكــم واحــدة مــن ســس لتؤ الســكندرية فــيعشر وتســتقر  سعلقرن التااألخير من االربع  فيتغادرها   أنقبل    دوهيلا

اللفظــة   هــيف  أمــا الشــين هنــا  عائلة منشة أو بارونات عائلــة منشــة اليهوديــة  هيو  أعرق الطوائف اليهودية المصرية
" وســىو"م  أليخــوم" م  و" فينطقونهــا "شــالعلــيكم  مالســ "   فــيكمــا    حيث تنطق لديهم السين شــينًا  العبرية للسين العربية

المعــروف أن يشــرح ويوضــح كلمــة  المصــري واللغــوي ليةالســرائيعر شــا حاول مــراد فــرج  .."موشى" قونها  فينط
 :التالي" على النحو منسي" 

"منّشة" بكسر ففتح فكسر مشدًدا ممدوًدا والهاء ال تظهر من مصدر "نّشا" بفــتح فضــم مشــدًدا   ""منشة
ة بمصر إن غربال فيلقول أبيه يوسف وهو غوى  أو أ  نفت  أو  هيأو أل  ا واأللف مهملة بمعنى نّسىطً سّ ومت

 (178ص ،1918، مراد فرج) "وأسالني نساني أي شقوتي"  نشانيهللا "

بــن  منســي"  هذا التوضيح من مراد فرج لمعنى الكلمة يؤّكد أن يهود مصر يستخدمون لفظة "منشة" استناًدا لشخصية
ومــع  ل" قيــاحز يمنسيوسف" و"  منسيلشخصيّتين " اا يجمعون الذين ربّم سمصر األرثوذوك  لمسيحيفا  الخ  ف" يوس

لها أصول من فلسطين وبالد المغرب وتعود وثيقه قديمة تحمل   التيذلك فتراث يهود مصر وعائلة منشة السفاردية و
حادثــة إذ توجــد ، خ  يكون أبعد من ذلك التــاري  امربّ توا القاهرة ويستقروا فيها  أاسمهم إلى القرن الثامن عشر قبل أن ي

، حيــث مالــت الدولــة المــيالدي" تعود للحقبة الفاطمية ربمــا القــرن العاشــر شأمنـ" ورد فيها اسم يهودى يدعى بمة  قدي
للدولــة الفاطميــة، فــأحرزوا بــدورهم   الداريالجهــاز    فــيغزت مصر إلى تولية عدد كبير من اليهــود    التي  الفاطمية
الســاءة إلــى  فــيذه نفو ن بعضهم استغلأالعقيدة، كما   فيخوانهم  لصالح إ  مللعالسطوة مما مكنهم لنفوذ ولا  من  شيء

إلى الخليفة العزيز بــاهلل   امرأةالمصريين المسلمين مما جعل أهل مصر يضجون بالشكوى بين حين وآخر فلقد كتبت  
 فقالت: اليهودي  منشأشكوى جاء فيها ذكر  الفاطمي

 نسطورس   بنبا  والنصارى بمنشأهود الي زعأ ي.. بالذ "

،  2015م، قاس) (3) .."أمريت  قضيك  أالـــــــــــــــــن بمسلميـــوأذل ال
 ( 134ص

 
وها؛ فهم يرفضون الترجمة االقانوني ة ويعد ونها من الصالواترثوذوكس بهذه الصالف مسيحيى مصر األريعت1 لسبعيني ة ورفضوا ة؛ خالفًا لليهود الذين ال يقر 

 . اتبرا الكسخة عزفي ن دةكل ملحقاتها والتي هي غير موجو

، إلهُ آبائِنكُ " أيُّها الربُّ الضابُط ال   : التاليو  ى" على النحجاءت صالة "منس 2 صانَع الس ماِء واألرِض وكل ِ    د يق، يا ويعقوَب، ونَْسِلهم الص ا، ابراهيَم واسحقَ لَّ

قَفَْلتَ عالَِمِهما، يا َمن قَيَّدْ  بَِكِلَمِة أْمِرَك، يا َمن  البحَر  ِمن وجهِ ن يَْرَهبُ لمجيد، يا مَ اسِمَك الَمرهوب اا بتَْمتَهةَ وخَ لجَّ ال   َت  ِعَظَم جالِل  قُدرتِِه، ألنَّ     الكلُّ ويَرتَِعدُ 

يُحتََمل، وَسَخُطكَ مجدِ  بالَوعَك ال  الخطأَةِ ال قواَم لهُ، ورحَمةَ موِعدَك ال تُحصَ   أثُرهايِد على  يُستَْقَصى  ا  .ى وال  الربُّ  االمتحن ِ يُّ  لعل ألنََّك أنَت  األناة  لطوُن،  يُل 

اُب  ُل الرحمة،  والجزي خِطئين إليك، وبَِكثرةِ رأَفَتَِك َحدَّدَْت توبةً فران للمُ َوَعدَْت بالتوبَِة والغُ َكثَرةِ صالِحَك،  ربُّ على َحَسِب  ا  أنَت ي .على مساِوِئ الن اِس والتو 

اِت،   .ةِ للخالصللخطأ لي أنا الخاطئ،  ْعَت التَّوبَةَ  ضَ لذيَن لم يَخطأوا إليه؛ بل وويعقوَب، ا يَم واسحَق  البراه :لصد يقينَ  لتَّوبَةَ عِ التَضَ   لمْ فأنَت أيُّها الربُّ إلهُ القو 

، قد تكاثََرتْ  .َرمِل البحرِ ن عدَِد  ن ي قد أَخطأُْت أكثَر مِ فإ َس وأ  قد تَكاثََرْت آثامي يا ربُّ ، وأنا  ن َكثَْرةِ ُظْلمي مالسماءِ   لُوَّ َر عُ نظُ آثامي، ولْسُت أنا بِأَْهٍل أْن أَتَفَرَّ

ِلئاَل   َحٍن بَكثْ ُمنْ  لْم أَْصنَْع َمشيئَتََك وال َحفِ والشرَّ  ن ي أْغَضْبُت َغَضبََك،  َسْت لي راحةٌ، ألْرفََع رأسي، وليأَ َرةِ قيوِد الحديِد  إذْ  فاآلَن   .ْظُت أواِمَركَ قُد اَمَك َصنَْعُت، 

عاً، اْغِفرتَ عاِرٌف، لكنَّني أسأَلَُك مُ آثامي أنا أخطأُْت، وبأخَطأُْت يا ربُّ  ،  صالِحكَ   إلىِهالً بتَ أَْحني ُركبَةَ قَلبي مُ  ، اْغفِ   َضر ِ ال آثامي، وْر لي، وال تُْهِلْكني بلي يا ربُّ

تَ  تَحِقدْ عليَّ حافِظاً عليَّ ُشروري، وال  األبِد  أنَت هو للاُ إلى  أسافِِل األرِض، ألنَّك  توِضُح كلَّ صالوفيَّ ئبيَن،  الت ا  إلهُ   ْسُجن ي في  أنا غيرُ ِحَك، ألن    ٍ   ي  ُمستِحق 

عن:    -".دهر الد اهرين، آمينلى  نَّ إي اَك تُسب ُِح كلَّ قُواِت السماوات، ولَك المجدَ إياتي، ألكلَّ حيٍن جميَع أي اِم حَك، وأُسب ُِحَك  ِب َكثرةِ رحَمتِ حسَ فتُخل ِْصني على  

نة خاصة بعنو  ولهيحيين؛ ن المسبشريالمأحد  دكتور غالى:  (.www.drghaly.com) انمدو 

المسيحي ومصادرة أموالهما واللذان كانا يعمالن اليهودي ولتحقيق انتهي بالقبض على  الخليفة مجلًسا ل  يفة الفاطمى؛ عقدلبعد هذا الخطاب المحرج للخ 3

عة زوجة الخليفة  تدخل وشفا  ثانية بفضل  طورس وتولى الوزارةنس  اح ابنطلق سر كما أ ،  ه؛ ولكن االمور لم تلبث أن عادت إلى سابق سيرتهاوزيران لدي
   .(134، ص2015)  مقاس، عن د. 175، ص4هرة" جغرى: "النجوم الزاالمسيحية؛ ابن ت العزيز باهلل

الفر أبو  الحافظ  الجوزىقال  بن  العزج  ا:"كان  نسطورس  بن  عيسى  ولّى  قد  فكتبتيز  اليهودي؛  ومنشأ  بالذ  لنصراني  امرأة:  أإليه  بمنشا، ى  اليهود  عز 
إاّل نظرتوا المسلمين بك،  نسطوروس، وأذل  بابن  أمر  لنصارى  ا في  فقبض  اليهوديي،  ثلنسطابن  والنصراني، وأخذ من    لعزيز على  ألف  ورس  ثمائة 

الياء لمحاضرة؛ "مينشا" بن االمنتظم وحس  وفية  ر والشارة إلى من نال الوزار"كذا في األصل وابن األثيي؛  نشأ اليهودالهامش عن مثم ذكر في    دينار"

 (. 2008، تغرى بن(المثناة. 
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الخليفة    في  منشأتأكيد أن    أيال يوجد   القرائية  فيالعزيز باهلل كان    الفاطميعهد  اليهودية    هيو  الملة   التي الطائفة 
ومع مصر    في ائلة منشة الحديثة  بع  قة تربطه الو أن هناك ع، أرة اليهودبحا  تابرك  ضي القا   سكنت بالقرب من مسجد

فاألمذ أكثر من    الدراسةر يستحق  لك  أكثر وضوًحا وشفافية وربما  فهو  لـعائلة منشة  للتاريخ األحدث   أي وبالنسبة 
 عائلة أخرى. 

العائلة بخالف    في هذه  ارتبطت سيرة  الحديث  اقتصاأالعصر  ترك  بنائهأ  من  ت عددعفدتطلعة  دية مو نظرة  الى  ا 
حيث عاشوا هناك وأسسوا مجتمع جديد أقل   (1)  االسكندريةوالرحيل نحو    نهاية القرن التاسع عشر  فيرة  ينة القاهدم

الربانية هناك    قرائيتشددا وتحفظا من مجتمع   الطائفة  الثقافية   نواحيجميع    فيالقاهرة، حيث انخرطوا مع  الحياة 
  هرة. لم قاالطائفة يهود  ل أقل تزمتًا وانغالقا من  بشكعهم ولكن  ئقرائية وشرابعقيدتهم ال  ظينفتحوا مظلن  إو  داريةوال

   (2)  مصر  فييمثل أغنى العائالت القرائية بل أغنى العائالت اليهودية    من عائلة منشة  السكندريةيكن فقط فرع  
(Al-Kodsi, 1987, P.57)    أبنائها يمثل وجاهة األبع  في  هي تضا  تعاليةم  ازيةوبرجووكان عدد من    حيان ض 

  األوسمة دد منهم على لقب البارون وعدد من  ع  بعد أن حصل  ئلة المالكةتمتع بها بعض أمراء العا  التي  وازيةجبرال
 .من إمبراطور النمسا، بالضافة إلى الجنسية النمساوية

ن  هل كا  فيهكان    الذيالمندثر    سيمنالريح  ضو  بركات بحارة اليهود  القاضيحول مسجد    هام  هنا يتبادر للذهن سؤال
اله الشخصيات    منسيذا  أحد  الكن  م  اليهودية؟هو  واألأصحاب  تحّولوا  رامات  الذين  غياب    فيولياء  من  ما  لحظة 

أدلة تاريخية سوى عبقرية    أي وعدم اقترانه ب  مسجد؟ وبرغم غرابة هذا االحتمال  فيسالمية  إالتاريخ الجيد لشخصية  
مسجد   شخصية   تاريخي  ندس  أي  غيابمع    تزامنًا  اليهودي.  الحيقلب    في  كاتبر  ضيالقاموقع  طبيعة  يوضح 

تفرضها الداللة اللغوية    التيمثل هذا النوع من الشكوك المربكة    فين المبكر جًدا أن نستغرق  ذلك م  .. ومعمنسيلا
ة  الثقاف  فيوعميقًا    دييهولا  حيلابعيًدا عن    منسي" قبل أن نقوم برحلة أخرى نستكشف فيها حكاية المنسيلكلمة "ال
 .عربيلاوالتراث ية السالم

 

الواحد  من القرن  الثانيأحدثت فيه خالل مطلع العقد  التية اليهود بعد التجديدات األخيرة ارح  فيبركات  يالفاضلمسجد   (2) شكل
 ح المفقود صاحب الضري منسيلية اتدالل على شخصيتم االس  أنيمكن بشيء منها   التيماحية بذلك كل المعالم التاريخية  والعشرون

 
   الباحث مصدر:لا

 

 
ى الشأن المتعلق بطقوس  وانصهروا في مجتمع اليهود السفرديم فيما عد ي السكندرية، ة لتستقر فقرائية من القاهر رحلت عشرون عائلة 1860خالل عام  1

 عضًوا.  234جرة تضم موعة المهاه المج هذ نتكا 1947لول عام القاهرة؛ وبححاخام اتباع  العبادات، حيث استمروا في

القرا"هذه ه 2 اليهود  لم يتواجد بي ة آالف عضوجتمع يتكون من خمسئين في مصر، في مي حقيقة وضع  أكثر من مئة وخمسون ممن نستطيع أن  ،  نهم 
غاية  دهم الناس أثرياء وأثرياء للنوا ممن يعنهم كاه مب  سطة وعدد ال بأسالطبقة المتومستوى  أقل من  هم فقراء، أما البقية فهي إما ذات ثراء أعلى أو  نسمي

 ( Al-Kodsi, 1987) في بعض األحيان"
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 (  )المسلمة منسيأصل وشتات عائلة ال 5

والوضــع الشــائك   الثقافــة العربيــة  فــيوجــذورها العميقــة    اللغــوي  االصــطالح  فــي"  منســيبعد التعرف على كلمة "ال
ح للأفضــل األمن  مارب ةاليهوديقفة المسيحيّة والث فية اصّ ا الخجذورهتحمل أيًضا    يالتوالغريب للكلمة    طبيعــةن نلمــّ

)جغرافيًا( سوف تحملنــا لســرد شــتات عائلــة معنى هذه الكلمة  رحلة التعّرف على  وبالتأكيد  رية والعربية للكلمةالمص
 .والبلدان العربية المصريبين محافظات القطر  منسيال

 صرم في منسيالعائالت  5/1

وجيــع هــؤالء ذو   لهــا  خيالتــاريدهــا يــدركون األصــل  أفراض  بع  امصر تقريبً كل محافظات    في  منسيئلة الر عاتنتش
والــبعض اآلخــر قــد  اط بجماعة "األشــراف" أو مــن محبــى آل البيــتاب االرتبقل من أصحنزعة صوفية أو على األ

 أو كلمــة ةعــدوا لقــب العائلــ ال ت منســية المــ لهم كل فبالنسبة يةانخرط وسط الثقافة الشعبية المصرية وهؤالء هم األكثر
ل شخصــيّة  من بطولة الممثــل عــادل المــام " منسيم يحمل اسم "الفيل مصر فييوجد  ة من عالم بعيدبيّ غرائ الــذى مثــّ
 :يالمصرمعناها   في" منسيلكلمة "ال  سنيمائيةواستدعاء صورة  استقراء "وحيد حامد"  ل كاتبهووالذى حا منسيال

.. منســيليوســف ا  اســمي"أنــا  سه:  ا عن نففً ومعرً   اء األحمرالسيدة ذات الردمحّدثا  مزلقان  عامل ال  منسيال
يفتقر   الذيمن التعّجب    شيئا  فينحوه عبر دّخانها  لّع  وتتط  يدها سيجارة  فيتحمل    درويش"  منسييوسف ال
لحظة لم  تلك ال  فيبها  أن تعجّ   عنها يؤّكد أظهر الثقافة العربية والمصرية غريبه  الذيولكن الفيلم   إلى الدهشة
 ؟"منسيال اسمه كببا" ه:سألتالفضول عندما  مارب سخريةشائبة من يكن به 

 أريحيّة وسذاجة. فييجاوب  "منسييوسف ال لوحدي أسميأنا "ال أبويا.. درويش..  عامل المزلقان:

 غراب:اســت  فــيوتســأل    اسهأنفا  تلتقط  خانهاتلفظ د  نفًسا جديًدا من سيجارتها  )غادة(تلتقط ذات الرداء األحمر
 "ا سّماكش يوسف بس؟ه ملي ين؟ميإسسّماك  يه"بباك ل

 حــاليده حيكــون  االســم أنيعــرف  كــشنشمــا   بقــي. بس هللا يرحمــه  الحسد.عليّا من    خائف"كان    ل:العام
 فــيبــدأ  أمامه ليلس  تج  التي  يبتسم للفتاة  كلماته بشيء من الفخر والتصالح مع الذات  .. مردّداطول العمر!!"

 حياته.ر بعضهما البعض طوال اوصتين جوكال الق مع الفشل تصالحهوشرح قصة فشله 

والسيدة   مامإفيه عادل    منسيولعب دور ال  د" "وحيد حام  و الخاص بهيالفيلم الذى أخرجه شريف عرفة وكتب السينار
 نســيملكلمــة ال  بيشــعالمعنــى  لجانب من الكشف صورة جديدة وعميقة    اآلنسة غادة  ذات الرداء األحمر  دور"  يسرا" 
بمعنى المهمل أو المنبوذ وأضاف إليها   منسية الهر كلمإذ أظ  –  (3199،  حامد)  لمصريةا  لعربيةالشعبية االثقافة    في

على ذات الرداء الحمر عددا من القصص الخيالية  منسيفبعد أن قّص ال  الّزواج" وجميع القطارات  ة"الذى فاته قاطر
ّمهــا مــن تحع ال يســتطييعيشــها  التــياسية لقلحياة اا أنإيّاها مخبًرا  لفاتناتثالت السينما وامم من جاته المختلقةعن زي

ا   فيء األحمر  وهنا تنطلق ذات الردا  دون مثل هذه الخياالت ضحكة عفويّة سرعان ما تقطعها بسؤال قد يبــدوا مفاجئــً
 ن التعــاطف. قالتها بشيء م.اتك؟؟!!"ف  لجوازقطر ابقى..! إنت  ي“قول استنتاجها:ولكنه يحمل منطق كبير بناًء على  

 قة.والشف

 يكمــل:خرة ثــم تشوبها ضــحكة تبــدو ســا  حزينةقالها بنبرة    !!؟؟"فاتني  ليالجواز بس  "هو قطر ال  :منسيلا
ا . ولمّــ الصــغيّرين.قطر اللعب مع العيــال  فاتني عارفة حضرتك وانا صغيّر  قطورات الدنيا كلّها  فاتتني  “أنا
. القطــر حتــى شــقاوة الشــبان.... التعليمبتاعة  يةالسبن فيتشعبطت ب إدرسة يدوت الموروح  رت شويّةكب
 بتعــدي الســكة الحديــد وقطــورات كتيــر فــيشتغل دلوقتى ب وادينيعليّا من غير ما يهّدى...   اعها بيعدىبت

 (1993، حامد) !"يعبروني...!. وال من.عليا  

" منســي"الة  لمدالالت كجيّدة عن  ألنه يمنحنا صورة    قةالحاريخيّة  سردية ت  أيهمية عن  ال يقل أ  الذيبعد هذا التقديم  
اء االســمحــد أهــو  منســيعائلــة الن نعرف أن اسم ولقــب أصار من المناسب    المصريلشعب  ية للحضركرة االذا  في

دلتــا  فــي د تفّرعــتالمسلمة وقــ  منسيسباط عائالت الأسوف نجد   .المصريكامل القطر    فيذائعة الصيت والمنتشرة  
 ومــدن (3)ســيناء فــيو وبمــن الجنــ المنــاطق النائيــة  فــي  ىتــ ح  (2)  ةالقــاهر  فيو  (1)الصعيد    فينتشرت  كما ا  (1)صرم

 
رقيّة منصــورة؛ الشــ كلــك فــي المحلــة الكبــرى وفــي النــاطر وبين القومحافظة القيلوبية مركز طحــانوب شــ حافظة الشرقية؛ متا مصر: عائلة المنسى في دل1

 حافظة البحيرة.من ينتشر في محيث يدعون ان اصولهم من بنى هالل؛ وكذلك يوجد من بينهم  مح؛ك مينا القس؛ وكذلرون بها في مركز بلبيويكث
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األردن والمملكــة العربيــة  فــي منســيبعضها يمتد بصلة قرابة بعائالت تحمل لقب ال  نأحتى    (5)والسكندرية  (4)القنال
د ف نجــ يــا ســووليب (6)ببالد المغرب  بيرتبط بنسمنهم من  و  رغرب مص  يفحتى    فلسطين وبالد الشام  فيالسعودية و

الطريقــة و شــيوخ  الصــوفية فــيو "المنســية" كــان مــن بيــنهم األعــالم أ"  منســيلئلــة "اأفــراد عا  حاضًرا  منسيلا  بلق
والكثيــر مــنهم   مصــر وخارجهــا  فــيوهم من سنتتبع سيرهم ونتعّرف على أضرحتهم ومقاماتهم المنتشرة    والورعون

ا مــن تــ ولكــن مــن بيــنهم أ  (7)ةيعائر الصوفبادات والشتّجه للعا مــنهم   نااة وكــ الحيــ   نــواحيكــل    فــيتشــر  ناووّزع  يضــً
لقى أحتى  محافظة الغربية  فيذاع صيتها   التيالجرامية   منسيئلة الومن بين هؤالء االشقياء عا  المجرمين واألشقياء

د مــن الشخصــيات مقابــل عــد فــيتــأتى شــاذة ت الحــاالال هــيهــذه كــل ولكن كانت  -(8)2013 عام   فيالقبض عليها  
م عل فيعمال األدبية والروائية وكتب د كبير من األحب عدوصا  9194مواليد    قنديل"  منسيالد  حم"مة مثل:  الالمع

ةصاحب الكتابــات    "منسي"محمود عبد الحليم  و  األنثروبولوجيالنفس  ا عائلــة و  المتعلقــة بعلــوم الحصــاء والتربويــّ
 حصــر ســع المجــال لــذكرهم أويتّ  الا مــ مبالمئــات وآخــرون  (9) ة بــالجيزةالعربيــ  نجمــةة الت قبيلــ تزّعم تيال  البطران

لبناء تصــور عــام  -" منسيلياء وأصحاب المقامات من عائلة "الحال هذه الدراسة معنيّة بتتبع األو  أيوعلى    ائهم.أسم
ة ن كلمــ ظهــرت أراســة أالد ولكــن هــودبركــات بحــارة الي القاضــيجــامع  فــيعن شخصية صاحب الضريح المنــدثر  

ا حكــًرا علــى أرض ال عائلةفإن سبط  مين وحدهملمسلا  لىع  تكن حكًرا" مثلما لم  منسي"ال منسية المسلمة لم يكن أيضــً
 .مصر

قّدمه  كان ي الذي الشخصيإلى الكارت   بالضافة تعود لنهاية القرن التاسع عشر  البطران منسيصورة شخصية للشيخ رحيم على  (3)ل شك
 ة. ألمريكيبالواليات المتحدة ا مة  ن العاتبة بوسطومك أرشيفعن مجموعة  تاألهراماار ائحين وزوّ للس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بان من  من اشراف بنيزة؛ كذلك عائلة "صلح منسي" ن بالجالبدرشيية في محافظة قنا؛ وبدهشور مركز المنس ءبناتشرا ين لصعيد:عائلة المنسى في ا1

قرية بني في ؛ وكذلك ف البلدغاغه آبا الوقمحافظه المنيا مركز م؛ وهناك ايًضا في الحاجر بني سليمان يةقر؛ وكذلك بليفيا عافرة؛ بنى سويف قريةالج 
  مغاغهب واللمس

 الشعرية؛   منطقة باب ة( وكذلك فيمهّجرى القنال )أصول دمياطيّهم من وايلى وفي منطقة ال ينتشرون في القاهرة:عائلة المنسى  2
اء تدعى  ة كبيرة تعيش في سن؛ حيث توجد قبيلم تمتد لسيناءفروع عائلة المنسى الفلسطينية من يدعى ابناءها ان اصوله بينمن سيناء: نسى في عائلة الم3
 (.  المنسيعبد السالم  راميعن إفادة ) "المنسيقبيلة "
اء؛ وكذلك يوجد منهم في بورسعيد؛ ومحافظة  زرقكور والا مثل فارسوالقرى المحيطة بهينة دمياط  عاتها في مدأكبر تجمّ   سى في مدن القنال:ة المنعائل  4

 . السماعيليّة
تد اصولهم إلى المغرب؛  ذين يمال" والنسى الشهير بالخواجا )؟؟( "زكـا وكّ ء محمد زكى مسكندرية ابناأعالمها في ال  من  في اإلسكندرية:  ئلة المنسىعا5

 .يدمدينة رش وفيافظة البحيرة؛ كذلك في محمى بيطاش؛ ووالعج 
صالح بن عادل    بن علي بن  بن محمد بن بلقاسمبن محمد االشخم    ن محمد الجديشكري بن محمد بن البشير ب:  نس والجزائر والمغرب )عن إفادةتو  في  6

 من تونس(.  المانسي
 . 1933يب بدمنهور؛ ؛ مطبعة قض دليل الحاج"يج دار العلوم؛ وصاحب كتاب "نسى خرهيم الممن بينهم إبرا7
 .(2013، ةضرّ ): انظرللمزيد 8
  والدروب عض الجهات  راسة األهرام وببرجالها حومنوط    الجيزة،طران ومقرها مديرية  ي البعشائر الشيخ علي منسنجمة: شيخها فخر القبائل وال قبيلة ال9

 ربى مصر. لبالد المغرب غالموصلة 
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 1933من طبعات دمنهور عام  بعنوان "دليل الحاج"  منسيعن غالف كتاب إبراهيم ال (4) شكل

 
 

 العربية األقطار في منسيعائالت ال5/2

عائ أفراد  بها  يتّصف  الذى  الفخر  المنسيحالة  ال  المصري  قطرال  في  ةلة  نس  أنّهم   فيعتقادهم  ترجع  ين  سلحا  بمن 
عنه هللا  كثي  رضى  نسمرً لذلك  ما  "الا  مثل  أسماء  يقودنالحسيني  منسيع  ما  وهو  أخرى"  لمنظومة  جماعة    ا  من 

من لذلك سوف نجد نطاق كبير    فكرة عامة ليست حكًرا على مصر   هيو  آلل البيت  بانتسابهموالمعتقدين    األشراف
  م الحسين رضى هللا عنه اتنسب أبنائها لذرية الما  ضً أيو  منسيلعربية تحمل لقب ااألقطار ال   فيتشرة  ت المنالعائال

كلك يوجد   والمغرب  ليبيا  في وغرب مصر    (2)   والمملكة العربية السعودية  عامةالشام  وبالد    (1) األردن  فييتوّزعون  
 . يمنسالمقيمين لقب د مواطنيها يحمل أحبية ال د دولة عرويمكن القول أنه ال توج السودان فيمن المنسيين 

االه  عدب  المقتضب  ذا  ال كرف  نوكوّ ستعراض  عائلة  عامة عن  وانتشارها    منسية  األقطار    فيو  صرم  فيومكانتها 
العربية  أيمكن استبيان    العربية للقبائل  العائلة يعود نسبها  إلى مصر    التين هذه  العاص    في هاجرت مع عمرو بن 
الفروعّرعتف  ي والذر  صعيد مص  فيراقها  عوأقدم أصولها  أر  يتواف  لكلذ  الفتحزمن   العديد من  منه   في   رةً تشمن  ت 

فكانت   ودعاوى المصاهرة   الحسينياكتسب المزيد من العراقة بلقب    ي الذ  الحجازيوهناك األصل    العربيةاالقطار  
 الحجاز. فيسرة المنسية ذائعة الصيت أ

  من يًضا  أالكثير  ن من بينهم  اكة والديني  زهر والمعاهدباأللاللتحاق  ير منهم  دفع الكثاألسرة    النسب الشريف ألبناء هذه
ال والمشايخ  أهل  واأل  وأصحابذكر  ولذل  ولياءالكرامات  الك  عائالت  شّكلته  الذى  الواسع  االنتشار    في   منسيإزاء 
والمقامات    انتشارتزامن مع    المصري القطر   بين    التيآخر لألضرحة   التي يئة  اله  بنفس  مصرمحافظات  توّزعت 
 أقطار عربية.  فيضرحة والمقامات من سنجده ألبل وهناك من بين تلك ا يةسن المعائالت عت فيها ايًضا التوزّ 

 ولياء مصر الصالحينأرفين باهلل والمشايخ وابين الع منسي تصنعه كلمة ال الذيالواسع النطاق  6

"ال كلمة  على  في"  منسيبتتبع  التعرف  عليه  لذ ا  حضاريلاالرث    محاولة  يكون  قد  الى    في دثر  المن  منسيضريح 
اليهود  القاضيد  سجم بحارة  نجد  بركات  بأسأ  سوف  ال  عدًدا  تمتلك  العربية  والمنطقة  المزارات    ن مصر  من  به 

"الحت  التيواألضرحة   اسم  المنسيمل  "عبد هللا  أشهرها هو ضريح سيدى  بالظاهرمنسي"  الشعرية  باب  بمنطقة   "  
ن كانالغريب    االسمفس  وهو  ال  الذى  الموجود  يحمله  اليهود  ياضالقمسجد    في ضريح  بحارة  يزا  بركات  هذا    لال 

حل    فيقد تساعد    منسيتحمل لقب ال  التيمزيد من األضرحة  بحث عن  ربما ال  حد ذاته يعتبر لغًزا تاريخيًا  فيمر  األ
 مل على األقل. بدافع األالدراسة قها هذه ب أن تطركل أبواب هذه األضرحة يج أو قد تزيده صعوبة وتعقيًدا هذا اللغز

 
خرج اجدادهم من  ة ترجع اصولها إلى مصر حيث سى األردنيّالمن ئلة عا  األردنيين؛ ان و من المنسيينوه"عبد هللا احمد عبد هللا المنسى أبو رامى"  يعتقد1

  . عن 1948هناك منذ عام    ين إلى األردن استقرّرواعن فلسطد تهجيرهم  تت عشيرتهم؛ وبعها حيث نبرحلوا غلى فلسطين وهناك استقّروا بمصر و  صعيد
 ة.ونيكتر" مدّونة إل ردناألالمنسى في : "أكبر تجّمع لعشيرة عبد هللا المنسى

من آل ل شيب ثم  آل سعيد ثم من آ  هم من  ينوالذ  "آل جابر"الحجاز وبأنّها من    رضأمن    كة العربية السعوديةفي الممل   "عائلة المنسى"صل  أيعتقد أن   2
فيم حابر  آل  ويتوّزع  ال  ّرة؛  بأطراف  م  وإض  ج  الع رب نواحي  ينزلون  "اللّْيث"  سكان  روعهذبي ان  الهطالن،  لّْيث ومن  و  لوأه  عة،السبوم:  ب ح،  ع لَّى ص  مي آل 

"  فرع آخر يدعى "الج    واألحالف. وهناك  -1؛ هم:الطائف ومنهمعدة قبائل    يه جنوبسان ونواحاْرث، وبالدهم مين ب لبح  من ن اْصرة، م ويسكنون الشُّع يبث،ابْري
ال قرية  العلي.  حمد، وسكناآل أة ولشرمن: آل غزيز واالحجا  -2عرايف.النمرة: الجرادي وآل سفران وذوو وصل. ويسكنون  لدفاس  الدلبة وا  -3هم قرية 

وال.  الحشرة،آل هرشي وزايد وآل منسي و  آل  -4ة.  منسي وسكناهم قريتا الحباب والخضر  عدة وآلوالعودة وآل س المراشدة وآل    -5  ويسكنون قرية الّطْ
ي ا.  ساعد وآل فنين والمظافرة والسعيد وسكناهم قر رة المشافية والغضاو  -7هللا وسكناهم قرية البورة.    اض وآل خلفل عووآ  محمدالصوفة وال  -6ية الي حب

:ريتي حرويسكنون قواللمعة والحكمة  آل عايد  ذاخرة وآل عكاف وآل زايد والعنوة ووالم ابْري من الجمال، من الهضبي، من الخميس، من    يزة والجناب. الج 
ن ا م ن ا فريض، من ض  ن من  من الْفدبع انحمد "الْولبد" ض  ة . ب يبد، منا عي ض  ٍر، من ع ن ز   بْشب

بي في  من  المنسية  عائلة  الحن  مثل  ارض  مصر؛  لصعيد  أصوله  يمتد  من  "اجاز  ا ابناء  المدينة  ونزلو  وهاجروالمنّورة"  نصارية  اليمن  صع  اإلى  دة  في 
من  مد منسى محمد صالح االنصارى  إفادة: مح  )عن  اريألنص نسي الخزرجي امتد نسبها لـ مواستقّروا بها إلى أن تركوها وارتحلوا إلى الحجاز. والتي ي

 . انصارية المدينة المنّورة( -سلطانةشارع  -المدينة المنّورة
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تبينكذوه تمتلك    وحدهار  مصن  أ  ا  ال  تسعةربما  اسم  تحمل  األقل  على  حارة    منسيأضرحة  بخالف ضريح 
المندثرال ال  يهود  بالقليوبية  منسيو   ببلبيس  منسيفهناك ضريح  بالصعيد  منسيو  طحانوب  أشمون   منسيو  مازورة 

ا  منسيو  بالمنوفية ومنسيت  مي   منسيو  لدقهليةدينطيط  ا  غمر  وباب  بالظاهر  األشه لشعرية   الحطابة  سينمو  رهو 
 طرابلس. منسيوهناك  جبل صهيون فيالقدس  منسيوخارج مصر يوجد  االشراف منسيو

  18أسسه عمرو بن العاص سنة  والذيمصر وإفريقيا  فييعد أقدم مسجد   والذي  ببلبيس   بمدينة مسجد سادات قريش (5) شكل
 منسيلعائلة ا  ة وضحة على ظهوردالل يحمل سجد ملهذا ا الرومانية  واستكمال فتح مصر بابليون حصن فتح  قبيل هجريًا

 الحجازية 

  (2016، ستوشى ) الباحث اعتمادا على المصدر:

 افظة الشرقية حم ببلبيس الكبير بالمسجد السعدون منسيال فيمصط  اهللرف بالعا مقام 7/1

  الفاطمي الحكم    كورةيعود تاريخه لبا  ر"د الكبيبالمسج  يعرف  مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مسجد عظيم  فييوجد  
ب  الفاطميالخليفة    أنشأه  حيث  مصر  في العارف  أيًضا  المسجد  أنكما    اهلل" "العزيز  مقام   فيصط"مباهلل    يضم 
ال.  ( 2015  ،الفيشاوي)  (1)   "منسيال الخليفة    مسجديذكر عن هذا  التردد    العزيز باهلل مؤسسه  الفاطميأن  كان كثير 

المنيّ   المدينةعلى المسجد و المسجد ونقل  في ة  ولقد وافته  إلى قراف  حمام قريب من  القاهرة سنة  ة  جثمانه من بلبيس 
360( كاالو  ذلك  في   م(970  اليوحهجريًا  تلقت  القرافة نت  بعيدة  ك  زويلة  غير  حارة  يقط  التي  عن  لم  بها  بعد  ن 
 (2) اليهود.

 في"السيد مصط العارف باهللقام بسبب م  شهرته الشعبية تدازدافلقد  المسجد يتحلّى به التيإلى جانب التاريخ الكبير 
الصو  "منسيال ا  فيالقطب  للقرن  يعوالذى    الخلوتيّة  لطريقةصاحب  تاريخه  إذ    م(1860-هـ1277)رالتاسع عشود 

أنّه اكتسب الطريقة عن    يروى عنه  الذى تصّدى للحملة  الشرقاويباهلل "الشيخ عبد هللا    العارفهذه  " شيخ األزهر 
زادت شهرته بين    التيالعديد من الكرامات    سينمكما يروى عن الشيخ ال  كرممر مجانب ع  مصر إلى رنسية على  الف

. أما العراف  (2014،  دة بلبيسيرج)  لضريح بتوافد جموع غفيرة من الناسواد  ى المسجلذا يحظ  (3)   يديهرموأتباعه  
 األنساب:   محققيأحد صّديق  بكريفيعّرفه  " صاحب الضريحمنسيال فيباهلل "السيد مصط

 
يح الشيخ  سمى حاليًا بمسجد الشيخ المنسى؛ وبه ضر  والذيجد المعز للدين؛  مسجد الكبير المعروف بمسبيس؛ المساجد ببلعلى رأس أشهر ال  يأتى"1

 . (2015، الفيشاوي)ة التي تعرف بها المدينة"؛ رحة الشهيراألضأس لى ريأتى ع الذيى المنس
مسجد القاضى بركات    اليهود؛ أوا؛ عن حارة  يلي؛ وهي غير بعيدة تمامالخلان  لحالي؛ خلفاطميين؛ والتي موقعها اليها؛ هي مقابر الخلفاء ا المشار إ القرافة  2

  يهود.بحارة ال
ورع   الذى عاش في ال  ةصواللصالح  إنه جدى الرجل االمنسي؛ صاحب الضريح: "  ف باهلل السيد مصط في  عار لمنعم المنسى"عن ايروى الشيخ "عبد ال3

لبيس  أحفاده في ن دفن بها وله مقام ومسجد ببلبيس إلى أثم أقام بب  حيفا لمصر ونزل بالعريش  ل منرح  الناس ثمكان له بئر ماء يرد عليه  في حيفا و
دى النيل حتى السودان   ونجوع وا   مدن وقرىوهم كثيرين جدا في مصر حيث ينتشرون في    ون في إربد في األردن ركزيتم   العربيبالوطن  أماكن شتى  

والعرب والمسلمين    التاريخ العظيم فخر اإلسالم  حمن" صاحب  على عبد الرالعبقرى " سنان باشا بن  اسى  لسيلحربى واالمنسى" هو حفيد القائد ا"  
 " .  عليهرحمة هللا
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ه الشهير شهدالمدفون بم  حيعدون السطوإلى سيدى سجاء اسمه منسوبًا      السعدونى  منسيال  فيد مصطالسيّ "هو  
 حييقال إن سعدون السطو-ى( وغيرهمع سعدون )الجتر   اعيليّةاالسمللترعة الحلوة    الشرقير  لبا  في  لبيسخارج ب

لتهم أ بها هو ووالده وعائس ونشلبيبب  السعدونى  منسي ال  فيد مصطالسي  ولد  النسب  فييجتمع مع السيد اللبدوى  
  في فتربّى    الحفنيهذا الطريق إلى    فيبسنده    الشرقاويهللا    عبدالشيخ    الم العارف باهللوأخذ عن شيخ اإلس  جميعًا

مرضاة   فيساعيًا    ويقضى حوائج العباد   فأقام ببلده يرشد الخلق  كمال منتهاهبلغ من ال  مذكور حتّىيخه الحجر ش
ء  بشزافشنّه كان    يرجامع الكبودفن بال   م(1860سبتمبر من عام  )  هـ1277ربيع األول سنة  في  فيو وقد ت  هللا تعالى

غيراده   انقطعفشنّه كان قد    ارتهجميع ما يلزم لعمقائًما بشعائره و  مصالح المسجد  فيًرا  ظاه هللا نوكان رحم  بيته
وعليه من   وهو اعمر مساجد البلد  باعهوأت  الشيخبنظر أوالد    لى اآلنحتى الحظه الشيخ  ولم يزل المسجد عامًرا إ

يب ما  والجالل  أح النور  ينكره  ال  و  العقل  آمين"رح  دهر  هللا    ، 1834ص  هـ،1355/ 1286  ،صديقيال)  مة 
بيس أربعة  يذكر على باشا مبارك أن ببل  " الخطط التوفيقيّة:    في ويذكره على باشا مبارك    . (2233،2139،1732
لثالث هو جامع مع المأمون واسادات وهو جاوهو جامع ال  الثانيو  اجدهار مسهم الجامع الكبير وهو أعم  جوامع

فهوبينم  السويقة الرابع  علي  المفرقعمع  جا  ا  منها  يصرف  أوقاف  ودوله  حوانيت  منها  اآلن    هاور وغيره  وهو 
مصر  قرى    فيوضعها فيه الصحابة رضى هللا عنهم    التيالمحاريب    في  المقريزيمعّطل الشعائر وخراب وقد عد  

بم ولعلّ محرابا  بلبيس  ادينة  الجامع  محراب  موبه  لكبيره  ضريحا  مثل  األضرحة  جملة  س  ن  سيدى  ن عدومقام 
 (77-74ص ، 1886 ،مبارك) المديرية" اليهأمن  مع فيه كثيركل سنة يجت فيوله مولدان  السطوحى

 سي السعدونى منبه مقام العارف باهلل السيد مصطفي البلبيس بالشرقية والمسجد الكبير ب  (6شكل )

 

    (Photographs made by Mohamed Aziz Leila on 2014) اعتمادا علىث الباح المصدر: 
 

 ( محافظة بنى سويفمصر )د بصعي  مازوره"قة "بمنط منسيمقام الشيخ ال 6/2

الكثير من  أبالرغم من   ال  التيالتاريخية    الرواياتن   أن  إال  صعيد مصر  فيكانت    منسيتتحدث عن أصول عائلة 
األولياء وأغلب أض  ذل  الدلتا  فيظهرت    لقب""ال  حامليلكرامات من  ب اصحا أرحة   د مقام الصعي  فيجد  يوك  ومع 

ترجع ورة" بمحافظة بنى سويف بصعيد مصر.  " وهو الواقع بقرية "مازمنسيال  سم "الشيخقل يحمل اواحد على األ
يطلق   ليبجوبالغرب منها يوجد موقع    يوسفشرق بحر    فيتقع    هيو  م قرية مازورةة مازورة على استسمية منطق

والمنطقة   منسيالهذا المكان يوجد مقام الشيخ  بو  24ة  مرن  ي رقلشا وحوض التل    23نمره    الغربيعليه حوض التل  
به ال  تعرف  الشيخ  مقام  لوجود  المس  بالمنطقة  منسي"نظًرا  الخرائط  على  باوموجود  بالمنطقة  الخاصة  سم  احية 

 (.2012، إبراهيم) ام شيخ("ق)م

  (يةة المنوف )محافظ شمونأية "لبيشة" مركز قرب منسيال سيديمقام  6/3

  يحمل داللة   " وهو وفقًا لهذه التسميةمنسيال  سيدياسم " يحمل  مسجد    بالمنوفيّة"لبيشة" مركز أشمون    ريةيوجد بق 
نهاية   فيلمسجد  يد اولقد تم تجد   منسيلقب ال  حامليو الشيوخ  أأحد العارفين    أو جزء من سيرةعلى وجود ضريح  

عام    فيفتتح  ا و  2018عام   فبراير  اف  2019منتصف    حافظةلموا  األوقافوزارة    مسئوليحه جمع من  تتاوحضر 
 بمحافظةات العائالت  كبريمن    ةواحد  هي  منسيتعد عائلة ال  .(2019،  فودة)  والشعبيةالحكومية    القياداتوعدد من  
 بد العالع   سيدي"مقام    وهو  سيةالمن  عائلةمقام يخص    وفية أيًضاالمن يوجد ب  ومركز تجّمعها بمدينة أشمون.  المنوفية

  الجوهري إبراهيم احمد  )  الجيوشمير  أ"شبل االسود"    سيدي بجوار مقام    بمحافظة المنوفية  شهداءبمدينة ال  "ضيعوال
   ( (4)رقم معلّقة 
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 (  )محافظة القليوبيّة بطحانوب منسيد سجم 6/4

وهــو مســجد  رعبيجاز الت إذا تنسب للمنسيّة التيجد  المساواحد من    ة القليوبيةحافظبطحانوب بم  منسييعتبر مسجد ال 
ة    متهد  وقد  لقرن العشرينبكرة من ايعود لفترة م  قديم وقــد شــيّد   (1)2016ســنة    ربيــع  فــيعمارته ومئذنته التاريخيــّ

آل ضــريح ألحــد    ةالقليوبيفظة  محا  فيألنه يوجد بالفعل    منسيأحمد عطية ال  وقد أشار  د القديم آخر جديدمكان المسج
ّرة عمالــه مســتمأتــزال ( وال GRC)  ات الـــمــن بلوكــ   مسجد آخر  يمالقد  لمسجدل امح  دشيّ   (0192،  المنسي)  سيمنال

 .2018اية عام حتى نه

 بالقليوبيّة قبل هدمها المئذنة القديمة لمسجد منسي بطحانوب  (7شكل )

 

 قليوبية أثناء هدمهالا  المئذنة التاريخية لمسجد منسي بطحانوب (8شكل )

 

   ( 2016،  مزييد ث استنادا على )الباح  :درالمص 

 ( )محافظة الدقهليةيط ددين في منسياليخ الشام مق 6/5

ال عائلة  من  شخصيتين  يخص  الضريح  " لهمأوّ   منسيهذا  لحفيده    الثانيوالمقام    (2)"منسيال  الجوهريالشيخ  ا 
تروى وتصور حياة الشيخ   تقامعلّ توجد بضع  ل الضريح  داخ   .ة يّ نائب المشيخة الجوهر  "ريالجوهإبراهيم أحمد  “

 
قًا:  معلّ  (12، مارس  2016)  ريخبتا  " بنا يكمل اعاده بناءه علي خيرر  منسي.هدم مأذنة مسجد لحظة  بعنوان: "   فيديو   نشر على موقع يوتيوب  :ييدمز  عّمار1

اصابه التشققات  دمادة بناء المسجد بعهالي طحانوب الكرام بإعاأحيث يقوم  اشهر. 8الي اآليله للسقوط بعد توقف دام مسجد منسي هدم مأذنة  تم بحمد هللا " 
.   عليه وسلمسول هللا صلي هللا ( صدق رجنةال  له بيتا في  من بني مسجدا هلل بني هللا الحديث ) لم في معني  صلي هللا عليه وس  والتصدعات قال رسول هللا 

 بحكومة النحاس.  وينالتم ا حمزة؛ وزيرر بمسجد آخر تاريخى؛ هو مسجد "الباشا"؛ نسبة إلى أحمد باشعرف أيًضا قرية طحانوب وتشتهت
الشريف  2 وأوالنسب  الجوهرى  وإبراهيم؛  للشيخ  في سجالالده أحمد  الشريف  النسب  انقاًل عن سجل  السات  رقمدة  تحت  لسن469  ألشراف    1357ة  ؛ 

سيب القطب الشيخ الجوهرى  النحبيب  "هو السيد ال؛ بدنتيط:  الجوهريّونت كتابة في لوحة معلّقة بضريح الشيخ  ة العموميّة بالقاهرة؛ كما دادة البكريبالس
بد هللا الحسينى  بن السيد عير الحسينى  منسى الكبل ابن السيد المتعاال   عبدبن السيد إبراهيم الكبير بن السيد  عنه بن السيد المنسى  المنسى رضى هللا    العوضى
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المقام منهوالبع  صاحب  نسبهيرا  ض  له  وى  مرسومة  تصاوير  عن  عبارة  اآلخر  فوتوغرافية    والبعض  أو صور 
 ". منسيال  الجوهريمن خاللها أمكن كتابة وتدوين تاريخ "الشيخ  التيو " الجوهريحمد أيم براهإ"  لحفيده

شهد  مالفحم يمن  القلممرسومة ب خصية له في دينديط بالدقهلية يساًرا صورة شلجوهري خ االشيفي مقام  المعلّقات ت و لوحابعض ال  (9شكل )
 المقام من الداخل ولوحة معلّقة تنسب لحفيد الجوهري 

ضريح   لعام    الجوهرييعود  وما  1939بدينديط  بنائه  أحداث  أما  من  الشيخ    لوقائعفتعود    واكبه    الجوهري وفاة 
صفر    72م  يو  في  ( وكان ذلك 108عن عمر يناهز المائة وثمان سنوات )  هريوالجالشيخ    فيتو  حيث  نفسه  يمنسلا

 من بها من أولياء بها بعد أن طاف بالبلدة وب وهو بخلوته بالحاكميّة ودفن 1938إبريل عام   27هـ الموفق 1357عام 
فقد جاء دفنه بناًءا  ة( يالمنس لجوهرية وبمولد )ا فمعرووقيام الضريح بها والمولد ال  أما كيفية وصول جثمانه لدنطيط

ون  وفعاًل تعا  )الشهيد(–  بجوار يدى محمد بن تميم الدارى  ديط" قله إلى بلدة "دنأن ين  الشيخ أحمدعلى طلبه من نجله  
إذن    هناكسًرا ولكن لشيخ أعلمه أن  له  نق  ابنهوحاول    محب نافع مع خلفائه ومحبيه وبنوا له الضريح بدنديط  العمدة
لم    هيالجثّة كما    أيا رب حينمندهش الطبيوامر بإخراج الجثّة للكشف عليها وا  مسيحيلاوحضر الطبيب    حقمن ال

ن أفما كان من الطبيب إال    يوم  480م أنّه مضى على وفاته  بيضاء ومحفوظ بعناية هللا رغ  هيتتغيّر ولحيته كما  
حيث طاف على جميع   كبيًرا  اه فرحً وكان نقل  لشيخ أحمدالده  ات وأعطاها لومبلغ خمسة جنيهإسالمه وأخرج    أعلن

بالمنط  الشئون    فيصو  موكب  فيقة  األولياء  وزارة  صّرحت  وقد  للشيخ  االجتماعيمهيب  مولد  بعمل    الجوهري ة 
احمد  )  (155/2/ 26/)4906قم  بتصريح ر ال محاف  فيكذلك    –  ((1)رقم  معل قة    ،الجوهريإبراهيم  دقهلية يوجد  ظة 
"سيدى الكائالكبير  سينمال  مقام  ميتبن ضريحه  "  القديمة  مقابر  الكريمة  غمر  أسرته  احمبإ)مع    هري الجود  راهيم 

 ( (4)رقم معل قة 

 ليفة القاهرة لخا حي بساحة األشراف الحسينيمقام الشيخ عبد هللا  6/6

  ي منسال  ئلي عال  ينسب هذا الضريح ألحد أصو  هرةيقع هذا الضريح بساحة األشراف بجوار مقام السيدة رقية بالقا 
منطقة ساحة األشراف بالخليفة    ((4)رقم    معل قة  يوهرالجإبراهيم احمد  )  دينديط  جوهري  حد أجدادأك  الجوهريةفرع  

وش األولياء  وأضرحة  مقابر  من  العديد  البيتتضم  آل  من  رقيّة  خصيات  السيدة  ومقام  مسجد  سكينة    مثل  والسيدة 
نفيس مثل  أومقامات    ةوالسيدة  "جعف  يفرجعال  سيديولياء  الصادقأو  عاتكوالسيد  " ر  "عّمة  ة  الصالة    النبية  عليه 

 . (0162، البرمى) والسالم" 

 
ن السيد  بر بن السيد حسن ب يد بن السيد على بن السعيد األكسع  السيدسيد زدان بن  مد زيدان بن السيد زيدان بن السيد على بن السيد حسن بن البن السيد مح
بن حاتم بن  د عمر العراقى بن السيد عوض  حى بن السيراقى البطائلعوضى الع بن السيد عوض احمد  د م لسيبن السيد عثمان بن السيد أحمد بم اعبد المتعال  

السيد بن     ابن السيد موسى بنن بن السيد عبد هللا السيد عبد الجواد بن السيد عثما بن  دين السيد حسام الالسيد قيس بن السيد عثمان بن السيد مرزوق بن ا
واد بن على الراضى بن موسى الكاظم ابن  ى الهادى بن المام محمد الجالمام عل  فر الزكى بنالسيد جع  هر عبد هللا بنالطابن  م  السيد جميل بن السيد ساّل 

م  كرّ ام على بن أبى طالب رضى هللا عنه والحسين السبط بن الممام أبى عبد هللا  لمام على زين العابدين ابن الن ااقر بمام محمد البجعفر الصادق بم ال
 ونفعنا هللا بهم أجمعين" ليه وسلّم صلى هللا ع رسول هللا وجهه وابن بنت  هللا 
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 م 1706بمدينة القدس  منسيمقام الشيخ ال 6/7

د بن السيد محمّ  ونقيب أشراف مدينة القدس الخليليتزّعمها الشيخ محمد   قدس ثورةمدينة ال فيحدثت  1705عام  في
لهاكمً وحا   للمدينةها شيًخا  تن وقى كاوالذ   الحسيني  الوفائي  فيمصط ينتمى لألسرة  في والذى كان    ا    نيّة يالحس  نسبه 

حيث تم القبض عليهم    ة طرطوسوالتجا النقيب و رجاله إلى قلع  يةنالقدس من قبل السلطات العثما  فيرة  الثو  مدتخأ
وأعدموا   قصر  م1705هـ/1117عام    فيهناك  مح  "أّما  النقيب  السيد  توال  القدس  فيّمد  معق  حّولذى  اًل  ليكون 

بناء   فيواستعملت حجارته    لى جبل صهيونه إارتج اًما ونقلت حفقد تم هده تم  األخيرةمراحلها    فيّصة  وخاورة  للث
  م 1706  امع  فيوكان ذلك    (2011،  عبد الجبوري)   داود عليه السالم"  النبيم  بالقرب من مقا  منسيمقام للشيخ ال

العارف) الض  (.356ص  ،1999،عارف  قرابة  أبيمتد  ريح  هذا  مقابر    ترم  15×15بعاد  جنوب   األرمنويقع 
  الدجاني دفن األطفال الصغار من عائلة  هو مقبرة مخصصة لو  (2016  ،شربوطو  أب)  صهيونجبل    فيوالسريان  
ذى ذكره عارف  ال  "منسي"الشيخ محّمد ال  وهو  ن بهالذى عرف باسم صاحبه المدفو   منسيال  ضريح وبها    ةالمقدسي
أشار له    عساليكامل جميل    ا أن مك  ( 9991،  العارف)  عائلة الدجانيّةل لألودس بأنّه األب اينة القخ مدمؤرّ   العارف
    المنسي" في حي النبي داود  قبر الشيخ    داود  النبيبالقرب من قبر    ضريحويقع    المجاهدينباعتباره من    أيضا
 . (1981، العسلى) و من المجاهدين"وه

 لسباالمنسي بطر ةعليّ  ضريح 6/8

األ  منسيال  لم يقتصر وجود أضرحة عائلة الحسينيّ ذات  لها    نألرد ن والسطية على مصر وفصول  بل هناك وجود 
   . (6200، )شماخى "طرابلس في منسيالسيدة "عليّة ال ضريح فيكما غربًا ليبيا 

 للقلعة بباب الحطابة بالجهة البحرية منسيقبة ال 6/9

جاء وصفها على    . (Attabek-el-Babبة )ّطاالحمنطقة باب    فيمحمد على  لعة  بالناحية الشمالية لق القبة    تقع هذه
 :  1889تقارير لجنة حفظ اآلثار العربية لعام  في  يالتالالنحو 

بالجهيبً "قر الحطابة  باب  من  يرى  ا  للقلعة  البحرية  قائمة على رصيف  فية  قبّة  الغربية  تجتذب    الجهة 
فالكتابة   قامهى معل  ضوعةموالالمنسي قبة الشيخ    هيا وونقهتها وغرابة رر إليها لحسن هيئتوجيه النظ

م  جًدا ولقلّة عرضها ل  رتفعة خل القبة ممنه إفريز بداالكتابة المكّون  تقرأ ورت ال  من خارجها تالشت وصا
 تتيّسر قراءتها. 

لهذه   نشئالمالغالب على   فييستدل منها    التيشبابيك القبة   ينب  التيالحشوات    فيالطرة المعتاد تكرارها  
ن الهيئة وحسن الشغل ة غير أالكتاب  في  التيا ولم يبق سوى الزخارف  اد وجودهالقبة ليست مثل المعت

ان   منهما  األثر  يؤخذ  يهذا  أن  بد  القرال  والتاسكون من عهد  الثامن  الهجرة )ن  من  عشر   الرابع  أيع 
آلثار هذه القبة ضمن ادرج  من اللجنة    الثانيقومسيون  يطلب ال   وعلى ذلك  المسيح(والخامس عشر بعد  

المقالعر والشروع  بية  حفظها  الز  فيتضى  هو  ما  لحفظه إجراء  االم  من  تنكيس   التيمال  عا  اخّصها 
الذائاأل وت  المباني  فيبة  جزاء  الدالخارجية  بعض  الباب  ركيب  تجاه  الموجود  الرصيف  إلى  للتوصل  رج 

ة اآلن  يها ولكونها مستعملذورات ف االقضع  ع الجيران من والدخول للقبة لمناب متين على محل  ووضع ب
 لقاعة المجاورة للقبة.لى الك إل ذ نق أفقيةفنرى  صفة مخزن لوضع الحوانيتب

 8918ر سنة ديسمب 4 فيتحريًرا 

 ـــــــــــــاآت(ــــــــــــــ)اإلمضــــــــ

 )جران( هرتس( )

 (118-171، ص1884، العربية القديمةثار لجنه حفظ اآل) المصدر: 

 

النادر والمقتلهذا    افً خال الالوصف  لقبة وضريح  الدراسة ألية معلومات  سيمنضب  تتوّصل  افية عن ضريح  إض  لم 
الواسع    فيبعد هذا االستعراض للنطاق الجغرا  المندثرة.حد االثار  أنّه  أائًما أم  ال يزال ق  وه  الحّطابة  فيالقائم    منسيال

أ   أضرحة مل  تش  الذي  الفراد من  وقبور  الصعنف  عر  منسيعائلة  الكراهم  لهم  المناس  ماتالح ونسبت  ب ربما من 
 حي " بمنسيال  ن عبد هللامحّمد ب  سيديوهو ضريح "   بين كل تلك األضرحةرة  يح األهم واألكثر شهاستعراض الضر

 عرية بالقاهرة. ب الشأو با الظاهر
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  رظاهال  حيب  (Mohamed el-Mansi tombeau de Dayedi)  المنسيضريح محمد بن عبد هللا    6/10
 ( 1)(,Zàher-el à Châra Caire)  بالقاهرة

سين   ابن الحبن عبد هللا سيدى: محمدوهو يعود لشخصيّة "  سيّد جالل يفمش مبشارع بورسعيد وأما ذا الضريحع هيق 
محمد بن عبد  إلى "   لنسبته  ذا الضريحجاءت الشهرة الواسعة له   ("محمد صبيح)(2)  منسيه" ويشتهر بالرضى هللا عن

ال عبد هللامنسيهللا  أبو  المام  أن  حيث  و"  الحسين  بن  وا  الصالة  عليه  هللا  رسول  سبط  هو  "محمد   لسالمالده  ولد 
هو    الهجريولكن التاريخ    م688  من عام مارس    5الموافق     هجرية  68  شعبان عام  26  في" صاحب المقام  منسيال

 صوفية  لةليوشعائر من الذكر لحياء  ولد  من كل عام يقام له م  رمضان  هذا اليوم و بيل  فيحيث    تذّكره  فياألنسب  
لشعرية  ب ابا  فيريحه  ض  أمام  فيمن كل مكان لحياء هذا الحفل الصو  المادحون  ويأتينوار والكهارب  يها األ تقاد ف

 .(3) تزخر بأولياء هللا الصالحين ومقاماتهم التيالمنطقة  هيبمنطقة الظاهر و
 قاهرة اهر باب الشعرية اللظ المنسي بحي ابن عبد هللا  ضريح محمد( 10)ل شك

 
"هذا   عليها  بكت وقد األبيضمشغولة بلونين األخضر و االحمر و  لخيّامية احيث وضعت ستارة من اعمال  داخل من ال المقام ى اليمينلإ

  لطوب اللبنمن اث القبة الخضراء المبنية ي ح الخارجمقام من : شكل الوإلى اليسار نجل اإلمام الحسين"  منسيلبن عبد هللا ا  مقام محمد
فون أمامها  قي الوسيلة واصحاب  كان المريدين التي الحديديةالنافذة  الصورة فيويظهر  له  شارةالذى سبق التعلو المقام    ناءغير منتظمة الب 
  كنول ةوهو تشبه بالجاهلي  شيء في حيح االسالممن ص ليست التيمن األعمال  هيو  أن يتوسط بينهم وبين ربهم ب المقاميتضّرعون لصاح

  هير المكانالتهوية وتط أعمالمن اجل    صاحب المقام مولد  يوم  في  ال يتم فتحها إال  طوال العام ذه النافذة مغلقةحال اليوم ترى ه أيعلى 
  .(2016، مزييد ) الباحث استنادا على المصدر: وما شابه.  األتربةمن 

 
 هرة رية القاباب الشعالمنسي بحي الظاهر   كروكيّات المخططات المعمارية لضريح محمد بن عبد هللا  (11شكل )

حيث ان الضريح   انيةا على زيارة ميد وليس بناءً وتوغرافية عدد من الصور الف ت بمعلوميةهذه الكروكيّا  مالحظة: تم رسم
 %70الـ تتجاوز تها دقّ   اعتبارلذلك ال يمكن   مغلق طوال العام

 

 
وهو يحمل يًرا مفّصال عنه؛  يرد ضمن كراستها أو أعمالها تقرلم  ذلك    العربية ومع  رد اسم الضريح في كل جداول الحصر الخاصة بلجنة حفظ االثاري 1

 عربية.ر الثااأل ( ولكنّهم ال يعّدونه من ضمن20اص )رقم تسجيل خ
 (. msobieh.com//ps:/httلكترونية؛ نشرت في؛ )"؛ مقالة إ سالم (ن موالنا االمام الحسين علية الاب نسى )سيدى الم "بيح )د(:محمد ص2
واهب  المى أبو  ويقابله سيد  مقام سيدى "الطشطوشى"هناك  عرف بـ"سلطان الموّحدين"؛ كذلك  ؛ "سيدى على البيومى" الذى ييوجد مقام  هذا المنطقةفي    3

ه مدفون حسين نفسالبعض أن رأس التقد  يع  يثح  سيدنا الحسين بن على"و "نبويّة"  مسجد السيدة "فاطمة الت من األمتار يقع  ؛ وعلى بضع مئا"الشعرانى"
المقامفي   القديمة  هذا  القاهرة  مدينة  يقابلك؛ إن  فيه سوف  المقامات ف في كل شارع تسير  تلك  بأمثلة  الفقهاء.   اء؛األوليضريح ألحد    تعج  مقام ألحد    او 
  .(2017، ارىالهوّ )

https://msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=17&t=20803&sid=97388d22826c34e15ac2968176d6fb29
https://msobieh.com/
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 شعرية  يني المنسي بباب ال حسمنظر عام خارجي لضريح سيدي عبد هللا ال  (12شكل )
 ًرا نها ل كما تظهرة المدخ سار كتلكما تظهر لياًل وإلى الياليمين كتلة المدخل ى إل

 
 المرجع السابق  الباحث استنادا على المصدر:

 
 ربكتابات زيتية بخط حسن باللون األخضشعرية وقد امتاز ح المنسي بباب الاللوح الكتابي الذى يعلو مدخل ضري (13شكل )

 
 

 المرجع السابق  لىالباحث استنادا ع المصدر:

 من الخارج  لضريحوصف ا 6/10/1

له    عبارة  الضريح مستطيل  بناء  ممميّ شكل  عن  حجرية  بمداميك  الخارج  من  األز  باللونين  واألخضرتبادلة    بيض 
الشعبية  منشأةمن    أيلف عن  ال تخت  بية الصنعبشرفات جّصية صغيرة شع  هيتنت  الحديثية  توجد  حات  الفت  المساجد 

لى ما إت و المارة الفاتحة ولتوّسال  أرا يقة الضريح ومن خاللهنافذه تفضيان لحجر  فتحتيحيث    عرعلى واجهة الشا
:  رن األخضيها باللوقد نقش عل  تعلو عتبها  لوحة  توقد كتب   ّسط الواجهةدخل تكاد تتووهناك فتحة م  ذلك من أمور

أولياء إن  أال  الرحيم..  الرحمن  يح  هللا  »بسم هللا  هم  وال  عليهم  مقام  نزال خوف  هذا    هللاعبد  محمد    سيديون.. 
للداخل   اتومنها وعبر درج صغير من ثالث سلم  «.يمنسبال  ام الحسين.. الشهيرالحسين.. نجل اإلم الزائر    يلج 

ح  حجرة الضري   هيو   وعن يسارة حجرة مربعة الشكل  لقراءات والنشادفيكون عن يمينة حجرة تستخدم كاستراحة ل
  البناء   وات منبة قعلى أربعالصغيرة  د رفعت رقبتها  ج ومن الداخل قراللون من الخا  ءتعلوها قبة مدببة خضرا  يالت

القبة  ن الصنعمتق  غير الحافة بزاوية  من ناحية الشارع مش  أحد أركان هذه  استحدث  درجة والقبة نفسها    45طوف 
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)  أربعفيها   لد Lightsطاقات  النهار  ضوء  لدخال  صغيرة  ا(  حشواتها    لضريحاخل  كسيت  الجبس  أبوقد  عمال 
 ة. خّرمات الجصيّ والم

شخص صاحب الضريح    فيية  معلّقات وقصائد المديح الصوفوال  اباتن الكتد تم تزيينها بعدد مالواجهة الخارجية ق 
الكرام البيت  صوفي  وآل  أدعية  جانب  األ  ةإلى  باللون  المساكتبت  على  األبلخضر  مداميك  بين  البيضاء  ق  حات 

 ضراء. الخ

ا  ة شهرنهاي  في كل عام    في  الداخل:  منح  الضريوصف    6/10/2 ع يجتم  ةالحتفالية الرمضانيشعبان وقبل حلول 
  يقام بالخارج   يالذبالخارج األنوار استعًدا لمولد العوام    وتعليق  من الداخل  فيقومون بتنظيفه  المرقد  وصاحب  يدمر
داخل    فييمكن مالحظته    السنوي  تمامهالاهذا    فيوالدعاء للمتو  لكريمالداخل يتم قراءة األيات من القرآن ا   فينما  يب

لو  في  المقام ومعلّ صورة  جدحات  بها  زيّن  لوحالضرران  قات  بالداخل  توجد  فمثال  الرخام  يح..  من  مثبّت  )  –ة 
 :كالتالي يخ مولدهالضريح وتارا اسم صاحب  عليه مدّون-الحائط( جدار  فيبمسامير ركنيّة 

 "هللا" 

 حمن الرحيم  الربسم هللا

ِ ال َخْوٌف  ِليَاءَ وْ أَ أاَل إِنَّ   َعلَْيِهْم َوال َّللاَّ
الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا  )( ْحَزنُونَ هُْم يَ 

 )( قُونَ يَتَّ 

 نس سورة يو

 سيديهذا مقــــــام 

 هللاد عبـــــــــــــــــــــّمد محــــــــــــــــــ

 ا موالنــــــــــــــ ابن

هللا عنهم  ضى)راإلمـام الحــــسين 
 أجمعين(

 68شعبــــــان سنة  26 في ولودالم
 ةهجريّ 

 : 2006كما توجد لوحة أخرى بها أبيات شعر تعود إلى عام  

 وفتون البالء  ر بذكر ربى عن األغيـا لي انشغا ويكفيني  ...  ر الحــــب تنبت باختفاء رقى بذودنيا م  في  منسي الأنا 

 القى هللا بعظيم احتفاء ُمحَشـــــــراً بركب وفٍد ي عَث وأُب ...  السمـــــاء في عالت بمـــــــأل وأمالٍك ت ي يذكرنلعل هللا 

 وفاءِ ال و  انيللتقزاً ـــــوآٍل وصحٍب للشرعِ عوناً ورم .. . لخالئق بالضياء صالة هللا وتسليمه دوماً على مهدى ا

 

الد ولوح  تمتلئل  خ االضريح من  بمعلّقات  تاريخ  جدرانه  و  تذكر سيرة  ال" ات  الضمنسيعبد هللا  من    ريح " صاحب 
ر ما....وهو المشهوسيدى محمد بن موالنا اإلمام الحسين رضى هللا تعالى عنه: " سينمبينها من يذكر تفسير كلمة ال

"  في الشعرية  باب  المنسي"...  بسيدي حي  و  نظراً محمد  الكثيرين  عن  ولكن   معدلخفائه  بسيرته  التراجم  إلمام 
بتحقيقهمسا الصالحين  موال  دتنا  بن  هو  بأنه  مالحسنا  قالوا  الخواص رضى هللاين  على  عنهنهم سيدى  تعالى   "  

منهم سيدى محمد وأنه    نجبهمأالرجال قد  من    ستة  - عنهمى هللارض-  لسيدنا الحسين   نأوهناك لوحة مخطوطة أفادت ب
معق وق  دم  إلى مصر  زينب  بعمر  انتقل  دالسيدة  األعلى  الرفيق  ً   إلى  عاما للضريح    الداخليالسفل    .(1)الثالثة عشر 

وما حيث تستخدم كرفف لتعليق اللوحات والكتابات وآيات قرآنية    خاموهو من أعمال بالطات الر  1.20  اعرتفباال
 مور. إلى ذلك من أ

 
دراسة في الحوزات الشيعية بالعراق بمدينة  وقاموا ب األشرف  النجف    فيعدد من الباحثين والدارسين الشيعة  الباحث التواصل مع  حاول   1

الالصدر ل المنسى؛  الشيعية لعبد هللا  يوفّقسالمفي مصر؛ ولكن هذا  موجود  لبحث عن تاريخ مدّون في المصادر  لم    بالنجاح ولم يكلل    عى 
 التاريخ. سقطت من يرة قد هذه السن اب الشعرية؛ حيث يوجد اعتقاد عام اوجود هذا الضريح بببالرغم من معرفتهم ب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya63.html
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  المنسي من الداخلهللا مناظر وتفاصيل لهيئة ضريح عبد ( 14شكل )

 

 
 (2017)الهوارى، ى عل ا استنادالباحث  :صدرالم

 
 ن الخارجام لكتلة ضريح عبد هللا المنسي مظر وتفاصيل لهيئة المنظر العنا م (15) شكل

 

 (2017)الهوارى، ى عل ا استنادالباحث  المصدر:

 منسي الد هللابضريح عب معمارية الخاصةلالهندسة ا 6/10/3

بية روح الشعلتعكس ا  التيساطة والسذاجة  ن الببير مارية تتسم بقدر كالقول أن الهندسة المعم  يمكن  ة مبصفة عا
الفارهة    للضريح االسالمية  للعمائر  خلفها مؤسسة    التيفخالفًا  حتقف  لجنة  و  االثار األوقاف  و  العربية  األثار  فظ 
شرف اسمائه    ىلعظيمة أقيمت ع  ت دينيةشخصيا  ىسياسيين أو حتعظماء السين من الومن قبل كان المؤس  االسالمية
ومحليّة  تتسم بطبيعة معمارية بسيطة  خرى مختلفة تماًمات هناك حكاية أن )معماريًا( كا رفيعة القدرامات ة ومقأضرح
 الحيناء  بأروف بين  كرامة معصاحب  و  أن الريف والحضر تعكس سيرة شعبية متواضعة لولى   تختلف بيللغاية ال
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اش أو كانت عثم إنّه غالبًا يدفن حيث    ذكرى  أي له  توجد    المقام ال   فن فيه ولكن خارج هذا ود   ى عاشذل و المكان اأ
 ربّما يكون بناء من الطين اللبن البسيط  فلتقشّ ير من البساطة وابداية تاريخه بشيء كب  في سم المقام  تلذلك يّ   خلوته

  مينيك "دو  الفرنسيفنان  شبرا لل  حيب  التجاريسوق  حة الول  فيا  ما نجدهء تماما كقة األجزاتعلوه قبّة طينية غير متّس 
 (. Dominique Philippoteaux) بوتو" فيلي

  التي وموالدة الخاصة    احتفاالتهوله    به ّصة  الخات  المقاما  حيفيكون لكل    شعبيالحظ هنا أن المقام يتم تقديمه كمنتج  
  رسة االزهرية البعيد عن المد  في ن الصوالتدي  ن األضرحة حالة م  كس تلككما تع  ونالمنشدون والصوفي  يتنقّل بينها

ليس دائًما ولكن هذا الحال    العمارة الرسّميةبعيدة عن تنميقات وتعقيدات  لنوع من العمارة البسيطة ا  تعكس   أيًضا  هي
و الذى   االرتقاءيحدث    اتهحول كرام  متماسكةيتم بناء قّصة  و  يجتذب صاحب الضريح المزيد من المريدين  نافما  
كان ذا نسب بآل  لو    ة خاص  ا يكبر المولد المقام له حقً ال  يح كرامات صاحب الضربات صندوق النذور لعد اثيتم ب  اغالبً 

و   يكونغالبيت  ما  قوا   البًا  استبدال  وفيتم  اللبن  الطوب  بأخرى حجريةلب  تكون    اآلجر  لكى  قلياًل  شيئًا  القبة  ترتفع 
 امتها ى ضخالذى يحرص عل حلقة الذكر    فير  التجمه  وقائد  ة عّمة صاحب الكراممثل    تماماولد  الم  فيعالمة مميزة  

نقطة جذب بصرى يكون  ذل  لكى  تتب  كومع  التال  المقام  عمارة  الجيدة  فع  والحرفية  المهنية  عن    يالتاصيل  عرفت 
ترفع ضريح سيدى   تيلالمركزية  تحاول رفع القبة ا  التي تماما مثل أنصاف القباب غير المستوية    سالميةة الالعمار

اال  التيو  الشعريةاب  بب  سينمال واحدة  ضستعاتم  مش)بكليّ منهم  ة عن  بحائط  واستبدالها  على  طتها(    45  زاوية وف 
النشائيّة  درجة الغاية  أدى  عل  لقد  بمنتالمعقودة  يترك    النجاح  هييه  لم  ذلك  األثار   أيومع  حفظ  لجنة  أمام  مجال 

عة م هام بسبب الطبيله ضمن كّراستها كعل  ارةبالش  طواكتفت فق  هام  إسالمي  مبنى كأثرالعربية لكى تصنّف هذا ال
 والشعبية لعمارته. تجاليةراال

 ينيك فيليبوتو"نان الفرنسي "دومللف 1883لوحة السوق التجاري بحي شيبرا والتي تعود لعام  (16) شكل

 

 ( Philippoteaux, 1845-1923المصدر: )

 يةالشعر طقة بابمنل معيالمجتيج النس فيمكانة الضريح  6/10/4

الشي  حظي عبد هللاضريح  كبيرة    منسيال   خ  الشعرية  فيبمكانة  باب  الذه  منطقة  نستطيع  مكانه   فيتشفّها  نسن  أة 
 ":منسي"حكايات ال ت عنوانملح التيو"هشام الّسحار" رواها الدكتور  التيالمجموعة القصصية 

ك الشيخان  "  هنا ضريح عبد هللا  مقام  ال)المقصود  من  زاوي  فيع  يق(  يمنس  الشارعزة  . .يق..العت  وايا 
. ولعّل  ..ط الشارع بزمن.خيموجوًدا قبل ان  ان المقام كان    الحي  قاطنيويحكى بعض من كبار السن من  

  ، 2017  ،الس حار) (1) يم.."اره المستقطة بالذات مغيًّرا مسالطريق عند هذه النق  انحرفذلك يفّسر لنا لماذا  

 (75ص ،34-33ص

  مفيذكر انّهم كانوا بمجّرد مروره  الحيمن أهل    المارةس  نفو  فيوأثره    منسيقام الم   ه عنحديث  حارع هشام السيتاب
يتوقّفو قلياًل  بالمقام  المقام  ليقرأواا  الكتاب لصاحب  بأنّ   فاتحة  يؤمنون  كانوا جميعًا  راحة  إذ  للمكان ومصدر  بركة  ه 

 
الشا  1 إلى  يسلك طريقه  ان  الفتى  يعرج  "إعتاد  ثم  الفاتحه  يقرا  الشيخ حيث  بمقام  يمر  ان  بعد  الرئيسى  الدرع  المؤد  إلى  المنحدر  ل رب  إلى  لطريق ليصل  ى 

 ". ة "مجدىصيدلي 
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المدّون    المادي ع  للواق  ان مخالفًاا للمكوجدانيً   واقعًا  مما شكل  طةلبسيحياتهم ا  فييواجهونها    للصدور من هموم كثيرة
األوراق   فيرغم أن هناك    –  منسيلضريح ال  ينسبالشارع صار    اسم  ن" إالسجالت الحكومية عن الشارع:    في

الشيخ    أما عن مولد  (30-29،  34ص  ،2017الس حار  )  (1)ال يعترفون به.."  الحيأهل  الرسمية اسًما آخر.. إال أن  
هذا  هد  اشم  ولقد وثّق الدكتور هشام السحار  باب الشعرية  حيتراث    فيم  ة األهه كان العالمضح انّ ن الوامف  منسيال

 كتاباته:  فيالمولد 

ا يغيّر وجه الحياة وإيقاعها  مً الشيخ كان حدثًا ها  .. إال أن قدوم مولد الحي   بساكني هادئة    تمضي يام  ".. .. كانت األ
  الحي   أهالي لة...ويدعو كل واحد من  ويط   ميابأ قبل الموعد    الحي   مباني ق على  ات واألعالم تعلّ كانت الزين   الرتيب

موكبها المهيب يحملها خليفته وقد أحاط به صحبة من المريدين    فيلشيخ  عمامة ا  مرور هود  لش أقاربه وأصدقائه  
 ى السماء.. ون إيقاًعا واحًدا يزلزل القلوب ويرتفع دويّه إلمهم حملة الدفوف ينقر يتقدّ 

م الموكب  دّ .. بينما يتقاحتفاال ن بالحلوى  وكب.. وتلقى بعضهة للمات تحيّ الشرف   ء تتصاعد مناالنس   غاريدت ز كان
الرجال جيا ال  بعض ليلحقوهم بعالم  المبروك  الختانصود ه)المق-د تحمل أطفاال اختار ذويهم اليوم  أما    -(نا حفالت 

الموكب   مرور  العتيقة  أعند  الكنيسة  ف  في مام  الشارع  األمنتصف  تكانت  احتفا ع جراس  برنينها  بال لو  الال  ذى  شيخ 
بت وتبّرًكا  للكنيسة  معروفًا  ليكون  اسمه  فتختلط مسلل  الشيخ  بأصوات    وكب  ودأصواتها  الدفوف.. التكبير   قات 

 (33ص ،2017 ،الس حار)

عمامة..  ب للموك   اك لم يعد هن أو كادت..    الاالحتف   األعوام ومعها اختفت مظاهر  ا . مّرت األعوام تتلو". :  حار" قائاًل يكمل "الس 
بًا بموكب الشيخ.. لكن أهل  ق ترحييسة تدأجراس الكن. ولم تعد  الجياد. ب األطفال فوق  كمو   فيالشرفات.. اخت  في زحام  وال  
الشيخ    الحي مقام  يتوقّفون عند  زالوا  يال  اعتادوا..  للبركة... ودفعًا لشرور عكما  الفاتحة.. طلبًا  وقرأون    في قتهم  رغأ ّمت 

 ( 78-77، 34ص ،2017 ،الس حار )(2)ة"ا نهاييعرفون له  الالت  مشك مة من دّوا

 

 نتائج الدراسة البحثية 7

يز تميالدراسة  استطاعت    وبعض الدول العربية  المصرينتشرة بالقطر  مال  منسيأضرحة ال  فيائل  فًا للتنوع الهالخ
األ العلى  عبد هللا  اسم  تحمل  اضرحة  أربعة  وحبالقا  نسيمقل  ال  عبد  مدمحسيدى  ضريح    دهاهرة  بباب   منسيهللا 
وهو   مقام السيدة رقية  بجواراف  بساحة االشر  منسيالضريح عبد هللا    بحارة اليهود  منسي الضريح عبد هللا  ةيالشعر

للجوهرية األكبر  ال  الجد  التن  بةبالحطا  منسيوضريح  الكبهذا  "ال  يرّوع  أن  نعتقد  "عبمنسييجعلنا  حتى  أو  هللا "  د 
ربّما يكونوا أقل من ذلك وهذا    ولياءاألعهم من  وجمي  أشخاصربما يكونوا بضعة    نهبعي  واحًدا  " ليس شخًصامنسيال
للضريح    صورة  يعكس  العددينّوع  لتا نز  كمشهدثانية  و  مقاًما  الصالح  اتّخذه  ومكان  أو موضع  فيه رؤيّا  عاش    اًل 

ة  قلب حار   في بموقعه    لناشغ  لذى ات ابرك  القاضي مسجد  ولعل    فيه وهو غير المكان الذى دفن    ناسًكا وزاهًدا كخلوة
  حي ة بسبب قربه من  ر من البساطعلى قدر كبي  ريحةوصكلغز محيّر؟.. ... هذا الموقع يقّدم إجابة واضحة    هودالي

الحسين   المام  ومسجد  قبلة    الذيالحسين  والكان  النللزهاد  عائلة  من  ستظ  الجوهريّة  منسياسكين  سيرتهكما  هم  ر 
 نفسها   الجوهري كلمة    قامة بجوار الحسينال  علىيصين  إذ كان هؤالء حر  حقالمال  في اضها  تم استعر  التية  الذاتي
الف  أحد  هيو والواليةيند  في منسية  روع  الكرامات  أصحاب  من  ب  ديط  عالقة  الكلمة  لهذه  هل  للتساؤل  سوق  تقودنا 

 ود؟؟ات بحارة اليهركب القاضي الحسين ومسجد حيأو الجواهرجية الواقعة ما بين  ةالجوهري

بناء    يفولكنّها نجحت    دهو" بحارة اليمنسيوكامل للغز ضريح "عبد هللا ال  فيشاحل  اد يجإ  فيدراسة  تنجح ال  ا لممربّ 
ال   سياقه  فيتصور ونطاق يمكن توقع طبيعة هذا الضريح   أن تكون   فيمل كبير  أناك  دراسة كان هعند بداية هذه 

 
”.. في زاوية من ية شخص يدعى منسي:رة مع حكاهذه الملمكان وافي إعادة صياغة تاريخ  "منسي"  كلمة  ّدث الّراوى عن أثر  في موضع آخر يتح  1

 ن.. روىها من أدراا قد يعلق بة مكي مالبسهم وإزال  هنته فيى بالحي كان محل "منسي" حيث عرفه الجميع منذ زمن طويل يمارس مالشارع الرئيس
ار السن الرواية مؤّكدين أنّه كان يحمل االسم  بعض من كبانكر البينما    .بصاحب المقام الشهير بنفس الشارع.  عليه األسم تيّمنًا  البعض ان والده أطلق 

ل حي الحى طالبًا  بالّصعيد عندما قصد  قريتهم  والده من  ارتحل مع  الخاوذلرزق..  ن  ذاع  قبل صالة    تتوّجهات منسي..  بالحى.. مر  بت صباح  للمسجد 
خ أحمد أسأله.. وضع الرجل يده على كت في وهو  وتوّجهت للشيلمصلين  د من اجوداع الرجل. انتظرت حتى فرغ المس  ر حتى اكون مشارًكا في الظه

لصالة على منسي  في.. ا  ربت على كت يبتسم وي  هووال.. اجاب الرجل  رته بالّسؤيقول بصوته األجش ان الصالة على منسي ليست هنا.. كيف ذلك؟ باد
؟ ...  تكن تعرف أن منسي كان من اتباع سيدنا المسيح  وهو يقول ام  ح الرجلاذا؟ ضمفي نفس الشارع... سألت مندهًشا: ل. في الكنيسة القريبة  هناك.

 " .ة على عم "منسي".داع االخيرغادرت المسجد مسرًعا واتجهت صوب الكنيسة اللقى نظرة الو
  في ديًما؛.. استمر ب كما تركه قا التراسط اكوودان؛ ال يزال المسجد األثرى يقبع قادته خواته عبر المي ياًل.. قرر ان يعود..لعمر طون مضى به ا"بعد ا  2

..  ال مفتوًحاالحى ماز  معاراب النسييان.. جاكوام من ت.. أصبح طلاًل تكسوه سنوت مّرت بال بشر يدخلونه باليهوديمعبد  سيره؛ قادته خطواته إلى ال
طريقه كمن يرى    في  ر الحال.. استمربالرزق.. وستن هللا  ويدعو  ةهم يتوقّفون عنده.. يقرأون الفاتحهل الحى كعادتأانه.. وم الشيخ وقد تجدد بنيومقا

 " ! االولى... الحي للمرة
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با تفيد  قد  معلومة  النتقال ضريهناك  الشعر  الحالي   لمكانهاليهود  بحارة    منسيح  بين   بببس  يةبباب  الكبير  التشابه 
 فيمصر تتجاوز    فيماًما حيث تبين أن أضرحة المنسية  حتمال تاستبعاد هذا اال  تمولكن بعد هذه الدراسة    يناالسم

العشرات   نط  هي وعددها  نفسهاق واسع  تعكس  المنسية  عائلة  وأولياء  بك من كرامات  تتجاوز  اقتصار  ا  ود  الوجثير 
وحعلى   أضرحتإدها  مصر  تنتشر  بيالعربي  الوطن    فيها  ذ  المنسية  عائلة  لقب  ينتشر  كما  بكل ن  تماًما  مصر 

  االحتماالت  في يد  لتنّوع الشدوأمام هذا التعدد وا  وضحت الدراسةأن العربية كما  البلدا  ا و نطاق واسع منمحافظاته
بب سية بأو والذات كرامة    يهودية  شخصية  ود علىع ي  حارة اليهود  يف"  منسي"ال  فرضية أن يكون  وتتضاءلتخبو  

ناقشتها الدراسة.. وبناًءا على كل    التيمور  من األوهو أيًضا    عبريةال" العربية و"منشى"  منسيبين "   اللغويالتشابه  
 :يلآلتسة  لدرالت اما تقّدم عرضه توصّ 

  اكتمال عام    م وهو 1499عام د بعد  المسج   فيهو ضريح أقيم    بحارة اليهود بركات    القاضيبمسجد    منسي ضريح عبد هللا ال
يدعى عب  المسجدبناء   به  لدفن شخص  يرجع  قد  ال  د هذا الضريح  العديدة  عائلمن    منسي هللا  بفروعها  الحسينية  المنسية  ة 

ألنّه    مصر  فيالمنتشرة   يرجع  كوقد  استخدم  القد  "عبد هللا  قبل  من  حياتمنسي خوخة  فترة  خالل  ومقامه  "    ه منطق  فيه 
كان ومن  موجود هذا الضريح بنفس ال 1799ائط الحملة الفرنسية  خر  هرتأظ حيث  مصر فية  ثمانية الع بالل الحقالحسين خ
"  منسي عبد هللا ال  حمد بنيح "ممع ضر  عالقة   أيوالضريح المندثر ال توجد له    ئط والمذكرات اق واسع من الخرابعدها نط

بمحاولة البحث    اسةالدر  وتوصى  .االنتشار الذائعة  منسية  عائلة الق  رابة ضمن نطاسوى صلة الق  القائم حاليًا بباب الشعرية 
 . بالحطابة منسيتاريخ عمارة ضريح ال فيبحث  المنسية والهرية والج  لعائلة  التاريخياألصل  في
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 مالحق الدراسة البحثية 8

 ( 1) ملحق

 ( ed Atia ElmnsiyAhm)  منسيمد عطيّة المع أح مقابلة

 2019أغسطس  29 معةخ الجبتاري

كما أن له    الذى يحمل إشارة االنتساب لعائلة االشراف  هذا اللقب  ليوحام  منسيائلة الأبناء ع  من  منسيأحمد عطيّة ال
ة  ر من اضرحفزار عدد كبي  ظات مصر كلّهامحاف  فيعائلة المفقود وتتبعه  لبحث عن تاريخ المام باواهت  ع خاصول
  ابن   منسي  ال"عبد هللا  نسبة إلى  "منسي"ال  ميعهم من األولياء والمشايخ الحاملين للقبجو  عائلةنتمون لهذه الد يفراأ

اهتمام  الحسين" ال  يعود  أم  ّدهمن ج  لمقوله سمعها  "منسي"أحمد عطية  العائلةامه رحلفتحت  البحث عن  عائلة    ة 
له:    عندما  منسيال أبناء  تمان"  قال  مدّوروا    وكل زمانان  مك  كل  فيعم    ليكم  أسوان إلسكندرية!"عليهم  من   ن 

رحلة جادة    فيفسعى    خاًصا لدية   انطباعاولكنّها تركت    أحمدائلة  من ع  أفراد آخريناستمع لها    المقولةالواضح أن  
 دًران قاعل كاوبالف  األضرحة ارة الموالد ومن خالل زي  والتعرف على األفراد الباقين منها  منسيالائلة  عن ع  للبحث

 ليها:ت تعّرف عربع مقاماأبالتحديد  منسيمشاهد وأضرحة تخص عائلة الة عد مييزعلى ت  الل اللقاءخ

 بجوار السيدة بباب الشعرية: الحسيني الكائنيح عبد هللا رض (د)

سين  يكون قبل مولد الحن له مولد كل عام والذين يقيمو بالجهود الذاتيةته بعض المريدين لى خدمقوم عريح يوهو ض 
ال  26  فيبالتحديد    بعدها  أيام أو  أربعةب الل رحلتأنه خال  منسيشعبان من كل عام. يفيد أحمد عطية  تاريخ  ه لجمع 

والتجمعات  فياكتشف    الشفهي شخصيات    الموالد  ثالث  هنالك  من  رئيسيأن  الة  "ال  منسيعائلة    الكبير   منسيهم: 
تفّسر سر   تث روايافتوجد ثال   عليهرحمة هللا  لحسينإبن ا  منسيد هللا العب  أما  الصغيّر"   منسيوال  األوسط  منسيوال

 العائلة:الحقًا بارتبطت  التيهذه التسمية الغريبة 

حتى اليوم ال يزال الدرع    عز وجلل هللاسبي  يفمن المحاربين العظماء والمجاهدين    منسيكان ال  الرواية األولى:
سبيل    فيعالى وجهاده  كان والئه هلل ت  ولقد  ؟(هنالك)حيث يحتفظون به    سعوديةلمملكة العربية الالخاص به موجود با

الحكام  فيهللا وليس   احد من  الق  سبيل  هذه  ان  إبنيقول  الصوفية   صة سمعها من  الطرق  أحد أصحاب  وان      عّمه 
  يش المسلمين رحل جولما    داء المعركةولم يعّدوه مع شه  ولكن أحًدا لم ينتبه لمقتله  أحد الحروب   فيهد  استش  منسيال

  ارض المعركة   في  وجدوه مقتوالً   فلّما عادوا   فبحثوا عنه فلم يجدوه  هقدوافت  طريق عودتهم  فيو  ركةعض المعن أر
 منذ ذلك اليوم. منسييحمل اسم ال فصار

الثانية: األالقص   هيو  الرواية  ال  التيو  حوله  شهرة  اسم  بأنّه حمل  و  منسيتفيد  المؤلفين  السير  ألن    اجم والتركتّاب 
 ضله ولنسبه.متأخًرا لف لّما اهتدوا منسيقّب ال لف ذكرهغفلوا عن   واألخبار

الثالثة:   بال  فيله  إشارة    في  منسيالجاءت تسمية  الرواية  له  أشارت  بيتًا شعريًا    عبد هللا  منسيقصيدة شعرية  كان 
 ذكر هللا عز وجل.  فيفيه ويمدحه ويصفه بأنّه ينسى نفسه يذكر 

 : ضريح بالقليوبية (2)

ن  من فرع المام محّمد الموغازى م  الجوهريتعلّق بالشيخ  ية: هذا الضريح مالدقهل  ينطيط" ضريح دينيت أو "د  (3)
 ة عائلة الموغازيّ 

 ته الكريمةع أسرحيث دفن هناك م ميت غمر القديمة " منسيمحمد ال منسيضريح "  (4)

بالمعلوما والمثمرة  القصيرة  المقابلة  هذه  توجد    أفاد  تخالل  من    شخصيتينبأنه    نساباأل  قيمحقوكالهما 
 االشراف:لعارفين بعائالت وا

 .بمحقق انسا د. محمود سليم )كفر صقر الشرقيّة(

 .محقق أنساب الجوهريد. محمد 

https://www.facebook.com/ahmedatia.atia.52
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 ( 2ملحق )

 :منسيال الجوهريترجمة حياة الشيخ 

i the eldernMas-Gohary Al-of Saint Sheikh Al Life The 

الشي  غمر"م  7182  عام  لي حواهـ  1243عام    منسيال  إبراهيم  الجوهريخ  ولد  "ميت  الشيخ    بمدينة  حفيد  يذكر 
كان دائم   منذ الصغر وكان قلبه معلّقًا بالمساجد وهو ابن عشر سنين  طاعة هللا  يفنّه نشأ  ا  الجوهريإبراهيم عن جّده  

"أوالد  حضور  ال الحسن    سيديمع  احترفأبى  ف  الشاذلي".  وضرب  للجد  الحدادة  المثل  والخالص.    مانةألوايها 
لكن هذا ال يعنى أنه و  (1)  ةالربانيّ ناية  "ال إله إاّل هللا" حتى صادفته الع  ة الطيبةالى خصوًصا الكلمعهللا ت بذكر    اشتغل

للدجل   البلدة نهائيًا  للمشيخةّدع  او م  فقد كان كلّما سمع عن دجال  والشعوذةتحّول  ولقد كان أهل   كان يطردهم من 
أقام له خلوة بحديقة الحّطاب بميت    ذيالالسيد الحّطاب    ميت غمر  بينهم عمدةقة كبيرة وكان من  لبلدة يثقون فيه ثا

ليلة من    فيده  ء تعبّ أنّه أثنا  وكان أهل البلدة يزوروه كل جمعة. ويذكر عنه   واًل بذكر هللاالشيخ فيها مشغ  استمرغمر و
له    الليالي بد م  صلّى هللا عليه وسلّ   النبيظهر  الفاتحة  الشيخ  مّرة بع  نوأربعيعائها إحدى  يقرأ  الّسحر شعر  د صالة 
بحمد  الربانيبالنور   ذلك  على  الش  واستمر  عاش  عمره    وهريالجيخ  هللا.  من  عام    (2) "طنطا"   في فترة  منذ 
كان لديه    الذي  الفكري  حرص الشيخ المتصّوف على نقل الميراث  (3)  نطيطلدحل  قبل أن يرت1902  حواليهـ/1320

اء حتى الفجر مسبلين أعينهم خصوًصا  مرهم بالذكر من بعد العشأخالصة وي  بيهم تربية صوفيّة" كان ير  بنائهأل
بينه وبينهم   مسافةرغم بعد ال   ألوالدهفاتًحا عينيه يخرجه من الحلقة وكان يشعر بما يحدث  يجده    الموالد ومن  في

احمد  إبراهي)  "بةوهيويخبرهم بما يحدث لهم فيزدادون له محبّة   لنا الترب  ذهه.((1)رقم  معلّقة  ،  الجوهريم  المتميّزة تقدم  ية 
 تيط. دين في الدينية سيًرا جيًّدا الستمرار هذه المدرسة تف

 راماته ووالياته بين الناس:ك

)حكاية   ب  حدث(  1رقم  من  الأن سرقت مجوهرات  وأخبرهيت  الشيخ  إلى  فتوّجه  الحّطاب  السيد  الشيخ    عمدة  فأمر 
فذهب إليه    ا وصف له الشيخالعمدة ووجد المسروقات كم  حفر ففعلاب وأشار عليه بالمكان به كومة ترالتّوجه إلى  ب

 بل قال له إن هللا حليمي ستّار.  هويّة السارق دون جدوىمنه  وحاول ان يعرف هوقبّل يد

)حكاية   و  روى  (2رقم  المركز  بشارع  مّر  أنّه  باب  الذرةيده    فيعنه  على  وقف  الخو  حتى  "نيقوال"    اجةخّمارة 
 انيّةالقبطانيّة الربات..طه..طه.. من بحر وفاته  وريّ ن اليقول: "الكاسات..الكاسات..رته وهو  بذ  الخمارةرب باب  وض

منامه   فيالخواجا "نيقوال"    أيليل رخل الوعندما د  .. ثم خرج وذهب إلى خلوته" والصالة والسالم على خير البريّة
الذى  المتوليالقطب ) الخواجا  أيقظه من نوم(  فقام  ا   مرعوبًاه  له  أنفقال  القطب  لقطب:  االمتوليا  ن يزيل  .. وأمره 
  الجوهري لذهب بها إلى خلوة الشيخ    له ستجد طاسة نحاس  قائالمتار  األرض ثالثة أ  يفالخّمارة ويحفر    في  ترابيز

اب  وطرق ب  الذرةده  ي  في و  لجوهرياالصباح الشيخ    فيأمره حتى جاء    في تردد الخواجة    أعطها له عنه ورضى هللا  
بقّوة الخبذرته و  الخّمارة  لم يعرفه  إلى خلوتهتكلّم كالًما  الشيخ    أيالليل ر  فيو  واجة وعاد  بذرته   يضربهالخواجة 

و نومه  أقلقه من  اليوم    في حتى  مأم  التالي صباح  إلى  الخواجة  الذهب  بما حدثور  وأخبره  المأمور    مركز  له  فقال 
لم تفعل ما   الذين حف  سل معه بعض رجال وأر  .أيت؟ ..رولماذا  الطريقة  ن  فيروا  البوليس  المكان وبنفس    لتي افس 

وذهبوا بها إلى الخلوة وبمجّرد    المتوليوعليها ختم سيدى  نيّة  حاس تشبه السلطارآها الخواجة حيث وجدوا طاسة ن
ل الشيخ  رد رؤية  "الكاسات..الكاسات..النوريّات..طه..طه.هم  السابقة:  عبارته  وفاد  بحر  من  ال.  القطانيّة  ربانيّة  ته 
أن يضع الماء  أمره  المنام و  في  وليالمتيه وسلّموها له وجاء له القطب  فدخلوا عل  لى خير البريّة" السالم عوالصالة و

فيشفون بإذن بأمر هللا   الناس والمرضى  فيسقى منها  يل ويالل  فيالطاسة ويقرأ عليه الفاتحة إحدى وأربعين مّرة    في
 تعالى.

 
ك عمله وامسك بالدرة  حى... هللا حى.. فتر  .. هللان قبل الحقالنداء م  معسأثناء اداء عمله  "و  لحادثة:يحكى الشيخ إبراهيم أحمد الجوهرى؛ ويفّسر هذه ا1
المنسى   الجوهري  سيدي" ؛ المنسى:  الجوهريد  لعبارة... هللا حى.. هللا حى.."؛ إبراهيم احمو يكرر تلك ااًرا وه ونه الً الفرقلة(؛ وأخذ يطوف حول البلد لي)

 (1)رقم معلّقة الدقهلية؛ ؛ محافظة يطتالمنسى بقرية دن ة؛ في ضريحرضى هللا عنه" معلّق
ان يقيم في مكان بجوار خّزان مياه طنطا وكان  ب  يأمرهبدوى  أحمد ال  سيدي  افي طنطا مدة ثالثة شهور؛ رأى فيه  ؛ ان جّده عاشالجوهري  يروى الحفيد2

حدده له شيخ العرب   ان الذىو في المك  تقريبًا؛  تر م  30بعد عن اآلخر  وكل ضريح يالعمرى    وسيدينوار    وسيدي  الحمولي على    لسيديبهذا المكان ضريح  
له حسب ظروف  ب زاوية  واجتمع حولنى  الخشب؛  و  بالطين  وأقالدرا  هالعصر  األذكارويش  المنسى:    -اموا  الجوهرى؛  احمد  الجوهإبراهيم  رى  "سيدى 

 (.1)م قردقهلية؛ معلّقة محافظة ال المنسى رضى هللا عنه" معلّقة؛ في ضريح المنسى بقرية دنتيط؛
إليه  القري  لتى ذاع صيته وكثرت بركاته فهّب أهدينطيط مختليًا بها ح  إلى  ارتحل ة في طنطا؛  فتر  هريالجومقام    بعد3 الطريقة متبّركين به  ة  وزاد فتح 

خ ند الشيلحاكميّة عذلك غلى اد  عثيًرا ثم انتقل بفي بيته ك  د وكان منهم الشيخ مصط في الدرش شيخ البلد ولقد مكث هذا الشيخالبيومية لكثير من أهل البل
المنسى:  الجوهريبراهيم احمد    .البيوميعلى    سيدييقة  خضر مختليًا على طر المنسى  منسى رضى هللا ال  وهري الج  دييس"؛  معلّقة؛ في ضريح   عنه" 

 (.1)رقم محافظة الدقهلية؛ معلّقة  بقرية دنتيط؛ 
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ف الذى يمتد  هذه اللوحة تتحّدث عن نسبه الشري يطدينت في منسيال الجوهري خ  ضريح الشيتزيّن  التيلّقات د اللوحات والمعأح( 17) شكل
وهو   م1940 هجرية حوالي 1359يعود لعام   األشرافقابة تحمل تسجياًل من ن   أنهاكما  منسي وعبد هللا ال ن على رحمة هللا عليهماحسين بلل

 . بعلى التقري عمر اللوحة

الشي    (3حكاية رقم) الخيول    البلدة وشكوا له عن كثرة مرض  ل ذهب إليه أه  لحاكميةا  في  الجوهريخ  أثناء وجود 
دعا هللا  فطلب قطعة من طين هذه االرض على عمق متر وأخذه و  عشر نخلة ربعة  مكان حوله أ   فيونها  ألنّهم يربط

يونس وشيخ   فأحضر العمدة محمد  اكن هذا المكانأعلمه أنّه س فجاء الشيخ نصر الدين و  أن يريه سر هذه األرض
الغطاء ولكن كشف  رائحة المسك وحاولواومعهم رجال من أهل البلد فحفروا وإذا بهم يشّمون  لد الحاج سيّد سالمةالب

بناء  الرؤيا وطلب منه    فيله    وجاء الشيخ نصر الدين الحكماوى  تحتهم فأمرهم الشيخ بترك المكان  اهتزتاالرض  
 ((. 2)لوحة رقم   ،احمد الجوهرىإبراهيم )  الضريح وفعاًل تم بناء ضريح له 

تعبّده  أأنّه    يروى(  4رقم )  ةحكاي له    اللياليليلة من ذات    فيثناء  وأمره أن يقرأ    هللا عليه وسـلّم  صلى  يالنبظهر 
راهيم  إب )  هللاك بحمد  استمر على ذلو  الربانيشعر الشيخ بالنور    ربعين مّرة بعد صالة السحرالفاتحة بدعائها إحدى وأ

 . ((.3)لوحة رقم  ،ىاحمد الجوهر 

الحكا الغرائبيّ يبرغم هذه  الشيخ  أإال    ةات  البلدة واتباع  أهل  ا  جوهريال ن  تمام  وال    وكراماته  ن بواليتهيماليؤمنون 
الدجل   فيه  أو  حفيده يذكر عن جّده:    بل غن  والشعوذةيعتقدون  كلّما سمع عن دجال  للمشيخة"أنّه كان  كان   مّدع 

البلدة  أ  البلدة نهائيًا"يطردهم من   أيًضا يؤمما أهل  البلنفكانوا هم  دة  ون فيه ويثقون فيه ثقة كاملة ومن بينهم عمدة 
السيد   الشيخ    الذي ب  الحطا)ميت غمر(  يسكنها مشغوال    الجوهريقّدم له خلوة بحديقة لحطاب بميت غمر واستمر 

 .. ونه كل جمعة.بذكر هللا وكان اهل البلدة يزور

 

 ( 3ملحق )

   منسياهيم الإبر الجوهريمد أحجمة حياة الشيخ تر

inMas-Gohary Al-e of Sheikh Ahmed Ibrahim AlfThe Li 

عام    في ولد    حاب الكراماتولياء أص"دينديط" من األ  أهلي يعّده    والذي له    الشارةسبق    الذي  الجوهري الشيخ    ابن  هو
حياته  قّصة    (م1954)ريناي  17-هـ1373ام  عجمادى األول    21  في  في( وتو1872عام )  حوالي  -هجريّا  1289

   :كالتالي هييّة والدقهل بتدينديط منسيضريح ال فيضمن لوحة معلّقة  لموثّقة بالكام

وقد نشا منذ صغره يحفظ   هـ1298ب سنة  رج  12  فيبعزبة الجوهرية بمدينة ميت غمر    الجوهريشيخ احمد  لد الو
الكريم  الحفظوكا  القرآن  الكريم  ن سريع  منذ    للقرآن  يحفظه  كان  وكان    الفطنة وروحه طيّبة  وكان زكى  الصغرإذ 

تواجد فيها والده بمدينة   التيبدايته فتعود للفترة  أما    وًما ذكر هللا تعالى وكان يشغله د  يتميّز بهدوء الطبع بين زمالئه
بجوار  يف  طنطا والحضرات  األذكار  يقيم  كان  حيث  العرب  شيخ  مياه    رحاب  الشيخ    فوجئعندما    طنطاخّزان 
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د ويحمل عنقه أكثر من عشرين طوقًا من الحدي  في  ارتدى وقد    دحال شدي  فيعليه وهو  أحمد يدخل    بنهبا  الجوهري
 ليه األنوار.. ثقيلة وعلى راسه تاًجا من اللفوف مكسّوا بالقماش وتبدو ع خضراءسيفًا وعصا 

رضى   سيّدنا الحسين شيخ أحمد إلى ساحة"ذهب المقامه:   ات على جدرانالقاهرة تذكر إحدى المعلّق فيوعن حياته 
وعاش   عنه  األحوال"  مهللا  أرباب  هنالكع  القامة  يطل  لم  إلى  فإ  ولكنّه  مع وع  ة""اإلسكندريتّجه  زمانًا  بها  اش 

المرسى وسيدى ياق العباس  أبى  العشرشى وسيدى  محبّى سيدى  ك  ثم سيدى بشر وسيدى جابر وتر  البوصيريوت 
وهو يلبس مالبس    "طنطا"   ىقبل أن يعود إل  سوقيالددى إبراهيم  لزيارة سي  "دسوق"  ثم توّجه إلى  ينمحبين كثير
ستة أشهر كاملة وكان كثير    حواليلى صدره وأقام بطنطا  يّة عسيف واألطواق الحديدويحمل العصا وال  من الخيش

يظهر  التر كان  ما  وكثيًرا  البدوى  أحمد  سيدى  على  ا  في دد  األم  هيوانت  . األحمديلسر  باب  إلى  به  عاد  ان  إلى  ر 
تلك  ع  فيو  "بشالوش"  و  في   سالنا  اعتقدودته  وترعاه  تحفظه  الربانية  العناية  وأن  إحدى  كراماته  تقول  ذلك  عن 

 ات:مرويّ ال

الشيخ   أ  في  منسيال  الجوهري"كان  دعوة  ملبّيًا  صوفيّة  عودته  ليلة  إلقامة  محبيه  منه   فيحد  فطلب  بشالوش 
سالم صاح  الشيخ امحمد  رؤية  الليلة  أحمدب  علي  لشيخ  الشيخفرد  ت  ه  فقالهل  تحضره؟  أن  اكتّفه    ستطيع  نعم. 

يخ محمد سالم إلى طنطا وعند دخوله باب السر ه الشفتوجّ   ما تشاء  فعلا  جوهريفقال له الشيخ    بالحديد وأحضره
 عرب ثم تبعه بعدمقصورة شيخ ال  فوجده امام  عاليبصوت    ..!"  حيوت الشيخ احمد يقول: "يا  سمع ص  األحمدي

إال ان بكى كان من الشيخ محمد    بالحديد؟ “فما  تكتفىل تريد ان  هالشيخ أحمد قائاًل: "فناداه    السرالزيارة إلى باب  
دك فلما ذهب الشيخ محمد إلى بشالوش اسبقنى وانا سأحضر بع  فقال له الشيخ أحمد  دك يريد أن يراكه والوقال ل

 " بوعاأسمكث مع والده و والده يبكيانوجد الشيخ أحمد مع 

ال الوحيدة  ليست هذه  الشيخ أحمد  وتروى عن كرامات    التيقصة  إذ هناك   منسيال  الجوهريغرائب وعجائب 
لق خلعه  أخرى عن  أحمد    وفيها:  لحديدصة  الشيخ  اإلمام    منسيال  الجوهري"سمع  عنه    فعيالشانداء  رضى هللا 

الجبّ ترك السيف والعيأمره بخلع الحديد من على صدره وأن ي ثم لبس  لقّنه مة الخضراء وة والقفطان والعما صا 
.. ومن كراماته: ية"لشاذلاألربعة وأوراد ا رضى هللا عنه وحفظ أوراد األقطاب البيوميعلى  سيدي والده العهد عن

باشا   توفيق  لدعوة  الشيخ  تلبية  شخص    فياألتربى  "أثناء  قالبله  وقال    في"أخطاب"  فناداه  من    انتهيتله  الطريق 
وأمر بالشيخ ان يسير معه   ل الشيخون؟ فاندهش الرجل من قت لك من السجصرف  التيمكافأتك    لسجن وهنيئًا لكا

لى محّطة الصباح أمر الشيخ ان يوصل إ  فيو  فه ويقّدم له مالبس نظيفةيستضيشيخ من الباشا أن  ثم طلب ال  لخطاب
ثناء ا  فينقود. و  ألنه فعال ليس معهاثار عجب الشيخ  مما    بميت يعيشجنيًها وقال له وّصله ألبى    وإعطاؤهاالتوبيس  

أن مرضه هو نهاية يعلم  و لكنه كان    ستشفىالممن دنديط ومنهم عمدة القرية واقترحوا نقله إلى    مرضه زاره محبوه
ّرك وحضر جمع ولكن السيارة لم تتح سيّار االسعاف لتعذر حضور الدكتورحياته الدنيويّة ولكنهم أصّروا وأحضروا 

بل طافت به حول القرية وعادت إلى منزله    ىالمستشفلم تذهب إلى    التيلسيارة ودة الذين حّركوا افير من اهل البلغ
  في عدت روحه إلى بارئها حتى ص شيخ إبراهيم باكيًا قائال له تركتك هلل وظل يدعو لهده الا ما ينظر إلى ولوكان كثيرً 

رية والذين  رور ألهل القنازته موكب فرح وسوكانت ج  م1954ة  يناير سن  17فق  الموا  1272جماد االولى سنة    12
 ه. ولد يمنسال  الجوهريحمد إبراهيم أ لى اولياء القرية ثم دفن بضريحه المباركعطافوا به 

 

 ( 4ملحق )

 :سيمنال الجوهريإبراهيم أحمد ترجمة حياة الشيخ 

Masni-Al Gohary-The Life of Saint Sheikh Ahmed Ibrahim Al 

وابن الشيخ   م تقريبًا(2000ـ )ه1421عام    في  فيوتوم(  1920هـ )1338من مواليد عام    ري الجوهفيد الشيخ  هو ح
بالقرار الصادر    دهادة البيومية من قبل مشيخة السادة البكرية بعد وفاة والن الستم تعينه نائبًا عوقد    منسيإبراهيم ال

من هجرة   3641الحجة من عام  ذيمن شهر  24يوم  فياب وكان هذا ( بسجالت النو199عن المشيخة تحت رقم )
الصالة   والده.   لسالما والرسول عليه  وفاة  فترة وجيزة من  قامت مشي  بعد  البيومي وقد  السادة  هورية مصر ة بجمخة 

صلى    فيمن هجرة المصط  1373عام    الثانيمن شهر جمادى    27يوم    يفالعربية بتعيينه نائبًا عن السادة البيومية  
البيوسلّم وسّجلت بسجعليه و  إله المشيخة  الشي  (21مية برقم )الت  خليفة    /الجوهريابراهيم أحمد    خوفيها قد عيّن 

 المبانيأضرحة وقطعة أرض    24/6تحت رقم    1966ديسمبر سنة    10م  يو  فيوأوالده    هريالجو  سيديمقام جّده  
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إبراكملكية لنجلهما  االعتراف بها    وتممقام عليها األضرحة بدنديط/ مركز ميت غمر/ دقهلية/  ال الشيخ:  هيم  فضيلة 
 .منسيال  وهريالجأحمد 

 

 ( 5ملحق )

 (1) دالموالمّداحين  حدأأي كما يصفه الشيخ أمين الدشنو منسيعبد هللا ال

deshnawy-Amin Al 

قيم  د الكبير الذى أالمول فيناوى" هـ شارك الشيخ "أمين الدش1439شعبان سنة  27الموافق  1820مايو سنة  12 في
يخ عبد هللا أن بداخل ضريح الش  فذكر  من الداخل  منسيعن مقام ال  ثوالذى تحدّ   ب الشعريةببا  منسي الللشيخ عبد هللا

الرخام تشير ألنّه مولود  ببا  يمنسال لوحة من  الشعرية توجد  اليوم   هجريّة"   68عبان سنة  ش  26"   فيب  وهو نفس 
ة قد يتضم أبيات شعر   2006م  وحة تعود لعاكما توجد ل  ذكراه  خ مولًدا لحياءلصوفية والمشايالذى تتخذه الطرق ا

وقد جاءت      رة إلى هللا تعالى أم عصام الرفاعيةالفقيمن إهداء    هيو  وميبيكتبها ونظمها "الفقير إلى هللا تعالى محمد  
 : التاليى النحو علأبياتها 

 البالء  ألغيار وفتونبذكر ربى عن ا الي انشغ  ويكفيني  .. . تنبت باختفاء دنيا مــرقى بذور الحب  في  منسي أنا ال

 ب وفٍد يالقى هللا بعظيم احتفاء ـــــث ُمحَشراً بركــوأُبعَ  ...  السمــــــاء فيبمأل وأمالٍك تعالت   رني كيذلعل هللا 

 فاءِ والو للتقاني اً  رعِ عوناً ورمزوآٍل وصحٍب للشــــــــ ...  على مهدى الخالئق بالضياء   اً صالة هللا وتسليمه دوم

المّدا الشيخ أمينيقول  الكثيرين  االسمسبب تسميته بهذا    و  منسيالدشناوى عن ال  ح  لـ"خفائه عن  إلمام    يرجع  وعدم 
نا الحسين منهم سيدى على الخواص رضى هللا  واليرته ولكن سادتنا الصالحين بتحقيقهم قالوا بأنه هو بن مجم بسالترا

الذكور من بينهم   نن للحسين ستة ابناء مإذ كا  عنهما  ن بن على رضى هللاود لإلمام الحسيما نسبه فهو يعأ  عنهتعالى  
ر و قد انتقل إلى الرفيق االعلى وهو ال يزال صبيًا  لى مصرضى هللا عنهما إ  وقد قد مع السيدة زينب  سيدى محمد

وقد قال    ؤرخيناجم كثير من المكتب تر  فيذكره  لعدم مجيئ    منسيوقد اشتهر عند الصالحين بال  عشرة  ثلثالا  بعمر
  م بكم" فيه ص  إذ قال:  ن عجيبًا وعظيًما لكراماته وكرامات االولياء الصالحي  عثمان تفسيًرا غريبًاالشيخ محمد    فيه

عما يغضب هللا تعالى.. فكل   باهلل. عمىاال     ينطقونال   هللا.. بكم   ال يرضىصم عما    للصالحين. فهمايضاً    هي عمى  
 مهم.."  تعالى.. كذلك علوكالمهم من هللا والهم وأنفاسهمأح

 

 ( 6ق )ملح

 "منسيصاحب المجموعة القصصية "حكايات ال م السحارشاد. ه مقابلة مع

   2019 يسمبرد22قابلة بتاريخ م

  األمراض الجلدية   في  وتخصصدرس الطب    عاًما  64العمر  ن  يبلغ م  1955سبتمبر عام    9  مواليدالسحار    د. هشام
السهام  وله من  األدبيّة عدد  مثّلفكت  ات  مسّرحيّتان  إحداهما  ب  ولكن    كتاب  11من    ركثأوله    الماضيالعام    يفت 

ال "حكايات  ذكر  التي يدة  الوح  هي"  منسيرائعته  عن  ياته  تضم  "ال  حيالمكانيّة  وشخصية  الشعرية  " منسيباب 
 هناك. ينسموضريح ال

 
ثالثة عشر بدأ ينشد  ن عمره، وعندما بلغ الأن كان في التاسعة م  يني منذلنشاد الدالمدح وا  وىهخ أمين الدشناوى  العصر الشيهو ريحانه المداحين ومداح  1

نا؛ الشيخ أمين تقى محمد أحمد حجازى الشهير بالشيخ أمين مصنع سكر دشنا المجاور لبلدته دشنا بمحافظة قله، مهندسوا  ستمعوا  ل من اوللناس، وكان أ
ن  عفي التاسعة من عمره انعزل  أن كانرافقت ذلك الصبي منذ  التي, تلك الجماليات كى عنهاماليات الحية تملك جخص شريحانة المداحين وى وملقب بالدشا
يؤلب  والبلدان لظ مادحا حتى أصبح مثل عود الريحان الذي يفوح شذاه في األرجاء الصغار النبي صلى هللا عليه وسلم, كان يستيق بعفوية وفطرةليمدح  ذويه

ادفو    في  حنا وتفت دش  في  تكثير اآلالم. عود الريحان الذى نب تصفو وتسمو لتتخلص من  .الذي يحيل الروح أن  ح النقي بيره الفوانسيم من علتاالعشاق على  
  يه حبمونجوعها  وقراها    مدنها  في  ركل مص   في  الصوفية  بالمعانيتفيض    التيذه وكاتب قصائده الرائعة  ى يد معلمه الشيخ احمد ابو الحسن ملهمه واستاعل

الط  وعشاقه كل  بدمن  ابقات  على  الجالسين  من  ال ءا  حتى  الوثيرة  الطينيةلمقاعد  المصاطب  على  المارةالصعيديواوين  دال  في  جالسين  إلى  ميدان    في  ة 
 . فرنسا في هالشانزليزي

 

https://www.youtube.com/redirect?v=oH0UPk-WaHM&event=video_description&redir_token=yWli1JNJS-KE7JZzhow7H5utfcd8MTU2NjMyMjYyNEAxNTY2MjM2MjI0&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAminAldeshnawy&fbclid=IwAR2Bx8bk9QufD1XA5kSjZIeY23xjgCD-uvRN5Y0dxeUOKB1GosL1-NfuvGo
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ال ال  منسي " شارع  تذ   الظاهر هو شارع سّكة    م االسقديًما كان    منسي لم يكن اسمه دوًما شارع  انّك  كر شارع  لو 
م هو  كان يحمل اسم قديوشارع الجيش هو شارع    بعد ردمها  المصريليج  خرعة الت   كان مكان  الحالي سعيد  بور

ليصبح    االسمفلّما قامت الثورة تم تغيير    فاروق االول ر  بميالد األمي   ابتهاجا كان يسّمى هكذا    شارع األمير فاروق 
الجيش ش نسيت  والنا  ارع  ولكن ال  االسمس  "فاروق"  يحد  قديم  لم  الهذا  شارع  مع  اسم  ع   غلب   منسي ث  ليه 

 حياة الناس!"  فيألنه متغلغل   منسي لمقام ا  وب للمقام المنس  االسمب " وظلّت الناس محتفظة منسي"ال

 

 المنسي للدكتور هشام الّسحار ت غالف كتاب حكايا( 18شكل )
   ب الشعريةلمنطقة با جتماعياالحية للتاريخ  ريدة تعرض مشاهدالكتاب عبارة عن قطعة ف

 منسي رائع لضريح الشخ عبد هللا ال ريتصويوال تخلو من وصف 
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Abstract 
In course of rewriting the history of the lost shrine of "Aboudallh Al-Mansi" located inside mosque al-Qdi 

Barakat in the Jewish quarter, a journey must be taken not to regain or re-write that history for our 

historical loss in that mosque is beyond counting, regaining that lost history cannot be achieved even on a 

theoretical or a historical level. By clearing that statement we can move ahead in this research as it has been 

identified as an ‘Investigation study’ aimed to search for each possible clues, and historical notes can be 

reached that may help in the near future to understand good background about Lost "Al-Mansi's shrine" in 

mosque Al-Qdi Barakat in the Jewish quarter, therefore the word "Al-Mansi" was just the beginning in 

research, which led to discovering a great range of "Al-Mansi" Shrines of "Makammmat" distributed all 

over Cairo and the land of Egypt, this rich amount of data collected through this study can be latter be 

applied historical and in architectural-graphic restoration in futures studies about mosque Al-Qdi Barakat in 

the Jewish quarter in Cairo . 

After explaining the meaning of the word "Al-Mansi" in Arabic culture and digging in the historical 

backgrounds attributed to this word, It is clear that the word "Al-Mansi" is connected to the three main 

religions in Egypt; Islam, Christianity, and Judaism which may lead us back to the Jewish quarter. Even 

though a large number of Islamic monuments as shrine attributed to special people in Al-Mansi families the 

Muslim ones, the most famous was "Al-Mansi" shrine or "Makam" in Bab-Al-Sheareya in Cairo. All these 

clues recommend that al-Mansi lost "Makam" inside mosque al-Qdi Barakat in the Jewish quarter was 

probably one of those types related to this certain family . 
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