


يعبث  ليست طعمة سائغة لكل أحد ،وشأهنا عظيم ،إن األنساب أمرها خطري

ومن  ،فمن كفر نعمة أبيه وانتسب لغري أبيه يريد الغنى أفقره اهلل ،فيها أو يغري فيها

مة أهانه اهلل ،انتسب لغري أبيه يريد العزة أذله اهلل قال  ومن انتسب لغري أبيه يريد الكرا

وقال يف وقت الشدة  ژ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئژ :اهلل تعاىل

عنه   وعن أيب هريرة. «املطلب بن عبداال كذب أنا  النبيأنا » ملسو هيلع هللا ىلص النبييف غزوة حنني 

ومن »رواة البخاري  «رغب عن أبيه فقد كفرفمن  ال ترغبوا عن آبائكم» :ملسو هيلع هللا ىلص النبيعن 

ليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل  غري أبيه أو انتمى إىل ادعى إىل غري موا

صحيح مسلم وهذا يشمل األب القريب واألب  «ا وال عدال  اهلل منه يوم القيامة رصف  

غري أبيه من  انتساب املرء إىل ولقد عد كثري من العلامء .البعيد فالكل يف احلكم سواء

الكبائر التي خيشى عىل صاحبها الوعيد ويدخل يف هذا الوعيد املقر بالنسب الباطل 

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :واملزور للنسب الباطل فعن سعد بن وقاص ريض اهلل عنه قال

 ،صحيح البخاري «فاجلنة عليه حرام - وهو يعلم أباه - غري أبيه من ادعى إىل» :يقول

ليس من رجل  «يقول ملسو هيلع هللا ىلصومن حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه أنه سمع النبي 

 فيهم ليس قوما أدعى ومن ،حممد عىل أنزل بام كفر الإ–يعلمه  وهو - ادعى لغري أبيه

أي انتسب لغري أبيه  .وىف كتاب املناقب .صحيح البخاري «بوأ مقعده من النارفليت نسب

إنام يفعله أهل اجلفاء واجلهل والكرب إن كان عىل علم بام وهذا  ،رغبة  عنه مع علمه به

وال شك  ،يف حقه اونقص   ا،فريى االنتساب إليه عار   ،ودناءته ،يفعل خلسة منصب األب
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هذا رصيح يف » :(9/144) وقال النووي يف رشح مسلم ،أن هذا حمرم معلوم التحريم

وتضييع حقوق اإلرث  ،ملا فيه من كفر النعمة ؛غري أبيه غلظ حتريم انتامء اإلنسان إىل

أي أن إنكار النسب ، «مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق ،والوالء والعقل وغري ذلك

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ :قال تعاىل .والعياذ باهلل ا قد يكون كفر  

إن اللعب ، (5 :حزاباأل) ژ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ،ليس كذلك فيقول إنه ابن فالن وهو باألنساب حينام ينسب الرجل نفسه لغري أبيه

ء انتسب إىل  ،قبيلة غري قبيلته فعليه لعنة اهلل أو إىل ،جد غري جده أب غري أبيه أو إىل سوا

وحينام عبث بنسبه وادعى ما ليس  ،حينام جحد نعمة والديه ،ورسوله والناس أمجعني

فيبدله .. أبيه أو نسبهاسم فيشمئز من .. قبيح اشد القبح أن يتكرب الولد عىل أبيه .له

لدين ،وحيرفه وهلذا فإذا .. إن تغيري اإلنسان لنسبه فيه جحود لنعمة اهلل وعقوق للوا

بته وتكرب ألي أمر من  ،جحد الولد أباه ونسبته إليه حلت عليه لعنة اهلل حينام جحد قرا

 حينام غش املسلمني ،حلت عليه لعنة اهلل.. كمنصب أو مال أو جاه دنيوي. .األمور

وحينام دخل يف قوم وليس منهم حلت عليه لعنة اهلل وال نفرق  ،حلت عليه لعنة اهلل

 ڃ ڃ ڄ ژ :فالكل سواسية عند رب العباد كام يف قوله تعاىل عىل أحد بني أحد

 ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .(13 :احلجرات) ژ ژ ڈ ڈ

ولذلك رأيُت من الرضوري وضع ضوابط مهمة يف  :قال أبو حاتم الرشيف

علم األنساب جتعل طالب العلم يف منأى من الوقوع يف املزالق واملخاطر وهي ليست 
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قد يوجد يف ) جديدة وربام يكون غريي قد سبقني هبا بأفضل مما أكتب ولكن كام قيل

العلوم الرشعية وبعض هذه القواعد مشرتكة مع غريها من ، (النهر ما ال يوجد يف البحر

 أن تكون هذه القواعد والضوابط جامعة و وبعضها فيها تداخل

ال شك وال ريب أن اإلخالص هو أساس . أمر رضوري 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال، كل علم وينبغي ملن يتكلم يف علم األنساب أن جيعل هذا األمر نصب عينيه

 البخارى «إنام األعامل بالينات وإنام لكل امرئ ما نوى» :يف الصحيح

 اورع   االبد يف الناظر يف علم األنساب أن يكون تقي  »  

غري أبيه وقومة  نتساب املرء إىلوعيد الشديد الوارد يف امن ربه وعليه أن يتذكر ال اخائف  

ولذلك كان النسابون األقدمون صاحلني عاملني بعلوم الدين احلنيف أو يقول عىل 

أو ُيري ، غري أبيه إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إىل» ملسو هيلع هللا ىلص قال «يقل ما مل رسول اهلل

 صحيح مسلم وروى البخاري عن أيب ذر ريض اهلل عنه أنه سمع النبي «عينه ما مل تر

 له ليس اقوم   ادعى ومن ،َكَفرَ  إال – يعلمه وهو –ليس من رجل ادعى لغري أبيه » :يقول

 ريض وقاص أيب بن سعد حديث من وللبخاري ،«النار من مقعده فليتبوأ  نسب فيهم

من ادعى إىل غريأبيه وهو يعلم أنه غريأبيه » يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت :قال عنه اهلل

 . من كتاب املناقب «فاجلنة عليه حرام

 بالباطل يعني – ملسو هيلع هللا ىلصبيت النبي  من انتسب إىل :عن مالك بن أنس رمحه اهلل قال

ر اوجيع   ارضب   يرضب –  بحق استخفاف ألنه ؛توبته تظهر حتى طويال   وحيبس ،وُيَشهَّ

وإذا فقد النسابة األمانة ضاع علم األنساب وصار كل من هّب ودّب  ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

يدعي النسب الرشيف وصار علم األنساب خيضع للعرض والطلب وبعضهم صارت 

أو يكون صاحبه  ااملادة شغله الشاغل فال يوقع عىل نسب إال بمبلغ من املال يكون جمزي  

من أهل املنصب واجلاه كام هو مشاهد ومعروف يف كثري من البلدان العربية وبعضهم 

لديه استعداد لتزوير أي نسب وتلفيق أي نسب من أجل دراهم معدودة فأمثال هؤالء 
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ينبغي عدم التعامل معهم ولذلك نجد أن غالبة من كتبوا يف األنساب قال رسول اهلل 

مثراة ، فإن صلة الرحم حمبة يف األهل، سابكم ما تصلون به أرحامكمتعلموا من أن» :ملسو هيلع هللا ىلص

وليس املقصود من هذا النسب االغرتار  ،رواه الرتمذى «منسأة يف األثر، يف املال

وأشنع من هذا من يتخذ علم  ملسو هيلع هللا ىلصبالنسب واالتكال عليه وترك العمل بسنة احلبيب 

األنساب وسيلة لقطع األرحام وترك صلتها وتأجيج القبائل بعضها عىل بعض قال 

ما من ذنب أجدرأن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة » :ملسو هيلع هللا ىلص

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري أن رسول اهلل  ،رواه الرتمذي وغريه ،«من البغي وقطيعة الرحم

  «يدخل اجلنة قاطع رحمال »

فقهاء وكانوا علامء يف الدين مثل ابن هشام  وكان النسابون :

الناس مؤمتنون عىل » قول مالك بن أنس :قال ابن خلدون، وابن حزم والسيوطى

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ :قال تعاىل ،«أنساهبم

، (72: األحزاب) ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى

فاملقصود من الكتابة يف علم األنساب هو حفظ النسب من الضياع وصلة األرحام 

 . ملسو هيلع هللا ىلصواالقتداء بسنة رسول اهلل 

يف احلقيقة األمانة يشء رضوري يف مجيع األعامل وخاصة العلم  :

فيام  االرشعي وباألخص علم األنساب ألن خطره متعدد فعىل النسابة أن يكون أمين  

وإذا فقد النسابة األمانة ضاع علم األنساب وصار كل من هّب  ، ينسبفيام ايكتب أمين  

ودّب يدعي النسب الرشيف وصار علم األنساب خيضع للعرض والطلب وبعضهم 

أو يكون  اصارت املادة شغله الشاغل فال يوقع عىل نسب إال بمبلغ من املال يكون جمزي  

يف كثري من البلدان العربية صاحبه من أهل املنصب واجلاه كام هو مشاهد ومعروف 
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وبعضهم لديه استعداد لتزوير أي نسب وتلفيق أي نسب من أجل دراهم معدودة 

وكشفهم أمام املأل بعد التأكد من هذا األمر ، فأمثال هؤالء ينبغي عدم التعامل معهم

بشهادة الشهود املعتربين ونخشى أن يصيبنا هذا الداء وال حول وال قوة إال باهلل قال 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ :اىلتع

 :وقال تعاىل، (72: األحزاب) ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ

 ٿژ :وقال أيضا، (58: النساء) ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ىې

: األنفال) ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

جاءه أعرايب حيدث القوم  ملسو هيلع هللا ىلصبينام النبي  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال (27

فكره ما  ،سمع ما قال :فقال بعض القوم ،فمىض رسول اهلل حيدث ؟متى الساعة :فقال

 ؟أين السائل عن الساعة :قال ،حتى إذا قىض حديثه ،بل مل يسمع :وقال بعضهم ،قال

 ؟وكيف إضاعتها :قال، «إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة» :قال ،أنا يا رسول اهلل :قال

واعلم األنساب . ]رواه البخاري[، «غري أهله فانتظر الساعة األمر إىل إذا وسد» :قال

وسيلة وليس غاية فاملقصود من الكتابة يف علم األنساب هو حفظ النسب من الضياع 

. ملسو هيلع هللا ىلصبمحبته واالقتداء بسنة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وصلة األرحام وحمبة من أمرنا رسول اهلل

اختالط األنساب كيف يقع قال ابن رضورية يف علم األنساب  :

بة  من أهل األنساب يسقط إىل ااعلم أنه من البني أن بعض  » :خلدون أهل نسب آخر بقرا

إليهم أو حلف أو والء أو لفرار من قومه بجناية أصاهبا فيدعى بنسب هؤالء ويعد منهم 

ته من النعرة والقود ومحل الديات وسائر األحوال   .«يف ثمرا
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ء) ژ ڇ ڇ ڇ ژ فحينام نزلت اآلية الكريمة   :الشعرا

إن » وقال هلم عشريته األقربني وهم بنو هاشم وبنو املطلب ملسو هيلع هللا ىلص النبيفجمع ، (214

ال إهل إال هو  الذيواهلل ، واهلل لو غررت الناس مجيعا ما غررتكم، الرائد ال يكذب أهله

لتبعثن كام و، واهلل لتموتن كام تنامون، لرسول اهلل إليكم خاصة وإىل الناس كافة إين

وإهنا  ،اا وبالسوء سوءحسان إحسان  ولتجزون باإل، ولتحاسبن بام تعملون، تستيقظون

عىل أهله  ملسو هيلع هللا ىلصم نادى الرسول الكري خرآوىف موضع  ،البخارى «اا أو النار أبد  اجلنة أبد  

ا وال نفع   ا وال أملك لكم رض  شرتوا أنفسكم من النار فإنى الايا معرش قريش » :وقال

نفسكم من أهلم أنقذوا  وقال عنكم من اهلل شيئا ثم نادى الرسول عىل بطون قريش يأغن

ما شئتم  من مايل ا سلوينال أملك لك رضا وال نفعا وال أغنى عنكم من اهلل شيئ   النار فإين

 صفيةشيئا يا  ن عبد املطلب ال أغنى عنك من اهللا يا عباس بال أملك لكم من اهلل شيئ  

حممد رسول  ا يا فاطمة بنتبنت عبد املطلب عمة رسول اهلل ال أغنى عنك من اهلل شيئ  

أن لكم رمحا  ا غرياهلل سلينى بام شئت أنقذى نفسك من النار ال أغنى عنك من اهلل شيئ  

  «سأبليها ببالئها أي سأصلها حسب حقها

 ملسو هيلع هللا ىلص صدق رسول اهلل «اعملوا فليس بينكم وبني ربكم نسب  ا» أخرىوىف رواية 

وال أصدق من ذلك فحينام رسقت املرأة املخزومية وهي رشيفة يف قومها وأراد البعض 

 وأرسلوا له زيد بن حارثة حب رسول اهلل فقال له ملسو هيلع هللا ىلص أن يتشفع هلا عند رسول اهلل

لو رسقت فاطمة بنت حممد لقطع يا زيد أتشفع يف حد من حدود اهلل وأيم اهلل » النبي

 حممد يدها وإنام أهلك الذين من قبلكم إن رسق فيهم الرشيف تركوه وإن رسق فيهم
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1)«أقاموا عليه احلد «قال الوضيع الضعيف أو» ال فرق بني عربى وال أعجمى » ملسو هيلع هللا ىلص وقال (

حيكم بني املهاجرين  ملسو هيلع هللا ىلص صحيح البخاري ولذلك نجد الرسول الكريم، «إال بالتقوى

 واألنصار حينام تنازعوا عىل سلامن الفارسى عىل أنه من األنصار أو من املهاجرين قال

 . «سلامن منا آل البيت» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 وال حتسب األنساب تنجيك من لظى

ــــــــــــــم ـــــــــــــــ  أبو هلب يف النّار وهو ابن هاشـــــ
. 

 

 ولــو كــنـــــَت مــن قــيــس  أوعــبـــــد مـــــدان  

ســــــــــان  وســــــــــلامُن يف   الفردوس من خرا
. 

ـن جـ هـَة  األنساب    أكـفـَاءُ والـنـَاُس م 

ُهـّم فـ ى نَـ  ـَ ُكـْن ل ـَ ّم َشـَرُف فـَإْن ي  َسـبـ هـ 
. 

 

ــــــــــــــــــــُم أ ــــــــــــــــــــوُهـ ءُ آبُـ ــــــــــــــــــــَوا  َدْم واألم َحـ

ط ـــلــــ  الـ  ه  فــــَ ــــُروَن بــــ  اخ  ن  والــــاَمءُيــــفــــَ يــــ   ــــ 
. 

ـــــــُرَك  ـــــــّمـ َعـ ـــــــ  ـــــــاُن إ الَ ولـ ـــــــَسـ ّنـ ه  َمااإل  نــــــــ  ـــــــ  ديـ ـــــــ    بـ

ّسـالُم بالل احل  وقـَدْ  - بشىفـَقـَد َْرفـََع اإل 
. 

 

ـَقـَْوْى إ تـ ك ـُْرْك الـت ت ـَ ـََسـْب  ـَاال  فـَالت  عـَلـَْى الـن

ـــــيـــــُب أبَـــــا س  ـــــرُك الـــــنـــــَ َهـــــْب  وَضـــــَع الـــــش   لـــــَ
. 

هبا عباده  ومعرفة األنساب من أعظم النعم التي أكرم اهلل تعاىل» :قال السمعاين

األسباب املمهدة حلصول  ألن تشعب األنساب عىل افرتاق القبائل والطوائف أحد

 :االئتالف وكذلك اختالف األلسنة والصور وتباين األلوان والفطر عىل ما قال تعاىل

احلكمة قال ابن فندق البيهقي وألهل اليونان  ژ ہہ ۀ ۀ ژ

 . آداب النفس واألخالق : واملنطق وللهند التنجيم واحلساب وللفرس اآلداب أعني

                                                           
خارى( 1) حيح الب  .ص
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فمن علوم العرب . الشعر واألمثال وعلم النسب وللعرب .وألهل الصني الصنائع

األمثال والنسب واحتاج كل واحد من العرب إىل أن يعلم سمت كل لقب ومصاحله 

ثم علموا أن  . ويابسه وما يصلح منه للبعري والشاة وأوقاته وأزمنته ومنافعه يف رطبه

منهم  حداحيفظ األنساب فكل و والعريب .رشهبم ماء السامء فوضعوا لذلك األنوار

حيفظ نسبه إىل عدنان أو إىل قحطان أو إىل إسامعيل عليه السالم وأخذ علامء األنساب 

ئهم فكل شاعر يف قبيلتأنساب الع  . باءه وأجداده يف شعرهكان يذكر أ هرب من شعرا

وكانت العرب إذا فرغوا من املناسك حرضوا سوق عكاظ وهو سوق يتبارون فيه 

بالشعر وعرضوا أنساهبم عىل احلارضين ورأوا ذلك من متام احلج والعمرة لذلك قال 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ژ  :اهلل تعاىل

وأجداده وال  بائه فلذلك ال ينتمي أحد منهم إىل (200: البقرة) ژ ہہ ہ ۀ

وخلصت أنساهبم من شوائب الشك والشبهة فكل  .يدخل يف أنساب العرب الدعي

فللعرب من املنابت أزكاها ومن املغارس أمتها  . من العرب يتناسب أصله وفرعه واحد

كرم األنساب ولقنهم اهلل احلكمة وفصل  وجلمع العرب كرم األدب إىل . وأعالها

  .اب النقطع حكم املواريثاخلطاب ولوال علم األنس

 الذي يلم األنساب حممد بن السائب الكلبفتح هذا الباب وضبط ع الذيو

ثم ولده هشام من بعده املتوىف سنة أربع ومائئتني من ، (نسب معد واليمن الكبري) كتب

ثم ، (والفريد وامللوك - والوجيز - واجلمهرة - املنزلة) اهلجرة فإنه صنف فيه كتب

كتب عرشين  الذي يأقتفى أثره مجاعة من النسابة مثل أيب حسن أمحد بن حييى البالذر
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امللك بن  لعبد، (أنساب محري وملوكها) وكذلك كتاب، (أنساب األرشاف) ىف اجملد  

ء) و، (يأنساب الرشاط) وكذلك( السرية) هشام صاحب جعفر  أليب، (أنساب الشعرا

 لزبري بن بكار القريش، (أنساب قريش) وكتاب يالنحو ييب البغدادحممد بن حب

بن حزم ال (مجهرة أنساب العرب) مام أيب سعد عبد الكريم السمعاينلإل، (األنسابو)

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم )كتاب العرب تاريخ ابن خلدون 

 .أيب العباس أمحد بن عىل القلقشندي (السلطان األكربوالرببر ومن عارصهم من ذوي 

ألمحد بن أيب يعقوب  (وكتاب البلدان) (قبائل العرب هناية األرب يف معرفة أنساب)

 املقريزي (والبيان واإلعراب عام بأرض مرص من األعراب) .بن واضح اليعقويب

. (قبل اإلسالم وأيام العرب) :البن حزم األندليس الظاهري( ومجهرة أنساب العرب)

مام أيب للشيخ اإل (الطالع السعيد اجلامع لنجباء الصعيدو ) أليب عبيدة معمر بن املثنى

لألمام أيب  (وسبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب) الفضل جعفر بن ثعلب األدفوى

قالئد اجلامن يف معرفة قبائل عرب )و ملرتيض الزبيدي( األنساب وبحر) الفوز السويدي

لب اللباب يف حترير ) للوزير املغربى (اإليناس بعلم األنسابو ) للقلقشندى (الزمان

التعريف باألنساب والتنويه و)، لألمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطى (األنساب

 واملفاخر يف أخبار والدرر) أبو احلسن اليمني القرطبي :تأليف (األحساب بذوي

ونسب عدنان ) التميمي النجدي تأليف الشيخ حممد البسام (العرب األواخر

سعاف إ - (البن إياس احلنفى (وعن بدائع الزهور يف وقائع الدهور) - املربد( وقحطان

نباه عيل قبائل اإل) - لللهمداين (كليلاإل)لسامل السيايب  (هل عامنأنساب أعيان يف األ

 - للصحاري (نساباأل) - البن القيرساين( نساب املتفقهاأل) - البن عبد الرب (الرواه

نساب والتنويه بذوي التعريف باأل)للوزير املغريب  (نسابيناس بعلم األاإل)
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ملحمد  (ةصحابه العرشأيف نسب النبي و ةاجلوهر)ألبو احلجاج األشعري  (حساباأل

اللباب يف ) ملحمد بن محد البسام (واخرخبار العرب األأالدرر املفاخر يف )الربي 

 (املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب)البن األثري أبو احلسن ( هتذيب االنساب

 – للبالذري (رشافنساب األأ) للمحىل (املرام يف علم الكالم هناية) – للمغريي

للمؤرج ( حذف من نسب قريش)للزبري بن بكار  (خبارهاأمجهره نسب قريش و)

املنتهي يف  ةاملبتدي وفضال ةعجال) يلعباس العزاو (عشائر العراق) –السدويس 

كشف املراد يف رشح جتريد ) ي.للتميم( الكلم دررو احلكم غرر) - للحازمي (النسب

خمترص فتح رب ) .للبيهقي( عقابلقاب واألنساب واأللباب األ) - للحيل (االعتقاد

خمتلف القبائل ) للمدين (نسابمهل يف لب اللباب من واجب األأرباب بام األ

 .للزبريي مصعب بن عبد اهلل( قريشنسب ) - (للبغدادي (ومؤتلفها

 ألمحد لطفي السيد( قبائل العرب يف مرص) ةستطاعنذكر منها عىل قدر اال 

األلقاب يف حفظ  دررو) رضا كحاله عمر (معجم قبائل العرب القديمة واحلديثةو)

 األبياري إبراهيم :حتقيق. (أنساب العربو) حممد رايضاسم الشيخ ج، (األنساب

حممد سليامن ، (موسوعة القبائل العربيةو ) اللواء صالح التايب، (القبائل املرصيةو)

 الشيخ/، (أنساب العرب)و .الرازق مناع حممد عبد( األنساب العربية يف ليبياو ) الطيب

 اهلل فضل عطيوة خري أ/، (رحلة األلف عام مع قبائل أوالد عيل) و عبد السالم محد احلبوين

هجرة القبائل و) يعبد اهلل خورشيد الرب، (القبائل العربية يف القرون األوىل للهجرة)و

معجم قبائل اململكة العربية ) ملؤلفه رضار صالح) وادي النيل والسودان العربية إىل

عروبة مرص من ) الرازق قطب عبد سمري أ/ (أنساب العرب) ،اجلارس محد( السعودية
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مامني احلسن رحام األاجلامع لصلة األ) الرشيف الكتابمصطفى شملول  (قبائلها

العقود اللؤلؤية يف بعض األنساب احلسنية ) حممد يس ياعدا الرشيف أمحد وفق( واحلسني

 (األرشاف السادة ألصول الكشاف املشجر أو األنساب بحر) كتاب –الرشيف ( اهلاشمية

 يالرفاع حممد حسني السيد /أ حتقيق النجفي احلسيني الدين عميد بن أمحد بن حممد السيد

 حسن أمحد عىل العبايس أ / (العباس ي أنساب بنيف األساس) احلسنى عىل بن حممد /

صحاب يف حتفه املحبني واأل) فايز أمحد أبو فردة أ/ (تاريخ القبائل يف فلسطني واألردن)

وكثري املجلدات  .لعبد الرمحن بن عبد الكريم (نساب األنصاريمعرفه ما للمدنيني من األ

وإنام سلط الضوء عىل القليل منهم ما علمته  ق ومغرب العامل العريبالتي كتبت يف مرش

كل قبيلة تكتب نسبها  وكانت وكذلك مئات اجلرود التي كانت تكتب عىل جلد الغزال

 ورجاهلا وأوالدها يف جرد حيفظ من الضياع وحيفظها شيخ القبيلة أو من يكتب أنساهبا وهو

جرد هوارة  - الدمراين - اخلواري – الشطوري – القرعاين - اهلاممية) اآلن وثائق ما وجد

الوثائق لدى دار الوثائق املرصية  الفآو، (جرد املخادمة األرشاف - بن قرشلة يبنى ترك

 . أو عند أصحاهبا ورثوها من أجدادهم

وقد حكى صاحب الرحيان عن أيب سليامن اخلطابيل رمحه اهلل قال خرج رسول 

ا بكر نساب   ومعه أبوبكر الصديق ليعرض دين اإلسالم عىل القبائل وكان أبو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فقال أبوبكر ممن القوم قالوا  ةل ذات ليلة فوقف عىل قوم من ربيععاملا بأصول القبائ

بل من هامتها العظمى  :هامتها أم من هلازمها قالوا أمن  ،من ربيعة قال وأي ربيعة أنتم

قالوا ال  قال ال ُحّر بوادي عوف الذيقالوا من ُذهل األكرب قال فمنكم عوف بن حُملِّم 

قال فمنكم املزدلف قالوا ال قال فمنكم ب سطام بن قيس احلّر صاحب العاممة الفردة 
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وسالبها َأنُْعمها قالوا ال فقال فمنكم أخوال فمنكم َاحْلوفزان قاتل امللوك  :قالوا ال فقال

امللوك من ك ندة قالوا ال فقال فمنكم أصهار امللوك من خَلم قالوا ال فقال فلستم بُذهل 

إن عىل سائلنا  :د ْغَفل فقال :األكرب بل ذهل األصغر فقام إليه غالم من شيبان يقال له

فقال من أي  ،من خربنا اشيئ   يا هذا إنك قد سألت فأخربناك ومل نكتمك :أن نسأله

فمن أي القرشيني أنت قال ، العرب قال أنا من قريش قال بخ  بخ  أهل الرشف والرياسة

فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه قال ال قال فمنكم شيبة  من َتيم بن ُمرة قال الفتى

وكان ُيدعى  ُقيص الذي مجع القبائل من ف هر احلمد مطعم طري السامء فقال ال قال فمنكم

: فمن أهل احلجابة أنت قال ال قال :فمن أهل الرفادة قال ال قال ا قال ال فقالجُممع  

فمن أهل السقاية أنت قال ال ما واهلل يا أخا قريش لو لبثت ألخربتك أنك من رعيان 

يا أبا بكر لقد وقعت من الغالم  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل  .قريش ولست من الذوائب

قدم  ،ود ْغفل هذا هو دغفل ابن حنظلة النسابة الذي ُيرضب به املثل يف معرفة النسب

ب م نلت هذا  :فقال ا،عامل   مرة عىل معاوية بن أيب سفيان يف خالفته فاختربه فوجده رجال  

 .وآفة العلم النسيان ،ولسان سؤول ،بقلب َعقول :يا دغفل قال

 ( سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب) كتابمن 

هبا عباده  ومعرفة األنساب من أعظم النعم التي أكرم اهلل تعاىل» :قال السمعاين

ألن تشعب األنساب عىل افرتاق القبائل والطوائف أحداألسباب املمهدة حلصول 

: االئتالف وكذلك اختالف األلسنة والصور وتباين األلوان والفطر قال تعاىل

وكنت أتتبع ذلك وأسأل احلفاظ عن األنساب  ژ ہہ ۀ ۀژ

قال  - ه00( 18: ص 1: األنساب ج) من كتاب وكيفيتها وإىل أي يشء نسب كل أحد
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ابن فندق البيهقي وألهل اليونان احلكمة واملنطق وللهند التنجيم واحلساب وللفرس 

الشعر  وللعرب، وألهل الصني الصنائع . آداب النفس واألخالق : اآلداب أعني

واألمثال وعلم النسب فعلوم العرب األمثال والنسب واحتاج كل واحد من العرب 

إىل أن يعلم سمت كل لقب ومصاحله وأوقاته وأزمنته ومنافعه يف رطبه ويابسه وما 

 . ثم علموا أن رشهبم ماء السامء فوضعوا لذلك األنوار ،يصلح منه للبعري والشاة

قحطان أو إىل  عدنان أو إىل حيفظ األنساب فكل واحد منهم حيفظ نسبه إىل والعريب

آبائه وأجداده وال  منهم إىل إسامعيل أو إىل آدم عليه السالم فلذلك ال ينتمي وأحد

وخلصت أنساهبم من شوائب الشك والشبهة فكل  ،يدخل يف أنساب العرب الدعي

املنابت أزكاها ومن املغارس أمتها واحد من العرب يتناسب أصله وفرعه فللعرب من 

كرم األنساب ولقنهم اهلل احلكمة وفصل  وجلميع العرب كرم األدب إىل . وأعالها

 .ولوال علم األنساب النقطع حكم املواريث وهوى ركن من أركان الرشع ،اخلطاب

وكانت العرب إذا فرغوا من املناسك حرضوا سوق عكاظ وعرضوا أنساهبم عىل 

 ں ں ژ :ورأوا ذلك من متام احلج والعمرة لذلك قال اهلل تعاىلاحلارضين 

  .ژ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

والعامئر  ا،إذا تباعدت األنساب صارت القبائل شعوب   :قال املاوردي :

واحلادث بعد  ا،والفصائل أفخاذ   ا،واألفخاذ بطون   ،وتصري البطون عامئر :يعني ،قبائل

 - اجلمهور ومنه - اجلذم ومنه) أما يف مجهرة النسب للكلبى فقد ذكر .ذلك فصائل

ومنه العامئر ومنه  - القبيلة تتقابل عنده األسامء - ومنه الشعب تتشعب عنده القبائل
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 - األرحام من الرحم (البطون ومنه األفخاذ ومنه العشائر ومنه الفصائل ومنه الرهط

 - القوم يح ياحل - العصبة من العرشة إىل األربعة - ط ما دون العرشةالعشرية هم ره

 .هعرتة الرجل نسلة وذريت - هوذريت هاآلل أهل بيت

ثم أن القبيلة قد . أن القبيلة هي بنو أب واحد :قد ذكر اجلوهري :

فتنسب إليه كل قبيلة  ،يكون هلا عدة أوالد فيحدث عن بعضهم قبيلة أوعدة قبائل

ويرتك  «حنظلة» فينسب إىل ،كحنظلة بن متيم ،القبيلة األوىل حتدث عنه وُترتك النسبة إىل

 ،القبيلة األوىل فينسب إىل ،بأال يولد له أو مل يشتهر ولده ،ويبقى بعضهم بال ولد «متيم»

 ،وهي َتنوخ ،حد سوى ثالث قبائلامجيع قبائل العرب راجعة إىل أب و :وقال ابن حزم

 . فإن كل قبيلة منها جمتمعة من عدة بطون ،وغّسان ،والُعْتق

 ،وُمرض ،وقريش ،كهاشم ،إذا اشتمل النسب عىل طبقتني فأكثر :

فيجوز لبني  ،اجلميع جاز ملن يف الدرجة األخرية من النسب أن ينتسب إىل ،وعدنان

 :همفيقال يف أحد ،عدنان مرضو إىل قريش وإىل هاشم وإىل هاشم أن ُينسبوا إىل

األسفل  إن النسبة إىل :بل قد قال اجلوهري ،والعدناينّ  ،واملرضّي  ،والقريشّ  ،اهلاشمّي 

استغنيت  ،الكلبي «كلب بن وبرة» فإذا قلت يف النسبة إىل ،األعىل ُتغني عن النسبة إىل

وذكر غريه أنه جيوز اجلمع يف النسب بني الطبقة العليا  .يشء من أصوله أن تنسبه إىل

 مثل أن يقال يف النسب إىل ،ثم بعضهم يرى تقديم العليا عىل السفىل .والطبقة السفىل

 ،وبعضهم يرى تقديم السفىل عىل العليا ،األموي العثامين :عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه

 . العثامين األموي :فيقال

 ،فينسب إليهم ،غري قبيلته باحللف واملواالة قد ينضم الرجل إىل :

 .أو موالهم ،حليف بني فالنفالن  :فيقال



 

31 

 

 

 إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إىل :

مثل  ا،القبيلتني مجيع   وأن ينسب إىل ،قبيلته التي دخل فيها وأن ينسب إىل ،قبيلته األوىل

ئيل :أن يقال ئيل ثم التميمي ،التميمي ثم الوا  .أو الوا

كربيعة ومرض  ،األب والد القبيلةاسم تسمى بالقبائل يف الغالب  :

لدة هلااسم وقد تسمى القبيلة ب ،ونحو ذلك ،واألوس واخلزرج كخندف  ،أمها الوا

وربام وقع اللقب عىل القبيلة  ،حاضنة ونحوهااسم وقد تسمى ب ،وب َجيلة ونحومها

 .فسموا به ،حيث نزلوا من ماء يسمى غسان ،كغسان ،بحدوث سبب

نة خياهلم مما خيالطونه غالب  : أسامء العرب منقولة عام يدور يف خزا

كنَبت  ،وأما من النبات ،كأسد ونمروضبع وكلب ،أما من الوحوش ،وجياورونه

 ،كف هر وَصخر ،وأما من أجزاء األرض ،كحّية وحنش ،وأما من احلرشات ،وحنظلة

 . ونحو ذلك

ككلب وحنظلة  ،سامءالغالب عىل العرب تسمية أبنائهم بمكروه األ :

ر وحرب ا كفالح ونجاح  ،وتسمية عبيدهم بمحبوب األسامء ،وما أشبه ذلك ،ورض 

  .ورباح ورحيان

قيش الكاليب :واملعنى فيه ما ُحكي َ تسمون أبناءكم برّش  :أنه قيل أليب الدُّ
مل 

 ،نحو مرزوق وَرباح ورحيان ،وعبيدكم بأحسن األسامء ،نحو كلب وذئب ،األسامء

ة لألعداء يف  .وعبيدنا ألنفسنا ،إنام نسمي أبناءنا ألعدائنا :فقال يريد أن األبناء ُمعدَّ

 والعبيد معّدة ألنفسهم فاختاروهاهلم ،املحاربة ونحوها فاختاروا هلم رش األسامء

فقان كاحلارث واحلارث : ، واخلزرج ،إذا كان يف القبيلة اسامن متوا

لد أو السابق  ،أو بعده يف الوجود ،وأحد مها من ولد اآلخر ،ونحو ذلك ُعربِّ عن الوا
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إذا  ،وربام وقع ذلك يف األخوين ،وعن الولد أو املتأخر منهام باألصغر ،منهام باألكرب

 . كان أحد مها أكرب من اآلخر

 .أسامء القبائل يف اصطالح العرب :

 ،شاكل ذلكوما  ،كعاد وثمود وَمدين ،أن يطلق عىل القبيلة لفظ األب :

 ڭ ژ ،ژ ۈ ۈ ژ :كقوله تعاىل ،وبذلك ورد القرآن الكريم يف عدة مواضع

وأكثر ما  ،وبني مدين ،وبني ثمود ،بني عاد :يريد ،ژڄ ڄ ژ ،ژ ۇ

بخالف البطون  ،يكون ذلك يف الشعوب والقبائل العظام ال سيام يف األزمان املتقدمة

  .واألفخاذ ونحوها

وأكثر ما يكون  ،بنو فالن :فيقال ،لفظ الُبنوة أن يطلق عىل القبيلة :

 . ال سيام يف األزمان املتأخرة ،ذلك يف البطون واألفخاذ والقبائل الصغار

قال  سيدنا نوح عليه السالم البرشية الثاين ن البرشية إىل أيبأرجع النسابو

 السالم وقد عليه نوح ةأي ذري( 77 :الصافات) ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :تعاىل

 ماغوغ –علجان – كومر) ليافث وولد ،(كنعان - يافث – حام –سام ) أعقب نوح 

 – الفخشاخ) الرتك من ويتفرع ،(توغرما – ترك) لكومر وولد ،(يماذا – طوبال –

 –الغور– الصفد – اهلياطلة – العثامنيون – السالجقة – الغن اخلزليه - الططر أو الترت

 ومنه أشكنار –ر اخلز قيل) غرما لتو وولد (الروس – األزكش – الرشكس– العيالن

ئيلاإل عند الصقالبة  ولو الروم ومنه رومى – يونان) يافث بن لعجالن وولد ياترسا

 لطوبال وولد ،(القوط - ومأجوج يأجوج– صينى) ملاغوغ وولد ،(ذلك يف ختلفا
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 ملاذأي وولد ،(األملان وهم املتوسط البحر شامل وموطنهم اللامن – األفرنج قيل)

 كنعان – كوش –قوط ) وولد حلام بن نوح عليه السالم ،( ذلكيف أختلف ولو الديلم)

يم أو مرص –   .(أمخيم ومنه مرصا

اهلند والسند وهم سكان اهلند وباكستان وبنجالديش وما ) :

 سود وغالبيتهم السودان – ومنهم احلامية الساللة من أفريقية سكان غالبية – حوهلم

وهم سكان شامل ، وهم ذرية مازيغ بن قرغيز بن حام الرببر يقال أو األمازيغ البرشة

 بن قبطي أوالد هم وقيل – قبطي ولد من مرص أهل القبط–أفريقيا وجنوب أوروبا

يم  ذرية النوبة– اآلن أثيوبيا أو احلبشة سكان وهم حبشى ذرية وهم احلبش – مرصا

ان جنوب السودان سك زنجى ريةذ الزنوج– السودان وشامل مرص جنوب سكان نويب

  .(ووسط أفريقيا

 واليمنيون) منهم ،(أرفخشد – أرم – ألود – عيالم–أشور ) 

د الفراعنة - العرب وهم وقحطان  – األكاديون – الشاميون – وأريرتيا – األكرا

 – الكلدانيون – العموريون – املؤابيون – الكنعانيون – األموريني – األشوريني

 الكرد) ومنه –يران إ)   .(احليثيون –املقة ومنهم اهلكسوس الع – األنباط

 .(قديام   املوصل أهل وهم اجلرامقة ومنه باشل - يرانإ أهل ومجيع والكرج

العظيم وهم ذرية سيدنا صدق اهلل ، ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قال تعاىل

من أبناء  واحد ولذلك فكل أمة من األمم ترجع إىل، نوح عليه السالم أبو البرش الثانى

  .نوح الثالثة عىل كثرة اخلالف يف ذلك

 .من بني طرياش بن يافث :وقيل ،من بني ترك بن كومر بن يافث :
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ويدخل يف جنس  .يافثترك بن عامور بن سويل بن سويد بن  :ونسبهم ابن سعد إىل

 :ويقال .بزيادة ألف :ويقال التتار .وهم الترت ،والطغر ،وهم اخلفشاج ،الرتك القفجاق

وهم الغز الذين كان منهم ، واخلزر ،ا اخلرخليةويدخل فيهم أيض   .بالطاء ،الططر

 ،أويغر ،كوكرتك ،األفاريون، التابغاج ،اهلون، وهم الصغد ،واهلياطلة ،السالجقة

، البلغار ،بنى عثامن وهم العثامنيون، بنى تيمور ،جغتاى ،اإليلخانيون ،القرخانيون

 ،الالن :ويقال ،والغور والعالن، القبجاق، الكومان ،السقة، البجتك، املجريون

 . فكلهم من جنس الرتك نسبهم داخل يف نسبهم ،والروس ،واألزكش ،والرشكس

ولد جرموق بن أشوذ بن من  ،وهم أهل املوصل القديم :

 . فيام قاله غريه ،ومن ولد كاثر بن إرم بن سام ،فيام قاله ابن سعيد .بن نوح سام

 . ابن سعيد ،من ولد باسل بن أشوذ بن سام، أوالد كيالن وهم :

فيام وقع يف  ،من ولد توغرما بن كومر بن يافث ،وهم الرتكامن ،

ئيلاإل  ، نوع من الرتك :وقيل ،طرياش بن يافثوقيل من ولد  ،ياترسا

 ،الذين كانوا منهم بنو بويه ملوك العراق وغريه من الرشق وهم :

هم  :وقيل .من بني باسل بن أشوذ بن سام :وقال ابن سعيد .من بني مازاي بن يافث

 . وضعفه أبو عبيد .من بني باسل بن طابخة بن إلياس بن مرض

من ولد  :وقيل .يافان بن يافث وهو ،من بني كيتم بن يونان هم :قيل ،

من ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق ابن  :وقيل .رومي بن يونان بن علجان بن يافث

  .وقيل من ولد روم بن عيصو .عليه السالم إبراهيم

  .قاله ابن الكلبي .بني ُسوريان بن ُنبيط بن ماش بن إرم بن سام من :

ئيلاإليف  ،   .أهنم من بني شأو بن رعام بن كوش بن حام :ياترسا
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  .سكان أفريقيا مجيع أجناسهم من ولد حام وهم :سعيد ابنقال  .

وأن  ،من ولد كنعان بن حام  ،كوش بن حام ولدمن  

 ،أن احلبشة من بني حبش وذكر ابن سعيد. وكذلك زغاوة ،امن ولد كنعان أيض   

ئيلعند اإل ،والصقالبة ،والزنج من بني زنج ،أو بني نوبى ،والنوبة من بني نوبة  :ينيرسا

 . من بني أشتكاز بن يوغرما بن كومر بن يافث :وقيل ،من بني ياوان بن يافث

من بني قطوبال بن  :وقيل .من بني صيني بن ماغوغ بن يافث :قيل ،

  .ُهروْشيس مؤرخ الروم أهنم من بني ماغوغ بن يافثوذكر  .يافث

  .قاله الطربي .من ولد عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ،

وقال ابن  .من ولد فارس بن ألوذ بن سام :إسحاققال ابن  ،

من ولد  :ومها األقرب للصواب وقيل .من ولد طرياش بن أشوذ بن سام :الكلبي

ووقع للطربي أهنم  .من بني أميم بن ألوذ بن سام :وقيل .حوران بن يافثطرياش ابن 

 . عليه السالم من ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم

وقيل من ولدريفاث بن كومر وقيل  .ولد قطوبال بن يافث منقيل  ،

  ،من ولد توغرما بمن كومربن يافث

يم  :قال بن وصيف شاه ، بن  بن حامهم من بني قبطيم بن مرصا

ئيلوعند اإل ،نوح  نمن ولد قبط بن الب ب :وقيل .يني أهنم من ولد قوط بن حامرسا

يم بن حام  . مرصا

من ولد ماغوغ بن يافث فيام قاله ْهُروْشُيْس : وهم أهل األندلس :

إيران بن أشوذ بن من بني  :بضم الكاف أو األكراد ، ،من ولد ُقوط بن حام

 قال املُقر الشهايب .التي كان هبا ملوك الفرس ،إيران هذا تنسب مملكة إيران وإىل ،سام
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وحينئذ فيكون الكرد  ،ويف الكفار الكرج ،يف املسلمني الكرد :يقال :«التعريف»يف كتابه 

  .اواحد   اوالكرج نسب  

 .كنعان بن حاممن ولد  ،كانوا منهم جبابرة الشام الذين ،

وقال املؤيد  .قطوبال بن يافث ولدوهم األملان من   ،وقيل أهنم من ولد سام

 . يف شامل البحر الرومي ومواطنهم بالغرب إىل :صاحب محاة

هم بنو  :وهم أهل بابل يف الزمن القديم قال ابن الكلبي الباءبفتح  - 

 .سعيد هم من بني نبيط بن أشوذ بن سامنبيط بن ماش بن إرم بن سام وقال ابن 

ئيلاإليف  :   .أهنم من ولد داران بن زعام بن كوش بن حام ،ياترسا

من ولد  :قيل ،وهم أهل أرمينية الذين بقاياهم ببالد سيس إىل اآلن ،

  .عليه السالم وهو آزربن ناحور أخو إبراهيم .قهويل بن ناحور بن تارح

ئيلوعند اإل .من ولد ماشخ بن يافث :بعض النسابنيعند  ، من  :ينيرسا

بن  أهنم من شعوب بني عيصو بن إسحاق :وعند آخرين .وهو يونان بن يافث ،ولد يأوان

 .أشك أهنم من ولد رعويل ابن عيصو بن إسحاق :وقال الطربي .عليه السالم إبراهيم

من  :وقال البيهقي .يافثياوان بن  وهو ،هم من ولد يونان :قيل ،

وذكر أنه خرج من  ،يونان بن عابر :وشذ الكندي فقال ،بني يونان بن علجان بن يافث

 .فتناسل بنوه ،فنزل رشقي اخلليج القسطنطيني ،ألخيه قحطان ابالد العرب مغاضب  

لطينيون :  ؛وهم بنو الَّلطني بن يونان ،الَّ

وهم بنو كيتم ابن يونان ومنهم  ،والكيتم ،هم بنو إغريقن بن يونانو ،واإلغريقيون

 .يرجع نسب الروم

من ولد : وقيل .هم من ولد ياغوغ بن يافث قيل :
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 . بن كومرابن يافث يصين

هل هم من العرب أو من  ،فيهم خالف يرجع إىل أهنم :

أهنم من  فذهبت طائفة من النسابني إىل ا،كثري   ااختالف  وقد اختلف يف نسبهم  ؟غريهم

من غسان وغريهم تفرقوا  :وقيل ،أوزاع من اليمن :فقيل ،العرب ثم اخُتلف يف ذلك

أحد التبابعة اليمن حني  ،خلَّفهم أبرهة ذو املنار :وقيل .قاله املسعودي ،عند سيل الَعرم

ْري بن سبأ :وقيل، (صنهاجة وكتامة وهوارة) غزا املغرب فرتك  ،من ولد لقامن بن مح 

من خلم وُجذام  :وقيل .املغرب ليعمروه فنزلوا وتناسلوا فيه بعث رسّية من بنيه إىل

وكندة كانوا نازلني بفلسطني من الشام إىل أن أخرجهم منها بعض ملوك فارس فلجأوا 

أهنم من  ىلوذهب قوم إ .فنزلوه الغرب فذهبوا إىل ،فمنعهم ملوكها من نزوهلا ،إىل مرص

وذكر احلمداين أهنم من ولد بر بن قيذار بن  .عليه السالم ولد يقشان بن إبراهيم

 :وقال له ،وأنه كان قد ارتكب معصية فطرده أبوه ،بن إبراهيم عليهام السالم إسامعيل

 :وقيل. .والقبط ،من محري ومرص :وقيل والعربانيني. فام أنت َبر ،اذهب يا َبر ،الربّ  ،الرب

ئيلملك بني  ،ولد جالوتمن  وأنه ملا َقَتَل داود عليه السالم جالوت تفرقوا يف  ،إرسا

وأسكنهم املغرب وسامهم  ،فلام غزا إفريقش الغرب نقلهم من سواحل الشام ،البالد

 من :وقيل. املغرب بل أخرجه داود عليه السالم من الشام فصاروا إىل :الرببر وقيل

بن  ق بن ألوذ ابن إرم بن سامبن قاران بن عمرو بن عاملي العاملقة من ولد متيلة بن مأرب

أخالط من كنعان والعامليق والعرب  :وقيل .من ولد قبط بن حام بن نوح :وقيل .نوح

وهذا ما  .أمازيغ بن كسلوحيم بن حام بن نوح عليه السالم هم من ولد بربر أو :وقيل

م وقبائلهم وتارخيهم وليسوا أؤيدة ألن األمازيغ قومية مثلهم مثل العرب هلم أصوهل

 فروع أو تابعني ألحد
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 وهم الذين بادوا ومنهم، (العرب العاربة) ويقال هلم :

َمْوت، (عاد) ْجر) يف، (ثمودو)، (وقيل يف مرص 1يف َحرْضَ وادي و)، (2وادي احل 

والكنعانيون يف فلسطني والساحل ؛ 4بالياممة، (جديسو)، (طسمو)، (3القرى

بيون ،الشامي  ،واألكاديون واآلموريون والبابليون واآلشوريون واآلراميون واملوآ

ونيون والكلدانيون الذين نزلوا خمتلف انحاء العراق والشام والعامليق ومنهم  والَعمُّ

يعد  - األرقم - مطر - هزا  - راحل - بديل - لف - غفار - األزرق - حاشد) قبائل

 - بالشام واحلجاز وقبائل قحطان (خيرب - عبيل - مهالئيل - ومن العامليق عوص

  .وغريهم واإلسامعيلية اإلبراهيمية والقبائل–مدين  - جرهم

النبي  وهم احلجازيون الذين يرجعون بأنساهبم إىل :

اإلبراهيميون أو اإلسامعليون وكانوا كثريون وهم  ،عليهام السالم بن إبراهيم إسامعيل

بعد مئات السنني كانت من  ومل نتعرف اليوم عىل من هم ذريتهم ومن من سالالهتم إال

، (عدنان) نسبة إىل، (العدنانيني) ذريه إسامعيل عليه السالم عدنان وتسمى ذريته

القحطانية من ) ةألهنم تعلموا العربية من العرب املتعرب ،(العرب املستعربة) وكذلك

َاَمة واحلجاز ونجد اال قريش   (بنى جرهم اليمنية  .فكانت بمكة اكانت منازهلم يف هت 

، (َعنََزة) ومن قبائل ربيعة، .(وُمرَض  - َربيَعة و) :قسمني كبريين وينقسم العدنانيون إىل

رو)  َمرَض فهيوأما أشهر قبائل  ،وغريها، (حنيفة)، (َتْغل بو)، (َبْكرو)، (وائلو)، (َنم 

، (َضبَّةو)، (متيمو)، (عدوان)، (سليمو) ،(هوازن)، (َقْيس)، (ُقَريشو)، (ك نانة)

 . وغريهم  ، (ُذْبيانو)، (َعْبسو)، (فزارةو) ،(غطفان) و، (ُهَذْيلو)

الذي يرى بعض ، (َقْحطان) وهم اليامنيون من نسل :
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، (القحطانيني)اسم ويسمون ب ،امليالدنه عاش يف نحو القرن العرشين قبل أاملؤرخني 

 تعلموا العربية من العرب العاربة يأ (املتعربة) وقيل. (العرب العاربة) وقد يسمون

ْري) :فرعني كبريين البائدة ويتفرعون إىلوهي   ومن أشهر قبائل كهالن. (َكْهالن ومح 

ء) دانو)، (َطيِّ َعةو)، (2ك نَدةو)، (ُجذامو)، (خلمو)، (مَهْ ، (3واألْزد، (ُخَزا

ُقَضاعة وَتنُوخ وكلب  :ومن أشهر قبائل محري. (اخلَْرَرجو)، (األوسو)، (غسانو)

عن ابن هبرية عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس  .وَجْرم وُعْذَرة وَبيل وُجَهْينَة وغريها

بل رجل ولد له ) :فقال؟ أبلد أم رجل أم امرأة :ُسئل عن سبأ ما هو ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

فسكن اليمن منهم ستة والشام أربعة أما اليامنيون فكندة ومذحج واألزد وأنامر ، عرشة

2)وأما الشاميون فلخم وجذام وغسان وعاملة. ومحري واألشعريون ). 

أن  فذهب ابن إسحاق والطربي إىل :

 رهمالعاربة هي عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل والعاملقة وعبدضخم وج

ح وبنو األوىل واملتعربة بنو قحطان بن عابر ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نو

تعلم بنو فكانت رسيانية أو عربانية  إسامعيل عليه السالم ألن لغة عابر وإسامعيل

يل العربية من قحطان العربية من العاربة ممن كان يف زماهنم كعاد ونحوهم وتعلم إسامع

لون عىل وبنو جرهم هم العرب الناز (املستعربة) لبنيه جرهم من بني قحطان ويقال

 وأمه بمكة إسامعيل

العرب فقد اسم أما من يقع عليه  :

واألعراب  ،وهم أهل األمصار ،العرب جيل من الناس قال اجلوهري يف صحاحه

تعّرب :  ،وجاء يف الشعر الفصيح األعاريب»: سكان البادية قال اجلوهري

 ،أن لفظ العرب مشتق من اإلعرابإذا تشبه بالعرب وقد ذكر صاحب الع رب ،العجمي

                                                           
ه 2) تدرك( أخرج س م يف امل  .احلاك
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وا بذلك ألن  ،إذا أبان ،أعرب الرجل عن حاجته :من قوهلم اأخذ   ،البيان وهو ُسمُّ

 . «الغالب عليهم البيان

 ،أعرايبّ : األعراب وإىل ،عريبّ : العرب والنسبة إىل ،ُعريب  

 نسبة إىل الواحد ،مسجدي: حيث ينسب إليها ،بخالف مساجد ،له ُيرد إليه ألنه ال واحد

سواء الفرس  ،ثم إن كل من عدا العرب فهو عجمي ،ترد إليه احد  امنها من حيث إن هلا و

أما  ،وليس كام تتوهم العامة من اختصاص العجم بالفرس ،أو الرتك أو الروم أو غريهم

 ،زياد األعجم الشاعر: ومنه سمّي  ا،يف الكالم وإن كان عربي   األعجم فالذي ال يفصح

  .كام جاء يف قالئد اجلامن يف التعريف بقبائل عرب الزمان ،وكان عريب

 العرباسم أقر بعض النسابني أن جنس العرب أمجع وأشمل ممن أطلق عليهم 

( العبور) معنىعرب جاء من اسم والذين كانوا يسكنون بالد احلجاز والشام والعراق و

وسام بن نوح هو أول العابرين جنوبا وكانت له السيادة واملكانة  أو قيل عرباين

 وهم ،(أرفخشذ – أشور – عيالم – إرم –الوذ ) أعقب والزعامة له ولذريته وقد

ألن كانت لغتهم وأسامئهم عربية  هالعرب من بعديقال عىل أغلبيتهم و السامى اجلنس

هو  بني أن اجلنس العريباعتمد بعض النساو. عروبيتهم بذلك ستدلوا النسابون عىلاو

د ، (الفراعنة) تتفرع منه شعوب عربية فكان منهم أصل  الشاميون – وأريرتيا –األكرا

 – العموريون – املؤابيون –نيون الكنعا –األموريون –األشوريون– األكاديون –

( وقحطان واليمنيون –احليثيون –اهلكسوس ومنهم العاملقة–األنباط – الكلدانيون

 من النسابة ومن عربية ساللة اآلن العربية الدول مكان يسكن من أن عىل رأي وهذا

 . نوح بن سام أبناء الساميون هم ذكروا من ألن قحطان ابن يعرب إىل العرب ارجع

 «هود وصالح وشعيب ونبيكم ةاألنبياء العرب أربع» ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول 
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اهلل بن  اهلل /هود بن عبد ينب) يتكلمون العربية هم وقومهم وهمواملقصود هم من 

 اهلل/ يو نب - رباح بن اجلارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم

 بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن ثمود بن عاثر

 - ثابت بن مدين بن إبراهيم عليه السالمبن حيفا بن  شعيب بن صيفور اهلل/ يونب -

بن  مناف بن قيص املطلب بن هاشم بن عبد اهلل بن عبد حممد بن عبد / ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

بن غالب بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن  يكالب بن مرة بن كعب بن لق

 . إلياس بن مرض بن نزاربن معد بن عدنان

رم بن سام بن نوح وكانت إوهم قبيلة عربية من بنى عاد بن عوص بن  :

تسكن هذه القبيلة ما بني األحقاف وما بني حرضموت وبحر العرب جنوبا وهذا رأى 

واملسالت وبنوا األهرامات  خر جيعلهم هم قدماء املرصيني الذين شيدوا املعابدآورأى 

 . السالم وأهلكهم اهلل بالريح وكانوا يسكنون مرص وهم قوم نبى اهلل هود عليه

بن نوح وكانت رم بن سام إهم قبيلة عربية من بنى ثمود بن عابر بن  :

مدينة رملة فلسطني  تسكن صنعاء ثم أقامت يف احلجر بوادى القرى املدائن ثم إىل

ومنهم مدين قوم نبى اهلل صالح فأهلك جزء منهم بالصاعقة ودمرت مملكتهم قال 

أى أماكنهم  ژ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ :تعاىل

عندما مر عىل قريتهم وهو يف  ملسو هيلع هللا ىلصوسكنوا الكهوف قال رسول اهلل  الزالت موجودة

أرسعوا وال تبيتوا وال ترشبوا فيصيبكم ما أصاب قوم » ملسو هيلع هللا ىلص طريقة لغزوة تبوك قال

وقيل  هم من بنى نبى اهلل إبراهيم أما أهل مدين أهلكوا بعد ذلك وقيل مدين «ثمود
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  النبي عندما وفد عيه وفد جذام فقال هلم اعتامدا عىل حديث أهنم من جذام

  «مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى»

مها قبيلتان من عابر بن ارم ابن سام بن نوح وكانوا  :

مجيعا ملك أفناهم و أن غلبتهم طسم وأجلوهم يسكنون الياممة وكان امللك جلديس إىل

  .ياليمن حسان احلمري

مها قبيلتان عربيتان أخوة لعمالق جد العاملقة بن الوذ بن  :

أن  ونزل منهم بنو عبيل بيثرب إىل يسكنون بني الياممة والشحر وكانوا  سام بن نوح

 من ديارهم  أجالهم العاملقة

ئل يف ينتسبوا إىل عامليق بن الوذ بن سام بن نوح وهم أقوى القبا :

حتلوا مرص وكانوا هلم قوة يف البنيان وطول القامة وقيل اوقتها منهم اهلكسوس الذين 

أهنم كانت تسكن بطون منهم مرص وساعدوا عىل بناء املعابدواألهرامات واملسالت 

 - هزا  - راحل - بديل - لف - غفار - األزرق - حاشد ومنه) ومن بطوهنم قبائل

ويسكنون مرص  (خيرب - عبيل - مهالئيل - العامليق عوصيعد ومن  - األرقم - مطر

 والشام واحلجاز

هم أبنا جرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن  :

ر السيدة هاجر وسيدنا إسامعيلوهي  وقد نزلوا مكة نوح  القبيلة التي نزلت مكة بجوا

لذلك أطلق عىل القبائل وعلموه العربية و عليه السالم وصاهرهم سيدنا إسامعيل

اإلسامعيلية ومنهم العدنانية بالقبائل املستعربة وكانوا يدينون باإلسالم عىل ملة إبراهيم 

 صنامبدلوا دين إبراهيم بعبادة األأاحلنيف إىل أن أجالهم من مكة بنو خزاعة و
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هم قبائل عربية وكانت مملكتهم يف العراق عام  :

وتعايش  ،وكانت عاصمتهم أكاد ولغتهم األكادية املنبثقة من العربية األوىلق م  2370

  .السومريون واألكاديون

ق م تقريبا وسكنوا العراق  2000هم قبائل بدوية هاجروا عام  :

  .ومن أشهر ملوكهم محورابى وكانت عاصمتهم بابل

 مملكتهم شامل الشامهم قبائل عربية وغريعربية متجانسة وكانت  :

 . ق م وعاصمتهم حاتوشا 1640عام ، (سوريه)

هم قبائل عربية من ساللة أشور وكانت مملكتهم بالعراق عام  :

 . ق م وكانت عاصمتهم نينوى 1749

ق م  625مملكتهم البابلية و كانوا يسكنون العراق :

 وعاصمتهم بابل

ق م ثم  1800 الشام وأقاموا مملكتهم عام قبائل عربية سكنوا  :

 . اجتهوا إىل العراق وكانت عاصمتهم حلب

 من العاملقة وسكنوا الساحل الغريبو هم قبائل عربية أمورية :

لفلسطني وأطلق عىل فلسطني أرض كنعان وأهم مدهنم جمدو وعكو ثم حلق هبم 

 . ق م وقيل هم القوم اجلبارون الذين يسكنون فلسطني 1800اليبوسيون عام 

يف اجلوف يف منطقة السهلة الواقعة بني نجران  ةكانت هلم دول :

 . وكانت هلم جتارة مع مرص (ق م 630 - 1300) وحرضموت يف ما بني عام

 سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان تنتسب الدولة السبئية إىل :

ق م وكان ملكهم يسمى مكرب سبأ الفرتة  510وهم قسموا عىل ثالث فرتات الفرتة أوىل
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م وفيها سادت محري 575عام  ق م وحارضهتم مأرب الفرتة الثالثة إىل 115الثانية حتى 

ملك املرشق  الذيومنهم التنبايعة الذين ملكوا املرشق واملغرب وكان منهم ذو القرنني 

أن تم  إىل حتلها األحباشاضعفت دولتهم و إىل واملغرب وذو تعنى بلغتهم أي صاحب

 األحباش كان بمساعدة الفرس ألن والء يجالؤهم عىل يد سيف بن ذي يزن احلمري

نيةللروم  سد مأرب وأشار اهلل إليها مثلهم وىف هذه الدولة تصدع  ألهنم يدينون بالنرصا

وحل اخلراب بسبأ ونزحت قبائلها  ،ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :ىلاقال تع

فهاجرت كندة واستوطنت نجد وخلم وتنوخ واستقروا عىل حدود العراق ومنهم دولة 

ة واألنبار واحلرية  د وانترشت منهم خزاعة باحلجاز ويفوقبائل األز املناذرة عامن والرسا

  .وبنو جفنة الغساسنة بالشام واألوس واخلزرج باملدينة وأسلم بتهامة

حدود  ا إىلقامت هذه الدولة من ناحية ساحل البحر األمحر غرب   :

وكانت عاصمتهم البرتاء ومعناها الصخرة وأول ملوكهم  فلسطني وسوريا والعراق

 ق م 101ق م وأخرهم مالك الثالث عام  169احلارث األول 

تقع تدمر بني الفرات ودمشق يف بادية الشام وقد حالفت هذه الدولة  :

عام أنعم اإلمرباطور عىل ملك تدمر أذينة بن جدان بن وهب الالت و الرومان ضد الفرس

وقائد عام عىل واليات الرشق وبعد موته خلفه ابنه وهب  يمرباطور فخرإم بلقب 267

سكندرية ت أن تبسط سلطاهنا عىل الشام واإلاستطاعالالت وأمه امللكة زنوبيا التي 

 م272اإلمرباطور أوريليانوس من إحلاق اهلزيمة هبا  استطاععاصمة مرص حتى 

بن  ئل األزد اليمنية وهم أبناء عمروقبا الغساسنة إىل يرجع أصل :

مرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن اماء السامء بن حارثة الغطريف بن ميزيقياء بن 
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بن األذد وسموا الغساسنة ألهنم نزلوا البلقاء عىل ماء يسمى غسان وعرفوا به  مازن

أسلم  الذيم ويسموا كذلك بنو جفنة وكانوا موالني للروم وأخر ملوكهم جبلة بن األهي

 ليه عمر بن اخلطاب بقصاص األعرايبفزارى وحكم ع وبسبب لطمة لطمها ألعرايب

 فرفض وارتد عن اإلسالم

ل حمرق آقبيلة خلم اليمنية ويسمون  تنتسب دولة املناذرة إىل :

وكانت عاصمتهم احلرية وهي جنوبى الكوفة وكانوا من أتباع الفرس ومن حلفائهم 

فتنة بينهم عندما زار امللك النعامن بن املنذر الفرس وقتلة كرسى فارس أن وقعت  إىل

بالثأر  عنده يف املدائن وتوحدت القبائل العربية بزعامة بكر بن وائل ليأخذوا وهو

هذا أول يوم ينتصف العرب » م قال الرسول609 قار سنة يوهزموا الفرس يف موقعة ذ

 ( التعريف بقبائل عرب الزمان كام جاء يف قالئد اجلامن يف) «عىل العجم

نا ال يعادهلا يف قدم تارخيها أي  إن البالد املرصية من أقدم بقاع األرض عمرا

يم  يوكان يسكن مرص القبط من ذرية قبطحضارة من حضارات العامل القديم  بن مرصا

سكن جنوب البالد  عريب وقيل يح وسكنها قوم يقال أهنم عنرص سامبن حام بن نو

أقرب اسم فرعون وهو اسم ألن ملوكهم كان يطلق عليهم  املرصية وهم الفراعنة

ا وكانت هلم إبداعات يف فنون اهلندسة ا ومتدن  وكانوا أكثر حترض   .للعربية أو السامية

إعجاب  والبناء واملعامر والكيمياء والفيزياء والنقوش والطب والتحنيط وهي مصدر

 70000أقام يف مرص منذ أكثر من  يثار عىل أن اجلنس البرشوتدل اآل آلنللعلامء حتى ا

يم بن سام وقيل حام بن نوح  عام وقد ذكر أحد الباحثني أن أول من سكن مرص مرصا

يم قفاطيم وتطور اال ثم  (فقطاسم توجدمدينة بالصعيد ب) إىل فقطسم ومن مرصا
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يم أمخايم وكانت عبارة عن حرفت من فقط إىل قبط ثم جيبت ثم إجييبت وأنجب  مرصا

  .تتبعهم بعض اإلمارات اجلنويبو الشاميل :قطرين

ا أحفاد نوح ومل يؤرخ هلا حضارة مرص أكثر من سبعني ألف عام فقد سكنه

كل قطر و وجنويب شاميل :كانت مرص قطرينو كن أرخ هلا منذ سبعة أالف عامأحد ول

 أن يوحد القطرين وهو استطاعو القطر اجلنويب حيكم يله حاكمه حتى ظهر أمري قو

أرسة  30 ا وقد قسم املؤرخون مرص القديمة بعد مينا إىلق م تقريب   3200عام ، (مينا)

 .ثالث طبقات عرفوا بالدولة القديمة واملتوسطة واحلديثة وقسموا هذه األرسات إىل

أنشأ مدينة طيبة  الذيموحد القطرين وهو ،وكان أول ملوكها امللك مينا 

بة املدفونة بالقرب من جرجا م حول واختذها عاصمة لدولته وهي مسقط رأسه ث العرا

 ولبعد مدينه طيبة بنى عاصمة أخرى وهي، جمراه احلايل إىل جمرى النيل من اجلبل الغريب

 نقضت ذريته تولت اوملا ، أو منفيس حتى مات ودفن بطيبة( منف)

وكانت مرص يف أيامهم يف تقدم وازدهار حتى  :

 ، أن زورس مؤسس األرسة الثالثة شيد بالقرب من سقارة هرمة املدرج ثم

عاشت ، ومؤسسها امللك خوفو وكان ملكا قويا :

وبعد أن توىف ، شيد هرمه املعروف هبرم خوفو الذي مرص يف عهدة أزهي عرصها وهو

 الذيوخلفه ابنه منكاورع ، شيد بجانب هرم والده هرم خفرع الذيخلفة ابنه خفرع 

 ،األرسثم توالت  ،اهلرم األصغر منقرع وىف عهد هذه األرسة تم بناء متثال أيب اهلول يبن

وكانت عصور ازدهار  :
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  .أضعفت هذه الدولة التيحتى دبت الفتن واحلروب ، ال يف أواخرهاإ

 يبجنو، (هرقلوبوليس) مدينة تدعى نتقل رسير امللك إىلا :

 .تولت األرسة ثم توالت األرس حتى ،مدينة الفيوم

قرب ، (طيبة) التي نقلت عاصمة البالد إىل :

 . تليها التيمؤسس الدولة ، (أمنمحات األول) توىل مقاليد البالد امللكثم ، الكرنك

، وقد شيد العامرات وكان عرص قوة وازدهار ملرص :

، (أمنمحات الثالث) حتى توىل بنها هثم خلف، (أرسكن األول) ومن ملوك هذه األرسة

بإخراج  نشاء املناجم وقامإقام ب الذي وىف عرصه بلغت مرص أقىص درجات جمدها وهو

ما  ا للنيل وقد قام بعمل خزان خيزن املياه يف حالة الفيضان وهوالذهب وعمل مقياس  

السادس بني  وهو، (هرم هوارة) وقام أمنمحات الثالث ببناء، يعرف ببحرية فوريس

انتهت  م وبعد موته. ق 1850سنة  وكان حكمه حوايل ،فراعنة األرسة الثانية عرشة

 .مائتني عام ستمرت حوايلااألرسة الثانية عرش التي 

وكان عرص فتن وضعف وشقاق  :

ء لتنازعهم عىل السيطرة واحلكم أن  ىلإحتى ضعفت البالد مما أدى  وحروب بني األمرا

الذين  العرب الساميني، (العاملقة) وهم من تقع البالد فريسة سهلة يف يد اهلكسوس

مرص من الشام مجاعات يف رعى األغنام حتى أصبحوا قوة وملكوا البالد  وفدوا إىل

أواريس ) امللوك الرعاة وأسسوا بلدة هلم بالوجه البحرى تدعىاسم وأطلق عليهم 

وتعترب ، (هوارة) وتدعى بالعربية، (أفاريس

 التاريخ يعرف بعرص امللوك الرعاة يحتتفاألرسة امللك  :
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وتطبعوا بكثريمن  وكان حكمهم يتسم بالقوة والبطش القادمني من فلسطني وبالد الشام

مرص ولذلك  ويقال أن قدوم سيدنا يوسف إىل املرصية وشيدوا املعابد واملباين الطباع

ومل يكن من الفراعنة كام  عريب يم بحاكم مرص بامللك ألنه كان سامأشار القرآن الكري

وضح ذلك الشيخ الشعراوى يف تفسريه وبعدما أدخل سيدنا يوسف بنو سيدنا يعقوب 

ئيلإىل مرص وهم بنو  مرص مما  إىل وتقاربوا مع اهلكسوس األتني مثلهم من الشام إرسا

ئيلأنشأ احلقد والكره لدى املرصين عىل اهلكسوس وأتباعهم بنو  الذين هم عىل  إرسا

القوى املسيطرة دائام ليلبى هلم أغراضهم ومنافعهم ومصاحلهم  عصور ينحازوا إىلمدى ال

أمراء طيبة األقوياء هذه  نتهز أحداف وتوالت األيام حتى أخذ ملوك اهلكسوس يف الضعف

ئيلالفرصة وتم طردهم من البالد والتنكيل ببنى   . حلفائهم إرسا

 استطاع الذيومؤسسها هو امللك أمحس أمري طيبة  :

ء وتم طرد اهلكسوس بالد الشام  العاملقة من مرص فمنهم من فر إىل أن يوحد األمرا

ئيلقام املرصين باضطهاد بنو  بالد املغرب ومنهم من فر إىل ا هلم وجعلوهم خدم   إرسا

حتتمس ) األرسة امللكألهنم كانوا موالني وتابعني للهكسوس أعدائهم ومن أشهر هذه 

هنر  أخضع بالد النوبة وقام بغزو الشام حتى وصل إىل الذي، (طوطميس) (األول

 والعقل باحلكمة تتسم وكانت( حتاسو –حتشبسوت ) الفرات ومن هذه األرسة امللكة

 حتتمس) امللك واألرسة احلديثة الدولة هذه أعظم ومن واملعابد املباين بإقامة واهتمت

أن قام أمري هلم  وكانت الشام تتبع حكم املرصين إىل، (طميس الثالثطو أو الثالث

 العصيان عىل حطم املرصيني فخرج له امللك حتتمس بجيش جرار وهزمهم يف معركة

مما  وهي عاصمة األشوريني وقام باحتالهلا نينوى حتى وصل إىل هوصار بجيش (جمدو)
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وقد قيل أنه هو الفرعون  طاعتهمارات املحيطة ودخلوا يف أخاف مجيع املاملك واإل

 ومن هذه األرسة باينذكر يف قصة سيدنا موسى عليه السالم وقد أنشأ املعابد وامل الذي

وكان عرص قوة وازدهار وىف عهدة أغار ، (أمينوفيس الثالث أمنحتب الثالث أو)

بنه امات وتوىل  ها ليحارهبم ولكن عىل شامل البالد وقد جهز جيش  احليثيون شامال  

وكان  أخناتون وكان متفلسفا بعيدا عن السياسةاسم أمنحتب الرابع واملعروف ب

ستغل احليثيون او حداهل وإعبادة  التوحيد وهو املرصيون يعبدون عدة ألهه فدعا إىل

أن  إىل بنه توت عنخ أموناد الشام وبعد موت أخناتون خلفه ذلك واستولوا عىل بال

وحد البالد  الذيوكان أعظم ملوكها سيتى األول  :قامت 

مرص وقام  ثم عاد إىل وعقد معهم معاهدة صلح ا لغزو احليثينيوجهز جيش   ماراتواإل

من النوبة وقام بحفر ترعة توصل البحر األمحر  صالح الطرق واستخراج الذهبإب

بة املدفونة وهبو بمعبد الكرنك ويقال أنه باملتوسط وأقام معبد هو فرعون موسى  بالعرا

قام بتجهيز جيش قوى لغزو احليثيني ولكن  الذي توىل رمسيس هوبعد موت عليه السالم

ا مع وعقد صلح   همارات اخلارجة عليوقام رمسيس بإخضاع اإل مل يستطع هزيمتهم

حدى بناته التي يقال أهنا هي السيدة آسيا بنت مزاحم إملك احليثني وتزوج رمسيس من 

وكان مولعا باملبانى وكتابة أسمه عىل املعابد وحكم مدة سبعة زوجة فرعون موسى 

ا كثرية وصد هجامت خاض حروب   الذيحتى مات وخلفه امللك منفتاح  اوستني عام  

سمه عىل املعابد وينسب املعابد له وكان اا بكتابة غرب وكان مثل أبيه مولع  اللوبني من ال

أن توىل مقاليد األمور امللك  إىل عرصه عرص قوة وازدهار وبعد موته ضعفت األرسة

 . رمسيس الثالث مؤسسها

 يف رد األعداء وحافظ عىل وحدة البالد  استطاع الذي :
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وكان ملكها رمسيس وكانت يف بدايتها قوة  :

من اللوبني املأجورين من  وشيشنق األول وه استطاعثم دب يف األرسة الضعف حتى 

.أحكام قبضته عىل مرص

وكان  (بتل بسطة بالزقازيق) وكان مقر حكمه :

واليات  وكانت مرص مقسمة إىل مارات التي مل ختضع حلكمهيف حالة حروب مع اإل

 . حتى فيعرص األرس التالية وظل هذا احلال حتارب بعضها بعضا

صا احلجر ما بني ) أمري سايس استطاعحتى  :

أن يوحد الشامل ويغري عىل الصعيد ، (تونخت) هسماو، (طنطا وكفر الزيات

( بغنط) ستوىلاوهلا الذين قوت شوكتهم باجلنوب وتيوبيون وهم أهل النوبة وما حواأل

بن  بخوريس استطاعحتى  أحد ملوكهم عىل الوجه القبىل ودخلت مرص يف عهد النوبني

  .عىل امللك ويؤسس األرسة التالية تونخت أمري صاحلجر من أن يستويل

 الذيسباكون  استطاعومل يستتب له األمر حتى  :

 . عىل مرص ويؤسس األرسة التالية هملك األتيوبني من أحكام سيطرت

أخي ) كان عىل عداوة مع ملك أشور الذي: 

ملك األتيوبني وحكم ، (طهراقة) هجم عىل مرص بجيش قوى منظم وفر الذي( الدين

خراج إمن  وأمري صا حلجر أبسمتيك بن نخا استطاعحتى  األشورين مرص فرتة

 .األشورين من مرص ويؤسس

ا شجع التجارة ا قوي  وكان أبسامتيك ملك  : 

السيطرة  استطاعصار عىل هنج أبيه و الذيبنه نخاو اوخلفه  والصناعة وتقوية اجليش

يران حتت إ حتى قام البابليون وهم سكان العراق وعىل بالد الشام ومل يدم األمر طويال  
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ومن ملوك هذه األرسة  من املرصيني قام بإخضاع بالد الشام الذي، (بختنرص) قيادة

أمحس أن  استطاعا ووغرب  ا وىف هذا الوقت كانت دولة فارس تقوى رشق   أمحس الثالث

، (أبسمتيك الثالث) بنهاق م وبعد موته خلفة  525مات سنه أن  إىل يوقع معاهدة معهم

أن هيزم  استطاعمرص و عىل هكانت عين الذيوىف عهدة غزا مرص قمبيز قائد الفرس 

ا مولع   الذياحلكم زار مرص ، (دارا األول) حتل مرص وملا توىل ملك فارسااملرصيني و

غل املرصيني ذلك وطردوا تسام نشبت حروب بني الفرس واإلغريق ث وأهلها بمرص

وتم  اوعاد الفرس لغزو مرص ثاني   ق م بمساعدة اإلغريق 486الفرس من البالد سنة 

 .مساعدة اإلغريق ويعرف والة الفرسق م ب 405ا سنة هزيمتهم ثاني  

 

( نقطانب) نختنبو األول) ومؤسسها: فيهم أحداث  نمل يك 

 قام بنهضة يف مجيع املجاالت إال أن متكن الفرس من غزو مرص للمرة الثالث سنة الذي

 .عام 3500يقارب من ق م وانتهت بذلك أرس الفراعنة التي حكمت مرص ما  340

اليونان ) غريق همواإل فقد بدأ ظهور اإلغريق يف مرص يف أواخر عهد الفراعنة 

احلكم توىل  الذي وكانت شامهلا مقدونيا التي خرج منها اإلسكندر املقدوين، (وما حوهلا

م قام ث ،أن خيمد مجيع الثورات داخل بالده استطاعو ،هومل يتجاوز العرشين من عمر

 ،م .ق 323مرص سنة  ثم زحف إىل ،وهزمه رش هزيمة ،باإلغارة عىل اجليش الفاريس

وبنى مدينة  بن أموناهبا وأحبه املرصيون ولقبوه ب الذي وهزم اجليش الفاريس

 (فاروس) وبني جزيرة تسمى، (كوم الشقافة األن) راقودة يف مكان بني اإلسكندرية

سكندرية اإلسمه جعلها عاصمة للبالد وهي اهم مدينة بوأنشأ بين، (رأس التني األن)
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من أثرها  س وهزمهم وهوعائد أصيب بحمة فتويفسكندرية وغزا بالد فارثم ترك اإل

 .عام 33ومل يبلغ 

ده الكبار األول اإلسكندر قسمت دولته إىل بعدما تويف   قسمني بني قوا

أسس دولة البطالسة صار هلا شأن عظيم وتولت احلكم يف  الذي، (بطليموس األول)

وقد ضم بطليموس بالد الشام وقربص حتت حكمه هو وذريته  مرص نحو ثالثة قرون

وتوالت ذرية بطليموس من األول حتى بطليموس  واهتم بالعلم والتجارة والفنون

د موت أخيها عوب م ق 51سنة ، (كليوبرتا ) الرابع عرش التي شاركته احلكم أخته امللكة

ثنان الروم فبعد موت يوليوس قيرص سيطر أما ا ،تولت هي احلكم وكانت رائعة اجلامل

 أما كليوبرتا ، (أكتافيوسو)، (مارك أنطونيو) :من القواد عىل اإلمرباطورية الرومية

مما أغضب الرومان الذين حتركت ، (أنطونيوس) القادة الرومان وهو أحد فتزوجها

 ق م يف موقعة 31سنة  املرصية أكتافيوس وهزموا اجليش جيوشهم حتت قياد

 يلا حو واستوىل أكتافيوس عىل حكم مرص وأصبحت مرص والية رومانية، (أكتيوم)

مع أهنم يدينون باملسيحية  املرصيعىل إذالل الشعب  وقد عمل الروم ،سنة 670

الذين يتبعون كسية غري الروم زومثلهم ولكن كان املرصيون يتبعون الكنيسة األرث

ئب   .كنيسة أخرى فاضطهد الروم املرصيني وفرضوا عليهم الرضا

أو  ا من قوم عاديؤكد الباحث حممد سمري عطا أن قدماء املرصيني كانوا عرب  

وأن وأهنم هم من شيدوا املعابد واألوتاد  أو حمتلني مرص أن قوم عاد كانوا يسكنون

ا ال كام يزعم اليهود وأتباعهم أهنا حضارة املرصية عمرها سبعني ألف عام   احلضارة
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بناية األهرامات وتشيد املعابد هذا  يف سبعة أالف عام ليوافقوا تلمودهم ويكون هلم يد

يتميزون بالطول والقوة يف اجلسم  ا الباحث وذكر أن عاملقة قوم عاد كانو هيؤكد ما

طبيعي ألحجامهم  ءاملعابد العالية يش تشيد والبنيان وهو ما جيعل بناية األهرامات أو

 : وأستدل عىل ذلك بام ييل

أناس تدل عىل أن هذه الرصوح كان يسكنها ويتعبد هبا  علو نوافذ املعابد: أوال  

 . لطوهلم وأحجامهم الكبرية ةعاملقة وكانت النوافذ مالئم

ء ژ ى ې ې ې ې ژ :تعاىل قال: اثاني   والكالم  128: الشعرا

 ملكان املرتفع وآية بناء ضخم عايلهنا لقوم عاد من اهلل عىل لسان نبيه هود والريع ا

عىل مكان  يل عىل ذلك عىل هرم ميدوم وهو مبنستدادين و دنيا وال وتعبثون ال يفيد ال

 . مرتفع وكذلك األهرامات

ستقدامها من اا وتم تم بناء هبا األهرامات ضخمة جد   التي األحجار :اثالث  

أما لو كان من عاملقة قوم عاد  يا عىل اإلنسان العادكبرية جد  عادي وهي أحجارامل

ا وكان عندهم قوة يف البنيان وكانت ترتاوح قامتهم ما يقارب عىل مخسة عرش مرت  

يرصونة يف أشكال هندسية  عاديفاحلجارة الضخمة بالنسبة هلم كانت جمرد طوب 

 . بدون عناء وتعب

( ا يف السامء واليزال اخللق ينتقص من بعد ذلك حتى اآلنستون ذراع   هصورت

 .والبخارىصحيح مسلم  «تدخلون اجلنة عىل هيئة أبيكم آدم ستون ذراعا يف السامء» :وقال

 ېئ ژ 20:القمر ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ وقال تعاىل عن قوم عاد

 .7: احلاقة ژ ىئ ېئ ېئ
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ستكشافات عن جثث ابالنخل يف طوهلم وهيئتهم وكذلك  أن املوىل يشبههم يأ

وكذلك  مرص ا وغلبيتها يف صعيدتقريب   مرت15ضخمة تدل عىل أن أصحاهبا طوهلم حواىل 

كانت أحجامهم الطبيعية فهم كانوا عاملقة هي  واألساطنيالتامثيل الضخمة عىل املعابد 

قة ضخمة وبجوارهم أناس وكذلك توجد رسومات ونوقوش عىل املعابد ألناس عامل

ا كانوا يدخلون كنهم بجوارهم كانوا أقذام وذلك املعابد جتد هبا أبواب كبرية جد  عاديني ول

ستحدثت بعد فناء اه املداخل عادين من الناس فهل هذمنها العاملقة ومداخل صغرية لل

 . وهالك العاملقة أم كانت موجودة يف زمن العاملقة من قوم عاد

 ى ې ې ې ېژ :قال تعاىل ويستدل الباحث كذلك

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 (7-6: احلاقة) ژ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ :وقال تعاىل

ميد هي  والعامد ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ الكثرية وكانت العوا

أهنا كانت  يمة ومل خيلق مثلها أقصور عاد تتوسطها كثري األعمدة الكبرية شديدة الضخا

هي  يعىل حضارة املرصيني القديمة الت أعجوبة عرصها ومل يكن هذه األوصاف إال

ونجد أن اآلية . حتى األن أعجوبة حمرية العلامء يف عظمتها ومجاهلا وفنها وهندستها

 . رعون وهم الذين سكنوا البالد من خلفهمبعدهم ف تذكر

ويستدل الباحث كذلك عىل أن قوم عاد هم بناة األهرامات أن قوم عاد كانوا 

 ٹ ٹژ :يقدسون نجم الشعرى وهم ثالث نجوم بجوار بعض يف السامء قال تعاىل
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هي  النجم ولذلك نجد األهرامات الثالثة ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .نفس شكل نجم الشعرى

 ہ ہ ہ ژ :يستدل الباحث عىل مفاتيح قارون قال تعاىلوكذلك 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ

فقارون من قوم ( 76 :القصص) ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

سيدنا موسى ساعده اهلل يف العثور عىل كنز من كنوز العاملقة من عاد ومفاتيحها وليس 

وكانت مفاتيح العاملقة من قوم عاد كنه عثرعليها صنع مفاتيحها ول هو من كنزها أو

  .ا بالنسبة للناس العادينكبرية جد  

وكثرياألدباء والباحثني أيدوا أن قوم عاد كانوا يعيشون يف مرص وقد أيد ذلك 

 ياجلوز - مروج الذهب ياملسعود -يف كتاب اخلطط  ياملقريز) الكثري من الباحثني مثل

 يف يف الروض املعطار ياحلمري - مرص واملغرباحلكم يف فتوح  ابن عبد - يف مرآة الزمن

 يف هناية األرب وكثري الباحثني يالنوير - يف تاريخ الكرماين الكرماين -قطار أخبار األ

كرت يف إن مرص هلا مكانة كبرية بني الدول وذكرت يف الكتب الساموية وقد ذ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈژ :سمها قال تعاىلاالقرآن الكريم مخس مرات ب

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ ،سورة البقرة ژ ۉۅ

 چ چ چ ژ سورة يوسف، ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ، ژۆ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ سورة يونس ،ژ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
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سورة الزخرف صدق اهلل  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

وكلم الرب موسى بسيناء وكانت قصة سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليهام  .العظيم

دالقرآن الكريم وذكالسالم يف مرص كام قصها   يرت سيناء وطور سيناء وأهنا الوا

 ،فمرص مهد احلضارات ،كلم اهلل الكريم نبيه موسى عليه وجتىل اهلل عليه الذياملقدس 

ال تقوم الساعة حتى تفتح » :ملسو هيلع هللا ىلص وملتقى األديان والرساالت قال الرسول الكريم

، «فان هلم ذمة ورمحةا ذا فتح عليكم مرص فاستوصوا بأهلها خري  إ» ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،«مرص

 بالسيدة هاجر املرصية وولدت له سيدنا إسامعيل وقد تزوج سيدنا إبراهيم ،البخاري

من السيدة مارية القبطية املرصية روى  ملسو هيلع هللا ىلص وتزوج الرسول الكريم جد غالبية العرب

ب  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأبو هريرة أن رسول اهلل  وعجمها أكرم العجم  ،امرص أطيب األرضني ترا

فيام »ما قاله ابن عمر  ا،وسبب أهنم أكرم العجم أنساب   ،ملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول اهلل . «اأنساب  

3)االعرب أنساب   هم أقرب األعاجم إىل :«معناه ).  

                                                           
خارى3)  .( الب



ع بني الروم والفرس اإلسالمقبل انتشار  حتى استطاع الفرس من  اشتد الرصا

هزيمة الروم واالستيالء عىل الشام ومرص وفرح مرشكو مكة هبذا النرص وحزن 

 ھژ :وأنزل اهلل عز وجل هذه األيه الكريم قال تعاىل الروم أهل كتاباملسلمون ألن 

        ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ

وبعد ذلك ببضع سنني ينترص  ،الروم صدق اهلل العظيم سورة ژ ائائ  ى

ويستعيد بالد الشام ومرص وبعد  م 629اإلمرباطور البيزنطى هرقل عىل الفرس سنة 

ي يف ربوع جزيرة العرب وكذلك اإلسالمأن تم فتح مكة وبالد احلجاز وانتشار الدين 

. رموكإىل  تم فتح بالد فارس وهزيمة الفرس عىل يد املسلمني وكذلك هزيمة الروم يف

استأذن سيدنا عمرو بن العاص خليفة املسلمني سيدنا عمر بن اخلطاب يف فتح مرص 

ا وكذلك يوجد كثري وكان عمرو بن العاص يعرف كل طرق مرص ألنه كان يأتيها تاجر  

ء الرشقية فالعرب يف مرص قبل الفتح  ي هلا اإلسالممن القبائل العربية بسيناء والصحرا

مرص بعدما أذن هلم عمر بن اخلطاب بفتح مرص واهنارت إىل  وسار جيش املسلمني

ثم توجه  ـه 20 سكندرية عاصمة البالدفتح اإلوتم  مجيع احلصون والقالع أمامهم

وعندما مهوا  ،(الفسطاط) وعسكروا يف مكان وأقاموا فيه اخليام اوعسكروا جنوب   اجنوب  

هبا وهبا فراخ  فوجدوا فيه بعض الطيور هأمرهم عمرو بن العاص بنزع فسطاط بالرحيل

تعرف  وهي ما روهذا املكان بفسطاط عم ي  صغار فرتكوا الفسطاط عىل حاله وسم  

 .(كتاب القبائل العربية يف فتح مرص) اآلن بالقاهرة
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حرضت مع سيدنا عمرو بن العاص قبائل كثرية عند الفتح كانت غالبيتها من 

 – غسان) ومنها بطون األزدقبائل  ية سوف نذكر منهم عىل قدر االستطاعةاليمن العرب

 بنو – املهالبة – العتيك – أسلم – خزاعة – الشاهد بنو – ،(واخلزرجاألوس ) األنرص

وقيل  األزدختلف يف نسبهم قيل أهنم من انو عك ب – هناءة – دوس – احلجر – املغرية

القدماء ومنهم غافق وكان  أهنم من ولد عدنان كان باليمن أو أهنم من األسامعليني

 – دهنة – حذران – محد) مقاتل ومنهم فروعالف آعددهم عند الفتح أكثر من ثالثة 

يدعان م – غنث – سالمان –( الربانيون – اجلبار عبد بنو – ب أحد –قيانة  – تيم – احلرقة

 – ،(مازن – خثيم – األزد شبابة بنو – ثراد– بحر بنو – زهران بن احلارث بنو –

بابليون فقد أثنى عليها وكان هلا دور كبري يف فتح حصن  

عمرو و /واملنجنيق يف بىل ختتلف /ويوم للصدف ،يوم هلمدان: )عمرو بن العاص قائال

 – أرحب–بكيل  – األحروج – حران: )،(يرقل أرقال الشيخ اخلرف

 خالوة – ايدعان ال– سعد بنو) ومنها جتيب) بطون ومنها كندة قبيلة( حاشد – احليأوية

 بنو – عباد قترية – زميلة – عامر بنو – فهم بنو – اندى بنو – سوم بنو – األعجم بنو –

 ( السكون– بريح – السكاسك – فردم بنو – الفصال بنو – القرناء

– حدير بنو – يشكر – القشيب بنو –بنو راشدة ) ومنها بطون :

 ( عدى بنو

(وائل بنو– سعد بنو –بنو جرى ) ومنها :
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 – برش بنو – شعبان بنو – خليف بنو –بنو موهب ) ومنها :

فة بنو فة املقابر عىل أطلق ولذلك املقابر بجوار نزلوا  القرا  األمخور – رسيع بنو – القرا

( كمونة بنو – فوى – ثوجم – األهجور – األعموق –

 جعل بنو – اهلل عبد بنو – سعد بنو –اجلديدة ) ومنها بطون 

  .(حدس – احليا – األديم –با هلم نس بالسودان اجلعليني أن قيل

د ومنها) ومنها بطون:  بنو عبس  – بنو زوف – بنو رضا) مرا

 ،(ونبة بنو – كعب بنو – سلهم بنو – تدؤل بنو – وعالن بنو – مجل بنو – غطيف بنو –

 ومنها بمرص كثرية قرى جلدة بنو هلا وينتسب جلد بنو – زبيد بنو – العشرية سعد بنو

 (ةديعب – جنب – النخع – احلارث بنو)

بنو ) وهم غالبية العرب القدماء للبحرية ومنه بطون: 

 ( األكنوع – صنم

كن توافدوا بقوة بعد ذلك ومنهم الفتح ول مل حيرض منهم الكثري :

 (بنو الغوث) بطون

األحد  – األعدول – بس) حرضموت ومنها بطونومنه قبيلة : 

 عطية بن يونس بنو – رسيع بنو–بنو عيدان  – بنو احلارث – بنو عوف – العقابة – وث

 (ربيعه بن الزياد –

  وسميت عليها صدفا إحدى مراكز أسيوط :

 جيشان بنو – بدر بنو –رعني  – بنو حجر – قتبان) ومنها بنو 

– األضمور – القبض – العبل – ردمان بنو – كحالن بنو – ثنات بنو – يافع بنو –

 ( عجالن بنو – ذبحان
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 هذا أن قيل اخلباير –بنو نخالن  – السلف) ومنه بطون :

 (بنو هوزنبنو الفقاعة – بنو ميتم – بنو زباد – بنو نعيمة – قضاعة أو يف جهينةيف  دخل لبطن

 قبيلة – حيصب –قبيلة  – ومنهم بطون أبرهة قبيلة بنو يزن :

 (الوحاف قبيلة – الرجبة قبيلة – سيبان

 بيل – عرتة – فاران) ومنها بطون بيل – مهرة) ومنها قبائل :

ية بيل – جزاء  – عامر بنو –بنو كلب بن وبرة  – بنو سليح –( وحةاالوح – أهل الرا

 قبيلة – عذرة – قبيلة – أسلم بنو – خشني – عامر بن كعب لآ– علقمة بنو – تنوخ

  .(مرص فتح يف يةاليمن القبائل( )مرص فتح يف العربية القبائل كتاب من) ،(جهينة

 ي وبعد الفتح منهم قبيلة هزيل كانت هلا خطة بالفسطاطاإلسالمأثناء الفتح 

 واملنيا يف طوخ اخليل ومنها بطون( سمنود) بنا وبوصريإىل  ذهبتو احلمرواتويف 

 (خناعة – زليقة)

ويف  الصعيد قرب أمخيمويف  الدلتا سكن منها الكثري غريب

 بنو اهلجيم – بنو معذ) ومنها – قبيلة مدلج ،(كنانة طلحة – العقب) األشمونيني ومنه

رة –  بطون ومنها قريش قبيلة – القارة بنو–بنو أسد  – بنو غفار – بنو ليث – بنو عثوا

 بنو) بطون ومنها قريش بالد القرة هذه عىل أطلق حتى باملنيا األشمونيني سكنت كثرية

بنو  – الدار بنو عبد – بنو شيبة – زهرة بنو – البكريون ومنهم مرة بن تيم بنو – خمزوم

–اجلعافرة  – املراونيني – بنو مسلمة بنو حبيب – العزى ومنه الزبريون أسد بن عبد

 منهم كعب بن عدى بنو – مجح بنو – سهم بنو – الرسحيني – لؤى بن وعامر سامة بنو

 العلويني ومنهم – هاشم بنو حممد بنو – خمزوم بنو –( خارجة بنو – العمريون)

 قبيلة مزينة – قبيلة متيم –( العباسون – نينيواحلسي احلسنيني وأرشاف
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بنو  – بنو فزارة – بنو عبس – أشجعبنو باهلة بنو 

 بنو – سليم بنو – عدوان بنو – بلبلة بنو شبابة بنو رفاعه بنو فهم بنو ومنهم –جديلة 

– هالل بنو – عامر بنو – سلول بنو – معاوية وبنو نرص وبنو ثقيف بنو ومنهم هوازن

 ( البكاء بنو – جعدة بنو – قشري بنو – عقيل بنو – احلريش بنو – كعب بنو

 ضبيعه بنو حنيفة بنو–بنو شيبان  – بنو عنزة) وهم قبائل :

ئل بكر وبنو – تغلب بنو – النمر بنو– القيس عبد –  الكنوز ومنهم يونس بنو– بنوا

 ( أسوان سكنوا  الذين

بنو طلحة  – فقد كانت خطة قبيلة مهرة با وقد اختذت كل قبيلة عربية خطة هلا

ية أهل – العثامنيون – األعياص – العنابس– أمية بنو –  لفسطاط – غيفة أهل – الرا

 لرعني وخطة ليحصب وخطة ملزج وخطة خلشني وخطة بالرشقية وجذام خلم وخطة

 للصدف وخطة مهدان وخطة بىل وخطة وعك لغافق وخطة لألزد وخطة الكالع وذى

تستطيع بالقيام بخطة ية وهم بيوت من العرب ال الرا  ألهل وخطة – خلوالن وخطة

– جهينة – غفار – أسلم – مزينة – األنصار – غفار –قريش ) بمفردها وهم من قبائل

 من قوم وهم للفيف وخطة ،(بكر بنى – كنانة – جرش – عبس – دوس – ثقيف

 سيدنا تذكر كثري عددهم وكان شاهدهم فلام العاص بن لعمرو مدد جاءوا املسلمني

 ،ژجب  يئ ىئ مئ حئ جئ ی ژ :ىلاالكريمة قال تعية عاص اآلال بن عمرو

 فيهم خطب األمر استتب وبعدما أسلموا  الذين للفارسني وخطة–فسامهم اللفيف 

 الشعري وزكت اجلوزاء تدلت قد أنه الناس معرش يا» وقال العاص بن عمرو سيدنا

عى ووضعت احلوامل ودرجت املر وطاب الندى وقل الوباء رتفعاو السامء وأقلعت

نظام  وهو ،«ريفكمإىل  السخائل وعىل الراعى حيسن رعيته فحس لكم عىل بركة اهلل
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الربيع تذهب كل قبيلة نحو األرياف ويطلقون خيوهلم  فصل عندما يأيت رتباع وهواال

ما صنع  ترعى يف حقول الربسيم حتى تسمن ويتعاملوا مع املرصيني معاملة حسنة وهو

مرص إىل  وأحب العرب مرص وبدأت القبائل هتبطالتقارب بني املسلمني واملرصيني 

نصهر القبط داخل القبائل العربية اويستبدلوا البيوت مكان اخليام و مهاجرة بقوة

غفار وبنو ضمرة وبنو الليث ) كنانة ومنهم) مرص يف بداية الفتح همإىل  القبائل الوافدة

 ( القبائل العربية يف فتح مرص) (وأقاموا بأمخيم( وبنو فراس

اعلم أن مساكن العرب يف ابتداء األمر كانت بجزيرة العرب الواقعة يف أواسط 

حيث الكعبة احلرام وتربة أرشف اخللق نبينا ، املعمورة وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه

وهذه اجلزيرة متسعة . وما حول ذلك من األماكن، حممد عليه أفضل الصالة والسالم

إىل  ،األطراف حييط هبا من جهة الغرب بعض بادية الشام حيث البلقاءاألرجاء ممتدة 

إىل  ثم بحر القلزم اآلخذ من أيلة حيث العقبة املوجودة بطريق حجاج مرص، أيلة

اهلند ومن جهة اجلنوب بحر. مهااحيث طّي وزبيد وما دان، اليمن أطرافإىل  ،احلجاز

حيث  اليمن أطرافإىل  عدنإىل  اجلنوب منجهة، املتصل به بحر الُقلزم املقدم ذكره

 .من ظفار، بالد مهرة

بالد إىل  جهة الشاملإىل  ومن جهة الرشق بحر فارس اخلارج من بحر اهلند

ومن جهة الشامل . الكوفة من بالد العراقإىل  ثم، أطراف البرصةإىل  ثم، البحرين

تيةبالد إىل  ،عانةإىل  من الكوفة عىل حدود العراق االفرات آخذ   البلقاء إىل  ،اجلزيرة الفرا

سبعة أشهر وأحد عرش ، فيام ُذكر يف تقويم البلدان، ودور هذه اجلزيرة. من برية الشام
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ة ثالثة أيامإىل  فمن البلقاء، بسري األثقال اتقريب   ايوم   أيلة نحو ثالثة إىل  ومن الرشا ، الرشا

إىل  ساحل اجلُحفةإىل  ومنهاا، فرضة املدينة النبوية نحو عرشين يوم  إىل  ومن أيلة، أيام

 ومن عدن، عدن نحو من شهرإىل  ومن جدة، ثالثة أيام – فرضة مكة املرشفة – دةج

ومن ، عاّمن من البحرين نحو من شهرإىل  ومن مهرة، سواحل مهرة نحو من شهرإىل 

عبادان من سواد العراق إىل  ومن هجر، نحو من شهر – قاعدة البحرين – جره إىل عامن

الكوفة نحو إىل  ومن البرصة، البرصة نحو يومنيإىل  ومن عبادانا، مخسة عرس يوم   نحو

َسَلميّة نحو سبعة إىل  ومن بالسا، بالس نحو عرشين يوم  إىل  ومن الكوفةا، اثنا عرش يوم  

 ومن مشارف غوطة دمشق، مشارف غوطة دمشق نحو أربعة أيامإىل  ومن َسَلمية، أيام

وجزيرة  :قال املدائني البلقاءإىل  ومن مشارف حوران، أياممشارف حوران ثالثة إىل 

 :هتامة، ويمن، وعروض، واحلجاز، ونجد، هتامة :العرب هذه تشتمل عىل مخسة أقسام

 :واحلجاز، هي الناحية التي بني احلجاز والعراق :ونجد هي الناحية اجلنوبية من احلجاز

 اوسمي حجاز  ، حيث يتصل بالشام اليمن جبل يقبل من وهو، هو ما بني نجد وهتامة

ويدخل يف هذه اجلزيرة  البحرينإىل  مامةإىل  هيو لعروضوا حلجزه بني نجد وهتامة

كان هو منازل العرب  اليمن واعلم أن .وَتُبوك، وتيامء، تدمر :منها، قطعة من بالد الشام

يف وَمن ، وحرضموت، وُجرهم، وُأميم، وجديس، وَطسم، وثمود، العاربة من عاد

كام ، فكانوا به حتى هلكوا ، احِلْجر من أرض الشامإىل  ثم انتقلت ثمود منهم، معناهم

وخلفهم فيه بنو ، وهلكت بقايا العاربة باليمن من عاد وغريهم .ورد به القرآن الكريم

أن خرج منهم عمرو إىل  وبقوا فيه، اآلنإىل  اليمن فعرفوا بعرب، قحطان من عابر

أن غزاهم إىل  وكانت أرض احلجاز منازل بني عدنان، الَعرم مزيقياء عند توّقع سيل

ومل تزل العرب بعد ذلك كله  .األنبار من بالد العراقإىل  ونقل من نقل منهم، ُبْختنرص
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فتوغلوا ، ياإلسالمأن كان الفتح إىل  يف التنقل عن جزيرة العرب واالنتشار يف األقطار

تية ، داناهابالد الرتك وما إىل  يف البالد حتى وصلوا  ونزلت منهم طائفة باجلزيرة الفرا

وبلغوا اآلفاق وعمروا ، أقىص املغرب وجزيرة األندلس وبالد السودانإىل  وصاروا

وربام صار بعض عرب ، احلجاز فأقاموا بهإىل  اليمن وصار بعض عرب، األقطار

اآلن إىل  منهم باحلجاز واليمن عىل ذلك يمن بق يوبق، فأقاموا به اليمنإىل  احلجاز

 ومن تفرق منهم باألقطار منترشون يف اآلفاق 

عربية وهو كل من ينطق ال املحيطإىل  هي كل حميط الدول العربية من اخلليج

 – عامن – اليمن –جزيرة العرب وتشمل اململكة العربية السعودية ) يف أسيا فهو عريب

 وهي الشام وأرض (العراق – الكويت– البحرين – قطر – املتحدة العربية األمارات

 السودان – مرص) أفريقياويف  ،(مرص يف وسيناء فلسطني – األردن – لبنان – سوريا)

ئر – تونس – ليبيا – جزرالقمر – جيبويت – الصومال –  ،(موريتانيا – املغرب – اجلزا

 ،(اهلند– الشيشان – تركيا – إيران) مثل العربية القبائل من الكثري هبا دول وتوجد

 ( تشاد – النيجر– أريرتيا)

كانت حروب كثرية ال حتىص ولكن وكأهنا فرتة تدريبية جتهز العرب حلمل 

وجماهبه الروم والفرس وهم مدربون عىل أعىل تدريب بسبب احلروب  اإلسالمرسالة 

لقليل منهم  ،(يوم النسار بني ضبة وبني متيم) ،(يوم دامس لقيس عىل فزارة) سنذكرا

أيام الفجار بني متيم وبكر بن ) ،(بني بكر بن وائل وتغلب بن وائل يوم البسوس)
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يوم ) وسميت بالفجار ألهنا كانت يف األشهر احلرم وكان حيرم فيها القتال (،وائل

 ينترصأول يوم  شيبان والفرس وهو يبني بن قار ييوم ذ( )بني كنانة وهوازن الفجار

متيم  يوبني بن) ،(عامر بن صعصعه ييوم رحرحان بني دارم وبن) (،العرب عىل الفرس

لفلج يوم ا) ،(متيم يهند وبن يعمرو وبن ييوم أوارة بني بن) ،(بن صعصعة عامر يوبن

يوم السوبان بني عبس ( )يوم الفساد بني الغوث وجديلة) ،(حنيفة يعامر وبن يبني بن

عىل  ةيوم السالن وكان لربيع( )بني خثعم وبنى عامر الريحيوم منيف ) ،(وحنظلة

يوم ( )يوم خزار بني العدنانية والقحطانية) ،(عامر ييوم الرقم بني فزارة وبن( )مذحج

 سمريو –قباء  – بعاث) أيام بني األوس واخلزج( يةاليمن املضيح وكانت لقيس عىل

 ( العرب أنساب) اجلاهلية يف العرب بني وقعت التي احلروب ومئات ،(حاطب

كان العرب يشتهرون بالفصاحة والشعر وكانت هلم أسواق يتبارون فيها 

بالشعر يف سوق عكاظ وأحسن وأفصح شعر يعلق عىل الكعبة حتى سموا بأصحاب 

 يكلثوم التغلب عمرو بن( )م 530عام  يمرئ القيس بن حجر الكندا) ومنهم املعلقات

عام  عنرتة بن عمرو بن شداد العبيس( )م 570 يشكرإىل  احلارث بن حلزة( )م 550

عروف أبو أمامة زياد بن معاوية امل( )م600بن سفيان البكرى  طرفة بن العبد( )م 600

لبيد ( )م629 املعروف باألعشى يميمون بن قيس البكر( )م 610عام  بالنابغة الذبياين

حسان ) ملسو هيلع هللا ىلصوشاعر الرسول ( يعبيد بن األبرص األسد( )م661 يالعامربن ربيعة 

  .(ياألنصار يبن ثابت اخلزرج
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( بلغ السيل الزبى( )سبق السيف العدل( )قطعت جهيزة قول كل خطيب)

ألمثال اوارتبطت بعض  ،(قنيإىل  اخلرب ةعند جهين( )ال احلديدإال يفل احلديد )

( ن عبادأوىف من احلارث ب) أكرم العرب يوهو حاتم الطائ( أجود من حاتم) بأشخاص

  .(أنساب العرب) ،(أخلف من عرقوب( )أبخل من مادر( )أبلغ من قيس)

 كان العرب عندهم فراسة كبرية وحيكى أن أوالد نزار بن معد بن عدنان وهم

 األفعى امللكإىل  فذهبوا  أمورهم يف اختلفوا  ،(نامرإو – يادإو – وربيعة –مرض )

 البعري نإ مرض فقال امرعي   كأل   فرأوا الطريق يف وهم مرياثهم يف بينهم ليحكم اجلرمهي

 ،وقال إياد هو أبرت وقال أنامر هو رشود هو أزور ةأعور وقال ربيع هشاهدو الذى

فتعلق  رأوهياه فأقسموا أهنم ما إفوصفوه له وسألهم  هفصادفهم صاحبه فسألهم علي

قال مرض رأيته  فعرفهم فقال هلم كيف وصفتموه يامللك اجلرمهإىل  هبم الرجل وذهبوا 

حدى رجليه ثابتة األثر إرأيت  ةجانب فعرفته أنه أعور وقال ربيع ا دونيرعى جانب  

وقال  ا فعرفت أنه أبرتواألخرى فاسدة األثر فعرفت أنه أزوروقال إياد رأيت بعره جمتمع  

طلب ا يال اجلرمهقغريه فعرفت أنه رشود إىل  رأيته يرعى املكان امللتف ثم جيوز أنامر

1)بعريك من غريهم وقال هلم كيف أحكم بينكم يا حكامء العرب ).  

                                                           
ساب العرب .1) تاب: أن ن ك  ( م
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صاحلني من  وكانوا رجاال   األصناموكانوا يعبدون  فبعد هالك قوم نوح 

األجيال ويعبدوهنم من  ليخلدوا ذكراهم ثم متيضا وصنعوا هلم أصنام   دم آأحفاد 

 تعاىل اهلل وأهلكهم (،ونرسا  – ويعوق – يغوث – وسواعا –ودا ) دون اهلل وهم

وكان  من جديد األصنامشياطينه لتعود عبادة إىل  عنيالل الشيطان فأوحى بالطوفان

وكان أهل مكة من جرهم  األصنامغالبتيهم وثنيون يعبدون  اإلسالمالعرب قبل 

حتى أجلت قبيلة خزاعة بنو جرهم  يوحدون اهلل تعاىل إسامعيليني بنو سامعيلواإل

كان يف جتارة يف بالد  يبن ربيعة اخلزاع ياحلرم منهم ويروى أن عمرو بن حل وأخذت

فأتى بصنم كبري ونصبه يف الكعبة وكانت أول عبادة  األصنامووجدهم يعبدون  الشام

الالت والعزة  ساف ونائلةإهبل ) من حوله مثل األصناموكثرت   احلرميف األصنام

 األصنامومئات  (،ومنات وذو اخللصة وذو الكفني وذو الرشى وهبم وسعري والفلس

فكان  فمثال أصبحت كل قبيلة هلا صنم تعبده األصناموكان العرب من حوهلم يعبدون 

 حلمري وكان يعوق هلمدان وكان –وكان هلزيل سواعا وكان ملذحج يغوث  لكلب ودا

 لليهودية يميل من ومنهم السالم عليه إبراهيم ملة عىل كان من العرب ومن (نرسا 

نية ومنهم النار ومنهم من عبد الكواكب  عبد من ومنهم اجلن عبد من ومنهم للنرصا

سبائك ) احلنيف اإلسالموبعث بالتوحيد هلل بدين  ملسو هيلع هللا ىلصحتى بعثة الرسول الكريم حممدا 

 ( الذهب يف معرفة قبائل العرب
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العشائر التي انضمت لقبائل معروفة ألسباب عديدة  أبناءفهناك العديد من 

حيث كان البد للقبائل من عقد أحالف فيام بينها للمحافظة ، من أمهها زيادة األحالف

. هلا وآخذ ما متلكهعىل نفسها من افرتاس القبائل الكبرية هلا يف ذلك العهد ومن استدال

وهبذه األحالف حافظت القبائل الضعيفة عىل حياهتا ووجودها من طمع القبائل 

وصار يف اإلمكان السيطرة عىل األمن والتقليل من محى غزو ، الكبرية يف القبائل اهلزيلة

كام استقوت القبائل القوية بزيادة املوالني هلم من أحالف وغريه  ،القبائل بعضها لبعض

ر أو طلب احلامية أو األسباب األخرىمن ا  . ألسباب األخرى مثل الوالء أو الفرا

وذلك ، اإليه كثر وأشد من حاجة احلرضأاألحالف كانت إىل  وحاجة البدو

النبساط ، بسبب إن الغزو يف البادية رضورة من رضورات احلياة لفقر البادية وشحها

 فاضطرت القبائل. املغزو منهأرضها وعم وجود حواجز طبيعية تعوق الغزو وحتمي 

واألحالف هي لغاية محاية املال والنفس يف . خلق محاية طبيعية هلا هي األحالفإىل 

أما األحالف اهلجومية التي تعقد لتحقيق أغراض . ولكبح مجاح املعتدين، الغالب

فإهنا ال تعمر ، هجومية مثل غزو حلف حلفا آخر لو قبيلة ضخمة قبيلة ضخمة أخرى

، ألن أسباب انعقادها تزول بتنفيذ ما اتفق عليه، كام تعمر األحالف الدفاعيةطويال 

وقد يتحطم احللف بسبب ظهور اختالفات مصالح مل تكن يف حسبان املتحالفني يوم 

فيتصدع بنيان احللف ويتهدم ويزول احللف ليظهر حمله حلف آخر ، عقدوا حلفهم

العشائر ويزرعه األجداد حتى  أبناءيف  هو االنتامء الذي يسترشي يولكن ما يبق. جديد

يقتنع األحفاد أهنم تابعون لقبيلة حمددة وهذا حقيقي ولكن قد جينح التفكري أهنم من 
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د وهناك قبائل وأفرا. نسل تلك القبيلة بينام الوقائع تثبت وتؤكد عكس ذلك متام   ا

عندما من بطش احلكام كمثل ما فعل ببطون هوارة  ةدخلت يف قبائل أخرى متخفي

ألهنم نازعوهم عىل حكم الصعيد  يود املامليك واستباحوا دم اهلواركرسهتم جن

ا من بطش املامليك وحينام والبحرية فدخلت بيوت وعائالت من هوارة يف القبائل فرار  

 ما يذكرون أبنائهم مرت األيام تم تعدادهم يف القبيلة التي حلقوا هبا ولكنهم دائام  

ء من أنساهبم وكذلك نجد قبيلة وجدودهم حتى ال ينسى أي يشذورهم وأحفادهم بج

د منها  يلحقوا خر غري مكاهنم دائام  آمكان إىل  هلا سطوة وقوة يف مكاهنا وحينام هياجر أفرا

  .اواألمثلة كثرية ما سنوضحه الحق   قبيلة يف هذا املكان ويعدوا من تعدادها بأكرب

الذين انقرضت قبائلهم وضاعت وقيل العاربة فهم  : -1

التي  (،عاد) أخبارهم إال ما قصته الكتب الساموية وحفظته اآلثار ومنهم

كانت تسكن األحقاف كام سبق وقيل كانوا يسكنون مرص وهم من شيدوا 

اهلول وقد أهلكوا بريح رصرص عاتية وثمود  املعابد وبنوا األهرامات وأبو

خيرب وقد أهلكوا بالطاغية  شاميل ،(مدائن صالح) التي كانت تنزل احلجر

الصاعقة أو الرجفة وطسم وجديس بالياممه والعاملقه باحلجاز وهتامة ونجد 

ويرى بعض املحدثني من املؤرخني أن الدولة احلمورابية  – والشام ومرص

 من العرب البائدة

كعاد وثمود وَطسم ، هم العرب األول الذين بادوا واندثرت آثارهم -2

ومن ، والعامليق وُأميم وُجْرهم األوىل وَعبيل وبني عبد ضخموَجديس 

 – مدين – جديس– قحطان – ثمود – عاد–جرهم ) مثل قبائل». عارصهم

لقة واألنباط والعام واحليثيني واألشورين النسابة بعض وعد – حرضموت
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– األرقم – مطر – هزان – راحل– بدل– لف – غفار –األزرق ) وتدمر

 البعض وأرجعهم العرب من( خيرب – عبيل – عوص – مهالئيل – سعد

 وتعاقبوا  البائدة بعد حدثوا  الذين وهم البائدة غري وأما ساميون أهنم عىل

  .(ربالع قبائل معرفة يف الذهب سبائك) اآلنإىل  بقاياهم وبقيت، وتناسلوا 

وأما العرب  :القحطانيون

ألن عاد وثمود  املتعربة عىل أهنم أخذوا العربية من العرب البائدة العاربة العاربة وقيل

قبلهم وكانوا عرب يتكلمون العربية وقيل هم   يعرب بن قحطان الذين سكنوا  أبناءكانوا

بعد املعينيني ويعرب هذا هو الذي يزعمون أنه أول من نطق بالعربية ألن لسان  اليمن

من نطق بالعربية من هذا اجليل إذ سمته هبا العرب البائدة أبيه كان رسيانيا أي أنه أول 

يون أو السبئيون واحلمرييون وهم اليمن وعنهم أخذها وكام يسمى هؤالء القحطانيون

بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن  اهلل هود  يو قحطان بن عابر ويقال أنه هو نببن

.  إسامعيلبن حطان بن اهلميسع بن أبني بن نبت ق، وقال بعضهم. نوح 

 التوراة»واسم قحطان يف : قال يف العرب إسامعيلوحينئذ فيكون مجيع العرب من ولد 

ب بقحطان، يقطن : قال يف مسالك األبصار «قحطان»إىل  ومن العرب من ُينسب. فُعر 

 ،وُجرهم – يعرب) منهم، وكان لقحطان عدة أوالد ،وبنابلس من بالد الشام كثري منهم

 – احلارث –العاص – ألي–ظامل القطامي – املتلمس – نباتة –سبأ  – وَحرَضَموت

أول من تكلم  وهو: قال اجلوهري يعرب بعدة امللك وتوىل ،(غاضب – غاشم – جابر

وإال فقد كان قبله أمم من ، ولعله يريد أول من تكلم هبا من بني قحطان، بالعربية

 – حيادة – كعب) يعربأعقب و .كعاد وثمود وغريهم يتكلمون العربية، العرب

 ومن( وائل حيدان – يشجب – حيادة –كعب ) ومنه قبائل ،(حيدان وائل – يشجب



 

71 

 

 

 – رهم) قبائل سبأ ومن والسبي الغزو كثري كان ألنه سبأ وسمي ،(سبأ) عامر يشجب

 أفلح – نعامن – ،(محري) العرنج –ن كهال – اهلل عبد – شداد – يشجب – ربيعه – املود

، احلجاز اُجرمه   أخاه وىّل  اليمن يعرب َمَلَك  وملا ،(نرص – برش (نجران) ريدان –

 عليهم فنزلوا ، بمكة وُأمه إسامعيل ابنه  إبراهيم أنزل أنإىل  بعده بنوه ملكه وتداول

وبنى ا، مكة ثاني  إىل   إبراهيم وجاء. منهم وتزوج العربية منهم إسامعيل وتعّلم

ثم استولت ُجرهم ، وتداوله بنوه من بعده، أمره إسامعيلوتوىل  ،إسامعيلالبيت هو و

 ابسيل العرم نزلت ُخزاعة مكة وغلبت جرمه   اليمن فلام تفرقت قبائل، عىل أمر البيت

وبقي ، حتى انقرضوا  اليمن ديارهم منإىل  فخرجت جرهم من مكة ورجعوا ، عليها

، حرضموت وسكنوهاوبنوا مدينة ، وتناسل بنوه به، حرضموت مع أخيه باليمن مل يربح

وكان فيهم ملوك تقارب ملوك التبايعة قال : العزيز اجلرجاين النسابة قال عيل بن عبد

ومن ، وصاروا يف عدادهم، وقد ذهب أكثرهم واندرج باقيهم يف كِنَْده: يف العرب

حرضوا فتح : قال الُقضاعي يف ِخططه، بكرس الدال املهملة، حرضموت بنو الصِدف

  .مرص واختطوا هبا

هذا مدخل لعلم األنساب قول علامء األنساب أن العرب من الشعوب السامية 

 الفينيقيني –العامليق) من سام بن نوح وهذه الشعوب تشمل التي انحدرت يف األصل

املؤرخني من العرب عىل تقسيم  عادة جرت وقد احليثيني – األشوريني – البابليني –

 أو ومستعربة القحطانيون وهم عاربةإىل  والباقية –بائدة وباقية إىل  الشعب العريب

 بائدة) :طبقات ثالث فهم ذلك وعىل – العدنانيون أو يونسامعيلاإل وهم متعربة

 متعربة والقحطانني – عرباء أو عاربة البائدة يسمى وبعضهم –( ومستعربة وعاربة

قبائل الرببر أو  بل نجد بعض النسابة يرجع .ية ومنهم العدنانية مستعربةسامعيلاإلو
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اإليامن يامن »: قال – ،ابن إبراهيم إسامعيلية من ولد سامعيلاألمازيغية عىل أهنم من اإل

صلوات اهلل عىل جذام يقاتلون الكفار عىل رؤوس الشغف ينرصون  ،وهكذا بني جذام

نعم القوم » :،«واإليامن يف قحطان والقسوة يف عدنان، اإليامن يامن» :قال، «اهلل ورسوله

يف العرب فليلحق  من مل يكن له أصل ،هم مني وأنا منهم ،حيسنون وال يغلون ،األزد

إن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ،«وحرضموت األزداألمانة يف » ملسو هيلع هللا ىلصقال  «العرب فأهنم أصل األزدب

فإهنم  ،أوصيكم باألعراب» :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، «حيب اجلود ومكارم األخالق ويبغض سفسافها

خياركم يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، «إخوانكم وعدو أعدائكمإهنم  ،اإلسالمالعرب ومادة  أصل

خلليفته  ملسو هيلع هللا ىلصكام أوىص عمر بن اخلطاب خليفة رسول اهلل  «اإلسالمخياركم يف  ،اجلاهلية

وما أن تأخذ  ،اإلسالمأوصيكم بأهل البادية خريا فهم أهل العرب ومادة ) :من بعده

ئهم كندة باليمن ) قبائلوقد تفرع من كهالن ( من حوايش أموال أغنياهم فرتد عىل فقرا

ونجد وعاملة شامل الشام وملجم باليمن ومراد ومهدان وجذام عىل خليج العقبة وهم 

وطى باجا ) أول من نزل مرص من العرب لقرهبم منها وخلم ومنهم املناذرة ملوك احلرية

 ( بمكة ةباملدينة وغسان ملوك الشام وخزاع ومنها األوس واخلزرج األزدو (،وسلمى

قريش  – مازن غسان أرباب امللوك) 

– امللوك كندة – العرب أرباب محري –السخينة وهي أكلة مشهورة تشتهر هبا قريش 

 أذد األذد – العرب عامرمجرة وبنو طيى – اخليل أحالف مهدان – الطعان مذحج

– السلف–جرهم ):  ،(هوازن وكنانة مجاجم العرب( )أسالب

 ومن ،(أسلم– الصدف – مالك – زيد) حرضموت ومن ،(سبأ– يعرب– حرضموت

 الكثري عنده وكان كثري حروب له كانت ألنه سبأ سمي) ،(كهالن 2 – محري – 1) سبأ

 ( سبأ سمى ولذلك السبى من
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له واسمه احلقيقي هو جدهم األكرب الذي ينتمون إىل  يرجع نسب قبيلة محري

 إبراهيم أيب آزر عهد من اقريب   عـاش – األمحرمحري ألنه كان حيب لبس  يالعرنجج وسم

 –  ا من ملوك العربا أمحر  [ ألنه أول من لبس تاج  أو أمحر األمحرمحري أو ]ولقبه، 

[ كلهم بادوا عن آخرهم ومل يبق اثني عرش]خوة كثريون يتعدون العرشة ربام وكان له إ

[ { من ابنه محري]اللة كبرية أيضا } مثل العرنجج وبقي فقط ألخيه كهالن س منهم أحد

 .ا فقطحد  ازيد بن كهالن حيث أن كهالن مل يعقب سوى ابنا و

 : كالتايل [محري]ونسب العرنجج  

الخ بن بن العرنجج بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن ش

عليه السالم بن  بن المك بن متوشلخ بن إدريس عليه السالمأرفخشد بن سام بن نوح 

 . يارد بن مهالئيل بن قينان بن إنوش بن شيث بن أدم

ا  [محري]أعقب العرنجج   ا ذكر  حسب بعض الروايات املختلفة اثنا عرش ولد 

عميكرب أو  ،مرسوح ،وائل ،عريب ،زيد، الكم ،اهلميسع)، عوف –من صلبه وهليعة 

 وأعقب (،مالك – وائل – ومرسوح وعوف ،هليعة واهلداد – مرة ،أوس ،معد يكرب

 أيمن ومن ،(اهلسيع – اهلاسع – اهلسع – مهسع – أيمن – يامن – األفروع) اهلميسع

 ومن ،(حيدان – قطن – مثوب) عريب وأعقب ،(عريب – أبني) أعقب الذى زهري

 أعقب ومن قطن الغوث الذى ،(هبيل – يكامل – زنجع) أعقب الذى عريب حيدان

 – حوير – كميل – األدلوم) أعقب عمرو شهال الذىومن  (،يرسم – عمرو وائل)

 األملوك – عبد شمس – ردمان – حلج) وأعقب وائل ،(جذام – حريم – عبد – رشيح
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وأعقب  ،(هليعة ذو املناخ – جشم – القفاعة) وأعقب عبد شمس (ذوترخم – دورس –

وأعقب  ،(ظهر – قيس) وأعقب معاوية ،(ريامن – معاوية – عروان – بعدان) جشم

 جران – سهل – ملحان – شعبان – حسان) عمرو وأعقب ،(عمرو –رشعب ) قيس

 – األكلوب وهم أكلب – زيد – وصاب– أمن) سهل وأعقب ،(جفاش – خوالن –

 مناخ ذو) محريقبائل فمن ،(كعب – مالك – ،(ذورعني) يريم) زيد وأعقب ،(جبالن

 بكال بنو – محيم بنو – عنه بنو – األرشوع بنو – هبيل بنو – خالن ذى بنو – عاملة –

 السكاسك – اهلميسع – رشحبيل – الكالع ذى – رنجع بنو – بنوريان – الشعب بنو –

 اخلباير – التبايعة – عمرو آل – األمالك – عمرو – عريب – قطن – شعبان – تكامل –

 وأعقب حدال ،(سبأ – الحد) سهل بن زيد بن كعب وأعقب ،(قضاعة – السحلول –

 صيفى – سامعة – معبد – معيد) سبأ وأعقب ،(األذروح–األكلب  – األبجو – األجمو)

 شدد وأعقب ،(نباتة– شدد – الرحبة) زرعه أعقب ومن ،(زرعه – يشجب – نباتة –

 وأعقب ،(الباقر – مالك – األوزاع) مرثد) زيد وأعقب ،(وائل – زيد – األذروح)

حبيل) معيد ومن زبيد مالك الذى  ،(وشحرذ – زبيد) وليعة وأعقب ،(وليعة – رشا

 أعقب قيس الذى) وأعقب صيفى ،(ذرواح ذو – علقمة – عمرو – خليل ذو) أعقب

ومن سعيد جابر ومنه سعيد ومنه السور ومنه  سعيد – احلارث – الرائش – أفريقش)

 ،(التبايعة) ومن الرائش، ختلف يف نسبهمامن قبائل الرببر ( صنهاجة – كتامة) قبائل

تبع  – يارس ينعم) أعقب الذى – أبرهه ذو املنار ومنه تبع عمرو – تبع) تبع وهم قوم

حبيل) وأعقب ذورعني بن زيد بن سهل، زيد ومنه تبع ملكى كرب ومنه تبع حسان  رشا

وأعقب مالك بن  ،.(دالن – غيدان – تلهه) وأعقب حجر ،(مثوة – حجر – مدل –

 – عوف – محري – حضور) عدىوأعقب  ،(السمع – عدى – حقل) زيد بن سهل
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 – ذؤيب) وأعقب محري ،(مرشد – واضح – مهدم – ماضح) وأعقب حضور ،(دالل

 حراز) وأعقب عوف ،(نبال – نباح – فيشان – رشان) وأعقب دالل ،(جويد – بوسان

ومن حراز جميع  ،(هلاف – حليان – األبغوم – سعيد) وأعقب هوزن ،(سعد – هوزن –

 – غوث – ميتم – وحاظه–مدع ) وأعقب سعد ،(خشني – لغيوم) أعقب الذى

دة ،(عبك – سوادة) عمرو وأعقب ،(عمرو  – نعيمه – السحول) وأعقب سوا

وأعقب  ،(محيم – زيد – سيبان – دعمى) وأعقب غوث بن سعد بن عوف ،(اخلبائر

 ،(سبيع – – علس) وأعقب احلارث ،(أسلم – مالك – احلارث – األمخوش) زيد

 وضاءة – سحاقة – سمعان) عبد اهللوأعقب  ،(عمرو – عبد اهلل – مرة) وأعقب سبيع

 ،(سهل– السحلول–اخلباير ) ومن ال عمرو بن قيس احلمريى( شعائب – نمران –

 عدى ومن (،مرثد– قيس– حضور– عدى– شدد– كعب– األصغر سبأ) سهل ومن

– مالك– زيد) الغوث ومن (،حاضة– الغوث) سعد ومن ،(سعد – شيبان – تيم)

 منه شدد ومن اليمن ملوك التبايعة وهوجد احلارث) قيس ومن ،(احلارث– حيصب

 –مالك ) همو ،وبقي نسله من ثالثة، عن آخرهم أغلبهم نسل انقرض فقد، األوزاع

  .(وائل – اهلميسع

أما مالك واهلميسع فمن هذين االثنني جاءت أكثر قبائل محري ففيهم اجلمهرة 

والثالث وائل نسله ليس بكثري حسب اعتقادي وهذا ما تبديه يل  ،والعدد والكثرة

وائل بن  اليمن عن ملك، الوقائع حيث ال أعلم هلم نسل باقي سوى قبيلة السكاسك

بعد أبيه محري وحصل بينه وبني ابن أخيه  اليمن محري بن سبأوائل بن محري توىل ملك

 حيصل كام – اعتقادي حسب –لعله كان عىل تويل السلطة وامللك ]قضاعة خالف 

د بني دائام   خالف  وحينام العم أبناءو األقارب بني للسلطة للوصول احلاكمة األرس أفرا
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يفشل أحدهم يضطر للهرب خوفا من أن يقتله منافسه وهناك روايات ونسابون ترجع 

مع بعض  اليمن وقد ترك بالد قضاعة عىل أنه من بقايا اإلسامعليني وقيل من بنى عدنان

شامل مكة وسكن جهات املدينة وينبع وتبوك وأم القرى وجنوب إىل  أحفاده وهاجر

وكان امللك ]أما وائل بن محري  ،الشام وهناك تناسلت ساللة قضاعة بن مالك بن محري

ابنه السكسك ثم يعفر بن السكسك بن وائل بن  اليمن فقد توىل بعده حكم [يف ساللته

 توىل احلكم املعافر بن يعفر بن السكسك بن وائل بن محري بن سبأا وأخري   ،محري بن سبأ

ساللة اهلميسع إىل  اليمن ثم انتهي امللك من ساللة وائل بن محري وبعدها انتقل ملك

مئات السنني إىل  بن محري بن سبأ وذريته وعقبه ودام فيهم فرتة طويلة جدا تصل

من ساللة اهلميسع بن  ناليم ومن أشهر ملوك اليمن سقوط ملكإىل  واستمرت

 وتار إيل كرب – شناتر ذو ينوف خنيفة – نفر ذو –بن سبأذو رعني  [محري]العرنجج 

 – الكامل أسعد – (،التي أسلمت مع نبى اهلل سليامن) كه بلقيس بنت إييل أرشحاملل –

لق قبيلة له وينتسب] يزن ذي بن سيف – يزن ذو – األوزاع ذو – أصبح ذو  – [العوا

  .ملكا السبعني عن يزيدون الذين اليمن ملوك من وغريهم جدن ذو

 ومن محري جاء رجال من نسل اهلميسع وأسسوا دوال وممالك محريية منهم

وهناك أرسة  .كانت مجيع هذه املاملك قبل امليالد .(قتبان – حرضموت –أوسان (

أو كهالن محري إىل  لكنها ال تنتمي [مملكة معني]هي أرسة معني  اليمن ومملكة حكمت

أيمن  – اهلميسع أبناءوكان من . قحطان وكانت فرتهتا أيضا قبل امليالدىإىل  وإنام

أعقب ولدا اسمه هشوع قام ببناء مدينة  األفرع بن اهلميسع بن محري بن سبأ واألفرع

التي قال عنها علامء آثار ومسترشقني من الغرب أهنا أعجوبة من  اليمن عمران يف

ومن األفرع بن اهلميسع بن محري بن سبأ جائت قبيلة يقال هلا األفروع  .عجائب الدنيا
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أخو ]أيمن بن اهلميسع بن محري بن سبأ أما، ذا القرنه إيل اليمن ويقال أهنا تسكن يف

إىل  تنتهي نسب أغلب هذه القبائل يف نسبها ،فانترشت منه قبائل محريية كثرية [األفرع

سيبان من نسل سيبان بن أسلم بن الغوث املشاجر  [زيد اجلمهور]زيد املشهور باسم 

من قبيلة  :من نسل مشجر بن الغوث العوالق من ساللة امللك سيف بن ذي يزن يافع

 – األصابح) ذي رعني امللك احلمريي وجدهم اسمه يافع بن قاول الرعينيذي أصبح

 – ذييب حيصب ا األوزاعجيشان خري   – أوسان – األملوك – اخلباير السحول

ذى الكالع احلمريى ( نذبحا – وصاب الرشاعب حراز ميثم هوزن أحاظة األشعوب

 .العباسيني ولو رفعوا أنساهبم لألرشاف وتنتسب له كثري القبائل السودانية واملرصية

 ( نسب معد واليمن الكبري من كتاب(

إىل  منهم من أرجع نسبه ،قضاعة عىل عدة أقوال لقد اختلف النسابون يف أصل

 مستقال   اومنهم من صريه جذم  . ومنهم من جعله االبن البكر ملعد بن عدنان. محري

ويرفعه هشام بن السائب عىل أنه من ولد معد بن عدنان . كجذمي قحطان وعدنان

: قضاعة قديم وشائك ويرى أكثر املؤرخني والنسابني عىل أنه من واالختالف يف أصل

بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري  ةقضاع :محري من قحطان ويرون أنه

وبنو قحطان  اليمن عرب بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ويعرب هو أصل

نحن بنو الشيخ اهلجان األزهر ا )شعر   :قضاعة فقال أما أحد. يقال هلم العرب العاربة

 .(حتت املنربقضاعة بن مالك بن محري النسب املعروف غري املنكر يف احلجر املنقوش 

هم واألذد  اهلل إبراهيم  ينب أوالد ةهنم من بقايا القبائل اإلبراهيميوأنا أرجح أ

 .وجذام وخلم وكندة
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عوامل سياسية وقبلية نشأت يف بداية إىل  ويرد بعض الباحثني هذا االختالف

 موي نشب بسببها نزاع كبري بني النسابني العدنانيني والقحطانيني حول أصلالعرص األ

قضاعة وتعد قضاعة عامل ترجيح مهم بصفتها إحدى كربيات القبائل يف الشام يف تلك 

ويف الفتن التي وقعت يف عهده لذلك انقسمت قبائل  ، الفرته خاصة يف أيام معاوية

 ،طالب بن أيب عيلإىل  فرقتني يف وقعة صفني إذ أنضم بعضهمإىل  التي يف الشام قضاعة

 قضاعةوقد انتهي النزاع حول نسب  ،فقد انضموا ملعاويةأما قضاعة دمشق واألردن 

 اليمن يف كان مقيام   ةويروي اإلخباريون أن قضاع .محري بن سبأإىل  يف تلك الفرتة بنسبتها

وأقام ، الشحرإىل  بن محري هاجر بسببهه وأجداده وحصل له خالف مع وائل أرض آبائ

 . هبا فقربه هناك أن تويفإىل  عليها اوصار ملك  ، هناك مع أبنائه

زمن امللك  اليمن اكتشف يف قضاعةوينقل اهلمداين عن وهب ابن منبه أن قرب 

هذا قرب ) :عمرو ذي األذعار احلمريي وفيه عمود مكتوب عليه باملسند عىل باب مغارة

ويف  (،بن مالك بن محري ملك ثالثامئة عام ومات ادخل واعترب واخرج وازدجر قضاعة

بن  قضاعةأنا ) :فوق القرب لوح من الذهب مكتوب عليه باملسندداخل املغارة وجد 

  .(مالك بن محري

ومراعي أغنامهم فقد جعلها البكري ُجده من شاطئ البحر  قضاعةأما مساكن 

  .حيز احلرم من السهل واجلبل وإىل، تهي ذات عرقاليمن وما دوهنا

إن  :بالقوليف هذه اجلهات تأثره  قضاعةوواضح من حتديد البكري ملساكن 

ر بن معد اجتمعت عىل ويذكر البكري أيض  ، من معد قضاعة فاقتتلوا  قضاعةا أن نزا

وذكر البكري رواية األصفهاين . فُقهرت قضاعة وُأجلوا عن منازهلم وظعنوا منجدين

كلها من غور  قضاعةثم ظعنت  :قال ابن شبة: )ثم قال ،قضاعةحول جالء قبائل 
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إىل  عن غور هتامة أهنم سارو قضاعةوتشري رواية ابن شبة حول تفرق قبائل  (.هتامة

ء  اليمنإىل  وبعضهم سار، أطراف اجلزيرةإىل  الشام ومنهم من اجته مثل بيل وهبرا

 وبعدما متوجت قضاعة داخل اجلزيرة العربية وخارجها رجع بعض قبائلها ،وخوالن

وكان أول من طلع ) :يقول البكري. فيهاموطنهم األصل ي هتامة واحلجاز وتفرقوا إىل 

ئها جهينة وهند وسعد هذيم بنو زيد بن إىل  قضاعةمن  أرض نجد فأصحر يف صحرا

ويروي . (حتى كثروا افأقاموا هبا زمان   ...قضاعةليث بن سود بن أسلم بن إحلاف بن 

عىل وجه آخر حيث يرى أن اختالف  قضاعةالبكري أيضا عن اهلمداين يف سبب تفرق 

وهم يريدون ، عىل أمريهم زيد بن ليث بن سود عندما صاروا باحلجاز قضاعةبائل ق

 :يقول اهلمداين عن تفرق هم حتى القرن الرابع اهلجري ،الشام سبب رئييس يف تفرقهم

ء اليومإىل  ونسلهم هبا اليمنإىل  فمنهم من رجع) وأقام زيد  ،عمرو أبناء وهم بيل وهبرا

نجد إىل  فأما هند فارتفعت .سعد وعذره وجهينة وهند :نسله بن ليث باحلجاز فافرتق هبا

العراق والشام إىل  قضاعةوأما من مىض من  ،بتهامة ا وقد كانت دهر   ،العليا

 والبحرين فنسله هبا ، ومرصوالسودان وليبيا

 اولد   قضاعةومل يعقب  ،اسمه إحلاف افيذكر النسابون أن له ولد  :

 الثالثة هؤالء ومن – الالم بضم – (عمران وعمرو وأسلم) :قضاعةغريه فولد إحلاف بن 

 ومن .وبيل وهبراء حيدان :قضاعة بن إحلاف بن عمرو بني فمن .قضاعة قبائل تفرعت

وولد ليث بن  .اتكة وإياس  وحو اليث   أنجب الذي ،سود :قضاعة بن إحلاف بن أسلم بني

وأظهر قبائل جمموعة  .وجهينة وهندسعد هذيم  :زيد وولد زيد بن ليث :سود بن أسلم

بن  (،إحلاف) زيد بن ليث بن سود بن إحلايف أبناءوهند ، وسعد هذيم، أسلم جهينة

وكان أول بيت يف قضاعة ، ويروي اإلخباريون أن عز قضاعة ورشفها يف بني هند، قضاعة
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 وتفرق بنو هند، حكمهم الذي حيكم به وكان صاحب فتوحاهتم وهو، يف حنظلة بن هند

ومنهم من سكن اجلنوب ، منهم من دخل يف قبائل أخرى، بطون كثريةإىل  بن زيد بن ليث

  .وأكثرهم استقر يف منطقة نجران ووادي تثليث والبلدان التابعة هلا ومنها اهلجرية

قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك  :

احلاف ) أعقب قضاعة يعرب بن قحطان وقدبن سبأ بن يشجب بن  ،،(محري) بن العرنج

 سود أسلم وأعقب( سنام – عمرو – عمران – أسلم) احلاف ومن( وديعة– احلادي –

 ،(جهينة – هزيم سعد – هند) أعقب الذى زيد ليث ومن ليث– حوتكة) سود ومن

 عائذة– سليح عمرو – الغلباء تغلب – ربان – زيد –مراج ) حلوان ومنه عمران ومن

 – صبوة – النخع– سعد – ماسك – مراج) سليح عمرو وأعقب (،عبشم – عائذ –

 محاطة ومن ،(الضجاعمة ومنه ضجعم) محاطة – األجرم) سعد ومن ،(أباغ – سعفة

 ومن ،(هبولة – حوثرة – هبالة) أعقب الذى عمرو عوف ومن ،(عمرو – عوف)

 – كلب – الربك– أسد – رسحان – الذئب– السيد –الثعلب ) ب وبرة ومن وبرةتغل

 ،(الالت هند – الالت تيم – الالت شيع) أسد وأعقب ،(النمر – دب – فهد– ضبع

 أعقب الذى عامر الثعلب ومن( خزيمة ،(تنوخ) فهم – قشم) الالت تيم وأعقب

– العبقر –مة سال – عدى) معاوية ومن (،معاوية عمرو ومن ،(عمرو – معاوية)

 ومن ،(أسلم – منشب – غالب – سامل – بذأوة) عامر بن عاوية ومن ،(أسيد – مسعود

 عمرو ومن (،الرقاع– عمرو) جشم ومن ،(جشم – حبيب – النظار عمرو) منتشب

– فتية – جعتمة) النمر ومن ،(معقل – حويطات ومنه حويط) أعقب الذى حبيب

 مالك ومنهم –السلم ) ومن خشني (،خشني) وائل – عاتبة – لبوان – التيم – غارضة

– عاملة – مشجعة – حلف – نرصة) النمر بن التيم ومن ،(عمرو – لبوان – ايدعان–
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– أمرمناة) – مشجعه ومن ،(عمرو – حليون – عذرة – سود) الغوث ومن ،(الغوث

– عامر – حرب سعد – أبوجشم – حجري – احلارث عبيد – ربيعة – عوف – العتيك

 وهم ،(الطليحات ومنه طلحة –عامر خلف  – عصيمة – مناة أمرء جعتمة ومن( مالك

 النمر بن معتمة بن سبيع بن بياضة بن عامر بن أسعد بن خلف بن اهلل عبد بن طليح بنو

 بن حرب بن عامر بن سعد بن مالك بن عبد اهلل بن اهلل عبد بن اخلنال بن شمر بن

بن  عمران بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن بن النمر بن مشجعه بن أمرمناة بن عتيك

ء – لوذة – بىل – حيدان) وأعقب عمرو بن احلاف احلاف بن قضاعة وأعقب ( هبرا

 – مبرش – مراهه) وأعقب هبراء ،(عريب عريد( مهرى) مهرة – حيادة – زيد) حيدان

 ( ربث – حرب – عكب) وأعقب قاسط ،(قاسط – عدى – عبدة – أهود

 – دريم – هنب) ومنه وأعقب أهود القني ومن القني بنو القني 

 (مناة زيد – اهلون أبو – عمرو) وأعقب قاس( قاس – شبيب) وأعقب دريم( قيس مناة

 حارثة) ومن الرشيد مالك الذى أعقب ثعلبة ومنه (عتيك – الرشيد) هون قب أبووأ

 وأعقب شبيب( سعد – سالمة – زهري – غطفان – ظفر) وأعقب توبى( توبى –

ومن نام مناة  (حمارب – كعب – مناة نشو – مناة زيد – نام مناة – غنم – قيس مناة))

–كعب  – خلوة – العبد) وأعقب عمرو( مالك – عمرو – جناب) حليون الذى أعقب

 اهلل عبد) جشم أبو ومن( قيس– عامر – جشم أبو) كعب ومن( ثعلبة– هالل – بيان

 – ناجية – جدة) جرم وأعقب( جرم – عوف( )عالف) ربان وأعقب( الثعيل ثعلبة –

وأعقب جدة اخلزرج ومنه راسب ( احلارث – غنم) وأعقب ملكان (ملكان – قدامة

 وأعقب( احلارث–ربيعه ) ومن جشم( األوس – جشم – احلارث) الذى أعقب

 أبوسيف – احلارث – ربيعه – عوف) مالك وأعقب( ربيعه – مالك – عوف) احلارث
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 وأعقب( حزن – شمس) طرود وأعقب( أعجب – طرود) قدامة وأعقب( بكر –

 عذرة وأعقب( غالب–عذرة ) ب عدىوأعق( عدى – احلجر رأس سعد) شمس

 عدى) عدى بن غالب ومن( عامر – مالك) ومنه احلارث رفاعة ومن (رفاعة – سعد)

( علقمة– أسعد) أعقب الذى سعد كبري ومن( عامر – وائل – كبري – نرص – عىل –

 ومن( عمرية – عبيلة) اهلون وأعقب (اليم – اهلون – حرب) قدامة بن أعجب ومن

 عوف وأعقب( سبيع–عوف ) وأعقب عمرية( غبل – يربوع) أعقب الذى هبرية عبيلة

( يزيد– جزء – رصيم) عمرو ومن( جزء – عمرو – زياد) رياح وأعقب( هنار – رياح)

 ( معاوية – عرعرة – عبد اهلل – الغطيف) هنار وأعقب

 . بمرصوالسعودية والشام والسودانوتنترش غالبيتها  :

منازهلم باحلجاز وبعضهم  ،قضاعةهم بنو بيل بن عمرو بن إحلاف بن و :

 ،اآلنإىل  وما تزال بقية هذه القبيلة يف أماكنها، مرصوالسودان والشامإىل  نزح

  .م بلويإليه والنسبة

هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إحلاف بن و :

هلم . كانوا يف اجلأهلية ينزلون دومة اجلندل وتبوك وأطراف الشام .قضاعة

 بطون كثرية بمرص 

وهم بنو عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن  :

املثل باحلب ويرضب  ،وإليهم ينسب احلب العفيف ،قضاعةإحلاف بن 

  .العذري

ء بن عمرو بن إحلاف بن قضاعة : انترشوا يف القرن التاسع  ،وهم بنو هبرا

 . وكثروا هناك ،اهلجري ما بني بالد احلبشة وصعيد مرص

 . ةحلوان بن عمران بن إحلاف بن قضاعوهم بنو جرم وهو عالف بن زبان بن  :
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 . هلم كثري القرى بمرص م النهديإليه والنسب :

 . حلاف بن قضاعةإهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن  :

 ،(ندعى – تعمى – الدين – أشموس – ياألمري) :

 العرق – ريام – الكحد) يواوأعقب مرض ،(ييلطوم – يوامرض) وأعقب األمري ى

 أرينى) وأعقب الدين ،(القرى – القمر) وأعقب يلطومى ،(مصىل – القحد – اهلداد –

 وأعقب ،(اهلنسم – العيدي – غفار) ندعى وأعقب ،(تعيب – الوأحد–كبدان  –

مهرة  وإقليم، املهرية بنو وهم ،(صهابة – حوسليل– بقلل – مكلبي – مرثيد) العيدي

كتاب ) وأكثرهم مع قضاعة بنجد من، وفيه منهم خلق كثري، اليمن معروف بسواحل

 نتشارااوأهم قبائل قضاعة وأكثرها ( معد واليمن الكبرينسب 

سعد هزيم بن زيد ليث بن سود بن أسلم بن إىل  ينتسبون :

بة –سالمان ) وقد أعقب سعد احلاف بن قضاعة  –( نمالغ) معاوية – صعب – عرا

( مالك– معاوية) سالمان أعقب وقد( وائل – ضنه – جلهمة –عذرة  – احلارث

 عوف وأعقب( كعب – عوف) الربعه وأعقب( فرشة – الربعة – عامر) معاوية وأعقب

 وأعقب هالل عثامن ومن( عثامن – رزاح) عمرو وأعقب( النرض – عمرو – فرشة)

 وأعقب( مسعود – عوف) ربيعه وأعقب( ذبيان – عوف – ربيعه) سالمان بن مالك

ر – حيه) وف بن مالك غوث الذى أعقبع – املثلم –زهري ) حيهوأعقب ( رضا

 – عبداألوس – سامل) مالك بن ذبيان وأعقب( زهري – صربة) املثلم وأعقب( سفيان

 الذى جداعه عوف وأعقب( زيد – زهري – مسعود) ومنه ربيعة) سامل وأعقب( عوف

( يدأس–ذبيان– مناف عبد) سعد بن احلارث وأعقب( مؤاله – قميئة – عبيد) أعقب

 عمرو–سحيم) ومنه ثعلبة ومنه عبد اهللومن ذبيان ( نرباس – ألى) وأعقب عبد مناف



 
 

84 

 

 

 متيم ومن( قطيعة – عوذ – كلب – غنم– متيم) سعدهزيم بن ضنه وأعقب( عش –

 ومن( كعب – مرة – مازن– علة – القمري) غنم ومن( زيد – يربوع – غامس – مالك)

 (مجع – يامن – غنم) قيعه وأعقب( حارثة – كلفة – رزاح) عوذ

 كاهل – كبري–رفاعة ) ومن أعقب عذرة

( عبد– رصمه) كبري ومن( عامر – عوف – إياس – بالسودان الكهالنية القبائل نته قيل

م – ميزر) وأعقبضنه( ضنه – متيمة) عبد ومن م وأعقب( عبدرب – حرا  – هند) حرا

م) هند وأعقب( هالل – جلم – جروش – ربيعه – جلهمة – زقرقة  – واتلة – حرا

( رزاح – هالل – هنيك – حن – دةعمو – نيشان) ربيعة وأعقب( حيي – حارثة

ومن ( ربيعه – احلارث) وأعقب مياد( مياد –( ظبيان) ضبيش – األحب) وأعقب حن

 – أسلم) وأعقب قزاز( سود – قزاز) بنو كاهل وأغلبيتهم بالسودان وأعقب كاهل

بنو عامر بطن من ) ومنه قبائل( سفيان – عتبة – وهب) ومن سود( صغري – يعد

، قال وهم بطن كبري، وبنو عوف بطن من عذرة، وبنو العبيدي بطن من عذرة، عذرة

منهم ، وبنو جنيب بطن من كنانة عذرة، وبكر بطن من عذرة وبنو عوص بطن من عذرة

وبنو عدي بطن من كنانة ، وبنو عميت بطن من كنانة عذرة، األسود بن أسيد بن عدي

وبنو  .منهم ليىل أم عبد امللك بن مروان، قال أبو عبيد فيهم امللك والبيت، رةعذ

يف  عذرة يوبنو زهري ومن بن، ضمضم وبنو حصني بطون من بني عدي بن كنانة عذرة

( بالسودان وبنو كميل وهم بنجوع الكوامل قبىل الصعيد املرصى بنو كاهل

بمدينة أبنوب بأسيوط ورزاح هذا هو أخو قىص بن كالب بن مرة : 

القرشى من أمة وتسمى فاطمة بنت سعد فبعد أن توىف كالب بن مرة تزوجها ربيعة بن 

م بن ضنه بن عبد  ذرة مع أمة وملا قبيلة عيف  بن كثر بن عذرة القضاعى وتربى قيصحرا



 

85 

 

 

ا وكانت خزاعة قد وليت أمر ىل مكة ومجع بطون قريش ووحدهإ الشباب عاد بلغ قيص

شرتى قىص املفاتيح بزق اغبشان سيد خزاعة ف يد أيبيف  البيت وكانت مفاتيح البيت

ردها اهلل  إسامعيلهذه مفاتيح أبيكم  إسامعيل يبن الناس يايف  ونادى مخر وهو سكران

الذى أعقب أميه  عبد اهللضد خزاعه وقد أعقب رزاح  ان هبم قيصستعاوقد  عليكم

وأعقب لبيد عش الذى أعقب سليم  أبوعمرو – لبيد) الذى أعقب عداء الذى أعقب

 رزاح بأبنوب بأسيوط يومنه بن عمرو هوذة عاطف وأعقب أبو – حريث) الذى أعقب

( رجب – اخلاليفة) ومنه الرمك الثاين القسم (زنايت–حالوة ) أقسام مسعود همو

د عبد الثالث القسم  ( املدكور – املظلطني) ومنه اجلوا

قال يف العربمنهم جندل ابن نني وبنو ، منهم سيار بن عمرو: 

وبنو جابر بطن من كنانة ، وبنو عبد اهلل بطن من كنانة عذرة، حارثة بطن من كنانة عذرة

الصحايب  يومنهم أسيد بن حارثة العليم، وبنو عليم بطن من جناب كنانة عذرة، عذرة

، ويف جناب العامئر بنو احلصاد العايص بطن من اجلامرسة من كنانة عذرة، ريض اهلل عنه

وبنو عبيد بطن  .ذكرهم احلمداين يف كتابه، وبنو فراس بطن من اجلامرسة من كنانة عذرة

وبنو ، منهم امرؤ القيس بن محامة وهو من هبل بن عبد اهلل بن كنانة، من كنانة عذرة

 .ومن بني أسحمة السحمة البطن املعروف يف قحطان، من كنانة عذرةسمحة بطن 

والرواشد بطن من كنانة . وعبيدة املذكورة والسحمة دخلوا يف مذحج واهلل أعلم

ومن بطون كنانة ، بن مانع البطن املعروف يف املناصريومنهم الرشود مجاعة . وعذرة

احلمران البطن املعروف يف حرب  ومنهم، قال احلمداين وهم بنو محران .عذرة اجلامرسة

، ويقال إن األحامدة بطن من طيء، وهم بطن من اجلامرسة من كنانة عذرة، األحامدة

من رباد بن هبولة ، وبنو أصنع بطن من كنانة عذرة، وبنو سنان بطن من كنانة عذرة

ته آكل املرار فقتله عمرو الذي سب  .بن ربيعةا امرأ
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وبنو  ،نهم أبو ثعلبة اخلشنى الصحايب بطن من قضاعة م: 

وبنو قدامة بطن ، بنو جرم. منهم عذرة أدهم الشاعر النعايم بطن وهم عرب النعايم

وجرم هو ، منهم قدامة بن كنانة الذي هجا عمرو بن معد يكرب الزبيدي، جرم قضاعة

منهم بنو وهو بطن كبري ، ابن زيان بن حلوان بن عمران بن إحلاف بن مالك أبن قضاعة

منهم العبيد بن األبرص بن عمران ، وبنو سليح بطن، وبنو أشمخ بطن، راسب بطن

قال وكان هلم ملك ، وبنو العبيد بطن من سليح بن قضاعة، بن األشبح بن سليح

تية، يتوارثونه باحلصني أن كان آخرهم الضيزل بن إىل  بربية سبخار يف اجلزيرة الفرا

وهو ، م القرفصة بنو األحوس بن عمرو بن ثعلبةومنه، معاوية املعيدي واألرشف

منهم زهري بن جناب بن هبل بن و، الذي تزوج ابن عثامن ريض اهلل عنه ابنته نائلة

دحية الكلبي الذي كان ينزل جربيل عليه السالم  اإلسالمومن اسالفهم يف ، اهلل عبد

ومنهم ، املري ومن أرشاف بنو القني دعجي بن كشيف الذي أرس ابن حارثة، يف صورته

ومنهم سعد بن عمرو رأس بنو  .فارج أبناءوهم ، مالك وعقيل نديام جذيمة األبرش

 .القني وسيدهم

ومنهم عصام بن تبهى بن ، ومنهم جرم بن عمرو وكان رشيفا :

، احلارث وكان شاعر   ، وهم ثالثة بطون، قدامة بطن من قضاعة :وجلرم من الولد ثالثةا

ومنهم مالك بن زهري بن عمرو بن فهم بن تيم اهلل بن ، بن أسد بن وبرةمنهم تيم اهلل 

ومنهم ، ومنهم ملوك العراق وآخرهم جذيمة، ومنهم جذيمة األبرش. ثعلبة بن مالك

بن  قدامة رصيم الذي كان هياجي عمرو ومن بني، أذينة الذي يقول فيه وملكان وناجية

ومنهم بنوشن وهم ، بن املدانرث لة بن عبد اهلل الذي قتل احلاووع، معد يكرب

ومنهم املساور ، دخلوا مع بني هزان بن عنزة ومنهم بنو قالبة عبد اهلل بن زيد، بالياممة
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ومن ، ومن بنى جدة بن جرم بنو راهب .ويل رشطة الكوفة ملحمد بن سليامن، بن سوار

بن وبرة ومن بني النمر ، بني سليح املتقدم ذكرهم الضجاعمة ملوك الشام قبل غسان

سليم بن منصور بن النمر ومن بني أكثم  أبناءوهم ، وبنو عاتبة بطن، بنو غارضة بطن

وهو الذي ، الذي يقال له قارب، بن النمر بنو شجعة بن الغوث منهم معاوية بن حجري

 وأوالد، ز بن عمرو من بني النمرليها وكان مالك بن، قتل داود ابن هبولة السليحي

.ومنهم قيس وشبيب. وقاسط وعبدة وقس وعدى اهلود: زليها

بن  كلب بن وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمرانإىل  وهم ينتسبون

وقد  (بن يعرب بن قحطانسبأ بن يشجب بن مالك بن محري بن  حلاف بن قضاعةإ

( عرينة– صبح– رفيدة– صغب) ثور وأعقب( أبوحباحب– ثور–كلد ) أعقب كلب

– الالت وهب– الالت زيد– الالت تيم – الالت سكن–الالت سعد) رفيدة ومن

– الشلل – عذرة – احلارث – عمرو) الالت زيد ومن( الالت أوس– الالت شيع

– بكر– عوض) عوف ومن( العبيد – عوف – أشقر –زرج اخل) عذرة ومن( اخلزرج

 بكر ومن( جوى – جوية – عمرة – عىل – ثعلبة – شجرة – حيي) عوض ومن( كنانة

 ومن( العنظوان عوف– اهلل عبد) كنانة ومن( كعب– عوف– كنانة– حارثة) عوف بن

– جناب – خالوة – عبيدة) هبل ومن( عدى– كعب– هبل– رزاح– حبيب) اهلل عبد

 ( حارثة – معاوية –مالك سعد ) ن عبيدةوم( اهلل عبد – مناة عبد

 بن مناة عبد ومن( عدى – عليم – زهري –حارثة ) ومن جناب :

– صخر – عمرو – حارثة) مالك ومن( احلارث – مالك – خيشم – أريق) هبل
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 الفرج أبو – ضمضم – هنشل – ذريح – ذبيان – هذيم) جناب بن عدى ومن( عليهان

 مسعود – عدى – أسودان – أساف – هبرية – ميجاس) هذيم ومن( تويل – كليب –

– قيس – عطيف) تويل ومن( عليص – حصن – العيص) ضمضم ومن( حارثة –

 كعب –( معيط) عبيد – عدى) جناب بن عليم ومن( العوذية بنو ومنه جبلة – حصن

 معقل – حصن – حجية أبو – مصاد – مالك) كعب ومن( عوف – خمزوم – اهلل عبد –

–عبيد  – خليفة) مصاد ومن( زيد – شبيب) مالك فمن( قيس – عدى – جابر –

( حرثة – زيدمناة) معقل ومن( ألم – مدلج – مصاد) حصن ومن( درهم – سعدانة

 صالح) قيس ومن( حصن– حارثة) عدى ومن( أبوحجري أوس – حمصن) جابر ومن

– معاوية – يزيد – زيد – عريج – عويج) عليم بن اهلل عبد ومن( مشجعه – رسة –

– مناهش – سالمة – هالل – يغوث عبد – لوذان – خيربى – حبيب – القيس مرؤا

– النعامن أبو – عامر – أبوجابر) جناب بن زهري ومن( حريش – خريش –ة ثعلب

 عدى – حارثة – قيس) جابر أبو ومن( سعد – القيس مرؤا – قزعة اهلل عبد – خداش

 أعقب الذى رشاحيل عرين ومن( جناب – وسوس – رهم أبو) قيس ومن (عرين –

 ومن( صهبان – احلارث – أيب) القيس مرؤا وأعقب( قيس – وهب – علقمة – سمري)

 مسعود – كنانة) بحر وأعقب( سالمة – مرثد – قطن – بحر – عمري –امر ع) احلارث

 عدى – زهري – جبلة – ثعلبة) جناب بن حارثة وأعقب( القيس مرؤا – سيار – قيس –

 إساف) عدى وأعقب( عوف – ثعلبة – عدى – كبيش – طفيل) زهري وأعقب( اجلامعة

نة) قنانة وأعقب( حصن  – قابوس – قنانة – عرين –  (أنيف – أيب – دجلة – عوا

 وأعقب أنيف باملنيا يوسميت عليها إحدى قرى ملو( مزقة – أنيف) ةدجل وأعقب

 خلق منهم سعيد أبو قال( حريث – مالك – ميسون) بحدل وأعقب (مصاد –بحدل )
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، اخلزرج كلب بطون ومن نصارى ومنهم، مسلمون منهم القسطنطينية خليج عىل كثري

اعة بنو قض بطون ومن، بطن أصحب بنو وبرة بن كليب بطون من، وبرة بن كلب ومن

وهو ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن عمران بن إحلاف بن مالك بن إحلاف بن ، ثور

، عرينةومن بني ثور ، مهدان يوهم البطن املعروفون يف سب، قضاعة بن مالك بن محري

منهم آل سويلم أهل ، وعرينة هذا بطن من بني ثور العرينات املعروفني يف سبيع

سائر عرينة سبيع من و ،وعرينات أهل عنيزة، ومنهم العرينات أهل رغبة، الرياض

، فهؤالء من بني ثور، واجلاد، ل صقريآو، ومن بني ثور هذا آل سليم أهل عنيزة، هؤالء

الذين ، وآل دخيل أهل الرس، وآل عقيل، والبكريية، اءوالثنيان والربكان أهل اخلرب

.والشباال، منهم حمامس الدخيل باملدينة

كان له ، بنو كلب بن َوَبرة بن تغلب بن ُحلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

وكانوا ينزلون يف اجلاهلية دومة : قال صاحب محاه (وبنو جناب، وكلدة، ثور) من الولد

. واملُلك عليهم ألُكيدر اإلسالموجاء : قال يف العرب. أطراف الشام وتبوك من، اجلندل

وبقيت : قال ابن سعيد ه رسالةإسالمبعد : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إليه وُأكيدر هذا هو الذي كتب

: قلت. ومنهم مسلمون ونصارى، يف خلق عظيم عىل اخلليج القسطنطيني «كلب»

: قال يف مسالك األبصار. منهمحيتمل أهنم . ومنهم ببالد منفلوط يف مرصقوم من كلب

. وبيدوم واملناظر قوم من بني كلب

بضم املهملة وسكون الذال املعجمة وفتح الراء املهملة وهاء يف ، 

: كان له من الولد، بنو عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب: وهم. اآلخر

 . بطن، عوف والَعبيد

بكاف مكسورة ونونني مفتوحني بينهام ألف وبعد ، بنو كِنَانة: ومن عذرة هذه
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بنو كنانة بن عوف : وهم. التي توضع فيها السهام «الكنانة»عن  نقال  . األخرية منهم هاء

: قال أبو عبيد. وعوف بطن؛ بطن، عبد اهلل: كان له من الولد. املقدم ذكره، بن عذرة

وتعرف  ين السائب الكلبب. هشام بن حممد: واسمه، ابن الكلبي النّسابه: ومن عقبه

، ومن كنانة عذرة هذه بالدقهلية واملرتاحية: قال احلمداين. كِنانة هذه بكنانُة عذرة

إىل  وهم ينسبون أنفسهم: قال. يعني باحلاء والسني املهملتني، ويعرفون باحلامرسة

يف  وهم عائالت كثرية ،(الشهايبة او الشهابية) بنو شهاب) ومنهم: قريش ثم قال

يعني اآليت ذكرهم يف بني ، وهم غري رواشدة هلباء، والرواشدة، الصعيد وبنو ريدة

ومنزل بني مراس . وبنو مراس، وبنو محزة، وبنو سنان، وبنو حممود، وبنو عصا، حرام

وبنو  – ومنية عدالن، منية حممود: وهلم. رتاحيةملُ من ا، هؤالء يعرف بكوم بني مراس

 وقرارهم كوم الثعالب ، الفضاليةوهم ، والفضليون، شمس

وله سالالت  يدحية الكلبو ليهم ينتسب الصحابيان اجلليان زيد بن حارثةإو

القيس  بن زيد بن امرؤ ةدحية بن خليفة بن فروة بن فضال) وهو يالصعيد املرصيف  كثرية

الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب  بن زيد مناة بن عوف بن عذرة بن زيد

بن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب حلاف بن قضاعة إالغلباء بن حلوان بن عمران بن 

القرأن يف  الوحيد الذى ذكر وسيدنا زيد بن حارثة الصحايب (بن يعرب بن قحطان

 وهو ،األحزاب  ژژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ژ: قال تعاىل هسماالكريم ب

مرىء القيس بن عامر بن عبد االعزى بن  حارثة بن رشحبيل بن كعب بن عبدزيد بن )

ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب 

بن مالك بن محري بن حلاف بن قضاعة إبن وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمران بن 

 العرصيف  وبنو كلبهم أكرب وأقوى قبائل الشام( بن يعرب بن قحطانسبأ بن يشجب 



 

91 

 

 

 – الفضليون – احلامرنة – الرواشدة–اجلامرسة ) الديار املرصية قبائليف  منهم ياألمو

 بنو – فراس بنو – شهاب بنو – شمس بنو – سنان بنو –بنو ريدة  – رذالة – األحامدة

 الشهابية – الفضالية ومنه الفضايل – زيد بنو – السحامات وهم سحمة بنو عبيد

 .(أوالشهايبة

زيد بن مالك إىل  وينتسب بنو زيد زيد بأسيوط ييقطن غالبيتهم ببن 

  .(قيس – عدى –جابر ) بن كلب بن وبرة وهم فروع

مجارس من كنانة عذرة من قضاعة وأستقرت إىل  ينتسبوا : 

 . يمن الصعيد املرصقرى كثرية يف  اجلامرسة بقرية مجريس وتفرع الشهايبة

الفوارس بنجع  بنو فراس أو) منهم بأسيوط بطن من اجلامرسة 

 . الصعيد قرى وكثري بالفيام والسحايمة –حسني  يسبع وبن

بن وبرة من قضاعة القحطانية وذلك  كلب يبنإىل  قبيلة تنتسب: 

  .كلب كام أكدته املصادر يمنازل بن لقبيلة التي منازهلا هيثابت ومتوارث لدى كافة هذه ا

رات :  ربعة قبائل كبريةأإىل  تنقسم قبيلة الرشا

، الدعاجني :الصبح :وأفخاذهم( واحدهم حلييس) 

 ،املداهني :الرشيد .املضاحكة، اهلالكني ،الصواحلة، العجيالت، واوقةالن، الدوابسة

 الدفاف العمرو القوينات الدباوين الصبيح .والزبن

، اجلريد :وأفخاذهم اخلميس( واحدهم ضبعاين) 

 العيد املحمد، احلامد، احلمدان، احلميدان: العويمرة السليامن، الدعيجا، الضبيعانيني

نعة، احلامرين :املقبل القرية  الرهيدات العطية، املوا



 
 

92 

 

 

، الدويرج :السليموأفخاذهم ( واحدهم فليحاين) 

بر احلميد، املهرمس، املعاقلة، الدقايقة، احلزاملة، الصواحلة، الليمون  ،(اللحاوين) اجلوا

 .اهلموش الفليوات، الربكات، الدليهان، العتايقة، املفاحلة

اخليايلة ) اخليال: وأفخاذهم املسند( واحدهم عزامي) 

، النصار، الوردة :الدوكة املايض، العشيشان، الرويالن، السنيد، الدليامن، الرضيامن

 ( الوهاودة، الضالم، الربقان، النرصة، النصريي، البحان، النعيم: احلمود اللغبـه، اخلضري

ويقال ، بطن من قضاعة ومن بطون قضاعة بنو الذئب بن أسيد :

 الغوث – مشجعه) ومنه تيم – عايية – غارضة – خشني – ضبع – النمر –منهم الذيبة 

– احلامرنة – الرواشد) عذرة كنانة ومن العدنانية كنانة من أهنم وقيل اجلامرسة

 سنان بنو – ريدة بنو – رذاله بنو – األحامدة – الفضاىل أو فضالة بنو وهم الفضليون

 بنو – فراس بنو – عصا – حبيب – عدي) ومنه اهلل عبد بنو – شهاب بنو –شمس  بنو

 حارثة – زهري – عدي) ومنه جناب ومنه بكر بنو –( السحامات) سحمة بنو – عبيدة

 والرشقية والدقهلية املرتاحية ويسكنون (جائر – قيس اهلل عبيد – كعب – عليم –

  .املرصى والصعيد

بن اهلل بن خلف بن أسعد بن عامر  طليح بن عبدإىل  هم ينتسبون 

بن  اهلل بن مالك بن سعد بن شمر بن اخلتال بن عبدبياضة بن سبيح بن جعتمة بن النمر 

عامر بن حرب بن عتيك بن أمر مناة بن مشجعة بن التيم بن النمر بن وبرة بن تغلب 

مرصبالصعيد قرية يف  بن حلوان بن عمرو بن احلاف بن قضاعة وتنترش قبيلة الطليحات

 . الرشقية والسعوديةويف  الطليحات وما حوهلا
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من قضاعة وهم قبائل اجتمعت وحتالفت وسموا بذلك ألهنم : 

وكانت بينهم وبني ملوك محري واحلرية حروب وهم بنو  تفقوا عىل التتنخ واملقام بالشاما

– الشلل –احلر ) فهم بن تيم الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب الغلباء الذى أعقب

ر – مامل – عمرو  األوس) الشلل وأعقب( خمدوج – عوكالن – ثور) احلر وأعقب نزا

– أهيب) ذبيان وأعقب( عمرو – جديلة – غامد – شعثان) األوس وأعقب( ذبيان –

 بن عمرو وأعقب( محل– أوس – عبد) الدول وأعقب( القيس مرؤا – الدول – عكابة

وأعقب ( قيس – ئذعا – عدى) غطفان وأعقب( زيد – ذبيان – احلارث – غطفان) فهم

( قد – شبيل – مناف – كداوة –عوف ) وأعقب حتبى( صبح – حتبى – مرنط) احلارث

( جديلة – عوف – هانىء) فهم بن نزار وأعقب( أنس – اهلل عبد – تيم) مناف وأعقب

( سعد – مالك – أيب – بكر) عوف وأعقب( حرذ – خزيمة – سليمة) هانىء وأعقب

 احلارث  – أسد –بة ثعل) فهم بن مالك وأعقب( غالب – عنزة – غفار) جديلة وأعقب

 ذهل – جشم) زرعة وأعقب( عدى– عمرو– زرعة) ثعلبة وأعقب( كنانة– زرعة –

– عدى) مالك بن احلارث وأعقب( قيس – عائذ – فرفر – خرشة بنو عليهم ويطلق

 – جرذ – ربيعة – ربيع – باتر – شرب) مالك بن زرعة وأعقب( مرذم – ذبيان – ظفر

عدى ومنه  – ارثاحل) عمرو وأعقب( عوف – عمرو – اخلزرج) كنانة وأعقب( عمرو

 ( عوف –ثعلبة  – بنو السالطح

 الإ قضاعة من وكلهم( األحالف – نزار –فهم ) وهم قبائل: 

 قبائل مجيع أن بالذكر وجدير (القيس وعبد وجذام وخلم كندة) من فهم األحالف

 من متحالفة قبائل فهم( والغساسنة – والعتق – تنوخ) قبائل الإ وأم أب من العرب

 . بعض القبائليف  ة كام هوخمتلف أنساب عدة
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أسلم بن إحلاف بن مالك بن هو هند بن زيد بن ليث بن سود بن  

 – مرة – عامر – معاوية – زيد – أبان – الطول) بن قضاعة وقد أعقب هندإحلاف 

 وأعقب( أبوسود – خزيمة – كعب – عمرو – صباح – حنظلة – مالك – حزيمة

 صبح – دمهان – حمصب) عقب زيدوأ( ثعلبة – كعب الراهب – سيار – أسيد) الطول

( زنربة كعب –ثعلب ) وأعقب معاوية( عبد – جذيمة) وأعقب صبح( األسمر –

 وأعقب( نرص – شكم – حلوة) زمان وأعقب( سليم – زملن – عوف) حزيمة وأعقب

 بن عمرو وأعقب( عامر – مالك) ومنه كعب صباح وأعقب( مسعود – سعد) حنظلة

( ةربيع – عائذة – شبابة – حرفة – عمرو) هند بن خزيمة وأعقب( جابر – مالك) هند

 – زوى – احلارث) وأعقب مالك بن هند( زيد – مالك – حرام) وأعقب أبو سود

ومن ( العمري – القمري) وأعقب سالمة( مرة – كعب – سالمة) وأعقب زوى( رفاعة

وأعقب العمري ( يعمر – األشعر) ومن حرثة( حارثة – اهلل عبد) القمري العبيد ومنه

 رصيم) ومن كعب سعد الذى أعقب( صبح – احلارث – صباح) عبد اهللومن  عبد اهلل

اهلل  وأعقب دهشم عبد( العزى عبد – سعد) ومن رصيم( زهري – دهشم – اهلل عبد –

ومن ( كعب – احلارث) وأعقب جناب( جناب – عمرو – مالك) الذى أعقب

م – سعد – جذيمة – رفاعة–قيس  – كعب) بن هند رفاعة  سعد) حرام وأعقب( حرا

 سعد ومن( هنم عبد – ضنه) فهد وأعقب (فه – كعب – عامر) أسامة ومن( أسامة –

 :قال أبو عبيد، ومن بطون هند بنو خزيمة بطن( سامل – يغوث عبد) ان الذى أعقبزم

 :قال أبو عبيد، منهم قيس بن عبد اهلل الشاعر، هنددخلوا يف تنوخ وبنو زوى بطن من 

وبنو حنظلة بطن من ، وبني هند عائذ بطن، ومن بطون هند الطول بطن. وفيهم الرشف
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ومنهم عبد اهلل بن ، وبنو صباح كلها بطون من هند، وبنو مسعود، منهم بنو أسعد، هند

ومن . م دخلوا يف تنوخوأكثره، وبنو شبابة بطن من هند. العجالن الذي مات يف العشق

ذا حرض وقت املوسم فادعى رجل أنه فإ، بطون شبابة ما يذكر يف حرب وجهينة وعتيبة

ومن هذه القبائل بطون بعضها من  .من شبابة اجتمعت عليه عتيبة وحرب وجهينة

واملحياوي بطن يف ، وبطن يف حرب، وهي شبابة منها قوفة بطن يف جهينة، بعض

وآل ، وبطن يف الروقة من عتيبة، والسمرة بطن من جهينة، عتيبةوبطن يف برقاء ، جهينة

وكان ، والغانمي بطن يف جهينة وبطن يف حرب. غبيوي بطن يف جهينة وبطن يف الروقة

وكان النعامن ، سيد هند الصعق وهو جشم بن عمرو بن سعد وكان قصريا أسود دميام

 :فقال الصعق، ي خري من أن تراهتسمع باملعيد :قال إليه قد سمع برشفه فأتاه فلام نظر

وإن صال صال ، إذا نطق نطق ببيان، قلبه ولسانه :إنام املرء بأصغريه، أبيت اللعن

وأبرم ، قال أبغض منها املقبول، ثم قال له كيف علمك باألمور، قال صدقت، بجنان

ن مل ينظر يف العواقب ومنهم م، وليس هلا بصاحب، وأحيلها حتى حتول، املسحول

شبابة بن هند الروسان يف برقا عتيبة إىل  وممن ينتسب، بن عمرو صاحب سبيس ردعة

واملقاحصية ، وبني عمري فخذ، منهم ذوي فخذ، ويقال هلم املراوحة، وهم أفخاذ

وهم شهيل ، ومن هند آل الشهيل سكان املربز باألحساء، واهلبور فخذ. واملرابضة فخذ

وآل ، وآل مرزوق، وآل زريق، آل خميلدومن هند ، وأمحد وحممد أوالد عيل من شهيل

ومن بطون قضاعة بنو حوتكة بن أسلم بن زيد بن إحلاف ، راشد اجلميع يف األحساء

  .وغالبية منفلوط من قضاعة وهلم قرية كبرية بمنفلوط بأسيوط تعرف باحلواتكة
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بن  بن احلاىفبنو بيل بن عمرو : وهم. بفتح الباء وكرس الالم وياء مثناة من حتت

كانت تسكن يف شامل احلجاز  علوّي : عيلّ إىل  كام ينسب، بلوّي : بيلّ إىل  والنسبة. قضاعة

دار جذام بالنبك شأهنا شأن القبائل إىل  وادي القرى من منقطع دار جهينةإىل  بني املدينة

 اإلسالممرص قبل إىل  اكانت بيل من أوائل القبائل العربية نزوح  و .خرىاحلجازية األ

يف هذه الفرتة و حيث سامهوا يف ازدهار التجارة فيه األمحرمع أختها جهينة عرب البحر 

املسيحية إىل  بني هذه البالد اجلديدة فنجدها ختفو ديني بينهاو حدث تالمس حضاري

نيةإ :قال جورجي زيدان. كديانة كانوا يف مرص و ن بيل كانوا يف مرص منذ ظهور النرصا

كان عليهم االعتامد و وقنا عىل ضفاف النيل بصعيد مرص األمحرما بني القصريعىل البحر 

انضمت  اإلسالمبعد ظهور  ـه 8يف عام و .اإلسالميف نقل التجارة اهلندية قبل ظهور 

كان مع هرقل عدد كبري من القبائل من قضاعة و ،رقل ملك الروم يف غزوة مؤتةإليه بيل

  .عاملة القحطانيةو جذامو أيضا معه خلمو بلقنيو هبراءو مثل بيل

ثم قدم وفد من بيل عام  ،عمرو بن العاص يف رسية فقاتلهم ملسو هيلع هللا ىلصوبعث النبي 

 ،سالماحلمد هلل الذي هداكم لإل: )ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم الرسول  ،فأسلموا  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  ـه 9

الرسول  ،(فهو يف النار اإلسالمفكل من مات عىل غري   جازهمأن أبعد  ملسو هيلع هللا ىلصثم ودعوا

ظل من بيل بطون يف الشام مع الروم حتى عام و .بالدهم بشامل احلجازإىل  رجعوا و

كان معه من و ،نطاكية يف شامل غرب سوريةأساروا مع هرقل الروم حتى نزل و ـه 14

دحرهم و يف بيل بعد هزيمة الروم اإلسالمفشا و .عاملةو بلقنيو جذامو العرب خلم

قد قال عمرو يف شعره يصف و جزء من جيش عمرو لفتح مرصشكلت بيل و عن الشام
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 يوم للصدفو يوم هلمدان) :حمارصة حصن بابليون وحيثهم عىل اقتحامة قائال  

وكان لبيل ولدان فاران وهني وعيل إثر احلوادث التي دارت ( املجانيق يف بيل ختتلفو

بن اهلميسع تركوا  ابن عمه امللك وائل بني قضاعة وأبنائه عيل ملك سبأ يف مأرب مع

 أبناءكم ومنهم بيل وأبنائه و95مدينة ذمار جنوب صنعاء  إىل  سبأ وتوجه عدد منهم

ء وجهينة ووبره وعذرة وبنو كلب وجرم وبنو مهره وخوالن وغريهم  عمومته من هبرا

وبعدها  اليمن قرية حجرة يف هتامة عسري إىل  من بطون قضاعة وبعدها هاجرت بيل

 إىل  وبعدها هاجر منهم جزء وادي فاطمة قرب املدينة املنورة إىل  هاجر منها جزء كبري

يومنا هذا جزء كبري من إىل  مرص وال يزالحتى  الشامل يف منطقة تبوك واألردن وسوريه

وكل بطون بيل املنترشة اآلن يف املناطق آنفة ، بطون بيل يسكن يف منطقة تبوك وما حوهلا

مالذكر  أما نحن فقد استقرينا يف األردن يف إمارة البلقاء يف بلدة ، هم من خملد وخزا

 الفحيص وماحص وكنا عدد ال بأس به من بطون بيل يف األردن وهي كثرية ومنها

الفقرا والزبالة والبالونة والشخاترة واملعاقلة واملطارفة والبصابصة والسعيدات )

تسكن الشام  وكانت بيلوغريهم من البطون  (ووابصة واجلفريات والعرادات واهلريف

قضاعة وقال  فعندما قامت خالفات بينهم وبني بعض قبائل الشام وقام البلوى بدعوة

خليفة املسلمني سيدنا عمر بن اخلطاب فقال إىل  يا آل قضاعة ووصلت هذة الدعوة

ويف . وجهينةمرص وسكنوا األشمونيني هم إىل  من الشام ونقل بيل؟ أبدعوى اجلاهلية 

مخيم أجهينة عىل بطون قريش يف و عهد الدولة الفاطمية بمرص اجتمعت بيل

فاستنجدوا باخلليفة الفاطمي يف القاهرة  ،زاحتهاأو الصعيد املرصييف  واألشمونيني
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 ن لقريش يف ديارهامك  و جهينةو خضع العصاة من بيلأفأرسل عساكرة لنجدة قريش ف

العدوة الغربية من بحر إىل  هنم اجتازواأقال ابن خلدون و (جنوب املنيا) باألشمونيني

 غلبوا عىل بالد النوبةو كثروا هناكو ،احلبشةو انترشوا ما بني الصعيدو (األمحر) القلزم

عهد ابن خلدون يف هناية إىل  حاربوا احلبشة فأرهقوهمو زالوا ملكهمأو فرقوا كلمتهمو

 . بداية التاسعو القرن الثامن اهلجري

اهلجرات املبكرة لبيل كانت هناك هجرة كبرية منذ ستة قرون لعشائر بعد و

 . استقر اغلبهم يف جزيرة بيل بالقليوبيةو االحامدةو املطارفةو املقابلة

ىل إو الرشعيةإىل  ومتيزت أدوار بيل السياسية يف العرص احلديث بانحيازها

يف أيام احلملة الفرنسية عىل مرص فإنه يذكر لبيل و ،ية العثامنية انذاكاإلسالمالدولة 

شاركها يف ذلك قبائل و ،م1798ضد غزو نابليون بونابرت سنة نضاهلا املستمر 

  اإلسالمالعيايدة فقد اعتربوا هذا الغزو محلة صليبية عىل ديار 

 عندما دخلوا يف رصاع مع حممد عيل انتهى قديام  و ا كان والء بيل للمامليك كبري  و

 فاعتزلت بيل من يومها املشاركة يف احلياة السياسية بمرص  ،عىل غري ما متنوا حيث مّكن له

وادي القرى من إىل  كانت بيل تسكن يف شامل احلجاز بني املدينة :

أن بيل كانوا يف مرص منذ  :قال جورجي زيدان. دار جذام بالنبكإىل  منقطع دار جهينة

نية قنا عىل ضفاف النيل و األمحركانوا يف مرص ما بني القصري عىل البحر و ،ظهور النرصا

قال  ،اإلسالمكان عليهم االعتامد يف نقل التجارة اهلندية قبل ظهور و ،بصعيد مرص

فوقع بينهم  ،جهينة كانوا جريانا يف صعيد مرص كام هم يف احلجازو أن بيل :احلمداين

نجاد قريش عىل جهينة خافت الفاطميني إل دوام الفتنة فلام خرج عسكرإىل  واقع أدى

ملكت بطون قريش دار جهينة ثم حصل بينهم و أعايل الصعيدإىل  بيل فاهنزمت ونزحت
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بعد اهلجرات املبكرة لبيل كانت هناك هجرة كبرية منذ و .زالت الشحناءو االصلح مجيع  

 . رة بيل بالقليوبيةغلبهم يف جزيأاستقر و حامدةاألو املطارفةو ستة قرون لعشائر املقابلة

رشق العريش و العرشين يف منطقة بئر العبدو وديار بيل يف مطلع القرن الواحد

 ،يةسامعيلباإل 13وك 11ك و البعالوة مركز التل الكبريو يف القنطرة رشقو ،بسيناء

يف حاجر البلينا و بلبيس بالرشقيةو القاهرةو السويسو قليوب بالقليوبيةو جزيرة بيلو

 .رتريياأو دارفور بالسودانو يف اخلرطومو ،قمولة بقناو قوصو جرجا بسوهاجو باملنيا

ة االردنو ويف االردن تسكن يف شامل العقبة ومن يف وادي عربة بفلسطني و ،اقليم رشا

، وأبو ُبردة ابن نِيار، كعب بن ُعجرة: منهم. مجاعة من الصحابة ريض اهلل عنهم «بيلّ »

وهي ماء دون عيون ، ومنازهلم اآلن بالداما: مسالك األبصارقال يف ، وِجَبارة بن ُزرارة

ومنهم : قال احلمداين. وعليهم َدرك احلجيج هناك: قال. أكرى فم املضيقإىل  القصب

 . قمولةإىل  وأنه استقر هلم من جرسسوهاج، مجاعة بصعيد مرصوقد أهنم كانوا ببالد أمخيم

وبنو ، بنو عمر: يف هذه البالد «بيلّ »واملوجود اآلن من أصول : قال احلمداين

دة، هني وُذكر . العجلة: ويقال هلم – وبنو عجيل، وبنو رائس، وبنو حارثة، وبنو سوا

 وصل أبوهم، إهنم من بني ُأمية: ويقال: ثم قال. وبنو شادي – أن فيهم كانت اإلمرة

وه القو، وكان معه رجل من ثقيف معه قوس، القرص اخلراب املعروف هبمإىل  ، سفسم 

وهم ، ودعوهتم لبني شادي( القوصية بأسيوط)، اآلنإىل  وعقبه يعرفون بالقوسي ة

ا. وهم بطوخ أيض  ، منهم هذيل، ولذلك يدعي هلم خلق سواهم: قال. بطوخ اجلبل

يبعجيل وزعم قوم أهنم من بني ال: قال وإنام هم إخواهنم وكان العجيل قد ، بن الز 

فوهم اجلهلة لذلك ومن ا، أسمته شادي  ا، منه ولد  تزوج أخت إبراهيم بن شادي فولدت 

 بنو خالد ومنهم قوم ببالد أمخيم ابيّل أيض  
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بعد اهلجرات املبكرة لبيل كانت هناك هجرة كبرية منذ ستة قرون لعشائر و

متيزت أدوار بيل و .استقر اغلبهم يف جزيرة بيل بالقليوبيةو االحامدةو املطارفةو املقابلة

ية العثامنية اإلسالمىل الدولة إو الرشعيةإىل  العرص احلديث بانحيازهاالسياسية يف 

نه يذكر لبيل نضاهلا املستمر ضد غزو نابليون إيام احلملة الفرنسية عىل مرص فأيف  ،نذاكآ

 كان والء بيل للمامليك كبريا و شاركها يف ذلك قبائل العيايدةو ،م 1798بونابرت سنة 

عو  . مع حممد عيل انتهى عىل غري ما متنوا حيث مّكن له قديام عندما دخلوا يف رصا

 حلاف بن قضاعة وقد أعقبإبىل بن عمرو بن إىل  وهم ينتسبوا 

 ومن( راشد– أفرك) هرك بنو ومن( ذهل– هرم) هنىء بنو ومن( فاران –بنو هنىء )

م ود ذبيان ومن( سعد – ذيبان – غنم – ذهل) مهيم ومن( غنم – مهيم – غرية) بنو ذهل

 الذى جعل عمرو ومن( سعد – عمرو – عرت) جشم ومن( عوف –جشم ) الذى أعقب

 العجالن) أعقب الذى حارثة ضبيعه ومن (حمارب – ضبيعة – عبس) ومنه حرام أعقب

( حارثة – مغيب – عدى) اجلد ومن( عدى – اجلد) العجالن ومن( سلمة – وائلة –

الربعة الذى  مهيم بن سعد ومن( احلباب – ثعلبة – احلارث) العجالن بن عدى ومن

 ومن( عكارمة– شعل – حرام) أعقب الذى عوف معتم ومن (كعب –معتم ) أعقب

م – وديعة) شعل  بيل بن فاران بنى ومن( قنفذ – عدى – خطيط) حرام ومن( حرا

 ومن( سعد – حاطب) غفرة ومن( غفرة – مراغم) اهلل سعد ومن( اهلل سعد – قسميل)

 –زيد ) أعقب الذى عامر ومنه عبيلة قسميل ومن( سليم – عمرو – الدول) مراغم

( سنان – نيار) عجيبة ومن( عجيبة – ظامل – صهاب – أراشة – جرثومة – غضب

 – ثعلبة – سواد – سمحان – نرضة) مرى وأعقب( سعد – تيم – مرى) أراشة وأعقب

 ناج أراشة بن تيم وأعقب( عطية – قمري) مالك ومن( مالك – غنم) سواد ومن( مر
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 ذهل –جشم ) الذى أعقب متيم مناة عوذ ومن( اهلل عبد – مناة عوذ – منقذ) أعقب الذى

 – عامر) أعقب الذي أنيف جشم ومن( عبيد – القرش – كالب – اهلل عبد – الثريد

 – أقيس – القامة) عبيد ومن( حارمة – دمعان – مودع – اهلل عبد) اهلل عبد ومن( سلمة

 وهم إليه توصلنا ما نذكر البطون وكثري( واليمن معد نسب) كتاب من( نامرة – اهلجن

 بنو شادو بنو نابو بنو رايسو بنو سوادةو بنو هرمو و هنيبن) القديمة بيل فروع فمن

 بنو– سعد بنو –بنو أراشة  – بنو خيارو بنو فضالةو بنو خرافةو بنو محادو بنو عجيلو

 فمن( خزامو خملد) كبريين جذمنيإىل  ناآل بيل تتفرعو (فاران بنو– حرام بنو– مهيم

 احلمرانو اخلوايلو اهللبانو الرموثو الوحشةو تالفريعاو املعاقلة: نذكر خملد عشائر

من جذم خزام و احلمرو اهلروفو الزبالة والعراداتو النجيدات والسحمة والقواعنيو

. واملقابلة واألحامدةاملواهيب واملطارفة و الفواضلةو وابصة: نذكر

: القرون اهلروف ،الوعاوعة ،البويات ،اهلشيامت :الـــعـــرادات) 

 ،آل حممد ،السيف ،الصواحلة: املتاعبة احلمر ،احلوامدة ،احلامد ،الضياعني ،الرشمان

بطة ،املشاعلة: القبل زّبالة ،احلميدان  ،اخلشامن ،البوينات ،اجلذول ،العصابني ،الرصا

: القواعني ،اجلردان ،املساعرة ،الشتاويه ،اجلحوم ،القراعطة ،السمريات ،العبلة

ء السامل  ،اجلمعان ،الزبن ،احلمور: املقابلة السحمة ،النواضية ،العلياين ،العيل ،اخلرضا

املظهر والقطيبان والعمر  :السامل إىلالرواحلة والسليامن وينقسم  :وينقسم اجلمعان إىل

 ،الصوامعة ،الفريعات ،املعاقلة: والعائط والعقله واملسفر واخلرض والنواجعه الربكات

 .(النجيدات العريفات ،احلمران ،اخلوايل ،اهللبان ،الرموث ،الوحشة
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 ،الزروط ،اللوطة ،القردان ،اخلرضة ،القواسمة: وابصة) :

 ،الرحيات ،الرساحني ،الشوامى ،املناصري: السبوت املواهيب ،اجلعايطه ،الغضيات

الذراعني املطارفة املقابلة  ،احلميطات ،الرقاقصة: الدغامني الفواضلة ،العودة

.والزموع والقياضني الشهابني ومنهم اهلشيامت –الرفادات  :األحامدة املعاقلة

 – الزففة – الشخاترة – الشبيكات – البالونة) :

 ( القرينات – اهلروف – الُظالم –املعاقلة 

م باململكة العربية السعودية أمن بيل يعترب من  : حد فخوذ خزا

 بو القزاز واحلفريةأريض هذا الفخذ من بيل ممتدة لتشمل وادي النجد وبدا والكر وأو

–املساندة  الكنعيان اللصاصمة – السالمة – الداوود – القبالن – الفالح –الفقرا 

يرة – اهلرىف – املعاقلة بت) من وهم (:الزنيامت) زنيمة بوأ الرشا بطة من الثوا ة من الرصا

وفيهم القضاء  (،العيسى ،الصليبي ،املبارك) قسامأويتفرعون لثالثة  (،زبالة من بيل

وهم  :(الغوشة) غوش بوأ  – الدوجان  –( املسعود–  ومن بنى وابصة: (العشائري

وهم من  :احلراوي ،السالمات ،املناور) قسامأ ةأربعإىل  وينقسمون( زبالة) من

القرينات من املواهيب ) وهم من ،(الرويعي) ومنهم فخذ: الربكات من بيل الصفران

يدة ) ومن بىل (من بيل  يبن – الشنيور – اخلدام – اخلناتلة – الياسني – البقور–العوا

 من وهم :الراشد الرواجبة ومن، الراشد – الرواجبة – الشهاب – الضيافلة – حسن

اخلليفات  :سليم بو – العالونة) ومنهم البالونة غور يف منازهلم وتقع بيل من الربكات

برة :العديسيني – لعرسات – العادي –  العديسيني (الشلقان) بـ يعرفون اآلن وهم اجلوا

 – الطالفيح– السعيدات– الساليطة– البحرييالزففة– املعني – الرغايفة – الرحاحلة

 – القطيفان – الشبيكات وهم :العمريات :ومن الساليطة ةالتالي الفروع من الساليطة

  .(ومنهم الغثيان شيوخ الساليطة) النعامني – الزريقات
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: القرون وابــصــة ،الوعاوعة ،اهلشيامت :الـــعــراداتإىل  أقسام قبائل بيل

 ،املعاقلة: السبوت الربكــات ،الغضيات ،الزروط ،القردان ،اخلرضة ،القواسمة

النجيدات  ،احلمران ،اخلوايل ،اهللبان ،الرموث ،الوحشة ،الصوامعة ،الفريعات

 ،آل حممد ،السيف: احلمراملتاعبة ،احلوامدة ،احلامد ،الضياعني ،الرشمان: اهلروف

 أواملساعرة  ،السلياملشتاويه ،النصاصري ،الصواحلة ،العوادين ،القبل ،احلميدان

بطة ،املشاعلة  ،السمريات ،العبلة ،اخلشامن ،البوينات ،اجلذول ،العصابني ،الرصا

ء: القواعني اجلحوم ،القراعطة العوامره  املقابلة ،النواضية ،العلياين ،العيل ،اخلرضا

 ،املناصري: السامل املواهيب ،السليامن ،اجلمعان ،الزبن ،الرواحلة ،املظهر: السحمة

 الذراعني ،احلميطات أو: الفواضلة الدغامني ،العودة ،الرحيات ،الرساحني ،الشوامى

الرفادات وأحدهم ابن رفادة  :املعاقلة العريفات – األحامدة – املقابلة – املطارفة –

فخذ من العرادات ومنهم الشهابني والدغيم والصهابني واملشاغبة  :اهلشيامت بيل

بنو  – بنو أراش – حارثة بنو – بنو هرم – بنو هاشم – بنو عمر وع لزمأووالقياضني 

 .بنو عمر – بنو عجيل بن املريب – بنو شاد – ناب

مرص إىل  الزبالة بقبيلة بيل تاريخ نزول فخذالتي استقرت ف

 . وانتشارها هبا

وكبار  ثرهل األأنساب وكتب والتاريخ وعىل لسان معظم كتب األيف  ورد

السن وشيوخ هذا الفخذ فهوة فخذ من فخوذ قبيلة بىل الذين دخلو مرص الكثري 

 نسوهاج يف نجوع مازويف  مجيع املحافظات املرصيةإىل  بلبيس ثم انترشويف  ومتركزوا

 /ال ضيف اهلل( الـــخـــتـــلـــى /الــمـغـــطـات / الـــخــونـــان/  الـــعــيــادات نجع عرب بيلويف 

 خذ الزبالة الذى ينتسب لقبيلة بيلاخلونان هم من ف ان ومـــنــهــم :الـــجــودات



 
 

104 

 

 

يف  األردن من السعودية هلم أصولإىل  توا أعن طريق العقبة من األردن و وهم حرضوا

وادى يلقب يف  حمافظة أسوان بمرصيف  اهم عشرية كبرية جد  و نالسعودية حتى اآل

  .سيناءيف  ا هلم عشرية بيليض  أو الف نسمة تقريب  أ15خريط وعددهم يزداد عن إ يبواد

مجيع يف  هنم ينترشونأعني شمس يف  ايض  أ ىخرأبلبيس وعشرية يف  خرىأوهلم عشرية 

سوهاج بالرب الرشقى لنهر النيل نحاء حمافظات مرصوتسكن قبيلة بىل جنوب حمافظة أ

تبعد قبيلة بىل عدة كيلو مرتات شامل مركز دار السالم حيث حيدها جهة الشامل  ..حتديدا

وأوالد حييى احلاجر ومن جهة اجلنوب اجلاليلة رشق وعرب العطيات  ،والد حييى قبىلأ

تة رشق وهنر النيل العظيم ومن ناحية  البحرية ومن ناحية الغرب نجوع مازن رشق ومزا

تابع  نجع اسمه نجع عرب بيليف  وقبيلة بىل تعيش ،األمحرالرشق سالسل جبال البحر 

قصب والكالحني  يع وادبنجنجوع مازن رشق مركز دار السالم حمافظة سوهاج 

 . قبيلة بيل أبناءيسكن الكثري فيها من  يوأحدهم كلح

شامل غرب اململكة العربية ) الوقت احلارض يف شامل احلجاز تنترش عشائر بيل يف

وتبدأ ديار بيل من الشامل الغريب حيث حيدها مع احلويطات ـ وقبلها بني ُعقبة  ،(السعودية

وماسال منه يف ، داما وهو واد يركز عىل جبال احلُمر بني شواق والديسة وسليسل ـ وادي

الشامل يف وادي سليسل هي ديار احلويطات خلفاء بني ُعقبة وماسال من الغرب يف وادي 

هي ديار بيل التارخيية والفاصل هو وادي داما جمرى السيل وحدود ديار بيل  البحرإىل  داما

 . بني عطيةو احلد بني بيل وادي األثيل وهو من الشامل الرشقي فهو

أما ديرة بيل من الرشق فتمتد حتى أعىل وادي الُعال الفاصل بني بيل وَعنَزة 

وأما من اجلنوب فتنتهي ديار بيل عند وادي . وهو يصب يف وادي احلمض من رشقه
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ـ احلد  األمحريف البحر  ااحلمض الفاصل بني قبيلة جهينة القضاعية وهو واد يصب غرب  

وهي من . اليمن الغريب لقبائل احلجاز وباقي قبائل جنوب غرب اململكة حتى حدود

: ومن عشائرها. وتسكن منطقة املزار والريسان. أقدم قبائل سيناء وأعرقها منذ القدم

 – وابصة بني – البالونة –الزبالة  – العرادات، وأوالد الفاطر، واملقابلة، املطارقة)

 – قنا– سوهاج– الرشقية – القليوبية) يف امتداد وهلا (.والدهامتة، والعتابلة، والشلبني

 . واألردن وباحلجاز مرص داخل (أسوان

حلاف بن إجهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن  :يرجع نسب قبيلة جهينة إىل

 قضاعة بن مالك بن عمرو بن زهرة بن زيد بن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب بن

 ومن مودوعة ثعلبة ومن ثعلبة( قيس ومودوعة) يعرب بن قحطان وجهينة أنجب

–شبابة ( بنو رماد هم ويقال احلرقة) محيس – جاوة) عامر ومن (عامر –عمرو )

 ومن (جذيمة – سيار – عامر – عدى) زيد ومن( زيد – ثعلبة) محيس ومن( صفارة

م– غالب– كعب– مالك– ثعلبة) محيس  (رشدان– غيان– غطفان) قيس ومن( رضا

– مالك – دمهان – الطوال – سلمة – ذهل) عوف ومن( مالك – عوف) غطفان ومن

 ومن عمرو( معحد – حبيب – عدى – حنيف – جزيم – عمرو) الطول ومن( عدى

 عدى ومن( زكريا – زرعة – علس – أنس – مالك – ياسإ – بالل – احلارث –هنل )

مة – سحيم – دمهان) الطول بن  ومن( سلمة – حسل – هالل) نرص ومن (نرص – خزا

– عجب) غطفان بن مالك ومن( خزمة – مالك – كعب – غالب) ومنه كبري) جدمع

 – مالك) فاعةر ومن (كاهل – رفاعة) نرص ومن (قانصة – الشلل – نرص – عاتبة

( سربة – خديح – مالك – عمرو – ذهل – عمرو – سعد) مالك ومن (ثعلبة –سلول 
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 حمرة – نرص) نرص بن كاهل بنو ومن (عواسجة – سويد – حرملة – عمرو) حذمة ومن

 بذيل – زهرة – أسامة) سعد ومن( حممة – سعد) ثعلبة ومن( جشم – ثعلبة – عدى –

 من( عدى –الزعباء  أبو سبيع ربيعة – زهرة) بذيل ومن( نرص – جذيمة – كداوة –

 خرجت قيس ومن ومودوعة قيس أنجب وجهينة( الكبري واليمن معد نسب) كتاب

بنو رشدان ومن : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سامهمأو وغيان غطفان وهم قديام   جهينة قبائل بطون

 وثعلبة – ومحس – واحلرقة –وسعدا  – وعامرا  – جدارة) ومنهم: غيان 

سكنوا غرب اجلزيرة  هؤالءو( طيفاتالق – الغربان – اهلامت – املصلخ – املداجنة –

 أبناءبطون كثرية من قبائل جهينة يف العرص احلديث ومن  اليوم وشامهلا الغريب ومنهم

ا أما غطفان بن قيس فأنجب مالك وعوف   ،الء سكنوا الكوفة بالعراقؤغيان الربعة وه

 ا ومنهم يتفرقا وقانصة وعاتبة والشلل وعجب  ومن مالك نرص   ،وهؤالء سكنوا احلجاز

قبيلة القوفة  عدد كبري من فروع جهينة باحلجاز وشامل اجلزيرة باألردن وفلسطني اليوم

 احلشالكة – الكشوش – اخلضات – الفيناث – الربة – العرف – القضاة) وفيها عشائر

لية – املروات – فخذ عروة  (اهلدبان – الرجبان – الكتننة – الربيات – املشاعلة – املوا

( املالوية – اجلامملة – الوينان – املسعد – الفهود – اجلعاونة – الشالهية) وفيها عشائر

فخذ رفاعة ، فخذ العوامرة (العقاب – املسايرة – اخلرضة) فخذ الزوايدة وفيها عشائر

 – املساجل) فخذ حبيش وهم( الثرود – الوهبىل – املساونة – املشاهري) وفية عشائر

يدة ( الطبسة – النطاعني – املرادسة) فخذ السمرة وهم( الضواحكة – النية فخذ الفوا

يعة) وهم نرص بن مالك غري كاهل رفاعة وحلمة  أبناءوببالد الشام ،(العرود – الشوا

فريقيا والسودان وأكثر إسكنوا مرص وشامل  هؤالءوزهرة وكدادة وبذيل وجذيمة و

 الشاميل من غرب املدينة قبائل جهينة سكنت احلجاز وامتدت عىل طول الساحل الغريب
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 (بنو موسى) وموسى (بنو مالك) البحر وما حوله وهؤالء يرجعون ملالك ةبمحاذا

منه ومن هذه القبائل بالعرص احلديث كام أوردها  اليوم وأغلبية فخوذ قبائل جهينة

  :بنو مالك ومن فروعه القبائل التالية :ييل النسابة واملهتمون بتاريخ القبائل العربية ما

 بطن من بطوهنم األمحر وقيل أن قبيلة الربامهة بالبحر: 

بنو إبراهيم مالك ينبع النخل منذ القدم وهم عدد من قبائل جهينة اجتمعوا  ومنهم

 اجلرسه) ا ضد كل غاز لبالد ينبع النخل ومن قبائل بني إبراهيم غرياملشادقةوحتالفوا مع  

 – الفقهاء – ذووسعد – الشهابني – الشطارة – املسافرة – اخلريبات –والرصارصة  –

 – الشناورة – الدسابكة – يتاحلالث – املواىل – ذذمحودة – زيد ذوو – مسلم ذوو

ا لنرصة جرياهنم أرشاف وأحالفهم وقد اجتمعوا يوم  ( الصفارين – العالونة – املنادقة

عرف بحلف بني ينبع النخل ضد أرشاف مكة فسار بينهم وبني األرشاف حلف 

 : ييل إبراهيم ومن هذه القبائل ما

حممد الذي أنجب بطيحان جد املشادقة والذي يعرف  أبناءوهم  :

بقرب املشدق شاميل ينبع النخل ومنه تفرع مشادقة جهينة وهم ذوو شاهر  اليوم قربه

د عيسى وحممد وأمحد  أبناءذوي سعيد وذوي عواد وهم إىل  ينقسمون عودة بن عوا

شاهر بن  أبناءالء هم ؤوحامد وذوي عيد وذوي سعد وذوي عياد وذوي حيالن وه

منهم و اليوم سليم بن سالمة بن سليامن بن بطيحان املشدق وهم أكثر فروع املشادقة

ذوي  :من نزل باألجرد بالسمرياء ومنهم من بقي بينبع النخل وذوي سامل ينقسمون إىل

اهلل  ذوي وصل واصل وذوي عبد :وذوي حممد وذوي أمحد وينقسمون إىل محد

ذوي حسن  :ذوي مطلق وذوي سليامن وذوي مليح ينقسمون إىل :وينقسمون إىل
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ومنهم  :ذوي مرشد :صالح أبناءوذوي مجعة وذوي عتيق وذوي شعيب منهم تفرع 

د الصفراين العليوين الرصارصة وهم املسافرة والشطارية  أبناءتفرع  رجا اهلل بن عوا

الصيايدة والقبسان والشهابني اجلرسه ومنهم احلالتيت و والفقهاء واملساوية

والدسابكة وذوي محود أحالف بني إبراهيم األرشاف الرشيف العيايش وذوي هجار 

 العقاب واملسايرة واملعاقلةو ةوذوي هزاع وذوي املحاميد والقروون الزوايده احلرض

القضاة والعرفاء والكشوش و العوامرة املرشي والطوالني والعالث والغضيان وقوفةو

لبة واملشاعلة والربيات  والدبسه والعنينات واحلصينات واحلشاكلة واملرارات واملوا

 وعروة قالربانيو املهدةو الشواوقةو والرحامني والكتنه والشطفه واهلدبان والد بـســـة

خارضة والقرون والشالهبه واجلامملة واملسعد والبوينات واملهادية واللبدان واأل

الزهريات والعرافني و الصواحلة بنو كلبو واجلعادنه واجلراجرة والفهود والشواقفة

املشاهري واحلساونة والعتايقة والوهبان واملدارجة و ورفاعة واحلفزه والزيود والسكان

ة والرباطمة والثقفاء والفداعني واحلريبات والنقران والقبسان والبشاتني والنواهب

املرادسة واملضاعني واملضحى والعطية و والثرود وذوي جودة وذوي قطيل السمرة

يطة والعرور والرفايقة واملرزوقي  يدة احلوافظه والشوا والعقب والطبسة الفوا

والتيسه واحلمر  واملساحري والضواحكة والتوالت والقنينات وحبيش والنطعاين

 . عدة فروعإىل  والصبيحات احلمده وينقسمون

ذوي غنيم والنمسة و املراونيني) :ومنه فروعه القبائل التالية :

 والزرفان واحلمدان واملحاسنة واملقبل وامللحان والعالقني والفحامني والنطايطة

عديدة بسوهاج مركز جهينة وبنو نزه هلم فروع ) النوافعة واملريواين والربضة واملطرو
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 – اهليش نزة – الدقايشة نزة–نزة املحازمني  – نزة البوص – نزة احلاجر) بمرص وهم

نعة واملو والوثارية واملالفية السامليل واحلجورو( الصمد عبد نجع نزة – الرشيفة نزة ا

لعة واملشاحنة ذبيان املصلح  ،والكيتان، والغزوز والرويشدي اجلرادين والطوا

واهلميامت واخليطة والشعاعبة والسواحيت واملداجنة والغربان والعطيفات العالوين 

 االذيناتو املطرياتو ذ وي عامرو املوال واحلالتيت والفقهاء والصقطان والشنادرة

الفوازعه سنان البعران واحلميد و الردافنيو اهلالبنيو اجلوداتو الصوادرهو

زايد ة والشوارية والنشاة والشواهرة واألوالفواحجة واخلددة والدحالني والشمس

 الصقرهو واحلمده املحايا اجلالدين والعسالني واملغازلة اخلمرات عنمة العتايقه

العوده واحلوافظه والسعافني اجلهابلة يف أملج احلساسنة واملحايا والسمرة و املسكهو

يف عدد من األقطار  والعقيبي وهناك فروع كثرية لقبيلة جهينة العريقة التي متتد فروعها

العربية باململكة العربية السعودية املوطن األصيل للقبيلة يف بالد الشام والعراق ومرص 

سكنوا  هؤالءغيان الربعة و أبناءالعرص احلديث من يف  قبائل جهينةو والسودان وليبيا

سكنوا احلجاز ومن  هؤالءالكوفة بالعراق أما غطفان بن قيس فأنجب مالك وعوفا و

عدد كبري من فروع  اليوم مالك نرصا وقانصة وعاتبة والشلل وعجبا ومنهم يتفرق

نرصا بن مالك غري  أبناءجهينة باحلجاز وشامل اجلزيرة باألردن وفلسطني وبالد الشام و

كاهل رفاعة وحلمة وزهرة وكدادة وبذيل وجذيمة وهؤالء سكنوا مرص وشامل افريقيا 

ثر قبائل جهينة سكنت احلجاز وامتدت عىل طول الساحل الغريب الشاميل والسودان وأك

فيض وادي احلمض يف البحر شامال إىل  من غرب املدينة بمحاذات البحر وما حوله

وأغلبية  (بنو موسى) وموسى (بنو مالك) حتى العرص احلديث وهؤالء يرجعون ملالك

 . فخوذ قبائل جهينة
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: منهم: العامرة األوىل: واملشهور من بقايا قضاعة املوجودين اآلن ثامنية عامئر

. جهينا: وقيل .املثناة التحتية وفتح النون الياء بضم اجليم وفتح اهلاء وسكون، ُجهينة

: قال ابن الكلبي: وأنشد عليه اجلوهري لعبد الشارق قال أبو عبيد يف كتاب األمثال

بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كالب خرج ومعه رجل وكان من حديثه أن حصني 

، الكلبي فقتله وأخذ مالهإىل  فقام اجلُهني، نزل منزال  ، األخنس: من جهينة يقال له

ُتسائل عن : فقال األخنس، وكانت أخته صخرة بنت عمرو بن معاوية تبكيه يف املواسم

إن جهينة كان خيدم : ويقال: قال احلمداين( وعند ُجهينة اخلرباليقني). ُحصني كل ركب

فتبعه جهينة ، إذا غاب امللك خلفه عىل حظية له، وكان له وزير اسمه نجيدةا، يامني   املك  

واختبأ حتى جلس الوزير يف جملس امللك ولبس ثيابه وغلبه ، من غري أن يشعر به ايوم  

ام جهينة َأضاجع َخودة  لييل الطويال فق .إذا غاب املليك خلوت لييِل : وغنى، السكر

فلام حرض امللك فقد الوزير فسأل عنه فلم ، فقتل الوزير ودفن رأسه حتت وسادة امللك

تسائل عن ُنجيدة كل ركب ): حتى سكر جهينة ليله عنده فأنشده، يقف له عىل خرب

ءه. فأخربه اخلرب. قني فسأله امللكإىل  وعند جهينة اخلرب قال أبو . فقّربه وأحسن جزا

ونقل اجلوهري مثله عن ابن . بالفاء بل اهلاء، وعند جفينة: يرويهواألصمعي : عبيد

وكان ابن الكلبي هبذا النوع من العلم أدرى من : قال أبو عبيد. األعرايب وابن السكيت

، زيد بن خالد: بحذف التاء والياء ومن جهينة، جهني: جهينةإىل  والنسبة. األصمعي

 . اجلهنيان الصحابيان، وعقبة بن عامر

، وكانت منازهلم بأطراف احلجاز من جهة الشامل: املؤيد صاحب محاه قال

وهلم بالد . وهم أكثر عرب الصعيد بالديار املرصية: وقال احلمداين. حيث بحر ُجدة
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فنقلهم اخللفاء  – وكانت مساكنهم األشمونني: قال. وهبا أقوام منهم، منفلوط وأسيوط

. فسكنوا أعالها وأسفلها، بالد أمخيمإىل  منهايعني بالد الفاطميني  – بالد قريش أوال  

وكانت جهينة . يعني بالد أمخيم، وبطوهنا كانت هبذه الديار «بلي ا»إن : ويقال: ثم قال

ن   ، دوام الفتنةإىل  فوقع بينهم واقع أّدى، مع قريش كام هم باحلجاز اباألشمونني جريا

أعىل إىل  بيّل فاهنزمت فلام أتى العسكر املرصي إلنجاد قريش عىل جهينة خافت

الصلح عىل  اثم حصل بينهم مجيع  ، أسكنت قريش وملكت أماكن جهينةإىل  ،الصعيد

ثم اتفقت جهينة وبيّل عىل أن ، وزالت الشحناء من بينهم، مساكنهم التي هم هبا اآلن

إىل  ولبيّل من جرس سوهاج. عيذابإىل  يكون جلهينة من املرشق من عقبة قاو اخلراب

 . قمولة قريب من

ية اإلسالميام الفتوحات أنزلوا جهينة مرص وبحامة قوم منهم  ية مع جيش الرا

ـه وانترشا بعدها يف منطقة األشمونني جنوب املنيا ثم 43بقيادة عمرو بن العاص سنة 

ا تنترش جهينة بمرص يف سوهاج وهناك عائالت حالي  . ا نحو سوهاج والنوبةاجتهوا جنوب  

مازال قسم كبري حيتفظ باسم قبيلة جهينة . الرشقية وقنا والقليوبيةمن جهينة يف حمافظة 

 . ولكن من أهم قبائل جهينة بمرص العوامرة ورفاعة وحبيش واحلصينات

ـه تويل الصحايب عقبة بن عامر 44يف زمن خالفة معاوية بن أيب سفيان سنة 

 . وعقبة بمرصيسمون بنو عقبة. اجلهني عىل مرص

سعيد بن زاهر بن زهري احلصيني اجلهني ومعه عدد  ـه هاجر 1005يف عام 

من املراوين وسنان وغريهم من ينبع النخل واستقروا بمنطقة قنا وسموا املنطقة التي 

سكنوها حجازة نسبة للحجاز وكان هلم دور عظيم بتحرير مرص من االستعامر الفرنيس 

 . ومازال أبناؤهم بقنا
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وثالثة جمالس قرى ( جهينة الغربية) مدينة جهينة) :يتكون مركز جهينة من

وجملس  من نجع هبادر جنوبا لنجع أبو عقبل شامال) جهينة الرشقية يقروجملس : هى

 ( الطليحات يعنيبس وجملس قرو يقرو

ية الجتامعها حتت راية أ يوكانت جهينة إحدى القبائل الت طلق عليها أهل الرا

واحدة يف اجليش الذي قاده عمرو بن العاص لفتح مرص وكان استقرار جهينة يف جنوب 

القرن الثالث عرش فاجتهت جهينة يف  جلتهم قريش بمساعدة الفاطمينيأحمافظة املنيا ثم 

سهم رجال جهينة أمخيم والتى تتبع حمافظة سوهاج وقد أمنطقة يف  ا حتى استقرتجنوب  

مرص كام سامهوا يف تفكك مملكة النوبة وحتوهلا نحو  مع ربيعة يف فتح بالد البجة جنويب

كام اجتهت بطون منهم نحو الغرب مع بطون بيل وبني مدلج وغريهم يف  اإلسالم

ا من الرمادة وايل مرص عقبة بن عامر اجلهني قدم مرص مع اجليش الفاتح ثم عني والي  

 هوتنسب ل: ملسو هيلع هللا ىلصحاديث الرسول أوكان من رواة ـه  44يب سفيان سنة أقبل معاوية بن 

ا كان معاوية قد منحه رض  أحياء اجليزة وكانت تلك القرية تضم أقرية ميت عقبة من 

نحاء كثرية من البالد ظلت حتمل أياها ورغم انتشار الكثري من العائالت من جهينة يف إ

حمافظة سوهاج جهينة جرجاوية : باملحافظات التالية وجديومنا هذا وتإىل  اسمها

سهمو يف التصدي لقوات االحتالل أوكانت مساكن جهينة يف تلك املحفظة وقد 

الف من عرب جهينة آهلها اكثر من عرشة أالفرنيس ويقول عيل باشا عن قرية جهينة 

وهلم خربة بفالحة القبيلة املشهورة وهلم كرم زائد وفصاحة لسان وذكاء وفطنة وثبات 

بل وكان مركز جهينة هبذه املحافظة يضم رض ويقتنون جياد اخليل وعراب اإلاأل

تية جهينة الغربية جهينة الرشقية نزة نجوع البوص عنيبس نزلة عىل احلاجر القرى اآل

 : رباع وهمأربع أإىل  احلرافشة وتنقسم جهينة جرجاوية



 

113 

 

 

وقيل كان يطلق  :

عرب أحرقوهم وهم بنو رمادة عليهم بنو احلرقة قديام ألهنم بعد قتاهلم ضد قبيلة من ال

م بن مالك بن عد يمن بن بن كاهل بن نرص غطفان بن قيس بن جهينة وقد سئل  يحرا

 بن العرب قال له من مجرة فقال له ي عمر بن اخلطاب أحدهم فقال من أأمري املؤمنني

ويسمون  يقبيلة قال من حرام بن مالك بن عد يمن قال له بن شهاب فقال له من أ

 حرتقوا وهم بطونااحلرقة فسأله عن منزلته قال بنات لظى فقال ما أظن أهلك األقد 

أوالد  – الرمادية – الرشقاوى – العيايدة هلم فروع بأبنوب وبقنا وأسوان والرشقية)

البالكوة وهم بأبنوب بأسيوط  – خطبة بنى رماد اخلطبة وهم – احلداوية – شحاتة

 – منفلوطيف  قرية شقلقيل وهلم جزءيف  العكشات هلم فروع بأسيوط – ومنفلوط

 – ل مهران هلم فروع بأسيوط والدقهلية يعرفون بأوالد الشيخآ – عالية بوأ – الدريب

م – هبادر – قطامش  ( يالبلك – قطامش – ابوعرا

 البكاكرة – أوالد الضبع) وبه بطون: 

 أسيوط بديروط والقوصية وملوى وأبنوبويف  أوالد قنرب هلم فروع بقنا نجع القنابر –

أو أهنم  اخلباير يقول بعض املؤرخني أهنم من بطون قضاعة – املوصل – ذهاد أبو –

احلمريى وقد دخلوا من بطون محري القديمة وأهنم من بطون عمرو بن قيس بن معاوية 

 – األحامدة – بن العاص ومن فروعهم ل سمر مع جيش عمروآمرص هم والصدف و

  (بكر أبو – األحامدة – الفزازرة – القراقصة – بكر بوأ

 – احلوجيات) وهم بطون من  :

 أوالد – اآلخر عبد – الطويل – آل عطايا – أبورقم – آل مغنم – الداىل – عقيل أبو

 ( اخلطيب – النجاجرة – يالغن عبد أوالد – جربيل
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 – السامعنة) وبه بطون 

 أوالد – أوالد هارون – أوالد هريدى – الفيايضة – الوحاية – العقاربة – املحارثة

 حجي آل – أبودوح – املؤذن – غالب آل – جودة–آل حمروس  – علم الدين – عاصم

 . العائالت وكثري( العوايص – سالمة – ذيادة آل –

نجع  – نجع هبادر – الرسول نجع عبد)

نجع  – يلنجع غزا  – نجع املركب – نجع الضبع – نجع رسحان – نجع محيد – احلوير

 ( نجع صقر – نجع محزة – نجع الرشيفة – نجع سلطان – نجع عزوز – الشيخ غزايل

 نزة – نزة الدقايشة) وهم : 

( نزة الرشيفة – الصمد نزة نجع عبد – نزة اهليش – البوص نزة – احلاجر واملواطني

 : ونذكر منهم

 – الناظر بيت – البيه–الدقايشة  – العطايا) ستطاعةعائالت نزة عىل قدر اال

 – اهلواشم – الدرمىل – مةالت عطايا– التل عطايا – وعثامن عطية ومنه القادر عبد بيت

 – الكالبيه – خالف – عىل أوالد – سامل بيت –الشعابات  – أوالد عزاز – العفالكة

– سميح أبو – محاد – الغفر شيخ – النمر – الدوابة – موسى – يونس – اجلبالية

رعة – اخلاليلة – السعدات – الدرمىل – اخلصامة – حامد – العاطون – اجلباالت  الرشا

 – درويش – ماماإل –وة احلال – الشمندية – أبوعياد – القرامطة – يونس – املراعوة –

 أخرى قرى من نازحة عائالت بينهم وتوجد االستطاعة قدر عىل وهذا

وىل مرص  ملسو هيلع هللا ىلصأمري مرص من صحابة رسول اهلل إىل  وهم املنتسبون 

عقبة بن عامر بن عمرو بن  سميت ميت عقبة وهو وعليه سفيان من قبل معاوية بن أيب

بن  فانبن رشدان غط ةبن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنيم بن الربيع يعد
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 يبن) قرىيف  سويف يبنويف  سويف والرشقية وأسيوط يقيس بن جهينة وله عقب ببن

 يبن – الرشقيةاجلزيرة  – غياضة الرشقية – جبل النور – بنى عوض – الرشقية حممد

 يالذ احلميد العقبى اجلهينى ويوجد بطن عبد( جزيرة الفقاعى – جزيرة ببا – عقبة

 – محاد) وأعقب موسى( حلام أبو – يالكريبج – أبوشنب – موسى – منصور) أعقب

ز  وأعقب أبو( عنيتى – محاد – مصطفى – حسن – أبوزيد) وأعقب محاد( عىل – عزا

 وأعقب عىل( الشيمى – عىل) وأعقب منصور( السيد – عويس – منصور) زيد

( هندى – محاد – عوض) اهلل وأعقب عبد( الواحد عبد – الصمد عبد – اهلل عبد)

حسنني بالرشقية وكذلك  – أمحد – عبد اهلل – حممد – حييى – عىل – زايد) ومن هندى

جزيرة ببا عام  العثامين الوايل هأسكن يالذ ياجلهين يالعقب بنو مرعى بن نرس بن حازم

يفة) م ومنه عائالت1612  (الكساسبة – الدسايقة – السالطني – الشنوب – العرا

 وكثري العائالت

 وآل–مالك وهم بطهطا  يمن بنى قوفة من بن يومن جهينة عائالت الكشك

 اخلري من مالك بالبلينا واخلانكة آل أبو – باصونةب مالك من واصل

 يمد بن حممد بن نرص بن مالك بن عدحا يبطن من بن هم: 

 حامد وقيل الشنابلة من فزارة يوبطون بن بن كاهل بن نرص بن غطفان بن قيس بن جهينة

ومساكنهم السودان وقنا ( عرب البغادة – عرب الفراحنة – عرب املرامرة – الشنابلة)

 ق النيل عشائرستقروا رشاقية والغربية والشنابلة الذين وأسوان وبسوهاج وأسيوط والرش

 ليلة أبو – محزة أو يقال احلامزوة – رشموخ – طويل – هدهود أو اهلداهيد – طعمة – محد)

  .(اجلالالت – احلسانات – شليط – حسانية – البكاكرة – رقيب – هيبة –
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تكةأوال  :  ناحية مجريس مركز  كانت تتبعو  قرية احلوا

 ثم فصلت يةاليمن اجلامرسة بطن من قبائل قضاعةمنفلوط أسيوط ومن املعروف أن 

تكة تكة ونذكر من عائالهتااب ـه933سنة قرية احلوا أمحد  – حمفوظ) سم جزيرة احلوا

 – صنقج – حنبطر – الفخراين – يمكاو – سليم – الرب عبد – الشاىف عبد – حسن

العائالت ومنها بلبل  وكثري( أمحد – أيوب – هارون – فراج – خليل – محد – يمكاو

تكة فهم بنو أوالقوصية بأسيوط بطن من قضاعة  يياسني التهامالصعيد املنشد  ما احلوا

بن مالك بن عمرو ( جد قبائل قضاعة) سلم بن احلايف بن قضاعةأحوتكة بن سود بن 

بن مرة بن زيد بن مالك بن محري 

خرج أ ،مهخو قيص بن كالب ألأنساب العرب أن رزاح العذري أويف مجهرة 

 ،اليمن بني رفاعة بن عذرة من بالد قضاعة بنجرانو بني حوتكةو بني جرمو بني هند

فقد  ،بالد جهينة حول ينبع باحلجازإىل  أما حوتكة فيبدو أهنا انعطفت ،فلحقوا بالشام

عمومتها بني محيس بن عمرو بن ثعلبة بن مودوعة بن  أبناءدخلت حوتكة باحللف مع 

ثم  ،سلم بن احلايف بن قضاعةأبن زيد بن ليث بن سود بن ( جهينةجد قبيلة ) جهينة

تكةو ،مرصإىل  هبطت حوتكة مع حلفائها من محيس اجلهنيني  هم يسكنون بلدة احلوا

 سلم بن احلايف بن قضاعةأما احلواتكة فهم بنو حوتكة بن سود بن أ. وبالرشقية بأسيوط

جد قبائل ) د بن مالك بن محريبن مالك بن عمرو بن مرة بن زي( جد قبائل قضاعة)

  .بن يعرب بن يشجب بن قحطان( جد قبائل سبأ) بن سبأ( محري

القليوبية هو حممود بن يف  مؤسس جهينة: 

 محيد – عبيد) براهيم املرديس من املرادسة من السمرة من موسى من جهينة ومنه فروعإ

وجهينة البحرية ومن القرى التي يضمها مركز فاقوس بالرشقية دوار جهينة ( عتامن –
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وعائلة  يمركز شبني القناطر عائلة الفقيف  و لبينىألك يف لبينة وكانت تدعى قبل ذ

 بوأعائلة ثابت وعائالت وهبه و شعالن من املشاعلة عائلة الطناين الصواحلة وعائلة

 ومحيد وعيسى وغرارة وزويد وزيدانسيف وكريم ومسلم وسويلم منصور وحامد 

عامر والشتاونة  أبناءبو مغنم وربيع وأبو عني وفضيل ومطاوع أهاشم و بوأبريك وو

 بوأوعامر و بوخليقه وبدران والسبايلةأمخيس و بوأو الفحو ودياب يلفاألو وحسان

عرب يف  اهلل ومروان وتوجد وعطية يونس وسامل يوسف وعتامن واملخ وقنديل

العائالت مسجلة ضمن  هومجيع هذ يواخلواص واد ديب والفخراينال أبناءو الصواحلة

الروس  بوأالرشقية ببندر الزقازيق عائالت ويف  م1911 قبيلة جهينة بقليوب عام

خليل واملحاسنة  بوأوعطيه اهلل وظاهر وموسى و ينار واملرص بوأالوفا و بوأوغياض و

كبري  بأبو يديب واجلرو بوأوصقر وبريك وسبع و يوهند يسالمة والفرماو بوأو

 العالوية والعوايضة العكايرة يوالرتاك يبالعدوة واجلرو يوالعطار وفاقوس والعدو

 بوحسانأوكليب وعبدون ومقبول وعودة و يالقمرو وعاص بفاقوس والنحال

 . وعودة بمنيا القمح رشقية وشربا  يوبجهينة البحرية بفاقوس وعزبة مك

 وهم يسعيد بن عيد اجلهنإىل  وهم قبيلة أوالد سعيد وينتسبوا  :

 .اجلزء الثاينيف  عن قبائل سيناء هوهو ما سنوضح( سعيد ومنه البشارين وبنو زهري بنو)

من القرى التي يضمها من شبني القناطر : 

. ومنهم مشايخ عرب جهينة سامء العائالت الكربىأنزلة عرب جهينة ويذكر عىل باشا 

ـه هاجر سعيد بن زاهر بن زهري  1005ويف عام : 

استقروا و وسنان وغريهم من ينبع النخل احلصيني اجلهني ومعه عدد من املراوين

 .وهم للحجاز نسبة «حجازة» سكنوها التي املنطقة بإحدى قرى قوص وأطلقوا عىل
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سنا عشرية احلمدة من إمركز يف  اجلزيرة العربية وتوجدمن عرب املشارقة القادمني من 

سنان من موسى من جهينة وعائلة السعدى من مالك من جهينة وعائلة رضوان 

تشت  سنا وأيبإمن موسى من جهينة بالشغب واحلمدة ب الذبياين الغرباين يسناواإل

 يحجازرمنت الوابورات وعزبة أاحليط و ودير البالص وعشرية العينيات بأرمنت

برة /احلميد /بقنا وعائالت شحاتة سليامن يبحر  ةبقري /بيت حممودتوفيق /الصوا

بيت  /الراجح /ل توفيق العمدةآو /ل خليل آاملربى حاجر الضبعية قنا وعائالت 

ذو  /وبنو حسان بدير البالص /رمنت أسامل بقرية الرزيقات  بوأبيت سليم  /سليامن

احلساونة  /احلالتيت /مالك من جهينة بالربامهة قفط قنا يإبراهيم من بن يمن بن محود

 /قوص يالبصيالت بقرية حجاز /الصواحلة بقوص /احلكمية  /تشت  بالرتامسه بأبو

 /عشرية السويلامت بدشنا  /والد حسني وغانم بالسمطا نجع السمرة بالسمطا بدشناأ

من السمرة من  يضالعوي والدأ /والد بغدادى أوعشرية العويضات وعائلة منصور و

 /عشرية املراشدمن ذبيان من موسى بناحية اخلروعة قرية الكلح /موسى من جهينة

بقفط وبعزبة جربيل اخلطيب وبعزبة متام  نواهبه والرضوان بن سامل الذبياينعشرية ال

.ل الديب بالدنداروية بالوقف وعائلة الربيكات باملراشدةآو /ل فراجآ األمحربالكوم 

ية يف اإلسالمنزلت جهينة مرص أيام الفتوحات : 

ية بقيادة عمرو وانترشوا يف منطقة األشمونني جنوب  ـه 43بن العاص سنة  جيش الرا

ي والية اإلسالموقد سجل التاريخ  ،انحو سوهاج والنوبة جنوب   اجتهواجنوب  ااملنيا ثم 

زمن خالفة معاوية  ـه 44مرص عام  بن عامر اجلهني ريض اهلل عنه عىل الصحايب عقبة

يف حمافظات  وتنترش جهينة بمرص( ميت عقبة يف حمافظة اجليزة إليه تنسب) بن أيب سفيان

 . ورفاعة – سوهاج والرشقية وقنا والقليوبية وأهم قبائل جهينة يف مرص العوامرة
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عدة فروع يف الغردقة ورأس غارب إىل  األمحروتنقسم قبيلة جهينة يف البحر  

يدة وتنقسم): والقصري وفروعها هي – اجلوارس – السويلامت –البحصة )إىل  الفوا

 جهينة بني – املراونني – الزراعة – السمرة – غارب رأسيف  العوامر ومنها – الذبايني

  (الصحيفات – بالقصري

جتمع العرب والرببر  يجتمعات القوروغلية التيف  هم: 

 – السويس – شعبان – الفورتية – أوالد القائد سعد) األتراك وهم عائالتو والفرس

( زغنني – القذايف – املسامرة – الالس – الصاليب – خشيم – عبيد يبن – خريف

خيربنا ابن خلدون أن جهينة : جهينة والعركيون: 

وغلبوا عىل بالد ، وبالد احلبشة وكاثروا هناك سائر األممانترشوا ما بني صعيد مرص 

دخول جهينة يف  أوالرببرنود أن نذكر أن ، ولتفصيل هذه العبارة املجملة. النوبة

فقد رأيناهم يف اجليش العمري يف ، ويف أزمان خمتلفةا، السودان كان عىل دفعات غالب  

ورأيناهم يف أرض املعدن يعملون ، أيام ابن طولون يغزون النوبة الشاملية وبالد البجة

م تنازعت 1281 – ـه680ويف عام . منذ القرن الثالث اهلجري، مع ربيعة يف زمن مبكر

ء عيذاب ، م1317 – ـه717ويف عام ا. ورفاعة من جهينة غالب  ، جهينة ورفاعة يف صحرا

انترشوا وإذا عرفنا أن جهينة . حتى بلغوا سواكن «عرب برية عيذاب»طارد املامليك 

أدركنا أن جهينة كانوا يتمثلون ، عيذابإىل  منذ عهد الفاطميني رشقي الصعيد األعىل

ثم جاءت معارك املامليك مع جهينة . يف عرب برية عيذاب هؤالء بنصيب غري قليل

إىل  جلوء كثري منهمإىل  وأدت، ـه754، 749والعركيني وأحالفهم يف الفرتة التي بني 

إىل  واكتظت هبم املنطقة الواسعة التي تأخذ من حلفا احلالية .أطراف بالد الصومال

، وكان هلم أثر قوي يف الضغط عىل مملكة النوبة املسيحية الشاملية، شامل غريب احلبشة
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مرتامية  افشغلوا بقاع  . اجلنوبإىل  الغرب ثمإىل  ثم تدفقوا ، حتى أزالوها، مملكة املقرة

فهم يدخلون يف التقسيم احلايل ، أما العركيون .الغربإىل  من السودان متتد من الرشق

، وهم مجاعات يسكنون قرى اجلزيرة بني النيلني األبيض واألزرق، يف جمموعة جهينة

كانوا ، وأقدم من عرف منهم يف تاريخ السودان؛ ومنهم فئات ما زالوا بغرب السودان

ء الزعامة وأول من مح، «السادس عرش امليالدي»يف أوائل القرن العارش اهلجري  ل لوا

أحدهم الشيخ دفع اهلل بن مقبل بن نافع العركي : الروحية يف السودان منهم ثالثة

ضيف اهلل . يقول عنه د، وهو جد مجاعة أيب حراز باجلزيرة «م1550عاش حوايل »

وألوالده ، «ونسبه مشهور بالعركي نسبة عرك قبيلة معروفة»مؤلف كتاب الطبقات 

ية اإلسالمشأن يف نرش الثقافة ، املجذوب، أيب بكر، حممد، اهلل عبد، محد النيل، اخلمسة

ولد  «م1520عاش حوايل »أما الثاين فهو الشيخ حممود بن حممد العركي  .يف السودان

وتلقى العلم باألزهر الرشيف عىل الشيخني النارص ، مرصإىل  وسافر، بالنيل األبيض

حتى عده بعض ، أقام بمرص فرتة طويلةوالظاهر أنه . وشمس الدين اللقاين، اللقاين

يعرف  ا وملا قدم بنى له قرص  ، ثم أرسل سلطان الفونج يف طلبها، مرصي   ااملؤرخني عامل  

وانترشت ، ألف طالب 40ووفد عليه ، اآلن بقرص حممود بالقرب من النيل األبيض

الشيخ أما الثالث فهو . وعلم الناس مسائل الفقه عىل مذهب مالك، العلوم عىل يديه

وكان أحد ، «1570عاش حوايل »عبد الرمحن بن حممد بن نافع النويري العركي 

.العركينيإىل  أجداده من األرشاف الذين تصاهروا

 .حلو اجلهنيإىل  و حالوين منسوبةأ :احلالويون: 

وهم فرع من رفاعة ويسكنون اجلزيرة خاصة جهة سنار وتذكر  .حدهم حالويأو

القطب الكامل الفقيه رمحة بن مجعة بن عفيف  أبناءرشاف أهنم أرمحة منهم  أبناءرواية 

موسى الكاظم إىل  الذي ينتمي
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القادر بن حممد الفقيه  بن عبددريس إمحد بن أمساعد بن الشيخ  :كاآليتوهو 

براهيم شيخ بن حممد بن إشنينة بن القطب الكامل الفقيه رمحة بن مجعة بن عفيف بن 

 احلسني إىل  براهيم بن موسى الكاظمإاهلل بن  عبد

جد : ) والد همأعرشة  هحلو بن رافع بن عامر ولإىل  واحلالوين ينتسبون

ية ومنهم  العوايشة  جد: جد العصامنة :  – النوا

 – جد السنجراب بواد املاحي بريفي احلوش:  ،بمنطقة الدبة باملحرييبة 

جد اخللفية :  – والد زلقمأوالده بالصفر أجد العوفية و: 

جد السواحية   – رباب بريفي احلصاحيصاأبود الكامل وعول  

 .نة واملديداب والعايداب واحلدوابكرب فروع الرمحاب والعصامأو( لياسإ بالرصريص
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 زيد ومنه قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن نكهالإىل  تنتسب التي وهي

 الغوث ومن الغوث نبت ومن (اخليار – نبت) مالك وأعقب (،عريب – مالك) زيد ومن

 أعقب الذي زيد ومنه أوسلة ومنه ربيعة اخليار وأعقب (،قدار - مقطع - عمرو - األذد)

 الذي يشجب عريب وأعقب .(اهلان - (مهدان) أوسلة) مالك وأعقب ،(تبع - مالك)

 وهو جلهمة – مرة – مذحج – مالك – األشعر) أعقب الذي أدد أعقب الذي زيد أعقب

 ومنه عمرو مالك ومن (،مالك – عدى) أعقب الذي احلارث مرة وأعقب (طيى

د – العشرية سعد – جلد) مذحج ومن ،(املعافر) يعفر – خوالن)  ناجية – العنس – مرا

 – عوتبان ومنه – زاهر) مراد ومن (مالك – يام – القرية – مراد) عنس ومن ،(بديعة -

 – ربيعة – احلارث) ومنه زبيد أعقب الذي منبه) العشرية سعد ومن (الربض – عامر

 آل – جحش آل – احلريث – برة آل – بدال آل – األصغر زبيد – مالك – سلمه – مازن

 مرة بن احلارث بن عدى وأعقب ،(نوفل آل – صيفى آل رجال آل – حمسن آل – رحال

 عمرو – خلم ويدعى مالك) سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن أدد بن

  .(كندة ومنه عفري – عاملة ويدعى احلارث – جذام ويسمى

 – هفان) حرب بنو ومن ،(عمرو بنو – حرب بنو) كهالن من علة ومن

 كعب – عمرو بنو) ومنه جنب بنو ويسموا  منبه احلدث – الفىل – سبحان – شمران

 الديان – قطن – زياد – احلارث (ربيعة – مالك) ومنه احلرث ومن ،(احلارث ومنه

 سكنوا  املعقل - كعب – احلامس بنو – باليمن بنجران ملك هلم كان املدان عبد بنو وهم
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 (جشم – إليهة – بكر) عوف ومن (عوف – مالك) ومنه النخع بنو – العربى املغرب

  هالل جشم ومن

 عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن (األشعر) نبت بنو هم :

 جدة – اجلامهر - عبدشمس - عبدالثريا - األثعم) األشعر نبت أعقب وقد كهالن بن

 عقبوأ (األجروبعبد اهلل  - مشوذ زيد) األدهم أعقب وقد (األدغم - األرغم -

 سعد - ريغاب – األهل - أنفار - أصاغر - برسن) يثيع وأعقب (يثيع – ثوبة) األدغم

 حسان - اخلدال - أطة - ركاز – ناجية) اجلامهر وأعقب (الرجابية - مرة - عمرو –

 - ةصنام – وائل – أهل - شبيب - يرغ - ذخران) ناجية وأعقب (األيرس احلنيك -

 - يدجم - مراطة - بجيلة - يسن - سائبة) احلنيك وأعقب (قرعب - عينيل - عشانة

 وهو األشعرى أبوموسى اجلليل الصحابى منهم (عدل - سدوس - ثابر - زعابج

 بن كرب بن عرت بن عامر بن حرب بن حضار بن سليم بن قيس بنعبد اهلل  أبوموسى)

 وهم اليمن يسكنون وكانوا  األشعر نبت بن اجلامهر بن ناجية بن وائل بن عذر بن عامر

  بحريةال عرب أقدم وهم البحرية غالبتيهم وسكنت مرص فتح شهدت التى القبائل من

 بن بيعةر بن وائلة بن مالك بن وائلة بن مهدان إىل ينتسبوا و

 .قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ ابن كهالن بن زيد

 ،سمعه وكل   ،برصه ضعف حتى مهدان عاش :امللوك وصايا كتاب يف قال

 أيامه فابتلته ،يهليبتل الزمان صارعه أباكم بني يا :فقال ،ويوصيهم يعظهم بنيه عىل فأقبل

 .بعضا بعضها يتبع ،أنجم ثالثة مثل ،ثالث بأحوال ،ولياليه

 الشيب وأما فأوسطهن واعتداله الشباب وأما ،فأوهلن ورشخه الصبا أما

 وقد. يل خلفته بام أفلت والثالثة ،يل حوتاه بام أفلن فقد اثنتان أما ،فآخرهن واهلرم النازل
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 سبأ بن كهالن بن زيد بن مالك بن اخليار بن ربيعه بن أوسلة بن زيد بن مالك أعقب

 - الثاملة - مقيدحان - جمازع جازع - اجلب جابى) اهلان وأعقب (مهدان - - اهلان)

 أوسلة بن نوف بن خريان بن جشم أعقبو (شارق - بكيل وهو باكل - شعيب - نازل

.(وبكيل ،- حاشد) مهدان

 - ضامم - يريم - عريب - أسع - ربيعه) أعقب الذي جشم

 (دانذوح - ذوجعران) أعقب الذي رشحبيل ربيعة ومن (مرثد - عمرو - زيد - مالك

عبد  - قيالب - نمل - صربة) قادم وأعقب (عليان قادم أعقب الذي زيد عريب ومن

 حديج بوأعق (أزد - جرب - حديج)عبد اهلل  وأعقب (أوران - قدم - القدام –اهلل 

 - عوق) جرب وأعقب (شاحذ - نصار - ماعز - جحدب - محالن - ناجى - تيس)

 ةحج - حجور - نمرة) أعقب الذي أسلم عليان وأعقب (عرب - قهم - مر - فالش

 - ناجية) عمرو وأعقب (مالك - مرشق - عبد) جشم بن زيد وأعقب (حرجة -

حيل  - مرثد - عامر) ربيعه وأعقب (احلارث - ربيعه) مرثد وأعقب (عبد - رشا

حبيل حيل - رشا  ونةجع - دافع - ناشح - كثرياملنترش) جشم بن مالك وأعقب (رشا

 ومنه الكمعبد اهلل  ومن (معاوية - مالك -عبد اهلل ) كثري وأعقب (عامر - زايد -

 عبص معاوية ومن (صعب - عاصم - محعر - عمرو - أنعم - جشم - أنامر - بارا)

 - انخيو مالك) مالك بن زايد وأعقب (السبيع -عبد اهلل ) أعقب الذي سبع ومنه

 (عامر – شابقة) ناشح وأعقب (أصبى - ناشح - سعد) مالك بن دافع وأعقب (قابض

 أصبى وأعقب (مالك - حريم - رواس - حجربة) أعقب الذي واالن شابقه ومن

 ومن (هربة - مواجد - الفز) مذكر وأعقب (جشم - مذكر) يام وأعقب (يام - عبيل)

  (بغيضة - حبيب - مجدب - رفدة) مواجد
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 وأعقب (احليزان - دومان - سوران) أعقب الذي جشم بن 

 لذيا مالك ومنه معاوية صعب ومن (ذوأهرم - يناع - صعب - محر - أمحد) دومان

 قيس - شهد) هنم وأعقب (شاكر – هنم) ربيعه وأعقب (ذبيان - دغام - ربيعه) أعقب

 اويةمع وأعقب (أمري - وائلة - احلارث – دمهة) شاكر وأعقب (- غضاضة - حرب -

 ومن زرعة عامر ومن (شهاب - زيدثور - ذولعوة عامر) أعقب الذي مالك دومان بن

 (الفائش - مالك) شهاب وأعقب (حيي - ماتع - غيان) أعقب الذي صهالن زيد

 (أرحب) مرة - ذوالشاول - عمرية - ذواللب - مرهبة) مالك بن دغام وأعقب

 أعقب لذيا احلارث ربيعه ومن (قسم - هند - احلارث - ملعان - ربيعه) مرهبة وأعقب

 - عمرو - صعب) مرهبة بن احلارث وأعقب (وائل - احلارث - هصيص - بجاد)

  .الدقايشة وهم (دقش) قسم ومن (صعب - بدا) هند وأعقب (عبيد - سيف

 - بارى) سفيان وأعقب (عليان - ماللة - سفيان) أعقب وقد 

 - قيس) سلامن وأعقب (سلامن - عمري) معاوية وأعقب (صبارة - معاوية - صناف

 عليان وأعقب (سعد -عبد اهلل ) مالك وأعقب (عامر - مالك) ألى وأعقب (ألى

 مبعوث) كعب وأعقب (كعب - عوذ) علوى وأعقب (خملد - عبد - علوى - ذبيان)

 فتح عىل هلم حممسا العاص بن عمرو هلم فقال مرص فتح ىف قوة هلم وكانت ،(احلارث -

 األحايوة ومنهم (حيتدف بىل من واملنجنيق للصدف ويوم هلمدان يوم) بابليون حصن

 عريبو زيد بن مالك يف كهالن بن زيد من تسعة كلها فهي شعوهبم أما بمرص والوهيبة

 هوو أوسلة بنو همو رشقيه يف باليمن تزل مل ديارهمو مهدان بطون مالك فمن زيد بن

 مهدان بن نوف بن زيد بن مالك بن اجلبار بن ربيعة بن أوسلة بن زيد بن مالك بن مهدان

 منهمو حاشد بن جشم بن مالك بن مانع بن أصغى بن بنويام حاشد شعوب منو
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 بقي من منهم بقيو ممالكه يف مهدان من كثري افرتق سالماإل جاء ملاو مرصف بن طلحة

با كنت فلو) فيهم املنشد وهو عنه ريضو وجهه اهلل كرم لعيل شيعة كانوا و باليمن  بوا

 تبق فلم سالماإل يف تفرقوا و :و بسالم ادخلوا  هلمدان لقلت .جنة باب عىل

 القائمني الزيدية من املعطي عصبة همو قبائله أعظم همو باليمن إال بريةو قبيلة هلم

  .باليمن وحاشد بكيل إقليم هبا وهلم اليمن حصون من مجلة ملكوا و بدعوته

 عدن يف امللكو الدعوة أصحاب همو الزريع بنو مهدان منو 

 زيد بن كمال منو أوسلة بن زيد بن مالك بن اهلان مهدان إخوةو زيدية همو احلريةو

 أراش نب أنامر ابنا بجيلةو خثعمو مالك بن نبت بن الغوث بن أزد هوو األزد أيضا

ر ابن هو أنامر يقال وقد الغوث بن األزد أخي   .معد بن نزا

 دمرا  منهمو كهالن بن زيد بن أدد بن زيد بن مالك اسمهو 

د – (عنس) (زيد) مذحج) مالك أعقب فقد مذحج بن خيابر اسمهو  عدس - جلد - مرا

 جرس) عمرو وأعقب (عمرو - حرب) أعقب الذي علة جلد ومن (مليس - العشرية

 - حارثة) زعبل وأعقب (احلارث - زعبل) كعب وأعقب (عامر - كعب - (النخع)

 - مالك) كعب وأعقب (ربيعه - كعب) كعب بن احلارث وأعقب (سلمة –عبد اهلل 

 مرعا - مالك - (األرت كعب – (خيثمة) احلارث) ربيعه وأعقب (مويلك - ربيعه

  .باملغرب بطون هلم (املعقل) ربيعه - دهى) األرت كعب ومن (اجلامس

 – عوف) أعقب الذي مذحج بن جلد بن عمرو بن جرس بنو هم 

 وأعقب (عبيد – سيار – عاصم) عمرو وأعقب (عمرو - سعد) مالك وأعقب (مالك

 - عرفجة - عمرو - عليس - عوسجة - علقمة) رهم وأعقب (عاصم – رهم) سيار

 جحفل - معاوية) جشم ومن (أليهه - بكر - جشم) النخع بن عوف وأعقب (ربيعه
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 - زجر) أليهه وأعقب (الشيطان - مالك - مرسوع - كهل) بكر وأعقب (عمرو -

 - جرس – صهبان) النخع بن مالك بن سعد وأعقب (األغر - عبدالعزى - احلارث

  (وهبيل - حارثة - عامر - قيس -عبد اهلل  - جذيمة

 (منبه - يزيد) حرب وأعقب جلد بن علة بن حرب وهو

 أعقبو (الغىل - احلارث - هفان - منبه - سنحان - شمران - يزيد) يزيد وأعقب

 أعقبو (معاوية - مهام - عشري) مر وأعقب (احلبشان - مر - سليم - أسد) يزيد

 مسلي وأعقب (عبد اهلل - سليم) رهاء وأعقب (ربيعه - احلارث - كعب) منبه

 وأعقب (ثعلبة - قريع) جشم وأعقب (صعب - جذيمة - عوف - ثوبان - جشم)

 ومن (سهم – كنانة – واهب) سعد وأعقب (طابخة - حريث - سعد)عبد اهلل 

رة) طابخة   .(مالك - فزا

 هأوالدب وخيرج كثرية كانت ذريته ألن بذلك وسمى

 - هللا أوس - زيدالله) أعقب وقد العشرية بسعد فلقب كثريا  عددهم فكان وأحفاده

 مرعا - عوف) زيد وأعقب (اهلل أنس - نمرة -عائذ اهلل  - جعفى - صعب - جزى

 - زهري - بالل - عىل) اهلل أنس وأعقب (العدل - احلمد) جزى وأعقب (أرشس -

 - بكر) جشم وأعقب (جشم – أسلم - سلهم - سهم) احلكم وأعقب (زفر - مالوم

 - دقةبن - قدح) أعقب الذي سفيان احلكم بن سلهم ومن (عامر - احلارث - جعثامن

 دوة - جديلة - غنم - عىل) حرب وأعقب (عبد اهلل - حكرة - حدقة - فردة - حرب

 جعتنة - الصوامعة ومنه صومعة - حبار - سعدة) سفيان بنعبد اهلل  وأعقب (كبري -

ك قيد – زيد - جراح -   .(رشا



 

129 

 

 

 همنا أوس وأعقب (مناة عبد – مأقان مناة أوس) أعقب وقد (عائذ اهلل)

 - وعمر - هبار) معاوية وأعقب (ذهل - عبيد - معاوية - مالك - عمرو - أسود)

 نماز) ياسإ وأعقب (عوف - أوس - إياس - غنم - أسد) مناة عبد وأعقب (ملدم

عبد  - سلمة - خديج - ثعلبة) عوف وأعقب (مالك - مرة - الدول - عتبة - قيس -

  .(سعد - سليم -اهلل 

 (حريم - مران) جعفى أعقب وقد العشرية سعد من بطن

بد ع) وائل ومن (عبديغوث - أبان) حنيف ومن (وائل – ذهل – حنيف) مران وأعقب

 منو (سعد – سلمة) عمرو ومن (احلارث - عمرو) ذهل ومن (بكر - معاوية -اهلل 

 لةسلس - ناجية) مالك وأعقب (مالك - عوف) حريم وأعقب (احلارث - بداء) سعد

 كعب وأعقب (عوف – كعب) سعد وأعقب (كعب – سعد) عوف وأعقب (ذهل -

  (حنظلة - معاوية - مالك - جرى)

 زاهر (ناجية - زاهر) مراد أعقب وقد مذحج بن حيابر بنو وهم

 زاهر - ذمار - مالك - جدف - بداء) عامر وأعقب (عامر – عمرو) ومنه ومنعوثبان

 تدول - احلارث - أنعم - أعىل – رىض) زاهر وأعقب (قيس - وداع - ثامد - ضمرة -

عبد اهلل  - نمرة - يشكر - عمري) ناجية وأعقب (ظبيان - الربض - زوف - صنالح -

 ومن غطيفعبد اهلل  ومن سلامن يشكر وأعقب (مفرج - كنانة - مانية - رومان -

 كنانة ومن (عامر - كداوة احلارث) مفرج وأعقب (عبد اهلل – ربيعه - اهلضيم) مالك

 (سعد - مالك) مر ومن (حيي - كعب - سعد - مالك - مر - ثعلبة – ةربيع) ذهل

 سعد بن جعفر منهم كثرية شعوب هلم عظيم بطن مذحج بن العشرية سعد منهمو

 بنوو مسيلةو ورها النخع مذحج بطون منو العشرية سعد بن صعب بن زبيدو العشرية
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 ابن مسيلةو مذحج بن جلد بن علة بن عمرو بن جرس فهو النخع فأما كعب بن احلرث

 بريةو مذحج من بقيو علة بن حرب بن منبه ابن فهو رها أماو علة بن عمرو بن عامر

 أكثرهمو أحالفهم زمن بالشام العرب مع مهنا بني أيام مجلة يف طيء أحياء مع ينجعون

 نجران بنواحي ديارهمو علة بن كعب ابن أبوهم فاحلرث احلرث بنو أماو زبيد من

 مالك بن اهلل عبد بن كعب بن حارث بنيو األزد من مزيقيا بن ذهل بني هبا جياورون

 الذي الكاهن األفعى ملكها كان منهمو جلرهم قبلهم نجران كانو األزد بن نرص بن

 بن ماء غمر بن الغلس اسمهو نزار موت بعد إليه تنافروا ملا معد نزار ولد بني حكم

 السالم عليه لسليامن داعية كانو محري بن واثل بن زيد بن منتاب بن مالك بن مهدان

 بعد دينه عىل أقامو آمنو فصدق سليامنإىل  بعثتهو نجران عىل لبلقيس واليا كان أن بعد

 بني عليها فغلبوا  مذحج بن جلد بن علة بن كعب بن احلرث بنو نجران نزل ثم موته

 يف أقام من أقامو حروب بينهم كانتو هبم فمروا اليمن من األزد خرجت ثم األفعى

 معهم فنجران الرياسة اقتسموا و مزيقيا بن ذهل بنيو األزد بن نرص بني من جوارهم

 زياد بن قطن بن يزيد اسمهو الزياد بنو املذحجيني هؤالء كعب احلرث بني من كانو

 كانتو نجران ملوكو مذحج بيت همو احلرث بن كعب بن مالك بن احلرث بن

 أخوه وفدو املدان عبد بن يزيدإىل  البعثة قبيل انتهتو الديان بن املدان عبد يف رياستهم

 أخيهم ابن كانو الوليد بن خالد يد عىل :ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل املدان عبد بن احلجر عبد

 ملو :سعيد ابن قالو الياممةو نجران والهو السفاح خال املدان عبد بن اهلل عبد بن زياد

 املائة يف منهم كانو منهم اجلواد أيب بني يف ثم املدان عبد بني يف بنجران امللك يزل

 النواحي شأن األعاجمإىل  العهد هبذا األمر صار ثم اجلاد أيب بن القيس عبد السادسة

 كعب بن احلرث بن ربيعة هوو معقل بنو كعب بن احلرث بطون من ثم باملرشق كلها
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 ليسوا و البطن هذا من هم إنام العهد هلذا األقىص باملغرب هم الذين املعقل إن يقال وقد

 معقل من ليسوا و البطن هذا من هم إنام العهد هلذا األقىص باملغرب هم الذين معقل من

 ة.ربيعإىل  ينتسبون مجيعا املعقل هؤالء أن هذا يؤيدو القضاعيني كعب بن

 همو الشام يسكنون كانوا  اليمنية كهالن من مذحج من

 أو جحش بال وتلقبوا  بيربس الظاهر دوله ىف مرص ودخلوا  طيى من فضل آل حلفاء

 الغربيةوب وسوهاج بطام والعتامنة ابراهيمبني  بقرى الكثري منهم وأستقر اجلحوش

 بقرية سبيرب أيام ىف مرص دخلوا  بر آل عرب أيضا ومنهم العشرية سعد ومن والرشقية

م ويعرفوا  الشام شامة أوال الشامية   .بالشوا

 بن احلارث بن مالك بن عمرو بن (خوالن) فكل بنو

 ليمنيةولها قحطان من سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن ددأ بن مرة

 (حبيب - األصهب - بكر كعب - عمرو ،األصهب ،سعد ،نبت ،قيس) األبناء من

 عبد – غيالن – عريش – ربيعه) سعد وأعقب (مكرب - أمني – نرص) عمرو وأعقب

 (رحب - سعد) خوالن بن بكر وأعقب (عتبة - مالك) غيالن وأعقب (سعد –اهلل 

 (حريث - حباب - نابت) خوالن بن حبيب وأعقب (خبية - نرص) سعد وأعقب

 صعدة ةمنطق ىف منازهلم الكربيكانت بالقرافة مرص يف منهم وقسم باليمن غلبهمأو

 نسبا خلوىلا أو اخلولة األن أحفادهم ويسمون هجريا 30 سنة سالماإل أعتنقوا  باليمن

 دوصدفاعاي زيدوالدويربني  وىف حسني ببنى فروع وهلم وظيفة كانت اخلوىل أو هلم

  .(البهانسة أو اخلولة أو اخلوالن) بالصعيد القرى كثريمن ىف وأنترشوا

 كثرية أبطن فهم األشعرينيو مذحجو طيء إخوة أدد بنو هم

 فأما كندةو عاملةو جذامو خلمو معافرو خوالن مثل مرة بن احلرثإىل  كلها تنتهيو
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 منهم كانو الفتوحات يف افرتقوا و مرة بن احلرث بن مالك بن يعفر بنو فهم معافر

 بن عمرو بن أفكل اسمهو خوالن أماو باألندلس هشام صاحب عامر أيب بن املنصور

 الفتوحات يف افرتقوا و رشقيه من اليمن جبال يف بالدهمو يعفر أخو عمروو مالك

 باليمن العرب قبائل أعظم مهدانو العهد هلذا همو اليمن إال بريةو اليوم منهم ليسو

 بن عدي بن مالك اسمهو خلم أماو حصونه من الكثريو أهله عىل الغلب هلمو

 بن حبيب بن هاينء بن الدار منهم قبائلو شعوب ذو متسع كبري فبطن مرة بن احلرث

 بن مالك بن مسعود بن احلرث بن عمرو بن ربيعة بن نرص بنو أكربهم منو خلم بن نامرة

 نرص بن عدي بن عمرو حافدهو املنذر آل رهط همو نامرة يقالو خلم بن أنامرة بن عمم

 العرب عىل امللك ويلو قاتلته الزبا من بثأره أخذ الذي الوضاح جذيمة ختأ ابن هو

 منو بنيه ملكو ملكه عن اخلرب يأيت حسبام باحلرية أنزلوهو جذيمة خاله بعد لألكارسة

  .أشبيلية ملوك عباد بنو هؤالء خلم بني شعوب

 جذامو خلم أخو عفريو عدي بن عفري بن ثور اسمهو 

 كام عدنان بني من احلجاز بادية عىل هلم كان امللك ألن (امللوك كندة) تعرفو وعاملة

 بالدهمو السالم عليهم إبراهيم اهلل نبى أو إسامعيل النبى بقايا من أهنم وقيل نذكر

 بطوهنمو شعره يف القيس امرؤ ذكرها التي دمون منهاو حرضموت ييل مما اليمن بجبال

 بن ثور ابن األصغر معاوية بن احلارث بنو امللوك منهو كندة بن معاوية :ثالثة العظيمة

 جتيب بطن السكون منو كندة بن أرشش ابنهامو سكسكو السكونو معاوية بن مرتع

 كانو أمهام إسم جتيبو السكون بن شبيب بن أرشش بن سعد بنوو عدي بنو همو

 عبد بن امللك عبد بن أكيدر بن املغيث عبد عليها كانو اجلندل بدومة ملك للسكون

 بعث السكون بن شبيب بن شكامة بن أمامة بن حالوة ابن معاوية بن أعمى بن احلق
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 صاحلهو دمه : حقنو أسريا  به فجاء الوليد بن خالد تبوك غزوة يف :ملسو هيلع هللا ىلص رسول إليه

 ابن األصغر احلرث ابن حجر بنو كندة بن معاوية منو موضعهإىل  ردهو اجلزية عىل

 ابن امللوك أبو حجر هوو معاوية بن عمرو ابن املرار آكل حجر منهم كندة بن معاوية

 باليمن اخلارجني عقبه من كانو حجر أخو الوالدة احلرثو ذكرهم يأيت الذين كندة

 معدي بن قيس بن األشعث منهمو ذكره سيأيتو أباضيا كانو احلق طالب املسلمني

 ابنهو جاهيل األكرب احلرث بن معاوية بن ربيعة بن عدي بن جبلةو معاوية بن كرب

  األشعث بن الرمحن عبد ابنهو حممد

 اسيدن جيش مع مرص قدموا  القدماء مرص عرب غالبية هم

  .أقوال ثةثال أنساهبم يف قيل مما األن حتى مرص ىف وتناسلوا  وتكاثروا العاص بن عمرو

 ،السالم عليه إبراهيم بن مدين بن يعفر ولد أهنم ويقال :احلمداين قال

 ،ذامج من وفد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل وفد أنه السائب بن حممد رواه بام كذلك واستشهد

 عاملةو وخلم كندة بنو) النسب هذا يف ومعهم موسى وأصهار ،شعيب بقوم مرحبا فقال

 .بالتأكيد مأصوهل عىل يستدل مل القبائل هذه ألن أرجحة ما وهذا (وقضاعة واألذد وطيى

 وأم ،النرض أبا ويكنى كنانة من وقيل ألياس بن مدركةإىل  ينتهون هنمأ

نة كنانة  ألبيه وإخوته .قيس عمروبن ابنة هند :وقيل ،عيالن قيس بن سعد بنت عوا

 خلف ،النرض أم وهي ،مر بنت برة وأمهم ،واهلون جذام أبو إنه :ويقال ،وأسدة أسد

 فولد ،والسؤدد الفضل له يعد ومن ،العرب حكام أحد خزيمة وكان .أبيه بعد عليها

نة وأمه ،كنانة مدركة بن خزيمة  بنت برة وأمهم ،واهلون وأسد ،عيالن بن قيس بنت عوا

 ،اليمن يف انترشوا ولده فإن ،خزيمة بن أسد فأما ،مر ابن متيم أخت طابخة بن أد بن مر
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 وبنو ،خاصة اجذام   تدعي مرض وكانت ،أسد بن عمرو بنو وعاملة ،وخلم ،جذام :وهم

  .منهم اهنم عىل مقيمون أسد

 بن احلارث بن عدي بن بنوجذام وهم ،القحطانية من كهالن من بطن 

 ابن يشجب بن سبأ بن ،كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن مرة

 بن عدي بن عمرو ويقال عامر اسمهو ،جذام بنو وهم ،وُجَذام وقيل قحطان بن يعرب

ة بن احلارث  خلم أخوة وهم .كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن ُأَدد ابن ُمر 

 اصبعَ  بفمه جذام فجذم ،ختاصام أهنام أجل من وجذام خلم هلام قيل وإيام مالك اسمهو

 عينه فخرص لطمه أي جذام أخيه وجه خَلْم   وخلم ،القطع واجلذام فقطعها أخيه خلم  

 فقيل جذام نسب يف اأيض   اُختلف وقد .هذا غري بذلك تسميتها سبب وقيل .خلام   فسمي

 بن احلارث بن عمرو بن عدي ابنا وخلم جذام وقيل .سبأ بن عمرو بن عدي بن جذام

 بن أسد أخا بن خزيمة بن أْسَدةَ  وأن ،خلم أبو هو عدنان بن معد بن قنص إن وقيل ،مرة

 – حرام) جذام عمرو أعقب وقد جذام أبو هو مرض بن الياس بن مدركة بن خزيمة

 - أفىص) سعد وأعقب (ربيل - سعد) ومنإياس (إياس - امر) حرام وأعقب (حشم

 وأعقب (وائل - مالك) - مناة زيد وأعقب (زيدمناة – تيم) أفىص وأعقب (غطفان

 - نرص - عنيس - عبدة -عبد اهلل  – ريث) غطفان وأعقب (سعد – وائل) مالك

 عنيس وأعقب (قوف - غنم - سعد - ريث -عبد اهلل ) أبامة وأعقب (أبامة - حرب

 ثعنة ومن (كعب - ثعلنة) أعقب الذي عىل منه الذي كعب إياس ومن (ياس إ - حيي)

 نفاثة عدى ومن مبذول قيس ومن (عدى – قيس) أعقب الذي مطرود ومنه غنم

 (حمكم - - األرصم) عوف وأعقب (عوف - عبيد - األحنف) عىل بن كعب وأعقب

 امرؤ القيس – حديدة – صليع) نبيح وأعقب (خصيب - نبيح - - سري) عبيد وأعقب
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 (ربيعه - الضبيب - مالك) قرط وأعقب (عتبة قرط) حديدة وأعقب (صفارة –

 - أحسن) ثعلبة وأعقب (عمرو - مالك - ثعلبة - أمية - زيد) الضبيب وأعقب

 - اهلون) شنؤة وأعقب (سود - شنؤة) ومنه تديل جذام بن حشم وأعقب (مهرص

 القاطع - البقارة) أعقب الذي جرى عوف ومن (أسلم - عوف) مالك وأعقب (مالك

 تديل بن سود ومن (جاحف –عبد اهلل  – دهن) ومنه عتيب أسلم ومن (الواردة -

 أول وجذام :احلمداين قال (عقبة - حبيب) بكر ومن عدى عمرو ومن (عمرو – بكر)

 فيها واقطعوا  ،العاص بن عمرو مع الفتحإىل  جاءوا حني العرب من مرص سكن من

 وام ،ونوب ،لسطة وتل ،هربيط اقطاعهم ومن :قال .اآلنإىل  بنيهم بأيدي بعضها بالدا

 بن عمرو زمن من جذام مناشري يف كان ثعلبة اقطاع ومجيع :قال ثم .ذلك وغري ،زماد

 فاقوس كانت ولذلك ،جذام بالل يف لثعلبة وسع الدين صالح السلطان وإنام ،العاص

 ،جذام بن حرام بن زيد بني من جذام من الذينباخلوف أن ذكر ثم ،سويد هللبا حوهلا وما

 .حرفه يف منهام واحد كل عىل الكالم يف بيانه سيأيت ما عىل إبنه وقيل ،زيد أي جمربة وبني

 منهم ويتفرع (ونائل ،ورفاعة ،وبردعة ،وبعجة ،سويد) :وهم فخمسة زيد بنو فأما

 من بطن كل وحتت ،نائل وبنو بعجة وهلبا ،سويد وهلبا ،مالك هلبا :منهم كثرية بطون

 بطون من وغريهم العجار أوالدو ،الشواكر فمنهم :جمربة بنو .وهم بطون عدة هؤالء

 أقوام وخلم جذام من وباألسكندرية :احلمداين قال .ذكرها اآليت باخلوف الساكنة جذام

 أيام وهلم ،بالسهام ورشق ،بالسيف ورضب ،واقدام شجاعة وأهل ،وعدد عدة ذو

  .مشهورة الربوالبحر يف ووقائع ،معروفة أخبار ،معلومة

ذام   ُسمي وإنام - َعِدي   بن ُجذام ووَلد  ب له عم   ابن ألن اج   رَضَ

م   :فجذمها يده ذام بن ِحْشم فَوَلد .وِحْشامَ  ا،حرا  وشنْوة ا،ُسود   :ُبديُل  فَوَلد .ُبديال   :ج 
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،َعْمر   :ُبديُل  بن ُسود فَوَلد  :ُسود بن َبكر فَوَلد بطن ا،ُعَدي   :ُسود بن َعْمرو فَوَلد ا وَبكر   ا

 :شنْوة بن َمالِك فَوَلد .هلَْزن له احلبايبة عربان النسابة له رجع الذي هذا وحبيب اَحبِيب  

 بن َعِدي   قال وفيهم ،شيبان يف اليوم وهم ،عتياَ  :َمالِك بن أْسلم فَوَلد ا.وَعْوف   ،أْسلم

 ذلك يف َمالِك وكان َعتيُب  َأصاِغَرها َتْرجو َكام ...وتْرجو َنْرجو وال ذي فِإن َك  :َزْيد  

 صبياننا َأْدرك إذا :يقولون فكانوا  ،ِعنده وكانوا  ،الرجال فسبى عليهم أغار الزمان

لوا  فلم افتدونا ،دْهر   :أْسلم بن عتيب فَولدَ  هلكوا  حتى عنْده يزا   وعْبد ا،وجاِحف   ا
ِ
 .الل 

 ،بالَفرما وهم ،القاطِع :َعْوف بن َحِري فَوَلد .بطن ا،حري   :َمالِك بن َعْوف ووَلدَ 

م بن إياس فوَلدَ  .عدد   هلم والورادة والبقارةَ  م بن إياس بن َسْعد ووَلدَ  اَسْعد   :حرا  :حرا

 ورشفها ُجذام عدد اليهام ،وأفىص ،غطَفانَ 

 ،بطن ،واِئال   :أفىص بن َمناة َزْيد فوَلدَ  .وتْيام   ،َمناة َزْيد :َسْعد بن أفىص فوَلدَ 

 بن ُأمية بن ديدةح بن ُحداد بن َسَلمة بن زنباع بن رْوُح  :منهم .البيت إليهام اوَمالِك  

 َحيان بن ْيدزَ  بن وَقيْس .أفىص بن َمناة َزْيد بن َمالِك بن وائِل بن مُجانةَ  بن الَقيْس آمرىء

 بن ماِزن بن زنباع نب أنامر بن َعْوف بن ُذبيان بن حبِيب بن َثْعَلبة بن الَقيْس آمرىء بن

 :النبي له وعقد ،اسيد   وكان )، النبيإىل  وفد ،أفىص بن َمناة َزْيد بن َمالِك بن َسْعد

ْعد بني عىل)  عىل رد الذي وهو ؛مبالشا ُجذام سيد كان ،ِقْيس بن ناتِل وابنه .َمالِك بن س 

َذا َقامَ  أين :فقال ناتِل فجاء ،ُخزيمة بن أسد بنيإىل  انتسب حيث زنباع ابن روح  ه 

 َهَذا تعِرف ما :فقال ا،شاب   وروح ،يومئد   اشيخ   وكان ،هاُهنا قبل رْوح الغاِدرالفاِجر

  .َقْحطان بنو نحن النسِب 

ب   ،وَعْبدة ،وأياَمة ،ونرْضةَ  ا،ُعنيس   :َسْعد بن غطفان ووَلدَ  ْ  ؛كلهم بطون ا،ورض 

  وَعْبد
ِ
 بن رْوح :منهم ا.وَسْعد   ،وَغناْم   ،فوَقة :غطفان بن أياَمة فوَلدَ  .َقْيس غطفان يف الل 
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َحبِيل   َعْبد بن رُشَ
ِ
 بن أياَمة بن َسْعد بن َكَرمة بن َزْيد بن َحاِرثة بن ُجليحة بن َثْعَلبة بن الل 

 فَوَلد ا.وُحيي   ا،أياس   :غطفان بن ُعنيس ووَلدَ  .شجرة   بني يف كِنْدة يف ،وِعداده ،غطفان

 ا.وَكْعب   ،ثْعَلبة :َكْعب بن َعيل   فَوَلد ا.َعلي   :أياس بن َكْعب فَوَلد اَكْعب   :ُعنيس بن أياس

 ا وسري   ا،ُنبيح   :َكْعب بن ُعبيْد فَوَلد ا.وَعْوف   ،بطن ،واألحنْف ا،ُعبْيد   :َعيل   بن َكْعب فَوَلد

 وأمرأ  ،وصفارة ،بطن اوُصليْع   ،حديدة :ُعبْيد بن ُنبيح فَوَلد .بطن اوخصيب   ،بطن

 بن ُقْرط فَوَلد .وُعتبةَ  ا،ُقْرط   :ُنبيح بن حديدة فَوَلد .يعرفون هبا دالة امهام ،الَقْيس

ة   عدد   هلم ،عَظيم بطن ،الُضبيب :ُنبيح بن حديدة  ووَلدَ  .وَربِيَعة ا،وَمالِك   ،وشد 

 ،أحسن :ُقْرط بن َثْعَلبةَ  ووَلدَ  .وَثْعَلبةَ  ا،وَمالِك   ا وَعْمر   ا،وَزْيد   ،أميةَ  :ُقْرط بن الُضبيب

.وُمهرِص    بن َعْوف وَوَلد .بطن ،ُنبيح بن حديدة بن ُعتبة بن َعْمرو بن ُنبيط :منهم ا

ء :امهام ؛وُملحام   ،األرْصم :أياس بن َكْعب بن َعيل   بن َكْعب  وإليها ،يعرفون هبا اخلرضا

 فوَلدَ  ا.مطرود   :َثْعَلبةَ  بن َغنْم فوَلدَ  .َغناْم   :أياس بن َكْعب بن َعيل   بن َثْعَلبةَ  ووَلدَ  .ُينسبون

 بن َقْيس فوَلدَ  .،بطن ُنفاثة :مطرود بن َعِدي   فوَلدَ  ا.وَقْيس   ا،َعِدي   :َغنْم بن مطرود

 .مْبُذال   :مطرود

م :بطنني يف منه فالعقب ،عامر اسمهو جذام أن قيل ومما  ابني وحشم حرا

م من والعقب .جذام م ابني ومالك إياس :فخذين من جذام بن حرا  .جذام بن حرا

م بن إياس من والعقب  هذا سعد فأعقب ،إياس بن سعد ومن ،إياس بن ربيل من حرا

 وأعقب ،أفىص ابني ومالك زيد :فخذين من إياس بن سعد بن أفىص فأعقب ،أفىص من

 ،سعود عدة جذام يف كان وإن ،جذام سعد بنو إليها املنسوب بطن سعد من هذا مالك

 بن إياس بن سعد بن أفىص بن زيد ولد ومن .والصيت والبيت القعدد ذات هذه لكن

 وإىل ؛وهلبة مالك بن ووائل ؛بطن :املذكور زيد بن مالك بن سعد :جذام بن حرام
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 بن حرام بن مالك من والعقب .نسبه يف زنباع بن زيد يرجع :زيد بن مالك بن وائل

 :حبيش ولد من .ومازن ومجع حبيش من مالك بن وائل أعقب .وسعد وائل من ،جذام

 مالك بن وائل ابن املذكور حبيش بن ثويب بن شعيب وهو :السالم عليه النبي شعيب

م بن م بن مالك بن سعد وأعقب .جذام بن حرا  األكرب البطن :غطفان من جذام بن حرا

 .غطفان بن وغنم غطفان بن عنبس بن يامة من سعد بن غطفان وأعقب .جذام يف

 .عيل بن كعب من عيل وأعقب .يامة بن عيل من غطفان بن عنبس بن يامة وأعقب

 بن عبيد ولد من ؛وعوف ومطرود عبيد :لصلبه أفخاذ ثالثة من عيل بن كعب وأعقب

 الضبيب مطرود وأعقب .فخذ :عبيد بن تكنح بن حفيد بن قرط بن الضبيب :هذا كعب

 وأعقب .فخذ :الضبيب بن مالك بن وعمرو ،فخذ :الضبيب بن أمية بن ثعلبة من هذا

 بن غطفان بن غنم فأعقب .ونفاثة ومبذول وعمرو خالد من عيل بن كعب بن مطرود

 ابن املشهورة الفخذ صربة بن غنم بن نرضة فأعقب ،آخرين يف غنم بن نرضة من ،سعد

 وشنوءة بكر :بديل من فالعقب .جشم بن بديل من جذام بن حشم من والعقب .نرص

 ابنا وعمرو أسود :سعد من والعقب .بكر بن سود من هذا بكر من والعقب .بديل ابني

 السلم :فخذين من جذام بن جشم بن بديل بن بكر بن سود بن أسعد من والعقب .سود

 عمرو من والعقب .فخذ سود بن مالك بن السلم ا:أيض   سود ويف .أسعد ابني واهلون

  .عمر أوالد ا:وعد   وحبيش هلبة من سود بن

 وعشائر أفخاذو أبطن عدة جذام ويف .اليمن من قادمني بالشام حلقت بنوجذام

 ُسويد بنو وهم أفخاذ عدة ضبيب بني ويف .ُنَبيج ابن ُحَفيَْدةَ  بن ُقرط بن ُضَبيْب كبني

 وبنو وناثل ورفاعة وبردعة بعجة وهلبا مالك وهلبا سويد وهلبا بعجة وبنو زيد وبنو

اد وبنوا  سنبس قبل بالبحرية كانوا  الذين قرة وبنو منظور وبنو الوليد وبنو مسعود  رد 
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 بن سويد بنو فاهنم سويد فأما .الصحابة من روح بني جد زيد بن رفاعة رهط وحمرمة

 سعد ومنهم ،الضبيب بن أمية بن زيد فبنوا  زيد وأما املذكور الضبيب بن مية بن زيد

 ومنهم ،نبيج ابن حفيدة ابن قرط ومنهم ،روح ومنهم .غطفان ابن أبامة بن سعد بنو

 بديل بن شبوة ابن عوف بنو وَحَطمة ،كعب ابن عبيد بنو ،ونبيج وغطفان وجشم حرام

 بن مالك بن طابخة بن عوف بن عذرة بن ثعلبة بن طريف ومنهم ،جذام بن جشم بن

 بن اهلون بن طابخة ويقال جذام بن جشم بن بديل بن بكر بن أسعد ابن اهلون بن أسلم

 بن أبامة بن سعد بن عيل بن كعب بن عبيد بنو عبيد ومنهم ،جشم بن بديل بن شبوة

 بن رذالة ويقال ،رذالة وبنو ُسويد وبنو زيد وبنو الضبُّيب وبنو صليع بنو منهم ،غظفان

 بن الضبيب بن شاكر بنو ومنهم ،وصليع حفيدةبني  إخوة وهم املذكور عبيد بن نبيج

 بن الضبيب بن مالك بن عمرو بنو عمرو ومنهم ،وأفىص ومالك زهري ومنهم ،قرط

  جذام بن جشم بن بديل بن بكر بن سود بن عمرو وبنو قرط

 بن أبامة بن سعد بن عىل بن كعب بن مطرود بن عمرو وبنو ،

 بن نرصة بن صربة بن جذام بنو هذه صربة وىف ،وجابر وصربة عايدة ومنهم ،غطفان

م بن مالك بن سعد بن غطفان بن غنم  األمريُ  سويدبني  من وكان ،فخذ جذام بن حرا

 كان بمرص احلذاميني األمراء كرباء من الكرام أحد مكنون بن طريُف  الدولة زينُ  املقدم  

 .املراكب يف الثريد هيشم وكان .يوم كل عنده تأكل األف   عرش اثنا الغالء أيام مضيفته يف

ر عايل بن وإبراهيم كمونه بن شمخ اهلل فضل هأوالد ومن  .والعلم بالبوق منهام كلُّ  وُأمِّ

 زيد بني عشرية الضبُّيب من فخذ «وهم» أبامة بن سعد عليبن بن كعب بنو جذام ومن

 ومن ،وُرذالة ونفاثة مطرود وبنو مهملة بصاد صليع بنو كعب بني ومن .ومية وسويد

 وهم ُضَبْيب بن زيد بن سويد بن مالك بن عبيد بن موهوب بن ُقرة   بن كميل بنو جذام
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 وهم وراشد ،باحلوف جذام ومساكن ،باحلوف جذام مقدمي من وطارف صالح مجاعة

 يف فالتي .عقبة بني من ثم سويد بني من جذام يف وعشرية ،فخذان وجيمعهم يمن يف

َبْيب بني من مية بن زيد بن سويد بن وليد بن راشد ولد سُويد  حفيدة بن قرط بن الضُّ

 بن ُعَبيْس بن أبامة وقيل غطفان بن أبامة بن سعد بن عيل بن كعب بن عبيد بن نبيج بن

م بن إياس ابن سعد بن غطفان  ،راشد بن حية بنو هذه راشد بني ومن ،جذام بن حرا

 وبنو عامرة بن صخر منهم راشد بن عامر وبنو الغريب بن ومايض متام بن عروة منهم

 بن هلبا بن راشد بنو سويد هلبا ففي العشرية وأما .عامربني  إحدى منيع بني من حلمة

 مي ةَ  بني من حمرمة بني أحد عقبة بن راشد فولد عقبةبني  يف التي وأما .سويد بن مالك

َبْيب بني من  منهم ،عقبة يف عشرية من راشد ابن صالح بن محيد بنو منهم ،املذكور الضُّ

 أوالدو والكعوك واجلواشنة الرباجسة احلميديني بطون ومن .عقب وله محيد بن جؤذر

 أبوالفوارس هو بعجة فهلبا ،بعجة وهلبا سويد هلبا وهي هلبا جذام ومن ،غانم

بيب بن زيد بن بعجة بن هلبا  بن مالك بن هوهلبا سويد وهلبا حفيدة بن قرط ابن الضُّ

 والغياث والنجاد واجلزازرة الذواهبة بعجة هلبا املذكورفمن ُضبيب ابن زيد بن سويد

 سويد هلبا ومن نجم بقربن أوالد وأمراؤهم قبيصة وبنو وبنوثابت وبنومنظوروالَعَبسة

 واجلابريون واحلميديون العطويون ومنهم شاس أوالد العطويون وبنوعمرووفيهم

اح أوالد هلم ويقال والغتاورة   .املكوس طو 

 عايذإىل  ينسبون جذام من بطن هم معجمة وذال احلروف آخر بياء 

 وبنو ،أيلة عقبةإىل  القاهرة من وللعايذ ،جذام بطون إحدى عايذةإىل  ينسبون وقيل اهلل

 بن عبيد بن نبيج ابن حفيدة بن قرط بن الضبيب بن مية بن زيد بن بعجة بن رداد

م بن إياس بن سعد بن غطفان بن أبامة بن سعد بن عيل بن كعب  منهم ،جذام بن حرا
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 زيد وبنو ،الشام يسكن من وفيهم سنان بن ذواد وبنو املجرس مناة بن ذؤيب بنو

م بن إياس بن أفىص بن مناة  وبنو ،كلب وبنو روح وبنو كنانة بنو منهم جذام ابن حرا

م بن إياس بن سعد :سعود مخس جذام ويف .جذام من سعد  بن وسعد ،جذام بن حرا

 ،السعديني أكثر ينسب وإليه جذام بن حرام بن إياس بن سعد بن أفىص بن زيد بن مالك

 بن أبامة بن سعد وقيل غطفان بن أبامة بن وسعد ،جذام بن حرام بن مالك بن وسعد

م بن مالك بن سعد بن غطفان بن عبيس  بن أفىص بن مالك بن وسعد ،حذام ابن حرا

 البالد مشايخ وأكثرهم ،مرص يف اختلطت واخلمسة جذام بن حرام بن إياس بن سعد

 الوزير ومنهم ُزَفْيتاإىل  غمر منية من ومسكنهم .كثري وفسادهم مزارع وهلم وخفراؤها

 أهل ومنهم املوقعون الظاهر عبد بنو ومنهم غمر منية كبار شاور بنو ينسب وإليه شاور

 وبنو سويد وبنو زيد وبنو الضبيب بنو هذه سعد ومن .شاس بنو هؤالء ومن برمهتوش

 بن غطفان ابن نرصة بن صربة وبنو وليد وبنو قرة بنو بنمية زيد بني سويد ويف ،مية

 وسطر غطفان ابن غنم بن نرصة ابن صربة ويقال جذام بن حرام بن إياس بن سعد

 صربة بني وإىل احلجاج بن مرة صربة بني وإىل جذام بن حرام بن مالك ابن سطر أوالد

 وبنو وليد وبنو .وعالن وجوشن شاس بنو سعدبني  ومن آخرهاإىل  احلجاج بركة درك

 ابن صربة ويقال جذام بن حرام بن إياس بن سعد بن غطفان ابن نرصة بن صربة

م بن مالك ابن سطر أوالد وسطر غطفان بن غنم بن نرصة  صربة بني وإىل جذام بن حرا

 شاس بنو سعد بنو ومن آخرهاإىل  احلجاج بركة درك صربة بني وإىل احلجاج بن مرة

  .وعالن وجوشن

 بن عمرو بن قرة بنو وهم ،عامر بن هالل) يف فهم العرب يف كثري 

 نزار ويف ،هوازن بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامر بن هالل بن مناف عبد بن ربيعة
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 عبيس بن إياس بن سعد بن كعب بن نبيج بن رذالة بن نرس بن عدي بن قرة بنو إياد بن

 قدم وملا (جذام يف انقلبت الفخذ هذه إن ويقال إياد بن كعب ابن وهم ابن عمرو عبد ابن

 وجعفروبىل طلحة العرب من مرص بأرض كان مرصإىل  شريكوه الدين أسد صحبه الغز

 الفاطمية الدولة جرائد ويف .وخمزوم وحنيفة وسنبس وطيء وعذرة وسيبان وجهينة

 عدة هلم وكانت .العاص بن عمرو مع قدموا  مرص عربان قدماء من وجذام .ألوف منهم

 يف مجيعه ثعلبة إقطاع وكان .ذلك وغري ورم ونوب َبْسطه وتل ُهْرَبيط منها إقطاعات

 كانت وكذلك جذام بالد يف لثعلبة وسع الدين صالح السلطان وإنام جذام مناشري

نْ  ،والعلم بالبوق منهم مجاعة وأمر   .سويد هللبا حوهلا وما فاقوس  راشد أبو منهم أمر َفمم 

 بن قرة بن عقيل بن غدير بن واقد بن يوسف بن مسلم بن إبراهيم بن نجم بن حبيش بن

 بن نجم بن حوط بن هاينء ابنا ونابت ودحية .سويد بن بن مالك بن عبيد بن موهب

مون وكانت .وبنيه نجم يف اإلمرة تزل ومل .إبراهيم  معروف بن حيدرة ولد للحيادرة الرَبَ

 بن الوليد بن عامرة ولبنى .كثرية طائفة وهم سويد بن الوليد بن حبيب بن معروف بن

 هلبا بن مالك ولد من جعشم أبو ملنى وأقطع منازل بن معبد أمر   وممن .عدد وفيهم سويد

 من وبلغ «وغريهم» والروم األتراك املامليك من عدة واقتنى وأمر   .سويد بن مالك بن

مه أيبك املعز سلطنة يف قدره من وارتفع منزلة أيوب الدين نجم الصالح امللك  عىل وقد 

 ودغش سلمى ابنيه املعز امللك فأقام ،غلامنه قتله حتى هذا عىل يزل ومل .مرص ديار عرب

ره دمشق دغش قدم ثم ،عوضه  املعز امللك وأمر   وَعَلم ببوق يوسف النارص امللك فأم 

ر حتى فأبى كذلك سلمى أخاه أيبك ر بعجة هلبا من راىض بن سامل بن مفرج يؤم   ثم فُأم 

ر  عىل سامل بن وَخلَف  .وثعلبة جذام من كثرية مجاعة يف كذلك نجم بن مزروع بعدمها ُأمِّ

ان ولده إْمرته  من ناثل بن حبيب بن زبري بن عىل بن علوان بن مهيا وكان مفرج بن حس 
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 أن أراد الذي لطعامهم يقده حطب عنده وليس شتاء يف ضيوف طرقته :كريام جوادا هلبا

 وكان مرصفا بنواحي برسوط كفر له وكان .عنده كانت برِّ  من أمحاال   فأوقد ،هلم يصنعه

 أوالد ومنهم .حممد تل سويد بن مالك بن مسعود بن حسني بن زياد بن رديني لبني

بني  شنبارة حمرمة ابن عقبة بن راشد بن شاكر أوالد للشواكرة وكان .عمران بن جياش

 بن يوسف الدين صالح السلطان أيام من العجار أوالد يف احلاج أدال ء وكان .خصيب

 باحلجاز فرقة ومعهم .به يعرفون عدد ذوو عقبة بن راشد بن صالح بن ومحيدة .أيوب

 ُهْربْيط حقوق من موضع عبيد بني من وحصن خليفة لبني وكان .عقبة بن واصل من

 وهم زيد بولد منهم مرص بديار كان من وامتزج بالشام زهري وكانت .باألحراز يعرف

إىل  طنبول تل من َقاُدوس َبدَ  سعدبني  قرارة وكانت .اشموم ييل ماإىل  احلوف بحري

 .الرشقية أطرافإىل  القاهرة وضواحي ودمريط بدقادوس ومنهم ،طريف نوب

 معلومة أيام وهلم وإقدام وشجاعة وعدة عدد ذوو مجاعة وخلم جذام من وباإلسكندرية

  .مشهورة ووقائع معروفة وأخبار

 نب سويد بن الوليد بن مكتوب بن طريف بن مهر من بطن 

 الصعيدب الكثري منهم وصعد والرشقية السنبالوين ىف منازهلم وكانت جذام من زيد

بية وعرفوا  املرصي  قريةب بأسيوط وسكنوا  وأسيوط وقنا بسوهاج وأنترشوا بالطوا

بية  وسكن هموغري (الدابى - مقلد - عبداهلادى - عزام - أبودور) عائالت وهم الطوا

  .بسوهاج محيل وبنى بأسيوط شطب قرية ىف املشاطبة طريف من

 جذام بن حرام بن زيد أبناء وهم 

 جيش مع يةسالماإل الفتوحات مع كانوا  حيث مرص رشقي يف أحفادهم ويتواجد

 ويتفرع (رماد وأم ،ونوب ،بسطه تل)و (هربيط) قطعهمأ وقد  العاص بن عمرو
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 واجلابريون العطويون ومنهم بردعة رفاعة - نائل - بجعة – سويد) :هي أفخاذ منهم

 احلميديني فصائل ومن (املكوس طواح) أوالد هلم ويقال واحلميديون والغتاورة

 ،واألساورة ،والزرقان ،واجلواشنه ،يربن أوالد الرباجسة) ويشملون (راشد أوالد)

 (جوال أوالدو غايل أوالدو احلراقيص) :ومنهم (غانم وآل) ،(محود وآل ،العكوكو

 سويد بن مالك بن عبيد بن موهوب بن قرة بن عقيل بنو (العقيليون) منهمو زيد وآل

 ومن (وغريه نجم بن جبش بن راشد مثألبو وعلم ببوق أمر من ومنهم اإلمرة وفيهم

 كواكب أحد وكان عالية منزلة الدين صالح من بلغ الذي (منازل بن معبد) مالك أبناء

 أبيك املعز لدى اأيض   مكانة ذا كان ثم ،األيويب الدين صالح معارك يف وشارك فرسانه

 بن زياد بن رديني) بنو سويد بن مالك بني ومن غلامنه به غدر أنإىل  مكانته عىل واستمر

 بن الوليد بنو أيضا ومنهم عمران بن جياش أوالد ومنهم (مالك بن مسعود بن حسني

 العرب أكرم من وكان الدولة بزين امللقب (طريف) املقدم األمري هأوالد ومن ،سويد

 الغالء أيام يف وذاك يوم كل عنده يأكلون األف   عرش اثني عنده كان أنه احلمداين روى فقد

 ومن الرشقية بالد من طريف (نوبة) تعرف وبه .»املراكب يف الثريد هيشم كان حيث

 يف قريش صاهر من ومنهم والعلم بالبوق أمر الذي (كمونه بن شمخ بن فضل) عقبة

 بن راشد بن (حية بنو) احلييون ومنهم الوليد بن عامرة بنو ومنهم ،قيص بن مناف عبد

 بن زبري بن عيل بن علوان بن مهنا) أعقاهبم ومن الغوشية ومنهم منازل أوالدو الوليد

 أيضا احلمداين له أشار الذي وهو وكرمة بجوده املعروف (غوشية بن نائل بن حبيب

 ودفئهم لطعامهم يوقده حطب لديه يكن ومل قارص شتاء يف ليله ذات ضيوف طرقه أنه

 .مرص من الرشقية بنواحي برسوط بكفر يعرف والذي القمح أي برا  من أمحال فأوقد
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 حرام بن لزيد أخ وهو عمرو بن حرام بن جمربة بنو :جذام من 

 زنباغ بن وحر أحفاد أحد (عمرو بن زيد بن رفاعة) جمربه بني ومن (أمية/مية) هي وأمه

 منو (الشواكرة) ومنهم (مدعم العبد) وسلم عليه اهلل صىل الرسول أهدى الذي

 ويف الدين حصال السلطان زمن يف احلاج أوالدو العجار أوالد الشواكرة أوالد أعقاهبم

  .فرقة احلجاز

 بكت يف منهم واملذكور (جذام سعود) سعد بنو :جذام من 

  :ييل فيام احلمداين ضبطهم وقد السعديون وهم أسامء مخسة النسب

م بن إياس بن سعد (1)   مرة بن احلارث بن عدي بن عمرو بن حرا

م بن إياس بن سعد بن أفىص بن زيد بن مالك بن سعد (2)   عمرو بن حرا

م بن مالك بن سعد (3)   احلارث بن عدي بن عمرو بن حرا

  عدي بن عمرو بن حرام بن مالك بن سعد بن غطفان بن عيسى بن أبامة بن سعد (4) 

 كانوا  وقد عدي بن عمرو بن حرام بن إياس بن سعد بن أفىص بن مالك بن سعد (5) 

 منو كثرية مزارع ويملكون منهم بالدهم مشايخ أكثر أن بحيث العدد كثريي

 ،دقادوس) بمرص مناطقهم ومن (جوشن ،فزارة ،عالن ،شاش) عشائرهم

 وزير السعدي شاور ومنهم (والسالمحة فضل أوالد) أبنائهم ومن (ليله ،دمياط

 (لظاهرا بنو) ،اإلنشاء كتاب ومنهم بمرص الفاطمية الدولة خلفاء آخر العضدي

  .الظاهر عبد الدين حمي القايض منهم واشتهر

 نم بمرص ومنهم بالشام وأكثرهم (الزهور) زهري :جذام من 

م بن زيد بأبناء امتزج  بنو ،يدبنوعب ،شبيب بنو ،عرين بنو ،مالك بنو) ومنهم حرا

 ،واحلياري ،هواملنيحي ،واملسامرية ،البصيلية) ومنهم (شام بنو ،حسن بنو ،الرمحن عبد

برة البشابشة ،اجلواشنة   .(والطواعن واجلوا



 
 

146 

 

 

 ليهموع الكركإىل  إيلهإىل  ببلبيس وهم (العائذ) جذام من 

  .احلجيج درك

 بن مالك بن عبيد بن عقبة) ينتسبون إليهاو جذام من وهم 

 بن صليع بن عمرو بن حفيدة بن قرط بن الضبيب وقالوا  الضبيب بن زيد بن سويد

 بن حرام بن إياس بن سعد بن غطفان بن أبامة بن سعد بن كعب بن عبيد بن نبيج

 ياسإ بن سعد بن كعب بن نبيج بن صليع بن عمرو بن حفيدة يقول وبعضهم .(جذام

م بن عبيس بن ر بن بإياد جذام عقبة أوصل من ومنهم ،جذام بن حرا  بن شامه أما نزا

 بند اهلل عب بن امللك عبد بن زحر بن عقبة وذكر طيىإىل  رفعهم فقد الكلبى السائب

 بن جرول بن معاوية بن سنبس بن عمرو بن عممى بن صهبان بن عرنة بن حارثة

 طيى بن الغوث بن عمرو بن ثعل

 من ناقلة وجعلهم بسيناء والفواخرية عمرو وال بالصعيد واصل بنو ومنهم

 هذا وإىل .نزار بن إياد بن كعب بن وهم بن عمرو عبد بن عبيس بن جذامإىل  نزار

 ولبني .مرص وحوف أيلة بني وما مرص وبحوف الشام ببالد ُعقبى كل يرجع الفخذ

 النافرةبني  من أهنم عىل خلدون ابن أرجعهم عينونةو قريب داماإىل  أيلة عقبة من عقبة

 اليمنية طيىء قبائلإىل  الكلبى السائب بن هشام وأرجعهم جذام من نفاثةبني  من بطن

 رشقي احلريداء ثم وتيامء تبوكإىل  حسمىإىل  الشوبك من ديارهم أن احلمداين وأورد

 مسالك يف وقال الدامانإىل  العقبة من الشامي احلج طريق درك وعليهم ،احلجاز

ئهم آخر أن األبصار  قالوون بن حممد للنارص ومستشارا مقربا كان الذي الشطي أمرا

 األردن يف الشبول عشرية وتنسب ،لآلن احلجاز فرقة أعقاهبم ومن برعايته حظاه والذي

 (العرب قبائل) كتاب لذلك أشار كام ،السودان يف (الكبابيش) فرقة ومنهم ،إليهم
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 بن محيدة أحفاد وهم ،محيدة بني أيضا عقبة بني ومن ،كردفان ويقطنون لطفي ألمحد

 واملساملة واملناصري والعقاالت اخلليل ىف عمرو آل ومنهم عقبة بن راشد بن صالح

 قبائل وىف واخلربشة والقنادلة واملعريف والربكات والفواخريةواللهب واصل وبنى

 واملغرب وباحلجازوطرابلس التياها

 درك وعليهم احلجاز برية يف األزملإىل  الكرك من وديارهم :العرب قي قال

 مسالك) يف قال الشام بالد من غزة حدودإىل  املنورة واملدينة مرص بني ما احلجيج

ئهم أخر وكان الداماإىل  العقبة من مرص حجيج درك وعليهم :(األبصار  (شطي) أمرا

 السامكني فوق أجله اقباال عليه أقبل قد مرص يف قالون بن حممد النارص السلطان وكان

ء وألحقه د وآل فضل آل بأمرا  الكبري الترشيف وألبسه اجلليلة االقطاعات وأقطعه مرا

 بني من باحلجاز منهم وفرقة قال ،اخلباء وألهله له وعمر واجلباء العطاء له وأجذل

 بنواحي كثرية وأمة بقية منهم املغرب بالد من وبأفريقية :العرب يف قال عقبة بن واصل

 من وديارهم جذام من عقبة :األبصار مسالك يف العمري اهلل فضل ابن قال .طرابلس

 وقد .احلجر رشقي حريداءإىل  ورواف بردإىل  تيامءإىل  تبوكإىل  حسمىإىل  الشوبك

 من (املساملة) عقبة بني عشائر انتقلت عقبة آل هلم نسبا بذلك سمى العقبة خليج قيل

 بلبيس حجرة وقطنوا  سنة مائتي منذ امللكية أيام املرصية الديارإىل  العربية اجلزيرة

 (اجلبالت - احلمودات - النفشة) وهم جذام أمالك من قديام تعترب التي الرشقية

 حمافظة يف العقبي قرية تقع وغريها واملنزلة العرب وجرس واملطرية اخلريية وبالقناطر

 ويبلغ بمرص قنا حمافظة املسمى وتشمل طيبة أو طوبا تسمى وقديام قوص مركز قنا

 من هبا تواجدوا التي عقبة بني قبيلة وسكاهنا نسمة ألف عرشين حوايل القبيلة تعداد

 العويضات عشرية من وهم احلجاز شامل من ديارهم من رحلوا  حيث قرنني من أكثر
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 - البكريني) :وهم فخذا عرش أربعة العويضات عشرية وتضم العقبية املساملة قبيلة من

 - الروايض - حمارب - غانم أوالد - كساب أوالد - املحاميد - الطقاروة - الشعالني

برة   .(عقل أوالد - القصاصني - يعقوب أوالد - الغالليب - محري بني - اجلوا

 لةوقبي هم ويعتربون مرص يف عقبة لبني جتمع أكرب تعترب العقبي وقرية

 ومنقع قايض عيدوالص قنا يف العقبي ويعترب قنا يف تواجد العربية القبائل أقدم األرشاف

  .القبائل بني الدم

 – جيةاحلجا) :وهي الطورة قبائل ضمن سيناء يف عقبة بني من واصل بنو فروع

  .جرجا يفو أسيوط حمافظة يف واصل بني نجوع يوجد كام .(العمريني – مغبش – اجلوابرة

 يلاجلل للصحابى نسبا سميت وقد القاهرة طرافأ يف عقبة ميت قرية وتوجد

 ويف لعيايدةا عرب يف عقبة بني يوجد كام سيناء شامل عقبة وقرية اجلهنى عامر بن عقبة

 عقبة آل إىل نسبا العقبة خليج أن ويقال وسيناء مطروح ومرسى والقليوبية الدقهلية

 ،طيء جبلو وسلمى بأجا نازلون باحلجاز فرقة ومنهم احلمداين قال .وغريها املذكورين

 شاكر وبني عطية وبني واصل والد عقبة) 1324ص 2ج املنظمة الدرر يف اجلزيري قال

 .واصل بني عرب (محيدة واصل وبني والقفعة احلجر

 ذكرهم كام القحطانية جذام من عقبة بني بطون من بطن 

 «عقبة بني» من هنمأ سيناء ثقات أمجع وقد .الطور عشائر أقدم من والسويدي القلقشندى

 مع البالد واقتسموا  بعيد عهد من الطور بالدإىل  هاجروا هنمأو ،احلجاز عرب من

 الشاميل القسم احلامضة واخذ فريان واديإىل  اجلنويب القسم واصل بنو فأخذ ،احلامضة

 احلجاج نقل بشأن حرب بينهم قامت ثم .التيه جبالإىل  وشامليها فريان وادي أي

 املعروف املكان يف الكربى الواقعة وكانت الطور بطريق يأتون كانوا  الذين املرصيني
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 من والنفيعات الصواحلة فجاء  .امجيع   حاهلم فضعف وردان وادي قرب احلامضة بنْكون

إىل  احلامضة من بقيتهم من وانضم بينهم منافعها واقتسموا  البالد عىل واستولوا  احلجاز بر

إىل  ابيت   20 نحو وهم واصل بنيإىل  بقيتهم وانضم العليقات حلفائهمإىل  ثم النفعيات

 طور»و ،«اجلبيل منطقة» ويقطنون ،واحدة عشرية وهي .الطور يف يقيمون .الصواحلة

 بني قبيلة أفراد بعض هاجر وقد ،«اجلوابرة»و ،«احلجاجية» :فخوذهم ومن .«سيناء

 سوهاج بمحافظة الرشقي اجلبل حضن يف تقع منطقة يف وأقاموا  مرص صعيدإىل  واصل

يزة - الزيادات - املحارسة) أمهها عائالت منهم وتفرعت ،مهباسم تسمى  - العزا

 ،وقنا أسيوط وىف أمخيم منطقة يف النيل لنهر الرشقية الضفة عىل أقامت (املعوضات

 ملحافظة تابعة (واصل بني سالم قرية) احلجازىف بالد يف واصل بني لقبيلة أصول وهناك

  .السعودية العربية باململكة جازان بمنطقة عريش أيب

ملة (اليديان - الوقيالت - العبيدات - الصبيحات)  احلرا

 - املنارصة - الصقور)  ،(الفوازين - القرشة - اجلبالت - الدحادحة)

 الشيخ أبناء وهؤالء (الشعول - اجلواهرة) اللحيان (اخلشيامت - النفشة - احلمودات

 أما) ـه980 سنة واملتويف املنظمه درر يف اجلزيري قال املساملة شيخ نجدي بن عيل

 وحد كثرية وبدناهتم البحر جانب الرب من وهلم البحر درك أصحاب فهم املساملة

 واىل الكفايف مرزوق الشيخ قرب جاور ماإىل  بالبحر املتصلة عينونة جزيرة من دركهم

 أباؤهم عليه توافق الذي ومصطلحهم عقبة بني درك آخر ،دامة حدرة من القرب

 من به ينصلح وما البحر درك يف السلف عن اخللف وتوارثه القديم من وأسالفهم

 يف مايكون عىل الثلث ذلك يستويل سنة ثلث كل يف أثالثا الدرك يف فينقسمون املراكب

 من رفاقهم عىل قوم احلد هذا يتعدى ال عدمه أو كان ان بالكرس املتعلقة السنة تلك
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 طائفة ويشاركهم ..اهلشايمة تدعى املساملة من لطائفة األول فالثلث :أخروقال ثلث

 ومن بكر وأبو نجدي بن عيل بن وغدير نجدي بن بكر أيب بن نجدي منهم النجادة

 ،القيايضة تدعى لطائفة الثالث املقارنةو تدعى لطائفة الثاين والثلث،النجادة من معهم

 بكر أيب بن نجدي منهم النجادة) كثرية بدنات جتمع املساملة طائفة أن اجلزيري ذكر وقد

 - السعد - الرسحيات - الشعيبات - اجلاممزة - الكثايرة) ورفقهم بكر وأبو وغدير

 قال (احلسنات - العضيالت - املراشدة - السمرات - العوضات - البحريات

 جد عقبة بني أصول من أصل وهو العقاالت هلا يقال طائفة أبو هذا عقال نإ) اجلزيري

 أبناء خوانأ والعمرو املساملة أن (عمرو بن وعقال واملساملة واملناصري العمرو

 وهم :عقبة بني من احلمل عربان أن) اجلزيري قال لقد عقبة بن عقال بن معروف

 أربعة :املعاريف عقبة بنو) البحر محل يف وقال .والقنادلة واملعاريف والربكات اللهب

 املناصري العمرو املساملة) هم املعاريف عقبة بنو ومن (أمحال مخسة الربكات عقبة وبنو

 ديرهتا من عشائرها بخروج عقبة بني نفوذ يضعف بدأ لقد درك منهم ولكل (اخلرشة

 وتقرق العقبي اسم عىل حافظوا  االاملساملة يتبق ومل أخرى ديارإىل  احلجاز شامل يف

 فالني الرحالةأوغست ذكر وقد للكرك رحلوا  الذين العمرو مع حرهبم بعد املساملة

 املمتدة رايضاأل متلك نفوذ ذات كبرية قبيلة البعيد املايض يف كانوا  أهنم عقبة بنو يروي)

 ااسمه حيمل مايزال وادإىل  تشري وداما السورية الصحراء تعني شاما داماإىل  شاما من

 كبريين قسمني سالماإل صدر يف انقسمت القبيلة أن يقولون عنرت واسطبل ضبا بني

 بني شيخ بني عائلية خالفات وبسبب معروف اسمه واحد وجدمها عمرو وبني مساملة

 بأن انتهت نزاعات نشبت خراآل البطن زعيم النجدي بن عيل شقيقة وزوجته عمرو

 .(املويلح ضواحي من العمرو طردت املساملة
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 شملوت طيبة أو طوبا تسمى وقديام قوص مركز قنا حمافظة يف 

 سكاهناو نسمة ألف عرش مخسة حوايل القبيلة تعداد ويبلغ بمرص قنا حمافظة املسمى

 شامل من همديار من رحلوا  حيث قرنني من أكثر من هبا تواجدوا الذين عقبة بني قبيلة

 لعويضاتا عشرية وتضم العقبية املساملة قبيلة من العويضات عشرية من وهم احلجاز

 كساب أوالد - املحاميد - الطقاروة - الشعالني - البكريني ال) :وهم فخذا عرش أربعة

برة - الروايض – حمارب - (الغنايم) غانم أوالد -  - غالليبال - محري بني - اجلوا

  .(عقل أوالد القصاصني - يعقوب أوالد

 احلريداء ثم وتيامء تبوكإىل  حسمىإىل  الشوبك من ديارهم أن احلمداين وأورد

 مسالك يف وقال الدامانإىل  العقبة من الشامي احلج طريق درك وعليهم ،احلجاز رشقي

 قالوون بن حممد للنارص ومستشارا مقربا كان الذي الشطي أمرائهم آخر أن األبصار

 األردن يف الشبول عشرية وتنسب ،لآلن احلجاز فرقة أعقاهبم ومن برعايته حظاه والذي

 ألمحد (العرب قبائل) كتاب لذلك أشار كام ،السودان يف (الكبابيش) فرقة ومنهم ،إليهم

 بن صالح بن محيدة أحفاد وهم ،محيدة بني أيضا عقبة بني ومن ،كردفان ويقطنون لطفي

 قبيلة من (عقبة بنو)و ،اخلليل جبل يف (عمرو آل) اليوم أحفادهم ومن عقبة بن راشد

 كثرية وأمة بقية منهم املغرب بالد من وبإفريقية) باحلجاز عقبة بني من فرقة .التياها

 الكركإىل  ،(أيَلة)إىل  املرصية الديار من (بلبيس) بني فيام ومساكنهم. طرابلس بنواحي

 اخللع أمرائهم عىل خلع .ـه661 سنة غزة بيربس الظاهر نزل وملا .فلسطني ناحية من

 منهم وطلب .حينها يف عليهم اسنوي   املفروضة الزكاة بتقديم وألزمهم البالد وضمنهم

 وقد وثعلبة جرم من ذلك مثل طلب كام .الالزمة اخليل وإحضار الربيد بخدمة القيام

 نأ سيناء تاريخ ويف .العقبةإىل  احلاج درك اأيض   عائذ بني عىل وكان حينه يف ذلك ذكرنا



 
 

152 

 

 

 إىل (العائذ)إىل  بنسبها تعود أباظة باشا إسامعيل وكبريها ،مرص يف املعروفة (أباظة) عائلة

 بطن (النافرة) من هم (عائذ عقبةوبني بني) ان خلدون ابن ويروى ،نفاثة من النافرةبني 

 أصل وهو العقاالت هلا يقال طائفة أبو هذا عقال ان) اجلزيري قال جذام من نفاثة بني من

 املساملة أن (عمرو بن وعقال واملساملة واملناصري العمرو جد عقبة بني أصول من

 من احلمل عربان أن) اجلزيري قال لقد عقبة بن عقال بن معروف أبناء اخوان والعمرو

 عقبة بنو) البحر محل يف وقال،) والقنادلة واملعاريف والربكات اللهب) وهم :عقبة بني

 العمرو املساملة) هم املعاريف بنوعقبة اذن مخسة الربكات عقبة وبني أربعة :املعاريف

 ،عقبة بنو :األبصار مسالك يف ذكره فيام الكرك وعرب درك منهم ولكل (اخلرشة املناصري

 امللك أيام عقبة بن شطى أمرائهم آخر وكان :األبصار مسالك يف قال .جذام من وعقبة

 فضل آل بأمراء وألحقه السامكني فوق أحله إقباال   عليه أقبل قد قالوون بن حممد النارص

 ،احلباء له وأجزل ،الكبري الترشيف والبسه ،اجلليلة اإلقطاعات واقطعه ،مرا  آل وأمراء

 عرب زهري بنو الكرك عربإىل  ينسب ممن وكذلك .واخلباء البيت وألهله له وعمر

 .والصونيون ،والعطويون ،عجبون وآل ،الشوبك

 احلجربني  – شاكربني  – واصل بنو – عكية بنو) قبائل قديام عقبةبني  ومن

 من أهنم قديام معروفون كانوا  أسيوط قبىل الغنايم قبيلة نجد أسيوط وىف (القفعةبني  –

 وبنو احلسينيني لألرشاف يرفعهم نسب هلم أهنم ولو القنادلة ومنهم جذام من عقبةبني 

 خصيمبني  شنبارة وهلم بالشواكر ويعرفون راشد وبنو - وسوهاج بأسيوط واصل

 بن محيدة بنو ومنهم األيوبى الدين صالح زمن الطرق العجارأدالء أوالد ومنهم

 بسيناء الفواخرية - - املناصري – عمرو آل - العقاالت عقبةبني  ومن عقبة بن راشد

 أبى بن نجدى منهم النجادة) منهم بدنات اجلزيرى وذكر عقبةبني  من بطن املساملة
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 – السعد – الرسحيات اخلرشة – املعاريف – الشعيبات – اجلاممزة – الكثايرة – بكر

 وأبناء (احلسنات – العضيالت – املراشدة – السمرات – العوضات – البحريات

 – الوقيالت – العبيدات الصبيحات – الزبون) هم املساملة شيخ نجدى بن عىل الشيخ

 الصقور – اجلبور – الفوازين – القرشة – اجلبالت – الدحادحه – احلرملة – اليديان

فية – النفشة – احلمودات – املنارصة –  – اجلواهرة – اللحيان – اخلشيامت – اللوا

 الطقاروة – كساب أوالد – الشعالني – البكارين) فروع ومنهم العويضات (الشعول

برة – الرواىض – حمارب – غانم أوالد – املحاميد –  – الغالليب – محريبني  – اجلوا

 سيناء ىف واصلبني  عربان عقبةبني  ومن .(عقل أوالد – القصاصني – يعقوب أوالد

برة – احلجاجية) فروع ومنهم والصعيد  واصلبني  ومن (العمرين – مغبش – اجلوا

يفة الشنوبات   .(الدسايقة – الكساسبة – احلامديةو هندى أوالدو والعنايتةوالعرا

 – الشنجرة – الطليحات – األحيامد –العبيات –الزيادات) شاكر بنو

  (العطيات – املهانية –املساعيد

 وتعيش اخلفاجات) فروعإىل  وتنقسم عقبةبني  من 

 العطيات وعرب – القداديح بمحاجر اجلبالية – احلرجات نزاىلإىل  بالعطيات

بعة  بسوهاج السالم دار وىف سعيد وعزبة املنصور وكوم – قبىل العطيات بعرب واجلرا

بعة – اجلبالية – الزغاليل – الرواىض) عائالت مازن بنجوع  وبعرب (و العوامري – اجلرا

بعة – اجلبالية – اخلفجات) بيوت وهم وديروط بالقوصية اجلهمة  ويسكنون – اجلرا

 شحات أوالد) وهم غرب اجلهمه بعرب فروع هلم يسكن النيل غرب وىف النيل رشقى

 ورد كام اجلباىل عائلة ونسب بالبلينا مازن بنجوع عائالت وهلم – الرواىض – عطية أبو

 اجلباىل قبيلة شيخ نسب فية الذيو احلربية نظارة ىف ه1264 لسنه العربان سجالت ىف
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 بن حسني بن عبدالقادر بن حسني بن حممد بن الشيخ/عبدالقادر الرشق قبائل وعمدة

 بن راشد بن جابر بن عبيه بن شطى بن عىل بن راشد بن عطية بن عىل بن اجلباىل سليامن

  .عقبة بن راشد بن شاكر بن بن عامر بن عقبة بن عىل

 – اجلوادرة – احلياجات – العساسفة – النجادية) بدنات ومنهم

  .(احلطاطب – احلوة – القيوس – الدويسات – الرششيدية – املواهرة – املغايثة

 – الرسوات) فروع وهم عقبةبني  من معاريف من 

 – نجاد أوالد – النجدات – الذيبة – الغويطات – الفريعات – املباركات – الربيكات

 السلامن – تريالعنا) وهم – العجنيني – بكر أبى أوالد – احلوارين – العمران – املناجدة

  .(العقيالت – السخان – املراجني – الشامعني – والدرارجة اجلنادية وهم اجليالت –

 والسعوديةومن والشام بمرص وتتواجد عقبةبني  من 

 – اتالشبط – اللصايمة – الزغيالت – اللحاوية – العاموية – الثبيتات) عشائرها

يدةالف – الفقريات – العصايدة – القعايدة – األزاقلة – اجلرادات – املناسية  ومنهم – وا

مية الردايسة – الغنايم)  – الزيرة –اتالدريع – املعارفة – املقاتوة الرسيسات – احلرا

 (ةالقراون العييفات – األتايمة –النمريات –الشالخلة – الغشاشمة – اجلراعبة

  .والسعودية بمرصوالشام باجلرادات

 بفتح) إمهدي بني العايد ومن العايد ومنهم

 عايد بن مهدي بن الواليش بن فارس بن ظاهر حممد بن إمهدي وهو (الدال وكرس اهلاء

 ذلك أوجد فقد محري من قضاعة يف ورد ُعذرة اسم وألن ُعذرة بني من قسم معهم ودخل

 الظاهر زمن يف فرقتنيإىل  انقسموا  وقد ؛االسم تشابه بسبب الُكت اب بعض عند تشويشا

 مرصإىل  الشام جنوب من منهم قسم وحترك فرسانه وكواكبه جيوشه قادة وكانوا  بيربس
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 البلقاء يف تبقى ملن (الشامي احلاج درك) إليهم أوكل فقد لديه املنزلة نفس للطرفني وكان

 همو اآلنإىل  مرص يف بقاؤها استمر والتي الباقية والبقية العايدي إبراهيم ذرية من وهم

 الن (االباظية) عائلة وسميت الرشقية يف العايد (كفور) وهلم (أباظة) حسن ذرية من

 الذي عايد مجيعا وجدهم العايد قبيلة من شيخ وتزوجها (تركية) األصل أباظية جدهتم

 الشيخ كبريهم أباظةوكان بعائلة وعرفوا  االباظيه اجلدة باسم لقبوا  فرتة وبعد إليه ينسبون

 بنو ومنهم العايد نجم الشيخ الرشقية منطقة يف العربان شيخ وكان أباظة باشا إسامعيل

 ،املحارقة ،عياظ بنو ،مسهر بنو) مثل طريف من أخرى عديدة أفخاذ ويوجد نجم بن بقر

 ،املجابرة ،سيار آل ،دوس بنو ،الطامية أوالد ،املطارنة ،اليعاقبة ،االبرتات ،املشابطة

 آل ،شبل بنو ،صاد بنو ،عطا بنو ،ملغاورة ا ،املساهرة ،احلامالت ،السلامت ،السامعنه

 التالية فخاذاأل حاليا تشمل كبرية قبيلة فهي إمهدي بنو أما .(العجارمة والعفري ،رويم

 ،القطارنة ،السويلميني ،الشقريات ،املهيدات ،املريود ،املهيد ،حيدر احليادره/أبو

 احلوريني ،املغاريز ،قرقش ،الصاحلي ،تتوه أبو ،سحيبان أبو ،اهلبارنه ،املهداوي

 وتبوك حسمىإىل  حوهلا وما (البلقاء) ديارهم وكانت (العايد ،السلوم ،(احلورات)

 العربان شيخ كان مرص يف ومنهم جلعاد ومناطق والزرقاء الرصيفةإىل  وشامال ومعان

 (للعربان األم سجل) الدفرت يف التسجيل أمر له وكل الذي العايد أمحد بن إبراهيم األمري

 احلاج بعثة عىل اإلرشاف له وكل وكذلك فيه أنساهبم يثبت بحيث آنذاك السلطان قبل من

 أيامإىل  واستمرهذا والقضاء ،البدو بني املنازعات وفض ،والعودة بالذهاب مرص من

  .أحفادهإىل  انتقل ثم ؛باشا عيل حممد

 ووه (الدعجة / الدعجيون / الدعجانيون) ومنهم :جذام من 

  .كركال جنوب وبالدهم والصويت العطوه فخذ وأيضا خمتلفة بألفاظ ولكن االسم نفس
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 ومنهم الصاد وكرس اخلاء بفتح (خصيب بنو) جذام من 

  .الرشقية منطقة يف مرص يف أغلبهم أن احلمداين أورد وقد والشام بمرص

 مرص يف ايبك املعز بأيام سكنوا  وقد (واصل بنو) :جذام من 

 ومنهم جاجيةاحل وهم احلجاز يف ومنهم وفلسطني الشامإىل  حترك من ومنهم هبا وأقاموا 

 بنو يضف بنو – مرة بنو) بطون فهم جذام باقى أما .العمريني (مغبش) مرص يف أيضا

 بنو – رانوه بنو – نمري بنو – أيوب بنو – العناترة - بغزة األشجعية حى وهلم شجاع

  .طيى من جذيمةبني  مع أختلطوا  وقد أسلم بنو – عمرو بنو – احلريث

 من فخذ أهنم املحدثني عن :احلمداين وذكر ،جذام من بطن - 

 نهموم ،ومرص بالشام وأكثرهم :احلمداين قال ،الضبيب بن مالك رهط الضبيبيني

 ،زيد ببني متزجوا أ (كلثوم أم الراحلة الفنانة الزهايرة ومن) واملرتاحية بالدقهلية طائفة

 ،لرمانا أشموم ييل ماإىل  اخلوف جمرى يف وهم :قال .جذام بن حرام بن زيد يعني

.عرين بنو ومنهم

م من بطن اأيض    م ،القحطانية من جذام بن حرا  كرهذ تقدم قد وحرا

 احلمداين لقا .الدياراملرصية من الرشقية من باخلوف مساكنهم املهملة احلاء حرف يف

.ملك وهلبا ،وبعجة سويد الولد من له وكان

 .جذام بن حرام بن مالك بن سعد بنو سعد بنو وهم جذام من بطن :

 سعد بن غطفان بن عنبس بن سامة بن سعد بنو وهم جذام من بطن - يضاأ - سعد بنو

 احلمداين ذكر قد جذام من التي اخلمسة السعود وهذه :قلت جذام بن حرام بن مالك بن

 كثري وفسادهم وماكل مزارع وهلم جعفر بالد مشائخ واكثرهم قال بمرص اختلطت اهنا

 الذي وهو بمرص العبيديني اخللفاء خرأ الفاطمي العاضد وزير السعدي شاور ومنهم
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 شريكوه الدين سدأ عمه صحبة دخوله عند يوبأ بن يوسف الدين صالح السلطان قتله

 قال مرص عن الفرنج ملدافعة الشام صاحب الشهد الدين نور السلطان مرأ عن مرصإىل 

 حميى يعني رايته :بصاراأل مسالك يف قال املعرفون الظاهر عبد بنو اايض   ومنهم :احلمداين

 قال يضاأ جذام من زنباع ان نقل وقد زنباع بن روحإىل  نفسه ينسب الظاهر عبد الدين

 من وهلم ومشائخها برمهتوش اهل ومنهم ريفها غمرو ميت سعد بن ومساكن :احلمداين

 من هوازن من بطن أيضا سعد بنو .وغري ودمديط وتقدوس نبوبإىل  طنبول تل

 شاور خلكان ابن نسب هؤالء سعد وإىل ،هوازن بن بكر بن سعد بنو وهم ،العدنانية

 اأيض   هؤالء سعد بني أن فيحتمل ،جذام سعود عىل الفاطمي وزيرالعاضد ،السعدي

 أثميدة من أنه يقال بل مرص من شاور أن يف نزاع ال فأنه ،بمرص جذام سعد مع اختلطوا 

 .املرصية الديار من الرشقية من احلوف قرى من قرية

م بن سويد بنو وهم ،القحطانية من جذام من بطن -   ،جذام حرا

 ؤالءه سويد بني ومساكن ،املهملة احلاء حرف يف ذكره عند نسبه تقدم قد وحرام

 ولد ومن ،دسوي بن الوليد هذا سويد ولد ومن ،املرصية الديار من الرشقية من باخلوف

 كرمأ من كان :احلمداين قال :الدولة زين امللقب مكنون مكتوم بن طريف هذا الوليد

 يف الثريد مهيش وكان ،الطعام تأكل األف   عرش ثناا الغالء أيام مضيفه يف حتى العرب

.الرشقية البالد من بطريف املعروف البلد تنسب وإليه ،املراكب

 نم راشد بني من بطن ،الرشقية من املرصية بالديار باحلوف 

 .احلمداين ذكرهم ،عقبة بشواكر ويعرفون ،جذام من حرام من جمرية من عقبة

 احالف نم ،املرصية الديار من واملرتاحية بالدقهلية العرب من بطن 

.ربيعة لآ شام غري وهم :قال اأيض   احلمداين ذكرهم ،جذام من هناك الذين زهري بني
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 ،الشام من الكرك ببالد مساكنهم ،القحطانية من جذام من طن :

 الذعجيون وهم :احلمداين قال .اجليم حرف يف ذكره عند نسبه تقدم قد وجذام

 :الق .الشام عرب من فضل آلل أحالف وهم :احلمداين قال .والصوتيون والعطريون

 .بمرص مجاعة ومنهم

 بيدع بنو وهم القحطانية من جذام من بطن العبيدى له والنسبة 

 وفباحل طائفة ومنهم أسري بنو عقبه ومن حرام بن جذام بن زيد بن سويد بن مالك من

 عبيد بن ..قرب بني يف فيهم اآلن واإلمرة اإلمرة وفيهم ،املرصية الديار من الرشقية من

 .بالدقهلية مساكنهم ،القحطانية من جذام بن زهري من بطن

 .العجارمة بنو وهم ،القحطانية من جذام من طريف من بطن - 

 ،القحطانية من جذام من زهري من بطن العرينى له والنسبة 

 .حلمداينا ذكرهم املرصية الديار من واملرتاحية بالدقهلية زهري قومهم مع مساكنهم

 رصم صعيد من الرشقي بالرب مساكنهم خلم من وقيل جذام من بطن 

 .صول وترعة احلمرة دير بني فيام

 بن دزي بن سويد بن الوليد عامرة وهم ،حرام بن جذام من بطن 

 باحلوف مومساكنه ،اجليم حرف يف ذكره عند نسبه تقدم وجذام ،حرام بن جذام بن حرام

.الرشقية بالد من

  .لرشقيةا مساكنهم ،جذام بن حرام بن زيد بني من بعجة هلبا من بطن 

 (سلمة – شعل – عجل) معاوية وأعقب (الزهد - معاوية) عاملة وأعقب

 - هنية – سلمة) جذيمة وأعقب (صفى وهو جرى - جذيمة – عدة) شعل وأعقب
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 (األقرع - حيي) سلامن وأعقب (سلامن - عوكالن - رمحان) الزهد وأعقب (الرحاز

 - طمثان) أبوعزم وأعقب (عنة - أبوعزم – عمرية - ثور - كلدة) عوكالن وأعقب

 ثور مربن وأعقب (سعد - عوف) حليوى ومن (حليوى - السلم) طمثان ومن (مر

 - غيان - قساس - عامرعوف وأعقب (عامر - ثعلبة) مازن ومن (محاية - مازن)

  .حجروسلمه عمرو األجدم ومن (األجدم – أبويعيش) ثعلبة وأعقب (احلالف

 بنو :وهم ،اآلخر يف وميم املعجمة اخلاء وسكون الالم بفتح ،خلم :كهالن من

 .كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن ُمرة بن احلارث بن عديِّ  بن خلم

 بحر) خلم عليه ويطلق مالك أعقب وقد .كندة عام   ومها ،جذام أخو ،خلام   أن تقدم وقد

 - (عمم) عدى - حذمة – اهلجن – عودى - حبيب) ثامرة وأعقب (جزيلة - ثامرة -

 (نفيل - عمرو - أسس) ربى وأعقب (ربى - الوحفى - قبيصة - عمرو - حملب

 وأعقب (سلامن – عودى) ثامرة بن عدى وأعقب (حجالة - أمان) عمرو وأعقب

 (لبيدة سعود - سويرة) عدى بن مالك وأعقب (النعامن - عمرو - عدى) سلامن

 جذيمة) أعقب الذي الذي ذراع ومنه عدى ومنه الدار هانىء ثامرة بن حبيب وأعقب

 - مالك) أعقب الذي سود جذيمة وأعقب (عميت – صفارة) ربيعه وأعقب (ربيعة –

 (قيس - أوس) خارجة وأعقب (واهب – عزة – مروان) مالك وأعقب (خارجة

 بن جزيلة وأعقب (الدارى متيم وهوملسو هيلع هللا ىلص الرسول صحابى متيم - نعيم) أوس وأعقب

 خالفة - قانصة) أب وأعقب (حجر خليل – إراش - عمرو – يشكر – أذب) اخم

 أذدة اعقب،(مالك - حرس) دعر وأعفب (دعر - أذدة) حجر وأعقب (راشدة)
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 وأعقب (مسلمة - الوسيع - احلارث) أعقب الذي احلارس يثيع ومن (يثيع - عوف)

 (رميمة - ربيعه) حدس وأعقب (غنم - حدس) أعقب الذي أريش) جزيلة بن إريش

 (مجيل - عمرو) رميمة وأعقب (سعد – كعب – منارة وائل - هذيم) ربيعه وأعقب

 كان (عدى - كليب) أعقب الذي أبى احلارث ومن (احلارث – صعب) عمرو وأعقب

 عدى بنو – شنوءة بنو سهل بنو – سامك بنو) بطون ومنهم .ونامرة ،جزيلة :الولد من له

 ُملك للخميني وكان (حبيب بنو عمم بنو غنم بنو – نامزة بنو – جزيلة بنو نبهان بنو –

 عدي بن عمرو بنو :وهم ،األكارسة عن نيابة ،احلرية ملوك املناذرة يف العراق من باحلرية

 بن عمرو منهم ملك من وأول ،العرب دول أعظم من دولتهم كانت ،الل خمي نرص بن

 مرؤا بن النعامن بن القيس مرؤا بن املنذر بن املنذر بن النعامن بن املنذر) وآخرهم ،عدي

 بن عمرو بن ربيعه بن نرص بن عدى بن عمرو بن القيس مرؤا بن عمرو بن القيس

 بن احلارث بن عدى بن (خلم) مالك بن ثامرة بن عدى بن مالك بن سعود بن احلارث

 بن يشجب بن سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن بن زيد بن أدد بن مرة

 خارجة بن أوس بن متيم وهو) الدارى متيم اجلليل الصحايب ومنهم (قحطان بن يعرب

 مالك بن ثامرة بن حبيب بن هانىء بن الدار بن عدى بن ذراع بن جذيمة بن سود بن بن

 بأشبيلية ملك لبقاياهم كان ثم ،سالماإل يف الوليد بن خالد منه انتزعها حتى،(خلم)

 بن إسامعيل بن حممد القايض منهم ملك من وأول .عباد ابن دولة وهي األندلس من

 الرشقي بالرب وسكنهم ،قوم خلم من املرصية الديار وبصعيد :احلمداين قال بن قريش

 ومن هم هبا واختلطوا  ،مرص فتح حرضوا أهنم مرص خطط يف القضاعي ذكر وقد .عباد

  .جذام من خالطهم
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 يرد منحدرإىل  ببا طارف من وديارهم .املهملة السني بكرس ،

 وبنو ،بسع وبنو ،نبهان وبنو ،مليح وبنو ،ُمر بنو) وهم .صول ترعةإىل  ،اجلُميزة

  .بكر وبنو ،كريم

إىل  زةاجلمي دير من وديارهم .مهملة ودال مفتوحة مهملة بحاء ،

  .عبس وبنو ،مدلج وبنو ،سامل وبنو ،عيل وبنو ،حممد بنو :وهم .صول ترعة

 ونصف أسكرإىل  موسى مسجد من وديارهم ،املعروف بالضبط ،

 بلد يلالن رشقى بأسيوط ِمرا  وبنو ،واصل بنو وبنو ،معمر بنو :وهم .إطفيح بالد

 وهم ،الفيض بنوو ،معاذ وبنو ،حبانى اليه والنسبة حب ان وبنو ،النارص عبد مجال الرئيس

 احلي الفيض ولبني طرا  نصف منهم حجرة ولبني .أشتوه وبنو ،حجرة وبنو .الفياضة

 فتحب ،جعدة بنو :ومنهم .بوش معرصةإىل  الرشيف ترعة من أشتوه ولبني ،الصغري

 ديارهمو .اجلعدى اليه والنسبة اآلخر يف مهملة ودال املهملة العني وسكون اجليم

 وبنو ،ثامل وبنو ،زبري وبنو ،جرير وبنو ،مسعود بنو :وهم وأسيوط .إطفيح ساحل

  بأسيوط النيل رشق (النوارص) .نصار

 .معروف وضبطه ،منهم فرع بأسيوط عدىبني  أن ويقال 

 بالضبط ،بحر بنو :ومنهم .حمرب وبنو ،موسى بنو :وهم ،قبلهم ممن بالقرب وديارهم

 همو - فهم وبنو ،معطار وبنو ،سهل بنو :وهم .الكبري احلي وديارهم .املعروف

 الدب ومساكنهم .قسيس :ومنهم .سباع وبنو ،مسند وبنو ،عشري وبنو - الفهميون

 لنصفا حجرة ولبني ،حلوان نصف وهلم ،الرستق وديارهم ،عمرو بنو :ومنهم .أسكر

 ،النيل من ريبالغ الرب ونزلوا  عنها الديار هذه أهل بعض انتقل وقد :طرا  ونصف ،الثاين

 لباه بني من عرب ببالدهم ونزل ،وزراعة حرث أهل همأماكن يف منهم سكن وصارمن

  .العرب بحلية هناك وهم ،جذام من
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 متيم :مومنه .خلم بن نامرة بن حبيب بن هاينء الداربن بنو وهم 

 نب جذيمة بن سود بن خارجة ابن أوس بن متيم وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صاحب ،الداري

 .الدارى يممتإىل  ينتسبوا  املرصي بالصعيد كثرية قبائل الداروتوجد بن عدي بن دارع

 عليه ،اخلليل وبلد :األبصار مسالك يف األنصارقال من أهنم عىل غالبيتهم تعرف

 جعدة) مبطوهن ومن النيل رشقى يسكنون بالصعيد .الداري متيم ببني معمور ،السالم

 – بنوعدى) ومنهم الواسطى بقرية الغدايرةو أ احلدايرة ومنهم اجلعدى إليه والنسبه

وبنو - البحريى - عىل بنو – أوالسوامل ساملبني  – بنومر  (اخلاميسة - نصار النوارصأ

 الويق سويف وبنى وسوهاج والصف باجليزة أواجلرارات جرير بنو جعدةبني  ومن

  .التاميلة هلم

 من أهنم عىل ترفعهم وثائق يوجد أنه رغم

 القبائل يةغالب فعلته ما وهو وأرضاة عنه اهلل رىض طالب أبى بن عىل بن احلسنيبني 

  .لألرشاف نسبها رفع من

 واملسإىل  وتفرعوا  النيل رشقى مساكنهم خلم من جعدة بنو من بطن

 وأبنوب املنشيةب احلسانو الرشقية باملعابدة بالساملى ويلقبون العصارة وسوامل املعابدة

 يمسل بساحل أسيوط وىف سويف وبنى اجليزة ىف عشائرهم وتوجد بحريى آل ومنهم

 أوالد – – أبوعوف أوالد – أبوطالب أوالد – عثامن أوالد) فروع وهم أمخيم وىف

 والقوصية ةاجليز وىف قبىل وفاو بالعسريات فروع وهلم (عبداحلافظ أوالد – الشعراوى

 الرشقى بالرب أسيوط ويسكنون خلم بطون من بطن اخلاميسة بأسيوط واملعابدة وموشا

 ومنهم قريش ببنى والطامية املعابدة جزيرة وىف الرشقية املعابدة بقرية منهم ويسكن

  .عىل أوالد ويقال الكريامت فرع بدرنكة
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 ىف بأبنوب فروع وهلم بأسيوط الرشقى الرب يسكن خلم من بطن 

 ومنهم (عطوة - رشيد - سليامن – سالم – سامل) فروع وهم عىل رويشدبن نجع

 آل - حممود آل – اخلريى – فرحات آل – سليامن آل – مرشد آل – راغب ال) عائالت

 نوينترشو (اخلميس – الرازق عبد آل – أبوضيف آل – عىل آل – أمحد آل – حممد

  .والرشقية وسوهاج بأسيوط

 َيْشُجَب  بن َسَبا نب َكْهاَلنَ  بن زيد بن عريب ابن َيْشُجَب  بن َزْيدِ  بن ُأد بن طيء

 منها األزد جخرو أثر عىل فخرجوا  اليمن يف منازهلم وكانت .انَ َقْحطَ  بن َيْعُرَب  بن

 يف يىءط بجبيل يعرفان اللذين (سلمى)و (أجأ) جبيل عىل باالستيالء أمرهم وانتهى

  .الفتوحات يف سالماإل أول يف وافرتقوا  .نجد

 - حبة) فطرة وأعقب (الغوث – فطرة - احلارث) (طيى) جلهمة أعقب وقد

 جندب) خارجة ومن (حيسش – أسعد - خارجة – اهلل تيم) سعد وأعقب (سعد

 – امرؤ القيس – رومان - حرس - فقور – كبان) جندب ومن (حور – (جديلة)

 وائل - األحنف سعد) ثعلبة وأعقب (ثعلبة - ذهل) رومان ومن (دلس - حرقوص

 ثعلبة وأعقب (أذين - ثعلبة - مسعود - عوف) وائل وأعقب (مالك – مسعود -

 ثعلبة ومن (عدى - مالك - ثعلبة – أذين) وائل بن عوف وأعقب (عمرو - عوف)

 عمرو) ذهل وأعقب (جد - شمس عبد – ملقط - ربيعه - ألى) أعقب الذي عمرو

 ثعلبة وأعقب (ثعلبة - مالك) اءجدع وأعقب (احلابل ثعلبة - جدعاء - األعجم

 وأعقب (طريف – ثاممة) مالك وأعقب (علوة - املصابيح تيم - عكب – خيربى)
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 (احلارث – عمرو – مالك) ثاممة وأعقب (الغطريف - عبيد - خليف - املجر) طريف

 طريف - عدسة بنو ومنه احلارث - كبري - زنمة - ربيع - عمرو - زيد) عمرو وأعقب

 عمرو – حارثة - وهب) طريف وأعقب (مالك - إاله - ضمضم - امرؤ القيس -

عبد  - عبيد - ثعلبة) الم وأعقب (املعىل - الم—أشنع) عمرو وأعقب (عبيد - البحري

 سنان - األعشى) عمرو بن مالك وأعقب (شهاب - حارثة - النبيتة بنو النعامن -اهلل 

 - قراوش - قيس - معقل - ربيع - حصن - أبوحجية - اجللج - جبلة - جرى -

 أمحد - معاوية – عمرية) ثاممة بن احلارث وأعقب (الكرس أبو – مصد - الصغصح

  (مالك - عمرو - سفيان - زنيم

 وأعقب (يزيد - لؤى - عمرو - أبوسود – قيس) 

 - (نبهان) أدان - غيث - بدين - عدى - رىض - خالد - (بوالن) عصني) عمرو

 تدول - هنىء - ظبيان - رهاء - أعىل - أنعم - حسن - حسني - ثعل - (جرم) ثعلبة

 (زهو - احلارث - كهف) مر وأعقب (جعثنة – معرت - عمرو) غصني وأعقب (مر -

 مطري) حيان وأعقب (مصلح - هنب) سبحى وأعقب (حيان – سبحى) ثعلبة وأعقب

 وأعقب (جذيمة - ثعلبة) عمرو وأعقب عمرو ثعلبة ومن (دنان - عدى - ثعلبة -

 ثعل وأعقب (تعلب - وهب) جذيمة وأعقب (عدى - حمضب - قمران - زبان) ثعلبة

 نبل) سالمان وأعقب (نرص - جرول - سالمان - عمرو - قيس) الغوث بن عمرو بن

 وائل - سبعه) عوف وأعقب (عمرو - زهري - عوف) ثعلبة وأعقب (ثعلبة - عنني -

 بجزيرة شمر قبائل جد وهو شمر - زريق) أعقب الذي عبد زهري وأعقب (احلراق -

 فررجد) عنني وأعقب (حبيب – قيس) شمر وأعقب ومرص والعراق والشام العرب

 (خالد - عتود - (أوذوع - نيرس ى - سعد - قرد - نمل) ومنه بالشام املواىل قبيلة
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لبحرتى بحرتمنهم) عتود وأعقب  وأعقب (ود - ثوب) معن ومن (معن - الشاعرا

 أبى وأعقب (عرص - غزية أيب) أعقب الذي غنم حارثة ومن (غنم - حارثة) ثوب

امرؤ  - قعاس جليم) بن معن بن ثوب بن غنم وأعقب (مسعود - سيف - حارثة)

 (عمرية - حسان) وأعقب .(عمرو - أبوحارثة - أسيد - سلسلة - أبى - القيس

 عمرو وأعقب (أفلت - عمرو) سلسلة وأعقب (رىض عبد – كعب أبو) عمرو وأعقب

 أفلت وأعقب (عمرو - أفلت - عبيد) سلسلة وأعقب (حيي - دغش - سلسلة)

 - مالك - جحدر - ضباب) دغش وأعقب (عدى - عمرو عبد – احلارث - خيربى)

 ومنه عدى جابر وأعقب (طريف - أبوحارثة - أوس - جابر) حيي وأعقب (يزيد

 بحري - بحر - ثعلبة - مجرة - وقدان) حصن وأعقب (جد - حصن) وبرة ومن وبرة

 عنني بن عتود بن بحرت بن تدول وأعقب.(سعري - مقباس - زهري - جليم - نويرة -

 ومن النبيت السنان ومن (أيمن - سنان - عمروة بنو - جدى - أعور) سالمان بن

 الذي حارثة أبو جدى وأعقب (عبد اهلل - صيفى – عمرو) أعقب الذي سلسلة أعور

 - ترعل - خالد - عمرو - غل) خيم وأعقب (احلارث - عتاب - خيم) أعقب

 وأعقب (قيس - هذمة - عمرو - حارثة - حط) عتاب وأعقب (أسود - احلارث

 - عتاب) الم وأعقب (معبد - احلارث) طوق وأعقب (حرب - الم - طوق) عمرو

 وأعقب (عمرو أبو – حرب – رشيح - جديلة - عمرو - صالح - صالح - فضالة

  (حسان - عامرة - حازم) حرب

 معاوية وأعقب (ركيص - ربيعه - عتيك – معاوية) ثعل بن جرول وأعقب

 وأعقب أبان ومنه عدى (عدى - لبيد - عمرو) سنبس وأعقب (سنبس - لوذان)

 منه الذي حارثة منه الذي عرنة منه الذي صهبان منه الذي عممى ومنه عقدة بنو عمرو
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 بن هشام يرفع وهنا (عقبة) منه الذي زحرت منه الذي عبد امللك منه الذي هلاإل عبد

 .طييإىل  وسيناء بفلسطني عقبةبني  السائب

 - حرمز) أعقب الذي حمضب منه الذي حرمز 

 منو (وبرة – خزيمة - لبيد) أعقب الذي جوين منه الذي عمرو حرمز ومن (عمرو

 - ظامل) خزيمة وأعقب حصن وبرة ومن السودان قبائل من اجلعلني ومنه اجلعل لبيد

 مه هل نسبهم ىف املختلف عائذ بنو وهم قيس ومن أفىص ظامل ومن قيس

 هذه من قبيلة كل أن أرجح وأنا (قريش أو أوهوازن قضاعة أواألذدأو طيي أو جذام)

  .بنوعائد هبا القبائل

 أعب ومن (عمرو – (هزومة) أخزم أبو) ثعل بن جرول بن ربيعه وأعقب

 عبد – عدى) مر ومن (احلزمر - عدى - مر) أحزم وأعقب (أحزم - اجلد) وأحزم

 أبو – امرؤ القيس - جذيمة - هند) أحزم بن عدى وأعقب ثعلبة احلزمر ومن (جزيمة

 (مالك - رىض عبد – احلرشج - عمرو) امرؤ القيس وأعقب (شمس عبد – النعامن

 سلمة - حارثة) سعد وأعقب (عبد اهلل - سعد - رىض عبد – حارثة) احلرشج وأعقب

 ومنه صليع)عبد اهلل  وأعقب (ملحان - غطيف) حارثة وأعقب (ملحان -عبد اهلل  -

 عدى) حاتم وأعقب (العرب أجود الطائى حاتم هو) حاتم – الصلعا أو الصليع بنو

 أعقب الذي (األجبيون وهم أمان ربيعه بن عمرو وأعقب (عبد اهلل - الصحابة من

 (حية - وائلة) عمرو وأعقب (عبدرىض - عمرو) مالك وأعقب (أفىص - مالك)

 .(حريش - ثعلبة) عبدرىض وأعقب (خرشة - عبدكثرى) حية وأعقب

 (مالك - غوث) نابل وأعقب (سعد - نابل) طيي بن الغوث بن عمرو بن

 وأعقب (كبري - عمرو) أعقب الذي غنم مالك ومن (نرص - مالك) سعد وأعقب
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 سعد - برش - رحيب) عمرو ومن (مالك - حثيم - مرشح - عمرو - جمارس) عمرو

 (عتاب - مطري) حيه ومن (حيه - عياض - أكلب - بدن) سعد وأعقب (غسانه -

 أبى هومن عبيدة ربيعة ومن (ربيعه - حداد - ثعلبة) نبهان بن سعد بن نرص وأعقب

 - خطيمة - ثعلبة) ومنه سعد ثعلبة ومن (خالد - سدوس) ومنه األصمعى ومنه

  .(برش - جابر - دغيح - خطمة - خطامة

 يف البالد ملكوا  ملا الفرنج مع ايد   وكانوا  وزريق اِدْرم   بطن هذه

 عمرو أمُّ  هي وِدرما ،سالمان بن ثعلبة بن عوف بن عمرو بنو هم ثعلبة بنو. سالماإل

 وأوس وقصري وعمرو واألمحر سالمة وهم لصلبه أفخاذ أربع من ِدرما فاعقبراملذكو

 بن ثعلبة بن عوف ابني درما أخو هو وُزَرْيق  . عوف ابن عمرو بنو وهم ِدرما أوالد

 وشبل البقعة درما ومن. ونبل وعنني وثعلبة ولبنى أشعب ُزريق أفخاذ ومن. سالمان

 وهم بنو زريق ومن. واحلبانيون واملروانية واحلنابلة ثروان بن نافع ولد من

 بن شقري مقدمهم وكان واملصافحة عمران وآل حجاج آل الطلحيني ويف ،والطلحيون

ر ،جرجي  بن عمرو مقدمهم وكان ،أيضا بطون عدة زريق بني ويف. والعلم بالبوق ُأمِّ

ر عسيلة  عمرو بن ثعلبة اسمهو ،جرم بني من ثم طيء من وهم وجرم. والعلم بالبوق ُأمِّ

 جرم ثم هبا وعرف عليه فغلبت هذا ثعلبة حضنت امرأة وجرم. طيء من الغوث ابن

 الذين طيء ثعلبة مع نفر هذه جرم ومن جرم ابني وجي ان َشَمَجي بني فخذ هي هذه

. قضاعة جرم غري هذه وجرم. البالد عىل تغلبوا  ملا األفرنج مع ايد   كانوا  ذكرهم تقدم

ء رب ان بن عالف اسمهو جرم بنو هنمإف دة موحدة وباء مهملة برا  بن حلوان ابن مشد 

 اروم والد   غزة ببالد الشام من ينزلون قضاعة وجرم. قضاعة بن احلاف بن عمران

 ينزل من طي جرم ويف. السالم عليه اخلليل بلدإىل  الساحل ييل مما غزة قريب موضع
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 جرم أيضا وفيهم . عوف وبنو قدامة وبنو جشم بنو قضاعة جرم ومن ،اأيض   الشام

 فتح فلام. وجيان وقمران شمجان ويقال َشَمَجي طي جرم ومن. عاملة وجرم بجيلة

إىل  الفرنج أيدي من اهلل وأعادها غزة بالد أيوب بن يوسف بن الدين صالح السلطان

 واملشهور. مكاهنا جرم بقايا وبقيت مرصإىل  جرم من وطائفة ثعلبة جاءت املسلمني

 ،خمزومإىل  ترجع أهنا بعضهم وزعم قريش يف انسب   هلم إن ويقال جذيمة هذه جرم من

 ،فهر بن غالب بن لؤي بن عامر ابن َحسل بن مالك بن جذيمة أهنا آخرون وزعم

 يف ثم سنان بن شاور إمارة يف وكلهم حممود وآل ْامحد وآل عوسجة آل هذه وجذيمة

 مجائع هؤالء جذيمة ومن ،وَخرض غانم ومها ُسْؤَدد فيهام أخوان لسنان وكان ،بنيه

ئدين  هذه وأسلم أسلم بنو ومنهم سالمة بن عامر ومجاعة جابر بن منصور مجاعة الرا

 والنمور جرم ورضيعة شبل ومنهم ،جذيمة مع اختلطت وإنام جذيمة من ال جذام من

 سعيد بن جابر مجاعة جرم من وكور والرفثة واألحامدة رميح بن عليم مجاعة والَقَدَرةَ 

م   وكان املوقعي مالك كبريهم وكان وموقع  وأخيه الدين صالح السلطان عند امَقد 

 هؤالء ومن ،سنبس من ُجْرمز ابن جرم من هم ويقال غور بنو ومنهم. بكر أيب العادل

 غوربني  ومن مقدام بنو محيلبني  ومن محيل وبنو متام وبنو والعبادلة والضامن العاجلة

 وأرضهم سهيل وبنو عيسى وبنو هرماس وبنو َخْوَلة وبنو هبي وبنو غوث وبنو نادر آل

 اختلطوا  ثم ُفَهيْد ببنى يعرف زبيد من قوم وجاورهم امللوك بني سَفراء وكانوا  ،الداروم

 سنبسإىل  ينسبون طى من وهم وسنبس مرص أرض من تنزل فأهنا طىء جرم وأما هبم

 وعشائر أفخاذ سنبس ويف ،طى بن الغوث بن عمرو بن ثعل بن َجْرَول ابن معاوية بن

 عقدةبني  يدعون فهم عمرو بنو فأما. وحمصبوُقن ة وَجْرم وأبان وَعى وعمرو لبيد كبنى

همأ وعقدة  بن ُقن ة وأصلهم اخلزاعلة ومنهم معاوية بن سنبس بن عمرو بنو هم وإنام مُّ
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 بن معاوية بن سنبس عشائر إحدى ' عايد بن َخْزعل بن محيد بن حيان بن جالد

م ُفرْيج بن معايل ينسب هذا ُقن ة واىل .جرول  جوارُ  وله بالبحرية كان ،سنبس ُمَقد 

 تنزل سبنس وكانت .بالقاهرة الراحة دار يف ا َصرْب   وُقتل وشجاعة كرم وفيه وُمروءة

 وصعب الوالة عىل وطأهتم واشتدت هناك وكثروا ،غزة مناقريب   والداروم بفلسطني

 إليهم اليازورى الرمحن عبد عىل بن احلسن حممد أبو للدين النارص الوزير فبعث ،أمرهم

 فكانت .مرص أرايض من البحرية وأقطعهم يستدعيهم وأربعامئة وأربعني اثنني سنة يف

إىل  وعدت سنبس فنجعت جذام بن ُضَبيِْب  بطون من قرة بني منازل يومئذ   البحرية

 أحواهلم فاتسعت وديارهم أرضهم وأقطعهم قرة بني ديار الوزير وأوطأهم البحرية

لوا  ومل. شأهنم الفاطميني اخللفاء أيام يف وعظم أمرهم وُفخم  كانت أنإىل  بالبحرية يزا

 مرص ُعربان وأنفت مرص بديار الرتك ملوك أول الرتكامين أيبك الدين عز املعز سلطنة

 وأقاموا  فاجتمعوا  الرق مسه قد البحرية املامليك مجلة من مملوك ألنه عليهم متلكه من

 الدين فخر الرشيف األمري بن عيل الدين نجم األمري بن ثعلب الدين حصن الرشيف

 ،وستامئة ومخسني حدىإ سنة يف اجلعفري ثعلب العرب جمد الدولة حصن بن إسامعيل

 ناحيةإىل  دروط موقعة بعد مضوا  ثم. وأصحابه الرشيف وأمسكوا  األتراك فقاتلهم

تة سنبس بنو اجتمع وقد بالغربية سخا  قتلوا  شنيعة وقعة هبم فأوقعوا  ،معهم ومن ولوا

 وصارت وقلت ذلك بعد سنبس فذلت أمواهلم وهنبوا  حريمهم وسبوا  رجاهلم فيها

 بن كنانة من فرقة وجياورهم ،وُمْدلج ُعْذَرةُ  سنبس حلفاء من وكان. بالغربية متفرقة

 طالئع الصالح ووزارة الظافر بن عيسى اهلل بنرص الفائز خالفة يف مقدمهم كان خزيمة

 بن عمر املؤمنني أمري رهط كعب ابن عدي بني من فرقة وجياورهم. آلخرين رزيك بن

 بن عيل بن اهلل عبيد بن منصور بن نرص بن خلف) ومقدمهم عنه اهلل ريض اخلطاب
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 بن اهلل عبيد بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن بكر أيب بن اهلل عبيد بن اهلل عبد بكر أيب بن حممد

 هم وكانوا  ،بالربلُّس ونزلوا  ،الُعمري (عنه اهلل ريض ،اخلطاب بن عمر ابن اهلل عبد

 فضل بني جد هو هذا وَخَلف  . دمياط نوبة يف املذكورة األشارة ذوي من والكنانيون

 .الذين نرص بن خلف بن دعجان بن املحىل بن اهلل

 سنيو املوحدة الباء وضم النون وسكون املهملة السني بضم

 هلم يقالو .بفتحها آخرون قال كام ،السني بكرس لفظها يري وبعضهم اآلخر يف مهملة

 نويبج تنزل ،بطوهنا من (اخلزاعلة)و هي كانت هذه (سنبس)و .أبيهم باسم (سنبس)

 الوالة ىلع وطأهتم واشتدت هناك وكثروا - وناحيتها البلح دير - (الداروم)و فلسطني

 رمحنال عبد بن عيل بن احلسن حممد أبو للدين النارص الوزير فبعث أمرهم وصعب

 فلسطني عن للجالء فاضطرهم يستدعيهم م1050/ـه442 عام هلم البازوري

 .مرص يف والنزول

 .املرصية الديار من بدمياط وطائفة بالعراق طائفة منهم احلمداين ذكر وقد

 السورية اجلهات بعض يف مجاعات (سنبس) ومن (الفاطميني أيام شأن هلم وكان) :قال

 منها تفرع ما بعض تسمية عن رغام   العراق يف االسم هبذا معروفة القبيلة هذه تزال وال

ء منها ظهر والتي ،جنني قضاء يف ،(احلرثية) قبيلة وان هذا .جديدة ءباسام  األمرا

 ومن .هذه (سنبس)إىل  بنسبهم يعودون للهجرة عرش احلادي القرن يف احلارثيون

 كرم طول قضاء يف (احلوارث وادي) عشرية اأيض   فلسطني يف (سنبس) أعقاب

م)و  قرية يف اخلزاعلة من (رُميح بنو)و صفد قضاء عشائر من (الَغن امة)و (احلام 

 (سنبس) باسم تعرف غزة أعامل من (حليقات) قرية يف خزاعلة أعامل من (املزيرعة)

 بقعة وأن كام .املاضية العصور يف ناحيتها ويف فيها استقرت التي القبيلة هذهإىل  نسبة
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 ،سهيلة بني رشقي (املعني)إىل  نسبة هذا اهباسم ُدعيت السبع بئر جنوب (اخلزاعيل)

  .سبنس من وهي نزلته التي القبيلة (معني)إىل  نسبة بذلك دعي

 الظاهر مللكا نزل وملا .القحطانية من طيىء من بطن اأيض   وهم 

ء عىل خلع .ـه661 سنة غزة بيربس ء عىل اخللع ثعلبة أمرا نَهم عاخلل ثعلبة أمرا  وضم 

 وإحضار الربيد بخدمة يقوموا  وأن ،منهم املطلوبة الزكاة تقديم وألزمهم ،بالدهم

  :ثعلبة فروع ومن اخليل

 قومهم مع منازهلم كانت .املهملة والعني والقاف الباء بفتح 

  .الشام بمرص

  .رةالسناج ومنهم والشام بمرص قومهم مع منازهلم :اجلوهرى أو 

  .لشاموا بمرص ثعلبة مع ومساكنهم واملراونة عمرو بنو :بطوهنا ومن

 (تالنفيعا) اليوم أحفادهم ومن .(مروان بن نافع) ولد من وهم

  .الشام ييل مما مرص بأطراف ومنازهلم (احليانيون)و وفلسطني سيناء يف

 حي) سبين وإليهم .(املشاهرة) الشام يف (ُزَرْيق بني) بطون ومن 

  .بغزة (املشاهرة

ر (عسلية بن عمرو) معدهنم كان :احلمداين قال   بالبوق ُأمِّ

 .(الغوفة)و (الَقَمَعة) العليميني بطون ومن الشام ييل مما املرصية بالديار منازهلم .والَعَلم

يُّون
  .غزة يف (الشوا  آل) أحفادهم ومن :اُلعْقيلِ

 آل) بطوهنم ومن .والشام بمرص ثعلبة قومهم مع ومنازهلم

 .السبع بئر قضاء يف (حجوج)و (حجاج) لقب حتمل التي العشائر ولعل .(حجاج
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 ئلةعا) ومنهم ،الرتابني قبيلة حلف يف (الشعوث) أحفادهم ومن

 (صايلةالق - أبوناهيا آل - قويدر آل) ودمنهورومنهم وسيناء .وغزة مرص يف (شعث

 (حسن - أسعد - مقبل - شاهني) أعقب الذي سامل أعقب الذي سعودى شعث فمن

بو – عثامن - شاهني) شاهني وأعقب  - عىل - عرب) عثامن وأعقب (العليق شاكرأ

 مقبل قبوأع (عىل - سامل - السالم عبد – مجعه) أعقب الذي بدر عىل وأعقب (أمونة

 (معبدالسال - حسن - هاشم - الدين تاج) أعقب الذي إسامعيل أعقب الذي سالمة

 - أسعد - خليل - عمر - حسن) إبراهيم وأعقب (حممد - إبراهيم) أسعد وأعقب

 وأعقب (عارف - كامل - سعيد - حممد) أعقب الذي حممود حممد وأعقب (أمحد

 ومنه موسى - وسيد املؤمن وعبد قدورة ومنه القادر عبد) سعودى بن سامل بن حسن

  (العزيز عبد – مراد)

 .لعزامةا قبيلة من (الصبيحات) عشرية اليوم حفادهمأ ومن 

 - (صبينيال) بطون ومن .أعقاهبم من النارصة قضاء يف (ُصَبْيح) عشرية نأ والراجح

 (والغيوث) (السنديون)و (وَهم بنو) - فلسطني جنويب ينزلون كانوا  ومجيعهم

ور)و (املُعديِّوين)و موت) (الرمايل)و (البحابة)و (النمُّ  مع منازهلم :بةاملشاط (والز 

  .الشام ييل مما مرص بأطراف ثعلبة قومهم

 (يمنع بني) قرية زالت وما .بقاياهم من هم ،احلناجرة من

 بناحية لغزاويةا لقبيلة التابعة باألردن (الدعوم) عشرية منهم ويقال .النعام عرب ومنهم

  .الغوربعجلون

 لغةال يف واجلَْرم .اآلخر يف وميم الراء وسكون اجليم بفتح 

  .فعةاملرت األريض وهي (الرُصود) ويقابلها .جروم مجعها .احلر الشديدة األرض
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 :يناحلمدا قال .طيىء بن الغوث بن عمرو بن ثعلبة اسمهو - جرم بنو وهم

 الساحل ييل مما والداروم غزة وبالدهم :قال ثم .هبا فعرف حضنته التي أمه اسم :جرم)

 تدافع عىل (بةثعل)و هم متفقني كانوا  اهنم وذكر .السالم عليه اخلليل وبلد اجلبالإىل 

 مع عضهمب جاء البالد األيويب الدين صالح السلطان فتح فلام .املسلمني عن الفرنج

 الظاهر هبم مر   وملا .(همأماكن يف اآلنإىل  بالشام الباقون وتأخر املرصية الديارإىل  ثعلبة

 زكاةال بتقديم يقوموا  بأن ثعلبة من طلب ما بمثل منهم طلب .ـه661 عام بيربس

 .الربيد وخدمة

  (ف نيص) شهد فيمن كان الصحابة من (الطائي اجلرمي سعد بن حابس (َجْرم) ومن

  .بحرال ساحل عىل االسم هبذا املعروف املوقع يف ااسمه خلدت وقد 

  .هؤالء (دةاألحام) أحفاد من احلناجرة قبيلة من ن (احَلمدات) لعل

 كرم طول أعامل من (كور) قرية يف ااسمه أبقت وقد 

 :الق ثم .َجْرم من املشهورون اهنم :بقوله احلمداين ذكرهم 

 (َعْوِسَجة آل) جذيمة ومن .اآلنإىل  غزة ببالد ومساكنهم قريش من انسب   هلم إن ويقال

 وبنو مت ام نووب رضيعة وبنو والرفنة والعاجلة شبل وبنو عيسى وبنو حممود وآل أمحد آل

  (.خولة وبنو مقدام وبنو غوث وبنو َرغو وبنو مجيل

  .حيفا قضاء يف ونواحيها (إْجِزم) زعامء (املايض آل) أحفادهم ومن 

 اباقي   ماسمه زال وما :هَبا بنو اجلريء األسد ولد 

 التياها كأمال من وهي السبع بئر - غزة طريق عىل الواقعة البقعة ،(البها وادي) يف

  .اهلرامسة قبيلة ومنهم
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ء منهم وكان) احلمداين قال .الداروم وأرضهم   .امللوك بني سفرا

 مع مساكنهم وكانت هبم اخلتلطوا  ثم فهيد ببني يعرفون ُزَبيْد من قوم جياورهم وكان

 يف .إليهم تنسب يونس خان رشقي الواقعة سهيلة بني وقرية .غزة ببالد جرم قومهم

 الدولة فأرسلت ونابلس القدس بالد يف وثْعلَبة َجرمْ  بني الفتن كثرت .ـه750 عام

 عىل (أوى) جرم شيخ غزة أمري (يلجك) ساعد وقد .الفتنة عىل للقضاء جيوشها

 قبيلة جد سنجر هو هذا هل هنفس يطرح سؤال وهنا) .ثعلبة شيخ (عيل بن سنجر)

 منهم وغنم خصميه عىل انترص قد (سنجر) ولكن (عىل أوالد مع املتحالفة السناجرة

 القصري) يف ما عىل واستولوا  الغور وقومه فقصد جانبه فعز واألموال العتاد من الكثري

 قصدوا ثم .عامل جنود من به من قتلوا  أن بعد ،وأموال وأعسال سكر من (املعيني

 قوية محلة عليهم املامليك جهز ا وأخرب   ا.مجيع   فانتهبوها واللد والرملة واخلليل القدس

 للتسليم اضطروا أكابرها من ا كبري   قسام   وأن كام ،الباديةإىل  للفرار ثعلبة معظم اضطر مما

 ومكانتها نفوذها هذه جرم لقبيلة ظلت وقد اللد من بالقرب هبم التقت التي للجيوش

ئهم من عرفنا فلسطني يف  نابلس جبل عربان بني وقعت فتنة أثناء قتل الذي (أبابكر) أمرا

 بن حممد)و .ـه894 عام اإلمارة توىل الذي (بكر أيب بن العويس أبا)و ـه891 عام

 .ـه899 عام غزة أعامل من (كَرتِي ا) قرية يف باإلمارة عليه نودي الذي (الوديايت براهيمإ

 جبل فالحي أموال بأخذ ،االمارة توليه بعد قام أنه ،املذكور (العويس أيب حوادث ومن

 مجاعة بن الدين نجم سالماإل شيخ) احمتج   عليه فاعرتض .حق وبدون ،ظلام   القدس

 .ذلك عن االمتناع منه وطلب باملقدس الصالحية املدرسة شيخ ،(ـه872 - 805

 خميام   كان الذي الدوادار (أقربدي) األمري عليه ووفقهم ،بلده علامء يأ الر هذا عىل وأقره

 التي (العويسات) عائلةو منهم يشء أي أخذ من جرم أمري يتمكن مل وبذلك .الرملة يف
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 من أهنم يافا يف (عويس) وعائلة ،الرملة أعامل من (معني بري)و (الربج) قريتي يف تقيم

  .(العويس أيب) أعقاب

 قال .(اآلخر يف وهاء الياء وتشديد الزاي وكرس الغني بفتح) 

 بنو أختلطت وقد .واحلجاز العراق بني وفيام ،واحلجاز والعراق بالشام وهم :احلمداين

 مسمها خلدوا وقد .(سنيد آل) بطوهنم ومن طيي غزية وبنو هوازن من جشم من غزية

  .(سنيد دير) القرية يف

  (اجلراح بنو) الشام بالد يف (طيىء) أعقاب ومن

اح بن َدْغَفل بن ُمفْرِج ) وكان  الرملة هل دانت قد اإلمارة هذه مؤسس (َجر 

ان) ولده عهد وفيث .ـه404 سنة مات ،وغريها والقدس ء نم غريه مع اتفق (َحس   امرا

 بحكم حسان اختص بحيث الشام يف بينهم فيام احلكم اقتسام عىل الشامية القبائل

 من نالفاطميو متكن حيث .ـه420 عامإىل  فيها السلطان صاحب وبقي سورية جنويب

 بن ربيعة نب فضل)إىل  (اجلراح بني) إمارة أمر آل السادس القرن ويف عليه االنتصار

 يف .لشاما عرب امراء (الفضل آل) رأس (جراح بن َدغفل بن ُمْفِرج بن عيل بن حازم

  .(زنكي بن حممود الدين نور) األمري عهد

 ذكر وقد .حيفا أعامل من (الم كفر) بقرية ااسمه خلدت وقد

 ذكرهم املتقدم .الشام عرب من (ربيعة آل) إمرة يف داخلون (الم بني) ان احلمداين

 كانت هناأو ،ـه896 عام احداث يف (الم قبيلة) أياس ابن ذكر كام .(الفضل آل) باسم

 آل ومنهم الشام يسكن كان من منهم الشامي احلاج عىل اعتدت هناأو الكرك بالد تنزل

 اليمنية طى من خالد بن حييى بن جعفر بن عىل بن حازم بن شبيب بن سامل بن ربيعة

 عرب أو بالشامية وعرفوا  مرص دخلوا  وقد (دغفل – نابت – مرا  – فضل) أعقب وقد
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 بنوعبيد ومنهم السنابسة سنبس بنو طى ومن واملعابدة بالبدارى فروع وهلم الشامة

 سويف وبنى والرشقية بالغربية منهم فروع ونزلت الفاطمية الدولة عهد ىف مرص دخلوا 

  .مري لقرية نسبا وقيل باملرية تعرف باملعابدةو

 نحص ثورة ساندوا الذين وهم طى من سالمان بن ثعلبة من بطن 

 والرشقية ربيةبالغ حمافظات ىف البالد ىف تشتتوا  هزيمتهم وبعد اجلعفرى ثعلب بن الدين

 (بيحيونوالص والضحيان أبوعالية) عشرية فروعهم ومن واجليزة والبحرية والدقهلية

 ويطلق عمطاو الشيخ بقرية طوق أوالد ىف نبوت آل فروعهم ومن بالبدارى فروع وهلم

  .بمريبأسيوطو الشيخ ببيت يعرفون باملعابدة وهلم النباتية عليهم

 ليامنس آل الفرع هلذا يقال حممدبني  قرية ىف أبنوب سكن جزء

 وأنتقلت رديرد آل أو مؤمن آل عليهم واطلق املعابدة قريةإىل  سلطان لآو هم نزحوا  ثم

 الشام ويقال الطائيون الشام عرب مدكورومن بال ويعرفوا  مرسع وسكنوا  فروع منهم

 أو الشام منو الفتاحتية شقريبني  وىف الفتاحتة ويسمون شقلقيل ىف الظاهر العبد فرع

 أبنوب ىف طنالب هذا ستقراو مسلم آل الشام ومن تيج بأبو الباليزة قرية فروع الشوام

 مروان بن نافع بن شيل بنو طى ومن القوصية وىف املعرصة قرية وىف والبدارى والفتح

 شيل ومك باسم القرية عليهم وسميت بأبنوب البطن هذا أستقر سالمان بن ثعلبة بن

  .(الصحارى مروج)و (الطائيون ربيعة لآ) كتابى من احلامم أبنوب مركز ىف

 من أنامر وقيل نبت بن الغوث بن عمرو بن أراش بن أنامر هو 

 - أدعة - الغوث - حزيمة - خذعة - احلارث – (خثعم) أنتل) أعقب وقد العدنانية

 - حبيب) أدعة وأعقب (بجيلة) طريف - سنية - صهيبة - أشهل - شهل - عتقر
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 - ربيعه) أعقب الذي أتيد ومنه حكا صهيبة ومن (شمطى - عوف – زيد - احلزيق

  .(عوذ - قيس - أوس) احلارث وأعقب (عمران - احلارث - مالك

 اهلل لنبى سبان اإلبراهيمية أو يةسامعيلاإل القبائل بقايا من األذد بنو أن قيل

 قحطانية بائلق أهنم عنهم املشهور كنول عدنان من هم وقيل إبراهيم اهلل ونبى إسامعيل

 بن نبت بن الغوث بن زداأل) وهو باألذد املعروف در بنو وهم صفة زدواأل كهالنية

لد من له وكان (كهالن بن زيد بن مالك  ،اهلل بدع - قدر - ،اهلون ،نرص ،مازن) الوا

له – أفكة) اهلنؤة ومن (احلارث - عمرو  منهمو مليح) ومنه – اهلون – دهنه – حوا

 – الصيف) عمروبني  ومن (حلمة – حملم – غالب – الديش) عائذة بنة ومن عائذة

دة – القيس أمرىء – ربيعة – املع  ربيعه – سعد) األذد عمروبن وأعقب (بحر – سوا

 كعب) مازن وأعقب (الصيق - علامء - معاوية - حدجنة - امرؤ القيس - عرمان -

 ؤ القيسامر ومن (عامر - امرؤ القيس - كرز) ثعلبة وأعقب (عدى - عمرو - ثعلبة -

 ماء امرع وأعقب (عمران - السامء ماء عامر - التوأم) أعقب الذي (الغطريف) حارثة

 – عوف - محل – قيس) عمروميزيقياء وأعقب عمران – ميزيقياء عمرو) السامء

 مالك - جفنة - وداعه - كعب - احلارث - ثعلبة - حارثة - وائل ذهل - أبوحارثة

 ارثاحل بن عمرو وأعقب (سوادة - عمرو - رفاعه - عدى) احلارث وأعقب (عبيد -

 أعقب الذي عامر ثعلبة ومن (عامر - ثعلبة) حارثة وأعقب (حارثة – امرؤ القيس)

 - وساأل) وهم قيلة ببنو هأوالد ويعرف حارثة ثعلبة ومن (الفطيون عامر – كعب)

 عمرو بن حارثة وأعقب الحقا عنهم نتكلم وسوف األنصاربيثرب وهم (اخلزرج

  .خزاعه عمرو حلى ربيعه وأعقب (أفىص (حلى) ربيعلة - عدى - كعب) ميزيقياء
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 - مازن - عدى - كعب - مليح - سعد) خزاعة عمرو أعقب 

 وأعقب (عوف – عدى - كعب - مليح – (املصطلق) جذيمة) سعد وأعقب (عوف

 - عامر) مازن وأعقب (كاهل - مازن - زمان) عدى وأعقب (نرص - جفنة) عوف

 - عبدالعزى) املخرتش وأعقب (عبيد - املخرتش) عمرو وأعقب (عبد - عمرو

 ياضةب) أعقب الذي سبيع ومنه جعتمة سعد ومن (غنم - سعد) مليح وأعقب (معاوية

  .(شيبان - ثلبة) حيان وأعقب (حيان - أسامة) غنم وأعقب (سعيد –

 - معوى) قيس ومن (مازن - قيس) أعقب (جذيمة) 

 جويرية السيدة ومنه احلارث ومنه حبيب ومنه احلارث ومنه عائذ مالك ومن (غوية

م) احليا عامر وأعقب الكريم الرسول زوج م ومن (مرة - حرا  (غارضة - جذيمة) حرا

 (تيم - عمرو) سعد وأعقب (حبشية - سلول - مازن - سعد) عمرو بن كعب وأعقب

م - غارضة) حبشية وأعقب  - منقذ - بداء - املخرص - سامل) غارضة وأعقب (حرا

م ومن (اجلهمه ومنه جهمه  - حبشية - عدى) سلول وأعقب .(رياح - ضبيس) حرا

 (مازن - صربة - مقياس - زيد) هنية وأعقب (حبرت - هنية) عدى وأعقب (احلزمر

 عبد - رزاح) احلزمر وأعقب (عبد - كعب - حبيب - خرشم - مقياس) حبرت وأعقب

 ضاطر وأعقب (كليب - قمري - خليل - ضاطر) حبشية وأعقب (روح - عمرو -

 املحرتش - أبوغبشان - هالل) خليل وأعقب (مناف عبد – حبيب - عبيد - رسى)

 عفيف) كليب وأعقب (عبد اهلل - عبدمناف - العزىد عب) قمري وأعقب (عبدهنم -

 - خطاب - عمرو - امرؤ القيس) .ميزيقيا عمرو بن حارثة بن أفىص وأعقب (عمرو

 (جهادة - عدى - سوادة - مالك - خثم - خثعم - أسلم - حريش - زيد - ملكان

 مازن ومن (دمهان اهلر – مازن) سالمان وأعقب (هوازن – سالمان) أسلم وأعقب
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 - قيس - أنس) أعقب الذي خزيمة مالك وأعقب سعد اهلر ومن (سهم - حديدة)

 بن عدى وأعقب (مازن - ثعلبة - احلارث - عبس) هوازن وأعقب (قشري - يقظة

 - مالدس - شبيب - ألمع) عمرو وأعقب (عمران - بارق سعد - عمرو) حارثة

 - لوذان - شرب) أعقب الذي حارثة ثعلبة ومن (زيد – الربعه - اهلجن مالك – ثعلبة

  .(أنامر - ثعلبة - عوف) أعقب الذي كنانة بارق سعد وأعقب (النباح - األوصام

 وأعقب (األسد - احلجر) أعقب الذي 

 - احلارث) العتيك وأعقب (سلمة - شهميل - العتيك - ثعلبة - احلارث) األسد

 - تيم - مالك - عوف) عمرو وأعقب (أسد - وائل - عمرو) احلارث ومن (عوف

 - عياذ) عمرو وأقب (عمرو - يم - عدى - عكب) أسد وأعقب (وهب - حارثة

  .(مزروع - أهيم) أهيام ومن (عوف - أهيام

 - عمرو - سود - مرحوم - زهران) أعقب الذي عمران بن 

 عوذ - عياذ - عائذ - زياد) سود وأعقب (احلارث – جذيمة) زهران وأعقب (زيدمناة

 - يعهرب - حمصن - وهب) زياد وأعقب (إياد - طاحية عىل -عبد اهلل  - احلارث -

 - هداد - مالك) مناة زيد وأعقب (اهلميم - شارق - زهر - ربيعه) عىل وأعقب (زيد

  .(الدي - عذرة - عربة - سعد) هداد ومن (عمرو

امرؤ  - ثعلبة - وجيهه) أعقب الذي 

 - لوذان - احلاله - العاص - مالك - عدى - عوف - احلارث - سوادة - القيس

 عبيد - حاشية) العاص وأعقب (عامر - ثعلبة) امرؤ القيس وأعقب (اهلل زيد – حارثة

 عمرو - تفلذ - مناة زيد – حارثة) اهلل زيد وأعقب (هبداء - ضنه - الغافق - صوفة -

 بن عدى وأعقب (كوت - جشم - - طمثان - أسلم – كرب) تفلذ وأعقب (هاربة -
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 - حريم) حارثة وأعقب (ثعلبة - سعد - عمرو - أنامر - مازن - حارثة) عمرو

 احلارث) عمرو وأعقب (عمري - عمرو - احلارث) حريم وأعقب (عمرو - احلارث

 (عوف - احلارث - حجر - معاوية - أنامر) عدى بن عمرو وأعقب (قيس - الذئب -

 – جمالد) معاوية ومن (قيس - حارثة - ثعلبة – حقال – امرؤ القيس) أنامر وأعقب

  .(عمرو - بكر - احلارث) عوف ومن (جديلة

 - اهلون - دهنه - عوهى - يزيد - احلجر) أعقب

له  وساأل ومن (كعب - األوس - عامر) احلجر وأعقب (أفلة - يوم - يرىف - حوا

 - فكل) اهلون وأعقب (نرص - عمرو - احلارث - شهر - مالك) أعقب الذى ربيعه

 فلةأ وأعقب (معمر - دوير - مبرش - سليم - عاصم - حنن) الندب وأعقب (الندب

  .(مشجة - محزة) يرىف وأعقب (حلس - كنانة)

 (مويلك -عبد اهلل  - محار - ميدعن) 

 وأعقب (معاوية - راسب - هنب) مالك وأعقب (مالك - معاوية) ميدعان وأعقب

بد اهلل ع - مالك) كعب وأعقب (نبيشة - كعب) منه الذي احلارث ومنه كعبعبد اهلل 

 صقل - عربة) زهران وأعقب (شجاعة - األثب) مالك وأعقب (أحجن - زهران -

عبد  قبوأع رشيق - عبيد - عامر) عربة وأعقب (النمر - نرص -عبد اهلل  - مالك -

 عقبوأ (أبوهريرة اجلليل الصحابى منهم دوس - دهنة – دعثة) ومنه عدثاناهلل 

 (ماقان - غالب - ثاملة عوف - بعوره) أسلم ومن (هلب - أسلم - قرن) أحجن

ء - زرارة عامر) نبيشة وأعقب عبد  - مناة أوس - ماسخة) زرارة عامر وأعقب (غرا

  .(سيف –اهلل 
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 احلرث - معن - جهضم - سليمة - ثعلبة - هناة) 

 - أسلم - جهضم) هناة وأعقب (شبابة – نوا  - األبرش جذيمة - عوف - عمرو -

 - حمارب) خنزير وأعقب (عوف - بكر - خنزير - فسحان) أسلم وأعقب (صائدة

 محلة - ضباك - جمارس - سعد - تربيز - عبد - قرجد) سليمة وأعقب .(عائذ - حماشى

 عوف وأعقب (فردوس - جرموز – حليا - منقذ - لقيط) احلارث وأعقب (محاية -

 جهضم وأعقب (وهبيل - جهضم) األبرش جذيمة وأعقب (جون - جهضم - جرير)

 مروع - حنش) نوا  وأعقب (كعب - عبدة - جعرب - األسود - صهبان - خالد - يأل)

 وائل) فهم بن عمرو بن مالك وأعقب .(فرهود - عبد - زيد) شبابة وأعقب (شنيف -

 (واشخ - صخفان - أمية أبو – معاوية - مالك - عائذقسملة - ماوية - كالب -

 - عدى - صليمى عائذ - شبك - ذهبان) مالك وأعقب (أسد - مرة) وائل وأعقب

 دادح - ربيعه - أسعد) مالك بن معن وأعقب .(األشقر سعد - أسد) (رشيك - زاكيا

 - مليح - خذيمة) رشطان وأعقب (كوزن - كردى - صيفى - حجري - رشطان -

  .(برارى - حمارب) صنيم وأعقب صنيم - عمرو) مليح وأعقب (كعب - صهبان

 - عوف - العاىض) ثعلبة وأعقب (ثعلبة - يثيع) فهم بن سليم وأعقب

 أعقب الذي عامر حرب ومن (هنية – حرب) سعد وأعقب (زمان - سعد - عوض

 عدثان بن دوس ومن (ساى - عتاب) أعقب الذي أبوصعب هنية ومن (مالك - رعل)

 حمارب وأعقب غانم - حمارب) دمهان وأعقب عوف - دمهان) أعقب الذي منهب

عبد اهلل ) دمهان وأعقب (دمهان – عثامن) زهران بن نرص أعقاب ومن السلم - رابية)

 - ماجد - خالد - محيم - كعب) أعقب الذي اليحمدعبد اهلل  ومن (غالب - النمر -

 (حفني - أنامر - سليم) النمر وأعقب (سعد - عمرو - محيد - ربيعه - مالك - الرشى
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 عمري) فهم وأعقب (سبيع - فهم - عمرو - حرب) أعقب الذي ربيعة سليم ومن

 وأعقب (كنانة - األوس) عامر وأعقب (ذهل - عامر) حفني وأعقب (صعب - مالك

 عمرو ومن (سع - عمرو - جذيمة) غنم وأعقب (غنم – الندب) عثامن بن غالب

 رافد - عزجدة) معولة وأعقب (نحو - معولة - احلدال - زياد) أعقب الذي شمس

 زياد وأعقب (مر - معازب - مالمتان - عجيف) نحو وأعقب (رئام - العزى عبد –

 - األوس - احلارث) مبرش وأعقب (مبرش - عمرو) دمهان بن صعب وأعقب عائذ

 أخوين - عوف - بكر - عامر - سالمان - جعتمة) يشكر وأعقب (حمضب - يشكر

 وأعقب (سعد - جعتمة - الغطريف عامر – احلارث - عوف) بكر وأعقب (ربيعه -

 احلويرث - الغطريف احلارث)عبد اهلل  وأعقب (عبد اهلل - سعد) الغطريف عامر

  .(سعد - ربيعه - كعب -عبد اهلل  - واشح) احلارث وأعقب (غطيف

 يانظب) أعقب الذي كعب بنعبد اهلل  بن (غامد) عمرو بنو وهم 

 الدول) مناة سعد وأعقب (ثعلبة - غنم) ظبيان وأعقب (مالك - مناة سعد – حممية –

 - حبيب - جبري) كبري وأعقب (والبة - مازن - ثعلبة – كبري) الدول وأعقب (ثعلبة -

م بكر وأعقب (زبيان - بكر) ثعلبة وأعقب (عامر - مازن  ذبيان قبوأع (قريع - التوأ

 - ذهل) والبة وأعقب (ذبيان - عبداحلارث - حلمة) مازن وأعقب (كعب - مازن)

 لعدنانيةا من أهنم قيل عك ومنه عدنان)عبد اهلل  عمروومن ثعلبة ومن (عمرو - سيار

 بنو –دبنومح) ومنه وغافق بنوالشاهد مرصومنه فتح عند اجلند الكثريمن منهم وكان

  (الربانيون - عبداجلبار – أحدب – تيم – احلرقة – دهنه – حذران

 من أنخزعوا  ألهنم خزاعة وسموا  األذد من ميزيقياءبني  من 

 ملة التوحيد عبادة وأبدلوا  مكة من جرهم قبيلة وأجلوا  بمكة احلجازإىل  ونزلوا  قومهم
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 احلمريية قضاعة قبيلة بمساعد قريش أجتمعت أنإىل  األصنام بعبادة السالم عليه إبراهيم

 بنو) فروعهم ومن اخلزاعى غبشان أبى من الكعبة مفاتيح وأخذوا مكة من وأخرجوهم

 بنو – ثعلبة بنو عمرو بنو – املصطلق بنو – سعد بنو – عوف بنو – عدى بنو – مليج

 – بوى – سالمان – هوازن – مالك بنو – مالكان بنو – أسلم بنو – شبيب بنو – الربعة

 – عمرو – عمران – عبدهلم – عامر – هالل – املحرتش – ثعلبة – األوس – دمهان

 العرب أحياء أعظم وهم (الرواجح – الكلبة – املوركة – املرازيق) ومنهم البقوم - بارق

 اخلامس القرن قبل ذلك وكان العرم سيل بعد اليمن من بطوهنم أغلب هاجرت وقد

ة أذد فنزحت امليالدى  قيلة بنو يثرب وىف خرسان وىف والبرصة الكوفة واىل عامنإىل  الرسا

 الشامإىل  جفنة بنو ورحل احلجازإىل  املصطلق وبنو خزاعة ورحلت (واخلزرج األوس)

 الفتح بعد العراقإىل  الكثري منهم وهاجر الغساسنة وسموا  غسان ماء عىل ونزلوا 

 بنو األزد بن مازن بني من األزد من بالعراقني فسموا  مرصإىل  هاجروا ثم ىسالماإل

 البهلول القيس امرئ ابن الغطريف حارثة ابن السامء ماء يلقبو عامر بن مزيقيا عمرو

 مع باليمن كهالن بادية عىل ملوكا كانوا  آباؤهو هذا عمروو األزد بن مازن بن ثعلبة ابن

 البالد أرفه من العهد لذلك باليمن سبأ أرض كانتو بعدهم من امللك استحقوا و محري

 بالصخر سد بينهام فرضب هنالك جبلني بني املنحدرة للسيول مدافع كانتو أخصبهاو

 ما مقدار عىل السد ذلك يف خروق يرصفوه حتى واألمطار العيون سيول حيبس القارو

 انحلو ملكهم تقلص فلام محري أيام اهلل شاء ما كذلك مكثو سقيهم يف إليه حيتاجون

 الفسادو بالعبث األيدي عليها انطلقتو سبأ أرض عىل كهالن بادية تغلبو دولتهم نظام

 ملكهم مزيقيا عمرو به نذر الذي كانو بخرابه نذروا السد بأمر القائمون احلفظة ذهبو

له اختالل من رأى ملا  الكاهنة طريفة يقالو أخربه الكاهن عمران أخاه إن :يقالو أحوا
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 احلمريية اخلرب بنت طريفة هيو عامر بن عمرو امرأة الكاهنة طريفة :السهييل قالو

 بقاء ال أنه فعلم السد حتفر جرذا رأى أنه األنصاري زيد أيب عن :هشام ابن قالو .لعهده

 له أغلظ إذا يلطمه أن بنيه أصغر أمر بأن قومه كادو اليمن من النقلة فأمجع ذلك مع للسد

 اليمن أرشف فقال أمواله عرضو ولدي أصغر فيها يلطمني بلد يف أقيم ال فقال ففعل

له فاشرتوا عمرو غضبة اغتنموا   عن نتخلف ال األزد فقال ولده ولدو ولده يف انتقلو أموا

 بنو رحلتهم يف رؤساؤهم كانو معه خرجوا و أمواهلم باعوا و للرحلة فتجشموا  عمرو

 قال .احلجازإىل  باليمن بالدهم من األزد ففصل مازن بني من إليهم منو مزيقيا عمرو

 كان لعهدهو التبابعة ملوك من أسعد تبان بن حسان عهد عىل فصوهلم كان :السهييل

 زمعو زبيد بني ما عك ببالد نزوهلم أول كان اليمن من األزد فصل ملاو السد خراب

ة األزد بن نرص بنو نزلو البالدإىل  افرتقوا  ثم األزد من عك ملك قتلوا و  عامنو بالرشا

 همو بمكة الظهران بمر عمرو بن حارثة بنو أقامو بيثرب مزيقيا عمرو بن ثعلبة بنو نزلو

 ماء عىل مرواو السالم عليه إسامعيلبني  أومن العدنانية من خزاعه قيلو خزاعة يقال فيام

 منه رشبوا  الذينو به سمي مزيقيا بني من منه شبه من فكل زمعو زبيد بني غسان له يقال

 مل العتقاء ثعلبة بنوو غسان يسمون فكلهم كعب بنوو جفنة بنوو احلرث بنوو مالك بنو

 بالشام دولتهمو ذكرهم يأيت الذين الشام ملوك جفنة ولد فمن به يسموا  فلم منه يرشبوا 

 سالماإل ىف األنصار وهم اجلاهلية يف يثرب أهل اخلزرجو األوس العنقاء ثعلبة ولد منو

 بن أفىص بنو مزيقيا عمرو بطن منو بعد فيام سنذكرهمو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نرصوا الهنم

 أفىص بن أسلم كان فإن :حزم ابن قال قمعة بن عامر بن أفىص إنه يقالو عمرو بن حارثة

 بنوو عمرو بن حارثة بن عدي بن سعد هوو أبان بنوو شك بال أسلم بني فمن منهم

  .الحقا وفروعها األنصار قبائل عن نتكلم وسوف عمرو بن عمران األزد من العتيك
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 بن مالك بن جلد بن علة بن حرب بن زيد بن صداء) أبناء وهم

 بن يزيد يبن عن صدوا ألهنم االسم هبذا وسموا  (كهالن بن زيد بن يشجب بن زيد بن ادد

  .الصدائي احلارث بن زياد الوفد رئيس ومنهم كعب بن احلارث بني وحالفوا  حرب

 مالك بن نبت بن الغوث بن عمرو بن اراش بن انامر) بنو وهم

 عبقر/ / اراش ،خثعم والداأل من وله .(كهالن بن زيد بن يشجب بن زيد بن ادد بن

 وأبناء ءهأبنا بني اخللط كثر هذا انامر اسم ويف قثعم ومنهم ؛خزيمة ،صهيب ،الغوث

ر بن انامر   (1) بالنس شجرات تسلسل انظر .االسم تشابه بسبب وهذا عدنان بن نزا

 سيدنا بن إسامعيل لسيدنا نسبا يةسامعيلاإل ويسمون املستعربة العرب وأما

 ج عابر بن فالغ بن راغو بن ساروغ بن ناحور بن أذر وقيل تارخ بن إبراهيم

 بن ملك بن السالم عليه نوح اهلل نبى بن سام بن أرفخشذ بن شالخ بن العربانيني

 بن أنوش بن قينان بن مهالئيل بن يرد بن إدريس اهلل نبى وهو أخنوخ بن متوشلخ

 مابني عاما ألفان من أكثر يوجد ألنة بالتقريب األسامء وهذة ،السالم عليه أدم بن شيث

 يةسامعيلاإل القبائل توجد كانت الزمن من املدة هذه وىف السالم عليه إسامعيلو عدنان

 يف والبشتون الشيشان شعوب أن أرجع وأنا أورحلت أندثرت التى واإلبراهيمية

 إسامعيلو إبراهيم سيدنابني  إىل القبائل من حوهلم وما وإيران وباكستان أفغانستان

 القبائل بعض أن أؤيد وأنا كذلك إليهم الرببر قبائل احلمدانى أرجع بل السالم عليهام

 نسبها يف أختلف التى القبائل بعض أن أرجح وكذلك املندثرة األصول هذه من الرببرية

 الضخمة بفروعها األذد) قبائل مثل املندثرة القبائل هذه من قحطانية أو عدنانية أكانت
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 القبائل بقايا من هم (وثقيف وعك واألشعريون وطى وكندة وجذام وخلم وقضاعه

 ،واحلجازيني ،النزارين وقيل ،العدنانيني عدنان من) اإلبراهيمية أو يةسامعيلاإل

 سارة السيدة من إسحاق اهلل ونبى هاجراملرصية السيدة بنوا  هم ،ينيسامعيلواإل

 - رسج – زمران - مدين) له وولدت الكنعانية يقطن بنت قنطور السيدة من وأعقب

 - لوطان - أميم - سورج - كيسان) أمني بنت حجون السيدة ومن (،نشق - يقشان

 إسحاق اهلل نبى وأعقب تارخ بن هاران بن لوط هو السالم عليه لوط وسيدنا ،(ناقن

ئيل باسم املعرف يعقوب اهلل ونبى - عيصو)  - روبيل) يعقوب اهلل نبى وأعقب إرسا

 تزوج موهتا وبعد ليا السيدة خاله بنةا من ،(زابلون - إياخر - هيوذا – ألوى – شمعون

 أمة من وتزوج ،(وبنيامني يوسف اهلل نبى) منها وأنجب راحيل السيدة أختها من

 جاد) منها وأنجب ليا ،(خادمة) أمة ومن (نفتإىل - دان) منها وأنجب راحيل ،(خادمة)

ئيل بنو هم وهؤالء ،(أشري -  - زبل - نابت - قيدار) إسامعيل اهلل نبى وأعقب إرسا

 وأمهم ،(قيذما - طيام - نبشى - ويطور - وأرورر - دوصا - ماشى - مسمع - ميش

 يمسك أن وأوصاه إبراهيم سيدنا هلا دعا التي وهي اجلرمهى عمرو بنت مضاض السيدة

 قبائل بعض - مدين) قبائل إسامعيل اهلل ونبى إبراهيم اهلل نبى من وتفرع عليها

 اليمنية جد قطان أن وقيل اليمنية داخل وعرفوا  اليمنإىل  ذهب من ومنهم - الشيشان

 أو الرببر قبائل أن وقيل يةسامعيلاإل من هم واألشعريون وقضاعة األذد أن وقيل منهم

 فهم العدنانية القبائل أما السالم عليهم إسامعيلو إبراهيمبني  إىل ينتسب بعضهم

 بن قيدار بن محل بن نبت بن سالمان بن اهلميسع بن أدد بن أد بن عدنان)إىل  ينتسبوا 

 بعد من ألن ،(عدنان تتجاوزوا ال) ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال السالم عليهم إبراهيم بن إسامعيل
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 عدنان بن معد بن نزارإىل  ينتهي نسبهم عمود أن إال .بالتقريب كتبت األسامء عدنان

  .(عمرو – عدنان – ،(األشعر) نبت) أعقب أدد ذكر فقد الكلبى السائب بن هشام أما

 احلارث الديث ومن ،(أبى - الديث – معد – العى – عدين) عدنان ومن

 – سبيع) احلارث وأعقب عدنان من أم األذد من نسبهم يف أختاف وبنوعك ،(عك)

 نقر ومن ،(بوالن – عنس) غالب ومن صحار وهو غالب – الشاهد – األذد يف قرن

 أسلم – احلوثة) لعسان ومن ،(القيانة – مالك – لعسان) ومنه غافق (غافق – ساعد)

ن – زبان – وائل –  طريف – كعب) رهنه ومن ،(صحار – رهنه) مالك ومن ،(خرضا

 أسلم – أوىف – ب أحد) القيانة ومن ،(ربيعه – معاوية –عبد) صحار ومن ،(مالك –

 غالبية نوا وكا اليمنية األذدإىل  وغافق عك نسب رفعوا  النسأبون وغالبية (،خدران –

 سبون النسب مجهرة) (األنبياء قصص كتاب من) مرص فتح يف العاص بن عمرو جيش

  .(الكبري واليمن معد

 حيدان – حيدة – أدد – الرماح عبيد – محري من ،(قضاعة) نزار) معد وأعقب

 (سنام – شك – جنادة - اليمنية من األزد ىف (عك) جنيد – عوف – قنص – قناصة –

هم أربعة ولدَ  قد معد   بن نزارُ  .ومن  مرض أما .(وأنامر - وإياد - وربيعة - مرض) نفر 

هام وإياد ر ابنا وأنامر ربيعة وأما .عدنان بن عك بنت خبية فأمُّ هام نزا  بنت حدالة :فأمُّ

حيان ومرض ربيعة :يقال وكان ،اجلُرمهية وعالن  كان من فدخل .إسامعيل ولد من الرص 

ام منهم وكان ؛الن خع يف بالعراق منهم  ،احلمراء مرض :ويقال .نزار يف نسبهم عىل بالش 

ء ناقة أبيه من مرياثه أخذ األول القبيلة جد ألن — (عيالن) الناس) مرض وأعقب .محرا

 عمري – طابخة) عامر) الياس ومن ،(قيس – دمهان) الناس ومن ،(خندف) لياسإ
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 بنو – الطامح – حذافة – زهو بنو – ثعلبة بنو) يادإ ومن .(مدركة) عمرو ،(قمعه)

 معد ونسب) وربيعة مرض يف البطون هذه ودخلت ،(نامرة بنو – اقىص بنو – دعمى

  .(الكبري واليمن

 اجلامن قالئد كتاب من عدنان بن َمَعد   بن نَِزار َوَلد َنَسُب 

ائب بن حممد بن هَشام املُنْذر أبو قال  بن نَزار بت بيَعةرَ  َوَلدَ  :الَكْلبي   الس 

 ،(أمر – عامر – عمرو – أكلب – مكلبة – عائشة - وُضَبْيَعةَ  - اأَسد  ) َعْدنانَ  بن َمَعد  

 َخْثَعهم يف َخَل دَ  وأْكُلَب  ا وَعامر   ا وَعْمر   البيت كان وفيهم ،وضبيعة أسد يف والعقب

 .ُقَضاَعة بن اجلَاف نبت ألْصبعَ ا أم   أمهم بالَيَمن َوهم وَعائَشةَ  َدَرَج  ا وَعامر   َدَرَج  وكاَِلَب 

هُ  َجديَلةَ  :َربيَعة بن أَسدُ  َفَوَلدَ  ،(عمرية – جديلة – عنزة) أسد وأعقب  بنت ُمَزهْيَة ُأمُّ

 عبد يف َدَخَلْت  َعِمرَية دخلت وَعمرِيةُ  َعنََزة َوُهم ،ا وَعْمر   ُقَضاَعةَ  بن احلَاف بن عمران

  .ُمرَضَ  بن َعي الن بن ق يس وَبَرةَ  ُأمهم الَقيس

 اُدْعمي  ) َأَسد بن َجديلة َفَوَلدَ  ،(جدعان – دعمى – جدى) ومنه 

انَ  َشْيَبان بني يف اوُجَدي   انَ  َوَجد   َتْغلَب  َبني منْ  بكر بن ُجَشمَ  بن ُزَهرْي  يف َدَخلوا  ،(َوَجد 

هم َشيَبان َبني ويف الن مر َويف  بن أفىص َفَوَلدَ  َعدَنانَ  بن َمَعدَ  بن يادإ بن ُدْعِمي   بِنْت ُأمُّ

 َفَدَخَل  ،(وُجَشمُ  ،َوعبدالَقْيس هلام عقب ال   ا،وَشن   ا وُلَكيْز   اهنب   :(َجديَلةَ  بن ُدْعمي  

لوا  أْفىَص  بن وَناشم .عبدالَقيْس يف ُجَشمُ  خ   يؤيدون ال ،َتْغلَب  بني من زهري بني يف د 

 بن َأْفىص بن يقدم بنت ُمَلْيَكة وُأمهم َشْيُخ  مات مولود ولد إذا كانوا  منذ أربعة عىل

ء بن َقاِسط بنت مهامأ (اوُدْهن   اقَاسط  ) ْهنُب  َفَوَلدَ  .ُدْعمي    بن احلَاف بن َعْمرو بن هَبَْرا

 َفَدَخَل  وُمَعأويةَ  ،وائال   :(َجديَلةَ  بن ُدْعمي   بن أْفىص بن هنْب) قاسطُ  َفَوَلدَ  .ُقَضاَعةَ 

ْسُك  امه َقاِسط   بن والن ِمر َقاِسط   بن وَعاُمر( َقِسط بن) وَعَلَقمةُ  ،َعاَملة يف ُمَعأوَيةُ 
ِ
 بنت امل
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 بن هنْب بن َقِسط بن وائُل  َفَوَلدَ  .الرومى صهيب سيدنا النمربني  ومن َثقيف   وهو ِقِس  

َخيَْص  وهوَعنْز  عبد اهلل و ،وهوتغلب اوِدَثار   ا َبْكر  ) َجديَلةَ  بن ُدْعِمي   بن َأْفىَص   والشُّ

 امهم َثْعَلبة بن اهلل َتيْم بن َمالك بن َعايش بني يف َدَخَل  واحلَارَث  َتْغلب بني يف دخل

بن بن ُور   بنت هنْدُ    .عدنان بن معد َنزاربن بن ُمرَض  بن الي اس بن َطابَِخةَ  ُأد 

 عبد يف َدَخَل    اَبَدنَ  َبْطن ،َوَيْشُكر اَعلي  ) َقِسط   بن وضائل بن 

 َفَوَلدَ  .َصْعب   َغرَي  َدَرجوا  اد  وَخال ا َوَدْهر   اَصْعب   :وائِل بن َبْكر بن َعيلُّ  َفَوَلدَ  .الَقْيس

 ا وَعْمر   َدَرَج  وَنْجام   َدَرَج  اِهدَ والَش  َدَرَج  وُمَعأوَيةَ    اوجُلَْيمَ  ُعَكاَية َبْكر بن عيل بن َصْعُب 

اَبةَ  َفَوَلدَ  ،ُمْدِرَكةَ  بن ُخَزَيمة بن أَسدِ  بن ُدوَدانَ  بنت َرْيَطةُ  أمهم َدَرَج   بن َصْعب بن ُعك 

 ا وَعامر   َثْعَلَبة بن ْهلذُ  نبي مع وهم َبطن وَقيس احلْضنُ  وهو ثْعَلَبةَ  َواِئل بن َبْكر بن عيل

 َقيُْس  َفَوَلدَ  ُعَكاَبةَ  بن َقْيس َبنو وهُؤالء أسد بن دودان بن َثْعَلَبةَ  بنت املَُمن اة امهم َدَرَج 

.َعْمر  و واحلَارَث  اَمالِك   :وائِل بن َبْكر بن عيل بن َصْغب بن ُعَكاَبةَ  بن ْمرو َفَوَلدَ  ا  بن ع 

ْعب بن ُعَكاَبةَ  بن َقْيس  يف َدَخَل  واحلاِرَث  بطن وُذهال   َشْيَبانَ  وَاِئل بن بكر بن عيل بن ص 

ة بن ُدب   بن أناَْمرَ  بني  بن احلَاِرث بنت الرَبَشاء هَي وَ  َرَقاش أمهم َشْيَبان بن ُذْهل بن ُمر 

 بنت اجلَْذَماء وهي ءأَسام وامه اهلل َتيْم   وهم وَعِئدَ  وائل بن َتْغلب بن َغنْم بن العتيك

 ُأتَْيد   وهو َثْعَلبة بن وَمالك عةَربِيَ  بن أَسد بن َعِمريةَ  بن ُمَبرش   بن انامر بن َتيْم بن َعْبَلة

 أتَْيد فأما ُقَضاَعةَ  بن َوَبَرةَ  َب الث ْعلَ  بن َعامرُ  وهو َطابَخة بنت فاطمة امهام َثْعَلَبةَ  بن وضن ة

 َسْعدِ  بن ُعْذَرةَ  نيب يف دخلوا  فاهنم ضن ة وأما َشْيَبان بني من ِهنْد بني يف دخلوا  فاهنم

  .ُهَذْيم ْعدِ َس  بن ُعْذَرةَ  بن َكبرِي عبدبن بن ضن ة هو فقالوا  ُقَضاَعة من ُهَذْيم

 تنتهي وإليه ،مكانة   وأعظمهم اوعدد   ارشف   نزار ولد أكثر ومرض

 ،مرض يف ثم   ،نزار يف ثم   ،معد يف والعدد العزُّ » :تقول والعرب ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي نسب سلسلة
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 :قال ملسو هيلع هللا ىلص الن بي إن :أسانيده يف اجلمحي سال م بن حممد وقال .«إلياس من ِخنْدف يف ثم  

 مرض من اختار ثم   ،مرض العرب من اختار ثم   ،العرب الن اس من اختار وجل   عز   اهلل إن  )

بني  من اختارين ثم   ،هاشم بني قريش من اختار ثم   ا،قريش   كنانة من اختار ثم   ،كنانة

 أهل فهم بنوه أما ،األول اجلاهيل اجلد ،عدنان بن معد   بن نزار بن مرضإىل  ُتنسب ،(هاشم

ياسة وكانت ،عدنان بني سائر دون من احلجاز يف وغلبة   كثرة    .مكة يف هلم الرِّ

 بن والن اس ،مرض بن إلياس رجلني نزار بن مرض َولدَ 

هام ،عيالن وهو مرض  ومن ،قيسو ُدمهان :اثنان مرض بن الن اس فمن ،ُجرمهي ة وأمُّ

 ،(إلياس بن وَقْمَعة إلياس بن وطابخة إلياس بن مدركة) :نفر ثالثة مرض بن إلياس

هم وا  وهبا ِخنْدف وأمُّ  اسم وكان ،قضاعة بن احلاف بن عمران بنت ِخ ِْندف وهي ،سم 

،عمر   طابخة واسم ا عامر   مدركة ام وزعموا  ا  اصيد   فاقتنصا هنايرعيا هلام إبل يف كانا أهن 

 تطبخ أم بلاإل أتدرك :لعمرو عامر فقال إبلهام عىل عادية وعدت ،يطبخانه عليه فقعدا

يد هذا  أبيهامإىل  اذهب فلام ،هبا فجاء باإلبل عامر فلحق .أطبخ بل :عمرو فقال ؟الص 

ثاه همأ وخرجت ،طابخة وأنت لعمرو وقال ،مدركة أنت لعامر فقال بشأهنام حد   ملا م 

«» فُسميت ،ختندفني ملا :هلا فقال مرسعة   وهي اخلرب بلغها

 .واهلُِون ،دوَأَس  ،وكِنانة ،ُهذيل وهم ،ُمرض بن إلياس بن ُمْدركة بنو وهم 

 بابالر   ومنهم ،وُمَزينة ،ضبة بنو 

يت وإنام ،طابخة بن أد بنو باب ُسمِّ بابة مثل فكانت وحتالفت اجَتمعت ألهنا الر   .الر 

  .ُرب   فيها َجْفنة يف َأيْدهيم َوضعوا  حتالفوا  إذا كانوا  إهنم ويقال
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 – مدركة) قبائل ومنه خندق بنو ويسمون بعمرو ويكنى (الناس ملرض) وولد

 – سعد – قيس – غالب) مدركة ومن ،(مدركة – أسلم – أفىص – عامر) قمعة ومن قمعة

 ابخةطبني  ومن ،(كأهل – احلارث – غنم بنو – سعد بنو) ،(خزيمة – هزيل

بني  عيدسبني  – ثعلبة – سعد بنى)  (مناف عبد ضبة –مر) ومنه أددبني 

 كعب – عمرية) ضبة ومن ،(عثامن – أوس) مزينه بنو هلم ويقال عمروبني  ومن ،(باسل

  (شقرة – كعب – ربيعة) بن خزيمةبني  ومن ،(طريف – صباح – عمرو –

 منو - اهلجيم – العنرب – مالك – بنوأسيد – احلارث بنو)

 األغالبةب دولتهم تعرف وكانت تونس عىل العباس بنو عامل وهم األغلب بنو متيمبني 

 بناهلل  عبدبني  ومن التميمى سودة بن خفاجة بن غفال بن سامل بن األغلب بنو وهم

 ومن ،(منقد – عمرو – عبيد – صرييم بنو – عمري بنو) ومنه – مقاعس بنو) زيدمناة

 رئيش رصفا بن اهلل وعبد - اخلوارج األباضية رئيس أباض بنعبد اهلل  صرييم بنو

 بنو – بنومالك) حنظلة ومن (،- حنظلة – الكربى ربيعة) مناة زيد ومن الصفارية

ءأم محد آل ومنهم ،(يربوع بنو – كلفة بنو – عمرو بنو – قيس بنو – الظليم  قطرىف را

  (الكبري واليمن معد نسب كتاب من) احلارض الوقت

 هاء بعدها مفتوحة نون ثم ألف بعدها ونون الكاف بكرس

 أهل هم كنانة بنو  .النسب عمود عىل اشتهرت عظيمة قبيلة وهي خزيمة بن كنانة وهو

 حرب أمهها سالماإل قبل كثرية حروب خاضت قريش منهم احلجاز قرى وبعض مكة

 – قريش) قبائل وهم هوازن بقيادة عيالن وقيس قريش بزعامة كنانة بني الفجار

 – غنمبني  – ثعلبةبني  احلارثبني  –عامربني  –عمروبني  – مالكبني  – مناة عبد
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 بكربني  – احلارث بنى) مناة عبد بن ومن ،(غفار – القني بنو طلحة كنانة – فراسبني 

بني  ومن ،(الدئلبني  ضمرةبني  – الليثبني  – عريجبني  - مذلجبني  – مرةبني  –

بني  عوفبني  – زبريبني  – أشجعبني  – قيسبني  – كعببني  – عثوارة بنى) الليث

 بنى) وهم قلتة وساقية دمياط يف مرص وسكنوا  بطون منهم قدمت ،(يعمربني  عامر

 من باإلمخيمية مجاعة منهم أن احلمداين ذكر وقد (،فراسبني  – صخرةبني  – الليث

 منهم طائفة أن األبصار مسالك يف وذكر طلحة بكنانة يعرفون املرصية الديار صعيد

 وله .حوهلا وما دمياط ونزلوا  رزيك بن طالئع الصالح وزارة يف املرصية الديار قدموا 

 :فروع مخسة النسب عمود حاشية عىل

  .كنانة بن ملكان بنو وهم اآلخر يف ونون الالم وسكون امليم بفتح -1

   :بطون عدة وهلم كنانة بن مناة عبد بنو وهم مناة عبدإىل بإضافة -2

 بن غفار بنو وهم األلف بعد وراء الفاء وفتح املعجمة الغني بكرس -3

 وإليهم ملسو هيلع هللا ىلص رسول صاحب الغفاري ذر أيب رهط وهم كنانة بن مناة عبد

 كنانة بن مناة عبد بن بكر بنو ومنهم .«هلا اهلل غفر غفار» ملسو هيلع هللا ىلص بقوله اإلشارة

 وهم الدئل هؤالء بكر ومن

 واضح الدؤيل األسود أبو ينسب وإليهم مناة عبد بن بكر بن -4

  .النحو علم

 خراآل يف وجيم الالم وكرس املهملة الدال وسكون امليم بضم -5

 وهو القيافة علم هؤالء مدلج بني ويف .عبدمناة بن مرة بن مدلج بنو وهم

 من نوحورا برصخد اآلن طائفة ومنهم بالشبه ذلك ونحو باألب بناال إحلاق

  .املرصية الديار من الغربية باألعامل وطائفة الشام بالد
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 يف وهاء املهملة الراء وفتح امليم وسكون املعجمة الضاد بفتح -6

 أمية بن عمرو ينسب وإليهم عبدمناة بن بكر بن ضمرة بنو وهم اآلخر

 قلتة بساقية طائفة منهم أن احلمداين ذكر وقد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صاحب الضمري

  إمخيم بالد من يليها وما

  .كنانة بني من العمريون ينسب وإليه كنانة بن عمرو  

  .كنانة من العامريون ومنه كنانة بن عامر 

 نب ثعلبة بن غنم بن فراس بنو عقبه ومن كنانة بن مالك  

 اهلل ريض طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري يقول هؤالء فراس بني ويف .مالك بن احلارث

 .«غنم بن فراس بني من سبعة منكم بألف يل يكون أن لوددت»  :معه كان من لبعض عنه

 احلمداين وذكر .بمرص اإلمخيمية من يليها وما قلتة بساقية مجاعة منهم أن احلمداين ذكر وقد

  .ةطلح بكنانة تعرف حوهلا وما باألشمونني مرص بصعيد طائفة كنانة من أن أيضا

 أي لتقرشهم قريش بنوة ويكنى كنانة بن النرض هو قيل

 لقريش مشهورة كانت أكلة وهي السخينة قريش عليهم يطلق وكان افرتاق بعد جتمعهم

 تيمبني  – حمارببني  – احلارثبني  – لؤىبني  – غالب بنى) :بطون وهم تأكلها

 ومن (سامةبني  – خزيمةبني  سعدبني  – حسلبني  – عامربني  – األحابيش – األدرم

 سيدنا منهم سهم بننو هصيص بنو) كعببني  ومن (،مرة بنو – كعب بنو) ،لؤىبني 

بني  ومن (اخلطاب عمربن سيدنا منهم عدى بنو – مجع بنو - العاص بن عمرو

 أبو سيدنا منهم تيم بنو – الوليد بن خالد سيدنا منهم - خمزومبني  – يقظة بنى) مرة

 – باألشمونني حممد وبنو طلحة وبنو سحاقإ وبنو البكريون ومنهم  الصديق بكر
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 زهرة بقرية باألشمونني بطون وهلم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أخوال وهم زهرة بنو ومنهم كالب بنو

 السيدة منهم أسدبني  – شيبةبني  – عبدالعزىبني  - الظواهر عدى بنى) قىص بنو

م بن والزبري خويلد بنت خدجية  بنو) وهم بمرص ع فرو وهلم الزبريون ومنه  العوا

 بنو – مصعب بنو اهلل عبد بنو – مالن بنو – غنى بنو – بدر بنو – مصلح بنو – رمضان

 – العبالت هلم ويقال نوفلبني  – هاشم بنى) مناف عبدبني  ومن (،عروة بنو – مرة

 – العزى عبدبني  – ربيعة بنى) شمس عبدبني  ومن ،(شمس عبدبني  – املطلببني 

 أيب بن ومعاوية  عفان بن عثامن سيدنا منهم أمية بنو ينتسب وإليهم أميةبني 

 وأسمة لقومة الثريد هشم ألنه هاشام وسمى هاشمبني  ومن ( حرب بن سفيان

 أسد – عبداملطلب) وأعقب مكة سيد وهو للحجيج والسقاية الرفادة له وكانت عمرو

 احلمد شيبة ويكنى عامر وأسمة املطلب عبدبني  ومن (املطلب - صيفى – فيصلة –

 – الزبري – العباس - احلارث) أعقب وقد اخلزرجية سلمى السيدة وأمة احلارث وابا

ر – املقوم – املغرية – حجل – احلمزة – طالب أبو – (هلب أبو) العزى عبد عبد  - رضا

 أم – عاتكة – صفيه) البنات ومن - :ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل  بن حممد الكريم الرسول والداهلل 

 .الحقا بمرص وفروعها األرشاف عن نتكلم وسوف ،(أروى – أميمة – برة – حكيم

 هؤالء احلارث بني ومن .فهر بن بنواحلارث وهم احلارث بنو 

  :ملسو هيلع هللا ىلص النبى بأصحا وهو باجلنة املبرشين العرشة أحد اجلراح بن عبيدة أيب رهط اجلراح بنو

  .يسق بن الضحاك منهم .ذكره املقدم فهر بن حمارب بنو 

 يلةقب النسب عمود حاشية عىل عنه ويتفرع .فهر بن غالب 

  .الذقن الناقص هو واألدرم غالب بن لؤي بن األدرم بنو وهم واحدة



 

195 

 

 

  :قبائل ثالث النسب عمود حاشية عىل منه ويتفرع .غالب بن لؤي  

 امرع الولد من له كان غالب بن لؤي بن بنوسعد وهم سعد 

  .الطفيل بوأ ومنهم بنانة بنو هلم فيقال يعرفون وهبا هبنان تهأ امر ومن وخمزوم وعامري

 حسل دالول من له وكان لؤي بن عامر بنو وهم عامر بنو  

  .يةاحلديب يوم :ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع الصلح عقد الذي عمرو بن سهيل حسل ولد ومن .وبغيض

 عمود عن اخارج   منه ويتفرع غالب بن لؤي بن كعب 

 الياء كونوس املهلمة الصاد وفتح اهلاء بضم هصيص األوىل القبيلة  :قبيلتان النسب

  صالعا بن عمرو منهم سهم بنو هصيص ومن .اآلخر يف مهملة وصاد حتت املثناة

 من أن احلمداين ذكر وقد .العتيق اجلامع حول مرص بفسطاط سهم بني خطة وكانت

  بالصعيد اأشتات   العاص بن عمرو بني

 وبن وهم اآلخر يف مهملة وحاء امليم وفتح اجليم بضم 

  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عدو خلف بن أمية ومنهم ذكره املقدم هصيص بن مجح

 ننياملؤم أمري ومنهم كعب بن عدي بنو وهم عدي بنو 

 قايضال ذكر وقد باجلنة املبرشين العرشة أحد زيد بن وسعيد  اخلطاب بن عمر

 الديار إىل مجاعة عدي بني من وفد أنه األبصار مسالك يف اهلل فضل بن الدين شهاب

 بني من رجال ومنهم .الفاطمي الفائز وزير رزيك بن طالئع الصالح وزارة يف املرصية

 ئعطال الصالح من لقوا  وأهنم العمري نرص بن خلف ومقدمهم  اخلطاب بن عمر

 من أن وذكر .الغربية األعامل سواحل من بالربلس ونزلوا  اإلكرام وافر رزيك بن

 .الشام ببالد العمريني
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  :النسب عمود حاشية عىل قبيلتان عنه ويتفرع كعب بن مرة 

 بكر أبو ومنهم .كعب بن مرة بن تيم بنو وهم تيم  

 بني نم أن احلمداين ذكر وقد .باجلنة هلم املقطوع العرشة أحد وطلحة  الصديق

 باألشمونني مجاعة  بكر أيب ولدي حممد وبني الرمحن عبد بني من الصديق

 الكل عىل وأطلق وأقرباؤهم هم فرق ثالث وهم  :احلمداين قال .بمرص والبهنسائية

  .إسحاق بنو منهم .طلحة بنو

  لبالدا يف كثرية أشتات وأكثرهم كثرية بطون وهم طلحة بنو

 ازهلمومن  الصديق بكر أيب بن حممد بنو وهم حممد بنو 

 وأكثرهم احلمداين ذكره فيام األشمونني بالد من املدينة وطحا سكرة وسفط بالربجني

 مالك  :امنياإلم مذهبي عىل العلامء من مجاعة منهم وخرج البهنسائية من بدهروط اآلن

  . والشافعي

 بفتح مخمزو بنو ومنهم .مرة بن يقظة بنو وهم يقظة بنو 

 خمزوم وبن وهم اآلخر يف وميم الواو وسكون الزاي وضم املعجمة اخلاء وسكون امليم

 منهم .أبيه ندو عقبه لكثرة يقظة أبيه دون القبيلة اشتهرت وبه كعب بن مرة بن يقظة بن

 كافرين بدر يوم قتال هشام بن العاص وأخوه هشام ابن جهل وأبو  الوليد بن خالد

 التابعي باملسي بن سعيد ومنهم .املسلمني خيار من وكان أسلم هشام بن سلمة وأخومها

 بأس وفيهم باألشمونني مرص بصعيد مجاعة خمزوم بني من أن احلمداين ذكر وقد .املشهور

 منهم كال أن وذكر .باحلجاز خالد بنوو بحمص خالد بنو منهم أن اأيض   وذكر .وشدة

 انقراض عىل بالنسب العلم أهل أمجع وقد  :قال ثم  الوليد بن خالدبني  من أنه يدعي

فهم بقية قريش أكثر فهم خمزوم بني من سواه من ولعلهم قال .عقبه   .اجلاهلية ىف وأرشا
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 دةواح قبيلة النسب حاشية عىل منه ويتفرع مرة بن كالب

ء وفتح اهلاء وسكون الزاي بضم زهرة وهي  بن ةزهر بنو وهم اآلخر يف وهاء الرا

 البك لزوجة اسم زهرة أن اجلوهري ذكر وقد .وغريه عبيد أبو قاله مرة بن كالب

 وهب بنت آمنةو عوف بن الرمحن وعبد وقاص أيب بن سعد منهم .إليها ولده نسب

 .مرص دبصعي األشمونني ببالد مجاعة منهم أن احلمداين ذكر وقد . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أم

 باملنيا زهرة بنو

 وهو قريش يف عظيام   قيص وكان مرة بن كالب بني قيص  

 مجع به جممعا يدعى حني قيص أبوكم  :الشاعر يقول ذلك ويف التفرق بعد مجعهم الذي

 بني من انتزعوها كانوا  أن بعد خزاعة من الكعبة مفاتيح وارجتع فهر من القبائل اهلل

 بنو  :األوىل القبيلة  :قبيلتان النسب حاشية عىل منه ويتفرع ذكره تقدم ما عىل إسامعيل

 بني سائر دون الكعبة مفاتيح كانت بنيه وبيد قيص بن الدار عبد بنو وهم الدار عبد

 ابنه مع أرسلها اخلزاعي غبشان أيب من الكعبة مفاتيح أخذ ملا اقصي   أن وذلك .قيص

 وقد إبراهيم أبيكم بيت مفاتيح هذه إسامعيل بني يا  :وقال البيتإىل  هذا الدار عبد

 احلجبي صلحة بن عثامن ولده ومن .حينئذ من بيده فبقيت .إليكم تعاىل اهلل أعادها

 عائشة لتدخل منه طلبها حني الوداع حجة عام الكعبة مفاتيح منه ملسو هيلع هللا ىلص النبي انتزع الذي

 اهلل فأنزل قط ليال   تفتح مل الكعبة إن  :وقال ذلك من فامتنع ليال   البيت عنها اهلل ريض

إىل  فيكم هي»  :وقال إليه فأعادها   ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ  :تعاىل

م   بحامه أن املسالك يف ذكر وقد .« القيامة يوم  عبد بني ومن .الدار عبد بني من اأقوا

 الدار عبد بن عثامن بن العزى عبد بن طلحة أيب بن طلحة ابن ذكره املقدم شيبة بنو الدار
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 اقوم   هؤالء شيبة بني من أن احلمدانى ذكر وقدإىل  بيدهم ومفاتيحها الكعبة حجبة وهم

  .هنار بجامعة يعرفون البهنسا بالد من بسفط بالصعيد

  األسود نب هبار منهم قيص بن العزى عبد وهو العزى عبد بنو 

م بن الزبري هؤالء أسد بني ومن  ؤمننيامل أم خدجية السيدة ومنهم العوا

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج

 ولد فمن .البهنسا ببالد مرص بصعيد طائفة الزبري بني من احلمداين ذكر وقد

 لزبريا بن مصعب بني ومن .رمضان وبنو مصلح وبنو بدر بنو الزبري بن اهلل عبد

  .غني بنو الزبري بن عروة ولد ومن .وراق بن حممد بجامعة يعرفون مجاعة

 النسب قريش يف مناف عبد ولبني قيص بن مناف عبد  

 قريش ايوم   افتخرت إذا  :بقوله طالب أبو أشار هذا وإىل الكريم واحلسب الصميم

  .قبائل ثالثة النسب عمود حاشية عىل منه ويتفرع وصميمها أصلها مناف فعبد بمفخر

 همو أمية بنو شمس عبد ومن .مناف عبد بن شمس عبد بنو 

 عرشة له فكان كرباأل أمية فأما  .مناف عبد بن شمس عبد ابني األصغر وأمية األكرب أمية بنو

 ستةو (العيص وأبو والعيص وأبوالعاص العاص وهم األعياص) يسمون أربعة  :أوالد

 بني من (عمرو وأبو وعمرو وأبوسفيان وسفيان حرب وأبو حرب) وهم العنابس يسمون

 ومن  . بحر بن سفيان أيب بن ومعاوية  عفان بن عثامن املؤمنني أمري األكرب أمية

 عقب ومن بالتالع هوالدأل فيقال األصغر أمية وأما .أمية بني خلفاء املراونة كانت ولده

  .العبالت هوالدأل فيقال األصغر عبدأمية بنت الثريا األصغر أمية

 بن يبطر بن نافع ومنهم مناف عبد بن نوفل بنو وهم نوفل 

  .لفنيمتآ شمس وعبد نوفل وكان  اخلطاب بن لعمر املصاحف كتب الذي نوفل بن عمرو
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 ملطلبا وكان مناف عبد بن املطلب بنو وهم املطلب بنو 

 النبي قال ىحت ذلك عىل بنومها فجرى ذكره املقدم مناف عبد بن هاشم أخيه مع امتآلف  

  .لشافعيا اإلمام املطلب بني ومن «إسالم وال جاهلية يف واملطلب هاشم يفرتق مل» ملسو هيلع هللا ىلص

 هلشمه هاشام   وسمي عمرو اسمهو مناف عبد بن هاشم  

 مسنتون ةمك ورجال - لقومه الثريد هشم الذي عمرو) قيل وفيه املجاعة أيام الثريد

 .الدأو أربعة النسب عمود حاشية عىل له وكان .قريش سيادة إليه وانتهت (عجاف

  (صيفي وأبو وصيفي وأسد نضلة)  :وهم

 اهلل عبد)  :اولد   عرش اثنا له وكان هاشم بن املطلب عبد 

ر - والعباس - الكعبة وعبد – والزبري - طالب وأبو - ملسو هيلع هللا ىلص النبي أبو  ومحزة - ورضا

  :عبيد أبو قال (واحلارث - باملقوم وهو والغيداق - وقثم - هلب وأبو - وحجل

 .اهلل وعبد واحلارث املطلب وأبو هلب وأبو والعباس  محزة  :لستة منهم والعقب

 وأما .العامل وزبدة الوجود خالصة وسلم عليه اهلل صىل النبي ولده فمن اهلل عبد فأما

 عقبه أن وغريه حزم ابن ذكر فقد محزة وأما العباسيون اخللفاء ولده فمن العباس

 كرم  طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري وهم أوالد ثالثة فله طالب أبو وأما .انقرض

 فاطمة من واحلسني احلسن  عيل املؤمنني أمري ولد فمن وعقيل وجعفر وجهه اهلل

 بصعيد منهم أن احلمداين ذكر وقد والغرب مألالرشق قد وعقبهام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت

 من مسكنهم وقال عيل بن احلسني ولد من الصادق جعفر بني اجلعافرة من مجاعة مرص

 حيدرة أوالد وهم احليادرة بطوهنم من وعد اورشق   اغرب   ساملوطإىل  منفلوط بحري

 ثعلب بن الدين حصن الرشيف منهم كان أنه وذكر جحيش أيب أوالد وهم والسالطنة
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 سمت قد وكان عرفت وبه (ناآل الرشيف ديروط) األشمونني من رسبام دروة صاحب

لدولة يف امللكإىل  نفسه  له فأعمل بيربس الظاهر ملك حتى وبقي األيوبية أواخرا

ئل  بحرجة قوم احلسني بني ومن قال .باإلسكندرية وشنقه عليه قبض حتى الغدر غوا

 من مجاعة أسيوط يف .احلسني ببني املسامة القرية تعرف هؤالء احلسني وببني منفلوط

 أقوام طالب أيب بن جعفر ولد ومن .قاسم الرشيف أوالدب يعرفون الصادق جعفر أوالد

 من أهنم يدعون هالل بن عامر من مجاعة وبالدها وبرصخد زيد بني بوادي الشام ببالد

  .اأيض   طالب أيب بن جعفر بني

 

 اهلل رحم») فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عند قيس ذكرت :قال أبحر بن غالب عن

 إسامعيل بيناأ دين عيل كان إنه نعم» :قال !؟قيس عىل ترحم اهلل رسول يا :قيل .«اقيس  

 يف اهلل سانفر اقيس   إن !اقيس   حي يمن يا !ايمن   حي قيس يا ،اهلل خليل إبراهيم بن

 إنام ،قيس غري نارص الدين هلذا ليس زمان الناس عىل ليأتني بيده نفس والذي ،األرض

ء اقيس   إن ،البيت أهل عنا تفلقت بيضة قيس  رواه اهلل سدأ يعني .(«األرض يف اهلل رضا

.واألوسط الكبري يف الطرباين

 عيالن سقي أعقب وقد السالم عليه إبراهيم سيدنا دين عىل كان أنه ذكر وقد 

 ،(عدوان) احلارث - فهم) جديلة عمرو ومن ،(خصفة - (،جديلة) عمرو - سعد)

 ذيد وأعقب (دوس - يشكر - زيد) عدوان احلارث أعقب وقد 

 وأعقب (عبس - كبل - احلارث) وابش وأعقب (غالب - وابش - (عيايه) عامر)
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 - كاهل - ظامل) أعقب الذي نوص عبس وأعقب (ربيعه - سعد - معاوية) احلارث

 - ناج - بكر) عدوان بن يشكر وأعقب (املستدر - أمحر - حسيل - الوارم - عامر

 - وشقة - عاديه - عدى) عوف وأعقب (يثيع - عوف - خارجة) بكر وأعقب (عياذ

 - جذيمه) رهم وأعقب (ود - رهم - عبس - عمرو) يشكر بن ناج وأعقب (سحيم

 أعقب الذي سعد عىل ومن (الدرعاء - احلارث - عوف) ثعلبه وأعقب (ثعلبه - عىل

 - رئاب) أعقب الذي عمرو يشكر بن عياذ ومن (عدى - عائش - عمرو - أنس)

 ثعلبة - عامر - سعد) ظرب وأعقب (وائلة - هلب - حجر - ظرب - ملكان - مالك

  .(كثري - جنادة - مالك - دمهان) أعقب الذي عوف سعد ومن (صعصعة - عمرو -

 – حبال - (باهله) مالك – عمرو) منبه ومن ،(منبه – غطفان) سعد ومن

  (ثعلبة – معاوية

 – حرب – أهون) ريث ومن ،(ريث – ،(مطري) ومنهعبد اهلل ) غطفان ومن

 نذبيا ومن ،(عامر – عبس – ذبيان – أنامر) بغيض ومن ،(أشجع - بغيض – مازن

 (بةثعل – عوف – عبد) سعد ومن ،(فزارة) عمرو – سالمان – سعد – هاربة – عامر)

 (ملكان - عامر - منصور – سعد) عكرمة وأعقب (حمارب - عكرمة) خصفة وأعقب

 وازنه) منصور وأعقب (احلارث - الديل) أعقب الذي محار ومنه ناج ملكان وأعقب

  .(سالمان - مازن - سليم -

 :عيالن قيس عمومته بنی فی اخلندفی التميمی جرير يقول

 أزرت دياااااار احلااااي أم ال تاااازورهااااا

 فااااال تاااااأماااان احلااااي قاااايساااااااااااااا فااااإهناااام

 مياااااامني خطاااااارون حيمون نساااااااااوة

 

 وإين مااااان احلاااااي اجلاااااامد فااااادورهاااااا

 بنو املحصاااانات مل تدنس حجورها

 مناااا جياااب تعلو يف قريش مهورهااا
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 أال إنااااام قاااايااااس نااااجااااوم مضااااااااااااياااائااااة

 تاااعاااااد لاااقاااياااس مااان قاااااديااام فاااعاااااهلااام

 فاااوارس قاااياااس ياااماااناااعاااون محاااااهااام

 وقاايااس هاام قاايااس األعاانااااة والااقاانااااا

يم وذباياااااان وعابس وهوازن  ساااااااااالا

 ألااام تااار قااايساااااااااااااا ال يااارام هلااااا محاااى

 ماااالااااوك وأخااااوال ماااالااااوك وفاااايااااهاااام

 فاااااإن جااباااااال الااعااز ماان آل خاناااادف
. 

 يشاااااااااق دجى الظلامء باااللياال نورهااا

 طوال وسااااااااورهااابيوت أواسااااااااايهااا 

 وفيهم محاااة اخلياال تاادمي نحورهااا

 وقيس محاااة اخلياال تاادمي نحورهااا

 حصاااااااااون إىل عز طوال عمورهااااا

 ويقض بسااااااااالطااااان عليااااك أمريهااااا

 غيوث احليااااا حيي البالد مطريهااااا

 لقيس فقاااااد عزت وعز نصااااااااايبهااااا
. 

  ،نعدنا بن معد بن نزار بن مرض بن عيالن قيس بن سعد بن غطفان بنو هم

 الولد من له كان ،غطفان بن ريث بن بغيض بن عبس بنو وهم 

 - جروة) احلارث وأعقب (غالب - احلارث - املعتم) قطيعه ومن (وورقة ،قطعية)

 (قمري - ربيعه - يربوع - بجاله) مازن وأعقب (زبينة - شداد - عامر - مازن - ذكوان

 - خالد - خلف) رواحة وأعقب (روح - رواحة - رياح - عبيد) ربيعه وأعقب

 – زنباع - أسيد - حذيم – قيس) جذيمة وأعقب (حنظلة – عمري - عمرو - جذيمه

 - مالك - ورقاء - شاس) زهري األمري وأعقب (وغطفان عبس بنو أمري وهو زهري

 بن قطيعة بن غالب وأعقب (احلارث - عمرو - حصني - خداش - عوف - قيس

 - جويه) خمزوم وأعقب (عبد - خمزوم) مالك وأعقب (عوذ - قيس - مالك) عبس

 معاوية قراد ومن (صحار - مريطة -عبد اهلل  - زائدة - معيط - جراد - جدار - قراد

 ربيعه) أعقب الذي بجاد مالك بن عبد ومن عنرتة والشاعر الفارس ومنه شداد ومنه
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 بن غالب بن عوذ وأعقب (عدا - خلف - عدى - أبوكعب -عبد اهلل  - رسيع -

ثة - ناشب - معلق - شعار) هدم وأعقب (سهم - عبد - هدم - وائلة) قطيعه  - كرا

عبد اهلل  وأعقب (مناف عبد –عبد اهلل  - زيد - أفلت) ناشب وأعقب (حلبس

 زيد بن عمرو بن الورد بن عروة) والشاعر الفارس زيد ومن (زيد - سفيان - األسلع)

 داحس حرب صاحب زهري بن قيس ومنهم الصعاليك بعروة املعروف (عبد اهلل بن

 الغرباء زهريواألخرى بن لقيس داحس تسمى إحدمها كانت فرسان ومها ،والغرباء

 بني احلروب فدامت ،فتقاتال بالسبق احلكم يف فأختلف فتسابقا ذبيان بن فزارة لبنى

  .عاما أربعون وذبيان عبس

 عبس ابن أدرى فام ،عبسإىل  ينسبون أحياء هالل بني من زغبة أحياء ويف :قال

 نسبب وإليهم الرجل سمي وبه األسد والعبس اجلوهري وقال ،آخر عبس أم ،هؤالء

 تمجرا  من عبس ان القلقشندي وذكر بالشجاعة املشهور العبس شداد بن عنرتة

 اديو ييل مما بنجد ومنازهلم ،عيالن قيس من بطن :غطفان سائر عن وقال ،العرب

 عىل واستولت يةسالماإل الفتوحات يف تفرقوا  ثم ،(وسلمى أجا) طيء وجبل القري

  .القحطانية طييء قبائل مواطنهم

 اسم طغى وقد النادرة لشجاعته الزول وسمى العبس رشيدإىل  ينتسبوا  وهم

 لدى وخمطوطات شجرة ذكرت والذي رشيد جلدهم نسبة الرشايدة رشيد بني قبيلة

 بن سعد بن مرشود بن رشيد) هو الزول رشيد أن السودان يف رشيد بني وشيوخ عمد

 بن مريبيع بن راشد بن مرشود بن مبارك ابن سلامن بن مريبيع بن رشيد بن بريعص
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 خراش بن الربعي بن مالك بن سعد بن خراش بن سامل بن حذيفة بن احلارث بن ربيع

 بن غطفان بن ريث بن بغيض بن بن قطيعة بن غالب بن مالك بن عبس بن بجاد بن

 .عيالن قيس بن سعد

 عامن نةوسلط والكويت ماراتواإل السعودية يف رشيد بني قبيلة أبناء يتواجد

 نسبه هالرشيدي تدعى منطقه فيها وتوجد وفلسطني) واليمن ردنواأل ومرص والسودان

ئرو قطرو املغربو تونسو البحرينو ريرتياإو وليبيا (هلم  صلاأل همبالد ولكن اجلزا

 يف رشيدوهم بني حرة تسمى مدينة هلم وحايل نجد يف السعودية يأ العرب جزيرة

 .الرباعصة ليبيا وىف احلجاز

 مرص إىل هاجرت التي القبائل من العربية البالد وبعض مرص يف الرشايدة قبيلة

 مرص ايل جاءت عبس بطون من بطن هي الرشايدة وقبيلة احلجاز مدن من الرشايدة قبيلة

 القبيلة وهذه. السودان يف فروعها من وكثري بالسودان امرور   اتقريب   سنة 200 من أكثر

 منطقة يف ايض  أو كيام عرب تسمى منطقه يف امبو كوم يف أسوان يف مرص بقاع يف ةمنترش

 قرية محادي نجع ويف. سناإ مركز يف قنا حمافظة يف. الرشايدة عرب ماسمهو نارص تسمى

 العركي يف اوايض   سالم احلاج عرب فرشوط مدينة ويف. الرشايدة بعرب تسمي ببهجوره

 بوأ أوالد عرب ماسمه طهطا ويف جرجا يف سوهاج حمافظة ويف. رشايدة املفاحلة عرب

 حمافظة ويف الرشقية حمافظة ويف املطرات عرب يسمون سيوطأ رشق سيوطأ ويف. ديه

 السعوديه يف منترشه العريب الوطن ويف11 وكيلوه ورسبيم عطوه بوأ منطقة يف سامعليةاإل
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 ويف الرباعصة يسمون ليبيا ويف الكويت يف ايض  أو األسايس مقرها وهو ينبع منطقة يف

  .الزبيدون ويسمون سودان وبور اخلرطوم يف السودان

 قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن فزارة 

 متسع يمعظ فبطن سعد بن غطفان بنو أما ،عدنان بن معد بن نزار بن مرض ابن عيالن

 فرتقوا ا ثم ،طيء وجبيل القرى وادي ييل ما بنجد ومنازهلم ،والبطون الشعوب كثري

 ورواحة فزارة قبائل وكانت ،طيء بالدها معظم عىل واستولت ،يةسالماإل بالفتوحات

  .برقة ببالد ،(سليم بنى) مع

 شمخ – عدى – رمى – مرة) أعقب فقد فزارة ويكنى ،(عمرو)

 – حجان) مازن ومن ،(شكم – ثعلبة – ربيعة – سعد) عدى وأعقب (مازن – ظامل –

 عبد – عقيل – احلارث) هالل ومن ،(املتبل - هالل – احلارث) شمى ومن (شمى

مة – جويه – رنيم أسعد) أعقب الذي لوذان) عدى بن ثعلبة ومن ،(اهلل  منو (خزا

 – محل) بدر ومن (جساس –بدر) عمرو ومن ،(عبد – عامر – عمرو – عمري) جوية

 فةحذي ومن ،(ربيعه زيد – يزيد – زبان – قيس – حذيفة – احلارث – عوف – مالك

 (رشيك مالك عفو – شداد – زيل –مسهر حصن - جراح – ورد – معاوية)

 – احلارث – حريج – عرش) حرام ومن ،(محمة) مالك – حرام)

 – وهب – عصيم) بغيض ومن (بغيض – عياذ – سود – عمرو) مالك ومن ،(حرجة

  (عركى عمرو – قتادة – وهبان – واهب – حديج – زيد

 ومنه ألي عصيم ومن ،(ألي – هالل – عصيم)

 (عمرو – عوف – عوث – حرفة) .(خمدش – خشان – خماشن – أخشن)
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 اجلامعات إليهم لوأضفنا كذلك (حصني رئب – رياح – سبيع) ومنه ربيعه عوث ومن

 يربطون أرجحه ما وهو األنساب علامء بعض ذلك رجح كام فزارة من وهم والقطعان

 اخربنى اجلامن وقالئد األرب هناية يف فزارة عن القلقشندى العالمة قال بالبزعة نسبهم

 احلساسنة اجلامعات/ حممد/ أوالد صبيح/ مثل فزارة بطون عن برقة أهل من خمربون

 العقيبات/ النحاسسة/ املواسى/ املواجد/ املكارس/ املساورة/ اللواحس/ القيوس/

 طائفة جاءت وقد (العرشا  العالوى/ بالبحرية/ املطامري أبو مركز سمى عليها املطامري

 القبائل كثري أصول وهم القرى عىل وتوزعوا  البحرية ونزلوا  بربقة منهم كان ممن

  .(فزارة بنو سرية) والفيوم بالبحرية والعائالت

 ،رىالق ووادي بنجد منازهلم وكانت ،ومازن ،عدي الولد من :لفزارة وكان

بل بأرض ومنهم ،مكاهنم طيء من جرياهنم ونزل ،أحد منهم بنجد يبق ومل  سطرا

 نهمم اآلن األقىص املغرب ويف ومرة ،وسعد ،وشمخ ،وفزان ،رواحة قبائل الغرب

  .(ملحان من) املعقل من أهلها مع اختلطوا  كثرية أحياء

 رةواالم وبرقة وىف مرص ىف البحرية مساكنهم فزارة من بطن 

 لبغ غطفان من حي :أشجع عن وقال مقدم بن قائد بني من الرتكية والدأل فيهم

 له انوك :،غطفان بن ريث بن أشجع بنو وهم  له فقيل أبيهم اسم عليهم

 يف لوقا ،الصاحبي األشجعي هبرية بن جعدة منهم ،وعمرو ،وسليم بكر :الولد من

 ومنهم ،الصحايب سنان بن معقل سيدهم وكان ،النبوية املدينة عرب هم كانوا  العربة

 حي نهمم األقىص وباملغرب ،املدينة حول بقايا بنجد مسعودوهلم بن نعيم الصحابى

م ابن وذكرمنهم عدد وهلم ،سجلامسة بجهات املعقل عرب مع يظعنون األن عظيم  حرا

  .ابدر   شهد ،الصحايب األشجعي
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 بن مغيض بن ذبيان بن فزارة بنو وهم والسودان وليبيا مرص ىف فزارة وتوجد

 فكانت ظهره فزر خاهأ ذبيان بن سعد ألن عمرو هواسم فزارة وسمى غطفان بن ريث

 وسعد وشكم ومازن ومرة وظامل شمخ كبنى عشائر فزارة وىف (فزارة) فسمى فزرة بة

 بضواحى ومجاعة الصعيد ىف فزارة من مجاعات مرص وبأرض ذالك وغري ولوزان

 بنو بطوهنم منو فزارة بخراب املسامة البلدة عرفت وهبم وماحوهلا قليوب ىف القاهرة

 سميت قرى املرصية الديار من القليوبية بأعامل بدر بنو اليه املنتسب بدر ابو وهو عدى

 وطوخ سويف ببنى وببا بأسيوط ومنفلوط وديروط بسوهاج جهينة ىف فزارة باسم

 قبيلتة هؤالء بدر بنو القلقشندى ويقول مازن بنو جوارهم واىل والفيوم واملحمودية

 عمهمبني  فيها وجياورهم املرصية الديار ىف القليوبية وهلم ينتسب وفيها هلا يعزى التى

 بينهام القلقشندى عهد حتى والزالت ختصة بالد منهام ولكل فزارة ابن مازنبني  من

 بلدتنا هلأ القلقشندى وقال والغلبة والقوة الرياسة منهم بدر ولبنى وشحناء عداوة

 وتوجد خرىأ حاشية وىف مازنبني  وفرقة بدربني  فرقة فرقتان القليوبية من قلقشندة

 ومنها طهطا بمركز وهى جرجا ملديرية التابعة فزارة منها فزارة باسم قرى مرص ىف

 بن سعد بن حرامإىل  نسبا ديروط ىف حرام وبنى فزارة وقرية .ملنفلوط التابعة الفزارية

 صارت الفزارين منية البحرى الوجه وىف .ليثبني  من وقيل ذبيان بن فزارة بن عدى

 قرى وتوجد بالقليوبية بنها ملركز التابعة فزارةبني  قبائل من العطار ميت قرية ناآل

 البحرية وىف (سنورس) بالفيوم فزارة وكفر املحمودية وطوخ وديروط ببا ىف فزارة

 من مجاعة انإىل  املقريزى اشار وقد والفيوم سويفبني  ىف فزارة ورشيدو والدلنجات

 السودان ىف فزارة (املنيا حمافظة) البهنسا بكورة تسكن كانت (ـه 810 سنة بعد) فزارة

 البزعة الزيادية جراربني  حامد دار االتية العشائر من وتتألف كردفان منطقة ىف يعيشون
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 وبنى االفريقى الشامل من والبزعة اهلالىل زيدإىل  ينتسبون والزيادية املعاليا الشنابلة

  .(اجلرارة) جرار

 فزرة بة فكانت ظهرة فزر اخاة ذبيان بن سعد الن عمرو واسمة فزارة وسمى

 ولوزان وسعد وشكم ومازن ومرة وظامل شمخ كبنى عشائر فزارة وىف (فزارة) فسمى

 ومجاعة الصعيد ىف فزارة من مجاعات مرص وبأرض ذالك غري صبيح بنو بدرو بنوو

 بنو فزارة بخراب املسامة البلدة عرفت وهبم حوهلا وما قليوب ىف القاهرة بضواحى

 ويقول القليوبية عاملأب بدر بنو هليإ املنتسب بدر بوأ وهو عدى بنو بطوهنم من فزارة

 هلم ويقال فزارة بن عدى بن ثعلبة بن لوزان بن جويه بن عمرو بن بدر بنو القلقشندى

 املرصية الديار ىف القليوبية وهلم ينتسب وفيها هلا يعزى التى هقبيلت هؤالء (البدارى)

 هختص بالد منهام ولكل (املوازن) وهم فزارة ابن مازنبني  من عمهمبني  فيها وجياورهم

 وشحناء عداوة بينهام (اهلجرى التاسع القرن بداية ىف) القلقشندى عهد حتى والزالت

 من قلقشندة بلدتنا هل)أ القلقشندى وقال والغلبة والقوة الرياسة منهم بدر ولبنى

 عىل وفدوا الذين صبيح بنو بطوهنا ومن مازنبني  وفرقة بدربني  فرقة فرقتان القليوبية

 عىل البندقية أمري وحروب بالبالد حلت التى املجاعة أثر من بليبيا برقة بالد من مرص

 بأبنوب وأسيوط طوق أوالد ىف الصبحة قرية ىف وينترشون الصبحة عليهم ويقال ليبيا

 بقنا الشوخيات ومنهم حممد أوالد صبيح/بني  ومن والرشقية بالقوصية الصبحة بقرية

 املساورة/ اللواحس/ القبوس/ احلساسنة/ اجلامعات/ وقنا/، وأسيوط بسوهاجو

 العقب حممدبني  ببلدة وينترشون العقيبات النحاسسة/ املواسى/ املواجد/ املكارس/
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لطامري مركز ان ويقال املطامري الطواشى/ املواشى/ بأسيوط/  منسوب بالبحرية ابوا

 بصدفا األقادمة عرب النيل غرب أستقروا الغشاشمة/املقادمة / الشعوب/ هلم

 الشنفة/ اللواحق/ املواجد/ نفاية/ بنو (مسعود بأسيوط/بنو وأبنوب وأبوتيج

 وثالثون مخسة وهم طوق أوالدب الصبحة عرب مرص ىف ومنهم الزوايتني العالوى/

 بن عقيل بن جابر بن سالمة بن مازن بن عامر بن عدى بن صبيح/إىل  وينتسبوا  عشرية

 جرجا ملديرية التابعة فزارة منها فزارة باسم قرىو فزارة بن مازن بن سعد بن هالل

  .جهينة ومركز طهطا بمركز وهى

 وهم بسوهاج املراغة بمركز ةالكبري القرى من

 - عبد اهلل - عبو - الرتاكية - املهاجرين - والعمدة – مرعى ومنهم الضواحى)

 أبو – لزنانىا - الشكاوية - املهجر - املقارنة - القواعيد - اويطبن - شقة - السحيان

فلة - املقىل - فهمى - الشعابات - قسط  - لقاسما أبو – القرية - الكلبى - النوا

تلة عيسى - قاسم - تركى أبو – حممد ح - اجليالنى  - الوانيةال - الدرايسة - البوا

  (شعيب - املرصي - الغول - الغمومة - الشعاينة - افرةعالز

  .(األفندى عمران/) بيوت ومنهم 

 - قاسم حممد/ احلاج الكريم/ عبد عابد/ حسن) بيوت ومنهم 

 (غفري - محاد

 (حممد/زعفر/صالح/حامد/جماهد احلاج) بيوت ومنهم

 وطأسي بالقوصية فزارة ىف مجاعة وهلم اخلاليلة) بيوت ومنهم

  .(نارص/مجعة/ابراهيم/أعمر) بيوت ومنهم

 (أبوعىل/حسنني/أبواحلسن/حسني/ابراهيم) بيوت ومنهم 
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  (ياسني السميع/حممد عبد) بيوت ومنهم

  .(حممد/محاد أبوزيد/عىل/أمحد/) بيوت ومنهم

 حممود/ ثعلب/ املغابئة/ شعيب/ أيوب/ احلج) بيوت ومنهم

  (ماىض احلداد/ فرج/

 ىاجليد - املوجود عبد – الوحش - الغول) عائالت وهبا 

يات - عطية - الدرايسة - العزوبة - تعلب - تغيان - صالح -  العرا

 وعزبة رةفزا  عرب قرية ىف بأسيوط والقوصية ملنفلوط التابعة الفزارية ومنها

ر قريةو فزارة بن عدى بن سعد بن حرامإىل  وينتسبون حرام وبنو فزارة  بأسيوط ةفزا

 قريةو العائالت وكثري قرشى - نعامن - املناشى - شعالن - عثامن) عائالت وهبا

  بالقوصية الصبحة

  (عبداملوجود - زعفر - جماهد) عائالت امحد أوالد من جهينة من ومعهم

 السكاكرة/ الطباخة/ اخلاليلة/)

  وغريهم الصباغني/ الوسية/ الشعالنية/ اخلروقة/

 العطار يتم قرية وىف .الفزارين منية البحرى الوجه وىف باملنيا 

 املحمودية وخوط وديروط وىف .ببا ىف فزارة قرى وتوجد بالقليوبية بنها ملركز التابعة

 فزارة من مجاعة انإىل  املقريزى اشار وقد .البحريةو (سنورس) بالفيوم فزارة وكفر

 نطقةم ىف السودان ىف فزارة وتسكن البهنسا بكورة تسكن كانت (ـه 810 سنة بعد)

 الزيادية/ /اجلرارة ويسموا  جراربني  حامد/ دار) :اآلتية العشائر من وتتألف كردفان

  .(املعاليا الشنابلة/
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 الشامل من جاءوا هنمأ يزعمون والبزعة اهلالىل زيدإىل  ينتسبون

 ليبيا ىف ةفزار بطون عن التليسى ماقالة بالبزعة نسبهم يربطون جرار وبنى فريقىاإل

  .احلارض بالوقت

 أن وأضاف (ومبارك منترص/) وفروعها ودان قبائل إحدى

 نم وتفرعوا  (اهلل ونرص ومربوك/ مجاعة/) وفروعها سوكنة ىف اجلامعات هؤالء

 ارةفز بطون من اهنم للقلقشندى رصيح نص عنهم جاء قد واجلامعات ودان مجاعات

 وليبيا بمرص املرابطني قبائل وبعض القطعانو اجلامعات قبائل تكون أن أرجح ولذلك

  .فزارة القطعان ىف نجد ولذلك فزارة من هم

تة قبائل من   ابن أوالدو الزعابى ومنهم املساورة وفروعها مرصا

 واملانى واألحنف دخان ابن ومنهم والكواىف وشلوف راشد وابن تايب وابن حميسن

 العاطى عبد وسيدى واجلرشاء والذئب واملنترص وعىل والوحيدات إسامعيل وابن

 ان حيتمل _ وقال واخلرارزة والرئيس وشنيشح والطويرات قريصة أوالدو والفوارين

 وحدات فزارة من ان واضاف غطفان بطون احدى فزارة من املساورة من هؤالء يكون

 وفروع سويف وبنى الفيوم ىف فزارةو سليمبني  حلفاء وفزارة وبرقة زليطن ىف قوية

 بالسالطنة/ ويلقبون وهب أوالد بيت/ منهم موسى) سويف وبنى الفيوم ىف فزارة

 الفزارى حييى زرية وهم ،وهيد – شوك بوأ وبيت باحلصاوية/ ويلقبون حجازى وبيت

 عائالت ومن خليفة/محد/عمري/اللمعى) مههاأ عديدة بيوت ومنة بالصغري امللقب

 عائالت ومن جندير بوأ وابشواى وقوتة وقارون طساإو طامية مركز ىف بالفيوم فزارة

 نسب املؤرخني بعض الضعفاوارجع قبيلة وتوجد مسعود/ طنان/ / احلسينية طه/)

 وانفصط سويفبني  ىف وذالك بالفيوم ابشواى مركز بالنزلة ويقيمون فزارةإىل  الضعفا
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 قمن ىف فزارة ماأ .الظامل اللمعى عائلة تقيم حيث املراغة صري بوأو بسمسطا ومنهرو

 صقر/ الدوح/ خالف/) فروعهم فمن سويفبني  بمحافظة الواسطى مركز العروس

 ايض  أ الواسطى بمركز وافوة راىض كوم ىف بيوت هذة ومن (عامر عويد/ الزعيط/

 ومن امليمون قرية ىف ةفزاربني  يعيش امليمون بقرية ايض  أو سويفبني  بمحافظة

رية العائالت  والعائالت/ البيوت من العديد منه ويتفرع سالم/ بيت بامليمون الفزا

 بيت ويعترب دياب بوأ بيت ومنهم محد وبيت سلومه وبيت رسيع ابو وبيت سالم بيت

ريه البيوت همأ من محد  .ومراد وهيه رسالن وبيت صميدة وبيت امليمون بقرية الفزا

ر ةقبيل وايل ر بالفيوم ةفزا  الدوح وعائلة .ربيع منشاه ةقري يوجد ايض  أ دفنو ةقري وبجوا

  .سويف وبنى بالفيوم ودفنو طساإ بمركز

 باحلصاوية ويلقبون حجازى وبيت بالسالطنة ويلقبون 

 شوك بوأ وبيت

 عديدة بيوت ومنه بالصغري امللقب الفزارى حييى ريةذ وهم 

بني  ىف وذالك بالفيوم ابشواى مركز بالنزلة ويقيمون (اللمعى عمري/ محد/ خليفة/)

 فزارة املالظ اللمعى عائلة تقيم حيث املراغة صري بوأو بسمسطا ومنهرو وانفصط سويف

 صقر/ الدوح/ خالف/) فمنهم سويفبني  بمحافة الواسطى مركز العروس قمن ىف

 يف زارهف يوجد ايض  أ الواسطى بمركز وافوة راىض كوم ىف بيوت هذه ومن (عامر عويد/

 ىلإ بونوينتس مخيس بيت) منها ةعديد بيوت ومنهم نارص ملركز التابعه هببشبن ةقري

  .باحلصاوية ويلقبون وحجازى بالسالطنة ويلقبون وهب بيت ومنهم املوايس

 يف الشنابلة سكن ،فزارة قبيلة من أصلها ،عربية قبيلة هم 

 يف بعضهم استقرو مرص الشنابلة نزلو ،تدمر من بالقرب مضارهبم كانت الشام بادية
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 جنوبا نزحوا  ثم ،الكنوز حيث ،املعدن ببالد استقرواو جنوبا البعض ونزل ،أسيوط

  .بالسودان ستقروااو

 نب عدى بن ثعلبة بن لوذان بن جؤية بن بدر بن حذيفة بنو هم

 ينيعدنان مرضيني عيالن بن قيس من غطفان بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن فزارة

 قبائل نأ ملعلوما منو بدر لبنى ةنسب البدارى مركز أن وقيل البدرى بدربني  إىل والنسبة

 مع ليبيا يف امنه استوطنو القيسية اهلجرة إبان فريقياإ شاملإىل  بمجملها دخلت غطفان

 املعقلو هوازن فروع مع اشجع سارت فيام ،(عبس) رواحةو ،(فزارة) قبائل سليم بني

 (السهكه) يلةقب فيها فروعهم منو .فزان .ليبيا يف بدر بني مراكز من كانو .الغربإىل 

 بدر وبنو) فقال نسبه عن القلقشندي الكبري النسابه حتدث قد سبهاوو الشاطي وادي يف

 الديار من بيةالقليو بالد عرب جل ومنهم ننتسب وفيها نعتزي إليها التي قبيلتنا هؤالء

 وال صهخت بالد منها ولكل فزارة من مازن بني من عمهم بنو فيها وجوارهم املرصية

 بلدتنا أهلو والغلبة والقوة الرئاسة منهم بدر ولبني والشحناء العداوة بينهام زالت

 سادات نم سيدو غطفان سيد بدر بن حذيفة اجلاهلية يف رجاالهتم من كانو .(قلقشندة

  .البدارى قبيلة بدر بنو ومن .قيس

 يف والدبابسة ،والصالحات احلشابكة محائل فزارة يف تنتسب :فلسطني ويف

 ،لسطنيف شاميل برقة موايس من مجاعة نزلت ا م1814 نح ويف .نابلس جبال يف طلوزة

 مرج يف ةسطو له كانت الذي احلايس موسى بن عقيلة» منهم اشتهر فزارة يف واملوايس

 فزارة لبنيو :العراق ويف .حيفا أعامل من أعبلني يف ودفن م1870 عام وتويف ،عامر ابن

 اجلنوبو الوسط يف وسطاأل الفرات هنر عىل ويتوزعون حجيم بني بقبيلة يعرفون فرع

نيةو الساموه حمافظة يف سكناهم كثرأو فخذ عرش مخسة من ويتكونون   .النارصيةو الديوا
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 احق/اللو املواجدة/ النعاسة/ العواسى/ العقيب/ اجلامعات/ املساورة/) 

 (ةبالل القيوس/ املواسى/ املسامري/ الفحوص/ احلساسنة/ الشنعة/ الغشاشمة/

 نسبهم بطونير أنا أرجحه كام فزارة من وهم والقطعان اجلامعات ليهمإ ضفناأ لو كذلك

 خربنىأ :اجلامن وقالئد األرب هناية ىف فزارة عن القلقشندى العالمة قال بالبزعة

 ساسنةاحل اجلامعات/ حممد/ أوالد صبيح/ مثل فزارة بطون عن برقة هلأ من خمربون

 قيبات/الع النحاسسة/ املواسى/ املواجد/ املكارس/ املساورة/ اللواحس/ القيوس/

 طائفة اءتج وقد العرشا  العالوى/ بالبحرية/ املطامري أبو مركز سمى عليها املطامري

 اجليزة يىل مما االبهنس طرافأب ونزلت املرصية الديارإىل  يليها وما بربقة منهم كان ممن

 ىف فزارة من كثري خذأ وقد اهلجريني والتاسع الثامن القرنني ىف وصولة قوة هناك وهلم

 للعباس نسبهم يدعون الذين السودانية النسب من ويظهر السودانإىل  طرقةإىل  مرص

 خرىأ بائلق وأ غطفان من فزارية ارومة كلهم احلقيقة ىف هم اهلاشمى املطلب عبد بن

 جلامعاتا احلارض بالوقت ليبيا ىف فزارة بطون عن التليسى هقال ما عيالن قيس من

 نةسوك ىف اجلامعات هؤالء نأ ضافأو ومبارك منترص وفروعها ودان قبائل حدىإ

 جاء قد واجلامعات.ودان مجاعات من وتفرعوا  اهلل ونرص مربوك مجاعةو وفروعها

تة قبائل من الكوىف فزارة بطون من هنمأ للقلقشندى رصيح نص عنهم  روعهاوف مرصا

 الكواىفو وشلوف راشد وابن تايب وابن حميسن ابن أوالدو الزعابى ومنهم املساورة

 وسيدى واجلرشاء والذئب واملنترص وعىل والوحيدات إسامعيل وابن واملانى

 وقال ةواخلرارز والرئيس وشنيشح والطويرات قريصة أوالدو والفوارين العاطى عبد

  .هؤالء يكون نأ حيتمل
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 وحدات فزارة من ان واضاف غطفان بطون احدى فزارة من املساورة من

 فزارة روعف ومن سويف وبنى الفيوم ىف سليمبني  حلفاء وفزارة وبرقة زليطن ىف قوية

 بيتو بالسالطنة ويلقبون وهب أوالد بيت منهم موسىبني  سويف وبنى الفيوم ىف

  وبيت باحلصاوية ويلقبون حجازى

 سليمي بن مثل مثلها املغربية هوارة مع ندجمتا فزارة أن يوه هامة ملحوظة

 لنازحةا هوارة بطون من ونجد هوازن من نرص وبنو عامر بن هالل وبنى ربيعه وبنى

 وارةه باسم كلهم ودخلوا  هوازن من وربيعة هالل من وبطون وسليم فزارة مرصإىل 

 بن ربد سما رفعت الوثائق بعض أن نجد بل واجلرود الوثائق بعض هأكدت ما وهذا

 قبيلة نم الرجل هذا كان املامليك عرص ىف كبرية بثورة قام الذي هوارة زعيم سالم

ر أمري أول الفزارية املوازن من مازن بن إسامعيلو هو فزارة من شمخ  عند ةهلوا

 .الصعيدإىل  صعودهم

 لقرية نسبة مطري فهناك ،احلالية مطري قبيلة عىل ا حرص   وليس شائع أسم مطري

 ذكرهم املطريي بكر أبو اسحاق حممد بكر أبو العالمة ومنهم العراق شاميل املطرة

 التاريخ قبل ذكروا وهؤالء احلكم ابن مطري أبناء مطري وهناك .ـه538 عام السمعاين

 ومنهم مطري :هتيم قبائل من سيناء جزيرة ىف وهناك ،املصادر يف ذكر هلم يعد ومل أعاله

 من ذبيان من فزارهبني  من صبيح من بطن هى مطري شقري نعوم قاله ما هذا» الدواغرة

 انامر وأ شجعأ وأ عبس - مرة - ثعلبة - فزارهإىل  يتنتم مطري أفخاذف ذنإ .غطفان
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 مطري أفخاذ اذن مطري يف جذم كربأ اليوم وهم .عمهم وهو غطفان بنعبد اهلل  وهناك

ء واحد جد بناءأ من غطفانية أفخاذ هى  أو شجعأ وأعبد اهلل  وأ عبس وأ ذبيان من سوا

 .فزارة وأ رواحة

 ئلقبا ومنه (ذبيان) (نامرأ - شجعأ - عبس - ذبيان) قبائل ومنه

 ثارت ما]وعند (مطري) مطري ومنه (صبيح) انبثق فزارة ومن (مره - ثعلبه - فزارة)

 ريوالند اعبس  عبد اهلل  بنو ساندت وذبيان عبس بني بني والغرباء داحس حرب

 (طريم - فزارة) ذبيان وهزيمة اجلاهليه ىف والغرباء داحس حرب بعد ذلك ماسبب

 ابناء حتت انضوى عبس من تبقى وما العربى الوطن باقى ىف عبس تفرقت لعبس

  .مطري من فزارة من عمومته

 اوهلأ رئيسية فروع ثالثإىل  وينقسمون ..الغطفانية مطري قبيلة فروع

  (علوى) لثالثا والفرع (برية) الثاين والفرع (غطفان بنعبد اهلل  بنو) األول الفرع

داَ واف اديار   مطري قبيلة فروع أكرب ماطايارعبد اهلل  باانااو وال  أ  أوعبد اهلل  بنوو را

ه  اديار   الغطفاني ة طياارم قبيلة فروع أكرب يعتربون اآلن فهم عب اد أوالد أو العبادل أو عبدل 

 جدهمإىل  سبةن عبااا اد أوالد هي سامعها عند كثرية قبائل أرعبت طاملا التي وعزوهتم

 (منبه – شباب – هبثة – غنم – عذرة) غطفان بنعبد اهلل  أعقب وقد إليه ينتسبون الذي

 – باعث) أعقب الذي عوف هبثة ومن (سيار – يربوع – خداش) ومنه قد عذرة ومن

 – ضب) مالك ومن (مالك – عدى – زهرة) جشم وعقب (قطبة – كلب – جشم

 – األبح – ربيعه – حرام) كعب ومن (كعب – عمرو) عدى ومن (ضبيب – ثعلبة

 بناهلل  عبد بنو تنقسم ناآل أما (خديج - (املرقع) مالك) عوف بن قضبة ومن (كثري

  :أقسام ستةإىل  غطفان
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ياازةو اهاملياامناو العاونااةو الشاااالحلةو اهلويمااالتو الصعباااة) وهم   (العزا

 ثةوثال كبار مخسة رئيسية بطون ثامنيةإىل  الشالحلة يتفرع) 

 .وعشائر أفخاذو بطون (الشالحلية العزوة وجتمعهم مستقلون

 واحليل واألصيحر والرباقيه شاالح ابن مزرع ديارهم ومن 

لقرن والبقعيه والصلحانيه  والدحله يبوالله والرضمعبد اهلل  بني حارة يف واحلمنهوا

 ناااه/املدا الشاراهني/) الكويت ويف والصداويبالرشقية نجد عالية يف والشيحيه

 (لعطيفااتا السااكانيه/ الغبشااه/ النصفااان/ الكلباااه/ القتااوته/ الكفيااان/

 اهلل عبااد نيب حرة يف والسااااراقي وبيضاااان الغااااشيه ديارهم ومن 

 املناافيخ - الصاالفيح - لراضااي) نجد/ يف اللهيااب ورفاااايع الضبطااان وبدايااااع والقاااعيه

 املصااريه - املسايفرات -

 بني ةحار يف واحليل واألصيحر الصلحانياااااه :يف ديارهم ومن 

 الصااااحليهو والصمياام واهلميجه الرحااامني بدايع هو والرحيمي ارطى واماهلل  عبد

والرمثياااه والبحااره ودمحااوله

  (املعاكماه ااه/احلبالص الصيعااان/ عقل/ الرمااحني/ذوي) الكاااويت ويف نجد عالية يف

 وهمعبد اهلل  بني رةحا يف واملااااايني والعاااااااني الفاااارع ديارهم ومن

 (الزوابااان الزنااافره/ املباااريك/)

 احلمااااد/ اوامة/التا الظااافر/ املطااار/) وهم املوارياااااد ديارهم ومن

 عون ذوي الااعااونااه يتالكو ديارهم ومن املعااوز،الذهيبااات ،السااامون) (القاارون احلماادان/

 ومن اصاايمع ذوي) همومن عباا اد بن عيل بن ـهاوعااون واحااد جااد  إىل  ينتماون والاعاونة -

 وفجياااج وثاارب ،نجخو وجفاااااااره واملطياوي واحلرة بالقصيم العماار :فاي اخلفياااق ديارهم

 (سااقاينيال اهلادابني/ الشاطايطه/ الكمااهني/) وملياح صعينياان والرضمه والضبعيه
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 احلرةو بالقصيم العمااااااااار :فاي اخلفياااق ديارهم ومن

 والرضمه والضبعيه اااجوفجي ثااااااارب هو القناااين - 4 ونجخ وجفاااااااره واملطيااااااااوي

(البااراكته املحااانيه/ اجلبااريه/) ومليااااح صعينياااان

 - 6 (جبري ذوي - الدالقني - القحومة)إىل  وينقسمزن 

 السابابحه - 11/ احلاالف - 10العساااسيف - 9الساااليمه/ - 8البادارين/ - 7احلاارصان/

 :وهم عباد بن مزغت بن كامل بن خميفرإىل  يعودون الصعبة 

 .2السنحان/ .1) أفخاذإىل  املشاريف وينقسم .1

فيه .3 السحالني/ للوا   (ا

 ان/الرزن العصاعصه/ املجالده/) أفخاذ ستةإىل  الشطر وينقسم

  (العفصان اجلبعان/ الدبادبه/

  (مغنائ ذوي .3سحيم/ ذوي .2احلزمان/ .1) أفخاذإىل  وينقسمون  - 3

 السمران/ الضمون/املضاحيه/) أفخاذ ستةإىل  وينقسمون  - 4

  (العصاصمه/الفشحان/النوبة

 .3العقصان/ .2سافر/ آل .1) أفخاذ اربةإىل  وينقسمون  - 5

  (اجلبله .4العضبان/

  (رشيد آل .2 عصيم/ آل .1) :قسمنيإىل  وينقسمون  - 6

 لفاي/ ذوي الردافني/ الفوالح/ الشدايده/ احلصانيه/) وينقسمون  7 

برة الرضاوين/  املخافرة ،الصوا

 بن كامل بن شتوي بن هويملإىل  يعودون اهلويمالت

 ثالثةإىل  العقاليه وينقسم العقاليه .1: وهم بطون ثامنيةإىل  وينقسمون عباد بن مزغت
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  (حسني ذوي .3سعد/ ذوي .2حممد/ ذوي .1) أفخاذ

 /الصواوين الغنانيم/) أفخاذ ستةإىل  اجلعافره وينقسم2

  (املنديل التنابيك/ الزيمة/ الرقاعيه/

 اليل/املس الصوالح/ الفوالح/) أفخاذإىل  الشبارشه وينقسم  - 3

  (الشحومة الفقهان/

لة/ذوي) أفخاذإىل  الضوافره وينقسم  - 4  امر/الثو سعيد/ الفوا

  (جر ذوي بنيه/ ذوي

  (الطفاشني .2 اهلبانكه/ .1) فخذينإىل  وينقسمون 5

 عواض/ الضفادعه/ذوي العنوز/) أفخاذإىل  اليبس وينقسم

  (صالح ذوي جابر/ ذوي

 /احلرشان اخلريزات/ القثارده/ الوحادية/) وينقسمواىل

  (الربعان اجلوامع/ حاتم/ ذوي

 عباد بن مزغت بن كويمل بن (ميمون أو) مامونإىل  ويعودون 

به .2 الرصدان/ .1 :قسمنيإىل  وينقسمون  غرا

  (ملحاميدا اهلويان/ الشوايبه/ العيابني/ الوهيطات/السكان/)إىل  

  (اجلروه /اهلدابني السالمني/ الرماثيه/ السميحات/) أفخاذ مخسةإىل  

ىل إ ويرجعون مطري منعبد اهلل  بني من عزيز بني

 بن اهلل عبد بن هبتة بن عوف بن جشم بن عدي بن عمرو بن عباد بن وائل بن عزيز

 حبه/الطال الطرسه/ الونسه/) ومنه العريفات - 1 عزيزاىل بني وينقسمون غطفان

  (را الصع اجلراوين/ الرهايفه/ الطحوشه/ الوصال/ الرغيات/ الرقبان/ اخلرصه/
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  (الصواونة/ احلسالن) ومنه  - 2

 بثالث هلم يشهد مطري قبيلة ىف املعجزات أهل بريه

 قصة :لثةالثا واهلوامل العبيات قصة :الثانية العوارض قصة :األوىل نادرة بطوالت

 /الدياحني) إىل وينقسمون :واصل إىل وينقسمون بصيص ابن وأمريهم الصعران

 ملحالس/ا /اهلوامل / الربزان / املرخيات /العوارض /البدنا/ ،الوساما /العبيات

بد اهلل ع بنيإىل  األصل يف يعودون والوساما والعوارض الدياحني :مالحظة (العفسه

 .عبد اهلل من عباد بن وخيرضأ بناءأ وهم :برية مع حلف دخلوا  ولكنهم

 /الوسون / العلمه /الثعله /املسعد) :ىلإ وينقسمون) 

 (الراش اجلاليله/ /العرايف

 /البصايصه /سعدون ذوي /غنمي ذوي) :ىلإ وينقسمون (

  (الشعالني /الشتيالت / اهلذالن /العبادين

 الشباعني/ الصعانني/ الرباعصه/ الرمخا/) وهم

  (اخلواطرة اجلربة/ اجلهطان/ اجلداعني/

قبه/ املقالده/ اليحيا/) :ىلإ وينقسمون    (قعياتال االعنه/ العرا

  (الصهبه املطريات/ االمره/ املالعبه/) :ىلإ وينقسمون 

 ينقسم ،بنجد مطري قبيلهإىل  بنسبهم يعودون 

 جمموعة املطرييني عن ويتفرع املايض – ب ،العليان - أ ،وهم قسمنيإىل  املطرييون

 ةشريع (القصاص – اهلالالت – املكانني – الشوفيني – العقيل – املطر (هي أفخاذ

 – لفالحا الرشاوين السامرنة – الردون – الشواهرة – الفالح)إىل  وينقسمون املرعي

 الدوشان (اهلالالت
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  - :أقسام 3إىل  تنقسم وهى مرص صعيد يف مطري من كبري عدد يوجد

 عيل أوالد حلف ىف مطري - 3 سيوطأ مطري - 2 الدواغره - 1

 بوأ – النغامشه – غنمىأبو  – احلالليف)

 ملليحا بوأ – السيسى – الورور – رجل بوأ – الرجاوين – األقرع – الرقيعى – سعودى

(سويرى بوأ – نوجيح بوأ -عبد اهلل  بوأ – صبيح بوأ – املزعبط – در بوأ – رسيه بوأ –

 قاألخري – القرق – عايد بوأ – خيط بوأ – سعاده أبو) وهم 

  .(مطاوع بوأ –

 – صيح ابو – البواصيل – دينات بوأ - األشقم) وأقسامهم 

  (.جرده بوأ – اهلالمنه – الدبري – روزة بوأ – هويشل بوأ – الربقى

 – مرحييل بوأ – احلليس – العطيشات – غراب بوأ) وأقسامهم

  .(البوزه – الرديسى – نافل بوأ –جبار بوأ –جرب بوأ – ضبى بوأ – عنيأبو  – عكيدان بوأ

 –الشميالت – العواصية – احلبابلة –مطري) قبائل وهم بني  - 2

 (ةيسامعلواإل ةالرشقي) (بأسيوط العدليني – الدواغرة – العبابدة - الدبيسات

 ومنهم ابلةاحلب (- الدبيسات – اللواىف ومنهم اخلامسني) ومنهم العواصية :وأقسامهم

  العبابدة – محاد آل ومنهم الشميالت – اجلغيالت

 من ليسوا  أهنم أكدوا ولكنهم عطابني  من احلبابلة من 

رات من أهنم قالوا  بل عطابني   وهو جدهم وأن قضاعة من وبرة بن كلببني  من الرشا

 أوالد مخس وأنجب احلبابلة من وتزوج مجال تاجر وكان مرص سكن احلاوى سليامن
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 ومنه محران (سامل – حسن - خرانق - جويد – محران) وهم اخلامسني سموا  ولذلك

 الطقاطقة – الزناينة – حسن أوالد – احلليفات – احلمران) عائالت ومنه احلمران بطن

 وهم اجلهالني عطابني  ومن السيورة ومنهم (املنافية - شويرد أبو أوالد – اجلبابرة –

  (الدبيسات - خماطرة - شواهني - إعربين - اهلريين - العراقني)

نقة) ومنه  ريد - اخلرا  – سىالعب الىف أوالد – الكبابشة - الفرا

  (اجلبالني - النجومة

يدة)   – العالويني – الفداعسة – العزازمة – احلمودات – اجلوا

يدة - احلميدات – اللرتوفتات – املغاربة   (العوا

 البوازين – العطالت)إىل  وينقسمون (زيدان أوالد)

 احلجابات (املطور) (العواصيه – املباريك – لوىل بوأ عيسى – اجلبالت – احلسن بوأ –

 لبوازينا - احلبابله من واملطور - برغوث – حسن – العوارين – دلقه بوأ – الروسه –

 (اللبجاوى - اهلل محد – احلجابات – اهلالىل – غلمى أبو – مهنى – األفندى – زيدان –

 أبو – رقالز – اجلاويني) ومنهم سعيد أوالد – غانم أبو – الطويل) ومنهم العواصية

  (فضل أبو – اجللوبات) ومنهم الشميالت (غنام أبو – (عون

ء مطري أبناء دخل  بالصحرا

 :موه أبيض عىل منصور أوالد بطن عىل أوالد قبائل حلف ىف والبحرية الغربية

 وحتيتة/ وحبارة/ ورشوان/ وأبوحفيظة/ شدة/ وابو مبارك/) عائالت

 عة/مج مللوم/ السحيمى/ وامبيوة/ واالقرع/ ورششري/ وباسل/ والكلب/ واملاوى/

  (اهللب مبارك/
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 بملوى يبةش جزيرة ىف املنيا حمافظة يف مطري من كبريه جتمعات هناك توجد كام

 عويمر وأبو والعارون سعيد وأبو مطري بعرب األزرق من يوه احلليفى عشرية

 الرويشد بعرب غنيمة أبو أوالدو ،الروسةو (وسامل وعيد دياب) بملوى شيبة وبجزيرة

 احلداد رومطم ومطري اجلديد والوادى الشيخ أوالدو واملنيا بالبدارى مطريو وبعرب

 من مطري عرب مع ويسكن (واجلبالت واحلساينة عثامن أوالدو معوض أوالد ومنهم

  الدواغرةو مطري عرب من الكثري هبا يوجد .قنا وحمافظة الربجان وعرب اهلتيم قبيلة

 - املصاحية) عشائر وهم الدواغرة قبيلة

 اهليابة - لةاهلواش - األدينات) عائالت الصاحية فمن (السعدات - االحليسات - الزعابطة

 (خيط أبو – أبوعياد - اخلرجان) عائالت السعادات ومن (اهلالميه - الدوايزة - الشجم -

 - الوراورة - السوارية - الرجولة - القرع) عائالت الزعابطة ومن

 - ادينالعق - اجلبابرة - الراحلة - الغربان) عائالت األحليسلت ومن (احلالليف

 مطري ربع من وهم وبحرى قبىل املحافظات كثريمن ىف ينترشون والدواغرة (احلفافرة

 مطري عرب من غالبيتهم احلصار وعرب

 يوجد كان أنه الرواة يروى :احلصار عرب تسمية وسبب

 قرى هلأ وأصبحوا  ناجعتهم أستقرت وبعدما والرتابني النعام وعرب مطري بني عداء

 أرتفاع انوك مطري تىقري ىف مطري عرب حول سورا يبنى أن القناص سامل قرر ومزارعني

  عشائر وهم احلصار بعرب سموا  ولذلك باألسوار حمارصون وكأهنم أمتار مخسة السور

 بيعر أبو – إسامعيل أبو – غنيم أبو – القناص) عائالت ومنهم 

يعة - مخس أبو – الغنام - شلبى أبو – اهلرى -  أبو – عطية أبو – الكعبش - الرصا

 فخوذ مومنه الشميالت (صناطأبو  – القصري - سليم الشيخ أبو – زيادة أبو – صبيح

 (براهيمإ أبو – معمر أبو – املحرق - محاد أبو)
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 أبو – عامر أبو – سارى أبو – زيدان أبو – عابد أبو) فخوذ ومنهم 

 - لرباغيثا -عبد اهلل  أبو – كحلة أبو – الرباوى - قطيط أبو – شوره أبو – بسيونى

 املحافظات كثري ىف وينترشون (الزنارى

 /عطية بوأ /أبوشورى) عائالت وهم بالقاهرة 

 /ينالقصري /املحرج /الكعبش /برغوت /اهلرى /سليم الشيخ /الرتابني /الصباحية

دأبو    وصق بمركز الشعرانى منطقة يف وخاصة قنا ويف املنيا يف (القناص /عوا

 رمِخا بن مالك بن صبيح بن ماجد بنو هم واملواجدة

 بياينالذ الفزاري شمخ بن ُعصيم بن ُخشني بن جابر بن عمرو بن عامر بن حزن بن

  .األردن ويسكنون. الغطفاين

 

ِزنُ  قبيلة فإن  قبائل وأقوى وأرشس العرب مجاجم من مججمة العريقة َهَوا

ِزنُ  سريالطائر من رضب :َهْوَزنُ  اسم وأصل وحديثا قديام العرب  ،َهْوَزن   مجع وَهَوا

ِزنُ  .الُغبار :اهلَْوَزن :ويقولون ِزنُ  وهو/ عيالن قيس من قبيلة وَهوا  بن منصور بن َهَوا

ِزنُ  وتفرقت َعْيالنَ  قيس بن خصفة بن ِعكرمة ِزنُ  بن بكر بني :إىل َهَوا  بكر ومن َهَوا

ِزنُ  قبائل كل تفرعت ِزنُ  بن بكر بن معاوية بكر بن ومنبه العريقة بكر بن سعد َهَوا  َهَوا

ِزنُ  بن بكر قبائل فروع ومن (وغارضة وعوف وصعصعة وجشم نرص فروع ومنه  َهَوا

ِزنُ  بن بكر بن سعد بنو ِزنُ  بن بكر بن منبه بن وثقيف َهَوا  بن معاوية بن نرص وبنو َهَوا

ِزنُ  بن بكر ِزنُ  صنم سدانة وفيهم َهَوا  بن بكر بن معاوية بن جشم وبنو اجلاهلية يف َهَوا

ِزنُ  ِزنُ  بن بكر بن معاوية بن صعصعة وبنو َهَوا  املسمني صعصعة بن مرة بنو ومنهمُ  َهَوا
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 بنو ومنهم والسهول الغلباء سبيع قبيلتي أصل صعصعة بن عامر وبنو سلول ببنو حاليا

ءة وبنو عامر بن هالل  وبنو صعصعة بن عامر بن نمري وبنو صعصعة بن عامر بن سوا

 كالب بنو أههمها اهلوازنية القبائل من العديد منه وربيعة صعصعة بن عامر بن ربيعة

 بن عامر بن ربيعة بن األصغر عامر وبنو صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب وبنو

ِزنَ إىل  والنسب الغلباء سبيع من عامر بني وهم صعصعة بن عامر  .َهواِزيني  القبيلة َهوا

 بطونه ولكثرة عظيام   ا أمر   الكثرة من قيس / لاا تعاىل اهلل وجعل  :محاه صاحب عنهم قال

 قيس :فيقال قاطبة اليمن عرب مقابل يف املثل يف جعل حتى العدنانية سائر عىل غلب

ِزنُ  من (حنني) يوم حرضوا والذين ويمن ية وفيهم نرص بنو هم َهَوا  سدنة وهم الرا

 بن ةخليج / ومنهم .عامر بن هالل وبني سعد وبني جشم وبنو اجلاهلية يف صنمهم

 بنو ،ثقيف ،جشم بنو ،نرص بنو ،صعصعة بن عامر بنو :بطوهنم من وأ العامري قيس

ا كان اهلل رسول فأظآر :سعد بنو أما (سلول) صعصعة بن مرة وبنو ،سعد  مسرتضع 

 وبنو ومنهم .يفع حتى - فيه يزل فلم الرضاعة من الرسول أم السعدية حليمة فيهم/

ِزنُ  بن بكر بن معاوية بن جشم بن غزية  الكبري/ والشاعر الشهري الفارس هلا ينتمي َهَوا

 .الفرسان أشهر من يعترب الذي الصمه بن دريد

 معركة يف َهَواِزنُ  كبري النرصي عوف بن مالك / ينتسب هؤالء وإىل

  دمهان بنو همومن َهَواِزنُ  عىل الرسول بقيادة املسلمون فيها انترص التي (أوطاس) حنني

 الكتلة صعصعه بن عامر بني قبائل شكلت تارخييا :صعصعة بن عامر وبنو 

ِزنُ  قبائل ضمن واألوىل الرئيسية  يف ذاته حد يف علام عامر بني اسم كان ما وكثريا  َهَوا

ِزنُ  مسمى عن به يستعاض والتاريخ السري كتب  األخرى القيسية القبائل مقابل يف َهَوا

 ةمعاوي عىل/ يزيد بنت إمامه دخلت/ أنه ورد سعد بن غطفان أو منصور بن ُسليم مثل
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 بنو وخيشومها سليم من وأرضاسها غطفان قيس مججمة) قالت القبائل عن فسألها

 غلبوا  قد أحياء وأربعة سالماإل جاء العالء بن عمرو أبو قال/ أيضا ذلك ومن عامر

 مالك بن وحنظلة صعصعة بن وعامر بكر بن وجشم ثعلبة بن شيبان :كثرة الناس عىل

 من عامر وبني وحنظله جشم ومخد صعصعه بن وعامر شيبان بنو طام سالماإل جاء فلام

 العرب أنساب مجهرة كتاب يف ذلك عىل علق وقد اجلاهيل العرص يف عدنان قبائل أكرب

 زعامة شكلت عامر وبني 488 :ص األندلس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد/ أيب

 كثرية كبرية قبيلة :وثقيف حتىص ال سالماإل يف ومواقفهم عديدة حروب وهلا قبيلية

   .الطائف يف ومنترشين العدد

ِزنُ  من السالمو الصالة عليه الرسول وزوجات :َهَوا

 بن احلارث بنت ميمونة :عنها اهلل ريض احلارث بنت ميمونة 

 .صعصعة بن عامر بن هالل بن اهلل عبد بن األصغر رؤيبة بن اهلزم بن بجري بن حزن

 بن خزيمة بنت زينب :عنها اهلل ريض خزيمة بنت زينب 

  .صعصعة بن عامر بن هالل بن مناف عبد بن عمرو بن اهلل عبد

ء ومن  مريالعا مالك بن ربيعة بن لبيد :صعصعة بن عامر وبنو هوازن شعرا

 بن جعفر بن وخالد العامري الكاليب الطفيل بن وعامر اجلشمي الصمة بن ودريد

 بن ومحيد العامري الكعبي اجلعدي والنابغة العامري النمريي والراعي العامري كالب

 الكعبية يدسع بن مهدي بنت وليىل العامري الكعبي ليىل وجمنون العامري اهلاليل ثور

 اهلل عبد بن الصمةو الكعااابي املنتفق بن وقيس الكعاابي ومعاوية األخلية وليىل العامرية

 .كثري وغريهم القشريي
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. 

 (ـه451 – 397) الكوفة يف خفاجة دولة -1

  البرصة يف (ـه953 – 784) املنتفق بنو دولة - 2

 راشد بن عصفورإىل  وينتسبوا  (ـه770 – 620) البحرين يف عصفور بني دولة - 3

 بن وفع عامر بن شبانة بن قديمة بن شبانة بن غفيلة بن سنان بن عمرية بن

 صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عقيل بن مالك

 (ـه931 – 785) البحرين يف جرب آل دولة - 4 

 هرموز وملوك اجلبور - 5

 بن حممد الذواد/ أبو وأسسها وحلب واملوصل نصيبني يف املسيب آل دولة - 6

  دايناحلم طاهر أيب / عىل انترص عندما ـه380 سنة عقيل بني أمري املسيب

 هو/ كمهاوحا ـه450 سنة الفرات بالد من واحلديثة يعانة يف املجيل آل دولة - 7

 ـه479 الفرات جعربعىل قلعة يف بدران آل دولة املجيل بن مهارش

  بدران بن مالك بن سامل ومؤسسها/

 ـه401 سنة املسيب آل عم أوالد وهم معن آل وأسسها بتكريت معن بني دولة - 8

 نب ثروان / الدولة هباء وأسسها ـه487 سنة بالفرات وهب بني دولة - 9

 وهيب بن وهب

  .والشام بحلب الكالبيون مرداسبني  دولة - 10

ِزنُ  تنترش :القبيلة وانتشار الرئيس والثقل  إال العريب العامل يف بكثافة اليوم َهَوا

ِزنُ  من املنحدرة للقبائل العددي الثقل أن  للهجرة نتيجة العريب املغرب يف يقع َهَوا
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 بن هالل قبائل قيادة حتت الثانية األلفية بدايات يف هناكإىل  القيسية للقبائل الكبرية

 من له اجتمع منصور آل يا الرجل نادى إذا أنه األندلس سعيد ذكرابن وقد عامر

  .فارس ألف مائة املغرب

 بفروعها عقيل بني قبائل متركزت حيث العراق مناطق هلم الثاين الرئيس املركز

 بن ربيعة بن بكع بني من واملتفرعني العراق تاريخ يف وكبري بارز دور هلا وكان الكثرية

ِزنُ  بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامر  قال األفالج ومركزهم منصور بن َهَوا

 مدينة لجوف :ياقوت قال كعب بنو واحلريش وقشري جعدة أربابه بلد الفلج» :اهلمداين

 مدينة وفلج ،صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بني وقشري جعدة لبني الياممة بأرض

 «األفالج فلج هلا ويقال :قال ووال   منرب وهبا عدنان بن نزار بن مرض بن عيالن قيس

 (عقيل وبنو واحلريش وقشري جعدة) :إىل (عامر بن ربيعة بن كعب بنو) وتنقسم

ِزنُ   ابن قال/ ،عكرمة بن منصور بن َهَواِزنُ إىل  ينتسب من :األندلس يف َهَوا

ِزنُ  بن بكرإىل  ينتسب من ومنهم ،كثري خلق بأشبيلية وهم :غالب  :غالب ابن قال/ ،َهَوا

 ومنهم ،كثري خلق منهم وغريها وبإشبيلية ،منها أميال ثالثة عىل بلنسية بجويف   منزل وهلم

 فاريس وهو ،الظاهري احلافظ حزم بن حممد أبو منه/ الذي البيت غري بيت وهم ،حزم بنو

ِزنُ  بن بكر بن سعدإىل  ينتسب من ومنهم األصل  بغرناطة منهم أن غالب ابن وذكر/ ،َهَوا

 نسب امرأة سلولإىل  ينتسب من ومنهم جودي بني بعض رأس وقد ،جودي   كبني ا،كثري  

ة وأبوهم ،بنوها إليها  بن عامر بن ربيعة بن كالبإىل  ينتسب من ومنهم صعصعة بن مر 

 عن عرف وقد ،بغرناطة وهم ،صعصعة بن عامر بن نمريإىل  ينتسب من ومنهم صعصعة

 العرب قواعد من وقاعدة امللوك أخوال وأهنم الدين نارصي وأهنم البئس شدة َهَواِزنُ 

 عىل مسيطرين كانوا  حيث البادية وأهل األصيلة العربية اخليل وأهل والوفرة العدد فيها
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 وفاحتي ودهاهتم العرب وأفصح ديارهم وحامني والعبايس األموي العهد طيلة البادية

 أطراف من يأكل الذي األزهر باجلمل اهلل رسول شبههم وقد ألحد يدينون وال املاملك

 له قبة يف وهو باألبطح النبي أتينا  : قال جحيفة أيب وعن/ ماء تنبع التي وبالزهرة الشجر

ء ِزُنيني عامر بنو فقلنا أنتم من فقال ،محرا  أنا وقال» منكم وأنا مني أنتم امرحب   فقال ،اهلََوا

 نزل :وقد .«اهلوزنيني بكر بن سعد بني يف واسرتضعت سليم من والعواتك الفواطم ابن

 يضاأ وعنه لغات سبع بكر بن سعد ولبني لغة فيه العرب فلكل اللغات بأعرب القران

 ،بكر بن سعد بني يف ونشأت ،قريش ولدتني ،العرب أعرب أنا) قال وسالم الصالة عليه

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ :تعاىل وقال (اللحن يأتيني فأنى

 وسيد املغرية بن الوليد هو/ سيدها أى مكة وعظيم والطائف مكة والقريتني   ۇ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :تعاىل وقال الثقفى مسعود بن عروة هو/ الطائف

 ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ  پ    پ

 قبيلة املوىل يصف األية هذة وىف ،16 الفتح   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ      ٹ ٹ

 قال حنني غزوة ىف للمسلمني خراآل الطرف كانوا  هم وكذلك الشديد بالبأس هوازن

 ہ ہ ہہ ۀ ۀڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں :تعاىل

 ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ    ھ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 - 25ة: التوب   ائ ائ ى ىې ې ې  ې ۉ ۉ

ية وفيهم نرص بنو هم هوازن من (حنني) يوم حرضوا والذين ،26  وبني جشم وبنو الرا
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 ومنهم .البئس شديدين قوم أهنم (هوازن) اهلل وذكرهم .عامر بن هالل وبني سعد

 سفيان أيب بن معاوية أن حتى اجلاهلية يف رشف له كان اهلوازين العامري قيس بن خليجة

 لو) عنه وقال .عدا ما قيس بن خليجة كان لو  :قال نفسه يف عظيام   رجال رأى ذاإ كان

 عرضت لو) وقيل (منابرهم عىل قريش لزامحت اهلوازنيني صعصعة بن عامر أسلمت

 (نورها حلجبا الشمس عىل قيس

ا كانو اهلل رسول أظآر سعد وبنو  رسولال مأ السعدية حليمة فيهم مسرتضع 

 ضامم) دسع بني وافد ومنهم .يفع حتى - السالم عليه - فيهم يزل فلم ،الرضاعة من

 أفضل كان م  قو بوافد سمعنا ما) :عباس ابن عنه قال الذي (اهلوازين السعدي ثعلبة بن

  .(ثعلبة بن ضامم من

 ويشمل ،«هوازن عجز» يسمى حجازي قسم ،

 ،كرب بن وسعد ،بكر بن معاوية بن ونرص ،بكر بن معاوية بن وجشم ،ثقيف قبائل

 وبني كالب وبني عقيل بني مثل قبائل يشمل صعصعة بن عامر يسمى نجدي وقسم

 تشكلت صلاأل يف بأهنا القبيلة هذه ضخامة البعض فرس وقد .وغريها هالل وبني نمري

 القديمة العرب من ثقيف أن احلجازوقيل وهوازن صعصعة بن عامر بني كتحالف

لوا  هوازن يف دخلوا   بن انهوز وأما العرب مجاجم من وهوازن واحد نسبإىل  وحتو 

م ثالثة جيمعهم كثرية بطون ففيهم منصور  سعد نوب) وهم هوزان بن لبكر كلهم أجرا

 بنومنبه) بكر ومن بكر بنو هوازن ومن (بكر بن منبه وبنو ،بكر بن معاوية وبنو ،بكر بن

بني  – نرصبني  – انسان بنى) معاويةبني  ومن (معاويةبني  – زيدبني  – سعدبني  –

بني  – عوف بنى) فروع (ثقيفبني  - صعصعةبني  – جشمبني  – عوفبني  – دمهان

 (القوسةبني  – األحالف – معتببني  – مالكبني  – كعببني  – عمروبني  – سعد

  .العريب والوطن العراق يف نرص آل وعشرية بأسيوط القوسية هلم
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 ويةمعا بن نرص بنو منهم كثرية بطون ففيهم هوزان بن 

 واتبالرس مواطنهمو الصمة بن دريد رهط غزية جشم منو معاوية بن جشم بنو منهمو

 واترسو اجلبل كرسوات الشامإىل  اليمن من متصلة نجدو هتامة بني تفصل بالد هيو

 يف رهذك يأيت كام به اآلن همو الغربإىل  معظمهم انتقلو هذيل برسوات متصلة جشم

 سلول بنو ممنهو صولة له ليس من إال منهم بالرسوات يبق ملو العرب من الرابعة الطبقة

 يفو كثريا  ربالغ يف كانوا و سلول بأمهم عرفوا  إنامو معاوية بن صعصعة بن مرة بنو منهمو

 بجاية غريب ةمحز وطن أهل يزيد بنو العرب يزعم فيام منهمو العهد هلذا كثري منهم الغرب

 من ريكب جرم معاوية بن صعصعة بن عامر بنو منهم نذكر كام عياض بجيل أحياء بعضو

  .(سوأةو هاللو ربيعةو نمري) أربعة بطون هلم العرب أجرام

 جشم وأعقب هوازن بن بكر بن معاوية بن جشم وينتسبوا  

 – فالج) كعب وأعقب (عقبة – كعب) عصيمة وأعقب (عدى – غزية – عصيمة)

  زمان عدى وأعقب (عبيد – حديد) غنم وأعقب (غنم

 – احلارث) جداعة وأعقب (عتوارة – عتيبة - محيى – جداعه) ومنه

 ومنه (الصمة) معاوية بكرى ومن بكرى مالك ومن مالك علقمة ومن (مالك – علقمة

 –عوف –سدوس) انسان وأعقب (اخلنابس – انسان) عتوارة وأعقب (الشاعر دريد

 ولد وقيل .(متيم – جمال) عامر ومن عامر معاوية وأعقب (احلارث –عفيف – معاوية

ة فولد :وُعصيمة اوعدي   غزي ة - :هوازن بن بكر بن معاوية بن جشم  اومُحي   جداعة :غزي 

 الشاعر الصمة بن دريد :منهم وعلقمة واحلارث امالك   :جداعة فولد :وعتوارة وُعتيبة

 بن عتوارة وولد .جداعة بن علقمة بن بكري بن معاوية وهو :الصمة بن اهلل وعبد

 ،احلارثو اوعفيف   ،ومعاوية اوعوف   ،اسدوس   إنسان فولد ،واخلنابس ،بطن أنسان :غزية
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 هو ووهب ،إنسان بن معاوية بن عامر بن جمالد بن علقمة وهو ،سامدر بن سلمة ،منهم

 بن الُصَدي   اسمه اآلخر والشنتة ،إنسان بن عامر بن متيم بن عبد بن خالد بن الشنتة

 معاوية بن زهري أسامة أبو ،منهم زمان ،ُجشم بن عديُّ  وولد أذخر بن برش بن عذرة

 .خمزوم لبني حليف وهو اخلندق يوم معاذ بن سعد َقتل الذي

 :غنم فولد ،اوفاجل   غنام   :كعب فولد ،وعقبة ،اكعب   :جشم بن ُعصيمة وولد

 نعلم فال ةمعاوي بن حارث بنو وأما :حزم ابن وأضاف األحوص أبو منهم اوعبيد   احديد  

 سلمو عليه اهلل صىل النبي جدات بعض ولدت َجْحوش وبنت عمر أم غري اأحد   منهم

 بن روعم بن معاذ بن ُعثر بنو :هوازن بن بكر بن معاوية بن حارث بني ومن

اس* بني من بطن ،معاوية بن احلارث  كلهم ،أحد بالبادية منهم ليس ،كالب بن ُرو 

 رْت عُ  بن عمرو بن غزية بن زهري - :بمرص ومنهم ،معروف هناك ومسجدهم ،بالكوفة

 ةرقيو ةنضري البنات من معاوية بن جشم نجبأو ،صحبة له

ا  له فأنجبت ذبيان بن فزارة تزوجت جشم بن معاوية بنت نضرية فأم 

 فزاره سادات وهم ،بدر بني جد هوو فزاره بن عدي

اأو  صعصعه بن عامر عمها ابن تزوجت جشم بن معاوية بنت رقية م 

 عامر بنو جدت يوه (ربيعه - سؤاة - نمري - هالل) له فأنجبت

 رازعا سهل ويسكنون املغربإىل  ثم تونسإىل  جشم بنو هاجرغالبية وقد

 باملغر ىف الفاآل بمئات وهم العيايدة قبيلة ومنهم جابر بنو قبائل ومنهم

 ىف ندرجوا وأ الصمه بن دريد الفارس/ ذرية وهم واجلزائر بتونس دريد بنو قبائل

 :منهم شمىج هو العرب أمري اهلالىل الدريدى رسحان بن حسن األمري أن ويقال هاللبني 
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 ولواء نرصزعامة لبنى كان 

 أن قبل يزورونة وكانوا  (جهار) ويسمى سالماإل قبل هوازن صنم سدنه وهم هوازن

 كيلوأرض مائة ىف كيلو مائة سهل وهو الركبة سهل هلم وكان للحج ملكة يذهبوا 

 (حضن) جبل هلم وكان وجلدان العقيق ووادى العرج ووادى ليه وادى حيدها منبسطة

 فقد حضن رأى من) الرسول قال نجد ىف وهو كيلو سبعني ىف كيلو مخسني جبل وهو

 األن وهى هاللبني  من رياح وبنو نرص بنو اجلنوب من ومتلكه نجد وصل أى (أنجد

 ىف وليه وجلدان بسل ووادى عكاظ وسوق أبراق جبل هلم وكان األذد من البقوم ىف

 باسم األن وعرف نرص لبنو الركبه سهل ىف بنجد جبالن ومها احلليتني هلم وكان الطائف

 هوازن) هوازن عجز ثانيا (النجدية وهم عامر بنو) أوال قسامن هوازن وكانت حال

 بنو - سعد بنو – جشم بنو – نرص بنو) هم هوازن وعجز نرص بنو وترتأسهم (احلجاز

 بن ربيعة بن عثامن بن ربيعة :منهمو (حلفهم ىف دخلوا  منصور بن مازن بنو – ثقيف

 بن بكر بن معاوية بن نرص بن دمهان بن وائلة بن حبيب بن عنز بن النابغة بن مازن

 املغربإىل  ثم مرصإىل  زريته هاجرت وقد القادسية يوم اعجمي   قتل عريب أول ،هوازن

 بن ربيعة بن سعد بن عوف ابن ومالك ؛ربيعه ببنو زريته وتعرف مرصإىل  ثم العربى

 مجع الذي وهو حنني يوم املرشكني قائد ،معاوية بن نرص بن دمهان بن وائلة بن يربوع

 قال وفرارة هزيمتة وبعد هوازن بكل وخرج الغزوة هذه يف ألف وعرشون أربعة حواىل

 ثم الرسولإىل  فعاد ،بلاإل من مائة وأعطيته أهله عليه لردت مسلامإىل  عاد لو النبى

 وحارص قومه عىل الرسول ووالة هإسالم وحسن أسلمو به وعد ما الرسول وأعطاة

 ابن وزفر ؛والشام العراقإىل  ذريته غالبية وهاجرت ،سالماإل دخلت حتى الطائف

إىل  وفد ،معاوية بن نرص بن عوف بن كلفة بن ذكوان بن حرثان بن احلارث بن حرثان
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 زياد بن األسود بن زياد بن إبراهيم ابن إسحاق بن إسامعيل :وباألندلس  اهلل رسول

 ،إستجة أهل من معاوية بن نرص بن بكر بن صعصعة بن عوف بن معاوية بن نافع بن

 بن عباد بن تبيع بن عمري بن كعب ب اهلل عبد بن الواحد وعبد ؛باحلديث يعنى ،حمدث

 آل عشريةالنرصي احلدثان بن ومالك ؛أمية لبني املدينة ويل ،معاوية بن نرص بن عوف

 من العراق حمافظات غلبأ يف تنترش والتي واملعروفة الكبرية العراق عشائر من نرص

 بعدها وما اجلاهلية يف األول موطنهم كان بالنفس عتزازواال والشجاعة الكرم ميزاهتم

 يف راضيهمأ وكانت العديدة التارخيية املصادر تشري كام الطائف يف العربية اجلزيرة هو

 مدينة مركز يف هناك منهم كبري قسم زال ال حيث الطائف جنوب (ليه وادي) منطقة

 زعيمهم برفقة شاركوا  وقد حنني غزوة بعد سالماإل دخلوا  املدينة طرافأو الطائف

 معركة بعد العراق فتح ومنها األوىل يةسالماإل بالفتوحات النرصي عوف بن مالك

 وشهدوا منهم قسم ونزل الشام فتح يف مالك زعيمهم برفقة كانوا  وكذلك القادسية

 دار شارع عىل التي الدار وهي دارهم هي نرص بني بدار تعرف التي والدار دمشق فتح

 فنزهلا للنصارى كنيسة كانت نرص بني بدار يعرف القديم البناء فيها التي الكبرية البطيخ

 بن عمرإىل  فيها النصارى وخاصم دمشق فتحت ما أول النرصي عوف بن مالك

 معاوية إن ويقال نرص بني عىل ردها امللك عبد بن يزيد ويل فلام عليهم فردها العزيز عبد

 (الفهارس) الواقدي ومغازي ،(الفهارس) هشام ابن سرية يف ذلك ورد وقد إياه أقطعه

 .املصادر من والكثري [480] .7673 رقم 352 / 3 صابةواإل 266 / 4 الغابة وأسد

 زمن يف وىلاأل يةسالماإل القرونإىل  يعود مبكر وقت من منهم قسم العراق دخل وقد

 رافق وقد والكوفة البرصة نزلت التي القبائل من كانوا  حيث اخلطاب بن عمر اخلليفة

 البرصة يف اجلمل ومعركة صفني بمعركة حروبه يف طالب يبأ بن عيل ماماإل منهم الكثري
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 .املعركة هذه يف طلحة بن حممد قتل الذي وهو النرصي مقشعر بن عصام منهم كان وقد

إىل  فبعث ـه109 عام األموي امللك عبد بن هشام اخلليفة زمن يف مرص نزل من ومنهم

 أهل ومائة هوازن بن بكر بن معاوية نرصبن بني من بيت أهل مائة عليه فقدم البادية

 بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامربني  من بيت أهل ومائة سليم بني من بيت

 مرص ىف الكثرية اليمنية القبائل بني التوازن أى التوازن عرب عليهم ويطلق هوازن

 وكان بالزرع وأمرهم بالرشقية بلبيس منطقة فأنزهلم مرص ىف قليلة كانت التى والعدنانية

 املجموعات عىل إنعكس املجموعات هذه وإستيطان للهجرة الثاين القرن بداية يف ذلك

إىل  دفعهم مما وذلك ،العيش شظف تشكوا  حيث باجلزيرة قابعة بقيت التي األخرى

 منهم وهاجر األخرى القبائل من بالقرب ستيطانلال مرصإىل  واهلجرة ،البادية مغادرة

 وهم باملغرب زعري قبائل ناآل فمنهم يةسالماإل الفتوحات ىف املغرب بالدإىل  الكثري

 ربيعه بنو وكذلك نرصبني  من وهم زعري بأتحادية عليهم ويطلق الفاآل مئات

 ويعدوا الغنادرة قبيلة ومنهم ربيعه أوالدب ويعرفوا  املغرب وسط ويسكنون النرصيني

  .الفاآل بمئات

  - سوريا - نرص آل عشرية - بالسعودية عتيبة – الدمهان وعشرية

 املعروفة فروعهم ومن ليه وادي ويسكنون السعودية :عوف آل عشرية - 

 الغنم عوف هلم يقال مسفروهؤالء آل( حسن آل - موسى لآ) هي اليوم

 يةالقفاع - بفلسطني نرص آل – بالعواويد ويعرفوا  الطوال - جالل لآ

 كلفة – عباد – جذيمة – حجاش) عوف ومن (دمهان – عوف) نرص أعقب وقد

 رئاب) وائلة ومن (سعد – جندب – وائلة – عامر – عمرو) دمهان ومن (حاشية – عمرية –

 ومن (عثامن – عباد – ربيعه – عاترة – احلارث) يربوع ومن( يربوع – صبح – حبيب –
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 سفيان – مازن – أوس) النابغة ومن (ضبيش – النابغة – لوذان) عنز وأعقب عنز حبيب

 الذي ربيعة مازن ومن (مرضس – العوان) ومنه سفيان خفاجة ومن (وهب – خفاجة –

 املسلمني بني معركة ىف الفرس من فارس أول قتل الذي ربيعه أعقب الذي عثامن أعقب

 الغنادرة قبيلة ومنهم املغرب بالدإىل  ثم مرصإىل  هاجروا الذين ربيعه بنو ومنه والفرس

 دخلت بل اهلوارة قبائل حتالف يف مرصإىل  وعاد من ومنهم املغرب وسط ويسكنون

 األمري بن العرب بسيد امللقب عايد األمري) بنو وهم احلسينني األرشاف يف بطوهنم

 بن مالك األمري بن عوف األمري بن هبنان األمري بن سليم األمري بن نارص األمري بن منصور

 األمري بن مالك األمري بن سعد األمري بن احلارث األمري بن قيس األمري بن نارص األمري

 األمري بن عامرة األمري بن عمرو األمري بن األمري بن مالك األمري بن رسحان األمري بن غندور

 بن ربيعة عامر بن عمري بن عمر بن مسعود بن سعد بن عمرو بن عامر بن محدان بن عمران

 عثامن بن (القادسية معركة ىف فارسى أول قتل الذي العرب فارس) ربيعة بن عامر بن معاوية

 بن بكر بن معاوية بن نرص بن دمهان بن وائلة بن حبيب بن عنز بن النابغة بن ربيعة بن

 اهلوارة السامعنه قبيلة حلف (هوازن

 بن منصور بن نرص بن حبيب بن ةمعاوي بن سعد بن اهلل سعد حممد بناءأ من

 نارص بن رمنصو بن نرص بن حيان بن جابر بن مازن بن ربيعه بن حيان بن عمريه بن عمر

 بن اويهمع بن ربيعه بن نرص بن عامر بن عمري بن عمر بن مسعود بن سعد بن عامر بن

 دمهان بن واثله بن حبيب بن عنز بن النابغه بن مازن بن ربيعه بن عثامن بن ربيعه بن عامر

 هوازن بن بكر بن معاويه بن نرص بن

 خوض عمرو مرياأل وصحبة رفقة ىف اهلواره السلميه السامعنه مع ذريه وهلم

 ونزلوا  املغربية هوارة حلف ىف دخلوا  وفزارة وسليم هوازن عربان وشيوخ: ويسمون
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 مع مرصإىل  املغربية هوارة قبائل مرص نزلت بعدما هجرى 840 سنة املرصيه الديار

 سؤال وهنا اخلوارى خمطوطة ىف هو كام اهلوارية زويلة قبيلة بزعامة الفاطمى اجليش

رية القبائل تعود وهل احلالية هوارة قبائل أنساب هى ما نفسه يطرح  ههذ نفسإىل  اهلوا

 .احلسينني األرشافإىل  أنساهبم ترفع التى الوثائق هذة برغم األصول

 غلبأ يف تنترش والتي واملعروفة الكبرية العراق عشائر من نرص آل عشرية

 األول مموطنه كان بالنفس عتزازواال والشجاعة الكرم ميزاهتم من العراق حمافظات

 العديدة التارخيية املصادر تشري كام الطائف يف العربية اجلزيرة هو بعدها وما اجلاهلية يف

 هممن كبري قسم الزال حيث الطائف جنوب (ليه وادي) منطقة يف راضيهمأ وكانت

 وقد نيحن معركة بعد سالماإل دخلوا  املدينة طرافأو الطائف مدينة مركز يف هناك

 منهاو األوىل يةسالماإل بالفتوحات النرصي عوف بن مالك زعيمهم برفقة شاركوا 

 دارهم يه نرص بني بدار تعرف التي والدار دمشق فتح وشهدوا معركة بعد العراق فتح

 بني بدار عرفي القديم البناء فيها التي الكبرية البطيخ دار شارع عىل التي الدار وهي

 دمشق فتحت ما أول النرصي عوف بن مالك فنزهلا للنصارى كنيسة كانت نرص

 امللك عبد نب يزيد ويل فلام عليهم فردها العزيز عبد بن عمرإىل  فيها النصارى وخاصم

 هشام ابن سرية يف ذلك ورد وقد إياه أقطعه معاوية إن ويقال نرص بني عىل ردها

 واالصابة 266 / 4 الغابة وأسد (الفهارس) الواقدي ومغازي ،(الفهارس)

 الوىلا يةسالماإل القرونإىل  يعود مبكر وقت من منهم قسم العراق دخل وقد

 وقد الكوفةو البرصة نزلت التي القبائل من كانوا  حيث اخلطاب بن عمر اخلليفة زمن يف

 .اجلمل ومعركة صفني بمعركة حروبه يف طالب يبأ بن عيل ماماإل منهم الكثري رافق
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 ـه109 عام األموي امللك عبد بن هشام اخلليفة زمن يف مرص نزل من ومنهم

 سليم بني من بيت أهل ومائة نرص بني من بيت أهل مائة عليه فقدم الباديةإىل  فبعث

 ،هجرةلل الثاين القرن بداية يف ذلك وكان بالزرع وأمرهم بلبيس منطقة فأنزهلم

 قابعة بقيت التي األخرى املجموعات عىل نعكسا املجموعات هذه ستيطاناو

 ،لباديةا مغادرةإىل  األخرية هذه دفع مما وذلك ،العيش شظف تشكوا  حيث باجلزيرة

 .مرصإىل  واهلجرة

را عن أما  املصادر تشري ذإ بعيدة قرونإىل  فيعود العراق يف نرص آل ستقرا

 عز اإلمام قول ومنها اهلجري السابع القرن بداية يف العراق يف استقروا هنمأ التارخيية

 ذات قصيدته يف (ـه623 ت) سليامن بن محزة بن اهلل عبد باهلل املنصور بن حممد الدين

 بناءأ مع نفوذهم تساعاو أمارهتم أيام الم وبني فضل آل أحالف من وكانوا : الفروع

 يقول حيث العرب مجاجم من تعترب التي هوازن قبائل من والعديد غزية عمومتهم

 «ـه850 وحتى ـه420 بني ما هي هلوازن حقبه صعبأ نأ» الروقي هنيدس األستاذ

 حدثتأ اهلجرة وهذه .أفريقياإىل  هالل بني بقيادة هوازن معظم هجرة بعد ما وهو

 مع وتتداخل عتيبة باسم تتحد اجلزيرة يف هوازن بقايا جعل مما وعسكريا سياسيا فراغا

 يف يفيد ربام والذي والعراق نجد يف الطائي فضل آل شبابةوحلف كحلف حالفأ

 والثامن السابع القرن يف الطائيني فضل آل مع حلف دخلوا  جشم غزية نأ هنا البحث

 من الزكاة جيمع بمرص املامليك لدى موظف وهو احلمداين ماجعل وهذا) والتاسع

 فضل آل ظهور كانو طى غزية يف جشم غزية فروع بعض ينسب أن العرب قبائل

 سنة حوايل والعراق والشام غرهبا وشامل وشامهلا العربية اجلزيره وسط يف حالفهمأو

 ،روق :هوازن فروع من الكثري يذكر واحلمداين ،مهنا آل يف مشيختهم وكانت ـه700



 

239 

 

 

 آل من) مرا  آل ـه750 سنة وحوايل (رويع) رفيع آل زراق ،البطنني ،دعيج ،ساعده

 وسائر جشم غزية روق مع وحتالفهم الغربيه احلجاز واطراف كشب حرة يف (فضل

 بن نعري العربية اجلزيره شامل يف فضل آل من العرب امري لواء حتت النواحي تلك قبائل

 .طيي من فضل آل حلف يف هوازن فروع وبعض غزية وكانت ـه 800 سنة ويف. جبار

 (الدعاجني) دعيج آل من اهليظل مناحي األمري هو الفرته تلك يف اجليوش أمري وكان

 مجع ،باملغريي يلقب وكان فضل آل حللف تابعة انذاك جشم وكانت .جشم غزية من

 بيشه عىل للهجوم الوسيل ويف الرشا وادي يف وغريهم الم وبني غزية من اجليوش

 وكام .طاحنه معارك عدة بعد وشتتهم الوهاب عبد بن الرمحن عبد بيشة مريأ فباغتهم

 بعضهم مع فروعها بكافة وغزية وعبادة وخفاجة كعب مثل هوازن قبائل أن نالحظ

 بن ذئب بنت طيبة نرصوهي بني من عبادة زوجة أن علام يتفرقوا  ومل العراق يف البعض

 ضمن وجدوا فقد العراق يف نرص آلل احلال وكذلك النرصي عوفبني  من جذيمة

 البرصة سكنوا  من ومنهم القبائل هذه مع يف اأيض القدم منذ وعاشوا  الدائرة هذه

ز  نرص آلإىل  هنا وسنشري .الكوفة قاروضواحي ذي وبطائح الساموة وبادية واألحوا

 مساحات يروي كان والذي قرون ستة من أكثر قبل الكار شط عىل سكنوا  الذين

 آل من األكرب القسم وسكن بأيجا وفروعهم وأراضيهم اخلصبة رايضاأل من شاسعة

 وجودهم أمتد حتى قار ذي بطائح يف العراق جنوب قديمآ العراقإىل  قدموا  الذين نرص

 بن واملنتفق مالك بني عشائر من عمومتهم أبناء مع وضواحيها والساموة العامرةإىل 

 وصوالت أرايض لدهيم وكانت أمارهتم تسعتا كلام صعصعة بن عامر بن عقيل

إىل  منهم ضخم قسم وجود هو ذلك عىل القاطعة األدلة ومن املنطقة هذه يف وجوالت

 .املناطق هذه نفس عىل ينترشون اليوم
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 شكل ىلع مكان كل يف تناثرت كبرية قبيلة هم احلقيقة يف نرص آل نإف واليوم

 وتتكون نهمم جمموعة وفيها إال حمافظاته كل يف العراق يف منطقة ختلو تكاد فال جماميع

 :وهم عشائر ةأربع من الكار هنر جفاف بعد تفرقوا  والذين اليوم الكار أهل نرص آل عشرية

 فخذ 22 نم وتتكون والنارصية والساموة والبرصة قار ذي يف نرص آل عشائر -أ

 زوكمر آل مضمود آل - مزراك آل - رحيل آل - حريب آل - مطنش آل - علك آل) وهم

 - فرهود لآ - الركيجيني - الزعرييني - عضيلة البو حذة بو آل - شتيل آل - عبيد آل -

 (:وزيم آل - خزعل آل مشكور آل - درواخ آل - العجريني – دحلوس آل - حسني آل

 يةوالنارص الزبري ويسكنون ذاهتم بحد مستقلة راية وهم  - 

 – امنخش آل – بشارة آل – جرب آل – عتيج آل – شايع آل – سكر آل - مطري آل) وهم

  .فاضل آل – عبد آل

 يف عاملجامي هذه وتنترش العشرية هذه خارج نرص آل من كبرية فروع ومنهم

 وآل لشطرةا يف معن وآل ركاب وبني زيد بني مثل كثرية عشائر مع املحافظة أرجاء كل

 هدهود لآ تواجدها أماكنو أسامئها عىل حصلنا التي الفروع هذه ومن وغريها أزيرج

 (مهباسم القرية وتسمى الفهود ناحية يف اهلل جار آل - الفهود ناحية يف

 الشطرة يف يشتو آل ابيت وثامنني اخلمسة يتجاوزون وهم الرفاعي يف أنمينم آل - 

 وقد .أفخاذ مخسة من لفأوتت بدير آل وناحية عفك يف نرص آل عشرية - ب - 

 - ديب آل فخذ) التالية فخاذاأل تفرعاهتم همأ ومن هلم مساكن بدير وآل عفك اختذوا

 :(عطية آل فخذ - جرب آل فخذ - مرزه آل فخذ - كمره آل فخذ

 :التالية الفروعإىل  ويتفرعون مرزة آل فخذ

د وآل فرحان آل) ومنهم :بوشنة آل -أ   (يشانن وآل كيطان وآل ظاهر وآل مرا
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 بوسفاح آل - ب

  جنديل آل - ج

 علوان آل - بوخويط آل - د

  بوجاسم آل - ـه

 آل - عذاب آل - بوحيدر آل - سندال آل - عطية آل :شحتول آل -و

 آل - دفرهو وآل دايم آل) :ومنهم كمرة آل فخذ ديب آل فخذ - بوجرب آل - ديوان

  (محود آل - آلبوليلو - ديب بو

 - صهد آل - بوحسن آل - :آلبوكارش - درب آل - حسني آل) درهومة آل فخذ

 :)محادي آل - لفتاوي آل - حممد آل) التالية الفروع وهم املهناوية (عصواد آل - زغري آل

 (الزعرييني) من حممد آل فخذ احلركات فخذ

 - تالكحيفا - اللبيبات - الزعرييني - حسني آل - كمرة آل) نرص آل ومن

 (خنفوس آل

 العراق يف ىاخر قبائل مع واملتحالفة نرص آلإىل  تنتمي التي املستقلة العشائر

 لةقبي مع الدبيان عشرية (هليل بيت - حسني بيت - سعيد بيت - مطر بيت

 - زايب بيت - نصريي بيت :هي وفروعهم وبغداد قار ذي - العراق - احلميد

 هىو األوسط الفرات يف جناح آل عشرية - الربي - ساجت) - اخلليف (اخلليفات

 يذ - العراق - غزي آل مع حسني آل عشرية - (جربو آل - ماجد آل - واوي آل)

 رشيدة يتب محولة - سعد بيت محوله ميسان – حممد البو مع السويعديني عشرية - قار

 كثرية ةصغري فروع هلم كذلك رويتة بيت محولة (احلوكان محولة – شايع بيت محولة -

قية املحافظات خمتلف يف أخرى قبائل مع  وكوكرك باك وسلامن دياىل مثل العرا

  .اآلن لذكرها جمال ال واملوصل
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 ومرص والشام العربية اجلزيرة يف نرص آلإىل  تنتمي التي العشائر

 أى يدهسه أى املكان يدهس الذيو املشى كثري الرجل والدهاس

 بقايا هم هوالدهس عليه املشى يأ دهسة يسهل اللني السهل املكان املعجم ىفو يقتحمه

ئها وأصحاب هوازن زعامة نرص لبنى وكان هوازن نرصمنبني   ىف صنمها وسدنة لوا

 ىف شرتكوا او ىسالماإل الدين نارصوا حنني غزوة عقب هاإسالم وبعد اجلاهلية

 12 واىلح إال العرب جزيرة ىف هلم يتبقى األمصارومل مجيع ىف يةسالماإل الفتوحات

 300 واىلح الطائف وشامل رشق ديارهم وكانت اهلوازنية عتيبة حتالفإىل  أنضم فخذا

 ثريوك بس وحرة العقيق ووادى عسرية حتى ليه وادى من أمالكهم من وكانت كيلو

 أسفل ىف انوك الفتكة وأبار عكاظ سوق مساكنهم وسط ىف وكان احلكمة بري منها األبار

 احلج رقط ومنعت الطريق وقطعت مترد بحركة القبيلة هذة قامت وقد العشرية أبارهم

 الدهسة لتجأتاو ملحاربتهم العثامنية والدولة األوىل السعودية الدولة دعا مما للحجاج

 هزمت كنول لاجلب عندهذا ينهزموا  ال أهنم نرصبني  عند قديم ملعتقد األبراق جبلإىل 

 القليل الإ منهم يتبقى ومل الكثري وتشتت الكثري منهم وقتل هزيمة رش الدهسة قبيلة

 رشدانىل إ ينتسبون فهم اململكة ىف من أما فروعهم من بقنا الدهسة قرية أن ويقال

لع) أعقب الذي درويش أعقب الذي الدهاسى  ومن (وهف آل – مبارك آل - الطوا

 الكتوفية - جانالرش - العباسيني – العناترة - جناح لآ) النرصية الدهاسية الفروع أبرز

 مع الربزان ةعشري) اللوبه – املراهيه - الدوابني - بنيه آل - العراجني - رشدان آل -

 (خالدبني  عشائر - سيبع مطريعشائر

 وبنو النرصيني غالب وبنو بالسعودية عوفبني  وعشرية الدمهان وعشرية

 وهم الرشقيةو سوهاج حمافظة ىف مرص ىف - (نسانإ بنو) اللسانات وعشرية الزعرييني
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 هؤالء (البهنساوى – بكر آل – خليفة آل - السيد آل - رشوان آل – حسان لآ) عائالت

 عنها يقال والتى خراآل العائالت من العديد توجد ولكن اللسانات باسم احتفظ من هم

بة صلة تربطها هناأ القدم منذ  - عزب آل – عيسى آل – عرابى لآ) وهم باللسانات قرا

 واملنوفية الغربية حمافظتى ىف نرصبني  جزيرة ىف نرص بنو ويتواجد غالببني  (موسى آل

 معاوية بن نرص بن دمهان بن نرص بن عمرو بن جعيل بن ظامل بن احلامرس بنوإىل  وينتسبوا 

تة بنو عليهم وفدت حتى وشدة وشوكة قوة هلم وكانوا  هوازن بن بكر بن  ىف املغربية لوا

 وقوهتم عافيتهم نرص بنو ستعادا وعندما همأماكن من نرص بنو وأجلوا  الفاطمى العرص

تة أجلوا   رشباص - النملة شربا  – نباص شربا ) قرى ىف نرص بنو وينترش ديارهم من لوا

 – نجاتى - الكرام ميت - أبيار - يزيد ميت - طنبدى - ديس شربا  - خلقون شربا  –

 أو نرص ببنو زريتهم وتعرف (مراسىبني  - البندرة - بشتامى - شهالة ميت - بلمشط

 .املرصية القرى بكثري ويسكنون النرصيني أو النوارصة أو النرص أبو

 عتيبة ىف الدمهان وعشرية بسوريا نرص آل األردن يف نرص بني عشرية

بني  ىف ندمهابني  أن املعروف كنول سعدبني  إىل ينتسبوا  قيل أهنم رغم بالسعودية

 – حسن آل – موسى لآ) فروع وهم ليه وادى ويسكنون بالسعودية عوف لآو –نرص

 ملقدما ةبمعرف مجعت (بالعواويد ويعرفوا  الطوال - جالل آل - الفقاعية – مسفر آل

 الدهاسى حازم بن مسحل والشيخ بالعراق النرصي شنة أبو فرحان مهدي حاكم

  .نرص بنو مشايخ شيخ العتيبى النرصى

 جبل – عوف) أعقب الذي هوازن بن بكر بن سعدإىل  وينتسبوا  

 نارصة – ذؤيبة) فصية وأعقب (جبل – فصية – عوف) نرص وأعقب (جنة – نرص –

 مالن وأعقب (مالن – مليل – فانك - جابر – وقدان) نارصة وأعقب (تضلة قنفذ –
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 أبو احلارث ومنهعبد اهلل  ومنه شجنه جابر ومن (عبادة – رفاعة – عمرية – معبد)

 نرص بن عصية بن نارص بن شجنة بن اهلل عبد بن ذؤيب بنت حليمة السيدة ومنه ذؤيب

 مالذ بن رفاعة بن العزى عبد بن احلرث بنو الشيامو أنيسةو اهلل عبد بنوهاو أسعد بن

 كانو قومهاإىل  اهلل رسول فأكرمها هوزان سبي يف وردها الشيامءيف وكانت نارصة بن

  .هبا صغريفذكرته وهو حتمله هي اللهو رسول إياها عضها عضة أثر فيها

  .الطائف أهل وهم ثقيف فمنهم بكر بنو وهم 

 – عوف – نارضة – املسك) هوازن بن بكر بن بنومنبه وهم 

 ربيعه – عقدة) غرية وأعقب (سعد – غرية) عوف وأعقب (سالمة – دارس – جشم

 وأعقب (ربيعة – عمري – ظويلم) عوف وأعقب عوف عقدة ومن (عبدالعزى –

 – وهب – عمرو) عمري وأعقب (عبد اهلل – عمري – أبى) ومنه سلمة أبو العزى عبد

 – كعب –عبد اهلل ) عمرو وأعقب (أسيد – عمرو) عوف بن سعد وأعقب (أسيد

 أرصم – املنتدب) أعقب الذي معرش زبينة ومن (زبينة – مالك) كعب وأعقب (ربيعه

 – عتبة أبو – عتاب( مالك) كعب بن مالك وأعقب عمرو أبو – سهل أبو – أفقم –

 وعمر - عامر – وهب – معاوية – سلمة –عبد اهلل ) معتب وأعقب (عتبان – معتب

  .(عروة – عمرو أبو – األسود) مسعود وأعقب (مرة - مسعود - ربيعه –

 وأعقب (غارضة – حطيط) أعقب الذي حطيط ثقيف بنو هم 

 وأعقب (ربيعه - سفيان) – ومنه عاترة األسعد وأعقب (األسعد – نارصة) غارضة

 – أبان – رضوان أبو) يسار وأعقب (احلارث – متيم – يسار – سامل) حطيط بن مالك

 وأعقب (العجالن –عبد اهلل  – مهام – ربيعه – ربيعة أبو) أبان وأعقب (عامر – متيم

 حبيب وأعقب (األمحر – حبيب) مالك بن احلارث وأعقب (عمرو – عوف) عامر
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 عظيم بطن منبه بن قس بنو همو (احلويرث – ربيعة) احلارث وأعقب (احلارث – سبع)

 بن حبيب بن ربيعة بن اهلل عبد بن عثامن منهم كان ثقيف بن جهم بنو منهم متسع

ئهم صاحب حطيط بن مالك بن احلرث  ولده من كانو كافرا  يومئذ قتلو حنني يوم لوا

 عثامن بن اهلل عبد بن الرمحن عبد بن احلر هوو امللك عبد بن لسليامن األندلس أمري

 منهم كان عوف بن سعد بنو فمنهم باألحالف يعرفونو ثقيف بن عوف بنو منهمو

 عند رهينة ثقيف وضعته الذي عوف بن سعد بن عمرون بن كعب بن مالك بن عتبان

 بعثه الذي الثقفى معتب بن مسعود بن عروة بنيه من كانو معتب أخوهو مكسورة أيب

 أيضا بنيه منو القريتني عظيمي أحد هوو سالماإلإىل  داعيا قومه إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 صاحب معتب بن عامر بن مسعود بن عقيل أيب بن احلكم بن يوسف بن احلجاج

 وايل احلكم عبد بن حممد بن عمر بن يوسف منهمو الوليد ابنهو امللك لعبد العراقني

 الشامو بالعراق والة كانوا  قومه من كثريو يزيد بن الوليدو امللك عبد بن هلشام العراقني

 عىل وفادة له كانت معتب بن مسلمة بن غيالن أيضا معتب بني منو مكةو اليمنو

 بن وهب بن عمرو بن رشيق بن األخنس منهم الذين عوف بن غربة بنو منهمو كرسى

 بن كلدة بن احلرثو ثقيف بن عوف بن غرية بن العري عبد بن سلمة أيب بن عالج

 بن عوف بن عمري بن عمرو بن مسعود بن عبيد أبوو العرب طبيب عالج بن عمرو

 ادعى الذي عبيد أيب بن املختار بأنهو القادسية أيام من اجلرس يوم املقتول الصحايب غرية

 ثم احلنفية بن ملحمد دعاو عليه فانتقض الزبري بن اهلل لعبد عليها كانو بالكوفة النبوة

 ذكرهم يطول آخرين يف عمري بن عمرو بن حبيب بن حمجن أبو منهمو النبوة ادعى

 يف جلس ثم مكة من قريبا نجد أرض من مدينة هيو بالطائف كانت ثقيف مواطنو

 للعاملقة اجلاهلية يف كانتو بوجو واج تسمى كانت اجلبل قبة عىل هيو شامهلاو رشقيها
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 إن :يقال ثمود بقايا من كانت ثقيفا إن :يقال ثم منو القرى وادي قبل ثمود نزلتها ثم

 ذكره كذا دارهم اآلن هيو ثقيف عليها غلبهمو عدوان العاملقة بعد سكنها الذي

 عكاظ سوق الطائف أعامل منو إياد من إهنم يقالو هلوزان موال إهنم :يقالو السهييل

 السنة يف يوما اجلاهلية يف سوقها كانتو احلجازو اليمن بني حجر عكاظو العرجو

 احلارث – ضنه) عامر بن نمري وأعقب موسام هلم فكانت األقطار من العرب يقصدها

 – عمرو – ربيعه – حبيب – وديعه – عالثة) ضنة وأعقب (عمرو – كعب – عامر –

 – عمرو – عالج) نمري بن عامر وأعقب (وهب – نارضة – نارشة – عفيف – سعد

 كعب وأعقب (كعب – األثرم – ياليل عبد حفص – األصقع مالك - زيد – احلارث

 معاوية – احلارث –عبد اهلل  – وقدان) نمري بن عمرو وأعقب (حارثة – مالك) نمري بن

 – قريع) نمري بن احلارث وأعقب (يزيد – خنيس – خالس – زيد - نمري – ربيعة –

 – معاوية) جعونة وأعقب (ثعلبة – ربيعه) قريع وأعقب (جعونة – معاوية –عبد اهلل 

 خويلفة) احلارث بنعبد اهلل  وأعقب (احلارث – أسيد – زهري – عامر – النافذ – عائد

 – ظامل – قلع – عامر) خويلفة وأعقب (خليف – عمرو – ربيعه – عامر – خالفة -

 (معذل – عمري)عبد اهلل  بن عامر وأعقب (عمرو – قريط – حارثة – زيد – جندب

 بن ربيعه وأعقب (أسيد – معاوية – احلارث – عمرو – ربيعه – عامر) خليف وأعقب

ر – محيمة – أسامة) قطن وأعقب (ظويلم – ظامل – قطن – بدر)عبد اهلل   جندل – رضا

م) بدر وأعقب (عمرو –  – دثار – عامر) ظامل وأعقب (عمرو – حزن – طارق – حرا

  .(هبرية – األخنس) ظويلم وأعقب (عمرو – مالك
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 وقتنا يف تغريت قد املسميات هذه لكن القديمة مسمياهتا يف ثقيف بطون ذكرنا

  :ناآل بتقسيامهتا نذكرها قبائل اآلن حوهلا وما الطائف سكان فثقيف احلارض

 من املليساء قرى أكثرهم ويسكن (احلميدي) إليهم ةوالنسب احلمده :أوال

 :التالية العشائر ومنهم املثناه بعضهم ويسكن الطائف شامل القيم وادي

 عىل املرشف ومنهم صالح آل ومنهم الزربات - 1

 وآل أمحد وآل سعد وآل مسفر وآل املوقع هذا

 .اهلل دخيل وآل عيل حممد

فية - 2  .زائر وآل عيد وآل يق الزرار ومنهم العرا

 .حممد وآل لسالم عبدا آل ومنهم الزواهره - 3

 القواسم – 4

 العقالن – 5

 اجلرشان – 6

 املطالقة – 7

 هندي ذوو - 8

 سميح آل - 9

ة أكثرهم ويسكن (السفياين) إليهم النسبةو سفيان بنو :ثانيا  جلنوبيةا بالرسا

 وبنو لفرعا وادي أوديتهم وأشهر الشفا بمنطقة يسمى ما وهو للطائف بالنسبة الغربية

  :إىل ينقسمون اليوم سفيان

 :قسمنيإىل  وينقسمون رشيف آل :أوال

  جلحر آل – حسن آل – الواعدة – عبيد آل – منصور آل ومنهم ساعد آل - 1

  البهادله – اخلُمس - الدم أبو آل - منيف آل – عيسى آل ومنهم حجه آل - 2

 :إىل وينقسمون ُعمر بنو :ثانيا

ن – 3 متيم آل - 2 اخلرضة – 1  العرسا
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 عايشة آل :ثالثا

ة ويقطنون (الُطويرقي) إليهم والنسبة طويرق – ثالثا  الغربية الشاملية الرسا

 ز هاغريو – واملبريز – حمشكة – مملكة قراهم فمن قرى أهل وهم للطائف بالنسبة

 :قسمنيإىل  ينقسمون وطويرق

 :ومنهم احلرض طويرق (أ)

 الزحارية – 1

 الفصل – 2

 اخلصافني – 3

 السواويد – 4

 اهلناديه – 5

 الدهاهني – 6

 :ومنهم البدو طويرق (ب)

 الروسان – 1

 العبده – 2

 الكلبة – 3

 الظفارين – 4

 احلُمران – 5

 اجلعيدات – 6

 الزمته – 7

 السفارية – 8

 حمرم واديو اهلدى منطقة ويقطنون (النمري) إليهم النسبةو النمور :رابعا 

 :أقسام أربعةإىل  وينقسمون

 :ومنهم الغربة (أ)

 البنى – 2  الكمل – 1

 :منهمو اخلولة (ب)

 احلجران – 2 اللمظة – 1
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 :ومنهم اخلرضة (ج)

 القبسة – 1

 املشاهبه – 2

 اللواميه – 3

 املشاييخ – 4

 :ومنهم البيضاء الدار أهل (د)

 حريب آل - 1

 املصاريه – 2

 سلطان آل - 3

 البعارضة – 4

 محيد آل - 5

 الزنان – 6

 وتعرف ليه وادي جنوب ويقطنون (الساملي) ليهمإ النسبةو سامل بني :خامسا

 :إىل وينقسمون غيل أبوو النصبة قراهم أشهر ومن سامل بني ببالد بالدهم

 املناحفه – 1

 اجلرادات – 2

 احلوته – 3

 منصورة آل - 4

 العياسى – 5

 عمرين آل - 6

 أمحد آل - 7

 زايد آل - 8

 عتيق آل - 9

  عابد آل - 10

 :إىل ينقسمونو لَيه وادي ويقطنون (العويف) ليهمإ النسبةو عوف :سادسا

 موسى آل - 1

 حسن آل - 2

 مسفر آل - 3

 الطوال – 4

 جالل آل - 5

  القفاعيه - 6

 ثاملة وادي ويسمى جفن وادي ويقطنون (الثاميل) ليهمإ النسبةو ثاملة :سابعا

 :إىل وينقسمون
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 مقبل آل - 1

 الطباعني – 2

 السواعدة – 3

ه آل - 4  عمرا

 السودة – 5

 الطوال – 6

 املشايخ – 7

  مقيبل آل - 8

 وهو الصخرية وادي ويقطنون (الصخريي) ليهمإ ةوالنسب الصخريه :ثامنا

 :إىل وينقسمون ليه وادي رشق

 العممه – 1

 الشته – 2

 اخلنافسه – 3

 مقبول آل - 4

 غازي آل - 5

  الثعابني - 6

 امل لكن الطائف من أصال وهم (الثقفي) إليهم والنسبه ترعه ثقيف :تاسعا

 عوف بني فيها انترصو مالك بني وبني حالفاأل عوف بني نفسها ثقيف بني حرب حدثت

 :إىل ترعه ثقيف ويتفرع ترعه بثقيف اآلن املسامة ةاملنطقإىل  ثقيف من مالك بني نزحو

 (األحالف) ومنهم جاهل بنو - 1

 والدارين – يعيل وآل – حممد آل ومنهم الندبه - 2

  .(العسله – املجارده) ومنهم يوسف بني - 3

 ذمن الطائف عن نزح من ثقيف من وهناك اآلن املعروفة ثقيف قبائل هذه

 والشام ريبالع املغرب يف مثال ثقيف من فهناك يةسالماإل الفتوحات يف وخرجوا  القدم

  .ومرص واخلليج واليمن

 عوفبني  – قيسبني  – عقبةبني  – عصمةبني  – عدى بنى) 

 غارضةبني  - - عائدبني  – عديةبني  ويعرفون معجوربني  –سياربني  – مساوربني  –
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 ومن (عامربني  - مرة – بنووائل – مازنبني  – وائلةبني  –عمروبني  – كبريبني  –

  (سلولبني  – ضيعة بنو –بنوعمرو – غارضة بنو – جندل بنو) مرةبني 

 بنى) وهم هوازن من النجدى القسم تشكل كانت 

 بنو – هربيعبني  – نمري – بنوعمرو – حجري بنو – صالح بنو –عبد اهلل  بنو – هالل

عبد بنو – صالح بنو – رفاعة بنو) ومنهم املرصي الصعيد ىف منهم الكثري ويسكن (عمر

 كعب ومن (كالب - كعب –عامر – كليب – احلارث) ربيعة ومن (القرينات)اهلل 

 ومن (عامر –عباد –املهنا –عمرو) عقيل ومن (حريش – قشري – عقيل – جعدة)

  (خفاجة) معاوية عمرو

 ةوالنسب صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عقيل بنو وهم 

 (معاوية – عوف – عمرو – ربيعة – عامر – عبادة –عبد اهلل ) عقيل وأعقب عقيىل ليهإ

 – كعب – ربيعه) عبادة وأعقب (عامر – كعب – سهيل – خالد)عبد اهلل  وأعقب

 (كعب – رياح – عويمر – عامر) عقيل بن ربيعة وأعقب (حزن – األعرس – معاوية

 عقيل بن عوف وأعقب (ربيعه أبو – أبوكعب – معقل أبو – جشم) عويمر وأعقب

 جزء – حزن – عوف) عوف عامربن وأعقب (عمرو – حزن – عامر – ربيعه – كعب)

 – عوف – عامر – جندعة) عقيل بن معاوية وأعقب (أبوسمعان كعب – ربيعه –

 املنتفق – عوف) عقيل بن عامر وأعقب (عبيدة – معاوية – معية) عامر وأعقب (عمرو

 (أبونمري – خالد – خويلد – عمرو – ربيعه) عامر بن عوف وأعقب (أبوعدى ربيعه –

 بن ربيعه وأعقب (العقاالت وهم عقال – ربيعه – األعلم – أبوحرب) خويلد وأعقب

 معاوية – عامر – احلصني – معاوية – جراد) املنتفق وأعقب (األبرص – معاوية) عامر

 بن املنتفق بنو :منهم كثرية بطون همو كعب بن عقيل بنو (عوف – مالك – قيس –
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 قال باخللط املغرب يف املعروفون العرب هؤالء املنتفق بني أعقاب منو عقيل بن عامر

 عقيل بن عامر بن املنتفق ابنا معاوية بنوو عوف بنو اخللط :اجلرجاين العزيز عبد بن عيل

 بني يف منهم األمارةو الكوفةو البرصة بني التي اآلجام املنتفق منازلو :سعيد ابن قال

 بنو كعب بن عقيل بني منو باملغرب جشم أعداد يف العهد هلذا اخللطو قلت معروف

 عقبه منو عبادة بن معاوية بن الرحال بن كعب اسمهو األخيل منهم عقيل بن عبادة

 امللوح بن قيس أن :قتيبة ابن ذكرو األخيل بن سداد بن حذيفة بنت األخيلية ليىل

تية باجلزيرة سعيد ابن قال فيام العهد هلذا هؤالء عبادة بنوو منهم املجنون  ييل فيام الفرا

 بن قريش اخلامسة أواسط يف حلبو املوصل عىل منهم غلبو ذكرو عدد هلمو العراق

 تواىلو الدولة رشف يسمىو بعده من قريش بن مسلم ابنهو هو فملكها مقلد بن بدران

 العهد هلذا منهمو :سعيد ابن قال انقرضوا  أنإىل  منهم قريش بن مسلم عقب يف امللك

 املوصل صاحب من إحسان هلمو الدولة رشف عرب هلم يقال الزابو احلازر بني بقية

 خفاجة كعب بن عقيل بني منو فارس مائة نحو قليل عددهم أن إال عزو جتمل يف همو

 ببادية هلمو اجلزيرةو العراقإىل  العصور هذه من قرب يف انتقلوا و عقيل بن عمرو بن

 إخوه همو عوف بن مالك بن عوف بن عامر بنو عقيل بن عامر بني منو دولة العراق

 احلسن أيب بني بعد البحرين ملكوا  قدو البرصة بجهات ساكنون همو املنتفق بني

  كالب بني من الياممة أرض وملكوا  :سعيد ابن قال تغلب من ملكوها

 الذي خفاجى اليه والنسبة عقيل بن عمرو بن معاوية بنو وهم 

 وأعقب (حزن – وازع – األزهر مالك – خالد –األغر معاوية – كعب – عامر) أعقب

 وأعقب (حزن – لقيط – خالد) األغر معاوية وأعقب (عبيدة – ربيعه – معاوية) كعب

 ومنهم (،معاوية – عوف) حزن وأعقب (زيد – وازع – حيدة – شقيق) مالك
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 بالبدارى وأسيوط وسوهاج ودمياط والرشقية بالبحرية بطون وهلم والقدما اخلفاجات

 البحرينإىل  احلجاز من عامرنزحوا بني  من ربيعة بن عقيل بطون من واخلفاجات

 سليمبني  عىل تغلب وبنى عقيلبني  حتالفو سليم وبنو تغلب بنو مع بالبحرين وكانوا 

 الشامإىل  فساروا فأخرجوهم عقيلبني  عىل تغلببني  تغلب فرتة وبعد فأخرجوهم

 تغلببني  عىل وتغلبوا  البحرينإىل  منهم جزء ذلك بعد وعاد الكوفة وملكوا  والعراق

 بعرب النيل رشقى وأبنوب مرصإىل  كبري جزء منهم وجاء البحرين عىل وتأمروا

 :األرب هناية ىف احلمدانى عن نقال القلقشندى قال سيناء وىف الشنابلة وبعرب العطيات

 ما ديارهم :واإلعراب البيان ىف املقريزى قالو ،مرص ديار من البحرية ىف طائفة منهم

 غرب ىف إمارة هؤالء خفاجة لقبيلة وكان السلوم) الكربى العقبةو اإلسكندرية بني

ءأ هنمأ محاة صاحب املؤيد عنهم قالو ،العباسية اخلالفة عهد ىف العراق  من العراق مرا

 املنتفق قبيلة عمومتهم بناءأ يف خفاجة دخلت ضعفها وبعد عرصه ىلإو الزمان قديم

 كربأ تسكن العراق قبائل أكرب من تعد القبيلة وهذه ،العراق وغرب بجنوب العقيلية

 قسم منهمو ،العقيليني املنتفق بني خوهتمإ مع العراق وسط بجنوب خفاجة جتمعات

 باألهواز بطون منهم وكذلك بالشام سوريا ىف والبوكامل الزور ودير حلب ىف

  بفارس اهلولة وعرب عربستانو

 بوأعق قشريى اليه والنسبة ربيعه بن كعب بن قشري بنو وهم 

 – عمرو) اخلري سلمة وأعقب (ربيعة األعور – اخلري سلمة – مرة – ربيعه – معاوية)

 ثاحلار – حزن – قرط – معاوية –سمري –عبد اهلل  – عامر – سربة – بريك – مرى

  (حياش ،وحوح) أعقب الذي قيس –عبد اهلل –جزء) أعقب األعور ربيعه (قدامة -

 أعقب فقد العامرى ليهإ والنسبة عامر بن ربيعة بن عامر بنو وهم 
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 (السهم ذو معاوية – البكاء ربيعة – الضحياء فارس عمرو – املحجن ذو عوف)

 ربيعة) عوف وأعقب (عامر – ربيعه – عالج – احلارث عبد – أسيد) معاوية وأعقب

 – عامر – عبادة – حديج - حندج) البكاء ربيعه وأعقب (عامر – جعونة بنو ومنه

 –عبد اهلل  – معاوية – عامر - املقطع واهليثم هبرية ومنه عامر) حندج وأعقب (حدج

 جلمود وأعقب (جلمود معاوية – ربيعه – جليميد) ربيعه بن عبادة وأعقب (علقمة

 كعب) عبادة بن معاوية وأعقب (مزير – هالل –عبد اهلل  – سمري – حنظلة)

 – عمرو – األسلع – األبرص) كعب وأعقب (عدس – ثور – عبسة – (الفوارس)

 وأعقب (كعب – يزيد) ومنه عمرو) وأعقب عدس (زفر – عامر – مالك –عبد اهلل 

 – كليب) عامر عمروبن وأعقب (خالد – معاوية – الطفيل –عبد اهلل  – سعد) ثور

  (مالك – كعب – خالد – عمرو – زهري) ربيعه وأعقب (سدرة – عبد – ربيعه

 - الضباب معاوية) كالب ومن الفيوم ناآل غالبيتهم يسكن 

عبد اهلل  – زيد – عمرو – عبيد – ربيعة – كعب - بكر أبو – عامر – رواس – جعفر -

 كعب وأعقب (عوف – الصموت – معاوية – نفاثة)عبد اهلل  وأعقب (احلارث -

 – هبرية – ثور – مالك – زفر – معاوية) عامر وأعقب (أوس – عامر – ربيعة)

 وأعقب (عبد اهلل – ربيعه – عبد – بكر – كعب) (أبوبكر) عبيد وأعقب (أبوسويد

 (سفيان – عمرو – عامر) عوف ومن (ربيعه عوف – األجحش) عبيد بن كعب

عبد اهلل  بن ربيعة ومن (كعب – املجنون ربيعه – مليل) عبيد بنعبد اهلل  وأعقب

 – عوف – مالك) شداد وأعقب (خالد – عطاء – عوف – شداد – مالك – عمرو)

 (كعب – عوف – أبوربيعة - القرطاء وهم قريط – عمرو) عبيد بن عبد وأعقب (حنتم

 زنباع خالد – سكن – جزء – عمرو) القرطاء ومن (أنس – عوف – ربيعه) عمرو ومن
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 – كعب – برئن – أنس – مالك – املنذر – عوف) ربيعه أبو وأعقب (سعيد – ربيعه –

له – دينار – عامر – شبل – مرثد  كعب – أسيد – حسان) عبد بن عوف وأعقب (فوا

 مالك – عويمر – اخلري ربيعه – اهلضان عامر – ربيعه) عبد بن كعب وأعقب (النعامن –

 – عامر – عمرو) نفيل وأعقب (نفيل – مالك) كالب بن عمرو وأعقب (خالد –

 (بديل – اخلري عوف – عمرو – ربيعه – زفر – معاوية) خويلد وأعقب (خالد - خويلد

 قيس) يزيد وأعقب (علس – زرعة - معبد – يزيد – حارثة – صعصعة) عمرو وأعقب

 – كعب – طريف) عامر وأعقب (زرعة – جعدة) علس وأعقب (عزيز – معاز –

 برش – معاوية – ثور – زفر – خزيمة – عمرو) أعقب الذي عامر كعب ومن (األصم

 – حصن - عث – مالك – عمرو) عامر بن معاوية وأعقب (ربيعه – عامر – هبريه –

  .(اجلحاف – هنيك – قيس – مساحق – أوىف

 بنوو كالب بن عامر بن كعب بن الوحيد بنو فمنهم 

 :حزم ابن قال كالب بن عمرو بنوو كالب بن بكر أيب بن اهلل عبد ابن املجنون ربيعة

 اسمهو رواس بنو كالب بني منو حلب أمراء مرداس بن صالح بني منهم إهنم :يقال

 ذي بن شهر منهم الذين كالب بن معاوية اسمهو الضباب بنوو كالب بن احلرب

 بن حاتم ناب الصهيل كان عقبه منو عيل بن احلسني قاتل معاوية بن األعور بن اجلوش

 بنىو جمنون وبنى واألضابطة .باألندلس الفهري يوسف بن الرمحن عبد وزير شمر

 قريط وبنى غصني وبنى جواب وبنى عطا وبنى شاكر وبنى جعفر وبنى حاتم

 بمرصبالفيوم وغالبيتهم والكالبات

 –عبد اهلل ) بالفيوم زريتهم عامروتسكن بن ربيعة بن بنو هم

 – عمرو –عبد اهلل  وأعقب (احلريش معاوية – عقيل – قشري – حبيب – جعدة
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 حنيف – معاوية – عوف – ربيعه) بالفيوم وزريتة العجالن وأعقب (ربيعة – العجالن

 وأعقب (زمعه – رفاعة – أسيد) العجالن بن ربيعه وأعقب (عمرو – مالك – مهام –

 نابت – بيهس) العجالن بن عمرو وأعقب ،(دثار – مالك – عوف – كيشم) حنيف

  (بجر – سمري – طارق –

 وأعقب (معاوية – سبع – ربيعه – عتبة – كعب) كعب بن 

 – رسحان – كعب – احلارث – ربيعه – عمرو – املجر) كعب بن احلريش معاوية

م – احلريش) املجر ومن (وقدان  بن ربيعة وأعقب (خويلد – خلدة – معاوية – حرا

 – معاوية – شكل – امللوح – عوف) كعب وأعقب (عوف – حزن – أمحر) معاوية

 وقدان ومن (ربيعه –اخلطيم –سلمه – األسلع – معاوية) شكل وأعقب (احلارث

  (معاوية كعب – ربيعة – عوف – عمرو)

 منهم كان بطن كعب بن احلريش :منهم كثرية بطون 

 املشهور الصحايب احلريش بن وقدان بن عوف بن الشخري بن اهلل عبد بن مطرف

 جعدة بن ربيعة بن عدس بن عمرو بن اهلل عبد بن قيس هبا شبب ليىل منهم إن :يقالو

 ربيعة بن عمرو بن ورد بن األشهب بن احلرشج بن اهلل عبدو  ملسو هيلع هللا ىلص النبي مادح الشاعر

 عىل وفد الذي األشهب زياد أمه عمو الزبري أيام فارس ناب عىل غلب الذي جعدة بن

 زهري بن قيس أجار الذي جعدة بن اهلل عبد بن مالكو معاوية بنيو بينه ليصلح عيل

 وفد قشري بن اخلرب مسلمة بن عامر بن هبرية بن مرة منهم كعب بن قشري بنوو العبس

 قشري بن األعور بن رصوح بن عياض بن وكلثوم قومه صدقات فواله  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل

 القاسم أبو منهم أعيان بخراسان قشري بني منو برش بن بلخ أخيه ابنو أفريقية ويل الذي

 الرمحن عبد منهم ملكها رشيق بنو األندلس عريسة منهمو الرسالة صاحب القشريي
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 بنوو احلامسة شعراء من اهلل عبد بن الصمة منهمو عامرة ابن منها أخرجو رشيق بن

  .بالفيوم العجالن بنو وسكن كعب بنعبد اهلل  بن العجالن

 وقد جعدى ليهإ والنسبه ربيعه بن كعب بن جعدة بنو وهم 

بد اهلل ع وأعقب (عبد اهلل – زهري – معاوية – ربيعه – برقان ربيعة – مرداس) أعقب

 – عمرو – حصن) ربيعه وأعقب (عمرو – كعب – مالك – املصفح – عامر – قيس)

 ربيعه بن عمرو وأعقب (عامر – عوف – جزء – قردة – عدس – املجنونعبد اهلل 

 –عبد اهلل  – مالك – جزء – عمرو) عدس وأعقب (الرقاد - ورد – سهيل – جزء)

ر  – حيي – هنار) أعقب فقد صعصعة بن (سلول) : (- حناك – قيس – رضا

 منو (زابن – زبني) هنار وأعقب (جندل – غارضة – ضبيعه – عمرو – (سحمه) أعيا

 – عميمة – حوزة – سامل) مرة بن عمرو وأعقب (غثاءة – ظامل) عامرة ومن عامرة زيب

 ومن عمرو جندل ومن (العزى عبد –عبد اهلل ) عميمة وأعقب (جابر – كوعاأل حبيب

  .(األجرود – أسامة) أعقب الذي احلارث معيط ومن معيط عمرو

 يف عزةو كثرة هلم كانتو العرب مجرات إحدى فهم عامر بنو هم 

تية اجلزيرةإىل  دخلوا و سالماإلو اجلاهلية  بنو تعملهمواس حراروغريها ملكوا و الفرا

ة أماو ندثروااو فهلكوا  املعتز أيام العباس  بن سمرة من بربا يف فشعوهبم عامر بن سوأ

ة  بربا بطن منو املشهور الصحايب رباب بن جندب بن سمرة بن جابر فمنهم سوأ

 .النسب هبذا يعرفونو هالل بن رياح مع ينجعون بأفريقية حي هؤالء

 همو بنيه من ثالثةإىل  ترجع عامتهاو كثرية فبطون عامر بنو هم 

لية نجد بأرض بالدهمو (كعبو كالبو عامر)  ثم الشام أرضو باملدينة لتهامة املوا

 عامر فمن أحد بنجد منهم يبق فلم سالماإل ممالك عىل منهم افرتقو الشامإىل  دخلوا 
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 بن خالد مع حندج ابنه اشرتك الذي ربيعة بن عامر بن ربيعة هوو التكام بنو ربيعة بن

 بن عامر بن معاوية السهمني ذي بنوو العبس جذيمة بن زهري قتل يف كالب بن جعفر

 بن عامر بن عمرو الضحيا فارس بنوو ربيعة بن عامر بن عوف احلجر ذو هوو ربيعة

ئهاو اجلاهلية فرسان من عمرو بن زهرية بن خداش منهم ربيعة   .شعرا

 – عتبة – األصبغ خالد) وهم ربيعه بن كالب جعفربن بنو هم 

 جزء – أنس – حريم – حصن) خالد ومن (األحوص ربيعه – عوف – األخرم مالك

 – اويةمع) مامل ومن (احلجاج – كبشة) ومنه عروة عتبة ومن (عمرو – مرة – عامر –

 عوف) هربيع ومن (عتبة – سلمى – عبيدة – الطفيل –الشاعر لبيد ومنه ربيعة – عامر

 كالب بن جعفر بنوو (أوس – عامر – ربيعة) كعب ومن (رشيح – عمرو – ربيعه –

 األسنة عبمال مالك بن عامر أبو عمهو جعفر بن مالك بن الطفيل بن عامر منهم الذين

 سنةاأل مالعب مالك بن عامر أبو عمهو جعفر بن مالك بن الطفيل بن عامر منهم

 بالد كانتو مشهور معروف شاعر ربيعة بن لبيد أبوهو املعتربين تبعو مالك بن ربيعةو

 محى يه رضية محىو العوايلو وفدك املدينة جهات يف الربذةو رضية محى كالب بني

 عليه رجأخ الذي هو الربذة محىو اإلبلو اخليل عليه تسمن النرض نباته وائل كليب

تية اجلزيرة يف هلم فكان الشامإىل  كالب بنو انتقل ثم عنهام اهلل ريض ذر أبا عثامن  الفرا

 دسمردا بن صالح بنو منهم توىلو الشام مدن من كثريا و حلب ملكوا و ملكو صيت

 قالو يءط من باإلمارة هنالكو بالشام املشهورين العرب خفارة حتت اآلن ضعفوا  ثم

 وهم بياولي بمرص وبطون فروع وهلم بالياممة دولة سالماإل يف هلم كانو سعيد ابن

ء أن قيل وقد اجلعافرة   .فروعهم من بربقة العرب أمرا

 بنهلل اعبد  بن قرين بنعبد اهلل  بن قرينإىل  ينتسبوا  وهم

 صعصعة بن عامر
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 اجلعدى حممد بن مروان األموى اخلليفة عهد ىف ـه132 سنه مرصإىل  حرض

 منهم نذكر بنا عرشون وهم هأوالد ومعه بالرشقية بلبيس ونزلوا  واحلجاز نجد بالد من

 - محدان - محيد - بدر - األكرب أمحد - األصغر أمحد - محدان - اهلل جاد –عبد اهلل )

 - - (عامربني  جعافرة) ذريتة األصغر جعفر - األكرب جعفر – شيبان - سامل - محد

بني  بطون بعض ورافقتهم فرسان وكانوا  (األكرب قرين - شيبان - عامر زياد - قيس

 املرصية البالد ىف نترشوااو مرصإىل  وعادوا وليبيا العربى املغربإىل  وهاجروا عامرو

 أو قرين أبو أو القرينات أو القرين باسم أو هباسم قبيلة تسمى منهم واحد كل وأصبح

 وبحرى قبىل املرصية البالد غالبية ىف ويتواجدوا بة تلقبوا  لقب أو هأبنائ أحد باسم

 عبداحلافظ آلو القرينات ويلقبوا  الصلعا) بقرية وبنوه هو (قرين بنعبد اهلل ) ستقراو

 ستقراو شكر بكفر عبدالعزيز وال بسوهاج باحلامدية النوق وال قلتة بساقية اجلالوية ىف

 سليم لآو بجرجا كامل نجع ىف النقيب آل منهم وتفرع جرجا ىف وزريته قرين بن بدر

 قرين لآو بأمخيم احلواويش ىف أبوقرين لآو بجرجا والرشقية الغربية بندار ىف قرين أبو

 لآ) ومنهم طهطا ىف (قرين بن الصغري أمحد) ستقراو (بسوهاج باملنشاة بدار بكوم

 القرينات ويسمون بطهطا محد نجع ىف أبوقرين لآو القرونيات ويسمون ببنجا اخلطيب

 بأبوتيج باقور ىف قرين أبو آل وال بسوهاج جهينة بمركز البحرية البحرية بالنزة قرين آل

 قرين آل - الفيايضة ويسمون - سليم بساحل اجلزيرة ىف فياض لآو القرينات ويسمون

 منطقة ىف (قرين بن اهلل جاد) ستقراو - (بأسيوط الفياضية ويسمون الرشقية تناغة ىف

 ىف أبوقرين آل وهم األقرص حمافظة ىف حوهلا وما العجوز بمدامود وتشتهر املداموم)

 لآو باألقرص العامرى آل نسله ومن الزنباعى لآو القرينات ويسمون قبىل الزينية قرية

 زنان لآو بأسنا رشق الدير قرية ىف قرين أبو آل وال أرمنت - العديسات قرية ىف قرين
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 شوشة باملشارقة السالم قرية ىف أبوقرين آلو الزنانية ويسمون بالبلينا السلامنى قرية ىف

 آل وهم بقنا النيل بغرب وبنوة (قرين بن الكبري أمحد) أستقرو (املنيا ساملوط مركز

 فأستقرت الكثري منهم ونزح نقادة بمركز والغربية الرشقية القرينات نجوع ىف القرينات

 الضبع كوم ىف وغزاىل - باملحروسة وسليامن واملراشدة الزوائدة ىف الشواحية) عائالت

 ىف وزريتة (قرين بن محدان) ستقراو - باملطاعنة والقرينات دقنيق ىف منصور وحممود -

د زيد ببنى قرين أبو لآ) منه وتفرع األشمونني  القرينات) ويسمون بأسيوط األكرا

 بنجع قرين أبو لآو القضاة ويسمون العروس باسم مواس بدير قرين لآو (والفقرا 

  .(باملنيا سلطان حممد ببنى قرين

 لآو احلجز قرية ىف قرين أبو محد آل وهم بالبلينا وبنوة قرين بن محيد ستقراو

  .العويضات ويسمون الزرابى وىف برخيل قرية ىف قرين أبو عويضة

 لبليناا بمركز وكلهم الريانية ويسمون بالبورة العوكلية قرية ىف ريان لآو

 كوم) ىبقر ومطروح سكندريةواإل البحرية ىف وبنوة الكبري قرين أبو ستقراو

 ىفو (بالبحرية عيسى وحوش الدوار وكفر بدر ومركز والبستان والغيتة - الفرج

 كثريمنلل نتوصل مل وغالبا أمجاعة يمكن ما وهذا سكندريةباإل والبنجر العامرية

 البالد غالبية ىف نترشواا ألهنم أبنائه أحد باسم أو قرين أبو أو قرين آل أو القرينات

 اطميةالف اجليوش دخلت عندما مرص وفدوا عليجبني  بمرص اهلالليون ومن املرصية

 بقرية أسيوطب أبنوب وىف عليج أبو بنجع البلينا وىف بالرشقية النيل رشقى وسكنوا  مرص

لوةالنز - سيد - احلسايبة - العالء أبو – اهلواكل) عائالت ومنهم عليجبني   - بكر - ا

 يةبالرشق وهم عامربني  بطون من حجريبني  (سعد - هدية - البهنساوى - عباس

  .وأسيوط وقنا بسوهاج بساقلتة احلجريات قرى وهلم الشام بالد من قادمون
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 بن صعصعة بن عامر بن هاللإىل  هالل بنو ينتسب

 بن نزار بن عيالن قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوزان بن بكر بن معاوية

 الرسول قبل م414 سنة ىف يعيش كان هالل أن املؤرخني احد ذكر وقد عدنان بن معد

إىل  ساروا ثم بنجد اجلاهلية يف كانوا  كثرية فبطون عامر بن هالل وبنو .ملسو هيلع هللا ىلص الكريم

 ضواحي عليه فملك باديس بن املعز حلرب العبيدي املستنرص خالفة يف البارزي

 املحيط البحرإىل  قسنطينةو بونة بني ما الغربإىل  فساروا سليم بنو زامحهم ثم أفريقية

 كلها بطوهنمو اهلل عبدو مناف عبدو هنيكو نارشةو شعبة :الولد من مخسة هلالل كانو

 بن خزيمة بنت املؤمنني أم زينب مناف عبد بني من فكان اخلمسة هؤالءإىل  ترجع

 ميمونة اهلل عبد بني من كانو مناف عبد بن اهلل عبد بن عمرو بن اهلل عبد بن احلرث

 :حزم ابن قال اهلل عبد بن رويبة بن هرم بن بحري بن حزن بن احلرث بنت املؤمنني أم

 باحلجاز الذين حرب بنوو أفريقيةو مرص بني نعجة بنوو قرة بنو هالل بني بطون منو

ئر عربه صار وقد بالشام مشهور هالل بني وجبل :سعد ابن قالو رياح بنوو  فيهو حرا

 زغبةو رياحو أثيجإىل  العهد هلذا ترجع العرب يف قبائلهمو :قال مشهورة رصخد قلعة

ح فمنهم األثيج فأماو  أماو لغريهمو هلم املسمى القلعة بجبل وعياض برقة بجهة رسا

 منهمو بجاية بنواحي عتبة منهمو الزابو والسلم قسنطينة بنواحي فبالدهم رياح

 كثري خلق زناته بالد يف فإهنم زغبة أماو أخبارهم يف يأيت كام كثري خلق األقىص باملغرب

 بربقة منازهلم كانت قرة بنوو جشمو وقرة املعقل مع األقىص املغرب يف فإهنم قارع أماو

 بني من ركوة أليب بايعوا  ملاو مقرب ابن مىض ملا العبيدي احلاكم أيام رياستهم كانتو

إىل  جلهم انتقلو فأفنوهم اجليوشو العرب عليهم سلط احلاكم قتلهو باألندلس أمية

 شعوهبمو هالل نسب يف الكالم يأيت كام هنالك جشم مع فهم األقىص املغرب
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 - هنيك – شعيثة – شعثة) هالل أعقب وقدأفريقيةو األوسط باملغرب مواطنهمو

 أبو) هنيك وأعقب (نارشة – عبدمناف – ربيعه – رويبة –عبد اهلل  – عائذة – صخر

 عمرو – عامر – حزن) ربيعة أبو ومن (سهيل – معاوية أبو – أبوربيعه – معرش – جشم

 مرداس – عىل) رياح ومن (األثيج مالك – زغبة – رياح – احلارث – معاوية – ربيعه –

 ومن (داوود – يزيد – عقيل) مرداس ومن (فادغ – دمهان) عىل ومن (عامر – سعيد –

 – حندج – عاصم – عياض – مقدم) مرشف ومن (دريد – مرشف – كرفه) األثيج

 – اخلراج) ومنه مهايا ديفل ومن (ديفل – رمحه بنو – صخر بنو) عياض ومن (ضحاك

 ومن (عطيه أبو – منيع) ضحاك ومن (تبار – حناش – عبدوس) املرتفع ومن (املرتفع

 (اليتامى – كسالن – لقامن) أعقب الذي خليفة ومنه لطيف حندج ومن كلب) منيع

 (رسور – عطيه –عبد اهلل  – وبرة) دريد ومن معاىف – خليل أبو – مطرف) اليتامى ومن

 (عطاف – اهلل جار)عبد اهلل  ومن بدرواألمري  حسن مرياأل ومنه رسحان وبرة ومن

 (كليب – كلب) عطية ومن (مروان – عطية) قطن ومن (قطن – األحيمر) كرفة ومن

 رفد – بحري – شيطان – نسانإ) رويبة ومن (حويرثة – رويبه – حارثة)عبد اهلل  ومن

 ربيعة – بحري – شهاب) اهلزم ومن (طول – الربك – عريب – املعقار عمرو – اهلزم –

 ومن (عمرو أبو – األرضم) شعيثة ومن (شامس – عبيد – شعيثة – زبينة – احلارث –

 (ظامل – عمرو) نارشة

 (األحب - حبيب) هنيك ومن (هنيك – عمرو – ربيعه) 

 عبد اهلل ومن (احليا –عبد اهلل  ربيعه) عمرو ومن (حنيف – عمرو) ربيعه ومن

ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زوجة زينب السيدة ومنه خزيمة – احلارث)

بني  – األثيجبني  – رياحبني  – مناف عبد بنى) فروع هاللبني  من ويتفرع
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 بنو – بعجةبني  –عبد اهلل  بنو –الزغيبات - مجيلة بنو – شداد بنو – نارشةبني  – شعبة

 – الفيوم ويسكنون كالب بنو – بأسيوط بلدة وهلم كليب بنو – عمرو بنو فادع بنو قرة

  وتونس املرصي الصعيد القبائل ههذ غالبية وتسكن (عزيز بنو –كعب بنو

 نسكا العجالن بنو –عبد اهلل  بنو – حبيب بنى) ربيعه بن كعببني  ومن

 وكانوا  جعد بنو – سلمة بنو – قشري بنو – احلريش بنو – فهم بنو – القدماء الفيوم

 كالبني ب ومن الفرات وبالد الكوفة ىف أمارة هلم وكانت عقيل بنو – أسيوط يسكنون

 – عامر بني رواسىبني  – احلارثبني  – خالدبني  – اجلعافرة هلم ويقال جعفر بنى)

 عمروبني  حيدالو بنو –عبد اهلل  بنو – الضباب بنو – عوفبني  – املتفقبني  ربيعةبني 

 قبائل هاللبني  قبائل يف قيل ومما (قريطبني  – قرطبني  عبيدبني  – رواشبني  –

 ومن (لطيف – مقدم – عياض – قرة – كرفه – دريد) بطون ومنها األثبج وقيل األثيج

 الصبحة – يبةالشب) ومنها احلدجلات – كثري بنو – املراونة – حممد بنو) فروع كرفةبني 

  (ظافر أوالد – الرياسة – قطيفة أوالد) نابت أوالد (الرسحانية – الكلبة –

 – عطية أوالد – رسور أوالد) بطوهنا ومن جشميه أهنا يقال 

  (عبد اهلل أوالد

 ايةامله – رمحه أوالد – صخر أوالد – زبري بنو) بطون ومنها 

  الضحاك قبيلة (حناس أوالد – عبدوس أوالد – تبان أوالد) وهم املرتفع – اخلراج –

 ذوو – مطرف ذوو – كسالن أوالد – اليتامى) بطون ومنه 

  .(جرير أوالد – لقامن أوالد – النقامنه – جالل ذوو – خليل أبى

 بن روعم ولد من وهم هبم حلقوا  نامإو األثيج من ليسوا  همو 

 أوالد – حممد أوالد) (قرة بنو -عبد اهلل  بنو) بطوهنم ومن عامر بن هالل بن مناف عبد

  (حييى أوالد شكر أوالد - عنان أوالدو ماىض
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  (عىل بنو – عامر بنو – مسلم بنو – سعيد بنو – مرداس) بطوهنا ومن 

 أوالد – ضنربأوالد - داوود أوالد – الزواودة) بطون ومنها 

  (عامر أوالد – مسلم

 دأوال – دمهان بنو) سعيد وبنو عىل عامربنو بنو وهم 

 (جبارة أوالد – جامع

 بنو – دنقل بنو - النعايم – القديامت – عامر بنى) عامر بن 

 – دعيح آل – غزية بنى) جشمبني  ومن بيربس السلطان عرص ىف مرص قدموا  (قيس

د  جناح بنو – خالد بنو – متيم آل – الكافرة أوالد – الرسية – السنيد – احلميد – األجوا

 – رفيع آل – شمرود آل – ساعدة بنو – عقيل آل – عمرو آل – منيحة آل – مسافر آل –

 آل – حزم آل – اجلبور – الدعم – املعامرة – العلجان مسعود ال) غزية ومن روق آل

 يف يقيمون القبائل من معهم جاء منو سليم وبنو هالل بنو كان وقد (بيوت آل – عىل

 العربية الفتوحات يف وشاركوا  ،ونجد املدينة وبني ،ومكة الطائف بني املمتدة املنطقة

 تاريخ حتى العربية اجلزيرة يف البدوي طابعهمو بثقلهم احتفظوا  هنمأ الإ ،يةسالماإل

 يف القبائل هذه وشاركت ،أفريقيا شامل يف القبائل هذه واستقرت .ـه 440 هجرهتم

 ويف املنطقة يف قامت التي والعسكرية السياسية والرصاعات والفتوحات احلروب

 التغريبة قبل مواطنهم .أفريقيا شامل تعريب يف احلاسم األثر هلا وكان ،املتوسط حوض

 فكانت التاريخ عرب القبائل هذه مواطن تعددت ،سليم وبني هالل بني لقبائل األصلية

 .سالماإل ظهور بعد أخرى مواطن ثم اجلاهلية يف العربية اجلزيرة شبه يف مواطنها هلا

 تغري يف يسالماإل والعامل العرب جزيرة عرفتها التي والتحوالت األحداث أثرت وهكذا

 البلدان من متعددة مناطق يف البرشية اخلريطة عىل التحوالت تلك أثرت كام ،مواطنها
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 املصادر وجتمع القبائل تلك مواطن عن يعرف ما وأول .يسالماإل الفتح وصلها التي

 تلك انتقلت ومنها ،ومرص والعراق الشامإىل  هجرهتا ثم العربية اجلزيرة تقطن كانت أهنا

 يف سالماإل ظهور قبل مقيمني سليم وبنو هالل بنو كان وقد .املغربإىل  العربية القبائل

 .أمطارها وندرة مناخها باعتدال وعرفت ،واهلضاب األودية كثرية املنطقة وهذه ،نجد

لوا  مل مرص من وسليم هالل بطون كانت» خلدون ابن يتحدث املواطن تلك وعن  يزا

 فبنو :بنجد احلجاز فقر من بمجاالهتم ناجعة أحياء وكانوا  ،العباسية الدولة منذ بادين

 رحلة يطوفون كانوا  وربام الطائف عند غزوان جبل يف هالل وبنو املدينة ييل مما سليم

 ،كثرية مواطن هالل بني باسم سميت كام .«...والشام العراق أطراف والشتاء الصيف

 ملركز تابعة بالبحرية والزغيبات هالل وبنو ،الرشقية أعامل من قديمة قرية هالل بنو منها

 قبائل غلبهاأ يف اهلاللية القبائل وكانت .أسيوط وىف سوهاج بقسم هالل وبنو ،دمنهور

 أخرى ناحية من ويثرب مكة بني وما ،ناحية من ومكة البرصة بني ما وتنتقل ظاعنة بدوية

 يعبدون هالل فبنو ،سليم وبني هالل بني مثل بالوثنية تدين كانت أهنا عنها املعلوم ومن

 ،خيرب قرب نجد عالية يسكنون» سليم بنو كان وقد .وبجيلة خثعم مع اخللصة ذو صنم

 يف مواطن وهالل لسليم بأن البعض ويقول .سليم بني حرة مثل احلرة تسمى أماكن يف

 وكان ـه120 حوايل الكواة بوادي حملة هلم اختذوا منهم جمموعة أن ذلك ومن ،العراق

 واملوصل حلب بنواحي هالل بنو استوطن كام ،هالل بني بمسجد يعرف املكان هذا

 فيها اخلراج صاحب فإن مرص يف أما» .وكهالن لربيعة قبلهم كانت التي املنازل ونزلوا 

 مائة قيسية أبياتا ـه109 عام األموي امللك عبد بن هشام أيام الرشقي اجلوفإىل  استقدم

 .«هوازن بطون من وغريمها صعصعة بن عامر من بيت ومائة معاوية بن نرصبني  من بيت

 مرص هشام واله ملا احلبحاب بن اهلل عبيد أن» :يقول عندما املنحى هذا املقريزي وينحى
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 أن» :هشامإىل  فكتب «عدنان وفيهم جديلة من لناس إال حظا فيها لقيس أرى ما» :قال

 وأين ذكرهم من ورفع ونعشهم قيس من احلي هذا رشف قد بقاءه اهلل أطال املؤمنني أمري

 يرض وليس أحد فيها ليس كور وفيها ،فهم من أبياتا إال حظا فيها هلم أر فلم مرص قدمت

 هذا ينزهلا أن املؤمنني أمري رأي فإن بلبيس وهو خراجا يكرس وال معهم نزوهلم بأهلها

 مائة عليه فقدم الباديةإىل  فبعث «وذلك أنت» :هشامإىل  فكتب «فليفعل قيس من احلي

 أهل ومائة هوازن من صعصعة بن عامر من بيت ومائة هوازن نرصمن بني من بيت أهل

 الثاين القرن بداية يف ذلك وكان .«بالزرع وأمرهم بلبيس فأنزهلم سليم بني من بيت

 قابعة بقيت التي األخرى املجموعات عىل إنعكس املجموعات هذه وإستيطان ،للهجرة

 ،البادية مغادرةإىل  األخرية هذه دفع مما وذلك ،العيش شظف تشكوا  حيث باجلزيرة

 حول غامضا احلديث ويبدو .األخرى القبائل من بالقرب لإلستيطان مرصإىل  واهلجرة

 هذه نقل يف هشام قرار يعود فهل ،القبائل هلذه القرسية اهلجرة وراء من الكامنة األهداف

 بلبيس منطقة تعمري يف األمويني رغبةإىل  مرصإىل  العربية اجلزيرة من القيسية القبائل

 ،اجلهة تلك يف القحطانية العنارص لتكاثر حدا وضع األمويون أراد وهل ؟بالسكان

  .اليمنية اجلنوب وعرب العدنانية الشامل عرب بني العددي التوازن من نوع وإقامة

 القبائل هذه بانتشار متتاز سليم وبني هالل بني لتاريخ الثالثة املرحلة إن

 القيسية املجموعات قامت حيث ،ومرص واجلزيرة والعراق الشام من كل يف القيسية

باتاب  ببعض دفع مما ،والفاطمية العباسية الدولتني حكم إبان سيام وال متكررة ضطرا

قبتهاإىل  اخللفاء  آلخر حني من القبائل هبا تقوم التي اإلغارة عملية وعن .ومقاومتها مرا
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 العراق أطراف والشتاء الصيف رحلة يطوفون كانوا  ربام» الذين سليم بني سيام وال

 احلج عىل سليم بنو أغارت وربام ،السابلة ويفسدون الضواحي عىل فيغريون ،والشام

 درجة القبائل هذه من والتخوف احلذر بلغ ولقد ،«باملدينة والزيارة مكة يف املوسم أيام

 بني من برجل يستعني أال عىل املهدي وخليفته ولده يويص املنصور اخلليفة جعلت

  .«إليه يقربه وال سليم

 بني قبائل «ملسلكية» السلبية اجلوانب عىل خلدون ابن أنظار تركزت ولئن

 القاسية وفالظر وخاصة القبائل تلك عليه كانت الذي الواقع أن إال ،سليم وبني هالل

 القتصاديا احلصارإىل  باإلضافة ،اهلجرة مراحل من مرحلة كل يف هبا متر كانت التي

 نم مكة يف عليهم فرض الذي احلصار ومنها ،احلكام طرف من عليهم يرضب الذي

 خريةاأل هذه فرضيت اجلازية من الزواج طلب الذي مكة أمري هاشم بن الرشيف طرف

 ظروف إن .أهلها منه يعاين الذي االقتصادي احلصار فك سبيل يف عيوبه رغم بالزواج

 النطاق اسعةو تنقالت هلم كانت سليم فبني مستمر تنقل يف القبائل جتعل الصعبة احلياة

 حدودىل إ يصلون ما وكثريا  ألغنامهم مراعي عن بحثا احلجاز صحاري يف ماشيتهم مع

 ومل دنج يف بعضهم استقر إذ ،العراق حوارض وهالل لسليم وكانت .والشام العراق

بع القرن حتى هناك فظلوا  يغادروها  عىل يونالعباس اخللفاء عمل وقد .اهلجري الرا

 عىل قاباع القبائل أبناء من كبري عدد وأرس النظامي بجيشهم القبائل هلذه التصدي

 نيب تشدد وبرغم ،املدينة وأهل واحلجاج املسافرين ضد النهب وعمليات متردهم

 التطاولو العنف مواصلة من األعراب أوئلك يمنع مل ذلك أن إال القبائل ضد العباس

بع القرن ىف الناس عىل  العلوية لحركةل والسليميني اهلالليني انضامم ولعل .للهجرة الرا

بع الثالث القرنني يف ومنارصهتم األوىل القرن يف  عىل تعبري حسنأ يعرب للقرامطة والرا

  .لدهيم والتمرد العنف نزعة
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 املؤرخني بعض ذكر التغريبة بعد القبائل موطن

 وحيتمل هالل لبني صار ثم سابقاا ا هلوازن موطن املكان ذاك كان وإن ،نرص لبني عكاظ أن

 هالل لبني كانت كام .اهلجريني والرابع الثالث القرنني يف وقوهتم انتشارهم عند نزلوه أهنم

 هلم وكانت ،مجعة أم- مسحر آل - األخرش - الربك أهل مثل اجلزيرة جنوب يف مواطن

 وكانوا  عامن يف شأن هلم كان اجلبور هالل بني من أن» و ،وعامن اجلزيرة رشق مواطن

 أطراف خصوصا قبائلها بني الرش ويثريون القديمة العصور يف عامن عىل الغارات يشنون

 نعلم فإننا السودان يف التغريبة بعد هالل بني مواطن وعن .«حواليها وما والظاهرة الربيمي

 جتياحا يشكو مرص يف املامليك سلطانإىل  بعث (الغريب السوادان يف) الربنو السلطان أن»

 هذه خالل من ونستشف ،«معاقبتهم ويطلب فيها وإفسادهم لبالده وغريهم جذام أعراب

 للهجرة 794 سنة حوايل رشقا تدفقوا  أهنم بل السودانإىل  وصلوا  هالل بني أن االستشهاد

 أن إذ وضوحا أكثر يظهر فإنه السودان غرب يف اهلاليل الوجود عن أما .دارفور شامل حتى

 دخلوا  اهلالليني أن عىل تتفق تكاد للسرية السودان غرب يف الشعبية الروايات معظم

 غربإىل  واجتهوا  األبيض النيل عربوا ذلك ومن ،العربية اجلزيرة من قادمني السودان

 اهلاللية اهلجرة تكون وقد ،املغاربة ملحاربة تونس بالدإىل  رحلتهم واصلوا  ثم ،السودان

 من كانت تونسإىل  اهلاللية اهلجرة أن لتبني الشعبية الروايات اختالق من السودانإىل 

 وعن .اهلاللينيإىل  ينسب ما يوجد فال السودان رشق يف أما ،مرص من وليست السودان

 تعد برقة فإن لدينا مكتوب هو ما وحسب ،التغريبة بعد سليم وبني هالل بني مواطن

 من هيب وأقامت» يقول عندما ذلك خلدون ابن لنا ويؤكد ،وهوازن سليم لبني مساكن

 غريهو خلدون ابن حسب هيو «برقة بأرض وعمرية ونارصة رواحة وأحالفها سليم

 وحتىاإلسكندرية  رشق السلوم حتىو طرابلس رشق ك 120 لبدة من املمتدة املنطقة
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 يفو الرشيدو نارصةو عوفو زغبو ذباب فروع قامتأو»» سبها مدينة جنوب زويلة

 الثقل انترش فيام .جنوبا زويلةإىل  «تونس» أفريقية حتىو برقة غرب من املمتدة املنطقة

 تستقر ومل .املغرب جنوبإىل  تونس غربو وسط من «اهلاللية» اهلوازنية للقبائل األكرب

 املطرودة القبائل من أو منهم الباقية القبائل من سواء الويالت يعاين املعز بن متيم إذ احلالة

 واستقرار متيم أبناء ايام يف القالقل تلك إستمرار وعن ،ملكه أطراف عىل تغري كانت والتي

 متيم أبناء ايام يف القالقل وإستمرت» املرزوقي حممد لنا يذكر األندلس يف القبائل بعض

 للراحة تركن وال استقرار تعرف ال آخرإىل  مكان من القبائل تلك تنقل استمر كام وأحفاده

 تونس عىل واستوىل (م1160 ،ـه555) سنة املوحدي املؤمن عبد جاء حتى والسكون

 واصطحب امللك واستقرار األمن استتباب عىل خطورة من األعراب لوجود ما وأدرك

 ذلك ومن» .«األندلس جزيرة وشبه املغرب سهول بني فوزعها األعراب قبائل من عددا

 لبني التونسية األرايض وخلصت االستقرار بعض التونسية القبائل حالة أدركت العهد

 بنو واستوطن ،معقل بني املواطن هذه يف والسليمية اهلاللية القبائل شارك أنه كام .«سليم

 يتجاوز مل إذ قليل عددهم كان دخلوه وعندما ،املغرب دخوهلم قبل القرامطة مع معقل

 قرب وذلك مواطنهم بآخر ونزلوا  اهلاللينيإىل  فتحيزوا ،سليم بنو فاعرتضهم املائتني

 وانترشوا، ذلك بعد، عددهم كثر ثم ،القفار يف زناتة وجاوروا تافياللت ورمال ملوية وادي

 بني الواقعة الصحراوية األقطار مجيع يف املعقل بنو واستقر ،األقىص املغرب صحراء يف

 غرب يف اهلالليني وجود وحول .موريتانيا يف استقروا ثم ومن وتيديلكت األطلس املحيط

 أن أيضا القول ويمكن .للهجرة اخلامس القرن هناية يف قىصاأل املغرب وصلوا  فهم إفريقيا

 القبائل أما ،سليم وبني هالل بنيإىل  إضافة قريش من جمموعات ضمت العدنانية القبائل

 القبائل هذه مواطن تعدد أما .(واملعقل وجذام وخلم جهينة) من تكونت فقد القحطانية
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 هلا تتعرض التي األزماتإىل  إضافة به متيزت الذي واالرحتال النجوع خاصيةإىل  يعود فإنه

 تكون اهلجرة أن األغلب ويف ،مواطنهم هجرةإىل  هبا يدفع مما ،آلخر حني من القبائل

 .سياسية أو اقتصادية ألسباب

 اهلاللية اهلجرة هي أفريقيا شاملإىل  العربية اهلجرات أشهر من هالل بني هجرة

 «اهلاللية باهلجرة» تعرفو امليالدي عرش احلادي اهلجري/ اخلامس القرن يف (هالل بنو)

 تعرفو .أفريقياإىل  العرب بانتقال خلدون ابن يصفها فيام ،العريب الشعبي الرتاث يف

 املهاجرة القبائل كربأ شكلوا  سليم بنيو هالل بني ان بالرغمو .القيسية باهلجرة» كذلك

 ربيعةو املنتفقو دمهانو سلولو نرص وبنو كجشم) اخرى هوازنية قبائل ضمت هناأ الإ

 أندجمت وقد كفزارة قيسية قبائلو (كالبو سواءةو كعبو واجلعافرةوسعد خفاجةو

 هبا عرفت حتالفات يف وأندجمت وأحالف ءباسام مرصإىل  وعادت القيسية القبائل هذة

 عنهم نتحدث عندما سنوضحة ما وهو (والسعادى واملرابطني واألرشاف هوارة) مثل

 قحطانيةو بل عنزةو متيمو قريشو كهذيل مرضية قبائلو فهمو عدوانو عبسو شجعأو

 :هو خلدون بنا أرسدة ما .وجهينة مذحجو كندةو وخلم كجذام

 شعباو لغة العريب العامل ببقية العريب املغرب ربطوا  أهنم ذلك اهلالليني هؤالء مآثر أهم) 

 كتونس الكربى احلوارض يف مستقرينو قليال عددهم كان اهلالليني قبل العرب أن ذلك

 بأعدادهم اهلالليون فجاء األمازيغية هي السكان عىل الغالبة اللغة كانتو القريوانو

 عربيا العريب املغرب فأصبح البالد عربوا و العريب املغرب أصقاع مجيع يف انترشواو اهلائلة

 بحيث املستعربني األمازيغو العرب السكان كثرة حيث منو اللغة حيث من خالصا
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 سكان أغلب يشكلون كام ليبيا فزانو وطرابلس برقة مناطق غالبية يف العرب ينترش

 بنو) الغربإىل  زناتة وقبائل اجلبال رؤوسإىل  صنهاجة قبائل دحروا إد اليوم اجلزائر

 تونس بإفريقية الرببر عدد تقلص كام (األقىص املغربإىل  مرين وبنو تلمسانإىل  زيان

 عىل املحافضني الرببر فأصبح السكانية الرتكيبة عىل العريب العنرص وغلب حاليا

 من خواهنمإ ليهمإ وانضم التونسية البالد بكامل الفاآل بعض تعد أقلية خصوصيتهم

 الرببر بقايا فابتلعوا  (تونسو تلمسان يف سليامن بنو) البيت آل من واألرشاف الفتح عرب

ئر فأصبحت املجاورة أو باملصاهرة  مناطق يف ينترشون كام .واللسان الدم عربية اجلزا

 مناطق يف املستعربون ينترش بينام املغرب يف وعبدة ودكالة وجدةو شاويةو ورديغة

 جيب لذا .هالل بني بفضل املعربة املغربية املناطق من وكثري ازياللو مالل بنيو شياظمة

 بطون كانت .املسترشقني لاأقو ترديد وعدم املوضوعية بعني اهلاللية التغريبةإىل  النظر

لوا  مل مرض من سليمو هالل  حمالهتم ناجعة أحياء كانوا و العباسية الدولة منذ بادين يزا

 الطائف عند غزوان جبل يف هالل بنوو املدينة ييل مما سليم فبنو بنجد احلجاز بعد من

 عىل فيغريون الشامو العراق أطراف الشتاءو الصيف رحلة يف يطوفون كانوا  ربامو

 أيام احلاج عىل سليم بنو أغار وربام الرفاق عىل يقطعونو السابلة يفسدونو الضواحي

 باب من تكتب الكتائبو جتهز البعوث زالت ماو باملدينة الزيارة أيامو بمكة املوسم

 الكثريو سليم بنو حتيز ثم هجومهم مرضات عن احلاج وصون هبم لإليقاع ببغداد اخلالفة

 تغلب ملاو عامنو بالبحرين جندا صارواو ظهورهم عند القرامطةإىل  عامر بن ربيعة من

 الشام أمصار عىل تغلبوا  قد القرامطة كانو الشامو مرص عىل املهدي اهلل عبيد ابن شيعة

 نقلو بالبحرين قرارهمإىل  أعقاهبم عىل ردهمو عليها غلبهمو منهم العزيز فانتزعها

 بحر من الرشقية العدوة يفو بالصعيد فأنزهلم سليمو هالل بني من العرب من أشياعهم
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ر هلم كانو هناك فأقاموا  النيل  املعزإىل  بالقريوان صنهاجة ملك انساق ملاو بالبالد أرضا

 اهلل بأمر احلاكم بن عيل اهلل لدين الظاهر قلده أربعامئةو ثامن سنة املنصور بن باديس بن

 لعهد كانو بعد لك نذكره كام آبائه عادة عىل أفريقية أمر اهلل لدين العزيز بن منصور

 كانت الو بالسياسة بصريا  الو لألمور جمربا يكن فلم سنني ثامن ابن يافعا غالما واليته

 الطويل معز باهلل املنترص وويل أربعامئةو وعرشين سبع سنة الظاهر هلك ثم أنفةو عزة فيه

 تسعنيو مخسا قيلو سبعنيو مخسا ويل يقال سالماإل خلفاء من أحد ينله مل بام اخلالفة أمر

 بن املعز أذن كانتو اخلامسة املائة رأس عىل كان مهلكه ألن سبعونو ثالث الصحيحو

 يف فرسه كبابةو عليه تظهر شواهدها كانت ربامو السنة أهل مذاهبإىل  صاغية باديس

 فثاروا العامة وسمعته عمرو بكر أيب بالشيخني مستغيثا فنادى مذاهبه لبعض واليته أول

 خري عىل حي) األذان من وقطعوا  اإليامن بشعار نادواو احلق باملعتقد قتلوهمو بالرافضة

 فقبل بالعامة اعتذرو بعده من املنترص معد ابنهو ذلك من الظاهر عنه وأغىض (العمل

 دولتهام حاجبو وزيرمها يكاتب ذلك أثناء يف هوو املهاداةو الدعوة إقامة عىل استمرو

 عبيد ببني يعرض يستميلهو اجلرجاين عيل بن أمحد القاسم أبا بأمورمها املضطلع

 يف عليه ظهرت بجناية احلاكم أقطعه كان بام باألقطع يلقب اجلرجاين كانو شيعتهمو

 أربعة سنة بالدولة استبد ماتت فلام املنترص عمة امللك بنت السيدة انتهضتهو األعامل

 حممد أبو بعده الوزارة ويلو أربعامئةو ثالثنيو ست سنة هلك أنإىل  أربعامئةو عرش

 الوزارة ويل فلام هبا مالحا أبوه كانو فلسطني قرى من أصله الياروزي عيل بن احلسن

 صالح بن ثامل عليه حنقو عليه فعظم ذلك من فأنف يولوه ملو اجلهات أهل خاطبه

 لينقضن املعز حلفو عنه انحرفوا و أفريقية صاحب باديس بن املعزو حلب صاحب

 ذلك يف ولج منابره من عبيد بني اسم يمحونو عباس بنيإىل  الدعوة ليحولنو طاعتهم
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 بني خلفاء من القادر بن جعفر أبا القائم بايعو الراياتو الطراز من أسامءهم قطعو

 بغدادإىل  بالبيعة بعثو أربعامئةو ثالثنيو سبع سنة منابره عىل له دعاو خاطبهو العباس

 بجامع كتابه قرأ و اخللعو بالتقليد اخلليفة من حظيو البغدادي الفضل أبو وصله

 معز املستنرصإىل  اخلرب بلغو يةسامعيلاإل دار هدمتو السود الرايات نرشتو القريوان

 املقيم عليهم طلعو فومجوا  الدولة صنائعو كتامة من الرافضة الشيعة إىلو بالقاهرة اخلليفة

 االثبجو جشم من األحياء هؤالء هالل أحياء كانو أمرهم يف ارتكبوا و ذلك من املقعد

 أحرقو رضرهم عم قدو قدمناه كام بالصعيد حمالهتم يف عديو ربيعةو رياحو زغبةو

 باصطناعهم اليازوري عيل بن احلسن حممد أبو الوزير فأشار رشرهم الدولةو البالد

 صنهاجة حربإىل  دفعهمو أمرها تقليدهمو أفريقية أعامل توليتهمو ملشاخيهم التقدمو

 ظفرهم يف املخيلة صدقت فإن الدولة عن الدفاع يف السببو الشيعة نرص عند ليكونوا 

 ساحة من عدواهنم ارتفعو القاصية بتلك عامالو للدعوة أولياء كانوا  صنهاجةو باملعز

 صنهاجة أمر من أسهل البادية العرب أمرو بعدها ما فلها األخرى كانت إنو اخلالفة

إىل  العرب أدخلو فعلهو بذلك أشار الذي إن قيلو ثوراتهو هدية عىل فتغلبوا  امللوك

 عىل وزيره املستنرص فبعث بصحيح ذلك ليسو اجلرجاين القاسم أبو هو إنام أفريقية

 عامتهم وصلو العطاء يف ألمرائهم أرضخو أربعامئةو أربعنيو إحدى سنة األحياء هؤالء

 املغرب أعطيتكم قد :هلم قالو النيل إجازة هلم أباحو منهم واحد لكل ديناراو بعريا 

 :املغربإىل  الباروزي كتبو تفتقرون فال اآلبق العبد الصنهاجي بلكني بن املعز ملكو

 كان أمرا  اهلل ليقيض كهوال رجاال عليها أرسلناو فحوال خيوال إليكم أنفذنا فقد بعد أما

 أمصارها افتتحوا و هبا نزلوا و برقةإىل  النيل أجازواو ذاك إذ العرب فطمعت مفعوال

 أن بعد إليهم فأجازوا البالد يف يرغبوهنم النيل رشقي إلخواهنم كتبوا و استباحوهاو
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 فحصل البالد عىل تقارعوا و أخذوه ما أضعاف منهم فأخذ دينارين رأس لكل أعطوا 

ء املدينة خربوا و الغرب هلاللو الرشق لسليم  أقامتو رستو أسمرا و أجدابيةو احلمرا

 دياب قبائل سارتو برقة بأرض غمرةو نارصةو رواحة أحالفهاو سليم من هليب

 أتوا  إال بيشء يمرون ال املنترش كاجلراد أفريقيةإىل  هالل بطون مجيعو زغبو عوفو

 إليهم وصل من أول كانو أربعامئةو وأربعني ثالث سنة أفريقيةإىل  وصلوا  حتى عليه

 أصهرو لنفسه استخلصهو استدعاهو املعز فاستامله الصنربي حييى بن موسى رياح أمري

 عمه بني نواحي عىل لالستغالظ وطنه قاصية من العرب استدعاء يف فاوضهو إليه

 األرض يف الفساد أظهرواو البالد يف فعاثوا  فاستدعاهم عليهم أتىو القرى فاستنفر

 فتمخط هبا فأوقعوا  األولياء صنهاجة من إليهم رسحو املستنرص اخلليفة بشعار نادواو

 بعثو القريوان بظاهر عسكرو موسى أخي عىل تقبضو بغضبه أشاطو لكربه املعز

 ألف من كتيبة إليه فكتب بلكني بن حامد بن القائد القلعة صاحب عمه ابنإىل  بالرصيخ

 يف املغراوي حزور بن املستنرص إليه فوصل زناتة عن استفرزواو إليه رسحهم فارس

 أعظم من وهو زناتة من الناجعة مع أفريقية من بالبدو كانو قومه من فارس ألف

 منو األولياءو واحلشم األتباع من لفهم لف منو النفر أوئلك يف املعز ارحتلو ساداهتم

 يناهز حتىص ال أمم يف نحوهم وصمد الرببرو زناتة حشدو الفتح عرب بقايا من إيالتهم يف

 ملاو فاس جهة من حيدران عديو زغبةو رياح كانتو ألفا ثالثون يذكر فيام عددهم

 خانتهو القديمة للعصبية اهلاللينيإىل  حتيزواو الفتح عرب بقية انخذل الفريقان تزاحف

 انتهبتو القريوانإىل  خاصتهو بنفسه وفر املعز عىل اهلزيمة كانتو صنهاجةو زناتة

 البرش من فيها قتلوا و الراياتو الفساطيطو الذخريةو املتاعو املال من خملفه مجيع العرب

 بن عيل يقول ذلك يفو ثالثامئةو آالف ثالثة بلغوا  صنهاجة من القتىل إن يقال حيىص ال ما
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 :أوهلاو شداد البن إهنا يقالو كلمته الرياحي رزق

  لااقااااد زاروهاانااااا ماان أمااياام خاايااااال

 وأن ابن باديس ألفضااااااااال مالك

 ثالثون ألفاااااا منهم قااااد هزمتهم
. 

 

  وأيااادي املطااااياااا باااالزميااال عجاااال

 لاااااعاااااماااااري ولاااااكااااان ماااااا رجاااااال

 ثااااااالثااااااة آالف وذاك ضاااااااااااااااالل
. 

 بإفساد القرىو الضواحي هلكتو احلصار أمر عليه طالو بالقريوان نازلوه ثم

 أكثرواو القريوانإىل  جلأو العرب والية يف بانتامئهم منهم السلطان انتقامو عيثهمو العرب

 العيثو البالد يف النهب وعم سوسهو تونسإىل  القريوان أهل فرو احلصار اشتدو النهب

 نزلو بالقريوان رياحو زغبة أحاطتو أربعنيو مخس سنة األرض تلك دخلتو البالد يف

بة فرو البلد ساحة من قريبا موسى  قابس موسى فوالهم زير آل من واألعياص القرا

 مغراوةو زناتة منهم الغيث أيب بن عامل وغزا  كلها قسطينة بالد ملكوا  ثم غريهاو

 لزغبة كانو أربعنيو ست سنة أفريقية بالد العرب اقتسمتو رجعو فاستباحهم

 هلالل فكان ثانية البالد اقتسموا  ثم يليها ماو باجة رياح بن ملرداسو يليها ماو طرابلس

 سفيانو اخللطو االثبجو قرةو جشمو املعقلو زغبةو رياح :همو الغربإىل  تونس من

 أبو ملكو سباهاو تونس مدينة عىل الغيث أيب بن عائد تغلبو املعز يد من امللك ترصمو

 ثالثة ببناته صاهرهو نفسه خالص عىل املعز عاملو صلحا مومه شيوخهم من مسعود

 ابنه قدمو املرادي عيل أيب بن الفضلو عائذا أخاهو الغيث أيب بن فارس العرب أمراء من

 العرب من أصهارهإىل  بعث بعدها تسع لسنةو أربعامئةو أربعنيو ثامن سنة املهديةإىل  متيم

 القريوان أهل أصلحو الساحلو البحر فركب اتبعوهو بالقريوان هبم حلقو هبم ترحمو

 البلد فدخلوا  العرب جاءو املنصورو بالسودان فساروا أبيه بخرب املنصور ابنه فأخربهم

 احلسن من طمسوا و حماسنها يف عاثوا و املباين خربوا و املكاسب اكتسحوا و استباحوهو
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 سائر النهبو بالعيث شملوا و قصورها يف بلكني آلل كان ما استصفوا و معاملها الرونقو

 ارحتلوا  ثم اخلطب أعضلو الداء انترشو الرزية فعظمت األقطار يف أهلها تفرقو حريمها

 بعد من زناتة حاربوا  ثم السابلة إفسادو املرافق بمنع عليها ضيقوا و فنزلوها املهديةإىل 

 من تلمسان صاحب أغزاهمو بينهم الفتنة اتصلتو الضواحي عىل غلبوهمو صنهاجة

 بعد قتلوهو فهزموه اليفرين خليفة سعدى أيب وزيره مع جيوشهو خزر بن حممد أعقاب

 رياسة كانتو سابلتها فسدتو عمراهنا خربو أفريقية أمر اضطربو طويلة حروب

 دأب هذا يزل ملو تلومان بنيو ماند بنيو مغراوةو يفرن لبني الرببرو زناتة من الضواحي

 عليها غلبوا و الزابو أفريقية ضواحي عىل زناتةو صنهاجة غلبوا  حتى زناتةو العرب

 العرب هؤالء يف كانو بباجة خدماو عبيدا هلم صارواو الرببر من هبا من قهرواو صنهاجة

 أخوهو رسحان بن حسن أرشفهم من كانو مذكورون رجاالت أفريقية دخوهلم لعهد

 بن نيونةو مقرب بن مايضو األثبج بن دريد يف هؤالء ينسبونو ناهض بن فضلو بدر

 أخوهو األمحري بن شاقةو األثبج بن كرفة بطون من كثري بني يف رزق بن سالمةو قرة

 موسىو ثور بني يف ينسبونهو عانم بن ديابو كرفه من عطية بني يف نسبوهمو صليصل

 بني هوو هذا يف الغلط من فاحذر سليم مرداس ال رياح مرداس يف ينسبونهو حييى بن

 بن مليحانو الضحاك يف ينسبونهو زيدان بن زيدو رياح مرداس بطون من بطن صفري

 قبيل باحلجاز مات أنه يزعمونو فاضل بن العجاج زيدو محري يف ينسبونهو عباس

 أهل نسبهمو عيل أيب بن الفضلو أخوه عامرو الغيث أيب بن فارسو أفريقيةإىل  دخوهلم

 عامر بن زياد كانو أشعارهم يف يذكرون هؤالء كل املقهى مرداس يف منهم األخبار

 نقلناهم كام العهد لذلك شعوهبمو خميرب أبا بذلك يسمونهو أفريقية دخول يف رائدهم

 نقف ملو عدي بنو فيهم ذكر ربامو عامر بن هالل من كلهمو قرةو األثبجو رياحو زغبة
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 يف افرتقوا و تالشوا و دثروا فلعلهم معروف حي العهد هلذا هلم ليسو أخبارهم عىل

 تراه كام املعقل هم يكونوا  أن إال العهد هلذا نعرفهم ملو ربيعة فيهم ذكر كذلكو القبائل

 بن جشمو غطفان بطون من أشجعو فزارة من كثري هالل غري من فيهم كنو نسبهم يف

 بطون من املعقلو معاوية بن صعصعة ابن مرة بن سلولو هوزان بن بكر بن معاوية

 بن البكاء ربيعة بن عبادة بن معاوية بن ثور بنيو نزار بن ربيعة بن أسد بن عمرةو اليمنية

 قيس بن فهم من بطن طرودو عيالن بن قيس بن عمرو بن عدوانو صعصعة بن عامر

 عند كانت الرياسة ألن خصوصا منهم األثبج يفو هالل يف مندرجون كلهم أهنم إال

 هؤالء من فرقةو مجلتهم يف مندرجني صارواو فيهم فأدخلوا  هاللو لألثبج دخوهلم

 قبل من كانوا  إنامو اجلرجاين أو البازوري لعهد القيل أجازوا الذين من يكونوا  مل اهلالليني

 بمرص والشيعة بربقة الصنهاجيني مع أخبار فيها وهلم العبيدي احلاكم أيام بربقة ذلك

 :قوله يف شاعرهم ذكر كام هالل بن مناف عبدإىل  نسبهمو خطوب

 طلبنااااا القرب منهم وجزياااال منهم

 وبااايااااات غااارت أماااره ماااناااااا وباااياااناااهااااا

 مااااااتاااات ثاالث آالف مارة وأربعااااة
. 

 

 بال عيب من عرب سحاح مجودها

 يااااااكااااااودهاااااااطاااااارود أنااااااكاااااااد الاااااايل 

 باااااحااااارمااااة ماااااناااااا تاااااداوي كاااابااااودهااااا
. 

 :منهم اآلخر قالو

 أيا رب خري اخللق من نائج البال

 وخص هباااااا قرة منااااااف وعينهااااا
. 

 

 إال القلياااال انجااااار ماااااال جيريهااااا

 ديااام ألرياااااد الاابااوادي تشااااااااااريهااااا
. 

 اهللو مناف عبد هو إنام منفردا هكذا مناف هالل يف ليسو مناف يف نسبهم فذكر

 عيل ابن حييى احلاكم بعث ملاو القاسم بن خمتار احلاكم أيام شيخهم كانو أعلم تعاىل

 أخبار يف نذكره كام صنهاجة عىل بطرابلس خزروق بن سعيد بن فلفول لرصيخ األندلس
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 عيل بن حييى عىل اهلزيمة جرواو طرابلسإىل  فوصلوا  معه السري هلم أوعز خزروق بني

إىل  وفدهم وصلو باألمان هلم بعث ثم فامتنعوا  عنهم بعثو برقةإىل  رجعوا و

 للقرآن معلم عندهم كانو ثلثامئةو تسعنيو أربع سنة آخرهم عن فقتلوا  اإلسكندرية

 لديه أن يزعم كانو أمية بني من الرمحن عبد بن املغريةإىل  ينسب هشام بن الوليد اسمه

تةو زناتةو مرامة من الربابرة منه ذلك قبلو آبائه ملك اختيار يف علم من أثارة  حتدثوا و لوا

 برقة مدينة عىل تغلبوا و ثلثامئةو تسعنيو مخس سنة باخلالفة بعده ماو قرة بنو فنصبه بشأنه

 ثم الرتك من قائدهاو هشام بن الوليد قتلو فهزموهم احلاكم جيوش إليهم زحفو

 ذمته أخفرت ثم السودان بالد من النجاء بأرض الوليد حلقو فاهنزموا  مرصإىل  به رجعوا 

 إثنتني سنة كانت ملاو عنهم عفاو هذه جنايتهم قرة لبني هدرتو قتلو مرصإىل  وسيق

 فأخذوها مرصإىل  أفريقية من صنهاجة ملك منصور بن باديس هدة اعرتضوا  أربعامئةو

 شأهنم هذا يزل ملو برقة عىل استولوا و البحر يف فرو عليها العامل فغلبوا  برقةإىل  زحفوا و

 كانوا  أفريقيةإىل  اتباعهمو األثبجو رياحو زغبة من اهلالليون إخواهنم زحف فلام بربقة

 هلؤالءو .هالل أخبار يف املذكور مقرب بن مايض شيوخهم من كانو معهم زحف ممن

 بن الرشيف أن يزعمون :غريبة اخلرب يف طرق أفريقيةإىل  دخوهلم عن احلكاية يف اهلالليني

 بن احلسنإىل  أصهر أنهو الفتوح أيب بن شكر يسمونهو احلجاز صاحب كان هاشم

 بنيو بينهم حدث أنهو حممد اسمه ولدا منه ولدتو إياها فأنكحه اجلازية أخته يف رسحان

 هذه اسرتجاع يف عليه حتيلوا و إفريقيةإىل  نجد عن الرحلة أمجعوا و فتنةو مغاضبة الرشيف

 كتموا و هباو به فارحتلوا  حللهمإىل  هبا خرجو إياهم فأزارها أبوهيا زيارة يف فطلبته اجلازية

 بعد بيوهتمإىل  به يروحونو القنصو للصيد به يباكرون بأهنم عليه وموهوا  عنه رحلتها

 عليهم أمرها يملك ال حيثإىل  صارو ملكه موضع فارق أنإىل  بالرحلة يشعر فلم بنائها
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 ذلك بعد من أهناو دخيل داء حبها من جوانحه بنيو مكة من مكانهإىل  فرجع ففارقوه

 خرب عن يعفى ما ذلك يف أخبارها من يتناقلونو حبه من ماتت أنإىل  كلفه مثل به كلفت

 املطبوع فيهاو األطراف متفقة املباين حمكمة أشعارها من كثريا  يروونو كثريو قيس

 الو فقط باإلعراب فيها أخلوا  وإنام يشء البالغة من فيها يفقد مل املصنوعو املنتحلو

 أهل من اخلاصة أن إال هذا كتابنا من األول الكتاب يف لك قررناه كام البالغة يف له مدخل

 حيسبونو اإلعراب خلل من فيها ملا عنها يستنكفونو روايتها يف يزهدون باملدن العلم

 الصنعة أدخلته كثري األشعار هذه يفو كذلك ليسو البالغة أصل هو اإلعراب أن

 بآياهتم شواهد فيه لكانت روايته صحت لوو به يوثق ال فلذلك الرواية صحة فيه فقدتو

 نثق ال لكنا أحواهلم من كثريو رجاالهتم ألسامء ضبطو حروهبمو زناتة مع وقائعهمو

 همو فيه األمر قصارى هذاو يتهمهو منها باملصنوع بالبالغة البصري يشعر ربامو بروايتها

 يكادو جيل عن جيالو سلف عن خلفا الرشيفو اجلازية هذه حال عن اخلرب عىل متفقون

 بينهم لتواترها املفرط اخلللو باجلنون عندهم يرمي أن أمرها يف املسرتيبو فيها القادح

 أيب بن احلسن الفتوح أيب بن شكر هوو اهلواشم من هو إليه يشريون الذي الرشيف هذاو

 بن اهلل عبد بن اجلون موسى بن الكرام أيب اهلل عبد بن موسى بن حممد هاشم بن جعفر

 بنوا  له بايعو العبيدي احلاكم أيام بمكة لنفسه خطب الذي هو الفتوح أبوهو إدريس

 غلبتهم ثم العرب كافة له بايعو أحيائهمإىل  فوصل عنه بعثوا و بالشام طيء أمراء اجلراح

 شكر إبنه بعده فويل أربعامئةو ثالثني سنة هلكو مكةإىل  رجعو العبيدي احلاكم عساكر

 اجلازية من أنه اهلالليون هؤالء يزعم الذي حممد إبنه ويلو مخسنيو ثالث سنة هلكو هذا

 السليامنيني من هو :سعيد ابن قالو حزم ابن نسبه هكذا العلوية أخبار يف ذلك تقدمو هذه

 الزاب أبو له بايع الذي السبط احلسني بن حسن بن داود بن سليامن بن حممد ولد من
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 استقرتو احلجاز عىل فاستوىل باملدينة حلقو الناهض يسمىو طباطبا ابن بعد الشيباين

 أماو احلسنيو احلسن من قريبا جدا اهلواشم هؤالء عليها غلبهم أنإىل  بنيه يف ملكه إمارة

 من أخربينو بعض عىل لبعضهم مميزا  يكون فال الرشفاء سائر بني فمشرتك األعىل هاشم

 نجد أرض من بقعة أهناو شكر الرشيف بالد عىل وقف أنه العهد هلذا اهلالليني من به أثق

 أفريقيةإىل  صارت ملا اجلازية أن مزاعمهم منو .العهد هلذا هبا ولده أنو الفرات ييل مما

 املستنرص كانو دريد رجاالت من مقرب بن ماض منهم عليها خلفه الرشيف فارقتو

 ملوسى فعقد أعامهلا قلدهمو ثغورهاو أمصارها عىل لرجاالهتم عقد أفريقيةإىل  بعثهم ملا

 بن حلسن عقدو قابسو طرابلس عىل لزغبة عقدو باجةو القريوان عىل املردايس حييى بن

 سميت له عقد ما كل ملكو األمصار عىل صنهاجة غلبوا  فلام قسنطينة عىل رسحان

 اجليل هذا أهل من مفقود الوازع إذ األيدي باختالف عيثهمو عسفهم باألمصار الرعايا

 الضواحي ملكإىل  صارواو األمصار من أخرجوهمو هبم فثاروا كانوا  مذ العريب

 هلمإىل  هكذا السابلة وإفساد العيثو النهب يف باخلسف الرعايا سيمو عليها التغلبو

 بالبداوة النجدةو للبأس أملك كانوا  بام مدافعتهم يف زناتة اجتهد صنهاجة غلبوا  وملا

 بني من تلمسان صاحب جهزو األوسط املغربو أفريقية من إليهم رجعوا و فحاربوهم

 الزاب بنواحي قتلوه أنإىل  حروب بينهو بينهم فكانت اليفرين سعدى أبا قائده خزر

 صارو الزابو بأفريقية مدافعتهم عن زناتة عجزتو وجه كل يف الضواحي عىل تغلبوا و

 هلم استقر فلام األوسط املغرب بالد من مصابو راشد بجبل الضواحي يف بينهم امللتحم

 انفرادهم يف خسف خطة عىل الصنهاجيون وصاحلهم أوزارها احلرب وضعت الغلب

 زغبةو رياح عىل األثبج ظاهرواو بينهم التفريقإىل  وصاروا دوهنم الضواحي بملك

 بن املعز فيهم كانو .زناتة مجعو ملظاهرهتم القلعة صاحب علناس بن النارص حشدو
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 مكرو بسببه زغبةو رياح لقيهمو مجيعا األربس نزلوا و مغراوة من فاس صاحب زيري

 باديس بن املعز بن متيم من زعموا  بدسيسة صنهاجةو بالنارص املغراوي زيري بن املعز

 مضاربهو النارص خزائن زناتةو العرب استباحتو اهلزيمة عليهم فجر القريوان صاحب

 خربوا و فنازلوها بالقلعة حلق ثم اتباعه يف رياحو قسنطينةإىل  نجاو القاسم أخوه قتلو

 فخربوها املسيلةو طبنة ثم األمصار من هنالك ما عىل عاجوا و عروشها أحبطوا و جنباهتا

 صفصفا قاعا فرتكوها املدنو الضياعو القرىو املنازل عىل عطفوا و ساكنيها أزعجوا و

 يف وأظهروا الشجر احتطبوا و املياه غورواو العري جوف من أوحشو اجلن بالد من أقفر

 األمصار يف أعامهلا والةو صنهاجة من املغربو أفريقية ملوك هجرواو الفساد األرض

نبهم يتحيفون الضواحي عليهم ملكوا و  هلم يأخذونو باملرصاد هلم يقعدونو جوا

 علناس بن النارص هجر لقد حتى دأهبم هذا يزل ملو .أوطاهنم يف الترصف عىل األتاوة

 نزهلاو لنزله أعدهاو ذخريته إليها نقلو بجاية مدينة بالساحل اختطو القلعة سكنى

 اجلبال منعةإىل  بالضواحي فسادهمو اجليل هذا ضيم من فرارا بعده من ابنه املنصور

 األثبج خيتصون كانوا و القلعة تركوا و بعد هبا استقرواو رواحلهم عىل مسالكها توعرو

 صنهاجة بذهاب ذهبتو األثبج مجع افرتق ثم أيامهم سائر بالرياسة األحياء هؤالء من

 مخسامئةو أربعنيو إحدى سني يف باملغرب الدول سائر املوحدون غلب ملاو دولتهم

ئر عليه وفد أفريقيةإىل  املؤمن عبد املوحدين شيخ زحفو  لذلك منهم أمريان باجلزا

 فتلقامها جشم رجاالت من مشيفر بن حباسو األثبج أمري شاكر بن اجلليل أبو العهد

 ثم مخساميةو مخسنيو تسع سنة بجاية فتحو لوجهه مىضو قومهام عىل هلام عقدو باملربة

 بادخ ابن زناد بن حمرز فيهم رياح أمري كانو صنهاجة دعوة عىل اهلالليون العرب انتقض

 بن اهلل عبد عليهمو بسيطف املوحدين جيوش فلقيتهم رباح بن عيل بني بطون إحدى
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 ثم أقدامهم املوت مستنقع يف أثبتوا و رواحلهم فيهام علقوا  ثالثا فتوافقوا  املؤمن عبد

بعة يف انتقض  أرسواو أمواهلم غنموا و عليهم غلبوا و املوحدون استلحمهمو مجعهم الرا

 ذلك بعد من راجعوا  ثم سبتة حمصنإىل  أدبارهم اتبعوا و نساءهم سبوا و رجاهلم

 أطلقو بطاعتهم متسكوا و دعوهتم يف فدخلوا  غلبهمو املوحدين لعز استكانوا و بصائرهم

 جهادهم يف يستنفروهنم املوحدون يزل ومل استقامتهم عىل يزالوا  ملو أرساهم املؤمن عبد

 يوسفو املؤمن عبد مع فأجازوا الشعرية املخاطبات ذلك يف إليهم بعثوا  ربامو باألندلس

لوا  ملو دولتهم أخبار يف هو كام ابنه  غانية بنو الدولة عن خرج أنإىل  استقامتهم يف يزا

 إحدى سنة فكسبوها بجايةإىل  أساطيلهم يف البحر أجازوا ميورقة أمراء املسوفيون

 دعوا و املوحدين طاعة نقض يف القناع كشفوا و املنصور دولة ألول مخسامئةو ثامننيو

 هؤالء من األثبج مجهورو رياحو جشم قبائل كانتو أدياهناإىل  هيف فعادت هبا العرب

 عدواهنم لكف أفريقيةإىل  املوحدين جيوش حتركت ملاو إليها إجابة أرسع اهلالليني

 رياحو جشم كافة معهمو بفاس غانية بنو حلقو مجلتهم يف كانوا و إليهم زغبة قبائل حتيزت

 بالدعوة استمسكوا و البقاع أطراف من ملتونة إخواهنمو مسوفة من قومهم جل هبم حلقو

 من إليهم فيمن فأقاموها هبا يتمسكون باملغرب تاشفني بنو أمراؤهم كان التي العباسية

 هلم العهد جتديد املستنرص ببغداد اخلليفة من طلبوا و بفاس نزلوا و املسالكو القبائل

 حرب يف له أذنو غانية البن فعقد فرسان بن الرب عبد كاتبهم عليه أوفدواو بذلك

 اهلالليني أثر عىل جاءوا قد منصوروكانوا  بن سليم بني قبائل إليه اجتمعتو املوحدين

 أخبار يف أخباره نذكرو األرمني قراقوش ذلك أمره عىل ظاهرهو أفريقيةإىل  إجازهتم عند

 غلبو مجة عساكر العجمو العربو امللثمني من غانية بن لعيل فاجتمع املريوقي

 مراكش من املنصور اليه هنضو نفطةو توزرو قفصة ملكو اجلريد بالد افتتحو الضواحي
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 بمقدمة فأوقعوا  األثبج مجهورو اهلالليني من زغبةو املصامدةو زناتة من املغرب أمم جير

 فلو عليهم الكرة فكانت تونس من إليهم زحف ثم قفصة جهات من غمرة بفحص

 قفصةو قابسو قسنطينة بالد انتزعو برقة صحاريإىل  رشدهم أنإىل  آثارهم اتبعو مجعهم

إىل  فنفاهم بدعوته ذوا الو طاعته اهلالليني من رياحو جشم قبائل راجعتو أيدهيم من

 سواحل ييل مما أزغارو اهلبط ببالد رياحاو تامسنا ببالد جشم أنزلو األقىص املغرب

 أرض ضواحيهاو أفريقية عىل اهلالليون غلبهم منذ زناتة بالد ختوم كانتو سالإىل  طنجة

 فسميت جددها قصور هباو األوسط املغرب صحراءو أفريقية صحراء بني ما مصاب

 توجنيو الواد عبد بنو همو زناتةو بادين بنو كانو شعوهبم من خطتها ويل من باسم

 من إليهم أقرب فكانوا  دولتهم أول منذ املوحدين شيعة راش بنوو دالو بقوزو مصابو

 ما تلولهو األوسط املغرب رياف من يتولون كانوا و يأيت كام أنظارهمو مرين بنو أمثاهلم

 سواهم ممن ألحد يؤذن مل بام الصيف رحلة يف خالله جيوسونو زناتة من أحد يليه ليس

إىل  راجع ذاك إذ أمرهمو حاميتهمو املوحدين عساكر مجلة من كأهنم حتى مثله يف

بة سادة من تلمسان صاحب  ملا هؤالء بادين بني مع زغبة من احلي هذا نزلو القرا

 من األوسط املغرب قبلة مجيعا صارواو فئتهمإىل  حتيزواو اهلالليني إخواهنم اعتزلوا 

 حروب هلم كانتو طرابلسو بقابس األوىل قسمتهم كان أن بعد راشد إليجبل مصاب

 الوطن هذاإىل  فصاروا خزرون بن سعيد قتلوا و طرابلس أصحاب خزرون أوالد مع

 حلف بادين بني بنيو بينهم ما انعقدو املوحدينإىل  عنه انحرافهمو غانية إبن لفتنة اآلخر

 الفرصة انتهازو غرهتا احتيال يف العدو معرة من محايتهاو األوطان عن الذبو اجلوار عىل

 الضواحيو بالتلول بادين بنوو القفار يف زغبة أقامتو اجتورواو ذلك عىل فتعاقدوا فيها

 نزلو طرابلس ببالد حلقو اهلبط بالد من الرياحيني أمري زمام بن سلطان بن مسعود فر ثم
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 طرابلس معه حرصو رياح بن قراقيشإىل  وصلو سليم بني قبائل من ذيابو زغبة عىل

 من الكثري قتلو فهزمه باحلملة لقيهو حلقو املريوينإىل  قامو هنالك هلكو افتتحها حني

 بن حركات عمه ابنو اهلل عبد ابنه :منهم مسعود بن حممد قوم من طائفة اهنزمتو قومه

 غانية بن حييى فرو أعناقهم فرضب قرة شيوخ من وشيخ سلطان بن عساكر بن الشيخ أيب

 سليمو هالل من القبائل هذه أحوال ذلك عىل استمرتو الصحراء من مسقطةإىل 

 منهم نخصو فرقة فرقة نعددهمو أمورهم مصائرو أخبارهم نذكر اآلن نحنو اتباعهاو

 األثبج بذكر نبدأو منهم انقرض من ذكر نطويو ناجعتهو بحيه العهد هلذا كان من بالذكر

 ثم فيهم معدودون ألهنم جشم بذكر نقفي ثم (ذكرناه كام صنهاجة أيام رياستهم لتقدم

  املعقل ثم زغبة رياحا نذكر

 ربيعة بن نفيل بن هالل بن هند بن عازم) بنو هم العوازم

بني  من وقيل (هوزان بن بكر بن معاوية بن صعصعة عامربن بن ربيعة بن كالب بن

 قضاعة من كلب

 ويتالك بني والعجامن مطري ديار بقرب ديارها وتقع معروفة عربية قبيلة

 ذوو)و (القوعة) رئيسيان فخذان وفيها الغرب يف مطري ديار حتى اخلليج وساحل

 من تدمت فهي ،االطراف مرتامية ومنازهلم ،السبع بئر قضاء جنوب يف يقطنون (عياض

 من تتألفو (العزازمة منازل خمطط انظر) سيناء وحدود ،العربة وادي حتى السبع بئر

  :وهي عشائر عرش

 ونوعر ،واملالطعة ،والشياحني ،واملعامري ،اجلخادمة وتضم املحمديون - 1

يشة ،وحجوج ،وشامعلة ،وحجيات ،وزبيالت ،واملوايض  ،ورسيسان ،وعوا

  .ومصافري وقطاطوة ،وعمرات ،وفشقان ،وبوشية ،ونغامشة
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 يقةالعتا ،والطواقني ،وعقالن ،والطبايعة ،الغربيات :وتشمل الصبحيون - 2

 واللوايف ،والعوران ،والقطافني

 والسمران ،واملساقية ،الرقيبات :وتشمل الصبيحات - 3

  .(البتاتزة) إليها ويضم :الزربة - 4

  .والفران ،وجليقات ،عياد وعيال ،عيد عيال :ومنهم الفراحني - 5

 ،والقلوع ،واحلاممدة ،والواليدة ،الفضالت) ومنهم :املسعوديون - 6

  .والرياطي ،واملحنسنيني

 توالسعيدا ،واحلوصة ،والعرجان ،والزيادين ،العصيات :وتضم العصيات - 7

  .سالم وعيال (سليامن عيال) من وتتألف :السواخنة - 8

  .واملغاربة ،والدعاعرة ،والرجيالت (الصباحني) وتضم :املريعات - 9

  .واطرةواخل سلمى وعيال ،سويلم وعيال ،والعويضات ،الوريدات :ومنهم الرساحني - 10

 نجد من قادمني تقريبا عاما ومخسون ثالثامئة حوايل مرصمنذ العوازم نزل وقد

 لسعدينيا فخذ جابر فمن (مبني - سياف - جربى - جابر) بطون وهم القصري مدينةإىل 

قةالرش - الصبحا) قسامن وهم السييافة فخذ سياف ومن اجلوابرة جربى فخذ ومن  (ا

 سعدينيال ويسكن بقنا العوازم ونجع البصوصة بقرى ويسكنون الريافة فخذ مبني ومن

 وهم سييافةال ويسكن بأسنا العوازم عرب بعزبة الغربى باحلاجر اجلوابر ويسكن بأرمنت

يفة وعرب غالببني  يف الصبحا قة ويسكن بأسيوط الرشا   .ةوالبحري قنا يف الرشا

 وبنو عامر بنو مثل هوازن من قبائل ودخلت هالل بنو هم هالل ببنى املقصود
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 مع واجلعافرة والعقيالت سعد وبنو نرصوخفاجة وبنو سعد وبنو وبنوجشم ربيعة

 بعض حتالفت هالل بنو سنجدو اهلاللية باسم احللف نفس ىف اهلالليني عمومتهم أوالد

 هوارة قبائل من سليم وبنى هاللبني  سنجد هاللبني  غري ءباسام قبائل ىف فروعها

 األرشاف اجلعافرة مع العامرية اجلعافرة قبائل متزجتا وقد املرصي بالصعيد القوية

 الفرتة لبعد واملستندات باجلرود ولو حتى بينهم التفرقة ويصعب السنني مئات منذ

 ىف هاللبني  بعض ودخل لألرشاف نسبة هاللبني  بعض ورفع الرتابط ىف الزمنية

 املرابطني قبائل ىف كان من هاللبني  ومن باحللف عىل أوالد وقبائل السعادى قبائل

 مثل هلم ومرابطني حلفهم ىف اهلاللية القبائل تكون سليمبني  هعلي تسيطر الذي فاملكان

مة وقبائل - اهلاللية منافبني  من املنفة) قبائل علمت ما  هاللبني  من قرةبني  من العوا

تري والفرجان  القبائل وبعض هاللبني  من رياح من سعيد أوالد من مسلم وبنو والفوا

بني  هعلي تسيطر املكان كان نإو لألرشاف نسبا دعوا ا ولو (الرشيف النسب ادعت التى

 كلها الصعيد أهل وكانوا  للهاللية ومرابطني أحالف سليمبني  فروع كانت هالل

 بنو منهم بطون عدة هالل بني ويف ،عمرو بنو منهم قلته وبساقية قرة بنو منهم وبامخيم

 مجيلةإىل  وينتسبوا  لةمجي وبنو عقبة بنو وإسنا وبأصفون ،عزيز وبنو حجري وبنو رفاعة

 هالل بن األثبج بن مرشف بن حارثة بن كالب بن ضباب بن فضل بن

 (زغبةو ،ورياح ،اإلثبج) :هي بطون ثالثةإىل  ليبيا يف هالل بني بطون يرجع

 مرص) مثل أخرى دول يف امتداد هلا التي (الفرجان) قبيلة يف بوضوح اإلثبج ويتمثل

 من البد ولكن هاللبني  من قرى يقال أو قرةبني  من العوامة وقبيلة (وغريمها وتونس

 بعض حماولة آخر بمعنى أو فروعهم عن األرشاف بحث مح ى يف أنه وهو أمرإىل  التنبيه
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 قبيلة من األطراف بعض احلمى هذه أصابت فقد هلا رشيفة أصول عن البحث القبائل

تري عشرية وكذلك الفرجان  املنفة قبيلة وكذلك رياح بطون حدأ سعيد بني من الفوا

 القبائل هذه بعض كون هو ذلك يف األسباب أهم من ولعل االحق   سنالحظ كام اهلاللية

 - الصاحلني اهلل أولياء من أنه الناس فيه يرى كان أجدادهم أحد أن أي املرابطني من

 محاية عىل أنفسهم الواقفني املجاهدين من املرابطني تعبري حتول الليبييني عرف ويف

 تلك يف اهلل لعبادة منقطعني كانوا  القوم هؤالء ألن ربام الصاحلني األولياءإىل  الثغور

 ومازال املايض يف ليبيا يف الناس عقول عىل تسيطر كبرية هيبة ولألولياء - األصقاع

 عون أو الفيتورى األسمر السالم بعبد األمر تعلق ما إذا خاصة اآلن حتى اساري   األثر

 .ليبيا يف املرابطني أشهر من وهم الطيار

 هلا أن كام بياللي القطر يف اانتشار   واألوسع اعدد   األكثر فهي رياح قبيلة أما

 من به تجاء الذي االسم بنفس حتتفظ زالت ما بطوهنا من العديد أن وهي أخرى ميزة

 صولأ ذات بقبائل متوج بيئة يف توجد عشائرها من العديد أن ورغم العرب جزيرة

ع مل أهنا إال ُسلمية  أنه غري سليم بني يف االسم هذا مثل وجود رغم إليهم النسب ايوم   تد 

ت احلال بطبيعة  ظروفال من العديد نتيجة العائلية ئهاسامأب العشائر بعض تسم 

 يوسف أوالد - مسلم أوالد) كمثل .االجتامعية أو األمنية أو االقتصادية أو السياسية

 (سعادة أوالد - عون أوالد -

 ألهنم ليبيا يف هالل بني بطون كأحد عددا األقل الزغابة أو زغبة بني ويعترب

ئر من الرشقية املنطقةإىل  اهلاللية للهجرة األوىل األحداث منذ حتولوا   ضغط حتت اجلزا

 بعض زالت ما أنه غري الغربية اجلهةإىل  النزوحإىل  الزيانيون اضطرهم ثم سليم بني

 أبو ،صويد بنو) :ترهونة أمهها املناطق بعض يف تواجد هلا إليهم املنتمية العائالت
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 الزغبى أو الزغابة عليهم يطلق وهم مرصإىل  الكثري ونزح (املهادي ،رمحة أبو ،سليمة

 وىف واملناوات واحلوامدية واجليزة القرى كثري ىف الفيوم ىف وينترشون الزغيبات أو

 واإلسكندرية وبورسعيد دمياط وىف محص بأبو الزغيبات ونجع بدمنهور البحرية

 .القبائل بعض حتالفات ىف ودخلوا 

 بني من وليس ذينال عامر بني قبائل تواجدإىل  يشري أن إال للباحث يمكن وال

ح حيث أعىل جد يف معهم يشرتكون أهنم إال هالل  قبيلة نأ أغسطيني دي هنريكو ُيرج 

منة عامر بني من الزياينة   هوازن من جشم من واجلرا

 بن هنيك بن ربيعة يبأ بن عامر بن االثبجإىل  اإلثبج نسب يرجع 

 :يف ليبيا داخل ويتمثلون هوزان بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامر بن هالل

 كمون بن عطية بن عطوةإىل  ليبيا يف الفرجان نسب يرجع 

 بن عامر بن ثبجاأل بن دريد بنعبد اهلل  بن عطاف بن جرب بن عطاف بن توبة بن فرج بن

 أوالد مسمى حتت األحامد ساحل منطقة يف ويتواجدون هالل بن هنيك بن ربيعة يبأ

 (واملاليا النواجي) وهم الزيتونة وفرجان .(واألخرض واملراشنة السالينة وهم) الفرجاين

 وهلم (املاليا- النواجي – الرميثات - الفروح) وهم الفرجان وهم زليتن ىف تواجد وهلم

 وتواجدهم الفرجان اب يعرفون - سايس عائلة اهلائشة عشرية مظلة حتت تاورغاء يف تواجد

لبية - الفروح) وهم الفرجان مسمى حتت رست يف  اهلل عبد أوالد) التوافقةو (الغوا

 برقة يف تواجد وهلم الضوال – الصبحة - اخلوازم - عيشة بو أوالد) الرميثات (الغوانمية

 سكان) كتابه يف أغسطيني دي هنريكو ذلكإىل  أشار العواقري قبيلة مظلة حتت منضوين

 تاورغاء يف تواجد وهلم الثانية الطبعة (167 صفحة بطرابلس اخلاص القسم ليبيا

 منطقة يف عكارة يف تواجد وهلم سايس عائلة اهلايشة عشرية مظلة حتت منضوين
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 .اخللة بفرجان يعرفون وهم الرقيعات

 :هي وعشائرهم الداوون بفرجان يعرفون وهم ترهونة يف تواجد وهلم

فقة) - خليفة ىضن ومنهم العمور)و (املهارة - اهلنادرة - السعائدية ومنهم التوا

لبية ومنهم الفروح)و (السنينات - الفتارشة  ومنهم رميثاتال)و (الشتاوي - الغوا

 الفرجان لةقبي من ترهونة يف ويوجد (الضوال ومنهم الصبحة)و (عمر أوالدو املطارقية

 من وهم (الفروج - الصغري - العبابدة - السيايدة) وهم ،القرارة بفرجان يرفون من

 .الداوون فرجان

  .(هالل بني من اإلثبج من وهم)

 - حكيم أوالد) وهم األحامدوزليتن وساحل مسالتة مدينة يف تواجد وهلم

 ومنهم رشبالط ويعرفون الرقيعات يف تواجد وهلم (املساعيد - العمور - الشواش

 بن والدأ - حكيمي أوالد - الفراحتة - غريبي أوالد - الرحومات  -معتوق أوالد)

- حممد أوالد - خليفة احلاج - عيل احلاج أوالد) ومنهم الذويبات اوأيض  ) (صالح

 - سامل أوالد - رحومة أوالد) وهم واألدناف .(احلاج أوالد - رمضان – سعد أوالد

 (.الرماليون ا البغيالت - احلتاوشة

 بن ةرؤيب أو ربيعة بن رياح)إىل  رياح قبيلة نسب يرجع 

 بني مإخوهت باقي عىل ميزة اآلن رياح لقبيلةو (صعصعة بن عامر بن هالل بن هنيك

 التارخيي ةالقبيل اسم بنفس حتتفظ مازالت عشائرها من الكثري أن وهي ليبيا يف هالل

يهم ،صغريهم أو كبريهم سألت فإذا القديم َم ،متعلمهم أو أم   عن رضهيمح أو َبدوهي 

 (.حنةالريا أو الرياحات أو الرياحي) «رياح» القبيلة واسم «رياحي» :قال نسبه

 بن ]مؤنس الرياحي الزعيم قيادة حتت كان ليبياإىل  رياح قبيلة دخول وأول
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 بتوجيه مرص من قادمني إفريقياإىل  للدخول هالل بني قادمجوع الذي الصنربى حيي

 طرابلس ثم برقةإىل  اغرب   فانطلقوا  ـه443 عام (العبيدي باهلل املستنرص من وتشجيع

 عىلإىل  وغريمها خلدون وابن حزم ابن يشري كام رياح لعشرية القريوانالصدارة ثم

 مدينه ىف اهلاللية رياح قبيلة أحفاد وينترش بعدهزيمتهم األقىص املغرب يف ا قرس   اإلقامة

  اهلوارية سوكنه

 ائلةوع يوسف عائلة) حتتها وتندرج  :التالية اللحامت القبيلة وتضم

 (واخلري نسليام وبن والشيباين حسني وبن امبارك بن) ومنهم .املحيمدات وعائلة قدورة

 .الفالح وعائلة كيطة بن وعائلة الزرارقة

قيو ،الرياحي محودة وبن رحومة) عائلة حتتها وتندرج   أبوو ،مالشوا

  .املليمدي وعائلة .زيان وعائلة العيون وأبو ،شهلول عائلةو الشيوخ

  .واألسود الشلامن عائلة حتتها وتندرج 

ر - الرغيوات – سالمة - بوشيبة) عائالت  (شيشال) لةعائ ومنها بارود عائلة - الضم 

 (.وغريها لسطراب ا فزان ا سوكنة) املناطق من العديد يف اآلن تواجد هلمو 

 (احلشائيش) التونس الرحالة ذكر وقد

 لبدنيةا بالقوة وعرفت ،والقنص الصيد بامتهان العائلة هذة عرفت وقد

 (بوراس أوالد) وهم األحامد ساحل منطقة يف رياحية أخرى عشائر توجد كام

 وهلم السالم عبد بن سليامن ابناء والروابح األسمر السالم عبد بن حممد أبناء والدوافنة

 دي هنريكو» عنهم بالفواترييقول اآلن يعرفون من وهم زليتن منطقة يف كبري تواجد

 جذم رياح بطون من سعيد بني من عرب هم) ليبيا سكان كتاب صاحب «أغسطيني

 هو وجدهم عثامن بن السالم عبد الطرابلس املؤلف رأيإىل  اأيض   ويستند (هالل بني
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 .(الفيتوري سليامن

 بن وعائلة احلياة وادى ىف والرقيبه وطرابلس وسبها سوكنه يف السليطاين عائلة

 ،الزيغن من فيكل امحوده بن حامد بن عامر وعائلة البدير ،سبها ،سوكنة من كل يف حنة

 عائلة تهمرصا و وصربانه وسبها الشاطى ووادى احلياة وادى طرابلس ،الكفرة ،بنغازي

 ودان ،نةسوك من كل يف قنينة بن وعائلة متسة البديروو سوكنة ،سبها كلمن يف بالل

 من كل يف دةأمحي وعائلة البدير ،الفقهاء سبها ،زلة ،سوكنة من كل يف األشهب وعائلة

 ،زلة ،من لك يف أمحد بن ماجر وعائلة سبها يف الرياحى أمطري وعائلة الفقهاء ،سبها

ته ،بنغازي ،اجدابيا  العامري ئلةاجدابياوعا وزلة سوكنة يف اخلري وعائلة جالو ،مرصا

 لغول اب امللقب افريقى وعائلة الزاوية ،طرابلس ،سبها ،بنغازي ،مرزق من كل يف

 زلة ،وكنةس ،فرجان من كل يف اللطيف عبد بن وعائلة وبنغازي زله من كل ىف الرياحى

 عائلةو طرابلس ،هون من كل يف كالوه البديرعائلة ،سبها من كل يف وعائلةحويلة

ته ،هون ،املرج ،بنغازي من كل يف امللميدي  كل يف سويحال وعائلة احلياة وادي ،مرصا

ته ،بنغازي ،مراده ،زلة من مة» اهلل عون وعائلة مرصا  اجلبل ،عوينيةال من كل يف «اهلرا

 عائلةو تراغن ،طرابلس ،الغريب اجلبل ،العوينية من كل يف عبيد عائلةو طرابلس ،الغريب

 سبها ربق غدوة يف وعائلةأخليف طرابلس ،الغريب اجلبل ،العوينية كلمن يف ارحومة

 يف حلياةا وادي من كل يف احلداد وعائلة طرابلس ،منغريان كل يف ساكن أبو وعائلة

 عائلةو احلياة وادي يف وعائلةاحليطوم حمروقة يف الشاطئ واديو ،سبها ،الرقيبة

 العيون أبو وعائلة الشاطئ وادي ويف حمروقة يف السقاط وعائلة طرابلس يف احلميد عبد

 منطقة يف الكالشو وعائلة منطقةسبها يف شاقورة وعائلة الغريب باجلبل العسة منطقة يف

 .بغريان يف سعادة وعائلة بنغازي
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 نب هالل بن هنيك بن رؤيبة أبو بن ربيعة أيب بن زغبة ولد وهم

 أو ابةالزغ عليه يطلق من كل هلم وينتسب ومرص وليبيا تونس ىف وينترشون عامر

  .الزغيبات أو الزغبى

  .(الرشيع – الصمد عبد) عائالت ومنهم الغصان وهم 

  .(رشتيل - سويس بن - اجلواين) عائالت وهم 

  .(منعة – جرب) عائالت وهم

 ميالد احلاجو العريباتو والودادنة عامر) عائالت وهم 

  .(والسمون الداويو

 عائالت وهم (اجلرويشو - إدريس) عائلة وهم

(السبيخات – عيل - القادر عبد - الصيايدة العزيز عبد - نصري احلاج - اللطيف عبد)

تما وعائالت (والرباقنة - بودقاقة - غويلة - جربان) وهم   حلوا

 (بورمحة – بوساملة)

 والكشاكرة رحومة أوالدو النعاعسة)و حسني أوالد وهم

 (يونس أوالد ثم والسنانات

 (القريعاتو والكرما املطائرو الدخائليةو اجلناين ومنهم الغوازي) وهم

 (احلوافريةو .الوجاوجةو النجاجحةو الغزاالت) عائالت وهم 

 (وتر - عصيدة – إبراهيم -عبد اهلل  - عيسى) عائالت ومنهم

  .وايف أوالد من

 طقةمن يف الرواشدية أن ليبيا سكان كتابه يف أغسطيني دي هنريكو ويذكر

  .إليه ينتسبون فرع أيإىل  ذكر دون هالل بنيإىل  ينتمون متنهنت
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 درق عىل مجعناه ما سنذكر ولكن حتىص ال بأعداد مرص ىف كثري هالل بنو

يزة - باعطوة آل - مجيلة بنو) قبائل االستطاعة  عطوة أوالد – األخ - الكوايد - العزا

  (اهللة - املناوية - الدروع - الرشاوين - املقالدة - اجلواويد -

 - مرعا بنو) قبائل ومنهم هالل لبنى أصوهلا ترجع 

 ىف رشونوينت الرشقية ىف هالل لبنى بطون ويوجد (البنيات - الشهيبات - الربيكات

 من هم لواص بنو - وأسوان أسيوط ىف قرةبني  - القرامطة - اجلالدية - األحايوة)

 عامرني ب - والبحرية أسوانو أسيوط ىف معهم متحالفة هالل لبنى فروع وتوجد جذام

 أمحد والدأ حرببني  الصبحة عرب عمرانبني  واجليزة والرشقية والبحرية الغربية ىف

 بنو (اغةباملر هالل بنو - املشهدى حممد أوالد - األطاولة عرب يوسفبني  الفرجان

 سوهاجب عوض أوالد عزيز بنو واملنيا سويف وبنى بالفيوم الفرجان قبيلة - رفاعة

 املشهدى حممد نوب قبيلة بأسوان الدراعوة مجيلة بنو وقنا بأسوان احلمر قبيلة - والرشقية

 الزغيبات .(اجلواويد قبيلة - األمحدية قبيلة) وهم

 كازع - القراقرة - البدورة - الغوال - شحاتة فروع ومنه 

 شائرهاع أحد أو هاللبني  سما حتمل قرى وقنا أسوان ىف وينترشون (شحاتة) محاد –

 قرية - هاللبني  بطون من والقصاصني القصاصني ىف 

يزة - عامربني  - رسحان بن حسن عربان قرية - القمح منيا هاللبني   عربان - العزا

  (بالرشقية عىل أوالد

 قيل) الرباعصة قبيلة وهبا الفيوم باملنزلة هاللبني  قرية 
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 – عوف أوالد) ومنهم الزغيبات - فزارة من وقيل احلرابى من سليمبني  أومن أرشاف

  .(ياسني أوالد

مة قبيلة - املنفة قبيلة)  تري – الفرجان قبيلة - العوا  الفوا

  .(لزغيباتا - هاللبني  ةقري - هاللبني  كفر - املغاربه ويسمون الشيخ أوالد ومنهم

  .(بدر عىل عزبة - واصلبني  - اهلاليلة - ماىض أوالد) وهبا 

يزة عرب)   نم نرصبني  من العوان قيل العوان - البدورة - العزا

  .(تالزغيبا - هاللبني  قرية - قرةبني  - األطاولة عربان - الصبحة - هوازن

 مرانعبني  - واصلبني  - األحايوة - األطاولة عربان - هالل بنى) 

 اعيداملس الصبحات أمحد أوالد - القرامطة - حرببني  - قرةبني  - الديابات -

بة أبوهالىل - العوامر - اهلناتشة – املجابرة يزة - اهللة عرب - أبودهب عرا  نوب أو العزا

  .(الزغيبات - عزيز

يزة - هالل بنى) قرى  - حلمرا - بدر ابراهيم نجع - عمرانبني  - العزا

 اجلامع جعن - اقصاص - ماىض أوالد - بدر عىل - الزنيقة - الرشاوين عزبة - الدومة

  .(الدروعه - اخلاليلة -

 

 آل - عطية آل - سليم آل - القراقري - الغوال - البدورة) وقبائل عائالت

 - رمل آل - الرزوق - الكوايد - االسناوية سعيد آل - رمضان آل - عامر آل - ادريس

 آل - اخلروصة - اخلليفات - احلمر - األمحدية - اجلواويد - أبوالغيط آل - العطيات
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 - البارون آل - الديابات - احلامدين - جربيل كامل آل - الزنايقة - احلشايشة - جربيل

يزة - املساعيد - املجلبني  .(وغريهم املشايعة ىف فروع هلم العوان - العقيلية - العزا

  .(شعالن آل - املساعيد - البكورة - العطيفات - يمك لآ) 

بر - قبىل 7 قرية وىف اجلواويد)   ايشةاحلش - العطيفات - الصوا

  وغريهم األمحدية -

  .(اويداجلو - الغوال - البدورة - محاد آل - رمضان لآ) 

 وهم اهلاللية الرزوق ادفو حاجر قرية وىف - ادفو حاجر قرية) 

 األمحدية - تاخلليفا - املجلبني - الرشاوين - البالالت - البدورة - الغوال - مقلد)

يزة - العوامر -   (وغريهم البصاىل - الدراعوة - العزا

  (احلمروغريهم - الزنايقة - النجاح اجلواويد) 

 ةقري وىف القرع السباعية حاجر وىف احلميدات قبيلة 

  .وغريهم اجلواويد واحلصايا القرى الطوناب وىف والرديسيةاحلشايشة مشاىل

  (العال أبو آل - العوامر - األمحدية - سعيد ال) 

 - لالغوا  - بدر عىل - بدر محاد) وهم هاللبني  من وكلها 

  (التالعط - ببويل أبوسعيد نجع - املساعيد - احلامدين - القراقري - عطية آل

 - اخلليفات - يمك ال) عشائر وهم اهلاللية من بأكملها 

  (البكورة - العطيفات - العمريات - الدوحيات - املساعيد

 لظاهرا عبد آل املطاعنة وابورات وىف العقيلية عائالت وبه 

  (نرشوا  آل - الدراعوة - املراعزة) وهبا الوابورات أرمنت 
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  (العطيفات - رشوان آل - مجيلة بنو - بعجة بنو - ماىض أوالد) 

  (لرساوىا ،بنوعمران ،عزيز بنو ،اجلالدية ،السننة ،رشوان ال) وهبا 

  (عزيز نوب - مجيلة بنو - عامر بنو - القرامطة - الدراعوة) وهبا

  (قرة وبن ،الدراعوة ،بعجة بنو ،الرزيقات - ،الغيتة ،اقصاص) 

يزة) عشائر وبه  الرباعم – الشنتة - عزيز بنو - مجيلة بنو - العزا

  (راحلم - البدورة – األمحدية - قرة بنو - اقصاص - واصل بنو - الرباعصة -

 جعن قرية - البدورة املراشدة) الوقف وىف باحللفاية رمل آل 

 بأكملها جامع

  (الدومة - حجريبني  - احلمران) 

  (بدر أمني آل - عوضأوالد) 

يزة قبيلة من هالل بنى)   الدهسة وىف يعقوب كوم ىف العزا

 لدراعوةا - الزنايقة - احلشايشة - األمحدية - القراقري) عشائر 

يد - زيقاتالر - بنوعمر - بنوبعجة - قرة بنو - محيد أبو - املرازيق - اخلاليلة -  العوا

  (حرب بنو - درويش بنو - النتة - البكورة -

  (عمران نوب ،عزيز بنو ،العمريات ،الدراعوة ،الزنايقة ،احلشايشة) وهبا

لد العديسات وىف األمحدية الطود قرية ىف   (ألمحديةا - احلامدين) ومنهم اخلوا

  (اليلةواخل اقصاص) نقادة وىف القرية غالبية احلمر قبيلة تشكل قوص مركز وىف

 بن رعامبني  من ذؤيب جعفربنبني  إىل اجلعافرة قبائل النسابة بعض أرجع

لليل عقاربن بن أنه عىل أوالد وقبائل صعصة  بن رعام بن جعفر بن ذؤيب بن أبوا

 احلسبان ىف يأخذ رأى وهذا صعصعةو
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 آل موه أبوهالىل نجع - البدورة) جرجا وىف البلينا ىف

 (بدر بن محاد

د ،درويش ،زايد ،محاد) عائالت وهبا   ،مرا

  (وغريهم يسام

  (هاللبني  وقرية والقرامطة اهللة وعرب حرب بنى)

 ةاجلبالي - اليامنية) عائالت وهبا 

مل -  - ارنةالزه - الصامصمة - البكايرة - البيض - العوامر - الدريزات - السوا

 العصية - نيالرشقي الرشفة - الزقيامت - أبوعىل - اخلالق عبد – اهلل عطا – الرضاونة

 - العادىل - الضحاحرة - اهلنادى - القور - الشلبيات - حجازى - الشوش -

يرة - العبيدات يرة - املرا   (وطام مطةوالقرا  بالعسريات العقايلة ،احلميدات ،العرا

يزة عرب) وعائالت قبائل وهبا أسيوط وىف  - العزا

 فضل آل - لهالبني  قرية - قرةبني  - األطاولة عربان - الصبحة - العوان - البدورة

 وانام الرببية زناتة قبائل ليست زناتة - بالبدارى والعتامنية والنواورة بالعقال العقايلة -

 تهممقدم وكان بيربس السلطان عهد ىف مرص عىل وفدوا عامر بنو - هاللبني  من

 عامر بن انةشب بن قديمة بن شبان بن عقيلة بن شبان بن العقيىل محدأ بن حممد مرياأل

 عرفوا ي بأبنوب أسيوط وىف والبحرية والرشقية سوهاج ىف وينترشوا العوامر وسموا 

 ،عثامن دأوال ،عىل أوالد ،عمران أوالد ،حسني أوالد) عائالت ومنهم العوامر بعرب

 (اجلحوش ،اجلرود ،القواسم ،اجلرود

 قبيلة فروع من فرع املحلية بالوحدة هالل بني قرية تعترب
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 ،هالل :هى فروع عدةإىل  تنقسم والتي (،صعصعة بن عامر بنى) قبيلة يوه كبرية

 وقد .مناف عبد ،زغبة ،رياح منها ،عديدة بطون تفرعت هالل ومن ،نمرية ،ربيعه

 يف وتركزت ميالدي عرش احلادي ،اهلجري اخلامس القرن يف هاللبني  قبائل هاجرت

 والقوصيه القمح ومنيا وساقلتة باملراغة هاللبني  بقرى هالل بنو وينترش :يف مرص

 بن حممد مرياأل بن صقر مرياأل بن سليماألمري  ونزل) قديم جرد ىف وجاء وسوهاج

.(محاد بوأب هالل يبن عربان من عىل مرياأل

 قرية لشاملا من حيدها ،القوصية بمركز الكبرية القرى من هاللبني  قرية تعترب

بني  ةقري فتحدها الرشقية الناحية من أما ،صالحبني  قرية اجلنوب ومن ،الصبحة

 ثم مري يةقر الغرب ومن ،للقرية التابعة الوكيل عبد عزبة منها تقرتب التي ،إدريس

 ـه1259سنة عنها فصلت ثم صنبو توابع من هاللبني  قرية وكانت الصحراوي الظهري

 هناسكا عند كليب سما ستهجانوال بذاهتا قائمة ناحية وأصبحت كليب نزلة باسم

 وكانت م1932سنه سماال هبذا وغريت هالل يبن ألهنم هاللبني  باسم تسميتها طلبوا 

 عددها يقدر والعزب النجوع من عدد هاللبني  قرية يتبع بأسيوط ديروطإىل  تابعة

 قريه تعائال :أمهها عائالت عدة من هاللبني  قرية تتكون ،وعزبة نجع 28 بحواىل

 العامريه - ونهالبدا (عامره ابو أوالد) عامر أوالد - الوسية) سيوطأ القوصيه هاللبني 

 إبراهيم أوالد - عنرب أوالد – الفوارس - الداللني - اخلشونة -

 – ميمهاملا - اهلواكل – اهلاليل - رشق اجلوايده - الشوافع :السالطنه 

يده - الفالفيس - يبدو أوالد - الدسايقه – الساميعه  الروسه - اممديهاحل - غرب اجلوا

 (املوسه - اخلبايره – اجلالحقه - الدفادف –
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 أرشنا كام ،الفاطميني عهد منذ األعىل مرص صعيد وحلفاؤهم هالل بنو سكن

 مجاعات بأن االحتامل يقوي مما هي السودان لبالد املنطقة هذه جماورة وإن ،قبل من

 قليلة كانت اجلامعات هذه أن يبدو ولكن .خمتلفة أزمان يف السودانإىل  نزحت قد منهم

 ،طويال   ازمن   بكياهنا حتتفظ أن تستطع مل بحيث ،السودان رشق يف سيام وال ،متفرقة

 يف أما .األثر حمدود قليال إليهم االنتساب وصار .أخرى جمموعات يف معظمها فاندمج

 بعد سنذكره لسبب ،وأوضح أقوى بصورة يظهر الساليل التأثري فإن السودان غرب

 ،هالل بني وتغريبه زيد أيب قصة أصداء وتردد ،اهلاللني سرية ذيوع فإن هذا ومع .قليل

 السودان عرب حياة يف بالغ أثر له كان ا،وغرب   ارشق   ،السودان يف العربية املجتمعات يف

 أثر عىل ،صيتهم ذاع أن بعد اهلاللني عرف السودان أن والراجح .والثقافية االجتامعية

 والقرى البوادي يف اهلاليل زيد أيب واشتهار ،إفريقية شاميل يف هبا قاموا  التي الغزوات

 اهلاليل النسب تغلغل وليد يكن مل السودان يف اهلاللني تأثري أن ندرك هذا ومن .العربية

 والشخصيات اهلاليل زيد أيب بسرية السودان عرب تعلق نتيجة كذلك كان بل ،وحده

 الطريف ومن .قصيص وجانب ساليل جانب :جانبان له فالتأثري ،فيها ادور   لعبت التي

 من السودان عىل وفدوا اهلاللني أن عىل تتفق تكاد ،السودان غرب روايات معظم أن

 غربإىل  واجتهوا  األبيض النيل عربوا ثم ،كسالإىل  ،العرب بالد من ،الرشق طريق

 هذه أن الواضح ومن .املغاربة ملحاربة تونس بالدإىل  رحلتهم واصلوا  ثم ،السودان

 الروايات نسجته حتوير هي قل أو ،هالل بني تغريبة لقصة «حملية حماكاة» هي الروايات

 هذه عىل نعتمد أن نستطيع ال هذا وعىل .هالل بني لتغريبة اطريق   السودان لتجعل
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إىل  تنتسب التي اجلامعات معظم أن املالحظ ومن ،التارخيية الناحية من الروايات

 ،الرشقإىل  اجتهنا فإذا ،السودان غرب يف اآلن يعيشون ،اهلاليل زيد أيبإىل  أو ،اهلاللني

 احق   دخلوا  قد اهلاللني أن ولو .الساليل التأثري من أقوى القصيص التأثري وجدنا

 ،الروايات وصفته الذي الطريق هذا وسلكوا  ،الغربإىل  الرشق طريق من بجموعهم

 أو هالل بنيإىل  ينتسبون ،السودان رشق يف بقايا اجلموع هلذه نجد أن املنتظر من لكان

 دخلوا  اهلاللني أن لدينا الراجح ومن .النادر القليل يف إال نجده ال ما وهذا .زيد أيبإىل 

 اغرب   انحرفوا  ثم ،النيل وادي طريق اختذوا وأهنم ،قصري غري بزمن التغريبة بعد السودان

 من كانوا  هالل بني أن املقريزي وحيدثنا .دارفور ثم كردفانإىل  امللك وادي امتداد عىل

 م1287 -ـه 686 عام يف قالوون السلطان محلة يف اشرتكوا  الذين الصعيد عربان مجلة

 ،النيل من الغريب الرب اتبعت منها فرقة ،فرقتني انقسمت احلملة وأن ،النوبة بالد عىل

  .السودان غرب يف هالل بني يكون أن ببعيد وليس .الرشقي الرب من سارت واألخرى

بني  - خفاجةبني  - املنتفق - السهول - العوازم – كعببني  - عتيبة) قبائل

 – دمهان بنو - نرص بنو - محيد آل – ثقيف – هالل بنو - سبيع - خالدبني  – سلول

د معظم يقيم .(ربيعه بنو - بنوعامر - اجلعافرة - عقيل بنو  يف اليوم هوازن قبائل افرا

إىل  بعضهم هاجر وقد االصيل موطنهم وهي السعودية يف نجد ويف احلجاز من الطائف

 قرية) اململكة ىف ديارهم أشهر ومن والعراق وقطر والبحرين الكويت من كل

ة (الشوحطة  بيت وفيها الرسول فيها ترعرع التي القرية وهي بالطائف سعد بني برسا

 كانت وقد اهلوازنيون السعديون جودي بنو منهم فكان األندلس يف أما السعدية حليمة



 

301 

 

 

 وتسموا  والسودان ومرص والشام العريب واملغرب بإشبيلية وجزء بغرناطة ديارهم

  .(املرابطني - األرشاف - اهلوارة) بقبائل مرصهم ىف فمثال حتالفات ىف ولقبواوحتالفوا 

 ارةهو) نرصمثلبني  من ربيعةبني  ومن هاللبني  بطون بعض هوارة حلف ىف

 اهلاممية ةالقبيل أن ويقال الوشيشات بعض - القليعات – السامعنه هوارة بعض - عايد

 نسبال ىف دخل ومنهم –بالتأكيد ليس وهذا نرصبني  من ربيعه بنو من هوازن من

 ملرابطنيا قبائل حلف وىف الرشيف النسب أدعاء القبائل غالبية ىف تفشت وهى الرشيف

تري) قبائل مثل مة – مسلم – محرية أبى - الفوا  - الدمهانى – املنفة – الفرجان - العوا

 - اهللة – هالل وبنو - العوان – عقيل بنو – اجلعافرة - النمريى) وقبائل (الزغيبات

 بنو - كالب بنو – العوازم - القرامطة - القرينات - عامر بنو - مجيلة بنو - بنوعزيز

  .تطاعةساال قدر عىل سنوضحة ما والكثري (الزغيبات - التياها - كليب بنو - جمد

 ولذلك اهلوازنى شباب بن كعب بن عتيب هو هوازن بطون مجع الذي أن قيل

بني  من رياح بن مالك بن بنوعتبة هم مجعهم الذي وقيل بعتيبة هوازن بقايا سميت

 والعراق واألندلس املغرب وبالد مرصإىل  هوازن نزوح بعد أن وقيل هوازن من هالل

 وكنانة هذيل ديارهم وسكنت هوازن ضعفت سالماإل الفتح أثناء والبحرين والشام

 سعد) من العرب بجزيرة هوازن بطون فتجمعت اهلجرى الثالث القرن منتصف حتى

 وكنانة هذيل فأجلوا  هوازن بطون من وغريهم (وثقيف نرص وبنو عامر وبنى وجشم

 فأطلق عتبة عتبة هوازن عليكم نزلت فقيل مراحل عىل القديمة ديارها عىل ونزلت
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  .عتيبة عليهم

 

 فال حلارضا الوقت ىف العدد ىف العربية اجلزيرة قبائل كربأ من عتيبة وتعترب

 وكشب ةواحلر نجد هضبة معظم عىل العدد يف يفوقها من العربية القبائل بني يوجد

 ذكر يف ماكتب بعض ومن اجللهإىل  ديارها ومتتد حوله وما الطائف وجنوب والشامل

 ديارها نتكا ونجد احلجاز رشق يف القبائل إحدى - معجمه يف البالدي قاله ما شأهنا

 ثم حوهلا اوم الطائفإىل  وجنوبا رشقا ممتدة ورهاط مدركة عىل مكة شامل احلجاز حرة

 قبل وهو نجد يف عتيبه ونزلت قحطان فحاربت جارهتا وبني بينها حروب قامت

 خذأت ثم واجلنوب الشامل من الطائف عىل قوسا فترضب اجلنويب حدها ماأ ةسن200

 الشامل يفو الياممة جبلإىل  والشعراء وعفيف املويه جنوب عىل النجدية الطرق يمني

 من تيبةع ومن الوشمإىل  فارضيه كشب حرة شامل عىل ثم حاذه جنوب احلرة من فتبدأ

 تساند تكان هناأ تارخيها ومن ،العربية الدول وبعض العريب اخلليج دولإىل  هاجر

  .أحيانا وتزعجهم حينا مكة يف رشافاأل

 (روق – برقا) مها فرعنيإىل  عتيبة وتنقسم وتفصيالهتا ةعتيب فروع :ثانيا

 هوازن من (عتيبه) عتبه قبيلة من ولاأل اجلذم برقا قبائل تعد

 :وهم هوازن بن بكر بن معاويه بن جشم بن عامر بني إىل تنسب :برقا

 اجلشمي منصوراألبرق بن قاسم بن عصيم بن عاصم ساللة وهم 

 (األول شجعان ذوي - جلوي ذوي - فنيتخ ذوي) العصمة قبيلة فروع

  اهلوازين اجلشمي منصوراألبرق بن قثام ساللة 
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 (عبد اهلل ذوي - قاسم ذوي) القثمه قبيلة فروع

 اهلوازين اجلشمي منصوراألبرق بن مفلح بن دعيج ساللة 

 (اهلدف – عالبهامل - السوامل - اخلرضية - املالنيه - خيوط ذوي) الدعاجني قبيلة فروع

 اهلوازين اجلشمي منصوراألبرق عيال من يعدو شيبان ساللة 

 (خليفة ذوى - صالح يذو) الشيابني قبيلة فروع

 همو اهلوازين اجلشمي منصوراألبرق عيال من ويعد دغيليب ساللة 

 (منعر ذوى - دغليب ذوى) الدغالبه قبيلة فروع

 :هم برقاويه يعدون الذين برقا يف السعديون األحالف

 وكلهم يلالس أهل الثبته - وقدان - الروسان - النفعة - املقطة - سعد بني

 هوازن بن بكر بن ةمعاوي بن جشم بنو منازل من هوازن بن بكر بن سعد بني من

 بن كرب بن معاوية بن جشمإىل  انتساهبمإىل  تشري العصمة قبيلة لدى وثيقة

 بكر نب معاوية بن جشم بن عامر وهو عصيم أن   وفيها ،ـه905 بعام ومؤرخة هوازن

 .وحديثا قديام جشم بنو ومنازل العصمه نسب حول اخلالصه هوازن بن

 - الدعاجني - القثمة – العصمه) منصوروهم عيال منصوروهم بن قاسم بنو

 (الشيابني –الدغالبة

 طفحال - املقطة - النفعه وهم (شملة هلم ويقال) منصور بن شباب بنو - 

 جعلك ماأ خرىاأل برقا قبائل هبم ويلحق ساساأل برقا هم :البطنني وهذين

 وليست لقب شملة أن قالوا  الذين ةالعام مؤروث يكون قد فهو برقا يف حلف شملة
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 شملة وثيقة نسفته املؤروث وهذا شملة وسميت شملتا القبائل هذه وأن نسب

 شمالنإىل  ونسبتهم

  (عتيبة) عتبة قبيلة من أهنم ذكروا منصور بن شباب وبنو منصور بن قاسم بنو

 عتيب نوب هلم يقال شملة وكذلك عتبة بنو هلم يقال منصور عيال من فرع ويوجد

 اهذ يف معهم تدخل فشملة جشم بنيإىل  منصور عيال تنسب حني نكأ فعلم

 النسب هذا يف معهم تدخل فشملة سعد بنيإىل  تنسبهم وحني النسب

 (منصور عيال ،رصير ذوي وأ شملة) :ومها قسمنيإىل  البطن هذا وينقسم

 ديسعاأل مثيب ذكرهم كام وهم نفيعي وواحدهم النفعة وهم 

 فلتهال - البسايسة - املساعيد - املحيانى - مفرج ذوى - النخشة - زياد ذوي)

 :)زايد بنو - العيلة – السالقى وبالطائف

 للروسان وترجع املقطة روسان غري وهم رويس وواحدهم  - 

 جمرى ذوى - والرساحني العونة ومنها املقصحة – اللوبيات) عشائر منهاااا عائالت عدة

 (.املرابضة – العامر - الشهبة - اهلبور عمرية ذوى -

 ارنةاهلو) :ومنهم البصصة وهم قسمنيإىل  وينقسمون عروى هجرهم ومن املقطة

 (صبحةوال – واهلميسات ةواهلدب - والعطيات - والعقفة – واخلنافرة - والغزايلة –

بية – ومنهم الكرزان (  - قفةالع - السلفه - اهلامرقة - احلمدة - واحلوا

 )ةاملحالس - الروسان - اخلمجان - األغرة - العالبيه

 (.السيل هلأ) ثبتي وواحدهم الثبتة 

 احلفرية هجرهم ومن دعجاين وواحدهم الدعاجني
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 - املالبسه) ومنهم الدعجاين عقيل بن بدر ومؤسسها ومحيان اهليضل مناحي ومؤسسها

 (اهلدف – املعالية - اخليطية

 هجرهم ومن دغيلبي وواحدهم الدغالبة (القلوب - النعرة - القبعه

 :وهم (الرويضة

 نب ماجد واسسها الروضة هجرة هجرهم ومن شيباين وواحدهم الشيابني - 

 عواد وذوي والقرافني نجم وذوي والدموخ مرشد ذوي ومنهم فهيد بن ضاوي

 - الحص ذوى)إىل  الشيابني وينقسمون فهيد وذوي والفوارين عمرو وذوي والزباجلة

 :قاسم ذوو (ومنهم  - (الزوران - اجلربة - الدوانية -عبد اهلل ذوو (خليفة ذوى

 والغشاشمة اخللد

 حجى ذوى - العاممرة - الصقرة) وهم

 ومنازل (لغشاشمةا—اخلضاعمة - اخلضارية - الضياغمة - البداحني - الصوايني -

 ويف ةالدهس مع نجد يف اجلربة ومنازل الطائف ضواحي غالبا احلجاز يف الغشاشمة

 ضلالفوا ) وهم الدوانية وماحوهلا وركبه وظلم وعشرية الطائف بضواحي احلجاز

 (احلبالصة – القحامن - القحرة

 وجنوهبا احلوية رشق ومنازهلم للقثامي :اخلاميش - 

 إىل الطائف طريق يف القرشية حليف وهلم ايضا حليف :القثمة قريش - 

 وال جازاحل قثمة مع هنمأ يأ ركبة قىصأ منازهلم تتعدى وال املبعوث بجانب الرياض

 (.بالعالأ) العلوات مجاعة وهم عصيمي وواحدهم العصمة - ينجدون

 (روق) فهو الثاين الفرع ماأ
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 (طلحه – املزامحه - ثبيت ذوى) قسامأ ثالثإىل  روق وتنسم

 :قسمنيإىل  وينقسمون بكر بن سعد بن ثابت بناءأ وهم ثبيتي

 – رانالشق: وهم للرباعني عىلاأل اجلد وهو عفار جدهمإىل  نسبة العفارين

 احلمران - دةالعر - اجلاملية - الرباريق - احلبصان(، الرباعني – (احليصة - الفزران

 املزامحة الثاين القسم

 ثابت بن رصير بن حجاج بن شهيب بن مزاحم ابناء هم مزمحي) وواحدهم

 والسياحني عايل ذوي نارص ومن ومنصور نارص ولدين ولزاحم ،(بكر بن سعد بن

 دج (مرشد)و (هرجف) وهم بناءأ ربعةأ ولعطااهلل وعطية اهلل عطا منصور ومن

 العضيان جد عيض بوأ (غصاب)و الغبيات جد غايب بوأ (عمر)و املراشدة

 والفداعسة واملتاهية واملحاقنة والدماسني الثعالية وهم (عضياين) العضيان - 

 :(سحلةال - التشامن) ومها رئيسيني قسمنيإىل  ينقسمون وهم واجلعادين والبياشا

 (:غبيوي) الغبيات

 والزنون والفرنتية املصاولة :وهم فطيم ذوي - أ

 ذوى - حممد ذوى - والغمدان رضيان ذوي سفر ذوي :وهم الفناااش - ب

 :(مرشدي) املراشدة- (محيد

 حممد) ومنه عطية ذوى - اجلذعان) عنهم مستقلون اهلراجفة نأ قلنا ذاإ هذا

 الفراهدة - سلسةال - املوارقة - املغايرة - املهادلة - القساسمة - احلربدية - (محود -

 (طلحة) الثالث القسم

 سعد بن ثابت بن رصير بن سامل بن روق بن طلحة بناءأ وهم الطلوح وأ طلحة

 نجبأو (عايص) ،ساعدةاأل جد سعدأ نجبأو (جلهم) ومها ولدان نجبأ وطلحة
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  :وهم كثرية قسامأإىل  حاليا طلحة وتنقسم وسمريا  وزراقا وعازما كرشام

 ةعشري وتتفرع وبادية حارضة قسمنيإىل  وينقسمون (سعديأ) ساعدةاأل - 

  :سعدياأل مثيب الكاتب قسمها كام ساعدةاأل

 راهيدالف - العامر - العامر - الراشد :وهم (حارضة) صالح ذوي - أ

 - ىربع ذوى) القرضة – العبيات - الشناخيب :وهم (بادية) سعود ذوي - ب

 (ذيايب) الذيبة - الصعاعقة - اجلهمة - معتاد ذوي عيد ذوي :وهم الوطحة - (صقر ذوى

 الدالبحة - عوازمال - الغضابني - املغايبة - احلزمان - احلامميد - الغربية احلناتيش) وهم

 :مهاو قسمنيإىل  وينقسمون (حايف) احلفاة - السمرة – زروق ذوى - الكراشمة -
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بن خفصة بن قيس بن عيالن بن  ُسليم بن منصور بن عكرمة تنسب إىل

ر بن معد بن عدنان من مرض هيمبني  بن نزا كانوا ، عليهم السالم إسامعيل بن إبرا

وبقي ، ليبيا وتونس بتوجيه من الدولة الفاطمية ثم انتقلوا إىل، يقيمون بنجد واحلجاز

 إىلسليم جزء يسري منهم يف ديارهم يف احلجاز ما بني مكة واملدينة ويف حرة بني

عقيل عىل وبني  تغلببني  فتحالف، عقيلوبني  تغلببني  وكانت يسكنها، البحرين

، الشام نجد وذهب جزء إىل وعاد منهم بطون إىل، سليم فأجلوهم خارج البحرين

عمومتهم بنو هوازن أوالد مرص هم و جتاح اجلفاف واجلدب نجد هاجروا إىلاوعندما 

النيل وىف رواية أخرى أهنم دخلوا مرص بعد  رشقيهالل وسكنوا بني  التي منها قبائل

، هزيمتهم هم وحلفائهم القرامطة بعد استيالئهم عىل الشام فحارهبم الفاطميون

بن باديس وعندما مترد املعز ، مرص سليم إىلوبني  البحرين واهلاللية ونقلوا القرامطة إىل

ما  وهو بالعراق عىل الدولة الفاطمية الشيعية وأقام الدعوة للعباسني أهل السنة

 إىل، (1051) ه 443ويف حمافظة الكامل وقد هاجروا من نجد يف عام ، سنوضحه

حيث استقر بنو هيب ونارصة ، واستقرت بطوهنم يف ليبيا وتونس، املغرب العريب

وبنو ذباب وزغب وعوف والرشيد ، طرابلسو برقةإقليم وسامل وعمرية وهبز يف 

 . وتونس برقةخصوصا و طرابلس وعصية وذكوان بإقليم

، وفيهم األبطال األنجاد، ا: وهم أكثر قبائل قيس عدد  

هؤالء فبطن متسع من أوسع بطون سليم  وأما بني :قال ابن خلدون .واخليل اجلياد

http://www.alex.eskindria.com/t4496.html
http://www.alex.eskindria.com/t4496.html
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فوجدت مجاعة من العرب  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب الدرداء قال: أتيت النبي  .امرض وأكثرهم مجوع  

ما هذا يا أبا الدرداء الذي »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفدخلت عىل رسول اهلل ، يتفاخرون فيام بينهم

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ، هذه العرب تفاخر فيام بينها ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا رسول اهلل .«؟ أسمع

وإذا حاربت ، وإذا كاثرت فكاثر ببني متيم، يا أبا الدرداء إذا فاخرت ففاخر بقريش»

يا أبا الدرداء إن  .وفرساهنا قيس، ولساهنا أسد، أال إن وجوهها كنانة، فحارب بقيس

وله فرسان يف أرضه حيارب هبم ، وهم املالئكة، يف سامئه حيارب هبم أعداءه اهلل فرسان  

يا أبا الدرداء إن آخر من يقاتل عن اإلسالم حني ال يبقى إال ذكره  .وهم قيس، أعداءه

اهلل أي  قال: قلت: يا رسول .«وعن القرآن حني ال يبقى إال رسمه لرجل من قيس

قال ، ويوم فتح مكة قدم الرسول لواءهم عىل سائر األلوية .«من سليم»قال:  ؟قيس

أنا ابن العواتك ) وقال أيضا:، (بارك اهلل يف سليم ومأل هبم األرض) ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

كام ، حيث إن ثالث من جداته عليه الصالة والسالم من قبيلة بني ُسليم، (من ُسليم

العواتك ثالث: جدات ، (أنا ابن العواتك من ُسليم) :وم حننيقال ي: ملسو هيلع هللا ىلص روي أن النبي

  .من بني َسليم ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

هي عاتكة بنت هالل بن فالج بن ذ كوان وهي أم عبد مناف بن قيص  :

 . والد هاشم

فالـــج بن ذكـوان وهي أم  هي عـــاتكـة بنـت مـــرة بن ـهـالل بن :

 . بن عبد مناف هاشـم

، كـوانـهي عاتكـة بن األوقـص بن مـرة بـن ـهالل بن فـالـج بن ذ :

 ملسو هيلع هللا ىلص وـهي أم وـهب بن عبد مناف بن زهرة أيب أمنه أم النبي
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و ذكوان هو ذ كوان ابن ثعلبة بن هبثة بن سليم بن منصور جد العواتك جدات 

بة مع رسول اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يقول أشجع ويف هذا ، ملسو هيلع هللا ىلصوبنو ُسليم يفتخرون هبذه القرا

 يف إحدى قصائده للخليفة العبايس أبو جعفر املنصور: السلمي

 اذكــــروا ُحرمــــــــــــة العــــواتك منــــــــــــا

ــم ثـــالث والدا ت   ـــ ــاكـ ــدنـ ــد ولـ ـــ ـــ ـ ــ  قـ

ــــــوم قيص ــــــدت هاشام  نجـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  مهـ
. 

 

ـــــــــــــــــم بن عبد  مناف يا بني هاشـــــــــ

 خـــــلـــــطـــــن األرشاف بـــــاألرشاف

 عفــــــاف مــــــن بنــــــي فالــــــج حجور
. 

ي سليم هلل در بن) بن معد كرب فارس العرب املشهور يف اجلاهليةيقول عمرو 

ت بناءها واهلل يا وأثبت يف املكرما وأكرم يف الألواء عطاءها، ما أشد يف اهليجاء لقاءها

قد سألناكم فام هاجيناكم فام أفحمناكم و ولقد، بني ُسليم! لقد قاتلناكم فام أجـبناكم

، الشامو، والبرصة، كتب إىل والة الكوفة  ويروى أن عمر بن اخلطاب (أبخلناكم

د بعتبة بن فرق) بأفضل فارس عنده فبعث وايل الكوفة حداأن يرسل كل و ومرص

 ألعورا بأيب) وأهل الشام، (بمشاجع بن مسعود السلمى) وبعث أهل البرصة (لسلمى

  .(يبمعن بن يزيد بن األخنس السلم) وأهل مرص، (السلمى

م بنو فأما بنو سليم فشعوهبم كثرية منه 

بس بن رفاعة عوإخوهتم بنو ، ذكوان بن رفاعة بن احلرث بن رجا بن احلارث بن هبثة بن سليم

 . هورالذين منهم عباس بن مرداس بن أيب عامر بن حارثة بن عبد عبس الصحايب املش

عبد نهم عبيد بن بنو ثعلبة بن هبثة بن سليم كان م 

، وجده أبو األعور من قواد معاوية، بن عبد اهلل بن أيب األعور وايل أفريقية الرمحن

واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن وقائف بن األوقص بن مرة بن 
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هالل بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن 

وكان عىل بني سليم يوم الفتح وعمرو بن عتبة بن منقذ بن ، مازن بن مالك بن ثعلبة

 وبالل يف اجلاهلية وأسلم ثالث أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصعامر بن خالد كان صحابى لرسول اهلل 

  فكان يقول كنت يومئذ ربع اإلسالم ومن بني سليم أيضا بنو عيل بن مالك بن امرئ

أهل ، ملسو هيلع هللا ىلصلعنهام رسول اهلل  القيس بن هبثة عصية بن خفاف بن امرئ القيس ومها الذان

، سمه عمرو بن يقظة بن عصيةابئر معونة وقتلهم إياهم ومن شعوب عصية الرشيد و

الرشيد بن رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم اخلنساء وأخواها  :وقال ابن سعيد

قال ابن ، صخر ومعاوية عمرو بن احلرث بن الرشيد والرشيد بني سليم يف اجلاهلية

أنا أبو  :بنيه صخرا ومعاوية يف املوسم فيقولاكان عمرو بن الرشيد يمسك بيده : سعيد

، وابنته اخلنساء الشاعرة وقد تقدم ذكرها خريي مرض ومن أنكر فليعترب فال ينكر أحد

وبنو الرشيد هلذا العرص يف مجلة بني سليم يف ، ها حروب القادسيةأوالد وحرضت ب

 .وهلم شوكة وصولة، أفريقية

ئ القيس بن هبثة كان منهم بنو هبز بن إمر 

ن بهالل بن عبد ظفر بن سعد  بن عالط بن خالد بن نديرة بن حبرت بن احلجاج

ر عن املدينة بن متيم بن هبز الصحايب املشهور وابنه نرص بن حجاج الذي نفاه عم عمرو

بن  ن مالكبومن بني سليم بنو زغبة  :قال ابن سعيد، آخرين من سليم يطول ذكرهم إىل

ار إخواهتم بني فريقية يف جواملغرب فسكنوا بأ هبثة كانوا بني احلرمني ثم انتقلوا إىل

ر بني كعب ومن بني سليم بنو ذياب بن ما، بن مالك ذياب لك ثم صاروا يف جوا

الطريق طعون ويق، وبجهة املدينة خلق منهم يؤذون احلاج، ومنازهلم ما بني قابس وبرقة

  .وبنو سليامن بن ذياب يف جهة فزان
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ما بني قابس وبلد العناب من  

لعهد وأما اأفريقية وجرما هم مرداس وعالق فأما مرادس فرياستهم يف بني جامع هلذا 

نو كعب ومن أعقابه ب، عالق فكان رئيسهم األول يف دخوهلم أفريقية رافع بن محاد

بن  بني عوف وإخوة، سليم هلذا العهد بأفريقية ومن بني سليم بنو يعهب بن هبثةرؤساء 

، دود اإلسكندريةثم الصغرية من ح، هبثة وهم ما بني السدرة من برقة إىل العدوة الكبرية

هم احلاج وهم عدد يرهب، وجهاهتا، فأول ما ييل الغرب منهم بنو أمحد هلم أجدابية

يت لكوهنا بوأسامء متاميزة وهلا العز يف ، خ هلا عددشامخ وقبائل شام ويرجعون إىل

العقبة  د إىلويف املرشق عن بني أمح، جازت املحصب من بالد مثل املرج وطلميثا ودرنا

، وهبيب، زازالكبرية وأما الصغرية فسال وحمارب والرياسة يف هذين القبيلتني لبني ع

لكة وال مممدنه ومل يبق فيه  بخالف سائر سليم ألهنا استولت عىل إقليم طويل خربت

ا وأما رواحة وحتت أيدهيم خلق من الربابرة واليهود زراعا وجت، إال ألشياخها، والية ار 

م بن منصور وفزارة اللذين يف بالد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الكالم يف بني سلي

بني وادي ار وكانت بالدهم يف عالية نجد بالغرب وخيرب ومنها حرة بني سليم وحرة الن

  .القرى وتيام ويل

ونبدأ أوال بذكر بني كعب وأخبارهم وأما بني سليم هؤالء فبطن متسع من 

أوسع بطون مرض وأكثرهم مجوعا وكانت منازهلم بنجد وهم بنو سليم بن منصور بن 

عكرمة بن خصفة بن قيس وفيهم شعوب كثرية ورياستهم يف اجلاهلية لبني الرشيد ابن 

بن هبثة بن سليم وعمرو بن الرشيد  مرئ القيسارياح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن 
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ومعاوية فصخر أبو اخلنساء وزوجها العباس ابن مرداس  صخر :عظيم مرض وأبانؤه

ملا فتكوا  صحايب ومن بطون سليم عصية ورعل وذكوان الذين دعا عليهم الرسول

وكان بنو سليم لعهد اخلالفة العباسية شوكة بغي وفتنة حتى ، بأصحابه فخمد ذكرهم

 بعض خلفائهم ابنه أن ال يتزوج فيهم وكانوا يغريون عىل املدينة وخترج لقد أوىص

وملا كانت فتنة القرامطة ، وهم منتبذون بالقفر، الكتائب من بغداد إليهم وتوقع هبم

ء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب ثم  .صاروا حلفاء أليب الطاهر وبنيه أمرا

سليم عىل البحرين بدعوة الشيعة ملا أن القرامطة كانوا ملا انقرض أمر القرامطة غلب بنو 

عىل دعوهتم ثم غلب بنو األصفر بن تغلب عىل البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه 

وطردوا عنها بني سليم فلحقوا بصعيد مرص وأجازهم املستنرص عىل يد اليازوري وزيره 

كام ذكرنا ذلك أوال فأجازوا مع أفريقية حلرب املعز بن باديس عند خالفته عليهم  إىل

أفريقية كام يذكر يف اخلرب  ثم صاروا إىل، اهلالليني وأقاموا بربقة وجهات طرابلس زمانا

عنهم وبأفريقية وما إليها من هذا العهد من بطوهنم أربعة بطون زغب وذياب وهبيب 

 .وعوف فأما زغب

بن  القيس بن هبنةمرئ ازغب بن نرص بن خفاف بن  :فقال ابن الكلبي يف نسبته

بن  نسيني يف رحامة: أنه زغب بن نارصسليم وقال أبو حممد التجاين من مشيخة التو

خفاف بن جرير بن مالك بن خفاف وزعم أنه أبو ذياب وزغب األصغر الذين هم اآلن 

بن هبثة بن  و احلسن بن سعيد: هو زغب بن مالكوقال أب، من أحياء بني سليم بأفريقية

بن هبثة  ية مع إخواهنم ونسب ذياب بن مالكبني احلرمني وهم اآلن بأفريقسليم كانوا 

فاهلل أعلم بالصحيح من ذلك ونسب ابن سعيد والتجاين هلؤالء قريب بعضه من بعض 
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وسقط البن سعيد جد وأما هبيب فهو ابن هبثة بن سليم ومواطنهم من أول  ولعله وأحد

رية من جهة اإلسكندرية أقاموا هنالك بعد العقبة الصغ أرض برقة مما ييل أفريقية إىل

أفريقية وأول ما ييل الغرب منهم بنو محيد هلم إجدابية وجهاهتا وهم  دخول إخواهنم إىل

شامخ هلا عدد وهلم العز يف هيت لكوهنا صارت خصب  عديد يرهبهم احلاج ويرجعون إىل

يب بنو لبيد وهم بطون العقبة الكبرية من قبائل ه برقة الذي منه املرج ويف رشقيهم إىل

العقبة الصغرية شامل و حمارب  عديدة وبني شامخ ولبيد فتن وحروب ويف رشقيهم إىل

والرياسة يف هاتني القبيلتني لبني عزاز وهم املعروفون بالعزة ومجيع بطون هيب هذه 

استولت عىل إقليم طويل خربوا مدنه ومل يبق فيه مملكة وال والية إال ألشياخهم ويف 

هم بربر وهيود حيرتفون بالفالحة والتجارة ومعهم من رواحة وفزارة أمم واشتهر خدمت

هلذا العهد بربقة من شيوخ أعراهبا أبو ذؤيب وال أدري نسبه فيمن هو وهم يقولون من 

العزة وقوم يقولون من بني أمحد وقوم جيعلونه من فزارة هنالك قليل عددهم والغلب 

وأما عوف فهو ابن هبثة بن سليم ومواطنهم من  ؟ياسة لغريهمهليب فكيف تكون الر

أرض بونة وهلم حرمان عظيامن بمرداس ولعالق بطنان بنو حييى وحصن  وادي قابس إىل

ويف أشعار هؤالء املتأخرين منهم مثل محزة بن عمر شيخ الكعوب وغريه أن حييى وعالقا 

وكردم ومن ترجم  ترجم :محري ودالج وحلمري بطنان :أخوان ولبنى حييى ثالثة بطون

الكعوب بنو كعب بن أمحد بن ترجم وحلصن بطنان بنو عيل وحكيم ونحن نأيت عىل 

احلكاية عن مجيعهم بطنا بطنا وكانوا عند إجازهتم عىل أثر اهلالليني مقيمني بربقة كام 

ذكرناه وهنالك نزل عليهم القايض أبو بكر بن العريب وأبوه حني غرقت سفينتهم ونجوا 

ل فوجدوا هنالك بني كعب فنزل عليهم فأكرمه شيخهم كام ذكر يف رحلته وملا الساح إىل

كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجهات طرابلس وقابس وضواحيها كام نذكر يف 
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أخبارهم كان بنو سليم هؤالء فيمن جتمع إليهم من ذؤبان العرب أو شاب القبائل 

 راقش ثامنني من الكعوب وهربوا إىلفاعصوصبوا عليهم وكان هلم معهم حروب وقتل ق

برقة واسترصخوا برياح من بطون هالل ودبكل من محري فصارخوهم إىل أن جتلت غاممة 

تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده وكان رسوخ الدولة احلفصية بأفريقية وملا 

أيب  سليم إىلهلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أيب حممد بن أيب حفص ورجع بنو 

حممد صاحب أفريقية وكان ابن غانية الزوأودة من رياح وشيخهم مسعود البلط فر من 

املغرب وحلق به فكان معه هو وبنوه وبنو عوف هؤالء من سليم مع الشيخ أيب حممد فلام 

أبو زكريا بملك أفريقية رجعوا مجيعا إليه والشفوف للزوأودة فلام انقطع  األمري استبد ابنه

إخراج رياح من أفريقية ملا كانوا عليه من العيث هبا  ر ابن غانية رصف عزمه إىلداب

والفساد فجاء بمرداس وعالق ومها بنو عوف بن سليم هؤالء من بطوهنم بنواحي 

بنه يوسف وبعده هنان بن جابر جامع وبعده الأوالد السواحل ورياسة مرداس يومئذ يف 

كانت رياسة  شيخه ابن يعقوب بن كعبود والبن جامع ورياسة عالق يف الكعوب أل

عالق عند دخوهلم أفريقية لعهد هذا املعز وبنيه لرافع بن محاد وعنده راية جده التي حرض 

وهو جد بني كعب فيام يزعمون فاستظهر هبم السلطان عىل شأنه وأنزهلم  هبا مع النبي

رياح بمنكب بعد أن بساح القريوان وأجزل هلم الصالت والعوائد وزمحوا الزواودة من 

، كانت هلم استطالة عىل مجيع بالد أفريقية وكانت أبة أقطاعا ملحمد بن مسعود بن سلطان

، فأقبل إليه مرداس يف بعض السنني عريهم للكيلن، بن أيب حفص أيام الشيخ أيب حممد

ونزلوا به فرأوا نعمة الزواودة يف تلوهلم تلك فرشهوا إليها وأمجعوا طلبها فحاربوهم 

أبو زكريا صادف  األمري فغلبوهم وقتلوا رزق بن سلطان واتصلت الفتنة فلام حرضهم

ا عىل فتنة الزواودة وتأهبوا هلا، عندهم القبول وتكررت . لتحريضه فاعصوصبوا مجيع 
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بينهم وبني رياح احلروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إىل مواطنهم هلذا العهد 

الزاب وما إليه ثم وضعوا أوزار احلرب وأوطن كل حيث  بتلول قسنطينة وبجاية إىل

قسمت له قومه وملك بنو عوف سائر ضواحي أفريقية وتغلبوا عليه واصطنعهم 

أوالد ومل يقطع شيئا من البالد واختص بالوالية منهم ، السلطان وأثبتهم يف ديوان العطاء

اح يف ضواحي أفريقية جامع وقومه فكانوا له خالصة وتم تدبريه يف غلب الزواودة وري

ضواحي الزاب وبجاية وقسنطينة وطال بالدولة واختلف حاهلم يف  وإزعاجهم عنها إىل

االستقامة معها والنفرة ورضب السلطان بينهم ابن عالق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن 

جامع مكانه من الدولة فذهب مغاضبا عنها وأقام بناجعته أوالد جابر شيخ مرداس من 

ما يقارهبا وخاطبه أبو  ومن إليهم بنواحي املغرب يف بالد رياح من زاغر إىل من مرداس

اهلل بن أيب احلسن خالصة السلطان أيب زكريا صاحب أفريقية يومئذ يؤنبه عىل فعلته  عبد

ثم حلق بمراكش باخلليفة السعيد من بني عبد املؤمن حمرضا له عىل  يف مراجعة السلطان

يف سبيله وقرب بسال ومل يزل حال مرداس بني النفرة  أفريقية وآل أيب حفص وهلك

األمري أبو زكريا واستفحل ملك ابنه املستنرص من بعده وعال  أن هلك واألصحاب إىل

الكعوب بذمة قوية من السلطان وكان شيخهم لعهده عبد اهلل بن شيخة فسعى عند 

ئر عالق فحاربوا السلطان يف مرداس وكان أبو جامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سا

القفر  املرداسيني هؤالء وغلبوهم عىل األوطا ن وأخرجوهم عن أفريقية وصاروا إىل

الرمل ويمتارون من أطراف  وهم اليوم به من جهة بادية األعراب أهل الفالة ينزعون إىل

بع . التلول حتت أحكام سليم أو رياح وخيتصمون بالتغلب عىل ضواحي قسنطينة أيام مرا

 مشاتيهم بالقفر أجفلت أحياء مرداس إىل صائفهم بالتلول فإذا انحدروا إىلالكعوب و

القفر البعيد وخيالطوهنم عىل خلف وهلم عىل توزر ونفطة وبالد قسطيلة أتأوة يؤدوهنا 
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وصاروا هلذا . إليهم بام هي مواطنهم وجماالهتم وترصفهم وألهنا يف الكثري من أعراضهم

صطفوا منه كثريا وأصبح منه عمران قسنطينة هلم مرتابا متلك القفار هبا فا العهد إىل

واستقام أمر بني كعب من عالق يف رياسة عوف وسائر بطوهنم من مرداس وحصني 

ورياح ودالج ومن بطون رياح حبيب وعال شأهنم عند الدولة واعتزوا عىل سائر بني بن 

و طاهر وبنو عيل منصور واستقرت رياستهم يف ولد يعقوب ابن كعب وهم بنو شيخة وبن

أخيه ثم لعبد الرمحن  أوال ثم إلبراهيم عبد اهللوكان التقدم لبني شيخة بن يعقوب ل

ثالثهام: عىل ما يأيت وكان بنو عيل يرادفوهنم يف الرياسة وكان منهم بنو كثري بن يزيد بن 

عيل وكان كعب هذا يعرف بينهم باحلاج ملا كان قىض فرضه وكانت له صحابة مع أيب 

د العود الرطب شيخ املوحدين لعهد السلطان املستنرص أفادته جاها وثروة وأقطع سعي

لولده كان منها بناحية صفاقس وبأفريقية وبناحية اجلريد  له السلطان أربعا من القرى

وحممد وثالثة ألم وهم: ، وعيل، ومايض، أمحد :وكان له من الولد سبعة أربعة ألم وهم

شيخة يف رياستهم عىل الكعوبن واتصل أوالد فنازع أمحد ، الغني دوعب، وبركات، بريد

بالسلطان أيب إسحق وأحفظهم ذلك فلحقوا بالدعي عند ظهوره وكان من شأنه ما قدمنا 

ى نساء حدإله من الولد مجاعة فمن غزية  وهلك أمحد واستقرت الرياسة يف ولده وكان

ن احلكمية قائد وعبيد قاسم ومرا أبو الليل وأبو الفضل وم :بني يزيد من صنهاجة

وملا هلك أمحد قام بأمرهم  عبد العزيزومن الرسية وجهد امللك و عبد الكريمومنديل و

بعده ابنه أبو الفضل ثم من بعده أخوه أبو الليل بن أمحد وغلب رياسة بني أمحد هؤالء 

هد هذا الع عىل قومهم وتألفوا ولد إخوهتم مجيعا وعرفوا ما بني أحيائهم باألعشاش إىل

وملا كان شأن الدعي بن أيب عامرة ويئس الفضل بن حييى املخلوع وأوقع بالسلطان أيب 

إسحق وقتله وأكثر بنيه كام نذكره يف موضعه حلق أبو حفص أخوه األصغر بقلعة سنان 
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من حصون أفريقية وكان أليب الليل بن أمحد يف نجاته ثم يف القيام بأمره أثر وقع منه 

ه به وشيد من رياسته عىل قومه عندما أدال اهلل به من الدعي أحسن املواقع فاصطنع

عبد شيخة بمنكب قوي وحلق آخرهم أوالد وزاحم ، فاصطنع أبو الليل هذا بأمرهم

أبو زكريا ابن السلطان أيب إسحاق عىل  األمري بن شيخة بجباية عندما اقتطعها الرمحن

غبا له يف ملك تونس يرجو مالك عمه السلطان أيب حفص فوفد عليه مستجيشا به ومر

شيخة بمهلكه أوالد بذلك كثرة رياسته فهلك دون مرامه وقرب بجباية وانقرضت رياسة 

واستبد أبو الليل بالرياسة يف الكعوب ووقع بينه وبني السلطان أيب حفص وحشة فقدم 

عىل الكعوب مكانه حممد بن عبد الرمحن بن شيخة فقد عىل الكعوب مكانه حممد ابن عبد 

لرمحن بن شيخة وزامحه به أياما حتى استقام عىل الطاعة وملا هلك قام بأمرهم إبنه أمحد ا

واتصل أمر رياسته ونكبه السلطان أبو عصيدة فهلك يف سجنه وويل بعده أخوه عمر بن 

أن هلك هراج كام نذكره وملا هلك  أيب الليل وزامحه هراج بن عبيد بن أمحد بن كعب إىل

ومه أخوه حممد بن أيب الليل وكفل موألهم ومحزة ابن أخيه عمر وكان عمر قام بأمره يف ق

حممد ومسكيانه ومرغم  :مهلهل ابن عمه قاسم وهمأوالد عمر مضعفا عاجزا فنازعه 

وطالب وعون يف آخرين مل حيرضين أسامؤهم فرتشحوا االستبداد عىل قومهم وجماذبة 

حممد ابن عمهم أيب الليل حبل الرياسة فيهم ومل يزالوا عىل ذلك سائر أيامهم وملا ظهر 

هراج بن عبيد بن أمحد بن كعب وعظم ضغائنه وعتوه وإفساد األعراب من أحيائه 

ساء أثره يف ذلك وأسف السلطان باالعتزاز عليه واالشرتاط يف ماله وتوغلت السابلة و

له صدور الغوغاء والعامة فوفد عىل تونس عام مخسة وسبعامئة ودخل املسجد يوم 

اجلمعة البسا خفيه ونكر الناس عليه وطأة بني اهلل بخف مل ينزعه وربام قال له يف ذلك 

فاستعظم  ؟ل هبا بساط السلطان فكيف اجلامعخإين أد :جنبه فقال بعض املصلني إىل
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الناس كلمته وثاروا به حلينه فقتلوه يف املسجد وأرضوا الدولة بفعلهم وكان أمره مذكورا 

وقتل السلطان بعد ذلك أخاه كيسان وابن عمه شبل بن منديل بن أمحد وقام بأمر 

ناء عمر واستبد هم ومحزة أبالكعوب من بعد حممد بن أيب الليل وهراج بن عبيد موال

برياسة البدو من سليم بأفريقية عىل مزامحة من بني عمهم مهلهل بن قاسم وأمثاهلم 

هم بن عمر عىل السلطان سنة هم وانتقض أمحد بن أيب الليل وابن أخيه موالا وفحول سو

سبع وسبعامئة واستدعى عثامن بن أيب دبوس من مكانه بوطن ذباب فجاءه وأجلب له 

دية الصعرت بظاهرها وبرز إليهم الوزير أبو عبد اهلل بن يزريكن عىل تونس ونزل ك

أن هلك ووفد بعد  فهزمهم واستخدم أمحد بن أيب الليل ثم قبض عليه واعتقل بتونس إىل

ذلك موألهم ابن عمر سنة ثامن وسبعامئة فاعتقل معه وحلق أخوه محزة باألمري أيب البقاء 

ريب من أفريقية بني يدي مهلك السلطان أيب زكريا صاحب الثغر الغ األمري خالد ابن

 عصيدة ومعه أبو عيل بن كثري ويعقوب بن الفرس وشيوخ بني سليم هؤالء ورغبوا 

أبا البقاء يف ملك احلرضة وجاءوا يف صحبته وأطلق أخاه موألهم من االعتقال  األمري

زة بالسلطان ثم حلق مح .منذ دخول السلطان تونس سنة عرش وسبعامئة كام نذكره يف خربه

أيب حييى زكريا ابن اللحياين واتصلت به يده فرفعه عىل سائر العرب حتى لقد نفس ذلك 

السلطان أيب حييى الطويل أمر اخلالفة ويل سبعا ببجاية  عليه أخوه موألهم ونزع إىل

وثالثني بعد استيالئه عىل احلرضة وسائر بالد أفريقية فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه 

بة وأحد ا بعد وأحدمحزة  هم يف مناصحة كام نذكره وداهن أخوه موال فأجلب عليه بالقرا

السلطان وماال محزة عىل شأنه وربام نمي عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعىل ابنه 

السلطان  منصور وعيل ربيبه زغدان ومغزان بن حممد بن أيب الليل وكان الساعي هبم إىل

وأبو هالل بن  أبوعبيد بن أمحد وأمحد بن عبد الواحدابن عمهم عون بن عبد اهلل 
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بن فائد وناجي بن أيب عيل بن كثري وحممد بن مسكني وأبو زيد بن عمر بن يعقوب  حممود

ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا حلينهم سنة اثنتني وعرشين وسبعامئة وبعث 

مسان لعهده من آل محزة فاشتد حنقه وحلق رصخيا بأيب تاشفني صاحب تل أشالؤهم إىل

يغمراسن ومعه حممد ابن السلطان اللحياين املعروف بأيب رضبة قد نصبه للملك وأمدهم 

أفريقية فخرج إليهم السلطان وهزمهم برغيش ومل  أبو تاشفني بعساكر زناتة وزحفوا إىل

يزل محزة من بعدها جملبا عىل السلطان أيب حييى باملرشحني من أعياص البيت احلفيص 

تاشفني صاحب تلمسان يمدهم بعساكره وتكررت بينهم الوقائع واأليام سجاال وأبو 

كام نذكره يف مواضعه حتى إذا استوىل السلطان أبو احلسن وقومه من بني مرين عىل 

تلمسان والغرب األوسط سنة سبع وثالثني وسبعامئة واستتبعوا بني عبد الواد وسائر 

يف يده وحلق بالسلطان أيب احلسن مستشفعا به  زناتة أقيص محزة عن فتنته وانقطع حبلها

فتقبل السلطان أبو حييى شفاعته وعفا له عن جرائمه فشمر عن نصحه واجتهاده وظاهر 

قائده حممد بن احلكيم عىل تدويخ أفريقية وظهر البدو من األعراب فاستقام أمر الدولة 

 ابن أيب عيل عبد السالم وتوثر مهادها وهلك محزة سنة أربعني وسبعامئة بيد أيب عون نرص

من ولد كثري بن زيد املتقدم الذكر يف بني عيل من بطون بني كعب طعنه يف احلروب 

ه وكان فيها مهلكه وقام بأمرهم من بعده ابنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة ولكن أبا  فأشوا

بة واستبد برياسة بني كعب وسائر بني حييى وأ قتاله الليل تغلب عىل سائر اإلخوة والقرا

مهه يف أمره معن بن مطاعن من فزارة ابنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون اإلدالة منه وكان مس

هم إنام اوزير أبيه وخرجوا عىل السلطان بعد مهلك محزة أبيهم واهتموا أن قتل أيب عون إي

مهلهل أمثاهلم ثم اختلفوا أوالد كان بمامألة الدولة فنازلوا تونس ومجعوا ملحارصهتا 

السلطان وهنض يف أثرهم فأوقع  ا عن البلد وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إىلورحلو
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أيب العباس بقرصه يداخلونه يف  األمري هبم يف القريوان ووفدت مشيختهم عىل ابنه

بنه وكان فيهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون ااخلروج عىل 

هلك السلطان أبو حييى وقام باألمر ابنه عمر وملا  .وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن

انحرفوا عنه وظاهروا أخاه أبا العباس صاحب اجلريد وويل العهد وزحفوا معه 

تونس فدخلها وقتله أخوه عمر كام نذكره يف موضعه وقتل معه أخاهم أبا  بظواعنهم إىل

حلسن فيمن اهلول بن محزة فأسعفهم بذلك ووفد خالد عىل صاحب املغرب السلطان أيب ا

وفد عليه من وجوه الدولة وكافة املشيخة من أفريقية وجاء يف مجلته حتى إذا استوىل عىل 

البالد قبض أيدهيم عام كانت متتد إليه من إفساد السابلة وأخذ اإلتاوة وانتزع األمصار 

التي كانت مقتطعة بأيدهيم وألحقهم بأمثاهلم من أعراب بالد املغرب األقىص من املعقل 

غبة فثقلت وطأته عليهم وتنكروا له وساء ظنه هبم وفشت غارات املفسدين من وز

بدأوهيم باألطراف فنسب ذلك إليهم ووفد عليه بتونس من رجاالهتم خالد بن محزة 

وأخوه أمحد وخليفة بن عبد اهلل بن مسكني وخليفة بن أيب زيد من شيوخ حليم فسعى 

اللحياين من بني أيب حفص كام يف رحلته د أوالهبم عنده أهنم داخلوا بعض األعياص من 

احلي فناشبوا بقسطيلة واجلريد  كام نذكره يف موضعه فتقبض عليهم وبلغ خربهم إىل

املؤمن من عقب أيب العباس إدريس امللقب بأيب إدريس  فظفروا بزنايت من بقية آل عبد

ريس فنصبوه أمحد بن عثامن بن إد آخر خلفائهم بمراكش واستيالؤه عىل املغرب وهو

وبايعوه واجتمعوا عليه وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتاهلم وكان طالب هلك وقام 

مكانه فيهم ابنه حممد فرصخهم بقومه واتفقوا مجيعا عىل حرب زناتة وهنض إليهم 

السلطان أبو احلسن من تونس فاتح تسع وأربعني وسبعامئة فأجفلوا أمامه حتى نزل 

وا مجوعه وملئوا حقائبهم بأسالبه وأسالهبم وخضدوا من القريوان ثم ناجزوه ففض
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شوكة السلطان وأالنوا من حد امللك وخفضوا من أمر زناتة وغلبهم األمم وكان يوم له 

عمرعن  ما بعده يف اعتزاز العرب عىل الدول آخر األيام وهلك أبو الليل بن محزة فعجز

ن بعده أخومها منصور واعتز عىل مقاومة إخوته واستبد بالرياسة عليه أخوه خالد ثم م

السلطان أيب إسحق ابن السلطان أيب حييى صاحب تونس لعهده اعتزازا ال كفاء له 

وانبسطت أيدي العرب عىل الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى األمصار وألقاب اجلباية 

وخمتص امللك وانتفضت األرض من أطرافها ووسطها ومازالوا يغالبون الدولة حتى 

ىل الضاحية وقاسموهم يف جبايات األمصار باألقطاع ريفا وصحراء وتلوال غلبوا ع

وحيرضون بني أعياص الدولة وجيلبون هبم عىل احلرضة ملا يعطونه طعمة من . اوجريد  

مهلهل بن قاسم بن أمحد يديل به منهم حتى أوالد الدولة ويرميهم السلطان بأقتاهلم 

إذا أراد اهلل انقاذ األمة من هوة اخلسف  أحفظوها وحيرش بينهم بقضاء أوطارها حتى

وختليصهم من مكاره اجلوع واخلوف وإدالتهم من ظلامت املوت بنور االستقامة بعث 

مهة السلطان أمري املؤمنني أيب العباس أمحد أيده اهلل لطلب إرثه من اخلالفة فبعث من 

 البدو ومنصور بن محزة باحلرضة فانبعث هلا من مكان إمارته بالثغر العريب ونزل إليه أمري

هذا وذلك سنة إحدى وسبعني وسبعامئة عىل حني مهلك السلطان أيب إسحق مقتعد 

 كريس احلرضة وصاحب عصا اخلالفة واجلامعة وقام ابنه خالد باألمر من بعده فنهض إىل

أفريقية ودخل تونس عنوة واستوىل عىل احلرضة سنة اثنتني وسبعني وسبعامئة بعدها 

للعرب يف االعتزاز عليهم وقبض أيدهيم عن املفاسد وذوهيم فحدثت وأرهف حده 

ملنصور نفرة عن الدولة ونصب األمريأبو حييى زكريا ابن السلطان ابن أيب حييى جدهم 

األكرب كان يف أحياء العرب منذ سنني كام نذكر ذلك كله يف أخبار الدولة وأجلب به عىل 

 يظفروا بيشء وراجع منصور حاله عند تونس سنة ثالث وسبعني فامتنعت عليهم ومل
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السلطان وكشف عن وجه املناصحة وكان عشريته قد ملوا منه حسدا ومنافسة بسوء 

ه وهلك ليومه سنة مخس  ملكته عليهم فغدا عليه حممد ابن أخيه أيب الليل وطعنه فأشوا

فه وسبعني وافرتق مجعهم وقام بأمرهم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن محزة ويراد

 هم بن عمر فجهد بعض اليشء يف خدمة السلطان ومناصحته ثم رجع إىلموالأوالد 

العصيان وكشف القناع يف اخلالف واتصل حاله عىل ذلك ثالثا وأدال السلطان منه ومن 

مهلهل ورياستهم ملحمد بن طالب فرجع إليهم رياسة البدو وجعل أوالد قومه بقتاهلم 

هم بن عمر موالأوالد رتبهم عىل العرب وحتيز إليه معهم هلم املنع واالعطاء فيهم ورفع 

محزة سائر هذه األيام يف اخلالف وهنض السلطان سنة ثامنني أوالد بن أيب الليل ونقلت 

بالد اجلريد لتقديم رؤسائها عن املراوغة ومحلهم عىل جادة الطاعة فتعرضوا  وسبعامئة إىل

تهم هلم عىل ذلك وبعد أن مجعوا له اجلموع ملدافعته عنها بإمالء هؤالء الرؤساء ومشارط

من دومان العرب األعراب وذياب البدو فغلبهم عليها مجيعا وأزاحهم عن ضواحيها 

وظفر بفرائسة من أوئلك الرؤساء وأصبحوا بني معتقل ومرشد واستوىل عىل قصورهم 

ن جهة محزة وأحالفهم من حكيم املفر وجاوزوا ختوم بالدهم مأوالد وذخائرهم وأبعد 

املغرب واعتزت عليهم الدولة اعتزازا ال كفاء له فنامت الرعايا يف ظل األمن وانطلقت 

 (خلدونبن ا) منهم أيدي االعتامر واملعاش وصلحت السابلة بعد الفساد

سلمى بنت غني بن  :أمهام( هوازن، مازن) 

هبثه وأعقب  وأعقب سليم، (تكمة بنت مر بن أد   :أمهام) (سالمان، وسليم، )(يعرص

 مالك–غيظ ) وأعقب عوف، (معاوية، ثعلبة، عوف، امرؤ القيس، ثعلبة، احلارث) هبثة

– حد) مطرود ومن، (عالق – مرداس –رعل– قنفذ– مطرود) مالك ومن، (سامل –
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 وهيب – هنم عبد) عبد اهلل ومن، (جابر سلم – عبد اهلل) قنفذ ومن، (قبيس – ضبيش

 سلمة) رعل ومن، (أسيد – ربيعه – قنفذ – هرمى) جابر ومن، (احلارث – خزيمة –

م – عذيمة – جندب) سامل ومن، (نشبة – حيى –  حرام ومن، (يربوع – عبيد – حرا

 عالق ومن، (عبس – هالل – رواحة)

 حسني ال – وائل) حكيم ومن، (حكيم – عىل) حصن ومن (حصن –حييى ) 

، (زياد – مقداد) ظريف ومن، (نمري – اجلميعات – طرود – مقعد – ظريف – نوال –

 هومن هيكل مالعب ومن، (البطني – حممد) أمحد ومن، (أمحد – مالعب) نمري ومن

 بن حييى ومن، (الرصح – حرقوص – املدافعة –مياس – الفريات – فائد –زمام )

 أمحد ترجم ومن، (ترجم – دبكل – كردم) محري ومن، (رياح – دالج – محري) عالق

، (شيخة – طاهر – عىل) أعقبالذي  يعقوب ومنه الكعوب منهالذي  كعب أمحد ومن

، (احلالج) يزيد كعب) عىل ومن، (عبد اهلل – عبد الرمحن –إبراهيم) شيخة وأعقب

 عبد الغني – يريق – بركات) كعب ومن، (كثري – عون أبو حممد –حامد ) ومن يزيد

– عبد امللك – عبيد – قائد – أبو الفضل) حممد ومن، (حممد –ماىض – عىل أمحد –

– قاسم – الرسى – عبد العزيز – منديل – عساكر – كليب – أبو الليل – عبد الكريم

 عمر ومنه ومنه عون عبد اهللأمحد ومنه ، (أمحد –عمر – حممد) أبو الليل ومن، (عبد اهلل

 ومن، (أمحد – خالد – أبواهلول – قتيبة –عمر –منصور) محزة ومن، (موالهم –محزة )

– مالك) هبثة بن ثعلبة ومن، (منصور – صوله) خالد ومن منصور ومنه ذؤيب أمحد

 عوف – خزاعي) ومنه فالج ذكوان ومن، (قصية – مازن – فتيان) مالك ومن، (ذكوان

 مرة ومن، (كعب – حيان – مرة – حماربى) هالل ومن، (نرص –بيعه ر – هالل –
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 – خزاعي) حماريب ومن، (قائف – حارثة) األوقص ومن، (حماربى – األوقص)

به ، (كعب – حيى – وائلة – رفاعة – عبادة – عبد – ظفر) هبثة بن احلارث ومن، (حزا

 ومن، (كعب – علقمة – كليب –فهر – ربيعة – مطاعن – فادم – عطيه) ظفر ومن

 حبش – شوك) عامر ومن، (عامر – بجري – ذكوان – عبس – جشم –ربيعة ) ةرفاع

 ربيعه ومن، (حرجة – بريمه – وهيبة – ناشب – ذواق – رئاب) حبش ومن، (عقدة –

 اهلل عبد) حيى ومن، (عائد – جابر – رفاعة – ظامل – خالد – مالك – فياض – وهيبة)

ك مال – عمرو) عمل ومن، (غضب – عمل) كعب ومن، (فتيان – احلارث – عمرو –

 ومن، ((هبز) تيم – خفاف – عوف) هبثة بن القيس مرؤا ومن، (حبيب – مليل مالن –

 خفاف ومن، (عامر – ظفر – مالك) ومنه سعد عمرو ومن، (وائلة – عمرو – عوذ) تيم

 نارصة ومن، (كعب – مرة – سلمه) عمرية ومن، (مالك – عصية – نارصة – عمرية)

، (مليل – يقظة –حة روا) عصية ومن، (معقل – صبح – عبيدة – خلف – ناجية)

– زغب – جزيمة) خفاف بن مالك ومن، (عوف – رياح – مالك – عبد اهلل) ويقظه

 ذباب ربيعه ومن، (ربيعه – األصغر زغب) األكرب زغب ومن، (قيس – حبيب – زبينة

– سليامنأوالد  ومنه سليامن) وهب وأعقب، (وهب – فائد) أعقبالذي  رافع ومنه

 فائد ومن، (العالونة – العامئم – األحامد – قامص) سامل ومن، (ساملأوالد  ومنه سامل

 (نائل – سنان – عيسى – وشاح) عامر ومن، (محدان – عامر – صعب) ومنه جابر

 طوقأوالد  ومن طوق بقية ومن، (عمور – جازية – عمر – جواب – بقية) وشاح ومن

 حصني) زغبه ومن، (عبد امللك – عطية) رحاب ومن، (رحاب – حريب) ومنه حممود

 جندل ومن، (خراش –جندل ) ومن حصني، (مالك – عروة – عبس – عامر –

، (يزيد – عيسى) عبس ومن، (معبد – الكامل حممد) خراش ومن، (عىل – خشعة)
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 ومن، (معاىف – كرز – موسى – عقبة – مهدى – خشني – الض – مربع) يزيد ومن

– شبابه) سويد ومن، (سويد – بخيس) عامر ومن، (احلارث – عالج – عامر) مالك

 ومن، (الغريب حممد –روى ) ومن عالج صبيح ومن احلارث، (جوثة – جماهر – فليته

 عبيد) محيد ومن، (بالغ – مطرف – شقاوة) شافع ومن، (محيد – شافع – حييى) عامر

 ومن، (عجزة – املحارزة) محزة ومن، (محزة – حجاز – عقيل) عبيد ومن، (عيسى –

 عروة ومن، (حممد – رباب – حامد) هجوس ومن، (هجيش – هجوس) حجاز

– زيان – خليف – محاقته – السحاوى –رشيعه ) ومن النرض، (محيس – النرض)

 ومنه حييى أبو خليفة ومن، (زيان – خليفة – شيوخ) ومنه عسكر خليف ومن، (سليامن

، (جابر – نائل) فرع ومن، (اهلل عبيد – فرغ – يقظان) عروه بن محيس ومن سمعون

–جامع أوالد ) ومنه مرداس) بطون ومنه عوف بنو، (الكبري واليمن معد نسب) من

 ومن( عوف – جابر – إبراهيم) جامع ومن، (حصنأوالد  – حييىأوالد ) ومنه عالق

 دبكل ومن، (الكعوب ومنه –دبكل – ترجم) محري ومن، (رياح – دالج – محري) حييى

 حييى – الزرارقة – الدين رشفأوالد ) عالق ومن (األشهب – عالق – كعب – محيد)

، (حكيم بنو –ىل ع بنو) حصن ومن العاللقة وهم (عيسىأوالد  – العاللقة قرص –

– الرجالن أو اخلرضة – حممد أمأوالد  – البدارنة – نمىأوالد ) بطون عىل ومن

  .(صورةأوالد  – حجرى – حسني لآ – املساهبه – احلمر – اجلميعات

عبة –جابر )أوالد  ومن حكيم    .(طرود بنو – ظريف – نمري – الرشا

  .(ليطني – حممد بنو ومنه أمحد –مالعب ) ومن بنو نمري

  .(القوس – يعقوبأوالد  – املدافعه – الرصح –قائد )أوالد  ومن مالعب
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لعاللقة – حييى – الزرارقة – رشف الدين)أوالد  عالق ومنه أوالد  – قرصا

 قة ومنهمالزرار (عونأوالد  – عامرأوالد  – الزواودة) الدين رشفأوالد فمن  (عيسى

 قة ومنهمقرص العالل (بركةأوالد  – عبيدأوالد  – عيسىأوالد  – )أوالد عبد الرمحن

 ( بكرأوالد  – العاممرة – مباركأوالد  – الوشحة – القشاوطة)

معية – اخلرض) عيسى ومنهمأوالد  ومن ، (عائشةأوالد  – حييىأوالد  – اجلوا

 ومنه ياجلرم الرقبة أو – األزرق – املشاريف أواملشاريب) أعقبالذي  حييى عالق

 –قاسى) املوىل ومن عبد (احلسن أبو – املوىل عبد) ومن األزرق، (اهلربد – الالىف)

 ( اخلرصاين – تبازة) احلسن ومن أبو (صالح

 ( الدعيكى – الطبيب – رمضان – إرسافيل – شافعى – مؤمن) ومن املشاريف

وقدوفدت هذه البطون إىل مرص عىل مراحل بداية من العرص األموى 

نترشت يف غالبية الديار املرصية وىف ليبيا وتونس او العثامينو الفاطميوالعبايس و

ئر بن  عبيسويف الفسطاط نزلت مجاعة من قريش وغفار وثقيف ودوس و واجلزا

بداية العقد األول من القرن وقد ظلت احلال هكذا حتى النصف األول من ، بغيض

ثم بدأ التفكري يف هجرة العدنانيني أو القيسية إيل مرص منذ توىل أمرها ، الثاين اهلجري

، (وكانت غالبية اجليش من القبائل اليمنية، )بن مروان يف عهد دولة بني أمية عبد العزيز

يا أمري املؤمنني ) عن ذلك يف كلمة قاهلا مرة خياطب أباه مروان بن احلكم فقد عرب  هو

 ومل يكن يف مرص حينذاك من العدنانية إال، (من بني أيب كيف املقام ببلد ليس فيه أحد

مرص تأتيها من بوادي نجد بني  لت القبائل القيسية يف اهلجرة إىلوتوا ، مجاعات قليلة

القبائل العربية يف ) وقتنا هذا ونزلت بلبيس واستقرت هبا إىل، ـه 114و 109عامي 
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بن خصفة بن وهم ولد سليم بن منصور بن عكرمة ، وبنو ُسَليم وهم من قيس .(مرص

وكان نزول ُسَليم وعدة قبائل من قيس يف . وإليه يرجع كل ُسَلِمى  ، قيس بن عيالن

وأمري مرص إذ ذاك الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ، أرض مرص سنة تسع ومائة

قيس قبل ذلك إال  من كان من َفْهم  ومل يكن بأرض مرص أحد من، طاعن الفهمي

 بنو – عوف بنو –زغب  – عصية – ذكوان بنو ذباب) ومن سليم ومن بطوهنا وَعْدوان

لح – العاللقة – بنوعالق – نارصة – عمرية – هبز – هيب بنو – سامل بنو – لبيد  الصوا

 بنو –فائد – ساملأوالد  – سليامنأوالد  –البالبيش – حبش – فتيان – الرشيد بنو –

 –بني يزيد  –بنو سنان  –الرحيبات  –اجلوارى  –ميد املحا – حرب بنو – وشاح

 – احلوتة –السعادى  – سال مأوالد  –بنو شامخ  –محد أبنو  –بنو هيب  –صابعة األ

ويف هذه القبيلة أي قبيلة ُسليم بطوٌن وأفخاٌذ وعشائر كبني  .(الكعوب – املوالك

مساكن ، واحلارث ورفاعة وُعصية وظفر وعمرية وهبز وغريهمذكوان وهالل وعوف 

وكانت يف عالية نجد بالقرب من خيرب ومنها حرة بني ، ُسليم هذه بربقة مما ييل مرص

مرص وإفريقية ومل يبَق هلم عدٌد  سليم وحرة النار بني وادي القرى وتيامء ثم حتولوا إىل

، فمنهم هبا بنو الرشيد هلم صولة وشوكة موال بقيٌة ببالدهم وصار هلم بأفريقية عدد عظي

إفريقية يف جوار إخواهنم بني  وبنو ُزُغب بن مالك بن هُبثة كانوا بني احلرمني فصاروا إىل

ر بني هيب ومن بني سليم بني ذباب بن مالك ينزلون . ذباب بن مالك ثم صاروا يف جوا

ابن ذباب يف جهة فزان  ومنهم بنو سليامن. وهم بربقة بجوار هيب. ما بني قابس وبرقة

ورؤساء ذباب اآلن ما بني طرابلس وقابس وبينهم بنو صابر واملحامد بنواحي . وودان

ومن سليم بنو عوف بن هبثة ما بني قابس وبلد . فاس وبيتهم يف بني رحاب بن حممود

وبنو هيب بن هبثة إخوة عوف بن هبثة ما بني السدرة من ، العناب وهم مرداس وعالق

. شامخ وهلا العزىف هيب وبنو أمحد منهم بأجدابية هلم عدد ويرجعون إىل، حدود برقة إىل
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ومن هيب سامل وحمارب ورياستهام يف عزازوهليب يف سليم عزة الستيالئها عىل إقلني 

وحتت أيدهيم خلق كثري من الرببر ، طويل خربت مدنه وصارت واليته ألشياخهم

ز بن مقدمأوالد فيهم يف واإلمارة ، وفيهم طائفة األبطال األنجاد وكان مزيد بن ، عزا

م أماجد. عزاز جليل القدر معظام يف الدولة  أما أبو. وبنو زيد ومحدان وزيان كلهم كرا

ومنهم ، وبنو ُمعز وعمر، خالد عطاء اهلل بن عمر بن عزاز فكان كريام مطاعا يف قومه

ر بن مشعل بن عزاز ومجاعة بن عزاز وسلطان ابن زيان ابن عزاز وعم َعَلِويُّ بن إبراهيم

وكان قد ، بن مليح املنصوري أصحاب غازي بن نجم وعليان بن عريف وبليوش

فاعتقله  ا هرب من السلطان امللك الظاهر بيربس فلحقه اجليش فقاتلوه وأخذوه أسري  

ومنهم مجاعة سعيد بن العريب بن األمحر ، والد زيد بن بلبوش وهو، مدة ثم أفرج عنه

وكانت اإلمرة عىل عربان البحرية يف األيام النارصية حممد بن ، اهلواريومجاعة حممد 

قالوون فيهم لفايد بن مقدم وخالد بن سليامن وكانا أمريين سيدين َذَوْى كر  وأمن 

  .(تاريخ إقليم البحرية) وشجاعة

هذه القبائل تسكن إقليم وكانت ، فريقيالشامل األ كان هذا التدفق األوسع إىل

يف القرن اخلامس اهلجري إبان حكم ، نجد ونزحت إليه يف عهد الدولة العباسية

لبس السواد الذي  وعىل نحو ما هو معروف عن مترد املعز بن باديس، الفاطميني ملرص

، كام يسميه الفاطميون، بيسأولقبوه العبد اآلبق  السنيشعار العباسيني وأقام املذهب 

مما حدا باخلليفة الفاطمي املستنرص باهلل  .الشيعيوعىل مذهبها ، سلطة الفاطميةعىل ال

حيث أباح هلم الغرب يف خطة ، إىل دفع جمموعة قبائل هالل وسليم وبطوهنام وأحالفهام

التخلص من هذه  ومن ناحية أخرى إىل، تصفيه ابن باديس من ناحية مزدوجة هتدف إىل
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الشام عند  ورافقتهم إىل، عند ظهورهم يف البحرينالقبائل التي حتيزت للقرامطة 

البحرين  ورد  القرامطة إىل، أن انتزعه منهم اخلليفة الفاطمي العزيز إىل، استيالئهم عليه

الصعيد والعدوة الرشقية من النيل وكانوا  ونقل القبائل العربية من هالل وسليم إىل

ء الفاطمي وعربت كثري الشغب بصعيد مرص والشاهد أن هذه القبائل است جابت لإلغرا

ء رسمي من الفاطميني »األوىل ، الغرب عىل مرحلتني النيل واختذت طريقها إىل بإغرا

ه فيها وال ترغيب، يف شخص وزيرهم اليازوري أقدم  .وكانت الثانية هجرة ال إكرا

بل إن ، عليها األعراب ليشاركوا فيام نال إخوهتم وأبناء عمومتهم من يفء وغنيمة

ففرضوا ، ليذهب أن الفاطميني أنفسهم أدركوا قوة هذه الرغبة يف النقلة الثانية بعضهم

وأخذوا عن كل رأس دينارين وقد كان رجال املرحلة ، عىل أفراحها ما يشبه املكوس

رشقي النيل  واستباحوها وكتبوا إلخواهنم، األوىل قد بلغوا برقة وافتتحوا أمصارها

بوهنم يف البالد  .يرغ 

املصادر واملراجع التارخيية عىل أن مجوع هذه التغريبة قد تقارعوا عىل وجتمع 

موها ، البالد أول قيامهم بتغريبتهم هذه عىل أساس أن الشعبني الكبريين اللذين »وقس 

 «اختص األول بالرشق والثاين بالغرب، تتألف منهام سائر قبائلهم ومها سليم وهالل

ال تستقيم مع اهلجرة »دقة هذه الرواية ويرى أهنا  عىل أن عبداحلميد يونس ال يطمئن إىل

، وأغلب الظن أهنا انتحلت بعد حدوثها بزمن، غري النظامية التي كانوا يسريون يف جماهلا

وأعتقد بأنه مصيب ، «ألهنا تتفق مع النتائج التي انتهت إليها األحد اث ال مع مقدمتها

ومما يدعم ، داة تعتمد عىل الصدفة والغيبيةوهي أ، أداة االقرتاع ألنه استند إىل، فيام قال

سرية أخالق هذه القبائل يف تقسيم املناطق التي ، هذا التشكك املنطقي واالستقرائي
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عند جالئهم من برقة ، (عيل)أوالد  ذلك أن قبائل، يقومون بفتحها أو االستيالء عليها

 ة قبيلةنرص اضطروا إىل، م عىل إثر حرهبم مع احلرايب إخوهتم1670مرص إىل

استيطان هذه املنطقة ومساندهتا ضد قبيلة اهلنادي الذين  التي سبقتهم إىل، (اجلميعات)

سليم بني  عيل واستولوا عىل أراضيهم بالبحرية أما اآلن توجد قبائلأوالد هزمهم 

 –عىل )أوالد  سليم بأسم قبائل السعادى مثلبني  بمرص بأسامء عدة بتحالفات فسنجد

يد – املغاربة –هبيج بني  – عونةبني  – اهلنادى –احلرابى   –العرفا – العريبات – الفوا

 – احلوتة) مثل املرابطني قبائل وباسم، (اجلالالت – اجلوازى – الرباغيث – العواقري

ر قبائل وباسم وغريهم، (القريضات – احلساونة – العالونة – املوالك  ة مثلاهلوا

 وغريهم (ساملأوالد  – الوشيشات –املجابرة  –احلميدات  –والبالبيش  – السامعنة)

 أنساهبا رفعت سليمبني  بطون بعض نجد أننا بل مرص بصعيد هوارة حتالفات يف

 ما وهو (البالبيش – السامعنة – العواكلة – اهلنادى – العقاقرة) مثل لألرشاف

 .تفصيلبال سنوضحه



 زغب بن ربيعة بن ذباب بنو هم ورافع – أمحد) وكان لذباب ابنان مها

 .سليم بن هبثة بن القيس امرئ بن خفاف بن مالك بن جرو بن األكرب

 . ويقيمون بليبيا وتونس ومرص أمحدأوالد ومنه  :أمحد) ولذباب ولدين مها

 ،سليامنأوالد بني  (،فائد – سامل - سليامن) وهمأوالد وله ثالث  :

 بن مالك بن جرو بن ،األكرب زغب بن ،ربيعة بن ذباببني  من ،رافعبني  من بطن

 بنو أو الصهب – املحاميد – اجلوارى) بطوهنم سليم بن هبثة بن القيس أم بن خفاف

سليامن قال التليسى عنهم هم قبيلة عربية من ساللة بني  (،يزيد بنو – سليامن بنو صابر

 - املياسة - اللهيوات - الرشيدات) تيةسليامن وتتألف من العشائر اآلبني  ذباب جذم

سليامن الكثري من القبائل املنترشة يف أنحاء ليبيا أوالد  وترجع إىل(، اجلباير - الزكارى

 - اخلرجيي بيا واخلرجة بتونس ويتفرع منهم:باخلمس بليكالزوايد  .وتونس ومرص

فــي الرشيدات الصهب و ،بنو ناجي الفقيه - اخلبابشة - الزرايبة - بايل - بنو عامرة - الوا

الفطائم وتقيم هبون واملساعيد وتتألف من ( سليامن عائالهتاأوالد إحدى عشائر 

تةو والفراجنة ،عائالت ابن هيبة وابى لعج أوالد فرع من قبيلة  : ،زغرا

وحيتمل ان تكون من الصهب  ،الصهب وأبو الشوك واملخشخش) سليامن وعائالهتا

 .(سليمبني  من ساللة صهب ابن جابر من

 ،عائلة الطويل تقيم هبون وودان .عائالهتا العالملة أو عائلة وحيدة :

 .سليامنأوالد بتورغاء هم من املياسة يف  :مياسة اخلندق يف عشرية 
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أوالد وذكر ان الزكارى يف بلدة القرضة بفزان هم من زكارى  :

عائالهتا القويىض وابن جابر وابن محودة وابن سعيد يف سوكنة وودان وعائلة  ،سليامن

 . وابن شقاط والشاعر ،ابن شبل يف سوكنة أيضا

 احلامدية) وهم وأخوهتم ،رافع بن ذبابهم بنو جابر بن قائد بن  :

 ومنهم  (،سليامن ال - اخلرجة – محران أو محدان بنو – احلامرنة أو –

ئل)  لآ – حريز بنو) ومنهم وشاحأوالد  – مرغم بنى) املحاميد (،سنانأوالد  – النوا

  (.سامل لآ – سليامن

عائلة سيف ) النرصسيف أوالد عائالهتا  ،سليامنأوالد فرع من : 

وىف (، بنينة وعائلة حممد واملناصري واحلواسات أبو عائلة) التاممة(، غيثأوالد النرص 

أوالد ن جد أسليامن ويقال أوالد هذا الفرع فروع وافدة من اماكن خمتلفة ومنضمة إىل 

سليامن ذكرهم ابن أوالد ن سليامن وافد من املغرب وهذه الرواية غري صحيحة أل

سليم وهوسليامن ابن رافع بن وهب بن ذباب بني  من بطون ذباب من ه تارخيخلدون يف

 غيث عائلة سيف النرص أوالد وتنسب إىل عائلة 

بيوهتا  سليامن وهم مع قبيلة العبيدات فرحاتأوالد إحدى فروع  :

السكران وامحد وأبو جراد وسليامن والنفيسات من فروع مطاوع من العواقريويقال )

 . سليامنأوالد هنم من أ

أرايض الرباعصة فرع حسني  وجدهم هو بكار انتقل إىل :

ترك الذي  أيب فسية هبنائأ نجب أحدأيزال يعرف موقع هبا باسم قرص مياس و حيث ال

ولدين مها نجب من إحدى نساء القبيلة أرض الرباعصة واستقر ضمن قبيلة العرفاء وأ

 أبو ا فرعى الفسيات من عائلتني مهاطليل ومها جد   يدخيل وسيد يالوليان سيد
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سليامن أوالد هنم من أوذكر أن عائالت بلدة قطة يف فزان بليبيا يقولون  .عريضة ورحيم

أبناء ) والسالطة يجاج والبغاديد واملنانة واملضاوسامل احلأوالد وهم العوينات و

كام  .أيب القاسمأوالد أيب سيف بمزدة من فرع أوالد من (، السالملة) خريةواأل( سلمى

ئد من قبائل واد تة من القوا أوالد الشاطئ هم من الرشيدات  يذكران عائلة زغرا

تة بليبيا وعائالهتا  .سليامن ابن أوالد هيالن وأوالد نرص وأوالد اهلوامل من قبائل مرصا

ن يكون اهلوامل أموسى أو اهلجارسة ويرجع أوالد غور وأوالد سلطان أو الصيعان و

ذالك ترصحيهم بأخوهتم  سليم ويؤكدبني  سليامن من ذباب منأوالد هؤالء من هوامل 

. أما عائلة سلطان فهم من الصيعان .ساملأوالد العامئم بزليطن الذين ينحدرون من 

ابن أوالد و، والقدادرة ،علة يبأو ،ورشف الدين ،املواجع ،القالطة) :

 . سليامنأوالد أصلهم من عرب  والغزييل وايفابن ال يأن عائلتقيل  وقد( سلطان

 - محد - وسليامن - سامل - مجعه) سليامن ومن كعببني  من :

معاد ) (، موسى واجلعافرةأوالد موسى ومنه  - عيسىأوالد عيسى ومنه 

 إبراهيم - مرزوق وهم املرازيق - عىل وهم العالونه - حسان وهم احلسون - املعدان

قاسم وهم ) محد ومنه(، عاممة وهم العامئم بو – حامد وهم األحامد - وهم الربامهة

  (.شيبون - االشطر - القواسم

 الزكارى - اللهيوات - امليايسة - الرشيدات)  

 - الفراجنة - أيب لعج - ابن هيبه - املساعيد - الفطائم) ومنهم عائالت(، اجلبائر -

تة ابن  - القويىض - املخشخش - أيب شوك - الصهب - الطويل - العالملة - زغرا

 – سيف النرصأوالد  - الشاعر - سقاط - ابن شبل - ابن سعيد - ابن محودة - جابر

  (.احلواسات - املناصري - حممد - بنينة أيب - زيد - التاممة - غيثأوالد  – اجلليل عبد
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 اهلامملة - املساعيد – السواوى - الدالبة - العريبات) ومنه 

برية -  .(بركان - الشعيبات - الشهوبات) النزيرات - الزرارقة - وافظيةاحل - اجلوا

 .(منترص - الطويلب - رزق اهلل) ومنه عامئر 

 - التقاقزة) املنانعه ومن (،األعراش – املنانعة) ومنها 

 - مسعودأوالد  – حربأوالد )  (،القامميز - العكارتة – البحريات

 .(األزواق - اخلتارشة - العوائشية

  (.الردائفة - عىلأوالد  - السوارى)  

 - احلمرونى - اللغاتة - الرقائقية - رضارى منصور) 

ومن (، السود - األبشار - الطرارمه - رضارى أيب زيد) ومن (، املشامري

 – عالقأوالد ) عائالت (، - العبابشة - اليعاقيب - اجلراجرة) 

 - احلنانشة - السواونة - عدالأوالد  - القطشة – حممودأوالد  - احلاجأوالد 

(، خليفةأوالد  - الوحيشىأوالد  - مرابطأوالد )  ومن (،الضيافات

 (. حممدأوالد  – التوجيرة) 

سامل بن هبيب بن رافع بن ذباب بن ربيعة بن زغب  وينتسبوا إىل :

سامل وهم أوالد القيس بن هبثة بن سليم  امرئاألكرب بن جرو بن مالك بن خفاف بن 

 (،ويقيم العامئم ،مرزوقأوالد العامئم والعالونة واألحامد و) هي :أربعة بطون رئيسية

اهلوامل ) ومنه قبائل وعائالت مرزوقأوالد و ،واألحامد بساحل أل حامد بزليتن

تةأوالد  معدان – اخلضريى احلسونأوالد والغالبنة و  وهم يتفرعون فروع مرصا

 - الزيانية - الرجبان - العبادلة - اهلامملة - وايفأوالد  - غيثأوالد  - احلسون)

سامل أوالد مرزوق مشيخة والد وقد كانت أل(، اجلباىلأوالد و - مهامأوالد  - الربامهة

http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B2%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2586
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A9
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A9
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أوالد حيث كان غلبون بن مرزوق بن معىل بن معدان بن فلينة بن قاص بن سامل شيخ 

أواخر القرن ثم تواصلت يف أبنائه وذكر ابن خلدون يف  ،سامل يف بداية القرن الرابع عرش

مرزوق يف عرصه هو محيد بن سنان بن عثامن بن غلبون بن أوالد الرابع عرش أن شيخ 

مرزوق وخالل العهد العثامين برزت أرسة اجلبايل من العيايدة من األحامد وكانت هلم 

ع الذي نشب بينهم وبني  ،إجدابياو رستل حامد وآمشيخة ساحل  أوالد ولكن الرصا

لقرن الثامن عرش فاستقروا بمرص يف بداية ا الفيومكثرهم إىل أهجرة  سليامن أدى إىل

هناك وتولوا مشيخة العرب بالفيوم وقاموا بتأسيس قرص اجلبايل الثاين بطامية بالفيوم 

 . وكانت هلم رئاسة احلرايب

ويرجح أن يكونوا من فروع معدان من  قبائل ليبيا إحدى 

يع - القوادات - روين أيب) سامل من دباب من سليم وهم عامئرأوالد   اجلالطوة - الرشا

 - من اجلهمة بن موسى - الوبارى - الوديات - القدورات - القرينات - الشبابكة -

  (.السوادى - املساعيد - الدالبة - العريبات - النواحى - األقايلة

وقيل  سامل من دبابأوالد من  قبيلة سليمية قيسية عدنانية :

بركات بن أيب عاممة بن صالح بن قاىص بن سامل بن محزة بن موسى بن  :تنتسب إىل

ب األصغر بن جزء بن عامر بن وهب بن رافع بن ذباب بن ربيعة بن مالك بن زع

بن معن بن يزيد بن األحنس بن حبيب بن جزء بن زعب بن احلارث بن زائدة بن  زياد

ند ابن مرىء القيس بن هبثة بن سليم وقد ورد ذكرها عاحبيب بن مالك بن خفاف بن 

قىص وواد درعة وواد ملوية ضمن بني قىص بمنتهي السوس األخلدون باملغرب األ

سباين معقل وقد كانت دوما حليفة للهالليني وقد كانت متثل القوة الضاربة للتدخل األ

م 16يف العهد السعدي مما جعلها تتعرض للتقسيم بموجب معاهدة مغنية يف القرن 

http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AA
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AA
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585
http://www.alex.eskindria.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585
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قة بال بة بالرشق املغريب حيث أصبح بوعاممة الرشا ئري وبوعاممة الغرا غرب اجلزا

اجلنويب حيث توجد زاوية سيدي الشيخ بوعاممة بفكيك وبني مظهر بوجدة انكاد عىل 

ئرية املغربية كام توجد زاوية سيددي بوعاممة بايت بعمران يف منتهي  احلدود اجلزا

ء املغربية كام يوجد فرع لبوعاممة الغرا السوس األ بة يف قرص آسى قىص اي بالصحرا

وهم يعتربون انفسهم من ال سيدي حممد الشبكي اهلاليل الرببويش وقد ترببروا 

باملجاورة وأصبح اسمهم امازيغيا باكشو وتعني بوعاممة بالعربية وكل هده املواطن 

 . سامل ومدكورة عند كاريتوالد باملغرب مذكورة عند ابن خلدون كنجع أل

 (،امحدأوالد  / القرنة / اجلديدات / النشاونة / حييىأوالد ) :

ن أصل هم من عامئم أوع يف قبيلة العواقري واويوجد فرع مط ،ومعظمهم يف زليطن

 يين نور قصري اخليل وسيد يزليطن وهم عرب اقحاح ومنازهلم يف قمينس وسيد

فرحات دريقلة الشارف الشوكانى ابن شكر  بيوهتا حييىأوالد املجاور ومن عائالهتا 

 (.سودواأل / واهلوامل واجلديات / محد /) ابن حالش ومنها عائالت اخرى مثل

جنوب طرابلس وعائالهتا اخلنافسة (، العزيزية) عوين بورشفانةأوالد والعامئم يف 

ساحل احلوان العواونة وعامئم أيب سليم وتقيم عامئم أيب سليم يف منشية طرابلس وىف 

 الشطر - الرخصة - اجلحوش - اجلديات - املرادسة - الكرانيف) األحامد عائالت

 عبد - رمضان - احلجور - اهلدادرة - احلساينة - البسوط - العكاكرة - احلروش -

  .(الزرائب - القشيشات - السالم

 .(الرخصة والسنر وابن رمضان)بيوهتا و عائالهتا الرثيامت 

  .(البواصري وعبد السالم الكردش والزرائب)بيوهتا و  

 .(املصابحة والغوازى واهلجر) 
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 .الصغر والكديشات وابن حيى وابن عامر) 

العشيبات )بيوهتا و أيضا عائالهتا العامرات  

 .(ابن جاب اهلل وابن عيسى) (، العوارشية وابن تريكى

ويعرف هؤالء (، الرشف وابن معتمد واحلشادات)  

أوالد  بيوهتا اجلديات ،بعامئم الغربيني ومنهم عامئم ورشفانة الذينيعرفون بعامئم جبالة

  .(الفراجنة والنوارص والباللة والعامرات املصادرية)بيوهتا و مسعود

بيوهتا  (، واالقياش ومبارك ياملشار) 

  .(رباح منصور وسالمة والتوانسة وابن نوضة والعزازمةالرحومات األ)

 النوافلة والسويقات البصوص الزرقان القزازات)بيوهتا  

 عائالتذكر أسم العامئم من قبيلة العواقري واهنم من عامئم زليطن وهم (، ذياباأل

ابن  - ابن شكر - الشوكانى - الشارف - دريقلة - حييى ومنهم فرحاتأوالد )

أما يف مرص فالعامئم  (.سودواأل - واهلوامل - اجلديات -و وبيوت محد(، حالش

 النيل يف نجوع غريب يسكنون حمافظة أسيوط مركز منفلوط بقرى عرب العامئم

بيع - اجلهمة - املرازيق - النشاونة)  ( اجلرا

 ( اإلمدنة - محدأوالد  - االجديات - اهلوامل - حييىأوالد ) وهم مخسة بطون

 - معامتة ومنهم بيت خليفة ومنهم بودنيا) حييى عائالتأوالد ومن 

بيع - املزاوغة - سودسلطان األأوالد تراكا و - الدعيكات ومنهم بابا  – اجلرا

 ( النشاونة فواغد – عائلة زيدانبن حييى وهم  نشوان
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 - بوساسى بوقايد - بوشحات – مجعه - املرازيق) ومنها عائالت 

 ومنها عائالت  (.بوجد - الفالح - الربع - القدادرة - البقاقدة - امحودة

 – بورتيمه عبد اهللالرقط ويسمون بوشحيت وهم بنجع اهلوامل وفيهم الرتايمة وهم )

ويوجد مع عرب العاميم ( ومعهم املحارزة من قبيلة تاورغا - الدايم بورتيمه وعبد

 الشيخأوالد سليامن ومعهم أوالد قبيلة الزبيانة مع اجلديات وهم السعادنة وقبيلة 

وبوجاموس والركاكضة من قبيلة  - وعائلة بومجاع ربايع - بيت كيالنى( صوالح)

 اجديات ومنهم عائالت( هوامل - مجعةاملجابرة والنعابية العطايا عائلة مخيس 

 - صوراس - السويقات - الرميالت ومنهم بوخوجه - العمور ومنهم باحلاج)

 ومعهم عائلة راغب( بومرسال - املشارة وهم بومرشى - ياملسيدر - الطوارسة

 العزباوي - الزهور – وهم عائلة زايد ومن الفواتري الصفراين - من طرهونة والريش

 وهم مياسى حييى بن السود وعائلة بحرى والديابة املسيدير عائلة بجوار وهم -

لية وكذلك يف سوهاج  (،بوحنانه ونجع حييىأوالد و اهلوامل بني ما والنجعني - العزا

 . واملنيا والرشقية والربية والوادى اجلديد

أبو الليل أوالد أعداء  طالب كانوا أوالد ومن املعلوم أن عربان  :

 - املواجد) سليم وهمبني  سليم وهم من ذباب منبني  وكانوا يتنافسون عىل زعامة

مية  (، عزيزأوالد  - العالونة - اجلبيهات - ذرارى حممد بن عالق - احلرا

  .(البالعزة - النترصأوالد  - احلباحبة - امحدأوالد ) 

 - العمورة - املعاتيق – البكاكشة) سليم وهمبني  من دباب من 

ردة دنة - الرشا   (.الكرا

أمحد بني  سامل منأوالد قبيلة العالونة تنتسب إىل قبائل  :
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القيس  امرئذباب بن ربيعة بن زغب األكرب بن جرو بن مالك بن خفاف بن  من قبائل

 الزنينى - الصائم - سعيد - اخلطم) وقبائل كثرية نذكر منهم عائالت ،بن هبثة بن سليم

 - صارة - كرير - االخيمر - شحات حج عىل - يوسف - زغود - عثامن - احلاج -

 - الرخصة - سعيدةأوالد  - احلاجأوالد ) عامئر) ومنهم(، اخلامس - حممد العريفة

 - التقاقزة - الرزوق - الفضول - الشهب - العواشري ) ومنه عائالت(، املجاربة

أوالد  - إبراهيمأوالد  - عبد اهللأوالد  النصريات - اجلالالت - ضناء عون - الكلشة

 سعادى - الشيابني - أيب ضوءأوالد  - اجلوامع - الدواىل - الدغامنه - املرازيق - سامل

 - الغناين - اجلبارنة - معمدان - الرتامجة - الرتيامت - السوالني - القداديد -

ئزية - احلمودات - والباأل - الرواشدية  - الضواوى - القيايدة - املطرة - العزا

 الزطارنة - البوازيد اهلباشبة - اللواوة - اللطائفيه - العمشاء - العليوان - الرشارشة

مرزوق والربامهة وبنومعال أوالد الفويرات و - الرزيزات - احلروب - الطوالب -

ته ومرص ويقيمون يف ليبيا .واألحامد   .يف مرصا

 - املجاذيب – مسعودأوالد ) وهم بطون أخوة للعالونةهم  :

  (،العامرنة – الربامهة - الرخاوات - املعاتيق - العواشري - اجلعادى - البالتو

  .(السهكة – البكور - الكوارير - السالطنة - عمرانأوالد ) وفيه عائالت 

  .(زغراتة - الشهب - الكراعات - العرائبية) سليم ومن عائالهتابني  من :

  .(الشمنديون - النويضات - الضاوى – القدامرة – ابن سعيدأوالد ) ومنهم :

 (، الرحومات - الطبابلة - الطوافري) ومنهم :

نه - األشيات) ومنهم ئلية - القرا أوالد  - الدخائلية - احلاج أبى – الطفيالت - الطوا

  (،العبدأوالد  – ميمونأوالد  - سامل
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 ( أيب أصبع - محران - صهب) وهمأوالد وله ثالثة  

عشرية  هي من العشائر العربية الكبرية رصحية النسب وتنتسب 

قبيلة بني سليم العدنانية وديار سليم القديمة والتارخيية ما بني مكة املكرمة  إىلوشاح  آل

ساية وستارة وما حوهلام من القرى واملواضع يف اجلزيرة واملدينة املنورة وذلك يف وادي 

لعشرية  واالسم واحد ،وال وشاح صور متعددة» الوشاح»و «وشاح»إن اسم  ،العربية

قدموا من احلجاز يف مكة  «بيت عفا»و «ردن يف منطقة السلطاأل قدم بعض منهم إىل

 «زيرة العربية وينتسبوا إىل قبيلةاملكرمة واملدينة املنورة ما بني وادي ساية وستارة يف اجل

واخوته الستة من احلجاز ما بني مكة املكرمة وشاح جاء عبد القادر بن. بني سليم

واملدينة املنورة وذلك يف وادي ساية وستارة واستقروا يف منطقة السلط ثم ارحتل عبد 

أرضا (، ال عايد) بيت عفاحيث منحهم شيخ وإخوته األربعة من السلط إىلالقادر 

 . ليستقروا يف بيت عفا الهنم ليسوا من أهلها

 ،وتويف حسني ،فقد مكثوا عند جرس الشيخ حسني(، حسني واحلسن) أما إخوهتم

ال ) يف منطقة السلط واستقر فيها حيث أعطي له ارض من قبل بني(، حسن) ومكث

وشاح واملحاميد واجلواري يف  آلعشرية  وقد أرجع ابن خلدون .واستوطن هبا(، عباد

 حممد بن طوب بن بقية بن .فقال يف نسبهم يف كتابه تاريخ ابن خلدون نسبهم إىل أب واحد

بن عامر من سليم  وشاحوشاح بن محيد بن متيم بن عمرو  وشاح بن محيد بن جارية بن

 .«ذباب بن ُسليم»وعقد ابن خلدون بابا  حتت عنوان  .العدنانية

 ،سنان بن عامرأوالد هم بنو نائل بن عامر بن جابروإخوهتم  

وهم بطنان  .بن عامروفيهم رئاسة هذا القبيل من ذباب كلهموشاح أوالد  :وإخوهتم

بطنان  :وشاحأوالد ومن  :واملحميد بنو حممود بن وشاح واجلوارى وبنو محيدعظيامن 

http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=28057
http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=28057
http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=28057
http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=28057
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وشاح بنو جراب بن :اجلوارية :وهم .آخران صغريان مندرجان من اجلواري واملحاميد

بن متيم بن عمر  «بنو حريز »وشاح أوالد وذكر ابن خلدون ان من . .وشاح :العمورو

فائد بن بن عامر بن ذياب بن سليم ومنهم من عاد وهاجر مرة  :كان منهموشاح بن

ومنهم من استقر يف املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية واستقروا فيها أخرى إىل

 اجلرف) وشاح وهبا عائالتبني  وىف صعيد مرص بقنا وسوهاج قرية رمةويف مكة املك

 وغريهم(، الكيوى - جيد - جادالله -

  .أبناء جواب بن وشاح ويعرفون باجلواوبة :

 سهيل) ولعمرو ولدين هم ،عمرو بن وشاح ويعرفون بالعمور 

عيسى  أبو عيسى بمنطقةأوالد يعرف بأيب عيسى ومنه  وهو :سهيل بن عمرو (،متيم -

سهيل التي أوالد وذكر التجاين أن أيب عيسى هو الذي أسس زاوية  ،غرب مدينة الزاوية

 .تعرف بأيب عيسى

ا  ومن متيم ،ومنه التامئم بعكارة قرب طرابلس : أيض 

ئزة أبناء حريز بن متيم بن عمرو املقيمني مع  اجلواري برصمان ويقيم قسم كبري احلرا

املحاميد بنو حممود بن طوق بن بقية بن  ،بنو جارية بن وشاح :اجلواري ،منهم بتونس

وذكر ابن  ،جرير ومنه قبيلة اجلرارة :وملحمود ولدين مها ،جذم عظيم وشاح وهو

ومنه  :رحاب، خلدون منهم خالد بن حريز بن جرير بن حممود وقيل موطنهم برقة

وذكر ابن خلدون أن مشيختهم يف  ،املحاميد التي كانت هلا مشيخة اجلبل الغريبقبائل 

 . وذكر منهم خالد بن سباع بن يعقوب ،سباع بن يعقوب بن عطية بن حممودأوالد 

 املحاميد  فروع ،بنو حممود بن طوق بن بقية بن وشاح :

 .(السبعة - شبلأوالد  - صولةأوالد  - (عبد اهللأوالد ) املرموريأوالد ) 
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جياورهم النوايل والصيعان وورشفانة اغلب و، ويسكنون غرب طرابلس

 يف جنوب تونس  ،طالب وغريهمأوالد  .احلوامد .«بطوهنا من قبيلة اجلواري

ومنهم قبائل املحاميد التي كانت هلا مشيخة  

 .سباع بن يعقوب بن عطية بن حممودأوالد وذكر ابن خلدون أن مشيختهم يف  ،اجلبل الغريب

ا  من املحاميد : بن  عيل بن راشد بن معرف بن عثامنأيض 

ثم  ،عيل الذين كانوا يقيمون بربقةأوالد عطية بن حممود وقال املؤرخ أمحد النائب أنه جد 

وفد املحاميد خالل  ما وراء السلوم خالل النصف األول من القرن الثامن عرش نزحوا إىل

العهد العثامين األول والعهد القرمانيل الثانى االستقالل بمشيختهم باجلبل الغريب عن حكم 

ما بني  ولكن نتيجة للصدام الذي حدث يف العهد العثامين استطاع ،راك العثامنينيتاأل

م 1858املحاميد بقيادة الشيخ غومة املحمودي والعثامنيني أسفر عن مقتل غومة سنة 

  .وإدخال اجلبل الغريب ضمن التنظيم اإلداري لوالية طرابلس الغرب

وذكر ابن خلدون منهم  ،ومنه قبيلة اجلرارة 

سليم  هم شعب من شعوب بنيو. وموطنهم برقة ،خالد بن حريز بن جرير بن حممود

زعامء ذباب الغربيني كام ذكر املؤرخون عرب الزمن وهم أبناء جارية بن وشاح الذين و

وغريهم أن رئاستهم يف بني مرغم بن صابر بن  ذكر التيجاين وابن خلدون والعمري

وذكر التجاين  ،وذكر منهم صابر بن عسكر بن عيل بن مرغم ،عسكر بن محيد بن جارية

ومن أيب  ،منهم عبد اهلل بن ذباب بن أيب العز بن صابر بن عسكر بن محيد بن جارية

بني صابر من ومن  ،بن صابر ينحدر البالعزة الذين يقيمون بالزاوية الغربية العز

ا  اجلواري عالق بن عوف خطأ ؛  قبائل العاللقة بصرباته الذين نسبهم أغسطيني إىلأيض 

فالصحيح أن العاللقة  ،وذلك بسبب نقله غري املتحري عن أمحد بك النائب األنصاري
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مدفون بالزاوية مع أخيه أيب العز جد  وهو ،ينحدرون من عالق بن صابر بن عسكر

وكانت يف ذلك الوقت تعرف  ،صرباته وسكنوها بناؤه بعد وفاته إىلوانتقل أ ،البالعزة

ترة  ،املجلد السادس) ويؤكدها ابن خلدون يف تارخيه ،بزواغة؛ كذا تذكر الروايات املتوا

وفيهم رئاسة هذا القبيل من دباب  ،وشاح بن عامرأوالد  :حيث يقول(، طبعة بوالق

اآلخر اجلواري بنو محيد بن جارية بن والبطن  .املحاميد :وهم بطنان عظيامن ،كلهم

ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا وزواغة وزنزور وما إليها من ذلك  ،وشاح

  .ومن القبائل املنحدرة من جذم اجلواري (،هلذا العهد

، احلجاجىأوالد ) سليم وهم بطونبني  ينحدرون من اجلوارى من :

، املاطة، كياشاأل، اجلحادرية، الطرانشة، أيب احلاجأوالد ، اهلواشري، ابن طرنيشأوالد 

 البحوريون – الطبابلة - الصواحلية ،الدغيامت ،الشعابنة، املقارات، ابن يزيدأوالد ، االشبال

  (.الرقيعات - الدحادحة - اهلرارسة – القدرة – ساسى ابنأوالد  – احلمودات -

 – البحريات – التقاقزة) املنانعةومن ( األعراش - املنانع) وهم: 

  (.القامزيز - العارتة

 االذياب - احلوامد – عمرأوالد ) من اجلوارى ومنهم عائالت :

  (.العبدة - الطرش - سالمةأوالد  – الشالفطة -

هم بنو سنان بن عامر بن جابر بن فايد بن رافع بن ذباب بن  :

بن مالك بن خفاف ينترشون كغريهم من بطون جذم بن زغب األكرب بن جرو  ربيعة

 فايد بن رافع يف غرب ليبيا ويتمركزون يف منطقتي الزاوية الغربية وغريان ومنهم قبائل

ا من السحريي اجلبورو ينحدرون مجيع   - الشفارة - فرجأوالد  - مسكه - مباركأوالد )

 . وفرج بن سنان بن عامر
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ينحدرون من عبد الرمحن و البشتى ومنهم : 

  .بن حممد يربوع بن مالك بن الوجيه بن عامر السناين البشت بن حممد بن إبراهيم

وامحد ابني عبد اهلل بن  عبد احلميدينحدرون من  :

 .بن حممد عبد اهلل

 .بن عبد اهلل بن حممد بن يربوع عبد احلميدينحدرون من قاسم بن 

  ،بن قاسم بن إسامعيل عبد احلميدينحدرون من امحد بن  :

وبنو يزيد اربعة أفخاذ من ذباب » (،ـه 706) يقول التجاين :

حتالفت وانتسبت عىل مدلول الزيادة ال إىل رجل متسم بيزيد ورفع نسبهم نقال عن 

 :عراب كالتايلنسابة األ

 ، بنو صهب بن جابر بن فائد :

 بنو محران بن جابر بن فائد  :

 ، سليامن بن كعبأوالد هم بطن من  :

  .(دريسإأوالد  ،احلوامد ،موسىأوالد  ،احلاجأوالد  ،البشريات) وهم :

ز املناصريأوالد  ،مايضأوالد  ،املداكري) ومنها    (،الرمشان ،عزا

وهم عامئر  :هي التي تسمى املنطقة عىل اسمها وفروعها :

  :وبطون وأفخاذ من ّذباب بنو سليم وكذلك اجلوارى بنو سليم واألثبج بنو هالل فروعها

 القحامصة وهم ينتسبون لـ أمحد بن ّذباب  ،أيب قرينأوالد  ،محاديأوالد  :أمحدأوالد 

 سليمبني  العثامنة وهم من اجلوارى ،العاممرة ،الصوابر ،ذ يابأوالد  :مرغمأوالد 
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 - املجاذيب - مسعودأوالد  - املرازيق) .وهم :

 - العامرنة - الربامهة -( رخا) الرخاوات - املعاتيق - العواشري - اجلعادى - البالتو

 .سليمبني  وهم ينتمون لدباب( العاللصة

ئهية ،ميالدأوالد  - بنوعطيةوهم  ، النبصاء ،الربابشة ،الصغائرية ،التوا

قبة ،التوانسة ،املخاريم  - وشاحأوالد  - الدرادرة وهم أخوة املرازيق ،اهلداورة، العرا

قبة  السعادي – الدغيامت - الفراونة - القرا

 :سلياملعموربني  وهم من أصل اجلوارى ،العامرنة ،احلبييشأوالد  :احلبايش

ردة ،البكاكشة دنة، الرشا  العمورة وهم ينتسبون لدباب، أبى زيدأوالد  ،املعاتيق ،الكرا

 .سليمبني 

و زعامء ذباب الغربيني كام ذكر سليم هم شعب من شعوب بني :

الذين ذكر التيجاين وابن خلدون املؤرخون عرب الزمن وهم أبناء جارية بن وشاح 

 ،والعمري وغريهم أن رئاستهم يف بني مرغم بن صابر بن عسكر بن محيد بن جارية

وذكر التجاين منهم عبد اهلل بن ذباب بن  ،وذكر منهم صابر بن عسكر بن عيل بن مرغم

ة ومن أيب العز بن صابر ينحدر البالعز ،بن عسكر بن محيد بن جارية أيب العز بن صابر

ا  ومن بني صابر من اجلواري ،الذين يقيمون بالزوية الغربية قبائل العاللقة بصرباته أيض 

الذين نسبهم أغسطيني إىل عالق بن عوف خطأ ؛ وذلك بسبب نقله غري املتحري عن 

فالصحيح أن العاللقة ينحدرون من عالق بن صابر بن  ،أمحد بك النائب األنصاري

 وانتقل أبناؤه بعد وفاته إىل ،أخيه أيب العز جد البالعزة وهو مدفون بالزاوية مع ،عسكر
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ترة ،صرباته وسكنوها  ،وكانت يف ذلك الوقت تعرف بزواغة؛ كذا تذكر الروايات املتوا

أوالد ) :حيث يقول(، طبعة بوالق ،املجلد السادس) ىف ويؤكدها ابن خلدون يف تارخيه

 :وهم بطنان عظيامن ،كلهموفيهم رئاسة هذا القبيلة من دباب  ،وشاح بن عامر

ومواطنهم طرابلس  ،والبطن اآلخر اجلواري بنو محيد بن جارية بن وشاح، املحاميد

ومن القبائل ( وما إليها مثل تاجورا وزواغة وزنارة وما إليها من ذلك هلذا العهد

 العاللقة - البالعزة - القنافذة - عوينأوالد ) املنحدرة من اجلواري عىل سبيل املثال

  (.حييىأوالد  - عىلبني  - اخلتنة الرقيعات اجلوارى –

أيب العزبن شقري بن محيد بن  تنتسب قبيلة البالعزة إىل :

أوالد ومن  (،صقر وكرداسةأوالد عيسى وأوالد ) سليم وهمبني  جارية من دباب من

 - اخلاليف - الشالئيميةحوية أوالد  - احلراكتة - الواعرأوالد  - احلاجأوالد ) عيسى

ئسبة - البالغيث - األعامت - العرائضية ء - احلوا  - العاممرة - الزوائكية - اخلرضا

ئبية  الرتاكى - احلاممدة - اجلالئلية - السود - البشينات - االكناز - الكشالفة - العرا

  (.القحارشة - الفرارحة -

(، احلضارة - عبيدأوالد  - مسعودأوالد ) 

 - راشدأوالد  - القدارات - القلصة - املحاطى - سليامنأوالد ) ومنهم عائالت

 الكشاشمة - البواكري - البعادشة - احلدادة - الشواوى - احلول - القرامدة - الدبادبة

 - القعامى - القنونىأوالد  - بن عونأوالد  - الزقاريب - املغاربة - النصائرية -

  (.السواودة - االسفاح - البحارين

 - عطاهللأوالد  - سالمةأوالد  - صولةأوالد ) 

 املناصري - التوامى - اجلدادرة - الربايشة - االغول - الشهاينة) ومنهم عائالت(، الكنارة
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 - الطرارقة - الطوائشية - العامرين - الصوادقية - الشياب - الوحائدية - القاممة -

اهلدايا  - االحسان - الرتائبية - العوان - الغالئبية - االسفاح - الغنائمية - االعسال

  (.السالمنه - جرارأوالد  - اللطائفيه - الزواكري - الغاللبة - اجلغامنة - االذياب

تنحدر هذه القبائل مجيعا من جدهم حرب بن وشاح  :

ترة والذي يبدو أوالد  ،عاّلق ،انه حرب بن حممود بن وشاح وذلك طبقا للروايات املتوا

به(، جالل . الفياصل)(، عونأوالد  ،امحدأوالد  ،حربأوالد  :ايب اهلولأوالد ) احلرا

يا) القنادلة ،احلشاشنة) :القنادلة ذراري  ،ذراري ضيف اهلل ،ذراري منصور) الغزا

مة ،سعيدأوالد  :اخلناوسة .) ،عون أوالد  )احلوامد (حممدأوالد  ،مهلهلأوالد  ،القرا

مل ،اللطيّفأوالد  ،سباعأوالد  ،خليفةأوالد  ،راشدأوالد  ،القريفات :سعد . السوا

يدة أوالد )(، عونأوالد  ،جاللأوالد  ،امحدأوالد  ،عيلأوالد  ،نرصأوالد ) :القوا

بية ،املواجد ،حممودأوالد اخلشالفة  ،زايدأوالد  ،املاّلكه ،القلوع ،حامد ذراري  ،احلرا

أوالد  ،احلصنة ،عطيةأوالد العبادلة  ،عزيزأوالد  ،العالونة ،اجلبيهات ،بن عالق حممد

 ،الغوايل الصقور االحواو ،اجلدور .حممد، أوالد إبراهيمأوالد  ،اهلرارسة ،عون

، ذراري عون ،ذراري غرس اهلل ،ذراري حامد ،ذراري سامل ،الشفاترة ،الغراسلة

يا ذراري  ،ذراري عامر ،عائلة رحومة ،الدواردية، ذراري موسى ،احلدادة ،الشوا

  (.عبد اهللذراري  ،خليفة

وهم من متيم بن وشاح بن عامر بن جابر بن ذباب بن مالك من هبثة بن  :

  (.مسعود ابنأوالد  - املعاتيون - املجاريد - الدردارة – التامئم) ومن بطوهنم، ُسليم

عامر بن جابر بن ذباب بن مالك وهم بنو مرغم بن وشاح بن  :

برة – ذئابأوالد ) من هبثة بن ُسليم ومنهم بطون   (.العثامنة – العاممرة – الصوا
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عددا هم بنو هيب وهوهيب بن عبد اهلل بن قنفذ بن سليم  من أكثر شعوب

ـه  680ندليس ذكر ابن سعيد األ، سليم  القيس بن هبثة بن امرئمالك بن عوف بن 

 :وهم عدة بطون منهم بنو أمحد ومنه قبائل ،لف فارسأهنم يركبون يف مخسة عرش أ

  (.اجلالالت - الشاللفة - اجلملة - اجلوازى - املجابرة)

 أمحد من قبائلبني  قبائل املرابطني وهم من بطون إحدى :

القيس بن هبثة وهم  امرئهيب بن عبد سالله بن قنفذ بن مالك بن عوف بن بني 

 قريوى - سعيد - حالت - رضومه - رسالن - أبو شناف - املنفى - غزاىل) عائالت

 - سطيلأبو  - الشويخ - عبد اهلل - عامر - الربقى - لصتيق - فليو - رحومه -

فيلإ   (.الشعبى - رحيل - الضيلم - رسا

سليم وذكرهم بني  من السعاديقبيلة عربية تنتسب إىل اجلبارنة من حلف 

محد بن جربيل بن  :التايب عىل أهنم من هوارة وتنترش يف ليبيا ومرص وقيل جدهم هو

 وهم بطون ،هيب السليميةأمحد من قبائل بني  وبالبحث تبني أهنم من السليميبرغوث 

 - الربانقة - الرويالت - العاللقة - اهلويدات - احلمران - النصريات - احلاليف)

(، احلريبات - الطوالب - الضبوبة - املخاترة - القزوزة - البعارات - السعادات

مرص وسكنت  كانت تسكن أقليم برقا وأثر نزاع مع السلطات العثامنية انتقلت إىل

ليبيا املجابرة وما قيل يف أنساهبم  وبعد ما أستقرت أحواهلم عاد الكثري منهم إىلالصعيد 

أمحد أوالد  - التويرقيون - األندام) املجابرة يف ليبيا من فروع احلوامد ومن عائالهتا

أمحد من هيب أوالد املجابرة من قبائل (، حامد ويسمون احلوامدأوالد  - عمرأوالد 
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 - العويالت - الصنبوية - البعارات - القزوزة - احلريبات) من سليم ومنه فروع

 ومن (،املخاترة - السعدات - الطوالب - العاللقة – اخلالئف - احلمران - النصريات

 – حديرى – الكريامت – دهب أبو – حسني – عبدالسميع – اجلمل) عائالت املخاترة

من قبائل  املجابرة ،املجابرة نسب يف قيل ومما (،سعدات – احلرضى – ىلكام – عامر

املجابرة من قبائل اهلوارة بصعيد مرص  ،طريف من العائد من جذام اليمنية املهدى من

 بيت نارص) ومن قراها قرية املجابرة بجرجا بسوهاج ومنهم عائالت من اهلوارة وهم

 الصبريات - عرقان) عائالت ومن غري اهلوارة (،الشويات - العوارف - بيت رفاعى -

  .(الدهب أبو –

القيس بن  امرئبن قنفذ بن مالك بن عوف بن  عبد اهللمن قبائل هيب بن 

االبن األكرب  وهم بنو محزة بن جربيل بن برغوث وهو ،بن سليم القيسية العدنانية ،هبثة

اعيان قبيلة  أمهم جازية بنت فايد بنت أحد سم اجلوازى نسبة إىلاخوته وأطلق عليهم إ

يد أو قيل من هالل صاحبة احلسب والنسب والتاريخ املرشف يف شامل افريقيا بني  الفوا

 وزوجته(، بني سليم) الديب أبو الليلاجلوازي من بني سليم وأخواهلم بني هالل من 

وهذا هوأبوقبيلة اجلوازى (، محزة) االبن األول هو .بنت كبري بني هالل(، جازية)

املجابرة ) أربعة قبائل هم أخوة وشقائق اجلوازي وهموحلمزه أربعة اخوه كان منهم 

يف (، قرص الربكة) هاجرت اجلوازي بعد مذبحة(، واملغاربة والعريبات واجلالالت

فهاجروا  .الوايل الرتكي يف ذلك الوقت(، بنغازي عيل يد حتويل يوسف باشا القرميل

كام أعفي (، ملرصيعمر بك ا) وتم تلقيب الشيخ(، حمافظة املنيا) مرص ىف رشقا إىل

فنجد اآلن اجلوازي  .شباب اجلوازي من اخلدمة العسكرية يف اجليش املرصي
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وهم أكثر قبائل اجلبارنة  (،املنيا ،ساملوط ،مطاي ،حتويل بني مزار) يتمركزون يف مراكز

أنجب محزة كال  (.وجوازى بيض - جوازى محر) قسمني وينقسم اجلوازى إىل ،عددا

اجلوازى البيض أبناء غرير (، حشاد - مجيل - حممد سهم الليل - النايض - غرير) من

(، أبو مشيفة - صبار - معافة - زيدان - األطرش) وأنجب غرير مناع وأنجب مناع

 ومن (،الشهبية - القروى) واعر ومن (،بطانة أبو – إبراهيم - واعر) ومن األطرش

 ومن الطيف(، أبو درزة - مغاثة - باغى) النارصة ومن (،الطيف - النارصة) القروى

 ومن يونس(، يونس - يادم) ومن الشهبيه(، أبو جالل - عبد السالم - أبو اجلود)

 أبو عايد ومن(، اجلرمة - أبو عايد) ومن يادم(، سوداأل - هجار - هويرين - املنفى)

 (،حمصحص – أبو محار - يادم - الساعدى) ومن اجلرمة(، عطية - عبد السالم)

 - اجلريو - عقيلة أبو - اجلرو - مطرييد - املرصى – مناع) األطرش ومنهبن  مإبراهي

 أبو ومن (،إبراهيم - إسامعيل - حسن) عىل ومن عىل مناع ومن (،يونس - امحيدة

 - منصور) زيدان ومن (،طرام - المه - الضبع - املهري - شويشني - حربارة) بطانه

 - ابسيون - أبو غرارة - أبو حلفاية - األدبك - األقط - رسير) منصور ومن (،زيدان

 - العلوانى - عجاج - األوجىل - اهلروج) ومن زيدان الصغري(، مرواس - أبو فرى

م - غيضان - ونيس - الكلوبى) ومن عجاج(، ظالم - الربميل ومن (، اجلارد - اهلرا

 أبو) ومن أبومشيفة (،أوطبز - املربوك - اطبيش - هارون - اهلروس - مناع) معافه

 - أبوعطيه - أبو زيد - البصري - أبو زوير - أبو زرقه) ومن صبار(، الركاك - جبيهه

النايض (، حشاد - مجيل - حممد سهم الليل - النايض) اجلوازى احلمر وهم(، دردير

 امنيسى - صمهود - املذيبيح - الشتيوى - أبو ويله - االدهس) وهم النواهي ومنهم

 - الشياليب - محد الفريخ) سهم الليل وهم الزيايعة ومنهحممد (، التاء - أبو حدود -



 

353 

 

 

 - االشرت - باحلىل - بوعزيزة) مجيل ومنه اجلمله ومنه(، مساعد - احلشانى - الباسل

 بالعيد) مناع ومنه(، الرتهونى - منيسى - بوجالل - مناع - حشاد - بدر - الشتيوى

 - أبو حليقة - شيبون - عابد - التوأم) حشاد ومنه(، مسعود - عىل - قايد - سعيد -

 القريد) ومن الثور(، العتقة - الثور - القيصة) التوأم ومنه(، نارص - مطرود - الواسع

  (،العلوانى - عموش - أبو متسح - املسح - عميش -

 - افتنون - قشيش - الرشمى - أبوعقيلة - أبورقعة) عابد وهم املعابدة ومنه

 - سليامن) القيصة وهم(، ال حجار - الطابونى) شيبون وهم الشيابني ومنه(، عزيز

  (،محزة - مبارك - السعداوى - الصديق - معتوق

غيضان  - مللوم ومنه الفنرى وأبو مفيصل) ومنه 

 حسن) عمرية مناع بن االطرش(، بوسيف النرص - أبو شنيف - ومنه البصري وأبويادم

 امحيدة - حسني - مناع) حسن محد وحممد ومنهمومن (، إبراهيم األبح - إسامعيل -

 - إسامعيل - أوحيش - يوسف - شحاتة) ومنه األبح إبراهيم(، حسني - حسن -

 . وغريهم (،عىل

مصطفى وحممد وخليل ) فتح اهلل ومنه) وأعقب إبراهيم الشويخ إبراهيم 

 حممد ومن (،وعبد اهلل وخليل فتح اهلل وحسني وإبراهيم) وأعقب مصطفى(، واحممد

حممد وعىل وصالح ) الرتكيوأعقب خليل  (،وخليل واحممد حممد وعىل وإبراهيم)

 صالح - عبدالغنى) ومنه موسى بوشويبة(، وامحد وخليل والسنوسى واحممد ومفتاح

حممد بو  - احلاج مريم - بوشنيف - الناجى - عبد الغنى) ومنهم(، حسني - عمر -

يه (، حدوث - ارخيص - قعرية (، عمر - العبد - الساكر - سلومة) ومنهبوشعرا

 - موسى - الغربى - الكاسح - احممد) ومن حييى(، ادريس - حييى) صالح ومنه
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 الكريم عبد ومن (،التهامى - عبد السيد – عبد الكريم) ومن عمرأبو بكر ومنه(، سامل

 - موسى - الطيب - حسني) مىالتها ومن (،رزق - اهلل عبد - بكر أبو - حممد)

(، يونس - عبداهلادى - ادم) ومنهم(، رجب - عمر - جربيل) ومن حسني(، مفتاح

اشتيوى من حممد (، أبو عريوه محد - عبد اهللمحد الثور ومنه ابطانه ومنه ) القريد ومنه

ومن (، عىل - حممد) ومن إبراهيم(، الساعدى - اجلاىل - إبراهيم) سهم الليل ومنه

 ومنه غريبيل(، اشتيوى - مهيوس) ومن الساعدى(، رمضان - عوض - حممد) اجلاىل

احلنش ومنه احلدب  - السالم ودوذان أبو زيد ومنه عبد - لبوة ومنه زراط وأبو قرين)

جالل أخو محزة جد  اجلالالت هم عمرية من اجلوازى وينتسبوا إىل(، والقنعار ومنيرص

 ومنهم (،النرص سيف أبو – أبو شنيف - غيضان - مللوم) أعقب جالل اجلوازى وقد

 قائد مطرييد عبدالنبي منهم كان (،يادم أبو - البصري - مفيصل أبو - الفنرى) عائالت

 . املرصى بك عامر ذريته ومن قديام بربقة اجلوازى

وهم من نسل فايد ابن برغوث األكرب وجاءوا من برقة مع اهلنادى منذ أكثر 

ونزلوا بصحراء  ييونس ابن مرداس السلم كان قائدهممن ثالث قرون أو يزيد و

 . عىلأوالد مرصوشاركوا اهلنادى يف حرهبم ضد 

كان شيخهم عامر التايب بن حممد بن حسن بن   

 اجلهمي - الشالبى - مربوك) :منها . نايل بن منصور بن بريق بن فايد

أبوعنزعائلة االقعص بالفيوم  عائلة - الفيوميف عزبة روفان مركز إطسا ( الطيور -

عشرية الرقيب من الربيقات جدهم واحد هم الطيورالسحيامت وبلوة عبد الكريم من 

سعد بن مرابط بن عبد الكريم من نسل فايد بن برغوث بن الذئب بن أيب الليل وتنقسم 

بونقرية أبومتيب وأبوتلة  ( وسعيد إىل عشائرأ
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عشائر فرع عبد الكريم منهم الكيالنى بك  أكرب :وهم  

ومنهم العلوانى وموقعهم يف الفيوم ومن أهم العائالت التابعه لبيت كيشار هي عائلة 

صالح باشا مللوم وعبد اهلل باشا مللوم وعائلة عامروعائلة أفريث  مللوم الساعدي ومنهم

نى والنايض ومنهم بقرية والكيال .العقيبي ومن أهم ومقر هده العائله يف بنغازى بليبيا

ا  ومن فرع عبد الكريم .السعديومنة صالح باشا مللوم  السعديو ،تطون  العواكلةأيض 

 وعائالهتم ببنى سويف واملنيا. أبوروحيية ومنها عائلتى بكر وفيصل أبوقراريصة -

 العلوانى - مللوم - أبوحسني - فراج - جماور - الطريى - األمحدى - دهيوم - الفالح)

 ( املرصى - التايب - أبوعايد - بلوى - أبوقريريصة -

 هم أبناء رمح بن فايد بن برغوث بن الذئب منهم - 

وفيه عشائر الرتيريس وشلوع وكليب وهارون وسكران وزيدان وعامر (، الدريون)

القنني عائلة (، الشلوع) وميالد وصالح الباسل ومنة مقاوى وحممود والنايض ومن

أبوفضيلة وعيسى بقرية الغرق إطسا  العياط وعبد الغفار وأبو سعيدة وبو جريالله

بيت عالم  .أبوجليل هارون ومنها .عشرية من الرماح - كليب .الفيوم وأبو سويرق

 - سويكر - الشني - عجيلة - زيدان - ومن عائالت الرماح العياط .وبيت ميالد

جندير مركز إطسا  أبو زيدان اغلبها يف - السارى - جبيىل - نعيب - اللواج - حتيتة

يد من فروع غري  .االموال ببنى سويف مركز ببا – الفيوم وتوجد عائالت من الفوا

 الشني – أبوتلة - الراعى - زامل أبو - السكران – نصيب السادح الفالح أبو الرماح

 أبو – مؤمن – أبوشناف - سامل - رقيب - عقيلة - عفش - مشتلوف – السارى -

 . باملنيا بعزاقة ومنيسى مركز العدوة - منيسى ببنى سويف - امرع - .فتيح - سيف

  (.والقبائل العربية يف مرص(، القبائل املرصية) 
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زوج األديبة/ملك و ومن هذه القبيلة املرحوم عبد الستار باشا زعيم القبيلة

احلركة الوطنية يف  من زعامء .ومحد باشا الباسل حفنى ناصف املعروفة بباحثة البادية

وكان عميدا  لقبيلة الرماح بالفيوم كان أحد أعضاء  1871ولد سنة  1919مرص سنة 

ونفى  ،واشرتك مع سعد زغلول يف احلركة الوطنية 1923اجلمعية الترشيعية لدستور 

 ،وكان معهام حممد حممود باشا السلينى 1919مارس  8يوم السبت  ةمالط معه إىل

حيث ألقت السلطة العسكرية الربيطانية القبض عليهم  ،اصدقى باش وإسامعيل

 ثم إىل بورسعيد ومن هناك إىل جزيرة مالطة  ،ثكنة قرص النيل وساقتهم إىل

الديب وهي  أبو الليلوهم نسبة إىل رمح بن فايد بن برغوث بن  :

يد إىل مرص تم تقسيم القبيلة إىل يد وبعد نزوح قبيلة الفوا قبيلتني لكرب  من قبيلة الفوا

 .حجمها يف مرص

القنني / الكبش / :حشاش /حاويل) عائالت :

بو فضيلة / الرحمى/ الجوده/ بو شلوع /بو اجليل/بيت هارون /الرضيوي/ مرصية/ 

زيدان/الياسل/ زيدان / هبيج  - الرضيوي / كليب/هارون /ميالد /العالم /العياط/

قي/بو شملة /بوجار اهلل/بوسعيده /عبد الغفار/بو فضيلة  عيل عيسى/ رشا

عائلة من بيت القنني بو شلوع ( بو شلوع /حسني /احلمرا/مصباح/ :عقيلة/القايس //

يد ومقرهم بمرص بمحافظة املنيا   فرع الرماح قبيلة الفوا

لفيوم واملنيا وهم   يد ومقرهم بمرص بمحافظة بني سويفوا قبيلة الفوا

 الباسل - العلوانى - أبوقراريصة - العواكل - كيشار - محيدى - أبونقرية) عائالت

قة - التايب - مللوم - الراعى - السكران - الفالح - السادح - ومن  (.منيسى بعزا

يد توجد منها عائالت كتب عنها وعائالت مل يكتب عنها منهم عائلة عامر بن  قبيلة الفوا
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الذيب من  أبو الليلبن فايد بن برغوث بن  عبد الكريمعبد الكريم بن بن مرابط بن 

 سليم املشهورة يف مرص وليبيا تونس بعد اهلجرة السليمية اهلاللية من نجد إىلبني  قبيلة

ء شبة اجلزيرة العربية اجلدب املشهور ومن بيوت  شامل افريقيا عندما اجدبت صحرا

 دين حمجوب عامروهو جاد الرمحن مرزوق تاج ال(، جاد الرمحن) بيت(، عامر) عائلة

 ،بيت عامر بيت زايد(، بعزبة روفان قرية قرص الباسل بالفيوم) عبد الكريم ويقيمون

عبد ) سويف بيتبني  املربوك ويقيمون بقرية قيمن العروس بمركز الواسطى) بيت

(، ميالد) سويف بيتبني  أبو صري مركز الواسطى ويقيمون بقرية معرصة(، الكريم

ويقيمون ببنى مزار املنيا (، أبو بكر) مركز ابشواي الفيوم بيت ويقيمون يف قرية قارون

والقاهرة ومن بيوت عائلة عامر منهم بيت الشامخ يف البحرية وبيت سلومة يف أبو 

ا  عبد الكريماملطامري بحرية ومن بيت  متواجدون بيوسف الصديق ونجع أيض 

  (،مرصالقبائل العربية ب) الدالجوه وبطن اهريت وىف إطسا بالفيوم

يف مركز إطسا والغرق وطحاوى بابشواي ومنهم عائلة  :

بة الشمى بقارون الغل أبو عيت أبوحربه باخلواجات  الغالب ومتواجدون يف خرا

ونقوالوعيت بو قريريصه فيالسعده بإطسا واخلواجات بيوسف الصديق وعيت 

 بالغرق إطسا وعيت امحدى بنقوال بالغرق بالفيوم أبو النوربوحمرييج يف 

ء وجدهم يقال  ،وهي قبيلة كبرية وبطوهنا متسعة يف ليبيا ومرص عىل حد سوا

 . عبد الدايم بن برغوث األكرب ابن الذئب بن أيب الليل

والثانى  ،رعيضات) األول :

ومن عىل (، صبح - نرص - منصور - عىل)  أعقب وقد(، .شامخأوالد  -
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 االعرج - الذباح - الغريث - جرب - الرقعى - أيب بقوشة - أيب مخادة - نشاد) عائالت

عائشة  - امحيد - الزينبى - الزغيد - خدجية - االحيول - قابس - أيب قنيه - امحدى -

 - صارة - الدغيىل - أبو ضبه ومنه خميمر - املقريف - باسل - ضاوى - ومنه محودة

  (.شامم - أبو صاحلة

أبوميز ومنه  - حج حممد وحسن وحممد هقادربوه ومن) ومن منصور عائالت

ومنه مطرود  سوداأل - غسن يبأجدران ومنه خياط و - حرحش - الدالل ورحيم

  (.األشلم والوزارى - واملسن ومحد وصالح والفرجاين

 مدكور - مباركة ومنه امليجنة واحلاج وابن نرص والفقيه) ومنه عائالت :

ومنه االىف وامحدى  يالشيح) صبح ومنه( هيبه ومنه الشليبى والربشة - الدواس -

أبو قليدة ومنه االزرق والشويبيه وصمهود  - عبد السالم - شعيب - وحطمه

 وهم عائالت( القراقع وأبو ،عليوة ،ونوفل ،وهبيج ،أبو شيبة .فيهم عشائر) الرعيضات

 - أبو سدره - شعيب - برنيه - عقبة - أبو مباركة القريقعى - أبو مويس - أبو هريرة)

 شعيرت - مللوم - الرهبان - عليوة - جازية - الشويقى - ابن شعاله - مازن - أبو طيغان

 - العقارية - الصبيحات - أبو حرق قمرة - يصيص - غيضان - يالفاخر - الربانى -

كانت هذه القبيلة تسكن املنطقة من  (.ذيل أبو – صوان - عيسى - حج حسني - الدايخ

 ،صنبو ومركزها الرئييس قرية التيتلية شامىل منفلوط بأسيوط منتصف قناة العسل إىل

ة وتسيطر القبيلة عىل مناطق األنصار ومري والقوصية وصنبووقد قاموا بأعامل شغب سن

م وتم القضاء 1690 - ـه 1102هلم سنه  وقد أرسلت هلم جتريدة ،ـه 1101م 1689

الصحراء وكانوا مصدر قلق للسلطات احلاكمة باملحروسة  وهربوا إىل ،عىل متردهم

م ومل تستطع التجريدة من القضاء عىل شغبهم 1696 - ـه 1108سنه  وأرسل هلم جتريد
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واعملوا فيها  ،ا عىل القرىم حتالفوا مع عربان النجام وهجمو1697 - ـه1109وىف عام 

مرص  يلا أصدر فرمان لوالذي  الفساد وشكى األهايل للسلطان العثامين مصطفى خان

وانضم هلا  ،بمعاونة قبائل اهلوارة ووصلت التجريدة ،حسني باشا بالقضاء عىل فسادهم

وانترصت القوات  ،نضم للمغاربة والنجام عربان الضعفااعربان نصف حرام الغرب و

أبو زيد وقتل منهم الكثري  البحرية يف نجع وفرت عربان املغاربة وحلفائها إىل ،ةاحلاكم

اجلعافرة بأسنا وهربت عربان النجام  الواحات وإىل وهرب منهم الكثري إىل ،رس الكثريأو

ن يوجد بقايا هلم بأسامء عائالت بالصعيد ولكن لآل ،اجليزة وتم القضاء عىل متردهم إىل

سيف ياسني وكان  أبو :وتستقر قبيلة املغاربة يف برقة ومن شيوخها ،املغاربة بالصعيد

وهي من اشهر  يومن قبيلة املغاربة عائلة الرقيع ،وزبرا للدفاع أيام حكم امللكية

العائالت يف ليبيا ومن قبيلة املغاربة حممد املقريف رمحه اهلل ومن املغاربة عائلة شهرية يف 

ا  ليبيا من يف  ويسمون وايفاهلل بن  دعب :القبيلة يف مرص هو عائلة حشاد وكان شيخأيض 

ويوجد نجع للمغاربة يف جرجا وجمريس صدفا (، وايفعرب بن ) هالصعيد اآلن عىل اسم

ا  وتوجد عزبة يف الفشن باملنيا بأسامئهم وىف الفيوم يف قرية املرشك بمركز أبشواي أيض 

 .مركز سنورس بالفيوم طنطاويوتوجد عائالت من بو براقع بعزبة شامطة تبع منشاة 

سم اوعائالت كثرية ب .بصدفا املغريبومن عائالت املغاربة بمرص عائلة غيضان ونزلة 

  .(دور الصعيد يف مرص العثامنية) املغريباملغاربة أو 

 الدخاخنة ومنه جابر – منصور ومنه شعوة واليتامى) فرعني وينقسموا إىل

 رحومه سيدى املرابط تزوجها املسامرى نوح سيدى ابنة هي وشعوه (،ومحاد والشاللفة

الذين أطلق عليهم أوالد وة منه سته شع وخلفت اجلهمي من السوداء وام العمى عمر
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اليتامى بعد وفاة أبيهم وقد تبناهم منصور وأصبحت عائلة شعوة جزء من منصور وهم 

يف قبيلة العرفاء السالطنة وتضم العمى أوالد اخوة عائلة اليتامى من جهه األم واخوة 

 عبد اهلل) كذلك أفخاذ من املسامري وسعيط املتأخني معها ومن شعوة أربعة فروع وهم

قودان  - خالد - جردق - سويكر) ومنهم عائالت(، الرباجات - أبو زيد - موسى -

 عمر - عياط - جاىل - اهلل خري - عىل - مقربى - حممود اجلريو - زرب الليل - بكرة

 قلبه أبو - احلرسة - األجهر – مهيوس - سكلول حييى - أبو علة - لطيفة - حميور -

يةأ - املرخيى - دريسإ -   (،بو شعرا

 معمش - البيض - دخيل - سنان - االسيف - عياط) وهم بطون 

ء -  - مناع - كيال - خنيفر - حج إبراهيم - عبد احلفيظ) ومنهم عائالت( خرضا

 - احلجل - اهلل جار – احلريفة - السويدة - ادريس - سويرى - االجيار - مغتاض

 أبو جنوب - الرباجات - رحيل - سدية - جربين - سبرية - الالىف - املسوتة - القرد

 ( ريضة – أبوطاحونة - أبوغنيوة - رقيوة -

ومن الدخاخنة (، محاد - الشاللفة - الدخاخنة) ومنه بطون  

 شحوت - املشيفى - مطاوى - هبادل - شابح - قدار - دأوود - أمنه - هنيه) عائالت

لة - احلكيكة - ميالد - الرباجات - الغياط - مدللة - كريم -  املقرحى - السوهيي - غزا

  .(عمىاأل - أبو حليقة - معيز - أبو ذراع - كنز - املحقن - أبو جربان - أبو رغوة -

 الصيافة - حجز - شدة - الربانى - غل - اخلرم - األزرق) 

 بالط - دويخ - حرش) محاد ومنه عائالت(. أبو بكر - جربين - أبو كشاش - حمجود -

  (.صكلول - جبيدة - امليهوب - ادريس - الربيغيث - بزاوة -
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 هم أبناء موسى االبح ابن جربيل بن برغوث األكرب ابن الذئب بن أيب الليل

تزوج من امرأتني أوال عقورة وأطلق لقب العواقري نسبه ألمهم عقورة والثانية الذي 

تسمى عالية ولذلك أطلق عليهم العاليا  عبد الدائموأم موسى األبح وأخيه  فياضة

 عائالت السديديومن  (،مطاوع - إبراهيم - السديدي) وينقسم العواقري إىل عامئر هم

 الفوارس - احلدادة - رابح - العامرنة - دينال - هويدي - ماىض - العبار - سليامن)

 - احلالق - النمر - اللواطي) عائالت ومن إبراهيم(، غريبيل - نجم - القطارنة -

ومن مطاوع (، سعيط - الرباغثة - البدور - الفضول - قنفود - غمق - حييى - الطبالقة

 - العبادلة - السويري - القطعانية - أبومصبيه - زيد - فركاش - اخلفيفات) عائالت

 املجاهد ومنهم اسدية عشائر عدة إىل وينقسمون (،الشبالة - الفسيات – العشيبات

يطالية مع املجاهدين ثناء احلرب اإلأمرص  ة وقد هاجر إىلالكز باشا عبد السالم الكبري

يف مركز مغاغة حمافظة املنيا عند صالح مللوم  السعادييف ليبيا وأقام لدى أقاربه من 

ئد السعدي من  عظموالسواد األ. ثم توىف ودفن يف ارض الكنانة مرص ،من الفوا

العواقري يف ليبيا ويستقر يف مرصمجاعات قليلة من بعض األرس يف مغاغة والعدوة 

سويف عائالت  يوىف اقفهص مركز الفشن ببن، شهرها عائلة فياضأبمحافظة املنيا 

ا  ومن العواقري الكحلوينوعقيلة و ىلا أبو حو بسيس يف قرية سالقوس وعزبة أيض 

ومنهم فروع وبيوت العواقري العبار عائلة  وكذلك مغاغة باملنيا السعديبيك  اهلل عبد

بيت حسني عائلة أيب بكر بيت محد بيت غنيوة بيت حممد  عبد اهللحممود بيت عطيه بيت 

بيت محد بيت جاب اهلل بيت سليامن بيت جرمة عائلة شحاته بيت  الشياليبعائلة 

بيت بالعبد عائلة عبد اهلل بيت أيب  يبيت عبد ربه بيت عبد القو املربوك بيت إبراهيم
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رهيبه بيت جارح بيت رطب بيت أيب بطانه عائلة النمر بيت عبد اهلل بيت بلقاسم بيت 

بيت  سوداللوايت بيت أيب شنيق بيت األالغول بيت بريك بيت يونس بيت فضيل عائلة 

ية بيت عريب بيت العتاين بيت الرشع بيت العاديل  املريض بيت الشويطرة بيت أيب شغرا

بيت أيب قزاحة عائلة عمر بيت محد بيت مهيوس بيت سليامن بيت ذكرى بيت مطعطر 

 . بيت العباين بيت التائب بيت الركن بيت أيب شويبه

وهم ينتسبون إىل  برغوثيإىل العواقري والنسبة له  منضمة: 

تزوج من أربع زوجات هم ربيضة التي أنجبت إدريس ومنه الذي  عقل الربغثى

نية وأنجبت عنيزة ومنها العنيزات والثالثة جليلة وأنجبت  الربيضات والثانية قطرا

. وبن زريق ومنها اجلالالت ومن قطيطة القطيطات كويري

 وأعقب األشل(، صبعإأبو  - األشل) وينقسمون إىل :

 (،غليش - يوسف - الدين رشف - سكلول) يونس وأعقب (،األشرت – يونس)

 - صالح) أصبع أبو وأعقب (،قمرية - أمحد - صالح - دخيل – محد) األشرت وأعقب

 – إبراهيم - موسى) حممد وأعقب (،مريم – ساملة) وأعقب صالح(، حسن - حممد

 - عتيقة عمر - زنني أبو صالح مسعود - املربوك) حسن وأعقب (،مؤمن - عثامن

  (.الرتكي - األحول حممد

 العنيزيومن (، الشاعر - عامر - العنيزي) وهم فروع :

 - اهلورى – األخن - موسى - عبدالغنى – قشيش حممد – الرمحن عبد – سليامن)

 عائالت ومنه الشعر (،خنافري - باحلسن - سامل - سليامن - سعيد) عامر ومن (،احلفيان

 - ذيبال - مفتاح - املنيسى – عبد اهلل - رحيم - عىل - املربوك - رجب - إبراهيم)

  .(بالعيد – أم اهلنا
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 ومن ابن زريق(، كويري - وينقسمون إىل ابن زريق: 

 حممد) كويريومن ( عثامن دغيويس - محد - األطرش - محاد - أبوهديمة - النعاس)

  (.السالوي - الضبيب – بالدباير – حسني – حسن - عيل -

 – طالب) ومن الرشقيون(، الغربيون - الرشقيون) وهم :

  (.شعيطر - زغيمري – وارد – الغالق) الغربيون(، بالغراف - صالح - أبو كراع - ساتحو

 السليمي السعاديحلف  العريبات إىلتنتسب قبيلة  :

أمحد من قبائل بني  وتبني أهنم السليميوقيل جدهم هو عريب بن جربيل بن برغوث 

 ومن اهلوائش( اخلنانسة - حممد - اهلوائش) ومن بطوهنا هيب وتنترش يف مرص وليبيا

لة) وأبو الرجم ومنه محد وأبو بكر وسعد وحممد  - ومنه العىل وياسني واألوجىل - غزا

بوحراقة ) ومن حممد -(، غريب ومنه سعيد ومبارك وحويل وكلثوم - الدلنقيهديمه و

د وصالح وساس واأل أبو قشاطة وأبوعقاب  ومنه الروجيي - حيول ومحدومنه رشا

(، اخلنينيس - األبعج - األحول - الرضيف) اخلنانسة ومنه(، والزرقة وحسلوك

 عمر حليمة - اهلامل - الفقيه - شكيوة - األرايض - يونس - موسى) ومنهم عائالت

  (.حسني – إبراهيم - الكاسح - خليل - سنينة أبو – عبد اهلل -

 .(األطرش ومنه الطرش - سلطان ومنه السالطنة) أعقب عريف :

 (،ونجل رحاب ومنه حرحري – أبو زغبة ومنه سالم وفرشح) :

 عائالت ومنهم (،مجيل - عموش - احلواز - العسبىل) ومنه السالمية وهم سالم

 الفرشحة (،الوارد - جودة - املسلوب - حفرت - دريسإ - جربين - سعد - فاطمة)

 - ةأبو حليم - دمآ) ومنه عائالت(، عمىألاأوالد  - شويرب أبو - احلاج) ومنه

(، النجول - الرحابات) السالطنة احلرحرية وهم(، زنفأ - أبو هندى - عميشيةأ
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 - الدائخة - محد - ناهد عريف - الزريب) الرحابات ومنهم الرتائج ومنه عائالت

 أبو زهو - الكرش) ومنه عائالت( قدير - عرص) النجول ومنهم( ابن حجز - صاحلة

وهم  : (.عضاض - الطلية - الصهلة - غنيفق - الدفضه -

 حييى - حسن) الفضيلة أويونس ومنه عائالت - اجلويمعه - هبيه - برش - عىل) فخوذ

 - العىل - املحاقن - عوض - الصيدى - الزويل - غومة - مهون - صالح -آدم  -

  (.يالنعري - القبيىل - يتيم - حممد - هند - األربيد

(، العيفج - بلحمه - يوسف - الذرعان) ومنهم :

أبو خشبيه  أبو سعد ومنه - سليم وحممد الفارالرضيف ومنه ) الذرعان ومنهم عائالت

 أبو عوكل) يوسف ومنه (،أبو بدو - الصدية - مرعى ومنه الرتبه - والنطاح وجويىل

 - أبو عرق - واعر - عىل - زقيب - حممد) ومنهم عائالت(، الصيافة - شائدة -

ومنهم (، عايرة - الوضخ - دمآ) بلحمة ومنه(، فطيمة - رحيل - أبو الضباع - االشرت

أبو  كريم - الرشيرشة - ربيدعة - احلقيق - أبو هيسه - رفيعه - فطومه) عائالت

 - اهلدل) ومنهم عائالت(، الرقاقنة - النحيالت - اجلواهرة) العيفج ومنه(، شيحه

 مبرييكة - زعرت - الصليليخ - عبد الرمحن - غيضان - جراب - املشاهدة - القضام

 - غيضان - املسامرى - كميالت - اجلواهرة - الرقاقنة) ومنهم عائالت( بليقة -

 - بوعوكل - شايدة - بوجديرة - اجلراب - الزميالت - اهلدل - بوثنني - القضام

 - األعمى - فراشلة - احلسابات - سلطان - الطريف – مرعى - رشرشة - الوسخ

 - الضفدع - عرص - بوغريف - بوهيسه - يحويط - الزريب - بومضيغفة - احلةالص

 . والكثري( العسيىل - املسلوب - السالمية - الناضورى - حبارة

 



 

 

حمارب بن  :وحمارب وهو ،وهم بني سامل بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة

بني  أهم فروع ومنهم بنو عائد أحد ،مرة بن هالل بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة

سامل وحمارب قبائل احلرايب  وترجع إىل ،نتحدث عنة عن بنو عائدما سوف  :سليم وهو

 – فايدبني  – حواسبني  – إدريسبني  – العبيدات) اخلمس يف رشق برقة وهي قبائل

  .(أمحدأوالد 

وقيل كذلك أهنم  هلم نسب عىل أهنم أرشاف حسنيني :

عبس حتالفوا مع بني حرب بني  من بني صبيح من فزارة وقيل من قبائل الرشايدة من

  .سليمبني  من

سم شائع ا :يوجد هذا االسم يف عدة بطون يف قبائل العرب وهو

حرب بن ربيعة بن بني  وحرب من – هالل بن عامربني  بنو حرب من) نذكر منهم

 – اليمنبنو حرب من مهدان  – علة من اليمنيةبني  بنو حرب منعامر بن صعصعة و

بة بنو حرب بالصعيد املرصى بنو حرب بجزيرة  – بسوهاج وقنا وأسيوط ويقال احلرا

 – العصامن – عبد اهلل)بني  ومنهم (ساملوبني  مرسوح يبن) العرب وينقسمون إىل

وهم  (الناصف – اجلارس – البوضمرة – احلرباوى – الزهريى – املظفر – احلارس

ما نتحدث  :وهو سليمبني  وبنو حرب من مهدانغالبا من اليمن من خوالن أو من 

وسبب . من األرشاف أو سليمبني  وشاح منبني  وقيل أهنم من بنو حرب من ،(عنه

  .سليم داخلهابني  كثرة القبيلة دخول بطون من
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من بنو  ،وهم قبيلة عربية شهرية ،(حرباوى) أو (حريب) :ومفردها

الليل يف احللف أيب  حرب بن عقار بن الذئب بن سامل وأرجعهم البعض ويقال هم ذرية

وهم من  .املعروف بالسعادي من الكعوب من عالق من بني سليم القيسية العدنانية

مثل  ،يف مرص وليبيا العقاقرة ويشارك احلرايب يف النسب العقاري عدة قبائل مشهورة

اخيه أوالد دخل يف  اخيه حرب والسننةأوالد دخل يف  عىل الشهرية والفايدأوالد قبائل 

عبيد ) ومن أبناء حرب بن عقار عيل واحلرابى قبيلة ذات بأس وقوة وهبا آالف الفرسان

أوالد محد ومنه  – ومنه الدرسة إدريسو – حّواس ومنه احلاسةو – ومنه العبيدات

صغر ابن أخي حرب وأصبح ضمن القبيلة وبطنا من كام انضم للحرابى فايد األ ،(محد

يد ،بطوهنا  ،من الرباغيث من السعادى أيضا ،(فايد األكرب) وفايد هي غري قبيلة الفوا

كام انضم للحرابى قبيلة الرباعصة باحللف وأصلهم من  ،واآليت التفصيل عنهم

.عبس من غطفانبني  األرشاف األدارسة أو من

 : 

يع – العواكلة – شاهني – غيث) ومنها عدة عامئر  ضاوى أبو – عبيد – الرشا

 – األمياط – رفاد – مزين – جازية أبو – مباركة – عدال – عبد الكريم – قابس –

 ( واعر – العاللقة – الرزنة – مريم

 ،(أبو رشيع حممد – شاهني – عوكل – واعر) أعقب عبيد بن حرب وقد

أبنائهم هبم تزوج عدة زوجات عرفت الذي  األبح عبد املوىلعبيد ومنه وأعقب واعر

أبو  – رفاد – أبو ياممة) ومنهم عائالت (مريم – قابس – مسعودة – حبارة) وهم

( حبيب – الرضيرى منصور – عبيد – قابسأوالد  – مريمأوالد  – أبو حبارة – ضاوى
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 – زيدان – عبد الكريم – سعيد – ودادى الدايم عبد – عمر – من بلجة) عوكل ومنه

 ومن أبوياممة (رحيل – سهل – اللهيب عىل – اجلباىل – مخاشيه عبد اهلادى – لعج من

 عىل) ومن سليامن عائالت (منصورالرضيرى – عائالت أبوجازيةعىل ومنه  – سليامن)

( رحيم – يوسف – املربوك – الشوبكى – األقنط – عمر – شنهور – احلفيظ عبد –

 . وكثري العائالت

 – ذؤيب ومنه غرسات – املرىض – جلبريىحبيب ومنه ا)

 – عالق – اخلادم – فراداأل – عويضة – أبو مغاثة) غيث ومنه عائالتأوالد  ،(وامللج

 – إبراهيم – أبو بكر – زكرى الفرخ ومنه) ومنهم فروع كثرية نذكر منها عائالت ،(عدال

 حويل – طه – شاوش – النشوالت) ومنه عبد اهلل عويضة ومنه ،(سعيد – بصيص – واىف

 – الذائح – أبو بليلة – مطرود – كشار) أبو نضارة وجرب ومنهم الفراد ومنه ،(املزلوعى –

 غانية أبو – تنسيمة أبو – فيكرين) ومنهم وعامر تيهه أبو ومنه اخلادم ،(عبد السيد – دواء

 .(قامر – طنش) ومنه العاللقة ومنه عالق ،(املحفرش – ادم – القادر عبد –

أعقب من زوجتني األوىل عائشة الذي  ومنه الشيخ ريان بن األزرق 

 ومنها سلطانة الثانية الزوجة ،(مفيصع أبو – مصباح – حسن) ومنها العيشى وهم

 وقد باإلسكندرية احلرابى بنجع عبد القادر بزاوية حممود ذريهو (حممود – يونس)

 قنديل) ومنه األزرق بن مبارك ،(بخاطرة وهو سامل – السبع – ةحسون) حممود أعقب

يه أبو) عائالت قنديل ومن ،(ذبح –  ومن ،(حسني – سليم – صائبال – أمحد – سوا

  .(قتال – بخاطرة – طريفة) – ذبح

 منصور) بن واعر بن عبيد بن حرب ومنه 

 حممد) منهم ومنهم عائالت نذكر ،(أبو جازية – سليامن – منصور فايزة – القادر عبد
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 – ماىض – صغر – الرشيف – معتوق رخيص سويكر – حليمة – حممود – عبد اهلل –

 السيد عبد – عبدربه – عىل – بالقاسم – مطرييد – غيضان – أبو بكر احلج – مطرودة

ية –  مباركة – عمر الكريم عبد منصور – سليامن – هرهرة – رمضان وحيدة – دمآ رسا

 سعيد – عبيد – عبد العاطى – خليفة – إدريس – سوحيل عقيلة – فرحات – زيدان –

موسى أو  – ادم الشاوش – شهبه – الزهاق – حسونة – رخيص – خليل – منيسى –

د – أبو مغاثة – عقبلة – السويدة   .(البكارى – أبو خفيل – األفرا

د – لطيعةأيب  – امحدى – رعىم – محد – عمر) ومنه   – عبد اجلوا

 – عبد احلفيظ – املحيميد – عبد القادر – يونس – موسى – سعيد – سليم – صالح

 ةبزاوي ومن عائلة ضاوى فرع بالعامرية ،(عىل – صائب – ادمح – دمهان – حسن شنزق

 ضاوى بنجع احلرابى وهم ذرية حممد أبو عبد القادر

 امحيدة االلتق – واعر – امحيدى – سوحيل – العبيدى) عائالت 

  .(عبد الكريم – الشليبيى الفريخ – عىل فايز – امحيدة – لبيدى –

عبيد  ،(جليوة – اجلاليه – يوسف – طه – دمآ – العارش) ومنه 

أبو ) مزين ومنه عائالت ،(موسى – زائد – الشواعر – مرعى – منصور العىل) ومنه

وعويطى  ومنه اجلباىل املشاي – ام اهلناء – أوجود امزرير – عىل – صالح – فاطمة

 ، (عىلأوالد هنم من أالزعريات قيل  – الزعريات – وسليامن وأبو ريم وحواس وعمر

 – الودادىأوالد  – بلجهأوالد ) ثالث بطون وهم وينقسموا إىل 

 – بركات – الدائم عبد – أبو حلية – موسى – عمر مطرييد) عائالت ،(لعجأوالد 

 سعدة – منيسى – زيدان – عبد الكريم – األبعج – خليل – سميعة – فكريين – سعيد

 احلمرى – الرتاكى – برش – اجلبيىل – عىل اللحيب وهم اخلاملشة – مرير – بالقنفذ –
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اجلباىل من ( اجلباىل – رحيل – شالل – مراجع – سهل – النجاجرة – الدبيحات –

روحه بن حممد  امللقب بسيد الرمحنعبد  العائالت الكبرية املنترشة يف مرص ينتسبوا إىل /

بن يونس بن عوكل بن  عبد اهلادىبن  عبد الرمحناجلبل امللقب باجلباىل بن احلسني بن 

 وهم عائالهتم (صميدة – حسني – جماور – السعداوى) أعقبالذي  عبيد بن حرب

 أبو – مريوة – كروز – مشريى – سيف أبو – سامل – الوليد – الفقية – عبد الصادق)

 – الفالح – طبل أبو – مسعود – الكعامى – رحيل – شخطورة – الالىف – عجيلة

 – مهلهل – سنان – مجيع – زيتون – العامل – طرطور أبو – الضبع – ميحاط – الناموى

 أبو – الوكيل – فيض – املرابط – التاجورى – يونس – معوال – العورانى – غزى

 – الشامخ – زكريا – عنان – عون – مروان – عقيل – الضعيف – الرقيق – راوى

 .واملحافظات بالفيوم رشون يفوهم منت( الصغري – الشطشاطى

شعاله  يبأنعيجة والعويان وأيب  ومنه 

 – االعور – فضيلة – اجلبريى) حبيب ومنه عائالتأوالد الشويكى ونوح والذؤيب و

 ميكائيل – أبو فوية – املرىض – أبو نجمة – باسل – سمندر – أبو قفة – عىل – أبو بكر

 – م اخلريأ – املجلوم – مباركة – طاميه – غرسات) الذؤيب ومنه عائالت ،(كريم –

  .(خليفة – إبراهيم

وهم من احلرايب ينحدرون من حواس بن احلاسة 

هالل بني  زعامء سليم وسعدة بنت أحدبني  الليل من قبائلأيب  بن عقار الذيب حرب

القالبطة والقساسمة وهم ذرية ابنني مها قلبط  :قسمني ىلإكام تقول املراجع وينقسمون 

وقسام وقد تفرع من الثاين فيام بعد الشبارقة والبخايت وهم ذرية شربق وبخيت من 

 ،(البخايت – 3 .الشبارقة – 2 .القالبطة – 1) ةتتكون من الثالثة بطون كبريو قسام
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 :قسام / قلبط مويس أنجبومزاطل ثم  إبراهيم أنجبحممد وحممد  أنجب :قلبط

عاممة  أبو أنجبو .أبو عاممة واحلمري شربق أنجب :شربق شربق وبخيت / أنجب

 أنجبووعبد اهلل الصغري /  جهراأل عبد اهلل أنجبو ،(من مغاثة) وإسامعيل عبد اهلل

 أنجبو .توازر عمر أنجبوتوازر  أنجب :بخيت :احلمري .نوح وشعيب إسامعيل

. غرير ذئاب وعري أنجبوبخيت غرير 

 :إبراهيم :تتكون هذه العمرية من العائالت والبيوت التالية :

هيبة  أنجب وفاطمة والفرح إدريسو عبد اهلليوسف و أنجباملربد ومربد  أنجب)

عليهم اسم ويطلق  :قفة اخلادم وهرير واملجدوب وعبد الرمحن وااليف أبو هيبة أنجبو

الرمحن  قريد كميش وعبد أنجبوهيبة القريد  أنجبو .م وهي زوجة إبراهيماأل

 . الغفار عبد وحممود ومغلية وأبو

 :قفيفة وايف وزيدان قطع الدوييل وأبواأل أنجبوقطع األ أنجب

 عبد القادربالربعي  أنجبوقطع بالربعي األ أنجبو .ويقيم هذا البيت قرب عني مارة

الصليلخ  أنجبوقطع الصليلخ األ أنجبو .والفرجاين واملحجوب ومسعود وإبراهيم

 :املوايس ويقيمون قرب العرقوب .ومصطفي وعيل حممد وقشيش واحلبل وإبراهيم

أبووقة  ورضيرة عبد اهلاديأبو لوية و أنجب. سدادة أبو أبولوية أو حراراملوايس األ

 أنجباللواح واللواح  أنجب :نقو ىموس سعيد وحويج أنجب :حويج. والصيد

غفيلة غفيلة والفقري  أنجبونقو غفيلة  ىأنجب موسو ،عرعاز والقبييل وأبو خروبة

أنجب و .حول وحممدبالل الرويعي واأل أنجبوبالل  ىأنجب موسو .واحلفيان

 . يونس يونس وأبو غبائن وأبو سلطنة وطاهر أنجبويونس  ىموس



 

371 

 

 

 عبد اهلل :العائالت والبيوت التاليةيتألف هذا البطن من  :

 أنجبومطرييد شدة وجرب والفردى  أنجبوعبد اهلل الصغري مطرييد  أنجب :الصغري

 جهراأل .والغويل وبالقوريش إدريسامليار احسني و أنجبوالصغري امليار  عبد

أبوقفة  جهراأل أنجبو .البعابص عقيلة ونايف أنجبوالبعباص  جهراأل أنجبو

لة  أبو قفة أبو أنجبو  عور منصوراأل أنجبوعور األ جهراأل أنجبوقفة ورشيعة وغزا

وعامر  ىأنجب أبو جلطة موسوأبو جلطة  نوح أنجب . واحلاج

 .شعيب بالش وسامل ومعتوق وأبوحقيفة أنجبونوح شعيب  أنجبو .وحسني

شعيب  أنجبو .سعيد والرقاعة وجاد اهلل أنجبمويس وميس  أنجب :شعيب الفييش

  .من عريب ونعجة وإبراهيم وعيل وحسونة أنجبوالفييش 

زملط ميالد وباحلسن وبالكسريات  أنجبوزملط 

 .ىأبو بكر وموس أبو حمجوبة .املجذم وبالعون أنجبسلمي  .وغويزي

 .الزاوي دهيوم ومطرود وشحات وابركة أنجبوالزاوي  أنجبوغريز العيورة 

العيورة عرعار  أنجبوعطية رخيص وعيون واحلرش  أنجبوالعيورة عطية  أنجبو

يوسف  أنجبحممد وحممد  أنجب :اذياب أو عمر .حريق وحممد عرعا أبو أنجبو

عيل وباسل وخميون  أنجبذياب صميدة وصميدة  أنجبو .ومايض وسعيد وميس

النكاح ومنه . حنة ومنه حممد وغفيلة أبو حليقة حسونة محد أبو عيسى أنجبو عيسى

فيلإسعد و  . رسا

عمر  أنجبو .هندي أبو جازية أنجبوهندي  أنجبعمر التوازرة  .

عمر  أنجبو .برعاص مقامي وهزاوي والكاسح ومحاد أنجبوالتوازرة برعاص 

عمر التوازرة  أنجبو .عيسىعبد الصادق يونس ومحد و أنجبوالتوازرة عبد الصادق 
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 أبو أنجبوقنتلة  أبو أنجباجلامعة خليل واللطيف ويوس املاللشة  أنجبواجلامعة 

الطويل عيل ومحد  أنجبواملاللشة الطويل  أنجبو .هيسة قنتلة مقامي وعطية وأبو

 . عبد احلاكم دأوود واجلالح وعرنيط أنجبواملاللشة عبد احلاكم  أنجبو .وحسني

الذئب فائد وربى  هخيأربى حرب ابن  الذئب بن عقار وقدفائد بن أوالد وهم 

ملحوظة دخلت بعض العائالت العربية ) ،سنينة بن الذئب بن عقار أبو هخيأعىل ابن 

يد مما أضخم من عائالهتا وبطوهنا فايد إىل أوالد ينقسم بطن و (بالفيوم يف قبيلة الفوا

 – صالح) ومنهم بطون، (وداوود – وسعيد – ويونس – وصالح – إبراهيم) عشائر

د – دينال – سعيد – داوود – يونس – إبراهيم  الطاحلى – طوير – هارون – عبد اجلوا

 – عائشة أبو)  .(آدم – رحيم – الكوهى – خرضة أبو – قنفود –

 – أبوشغيلة – الزلقمى – عزيز – أبوشعيلة – الزقلمى – القصيصيب – رشف الدين

 عائالت  ومن، (خرض – دينال – يونس – صالح – إبراهيم – داوود – عزيز

 – غيضان) ومن صالح عائالت ،(كالب أبو – معتمد – محيدة – عائشة أبو – جرب)

ومن  ،(جودة – راحيل) ومن يونس عائالت (حممد – الفيومى – العيص

 ومن  ،(دنيال أودينال – خرض – دبيكةأوالد  – شاشأوالد  – عزيز) 

د – عىل)  – أبورقاش – أبوشغيلة) بن دينال ومن  (هارون – طوير – عبد اجلوا

 – أبوشبيكة – يوسف – دخيل) بن دينال  أنجبو (سعيد – اجلاىل

 يعقوب – خليفة – جربيل – صالح – عامر – سعيد) ومن دخيل( العوامى – الطاحلى

 املنفى – خروبة أبو – عقيلة – رشوان – صالح) ومنه عائالت  (زروقة أبو –

ومن أبوبكر  (بويرى – بكر أبو) وأعقب  (بوىض – اجلالد – مؤمن – زايد –
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 جربيل) أنجبالذي  ومن سعيد  (البد – عطية – سعيد) أعقبالذي   

  أنجبو (امريض – عوض – الدامى – لطيف)  أنجبو (سعيد –

الذي  ومن عطية بن عامر  (مهنى) حممد أنجبو (عامر – عىل – فيصل – حممد)

 اللطيف عبد) ومن  (طحاوى – عامود) ومن  (عطية – مرعى) أعقب

  أنجبو (موسى – الشاذىل)  أنجبو (عىل – طوير – العاطى عبد –

 بن طوير  أنجبومن ، (البد – حامد) ومن موسى (حممد – سامل – إدريس)

 ومن حممود (حسني – حممود – حممد)  أنجبو (داوود – خليل – عوض)

 – الشيالبى – معيوف – امحدى) ومن حممد (منصور – احلميد عبد – األنصارى)

 (عبد اهلل – مرجتع – جلغاف – حممد – طلبة – مساعد – محد) ومن حسني( سلطان

الدارة امللقب  – البظيوات – هويدى – غيضان) بن فائد ومن ) أنجبالذي 

د – منصور) ومن حسن عائالت، (ادنني – العيص – بالفيومى ومنه كيشار  عبد اجلوا

 بن فائد ومن  ،(محيد – أبوعيسى – خمتار – أبودربالة – الشويب – (الذيبة)

 أبو – منشاوى – سليامن امللقب باألقرع – رواق – محيدة – عائشة أبو – جرب) عائالت

 – رضوان – الكاسح – شقلوف – مرعى – هليل – نوح – حسن – صالح – كالب

 – جربان – الديار أبو – قيصل فيصل أو – طحاوى – حوش أبو – محودة – معيوف

 عزيز) بن فايد ومنه  ،(معاون – الغضبان – مناع – اهلبودى – حلفا أبو – مسعود

 أبو – اسجيد – خبيلة – شنون – ارجيح) ومن  .(دنيال – خرض –

 الفاسكى – بوسبب – شامطة) عائالت ومن  .(الفاسكى – حيلة أبو – سبب

 ومن  (حممد – البصري – الرغاوى – هليل – العكر) حسونة ومنه – حبلةأبو  –

 محد – الرمحن عبد – نوفل)  ومن  (عبد الرمحن – رضوان – سليامن – إدريس)
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 ومن  ،(رحيم – احلاج – لطيف) وهم عائالت ، (بوحوش –

 ومنهم عائالت  ،(طرشاأل – رجعة – املربوك – خليل – حممد – عىل) عائالت

ومن ، (حميميد – أبو خروبة – لكاسح) ومنه  ،(رنة – يونس – عطيوة – زويط)

 (حممد – القاسم أبو – جودة – اشعيتان – رحيل – عبد اهلل) فايد عائالت 

 . بمرص سويف واملنياوبني  وينترشغالبيتهم ىف ليبيا والفيوم

 عبد اجلوادأوالد ) وهم بن حرب بن عقار وينقسمون إىل عامئر إدريسهم بنو 

د .(الرباغلة – حممدأوالد  –  – الشلامنى – الرسيريق – أبو عوينة أمحد) ومن عبد اجلوا

 – وزرة – حسني – عادل وفيهم رئاسة الدرسة) ومنهم عائالت ،(اخلشيبى – شعيب

 الغوج – حممد – أبو عىل محاد – حممد العمية – أبو اجلودة – احلفيان – األعور – خالد

 وعابد حامد ومنه حممدأوالد  – أبو بطانة – الغرياف – اجلديد – قرقود – زلوط –

 ومنه شعيب – الشهاوىأوالد و جنينةأوالد  ومنه الشلامنى – ومسعود والدغار

حممد كليب  – يسىع – سميع وأبو وقنفود وصنعانة وامحدى خمبش وأبو العظيم عبد

 – عريشة عامد أبو – القوى احلجازات عبد – وداد – بشري – منصور – الزقوبى

 – دبنون – الزقوبى – عبد املوىل – شويشني – نوء أبو – عصامن – الدوال – السعيبى

  .(شلوع أبو – سرياأل

 الزوى – نايل – أبو زيد – قندول – أبو فضيلة – طالب – محزة) أعقب محد

خليفة ) ومنهم عائالت كثرية نذكر منهم الطلوح ومنهم ،(راجح – بالذان – ظافر –

ز  – يونس – الرازقعبد  – امحيدة – يونس ومنهم بالقاسم – إبراهيم – خالد – رشا
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 – حممد – سعد – زايد – حسني – إسامعيل – سابح – عطية – سعيد – عثامن – حممد

حج  – اهلل عبد – املهري – بيلقاأل – عميش – يوسف – إدريس – منصور األطرش

 أبو شعيفة – امحيدة عائشة – قطشاأل – أبو حليقة عطية) عائالت طالب وهم ،(حممد

 مبرييك – حولاأل – سعد – العقاب – مرعيط – انتيفة – شاعيدةأبو  – أبو فضيلة –

 سنهارة – عبد السيد – عباس الفالح – عثامن – صالح – القاسى – سليامن – يونس –

  .(حممد أبو عصامن – محد الونه – بالعيد –

جرب ومنه  – يونس ومنه بخاطرة ومكلب وأبو ذراع) وهم 

فيل العقابىإ أبو زيد ومنه حسني  – وحممد وشلوف وحريق والرقاد واحلطيوى رسا

  .(وعتيق وأبو خميط

عمران ومنه االعور وخبيلة وكميل وأبو غزالن واملفلوق ) ومنه 

الزوى ومنه  – وجويىل ورحيل وباحلسن والنشاق احسيسيب ومنه عيل – ومهيوس

  .(ومحد خالد وحممد بكر أبو

سميع ومنه حسني وشعيب وخليل ورحيم )

دردرة ومنه البلوزى  – طرشعريبة ومنه شدة والعريقات واأل – صدرة وشباح وأبو

 – ومنه زنني والباهت عبد اهلل) وهم  (م اهلنا وأبومقورأوبحيزة و

ومنه عمر  – التوم ومنه إبراهيم وسامل – ودهيوم االجريب ومنه سليامن وشعيب وخليفة

 ( فضيضة ومنه فضل اهلل وفضيل – شعيلة وإسامعيل

كل مايتعلق بقبيلة الرباعصة وهذا قليل من كثري عن هذه القبيلة العربية 

صيلة من قبائل مرص وليبيا وتونس والسودان وقبيلة الرباعصة هي قبيلة من قبائل األ
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السيد حممد برعاص بن ) وهم ذرية .دارسة يف مرص وليبياالعروسيني من األرشاف األ

مد بن عمر بن عيسى بن عبد بن حمأمحد  فخر الدين حييى بن نايل بن حممد بن

بن عبد الكريم بن حممد شجاع  بن يوسف بن عبد الوهاب بن حممد بن إبراهيم الوهاب

بكر العلمي بن عيل بن بو أيب  بن مشيش بن عبد السالمالدين املغريب الوزاين بن 

الثاين بن  إدريسمزوار بن عيل حيدرة بن أمحد  بن عيسى بن سالم العرويس بن حرمة

األول بن عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط وقيل أنه ينتسب  إدريس

ولو كانت ضمن التقسيم املشهور علوا  ىها غطفانية حتأفخاذلقبيلة مطري جيد بعض 

 هنم ينتسبون إىلأحيث  ،(علوا ) الرباعصة منوبريه وهذا ما تؤكده حقيقة نسب 

ينسبهم  وهناك نسب ،(بريعص بن بدير بن سويعد العوين العبديل الغطفاين العدناين)

يعص بن رشيد بن مريبيع بن بر) عبس الغطفانية عىل أهنم ينتسبوا إىلبني  إىل قبيلة

حذيفة بن  ربيع بن احلارث بنبن مبارك بن مرشود بن راشد بن مريبيع بن  سلامن

بن خراش بن سعد بن مالك بن الربعي بن خراش بن بجاد بن مالك بن غالب بن  سامل

بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مرض بن ( عبس) قطيعة بن

ر بن معد بن عدنان حبني ) :اجلد العارش للرباعصة ولربيعص اخوين مها :وهو نزا

وبخصوص الرباعصه بالسودان هم  ،(ومحدانحممد ) :بناء بريعص مهاأو ،(ومشخص

نفسهم الرباعصه بليبيا وعددهم كبيري وهلم مكانه قووويه بليبيا وهم ينتمون إىل قبيلة 

وتزوج والدته  هالشيخ محد بن حرب بعد وفاة أبي الرشايدة وقد تبنى حممد برعاص

ويسمون عشرية الطلوح  ،(أبا فضيلة – طالبا – محزة) منها أنجبواحلاجة طلحة 

 – عبد) مسعود أنجبو ،(عبد املوىل – نيحس – مسعود) حممد برعاص أنجبو

يونس  أنجبو ،(حممد – يونس – حييى – حسني األطرش) عبد أنجبو ،(عريف
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وجليد وزايد من زوجته  – زايد من زوجته طاميه – جويفى) أعقبالذي  موسى

 ويعرفو – سليامن – احلفيظ عبد – محد – حسن – عبد الرمحن) وأعقب جليد ،(مهدية

موسى وهم  – مقرب) ألمهاهتم وأعقب سليامن نسبا خرضةأوالد و املغريبيةأوالد )

طامية عريف أوالد ومن  ،(جلغاف – حدوث) وأعقب مقرب ،(من زوجتو الدائخة

 ومنه املساعيد البطن هذا ويسمى ،(قريط – شعيب)، (زايد – اجلويفى) ومنه عائالت

 ومن ،(اصبع أبو – اهلادى عبد – واملنترص) – اليتامى – خزاعل – اخلفاجى) عائالت

لة – مري) ئالتعا املغريبية أبو بكر واملهدية ) ومن مريم عائالت ،(احلجاج – غزا

ومن  ،(حسني – سعيد – مغلية – مريم – عويشة – مربوكة – نجيمة – مدلله) وهم

لة  ومن احلجاج ،(أبو قويطني – السيفاط – اجلاىل – يونس – خدجية – الشاة) غزا

 عمر) جلغاف ومنه عائالت، (حفيظ – مقرب مربوك – عطية – إبراهيم – الكيالنى)

أيب  – مربوك – مللوم) ومن الدائخة عائالت ،(سامل – فرحات – موسى – صالح –

 العكروت حممد – حسن األسود – بالقاسم – محاد) عائالت عبد الرمحنومن  ،(وشاح

 – الفرجانى – عبد ربه) ومن حليمه عائالت، (محرحسن األ – حممد أبو دوير –

بدة عائالت ،(أبو عوض – الكريم عبد  – قزاحةأيب  – صالح – حبيب) ومن اهلرا

ومن ، (النبى عبد – سويكر – العريم – الضويلة) ومن الشواشنة عائالت ،(احلورى

 ومن زايد عائالت ،(اجلوير – عجاج – موسى – يوسف – الشامخ) اجلويفى عائالت

 الراضة) عبد ومنه عائالتأوالد ، (اللطيف – محاد – جويدة – احلليق – لغم – يونس)

 مطري – يونس – عبد اهلل) األفراد ومنهم عائالت – مؤمن – حسني السمني – هدية –

د – عمر الرتتوبى – قويدر – ةشيب أبو – الغرباوى –  عائالتاملساعيد ومنه ، (عبد اجلوا

أيب  – مرشى – عباس) الفايدية وهم عائالتأوالد ، (اليتامى – خزاعل – عريف)
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 – دربولة – كذيب – وهب – محودة) قريط ومنه عائالت ،(الفرخ – زيدأيب  – رشود

 عويشة – ياسمني) خزاعل ومنه عائالت ،(وابعه – طبيز – صالح – حليةأيب  – اللبيدى

 – منتص) ومن اليتامى عائالت، (الدبكى – إبراهيم – محاد – الغول – حممد – نو –

 أبو – الطيب – سليامن – شعيب – غم أبو – املرخى) ومنهم عبد اهلادى – اصبع أبو

 – عبد – احلاج – حممد – شعوة) عائالت حسني بطن ومن ،(شدة – محد – هيسة

 أصيهب – كائد – رحومة) عائالت شعوة ومن ،(البجاجة – عبد املوىل – القادر عبد

 الفرجانى – جياش – مرعى – الرعيىض – الىف) بو مغاثةأ – عرقوب أبو – الرعيىض –

ومن  ،(حسن – يونس – مفتاح – عبد اهلل – عبد الرازق – موسى – حممد صالح –

أوالد  – عبد املوىل – عبد الرمحن – عبد الواحد – غزاالت – املهاوى) احلاج عبد

خشيم ) سليمة ومنهأوالد  أوالدهويسموا  عبد القادر ،(خمبشأيب  – املرشى – امحدى

 عبد اهلل – بكار – فكريين – أبو حنتيشة – حممد العظ – سليامن) خبيلة ومنه عائالت

ومن  ،(الغرباوى – العريضة – عوض – عثامن – حفيرت – عىل – املدهم – الشوشان –

أبو  – النظيف – جمحود – بكر أبو – موسى إدريس – البثبث – رضوان) عبد املوىل

أبو و عبد اهللعىل و) ومن البجاجتة ،(املربوك – احلجيجيل – الشويعر – سقاوة – هبية

محد  – السكران – عىل دمونة – القاسى – املرجتى – إبراهيم) سليمة وعقوب ومنهم

  .(املرخى – عميش – عبد الرمحن – شعيب – مريز – مطرود – سعد

الاله  وعبد بياض) الفيوم وهم عائالت يف الرباعصة يف مرصأبناء قبيلة  وينترش

دكم وعقيلة  – املربى – اهلاين – مفتاح – لطيعة أبو – حمجوب – اجليالنى – بأبشواى

 .وهلم فروع ببنى سويف واملنيا( دسوقى – نمر – وجاب اهلل وفيكرين بسنورس
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اآلن هم البطن األهم ضمن قبائل احلرابى  الرباعصة :

فقد جاء فخر الدين نايل والد حممد برعاص  ،ودخول الرباعصة فيهم له قصة تارخيية

أبوه فمكثت أمه يف  وقد قدم أباه وأمه للحج ثم توىف ،وقد أوضحنا ،من املغرب للحج

ثون يف ليبيا وذكر الباح ،والدهوتربى حممد عنده وضمه أل ،برقة وتزوجها محد بن حرب

أن والد حممد برعاص كان قادما من جبل أعالم القريب من طنجة يف مراكش وزوجته 

كبرية فقد كان نامء الرباعصة متزامنا  وينقسم الرباعصة إىل عشائر .تسمى احلاجة طليحة

قوة ضاربة  شكل الرباعصة .مع نامء باقى بطون احلرابى قبل ستة قرون من الزمان

ا بـدوار الرباعصة واحتضنت شيخ املجاهدين الشهيد البطل عمر جماهدة سميت تارخيي  

املشرتك ما بني املنفة قبيلة عمر املختار وبني  واألصل يوذلك للتآخى التارخي املختار

 ،وزايد، جليد) :وأهم عشائر الرباعصة. أبناء عريف بن مسعود بن برعاص الرباعصة

 (وخزاعل ،واملساعيد ،واليتامى ،وعريف ،واحلسينى ،وضياء ،واحلويفى ،ويونس

ومن  .سويف والغربية والدقهلية والرشقية وغريهاوبني  ومساكنهم بمرص يف الفيوم

ء) أشهر عائالت الرباعصة يف ليبيا  (مازق والصيفانى وحدوث ومقرب واخلرضا

  .واألخرية مقيمة يف مرص من مدة تقارب قرنا ونصف القرن

 – املرازيق – الكيكات – اجلالدان – عمرى يذو – العمريات) ىف اململكة

نيني – الرشوق  ( الفرا

وبدأ نزوح بعض فخوذ من احلرابى إىل مرص يف شكل 

مجاعات متتالية صغرية خالف قبائل السعادى التي نزح معظمها يف شكل مجاعة كبرية 

حبيب أوالد فخذان مها ومن مريم  رياض بك اجلباىل بالفيوم جمتمعة وكان زعيم احلرايب

منصور من العبيدات مقرها بطربق وما حوهلا ثم بجوارهم من الغرب عشرية أوالد و
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 ،خرض قرب القبةم الرزم وبعضهم يف اجلبل األأ عبد الكريم ومقرهم غرب التميمى إىل

خرى أم حفني واخلصم وغربيهم عشائر أم الرزم وأثم عشرية امزين وهي مستقرة يف 

جازية ومقرها يف مرتوبة وما حوهلا ثم عشرية منصور وهي مستقرة يف  أبو مثل عشرية

خرض بنواحى القبة ثم عشرية قابس وادى عني مارة ثم عشرية مباركة ومقرها اجلبل األ

قبيلة عىل يف أوالد وهلم عائالت حتالفت مع  ا وهلم عائالتوهم بنواحى القبة أيض  

 العزايم وهم أحفاد رضوان األزرق احلميدى الرضيرى من مريم من العبيد من العدال

 اعبيد وعشرية .(صالح – امدح – يرغط – عواجةأيب  – حممد) ومنه، (القرباع)

يع عشرية العشائر هذه غربى وىف القبة جنوب اجريولة يف ويستقرون  اآلن وهم الرشا

 العبيدات من غيث عشرية سكنت وقد قرنني منأكثر  منذ بمرص بالفيوم مستقرون

يع رضأ يع الغربية الناحية من غيث ومساكن الرشا  .للرشا

نسب بعض  :قبائل العقاقرة :

بن كعب بن عىل بن أمحد  الليل بنأيب  أن عقار من صلب الذئب من النسابون

بن عالق بن عوف بن هبنة بن  حيي بن ترجم بن محيد بنأمحد  بن كعب بن يعقوب

وأيب الليل زعيم قبائل بني سليم األفريقية وأم عقار هي سعدي بنت  .بن منصور سليم

ء زناته وكبري قادة املعز بن باديس وقد عقب عقار بثالثة بطون هز أحد  – حرب) أمرا

 عبيد أنجب :حرب – 2 .سنيه وأبو فايد مها ولدين أنجب :الذئب – 1، (عىل – الذئب

 .محراأل وعىل األبيض عىل أنجب عىل – 3 .محدأوالد و والدرسة واحلاسه ،(العبيدات)

وشقيق حرب جد بن عقار املدعو بعقار الرشيف  :وهو عقار بن الذئب ذكر يف بحث

عقار سنا أوالد أصغر  :الذئب وهو أنجبعىل وقد أوالد احلرايب وشقيق عىل جد 



 

381 

 

 

صالح ودأود ) :هم أفخاذولدين شقيقني مها فايد جد قبيلة فايد املتمثلة يف مخسة 

  .(فهو أبوسنيه) أما األبن الثاين للذئب ،(ويونس وسعيد وإبراهيم

بطون السعادي وقد تويف  قبيلة فايد هو فايد بن ذئب بن عقار أحد ،(1) 

وبعد وفاة  ،(فايدأوالد أبوسنيه جد السنينات وفايد جد ) :الذئب عن ولدين مها

عىل أوالد بن عقار حزن عليه اشقاؤه حرب جد قبائل احلرايب وعىل جد قبائل  الذئب

فتكفل حرب بابن أخيه وتداخل مع أبناؤه احلرايب األربعة فصارت احلرايب مخسة بطون 

 عىل بأن أخيهأوالد بعد أن انضم إليهم ابن عمهم فايد بن الذئب وتكفل عىل جد قبائل 

  .عىل ثالثة بطونأوالد سنينه بن الذئب وتداخل مع أبنائه االثنني صارت قبائل  أبو

يع) شجره ونسب شيخ العرب السيد خليفه يونس مركز سنورس  – الرشا

وهو السيد خليفه يونس بن السيد يونس بن السيد  ،حسنيون ،(عقار – احلرايب – العبيدات

الغفار بن السيد حممد  هيسه بن السيد محزه بن مكائيل بن عبد الصمد بن عبد طه بن أبو

يع بن عبيد جد جد :املشهور وهو قبيلة احلرايب بن  قبيلة العبيدات بن حرب جد قبيلة الرشا

عقار منهم بعض يف كل حمافظات مرص وبعضهم يف طرابلس الغرب أوالد عقار جد قبائل 

ابن أبو طالب : وهو 191 ةاألنساب من ذرية الشعراين صفحوعقار هذا مثبوت يف بحر 

بن  طباطبا بن إسامعيل بن إبراهيمأمحد  حممد القاسم بن حممد بن عيل بن حممد حممد بن أبو

 . طالبأيب  بن احلسن السبط بن عيل بن ىالغمر بن احلسن املثن إبراهيم

بة الكبري خرمتشاهبه عىل أهنم من ذرية حممد أبوآونسب  الشهري بالنجار  حرا

بة الشهري بالنأيب  حممد بنودفن بالبقيع وهو  ـه578دينة عام املتوىف بامل جار بن حرا

بن  عبد اهللبن حسن بن زيد الطويل بن املظفر بن عىل الطويل بن اليزيد بن  عىل
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بن موسى الكاظم بن جعفر  العوكالنى عبد اهللمصطفى عىل بن حممد إبراهيم حممد بن 

  .طالبأيب  مام عىل بنالصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن اإل

  (سليمبني  لبيد منبني  قيل العواكلة بطن من) ،زرية العواكلةو

ـه بدعوة مـن املعز لدين  450هم الذي قدموا من احلجاز عام  بنو عقار الرشيف

عقار كال من حرب الشهري بمحارب  أنجب .فريقياأمرص و إىل اهلل الفاطمي وهاجروا

 محرعيل األبيض وعيل األأوالد عيل املعروفني اآلن بأوالد وهم قبيلة احلرايب وعيل وـهم 

ابنه تدعى خدجية التي  أنجبنه أويقال  ،أيضا الديب أنجبو .مهأ منهام إىل نسبة لكل وأحد

وتدعى قبيلتهم بالدرسة وحواس  إدريسحرب كل من  أنجب .نسبت هلا قبيلة اجلمعيات

محد وهذا محد الذي تبنى حممد ابن برعاص وهم أوالد ويدعون باحلاسة ومحد ويدعون ب

فايد أوالد ثم فايد وهم  ،قبيلة الرباعصة ثم تزوج والدتــه طليحه بعد وفاة زوجها يف احلج

سنينه  خ الثاين لفايد ويدعى أبوينام األخيه الديب بأالذي تكفل عمه حرب برتبيتـــه بعد وفاة 

عبيد  :حرب االبن الرابع والذي انحدر منه عوكل وهو أنجب .تكفل عمه عيل برتبيته

كال من عوكل وهم العواكلة والذي  أنجبواملعروفني بقبيلة العبيدات تزوج عبيد من بنينة 

ثم الواعــر من زوجة  ،خيه الشاهنيأو ،علمأـه واهلل  700 – 600نه مابني عام أيبدو يل 

ومشجر  18نوار للرفاعي صرشيعة الذي ثبت نسبه يف كتاب نور األ أبو خرى وحممدأ

أبوهيثة  فهو السيد خليفة يونس بن السيد يونس بن السيد طه بن) يف كتاب النجفي 191

بن حممد املشهور اجلد اجلامع  الصمد بن عبد الغفار بن محزة بن السيد ميكائيل بن عبد

يع بن ع بن حرب الشهري بمحارب واجلد  بيد اجلد اجلامع لقبيلة العبيداتلقبيلة للرشا

حممد  طالب حممد بن القاسم أبو اجلامع لقبيلة احلرايب ابن عقار من زرية الشعراين بن أبو

طباطبا  إبراهيم الرئيس بنأمحد  جعفر الكويف بن أبو بن حممد احلسن حممد بن عيل بن أبو
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 مام عيل بنبن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن اإل الغمر بن إبراهيم الديباج بن إسامعيل

 ت له عمر وعبدأنجبواألوىل تدعى بلجة : تزوج عوكل من ثالثة زوجات ،(طالبأيب 

وجزء منهم متواجد أكثر  أو الدايــــم وزرية عمر متواجدة اآلن يف فلسطني قرابة الفني وأحد

 ،(القرشة ،مريكب ،ىموس ،أبوسديرة ،حلية أبو) بن عوكل كال عمر أنجبيف احلجاز وقد 

رايض أالدايم تتواجد زريته يف الفيوم والصعيد بمرص وجزء منهم فــي  خيه عبدأبينام 

محزة الذي جاء مع املحمل العثامين بأمر من اخلديوي الرتكي ثم  والذي كان منهم .احلجاز

عاش يف احلجاز يف حي الشبيكلة مع أبناء عمومته من الربكاتيــه وال املندييل والسادة ال 

 – أرقيبة – بركات) ومن أبناء عبد الدايم بن عوكل التونسى وبعض من قبائل األرشاف

 وزيدان عبد الكريم من كال منها أنجبو الوداد الثانية زوجته من عوكل تزوج ،(طاهر

 تسمـى باجلزائر قرية ناحية البقية نأ بينام الفيوم يف بكثرة متواجدة سعيد وزرية وسعيـــد

زيدان بن  أنجب ،(كرب أبو – ميكائيل – مربوك) عوكل بن الكريم عبد أنجب .بالعواكلة

 – عقيلة – خليل) عوكل بن سعيد أنجب ،(حممد – رحيم – مييس – سعده أبو) عوكل

 – ميكائيل – عثامن) عوكل بن سعيد بن عنيزة بو أنجبو ،(عنيزة بو – االبعج – فكريين

 وتزوج اهلادي عبد منها أنجبو لعج زوجته من عوكل تزوج ،(الوهاب عبد – سعد

 أنجبعوكــل ثالثة زوجات مثل والده عوكل من زوجته األوىل مخليشة  بن اهلادي عبد

جنفود  عبد اهلليونس ومحد وسليم و) الرحيل وسهل والعجل واللهيب ومن اللهيب

عباد  أنجبومن زوجته الثانية شعوة  ،(وأبوبكر وعبد السيد وموسى ورشوان إدريسو

ـه وعقب عبد  860بن عوكل عبد اهلل عام  عبد اهلاديـه وعقب عباد بن  809الفقيه عام 

اجلد اجلامع لعائلة اجلبايل وهي دعوة الشيخ  :ـه وامللقب باجلبل وهو 973اهلل حممد عام 

زروق ان يسمى جبال فعرف باسم اجلبايل بن عبد اهلل بن عباد الفقيه بن عبد اهلادي العوكيل 
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 بن عبد اهلادي بالفيوم وليبيا وتواجد زرية اجلبايل .العبيدي احلرايب بن عقار الرشيف

عبد اهلادي من زوجته الثالثة عالية ابنه برش  أنجبواجلزائر واملغرب وتونس والسعودية 

وهم  ،(العكب وجماور ومعيوف واخلرب وزيدان) برش أنجبوواملعروفني بآل برش 

العكب وجماور وأيضا يتواجد منهم يف ليبيا ويتواجد منهم يف  قليلون يف الفيوم من زرية

وهل ال برش اليل يف نجد  ومل يعرف عن زرية ال برش الباقية السعودية املعرويف ببيـــت موسى

ة حتى اآلن فزرية ال برش بن عوكل كثريون ويرتوح بجاإم ال هذا سؤاال مل نجد له أمنهــم 

نحاء أعوكل بن عبيد بن حرب بن عقار الرشيف هذه نبذه خمترصة عن العواكلة يف  زرية

العامل العريب وساحمونا لو قرصنا أو مل نذكر أحد فاملشجرة كبري وال استطيع ذكر كل من فيها 

بن  بن فرحاتأمحد  بن محزة بنأمحد  يارس بن حسن بن أبناء احلرابى هو رفع نسب أحد

اهلوايل بن حممد بن صميده بن محيده بن حممد بن وحيده بـن بريك بن بو  وحيده بن أبو

مع لقبيلة رقيبة بن عبد الدايم بن عوكل بن عبيد بن حــرب اجلد اجلا حليقه بن حممد بن أبو

بن عيل الكويف  احلسن أبو طالب حممد بن القاسم بن حممد بن عقار الرشيف بن أبو احلرايب

بن  طباطبا بن إسامعيل الديباج الرئيس بن إبراهيمأمحد  بن جعفر الكويف أبو بن حممد

 . طالبأيب  بن احلسن املثنى بن احلســن السبط بن عيل بن الغمر إبراهيم

 ذرية الرشيف حممد أبورشيعة اجلد اجلامع بن عبيد الكبري اجلد اجلامع

 اجلد اجلامع للعقاقرة بن أبو للحرابى بن عقاراجلد اجلامع ، (حمارب) للعبيدات حرب

طباطبا بن  إبراهيم بنأمحد  حممد القاسم ابن حممد بن عىل بن حممد طالب حممد بن أبو

وقد حتقق نسب شيخ  احلسن الغمر بن احلسن املثنى بن الديباج ابن إبراهيم إسامعيل

بن السيد محزة بن  هيسه طه أبو بن السيدالسيد خليفة يونس بن السيد يونس العرب 
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ئع  حممد أبو ميكائيل بن عبد الصمد بن عبد الغفار بن السيد رشيعة اجلد اجلامع للرشا

ئع  عتامن بمركز سنورس بالفيوم ومن بيوتاتبني  ويقيمون باملقاتلة بالفيوم ورشا

ئع بحرى وقبىل  عقيلة وحفيضه وأبو غراره زيد وأبو وأبو عبد القادرعائلة ) الرشا

وميكائيل وأبو  والدويعر وفليجة وعبيد ومسوته وسليامن إدريسو ومصباح القاسم

عواقل  أحد وقد حدثنى، (وعبد ربه وطحاوى وسكران واملرحومى وسطر ديل

يع بيوت دخلت يف املقارحه عد   وجود بيوتات  لعدم اوليس نسب   ااحلرابى أن للرشا

يع  بالعراق وهم عائالت بالديار الليبية وهذه البيوت من حمارب وافده من الكوفة للرشا

ترحى وعزوم وهم رحومه وأبو أوالد ر والتشيبانى وزيد وجلود وحممد وصق أبو)

وقد تطابق هذا القول مع  وصاروا من ضمن قبيلة املقارحه ،(بزويلة وبراك والزلواز

يع ومن عائلة يف  ،رذك ما .548 – 547اجلزء األول ص معجم سكان ليبيا ذكر الرشا

يع نجع املرحومى بالغرق مركز  زيد عقيلة وعائلة حفيضه عائلة أبوعبد القادر وللرشا

ن بيت الدويعر والوافدين م .وميكائيل إطسا وبيت الشيالبى وبو غراره وأبو سليم

  .مركز طامية بالفيوم البحرية استقروا بمنشأة اجلامل

وأبوجازية واخلربتىل ومرعيط والالىف  اجلباىل) ومن عائالت احلرابى بمرص

غيث  – والرزنة بالسنبالوين صالح وأبو خزيم – والشافعى بالغربية وكفر الشيخ

 وأبو دياب وأبو حليقة واجلالد ومريم وأبو رشيعة وارفاد وأبو درباله وسامىل واجلباىل

بالفيوم  وامزين أبو عامر واحلمرى واجلباىل والشاهني واللهيبىبالبحرية  وشباط

الشيخ أوالد وهم  ،(بخاطرة والسبع وحسونة :سامل وهو) وباإلسكندرية عائالت

بن ريان بن األزرق حممود من سلطانة من العدال من العبيدات وعائلة حممد  حممود
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 قرص اجلباىل) ،من احلرابى ويسكنون عبد القادر بنجع احلرابى والعامرية ضاوى العبيدى

 منصور قرص – (دانيال) قرص السعداوى تتبع عزبة يوسف – ،(الفايدى) تتبع نجع مناع

ئع تتبع هويدى منشأة – ،(الفايدى) الشويب تتبع  أبو عيسى خمتار – (العبيدى) الرشا

 عقيلة نجع امليهوب – الفايدى – صالح محيدة عيسى الكريم عبد – (العبيدات) مسوتة

يع) جع عقاب منون محيدة عوض ونجع  نجع احلرباوى كريم نجع الفاسكى – (الرشا

 رفاد العوامى نجع – (احلرباوى شويقى أبو) منصور نجع – (احلرابى العاللقة) البصري

 ونجع جودة ونجع اخمشحش تتبع املظاطىل – (الفايدى) شامطة تتبع الربانى – عبيدات

عبد الشوبك تتبع  – ،(بيدىالع) العاللقة عبد الكريم عىل ونجع الالىف ونجع أبوحيلة

 ونجع أبورقيبة تتبع كيشار نجع – الديدانى نجع تتبع رحيل – (الشاهني) – صالح اجلواد

 ،(حمارب) املطامري أبو – أدمني – (عواكلة) اهلوائل أبو ونجع كليب أبو ونجع اجلرمة

يع الشاهني  موسى عبدة ،غازى سيدى حسني أبو ،عيسى بحوش الشقاف بأبو والرشا

 – املنيا) بمحافظات اجلباىل قبيلة – املنيا – حمارب، سويفبني  لفايدىا يونس، إمبابة

 – الفايدى كريم الستار عبد نجع والفايد ،(الفيوم – الشيخ كفر – ةاملنوفي – سكندريةاإل

 .إليه أتوصل مل ما والكثري. املطامري أبو مريمأوالد  نجع



مالك بن ُأَهيِْب بن عبد اهلل بن قنفذ بن مالك بن  خزيمة بن وهم بنو لبيد بن

 ومن) بن ُُبَْثة بن ُسَلْيم قال عنهم القلقشندي يف قالئد اجلامنامريء الِقيِْس عوف بن 

 وهم(، وهلم أفخاذ متسعة، برقة أرضمساكنهم ، سليم وهم بطن عظيم من: لبيدسليم 

م أوالدو، سالم أوالد) ، واجلواشنة، والبالبيس، والرواشد، والبرشة، والربكات، حرا

، والزرازير، والرفيعات، والدروع، والعالونة، واملوالك، واحلوتة، واحلداددة

مل عبة، والسبوت، والسوا فلة، والندوة، والنبلة، العواكلة، والرصيرات، والرشا ، والنوا

كام يوجد بنو لبيد بطن من طيى اليمنية (، وبنو قطاب، والقنائص، والبواجنة، والرعاقبة

 . ختتلط األمور حتى ال

لبيد وينترشون يف مرص باسم عائالت بني  إحدى بطون 

، بركات أما يف ليبيا فهم بركات الصنيم وبركات اخلثنتة وبركات قزرين أوالدبركات أو 

بركات  – الشعيبات – قميط – الفقية – املجاذبة – املعاتقية – الرسيتات) وعائالت

 سامل وكذلك الربكات يف قبيلة الشالوية وهم أوالد – اجلبارنة – الدرابيك –وعينى 

 – عبد اهلل – دخيل اهلل) والربكات من العواقري وهم(، عاشور – جربين – محيد أبو)

 لتقى الرحالة العيايش بأحداوقد ، ) سعيدة – حممد – املريريق – احلوات – عبيد

 ثم هاجروا بعد ذلك إىل، 1661البطنان يف سنة  أرضسالم يف  أوالدبطوهنم وهم 

واستقروا بالبحرية مرص يف أوائل القرن الثامن عرش بزعامة يونس بن مرداس السلمي 

لون ُبا   .أوال ثم انتقلوا إىل الرشقية أثناء حكم حممد عيل وال يزا
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بن مالك بن  لبيد وينتسبوا إىل هند بن سالم من قبائل لبيدبني  إحدى قبائل

بن ُُبَْثة بن ُسَلْيم وهم يف الِقيِْس  امريءبن قنفذ بن مالك بن عوف بن  عبد اهللُأَهْيِب بن 

حلف قبائل السعادى السليمية وقد كانت تسكن الصعيد ببالد جرجا وكانوا كثري 

قبائل هوارة بالقضاء عىل  الشغب وقطع الطرق ولذلك أوكلت السلطات العثامنية إىل

شغبهم وبالفعل تم القضاء عىل شغبهم وانتقلوا إىل البحرية وسيطروا عليها وعىل عرُبا 

عىل بليبيا وحتالفوا عىل اهلنادى  أوالدقبيلة اجلميعات فاستعانت اجلميعات بقبيلة  نم

وأجلوهم من البحرية إىل الرشقية ومنهم من نزح إىل بالد الشام ومل يسكن البحرية منهم 

 واجلميعات عيل أوالدعىل وقسمت األرايض بني  أوالدال قليل منهم دخلت عائلتها يف إ

تسكن  أخرىها بمديرية الرشقية ومنها فروع أفراديسكن معظم ، واملرابطني أما اآلن

 وسوهاج وقنا وسميت اهلنادى نسبة إىل مديريات الغربية والدقهلية والفيوم وأسيوط

عون هند ومنه قبيلة اهلنادى و، )سليمبني  يرجع نسبة إىلالذي  (،هند بن سالم) والدهم

وكانت تسكن القبيلة جهة طرابلس (. ومنه قبيلة البهجة يجُببني عونة و ومنه قبيلة

 ثم انتقلوا إىل العثامينمديرية البحرية التي منحها السلطان سليم  الغرب ثم نزحت إىل

–العالونة  – حويطا – السالطنة – املنارصة–العليوات ) مديرية الرشقية وهم قبائل

 – الشافعية – غانم – أبو عجيلة نجيلة أوأبو  – املباركني–املنفى –الطرش  – املطاردة

ومنهم كثري (، القطيفات – فراداأل – الطريقات – العوامرة – العواكلة – الطحاوية

وسوهاج وقنا واملنيا والسودان وبالد الشام  العائالت بالصعيد اهلنادى باملعابدة بأسيوط

م – درويش) وىف البحرية عائالت قى – السكران – عزا  –أبو السيد  – رابح أبو – رشا
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 – طاحون أبو – موسى – قمري أبو – مفتاح – حسني –وشعيب  –واجلاىل  –عبد القوى 

 . اجلربة بالعامرية وعائلة الطلخاوى وميدان بالعجمى والدخيلة وعائلة أبو( محد

ومنة بيت السلم وطريف ومنة بيت الطيفات (، منيرص وسالمة) هأوالدهند 

حويطا ) عليوة هم أوالدأما  فرادالعليوات والفردى ومنة بيت األوعليوة ومنة بيت 

 (. أبو بكرواملنفى و

 وأعقب سليامن عىل ،(إبراهيم–سليامن  – محاد) وأعقب سالمة بن هند

من بالد العايد  ،(إبراهيمحسن بن  – عىل بن سليامن) رحل وقد حسن إبراهيموأعقب 

، اإلسكندرية بالعجمى ولقبوا بالطالخوة طلخا ثم إىل إىل م1751بالرشقية عام 

ية والعلوانى سامعيلباإل صوير مطرود ومنه بيت املطاردة يف أبو) ه همأوالد وحويطا

 ه املشهورينأوالدوالشافعى من ( الشافعى وبركات) هأوالد بكر وأبو، ودعبس

 ( الطحاوية) وكانوا معروفني باسم عائلة الشافعى ثم( الطحاوى)

سعود ) هأوالد ويونس(، يونس وعامر وسليامن وكريم) هم الطحاوى خوةإو

صميدة ) هأوالد وسليامن(، وعليوة وبشارة وجندل وقاسم وميدى وفيصل املرصى

مازن ومفازع وراجح وعرص وحنظل ) هأوالدوعامر(، وجمىل وراغب وغالب ورسالن

 خداش وأبو) هأوالدو الرشقاوى خلف والطحاوى(، وبزيغ وعبد اهلادى وغومة

السالم  عبد) هأوالدوكريم  ومعتمد ونمر وخريى ومفضل إبراهيمشوشة وحنظل و

حممد ) حممد بيك سعود أوالد ،(عالق وبشري وجيالنى وعدالن وعبد الواحد وسعود

وبشارة (، عبد الرمحن وعبد احلميد وعىل وأبو بكر) هأوالدوعليوة ( وبشارة ومراد

وعبد العزيز (، وصالح وعبد العزيز السعدى وحمجوب ويونس والشافعى) هأوالد

فارس وحسن وعيسى ) حنظل أوالدو(، شفيق وعبد اهلل وفيصل وعثامن) هأوالد



 
 

390 

 

 

حممد وعبد القادر وميدى ) هأوالدوقاسم (، وفياض وراتب وحممد وعامر وسعيد

 خالد أوالدو( خلف خالد) وفيصل(، ه جماور وفرج ورشقاوى وموسى ومفتاحأوالد

حممد وعمر وسعيد وسعداوى ) هأوالدواملرصى ( وعبد املجيد مسلم وعبد العظيم)

عون وحممد ) هأوالدوراجح (، حممد وعبد الكريم) هأوالدومنازع ( ومحيدة وعىل

مدغم وعقل ومعيلق ومهنى وهجرى وفريد ودبالن والعديس وعبد احلميد  إسامعيلو

د وكريم وعامر وحممد الصغري  ومطلق ويونس وطلب وعبد السميع وعبد اجلوا

، خلف امحد: ه حممد وهوأوالدوفهيد ( العديس وفرجانى) هأوالدومازن  ،(وبغيض

 هأوالدوحنظل ( والشافعى وعبيد أبو بكرمشهور وطالل وفواز و) هأوالدوعمر 

 (. من مشجر اهلنادى) شندى وجابر وعبدالدايم وعبد اللطيف)

لبيد بن مالك بن ُأَهْيِب بن عبد اهلل بن قنفذ بني  وهم أبناء ُبيج بن سالم من

 . الِقيِْس ابن ُُبَْثة بن ُسَلْيم امريءبن مالك بن عوف بن 

ومنهم (، اهلديىل ومنه اهلديالت – حممود ومنه حماميد البهجة) وهم عامئر

و كثري ( سليامن – صقر – إبراهيم) عمر املقبع ومنه عائالت – رحيم) عائالت

 – عركى – مطلق – أبو زيد – كعبارى – محد – سليامن – عبد الكريم) العائالت منهم

الرشيفى ) عائالت بدر ومنه – أم حتيتة – أبو منجود – الطردة – أبو رواش – عدالن

لد – الشطيبات – بطنطا والغربية وغالبيتهم بالرشقية والغربية  وال محيد بجرجا( اخلوا

ُبيج أو البهجة بني  سم قرية ُبيج أواوالدقهلية وأسيوط وسوهاج وقنا وتعرف قراهم ب

وكذلك هم  عيل أوالدوبنى عونة و السالملة وكثري العائالت التي دخلت يف اهلنادى أو

 . من بطون هوارة بالصعيد



 

391 

 

 

وينترشون بالرشقية والغربية والبحرية سالم من لبيد بني  إحدى قبائل

كثريالعائالت التي دخلت وحتالفت مع اهلوارة و مع  والفيوم منهم وسوهاج وأسيوط

ومنهم من أطلق عليهم هوارة وقد ذكر يف (، عيل أوالد–اهلنادى ) عمومتهم أوالد

 شيخأمحد  سليامن بن األمريكان من مشاخيهم الشيخ  ـه 990عام بعض الوثائق أنه يف 

وىف  وكانت هلم السطوة والقوة يف البحرية بن أمحد دراز عمريخ والش عونه بالبحريةبني 

 ةقال ىف سن، 159رقم  ةاحلاج صفح ةمارإ كتاب حسن الصفا واالبتهاج بذكر من ويل

بني  مري عربانأبن عامر  إسامعيلمري احلاج عيسى بك بن أكان  ةثالث وستني وتسعامئ

د   ةعونه بالبحري  أنواعطعام الطعام وإا من مكثر   ةا حسن الصورا مهيب  ا شجاع  وكان جوا

ء وكان علامء األحمب  ، وختشاه الفرسان، عيانهتابه األ، املكرمات زهر ا للعلامء والفقرا

مري يزيد عليه واأل نعام ما الواإل ةليه اللتامس خرياته فيحصل هلم من الرعايإيسافرون 

صبح أمري باحلاج وأليخرج  ـه 963بالبكويه ىف عام  لعثامينانعم عليه السلطان أعيسى 

ء سلطاينأحيمل لقب  ىل إمري مري عربان وقد توصل هذا األألكونه  ةباألضاف مري لوا

رسال اهلدايا إا ىل السلطان ورجاله فقد كان يواصل سنوي  إمنصب احلاج بسبب تقربه 

تسمح له  ةعالي ةومكان ةكبري ةشهرستانبول مما جعله حيوز إىف  ةبواب السلطانيىل األإ

نه مل ذى ألوغر صدور باشاوات مرص عليه وتعرضوا له باألأا مما بمكاتبه السلطان رأس  

مارة إ أخرىتوىل مرة ( 162) رقم ةوىف صفح يقدم هلم اهلدايا واجته للسلطان مبارشة

 ةمري احلاج سنأكان ( 166) ةوىف صفح. م1564-1563 ،ـه 972-971احلاج سنه 

مري عربان أ( بن عامر إسامعيلعمر بك بن عيسى بك بن ) م ابنه 1582 ،ـه990
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 ةبكثر مري العريبا للعلامء وقد اشتهر هذا األا حمب   متواضع  ا كريام  البحرية وكان شجاع  

بنفسه  ةالعثامني ةالعطايا التى عمت بالط السلطان مما جعله يقىض مصاحله من الدول

 . م 1595 ةماروىل اإلوت بباشا مرص ةدون االستعان

شحاته  – أو بو سِعيد إبراهيم) وهم عائالت 

أبو  – محاد – صقر – الزعوييل – غيث أو مندور – عبد اهللأبو  – بو مكريش ةوالشهر

 بسيوين – عييس – بوخليفه – يالعكاو – يالشابور – (يالدجو) اجلدوي – سمكة

 – عبيد – العويض – علوان – دومهأبو  – بو هيبه – عامر – اهلل بوسعد  – الاليف –

 درهاب – الدفراوي الدقن – الريشأبو  – احلوىف – العبد –املزين  – الرميحى – جويىل

 – البشبيشى –الفقى  – دعبس – ندا–رميش  أبو–السواحىل  – ناعم أبو – العالقى –

 – زربية أبو – عامرة – عكاشة – يوسف أبو – صيام أبو – شعري أبو – الطحاوى أبو

 رسحان – يالعالق – يبديو – الرشيف – الرميحى – املزين – السوسى – طويلة أبو

 – الرماح–زامل  أبو –الواحد  عبد – خرض – بونعامه – قويهأبو  – رخيصهأبو  –

 اجليار–بديوى  –  – اإلهل عبد–عجالن – قريطم – عبد اهلل أمحد – الغلبان – السكران

أبو خليفة  –املازن  – داوود–العالقى  – سمكأبو –الغلبان  – طويلة أبو –غاىل  أبو –

 أبو –الصاحلى  – العبد –أبو سعيد  –رامون  أبو – النجار – أبو الريش –مرية  أبو –

ز – شعالن–أبو حيور – نعام  (. جويدة – دراز – فوا

سالم إحدى قبائل لبيد بن مالك بن ُأَهيِْب بن بني  عىل إىل أوالدتنتسب قبائل 

الِقيِْس ابن ُُبَْثة بن ُسَلْيم وهم يف حلف  امريءعبد اهلل بن قنفذ بن مالك بن عوف بن 
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بطن  عىل أهنم أوالدقبائل  كام ييل: خر وهوآوقيل فيها نسب  قبائل السعادى السليمية

الليل بن أمحد بن كعب بن أيب  منصور بن ذؤيب بن أمحد بن محزة بن عمر بن) من

بن حييى بن عالق بن عوف بن  بن يعقوب بن كعب بن أمحد بن ترجم بن محيد عىل

ر بن بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن  ُبثة قيس عيالن بن مرض بن نزا

 بنهاأن متكن  شيخة الرياسة عىل الكعوب إىلبني  نازعالذي  وأمحد هذا. بن عدنان معد

 ـه 694أبا الليل أنه عاش يف الفرتة ه ونجذم أوالدأبو الليل بالرياسة وتوالت الرئاسة يف 

 وتزوج عيل. وتزعم نسابة اهلالليني أهنم لربيعة بن عامر أخو هالل بن عامر تقريبا

ء واأل  أوالدعائشة البيضاء وأنجب ثالثة  خرىبزوجتني إحد امها تدعى سعدى احلمرا

سنينة عرش سنوات  أبو كان عمر وملا توىف عيل(، عيم قبائل السننةز) سنينه أبو أكربهم

األول بعد ستة أشهر والثاين بعد مخسة . اآلخران فقد ولدا بعد وفاة والدهم والدهأما 

عىل اسم أبيه ولعدم (، عيل) شهر وملا كان كل منهم من زوجة فكل زوجة سمت ابنهاأ

 األمحر وابن عائشة عيل العرب ابن سعدى عيلسامء فقد سمى االرتباك أو التشابه يف األ

األبيض هذه رواية وملا كان هذا املوضوع كبري ومتشعب النواحي وهذه الروايات 

طلعت اتتنقل من شخص لشخص ال نتأكد من مصداقيتها وكانت أغلب املصادر التي 

عليها يعتمد عىل روايات نقليه عن شيوخهم ورؤساء قبائلهم وعشائرهم وبعض 

 ،يات خيالية بعيدة عن العقل ولو أن أكثرهم يؤيدها فقد مجعت ما أمكنني منهاالروا

ادي إىل السع عيل أوالدوتنسب  ،يع وقرب من الذهنوسأذكر ما اتفق عليه اجلم

ينتسب إىل سليم وسعدى : الليل وهوأيب  هم الذيب أووالسعادي هم أبناء سعدى وأبو

ن يف اجلزء األول من تارخيه أن هناك وقد ذكر ابن خلدو) هذه من قبائل بني هالل

من  من اجلعافرة من ربيعة بن عامر جعفربني  ذؤيب من أبو بمدينة برقة زعيم عريب هو

 (. وأنه له نفوذ عظيم يف برقة وطرابلس. هوازن
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ء  م تقريبا إىل1760عىل منذ ما يزيد عىل ثالثة قرون عام  أوالدنزل  الصحرا

 أوالد حدث معالذي  والبحرية قادمني من إقليم برقة رشق ليبيا بسبب النزاعالغربية 

وذكر ىف وصف . خرض بربقةيف ديارهم هناك قرب اجلبل األ قبيلة احلرايبعمومتهم 

يف عهد  عيل أوالداملرتجم لألستاذ زهري الشايب عن  الفرنيس( ألميديه جوبري) مرص

وقال ، ملدينة اإلسكندرية يف اجلنوب الغريب م أهنم كانوا  1798احلملة الفرنسية عام 

، وأن شيخها وقتئذ يسكن يف قرية القتلية، قبيلة قوية بنفسها وحلفائها عيل أوالد: أميديه

ألف  يلا حو عيل أوالدجوار دير حمروق وأضاف جوبري أن فرسان  وبناها أجداده إىل

مع عربان البحرية يف صد قوات  عيل أوالدم ساهم فرسان من  1797م ومائتني وىف عا

ولكن مل تصمد  نابليون بونابرت الفرنسية باالشرتاك مع املامليك واألتراك العثامنيني

فسقط ، بالطبع أمام كثافة املدافع الفرنسية وقوة السالح من أنساق عسكر الفرنسيني

مئات الفرسان من العربان من فوق صهوات اخليول التي حصدت املدافع العرشات 

من نجا  يالصعيد والشام وجلأ باق وهرب املامليك إىل، منها وصارت ال تلوى عىل يشء

ء املرصية عيل أوالدمن   أوالدوساهم . ومن معهم من القبائل البدوية إىل عمق الصحرا

أما . م واستشهد منهم رجال 1919نجليز يف ثورة عيل مع الرشطة املرصية يف قتال اإل

ضد  عيل أوالدوحروب ، يف اجلبل األخرض بليبيا احلرايب فحروُبم مع: )أشهر حروُبم

ء مرص الغربية يد يف صحرا  أوالدوحروب . يضد اجلواز عيل أوالدوحروب ، الفوا

 (. يواجلميعات ضد اهلناد عيل
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 .(الكميالت – والعشيبات – القناشات) محر إىلاأل عيل أوالدوينقسم 

الصاميل وجابر واملجدوبة وعشرية ) عشائروفيهم 

وباسل وخليفة وحنيش وصقر  عبد اهللالصاميل فيها عائالت العاىص وعجعج و

النبي وأبو رقاعة وأبو عيشة وادم وواعر  ومرصنا وأمنيصري وبالل وعبد واخلطيب

عائالت حيارة وسامل وحنيطة واملاوى واحلبيب والعرجى ) جابر وفيهم(، ورشاش

ماىض ومرحيى ) وعشرية املجدوبة وفيهم عائالت ،(ونقيش والرسيريكوبظغاوة 

 (. وشباطى وغبون وعبيس ومريز والطايع واألوثار والعاىص

 – مصطفى – الزغرات – قراصة أبو) وفيهم عشائر 

، ويوسف، وحييى، العنادى) :دوالت ومنهم عائالت – معيفس أبو – الالزومى

، وموسى، والظاهر، وأسيوطى، والبيوظ، وأبو حمجوبة، واللزومى، واألزرق

م، والعوجا، ومصطفى، القاسم وأبو، والقريى، والطاوة، وجربيل ، بوغوث، وطرا

، وكيالنى، وفرجانى، وظالط، وغيضان، والشويكى، ضلمة وأبو، والعبس، وجفيلة

 صالح، وعوينات، وخرض، ورشيف، وحشون، واألقطع، وأبو بكر، ومنشاوى، صغري

، ابحيق، قدورة، حممود، حج عيل، بوجود، كريم، محيدة، حشيش ويلقب بأبو األزرق

 (. إبراهيم، عبد اهلل، رحيم، سليامن، عجورة

 الربقى – املحارسة – اخلدايع) تتكون هذه القبيلة من 

 – مقصد – أبو شهبة – رقيق أبو) ومنهم عائالت ،(اهلداهدة – احلاج – املربوك –

 (. الوجواج – خفاجة – اهلاتشى – مبارك – أبو زوايا – النبي عبد – خفني – الطايل
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  .(السننه–الصناقرة  – منصور أوالدخروف  أوالد) وهم قبائل

(، منصور أبو ضياء أوالدهندى  أبو) فيهم عشائر 

وهم ( املجفون دغار وأبوقفة وزيان) ومنها الداودى وفيه عائالت هندى أبو وعشرية

هنم من اهلنادى وحتالفوا مع أهلم نسب عىل  خشيم واجلربة كاشيك وأبو أبو) عائالت

ُبية وفيه محد والعجل  وأبو إدريسوهذا ليس باملؤكد ومغيب وحمارب و عيل أوالد

 (. والعصلحى وبريك واجلرمية

 – بوغبوش – والصياد – مقبل) ونذكر منهم عائالت 

 (. سوداأل – عبد الرازق

روفة فيها فخوذ كبرية أمهها مطري من قبائل مطري املع 

شدة وحفيظة  مبارك وأبو) عىل وفيه عائالت أوالدحتالفت مع  بالصعيد واخلليج العريب

وهم (، قرع وامبيوةورشوان وحيادة وحتيتة واملاوى والكلب وباسل ورششري واأل

عمومة لقبيلة أمطري بأسيوط واخلليج العربى وأصوهلم واحدة من فزارة من  أوالد

 . عيل أوالدغطفان وحتالفوا مع 

محد ودغش ومحزة وعويضة وعبد احلميد والزيات ) وفيه عائالت: العقارى

 . (عفش – حليص بخاطرة – ورزق وعبد اهلل ويوسف ورشوان

 بظيو سليامن – وقادر ومريز وحييى السوس وفرحات) وفيه عائالت: احلفيان

  .(فرحات أبو –

 (، حتيته – أبو ريشة والعكر وجيل واهلش وغميلني) وفيه عائالت: واملوسخ
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اجلريدات وفيها عائالت املقرحى ) وفيها فخوذ كبرية أمهها: ضياء أبو

صباح  وأبوزوروأبوهلاد ورضوان وشوشان وخرض ومرحيلة ومطراوى وحدوث وأبو

  ،(إبراهيموختال وعرقوب والتاعب وجبري وخليف و

 (، أبوحسن ومبارك وأبو عبيد) وفيه عائالت(: الربامهة) 

، ذويب بن عقار الذيب أبو الليل وتنتسب هذه القبائل إىل 

وهم من قبائل السعادى وقبائل السننة مل تقرتن يف النسب مع ، زوج سعدى اهلاللية

، عيل أوالدعىل ولكن ومع مرور الزمن أصبح السننة جزء ال يتجزأ من قبائل  أوالد

ن ذويب هذا أيرى بعض املؤرخني وشيوخ القبائل  عيل أوالدولدخول السننة يف قبائل 

 ،(وأبو سنينة – فايد) األبيض فخذين وأنجب ذويب ولدين مها احلمر وعيل هو عم عيل

فايد وأصبح فايد  وأخذ حرب أخ عيل، أبو سنينة خذ عيلأوتوىف ذويب وترك الولدين ف

وتتكون قبائل  عيل أوالدوأصبح السننة من قبائل ، عيل أوالدوأبو سنينة مع ، مع احلرايب

 :السننة من مخسة قبائل هم

  .(العجنة قبيلة – الشواحلة قبيلة–قبيلة القطيفة  – قبيلة العراوة – قبيلة املحافيظ)

، احلنانه) فخاذاأل – أهنم من اجلعافرة األرشافقيل   

، ومريز – العلوة، بيت الوليد) ومنهم( اجلعافرة، الرويامت، املاليطه، شمال، عثامن

  .(والعور، وهاشم

 – خرضة أبو – دنغري – بحر أبو –سعد اهلل  – الشرتى)  

 الزراريع – خزيم – قمر – املصن – سلطان – قطيش – غالب أبو – وافيه أبو مطراوى

 جلفاف أبو – قريمو – مقرب – هيب أبو – الزراع – نجلة أبو – رقيبة أبو – الشامز –

 (. قابيل – خزيامت – الغزال –
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 عيت حييى – عيت عمر – عيت الداىف – عيت حسن) 

 ( اهلل عيت نرص –

 بدرنة – يوبأ – سامل – لطيف – طوير – مبارك: )وهم 

ليد –محدال  – كريم – العمى – مازق – تايل – واعر – مخيس –  (، الوا

 – هجيس – شعبان – الرقط – رجيلة أبو) عائالت: وهم 

 املرصى – عجورة أبو – أبو جود – شرتى – املنترص – نرجى – سيد روحة – رمضان

  .(املثينى – أبوجربان –

كام  ،(أو صنقر) ويله أبو قبائل سنقر 

وهذا ما قاله  عيل أوالدويله ليس من نسل قبائل  أبو ن سنقرأننطقها تقول الروايات 

ن سنقر من بقايا املهاجرين العرب الذين أ الكتب إىل إىل ةضافالشيوخ وكبار السن باإل

ومن ، والشعابنة والشواعراإلسالمية هناك هم  ةندلس بعد ضعف الدولنزحوا من األ

ويله ويقال أن بنو ويلة من بىل وهم بنو وايلة بن حارثة  بني هؤالء املهاجرين سنقر أبو

جد : طى وهو جيوز يكون من بىل اليمنية أو بىل من قضاعةبني  بن ضبيعة بن وايلة من

 1360 سواحل درنه بليبيا يف أوخر القرن الثامن اهلجرى وصل إىلالذي  قبائل صنقر

ونذكر ما ذكر (. خدجية أو عائشة) سمهااأبو هندى قيل  عيل أوالدبنة شيخ اوتزوج من 

كثرت الفتن بني َجرْم . ـه 750يف عام ، باسم سنجر والعجارمة واملغاورة يف األصول

 وقد ساعد. وثْعلَبة يف بالد القدس ونابلس فأرسلت الدولة جيوشها للقضاء عىل الفتنة

من طى . شيخ ثعلبة(، سنجر بن عيل) عىل(، أوى) شيخ جرم أمري غزة(، يلجك)

قد انترص عىل خصميه وغنم منهم الكثري من العتاد واألموال (، سنجر) اليمنية ولكن

من سكر وأعسال (، القصري املعيني) فعز جانبه فقصد وقومه الغور واستولوا عىل ما يف



 

399 

 

 

القدس واخلليل والرملة واللد ثم قصدوا . بعد أن قتلوا من به من جنود عامل، وأموال

ر إىل ا وأخرب  ا. فانتهبوها مجيع    جهز املامليك عليهم محلة قوية مما اضطر معظم ثعلبة للفرا

من أكابرها اضطروا للتسليم للجيوش التي التقت ُبم  ا كبري   كام وأن قسام  ، البادية

  (.كتاب أمارة غزة ىف العرص اململوكى. )بالقرب من اللد

بن حسن بن سعفان بن سيف بن  السناجرة ينتسبون إىل األمريعيلقيل أن 

كام ، تغلب نزلوا بمنية مهنا بالرشقيةبني  خليل بن أمحد السنجرى العراقى ومجاعته من

 يوجد بطن اخلتالني من اجلرومية من قبائل طيىء اليمنية وكان يطلق عليه قديام  

عام وكذلك  450زل األردن قبلوأهنم من الرشيد بنجد وجدهم ضيغم ن(، السناجرة)

 . عرب السناقرة ىف يافا وعكا

كام يوجد فرع يف قبيلة الرتابني بعرب الرشق باسم السناجرة فهل هو تشابه يف 

األسامء أم أصول واحدة لقبيلة منترشة وتوجد قرية السناجرة إحدى قرى مركز دار 

ورواية ، سامل إحدى بطون هوارة بالصعيد املرصى أوالدالسالم بسوهاج وهم يتبعون 

بنو ، بنو مسهر) طريف من جذامبني  يف نسب العجارمة واملغاورة أهنم من أخرى

آل ، بنودوس، الطامية أوالد، املطارنة، اليعاقبة، االبرتات، املشابطة، املحارقة، عياظ

، بنو عطا، املغاورة، اهرةالعجارمة املس، احلامالت، السلامت، السامعنه، املجابرة، سيار

 (. والعفري، آل رويم، بنو شبل، بنو صاد

 : سليمبني  من زعب من يف نسب العجارمة أهنم أخرىوهناك رواية 

 :ثالثة فروع هم من زعب تنقسم قبيلة زعب إىل

نم – 2   املتاريك – 1    املجاذمة – 3   الغوا
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 :ىلإالقسم األول من زعب هم املتاريك وينقسمون 

  آل سوي – 3   آل منيف – 2   العجارمة – 1

 آل زهريان  – 4  آل صبيح – 3  ال بحران – 2  آل سحوب – 1

اتفق القلقشندي . ردنقبيلة العجارمة التي تسكن منطقة البلقاء يف األ

 وقيل العجارمة من املتاريك. والسويدي عىل بني عجرمة بطن من بني طريف من جذام

قدم من العال (، نوفل العجرمي) أما هم فريوون ان جدهم سليمبني  زعب منمن 

قبيلة  مثل النسبة إىل أخرىوقدوم نوفل العجرمي من احلجاز تثري مزاعم . شاميل احلجاز

 عبسبني  الرشايدة من

بو  أبو ويلة توىل الزعامة بعد جدهم صنقرأ

منة والزعريات  فراداأل) هندى وفيهم قبائل يم والعجارمة واملغاورة واملوا والعزا

وهارون واجلاهل وجفيلة وأبوداود والعجوز ورشفاد وطاهر ومريق وأبو قليلة 

 (. ودودان وعليوة

مهدى وبغيض ودخيل ) وفيها فخوذ وكال وفيه عائالت 

وكاسح واهلميم  وقريقيط واللحامية والونى وفيه عائالت الكواف وقطيش واعزيز

 وشيلتيت وفيه عائالت جلفاف وفايد وحسني والقرطينى وفيه عائالت هارون وجباىل

 (. وطريف وعيسى

وهم أبناء جربيل وينصري ونعامش أبناء عامر بن محد بن   

ومنصري ومرزوق وأبو شليف واحلودى  إسامعيلظنني وأبو ) صنقر ومنها فخوذ

وهليل وزايد وجالل وكيشاروطاجون ومفتاح وهجني ورشوان  ونغامش ودحيلة
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والكنجى وقربيج وختال ومحد وطلب وعثامن وبريك وتاعب وبحريى واملتارحة 

 أبو بكرواجلاهل و وقنفود وعمر وصقر واللهيب والفراوى واجلويىل وحييى وطاهر

 .(العاطى والصول وعبد والعجايز

أبو شناف ، يتفرع منة عائالتأبو رقيق و) وفيها فخوذ 

وجماور وقنفوذ ومن عائالت الشامخ وزكرى والضويلع ومن عائالت مؤمن وخمطور 

مثينية وفيه عائالت جليد ورقيقة والكويس ويوسف هديلة والدرجى  والكيوىف وأبو

 (، دمآصالح ومحيدة و ونايل ومن

: وفيه عائالت أبو بكر وقاسم وهم وفيها فخوذ قشبري 

يدة وجويدة وعبد ربة وأبو قبول وفيه عائالت درمان ومعفن وهارون ومحيد وأبو )

اجلليل وعىل وعبد القادر وطليويح وفيه عائالت عبيدة وصالح  ركبة وفيه عائالت عبد

 (. والعرج وعامر ويونس

األطرش واألبريش ) وفيها فخوذ املهدى فيه عائالت 

جبرية وحردانى ومغرييض  عزاق وأبو) والفقيامت وفيه عائالت(، وأبو عز وجلحوب

قرين وسعيد وغنيوة وحسني وأبو سعدة وبحريى  أبو) واحلاج وفيه عائالت( والرببيع

 وقيل أهنم من أبو قرين من القرينات (، جالل وبو سعد وأبو عزيز وأبو وحش وأبو

 وجويدة وعفيفى وامبيوة وأبو إدريس) وفيها رونها 

راعى وسعيد وعميش وسعد ) بو داد(، سحيليق والكاسح وسامل وستول واحلويىل

 وفيها – دودان(، وغريبيل ورحيم وزفتى واهلمرجى وعزيبة واملعبوب وخليل وغريب

قفة  مثل غيضان وأبو) وفيها – جفيلة(، فركاش وجربيل ومحد وحممد ومحيد وحسني)

موسى ) وفيها – قليلة أبو(، واألبجع وعالم وبغيض وشقرف وأبوحوش وتعيليب
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م وعبد احلافظ وأبوخزيم وعنكش ) ومنها – عليوة(، وسعداوى وكريم ورحيم النوا

منصور وعبد الكانس وعيسى ورواق وشامطة وصابر ) ومنها – مرقيق(، وعبد املجيد

 العجوز(، عبد اهللقاسم وسعيد وحارس ويونس و) ومنها – رشفاد(، وقاسم وعيسى

 احلويل وخالد ومصباح وموسى وأبو) ومنها - الزعريات(، الالىف ونوجيى) ومنها –

 (. صالح وغبارة ويونس وزقيم وعياد) ومنهااجلاهل (، هيثة

هي كربى عشائر الصناقرة وهي غالبا عائالت متحالفة  

يم وتنترش عىل األاهالل ب يواحلرابى والسعادى وبن عيل أوالدمن  خص يف سم العزا

مطروح والبحرية والعامرية وكنج مريوط وفيها فخذ عباس وعائالت رضوان 

مريم من  أوالدوينتسبون إىل رضوان األزرق بن محيدى بن منصور الرضيرى من 

 – أبو بسيسة – الشني–حرميشة  – أبو زيره –أبو حوة ) العبيدات وهم عائالت

يم أبو السعدى وهم – الزغيبات له حتالفت مع العزا له وهم من بقايا عرب غزا  – غزا

ومنهم فروع طلحة وواعر (، عبيد اهلل –أبو تالت  مالك وشهرته – وحيدة – الدوفانية

 ومفتاح وزغيب وعائلة قرقور ومنهم فروع احلصادى وسالم وديس والسفتى وأبو

قر وشكم وطليم وطريدة وشميت قرقور وعائلة عبيد ومنهم زهويق واالش شليتة وأبو

والفحام واملجدوب وفخذ الدجن ومنة الدجن ومنة عائالت عقيلة واحلول وخري اهلل 

أبوضيوف ومنة عائالت شوشان وغيضان والشوبكى  مصطفى ومحد وسبايل وفخذ

كام يتفرع . ومحيد وسكران ويونس وصميدة وأبوضبون جوهرة والدغوش وأبوسنون

لة وفيها فروع الدوفانية ومنها سلومة وغالب وعويان أبو من أبو ضيوف عائلة غزا

 يل منطقة زوارة جنان من نصيب وسيدوعائالت الشني بليبيا ينتسبون إىل قبائ

، ف الدينرش أوالد، يوسف أوالد، النصائبية) وهم عائالت الصمد بليبيا عبد

 (. وحريش والسعدى ودابل، نصيب يالنصائبية من ساللة سيد، الرحيبات
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والسمالهي  عزيز مجعة ومحد وقدورة وأبو) وهم فروع عائلة أبو بسيسة

 (. والطيار وعبد الكاىف والشلمية وحسن وقيل هم من احلرابى

هليل ومؤمن وسالم وعراف اهلل ويونس ويوجد ) وفيها فروع: عائلة مطرييد

العبيدات عمر مطرييد من عائالت بلجة من العواكله من  أوالدصله هلم مع عائالت 

أبو ، بيت موسى، عبد الكريم البونة) وهم فروع بالغرب منهم عائالت من احلرايب

 عىل أهنم فرع منهم كام توجد عائالت مطرييد ،(أبو حلية، مريكيب، القرشة، سديرة

 . إحدى عشائر اجلوازى باملنيا

 هم بن األزرق بن محيدى بن منصور الرضيرى العبيدى فروع: فرع رضوان

لة) السعدى–هليل –أبو بسيسة  –الشني –أبو حوة  –أبوزيرة  – حرميشه)  – (أبوغزا

 . عبيد اهلل – (،مالك) أبوتالت –وحيدة –الدوفانية 

وينتسبون إىل عمر بن واعر بن حممد بن األزرق بن محيدى بن : عائلة أبو حوة

  .(ذيب وعيد دم وخليل وواعر واحلول وأبوآفروع سعيد و) منصور الرضيرى العبيدى وفيها

 –وعىل  – وخري اهلل – والزنكلونى – إدريسفروع ) وفيها: قرقور عائلة أبو

يمالذي  الفرع: وهو( وسليامن  . حتالفت معه عائالت العزا

 (. ستيتة وسالم والسفتى ياسني وأبو أبو) وفيها فروع: عائلة احلصادى

عبد الرمحن وعالم وعمر وسعيد ومجعة ) وفيها فروع: عائلة أبو رجيعة

داوود من املناصري  قيل اهنم من(، ومرصى ومسعود ومربوك وقاىض واملطردى

 . ودخلوا يف حلف العزايم

العزيز وعبد القوى  رضوان وعبد الرحيم وعبد) وفيها فروع: عائلة عبيد اهلل

 (. الرؤوف وعبد القادر وعبد املوىل وعبيد وخليل وعثامن وعبد
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شقر وغفيلة والفحام وطريدة وطليم زهويق واأل) وفيها فروع: عائلة العبيدى

عوامى ) قال الشاعر العوامى عيل أوالدأنه من قبيلة العوامة وحتالف مع  قيل(، وشكم

 (. اجلد اليم ما يف جد عيل –  – ويقول عزايم

لة له القديمة التي كانت هلا قوة  قيل أهنم: عائلة أبو غزا من بقايا عرب غزا

السعدى ) وفيها فروع وسيطرة عىل عربان اجليزة والبحرية يف عرص املامليك والعثامنيني

(، وسلومة وعديان وغالب والشني ومراجع وسعداوى والدايل والشنديدى ورحيم

له  . ومنها املرحوم الوزيراملشري حممد عبداحلليم أبو غزا

محيد والشويكى وعيد وشوشان وغيضان ) وفيها فروع: وفعائلة ضي

 (. جوهر والفيضل سنون وأبو صميد وأبو والسكران وسبايل وأبو

  .(عبد املوىل وحسونة وسعد ورجب) وفيها فروع - مالك هسماو: عائلة أبو تالت

وغيث  قبيلة اهلنادى هم وعائلة اجلربا واجلاىل ينتسبوا إىل: عائلة الطلخاوى

وزيدان وحممد  إبراهيممطاوع و) وحسني ومفتاح بالبحرية من اهلنادى وفيها فروع

 (، والسيد وعىل إسامعيلو

 ( غفيلة ونايف وسبايل والتهامى ومصطفى) وفيها فروع: عائلة الدقن

 ( فروع بريك وواعر ومسعود وكريم) وفيها أبو وزيرة عائلة

 ( السيد وواعر وخري اهلل وفرج ويونس وعبدهيبة وجاب اهلل وفتح اهلل ): القريريش

هالل كام وضحة ىل بني  زغبة منبني  هم ينتسبوا إىل: وعائلة الزغيبات

 .(عطيوة وقطيفة ورحيم وهليل وعىل) الزغيبات وفيها فروع

ومنهم يف : قال احلمداين، هم بنو عوف بن ُبثة بن سليم 

: قال يف العرب. ال حيىص الغرب ما ويف برقة إىل: قال. كثريةالصعيد والفيوم والبحرية ناس 
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وديارهم باملغرب فيام بني قابس وبرقة وُبذا فقد استقر بني عوف بتونس وليبيا من منطقة 

 –مرداس ) :جذمني عظيمني مها كانوا منقسمني إىل :رست بليبيا وحتى وسط تونس

عدد كبري من القبائل كام  يتفرعون إىلوكانوا يف القرن الثامن اهلجري ينقسمون و(، عالق

عدة  من تفرعاهتم بنو حصن بن عالق الذين انقسموا إىل. أورد ابن خلدون يف تارخيه

 – مرعى أوالد – حجرى – البدارنة – صورة أوالد) شعوب يف ذلك العهد منها قبائل

 – احلسني – املساُبه – يعقوببني  – املقعد – اجلميعات – الرجالن – أم أمحد أوالد

 طرود – زمام أوالد – بنو هيكل – بنو نمري – بنو حممد البطني بنو يزيد – املدافعة – الرصح

بنو مقدام وهؤالء مجيعا شعوب بني حصن بن عالق بن  ،)جرين زياد مقدام – الرشاعبة –

كثرهم أعوف يف القرن الثامن اهلجري وقد أصبحت اليوم قبائل عديدة يصعب حرصها و

 أوالد، عشرية العاللقة) .معالق من عوف بن سليبني  من .ورشق اجلزائر وليبيايف تونس 

وهم أبناء أيب الليل بن أمحد بن كعب بن عيل بن يعقوب بن كعب بن أمحد بن ( أيب الليل

 ترجم بن محيد بن حيي بن عالق بن عوف بن ُبثة بن سليم

. سليمبني  عربيه منعالق بطن بني  قبائل العاللقه يف صرباته التي تنحدر من 

 ( العبادل، الزقره، اخلرضه) قبيلة قرص العاللقه وهمي وه

 أوالد، اجلوامعيه، اخلرض)رشف الدين  أوالد، الزرارقهوهم  بطن رشف الدين

 عيسى وهم أوالدبطن ( عكاشه أوالد، حييي

 :وهم قسامن اخلطاطبه بطن

، احلاج أوالد، املساعيد، العوامر، عبد العزيز )أوالد اخلطاطبه الفوقيه :أوال

، الفالحله، املنترص أوالد، الثابت أوالد، اهلداوله) (العامئم، حسن أوالد، حممد أوالد

 ( الشويات، وريمه
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 أوالد، عبد اهلل واللجمه )أوالد: ماملداهني وه بطن اخلطاطبه الوطيه :ثانيا

 (الفقي واخلالئف أوالد، بركه واهلوادي أوالد، واالقفاف إبراهيم

، مسعود أوالد، مبارك أوالد( قبيلة زواغه قيل هم من بقايا هوارة القديمة

 (املسامليه، املخابشه، الشواميط، الطياش، الفقي أوالد

 (محوده أوالد، يب اخلريأ أوالد، عبد اجلليل أوالد، محدأ أوالد) سلطان أوالد بطن

بلية وهم بطن( محدأ أوالد، يب القاسمأ دوال)أ  الفتاحليه بطن الغرا

 (احلجاج، يب حامدأ أوالد، النويرات، إبراهيم أوالد، الكياب، رحومه أوالد)

 (بطن سليامنالدبابشيه أوالد، دبابش أوالد، بركه أوالد، يوسف أوالد(

اهلول بن يعقوب بن عبد السالم بن  جدهم أبو وينتمون إىل: يب اهلولأ أوالد

  (.اجلميعات، القطعان، مهنّى أوالد، بريك أوالد، الربيكات) يعقوب بن كعب

هم أبناء زعب األصغر بن زعب األكرب بن جرو بن مالك بن : بنو زعب قبائل

 وقد ذكر ابن سعيد أهنم سكنوا إفريقيا، سليم خفاف بن امرئ القيس بن ُبثة بن

ر بني هيب، ذباببجوار إخوهتم بني (، تونس) أما التجاين فقال ، ثم صاروا يف جوا

وهذا يعني أن جمموعة بني زغب تقيم بتونس ، أهنم يقيمون ببالد نفاوة بجنوب تونس

 . بني زغب تقيم بليبيا استقرت بعد فرتة بفزان حيث يرجع إىل أخرىبينام جمموعة 

 املساعيد – عبد اهلل أوالد) الرغاوى ومنها) من زغب وهم عائالهتا احلطامن قبيلة

 ) املساجلية – املساعدية – القرجة – املطيقات – اهلامملة – ضنى ضو – السوسة –
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سليم هم بنو مقرح بن بني  ختلف يف نسبها قيل مناإحدى قبائل ليبيا الكبرية 

صبيح من فزارة بني  هالل قيل أهنم منبني  سليم أو منبني  مزروع بن زغب من

 العزمة – العذرة – املشلشلة – الزكارى – الرباكيس – اجلالغمة) القيسية ومنها بطون

 – امليامني – ذويب أوالد – احلطاطبة – إدريس أوالد – الشنارات – حلامت –

حنة – األجيار – الصالحات أبناء  – الذيابات – أبناء طق النار – البوارصية – الرسا

 أوالد – دخيل – مرعى – سامل – عمر) اجلالغمة عائالتومن (، املحاربية – املقرحى

 – حممد – الشيبانى – رحومة – زيدأيب  – الصقورة) ومن املحاربية عائالت(، حممد

 – عامر – سامل – املوادى) ومن الرباكيس عائالت(، أبوعزوم – قرصأيب  – جلود

 ومنهم عائالت املشاسة(، الفواسية – الربيعى – عارفأيب  – اهلمدة – املناصري

 العذرة ومنهم عائالت(، النطاطحة – دخيل – مرعى – العربات – الرمادات)

تى – النكاكعة – الذئابات)  ومنهم اندارة(، املثانني – املفارشية – الشنافرة – الرسا

 – املفاتيح) العزمة ومنهم عائالت(، الرباكسة – أمحد أوالد – الدرابكة – العثامنه)

  (،.الرواشدية – النجاجرة – العواونية – عبد اهلل أوالد

 أوالدوهم والشعيبات و، ويشكلون نصف قبيلة الزنتان حاليا: ذويب أوالد

وهم نارصة بن خفاف بن امرئ ، قبيلة الصوالحنارصة بني  قبيلة، ميمون من املزاريع

قبيلة  ذكر ابن خلدون أهنم جياورن بني ذباب وبجوارهم، القيس بن ُبثة بن سليم

 . خريص أوالدو، اجلهمة
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بنو  برقة  وغريه من رست إىلدرييسومواطنهم كام ذكر اإل بنو عمرية بن خفاف

منهم بنو عابد الذين حكموا قفصة بتونس زمن قيام الدولة احلفصية بنو الرشيد ، عمري

منهم قبائل سليم هم بنو يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن ُبثة بن سليم

  .رياح وبنو يقظة

نم، املتاريك: بطنني كبريين تنقسم ُزعب إىل: بُزع  : والغوا

وآل ، والبحران، وفيهم إمارة املتاريك ومنهم فخذ السحوب: العجارمه – 1

 .والزهريان، صبيح

، والصناتني، واخلشامن، والزويمل، والسعدة، ومنهم آل عقال: آل منيف – 2

 .وآل فريح. والروابخه

 .وآل محود. وآل غالب، والغصاب، ومنهم الدواس: آل رمضان – 3

 .واحلذيان، وآل مهيم، والعوينان، ومنهم املديبغ: الطوق – 4

، والدرش، والفواز، وآل خملص، وآل عجني، ومنهم املشاهبة: آل عسكر – 5

 .واحلألوين، والرشيد، والثاقب، وآل مجعة، واملدالج، والعضود

 . ومنهم شاعرة زعب املشهورة بنت ابن غافل، ومنهم ابن غافل: آل حضريم – 6

، ومنهم آل اجلعريي ويسكنون األبرقية غرب النعريية واخلفجي: الشليات – 1

نم  .وآل رشفان، وفيهم امارة عموم الغوا

ومن احلناضلة ، والسوي، والزقيع، والقعدان، ومنهم الرشعان: احلناضلة – 2

 .(منطقة حماسن) رشعان بن رجاء عمدة زعب يف األحساء
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ومن الرمان ، وآل درمان، وآل مرشد، وآل عرقان، ومنهم العويش: اجلبالن – 3

 .عقيد احلرب ابن درمان الذي حارب ابن عريعر اخلالدي حاكم احلساء

وآل ، والعيان، والبرشة، واجلهام، والعسل، ومنهم الشتور: األجاودة – 4

 وآل شنان . نفجان

 عرابالقبائل العربية القيسية بمرص وليبيا كام جاء ىف البيان واإل

وأمري ، مرص سنة تسع ومائة أرضوكان نزول ُسَليم وعدة قبائل من قيس يف 

مرص  أرضومل يكن ب، مرص إذ ذاك الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن طاعن الفهمي

 من كان من َفْهم وَعْدوان فإهنام من قيس يف َجِديلة ومها ابنا أحد من قيس قبل ذلك إاّل 

وفهم هذا قتلة أخوه . اسمها جديلة بنت ُمّر أخت متيم بن مر، عمرو بن قيس عيالن

عبيد اهلل بن  الفو. ألنه عدا عىل أخيه فهم، حلارث فسمى َعْدوانَعْدوان واسمه ا

فسأله ، احلبحاب موىل بني سلول عامل هشام ابن عبد امللك عىل أخراج مرص عىل هشام

فأذن له هشام يف احلاق ثالثة آالف منهم وحتويل ديواهنم ا، أن ينقل إليها من قيس أبيات  

ففرض هلم ابن احلبحاب وقدم ُبم فأنزهلم احلوف عىل أن ال ينزلوا بالفسطاط ، إىل مرص

حدثني غري واحد أن عبيد اهلل بن : وعن اهليثم بن عدي قال. الرشقي وفرقهم فيه

إال لناٍس من جديلة وهم فهم  ااحلبحاب ملا واله هشام مرص قال ما أرى لقيٍس فيها حظ  

ف هذا احلي من قيس إنأمري املؤمنني أطال اهلل بقاءه قد رش: فكتب إىل هشام، وعدوان

من فهم وفيها ُكَوٌر  اإال أبيات   اوإين قدمت مرص فلم أر هلا حظ  ، ونعشهم ورفع من ذكرهم

. وهي بلبيس، وال يكرس ذلك خراجا، ليس فيها أحد وليس يرض بأهلها نزوهلم معهم

أنت : فكتب إليه هشام. فإن رأى أمري املؤمنني أن ُينِْزهلا هذا احلي من قيٍس فليفعل

بن معاوية بن بكر بن  فبعث إىل البادية فقدم عليه مائة أهل بيت من بني نرص. ورأيك
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بن بكر بن هوازن بن  من بني عامر بن صعصعة بن معاوية ومائة أهل بيت، هوازن

البطن املشهورة التي منها بنو كالب ، منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن

ومائة ، د اهلل وربيعة وُسواءة وهالل ونمريوجعدة وعقيل وقشري والبكاء وعجالن وعب

أهل بيت سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن فأنزهلم بلبيس وأمرهم 

فكانوا حيملون الطعام  فاشرتوا إبال  ، بالزرع ونظر إىل الصدقة من العشور فرصفها إليهم

وأكثر وأقل ثم أمرهم باشرتاء فكان الرجل يتحصل له يف الشهر العرشة دنانري ، إىل الُقْلُزم

وليس عليهم مؤنة ، حتى يركب ا فجعل الذي يشرتي املهر فال يمكث إال شهر  ، اخليول

فلام بلغ ذلك عامة قومهم حتمل إليهم مخسامئة . يف علف إبلهم وال خيوهلم جلودة مرعاهم

ة أهل فأقاموا سنة فأتاهم نحو من مخسامئ، فكانوا عىل مثل ذلك، أهل بيت من البادية

زمن حممد  حتى إذا كان يف، ومات هشام وببلبيس ألف ومخسامئة أهل بيت من قيس، بيت

فامت مروان وُبا ثالثة ، بن سهل الباهيل مرص انثالت إليه قيس بن مروان ووىل احلوثرة

فأحصوا يف والية حممد بن ، آلف أهل بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدم

ويف هذه القبيلة أي قبيلة ُسليم . آالف ومائتني ما بني صغري وكبريسعيد فوجدوا مخسة 

كبني ذكوان وهالل وعوف واحلارث ورفاعة وُعصية وظفر ) بطوٌن وأفخاٌذ وعشائر

، ومساكن ُسليم هذه بربقة مما ييل مرص(. وغريهم وعمرية وُبز وذباب وهيب ولبيد

سليم وحرة النار بني وادي القرى وكانت يف عالية نجد بالقرب من خيرب ومنها حرة بني 

وتيامء ثم حتولوا إىل مرص وإفريقية ومل يبَق هلم عدٌد وال بقيٌة ببالدهم وصار هلم بأفرقية 

وبنو ُزُغب بن مالك بن ُُبثة كانوا ، فمنهم ُبا بنو الرشيد هلم صولة وشوكة. عدد عظيم

ن مالك ثم صاروا يف جوار بني احلرمني فصاروا إىل إفريقية يف جوار إخواهنم بني ذباب ب

وهم بربقة . ومن بني سليم بني ذباب بن مالك ينزلون ما بني قابس وبرقة. بني هيب



 

411 

 

 

ورؤساء ذباب اآلن ما . ومنهم بنو سليامن ابن ذباب يف جهة فزان وودان. بجوار هيب

بني طرابلس وقابس وبيتهم بنو صابر واملحامد بنواحي فاس وبيتهم يف بني رحاب بن 

. ومن سليم بنو عوف بن ُبثة ما بني قابس وبلد العناب وهم مرداس وعالق .حممود

وبنو ، وبنو هيب بن ُبثة إخوة عوف بن ُبثة مابني السدرة من برقة إىل حدود إسكندرية

ومن هيب سامل . أمحد منهم بأجدابية هلم عدد ويرجعون إىل شامخ وهلا العزىف هيب

يم عزة الستيالئها عىل إقليم طويل خربت مدنه وحمارب ورياستهام يف عزاز وهليب يف سل

وحتت أيدهيم خلق كثري من الرببر وفيهم طائفة األبطال ، وصارت واليته ألشياخهم

 وكان مزيد بن عزاز جليل القدر معظام  ، عزاز بن مقدم أوالدواإلمارة فيهم يف ، األنجاد

بن  خالد عطاء اهلل بن عمر أما أبو. وبنو زيد ومحدان وزيان كلهم كرام أماجد. يف الدولة

بن عزاز  إبراهيمومنهم َعَلِويُّ بن ، وبنو ُمعز وعمر، عزاز فكان كريام مطاعا يف قومه

وسلطان ابن زيان ابن عزاز وعمر بن مشعل بن عزاز ومجاعة بن مليح املنصوري 

وكان قد هرب من السلطان امللك ، أصحاب غازي بن نجم وعليان بن عريف وبلبوش

وهو والد ، فاعتقله مدة ثم أفرج عنه ا يربس فلحقه اجليش فقاتلوه وأخذوه أسري  الظاهر ب

وكانت . ومنهم مجاعة سعيد بن العريب بن األمحر ومجاعة حممد اهلواري. زيد بن بلبوش

اإلمرة عىل عربان البحرية يف األيام النارص حممد بن قالوون فيهم لفايد بن مقدم وخالد 

وفيام بني اإلسكندرية والعقبة . سيدين َذَوْى كّر وأمن وشجاعةبن سليامن وكانا أمريين 

تة وخفاجة وهوارة وسامل ولبيد وفزارة ، مجاعة سالم، الكربى مجاعة فايد وزنارة ومزا

سلامن  أوالدوحمارب وقطاب والزعاقبة وبرش واجلواشنة والبعاجنة والقبايص و

ثم مجاعة جعفر بن عمر . سوسة ومنازهلم من العقبة الكبرية إىل، والقصاص والعالونة

وهم املثانية والياسة وعرعرة والعظمة والعكمة واملزايل واملعزة ومن املعزة اجلعافرة 
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ومنازهلم ، أمحد أوالدومنهم السهاونة واجللدة وا، ومنهم البداري أيض  ، مجاعة ابن عمر

اإلسكندرية نحو ومسافتها من ، وهي آخر حدود ديار مرص، من سوسة إىل بئر السدرة

 . شهر بسري القوافل

وأخوه حامد ، وكان شيخهم أبو ديب، ويف برقة أحياء لبني جعفر وهم اجلعافرة 

بن كميل وهم ينتسبون يف العرب تارة يف بني كعب من سليم أو يف من هوازن وتارة يف 

ته إحدى بطون هوارة، فزارة  أوالدة وفيام بني برقة والعقب. وقيل أهنم ينتسبون إىل مرسا

كِيَّة و أوالد: مقدم وهم بطنان أوالدوما بني العقبة الكبرية واإلسكندرية . سالَّم  أوالدالرُتْ

بن كالب بن ربيعة بن  ُينتسبون إىل لبيد بن عيل بن هبةوهم ا، فايد بن مقدم وسالم مع  

( لبيد وحديد وزبيد: )صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وهم ثالثة إخوة عامربن

مقدم من ربيعة ابن  أوالدويقال إن . ومن حديد حمارب، وهم بنو عيل بن هبة بن جعفر

واهلل أعلم ، من غطفان، سليم وفيهم ورواحة وفزارةبني  وهيب من وقيل لبيد، نزار

 . بالصواب



 ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ: ىلااهلل تع قال

أدلكم عىل ما يمحو  أال» ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقال ،(200: آل عمران)   ۆئ ۆئ ۇئ

سباغ الوضوء عىل املكاره إاهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات قالوا بىل يا رسول اهلل قال 

 ،«املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذالكم الرباط فذالكم الرباطإىل  وكثرة اخلطا

الرباط  ، ومعنى فذالكم الرباط أي الرباط املرغب فيه وأصلملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول اهلل 

ء كأنه حبس نفسه عىل هذه الطاعة والربط مجع رباط وهو: من اخليل احلبس عىل اليش

ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط فاملجاهد املرابط يدفع عمن  اخلمس

ويقول  األمروراءه ما فوقها والرباط واملرابطة مالزمة لغزو العدو والرباط املواظبة عىل 

الرباطات املبنية واملقصود هبا بيت الصوفيه ودار أهل  حدابن منظور أيضا الرباط وا

الطريق وقد شاهبوا يف ذلك أهل الصفة فالقوم يف رباط مرابطون متفقون عىل قصد 

وأفضل الرباط قيل جهاد النفس وحبس الشهوات  وأحوال متناسبة وعزم وأحد وأحد

من  والزوايا أصلوالدوام عىل الطاعة واالخالص فيها هلل عز وجل والختاذ الربط 

ء الصحابة الذين ال يأوون ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  السنه وهو: أهل ومال إىل  أتخذ من فقرا

( الطالع السعيد لنجباء الصعيد) مكانا من مسجد كانوا يقيمون به وعرفوا بأهل الصفة

ويسمى أحفاد هذا املرابط  وكتاب التذكرة التيمورية 2/427مأخوذ عن اخلطط 

املرابطني فهم ساللة رجال صاحلني عندما فتح سيدنا عمرو بن العاص مرص جنوبا 

من  يةسالموغربا حتى أقليم برقة ترك جيشا من املرابطني للدفاع عن احلدود اإل
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يف ذلك الوقت وسمى أحفاد هذا اجليش املرابط  سالمهجامت القبائل التي مل تدخل اإل

 أصبح ذو – يافع –مهدان ) وكان غالبيتهم من العرب اليمنية وهم من قبائل باملرابطني

 ضد وغربا تسلم مل التي والبجية النوبية القبائل ضد جنوبا الرباط وكان ،(رعني –

 واليمنية العدنانية العرب من املرابطني فقبائل اآلن أما يةمازيغاأل الرببرية القبائل

 فع عن ثغور املسلمني فهو مرابط يف سبيل اهلل.يدا من فكل يةمازيغاأل والقبائل

ينتمون إىل، اللمتونيون، امللثمون: ساللة بربرية  

ئر واألندلس ما بني أعوام   1060-1056حكمت يف املغرب، موريتانيا، غرب اجلزا

 يرجع أصل. م 1086م، مراكش منذ 1086-1056املقر: فاس: ، م 1147وحتى 

 صالحيةأتباع احلركة اإلإىل  التسمية يرجع قبيلة ملتونة الرببرية كام أن أصلىل إ املرابطني

التي أسسها عبد اهلل بن ياسني والذي قاد حركة جهادية لنرش الدين وكان رجاهلا 

يلزمون الرباط بعد كل محلة من محالهتم اجلهادية، بدأت احلركة بنرش الدعوة يف اجلنوب 

  - انطالقا من موريتانيا -

املرابطون أواللمتونيون أوامللثمون: هم 

الـگدايل والشيخ عبد اهلل بن  إبراهيمأسسها حيي بن  إصالحيةاتباع دعوة دينية سياسية 

 يتان من بطون صنهاجة وجدهم هوأمازيغياسني الگزويل وگزوال وگدالة قبيلتان 

وظهرت ونمت حركتهم بني ، االنسابكام ذكر علامء ( صنهاج بن برانس بن مازيغ)

ء تارگا) قبائل امللثمني بجنوب موّروكو وموريتانيا والسنغال وكانت قبيلة ( صحرا

.كرب فروع صنهاجيةأملتونه وگَدالة 

يتم تأسيسها يف  يةإسالمأول دولة إىل  ما لبث ان حتولت دعوهتم يف زمن قصري

 وضمت «واإلصالح الرباط دولة» وسميت( م1150–1040) شامل إفريقيا حوايل
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تة كتامة مثل يةأمازيغ قبائل توسعها بعد ا كلهم من قبائل قادهت وكان وهوارة زناتةو ولوا

يب زرع عىل ألف منهم حسب رواية ابن أوسميت بدولة املرابطني بسبب رباط  مازيغاأل

ن هلهم للعبادة والتفقه يف الديأواعتزلوا ا( هنر صنهاجة سابق  ) ضفاف هنر السنغال

ب الروحي للجامعة وهو الشيخ عبد اهلل بن ياسني وبعدها انطلقوا للجاهد مع األ

كلمة اهلل يف  إعالءجل أل األمرالـگدايل يف بدء  إبراهيمبن  ىالـگزويل حتت قيادة حيي

وتصحيح االنحرافات والبدع التي طالت معتقدات املسلمني وهلذا اعتربهم  رضاأل

ف  أالناس  األرشاف من آل البيت وهم أرشاف بأخالقهم إىل  هورفع بعضهم نسب ارشا

 .م وعفتهم فكان الناس يتربكون هبم..إيامهنبائهم وإونخوهتم و

ليهم مسوفه إودولة املرابطون تشكلت من احتاد قبائل ملتونة وگدالة وانضمت 

فيا بني ملتونة ىف الشامل وگدالة ىف اجلنوب اوغانه الحق   ، كانت موريتانيا مقسمة ديمغرا

( غانة) ما املناطق الوسطى فكانت حتت حكم مملكةأوالغرب ومسوفة ىف الرشق، 

ئر واألندلس ما املغرب، موريتانيا،إىل  وامتدت دولة املرابطني م  واجلزا بني أعوا

 .م 1147 حتىو 1060–1056

احلج. وقبل إىل  الكداىل ىف رحلة إبراهيمبدات فكرة الدولة عندما خرج حييى بن 

وكانت احلرب مستعرة بينهام. وعندما ( ملتونه وكداله) الصلح بني القبيلتني ذهابه سعى ىف

عاد مر عىل القريوان وفاس وبعض احلوارض العلمية يبحث عن فقية ليساعده ىف تعليم 

ء العلوم الرشعية، وكان اإل موجودا وكتاتيب تعليم القران وزوايا  سالمسكان الصحرا

وجود مملكة إضافة إىل الغالبية كان اجلهل سمتهم. تعليم العلوم الرشعية موجودة لكن 

 وجاج بن زّلو اللمطىإىل  نصحه بالذهابالذي  التقى ابو عمران الفاسى. غانه الوثنية

بن ياسني. ووافق بن ياسني عىل الذهاب معه، حيث اقاموا فرتة  إىل عبد اهلل هالذي أرشد
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 حدود السنغال. وهناك اقاموا الرباط اقىص اجلنوب عىلإىل  ىف الشامل املوريتانى ثم ذهبوا 

 ول معركة كانت ضد مملكة غانهأليهم من بقي من ملتونة. إوانضم ( رباط اجلهاد)

كان مصدر الكثري من اخلرافات. الذي  املشهورة بثراءها وذهبها الكثري( السوننكية)

 بقية عاصمة اململكة. وتقع رشق موريتانيا كام قضوا عىل( اوداغست) واستطاعوا حترير

إىل  ليهم. ثم بدأوا معاركهم خارج موريتانيا فاجتهوا إرفضت االنضامم التي  القبائل

يوسف ) سجلامسة وهنا ظهر نجمإىل  م اجتهوا ثم  1062سسوا مدينة مراكش أاملغرب و

 صبح قائد عظيم بعد معركة الواحات.أحيث اكتسب شهره و( بن تاشفني اللمتونى

انترص عىل النصارى يف معركة و يف األندلس م أوىل محالته 1086وقاد عام 

 األندلسإىل  عاد ابن تاشفني مرة أخرى م1094–1089الزالقة الشهرية. بني أعوام 

( 1143–1106) لكن هذه املرة للقضاء عىل ملوك الطوائف. يف عهد عيل بن يوسفو

ئمإىل  تعرض  منذ - إفريقية غرب يف مملكته عىل االملوحدون يف النصارى أيدي عىل هزا

ءاألمر آخر عىل هؤالء قىض أنإىل  -م 1030  م1147 عام مراكش عىل استيالئهم بعد ا

 1059 – 1040  إمام مؤسس -عبد اهلل بن ياسني اجلزويل

 1061 – 1055  أبو بكر بن عمر تالكاكني اللمتوين

 1107 – 1061  يوسف بن تاشفني تالكاكني اللمتوين

 1055-1053  حيي بن عمر بن تالكاكني اللمتوين

 1107-1143 عيل بن يوسف بن تاشفني تالكاكني اللمتوين من

 1145 – 1143  تاشفني بن عىل يوسف بن تاشفني تالكاكني اللمتوين
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  1144 – 1146 بن تاشفني تالكاكني اللمتوين إبراهيمامل

 –إسحق  1146 – 1147  إسحاق بن عيل تالكاكني اللمتونى

نتهت بقيام دولة املوحدين التي قام هبا حممد بن تومرت وسقطت سنة او

م ولكنها مل تنته ألن الدولة أضحى هلا جيوب مقاومة يف غرب لييبا وجنوب 1143

املسويف زوج غانية اللمتونية  حييىأسس عائلتهم عيل بن إىل  تونس عىل يد املسوفني

 /لس يف أوائل القرن السادس اهلجرياللذان كانا حكام األند حييىوأعقب منها حممد و

م ومن بعده حممد 1148املسويف سنة  حييىبن عيل بن  حييىالثاين عرش امليالدي تويف 

 عبد اهللأعقب عبد اهلل وإسحاق واستطاع إسحاق أن يتحلص من أخيه  أخاه الذي

الغازي وسري واملنصور و عبد اهللو حييىأعقب حممد وعيل وو م1184حتى تويف سنة 

 وجبارة وكان حممد كبريهم قد اعتقل بحيلة من أخوته وعىل رأسهم عيل املسويف فنزلوا 

ئر بعد ذلك بعد أن غدر هبمإىل  يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن  األمري بجاية اجلزا

بعد نجاح اجتمع هلم الزغبيات  ام املهم أهنم حققوا نجاح  1185فسيطروا عليها سنة 

ئر ولكنه اهنزم بعد ذلك عىل يد املوحدين بقيادة أيب زيد بن عمر بن اهلوا  رة يف اجلزا

ليبيا حيث قرقوش مندوب صالح الدين األيويب هناك إىل  دباراأل اففر مولي   املؤمن عبد

الليبيني فعادت من جديد احلرب للسيطرة عىل ما ضاع  فتحالف معه هو والزغبيات

م يف حماولة لعيل املسويف انتهت هبزيمته ففر من قابس بعد أن هزمه 1192ولكن سنة 

ومات عيل املسويف بعد ذلك سنة  عبد املؤمناخلليفة املنصور يعقوب بن يوسف بن 

ذلك ثورة يف املهدية صادف  األمرب ىاألمري حيي م عىل يد النفزوايني فقام أخوه1198

املسويف وينهي عليها فسيطر عىل الرشق التونيس  ىم استطاع أن خيمدها حيي1200سنة 

ئر ومل تدم هذه االنتصارات إىل  ومن بعدها توغل يف الغرب حتى وصل رشق اجلزا
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إىل  م1209م وهزيمة أخرى القها سنة 1206لكنها عقبت هزيمة من املوحدين سنة 

م وقد 1224من هوارة وعىل رأسها حناش بن بعرة بن ونيفني سنة  أن اهنزم وفل مجوعه

ما تبقى من املسوفيني عادوا يف ا م تارك  1236سنة  األمراملسويف يف هناية  ىتويف حيي

ء »حتالفهم مع الزغبيات اهلوارة حيث يقول ابن خلدون عنهم  بقى من أقام بالصحرا

 .«ف البنيمنهم عىل حاهلم األول من افرتاق الكلمة واختال

سمه حممد بن تومرت اعىل يد رجل  ةقامت هذه الدول

دعى عىل أنه األنه و من قبيلة مصمودة الرببرية وتلقب باملهدى تيمنا باملهدى املنتظر

عبد حممد بن ) طالب فقد ذكر البذق نسبه مام عىل بن أيبل البيت من اإلآإىل  ينتسب

بن  عبد اهللبن  إدريساهلل بن  بن محزة بن عيسى بن عبيد بن وكليد بن يامصل اهلل

حممد ) خر قالآزرع نسبا  وذكر بن أيب( طالب مام عىل بن أيبحسن بن احلسن بن اإل

الرمحن بن هود بن خالد بن متام بن عدنان بن  املعروف بتومرت بن عبد عبد اهللبن 

يسار بن العباس بن حسن بن سفيان بن صفوان بن جابر بن حييى بن عطاء بن رباح بن 

قاله ابن القيس يف تارخيه  زرع ما وأضاف بن أيب( طالب مام عىل بن أيباحلسن بن اإل

أنه من قبيلة هرغه من املصامدة وقيل من جنفيسه وكان شيخا عاملا بالدين وكان ناقام 

هرغه وهنتاته وجدمييوه وجنفيسه ) عىل حكم املرابطني فقام بدعوته وتبعه قبائل

وكانوا يسمون أهل اخلمسني وتبعه مجيع ( صنهاجة وهسكورة وكوميه ورضيسهو

م وتوىل مكانه 1130-ه524طالبه وحمبوه ومؤيدوه من القبائل الرببرية حتى توىف عام 

نترص عىل املرابطني ودخل املوحدون مراكش عام االذي  الكومى عبد املؤمنخليفته 

ل البيت آالكومى أنه من  د املؤمنعبدعى احارضة املرابطني وقد  ـه541-م1147

بن  إدريسبن عىل بن علوى بن يعال بن احلسن بن كنونه بن  عبد املؤمن) كذلك قيل
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وقد أنكر بن ( طالب بن القاسم بن حممد حسن بن احلسن بن عىل بن أيب عبد اهلل

عابد من قبائل كومية  يبنإىل  وقالوا أنه ينتسب خالدون هذا النسب وكذلك املراكيش

بنى  - صفاره - ندرومه) ن قبائل رضيسه وكانوا يعرفون قديام بصطفورة وهم قبائلم

 ةوقد ذكرت هذه النبذة عن املرابطني واملوحدين ألن كثري القبائل املرصية القادم( يلول

ء كانت  من املغرب تنتسب إليهم وكذلك رفع كثري القبائل نسبها إىل آل البيت سوا

 عربيه أو بربريه.

وتوجد قبائل أخرى من املرابطني دخلت مع مسوفة وهي ما تبقى من األدارسة 

بن  اهلل عبدبن  إدريسالذين دخلوا يف عداد الغامريني أما عن األدارسة فجدهم هو 

م 780ي حتى سنة سالمم يف احلجاز تعلم أصول الفقه اإل758احلسن الذي ولد سنة 

ولكن رغب يف العمل السيايس فكان مع ابن عمه احلسني بن عيل بن احلسن املثلث 

املغرب سنة إىل  مرص ومنها إىلم 786اهلاشمي يف موقعة فخ التي فلشت فهرب سنة 

الثاين حكم الدولة  إدريسم وتوىل ابنه 793م مكونة دولة األدارسة ثم تويف سنة 788

قسم سلطان دولته عىل أخوته القاسم شامل املغرب األقىص وعمر م ف828حتى تويف سنة 

 حييىباجلنوب املغريب و عبد اهللالشامل الرشقي و داووديف غرب املغرب األقىص و

باجلنوب الغريب املغريب وعيسى بالشامل الغريب ومحزة يف الرشق املغريب واستطاع عمر 

 إدريسذ ملك أخويه القاسم ومنهم أن يوسع سلطانه دون أخوته فضم له بعد أن أخ

السلطان العام للمغرب سنة  إدريسفأضحى له الغرب املغريب بأرسه ثم تويف حممد بن 

، احلسن، عبيد اهلل، م فتوىل احلكم ابنه عيل يقول ابن حزم أنه غري هؤالء يوجد أمحد836
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م فتوىل 848جعفر ما أن تويف حممد توىل احلكم ابنه عيل وتويف عيل بعد ذلك سنة  ،احلسني

م ثم توىل احلكم من بعده عيل الثاين بن عمر بن 859سنة  حييىوتويف  حييىحلكم خلفه 

األدراسة الذي  إدريسشقيق عبيد اهلل جد احلموديني وحممد وموسى و وهو: إدريس

 إدريسبن القاسم بن  حييىاخلوارج فتوىل مكانه  م وثارت عليه905ظل حيكم حتى سنة 

الرابع  حييى إدريسبن عمر بن  إدريسبن  حييىحتى توىل احلكم  الذي مل يدم سوى قليال  

م 941حيكم حتى سنة  حييىم وظل 917الذي سقط حكمه نحت حكم الفاطميني سنة 

م فظهر احلسن بن حممد بن القاسم بن 943املهدية بعد ذلك وتويف هبا سنة إىل  وهرب

هيرب يف نفس العام وكان حممد بن  بعد ذلك ولكن مخدت ثورته ومات وهو: إدريس

أعقب  أما عن حممد بن القاسم فقد إدريسواحلسن أوالد القاسم بن  حييىالقاسم شقيق 

بن حممد بن القاسم وتويل إبراهيم دارسة هو فتوىل زعامة األإبراهيم أمحد جنون واحلسن و

بعد ذلك من جديد حممد بن احلسن بن حممد بن القاسم الذي ثار عليه ابن عمه عيسى 

األندلس للجهاد يف سبيل اهلل إىل  الذي توجه إدريسبن أمحد بن حممد بن القاسم بن 

ن والقاسم واحلس حييىوإبراهيم أعقب أمحد وحممد و م وقد954حيث استشهد يف سنة 

وتويف معه حممد بن احلسن فتوىل حكم املغرب من بعده احلسن بن أمحد بن حممد بن 

م الذي 975وهو شقيق عيسى والقاسم الذي ظل حيكم حتى سنة  .954القاسم يف سنة 

م أما عن ما تبقى من آل 976النارص سنة  عبد الرمحنقتل بعد ذلك بعد أن انقلب عىل 

امللك  أعقب أمحد بن عيسى القاسم وعيل وعبد فهم فقدأمحد بن حممد بن القاسم 

 عبد اهللوالقاسم واملنصور واحلسني ومحود و إدريسوعيسى وعيل و وإسامعيلإبراهيم و

إبراهيم و حييىوصالح وطالب أعقب القاسم منهم حممد و حييىوعيسى وحممد و

أعقب طاهر وعيل أعقب  بن أمحد بن عيسى فقد وإسامعيل ومحود أما عن إسامعيل
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وحممد والقاسم مل إبراهيم وأمحد و القاسم بن أمحد بن حممد بن القاسم عيسى وإسامعيل

 يعقب منهم سوى عيل بن القاسم بن عيسى.

 املرابطني فقد أطلق عىل فئتني مها: 

 القبائل التي فضلت عدم االندماج وظلت حمافظة بكياهنا. 

التكتالت القبلية،  القبائل والعائالت التي انضوت يف أحد 

 . واحتفاظ بعضهم بوضع خاص داخلها، ولذلك صنف املرابطون ثالث أصناف

ويشمل فئتني مها: جمموعة من القبائل عرفوا  

اطق شعب وعائالت منضمة لقبائل السعادي املستقرة يف املن .

 .الشاملية من برقة املعروفة بربقة احلمراء وعرفوا لذلك 

ويطلق عىل القبائل التي تدعي أهنا من ساللة ويل.  

-الفواخر -القطعان  -املسامري -املنفه ) هم جمموعة من القبائل تعرف باملرابطني وهم

مه  -الشواعر -الشهيبات  -احلبون  -العقائل  -املوالك   -سعيط  -احلوته  -العوا

حنة -العالونة  -احلسانة  -الصوانع  -الرتاكي  الزوية  -القبائل  -املشيطات  -الرسا

تري -  أوالد الشيخ.و الفوا

عند نزول عرب السعادى من 

ء الغربية أطلقوا عىل من وجدوه من العربإىل  بنى سليم سم املرابطني اكلهم  الصحرا

وحتالفوا مع بعض باسم التحالف أو املخاواة للحفاظ عىل أراضيهم من أي معتد 

ذا قامت احلروب بني إوكانت السعادى يميلون للحروب واملرابطني يميلون للسلم ف
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السعادى مع بعض قامت حلفاؤها من املرابطني بحامية ديارها وبئرها من أي معتدى 

واة وليس كام اونذكر هنا أهنم كان حلفهم يقوم عىل املس بعض وقاموا باملصاهرة مع

اهلوارة ) ومن هذه األمثلة من املخاواة يدعى البعض أن املرابطني تابعني للسعادى

مة والصناقرة) ،(والسننة وباألخص العراوة حنة ) ،(العوا  ،(ضأبي عىل–الرسا

رمة) ،(أبيض عىل– الصعيط) ،(أبيض عىل–الرشصات )  حبون) ،(أبيض عىل– الرشا

 ،(أبيض عىل– احلوتة) ،(خروف أوالد– عمرية) ،(أبيض عىل– الشواعر ،(الصناقرة –

 القطعان) ،(أبيض عىل مع املنفة) ،(أمحر عىل مع ونصفها أبيض عىل مع نصفها املوالك

 األلف رحلة كتاب من) ،(السننة–ابيص اجلو) ،(السننة– الساملوس) ،(أمحر عىل مع

.(عىل أوالد مع عام

إحدى قبائل املرابطني ولو عدها بعد النسابني عىل أهنم غري املرابطني وغري 

إحدى بطون بنى صبيح من فزارة الغطفانية القيسية العدنانية كام ، قبائل السعادى وهم

ذكر يف سبائك الذهب وأهنم هم اجلميعات الذين ذكرهم األمام السويدى فهم 

وبعض القبائل التي دخلت يف  أؤيدة أهنم من بنى صبيح من فزارة والقطعان وهذا ما

رة التي كانت تنترش من إقليم برقة وحتى البحرية  بنى سليم بالتحالف واملرابطة من فزا

والصعيد وهذا القول ليس باملصادفة ولكن بتتبع النسب ولذلك نجد من بطون 

رة القبيلة األم لبنى صبيح أو الصبا حية أو الصبحة ومما قيل فيهم القطعان بطن فزا

وكذلك نجد بطن من بنى سليم يسمى اجلامعات ولذلك خلطت األمور أما يف جزيرة 

العرب فاجلامعات من قبائل عتيبة الشهرية وعتيبة حتالف قحطانى عدنانى وغالبيتهم 
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مرص فإن اآلراء إىل  والتي سبقت أوالد عىل يف الوفود ،(اجلمعيات) من هوازن إن قبائل

لكنها  اليست أصل من أوالد عىل تنسيب  ) يف أمر نسبه حينهامن القبائل التي رضاتتع

يزيد عىل الستامئة عام" فإن صالح الذي  اندجمت فيها وأصبحت منها مع طول الزمن

انجب بنتا تسمى خدجية هي جدة قبائل »التائب يذكر دون قطع أن عليا الكبري 

من كربى القبائل املرصية وتسكن مرص »أهنا ولكنه يف موضع آخر بصفها ب «اجلمعيات

ء الغربية من قبل الفتح اإل ويورد ثالثة  «يسالموبخاصة مريوط والبحرية والصحرا

هذه القبيلة فهناك رأي أن  ىف أصل»اختالف النسابني إىل  ا آراء تتصل بنسبها مشري  

هنم من ورأي آخر أ ،اجلمعيات من السعادى وهم أبناء خدجية أخت عىل وبنت عقار

لليل الذئب!! وهناك رأي ثالث أهنم  ساللة أوالد سليامن وجدهم كعب وكعب جد أبوا

إىل  يشري «رحلة األلف عام»عىل أن صاحب  «كعب بن لؤى من الصحابةإىل  ينتسبون

منهم عن قبائل اجلمعيات  كافة من كتبوا عن القبائل العربية بمرص مل يقطع أحد»أن 

بيلة اجلمعيات تنحدر من كعب ومما قيل يف أنساهبم أهنم شيوخها أن ق وعىل لسان أحد

مرئ امجيعات بن حكيم بن حصن بن عالق بن عوف بن ) بنى عوفإىل  ينتسبون

أما يف جزيرة العرب فتوجد اجلامعات من قبائل عتيبة  ،(بن هبثة بن سليمالقيس 

ء إىل  وقد قدموا . اهلوازنية الغربية بمرص ليبيا من جنوب تونس ثم نزلوا يف الصحرا

وتؤكد  .ومنهم مجاعة يف صعيد مرص وغريها من البحرية واإلسكندرية واجليزة

عمدة قبائل اجلميعات ان قبيلة اجلميعات اخوة  مذكرات العمدة راغب حممود الدرباىل

لقبائل القطعان وقبائل أوالد سليامن التي تسكن غرب ليبيا وقد سبقت قبائل اجلميعات 

م تقريبا  1690عام  مرص أي حوإىلإىل  بعون عام تقريباا يف الدخولقبائل أوالد عىل بس

مرص وجدت يف البحرية ومريوط والصحراء إىل  حيث عندما نزحت قبائل أوالد عىل
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له  الذي  األمرالغربية قبائل اجلميعات واهلنادى وبنى عونة واهلوارة والساملوس وغزا

قبائل  ا مل يؤكد أو يوضح أحديؤكد وصوهلا ملرص قبل قبائل أوالد عىل ورغم هذ

اجلميعات تاريخ وصوهلم ملرص يف أي وقت أو أي عهد دخلت واستقرت هبا وكانت 

قبائل اجلميعات قديام تقطن اجلنوب التونسى فرتة من الزمن ورحلوا من تونس 

استقروا مع اخوهنم أوالد سليامن والزالت تربط اجلميعات وأوالد سليامن عالقات 

قبيلة اجلميعات من الغرب الليبى ألسباب غامضة قيل لقلة املطر  رباط دم وهاجرت

أو املرعى أو شى شابة ذالك وقد عانت قبيلة اجلميعات كثري من املضايقات من قبيلة 

أن نزحت قبيلة أوالد عىل من اجلبل إىل  يف املياة واملرعى كنت تضايقهاالتي  اهلنادى

اهلنادى واجلميعات ) قبائل يسكن البحريةاالخرض من ليبيا واستقروا بالبحرية وكان 

له واجلويىل وكان يوجد حروب بينهم فتحالفت اجلميعات ( واهلوارة وبنى عونه وغزا

الرشقية يف إىل  مع قبائل أوالد عىل ضد اهلنادى وبنى عونه حتى تم أجالء قبيلة اهلنادى

عىل غالبية  واجلميعات الشام واستولت قبيلتى أوالد عىلإىل  مرص ومنها فرع نزح

أرايض البحرية ودخلت بعض عائالت اهلنادى يف أوالد عىل أما بنو صبيح: من بطون 

بني فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهم عدة قبائل ذكرها القلقشندي 

أوالد حممد واجلامعات والشنفة والشعوب والعقيبات والعالوي والعوايس ) ووهي

 ق واملساورة واملطارنة واملواجدة سكنوا بالد الشاموالغشاشمة والقيوس واللواح

أبو  سمى علية مركزالذي  واملطامري ،(املسامري) واملسامري قبيلة واملوايس والنحاحسة

وقد ذكر القلقشندي أن مجاعة من فزارة ممن يقيمون بربقة نزلوا بأطراف  ،(املطامري

هاجرت قبائل أخرى من فزارة غربا  كام ،(16) ،(حمافظة املنيا) البهنسا مما ييل اجليزية

وهم اجلامعات والعواسى واملساورة، حيث استقر اجلامعات بودان، بينام استقر 
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تة، واستقر العواسى برتهونة ويف فلسطني مجاعة من املوايس ينتسبون  املساورة بمرسا

واشتهر من بينهم عقيلة بن  1814موايس برقة نزلوا بشامل فلسطني يف نحو سنة إىل 

 ،(17) 1870وسى احلايس الذي كانت له سطوة يف مرج بن عامر وتويف يف سنة م

واملواجدة باألردن واملعروف اليوم أن املوايس يشكلون فرعا من قبيلة احلاسة 

واجلميعات قبيلة كبرية العدد وفيها فروع يف الغرب الليبى الزالت هلا ، املتواجدة بربقة

اخرى إىل  ذا طبعا راجع لتغري اللسان من منطقةاآل ن ويسمون اجلامعات وهإىل  اثار

 تفصيلنا وباختصار، اجلامعات من قبائل ليبيا وهم من اهلائشة بتورغاء وهم عائالت

بليبيا ويرجح أهنم من رياح من  اجلامعات إحد ى قبائل ودان،(القاسم أيب - جبل أيب)

مبارك  - مجاعة) بليبيا وهم عائالت اجلامعات من قبائل سوكنة، بنى هالل أو من فزارة

ن بمثابة قبائل حتمل آلاتتكون قبيلة اجلميعات من عدة بطون كبرية وهي  ،(اهلل نرص –

قبيلة  -قبيلة القواسم: جدهم قاسم  -قبيلة الشتورجدهم االشرت) اسامء اجدادهم

يسة -جدهم خالف : قبيلة اخلالافات -جدهم موسى : املوسة جدهم : قبيلة العوا

 .(قبيلة البكاكرة: جدهم بكار -عيسى

  :(بالل – السويطية –مريزيق ) تتكون من ثالث بطون كبرية

 (رحيل – قاىض – واعر – شيشة – الدرباىل) يتكونون من 

 جماور – بوصرية – جالح – العامل – إدريس – هديوة –زعالوك ) السويطية يتكونون من

 عيت ،(دواد – حممود – عثامن – قوية – رصاحة - نصيب - عبيد – يادم – إبراهيم –

 – ريزة –عمود أبو – بعرية أبو – حوية – محاد – رشيمة) من يتكونون ،(مسلم) بالل

 .(صليب – مساعد – اجلواد عبد – هامل –رابح ( النجار – قطيفة – عبود – بخاطرة
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 تتكون من عدة بطون كبرية، عيت رابح يتكون من 

 ،(النزال – القمل – الطريب) من يتكون هامل عيت ،(أبوحفيظة– أبوغنيم –أبوهنية )

د عبد عيت ن يتكونو مساعد عيت ،(احلدب -الرقاص - أبوشيحة) من يتكون اجلوا

عيت الصليب ) الغربة – بريك – التويعس -رجوح –العبد – دخيل –الصحفاق ) من

. يقيم يف حمافظة الرشقية

الغشوة )  تتكون قبيلة الشتور من عدة بطون كبرية 

 املربوك) من يتكون الغشوة عيت ،(الصويعى – شقيليف – جليد – القريعى – عظيم –

 املخاض) من يتكون عظيم عيت ،(أبوعنقا - العنفقى –حريمص  – بلوزة – محود –

 – سليامن) من يتكون القريعى عيت ،(أبوسبيحة – ماسخ – معقل أبو – ذراع أبو –

 جليد عيت( حفيظة – صالح – بركات – قنافاش – زر أبو – قعيميز – سلم – مسلم

عيت شقيليف ( هنيد -اردغ - محرية أبو – اهلل فرج – سكرة أبو – السلوة) من يتكون

لتهامى – محود أبو–حليقة  أبو) يتكون من  الصويعى عيت( حصاد األسود، ،أبوا

 .(هنيد، مطرية أبو القمعيز،) من يتكون

املرصى  (تتكون قبيلة اخلالفات من عدة بيوت

بيضة ق – هديمة - يادم – مرية أبو– جالل – عجاج – صلهبى – هنداوى – حويل –

 مردوع – الفقية – ستة أبو – الرشينى – الذيب – حجازى - طالب أبو –صفيه أبو –

 السمكرى - سكران – حافظ أبو – الزاعق –اهلل عبد - شحيت – السامك -غربى -

 .(جودة أبو –

 - الطرسى - جليل - بوبرية –خميون ) وهم 

 الرطب - الفقري – هيبة – النقاط – مهاود – طريدة – حمجيبة أبو – املرشرش – رسالن
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 –عمر –النجار – القنعارى – الطويل –العريان – خطوة أبو - سديد أبو – عطية أبو –

 – مساعد –كيشار –يونس – ثعيليب – خليل –صقر –عاىص –احلسني – ترجانى

 .(رية أبو – مرزوق – جلورز –كريم 

 – شيبة أبو – خفري سعد –غيضان ) وهم 

 – حنيش – القصري – العتى – نجيلة أبو – شناف أبو – رحيم – الشفوان – منصور

 – عريان - كبرية – مرايف – غرارة – عرفان – احلزين – طويبان - رميلة – شحريرة

 – احلياىل – اخلشاب – إسامعيل – مقص أبو – ىض – هاشم –ومسلولة أب – عيشة

  .(فلقة – شكل

يقطن تتكون من عدة بطون كبرية ومعظمها 

 عطية - عقاب – نوح – مطرود – شعالن - الذيب – هليل –أبو كف ) البحرية ومريوط

 .(دعيس - معتوق – الذكر – احمصب – السالب – الرغاي – العرند – دوالب –الكويس

قطع بن كعب وكعب رضوان األ ىلإقبيلة القطعان يعودون  صح يف أصلاأل

والقطعان وهم مجيعا يندرجون حتت اسم الكعوب من بني  هو اجلد األكرب للجميعات

سليم وقيل رضوان األقطع بن حكيم بن حصن بن عالق بن عوف بن امروىء القيس 

 أن القطعان من بنى صبيح من فزارة الغطفانية والكن أنا أرجح ،(ابن هبثة بن سليم

ومن  نعبد الرمح  وتزوج من زوجتني فخلف من األوىلقطع مويسخلف رضوان األ

وان األقطع أنجب موسى، الزوجة الثانية مريرا وقالبا وعزيزا وهم مثبتون التالية. رض

 السامعنة ومنه سميعون –ومنه الرحامنة  عبد الرمحن) قطع:بن رضوان األ ىأبناء موس
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 ،(الرحامنة) عبد الرمحن ومن .(عزيز - القالبات ومنه قالب– املريرات ومنه مرير –

 .(املريرات) و وعزيز وقالب مرير ومن

 م الركبة.أيقيمون يف  ،(عبد الكريم وامحيدة ورحيل)أنجب  محاد  -1

 .(أنجب سامل ومقامي ومحد) قبول وقبولأنجب  القهدي  -2

 .(حممد وصالح وجربيل وخالد أو العمية)أنجب  القهدي كاملةأنجب  ثم  -3

 .(العوراء أبو حفيظة ورحيم وشدة ومحودة وسبيق)أنجب  خطاب -4

رخيص وباحلسني )داوود أنجب  ،(إدريسو داوود) ولدين مهاأنجب  أبو خشم -5

فيل ومحدإشويشينة و أبو)أنجب  إدريسو ،(وحممد  .(رسا

الكومي ) ابناء بو حلفاية وهم ،(إدريسحلفاية و أبو)أنجب  احلفان 

ومفتاح ويونس داوود الفقية عيل واحلاج ) إدريسأبناء  ،(وبرذعة وحممد ىومحد وعيس

 .(وميس وعمر وخالد

 (أبوقفة حممد)أنجب  أبو عوينة 

 (الغليظة زهيويق)أنجب  مويس 

 (النطيطيح والبعجة)أنجب  محد 

د والسديس)أنجب  جهمية  (القرا

 (الربيعي واملياص)أنجب  الضبعان

والدنيني ورخية والعقوبة اهلامل وأبو رصع ) سميعون وهم السامعنة 

 .(وجنات والنعيمي
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نعمة  سديرة وأبو والنعوت والرشاش وأبو عبد اهلل)أنجب  سعيدة أبو -1

 .(والربشة واحلامر والربنيقي واملريري

  (متنة سامل العنتيل وقريضة وأبو أبو)أنجب  املعبدي -2

رة -3 روهم فزا  حسن ورحيل وأبو ضية وأبوغريبة)أنجب  الفزا

 هيسة وأبوترحي وأبو

 .(فلح وأبوملهط والعجل والنكييس عبد احلميد وعيل وأبو)أنجب  بريدان -4

 .(حسني ورمضان وعيل وسعد وعابد) نجبأالرمخي  -5

 .(رويق وعقوب محد قرب وجرمة والعث وأبو)أنجب  قالب -6

 .(احلاج يونس ورحيم وأبوعايشة وجرمة ومفتاح)أنجب  أبو شلوع -7

اجلزار واملربوك وأبو كستريتني أوالكسريات وجازية )أنجب  شنينة أبو -8

 .(واملرخي وأبو ريم وعمر

ر اهلدل وحامد وأبو)أنجب  املالك -9   (جالل والعظامي وكرا

 (السيد ورخيص والكر جود وضية وعبد أبو)أنجب  احلرماس أو احلراميس -10

 : يتجمموعة من املرابطني متحالفني مع القطعان وهم كاآل -11

والقحيميش وقبع واحلقيق وتريرير ومبارك ويتيم ويوسف وصقعار  هالفقي) 

رة أينترش بطن املريرات يف مناطق  ،(عقوص القرعة وأبو م الركبة والشواكر واجلرا

الرشق  ىلإودفنة وغريها. ملحوظة كانت قبيلة القطعان يف اجلهة الغربية ولكنها انتقلت 

فينترشون و م1100ارقوش سنة ثر احلرب التي نشبت بني بني غانية املرابطني وقإ عىل

 والواحات. يف مطروح واإلسكندرية والبحرية والفيوم واملنيا وأسيوط
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الشيخ حممد بن عيل بن السنويس بن العريب بن حممد بن ) وهم من ذرية:

القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف بن عبد اهلل بن خطاب بن عيل بن حييى بن  عبد

القوي بن عبد الرمحن بن يوسف بن زيان بن  ابن منداس بن عبد راشد بن أمحد املرابط

ود بن محزة بن ابن سعيد بن يعقوب بن د إدريسزين العابدين بن يوسف بن حسن بن 

مؤسس دولة األدارسة  إدريسمؤسس مدينة فاس باملغرب  إدريسعيل بن عمران بن 

وقد تزوج الشيخ . بطبن عبد اهلل الكامل ابن احلسن املثنى بن احلسن الس باملغرب

ئر وتزوج من فاطمة بنت فرج اهلل وأنجب منه ولدين  همن ابنه عم السنويس يف اجلزا

ومنهم تكونت السنوسية أعقب حممد بن عىل  ،(حممد الرشيف -حممد املهدى) مها

ملك ليبيا  إدريسحممد ) أعقب حممد املهدى( حممد الرشيف - حممد املهدى) السنويس

 وأعقب حممد( مصطفى - احلسن – الصديق) وأعقب حممد الرضا( حممد الرضا -

 صفى حممد - هالل حممد - اخلطابى عىل – عابد حممد –الرشيف  أمحد) الرشيف

– القاسم أبو – عبد اهلل - الزبري – السابق الدين يحم) وأعقب أمحد الرشيف( الدين

– املطلب عبد – الدين مجال - إدريس أمحد) عابد حممد وأعقب( إبراهيم – العربى

 عىل وأعقب ،(إبراهيم - الصديق – عبد اهلل - حييى – طاهر – حافظ – السنويس

مد حم وأعقب ،(الدين عز) هالل حممد وأعقب ،(حسن – الدين شمس) اخلطابى

كتاب ( )صربى - عادل – أمني – السنوسى – عيل – منصور – رضا) صفى الدين

 .(األنساب العربية يف ليبيا
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ليبيا إىل  املحجوب وفدوا من املغرب األقىصإبراهيم الصالح  هم ذرية الويل

بن حممد بن )إبراهيم الشيخ  وهو: ه742عام  وتونس يف عهد الدولة احلفصية

بن حييى بن عبد اهلل بن عبد القادر بن عبد الرمحن بن يوسف بن جعفر بن  إسامعيل

بن أبى القاسم بن  عبد الرمحنيوسف بن حممد بن صالح بن سليامن بن مبارك بن 

بن إبراهيم بن سامل بن حييى بن عىل بن عبدالغنى بن حممد بن حممد بن أمحد بن  اهلل عبد

  الكامل بن احلسن بن احلسن بن عىل بن أيببن عبد اهلل إدريسبن  إدريسعبد اهلل بن 

 الصياح – الدراوشة - القاسم أبو - أحممد – العزيز عبد –مؤمن ) ومنها بطون طالب.

 احلديثة برقة قبائل ،(ليبيا يف العربية األنساب كتاب من) ،(بالنارص– إبراهيم -

 .(بربقة اخلاص القسم) ليبيا سكان كتاب: هو السعادى لقبائل االفرتاضية والشجرة

 أصل كلمة فيتور وهو بقايا عرص الزيتون يسمى فيتور أما عن نسبهم.

هم  ختلف يف نسبهم قيل من بنى سعيد بن بطون رياح من بنى هالل بن عامرا

أو أهنم من أبناء بنو هوازن عاشوا يف وسط أبناء عمومتهم  محرية ومسلم وأيب وقبائل قامطة

القصص منترشة بني قبائل العرب فنجد اجلرارة من احلوتى  هوهذ بن عامرمن بنى هالل 

قيل من األرشاف وقبيلة الرباعصة من احلرابى أو من غطفان من فزارة أو من الرشايدة 

دعوا النسب الرشيف فكل شخص تربى وترعرع يف وسط قبيلة امن بنى عبس كذلك 

بن عامر أو من  رجح أهنم من بنى هاللفأنا أ للنسب الرشيف هيرفع نسب هنجد هغري قبيلت

 ،ينتمون لبني هاشم حتالفت معهم عند هجرهتم للمغرب وقيل أهنمالتي  بطون هوازن
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وهم يشتهرون بالتقوي والورع وقد  ملسو هيلع هللا ىلص السيدة فاطمة بنت رسول اهللإىل  وتعود نسبتهم

صاحب املقام  الفيتوري األسمرالسالم  مثال سيدي عبدأظهر منهم وأولياء صاحلون 

 عبد اهللبن  (فيتور)فراد قبيلة الفواتري من سيدي خليفة امللقب أاملشهور يف زليتن ينحدر 

د اهلل بن حممد بن بن عب إدريساهلل بن  العزيز بن عبد الرحيم بن عبد بيل بن عبدنبن 

مور يف مية زمام األأبنو  عندما توىل. بن عيل بن أيب طالباحلسن املثني بن احلسن السبط 

مدينة فاس باملغرب جمموعة من آل البيت فرارا  ىلإبالد العرب ونكلوا ببني هاشم التجأ 

الغزيز، نشأ  وكان من بني املهاجرين نبيل بن عبد، من بطش احلجاج بن يوسف الثقفي

وملا ، بلغ مبلغ الرجال وتزوج وخلف ىنبيل مع أوالد سعيدة من بنى هالل بن عامر حت

ومل . فتكاكها منه عنوةاعرتض عليه آل سعيد يف حماولة ال هخيأنته البن ن يزوج ابأراد أ

البالد الليبية  ىلإجيد نبيل مناصا من الفرار بابنته فلجأ مع جمموعة من أبناء عمه األرشاف 

وهناك خلف ذرية . بطون بني هالل بالزاوية الغربية آل دريد أحد حيث نزلوا أهال عىل

قام بالزاوية الغربية وبعضها بزليتن. كان لنبيل أخ يسمى مسلم وهو: جد أوالد أبعضها 

 وشهرته –يوسف ) وله ولدان ،(غريان -اجلفارة-قامطة) جد قبائل مسلم وهو:

 .(فيتور) وشهرته خليفة -( عوسج)

( العواسج)أقامت ذرية يوسف 

وقد استشهد يف معركة ضد الفرنجة ، سبعة أوالدوخلف سليامن ، بالزاوية الغربية

زليتن  ىلإالقراصنة الغزاة بشواطئ طرابلس ودفن بسيدي الشعاب، انتقل أوالد سليامن 

ر الربامهة وأوالد غيث واألأحيث  . هم ما يعرفون اليوم بالفواتريو ،حامدقاموا بجوا

بزليتن أوالد الشيخ ومنهم
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 – شطرة –املحاجيب ، زائد، الشطرةأوالد ): وهم

خر - احلرشة  .(الفوا

أوالد  -الغاللبة  -الصداعية  - أوالد حامد-أوالد محودة )

 (اخلالق عبد أوالد –االذياب  - أوالد سلامن -رجب 

، القضية، الرجوبات، اخلوامج، البوايب، القوادر، اجلبارنة)

تري، القرامنة  (العوامر ويقال أن العوامر من بنى هالل بن عامر تأخو مع الفوا

 الطرش، ضني سليامن، صني سعد، العمور، صفر،األ)

 ( مبية أبو – الكشاشدة

  .(عائلة بن عيل، عائلة بن سعيد، االسطوات، الوجاوجة) وهم 

أوالد ، الصقعان، الرمارمة، الفالفلة، البشينات) ومنها فروع

دنة، القاممنة، الرواشد، أوالد سيدي خليلأأوالد ، سامل  .(يب عيل، العوا

-أوالد السويعد  -السواعدية  - احلجاح) وهم فروع

ينحدر  ،(النوارص، الذكريات، أوالد هويدي، احلوجيات، العجيالت، الشهوبات

أما البقية فال يعرف املكان الذي وفدت منه  عبد اهللاحلجاج والسواعدية من سيدي 

اجلواوبة الذين ذكرهم إىل  رغم اعتبارها اخوة للقبيلتني السابقتني وحيتمل انتامؤها

 .حاميد والعمورالتجاين واخوة للجواري وامل

: هم أوالد مريق بن حميا بن سليامن بن سامل بن خليفة فيتور 

، احلسونات، االضواو، ضني كريم، املجدة، حاتالبحي: احلوازم) وهم عائالت

يب شعالة أومن احلوازم ينحدر وأوالد . العوامر. ينحدرون من سيدي حميا، اخلليفات

.(وأوالد باالشهر
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 (أوالد الشيخ)الفيتوري  األسمرنسل عبد السالم  -1

-إبراهيم - احلميد عبد - أمحد) وهم، وىف نقابة السادة األرشاف جاء فيها ذريتة كاآلتى

 فارس أبو – اجلواوىل اجلداوىل أو - القاسم – الوهاب عبد - سليم – محودة – سليامن

 ومن اجلواوىل(السالم عبد – عمران – فراج – عبد املؤمن - خليفة – السميع عبد –

( سامل األمري – عىل بالنارصة) أعقبالذي  ومن فيتورى عون اهلل( فيتورى-)إبراهيم

 أعقبالذي  أعقب ساملالذي  السالم أعقب عبدالذي  ومن األمري سامل األمريحسني

– عيسى – حلمى – املعطى عبد – موسى – فايق – سعيد – إبراهيم – السالم عبد)

 أما يف أنساب ليبيا هم:( يعقوب - ناجى

 احلجاجة والعياينة واللطائف واخلوج جد أوالد احلاج 

جد قبيلة اجلهران   

 جد الروابح 

 النور جد قبيلة الكراكرة وأوالد فتح اهلل وأوالد عبد 

أبو راوى والطواهر وأوالد الشيخ  جد قبيلة أوالد 

 وأوالد فضة ومتوبل 

- املزيكات – العيس – اللطفاء –الشميالت ) م1587متوىف  

 ( أوالد عمر - ناء خليلض

  

 جد أوالد بعيو  

- والعثامنة – والعامرنة –العرساء ) جد قبيلة أوالد سليم  

 ( عرفة وأوالد واحلكومات واألرطاب واملوامن
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 جد أوالد الشارف أبو رقية والبشائش والقياد والعليجات  

–أوالد بن عروس  - السوامل) أبو عزة وهم جد أوالد  

 ( العاطى عبد يسيد أخوة وهم والفوارس اللطفاء - العراقيب

لدين مها جد الشحومات والصوالح   - صالح) فقد رزق بوا

– والرحامنة – الدرارزة) ومن ذرية صالح الصوالح وهم ،(أبو احلسن

 أبو احلسن ومن ذرية ،(حج سليامن - واحلبابرة – والعواسى

 أبو - غباقه أبو أوالد - سليم أبو أوالد - جبارة أوالد –الشحومات )

- كاره أوالد – الرتيكى أوالد - عمران أوالد - قباح أوالد - طريطري

 (عثامن أوالد

به)   جد قبيلة العواطى وأبو محيدة (بوترا

  عبد اهللوأوالد 

 سمجد القوا   

 جد العمد  

وعقبة يسموا الوهاهبة ومنه أوالد عثامن  

 أوالد جد أمحد –حممد جد الدوفاتية أو الدوفانية ) وأوالد العامل ومنهم

 وغالبيتهم ،(عمر أوالد جد عمر-اهلل عبد أوالد جد عبد اهلل – أمحد

 بني ىلإ يعود برقة يف الشيخ أوالد أصل ،(برقة) الشيخ وأوالد بمرص

 األولياء املتصوفني وهو: جدهم األكرب اسم أحد طلق عىلأيم وقد سل

اسم ذريته  ىضحأتربكا به فصار يسمي بابن الشيخ و (شيخ جليل)

ن أوالد الشيخ ينحدرون من إتقول  ىخرأ. وهناك رواية (أوالد الشيخ)
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ربعة أ ىلإوهم ينقسمون ، الفيتوري األسمرذرية سيدي عبد السالم 

إىل  بزليتن الذين ينتمون( شناف أبو – فضة  - احلالج – عمر: )أفخاذ

 جدهم سيدي عبد السالم املنحدر من بطن املجدة من الفواتري وقد

 عبد –عبد الرمحن جد احلجاجة والعياينة واللطائف واخلوج ) أعقب

 والطواهر راوى أبو أوالد جد املرصى اهلل عبد - اجلهران جد املؤمن

الكراكرة وأوالد فتح اهلل جد  خليفة - ومتوبل فضة وأوالد والدرقة

أبو مباركة جد أوالد بعيو وأوالد البرية والقوارى  حممد -وأوالد بالنور

 عمر االشارف جد -سليم جد أوالد سليم  -القواسم  القاسم جد أبو –

جد الشحومات  محودة -أبوعزة  أبو فارس جد أوالد -أوالد الشارف 

احلميد جد  عبد –جد العمد إبراهيم  - سليامن جد الروابح -والصوالح 

 ( الساتر عبد – عبد اهللأبو محيدة والعواطى وأوالد 

الوهاب وأغلبيتهم بمرص وينتمى هلذا البطن سيدى  هم بنو عبد

 -أوالد بعيو  -الشحوم ) ومنه قبائل ،(عمران -سكندرية عبد القادر بغرب اإل

لح  أوالد  -أوالد سيدى عبد العاطى  الروابح -أوالد الشارف  -عزة  أبو –الصوا

الوهاهبة منهم ) الوهاب أوالد عبد -القواسم  -أوالد سليم  -أوالد عبد اهلل  -عمر

مة وعامرة وعكوش القادر  وامليزون وسليم بعبد عائالت الشيخ عبد القادر وهرا

أوالد عبد السميع  - عبد املؤمنأوالد  - وأوالد العامل وأوالد سيدى عثامن بالعامرية

خوة للعوامر أالعياينة، والعوامر هم ) ومنه عائالت أوالد احلاج ،(وخدام الشيخ -

- ضني كريم -البحيحات واملجدة واالضواو ) ومن فروعهم. بقبيلة العبادلة

بن  حممد وينتسب هلم الشيخ .(العوامر - اخلليفات –احلطاطبة  -احلسونات 
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 ،األسمرالسالم  الوهاب بن عبد الدين بن عبد عثامن بن عزالسالم بن صالح بن  عبد

 واملداكري بأبوتشت بقنا وهم ذريةالرفشة  األسمرالسالم  سيدى عبدإىل  وينتسب

وعائالت الزليتنى بقنا والبدارى  ،األسمرالسالم  بن عبد الرفشى بن حممد بن حممد

 بأسيوط وهم يف حلف هوارة بالصعيد

 هو وهو من الوهاهبة: بغرب اإلسكندرية 

الدين بن  الدين بن عثامن بن عز سيدى عبد القادر بن عبد السالم بن عبد اهلل بن عز)

م بن سليم بن حممد بن سامل 1572املتوىف بزليطن  األسمرعبد الوهاب بن عبد السالم 

بن  عبد اهللبن  (تورفي)بن محيدة بن عمران بن حميا بن سليامن بن سامل بن خليفة امللقب 

ن بن عبد اهلل بن حممد ب إدريسبيل بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عبد اهلل بن ن

بن  القادر قيل أن عبد وقد .(بن عيل بن أيب طالباحلسن املثني ابن احلسن السبط 

 األسمرالسالم  الوهاب بن عبد الدين بن عبد السالم بن صالح بن عثامن بن عز عبد

-حممد) القادر وأعقب عبد( عامرة - حممد – الوهاب عبد) هم القادر عبد هوأخوت

 ( اجلواد عبد – أمحد – زين العابدين حممد

احليشان  -البكابكة  -الفكارنة  -اللبابزة ) وهم عائالت 

 -موسى  -الصور -عبجة  -عىل بن حسن  -الرحومات  -التاجورى  -املسعودى  -

 .(زعلوك -الغرابىل

، الرحومات، الدوامهية، املجذبة، أوالد عطية، أوالد حجاج 

لة، الطياش أو السوادنية، الغوانم، النصريات ، الربيكات، الطويرات، املحارثة) الطرا

: نذكر فيام ييل قرين اسمها، ماكن خمتلفةأوهم شعب وافدة من  .(العاممرة، اهلدوم

تة الربيكات . الطويرات من برقة. عرب من قامطة اجلفارة املحارثة. السوادنية من مرصا

 العاممرة عرب من عامرة مسالتة.، اهلدوم من اجلفارة. من أوالد بريك بغريان وهم عرب
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 قبيلة عربية تنحدر من عقوب السخان وهو: من الفواتري 

وهلم نسب عىل أهنم من بنى هالل بن  هلم نسب عىل أهنم من األرشاف احلسنيونو

عامرمن أوالد أبوسعيد وهذا ما أرجحه ألنه بعض نسابة األرشاف بالعراق أبطلت 

. البيت النبوىإىل  نسب الفواتري

أبو  وأنجب ،(الطري -أبو ماعون ) وقد خلف عقوب السخان الفيتورى كال من

 -سواق  -عثامن ) شيبة وأنجب منهاتزوج من امرأتني األوىل أم الذي  مباركة أبو ماعون

 ( امليعينى-أبوعوصة  -حبيب اهلل ) والزوجة الثانية عالية وأنجب منها ،(االجريب

 أوالد عالية: أو -الفواخر الرشقيون  م شيبة أوأأوالد )إىل  وينقسم الفواخر

 .(الفواخر الغربيون

أنجب  عيل: أبو) عثامن وسواق أوالد ام شيبة وهم

صقر  داوود: عيسىومنهم عائالت أوالد . عور وإسامعيلواخلضريي واأل ىعيس

جنادي  عور: أبوواالذياب أو ضناء امباركة. أوالد خضريي: الشليميت. أوالد األ

 أوالد حليمة وقويفلة.

أوالد زويد: مسعود  -دهيوم وعثامن خرية واالبكم 

 عائشة وبرقاية وامحيدة. أبو مويس أو أنجب  - احلق واملربوك وعبد

ية أبو احلق والسعادي  ومنه عبد وفرحات وحسني. شعرا

 واهلرام وعقيلة وغيضان وعيل

 - صالح وحسنأنجب  عني أبو) أبوعني وعمر وحميقن:أنجب  

 مرياد ومحد.أنجب  وحميقن: -مبارك وعيل وصالح أنجب  عمر:
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أنجب  - عمر ماسخة وبخاطرةأنجب  -واحلاج صالح. عمر 

 مرص.إىل  احلاج صالح فضيل وفرحات أبو توزر وعباس هاجروا

 عبد اهللحامد و أبو حبسة محودة واجلاهل وأنجب أبو رمتةأنجب  

والسواحيل الفواخر الغربيون أو أوالد عالية  عبد اهللوأنجب مسيعيد. بساط والفقية 

 الد عالية.واملحابات أو

 الفقية يونس ودباب وحفيظ وجوقيد ورميلة ونوارة.أنجب  

 أبو محدة. غريبيل ويزيد واب حرارة وجيعة وأبو: أنجب 

  مويس ومباركة ومهدية ومحد.أنجب  

 احلضريات وحسني ودخيل.أنجب  

من قبائل املرابطني نسب القبيلة اختلف  

من هوازن من  أو هنم من فزارةأالباحثون والرواة يف نسب قبيلة الضعفا فبعضهم ذكر 

وقال آخرون: . أن الضعفا من بنى متيم العدنانية بنى هالل بن عامروقيل بنى عامر أو

طون األرشاف الفواتري هنم من بأهذه البلدة وقيل إىل  إن موطنهم التميمى يف ليبيا فنسبوا 

ليبيا ومرص ويقيم إىل  قىصدارسة الذين قطنوا ليبيا بعد عودهتم من املغرب األمن األ

ويقول . قسم قليل من الضعفا يف ليبيا ومعظم فروعها بالوقت احلارض يف الديار املرصية

لألسباب االتية يقال ان شيخهم  ،(ن تسمية القبيلة الضعفاأبعض الرواة من القبيلة 

غارة عىل بعض قبائل العرب يف البوادى فرفض ذاك لتمسكه بالدين دعى للغزو واأل

 . وهي من الفواتري ،(ضعفا) وقيل ان جدهتم تسمى .(الضعفا) ي فألق عليهمسالماإل

سم جدهتم ضعفا بنت مفتاح اعثامن الضعيفى عىل إىل  وينتسب الضعفا

إىل  رحتلوا من زليتناسم الضعفا عىل عىل أغلبية الصقوع حينام االصفرانى وأطلق 



 
 

440 

 

 

لة وبسبب احلروب وميلهم هم للسلم إىل  رحتلوا اإجدابية ثم  بلدة التميمى وعني غزا

إال بنو إرفاد مكثوا بليبيا وسكنوا والية البهنسا وقد أعقب  مرصإىل  رحتل غالبيتهما

حممد  - دهيوم – وكنيتة أرحومة د الرمحنعب - بكر أبو – محيد) الشيخ عثامن الفيتورى

 ( وكنيتة إرفاد عبد اهلل - وكنيتة جريبيع

 فارس بالبهنسا200وقد ذكرهم إميدية جوبري ىف وصف مرص وقال عددهم 

مرص منذ عام  يلاشيخ قبيلة الضعفا منصور بيك لطيف أيام حممد عىل باشا وو

 باشا عمد قبيلة الضعفا بعد عهد حممد عيل م، 185

 أبومحرة من عائلة سليامن أبو قشيشيطية وهو: 

 أبوعصيدة سيد موسى عصيدة من بيت مطرييد عائلة 

حممد حسن دهيوم من عائلة دهيوم وكان وكيلة حممود حممد  

احلميد سعيد حممد محيد من عائلة محيد ثم بعد استقالة حممد حسن دهيوم فقد حل  عبد

احلميد وأصبح رابع عمدة للقبيلة وكان شيخ الفرقة أو  مد عبدحملة وكيلة حممود حم

محيد وعندما كان حممود حممد  احلميد سعيد حممد القبيلة هو صاوى حممد عبد

احلميد املذكور وكيال للقبيلة كان يف نفس الوقت عمدة عىل الضعفا بالفيوم فقط  عبد

 دهيوم – أبوبكر – جريبيع – محيد) ن أفخاذ الضعفا الرئيسية يف مرص هيأويذكر الرواة 

كام هناك عائالت  ،(مطرييد - احلبونى – خلف -موسى - العضيىل – رحومة –

 وأبو - والرفاعى – ودهيوم – عصيدة أبو - برغوث) شهورة يف الضعفا نذكر منهام

لة  –وليف  -امليد  وعبد – خليل وأبو –والصقعى  - إدريس وأبو - حليقة وأبو –غزا

 وأبو–وأبو سعيدة  - احلسن أبو –ومحيدة  - وبطور –وأبوديب  - بر وأبو –رغية  وأبو

 -ويوسف -رشيفة وأبو – ويزيد – واحلناضلة –وبومجعة  -والساعدى  - عبد اهلل
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- والوطنات – والغياضة - واملكاوى - محاد – واخلبريى – واملنشاوى –وهليل 

 .(القاىض - السيدارات – نوالت سعيد

عائلة برغوث يسكنون عزبة 

عائلة خبريى يف ، برغوث تبع منشاة طنطاوى بسنورس وىف دمني والعزب بالفيوم

ناحية طامية بالفيوم منهم /عائلة أبو عصيدة ويقيمون بناحية املظاظىل مركز طامية، 

مركز طامية، وعائلة أبو دريس ويقطنون مركز  والشيخ حممد أبو حويج املقيم بفرقص

 أبو نون بقرية الصقعى مركز أبشواي بالفيوم/ عائلةطأبشواي، وعائلة الصقعى ويق

بالفيوم  احلميد يسكنون بسيال خليل ويقطنون بناية اخللطة مركز أبشواي عائلة عبد

 يف بنى سويف. وعائلة دهيوم وهم محيد

 حممد)إىل  ابطني قيل أن العطايات أهنم ينتسبوا من قبائل املر

بن عيسى بن  بن عمر بن أمحد عبد الواحدالدرعى بن  عبد الرمحنامللقب بعطاء اهلل بن 

بن  عبد الكريمبن  عبد الوهاببن يوسف بن  إبراهيمبن حممد بن  عبد الوهاب

 – الوكاوكة – الشواشنة – املحربية) بن مشيش ومنهم فروع عبد السالمبن  حممد

زنة – السواعدية – الشيابني – الشعاليل - الشعول  – العاممرة – الروحومات – الفزا

صعيد مرص ما إىل  وقيل من الفواتريىف مرص نزح قسم كبري منها ،(الباكري - احلليقات

يف كتاب احلملة الفرنسية: هي قبيلة عربية  قاله بعض الباحثني عنها يف مرص.قال جومار

طفيح أيمن للنيل ىف ويكاد يكون سكان كل قرى الشطر األ استقرت يف حمافظة أسيوط

واشمونني ومنفلوط من عرب العطايات وقد دخل معظمهم ميدان الزراعة يف عرص 
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تاء  عىل بيك الكبري قال التليسى عنهم يف معجم سكان ليبيا، وأسامهم العطايا بدون

تري بزليطن ومن عائالهتا:  أوالد حامد - أوالد حودة) التانيث هي قبيلة عربية من الفوا

وأضاف أن هذه  ،(االذياب - أوالد سليامن - أوالد رجب - والغاللبة – والصداعية –

القبيلة تنحدر من سيدى حممد الكبري دفني جبانة السيعة، ومنها فواتري مسالتة 

تري املعروفون باسم شعاب ا خلروب، وأوالد عبداخلالق وشعب اخرى من الفوا

تة وذكر العطايات اميدية جوبري الفرنسى، يف وصف مرص من قبائل  املقيمني بمرصا

م وقال هلم قرى بأسامئهم  1935منفلوط بصعيد مرصكام ذكرهم امحد لطفى السيد عام 

 ومنهم من يتبع قبيلة اجلهمة يف منفلوط 

تري بأسامء خمتلفة قيل املغاربه أوالد الشيخ أو العتامنة و عائالت كثرية للفوا

ن العطايات أو أو كحيل أو  ومنهم أوالد الشيخ بليبيا ومرص ونذكر منهم الصفرا

مة واحلاج وامليزون وعامرة وعكوش وأبو شعالة وأبو مبية، ) عائالت الشيخ وهرا

وية  وىف البحرية  ،(وكحيل وعبد النبي بالنهضة والبحرية) والعامرية، القادر عبدبزا

حلية  عائالت الشيخ ورشيشة وبنوق، وأبو سابتة بعزبة احلوىف يف أبو محص بالصوا

ستية، وعائالت  اهلل وأوالد الشيخ وعائلة أبو وباذون وعائلة جاد والكوم األخرض

نى يالنب أوالد عبد ودمنهور والنوبارية  الفيتورى بأبومحص بن حممد الصفرا

وعائلة الشيخ وعتامن  بالبحرية وعائلة الشيخ بنديبة بدمنهور وشهرهتم عائلة بسيس

وعائلة عتامن بخنيزة بكوم محادة والنجيلة،  وأوالد الشيخ وكحيل بدست األرشاف
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والبيوض، وعائالت الشيخ بالعرشة آالف وشهرهتم هبنس وعائلة عكوش بسيدى 

، وعائالت الشيخ بأبو شويشة وعزبة العمدة والعكريشة بكفر الدوار، غازى

وىف  وعائالت الشيخ يف دسوق وقلني بكفر الشيخ، وكحيل بكفر البطيخ بدمياط

أبو  وىف حوش عيسى بفرهاس وعزبة الشيخ والرزيامت وىف باجليزة. الوراق

ن وباغوص وكوم قناص بعزبة ال) املطامري عائالت الشيخ بورة بكوم صوا

تري  عتامن أو كحيل أو وعائالت الشيخ أو، والسناوى وعزبة اجلاىل وجناكليس الفوا

رو نجع نجم وصليبة بأبو قرقاص ونجع امليمونة وأوالد الشيخ  يف املنيا يف بنى مزا

لح بعرب العاميم والعتامنة  شعالة وأوالد أبو بيت زايد والصفران صالح وهم الصوا

تري بطام ومنفلوط ملعابدة والعتامنية وزليتن بالبدارى والصفران بمنفلوط با والفوا

تري وسيدى عبد السالم   منترشون يف قنا وسوهاج وأسيوط األسمروأحفاد الفوا

عيل ثالثة، وجاء يف وثيقة القرعانى  األسمر عبد السالمواملنيا من بعده نزلت ذرية 

أبو  ، عربان نجعما هو: السيد حممد الزليتني األسمرلزرية الشيخ: عبد السالم 

 والثالث بني برزا - األسمرركب، والسيد الرفيش بن حممد بن حممد بن عبد السالم 

زقة – البداري وهم بيت . مسكنهم األسمرالسيد نارص من ذرية عبد السالم  - املرا

 - باملغرب سبته ملدينة نسبا سبتة وأبو –بو تيج أمسكنهم بدوينة بزليتن والشحابرة 

ن بناءأ شحيربمن وال  بن عامرة بن( املداكري) مدكور الشهري الشيخ حممد بن عمرا

 .األسمر السالم عبد بن حممد بن حممد بن الرفيش بن منصور
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إحدى قبائل األرشاف واملرابطني وهم من ساللة سيدى الربقى املابى بن 

 الرحومات – الشيابني – أوالد عطاء اهلل) وهم عائالت سيدى عبد السالم بن مشيش

– السواعدية – الشعول – املحاربية – املواكري – الوكاوكة – الشواشنة – الوقاقعة –

– السويقات – احلدادة – وىالقرا  – األقحام – إبراهيمأوالد  - البنادقية – احلليقات

ئبية  ،(املشيشات - احلواوسة – اخلرض – ذرارى رمضان - املباريك – اهليسات – الغرا

.(من كتاب األنساب العربية يف ليبيا) .دخلت بعض فروعهم يف اهلوارة



 قبيلة حسينية  يةإسامعيلأي  عمومة القذاذفة أبناءمن  - قبيلة حسينية مسلمية -

 قبيلة من بني سليم بن منصور

 بن صعصعة من هوازن  عامربني  قبيلة من بني العجالن العامريني من

 اجليالنى د القادرعب سيديقبيلة حسنية جيالنية من نسب  

 بني سليم وحتديدا بني فايد بن مقدم السلمي أحالفقبيلة من  

تة املغربية نزلت مرص مع اجليش أو  قبيلة من بربر زناتة   الفاطميلوا

 قبيلة بربرية حتالفت معها بطون عربية بداخلها ولذلك اختلف يف نسبها

الصالح نرص امللقب بجبار الكرس الوىل  كربجدهم األإىل  قبيلة الساملوس أفرادوينتمى  

 . ويوجد مقامه رشقى مدينة طرابلس

 سنذكر ما توفر لنا  أنسابوقد ذكر يف نسب نرص امللقب بجبار الكرس عدة  -

 ساملوس بن الطيار بن حييى بن) :اآليتوهو: ك 

 ه بن يوسفر بن دردير بن حممد بن عالم بن صالح بن عبد الكبري بن عبد ربساالك

حممد صدر الدين بن  بن أيوبمسلم بن يوسف اهلمذانى بن أبو  اهلاشمى بن سليم بن

أبو احلرث بن حممد بن حممود بن  احلسني بن جالل الدين بن عىل املؤيد بن جعفر

بن عىل املختار بن جعفر الزكى بن عىل اهلادى بن حممد اجلواد بن عىل الرضا اهلل  عبد

عفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن ج بن موسى الكاظم

 طالب.أيب  بن عىل بن
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أن جد الساملوس سيدي نرص هو بن زارع بن غانم بن  

عمومتهم بتونس  أبناءعيل املقاين وأخوه هو طاهر بو عرقوب جد قبيلة اجلرارات و

من نسله الغرارات  ر اجليالين احلسنيونوطرابلس الغرب ذرية عيل املقاين بن عبد القاد

بو  أوالدخيلف والزبيدات والعبادلة و أبناءو( الغرارات من زناتة) سالم بو غرارة أبناء

كتاب تاريخ الفيوم للنابليس الذي ذكر الساملوس يف الفيوم  وىف زيان بتونس وغريهم.

لوس من بني عجالن وبموية ومنية البطس وذكر أن سام سابالد هي الطرمة وتر ةأربعيف 

تة ثم ذكرأهنم  ثم عاد وذكر لقرية سكاهنا بني (، عسكريني) خفراء قريةأهنم  من لوا

تة وهذا يدل عىل تةإىل  إما ينتسبوا أهنم  زمران من لوا بني عجالن العامريون بل أو  لوا

 بطن ننا نجد بعض بطون الساملوس تتفق مع بعض البطون العربية مثل دمهان وهو:إ

ربيعة أبو  دمهان بن عىل بن رياح بنبني  بن معاوية بن هوازن وكذلك بطن من نرصبني 

مكالتة من بني  ومن دمهان بن ذبيانوبني  بن هنيك بن هالل بن عامر وبنو دمهان من

من عرب اليمن وذلك يؤكد أن الساملوس مثلهم مثل هوارة االسم أهنم  أو بربر البرت

من ضمن القبائل املغربية التي نزلت أهنم  كذلكو بربرى حتالفت معه البطون العربية

نرص املدفون بجهة جردس العبيد والبنية  سيديالفاطميني وهذا النسب من  مرص مع

فكانت تسكن هذه القبيلة  .احلسني  سيديإىل  نرص هذا سيدييف برقة ويرتقى نسب 

الديار إىل  ثم نزحت «سمى بوادى ساملوس»اآلن  إىل ئهاسامأببجهة برقة بوادى سمى 

خلف  أمحد سيديو أمحدنرص املذكور خلف  سيديو، املرصية منذ نحو ستامئة سنة

ه مدفونون بقرب الزاوية بجهة أوالدآدمني الكبري املدفون بوالية برقة وخليفة  سيدي

سلسلة ومدفون بوادى ساملوس  وآدمني الكبري خلف سليامن املشهور بأيب، برقة

نرص خلف  أوالدأما سعد ثالث ، دفون بحوش عيسىوسليامن خلف آدمني الصغري امل
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وخلف سلطان غريب وفالق منه بيت ، عبد اهللهريرة وسلطان و راىض وحمروس وأبو

ليق وقريب من سلطان بيوت الفاللطة واجلالولة والعقابات.  الفوا

سلطان  خوأومن الفاللطة عمدة الفيوم من عائلة اكرومة الشهرية وعبد اهلل 

يا وهم من قبيلة الدمينات :ه تسعةأوالد عيسى ومنه  :ثانيا، الضاوى ومنه بيوت الضوا

املعربني واخلشومات ولكل منهم قبيلة وأبونجيلة خلف السفوف بالفيوم وعويان 

زوير والعسري ومنه بيت احلبوث وعزيز أبو  وهو: جد الزووات وبدروهو جد عائلة

وأما ، جد احلمودات محودة وهو:اشواة ومنه بيت الضامرية و ومن قبيلة العزازة وأبو

 بق ذكره واملدفون بحوش عيسى فهو جد الدمينات.ساآدمني الصغري ال

ومقامه بطرابلس وقد خلف جذوعا ومقامه (، نرص امللقب بجبار الكرس)

، سليامن أوالدمهم من قبيلة أثالثة منهم  أوالدخلف اخلنشري وله ستة  وهو: هبيأبجوار 

القواىض وسلطان وذريته املسمون بالسالطنة وحمريز  وهم القاىض وذريته يسمون

، حريرةأبو  عزيز ومل بعقب والثانى سيدي، خرونوهم يسمون باملحارزة والثالثة اآل

جري اهلل من قبيلة خويلد  سيديوقد تزوج بنت ، عبد اهللوالثالث أيًضا  ومل يعقب

ومنه احلمودات  محودة أوالدوقد خلف تسعة ، وغرب طرابلس، املشهورة ببنى سويف

زويل ومنه عائلة أبو  وهو: جد عائلة، عبد الرازق :ومنهم باحلامم عائلة مهام ثانيا

، رابعا: عزيز وهو: جد العزازة بالفيوم، كعرية وهو: جد احلبوسأبو  ثالثا:، الدريس

عويان وهو: جد  سادساجد املعربني واخلشومات واملناسفه  عيسى وهو: :ساخام

يات بالفيومأبو  بعا:اس، بيوت الزواوات نجيلة وهو: أبو  ثامنا:، شواده وهو: جد الشوا

يات. الضاوى وهو: :تاسعا، جد الشعوف والرميالت ومنهم املرحوم  جد الضوا

وقد ، ريشة أبو شبيب ومن بني هذه القبيلة عائلة تسمى عائلة سيديفالق و سيدي
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 يامن / وسليم/سل أوالدمهم من أو، والقاىض، سلطان) منهم أوالدعقب ستة 

القاىض هم القواىض  أخالفوكان ) وعبد اهلل حريرة عزيز / وأبو سيديو /وحمرييز

 سيديومل يعقب كل من  ؛حمرييز املحاريز أخالفو ؛سلطان هم السالطنة أخالفو

سيف وخلف منها تسعة  بو أوالدأما عبد اهلل فقد تزوج من امرأة من  ؛عزيز وأبو حريرة

أخالف سلطان هم القاىض هم القواىض و أخالفوكان  :تاىلمنهم عشائر كال أبناء

أما  ؛حريرة عزيز وأبو سيديومل يعقب كل من  ؛حمرييز املحاريز أخالفو ؛السالطنة

منهم  أبناءبوسيف وخلف منها تسعة  أوالدفقد تزوج من امرأة من  عبد اهلل

ومنه  بريةبوزويل / بو كعيومنه  احلمودات / عبد الرازقمنه  عشائروهم: محودة

يات اخلشوماتومنه  وبو شوادةومنه  العزازة / وعيسىومنه  احلبوس / وعزيز  /الشوا

الرميالت الضاوى ومنه  الزواوات /وبو نجيلةومنه  واملعربني واملناسفه /عوينات

بوزويل منهم العامل الكبري  هومن عبد الرازقاحلمودات /منه  محودة، ومنه الضاويات

واملعربني واملنافسة/  العزازة /ومنه  احلبوس/ وعزيزومنه  ةزويل / بو كعيبري أمحد

دة الزوأوات /ومنه  عوينات، اخلشوماتومنه  وعيسى يات /ومنه  وبو شوا  الشوا

يات /وبو نجيلةومنه  والضاوى واستوطنت هذه القبيلة جنوب ، الرميالتومنه  الضوا

الذي م يقيم يف املكان يزال بعضه جهة الرشق والإىل  ثم رحل معظمها األخرضاجلبل 

وجدهم هو نرص بن زارع بن غانم بن عىل املقاين دفني نفطة بالرتاب . يسمى ساملوس

نسبه  وهو: ـه 651التونيس بن عبد القادر اجليالين احلسني العلوي اهلاشمي املتويف سنة 

ية مازيغألوس باللهجة األاسم  معناه معروف ولقب سيدي نرص جبار الكرس وهو:

جد الدمينات يف البحرية  أمحد أوالدفف ونطق فيام بعد الساملوس وله ثالثة والذي خ

يف رست والرشق الليبي وسعد وهو: جد  عبد اهللوالفيوم وخليفة جد الزواوات و

.(ابنه وساملوس تاورغاء عبد اهلل أبناءالساملوس يف مرص من 
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يا واخلبايره والرعد العاىص ومحيده (، نايسه والعاىص وزيدانالو) الضوا

ومتنانه واملناسفه والعوايضه وسيف النرص موسى والتاجر  إبراهيمعد واحلاج ساوم

وشعيب بأبو جندير واحلمودات وأبو زيد بعنك واحلمودات باحلمودات والشعوف 

تعيلب ) عبد اهللمل ساشيكه واملعربني وأبومبيه وبرانى وغيث ومغيب و وشكل وأبو

هيف ورواق بنجع رواق باملقرانى  وعبد الواحد وكريم وأبو(، عيد مريزجوده بو س

يات أبو  عد وعائلة احلج برهيم وعائلة متنانهساعائلة م زيد املعربني وعائلة الضوا

ومن عائلة الساملوس القواىض والسالطنة  والرعد والونايسه باملقرانى الفيوم.

مهلم وأبو زويل واملريس وأبو كبرية و وعبد اهلل عزيز وأبو حريرة سيديواملحارزة و

دة وأبو نجيلة والعنادى وزيدان والفالطى والعقابى واحلبوس أبو  وعويان/ شوا

والدمينات واجلالولة وحموس والزواودة ومربوك وخليفة والسكيوى وأبو قالدة 

 إبراهيم - صويلح والبطوى واخلشومات احلصا واملحاميد واحلطابى وكيالنى وبو

  –لرشقاوى والشهري با

عائالت الضاوى واملحمودات والسقروف والعزازة ومسعود : 

 .(العزازى - زواوة الدمينات–احلبوس  - اجلليويىل - العقابى - الفالطى) وقاسم

 ( نوجيع - عياض - كيشار - حممه - بريك - مهدى) عائالت

 بو – بوجازية - حامد - دغري - احلاج) قيل بطن من فزارة وهم

 ( نجم بو – طالب

 .(خنيفر - فرج - سعيد - ونيس - عزيز - يونس - حسني) وهم: 

 ( بوشحيمه - اهلايم - الشيخ - مرعى - حبيب - عسول) : ومنه عائالت
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، أمباركة، خليفة، قاسم، كيالنى، مسعود، حسني) وهم

 ( أدمني، صكيوى

مرعيط ) نرص بن معاوية ومنهبني  منأو  هاللبني  يف لبطناسم  :

 - هليل - شحات - هديمةأبو  - لطيعةأبو  - مرشى - عيسى - منصور - اهلل جرب –

 .(زوير - يادم

 أمبيوة) كتامة الرببرية ومنه عائالت مكان يف الغرب وهو: بطن يفاسم  :

 .(حسن بو –سعيد  - عويضة - زنعاف - محوده - فيصل -

 .(بريدن – محاد - بالرشقاوى امللقب إبراهيم – كيالنى – كريم –أبو حسني ) :

اهلل  مل عبدساعائلة (، ملسا - يادم - فرج - سساالب) : ومنه عائالت

مبيه وعائلة غيث بصول أبو  عائلة، وهم جوده بو سعيد وتعيلب ومريز بشعالن بالفيوم

منيا القمح بالرشقية وغيث باحلاموىل يوسف وغيث بشلشلمون ، باجليزة اطفيح

 أبو زيدوعائلة التاجر وجريه والشعوف وشكل واحلمودات و، الصديق بالفيوم

والعواي وعائلة  سابالفيوم وشعيب باحلمودات وأبو جندير بإط سااملعربني بالغرق إط

وسى ضه واملناسفه ومحد وسيف النرص م، برانى وعائلة مغيب والعرب بالنزلة والربع

أبوهيف و وزيدان والعاىص والونايسه بأبو جندير واحلسينيه. وعائلة كريم برومخ

– اإلسكندرية) الساملوس يف أبناءوينترش ، باحلاموىل وقارون بالفيوم واملقرانى بالفيوم

 مع عام األلف رحلة) (،املنيا – سويفبني  – الفيوم – الرشقية – الشيخ كفر – البحرية

 .(لقبائل املرصية للواء صالح التائبا وكتاب عىل أوالد

نجم الدين أحد قادة جيوش  مرياألإحدى قبائل املرابطني ويتصل نسبها ب

ثالثة قرون تقريبا  ىلا منذ حو أكثرصحراء مرص إىل  العرب وكانت تسكن ليبيا ونزحوا 
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السلب والنهب  أعاملوتفرقوا داخل الديار املرصية فمنهم من سكن املنيا وقد قاموا ب

وقطع الطرق هم وعربان املغاربة وجهزت جتريدة من املامليك واهلوارة وتم القضاء 

 األخرضسويف والفيوم واجليزة يف نزلة البطران والكوم وبني  دهم يف املنياساعىل ف

وكفر اجلبل وكفر نصار باهلرم وجزء سكن زاوية مسلم ونزلة األشطر وأوسيم وكفر 

والبحرية والدقهلية وىف  ةركاش ومنهم من سكن قليوب واملنوفيحكيم واملنصورية وب

ر األثار املرصية واحتكاكهم بالسياح  ساالبهن اآلن  منهم أصبحوبسبب سكنهم بجوا

 مرشدين سياحني ويتكلمون عدة لغات ونذكر من عائالهتم عىل قدر ما علمت عائالت

وكثري (، اجلرب - لبطرانا - الشاعر - اجلابرى - خطاب - الرسوى - احللو - فايد)

 ت مدنيةأصبحتركت البداوة والتي  العائالت

متيم بني  هذه القبيلة منأصل  نأيرى بعض املؤرخني 

 من جشمأو  عامربني  سليم أومن فزارة أومن هوازن منبني  العدنانية وقيل من زعب من

وتعد الربايع ، يا وتونس واجلزائروليب هالل وتنترشهذه القبيلة يف مرصبني أو  نرصبني أو 

مدينة طرابلس باجلنوب بمدينة سبها وبراك الشاطئ : من كربى قبائل املرابطني جتدها يف

باجلميل غرب طرابلس واملنطقة الوسطة مدينة رست يف جارف املنطقة الرشقية وبعض 

 أوالد) فروعهاالربائع من قبائل نالوت و، قال التليسى يف معجم سكان ليبيا. خرىاملدن األ

 نذكرمنهاإىل  تنقسم الربايع يف مرص(، سليامن أوالد - حممد أوالد - حيى أوالد - عىل

وهؤالء يقطنون حمافظة املنيا ( شيخ - ملسا - زيدأبو  -عبد الكريم  - طالب أبو) عائالت

 لالغو - شحات - الثوابت - بكرأبو  – عبد القادر) مركز العدوة ونجع الربايع ببنى مزار

يف اجليزة (، ياسني - السكحله - لطيف - دخيل - العبادلة - عبد املجيد - طالبأبو  –

 - الداخلية - القامرات - الثوابت - لعج أوالد – البشايرية) رواش واملنصورية بطون بأبو

وسوهاج أسيوطوغريهم وهلم بطون ب( العيايرة - اجلوارنة
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جزيرة العرب وبالد الشام توجد إحدى قبائل املرابطني يف 

كلب بن بني  قبائل الرسحان إحدى بطون قبائل طى اليمنية ويوجد كذلك الرساحنة من

األسد وهي  أسامءورسحان هو من  نصاروبرة من قضاعة اليمنية والرساحنة من قبائل األ

 املرابطني. القوية أما يف مرص فهم إحدى قبائل سامءأن قبائل العرب غالبيتها تسمى هبذه األ

.(العريبسوف نذكر نبذة بسيطة عن قبائل الرساحنة والرسحان بمرص والوطن 

 عائالت  وهم، 

 حليقةأبو  - قرين - زايد - كريم - مطرود - إدريس - كزة) ومنها 

 .البصري –احلريكية  - دخيل - حسن - رجب - حيطوم - االعريج -

 –السربكوش  - بوظهرية - كرش - أبو عيدة) ومنه عائالت 

 .(بخاطرة - الرحيمية - ديغوم - محيد - موس - اهلل بيد – حجاج بو

 (، بو شناف - عقاب - حممد) ومنها 

 .(بركات - قذاىف - إبراهيم - حممود - حسني - جاب اهلل) وهم 

 عبد الرمحن - حامد - جربيل - فهيد - دعبس - كعبار) وهم

 .(بوبعيدة–بوشليف –قراقع -

 بكار) وهم، إحدى قبائل واحة األواجلة 

 - القباىض - الرقاعى - إلىل - سبيكة - الناموس - أمحد - ابن خاشم - وطرية -

 .(عبودة - احلموىل - زاكى - بحريى

 - رجب - سعد - عثامن - زيدان - فأبو مقار) :

 - شعيب - سليامن - كويميش - دخيل - اهلميطى - عقيلة - صمهود - عدسام

خاصة شامهلا وكذلك يف سوريا والعراق من كتاب  األردنيف السعودية واآلن  (،حسني
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ء  أوالدالعربية يف ليبيا ورحلة األلف عام مع نساباأل عىل وكتاب القبائل املرصية للوا

 .(ح التائبصال

الرسحان بنو راشد بن رسحان بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن إىل  وهم ينتسبوا  

بن ألم بن عمرو بن طريف (، أوىف الناس جسام) حارثة بن ثوب بن معن بن عتود بن حارثة

 –صور ) بن عمرو بن ثاممه بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رسحان بن جندب وهو:

 عبيده وأمه) قطرة بن عبيده بنتأمه  اسم – سعد بن خارجة بن(، أمهاسم  ؛طيء جديلة

 من أول :وهو) طيء بن ضيغم هو وقطره –واسمه تبع اليمن  (،أخو كليب – مهلهل بنت

 بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن – مالكأو  مذحج :وهو اليمن من شمر

  .قحطان بن(، بالعربية تكلم من أول) يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهالن

فقسم كبري يوجد يف منطقة اجلوف  .ويتوزع الرسحان يف عدد من الدول العربية

يف سكاكا ودومة اجلندل وقارا والقريات وإثره وكاف  :شامل اململكة العربية السعودية

يل ومنوه والعني عىل امتداد وادي الرسحان يف تلك القرى التي قاموا بزراعة النخ

ء وتشييد القصورساوالب كام يوجد قسم من عشرية املسند يف مدينة عيون  .تني اخلرضا

ء بالقصيم ية اهلاشمية األردنكام يوجد قسم كبري من قبيلة الرسحان يف اململكة . اجلوا

حيث هلم هناك هجر وقرى ومدن خاصة هبم مثل سام وسميا الرسحان والزملة ورباع 

عىل احلدود السورية.  األردنان وغريمها يف شامل رشق وجابر الرسحان ومغري الرسح

تتوزع يف بعض  أخرى أقسامو .القبيلة يف جنوب غرب السعودية أبناءكام يوجد قسم من 

كانت قبيلة الرسحان تستوطن ومازالت منطقة ووادي الرسحان فسميت  الدول العربية.

يقع وادي . أول من سكنها فقد حكمت هذه املنطقة مرتني باسم
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إىل  الرسحان يف املنطقة الشاملية من اململكة العربية السعودية يمتد من اجلنوب الرشقي

اجلوف يف الشامل الغريب ويبلغ طوله إىل  األردنالشامل الغريب من األزرق جنوب رشق 

الشامل الذي قادته قبيلة أهل  كم وتلتقي معها عدة قبائل بعمومة حلف 500من  أكثر

قبيلة  :، حان لفرتة طويله ومن ثم انتقلت قيادته لني صخرالرس

قبيلة  - قبيلة الفحييل - قبيلة العيسى - قبائل الفضل - قبيلة بني صخر - الرسحان

 بعض. - قبيلة األسلم من شمر - الرسدية

 - اهلجل - احلمدان - الراشد

 ( معجم سكان السعودية) ومنهم مئات العائالت(، الدلعة - العاص - حلبابا - املسند

وفد من  األتراكأحدالرجال من إىل  القبيلةأصل  تعود

 وتفرعت منها عائالت ( عيسى - امحيدة) األندلس بصحبة حممد منصور الشاعر وهم بطون

 (، يوسف - عبد اهلل - صالح - عىل - هيبه - حسني - حسن) 

، ميكايل، حج حممد، عقيلة، عبد الكريم، عجيلةأبو  ،عاشور، الفقيه) 

 ( خلف اهلل

 - أبو هندى) وهم وقيل هم من قبيلة الصوامعة إحدى قبائل املرابطني

 .(غفري - غريبيل - الرحيم عبد – عرجاأل

 - أبو شخيتري) وتضم عائالت سليم بني إحدى قبائل املرابطني قيل من

.(االريد محد - غراب - حالق - ميالد - اخلرم - شعيلةأبو  - بكرأبو  - الغراف

فاخرة أبو  سيديإحدى قبائل املرابطني جدهم هو 

 - النبيصات - هامل - غراب - سليامن - محد نغمود) الكبريوتتكون من عائالت
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 - عجبة - سودةأبو  - دويسة - حلفايةأبو  - محودة) ئالتومنهم عا(، التوانسية

 ( دبش - الوجيج

إحدى قبائل املرابطني ينحدرون من خلوف بن عقيل 

الفقية  - أبو حليقة) ومنهم عائالت(، ىأمحد - تنفوش - أبو لعج) أعقباملرابط وقد

 - ملسا - عزية - غيثبري - جربين - صالح - سلطانة - البكاي - حريميت - موسى

 .(عىل - حممد - أبوبريك - سعيد

من قبائل املرابطني وقيل ينحدرون من الشاعر جد قبيلة 

عدة قبائل وال جتمعهم قبيلة واحده إىل  الشواعر وأهنم قدموا من األندلس وأهنم ينتسبوا 

 - سليامن - فاضل - القدقاد - اللواحى) بطونإىل  وينقسموا  ولذلك سموا القبائل

 ويتفرع منهم عائالت(، هاللبني  الزغيبات وقيل الزغيبات من اجلوازى أومن - أبوضية

 - مريمى - إبراهيم - حطيبة - سعد - النقبقيص - قبيىل - فرج - عثامن - سويكر)

 مؤمن - مفتاح - ادم - عويشة - عىل - شربق - رحيم - النويمسة - خليف - شطره

  .(موسى - أجد - حتيقة - هلمة - االعرج القعيوى - لطعةأبو  - قنيش - عروش -

الرشق هلم إىل  :إحدى قبائل املرابطني القادمني من الغرب

بن حالن بن عنى بن  عبد اهللجعفر بن  نصقر ب أبناءأهنم  نسب يرفعهم لقريش وهو

بن  عبد اهللبن عروة بن رواق بن حممد بن مصعب بن رمضان بن بندر بن زين الدين 

لقاسم بن  أمحدبن أبوحسني بن  عبد الرمحن بن احلسن بن عىل بن عىل بن  أمحدبن أبوا

بن مصعب بن ثابت بن  عبد اهللبن جعفر بن الزبري بن أبوبكر بن مصعب بن  إبراهيم

بن الزبري بن العوام بن خويلد لن أسد بن عبدالعزى بن قىص بن كالب بن مرة  عبد اهلل

من قبيلة هوازن بن منصور وأهنم أهنم  قيل بن مالك بن النرض بن كنانة( يشقر) بن فهر
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خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة وقيل إىل  ينتسبوا 

خويلد بن املجر بن معاوية احلريش بن كعب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة وقيل 

وقيل خويلد  بن عامر بن صعصعة خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعه

وهذا  عمرو بن عوف بن كعب بن ربيعة بن ربيعه بن عامر بن صعصعةبن بن سمعان 

ليس باألكيد ألن قبيلة هوازن كانت مسيطرة عىل غالبية غرب ليبيا أما يف ليبيا فهم 

 األدارسة رشافشويشة من األأيب  سيديمنحدرون من و يسكنون زليطن يف زواوة

 أوالد - املجاذبة) ومن عائالهتا سليم وهم فروعبني  من ذباب من لنوائلوقيل من ا

 - زائد أوالد - السبانيون - الصحاح أوالد - حممد أوالد - التوانى أوالد - بن النور

بني  وقدمواإىل مرصمنذحواىل ثالثة قرون وسكنوا يف(، جرب - مسعود - ميالد أوالد

إىل  وينقسموا سامن عربان البهنأهنم  ذكرواعىلوقد سويف والفيوم واملنياو بالبحرية

 - حسنني - حممد - جرية - حسن - جرب) فمن غانم عائالت( سليامن - غانم) فروع

 ( سويلم - خليفة

 ( غنيم - حسني - رمضان - صالح - حسنني - حسن - عامر) ومن جرب عائالت

 ( عطية - خليفة - حممج - عزوز) سويلم عائالت ومن

 ( أبوعيطة - غيضان - عبد اجلواد - خليفة - رضوان - غانم) تومن حسن عائال

 ( احلاج - عدىساال - جرية - فوىل - خويلد - أبوعنيزة) ومن جري عائالت

 ( احلميس - حسنني - اهلادى عبد – سعيد أبو – جبيىل - عبد الدايم) ومن حممد عائالت

 إسامعيل - مدحم - منصور - بغيض - محيدة - األحول) ومن سليامن عائالت

لنيل - فضل اهلل - خويلد - داوود -عبد اهلل  - عيسى - صالح -  - خليدى - أبوا

ب وىف سايونس منشأة ك وسكنوا يف نجع العريب - طرفاية - عقولة( دخيل - أبوغالية
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 هانى مركز اهناسيا وىف قريةوبني  وىف العصارة البدينى الدير وميانة قرية رشهي وبراوة

ليه مركز ببا وىف نزلة معارك والدوالطة ورشهى وباروة والعصارة والدير مؤمنة وهبني 

–التاللسة ) خويلد بزوارة وهم فروع أوالدوتوجد قبيلة ، وبارط ببنى سويف

 .(احلاج عيال– هجني بن أوالد - الشواشنه

سليم بني  إحدى قبائل املرابطني من بطون العالونة من

 فرح - مجاعة - القليب - اهليشةأبو  - بريوة - بالعيد - شدة - كيشار) توهم عائال

خملوف  سيدية ينحدرون من املرابط أرضوتوجد يف ليبيا قبيلة القر(، العصاد - زويد -

 هل (،األصابع– أمحد أوالد– الفقيه ابن أوالد - ملسا أوالد–الدقيقات ) وهم عائالت

.تشابه أم واحد نسبهم

طالب من ذباب أيب  أوالدإىل  إحدى قبائل املرابطني تنتسب

 - املنطبش - الغربال - سنيس - سكران - رحيل) ومنهم عائالت سليمبني  وهم من

 - دومة صالح - حتحوت - مسعود– إدريس - هارون - شعيب - فرح) ومنهم(، طوير

.(مؤمن - ةالصلع - اهلل جاب - صابر - رشيف - سليامن - محيدة - عقوب

أما يف الغرب  توجد عائالت اجلامملة بقرى الصوامعة

 - الدروع) سى ومنهسا أوالد) فاجلامملة إحدى قبائل ورفلة بليبيا وهم عائالت

 الدلول) العامئتة ومنهم(، الطبيقات - اجلاللة) املناسة ومنهم(، املوادى - الرحومات

 .(بد اهللع أبناء - النقارطة - الستوت -

شاويش وهي أو  هم عائالت كثرية يطلق عليها جاويش

وأعطاهم كثري  رتبة عسكرية استحدثت يف زمن العثامنيني وكانوا من جيش حممد عىل

شاويش وهم بكثرة يف أو  عائالت جاويش باسمهم أحفادبمرص ويطلق عىل  رايضاأل
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ن عائالت رفاد من الواعر من العبيدات أما يف ليبيا فهم م بحريالصعيد املرصى ووجه 

(، شغيلةأبو  - صالح - عىل - محد - سليامن - حممود) من احلرابى وهم عائالت

 - القرناء - خليفة أوالد) النريان وهم عائالتأيب  أمحد سيديوكذلك ينحدرون من 

قبة– أمحد أوالد - زاوية أوالد - عمر أوالد - الشواولة  إبراهيم أوالد - احلجاج - املرا

 .(دخيل أوالد الربائع - سويسى أوالد– اجلنف أوالد -

ويذكرها البعض (، الصادأو  وتنطق بالسني) قبيلة عربية من قبائل املرابطني

من هذه القبيلة يف بنغازى  كربوالقسم األ(، صعيط) باسممن املؤرخني احلديثني 

والبحرية  أسيوطسويف وبني  فظةجدابيا بليبيا ومنهم قسم يف مرص خاصة حماأو

وهم (، محد امللقب السعيطى) واجليزة ويذكر الرواة من القبيلة ان مؤسس القبيلة هو

 من العرب الفاحتني للديار الليبية

وقبيلة سعيط تكاد تلتحم مع قبيلة العواقري من قبائل السعادى ويرى البعض 

 إبراهيميف الديار خاصة فرع  جزء ال يتجزأ من العواقري ويشاركوهنمأهنم  من سعيط

يف ليبيا  وائلان سعيط قبيلة قائمة بذاهتا من املرابطني األ آخرونمن العواقري ويرى 

كان صاحب زوايا دينية معروفة يف الذي ه أوالدو عبد الواحد سيديومنهم الشيخ 

يف اآلن  ه ارضحة مقامة ومعروفة حتىأوالدنواحى اجدابيا وبنغازى وهلذا الشيخ و

(، باحلسني سيدي - باحلسني سيدي - األديرع - محد) عامئر هي:إىل  وتنقسم بيا.لي

 - حاج) أفخاذديرع ومن األ(، املريعش - عصابة أبو – الشمول) أفخاذفمن محد 

( منتوفةأبو ) عبد الرحيم - فضيلة أبو) أفخاذباحلسني  سيديومن (، شعيب - مؤمن

 إقليمئالت سعيط يف ليبيا وخاصة يف ونستعرض عا(، عبد الواحد سيدي - عقيلة -

 .الديار املرصيةإىل  برقة وبعض هذه العائالت نزل
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 - ميكائيل - عىل) باحلسني ومنها بيوت سيديفضيلة من عبد الغنى من أبو  عائلة

 مبارك - عريب) باحلسني ومنها بيوت عائلة عقيلة من(، سليامن - عبد العاىل - حممد - محد

 من الشمول من جريعيدأبو  .الرباعصة ضمن ويقيمون( إبراهيم - ملسا - عقيلة–سعيد  -

( عويدات - سويدان - قالعى - كويدر - فخرة أبو – القادر عبد - كيالنى) بيوت ومنها محد

 مع وهم الشمول من جوارى أبو( احلربى - محار أبو – شلماأل) ومنها جوارىأبو  وعائلة

 أبوفرع - رجوا  - دقشوش - طالب - ارخيص) يوتب ومنها الربيىض عبد وعائلة .العواقري

سعيد وهم من (، االطرش - حسني) شوبية ومنها بيوتأبو  عائلة(، الربيض من الشمول -

 - املدمهة) عائلة عبد الرمحن ومنها بيوت، العواقري إبراهيمالشمول ومنهم ضمن عائلة 

 - حسن - قدر) بيوت عائلة حممد ومنها، من العواقري إبراهيمومنهم مع فرع (، حسني

 - مفتاح - مفتاح -)عبد اهلل  عائلة القريع ومنها بيوت، احلويالء وهم مع العواقري(، عثامن

عبد (، عبد الرحيم - مفتاح) عائلة الفار ومنها، حممد ومنهم قسم ضمن العواقري(، مجيعة

(، إبراهيم - فيظعبد احل - عبد اللطيف) ومنها، عائلة حنفر، القادر ومنهم فروع مع العواقري

وعائلة املريعيش (، الفرد - رقيعة) وعائلة الزقليىل ومنها، ريضة ومنهم سالم مع العواقري

فروع صربة واحلاج محد واهلبود ومن أيًضا  ومن هود .(مسعودة - سالم - هود خمتلفة) ومنها

ومن ، عبيدطاحونة وهم مع قبيلة ال أبو وعائلة(، وامحيدة - وطواح - نعجة أبو) ريضة فروع

عجة وبرغط مع قبيلة العبيدات من احلرابى وكذلك القرباع وهم  سعيط عائالت حممد وأبو

 زايد - احلداد - احلربى - عبد الواحد) أحد ى قبائل املرابطني ومنه عائالت، درنة وطربق

 - محد - احلول - الركازية - القرباع - خامتةأبو  - اجلربوع –اجلرو - ترحية - معفن -

 اهليش - عول - سعدالله املقوى - شعيفة - بقبوقى فايد - هود أبو – رقبةأبو  - ويدىالص

 ناص - سبليحةأبو  - ضبابأبو  - الكنان - شلش - مقرب - سالم - طرفاية - جربعيد -

 .(برغط - حسن - الفحل - جوارىأبو  -
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سليم وقيل بني  زعب منبني  وهم من من قبائل املرابطني

 - السديدى) بطون وهم ةأربعونة من ساللة حسن اللبيب وهم سااحلإىل  ود نسبهميع

 األجهر - منايع - عمرية - عفون) ومن(، مفتاح - الشواغر - اجللوالت

 - فازة - مبارك) عائالت ومنهم (،القصريى - قادرروحة –زهوه أبو  - شوقأبو  -

 محاد - جديد - عمودأبو  - الوكواك - فشقلو - العبد اهلل جاب - االعكر - بالعيد

ترهونة  - طالب -

 ومنه عائالت(، فاخر - مرزوقأبو  - حبيب اهلل - العوادل) ومنه 

 .(مقتيف - سليامن - اهلرمة - عىل - البابة - حويج - عقوب - عبد السيد)

 عزيزةأبو  - عامر - فاطمةأبو  - مفتاح) ومنهم عائالت 

من حارب  أكثرقبيلة ازوية يسكنون برقة والكفرة والواحات وكان (، جريسة -

 أوالد -عبد اهلل  أوالد) ومنها عشائر ونةساني وحارب الفرنسيني يف قبيلة احليطالياإل

 الضواوية - الرتامجة - التواريث) ويتفرع منهم عائالت(، اخلالئفة - الرومة - يوسف

 - املحاجيب - املوادى - ضناء مبارك - احلموز - احلولة - الشخاترة - السود -

ئمية - الكواشري - الفروج - إبراهيم أوالد –الفناويد  مل - الكرا  - احلجاج - السوا

 العزازوة - ملسا ضناء - عىل أوالد - الطبيقات - احلوامدية - حممد - بركة - املحاتيق

(، ملثاننيا - املاضوية - العجاجات البالعيد - العامرين - الشنيبات - احلنيشات -

وقبيلة االحطامن وقبيلة الزوايد.

بني  زغب منبني  من قبائل املرابطني قبيلة عربية من

عبد فمن بطن (، يوسف أوالد - الدومه - اخلالئفة - عبد اهلل أوالد) سليم وهم بطون

 احلموز - احلوله–خاترة الش - السود - الضواوية - الرتامجة - التواريت) عائالت اهلل
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 احلوامدية) ومن اخلالئقة عائالت(، الغنانيد - املحاجيب - املوادى - ركمبا ضناء -

ومن بطن (، احلنيشات - العزازوه - ملساضناء  - عىل بن حممد أوالد - الطبيقات -

ئمية - الكواشري - الفروج إبراهيم أوالد) الدومة عائالت مل - الكرا  احلجاج - السوا

 - العامرين - الشنيبات) يوسف عائالت أوالدومن (، ضناء حممد - بركه - املعاتيق -

.(املثانني - املاضوية–العجاجات  - البالعيد

 سليم وكذلك يوجد بطن منبني  لبيد منبني إىل  من قبائل املرابطني وتنتسب

عقبة املوالك وهم كثري يف املوالك ألن كل من كان جدة مالك ف باسمهالل بن عامر بني 

واملوالك يف مرص منترشون يف عدة حمافظات وذكرهم حرص العربان عام  العرب.

ية سامعيلسويف والبحرية والرشقية واإلوبني  م ومن املوالك قسم كبري يف الفيوم1883

الذي مالك إىل  مأصوهلقسم من هذه القبيلة يقطن يف ليبيا وترحع إىل  ضافةومطروح باإل

 أنجبمنها قعميل والزوجة الثانية خدجية و أنجبمربوكة و األوىلمن زوجتني  تزوج

ومن (، بكرأبو  - حليص) قعميل أنجب، وهبام أنترشت واشتهرت زريته منها فنشان

بكر أبو  ومن(، رحيل - يونس - هليل - الرمحن عبد - العكب - قريد) عائالت حليص

 ومن فنشان عائالت(، ميالد - محد - جويدة - البتبات - اخلشن - رشقان) عائالت

 السيد عبد – غريبيل - حريرة أبو) ومن املوالك عائالت(، نغيميش - نوجيى - سعيد)

 راحيل  - كريم - شنيار - الرت - عويس - األشقر - الزبدة - طرفاية -

ومن املوالك عائلة داود ويقيمون يف عزبة الياس تبع قرية شكشكوك بأبشواي 

املوالك عائالت كبرية تقطن بقرية املحمودية ونجع املوالك والربنس ومن ، بالفيوم

 - خماطرة - سعيد - مشاىض - النزالوى)، سيال بالفيوم وهم عائالت كذلكو سابإط
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وىف عزبة ، بقرية املشارقة باهناسيا ببنى سويف األشقرومن املوالك عائلة (، قرنأبو 

ئل املرابطني وتنترش هذه القبيلة يف الفيوم من قبا، املوالك يف مركز احلسينية بالرشقية

ء الغربية ومن عائالت  سويف والرشقيةوبني  واملنيا والبحرية وبعضهم يف الصحرا

ء الغربية (، الرشقان - الطباخ - الزبدة) املوالك بالفيوم ومنهم عائالت يف الصحرا

 - عبدالسيد - كويلة - اخلشمة - حليص - الزعرتى - البيطى - هليل) والبحرية مثل

 - كحاش - رفراف - علوش - عيسى - مغيب - ملةساامل - العنب - سعيد - مرعيط

 - عربات - الكيش - املقورى - خدجيةأبو  - أعزيز - غزاف - بريدان - جحيش

 - البز - ميالد - الرتيوى - املسبوتى - اجلزار - اخلبيب - رجب - مريوط - دواهك

 - الضامك - غشوة - صفاىف) ى ومنها عائالتومن املوالك عشرية نوجي .(احلرقة

ومن (، احلول - امليعى - مالف - رششري - عبد الوهاب - عبد الكريم - سليامن

ها ويقيمون بعزبة أشهرعائلة اللواج وهي من كربى عائالت املوالك وأيًضا  املوالك

يف حيث ان سوبني  ةاملشارق ةعائله املوالك يف قري، بالفيوم سااللواج القاسمية بإط

أبو خماطرة وهم يف نجع  ومنهم عائلة(، عويس - عطا) قسمنيإىل  العائلة تنقسم

 بالفيوم. ساإطو املوالك باملحمودية

أو  سليم وقيل احلوتةبني  من قبائل املرابطني الشهرية إحدى بطون لبيد من

شخص وعائلة ألف  100احلوت قبيلة كبرية جدا عددها ما يزيد عن آل أو  احلوتانى

السويدى يف بعده  ومن ـه 800رب عام كرها القلقشندى يف هناية األذمن بطون لبيد 

مرئ ابن قنفذ بن مالك بن عوف ابن  عبد اهلل أوالدالقرن الثانى عرش اهلجرى وهم 

 .القيس من هبثة بن سليم
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 املزارتة - النفوفة - الديدانى - السنينات - باحلسن - اجلرارة) احلوتة منها قبائل

 ومن - السنينات ييل كام ليبيا سكان معجم يف التليسى وذكرهم( عمريات –الرشيصات  -

 مريوط منطقة يف عىل أوالد قبيلة ضمن مرص يف يعيش من ومنهم وموسى حسني فروعهم

 فة املدنية عدا عائلة محزة ويتبعون منطقة طربق.الطري تباعأ وهم - اجلرارة

عرب احلجاز وهي بطن من معجمى من لبيد بن إىل  سبوقيل قبيلة احلوتة تنت

نارص بن خفاف بن امرؤ بني  لعثة بن جعفر بن كالب بن عامر بن مالك بن زغب

هبثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مرض بن  القيس بن

ر بن عدنان وقد  وتتجمع قبيلة احلوتة مع رسول اهلل عند جدهم املشرتك مرض.، نزا

بيهم لبيد من أهلا من  أشقاءخوة أوعرشون قبيلة  أربعن قبيلة احلوتة هلا أ: ذكر البغدادى

 أوالدوكلها تقيم يف برقة يف ليبيا وىف مرص وهي قبائل الكعوب و، سليم بن منصور

سليامن والسوامل والنوافلة واملوالك والرفيقات والزرازير والرصيرات  أوالدسالم و

 أوالدعبد السميع و أوالد) نة وغريها اجلرارة وهم قسمنيوالربكات واجلواش

لة ومنها (، سليمة - محد)، السميع عائالت محزة ومنها بيوت من عبد(، بلحسن وغزا

لة يف مرص) بيوت ومنها ، رزق وكباش وعبد الرحيم ومقية. ويقيم جزء من غزا

لعبيدات وعمرية ت والشويرف والطري والنفوقة والنف واملرازقة وتعترب من اساالرشي

 العقص والوثرى وهي من العائالت املنضمة، عىل أوالدغلبها بمرص وهم صدقان أو

 من قبيلة العواقري الشتور من فروع احلوتة. إبراهيمالطبالقة من فرع إىل 

طرش من الديدانى من احلوتة وهم من فرع غيث العبيدات واأل

 العريبوالسودان وبعض دول اخلليج  ردناألتنترش يف مرص وليبيا واليمن وو مقيم

 وخاصة يف السعودية.
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اللحامحة والروقة والنفوفة واحلدادة  :ةاآلتيقبائل احلوتة تضم القبائل 

مطة واملجاعى واملراخى  والرصحيات واملرازقة والرشيصات وأبو عمرية والرشا

وى الشيخ وسعدسكني بكفر ا واجلرارة والزنابغة وكليب وحبيب باملنوفيه ومقلد وأبو

عدوس بالفيوم وفروع احلوتة بأيب محاد واحلسينية بالرشقية واجليزة  وعفيفى وأبو

كام تتواجد فروع من قبائل احلوتة يف ، واحلوتة بقسم ثان بطنطا واملحلة الكربى بالغربية

 عبد – الونيس عبد –شحات  - الفقيه - عبد الواحد) ومنه عائالت إبراهيم، ليبيا

 ( حفيظ – ربه - عبد - القوى

 .(فرج - سويل - معقن - اهلل عبد–عقبلة  - حمجوب - قاسم) ومنه 

 .(خليل - إسامعيل - محيدة - جرباوى) ومنه عائالت 

 .(شعيب - اجلرو - ضالل - بلبل) ومنه 

 .(حسن - جربيل - مسعود - رحيم) ومنه عائالت 

 .(عقاب - اهلل خري – بركات - رويقة - كويلة) ومنه عائالت 

 - غنيوة - محد - العليم عبد – إبراهيم - البغام - حمجوب) ومنه 

 ( حممود - عبد السميع

عقاب - اهلل خري – بوقري - مغيب) ومنه عائالت

 .(حسني وحممود ومحزة وعيسى وموسى وحممد) ومن بيوهتا :

وهم البطنان.: 

 .(زويط وعفرة ويونس ورثة) ومن بيوهتا

 .(عىل وخليل واملربوك والرجعة واالطرش) ومن بيوهتا :

(، بو مفيصيع واحلويالء وبو خلراج وبو قفة واخلرم) ومنها :

وجود فرع من معجى املجعاوى يف بنغازى.و

 .(شويفحفيظة ونفوفة وسجد وبخاطرة و :
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 اليتيم والدعيكى وأبو) بليبيا يقيم عائالت األخرضومن قبائل احلوتة يف اجلبل 

عمرية اجلرارة والرشصات  شعالة وأبو نعجة وعويان وأبو حرارة وقطشة وزيال وأبو

 األدارسة رشافاحلاج من األ عبد اهللأخوة من األم وقصتها هي أن جد اجلرارة هو 

فولدت ولد سمته  ملقعى شيخ قبيلة احلوتة وكانت حامالترك زوجته وتدعى حمال عند ا

منها ولدان رشيصا ومنه  أنجبحامد وتلقب بالغريب وبعد ذلك تزوجها املقعى ف

 الرشيصات ورويفا ومنه الروفة.

 :إىل سليم وتنقسمبني  لبيد منبني  من قبائل من احلوتة من

 القوى عبد –الونيس عبد –شحات  - الفقية - عبد الواحد) ومنه 

 .حفيظ – ربه عبد -

 .(حسن - جربيل - مسعود - رحيم) ومنه 

 .(عيد - الرمحن عبد - بركات - رويفة - كويلة) ومنه 

 - محد - العليم عبد - إبراهيم - البغام - حمجوب) ومنها 

.(حممود - عبد السميع - غنيوة

 .(شعيب - اجلرو - ضالل - بلل) 

 .(خليل - إسامعيل - محيدة - حرباوى) ومنها 

 .(عقاب - طاهر - خري اهلل - بوقري - مغيب) ومنها 

.(فرج - سويل - معفن -عبد اهلل  - عقيلة - حمجوب - قاسم) 

 .(موسى - حسني) عبد اهلل بن جمعى وهمبني  من قبائل احلوتة من

 قدورة - محيدة - عوض - سحيل - بلقسم - خليل - حييى) ومنه عائالت

 .(تربح - محدان - جربوع - باحلسن - خنفر - ىأمحد - هديةأبو  - الرشيف - زموت -
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يد - هيوب - جميد - اجلديد) ومنه عائالت   - شطيب - العرج - عوا

.(السبيق - الشويرف - اجلارح - محودة - ذحذوح - الصغري - ةالشدف - النود

 .(كيالنى - حفيظ - فالح - حممود - الزباكحى) من من احلوتة وهم

 - إبراهيم) من قبائل املرابطني من احلوتة وهم عائالت

 ومنها بيوت(، خلف اهلل - خليل - عطيشان - إدريس - محد - جاد اهلل - مربوكة

 - يوسف - مهبول - عبد الرحيم - العبيد - خمتار - جربيل - عمر - قاسم - رحيل)

 زايد - محيده - بكار - سعيد مهدى - عطية -عبد اهلل  - الكريم عبد - برانى - يونس

 سليامن - مقبول - عميد - مؤمن معلوم - يس - بكرأبو  - عقوب - عيد - رحيم -

 .(حسني هاشم بدر -

 - أبو راس) وهم فروع من قبائل املرابطني من قبائل احلوتة

حج  - هاشم - صالح - مديدة) ومنه فمن(، موسى - حنيش - البهاليل - االنقر

 - هاين - العرج) عائالت ومنه(، خمتار - الالىف - زيتون - عزبة - الطيب - عىل

 .(ناجى - دويده - محد - جربيل - ونسي - حسني - حفيظ - طساب - موسى

 كريم - محد - فرج - حممد - مؤمن - عبد ربه - عبد املوىل) عائالت 

 .(غفيلة - زغيب - عبدالزين –خليفة  -عبد الرازق  - شبنيار - شوشان -

 - يوسف - طاهر - املوىل عبد – عبد اهلل - حممد - زعاق) عائالت ومنه 

 .(حممد الفقيه - العاطى عبد – الزين عبد – عطية - ملسا - كيالنى - عمر - رسالن - محيد

.(بوبدر - حميفظةأبو  - حليقةأبو  - أبو سعيدة) ومنهم عائالت 

أبو ) من قبائل احلوتة ومنها عائالت من املرابطني

 .(حسني –سكران  - الشواشنة - مرشى - شومر - السنينة
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 - إبراهيم) من قبائل املرابطني من احلوتة وهم عائالت

 ومنها بيوت(، خلف اهلل - خليل - عطيشان - إدريس - محد - جاد اهلل - مربوكة

 - يوسف - مهبول - عبد الرحيم - العبيد - خمتار - جربيل - عمر - قاسم - رحيل)

 - محيده - بكار - هدىم - سعيد - عطية -عبد اهلل  -عبد الكريم  - برانى - يونس

 - مقبول - عميد - مؤمن معلوم - يس - بكرأبو  - عقوب - عيد - رحيم - زايد

 .(بدر - هاشم - حسني - سليامن

ما سنوضحه بالتفصيل ما  وهو: بطن من احلوتىأهنم  قيل من قبائل املرابطني

ئر ه، اجلرارة أنسابقيل يف  ناك اماكن كثرية يوجد هبا اجلرارة مثل السودان واجلزا

 واملغرب وبعض الدول فهجرهتم قديمة.

ر بن بديوى بن بني جرار يف السودان من قبيلة اجلعلي - 1 ني وهم بنو جرا

ر  يالباق عبد بن زيد بن عرمان بن طواب بن غانم بن محيدان بن صبح بن مسامر بن رسا

 إبراهيمبن  أمحدبن مرسوق بن  عبد اهللبن قضاعة بن  الديسأيب  بن حسن كردم بن

حيلة  أوالدبركات  أوالد) جعل جد قبائل اجلعليني بالسودان هلم فروع معروفة منهم

حجول  قيوت وام حبيب وأبو أوالدموسى والسنود و أوالدمجيل واجلبارات و أوالد

قوم عرفوا بالبسطة يف حيلة وهم  أوالدوقيادة بني جرار يف السودان يف (، سهل أوالدو

اجلسم والعلم منهم الفارس املعروف موسى جيل وكان يعد بألف فارس يالقي قبيلة 

حممد فضل املوىل قاتل اجلنرال احلاكم غردون باشا  اإلمامهيزمهم ومنهم حمرر السودان 

اآلن  استقرارامللقب بالنوباوي لوالدته بديار النوبة حيث كانت القبيلة متنقلة وهلا 
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س سامن كتاب األ) بيضمع كبري بني اقاليم شامل دارفور وشامل كردفان والنيل األوجت

 .(العباسبني  يف

 جرير بن حممود جد املحاميد من ذباب من بني سليم إىل  نسب اجلرارة يرجع - 2

 سليمبني  لبيد منبني  نسب اجلرارة من قبائل احلوتة من - 3

ئر بني  اجلرارة من - 4  هالل باجلزا

 يف جزيرة العرب حرببني  اجلرارة من - 5

اهلل  يالنى وهم بنوحامد الغريب بن عبداجل عبد القادرمن ذرية  أرشاف اجلرارة - 6

 اجليالنى. عبد القادربن زارع بن طاهر بن عرقوب بن طاهر بن عبد اجلواد بن عىل بن 

 .رصبيوت رئيسيه منترشة برشق ليبيا وغرب م ةأربعإىل  تنقسم قبيلة اجلرارة

قبيلة ليست كثرية العدد كام يعتقد الكثريون ولكنها متفرقه وتوجد هلا جتمعات آل 

فهناك متركز بمدينة سلوق ومتركز آخر بمدينة طربق وما حوهلا ، صغريه هنا وهناك

وهناك جتمع بصحراء مطروح جنوب قرية النجّيله كام أن هلا بعض الوجود بمحافظة 

قبيلة برشق ليبيا آل  وقصة تواجد .من ليبيا أصاًل  ةهاجرالبحرية والفيوم وهذه الفروع م

غري املدفون ) مرص كام هو متدأول أن السيد عبد اهلل احلاجإىل  هاأفرادثم نزوح بعض 

مر عىل (، غرب ليبياأو  تونس) من الغرب اكان يف طريقه للحج قادمً (، بلسويس

احلامل واستمر يف طريقه صديقه شيخ قبيلة احلوته املسمى املقعى وترك عنده زوجته 

سمته حامد ولقب أ ارملته ولدً أت أنجبن أبعد  .ةداء فريضة احلج ولكنه توىف بجدأل

قبيلة ) اورويقً (، قبيلة الرشصات) ات له ولدين رشيًص أنجببلغريب تزوجها املقعى ف

ن كان النسب إقبيلة للحوته هلذا السبب وآل  م وانتسبتمن األ ةخوة اجلرارأ(، الروقه

 أعقب حامد. اجليالنى عبد القادرصحيح للشيخ ال
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 . امللقب بلرميميح لرتميحه عىل اخليل ومنه عيت الرميميح 

 .ومنه عيت بو هبره 

 ( أبوبرشى - الكحاح) ومنه  - 3

 : ءأبناعريقيب عقب ثالثة (، خرىومنه مجيع بيوت اجلرارة األ)

 ومنه بو مليحه وبو خشيم وحسني وبيت رجب 

قه أعقبو  . جاب اهلل ومنه عيت بو حرا

 :ةأربع أعقب عائالت اجلرارة عبد الغفار أكثرومنه  

جدودهم كان خياف  وسموا بذلك ألن أحد(، الغزى) ومنه عيت 

 .(والريف - بطون –حسني ) فسموابه ومنهجاكم غزى جاكم غزى ) الغزى ودائم الصياح

  .(بو دحيوه، فنيش، فنيش ومن، بو حليمه، لعرىف) ومنه 

  ةالسميع ومن عبد السميع محز وعبد عبد القادراملومن و ومنه عبد 

 ومنه عيت الوصىل  

 .(يةالعباس والقبائل الليبية والقبائل املرصبني  س يفسامن كتب األ) 

 - رقاعة - شتيوى - شويقى - عبيد اهلل) من قبائل املرابطني ومنها عائالت

 - جاب اهلل صابر - قويدر - محد - حممد - صالح - مصباح) ومنهم بيوت(، سعيد

 - مشغول - حممود - سكران - يادم - يدية - نكرة - زكرى - السندال - شحيوة

  .(فرج - العز - يلها - داخية - الشافعى - كريميد - يونس - إبراهيم

أبو  - زروق - اجلازوى) من قبائل املرابطني منها عائالت

.(اجلابر - جماور -عبد القادر  - خفري - ناجى - عىل) ومنها بيوت(، هيشوم - صدرة
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ل غريان من قبائل املرابطني وينحدروا من قذاف الدم املدفون بجب :قبيلة القذاذفة

موسى بني  من أرشافأهنم  قبيلة فزارة العدنانية وهلم نسب عىل وهم من املواسى من بليبيا

(، القحوص - املجذب - السواودة - عمر أوالد - اخلطرة - الوملة) وهم عامئر الكاظم

 التوامى - الزرق - ورةاالقد - الغزازلة - الطرشان - اخلطرة - البواكرية) ومنهم عائالت

وينترشون يف (، احلامديون - القحوص - القحوف - احلوامد - القعوص - فافلةاجل -

وعزبة البصري بمنشأة  مرص وليبيا وىف مرص يف مركز طامية وعزبة االصفر بكوم أوشيم

ذه القبيلة هإىل  وينتمى سويف.بني  وىف، وواحة الفيوم، وقارون، طنطاوى بسنورس

الوىل الرشيف إىل  هذه القبيلة أفرادالقذاىف وينتمى  منيار معمر أبو :الرئيس الليبى الراحل

واملدفون بوادى الكور من جهة غريان جنوب طرابلس وله (، بقذاف الدم) عمرو الشهري

نني بن سابن راشد بن فرقان بن ح ىعمرو بن عىل بن حيي وهو:، رضيح يزار بتلك الديار

بن موسى بن  إدريسبن  بكر بن موسى بن عبدالقوى بن عبد الرمحنأيب  بنسليامن 

بن عىل زين العابدين بن  بن جعفر الصادق بن حممد الباقربن موسى الكاظم  إسامعيل

 إسامعيلهو موسى بن إليه  وهم من القبائل املرفوع نسبهم طالبأيب  احلسني بن عىل بن

البيت حينام آل  املغرب ضمن من جاءوا منإىل  موسى الكاظم كان قد جاء اإلمامابن 

الذي و كرباأل إدريس اإلمام أسسهاالتي ، العريبباملغرب  رشافاأل األدارسةت دولة تكون

، والفواتري، واملشاشية، واملزاوغة، الغرارات) الليبية وهي رشافنسب قبائل األإليه  يرجع

 .أخرىوقبائل كثرية ، ورشفاء ودان، والضعيفات، والرباعصة، والفواخر، الشيخ أوالدو

وابريك وتنحدر منها الساللة الرشيفة  -وخويطر  -وحممد يمل  -يم عبد الرح -هم عمر 

، والزرق، والقداورة، والغزازلة(، عمر أوالد) العمور -العشائر التالية أو  للفروع

 أوالدو، والشأوة، والطرشان، واخلطرة، بو بكر أوالدو، والوملة(، القحوص)، والتوامى

 أوالدو، غملني أوالدو، عبد الصمد أوالدو، (ل القعودآ)، بنرقية أوالدو، ابن ناجى
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 .واحلامدين ومنهم الكهيبات والقناصة والغول والزغابة والشتيوات، بريق أوالدو، مصباح

 أوالدف(، موسى) أوالدقذاف الدمومن املعروف ان قبيلة القذاذفة يسمون ب سيدي أبناءو

منترشة  أخرىعائالت موسى يقيمون بالزاوية الغربية وهم السود والرشق واحلبابسة و

ذكر فيه القذاذفة ضمن الذي و 724كالذين ذكرهم نعوم شقري يف كتابة سيناء صفحة 

مرص ومنهم فروع يف الرشقية وعميدهم يف ذلك الوقت هو إىل  القبائل العربية النازحة

يف تونس يف منطقة قرص النجاجرة وقرص  خرىوالفروع األ(، بيك) بدران أمنيالرشيف 

كن سامدينة مأي  قرص اجلبلني وقرص اجلديدين وقرص القبليني يف شعبة السلطانالنعاعمة و

العراقيون والصقليون أيًضا  ويوجد فروع يف اجلزائر واملغرب ومنهم، غربى القريوان

 .محامة أوالدوالظواهر واملسفريون و

مل سا أوالدمن أهنم  وقيل رشافمن قبائل املرابطني األ

 - العريشية - عربيةأيب  - ملساحج ) سليم ويسكنون ليبيا وهم عامئربني  من من ذباب

.(نبيه - دخيل - مفتاح - عربيةأيب  حممد - سويسى أوالد - معيتيق

كرغيل لقب يطلق عىل كل من انخرط يف اجلندية العثامنية وال يعرب عن عرق معني 

 مرباطوريةائل التي متتعت باإلعفاءات الرضيبية أثناء حكم اإلجمموعة من القبأهنم  إذ

نخراط أبنائها يف اجليش العثامين ومن هذه القبائل توجد قبائل ليبية االعثامنية لليبيا مقابل 

ة هي الغالبة األخريقوقازية ويونانية وتركية وو ية وكذلك عرقيات عربيةأي أمازيغ األصل

 . تركيه أصولن الكراغله كلهم من أيون خطأ يف تكوينهم هلذا يعتقد الليب

كسة - الفراطسة - القرارة - املقاوبة) عائالت   - أمحد أوالد - الرشا

 أوالد - املعاتقة - الرضاونة - الدرادفة - الباالت - الشنوبات - احلامدة - الرشكس
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 سواحليةال - القراجتية - التواكلية - حج عىل - الرجوبات - بدر - السقائف - رجب

 - اخلامئر - الرتاكى - الرمالية - اهلرارمة - تسااملوي - رأس عىل الذبابحة -

 إبراهيم أوالد - السوقى - املرادات - البعريات - الفراطسة - ىلاالدو - يةسامعيلاإل

 القناندة - سويدالغويالت - ميدان - الداىل - الرتيكى - املشارقة—مصطفى أوالد -

رطة - البواكري - املواحيط البشانة - الزياينة - وإىل - صفالنوا  - الربابرة -  - الرضا

 حممود أوالد - الرملة - املقاصبة - عباد - الشواهدة - الزوابى - اجلهانات - البالبلة

 أوالد– الطرش– فرارة أوالد– باكري أوالد– بادش أوالد–بابا  أوالد - مرابط أوالد -

 - السوحيىل أوالد - الرماليون– الصغري أوالد– لوكلك أوالد– بابان أوالد– مامى ابن

ليب - ىلاالدو - معهساالق– النجاجرة - البيوكات– تسااملي وهلم فروع (، الشوا

يوسف الكراغىل. أحفادوهم  أسيوطبصعيد مرص مثل كراغلة مركز صدفا 

ن هوارة وورفلة إحدى بطو إحدى قبائل ليبيا القوية وهلم كثري البطون بمرص

بنو ورفلة يف هوارة وشكلت هى  اندجمتو ورفل شقيق هوارإىل  القديمة وتنتسب

تة كيانا راسخا وسدا منيعا ضد أطامع الروم رحل منهم  وهوارة وصنهاجة وزناته ولوا

( االوطيني - اجلامملة - السبائع - السعادات - الفالدنة) مرص وهبا قبائلإىل  الكثري

 :اآليتالنحو  وهن قبائل عىل 

 ( وهلم اخوة باملدينة املنورة - رشافمن األ أصلهم) 

بن تليس القريواين عاش يف القرن إىل  يرجع نسبهم) 

 ( دس عرشساال

احلاج عبد احلميد ابوطبل الوافد من املغرب وقيل إىل  يرجع نسبهم) 

  رشافمن األ
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 وآل بن يونس  - امسالتهإىل  نهم الغطاطسة يرجعونوم

 شجرة البطوم إىل  سمو هبذا االسم نسبة) «بطومة»السهول  

رة)  ( بيضاأل أبناء - الطبباء - مزيزات) وهم( هم قسم من الرصا

منهم ) الودينات - الغوارات - اخلزاخزه - الرفارفة - اجلداري) 

 فرجان ترهونةإىل  يرجع نسب اجلداري( احليوص -( حممدفرج أ أبناء

قسم سعدات السند  األولقسمني القسم إىل  وينقسم قسم السعدات 

سعدات القلة وجاءت أو  سعادات السند خرىوقسم آخر يضم باقي قبائل السعدات األ

ي ما تسمى هده التسمية ألن هده القبائل يف قسم السعدات كانت تقطن منطقة واحدة وه

ه القبيلة جتمع كل هده ذن معروفة بقبيلة الضباعة حيث كانت حدود هالسند واآل ابقً سا

 - الدعكة- الضباعة) نسابالقبائل وهي متداخلة ومتقاربة جدا فيام بينها وخاصة األ

 باقي قبائل قسم السعدات( الزالبة - اللوام - العواسة - املواقش - البقاقرة

احلاج وضنى عثامن  أوالدرئيسية وهم  أقسامعدة  إىل : ينقسموا 

 . والغالبنة والنواكيع

 القطانشة:( قبيلة الصيعان باجلبل الغريبإىل  يرجع نسبهم 

احلبابسة من املزاوغة إىل  صلهاأالسهول وهي يرجع  وهي تشمل: 

سليم  أوالدو زيادة أبناءو وضنا بلعيد والكشافرة والشالبطة واحلزازات بقبيلة ترهونة

 اللوطيني. الفقهاء

، الصالحات، الفشاملة(، البب، ومنهم اجلوانات) وهم الرباقنة: 

تة  النورة الرتبة الرسا



 
 

474 

 

 

 الفقهاء( فرجان ترهونةإىل  غلبيتهمأيرجع ) 

 - بن دلة بناءأ - اجلامملة - احلمره - الرزقة - عديةساامل - الزمامة - التخاخه -

( اهلل سعد أبناء - الوحيدات

 - الياقات - ملسا أبناء - الدروع - الشفاترة - يسسا أوالد - النقارطة

 (الدبيب) الدببة -الغنيات 

 ( من اجلبل الغريبأهنم  من القبائل الرحل ويقال) 

قية سامغربية ومتتد جذورها من ال أصولقبيلة قديمة من ) 

 احلمرة - زغيدان - البدال أبناء - اهلميل أبناء - زيدالغويل أبناء -( راءاحلم

 م هالليةأصوهلو( اللطفة - الصوابر - الزيادات - الرباغثه - املطارفة العطيات

 :حقه: تتكون منساالي( الرباغثةمن قبيلة العواقري)

( من ترهونة أصلهم) الفقي أبناء - 3  السالحبة – 2 الصلع – 1 

   العامرنة – 6 املعللة – 5  الغبابنة – 4 

(بن تليسإىل  يرجع نسبهم :بلحسنة) - 9  ضنا ابوراي - 8  الدخائيلية – 7 

 املغريبيني - 12 ضنا رش الطريق - 11  الطرش – 10  

 :م ست عائالت وهمضالفطامن: وت

  عيدساامل – 3  السالمات – 2  عبد اجلليل أبناء - 1 

 .ضنا بلخري - 6  ضنا ميالد - 5( الفرجاين) ضنا مفتاح - 4 

 أرشافإىل  القبيلة يرجعهذه  أصولكام يتوارد بأن  - عائلة بوشاية همأشهرو

املغرب العريب حيث أن نسبهم يرجع لعبد اهلل بوجطلة وهلم أخوة بغنيمة يقال هلم 

 مرابط  أوالد
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 سةالتالل أصولإىل  يرجعون  - 

وهم عقب بن تليس وال يزالون يسكنون حول املدية القديمة )

 ( لبن تليس

 حقةسالقبيلة الي األصلويرجعون ب 

 :عائالت أربعوهي  

 الشغالة - 4  التوانسية – 3  ضنا بلعيد - 2 املنافقية – 1

 ملهاراتا - الطرش - احلالئلية) ليبيا وهم عائالت أرشافمن  :

ئمية -  .(القاسمأيب  - ملسا أوالد - العوامر - الكرا

 زغبة منبني إىل  من القبائل الليبية القديمة وبمرصويعود نسبها: 

 سليم ودخلت يف بطوهنا بعض املرابطني وهي عامئربني  هالل بن عامر وقيل منبني 

 أوالد - البحارنة - ةالصفاقر - محد أوالد - نصريأوالد - واىف أوالد – الغصان)

 - رشتيل - ابن سويسى - اجلوانى - الرشيع - عبدالصمد) ومنهم عائالت(، جربان

 - قليوان - حويل - عامر - منعة أوالد - العالونة - هوشة - قريمة - ابن جرب

 - اجلروشى - إدريس - احلاج - العريبات - الودادنة - السمون - الشكشاك الدواي

 الصيايدة - عبد العزيز - حج نرص - عبد اللطيف - البحارنة - السبيخات - الزيود

 .(الرباقنة - دقاقةأيب  - غويلة -عبد القادر  -

وقيل من هوارة  من قبائل املرابطني وهلم نسب رشيف

 .(باش أغا - القنائدية - شوفةأيب  - العيايدة) القديمة وهم عائالت

يف قبيلة العواقري  اجلملة بطني وتوجد عائالتمن قبائل املرا 

اهلل بن قنفذ  هيب بن عبدبني  من قبائل أمحدبني  وىف اجلوازى وكذلك هم وهم من بطون
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 - شنافأبو  - املنفى - غزاىل) بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة وهم عائالت

 عامر - الربقى - قلصتي - فليو - رحومه - قريوى - سعيد - حالت - رضومه - رسالن

.(الشعبى - رحيل - الضيلم - إرسافيل - سطيلأبو  - الشويخ -عبد اهلل  -

ثة األ أصل ية وقيل مازيغالقبيلة من املرابطني قيل من لوا

 هالبحرية يف مرص ما قالإىل  سليم العدنانية ونزحوا من برقةبني إىل  يرجع نسبهم

جلربتى نصوصا عديدة ذكرت اشرتاك هذه القبيلة يف املؤرخون عنها يف مرص ذكر ا

كنها سان مأو جانباألحد اث يف عهد العثامنيني وذكرها بعض املؤرخني العرب واأل

فارس يف عهد حممد عىل باشا وغالبا هذه  400من  أكثرمديرية البحرية وكانت تضم 

تة وقد ذكر مؤسسها حممد اجلويىل عام بني  القبيلة من فروع ه وكان شيخ  890لوا

مشايخ البحرية وله جوالت حربية مع املامليك يف مرص وىف ليبيا عائلة جويىل من قبيلة 

 - قشقش - الشعيالن - تونسأبو  - إدريس - عمر - خالد) ء ومنهم عائالتساالدر

وغالبيتهم بمحافظة (، حممود - العيدأبو  - األخن - خريريبةأبو  - هلل - شعيب

لصعيد.البحرية وهلم فروع با

 اهلرامسة بطن من قبيلة طيى اليمنية وكذلك اهلرامسة

العزيز بن جابر بن  بن عبد هرماس بن مجيلإىل  فريجع :هرماس مرياألوهم من نسل 

بن راجح  مسعود موسى بن منصور بن مسعود بن عيسى بن بن إسامعيلخلف اهلل بن 

 مرياألكامل الدين بن حممد أبوجعافرة بن  عيل بن شهاب الدين بن عامر بن بن حممد بن

 حممد بن حيي بن ناحلسني الفايس ب املحسن بن بن عبد إبراهيم يوسف املغريب بن

العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد  حممد املهدي بن حسن عيل التقي بن عيسى بن

زين  اإلمام بن عيل الرضابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن
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السيد مجيل استقر و خلف ه السيدأعقابو مجيل أوالديعرفون بو العابدين بن احلسني

، إسامعيل، مرعي :ثالثة رجال هم هأعقبو بنجع محادي ثم هاجر للصوامعة بسوهاج

وبيت  إسامعيل أوالدو أمحد أوالدو، الدراملةو بيت دومةو باملراعي ويعرفون هرماس

، بالرشقية بومحادأو اإلسكندريةمشهور ب أوالدو، وتيجاهلرامسة بأبو تيج أبو الصولب

هلرامسة يف قرية سفالق حوايلو .العتامنةو محاد الناظر بنجع محاديو قرية و، ينترشا

 داألوال خلف منالذي مجيل بحامد الناظر بنجع محادى و أوالد، الصوامعة رشق

اد وعزبة حممد تبع عزبة مح) هأوالدو وبنجع محادى( ملساحممود وحسني وحممد ومحد و)

 ( القامنة وعزبة حسني وحممود

هم إحدى القبائل العربية التي تنتمي للمرابطني وقيل آلل 

أخوين هاجرا من منقطة مدنني بتونس إىل  وترجع قبيلة الزرقان أوال، بيت الرسول

خر ة أما اآلاألخوين بمنطقة ترهون ستقر أحداحيث يستقر هناك قبائل الزرقان بليبيا و

مهت هذه القبيلة يف النضال الوطني ساستقر بمنطقة اجلبل الغريب بمنطقة الزرقان وقد اف

ها فداء للدين والوطن. قبيلة الزرقان أبناءمن  البغيض كام قدمت يطايلضد الغزو اإل

 يف األصيلصيلة من بني ربيعة وتتواجد بموطنها أا أهنا قبيلة عدنانية عربية أنساهبمن 

كثرية منها بيت حمارب  أقسام حوازاملحتلة من قبل القوات الفارسية هلا يف األ وازحاأل

بيت السبتي بيت البو حلية بيت املسمك بيت العامر ويقال: الزرقان: بطن من 

كنهم باحلوف سامن القحطانية كانت م، من جذام، من هلباء سويد، احلميديني

بد بالسبيع من السفل وبني حرب وهم  اومربدً  ا وأولد احلارث عمرً ، بالرشقية املرا

عموما ينتسبون ، واحلزن درج وعبد اهلل األزرق وهم الزرقان واملحرتم وعنرتا بطن

وهم ، بن عبد الرحيم القناوي إبراهيم أبناءوقيل هم ، إبراهيمقبيلة بني إىل  األصلب
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إىل  سموعشرية العبيديني تنق األردن - كذلك فخذ من عشرية العبيديني يف الطفيله

القطاطشة واملحاسنة و غانم والقرعان أوالدالزرقان والسعايدة و: الفرق التالية

الرواجفه والوحوش.و البدارينو الزناننيو احلجاجو والقراقره والعميالت التوجيريني

ئر وهلم فروع 400من  أكثرمن قبائل املرابطني نزلت مرص منذ  عام من اجلزا

 سيدي أوالدالعارف باهلل و سيدي أوالدحامد و سيدي أوالدحلوامد يف تونس وهم ا

عبد اهلل. وينترشوا  سيدير وىف ليبيا رضيح العارف باهلل ساالك عبد اجلوادعمر بن 

سويف والفيوم واملنيا وبني  واجليزة كفر الشيخبمديرية البحرية والغربية واملنوفيه و

وم وقارون وعائلة بريك بكفر الزيات الفي ساوهلم فروع بعزبة اجلوابيص مركز إط

 م فقد قيلأنساهبأما عن  عربان اجلوابى بوادى النطرون. باسمذكرهتم احلملة الفرنسية 

 أوالدوهم  مازيغسليم وقيل من فزارة وقيل من القبائل الرببرية من األبني  منأهنم 

 حسينيون. أرشافأهنم  وهلم نسب عىل عمومة للساملوس

 رشافر من األساالك عبد اجلوادن ذرية الرشيف تنحدر اجلوابيص م

ر بن دردير بن حممد بن عالم بن صالح بن سابن الك عبد اجلواد وهو: احلسينيني

مسلم بن يوسف اهلمذانى أبو  اهلاشمى بن سليم بن الكبري بن عبد ربه بن يوسف عبد

أبو  جعفر حممد صدر الدين بن احلسني بن جالل الدين بن عىل املؤيد بن بن أيوببن 

احلرث بن حممد بن حممود بن عبد اهلل املنتخب بن عىل املختار بن جعفر الزكى بن عىل 

د بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد  اهلادى بن حممد اجلوا

ا وثيقة أرضطالب رىض اهلل عنه وأيب  الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن عىل بن

امئة أربعقية احلمراء منذ سامرص من الإىل  وفدوا األدارسةوقيل من  لدى اجلوابيص.
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ئر) قىصعام من املغرب األ ن) :ةاآلتي فخاذاألإىل  وتنقسم(، اجلزا  - فانا - القرصا

ن كام حرض (، الصبحات  أبناءوحرضت قبيلة قصري الفخذ التي نتج عنها قبيلة القرصا

نتج عنه قبيلة الصبحات الذي حنني الصبحى نتج عنها قبيلة فانا والسيد الذي الفانني 

 ت عائالت كبرية نذكر منهمأصبحومن هؤالء الفروع تكونت قبيلة اجلوابيص و

ن )  حممود– رحيم– زموط– محيدة) عائالت ومنهم(، الصبيحات– الفانيني–القرصا

– سكرف– عقادةأبو  – جابر– الرببرى– كريم– غيضان– النرص سيف– مطرود–

 كيالنى - خنيزى– الغيامت– مطر - الشيخ– هويدى– عمران– ودسع– بريك– ملسا

بيع– الشيخ) ومنه رساالك) (،مغيب - عويان– بحري– نوجيى– حسونة– فالح–  جرا

 .(هيسةأبو  – الدبيكى–

جحيل ثعلب صاحب الرضيح  وكام توجد عائلة جابر وأبو

 الرمحن عبداملجاورة لرضيح السيد  ووالدة املتواجدين باألرضحة(، وادى النطرون) ىف

عائلة محودة وكام توجد عائالت حممود أيًضا  املعروفني باملجازيب وهناك عائالت منها

عمومتهم بعزبة اجلوابيص مركز  أبناءوهلم (، اجلرارى) وعائالت سكرف وعائلة عنجة

 كفر الشيخية ووالغرب ةالفيوم وقارون وعائلة بريك بكفر الزيات وهلم فروع باملنوفي ساإط

سويف واملنيا القبائل العربية يف مرص يف هناية القرن العرشين.وبني 

: عمري القريش اجلهمي بن حذيفة بن غانم بن عامر العدوي أحفادأهنم  قيل

 بن عبيد بن عويج بن عيل بن كعب القريش بن لؤي بن غالب بن قريش. عبد اهللبن 

من أهنم  عامر بن صعصعة عىلبني  منأهنم  ليها اجلهمة قيلالتي ترجع إ نسابومن األ

إىل  ولد جهم بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة اهلوازنى وأهنم نزلوا من نجد
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ومنهم من  مرص وسكنت املنياإىل  وهاجرت بطون منهم الغرب يف ليبياإىل  مرص ثم

اليرسى بني دجلا وكانوا يقيمون عىل ضفاف بحر يوسف  أسيوطسكن منفلوط ببالد 

من آالف  م نخلة حتى سقط اخلامر املواجهة للمنيا وكانت عدهتم مخسةأوديروط 

أهنم  الرجال وشيخهم: منصورأبو قفة وقد ذكرهم عىل باشا مبارك يف اخلطط التوفيقية

قبل احلملة الفرنسية بحوإىل قرن قادمة من طرابلس  أسيوطمن قبائل العرب التي نزلت 

ونجع العاقولة يف قوص ونجع  واملنيا مثل نجع النزير أسيوطع بالغرب وهلم نجو

عامر يف ملوى ونجع عرب اجلهمة باملنيا وعرب أبو  وديروط ونجع عبد اهلل محادى

حتى سقط  مل سليامن وما بني دجلا وديروط أم نخلةساحسن عبد اهلل يف منفلوط وعرب 

جهمه وىف عجلون. بني  فرع يسمى األردناحلامر املواجهة للمنيا ويف ديروط وىف شامل 

وسبب  وسوهاج يف الغنايم وهلم بطون يف الغنايم أسيوط وسكن منهم الكثري قبىل

بالقّوات العثامنّية التي رّدت اجلهمة وقتلت اجلبايل آل  مرصفقد استعانإىل  نزوحهم

ئل التي مرص مع بقيّة القباإىل  النزوحإىل  مما أّدى هبم، الكثريين منهم وشّتت فلوهلم

ألهنم شاركوا يف  1767عام  أخرىاجلهمة مّرة خاضت حروهبا آنذاك ثّم ورد ذكر 

 الرشق والتي ُسّميت يف الرواية الشعبيّةاحلرب حوايل بنغازي بني صّف الغرب وصّف 

 حورصت فيها املدينةوقد  (،املرتفع التي توجد به املقربة احلاليةأي  -بعقل خريبيش)

العبادلة إليهم  اجلهمة وانضمّ سليامن ومعهم  أوالد) ّلف منحلف الغرب كان يتأ

جنويب وكان موطنهم ، (، واملعدان والقذاذفة والفرجان واحلسون واهلامملة والعاممرة

بنغازي ويمتّد عرب غوط السلطان والشليظيمة وسلوق والطيلمون واملقرون؛ وحلف 

الف معهم اجلوازي واملغاربة وقد حت، اجلبارنة والرباغيث) الذي تكّون منالرشق 

وكان موطنهم شاميل رشقي بنغازي (، والسالطنة والعبيدلعرفة والعواقري والعريبات وا
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هوازن وفزارة بني  عىل أن حلف الغرب غالبا من حالفالتي انضّم أهلها وتدل هذه األ

 ية حتي وصلوا اإلسالمالفتوحات  أيامسليم.انترشت اجلهمة يف بني  وحلف الرشق من

 :ومكث بعض منهم، مرصإىل  رحلت قبيلة اجلهمة ؛ليبيا وبعد أن حدثت فتنة يف ليبياإىل 

 وحسني خرنطي أوالدو – بزلة –وهم خريص  .عبد العزيز بن موسى العزاوي أبناء

 –بن عيل بن عبد العزيز وهم  عبد اهللو .الربكات وهم وبركه – سوكنة – استوطنوا 

 وبعبود احليق بيت ومها روحه قادر وبيت – مانرص جهمة وهم – ومحيد – العبادلة

د بيت واحلسون، بفزان ونةساواحل، قويطني بيت من - بالكفرة  بمزدة – والعزاوي، جوا

بيت شعيب  :باجدابيا كبرية عائالت وهناك – اجلني بسوف – قطانشة - والسعادنة –

 والشهيبات – منعو بوعيشة – عائلة توجد – مرادة ويف – أوريث والدليمي – وملض –

 بمرزق والعامي بفزان وبوطحة تساواحلوا  والفوراس، النعوم لقبيلة – برقة - يف

 عائلة وكذلك بأوجلة – العقاب عائلة وتوجد(، شوخيات) ببنغازي الشيخ وببكر

ت والعبادلة بتوكرة. وقبائل اجلهمه ساشيخ مواس ومر أوالد جهمة بزليطن العقاب

نزل منهم الكثري بالغنايم وىف اليمن  أسيوطويف واملنيا وسبني  تنترش يف صعيد مرص ىف

واحلجاز واملغرب حممد مسعود عامر القرييش  األردنو

 وموسى خّلف عبد العزيز وعبد(، موسى) خّلف 

 أوالد(، خريص)و وبركة الربكات برتهونة(، حسن بسوكنة) العزيز خّلف كل من

 بزلة(، مفتاح)و العبادلة بالوشكة عبد اهلل( عيل)و بمرزق( العامري)و خريص بزلة

 . القطانشة( حممد)و

 ونة بفزان ومرصساخّلف حسن ومنهم احل 

 . عائلة اجلهمي يف بنغازي ورصمان وأوجلة أعقبالذي خليفة  ومنه 
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 ويحسنا) احلسون احلسني(، حسن) ومنهم النعوم وهم 

(، الشهيبات) شهبةأبو  موسى ومنهم املوسيات باجلميل واخلريصات باجلميل ومنهمو

  .(حواس) واحلواست

قة   ويف –ومنهم بوعيشة بربقة ووريث باجدابيا. ويف سبها القرضة عائلة عزا

 األخرضيتبعون العوينات ويف اجلبل  والنجع القرص كريم وأبو – الرشقية العوينات

 ليبيا يف ويشتهر. اجلهة من ثقل له كبري بيت والعزة – العزة –وا وعائلة عزاقة تزوج

 بكرأبو  اجلهمي لويسساال قوية أنجبو اجلهمي لويسساال قوية الشهيد البطل املجاهد

ويه ثامنية ق أنجبو قوية وأسامه واحد ولد أنجبو وتزوج أبوبكر وكربا  عمر توفا وعمر

رب اجلهمة سميت هذه القرية هبذا االسم وهم يف مركز القوصية بقرية ع، منهم بنتان

والقويات ) ذكر لكم العائالت فهمسان كل العائالت املوجودة هبا من اجلهمة أل

ت يف املنيا وكام ذكر بأن سااء لألحوا أقربيوجد و(، والزورق والرفالة والوالخ

اء ربأقاجلهمة ويوجد للقويات إىل  عيل فهم ينتمون أوالدت ليس هلم أية صلة بسااحلوا 

واجلهمه  (،القويات) عمومتهم من بني سويف بخصوص تلك العائلة أوالدو

موجودين يف ليبيا ومرص وأغلب األقطار العربية وقدذكرت بعض الوثائق أن شيخ 

 الشطريى. عبد اهلل الشيخ هو 1264عام  ةعزبة اجلهمة باملنوفي

بعض أهنا من ختلف يف نسبها نسبها الامن قبائل املرابطني 

وقيل من العراوة من السننة من ولد جابر بن زيد بن عروة  شهبة أبو قبيلة اجلهمة من ولد

وينقسم  عكاشة املرابط سيديرية ذمن أهنم  إىل سنينة بن الذئب ونسبها البعضأبو  بن

ومنه (، النايض - عبد املوىل - منصور - نعامةأبو  - مرعى) وهم ةأربعإىل  الشهيبات

 كويلة - حبيب - عيون - ميالد - جارالله - موسى - مهيبد - احلارس - محد) عائالت

( الفيدى –اجلطلة  - أوراس - بزله رشف الدينأبو  - العمراز - احلجاج -
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تصغري وهي  لقبيلة فزارة وقيل رشافقيل ينتسبوا لأل

ضم قبيلة الشوخيات الشوخيات من قبائل بنغازي ومرص وت لكلمه شيخ والشويخ وهم

 - موسى بن - دغيم – زيو – الشني – الوحييش –اجلهمي ) كل من العائالت التالية:

 - أعبيدة - كانون - السعداوية - املتجول - قريمية - قطاط - قزح - غوقة - خواجة

 - حرويس - بالرحومة - عامر - أرويص - الرتكي - القرقوري - بو سنينة - اللبار

 قبيلة وتنترش (،عاشور –مل سابن  - زكة - الفايس - اللجاوي - وداينالس - الداديس

.(املحافظات كثري يف مرص ليبياوىف يف الشوخيات

 ها من املرابط حممد منصور الشاعرىأفرادمن قبائل املرابطني ينحدر 

ني وفد من األندلس بعدما انترصت اجليوش األسبانية عىل املسلمالذي األندليس 

كان هلم تواجد كبري باألندلس وحيتمل أن يكون من قبيلة األشعريون اليمنيون والذين 

 عبد امللك - اللموش - موسى - ومنه احلسريات حسري – عمر - زيد) أعقب وقد

 موالف -)عبد القادر  اللموش ومنه اللاممشة وهم(، الشلوى - وحجز إبراهيمومنه 

ومنهم (، طروس - وداس - عبد الرمحنعىل و محد ومنه - الغضائنى - مهابأبو  -

أبو  - عقيلة - الشهب - سعد - صالح - لطيعةأبو  - حج عىل - عيسى) عائالت

عثامن  - شعيليلأبو  - شويعرى - شامم - الزحاف - ميالد - زنك - فعيك - هيسه

د - عيسى - عبد البارى –  - الكويس - حسني - األجهر - عبد اهلل - عبد اجلوا

 الكاسح - محد - مفتاح - عمر - ملسا - جربان - سدينه - هبيه - الشتاوى - نسليام

 .(محيد - جالل - إسامعيل - بكرأبو  - الوداس -

الغضائنى ومنهم  - مهابأبو  - املوالف -)عبد القادر  ومنها عائالت 

 .(سامعيلإ - يونس - رحيم -عبد اهلل  - جاد اهلل - الذريعات - حسن - شغيلة) بيوت
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من الشواعر ومعهم بعض من بيوت اجلوازى ومن الشالوية  

فيلإ - اخلواجة -عبد اهلل  - رزيقة أبو) عائالت  - عاشور –جربين  - محيدأبو  رسا

 .( مطري –محد  - عىل - غفري - سليامن - بركات

ذين استوطنوا البالد من قبائل املرابطني وتنحدر من الوىل الصالح مناف من ال

وهذا ما  هاللبني  مناف منبني إىل  بة املنفةساي وأرجع بعض الناإلسالمبعد الفتح 

عبد مناف من قريش وقد تزوج مناف زوجتني بني إىل  أؤيدة وأرجع البعض نسبهم

وهبام اشتهرت ذريته وينتسب للمنفة املجاهد الليبي الكبري (، وعلوم - مسيكة) ومها

 عمر املختار.

أبو  - سباق - املقورى - بريدان) ومنهاعائالت وهم 

 ومنهم عائالت(، جحيش - خدجيةأبو  - قحاش - هود - علوش - مصمود - دبوس

 قرقوشةأبو  - دخيل - حتيويش - محد - موسى - االعرج - فرحات - حج سليامن)

 - محامه أبو – حسني - محد املرخيى - سعد - العربات - داهك - المه - البدين -

 غبائنأبو  - االعور - مريغان - أبورجوه - زكرى - شديق أبو – حفيظة - االجهر

 .(مقطأبو  - نغريةأبو 

 - اخلائب - رجب - العربات - الرتيوات) ومنها عائالت 

العط أبو  - حائصأبو  - رفرافأبو  صالح) وتتفرع منهم عائالت(، غزوات - جزار

أبو  - عزيز - أبوغرارة - منيقريأبو  - شغميم - اجلمل - الركن - جاالعر - قصري

 .(غليد - سعد - زقاقأبو  - العزيزى - عبد الواحد - قطيفة

 - حمفوظ) بيوتإىل  هم إحدى قبائل الفيوم وينقسموا : 

ي الذمحد  - عىل - حمافظ) ومن حمفوظ( الثليب - عبد اجلواد - أرحومة - عبد الرمحن
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 أعقبو(، الرحامنة) عبد الرمحن أعقبو(، حمفوظ - سليامن - دربالة - غزال) أعقب

 أعقبالذي ومنهم أبوريشة ( اجلواوودة) عبد اجلوادومن (، الرحومات) أرحومة

 .(الشيب) ومن الثليب(، حممود - حممد)

وهذه  حسن حبان قيل من مرابطى الفتحإىل  من قبائل املرابطني وتنتسب

ومن املعلوم أن غالبية  الفاطميالقبيلة من القبائل املغربية التي نزلت مرص مع اجليش 

تة وزنارة أمازيغالقبائل التي صحبت الفاطميني كانت  ية عربية متحالفة مثل هوارة ولوا

غري التي  أسامءبوزناتة وكتامة وصنهاجة وكلهم انصهروا داخل القرى والبالد املرصية 

ن هذه القبائل هوارة وساملوس وحبون وكان يطلق عليهم قديام املغاربة نزلت هبا وم

ته تة  وقيل من حبون قيل أهنا من لوا بني  حبون ويوجدبني  باسملوجود فرع من لوا

راشدة من خلم يسكنون رشقى النيل بالصعيد املرصى ولكن وجد بني  حبان بطن من

يش الرشيف احلسنى املغربى من مش عبد السالم سيديهلم تنسيب يرفعهم من ذرية 

قية احلمراء وهم بنو عبد السالم بن حسن حبان املشهور باحلبونى بن عمر بن سابال

بن يوسف بن عبد الوهاب الكبري  إبراهيمعيسى بن عبد الوهاب الصغري بن حممد بن 

ء ) بن مشيش عبد السالم سيديبن عبد الكريم بن حممد بن  مقامة بالزاوية احلمرا

بكر بن عىل بن حرمه بن عيسى بن سالم امللقب أيب  بن(، العريباملغرب  جنوب بالد

 امللقب بالدر النفيس إدريسبالعروسى بن مزدار بن عىل امللقب بحيدرة بن حممد بن 

الكامل بن حسن املثنى  عبد اهللبن  إدريسبن ( د مدينة فاس باملغربشي   وهوالذى:)

عمر خليفة العمى ومنه ) حسن حبان أعقب دطالب وقأيب  عىل بن اإلمامبن  بن احلسن

زمط ومنه عتيق  عبد السالم) عمر أعقبو(، مل كروش وعبد اهلل فرنش وأبو احلامءسا
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( النقاش - حريكة - رميلة ومنه حسن - عبد املجيدبكروأبو  صميدة ومنه حج - ومحد

 - فرج - حسن - إبراهيم - صميدة - حسني - هارون - كريم) ومنهم عائالت

 سويكر - مبارك - حسني - حتيتة - شديةأبو  - السلفوت - مرعيط - زاوة - ختارامل

 - األملط - جربان - سوتيه - فرنش - موحية - مطاوع - النقاش(، جمور - جربين -

 - حريبة - عيد المانىسام - زمط - كروش - داوود - مشحوت - بكرأبو  - نصار

 .(حديدةأبو  –ويره شني - الغول - بلحام - حتيلةأبو  - رميلة

م الناسك إىل  ينتسبونأهنم  وقيل من قبائل املرابطني وقيل تنحدر من عوا

مة قال أحنا أسالبيت وعندما آل  من أرشافأهنم  أي احلسني بن عىل لت أحد العوا

 ساساسنا قرى وأن جد العوامة عثامن امللقب بالقرى فهل قرى عائلته أم العوامى أساأ

قرة يف جذام اليمنية وليس هلا وجود يف هذه البالد والثانية بني  ومن املعلوم أن قرى

وكام قلت أنه عندما  من اهلالليةأهنم  هالل ابن عامر وأنا أرجحبني  القرى بنو قرة من

هالل مرابطني ومتحالفني معهم والعكس بني  فروع سليم عىل مكان تكونبني  تسيطر

السبب يف احلرب بينهم وبني قبيلة أهنم  بمرص عىل عىل أوالدقبيلة  أبناءوحيملها  كذلك

مه عامئر وهمإىل  قدومهم أسبابوهذه احلرب من  احلرابى بليبيا  مرص ويتفرع من العوا

أبو  - الزريف - عريقيب - لواط - الشني - أمبيه(، األشلم أوالد - مفتاح أوالد)

 .ملهسابو –حريان  - مقواهأبو  - ضياعأبو  - بنودأبو  - دبوسأبو  - مداوى - شطارة

 الرحيم عبد - طجةأبو أو  مطرييد) محد ومنه عائالت) ومنه 

 .(زينويه - عقوب - ذيلأبو  حممد - بطرونه - سليامن -

 .(سليامن - حبارة - مرىض - صالح - عىل) ومنه 
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 .(نمنا - اجلحيش - القويدر - عىل - املربك - سعيد) ومنه 

 .(إبراهيم - حممد - الدائم عبد - موسى) ومنه 

 ( اجلارح - كشاشأبو  واعر ومنه) ومنه 

 - شنازق - عبدالعاطى–دخيل - مبهدل - مريز - البهائمه) ومنه 

 ومن زغيب(، زهاق - مدمهة - مللوم) ومنه  (،مرزوق –الرقيق - مقاوى

 رفيعةأبو  ومن(، بالبلأبو  - مسعود - حسني) ومن خليل(، رسيرةأبو  - ملهساأبو )

وجيه  - نوجيى - رمان - قفةأبو  - حازق) ومن اخلدود(، الزنينية - مرتيح - أبو رفيع)

 صنعناه - مداوى العني(، عنيزةأبو  - حويل - دليزةأبو  - اهليهيل - احلفيفري - اخلري

دةأبو  - مغرية أبو – بالضباع -  ومنه  - الضمرا  - غنيوة - جرا

 - عيسى - طاية - مطرود - املروك( ميالد العرمان - قويطني - زاهرة - احلليمى)

 - بالل - اللطيف - رشوان - نويامن - بالعيد زعرت) سليم ظليل ومنه - حممد

 –صوان (، غريب - حممود املربوك - أبوقفيضة

 - عتيق - القرر - ويصلةأبوح - احلمر - االجريب - مورد) ومنه 

 - مريمىأبو  - أبو حويطة) ومنه عائالت ( الصحران - غنيوة - مداوى - رقيقة

 - سليامن - عبد اجلواد - موش) ومنه عائالت ( حنيفرية نويفعأبو  - قرينأبو 

 - عبد امللك - اخلنى - الشفيقى - عوض - سويرى - جريد - احلصان - امبيوة

 ون يف ليبيا ومرصوينترش(، عتيق

هم أكثرو(، الزهور) زهري :فقيل من جذام سامريإختلف يف نسب قبيلة امل

م ومنهم أبناءبالشام ومنهم بمرص من امتزج ب بنو ، بنو عرين، بنو مالك) زيد بن حرا
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، واملسامرية، البصيلية) ومنهم(، بنو شام، بنو حسن، الرمحن بنو عبد، بنو عبيد، شبيب

برة والطواعن، اجلواشنة، واحلياري، واملنيحيه بني  من فخذ حبيش(، البشابشة واجلوا

بني  وكذلك يوجد فرع من(، الضواحكة - التيهه -سامريامل) موسى من جهينة ومنه

من فزارة  صبيحبني  هم من سامريوأنا أرجح أن امل سامريصبيح من فزارة يسمى امل

 وكانوا يسكنون برقا.

املرابط سيدي مسامر الذي خلف زوجته الليبية إىل  سامرية امليرجع نسب قبيل

 عبد اجلوادومن زوجته املغربية وتدعي رزقة سيدي  بناءسيدي نوح وعددا من األ

إىل  وتعاقب السنني انقسمت القبيلة يف الداخل يام. مع مرور األبناءوعددا من األ

وينحدر  عبد اهللبن  أمحدابن  لاألونوح الثاين بن نوح إىل  نوح ينتسبون أوالد :

قبيلة رشفاء املشاشه وهم من إىل  ويرجع عبد املوىلالرشيف سيدي مسامر بن  أوالدمن 

قبيلة إىل  انضموا وقد  األدارسة رشافمن األ ذرية موالي عبد السالم مشيش وهو:

 دأوال سامريـ وامل رشافنوح األ أوالدقسمني إىل  ينقسمون سامريامل أصبحو سامريامل

اسم  األولاجلد سيدي مسامر والبطنان وحيمل اسم  سعد. وهكذا حتمل القبيلة ككل

  :الرزق نسبة لرزقة وهم مسامريسيدي نوح له وحيمل الثاين 

واحلاج  عبد اهللوحسني وعبد احلفيظ واحلاج  عبد امللك أنجب :

أبو  وجدهم، ودغباري احلاج عطية والذريويعثامن وعبد الرحيم واحلاج بخاطرة و

 .(ةحالي) بكر جد

، بو قمرة أنجب، اللطيف أنجب، املخايط أنجب، جربيل أنجب :

 أيضا.(، ةجالي) جد، أبو بكر وجدهم هو(، آل العكبة) بو اهلديليه وأنضم هلم بيت أنجب
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 طاوس وأبو لطيعة. ن وأبوساعيل وقر أنجب :

 قرين وقبول.  نجم وعب الرحيم وأبو أنجب: 

 أبوجنوب ورقيوة وأبوغنية. أنجب: 

 عبد الرحيمواالعيوج و عبد الكريم :4

 نوح والشويقي. أنجب: 

ية:  - 6  برا

 جنوب. أبو  عبد القادر وحسن احلمري أنجب  - 1

 احلاج عيل وسعد وعبد الرحيم. أنجب 

 النجاجرة والكلييل. أنجب: 

 النحو  وذلك عىل، والعبيد، والعبادلة احلمر، والشهيبان، بقبائل املنفةسامريتتصل امل

 عمرية مسيكة يف املنفة. أو  ابنة سيدي مسامر وهي جدة بطن  - 1

 ة الشهيبات.ابنة سيدي مسامر وهي جد - 2

 عمرية شعوة يف العبيد.أو  ابنة سيدي مسامر وهي جدة بطن 

محرية املتوىف أبو  إبراهيمإىل  وينتسبوا  من قبائل ليبيا :

تري وهم ساللة يوسف عوسج ابن نبيل أصل  وهلم م 1590سنة  الذي مشرتك مع الفوا

هالل بن بني  من سعيد من قبيلة رياحبني  نوهم مجيعا م نه من األرشف احلسنينيإقيل 

 العامريون - األجباو - املشريى أوالد - اهلناقرة، السوارى، احلرش) عامر وهبا عائالت

 سيدي أوالد – عىل سيدي أوالد – رشافاأل - حسني أوالد –املجاذيب  -

ئسية، الزنابرة، الشكالطة، الرحامنية، احلميد عبد  ( العارى، السوا
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 .(احلالملة - الباقى عبد – القاىض - وشاشة - الرشع) ومنهم عائالت 

 أمحداحلليم بن  من املرابطني جدهم عبد املوىل بن عبد

 ومنهم عائالت مازيغمن قبائل صنهاجة باملغرب من الربانس من األ الصنهاجى

 أوالد - إبراهيم بن سيدي أوالد - عبد الرمحن سيدي أوالد - احممد سيدي أوالد)

 سيدي أوالد - عبد النبي سيدي أوالد - عبد احلفيظ سيدي أوالد - القاسمأيب  سيدي

القادر  عبد سيدي أوالد - النريانأيب  سيدي أوالد - الصغري سيدي أوالد - حممد

 - أمحد سيدي أوالد - الركاب أبيض أوالد - العامل أوالد - بن نبيه أوالد - الطيور

.(لودادنةا - املهموز

حرب بن بني  منأهنم  من قبائل ليبيا ويقال

 القاسمأيب  أوالد) عوف وهم فروعبني  سليم وقيل منبني  وشاح من قبائل دباب من

 - اهلابيج - الطبابشة - العامرات - أمحد أوالد - عيال خليفة - الشياب - اجلروة -

.(عون أوالد - حرب أوالد - البط أوالد - عيال هدية - عون أوالد

عىل سكان  أوالدجيمع حتته قبائل وعائالت كثرية 

ء الغربية و عىل من هوارة بالبلينا بسوهاج  أوالدعىل بسيناء والرشقية و أوالدالصحرا

 - مخادةأبو  - نشاد - البقوشى - الرقعى) عىل من قبيلة املغاربة وهم أوالدوىف ليبيا 

 عىل من مزاوغة برتهونة أوالد(، عائشة - أمحيد - األحيول - فتيهأبو  - قابس - ىأمحد

 الربيعات - الفتائتية) سليم وهم عائالتبني  مرغم من اجلوارى منبني  منأهنم  ويقال

دنية - الشناترية - الروابح - العراء - احلبابسة -  العيان أوالد) عىل أوالدومن (، السوا

 - احلاللبة - املعاء) عىل من قبائل الرياينة وهم عائالت أوالد(، اخلرواطأيب  أوالد -

ئدة - املغاربة .(القوا
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من أو  ويطلق عليهم عرب اخلبريى ومن املعلوم أن اخلبائر بطن من قضاعة

تري وأهنم بطن منهم أستقل منهم وتسكن بجانبها بني  جهينة وهلم نسب ترفعهم للفوا

وقد نزلوا مرصىف  من قضاعة اليمنية( زيدية بىل - اخلبريى) يزة والقبيلتانباجل زيدية بىل

أو  عرص املامليك قادمني من مدينة الزاوية غربى ليبيا وكان يطلق عليهم الربقية أوائل

 برقا من قبائل هوازن ويسكنون باجليزةأو  والربقية نسبا ملدينة برقا القرضةأو  الصقوع

واجلهه الغربية من  - ودير الطني - بركة احلبش) ريى ويشملوغالبيتهم يف وادى اخلب

وفقد  وىف الدلنجات بالبحرية( املنوات) طموة ومنيل شيحة ومنية اندوناوهي  النيل

السلطان قايتباي إليهم  م بمهامجة السجن وإخراج من فيه فأرسل 1475قاموا يف عام 

لة بثورة عىل كاشف م قامت ع 1499 جتريدة ولكنهم مل يظفروا هبم وىف عام ربان غزا

 مرياأل ولكن م قاموا بثورة 1514فأرسل هلم جتريدة وفروا منها جنوبا وىف عام  البحرية

رجال من عرب  145طومان باي متكن من امخادها وأرس ثامنية عرش من مشاخيهم و

لة فأعدل له واراد أن يعدمهم فخاف من رد فعل عربان غزا له وكان  غزا شيخ عربان غزا

بن عمر  أمحدعمر بن مرياألزمن طومان باى ومن ذريتة  باجليزة محاد بن خبريىيخ الش

وم احلملة الفرنسية حتى تم اقالذي  بن محاد بن عمر اخلبريى أمحدبن عمر ن  أمحدبن 

قتله من قيل حممد عىل باشا الذي  حسني اخلبريى مرياأل هالقبض علية وقتلوه ومن ذريت

توصلت إليها التي  تشتت منهم الكثريومن فروعهمعن ذلك وبسبب كثرة حروهبم 

 - رفاعى - مكاوى - القاىض - الشيخ - دهيوم - محاد - اخلبريى) بطون وعائالت

مل أتوصل إليها ودخلت منهم عائالت يف كثري القبائل التي  وكثري العائالت( صديق

لة يف لة يف غزة وىف بالدالشام وىف ليبيا عائالت غزا قبيلة الرباعصة  وتوجد عائالت غزا

 .(قويطني - الصيفات - اجلاىل - يونس - خدجية - الشاكة - منصور) وهم عائالت
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لة من قبيلة العريبات وهم عائالت  (،األواجىل–ياسني  - العىل) وعائالت غزا

لة وعائالت (، الرحيم عبد - فتيه - كباش - رزق) عائالت وهم اجلرارة من غزا

 - الشاممسمة - الشالبدية) عائالت وهم ونةالعال قبائل من الغزاالت وعرب

 رشيف) من العواقري وهم عائالت وعائالت الغزاىل(، سليم سيدي أوالد - يداتالوح

 - طمبشة - مبارك - سبقة - الوترى - العقص - اجلهيمية - مصطفى - صهيدة -

لة يف حلف قبيلة العزايم والعراوة.(القدرى - شمحيط قطيط  وىف مرص عائالت غزا

السعدى وسلومة وعديان وغالب والشني ومراجع وسعداوى والدايل ) هم فروعو

له وزير أبو  عبد احلليمالوزير املشري حممد  ومنهم املرحوم(، والشنديدى ورحيم غزا

 ولد بالدلنجات بالبحريةالذي بق وساالدفاع ال

يخ عىل ابن محاد اخلبريى ش األولوعند دخول العثامنيني مرص خلع السلطان سليم 

مع القبائل  أحالففتفرقت القبيلة ودخلت يف اآلن  عىل قومة واجليزة أما مارةاإلعربان غزالة 

 يف البحرية وكانت هلا السيطرة عىل عربان اجليزة والبحرية يف عرصاملامليك والعثامنيني 

فرج بن توبة بن عطاف بن جرب بن  :كربجدهم األإىل  والفرجان ينتسبون

ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر أيب  بن عبد اهلل بن دريد بن األثبج بن عامر بن عطاف

بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 

وهلم تاريخ حافل ومواقف مشهودة  عيالن بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان.

ية عددا وانتشارا. وهلم فروع خارج ليبيا القبائل الليب أكربوبطوالت معروفة وتعد من 

ئر وغريها. وهم من العرب اهلاللية استوطنوا بالد  يف مرص وتونس واليمن واجلزا

ء ربع  مسلم وهلم فروع منترشة يف معظم املدن  أوالدالداوون بنواحي ترهونة حتت لوا
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ل بن الليبية مثل رست وطرابلس وبالد برقة وورفلة وغريها. وهم من عرب بني هال

عامر فرع دريد من األثبج الذي ينتمي له احلسن بن رسحان بن وبرة سيد كل بني هالل 

زمن التغريبة اهلاللية وشيخ األثبج. قدموا ليبيا يف القرن اخلامس اهلجري حوايل سنة 

قبائل كثرية وبطون عديدة نذكر منها عىل سبيل إىل  م. وتتفرع الفرجان 1050ـه /  442

فقة والصبحة واخلوازم.املثال ال احلرص  : الرميثات والتوا

فرجان  فجدهم سعيد الفرجاين متواجدون يف ترهونة وورفلة 

ضناء ) العمور ويضم(، املهارة - اهلنادرة - السعائدية) ليبيا وهم الدأوون ومنهم

لبية) الفروج ويضم(، السنينات - الفتارشة - خليفة الرميثات (، الشتاوى - الغوا

 فرجان القرارة ومنهم(، اخلوازم - عائشةأيب  أوالد - عمر أوالد - املطارقية) ضموي

لبيه) الفروح ومنهم(، الفروج - ضناء الصغري - العبابدة - السيادية) (، الفروح - الغوا

فقة ومنهم نمية -عبد اهلل  أوالد) التوا  - احلاج أوالدبوعائشة ومنه:  أوالد(، الغوا

بلة (، الضوال) الصبحة ومنهم - الفروج، ملسا أوالد، فرجانى أوالد، محد أوالد، والغرا

بني  - النصريات - الربامهة - البرصة - فرجان اخللة - فرجان الزيتونة - املاليا -

قبة) عطية ومنهم بلة - احلاج أوالد - العرا  - العقائلة - عمر بن عىل أوالد - الغرا

 رست يف يعيش وأغلبهم، لشيابنيا –النصريات  - الرخصة -(، الطيور - اخلرض

 بن عطوة:وهو عطوة أوالدب وتسمي، بتونس جرجيس ومدينة باملنيا ومرص وترهونه

 - الرميثات) هي الفرجان وتقسيامت هالل بنيإىل  األصل يرجع فرج بن عطية

فقة  أوالد نأ يرجح من كان وان عيشة بو أوالدو - والفروح - والصبحة - والتوا

 .(اتة من الرميثبوعيش

ويقيمون بعزبة طاهر والعدوة وسيال والنارصية ومنهم 

واحلوشة  عبد املجيدوبمنشاة  ساأبوعيشة وتقيم بإط ساقاعود فرجان مركز إط عائلة أبو
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شهاب  - حممود - نعومة) ومنهم عائالت ساواحلجر وفرحات ومنية احليط مركز إط

 مل جاد تبع وقارون واخلالدية وقرصساويقيمون بعزبة  ابشواي فرجان مركز( الدين

 - أبوعيشة - شهاب الدين) ة حيث تقيم عائالتسااجلباىل والصبيحى وأبو ك

العيد. أبو بشواي عائلةا يوجد يف قرية طبهارمركز(، طحاوى

 - ملسا - نصار - مغربى) وتقيم هذه العائالت 

 أبوصري وسمسطا والفشن. عيشة بمعرصة(، بوجود

نجع عرب ) وأبو قرقاص األمحروهم يف الكوم 

وههيا  ساوالبهن عبد اهللعرب عىل ) مزاربني  وىف(، بالل منصور ونجع مربوك نرص

 عائلة النسبيشى واحلوامد

وهم احلوامد ونذكر منهم عائلة بركات يف كفربركات ،  

بالبدرشني والعزبة الغربية  وعائلة نوير، صوريةعائلة عابد باملن، بالعياط واحلوامدية

وعائالت غيضان بإمبابة.

النبشى بجزيرة سعود وشلشمون ) أهم عائالهتا 

، خالد مركز ميت غمرأبو  أبوعيشة يف عزبة الفرجان ميت ومنيا القمح بالرشقية وعائلة

بعزبة الشبكة بكفر الشيخ و (،طنطا) حجاب وعائلة نوير وهم بصفط ترابأبو  عائلة

 واملحمودية بالبحرية

أو  وىساجيمع قبائل وعائالت كثرية مثل العي

وجزء من عرب العايد بالرشقية والدقهلية وىف ليبيا  رشافالعيسوى يف مرص جزء من األ

ومن البالعزة  عوين ومن العاللقة أوالدعثامن ومن  أوالدقسم من احلرابه ومن ذؤيب ومن 

 - الدرائسية - اخلراخرة - العزازية - الدال - سىسا أوالد) ومن زوارة ومنهم عائالت



 

495 

 

 

عيال  - الكراكيم - عيال سالمة - القاسمأيب  عيال - عيال حاج - عيال ضو - الكراكمة

 - ذرارى ناجعة - ذرارى خليفة - الدواجمية - وىساالروجات الع - العجامى - عامرة

 - الكرشة - بن صولة أوالد - الرماضنة - بن بركة أوالد - اللوائحية - ائبذرارى الع

 أوالد - شيبةأيب  أوالد - الواعر أوالد - عكاشة أوالد –حييى أوالد - اجلوامعية - اخلرض

 بقومش أوالد - شيع بن أوالد - الغراوى - التاللعة - ذئبأيب  أوالد - بكة أوالد - حوية

 .(اجلوامعية - اخلرض - ءساالفط - وغليةالقول - التوينيون -

ذباب بني  مل من هبيب منسا أوالدمن  من قبائل ليبيا

 - السامعنية - عزاز أوالد - العثامنة - النوافع - احلواونة) من سليم وهم فروع

.(الطورة - الربادنة - االضواو

ائل والعائالت ونذكر ينطوي حتته كثريمن القب

عىل ومن هوارة بالصعيد ومن عرب سيناء والرشقية وىف  أوالدمنصور من  أوالدمنهم 

 ء ومن زوارة ومنهم عائالتسامن القواسم ومن املغاربة ومن الدرأهنم  ليبيا نذكر

 - نارص أوالد - رحاب أوالد - الكالئلية - ملسا أوالد - خليفة أوالد - الفقية أوالد)

 - ميزأبو  - قادربوة - شعيب - الينان - تفتوف - الزيىل - رية - وريث - عون أوالد

 - موسى أوالد - سعيد أوالد - الوزارى - األشلم - األسود - جدران - حرحش

( الفقيه أوالد–إبراهيم أوالد - حييى أوالد -عبد اهلل  أوالد

دار وهم من اهل سيديحل األحامد تنحدر من ساقبيلة من  

( سعيد احلاج أوالد –احلاج معتوق أوالد - والد احلاج حامد) هوارة القديمة وهم عائالت

من قبائل ليبيا وغالبا هم من املقادمة من صبيح من فزارة 

قبة - اخلامئصية - الزكارى - املطاوعية) ومنه عامئر .(الفالفلة - القرا
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د اهلل بن عب إدريسبن عبد اهلل بن  عبد الرحيمم بن عبد العزيز بن فهو مسل 

ء  طالب أيب  بن عيل بنبن حممد بن احلسن املثني بن احلسن السبط  وفاطمة الزهرا

من قبائل املرابطني ومسلم هو أخو نبيل جد الفواتري ، ملسو هيلع هللا ىلص ابنة سيدنا حممد رسول اهلل

 أوالدمن أهنم  هالل بن عامر وقيلبني  سعيد من رياح من والدالذين يرتفع نسبهم أل

مإىل أو  عقيل بن مرداس عياض من األثيج بني  وقيل الزبر بن املهاية من الزبري بن العوا

ئفيه) حسنيني ومنه عائالت أرشافأهنم  هالل بن عامر وهلم نسب عىلبني  من  - الطرا

 - الغرارات - افدةالقن - الزراقنة - بنو مسلم - مسعود أوالد - التغاغفة - احلريات

 - سلطان أوالد - الشحيامت - املغاتات - الطبيب - بن تلة - بن نوبة - النجيامت

بر - الرحابات - املقريفيون شائب  - سعدةأيب  أوالد - السياح - العاللصة - اجلوا

برية - األكوات - العامرنة - العبادلة - الروزة - الذرعان  البناودة - العواشري - الشوا

 ( العكاكرة - شهوبيونال -

 - ذرارى سعيد) من قبائل الغرب ومنهم عائالت

 - عرص أوالد - غريب أوالد - حممود أوالد - زيدأيب  أوالد - العواشري - اللطائفيه

من اندارة اخلمس سيلني ومن  أسيوطكام يوجد النواميس بمركز البدارى ب(، السباعات

الرباكسة أمحد أوالد - الدرابكة - العنامنة) ئالتأداسة من مادغيس ومنه عا

دوير بن الندب طن من العرب القحطانية وهم بنوا يوجدب :

ئر هم من  بن اهلون بن اهلنوء بن األذد الكهالنية القحطانية القبائل يف  أكربوىف اجلزا

ئر وىف العراق وبالد الشام ينتسبون مرصإىل قرية الدويرعايد قرية الدويروىف إىل  اجلزا

والدويروالدويرات بسوهاج وىف ليبيا هم قبيلة من ذى ورفلة  أسيوطإحدى قرى 
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رى وهم عائالت إبراهيم سيديالوسطيني وينحدرون من   الطبباء - املزيزات) الرصا

 .(بيضاأل أبناء -

 أوالد) ليبيا وهم عائالت من قبائل هوارة بمرص ومن قبائل 

( العقيبة - العني - الفواضل - حسنيأيب  أوالد - عىل أوالد - عبد العزيزأوالد - نريا

 .(العامرنة - الكدادية - صولاأل - الرحوميون) يف مرص وليبيا وهم 

 – ضنى فريفر - التوانسة - املغاربة - املرىض) وهم 

.(املخاليف - اهلل عبد

 - السود - اهلنادى) وهم عائالت

وهم بقاية زويلة القديمة من بطون هوارة وهلم باب بالقاهرة مسمى بباب (، الزويىل

زويلة نسبا هلم.

قبيلة من الفالدنة من ورفلة الوسطيون وينحدرون من احلاج 

 سيديوكان معارصا ل فرشا نه من األإم وقيل  985طبل املتوىف عام  أبو عبد احلميد

 .(الدوابلية - ءساالون - الفلوغ - احلقوق - الفطاميون) ومنه األسمر السالم عبد

(، بحريى - قصري) من قبيلة املنفة وهم عائالت

يف قبائل العواقري واجلبارنة واملغاربة ومعدان ومن عائالت عريبات اسم  والعريبات

تونس  من األصلالعكارمة من قبائل تاجوراء و(، اخلنانسة - دحمم - اهلوائش) اجلبارنة

 نصاروالعكارمة يف الصعيد املرصى من األ هالل بن عامربني  من زغبة منأهنم  وقيل

 - العكارمة) وهم عائالت، اجليالنى لقادرا من ساللة الشيخ عبدأهنم  وهلم نسب عىل

ينة - البصاصلة - الشتاوى  النغاميش - الرباونة - عامر يديس أوالد - الزوى - الغرا

.(بن نور أوالد -
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 - احلالئلية - الشتاوى) وجدهم حمفوظ املليىل وهم: 

  .(مدينأيب  - هليةساامل

منهم من  قبيلة كبرية بالصعيد املرص رشقى وغرب النيل

 - هايلاأل) وهم عائالت بطرابلس خلم اليمنية وىف ليبيا همبني  قبائل هوارة ومنه من

 - البشائرية - اجلامهرة - الرواشدية - الكواتب - الدازات - الدرارات - العامل أوالد

 - الشناقرية - القولوغلية - البحيحات - القواطيط - العواديد -عبد اهلل أيب  أوالد

ليب - الكراكشة - العصامنة .(الزمريليون –الرتكامن  - الشوا

وىف ليبيا هم  وقبىل بحريتوجد يف كثري القري املرصية 

 القاسمأيب  أوالد) راشد القاليىل وهم عائالت سيديمن قبائل العاللقة وينحدرون من 

 النويرات - إبراهيم أوالد - الكياب - رحومه أوالد) الفتاحلية ومنه(، أمحد أوالدو -

 دبابش أوالد - بركة أوالد - وسفي أوالد) الدبابشية(، احلجاج - حامدأيب  أوالد -

 .(سليامن أوالد -

سليم وكان هلم بني  هم عرب رحل من دباب من

بة واحلوامد والفياصلة ومنهم قبائلأصل  الليل وهلمأيب  أوالدعداء مع   مشرتك مع احلرا

مبية - املواجد) .(يزعز أوالد - العالونة - اجلبيهات - حممد بن عالق - احلرا

 - عالق أوالد) من قبائل النوايل ومنهم فروع

 أوالد - حممود أوالد - القشطة - عدال أوالد - ونةا السو - احلنانشة - الضيافات

أبو  سيديإىل  ينتسبوا املشيطات ، يوجد يف الصعيد نجع اجلراجرة بسوهاج(، احلاج

أبو  - محودة - تغمود—محد) ائالهتمفاخرة الكبري وهم صدقان لقبيلة املغاربة ومن ع

 - هامل - دبش - الوجيج - غراب - عجبة - سودةأبو  - سليامن - دويسة - حلفاية

.(التوانسة - النيصات - عبد السالم
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من القبائل البدوية الغربية التي كانت تسكن الصعيد عىل : 

وكان مركزهم العرين  ساهنالبإىل  النيل من جهة بحر يوسف اليمنى من تونة اجلبل

ةأو  سليمبني  ويسكن شيخ القبيلة يف ديروط أم نخلة وىف أبشادات قيل من أو  فزا

  .(الشوادى– الدرابسة– غزية–اجلبايرة ) هوازن ومنهم بطون

قيل من خلم اليمنية وهم من من قبائل ترهونة و 

م قادمة من ليبيا وكانت 1750قبائل الغرب التي كانت تسكن الصعيد من عام 

كنهم بني صنبو وملوى وىف ببال ودشلوط وديروط الرشيف ودجلا وديرمواس سام

حرام وطوخ وتفرعت منهم عرب وبني  والبدرمان وأمشوط وأبو اهلدر وأسمو

 بداوة حتى دخول احلملة الفرنسية.أهل  طرهونة وكانوا 

 أعقبالذي السليمى  الوجيه بن عامرإىل  وينتسبوا  :

 – القمودى اهلل عبد– إبراهيم) أعقبالذي حممد الريبوع  أعقبالذي مالك 

 احلميد عبد أعقبو( احلميد عبد– القمودى أمحد) عبد اهلل ومن (،الشارف احلميد عبد

  يربوع أوالد جد قاسم الشارف

بع أبو  سالمإىل  تنتسب : عرش غرارة املتوىف يف القرن الرا

 سالم أبو أعقبو رشافمن األأهنم  زناتة وهلم نسب عىل أمازيغإىل  ويرتفع نسبهم

(، ملسا - شعبان - خليفة) أعقبالذي عثامن  أعقبالذي جريدة أبو  يونس) غرارة

 .(القاسمأبو  - يونس - جلول جد البهاليل) أعقبالذي شعبان خيلف  أعقبو

وكذلك أتباع  عىل ذريته الربامهةيطلق  إبراهيم: كل من جدة 

إحدى الطرق الصوفيه يطلق عليهم الربهامية واالسم موجود يف كثريمن البلدان العربية 

ما سوف نتحدث عنه يف اجلزء  ملرصية وهو: الرشقيومرصفتوجد قبيلة الربامهة يف اجلنوب 
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 الصحراء الغربية وهو:عىل ب أوالدالثانى من املجلد والربامهة من جهينة والربامهة من قبيلة 

 عبد اجلليل أوالد - القرناء) ما وضحته ويوجد الربامهة يف ليبيا من الرجبان وهم عائالت

 - الزدادمة) الربامهة الفوقيون وهم باسمخر آوالربامهة فرع (، الربيكات - الطالب -

(، الفواخر - ويةا الز أوالد - البشابشة - القامنة - التبنات - بانى أوالد - محادى أوالد

 - السبيالت - ءساالفط - الشطاشطة - القعدان - احلودات) والربامهة الوسطيون وهم

 - السلوقى - بن خليفة) وتوجد قبيلة الربامهية وهم عائالت(، احلجارات - القدارات

 .(الصغري - عامر - ميالد - غزى - بن كثري - الرقيبات

 هم هلم نسب عىلولكنيمة قيل هم من قبيلة هوارة القد

بكر العىل  بن مشيش بن سليامن بن أبو عبد السالم سيديمن ذرية الوىل الصالح أهنم 

الثانى  إدريسبن عىل حيدرة بن حممد بن  أمحدبن عىل بن بوحرمه بن عيسى بن سالم بن 

 أعقبطالب. وقد أيب  بن احلسن املثنى بن احلسن بن عىل بن عبد اهللبن  إدريسبن 

وقيل  - أمحد - سليم –عىل  - حممد القصبان بالشام) عبد السالم بن مشيش يسيد

 الفتح حممد أبو) أعقبالذي ومن حممد القصبيان عبد السالم الرفاعى (، الصمد عبد

ورضحيه بمنوف ومنه شمس الدين ومنه زكريا رضحية باملحلة  أمحد - عبد الواحد -

الذي  ـه 932بد السالم املتوىف سنة ع أعقبالذي الكربى ومن زكريا جالل الدين 

 بن السالم عبد بن سليم أعقبو (،الفقى حممد - غيث–جالل  - منصور) أعقب

تري ع نسب له) األسمر عبد السالم الشيخ) مشيش  يف هذه الوثيقة ولكنىل أنه من الفوا

–الدمراوى  - صالحأبو  حممد - عامر قذاف الدم -( معى نسبته يف هذا النسبالتي 

 وهم مشيش بن السالم عبد سيدي زرية ومن الكربى باملحلة وذريتهم (،التقى دحمم

 - الوكاوكة - الشواشنة - الوقافعة - الرحومات—الشبابني - عطاهلل أوالد) عائالت
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 - إبراهيم أوالد - البنادقية - احلليقات - السواعدية - الشعول - املحاربية - املواكري

ئبية - السويقات - احلدادة - القروات - األقحام  اخلرض - املباريك - تسااهلي - الغزا

 .(امليشات - احلوأوسة–ذرارى رمضان  -

)عبد  بن مشيش وهم عبد السالم سيديبن  حممد ريةذل أخرىويوجد وثيقة 

 - عبد السالم) أعقبالذي حممد  عبد اهللومن ( عيسى - املغربى حممد – حييى -اهلل 

حممد  أعقبقبيلة املجانني وأمحدخ عىل الطويل ومن الشي عبد السالمفمن ( أمحد

ومن ( عبد الكريم - عىل املراكشى - ئحساال حممد – الصالح الفضيل حممد) املغربى

 - شكيب - أمحد) ئحساومن حممد ال( النيلأمحد - عىل املجذوب) حممد الصالح

 .(عىل الروبى بالفيوم - احلارس

 هالل بن عامر وهم عائالتبني  بائلقإىل  وهم املنتسبون :

 - العمور - الشواشى - حكيم أوالد - شكر أوالد - املحارزة - املليمدى - القصاص)

 املطائر - الدخائلية - اجلنانى - الرشيدات - الغوازى - املهادى - الرقيعات - عيدساامل

 .(الزغيبات - ةاحلوامزي - الوجاوجة - النجاحات - الغزاالت - القريعات - الكرماء -

 . سكنت سيوة قبائل وعائالت كثرية منهم العرب ومنهم الرببر ومنهم القبط

سليم وقيل من قبائل الغرب يف ليبيا بني  هنا منإ: قيل : 

 .(كوىل– أباش– طميش– نعامة– إدريس– والعدول–منصور حييى) عائالت

وأصل هم من قبيلة املحاميد بطرابلس وتتكون  :

 .(نعامة– مسلم – محيدة–الذريعات ) من عائالت

–بكور ) من كربى قبائل سيوة ومنها عائالت

.(الدمريى– رحيم– محيد– مىسا– جبا– كيالنى– رشيطو– باغى
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بعائلة باغى العوينات ويعرفون ) وهم عائالت 

 احلامدات - عاىص– الدمريى– رحيم– محيد– مىسا– جبا– كيالنى– رشيطو بكور–

 عبد – فجرى– عثامن– محدى– عيوط– بيبى– بصيص– مرشى العوران– غاليةأبو  –

 .(كوانى– عبد السالم–موسى– هادى– حبون– أزة– مسلم– حيدرة– الرمحن

 طرهونة وهممن طرابلس من  هموأصل 

املنافيني ( الشيخ أوالد) كرة ومنهاساعائلة الع(، معروف تلكم أوالد) املخاليف ومنهم)

شأما ) سليم ومنهم عائالتبني  وهم من :

 .(مدنى – الداعى - عمرابى - كوىل– أباش– طميش - - نعامة– إدريس - - عتوم

سليم ومن بني  وقيل من افرشقيل من األ

 .(طواجنه– رواجح– حبون– محاد–قرازات ) عائالهتا

جريى ) سيوة من مراكش وهم عائالتإىل نزحوا  

 (بشبوش– مانى أبو) ومنهم السامين (،الزعيمى– زهود أبو) وهم البعاكرة(، عثامن–

املغاربة واملرابطني ) يةسكنت الوادى كثري القبائل املغرب

وبعض القبائل املرشقية بجانب العائالت النازحة من املحافظات املجاورة ( والسعادى

 - القطعانى - اللحامى - السنداوية–الطوهيه  - القوية - اهلنداو) ومن عائالت الوادى

يرة - النعايمة - العبديون - احلصانية - البدايرة - البجوات لعائالتا والكثريمن( الرشا

 إبراهيمسيدنا  أحفاد) مازيغاألبع اهلجرى أن ساىف القرن ال 

متيز أبناؤها بالفروسية ، ومرص والشام إفريقياانتشارا بشامل  كثرواأل عليه السالم

 ةعربي ةكلم مازيغواأل مناصب القيادة فيها تصدروا اجليوش وتولوا ، واملهارة احلربية
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وكان هلم الفضل الكبري ىف فتح بالد األندلس  النبيل األصل يقديمة تعنى األحرار ذو

 ية.مازيغوصقلية وكان غالبية جيش طارق بن زياد من القبائل األ

 200وحكمت األندلس وصقليه  إفريقياأسست عدة دول بشامل   ·

 غزا مرص وأسس القاهره الذي الثه للجيش الفاطمي عامشكلت أحد األلوية الث

واألندلس  إفريقياعشائرها بشامل  أسامءأسست عدة مدن شهرية محلت  · 

عليه السالم  إبراهيمورثوها عن أبيهم  عربيةومرصجيرى ىف عروق أبنائها دماء كلدانيه 

يعود  ملسالهاجر عليها اة مرياألوأيضا دماء مرصيه فرعونيه ملكيه ورثوها عن أمهم 

( إبراهيمبن  إسامعيلهوارمن أوريغ بن برنس بن بر بن قيدار بن ) كربنسبها للجد األ

تزكى بنت زحيك بن مادغيس األبرت بن بر بن قيدار بن ) عليهام السالم واألم الكربى

 عليهام السالم( إبراهيمبن  إسامعيل

 ليه السالمعونجاة سيدنا نوح  رضبعد الطوفان الذي غمر األ

حفظ لنا التاريخ سريهتم ومل حيفظها  أبناءبسفينته واملؤمنني الذين كانوا معه كان له مخسة 

رشقا وغربا  رضأبنائه اخلمسة باأل أحفادنترش او .لغريهم ممن كانوا معه بالسفينة

 أبناء ستقراو عليه السالم نوح أبناء من وحام مسا وكان –وشامال وجنوبا وعمروها 

نترش اوالشام أما الثاين  ةثم انترشوا بمنطقه اجلزير( العراق) الرافدين منطقهب األول

اآلشوريني والبابليني ) م بن نوح قبائلساوجاءت من  .إفريقياأبناؤه بجنوهبا وقارة 

العرب وأطلقته عليهم اسم  وأطلق عىل تلك الشعوب الحقا( واآلراميني والكلدانيني

أن كلمة أي  - جمال لذكرها هنا التسمية كثرية ال أسبابو - الشعوب املجاورة هلم

حتدثت التي  نسب ولكنه لقب وصفة أطلقت عىل تلك الشعوبأو  اسم العرب ليست

أو  الكلدانيني من وجاء –وتكلمت العربية مثلام نقول الغرب ونقصد به شعوب أوربا 
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 جلنوب عراقال من هبا رحل ثم رةسا وزوجته عليه السالم إبراهيم سيدنا العربانيني

 وويتزوج بالسيدة هاجر طني واستقر هبا فرتة قبل أن يذهب ملرص ويعود منهافلس

عليه رة إسحق سات له أنجبوبعد ذلك  عليه السالم إسامعيلاملرصية وينجب منها 

أن يبعد هاجر  عليه السالم إبراهيمرة من ساثم طلبت  .وكانت عاقر قبل ذلك السالم

 يوحى ستقرارتجه هيام جنوبا وكان كلام يتوقف ويرغب يف االاهلل أن يله  بنها فأوحىاو

مكان بصحراء جرداء ومكثهم به وعرف ذلك املكان إىل  بمواصلة املسري حتى وصلله 

عليه السالم ثم تفجر بئر زمزم  إسامعيلبنها الرضيع االسيدة هاجر و مكة وترك هبا باسم

 إبراهيمملكان عامرا ثم أقام سيدنا ا أصبحهلاجر عليها السالم وأحاطت هبام القبائل و

قنطور بنت من السيدة  إبراهيمعليهم السالم وقد تزوج نبى اهلل  إسامعيل هبناالبيت مع 

 السيدة ومن (،نشق - يقشان - رسج–زمران  - مدين) يقطن الكنعانية وولدت له

 المالس عليه لوط وسيدنا (،ناقن - لوطان - أميم - سورج - نساكي) أمني بنت حجون

ونبى اهلل يعقوب  - عيصو) إسحاقاهلل  ينب أعقبو رختا بن هاران بن لوط هو

ئيل ومعناه بالعربانى  باسماملعرف   - روبيل) نبى اهلل يعقوب أعقبو عبد اهللإرسا

 تزوج موهتا وبعد ليا السيدة خاله بنةا من (،زابلون - إياخر - هيوذا– ألوى–شمعون 

 ةم  تزوج من أ  و (،أمنيوبني يوسف اهلل نبى) نهام أنجبو راحيل السيدة أختها من

 جاد) منها أنجبليا و(، خادمة) ومن أمة( ىلانفت - دان) منها أنجبراحيل و(، خادمة)

ئيل و(، أشري -  - زبل - نابت - قيدار) إسامعيلنبى اهلل  أعقبوهؤالء هم بنو إرسا

وأمهم (، قيذما - طيام - نبشى - ويطور - وأرورر - دوصا - ماشى - مسمع - ميش

وأوصاة أن يمسك  إبراهيمالسيدة مضاض بنت عمرو اجلرمهى وهي التي دعا هلا سيدنا 

بعض قبائل  - مدين) قبائل إسامعيلونبى اهلل  إبراهيمعليها وتفرع من نبى اهلل 

اليمن وعرفوا داخل اليمنية وقيل أن قحطان جد اليمنية إىل  ومنهم من ذهب - الشيشان



 

505 

 

 

ية وقيل أن سامعيلألذد وقضاعة واألشعريون وخلم وجذام هم من اإلمنهم وقيل أن ا

عليهم السالم أما قيدار االبن  إسامعيلو إبراهيمبني إىل  بعضهم ينتسبأو  قبائل الرببر

هذا بدورة  أنجبو( بر) بنهامنهم  أبناءعدة  أنجبفقد  عليه السالم سامعيلالثاين إل

برت ومنهام جاءت كل القبائل التي عرفت بعد مادغيس األو مها برنس بناءأثنني من األ

الذي قيدار بعدعدة قرون حفيدة عدنان  أبناءمن أحد أيًضا  الرببر وجاء باسمذلك 

العرب العدنانية ومنهاكنانة ومنها قريشأو  قبائل بني عدنانمنه  جاءت

ويذكر احلمدانى أن قبائل الرببر ينحدرون من بر  :

سمه برنس اجاء ابنان أحدمها ( بر) عليهام السالم ومن إبراهيمبن  إسامعيليدار بن بن ق

 :جاءت قبائل الربانس وهم( برنس) األبرتومن باسمأشتهر الذي واآلخر أسمه مادغيس و

فجاءت منه قبائل ( مادغيس األبرت) أما( هسكورهو ملطهو أوربةو كتامةو صنهاجهو هواره)

( جراوة ورضيسه وهنتاتة وجنفيسهو أد يسهو نفوسهو مغيلهو هلواتو زناته) همو البرت

. هوار بن أوريغ بن برنس بن بر بن قيدارإىل  هواره ينتمونو

 صنهاج بن أوريغ بن برنسإىل  هلوارة وينتمون أشقاءأما صنهاجة فهم أخوة 

كانت هلم السطوة التي  ومنهم التبايعة ينتسبوا لقبائل محري اليمنيةأهنم  وقيل

الكريم ذى القرنني  القرآنذكر يف الذي وكان منهم امللك  العريبحلكم عىل املغرب وا

بالدهم باليمن وكانت هلم إىل  رحتلوا وعادوااوهم قوم تبع وعندما ضعفت دولتهم 

هوار بن املثنى احلمريى وهذا رأى إىل  بقية وهم صنهاجة وكتامة وهوارة وهم ينتسبوا 

( خداع) بن املسور بن خالع كتبت املسور بن املتنىإىل  وا ينتسبأهنم  البتيتى وقيل كذلك

تاهت منه إبله فذهب نحو الذي  صغرسعد بن محري بن سبا األأبن ايمن بن رعني بن 

  زياهلوارة وهذا رأى املقري أوالدهاملغرب يبحث عنها فوصف عمله بالتهور وسمى 
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لذين كانوا من اهلكسوس العامليق اأهنم  ونسب مجال محدان اهلوارة عىل

بالدهم بالشام بل إىل  تم هزيمتهم عىل يد امللك أمحس مل يعودوا حيكمون مرصوعند

تعنى ( أواريس أفاريس) ذهبوا غربا وأستدل بذلك بأن عاصمة اهلكسوس وتسمى

  بالعربية هوارة

بن أوريغ تنتمي بطون  فإىل هوار(، عشائر) عدة بطونإىل  وتنقسم هوارة

قبيلة ) وجمريس وتاورغة وزكاوة( أسسوا مدينة مسالته) كهالن وغريان ومسالتة

وإىل مغر تنتمي بطون ماوس وزمور وكياد ورساى . وونيفن( زغاوة بتشاد والسودان

وورجني ومنداسة وكركودة وإىل قلدن تنتمي بطون قمصانة ورصطيف وبيانة وإىل ملد 

مدينة وورفلة أسسوا ) ووسطط وورفل( أسسوا مدينة مليلة باملغرب) تنتمي مليلة

تة( بليبيا تة وأسيل) ومرسا  ( أسسوا مرصا

أخذت ، قبائل املغرب العريب أكرباهلوارة من 

ر بن أوريغ بن برنس بن مازيغ من حام بن نوح الذي غلب اسمه بني  اسمها من هوا

هوارة  اءأبنقال اليعقويب أن  اخوته ملد ومغر وقلدن فسموا مجيعا هبوارة أسامءعىل 

وتنقسم  هم هاجروا من اليمن يف زمن قديمأجدادمحري ويقولون أن إىل  يرجعون نسبهم

ر بن أوريغ تنتمي بطون كهالن وغريان ومسالتة ، عدة بطونإىل  هوارة فإىل هوا

وإىل مغر تنتمي بطون ماوس وزمور وكياد ورساى ، وجمريس وورغة وزكاوة وونيفن

وإىل ، قلدن تنتمي بطون قمصانة ورصطيف وبيانةوإىل ، وورجني ومنداسة وكركودة

تة وأسيل  ومن البطون املنتمية، بطون ملد تنتمي بطون مليلة ووسطط وورفل ومرسا

وخالل . ترهونة وهراغة وشتاتة وانداوة وهنزونة وأوطيطة وصنربة، هوارةإىل أيًضا 

غاء ومدينة طرابلس ما بني تاور إقليمالقرن التاسع إفرنجي امتدت ديار هوارة يف 
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تة وورفلة وغريان  أسامء قليمومحلت عدد من املناطق يف اإل، طرابلس بطوهنا مثل مرسا

وقد شاركت قبائل هوارة مشاركة فعالة يف الثورات التي قامت يف ، وترهونة ومسالتة

واستمرت خالل الدولتني العباسية ( ف748) ه131أواخر حكم الدولة األموية يف 

مناطق إىل  قتل وهجرة الكثري من أبنائهاإىل  مما أدى، لدولة العبيديةواألغلبية حتى قيام ا

ع الذي نشأ بنيإىل  كام أدى، أخرى  ضعفها بطرابلس حتى أنه مل يكن هلا ذكر يف الرصا

خزرون الزناتيني حول السيطرة عىل طرابلس يف القرن وبني  زيري الصنهاجينيبني 

سليم يف سنة وبني  هاللبني  رة قبائلكام مل يكن هلا ذكر عند هج، احلادي عرش م

كام أقامت قبائل  .سليمبني  وقد امتزج من بقى من أبنائها يف قبائل ذباب من، ف1051

يف املغرب العريب وذكر اليعقويب يف أواخر القرن التاسع ميالدى  أخرىهوارة ببالد 

ئر يف وباجلزا ، يقيمون يف غرب تونسأهنم  والبكري يف منتصف القرن احلادي عرش

ويف ، جبال األوراس وحول مدن تبسة وقسنطينة وسطيف واملسيلة وتيهرت وسعيدة

وذكر ابن خلدون أن . ببالد الريف وحول مدينتي أصيلة وفاس قىصبالد املغرب األ

تقيم قبيلة بني ، قبائل ونيفن وقيرصون ونصورة من هوارة تقيم بني مدينتي تبسة وباجة

ئر قبائل من هوارة من بينها قبيلة ، سليم من هوارة حول مدينة باجة وتقيم يف غرب اجلزا

تة التي يقيم جزء منها ب ويعرفون ( الطوارق) طرابلس وجزء آخر مع امللثمني إقليممرسا

اره قلبت الواو يف هوارة كافا أعجمية خترج بني الكاف والقاف باسم كاجليم أي  ،ُهك 

انت هلم دولة عاصمتها زويلة حكمها ومنهم من استقر يف فزان وك، يف العامية املرصية

.ه 806واستمروا يف حكمها حتى عام ، بني اخلطاب منهم

( نآلاسبانيا والربتغال إ) وهوارة ينسب هلا املؤرخون الفضل يف فتح األندلس

وكان منهم بنو ذى ، لألندلس ياإلسالموكانوا غالبيه جيش طارق بن زياد ىف الفتح 
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من جزر ) وصقليـــــــة، عام 800لتي مكث هبا املسلمون النون حكام طليطله وبلنسية ا

 مثل إفريقيابشامل  كام أسست دواًل ، عام 200التي مكث هبا املسلمون ( نآلاا إيطالي

كام شيدوا مدينة ، وغريها(، وزويلة، دولة بني اخلطاب الذين أسسوا مدينة طرابلس)

ئر حاليا ت) مثل، بليبيا أخرىومدن ، وهران باجلزا ، ومسالتة، وورفلة، وترهونة، ةمرصا

وبتتبع كتب ا. حتى زوارة غربً ، ومتتد ديار هوارة يف ليبيا من تاورغاء رشقا .(وغريان

 أبناءأن ، واحلجج القديمة واملكاتبات، وما تشهد به الكثري من املخطوطات، التاريخ

( القياد)( اخلطاطبة)( تاسة) :السنني همآالف  هوارة املستقرون حاليا يف جنزور منذ

بن  أوالد)( الذبابنة)(، الربامهية)(، بنوحسني زاوية العريفي)( بنو حسني البيابصة)

( السياح)( وريمـة)( عبد اللطيف أوالد)( ابوجعفر أوالد)( سوييس أوالد)( أمحد

فاغلب هذه القبائل ينحدرون من جمريس وتاسة من هوارة  .(املشاشطة)( ريحساامل)

 .وجدهم واحد، القديمة

أسسوا مدينه ترهونه ) ترهونة

ته، وصنربة، وأوطيطة، وهنزونة، وانداوة، وشتاتة، وهراغة)( بليبيا ، تاورغا، مرصا

.(كهالن، نفوسة، تاجوراء

 ورـب دةعا ةلكبيرالبشرية ا تلتجمعاا ءسماأ أيغية تبدزمااأللتسمية في اة ــــفلور

لقبائل في ا ءسماأ ئتبتدو .ستيفور، غمةور، شفانةور، نجيور، فلةورمثل 

 تلمجموعاابينما  .لخاتاغما  آت، عطية آت، وغاسر ؤ آتمثل  «آت» ـب دةة عايغيزماألا

حد وا .ند ساسيإ، جند لحاإمثل  «ندإ» ـب دةها عاؤسماأ أفتبد تللحماا أوألصغر ا

 ىلإهو ينقسم  يلذاالص لخايغي زالمااسمها افله هو ورصالة أعلي  ةلكثيرالدالئل ا

 إىل:يغي ينقسم زالماالمجتمع ا أن( ور) كلمه :- ولألا .قسمين
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لك مثل ذمثلها في  ةلكبيرالبشرية ا تلتجمعاا ذاتلقبائل انها تطلق علي أ :ور – 1

ـ / ه 808 - 732) ًايضأ ونبن خلدالعرقية حسب ا لالصوافله وريمه ور وشفانه ور

من  راةلى هوا دصليين تعواألتة امصروفله رو نسكا لصوا نفإ( م 1406 - 1332

 ةلى عدإتنقسم  ارةهو نأيضيف و ارد بن هوــلــفل بن مورفله هو ورجد و نللهاابني 

مجريس ومسالتة و نغرياو نكهال نيغ بن برنس تنتمي بطوأوربن  ارفإلى هو، نبطو

ين جوور اىسرو دكياو رموز و وسما نلى مغر تنتمي بطووإ، نيفنوو وةكاوزغة وور

يغ أوربن  اربن هو ندـــلى جدهم فلإصولهم أة ترجع ــندلفالاما أ، دةكركووسة امندو

 ند تنتمي بطوــلـم نلى بطووإ، بيانةوستيف وورقمصانة  نلتي تنتمي له بطوانس ابن بر

شتاته وغة اهروترهونة )، ارةهومن بطون و، سيلوأتة امسروفل وورسطط وومليلة 

 ( ةنبرصوطيطة وأونة وهنزو اوةندوا

التى و الرببرعىل القبائل ال تتحدث اليونانيةأو  مازيغاألاسم  أطلق اإلغريق

 وتبعهم عىل ذلك الرومان  قبائل كثرية احلروبوهي  تعيش غرب النيل حتى املغرب

ُكتامة ) حمّمد عيّل بن حزم األندُليس الّظاهرّي: فولد برُنس:أبو  وقال

ة وأوريغ.وصنهاجة وعجّ  ا وأزداج  صُمودة وأورب  ويّل الدين عبد  زيدأبو  وقال( يسة وم 

بق بن سليامن ساالرمحن بن خلدون احلرضمّي اإلشبييّل األندليّس املالكّي: وزاد 

ط اأصحابو ط إن ام مُها ابنا كو، وهسكورة، ه: مل  زولة قال بن حزم: ويقال إن صنهاج ومل 

زُ  ٍة يقال هلا ت  ام أبي ال ُيعركامرأ فهم إخوة ألُّم. ، تزوجها أوريغ فولدت له هّوار، ف هل 

من الّسكاسك من ، وقال أيضا: وزعم قوٌم يف أوريغ أنّه بن خبور بن املثنى بن املسور

وذلك ُكّله باطل. قال بن خلدون: وقال الكلبي أّن ُكتامة وصنهاجة ليستا من ، كندة
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ُهام أفريقش بن صيفي ب، وإّنام مها من شعوب اليامنية، قبائل الرببر مع من نزل  إفريقياترك 

ض  الّرواي ة التي تقول إّن ، هبا من احلامية. وقد دحض بن حزم هذه الّرواية أيضا كام دح 

بون ساال شك فيه. وما علم النّ ، فقال: هذا باطل، هو بن قيس عيالن، بّر جد الرببر

إال يف تكاذيب ، بالد الرببرإىل  . وال كان حلمري طريقاسمه بّر أصاًل  القيس عيالن ابنً 

وهنا نقول أن قوم تبع وهم اليامنية حكموا املرشق واملغرب وكان منهم  مؤرخي اليمن.

من بقايا التبايعه باملغرب وأن هوارة أهنم  فال نستبعد عىل رضممن ملكوا األ ذو القرنني

 .وكتامة وصنهاجة هم يمنية من محري

ان من هتور املسـور بن املثنى وخروجه ماكإىل  ونسب البعض تسمية هوارة 

درك ابتعاده أثرها وانه ملا أبل فقدها فذهبت نحو املغرب وهو يف إمن مرص يف طلب 

ن اهلوارة نسبوا له لنزوله املغرب وتزوجه هناك أعن مرص وصف عمله بالتهور و

بن وبرة دحية الكلبي من بني كلب إىل  ن اهلوارة ينتسبونإوتناسل اهلوارة منه وقد قيل 

عمر بن  مرياألوهذا كان الشائع قديام عىل أن  من قضاعة من بني مالك بن محري بن سبأ

 واريبن مازن الفزارى اهل إسامعيلالصعيد بعد مقتل  أمراءأول  وارياهل عبد العزيز

دحية الكلبى من قضاعة ونجد كذلك مجال محدان ىف شخصية بني  من مرياألكان هذا 

اهلكسوس الذين أتوا من فلسطني وحكموا مرص ىف أو  العاملقةإىل  مرص يرجع هوارة

وتعنى بالعربية هوارة وأهنم ( أواريس أفاريس)وهي  عهد الفراعنة وأسسوا عاصمتهم

فلسطني وذهب منهم إىل  طيبة أمحس مل يعودوا أمريبعد هزيمتهم من املرصيني بقيادة 

من اهلكسوس من العاملقة أهنم  أي هوارة باسموعرفوا  العريبليبيا واملغرب إىل  الكثري

 .من العرب البائدة

كتشفت أن هوارة احلالية هى نتاج التحالف اأما أنا فقد أكتشف ىل بعد بحوثى 

 بزعامة( سليم وفزارةوبني  هوازن) ى فبعدالصدام بني القبائل القيسيةمازيغاأل العريب
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 ية من قبائلمازيغلقبائل األهالل بن عامراهلوازنية واملعروفة بالسرية اهلاللية وابني 

تة) بوقيعة من الفاطميني أوال ملحاربة إبن ( هوارةوكتامة وصنهاجة ومغراوة ولوا

 السنة ببغداد وخلعة للفاطمينيأهل  أعلن والئة للعباسنيالذي باديس حاكم تونس 

 .واملغرب بمرص( الشيعة)

 ا وهووثانيا ألضعاف الفئتني ليطيب هلم احلكم حدث ما مل يكن متوقع 

ية بالعربية وتكلمت العربية بل ودخلت بطوهنا ىف القبائل مازيغمتزجت القبائل األا

 .اج قبائل املرابطني وقبائل هوارةالعربية بالتحالف واملصاهرة ومن هذا النت

ّغر وقلدناوقال بن حزم أيًض   فولد مّلد بن ، : وولد أوريغ: هّوار ومّلد وم 

ت) أوريغ: ّغر بن أوريغ:(، ةسطط وورفل وأسيل ومرسا ّان. وولد م   ويقال هلؤالء: هل 

ن بن أرويغ: .(ماوس وزّمور وكّبا ومرصاي) ( قمصاتة وورسطيف وبيانة) وولد قلد 

بق ساقال بن خلدون: وزاد ( هالن ومليلة.ك) وبّل. قال بن حزم: ومن قبائل هّوارة:

يعقويب: وهّوارة ودة. قال الكركه يف بطون قلدن: ورجني ومنداسة وأصحاباملطامطي و

تة كانوا منهم فانقطعوا عنهم، من الرببر القدمأهنم  يزعمون تة ولوا وفارقوا ، وأن مزا

جهلوا ، قوم من اليمنأهنم  وتزعم هّوارة، برقة وغريهم أرضإىل  وصاروا، ديارهم

اشتهروا ، هم بنو أبيه أوريغأكثرو، م. قال بن خلدون: وأما بطون هّوارة فكثريأنساهب

مجيعا إليه. وقال أيضا: وُيقال: إّن مليلة من  انتسبوا هرته وكرب سنّه من بينهم فنسبة لش

ومسالتا  : غريان وتاورغاء وزكاوة زّغاوةبة الرببر من بطوهنمسابطوهنم. وعند ن

ريس. ويقال: إن وّنيفن منهم. وجمريس هلذا العهد ينتسبون بق ساونيفن. وعند إىل  وجم 

هالن: بني كوأن من بطون بني ، جني إحدى بطون مّغرهالن من وركه أن بني أصحابو

 بناءبن مادغيس األ كط ولّشيوى وهيوارة. وأّما بطون أ داس بن زحيككيس وورتا
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الذين دخلوا يف هّوارة فكثري. فمنهم: هّراغة وترُهونا ووشتاتا وأندارى وهنزون 

تفصيل آلن ا ه. ونذكرأصحاببق وساوأوطيطا وصنربة. هؤالء باتفاق من ابن حزم و

ّوارة وفروعها ومواطنها وماضيها وحارضها: هّوارة القبائل  أكربهم من ، قبائل ه 

ئر واململكة املغربّية) ها انتشارا يف بالد املغربنيأكثرو، وأوسعها بطونا، الرببرية ( اجلزا

، أبيهم: هّوارإىل  والسودان والّشام.وُينسبون، بل ومرص(، ليبيا) إفريقياوتوُنس و

ّواروبالرب وهو بن أوريغ بن ، اركّ يف اجلنوب: أ ه  ( الّطوارق) كوبلهجة التوار، برّية: أ ه 

ومن دخل يف نسبهم ، برنس. قال بن خلدون: وكانت مواطن اجلمهور من هّوارة هؤالء

من إخواهنم الربانس والُبرت ألّول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كام ذكره 

وذكر الكاتب  .(ُمستقّرين) وآهلني( ُرحاًل ) وا ظواعناملسعودي والبكري. وكان

، يوناألصل إفريقياُهم ُسّكاُن ( هّوارة أجداد) أّن أوريغ، Caretteالعسكري الفرنيس 

، ُثّم حتالفوا مع قبائل نفوسة، وأّن القرطاجيني شّتتوُهم بعد هجرهتم من ليبيا الرّشقّية

ّمى  فِإّنُه ، Nahum Slouschzللمؤّرخ  استنادً هبذا االسم. وا إفريقياوأهّنم هم من س 

ةإىل  أّدت هجرة قبائل زنات ة( م3القرن ) يف هناية حدود جبل إىل  دفع قبائل هّوارة ونفوس 

وانترشت عندهم بعد ،، من اعتن ق  الّدين  احلّق  أوائلوألّول الفتح كانوا من ، أوراس.

ت ة من نفو، ئر الرببرسامثل (، اإلباضية) ذلك  اخلارجّية ة ولوا سة وُمزاب وزواغ 

اية وحاربوا األمويني واألغالبة ُعاّمل العباسيني وكان هّوارة كووار ّ ن ات ة  أحالفالن ومل  ز 

رُكٌز ألُّمة من ، كنوهنم يف كثري من مناطق بالد املغربسايُ ، األوفياء حّتى إّنه ما ُوِجد  مت 

ن ات ة ر املسامة ت ُص من أجل أنّ ، إال وكانت معهم ُأّمة من هّوارة، ز  ( يك  ت زُ ) يك   أّم هّوا

جانا والِد ك هذا هو اجلد الثاين أل  وزحي، بن مادغيس األبرت كهي بنت زحي، العرجاء

ن ات ة. لت ِعّدة مناطق يف شامل و ز  ومن اندرج فيهم من ، بطوٍن من هّوارة أسامء إفريقيامح 
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تة وغريان منداس ومليل) وهذه البطون هي:، بني أ ْوريغ وبني أ داس ية وورفلة ومرسا

ريس وترهونا وهّراغة. منداسكوز( اوةكز) وتاورغة وزّغاوة  :(ارة ومسالتة وجم 

رافد وادي ، محلت اسمهم اهلضبة الكبرية الواقعة بالضفة اليمنى لوادي مينة 

 .من زغبة  العرِب اهلاللّيني، من بني مالك، وحتتلها قبيلة فليتة، شلف

ُربام (، عني مليلية) هم مدينة تقع يف جنوب غريب قسنطينةمحلت اسم 

 .خاصة وأن املدينة داخلة يف وطن هّوارة، كانت من مواطنهم

 .فيها بقاياهم من هوارة، : محلت اسمهم منطقة تقع يف جنوب رشقي طرابلس

 .فيها بقاياهم من هوارة، : محلت اسمهم مدينة تقع يف جنوب رشقي طرابلس

فيه بقاياهم؛ ، : محل اسمهم جبل يقع يف جنوب غريب طرابلس

 ت اورغاء من هوارة: 

الواقع شامل ، دارفور إقليمواسم لقرية ب، إندي بتشاد قليمثان إلاسم  :

 .غرب الّسودان

ئر :   محلت اسمهم منطقة تقع يف جنوب رشق اجلزا

وجنوب غريب طرابلس ، محل اسمهم جبل يقع رشقي جبل نفوسة 

 .من هوارة

صدفا  إحدى قرىوهي  ،محلت اسمهم ناحية من قرية  جنزور 

 من هوارة  أسيوط

وهلم ، فيها بقاياهم، : محلت اسمهم مدينة تقع يف جنوب رشقي طرابلس

.ةوهم من هوارأيًضا  واملنيا وحتمله قبيلة من قبائل املرابطني يف ليبيا أسيوطباآلن  نجوع

: محلت اسمهم منطقة تقع يف جنوب غرب طرابلس فيهابقاياهم. 
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أّن ديار ( م9القرن ) ذكر اليعقويب يف

رغاء رشقا بُلس تبتدئ من ت او  فقال: ومن آخر عمِل برقة من املوضع الذي ، هّوارة طرا

اء ْرغ  أو  بُلس ست مراحلإىل  ُيقال له ت  تة من تاورغاء ويصري يف وين، طرا قطع ديار مزا

حل البحر. وذكر ساثم لبده وهي حصن كاملدينة عىل ، فأول ذلك ورداسة، ديار هوارة

رة   فقال: بطون هوارة: بنو الّلّهان ومليلية وورسطيف. فبطون الّلهان: ، بعض ُبطون هّوا

تة ته األن) بنو درما وبنو مرمزيان وبنو ورفل وبنو مرسا ومنازل هوارة ، (ورفلة ومرصا

طرابلس. ومل يذكر بن حزم بني درما وبني مرمزيان يف بطون إىل  من آخر عمل رست

ّانة ها اليعقويب بطونً ، وذكر بدهلم: سطط وأسيل، هل  ُل أن تكون الُبطوُن التي ذكر   افُيحتم 

كُس ُهو  الّصحيح. وذكر البكري من بطون هوارة يفأو  ،ثانوّيةً  بني  :(م11القرن ) الع 

، فذكر أّن مواطنهم تقع غريب بني زّمور من نفوسة(، عند اليعقويب، بنو درما) تادرميت

رة أيضا: ، وأّن هلم ثالث قصور وأّن مدينة جادو تقع يف مواطنهم. وذكر من بطون هّوا

نة وبني  ف ذكر أّن مواطنهم تقع يف ، عند بن حزم وبِن خلدون( بنو قلدن) لِدنكفّزا

القرن )  يفدرييسالواقعة شاميل حوض فّزان. وذكر اإل، راغنجنويب جبال ت  ، تامرما

فقال: ووراء زويلة عىل مخس عرشة مرحلة مدينة يقال هلا ، وقد ذكرُه اليعقويب(، م12

كان و وهم يأتون بالسودان.، هم بربرأكثر، ئر األحياءساهبا قوم من املسلمني من ، كّوار

رة أيضا: قبيلة زويلة فقال: ووراء ذلك بلد (، م9القرن ) يب يفذكرها اليعقو، من هّوا

القرن )  يفدرييسوهم قوم مسلمون أباضية كلهم. وذكرها اإل، زويلة مما ييل القبلة

مدينة زويلة بناها ، فقال: ويف جهة الشامل من هذه املدينة أي: مدينة داود(، م12

الّرجل وبه هذا إىل  وسكنها هو وبنو عّمه وهي منسوبة، اهلل بن خطاب اهلّواري عبد

عامرة. ومِمّا جاء عند بن خلدون عن زويلة: ومنهم أي: هّوارة اآلن  اشتهر اسمها وهي



 

515 

 

 

إىل  بون هوارة بمرصساوقد أرجع الن، كان بنو خّطاب ملوك زويلة إحدى أمصار برقة

عند غزوة ملرص وسمي باب زويلة أحد  الفاطميكانت عصب اجليش التي  زويلة

فكان يقال زويلة بن ، انت قاعدة ملكهم حتى عرفت هبمأبواب القاهرة نسبا هلم ك

وكان هلم هبا ، فّزان من بالد الصحراء وأوطنوهاإىل  خّطاب. وملا خربت انتقلوا منها

وافتتح ، ملك ودولة. ومّلا جاء قراقوش الغّزي مملوك تقي الدين بن أخي صالح الدين

بن  عبد اهللاب بن يصلتن بن حممد بن خط) قبض عىل ملكها، زّلة وأوجلة وافتتح فّزان

بن تصور بن ماوس بن شتات بن  عبد اهللصنفل بن مصاله بن حممد بن خطاب بن 

زكاو بن ورجني بن رسات بن كياد بن أصاد بن أوريغ بن فزان بن كلدن بن سطط بن 

مرمزيات بن درم بن كرييت بن مصاله بن قطران بن رسات بن مصاله بن كهالن بن 

ر بن أوريغ بن سفجو بن هدبال مغريس بن ورغ بن  مسالتة بن زكاو بن ورغة بن هوا

بن بالود بن ديال بن بن برنس بن سفجو بن أيزج بن حتاح بن واليل بن رشاط بن تام 

بن دويم بن أددبن مازيغ بن هرايك بن بر بن بريان بن قوطيط بن قوط بن حام بن نوح 

أن مات. قال بن خلدون: إىل  هوعذب، موالوطالبه باأل، آخر ملوكهم( عليه السالم

هى ، هجرة قبلية عرفتها ليبيا أكربوانقرض أمر بني خطاب وهؤالء اهلّوارّيني. وكانت 

زويلة ذاك إىل  وينسب .(م10القرن ) مرص يفإىل  هجرة قبيلة زويلة الرببرية عن فزان

بن خلدون الباب العظيم ذو املنارتني الذي ال زال يعرف بباب زويلة يف القاهرة. وذكر 

من نواحي  األوىلفقال: بمواطنهم (، م15القرن ) يفأي  ،حال هّوارة طرابلس لعهده

توّزعتهم العرب من ذباب ]من بني ُسليم[ فيام توزعوه من ، ظواعن وآهلني، طرابلس

ريس املوّطنني ، ترُهونة وورفلة) وغلبوهم عىل أمرهم. مثل:، الرعايا الّظواعن. وجم 

، ملنطقة تسمى بني وليداسم  هي قرية من قرى طرابلس. وورفل ةو(، بجنزور من ونيفن
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حتت عنوان: جبال بني وليد: يقُع هذا اجلبل  -( ليون األفريقي) وقال احلسُن الوّزان

ومل يبق منهم ، ومجيع بطون هّوارة استعربت اليوم عىل بعد نحو مائة ميل من طرابُلس.

وكنة وغدامس وجبل غريان  واحاتأهل  من حافظ عىل لغته الرببرّية إال: أوجلة وس 

ة يف مرصوقيل أنّ ، يف ليبيا تة أهنم  يقال، واحة أوجلةأهل  وواحة ِسيو  خليط من لوا

ة وغدامس، وهّوارة ومن املناطق التي سميت ( وزويلة.) استوطنوا واحة أوجلة وِسو 

.قبائل هوارية أسامءب

تقع يف شامل غرب ، اليوم منطقة كبريةوهي  إحدى بطون هوارة( 

حيّدها من ، يف الزاوية الشاملية الغربية خلليج رست، املتوسط بيضليبيا عىل البحر األ

ومن اجلنوب: السبخة ، ومن الرشق: خليج رست، املتوسط بيضالشامل: البحر األ

رغاء) ومنطقتي ويبعد ، ومن الغرب منطقة زليتن، من بطون هوارة قديام( وورفلة - ت أو 

مى: إّماطنيمركزها ا تهاآلن  والذي يعرف، ملُس  ، عن مدينة طرابلس رشقا، بمدينة مرصا

فقال: أّن بني (، م9القرن ) وعن مدينة بنغازي غربا. وكان اليعقويب قد ذكرُهم يف

تة وبني ورفلة من بني الّلّهان من بطون هوارة. وذكرهم بن سعيد يف القرن ) مرسا

تة وهي متتد اث(، م13 وأهلها من ، عىل زيتون ونخيل نا عرش مياًل فقال: قصور مرسا

مل اخليل، هوارة حتت خفارة ذباب م بِح  وجيد منهم احلجاج ، اإلسكندريةإىل  وهلم غرا

فقال: ومن هّوارة (، م14القرن ) يف تلك الطريق الشاق معونة. وذكرُهم بن خلدون يف

تة هلم كثرة قبيلة يعرفون بِم، هؤالء بآخر عمل طرابلس مما ييل بلد رست وبرقة رسا

ويف بالد اجلريد  اإلسكندريةما يتنقلون يف سبيل التجارة ببالد مرص و ا واعتزاز. وكثريً 

ودان أرضبو إفريقيامن  ار يف كوُهم األه  ، ارةكهذا العهد. كام ذكر أّن قبائل هإىل  السُّ

ئر حاليا فية والرحال، اجلزا تة. وجاء يف كتاب: ليبيا يف كتب اجلغرا ، تتنحدر من مرسا
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أنّه: مما يؤكد صلة قبيلة ، حممد يوسف نجم .ود عباس إحسان .من اختيار وتصنيف: د

تة رّية بمنطقة مرسا تة اهلوا رة باسمأيًضا  أن املنطقة عرفت، مرسا كام ُعرف مرسى ، هّوا

تة أمحدقرص   : مرسى هوارة.باسميف العصور الوسطى ، يف منطقة مرسا

ره أمازيغوهم بطن من بطون ( املجرييس) سم االنتامء هوا ابيهم اسم  ،هّوا

 .مهمأاسم  إىل جمريس نسبة باسموسميت القبيلة ، ونيفن وامهم جمريس

 هذا كالم ابن خلدن عىل جمريس / هوارة

 هم بنو نبه وأوريغ اشتهروا نسبة لشهرته وكرب.أكثرأما بطون هّوارة فكثري وو

، همأكربمن الولد: هّوار وهو  ةأربعمجيعا إليه. وكان ألوريغ  تسبوا انسنه من بينهم ف

هّوار. فمن إىل  ولكل واحد منهم بطون كوثرية وكّلهم ينسبون، ومغر وقلدن وملد

بق ساوزاد ، ابن حزم ةربعبطون مغر ماوس وزّمور وكياد ورساي ذكر هذه البطون األ

طون قلدن: قمصانة وورسطيف ه ورجني ومنداسة وكركوده ومن بأصحاباملطامطي و

بق. ومن بطون ملد مليلة وسطط ورفله ساابن حزم و ةربعوبيانة. وبل ذكر هذه األ

تة ذكرها ابن حزم بق. ساوكذا عند ، وقال: مجيعهم بنو هلال بن ملد، واسيل ومرسا

 .من هنانهأيًضا  ويقال: إن ورنيفن

رة بنو كهالن. ويقال: إن مليلة من بطوهن به الرببر سام. وعند نومن بطون هّوا

 .من بطوهنم غريان وورغة وزكاوة ومسالتة وجمريس. ويقال إن ونيفن منهم

كهالن بني  ه أنأصحاببق وساونيفن وعند إىل  وجمريس هلذا العهد ينتسبون

وأن من بطون بني كهالن بني كسى ورتاكط وتيسوه ، ورجين إحدى بطون مغر

ءادغيس األوهيوارة. وأما بطون أّداس بن زحيك بن م الذين دخلوا يف هّوارة فكثري.  مرا
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فمنهم هراغة وترهونة وشتاتة وأندارة وهيزونة وأوطيعة وصنربة هؤالء باتفاق من ابن 

 ه.أصحاببق وساحزم و

 جنزور غرب مدن وقري يسكنون هبا

  ملجريساألصيلالعاصمة الليبية طرابلس وهو املوطن 

 زاوية جنزور بالقرب من طربق بليبيا

 بمرص أسيوطس إحد قري مركز صدفا بجمري

إليه  والنسبة، بقساومنهم الدكتور كامل اجلنزورى رئيس الوزراء املرصى ال

 .بمرص جنزور أحد قري مركز بركة السبع باملنوفية اجلنزورى

 منشية جنزور أحد قري مركز طنطا بمرص

 كفر جنزور أحد قري مركز تال بمرص

 .بية بفلسطنيجنزور بمحافظة جنني رشق الضفة الغر

 - اخلطابيني - البيابصة - حسنيبني  - القياد) وقبائل جمريس يف جنزور هي

 ( أمحدبن  أوالد - الذبابنة - رزقبني  - ينيبراهيماإل - مزيلةبني 

خوة يف أيني من هوارة بطن ورجني وهلم األصلوسكان اخلاليفة : اخلاليفة

 سليمبني  عات عربية منفهم جتماآلن  ورسطف وبياتن أما( ن ويفرنساماجر

 ية هوارية.أمازيغو

 عني باشاتا - يدرحييي - ورجني - سيغوث) مثل ةوهبا أماكن لفروعها القديم

 ( تنازفت - تامجوت - لبيز - متسكوت - تافالف -

 ينياألصلالسكان  ورجني

 ورجني بن مغر )إىل  ما نسبهم فريجع حسب ماذكر ابن خلدون وابن حزمأ

بق ساوالعالمة ، ماجد أوالد همأشهرو( بن برانس بن مازيغ بن هوار بن اوريغ
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( عنابة) وتوجد مواطنهم بضواحي مدينة، املطامطي هو الذي عدها يف شعب بني مغر

 .بني ورجني ويف ليبيا يف قبيلة اخلاليفة بمدينة يفرن باسمويعرفون حاليا 

لشهرته وكرب هم بنو نبه وأوريغ اشتهروا نسبة أكثروأما بطون هّوارة فكثري و

، همأكربمن الولد: هّوار وهو  ةأربعمجيعا إليه. وكان ألوريغ  انتسبوا سنه من بينهم ف

هّوار. فمن بطون إىل  ولكل واحد منهم بطون كثرية وكّلهم ينسبون، ومغر وفلدن وملد

بق ساوزاد ، ابن حزم ةربعذكر هذه البطون األ، مغر ماوس وزّمور وكياد وسواي

ورجني ومنداسة وكركوده ومن بطون فلدن: مخاصه وورصطيف  هأصحاباملطامطي و

ورفل واسيل و بق. ومن بطون مّلد مليلةساابن حزم و ةربعوبيانة. وبل ذكر هذه األ

ته ذكرها ابن حزم بق. ويقال: إن ساعند و، وقال: مجيعهم بنو هنان بن مّلد، ومرصا

  .ورنيفن من هنان

رة بنو كهالن. ويقال: إن  به الرببر سامليلة من بطوهنم. وعند نومن بطون هّوا

مسالتة وجمريس. ويقال إن ونيفن منهم. وجمريس و من بطوهنم غريان وورغة وزكاوة

كهالن ورجين إحدى بطون بني  ه أنأصحاببق وساونيفن وعند إىل  هلذا العهد ينتسبون

س وأن من بطون بني كهالن بني كسى ورتاكط وتيسوه وهيوارة. وأما بطون أّدا، مغر

ءبن زجيك بن مادغيس األ الذين دخلوا يف هّوارة فكثري. فمنهم هراغة وترهونة  مرا

 ذياب أوالد) ووشتاته وأندارة وهيزونة وأوطيعة وضربة هؤالء وهم عائالت وقبائل

 منصور وهم املناصري أوالد - املرادسة - احلسونات - الدميغة - املهاليب - الكياش -

 ( نارصأوالد - رحاب أوالد – الكاليلية -

واستمر ، عند العرب عندما يصفون كل شعب ال يتحدث لغتهم بالعجم

 .وصف الليبيني بالرببر حتى بعد قدوم الرومان والوندال والبيزنطيني والعرب لليبيا
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 ابن خلدون وماذا قال عن ملايا وهوارة؟

وهم ( وبني فاتن من رضيسة إحدى بطون الربابرة البرت وتصاريف أحواهلم)

ن مضغرة وملاية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطامطة وملزوزة ومكناسة بطو

وهلم ، وكلهم من ولد فاتن بن متصيب بن رضيس بن زحيك بن مادغيس األبرت، ودونة

آخرها. مضغرة: وهم من أوفر هذه إىل  نرسدها بطنا بطنا، ظهور من الربابر وأخبار

نشبوا  اإلسالمم باملغرب منذ عهد الشعوب. وكانوا خصاصني آهلني. وكان مجهوره

 يف الرببر أجازوا اإلسالميف نرش الردة ورضوهبا. وكان هلم فيها مقامات. وملا استوسق 

ا هنالك. وملا رسى دين اخلارجية يف استقروفتح األندلس وأجازت منهم أمم وإىل 

 همرحامأالعائالت وصلة ن وكان شيخهم م، الرببر أخذ مضغرة هؤالء برأي الصفرية

حسب ابن خلدون فهم من بطون فاتن بن متزيت بن رضي بن زجيك بن 

وهم اخوة مدغرة ومطامطه ومرينه وصدينه وصدفورة ومكزيزه ، مادغيس بن مازيغ

 وملزوزه ومدين

متداول ليومنا هذا يف ملايا وحتمله عائلة مدين ( مدين)اسم  وال يزال : تعنيلهيمل

  .اس امللييل من قبيلة مليله وهو من املرابطنيمن املحافيظ وجدهم سيدي حمفوظ بن عب

ومليلة ذكرها ابن حزم ، ب هلا املليلیسااسم االنتو ضاء يف اللغة الليبيةيالب

 .هوار بن اوريغ بن برانس بن مازيغ أبناءحد فروع هوارة أهنا أوابن خلدون علی 

، العوامر، الشتاوى ،الشدة، بن يوسف أوالد، الزوابة، املودي أوالد

الرواشدية واجلميع هم من سكان الطويبية من قبائل هوارة التي ، اخلالئلية، هليةساامل

ر بن اوريغ بن برانس بن مازيغ أحفاديني األصلتنتمي لليبيني   .هوا



 

521 

 

 

 هليةساامل( اخلالئلية - الشتاوى - بنو مدين) املحافيظ: وجدهم حمفوظ املليىل ومنه

 ( بن مصباح - الرواشدية - املودى) وابىالز ومنها عائالت 

بن  - الدرويش - زرقالعيون - حلبوص) حياش الراس ومنها عائالت

 ( رمضان بن عثامن -عبد اهلل بن  - بن وادى - حسني

 الشديد بن حمفوظ املليىل ومنها عائالت عبد الواحد وينتسبوا إىل 

 (عبد الرمحن أوالد - يوسف أوالد – بكر - األصيفر - حسني - محيدة)

 املجيد تارخيهم 36 الصفحة – (سوفو وف يف تاريخ الصحراءالرص)من كتاب 

م 759باضية زناته وهوارة بطرابلس باهلجوم عىل القريوان إقامت ملايا و ↞

باضية ثم انترصو عىل مقدمة اجليش يف مغدامس برست مام اإلإاخلطاب أبو بقيادة 

، جعفرأيب  الشعت اخلزاعي املرسل من قبل املنصورواهنزموا يف تاورغا عىل يد ابن ا

ته يف تأسيس الدولة الرستمية يف تاهرت سنة إهم ساوبعد اهلزيمة  باضية ملايا ولوا

 .م يف سفح جبل كزول يف منداس761

بن  عبد اهللم وقتلوا حاكمها 793طرابلس سنة  وزحفوا مع هوارة عىل

 .غلبم األيبراهإ

جرب بعظهم أفريقية واملغرب وتاهرت وإالشيعي عيل عبد اهلل أيب  تم استوىل↞ 

 .عيل التشيع والدخول يف دين الرافضه كل من ازداجه ومكناسه ومطامطه ولواته وملايه

ماكنون ) هوارة وملايا وزناته عىل حاكم طرابلس أمازيغم ثار 911يف سنة  ↞

يف تونس وجاءته  ةاملوىل عليهم من قبل العبيديني الفاطميني وهم من الشيع( بن ضربة

 يبقى فالنجدة فحدثة معركة يف ضواحي طرابلس قتل الكثري من الثوار ولكن مل 

م هجم عيل تاهرت اخلري بن حممد بن خزر بن مغراوة 955ويف سنة  ↞

 .الزناتی وواجههم ميزور اخليص مع شيعته من ملايا
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 ،م1042صنهاجة دولة املرابطني سنة  أمازيغوبعدها اسست ملتونه من  ↞

 .التوارق وسيطرو عىل افريقية وتاهرت أجدادوهم امللثمني 

 وبني جمريس ساونيفن ومنهم بني تا أحفاد( زنزور) :

أسسوا مدينة مليلة باملغرب ) : ومنهم حمفوظ امللييل جد الطويبيا

 والطويبيا بليبيا

ته أو  :  ملد بن اوريغهلان بن  أبناءمرصا

وبني  - غريانبني  - مسالتهبني  - هلان ملد بن اوريغ أبناء: 

 - هوار بن كهالن وبنو– يفرن قبائل ىف سالمأوالد وورصطيف–ورجني ىف اخلاليفة 

 ترهونة) اّداس حمسوبني عىل هوارة وهم أحفاد - معدانبني  - زموربني  - تاورغابني 

 ( اندارات - وشتاتة -

 اآليتتتكون قبائل جنزور حاليا من حوايل إحدى وعرشون قبيلة وهي ك

 - عبد اللطيف سيدي - يةبراهيماإل - الدبابنة - أمحد أوالد - تاسة) اهلوارة قبائلمن 

 - ناصريامل - املشاشطة - الكورغلية - البيابصة - زاويه العريفى - وريمه - ريحساامل

 - بن غشري - عكارة - اجلعافرة( اخلطاطبة وهم بقايا بنو خطاب اهلواريني - القياد

 غراره من زناتهأيب  أوالدقبيلة  - ورشفانة - زاوية عمور

 - كهالن - من هوارة حسب ماذكرت هي مليلة بعض فروع اوريغا التي

تة - ملايا) – وتاورغة  زكاوة - غريانكنةبنى سو - ترهونة - بنووليد - ورفلة - مرصا

 (ساتا – جمريس - مسالتة -
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 هم ىف ليبيا وهباباسممن قبائل هوارة القديمة وهلم مدينة : 

 ترهونأوالد) من القبائل الوافدة نذكر منهمأو  كثري القبائل والعائالت من هوارةاآلن 

 أمحدأوالد - ملهادىا - الفرجان - الغواوى -( املزواغى) املزاوغة وهم - القراقطة -

 الزوايدية - إندارة - اجلالص - الدوايم - النعاعجة - العزيب - العوامر - اهلامملة -

 العواسى - الكوانني - الطرشان - الغرارات - السموعات - الرحايمية - العبانات -

بيني - السياح - النفاشة -  - املخاليف - احلجاج - املصابحة - العبادلة - العرا

تم - عيدساامل - قطةالقرا  آل  - العامريني - البهاليل - الصوالح - الشقاقات - احلوا

 - يوسف أوالد – عىل أوالد – معروف أوالد – األرياش - أبو زيد أوالد – مراغنة

 - احلامدات - الزرق - الدراهيب - الزرقان - الزغاونة - السالمات - املقاقرة

 الغنائمية - البواىض - نفات - الساملقة - ألذيابا - الرواشدية - الكاممشة - العبابسة

( العواشري - اجلدايدة - اهلديات - املقارشية - الوحيدات - احلمودات - الزرارفة -

( إندارة - إجالص) من بعض بطوهنام وهم فرعان م1750مرصىف عام إىل  ونزحت

 دشلوط واملنيا إىل حماذاة اجلبل الغربى من دجلة أسيوطحلملة الفرنسية وسكنت قبل ا

 عبد اهلل كريم وكان زعيمهم هو عرب أبو باسمسويف والفيوم والبحرية وعرفوا وبني 

 عبداحلكيم عامر.كانت قاعدهتم وكان منهم املشري  زيد وىف قرية أسطال باملنياأيب  بن

هوارة من طرهونة تسكن ليبيا وهلم  إحدى بطون: 

 - القريرات - الشهوبيات - اجلديان - السيايدة) ئرعشاإىل  عائالت بمرص وينقسموا 

 .(الرواشدية - الرقاقصة

 اهلدايا - املجاهيد - ضنى صالح - تسااملو) : وهم عائالت

 .(اجلردة - اجلرادة -
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 .(عيدساامل - الطيور - ضنى سالمة - العقايلية) وهم عائالت :

 العمورات - احلميدات - لكراحتةا - القومات) ومنها عائالت 

 .(العيسى - احلرف - ضنى عامر - املربوك عبد اهللضنى  - ضنى حممد - الدخايلية -

 .(الغوايلية - املناقيح - ضنى حسني - اجلرارات) : ومنهم عائالت

 – حسنأوالد - القرية - السياح - النواجى) وهم عائالت :

 ( العضول - محدأ أوالد - سعيد أوالد

 - أمحد أوالد – السالهيب - احلاج أوالد) وهم عائالت :

 .(الرعابيب - الضيوف

 مرص. بحريهوارة زوغة تسكن  باسموهلم فروع بمرص عرفت 

تة كام ذكروا ىف سبائك الذهب  باسمسكنت مرصو : بطن من لوا

 أوالد – سنداس أوالد – خليفة أوالد – إيديرا  أوالد) بنو ترهونة أما ىف ليبيا فهم بطون

 الصوالح - البكور - الربائع - النجاحات - اخلرض - الدخائلية - مسلم أوالد – سعيد

 العزازة - سلحاوة - القاطرة - قليب - الشاخمى - مثنانة أبو – احلاجى - البالحة -

 التاممة - الشطابرة - البالرئة - احلامد - املواغري - املخاليف - البالغتة - البدارنة -

 وكثري البطون( الزواتنية - نفاتىآل  - مسعودآل  - حمفوظآل  - اهلدايد -

وهم من هوارة القديمة ويسكنون سوكنة بليبيا وهلم فروع  :

 - عائشةأيب  - اخلريصات - بزله - باشالة - إماكروس) ومن عائالهتم بليبيا بمرص

لبية - ابن جيار - الفوارسية - العاللسة - النجومات - خريالطريق - أقزال  - الطوا

 ( احلربات - بيلة - الوحيدات - قانى

جدهم ورفل  بن مــلــد بن هلان بن هواربن إىل  : سميت هبذا االسم نسبة

قبيلة هلان التي تنحدر من  أبناءأوريغ بن برانس بن مازيغ بن حام بن نوح وهو احد 
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هلم صلة رحم بأهل جبل غريان وجنزور  اة يف وسط ليبيا وأيًض قبيلة هوارة وتنترش بكثاف

تة وال يرتدد وهذا ، هوارة اال عند كبار السن يف بني وليداسم  وملاية وطويبيه ومرصا

ـه /  808 - 732) أقدم ما وصل إلينا يف كتب املؤرخني العرب حسب ابن خلدون

تة  أصولفإن ( م 1406 - 1332 هوراة من إىل  تعود ينياألصلسكان ورفله ومرصا

ر بن أوريغ بن برانس بن مازيغ  بني اللهان وجد ورفله هو ورفل بن مــلــد بن هوا

ي بطون تنتم برنس بن أوريغ بن هوار فإىل، بطون عدةإىل  تنقسم هوارة نأ ويضيف

إىل مغر تنتمي بطون و، ونيفنو تاورغة وزكاوةو مسالتة وجمريسو كهالن وغريان

 مأصوهلأما الفالدنــة ترجع ، كركودةو منداسةو ورجنيو رساىو زمور وكيادو ماوس

ر بن أوريغ بن برانس بن مازيغ التي تنتمي لهإىل   بطون قمصانة جدهم فلـــدن بن هوا

تة و ورفلو وسططو إىل بطون مـلــد تنتمي بطون مليلةو، بيانةو ورستيفو مرسا

 هنزونةو اندارةو هراغة ووشتاتهو ترهونة، هوارةإىل أيًضا  ومن البطون املنتمية، وأسيل

 .صنربةو أوطيطةو

 .م1064 تويف 1ج – 489العرب ص أنسابيقول ابن حزم يف كتاب مجهرة 

، وفلدن؛ فولد ملد بن أوريغ سّتات، ومّقر، وملد، وولد أوريغ: هّوار«

تة؛ ويقال هلؤالء: هلانة. وولد مّقر بن أوريغ: ماوس، وأسيل، وورفل   ، وزّمور  ، ومرسا

 .»ومرسات، وكبا

يقول ابن خلدون يف كتاب ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن 

 .م1406تويف  6ج 117ص كربعارصهم من ذوي الشأن األ

ر بن أوريغ مليلة وبنو كهالن  ومن أوريغة هوارة وملد ومقر وفلدن فمن هوا

تة انة بنو هلان بن ويقال جلميعهم هل، ومن ملد بن أوريغ صطط وورفل  واسيل ومرصا

 ويقال إن مليلة منهم، ملد
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، ورفله مثل «ور» التجمعات البرشية الكبرية عادة بـ أسامءيف اللغة الليبية تبدأ 

القبائل يف  أسامءورستيف. وتبتدئ ، ورغمة، ورشفان، ورجني، ورزازات، ورنزة، ورقله

 املجموعات بينام. الخ تاغام آت، عطية آت، غارسو ؤ آت مثل «آت» اللغة الليبية عادة بـ

 ورفلة بطون ومن .يسسا إند، حلاج إند مثل «إند» بـ عادة أسامؤها فتبدأ اللحامتأو  صغراأل

 التاللسة - السعدات - البائع - اجلامملة - شتاتة - املزاوغة - تامت - لواثة من إجالص)

 أبناء - دروعال - الشفاترة - الضيوف - السيادية - القريرات - سىساأوالد - العقيب -

 - املنانسة - النكاكعة - الدببة - الغتيات - أبوستة - الياقات - سالم أبناء - ملسا

 زيد - الطبقيات - اجلاللطة - اهللبة - العورة - اهللبة - العمور - اخلاممضة - السالطان

 - الستوت - العجاالت - القجادرة - الرحومات - الربابى - الدروع - العواشري -

 البدال - اجلالغمة - الشويتات - النقارطة - الوحيدات - الدلول - العاميتة - قاتالطبي

 - البب - الصالحات - الرباقتة - اهلميل - غويلآل  - الزمامة - احللمة - زغيدان -

 - السوارى - الرسانى - الرتبة - الغشاملة - احلبلة - الشناطى - الصاللعة - الغيوث

 - الضباعة - املواقشى - الدعكة - العواسى - الزمامة - النورة - عديةساامل - املطارفة

 - الكشافرة - اجلغلية - الشالبطة - احلزازات - التلامت - القطاتشة - الصيعان - الزالبة

 - البطومى - القريوى - الغزاالت - احلدادة - اليفارنة - احلصنة - الفالدنة - الفقهاء

رة  - الدوابلية - الفالغ - احلقوق - الفواطم - الطبول - القوايدة - الدوايرة - الرصا

 الزيادات - الدخائلية - الزعرة - حقةسااأل - الكميعات - الزواغتية - اللطفاء - املعاتيق

أيب  أوالد - الفوهيات - الزغابنة - األعاقيب - النواحى - املناصري - البدور - الرباغتة -

 .(املغاربة - الغرابلة - راسى



 

527 

 

 

، سامهم تاأبيهم وفيمن وأاسم  ،بطن من بطون هّواره ساتا

ئل) وهم عائالت امهماسم  إىل نسبة ساتا باسموسميت القبيلة  ، عائلة الرمايل) املزا

أيب  عائلة، عائلة الطيب، عائلة املحروق( والد خليفة) عائلة قنيدي، عائلة األربش

قيل من  أمازيغ .(يربحأيب  عائلة، راويأيب  عائلة، الشواهنية، احلالوي، الغتامي، بكر

ئل هم بني مزيلة ويف رواية   بني مزينة. ذكرهم التيجاين أخرىاملزا

، الرواجحية) اخلطاطبة خطاب اهلوارةبني  وهم من فروع 

 ( عائلة البكاي، عائلة الفاندي، عائلة البوين، عائلة بن عمر، الزكاري

دنة، اجلديرات) احلق عبد أوالد بدة، سعيدأيب  أوالد، الكرا  أمازيغ( اهلرا

 ومنهم خطاطبة العجيالت، مستقرون

عائلة ، بن غرسة، الربيعي، فكار، سويلم، بن سلطان) وهم عائالت :

هذه القبيلة ولكنها أصل  ة ليست مناألخريواللحمة ، مستقرون أمازيغ وهم( هبي

 .وافدة من ورفلة

عائلة ، عائلة اجلرو، الشعابنة، ئسيةساالب ،البيابصة

 .القنابرة، املعصاوي

 القبيلة ولكنها وافدة من ورفلةأصل  ة ليست مناألخريمستقرون واللحمة  أمازيغ

، عائلة علية، عائلة بن علية، عائلة الشيخ (

 .اإلمامعائلة 

م ينحدرون من سيدي العريفي مستقرون ويعتربون من املرابطني ألهن أمازيغ

 وتسكن عائلة الشيخ باملاية، حل طرابلسسادفني 

عائلة (، ديكنه) الرقيبات، السلوقي، بن خليفة) وهم عائالت: 

 الصغري، احلاج عامر، بن ميالد، غزي، بن كثري
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عائلة ، عائلة بزع، رسيويلأيب  عائلة، عائلة قنيدي) وهم عائالت :

 ( الربابشية، كرشأيب  عائلة، عائلة فائزة، اجلعيدي

 أوالد، رحومة أوالد، العيدأيب  عائلة) وهم عائالت 

مستقرون ويتعقدون  أمازيغ عيسىأيب  أوالد، عائلة االعور، عائلة بن محودة، موسى

عيسى من املرابطني أيب  أوالدواحد وبقية القبائل املتقدمة وينحدر أصل  بأهنم من

 سم يف الزاويةملعروفني هبذا االا

ني، روينأيب  عائلة، وريمة، التوامي، الكراوطة) وهم :  ( ةاحلوا

 (جنزورإىل  قبائل وافدة)

، عائلة مّقر، عائلة قنيوة، القضيان، الزياتني، اجلبايعة، العريبيون) :

، عائلة التاورغي، بيسعائلة القا، عائلة دامان، عائلة عدال، اجلرايب، عائلة بن لويغة

 .(عائلة عمر بن حسن، عائلة عبان، عائلة بن سليامن، عائلة هامان

، سماوهم من بطون وافدة من أماكن خمتلفة نشري إليها قرين كل ، مستقرون

اجلبايعة من ، العريبيون من ورشّفانة، مازيغوهم عىل اجلملة يتعربون من العرب واأل

ته اجلرايب من ، بن لويغة من تاوراغاء، قضيان من فزانال، الزيايتن من ورفلة، مرصا

بن سليامن من ، هامان من اجلبل، التاورغي من تاورغاء، القابيس من قابس، جربة

 ( عمر بن حسن، عبان، مّقر، وعائلة قنيوة(، يقال من ترهونة) دامان، اجلبل

وهم مرابطون مستقرون ينحدرون من سيدي سوييس  :

، شوفةأيب  عائلة، العيايدة) املغرب كام يقال ودفني قوز السبعة وهمالنازح من 

 ( عائلة باش أغا، القنائدية
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وهم مرابطون مستقرون ينحدرون من سيدي السويح القادم من املغرب  :

بن ، الفليت) ة فهي وافدة من ترهونةوهم عائالتاألخريكام يقال ودفني املنطقة أما اللحمة 

 .(الرتهوين، الغرابيل، نجم، عبد السالمبن ، عائلة ملوك، يوسف مل بنسا، علية

مستقرون وينحدرون من سيدي ، رشافمرابطون ويعتربون من األوهم 

ومن املالحظ من أسمه جعفر الكندي أحد كبار علامء طرابلس يف القرن اخلامس عرش

 ( بن وشاح أوالد، الشاليب، اخلبائزية، ملسا أوالد) أنه من قبيلة كندة وهم عائالت

عائلة ، اهلادي عائلة عبد) وهم مرابطون وهم عائالت

 أوالد، العيدأيب  عائلة، عائلة ميميس، عبد اهللعائلة ، الشوابني، عمر أوالد، عيل أوالد

هم من سالم املدفون بتونس و كربجدهم األإىل  يرجع نسبهم أمازيغ( السميع عبد

أيب  ملساويعدون من املرابطون مستقرون وينحدرون من سيدي   –فروع د

حل بطرابلس وترهونة وغريان وبني ساخوة لغرارات الإغرارة املدفون بجنزور وهم 

 .رشافمن األأهنم  ة وهلم نسب عىلخيلف ومسالته وهم من زنات

بن ، سميت، طقاساال، قشوط، بن عاّمر) : وهم عائالت

( عائلة الرشيف، عائلة األغا، عائلة بن رمضان) رحابأيب  أوالد عائلة خالد، نرص

، دفني املنطقة عبد اللطيفتنحدر من سيدي  األوىلاللحامت الثالث ، مرابطون مستقرون

، دفني املنطقةأيًضا  وهو( أصل غري مشرتك) أما الرابعة واخلامسة فتنحدر من سيدي نرص

ليست أخوهتم ) رحابأيب  أوالدأو  ،دسة فهي قادمة من ورفلة كام يقالساالأما اللحمة 

 رحاب دفني املنطقةأيب  فإن جدهم هو سيدي( مؤكدة عبد اللطيف والدأل

وتنحدر من بني جمريس ، جمريس باسمالقبائل التي تعرف حتى اليوم من 

رة من الربانسمن  أمازيغ :وتاسة يذكره  ملا اوجدهم واحد طبقً  هّوا
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كانت موجودة يف  األوىلإن القبائل الست ، قبائل وهو يذكر، الرحالة التيجاين

بع عرش) عرصه  (القرن الرا

وأن بني جمريس وبني تاسة وهم سكان جنزور من هوارة  

وهلوالء تنتمي القبائل ، ومن أمهات متفرقات( واّخيعن) ينحدرون من جد واحد أعىل يدعى

بنو خطابني  - القياد وبنو سالم ويدعون جمتمعني بنو حسني - والتي توجد حتى اليومالتالية 

بالربامهةاآلن  ويعرفون إبراهيم بنو –بنو مزيلة  - باخلطاطبةاآلن  ويعرفون

 أحفاداملرصية وهم و هى إحدى القبائل الليبية: 

ر بن اوريغ بن برانس بن مازيغ واخوهتم هم م ته ومسالته وجنزور وترهونه هوا رصا

وورفله ووشتاتة وتاورغا وملايا وطويبيه وورجني وغريهم من الذين ذكرهم ابن 

ن أاالسم فمن الطبيعي أصل  ماأ، سنة مضت 1200خلدون وابن حزم قبل حوايل 

ووديان وجبال وقرى وعائالت  أسامءيكون من اللغة الليبية كام هو احلال مع معظم 

بمعنى ( غريال) اصة وليبيا عامة وحيتمل ان يكون اصله تصفيح لكلمةمدينة غريان خ

ء ) حدى اللهجات الليبية القديمة وربام هو مركب من:إالطني يف  أرض  –غر=إقرا

 (.امنفردً  اوحيدً = يان

 - األبقار - أبرياس أوالد – البحرية - عزون بنو – السواعدية) ومن بطوهنا

 - أبى يسخونة أوالد – األمحر أوالد – الربازفة - ةاملراوس - الكشالفة - العامديون

 كمون - سدوروس - خيلف بنو – منصور أوالد – قيزانبني  - ملسا أوالد – النخليون

 - أصبح - بن يونس أوالد – مججوم أوالد – اهلامىل أوالد – عياد أبو – القحصات -

 – حييى بنو – داوود الدأو – سالم أوالد – احلاميم - الدرارفة - الرحبة - األعاقيب

وىف املنوفية ( الدالعيب - الدوائرة - تبادون - تساتغ - املثانيني - حزام أوالد

 .طلعت مصطفى. غريان باملنوفية ومنها مبني  يتواجدوا بقرى
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قال ابن خلدون: ومنهم ]أي: من هّوارة[ من 

و من كوكمن قبائل امللثمني فيام ييل بالد  وجاوروا ملطة، بالد القفرإىل  قطع الرمل

ب ت الُعجمة واوه كافً ، ارةكويعرفون بنسبهم ه، إفريقياالسودان جتاه  ل  أعجمية خترج  اق 

رة امللّثمني ينحدرون من إىل  بني الكاف العربية والقاف. ويذهب بن خلدون أّن هّوا

تة منهم اللثام أهل  لعرق جماالتحيث قال: واىل العدوة اجلنوبية من هذا ا، بطن مرسا

تة ووتريكوهم شعوب كثرية ما بني: ، من صنهاجة ار. كة وأ زكزولة وملتونة ومرسا

بن  كبنت زحي، ي العرجاءكمن أمهم ت ُص ، وقبائل ملطا وصنهاجة هم إخوة هوارة

و فهو االسم الذي أطلقه اجلغرافيون املسلمون عىل مدينة كوكمادغيس األبرت. أّما بالد 

يف دولة مايل. والكاف ، عىل هنر النيجر، ي تقع اليوم جنوب رشقي متبكتوالت، اوك

. كويكتبها بن خلدون: ، الفرنيس Gاألعجمية التي ذكرها بن خلدون هي حرف: 

رة امللّثمني أيضا: شعب أ ز ر، وُينطق اسمهم أيضا: أ جر) اركومن هّوا وهم (، أ زدج 

ئر وليبيااملمتد يف جن، ا جر - ن - تاسييل إقليمسكان   درييسوقد ذكرهم اإل، وب اجلزا

، اركأز، قبيل من الرببر يف جهة املرشقإىل  واسافقال: ومن مدينة تِ (، م12القرن ) يف

، نجعة وقوة وبأس ومنعةأهل  وهم، وإبلهم كثرية وألباهنم غزيرة، وهم قوم رحالة

ن حول وهم يصيفون ويربعو، ملهم ويميلون عىل من حاوهلمساملون من سالكنهم ي

فقال: ويف جنويب فزان (، م13القرن ) جبل يسمى طنطنة. وذكرهم بن سعيد املغريب يف

برة مسلمون ومما يؤكده بن خلدونكوودان جماالت أز من انتامء قبائِل ، ار وهم برا

، اليوم لقب: إوراغنإىل  أنفسهمار يطلقون عىل كأن ُنبالء أ ز، هّوارةإىل  اركار وأ زكأ ه  

رة امللثمنيو وأوريغ هو والد هّوار.، أوريغومعناها: بنو  قبيلة: ، ذكر بن خلدون من هّوا

، بون الرببر زّغاوة يف بطون الرببرسابن هّوار. وقد عّد النّ ( زغاو) واكوهم بنو ز، زغاوة

.وعّدُهم بُن خلدون يف ُبطون الرببر
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مدينة مرماجنة 

ئرية ذكرها بُن حوقل يف، نسيّةالّتو ( 10 القرن) التي تقع شامل رشقي مدينة تبسة اجلزا

إىل  فقال: ومنها(، م12القرن ) درييسوفيها أسواٌق حسنة. وذكرها اإل، وهي هلّوارة

فقال: مرماجنة: (، م13القرن ) وهي قرية هلوارة. وذكرها ياقوُت احلموي يف، مرماجنة

لف جيم ونون مشددة: قرية بإفريقية هلوارة قبيلة من الرببر بالفتح ثم السكون وبعد األ

نة وا ألربس مرحلة. وقال بن ، احلسن اخلوارزميأيب  عن وقال املهلبي بني مرماج 

ظواعن صاروا ، باجةإىل  مرماجنةإىل  ما بني تبسة، التلول من أفريقية أرضبخلدون: 

سِب ، اخليام وركوب اخليل يف عداد الناجعة عرب بني سليم يف اللغة والزي وسكنى وك 

وإيالف الرحلتني يف الشتاء والصيف كل تلوهلم. قد نسوا ، اإلبل وممارسة احلروب

واستبدلوا منها بفصاحة العرب فال يكاد يفرق بينهم. فأوهلم مما ييل تبسة: ، رطانة الرببر

بد الواحد سليم بن ع والدأل، ورئاستهم هلذا العهد يف ولد بعرة بن حناش، قبيلة ونيفن

دمحان بن فالن  والدوأل، زيتون بن حممد بن بعرة والدثم أل، بن عسكر بن حممد بن بعرة

ئط مرماجنة ساومواطنهم بب، رية من بطون ونيفنسابعده. وكانت الرياسة قبلهم ل

، يف اجلانب الرشقي منهم يعرفون بقيرصرن أخرىوتبسة وما إليهام. ويليهم قبيلة 

ومواطنهم بفحص ُأب ة ، ما بني ولد زعارع وولد حركات، ُمؤمنورئاستهم يف بيت بني 

منهم يعرفون  أخرىجانب الرشق قبيلة إىل  وما إليها من نواحي األربس. وتليهم

لولد سليامن بن جامع منهم. ويرادفهم يف رياسة ، ورئاستهم يف بيت الرمامنة، بنصورة

ىل  إىل  جبل الزنجار إىل حامةإىل  ومواطنهم من تبسة، نرصة قبيلة ورهُبامة حل ساإطار ع 

رة  أخرىضواحي باجة قبيلة إىل  حلنيسائطها. وجياورهم متساتونس وب من هّوا

جاؤا ، ومعهم بطن من عرب مرض من هذيل بن مدركة بن إلياس، يعرفون ببني سليم
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واستوطنوا هبذه ، املغربإىل  من مواطنهم باحلجاز مع العرب اهلالليني عند دخوهلم

بطن آخر من أيًضا  هبّوارة وصاروا يف عدادهم. ومعهم اختلطوا و، إفريقياة من الناحي

نرص من هوازن بني  عتبة بن مالك بن رياح وبطن منإىل  بطون رياح من هالل ينتمون

بطن أيًضا  وجروا عىل جمراهم من الظعن واملغرم. ومعهم، القيسية صاروا يف عدادهم

ب. ويقولون: هو حبيب بن مالك. وهم غارمة من مرداس بني سليم يعرفون ببني حبي

هلذا العهد معمورة هبؤالء الظواعن. ومعظمهم من  إفريقيائر هّوارة. وضواحي سامثل 

عليهم وظائف من ، إفريقيابقر وشاء وركوب للخيل وللسلطان بأهل  هّوارة. وهم

عليهم مع قوانني مقررة وترضب ، وضعها عليهم دهاقني العامل بديوان اخلراج، اجلباية

ذلك البعث يف غزوات السلطان بعسكر مفروض حيرض بمعسكر السلطان متى 

، ئهم آراء قاطعات ومكان يف الدول بني رجاالت البدوسااستنفروا لذلك. ولرؤ

فهم ، من نواحي طرابلس فأّما ولد بعرة بن حنّاش األوىلويربطون هّوارة بمواطنهم 

عىل احلدود ، تعيش يف نواحي سوق آهراسالتي ، قبيلة احلنانشة الّشاوية الكبرية

ئرّية. وأّما ولد حركات كتة الّشاوّية، الّتونسيّة اجلزا التي متتّد مواطنها ، فهم قبيلة احلرا

السهول الواقعة شامله. وأّما قبيلتا هذيل ورياح إىل  من الّسفوح الّشاملية ألوراس

رة او فام زالتا بمواطنِهام أيضا.، العربّيت ني ، بنو أ داسةأيًضا  ينتسب، لّتلول أيضاإىل هّوا

وبني الناّممشة ، وكثري من الُكّتاِب يذكرون أن هناك عالقة بني بني أ داسة هؤالء

حُمّمد بن حزم أيب  نقال عن، واحلراكتة واحلنانشة املنحدرين من هّوارة. قال بن خلدون

 أصول) أجذام ةعأربوهم بنو مادغيس األبرت فيجمعهم ( وأما شعوب البرت) األندليس:

ة بن  كوكّلهم بنو زحي(، كربأ داسة ونفوسة ورضيسة وبنو لّوا األ) وهي:(، كبري 

ألن ُأّم أ داس تزوجها ، فبطوهنم كلها يف هّوارة كمادغيس. فأما أ داسة بنو أ داس بن زحي
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رة افكان أ داس أًخ ، والد هّوارة، أوريغ ابن عّمه برنس، كبعد زحي ودخل نسب ، هلّوا

رةبنيه  وهم: وشتاتة وأندارة وهنزونة وصنربة وهّراغة وأوطيطة ، كلهم يف هّوا

بن مادغيس وهم اليوم يف هّوارة. وذكر  كهؤالء كلهم بنو أ داس بن زحي، وترُهونة

أو  ،هم بنو عداس، األدايسيةأو  ،أّن بني أداسة E. Mercierاملؤرخ الفرنيس 

عائالٌت من أندارة من ، عد  الفتوحاتدخلت جزيرة صقّلي ة بو .املشهورون، العدايسية

ة. قال الّدكتور  األماكن الواقعة بني  أسامءو :عباس يف: العرب يف صقلية إحسانأداس 

ود ومزيزينو وحجر كركفهناك: أندراين و، تدل عىل القبائل الرببرية، مازر ولقاطة

ومزيزة وزناتة  القبائل الرببرية: أندارةإىل  أماكن تشري أسامءوكلها ، الزنايت وملييل

الفّزاري اخلارج عىل  أيوبقوُم عكاشة بن ، قبيلة فـّزارةأيًضا  من هوارةو ومليلة.

قيسية عدنانية دخلت ىف هوارة  عربيةن فزارة قبيلة إاألمويني بنواحي قابس. وهنا نقول 

ربيعة ومها من هوازن القيسية العدنانية وبني  هالل بن عامروبني  سليمبني  مثلها متل

رة يومئذ خوارج عىل الدولةقا وعبد  أيوبمنهم: عكاشة بن ، ل بن خلدون: وهّوا

فقال: من (، م12القرن )  هذه القبيلة يفدرييسالواحد بن يزيد الفزارى. وقد ذكر اإل

تة ) ُيقال هلم:، هي لقبيلة من الرببر متعّربني، ُلّك إىل  (توليميسب) طلميثاإىل  قافز مزا

 رضوحيمون تلك األ، بون اخليول ويعتقلون الرماح الطوالوهم يرك(، وزنارة وفّزارة

وهلم عزة ونخوة وجالدة. وبعد  تغّلب العرِب من ُسليم ، عن العرب أن تدوس ديارهم

ِقسمني إىل  انقسمت قبيلة فّزارة، ئِر بالِد املغرِب ساوهالل عىل جماالت الرببر بربقة و

حيث ذكر (، اجلزائر) طاألوسرب باملغ، عاملة قسنطينةإىل  انتقل أحدمها، كبريين

هِبم تقُع ، موّطنون اليوم جنوب رشقي عنابةأهنم  Caretteالكاتب الفرنيس  ويف ُترا

ين فرٌع بنواحي القالة. وانتقل األخريومن هؤالء ، همباسمالبحرية املاحلة املُساّمة 
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ر مداين يف: نقال عن احل، حيث ذكر القلقشندي يف: قالئد اجلاُمن، مرصإىل  القسم اآلخ 

بالديار املرصية: ( ئر إخواهنم من هّوارةسامنازل و) لك األبصار أّن منازهلهمسام

العقبة الكبرية من برقة. وأضاف القلقشندي: ومل إىل  اغربً  اإلسكندريةومن ، البحرية

فغلبهم عىل (، برقوق) أثناء الدولة الظاهريةإىل  تزل منازهلم بالديار املرصية عىل ما ذكر

تة) م من البحرية جرياهنم من زّنارةأماكنه وحلفائها من بقية عرب ( من بربر لوا

صعيد مرص. بنو صبيح غالبية عرب البحرية وبنو شمخ إىل  فخرجوا منها، البحرية

اخلّطاب عبد اهلل بن الّسمح أيب  قوم، قبيلة مغافرةأيًضا  من هوارةو والبدارى من فزارة

ر، املغافري وقىض عىل ، ة وزنات ة اإلباضية يف نواحي طرابلسالذي ثار يف قبائل هّوا

م. وق د 760 - م758التي فعلت األفاعيل يف مسجد القريوان عام ، قبيلة ورفّجومة

ف ت: عينً ، سقطت ُنقطة الغني يف كثرٍي من الُكُتِب  : ُمعافرّي ، اف ُصح  أبو  وُنِسب  ، فقيل 

رِب ، املعافرإىل  ،اخلّطاب عبد اهلل بن الّسمح وُهم بنو يعفر بن ، القحطانّية، الي منِ من ع 

مالك بن احلرث مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن 

ّوارةأهنم  وقيل، يشجب بن يعرب بن قحطان وق د ضبط  بُن  حتالفوا معهمأو  ،من ه 

يف فتقع ، أّن مواطن  قبيلة مغافرة Caretteخلدون اللفظ بِحرِف الغني. وذكر 

ء املغربّية املحاذّية للمحيط األطليس جادور. أيب  اجلنوب قليال من رأسإىل  ،الّصحرا

رب  الّسوسِ  إسامعيلوذكر الّسالوي أّن املوىل  الذين وّطنُهم الّسعدّيون ، العلوي نقل  ع 

وصرّي ، وخلطهم بإخواهنم املغافرة والوّدايا(، م17القرن ) وجدة يفإىل  ،ببسيط أزغار

شامل ، يوجد اليوم جبلو منُه أّن املغافرة من عرب املعقل. اّظنً  اواحدً  ايًش اجلميع ج

، نيّة الواقعة جنويب قسنطينةككام توجد يف بالد قبيلة الس  ، حيمل اسم: هّوارة، رشقي قاملة

.ومها من مناطق هّوارة، آثار حتمل اسم: أبيار هّوارة
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ي  من القبائل التي هّوارة ه

تة، الشاويةاسم  أطلق عليها العرب نات ة ولوا الختاذهم الشاة وتعاهدهم ، شأهنم شأن ز 

رة الشاوية األ، هلا ئر مازيغمثل هّوا رة الشاوية املستعربني ، بجبل أوراس يف اجلزا وهّوا

. وقد ذكر  احلمريي يف: الروض املعطار يف خرب قىصبسهول األطليس يف املغرب األ

رة  ُهم من أطلق  عىل جبل أوراس هذا االسم. وذكر  اليعقويب مدينة  األقطار أّن هّوا

يأيت بعضها ، مدينة تاهرت من أهنار وعيونأهل  فقال: ورشب(، م9القرن ) تيهرت يف

ء إال ، زول. مل جيذب زرع ذلك البلد قطكوبعضها من جبل قبيل. يقال له ، من صحرا

ويسمى ، السوس: درنأهل  يسميه، متصل بالسوس برد. وهو جبلأو  أن يصيبه ريح

فقال: والزاب بلد ، ويسمى بالزاب: أوراس. وذكر  هّوارة أوراس، زولكبتاهرت: 

بجبل جليل ، فمنه مدينة قديمة يقال هلا باغاية... حوهلا قوم من الرببر من هوارة، واسع

فقال: ( م10القرن ) يقع عليه الثلج. وذكر بن حوقل مدينة باغاي يف، يقال له أوراس

وهم مستطيلون عىل ، وجبل أوراس منها عىل أميال وفيه املّياه الكثرية والعامرة الّدائمة

دوفانة توجد عائالت إىل  (أي: مدينة باغاي) من جاورهم من الرببر. وقال أيضا: ومنها

لد قرية بجبل أوراس هلا سّكان من الّلّهان والبإىل وهي  الدوفانية باسمكثرية مرصية 

دار مّلول. وقد عّد بُن حزم وبُن إىل  ومنها، هلم ولبني عّمهم من الّلّهانّيني مرحلة

 يف بطون هّوارة. وذكر البكري يف، بة الرببر  سائُر نساخلدون و
ِ
القرن ) هلّان ة هؤالء

ا كانوا يف ، التي تقوم فيها اليوم مدينة سيدي عقبة، منط قة هتودة(، م11 أّن ُسّكاهن  فذكر 

ت ي هّوارة ومكناسةحرب رض امل، وٍس مع قبيل  يف السفوح اجلنوبية أي  ،جرياهنم يف الش 

، وذكر أن جبل أوراس فيه قصور كثرية تعود كلها لقبيلت ي هّوارة ومكناسة، لألوراس

مدينة طبنة مرحلتان ثم متيش ثالث إىل  ومن أدنة .وأهنم عىل مذهب اخلوارج اإلباضية



 

537 

 

 

ّبينة ووار  كن العرب وهوّ سامراحل يف م وعىل ما واالها جبل ، لةكارة ومكناسة وك 

. وفيه قالع يسكنها قبائل هّوارة ومكناسة، أوراس

( م9القرن ) فقد ذكر اليعقويب يف، قبائل كثرية من هّوارة هبا، 

رة نواحي مدينة أربة وهي عىل ، فقال: ومدينة أ حة، آخر ُمدن الّزاب، قبائل  من هّوا

يقال هلم بنو ، وكان من خلفه قوم من هوارة، وخالف أهلها عىل بن األغلب ،اجلبل

( عند ابِن خلدون، بنو ورجني) وبنو ورجيل( هل هم قبيلة السامعنة اهلوارة)، سمعان

، وغريهم. ومدينة أربة وهي آخر مدن الزاب مما ييل املغرب يف آخر عمل بني األغلب

القرن ) قبائل هّوارة هاته يفإىل  وقد أشار  البكري .(العّباسيّون) ومل يتجاوزها املسودة

كن ساثم متيش ثالث مراحل يف م مدينة طبنة مرحلتان.إىل  يف قوله: ومن أدنة(، م11

ّبينة ووار لة. ُيطِلُّ عليها وعىل ما واالها جبل أوراس. كالعرب وهوارة ومكناسة وك 

ة يزيد أيب  وكان  هلُم مع، هّوارة هالن منكيف جماالت بني ، وكانت مدينة ُطبنة املذكور 

حيث ، يف حروبه ضد والة العباسيني ببالد املغرب، النّكاري اخلارجي دور كبري

، من مواطنهم بجبل أوراس ومرماجنة بتونس، ئر بطون هّوارةسامع إليه  اجتمعوا 

وملا ، هالنك. قال ابن خلدون: وكان من أظهرهم يف تلك الفتنة بنووفعلوا األفاعيل

، هبم وأثخن فيهم( احلاكم الفاطمي) يزيد كام نذكره سطا إسمعيل املنصورأبو  هلك

هالن. وذكر بن الصغري يف: أخبار األئمة الرستميني إماما من أئمة كوانقطع ذكر بني 

صاحب ، وهو: هود بن حمكم بن هود اهلّواري، أصله من هّوارة أوراس، اإلباضية

م بن هود كان عاملا جليال وذكرأ ، كتاب: تفسري كتاب اهلل العزيز ن أباه الشيخ حُم ك 

 . بتاهرت اعني قاضيً ، وقاضيا

ظهور  إفريقياأّما بن خلدون فقد قال عن هّوارة أوراس: كان هلّوارة هؤالء ب 

 ئطهاساوب إفريقياوبقي منهم ُفلٌّ بجبل أوراس وما بعده من بالد  وعدد منذ عهد الفتح.
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وتغلب  ومل  ا انقرض ملك صنهاجة بني زيري.، سقُأب ة ومرماجنة وسبيبة وتربإىل 

، كنها وتغلبوا عليهمساوكّثروا ، إفريقيائر النواحي بسااألعراب من هالل وُسل يم عىل 

ئر ساأخذ هذا الُفّل بمذهب العرب وشعارهم وشارهتم يف اللبوس والزي والظعون و

ئد مل تكن هلم شأن املغلوب يف  لغتهم ثم نسوها كأنإىل  وهجروا ُلغتهم العجمية ، العوا

رة املستعربون املقصودون يف كالم بن خلدوناالقتداء بغالبه هم هّوارة سهول ، . وهّوا

ِة شاميل ورشقي أوراس، تونس ِقع  رشق وجنوب رشق عاملة أي  ،والسهول الوا

بن ايف حني أن من بقوا يف اجلبال حافظوا عىل ما بقي من لغتهم. ويعتقد أن ، قسنطينة

، ملا رأى هّوارة هؤالء يف زي العرب ولغتهم، الذي مل يتوغل يف جبل أوراس، ونخلد

يف حني أن من بقي منهم منعزال يف الصحراء وجبل أوراس ، ظن أن مجيعهم استعربوا 

أنه ملا ، Charles Feraudويؤيد ذلك ما قاله الكاتب الفرنيس ، حافظ عىل لغته

، إفريقياوُسل يم عىل نواحي ( وازن معهاتشمل بطون ه) هاللبني  تغلب األعراب من

بن اكام ذكر ، وا بمذهب العرب وشعارهموأخذكنيها وتغلبواعليهم ساوكثروا 

كانت هناك بعض العائالت املنتمية لقبيلة هّوارة قد اعتصمت بجبل أوراس ، خلدون

ع الذي حدث ، وحافظت عىل لغتها وعاداهتا وتقاليدها وكانت تشاهد عن كثب الرّصا

هِنم بني السهول ثانية إىل  ثم نزلوا ، والغالبني من عرب هالل وُسل يم، املغلوبني من إخوا

املناطق والقبائل والعالقة الوطيدة بني البعض من  أسامءوهذا مما يفرستشابه ، وعمروها

رة الذين Ernest Mercierقبائل السهول وقبائل اجلبال. قال املؤرخ الفرنيس  : هّوا

بدؤوا ، جنوب عنّابةإىل  ضاب الواقعة شامل رشقي أوراسيتوّزعون ما بني اهل

( احلراكتة، الناممشة، احلنانشة) جديدة أسامءيستعربون باحتكاكهم مع العرب ليأخذوا 

قسنطينة ، والثالث قبائل تكّونت من هّوارة وتسيطر عىل اهلضاب الواقعة بني تبّسة

: عىل اهلضاب الرّشقّية ر  ، تنترش قبائل بربرّية مستعربة جديدة، وباجة وزاد يف موضٍع آخ 
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تكونت من نفزاوة ، احلراكتة(، اللاممشة) الناممشة، وهي التي تكّلمنا عنها: احلنانشة

رة الّتلول افقد ذكرناُهم آنفً ، وهّوارة. فأّما احلنانشة ، وُهم قبيلة شاوّية كبرية، يف هّوا

وهم ، ل الفرنيس لعائلة احلراركانت زعامتها يف هناية العهد العثامنيني وبداية االحتال

وُل ، الذين ذكرهم ابن خلدون، بنو بعرة بن حنّاش بن وّنيفن اهلوارة، بال شّك  وُهو الق 

 De Slaneإليه  والذي ذهب، Feraudالذي أخذ  بِه الكاتب العسكري الفرنيس 

اين باإلسمن تاريخ ابن خلدون. وقد أعدهم الّرحالُة ، يف ترمجته جلزء تاريخ الرببر، اأيًض 

Marmol والت ب س  عليِه (، م11القرن ) فعّدُهم يف ُبطوِن العرِب الّداخلني أفريقي ة يف

ّياض، حنّاش أوالدفظنُّهم ، األمرُ  املوّطنة بجبل ، من قبائِل األثبِِج اهلاللّية، من ُبطوُن ع 

ن كتب وتبعُه يف ذلك كثرٍي مِم  ، ُهو اآلخرُ ، Marmolبِرواي ة  Carette وأخذالقلعة. 

ّوارة يخ  قبائِل ه  لّطّيب بعرة بن حنّاش بن وّنيف ن ش  قد ، عن احلنانشة وكان  جّدُهم أبوا

ة وادي شربو العنيفة اأبىل بالًء حسنً  ق ع ت يف نواحي تبسة، يف معرك  بني جيوش ، التي و 

وجيوش ابن غانية ، املوّحدين وحلفائهم من عرب بني عوف بن ُسليم من جهة

، من قبيلة رياح اهلالليّة، وحلفائه من عرب الذواودة املرداسيني، رابطياملايوركي امل

 . واهنزمت إذاك  جيوش بن غانية وفّر ُهو  أخرىمن جهة ، ومن معهم من بربر هّوارة

يردد الغارات عىل جيوش املوّحدين وهزمهم يف كثري من  أصبحجهة طرابلس وإىل 

ت فتنُتُه هب، أن هلك  إىل  ،املعارك هِتموانمح  رُة عىل ثور  وكانوا من ، الكِِه. وب ِقي  بنو ّهّوا

عوا للموّحدين يف تونس بني عمومتهم احلفصيني إىل  وملا انتقلت الّسلطة، قبل ق د خض 

 فخرج، وأرّضوا بحركات القوافل، ظهر منهم بعض الّتمّرد وامتنعوا عن آداء املغرم

وبعث هلم خيربهم أنه يريد أن  ،م1238زكرّيا من توُنس يف عام أبو  الّسلطانإليهم 

، اوسبيً  فتوافدوا عليه يف معسكره ففتك هبم قتاًل ، أوراسأهل  يستعني هبم حلرب

وأفلت من أفلت منهم ، وقتل كبريهم أبا الطيب بعرة بن حناش، مأمواهلواغتصب 
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واستقاموا بعد ذلك عىل الطاعة. وكانت هذه الواقعة بنواحي تيفاش من ، بنفسه اناجيً 

يف رشق ، ُقرب وادي ماّلق، وتقُع هذه املدينة اليوم جنويب سوق آهراس، هّوارة أرض

ئر فقال: بينها وبني األُربس (، م11القرن ) وكان  البكري قد ذكر هذه املدينة يف، اجلزا

وفيها ، وهي مدينة أولية شاخمة البناء وتسمى تيفاش الظاملة، وهي بقرب ماّلق، مرحلة

 يف سفح جبل وفيها آثار لألول كثرية. وذكرها احلسن الوّزان وهي، عيون ومزارع كثرية

بقيت يف ملك إحدى القبائل  ا فقال: وأخريً (، م16القرن ) يف( ليون األفريقي)

وال تستعملها إال كمستودع حلبوهبا. وذكر  بن عبد املنعم ، تدعى هّوارة، األفريقية

الوقيعة العظيمة لسلطان تيفاش كانت  أرضبم و15احلمريي هذه املدينة يف القرن 

بمقربة من جبل أوراس وكانوا ( م1238) ـه636زكريا عىل هوارة يف أيب  مرياألإفريقية 

طغوا وبغوا وصارت هلم شوكة ومنعوا احلقوق للسلطان وكانوا قد هامجوا قافلة بن 

: ملا خرجنا من تونس نزلنا بالد (، م1255) ـه653يف سنة ، خلدون نفسه حيُث قال 

ونجوت ، واهنزم صفنا، بعض بفحص مرماجنةإىل  كر بعضهاساوزحفت الع ،هوارة

 ثم حتولت، فأقمت هبا عند الشيخ عبد الرمحن الوشتايت من كرباء املرابطني، ُأب ةإىل  أنا

دّية، سبتة. ومن احلنانشة فرٌع مندرٌج يف قبيلة ريغةإىل  ، امْلُوّطنة جنوب غريب مدينة مل 

كانوا يف عام أهنم  ،وُنرِش  يف املجّلة األفريقيّة، N. Lacroixتب ُه وجاء يف امْلقاِل الذي ك

دّية1867 ُد أّن ، وتقُع مواطنُُهم بالّضّفة الُيمنى لوادي شلف، م يتبعون  دائرة  مل  وُيعتق 

امْلُوّطنني بدائرة بوغار. ويروي شيوُخ القبيلِة أن  ، هلُم نفس املنحدر مع  احلنانشة املفاحتة

بُلس ِمن أصلهم بٌط ُيدعى: يس زكري بن زدير، طرا ُثّم عاش  ُمّدة عند  ، وأّن جّدُهم ُمرا

ة  أّن جّدُهم ُيدعى: سيدي عبد اهلل  أخرىقبيلة وامري املجاورة؛ يف حني تقوُل رواي 

ر ة ثالثٌة أّن جّدُهم سيدي حنّيشقىصوأّن أصلُه من املغرب األ، القّرا ، ؛ بينام تقوُل رواي 

. وتنقسُم هذه Lacroixوهي  الّرواية التي أخذ  هبا ، قىصملغرب األوأّن أصلُه من ا
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ٍق  أربعإىل  القبيلة اليوم ّودة و أوالدوهي: ، ِفر  بن عالية وذراع الّصأبون  أوالدمح 

ر. رة الّتلول افقد ذكرناُهم آنفً ، أّما احلراكتةو والُغند  وُهم قبيلة شاوّية كبرية. ، يف هّوا

كتة وتبعه، Feraudوقد أخطأ  حيث قال عنهم: إّن ، يف ذلك الكثري ممن كتب عن احلرا

رة الشاوية، هؤالء العرب الذين جاءوا مع بني هالل وا عنهم نمط وأخذ، تأثروا باهلّوا

القائد العريب ، : حركاتباسمالعريب إال  أصلهمومل حيتفظوا من ، معيشتهم ولغتهم

ين ام يذهُب  ل مي الذي أعطى اسمه للقبيلة. ب  إِن ام ُهو  ، أّن حركاتإىل  بن خلدونالسُّ

ّوارّي ينتمي  أشهرو أكربأحد ، من بطن ونيفن، من فرع قيرصون، بيت بني مومنإىل  ه 

احلراكتة من أصل  وُهو األصوُب بال شّك. وتقول الروايات املحلّيُة أن، بطون هّوارة

حيث ما تزال ، Féraudوهي الّرواية التي أخذ هبا ، ُرب ام من جبل أوراس، اجلنوب

فّيا ذا اجلبل. وتنقسم قبيلة احلراكتة ُجغرا ، أقسامثالثة إىل  بعُض ُبطوهِنم تسكن سفوح ه 

كتة الّسبايخ وتنتمي كل ، وحراكتة جبل الّثالث، حراكتة املعذر واجلرمة، هي: حرا

خملوف  أوالداحلاج و أوالدعيسى و أوالد) وهم:، حركات أبناءمن  ةأربعإىل  بطوهنا

حول ، سيوان أوالدخنفر و أوالدعامرة و أوالد (عيسى أوالدفمن  .(دوانع أوالدو

كتة الّسباخأو  ،وهم حراكتة العوايس، عني البيضاء وأم البواقي ومسكيانة  حرا

كتة املعاذير ) ا:ومن العوايس أيًض ( ويتبعون والية أم البواقي.(، الّشطوط) احلرا

منة ويتبعون والية ، وقرصو واجلرمة واملعذربجبِل بوعريف والشُمّرة ، واحلراكتة اجلرا

وتقع مواطِنُُهم بجبل الّثالث ، الثالث هفهم املعروفون بحراكت، عدوان أوالدأما  .(باتنة

ٌة مفاُدها أّن احلراكتة عرٌب ، نواحي رسيانة ويتبعون والية باتنة أيضا. وتروُج اليوُم شائع 

، ّدُهم ُهو  حركات بن زكري بن نايلوأّن ج، نايل من ُزغبة أوالدهاللّيون ينحدرون من 

كتة اليوم يل املوّطنني بني  احلرا التي قد جينون ، ُهم من وراء هذه الّشائعة، وأعت قُد أّن النّوا

ِئها بعض  اال كتة: قبيلة السإىل  Feraudمتيازات. ويضيف من جّرا ، نيةكقبيلة احلرا
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ق، والتي ُيطلق عليها اسم: اخلرارب إىل  ي تنتمي مثلها مثل احلراكتةوه، ومعناها: الِفر 

( الّسالوة) وهي:، شّتى أصولبطون عديدة متحّدرة من إىل  وتنقسم، قبيلة هّوارة

وتعود ، من منط قة شلية بِجبل أوراسأهنم  والّصحيح، من سوريا أصلهمويقولون أّن 

من جبل  أصلهمو، داود أوالد؛ قىصنواحي سال باملغرب األإىل  م البعيدةأصوهلُ 

املوّطنة جنويب  ، من قبيلة ريغة أصلهمو(، يس عمر أوالدو)( بوعافية أوالد) اس؛أور

من قبيلة  أصلهمو، من أوراس؛ سدراتا أصلهمو، يس موسى املرابطي أوالدسطيف؛ 

 أصلهمو، من الغرب؛ بني وجانة أصلهمو، قاسم أوالدسدراتا الصحراوية العريقة؛ 

 أصلهمو، عياد أوالدجة الرببرّية العريقة؛ وتنحدر من قبيلة صنها، ةكمن أوراس؛ زنا

 أوالدمن مرابط مغريب؛  أصلهمو، من مرابط سيدي مربوك يف قسنطينة؛ النّوادرية

، من ُكتامة املوّطنني بجبل البيبان، من بربر سدويكش، من بني عباس أصلهمو، ماّللة

قبيلة الشيخ ، نمقرا  أوالدمن  أصلهمو(، ماتّلة) أمة اهلل أوالديف القبائل الصغرى؛ 

قلعة بني عباس  أمري، عبد العزيز احلفيصّ  مرياألأخو ، املنحدر من مقران، املقراين

د   ية مازيغقبيلة ناطقة باأل أكربوالتي تعترب ، املشهورة( الناّممشة) أّن قبيلة، املذكورة. وور 

ة ن ات  نزل عليهم ُثّم ، واملوّطنة يف القسم الرّشقي جلبل أوراس هي خليط من هّوارة وز 

، من عرب بني هالل، املنتسب يف فرع دريد من األثبج، رشاش بن وشاح اهلاليل أوالد

فإن اإلخوة الّثالثة: رشاش ، هبم وُنِسبوا فيهم. واستنادا للروايات الشعبية اختلطوا و

الفروع الكبرية احلالية ( الرشايش والربارشة والعالونة) أجدادهم ، وبريش وعلوان

، شة. ومتتّد مواطن العالونة بني وادي ثليجان جنويب تبسة واحلدود التونسيةلقبيلة النامم

يف حني تقع مواطن الرشايش يف ، ومتتّد مواطن الربارشة عىل طول ضفاف وادي هالل

ء الواقعة جنوب رشقي أوراس. ومن ، وجبل املحمل، قسم من جبل ششار والّصحرا

، بوقصة أوالدو، حراث أوالدو، رعامل أوالدو، والزرادمة، سعد أوالد) ةالعالون
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، واجلدور، عون اهلل أوالدو، شامخ أوالدو، ويساالعي أوالدو، يوّكس أوالدو

 .والفجوج(، موسى أوالدو، واجلالمدة

 أوالدو، شكر أوالدو، شنينة أوالدو، والشعاشعة، خليفة أوالد) ومن الربارشة: 

 أوالدو، يسسا أوالدو، والفكارنة، مبارك أوالدو، سليامن أوالدو، والفراجنة، مرياأل

، سعيدان أوالدو، اجلُرف أوالدو، عُمر أوالدو، بلحّراث أوالدو، إبراهيم أوالدو، جاّلل

، محيدة أوالدو، مسعود أوالدو، بوحييى أوالدو، عطيّة أوالدو، والّزراّمة، يس عيل أوالدو

يف ، سليمبني أو  هّوارة والربارشة فقط ينحدرون من، وقد قيل أن العالونة( مراح. أوالدو

هو بن رشاح ، وجّدهم رشاش، من األثبج، رشاش عرٌب هالليّون من ُدريد أوالدحني أّن 

ّي وهذا النّسُب ، وعن هذا، بن حمّمد بن عثامن أمحدبن  فيقول حمّمد بن عثامن بن طاّلل الُكد 

طوة بن رشاش بن و) ُمستًق من الّروايات املحّليّة أما بن خلدون فينسبه هكذا: شاح بن ع 

عطيّة بن كّمون بن فرج بن توبة بن عّطاف بن جرب بن عّطاف بن عبد اهلل بن دريد بن األثبج 

، ومهام اختلفت الّروايات حول نسب رشاش( ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامرأيب  بن

حيُث ، كام ذكر بن خلدون، فهي جممعة كّلها تقريبا عىل أّن رشاش هو بن وشاح اهلاليل

 :حيال جبل أوراس من رشقيه وكان منهم( يعني: األثيج اهلالليّون) ال: مواطنهمق

الّضّحاك وعيّاض ومقّدم والعاصم ولطيف ودريد وكرفة وأما دريد فكانوا أعز األثيج 

حِلسن بن رسحان  إفريقياإىل  بام كانت الرئاسة عىل األثيج كلهم عند دخوهلم اوأعالهم كعبً 

ْصُقل ة إىل  ،قسطنطينةإىل  وكانت مواطنهم ما بني العنّاب، مإحدى بطوهن، بن وبرة طارف م 

ل ِد عبد اهلل بن دريد  ا.وكانوا بطونً وما حياذهيا من القفر وتوبة من ولد عبد اهلل كثرية من و 

طوة بن  أوالدوهو توبة بن عّطاف بن جرب بن عّطاف بن عبد اهلل ورياستهم يف  وشاح بن ع 

منقسمة بني سجم ، وشاح فرئاستهم هلذا العهد أوالد. فأما فرج بن توبةعطيّة بن كّمون بن 
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  أمحدبن كثري بن مجاعة بن وشاح وبني 
ِ
، رشاش أوالدبن خليفة بن رشاش بن وشاح هؤالء

صُقلة صكول ة الرومانية ، ُهم قبيلُتنا القاطنون برشقي جبل أوراس. وطارف م  هي مدينة م 

مركُز والي ة ، وهي  مدينة خنشلة احلاليّة، دون: عني خنشلةالتي سميت بعد ابن خل، القديمة

ًة إفرتاضيّة استقاها من الّروايات املحّليّة Vaissièreبجبل أوراس. وأورد   مفاُدها ، شجر 

الذين أعطوا ، أّن رشاش كان  لُه ولدان: زايد وغالب؛ وكان لزايد ولدان: زايد وسليم

مقداد هو ( نابت ومقداد) وكان لغالب ولدان سليم؛ أوالدزايد و أوالداسمهم لفروع 

ومها ، ( بلقاسم أوالدو أمحد أوالد) احلالية املسامة املقادة وهم: ةربعللفرق األ كرباجلد األ

يس ثابت بن عيل بن  أوالدابنا عيل بن خليفة بن عبد اجلّواد بن املبارك بن عيل بن مقداد؛ 

 كربن عيل بن مقداد. وأخريا نابت هو اجلد األنرص بن عبد السالم ب أوالداملبارك بن عيل؛ 

، عاشور أوالدو، زيتون أوالد) وهي:، نابت أوالد: باسمللفروع الثالثة املعروفة حاليا 

يف حني أن الكياتة ينحدرون من ، وعاشور بن رابح ُهو حفيُده، فزيتون ُهو  ابنُهُ ( والكياتة.

يّة أّن حميو أصُلُه روماين. ويف الكياتة بيوٌت وتقوُل الّرواياُت املحل، حميو بن نابت بالتبني

الّشاوّية املوّطنة يف ( ُسلطان أوالد) وُهم: اخلرابشة وورد أّن قبيلة، اروماينٍّ أيًض أصل  ذات

ثالث إىل  وتنقسم هذه القبيلة، تنحدر من هّوارة، الواقع رشقي جبل أوراس، جبل ششار

وتيعش مع هذه القبائل الّثالث (، تيفورغ دأوالالرباجة وبني معافة و) وهي:، فرق كبرية

 وينقسُم بنو معافة .(قبيلة األعشاش) هي، تنحدر من هّوارة أيضا، شاوّية كبرية أخرىقبيلة 

مسيحل يف  أوالدفم بابار؛ وإىل  من كاف عيل، بوحييى بجبل ششار أوالدومُها ، قِسمنيإىل 

ة و أمحد أوالدوُهم: ، ( ةكتابرد وُهم ، ويندرُج فيِهم الكرابدة، ةكزوابن فاضل وامليايص 

ة، محيدة أوالدوأصُلُه من ، كربال أوالد إىل  تيفورغ أوالدمن الناّممشة. وينقسم ، من الربارش 

 أوالدو، مامون أوالد)إىل  عثامن أوالدوينقسم ( ُعثامن أوالدو، أمحد أوالد) مُها، قِسمني
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سوييس جاؤوا  أوالداملحلية ان فرقة وتقول الروايات ( واحلاللفة، ملسا أوالدو، سوييس

اليوم متشاهبة إىل  همأوليائاليوم كام ان إىل  من سوسة من تونس والقاهبم موجودة يف سوسة

سوسة ومنها سيدي بوراوي وعثامن الرشيف هذا الويل دفني توسيلت يقال  أولياء أسامءمع 

 رس سويسومنهم األسويس  أوالده هم أحفادو ملسو هيلع هللا ىلص النبيإىل  نه من الرشفة يرفع نسبهأ

 فينقسمون أمحد أوالدما أ(، وبوراوي، وخملويف، وبن شايب، وفالح، وزكالل، وجختال)

يسيل وكرزطة هي احد  أوالدكام ان فرقة (، مرية أوالدو، عامر أوالدو، زينة أوالد) فرقإىل 

ييل مثل يس أخرىقبائل إىل  من قرن أكثرتيفورغ والتي حتولت منذ  والدالفرق الكبرية أل

ببابار اآلن  عمران بجالل ويسييل اللاممشة املتواجدة أوالدظمن عرش اآلن  املتواجدة

ا من قبيلة أصوهلقبائل اللاممشة فهي إىل  وكذا لقب لعصيص وبوزكري والكنازرة املنضمة

تيفورغ ومشاتيهم هي املالعب بتوسيلت وكرزطة بخنقة سيدي ناجي حاليا وهم  أوالد

بجبل شّشار هي: زغلوش ( املشايت) تيفورغ الّشتوّية أوالداّلُت وحم، ينياألصلسكاهنا 

وعني خليفة وشبلة وعني مايض ومزداوت وعني البيضاء وتيرّبانينّي وزكالل وعفرة 

ويقال ان رأس  األخرضوخريان وتبوحيمت وخنقة سيدي ناجي واململوح واجلناح 

 أوالدولذلك يسمون ب مازيغة األتيفورغ فهي قبيلة امللك يف عهد هوار أوالداللاممشة هم 

وهو الذهب  - ورغأ - وهو التاج - تيف - سلطان كام ان معنى كلمة تيفورغ بالعربية تعني

، نرص أوالد) ومُها، قِسمني أيضاإىل  تاج الذهب. وينقسُم أعشاُش جبل شّشار أوالد

عُمر بن نرص  أوالدعيل وأيب  أوالدنرص بن عيل و أوالد) نرص: أوالدفمن ( ثابت أوالدو

، عيل أوالد) ثابت: أوالدومن  ،(الّضيّافأيب  أوالدمخيسة و أوالدمل وساعيل بن  أوالدو

قبة أوالدو، والّدعاعسة واخلنافسة، الّضيف أوالدو من  أصلهموُيقال أّن اخلنافسة ، ع 

 فرقة  .(قىصباملغرب األ، من ُمدِن مكناس، رسيفكنواحي مدينة 
ِ
ومن األعشاش هؤالء
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، والشأ. وأيضا أّن قبائل: األعشاش وأهل من دائرة قاملة قدياًم ، ة سوق آهراسبناحي  

ّمى: سيّار، األوراسيّة، سليامن أوالدو قبيلة هّوارة. إىل  الذي ينتمي(، صيّار) تنحدر من املُس 

قسم موّطن بجبل ششار؛ وقسم ثاٍن موّطن ) أقسامثالثة إىل  وتنقسم قبيلة األعشاش

ة وجبل بوعريف، شاميل أوراسبالّسهول الواقعة  قرية إىل  ،واملمتّدة ما بني قرية الشُمر 

بِيز) تازولت الواقع ، شامل غريب مدينة باتنة؛ وقسم ثالٌث موّطن بجبل حلمر خّدو(، مل 

أهل  ارّبام ينحدرون من هّوارة أيًض و (والشأسليامن وأهل  أوالدجنوب رشق أوراس مع 

فإّن بالدهم كانت عىل عهد البكري من مواطن ، سقرص مشونش الّشاوّية بجبِل أورا

لك واملاملك للبكري أّن قرية ملشون التي سايف ترمجته لكتاب امل De Slaneهّوارة. وذكر 

قري ة غسرية أهل  من هّوارة أيضا:و ُرب ام هي حتريف السم: مشونش.، ذكرها البكري

، يف قلب جبل أوراس، بيضي األوتقُع مواطِنُُهم عىل ضفاف الواد، الّشاوّية بجبِل أوراس

 .(وّزاين) احلاج وّزيني أوالدعالّوة و أوالدمُها: ، قسمنيإىل  وينقسمون

تة وهّوارة وزناتة( ابن خلدون) حيث ذكر ، قبائل لوا

.القيام عىل الشاة والبقرأهل  وقال بن خلدون: كام أن الّشاوية ،وساّمهم شاوّية

مملكة ( م9القرن ) ذكر اليعقويب يف

فقال: ومن ، نسافذكر  أهّنا تقع ما بني تاهرت وتلم، لةسايدعى: بن م، لرجل من هّوارة

مملكة رجل من هوارة: يقال له ابن إىل  ،مدينة تاهرت وما حيوز عمل بن أفلح الرستمي

، ته التي يسكنها يقال هلا اجلبلومدين، حياربه، إال أنه خمالف البن أفلح، لة األبايضسام

هي اليوم: ، مسرية نصف يوم. ويّلل، مدينة يقال هلا يّلل تقرب من البحر املالحإىل  منها

 .(م11القرن ) يفأيًضا  وقد ذكرها البكري، وتقُع بني مدينت ي غليزان ومستغانم، هيّليل

رة ت س  ، بال شّك ، فيكون هوارة هؤالء جلبال بني مستغانم املوّطنون يف ا، دالتكهّوا
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وكانت مواطنُُهم هناك  متتّد ، والذين ذكرهم البكري وبُن خلدون، ومعسكر وغليزان

هم. قال البكري: وبغريب  باسموكانت هلم فيها قلعة مشهورة ، بني  وادي ي هربة وميناس

وُيسّموهنا ، مستغانم عىل ثالثة أميال مدينة تامزغران وعىل مقربة منها قلعة هّوارة

وحتت هذه القلعة جيري هنر سريات. وقال ، هلا ثامر ومزارع، وهي يف جبل، دالتكت س  

اجلبل املطل عىل أهل  طاألوسباملغرب ( أي قبائل هّوارة) همأشهربن خلدون: ومن 

رة باسموهو مشهور ، البطحاء تة وغريهم من بطوهنم، هّوا ويعرف ، وفيه من مرسا

م فيام زعموا لبني يّلومني. فلام انقرضوا ؤهم ببني إسحق. وكان اجلبل من قبلهسارؤ

ة وأوطنوهإليه  ر  سا ر  وكانت رئاستهم يف بني عبد العزيز منهم. ثم ظهر من بني ، هّوا

وصارت رئاستهم يف عقبه بني ، واستعمله ملوك القلعة، عمهم رجل اسمه إسحق

هم إسحق واختّط كبريهم حممد بن إسحق القلعة املنسوبة إليهم. وورث رئاسته في

 ط واستعملاألوسملك بني عبد الواد عىل املغرب  أيامأخوه حّيون واتصلوا بالسلطان 

عىل بني توجني عندما  ايعقوب بن يوسف بن حّيون قائدً ، تاشفني من ملوكهمأبو 

ط استعمل األوسغلبهم عىل أمرهم وبعد أن غلب بنو مرين بني عبد الواد عىل املغرب 

ن بن يعقوب عىل قبيلته هؤالء ثم استعمل بعده عّمه عبد الرمح، احلسنأبو  السلطان

وخّف ، ثم ابنه حممد بن عبد الرمحن بن يوسف. ثم تالشى حال هذا القبيل، عبد الرمحن

وأجحفت هبم يف الظالمات. وانقرض ، كن اجلبل بام اضطهدهتم دولة بني عبد الوادسا

، األوىلمن مواطنِِهم ، اتةمن زن، من بطوِن بني واسني، بيت بني إسحق. وجاء  بنو راشد

، اليومإىل  وهي كذلك، ت القلعة قلعة بني راشدأصبحو، وتغّلبوا عىل اجلبل والقلعة

راس أّن هذه القلعة تقُع أبو  الكريم. وذكر الّرحالة القرآنوفيها معهد لتدريس قراءات 

( م10القرن ) ذكر بن حوقل يفو من قبائِل زغبة  العرِب اهلالليّني.، اليوم يف إقطاع سويد
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املسيلة مرحلة وهي مدينة حمدثة.. وعليها من الرببر بنو إىل  فقال: ومنها، مدينة مسيلة

تة. وذكر البكري هاته املدينة( كزندا) برزال وبنو زنداج القرن ) يفأيًضا  وهّوارة ومزا

ليها قبائل كثرية من الرببر من عجيسة وهوارة وبني برزال. وذكرها (، م11 فقال: وحوا

املسيلة وهي مستحدثة استحدثها عيل إىل  فقال: ثم(، م12القرن ) يفأيًضا  درييسإلا

طالب أيب  بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن إدريسبن األندليس يف والية 

رة ُأّمة  كويسكنها من الرببر بنو برزال وزندا تة وكانت من هّوا وهوارة وسدراتا ومزا

يف مدينة ،  بني احلضنة وجمانة جنويب سطيف وبرج بوعريريجكبرية بجبل القلعة املُمتدّ 

ا بنو ، : غدير وّروباسم( م11القرن ) ذكرها البكري يف، يقال هلا الغدير فقال: وُسّكاهن 

رة ُيعتّدون يف سّتني ألفً   . وذكر البكري مدينة تاهرت احلديثة يفايغمراسن من هّوا

تة وهّوا (، م11القرن )  وبغربيها زواغة وبجوفيها، رة يف قراراتفقال: يف قبلتها لوا

هو تاهرت القديمة. وتوجد اليوم ، ويف رشقيها حصن(، ومكناسة، وزناتة، مطامطا)

رت، فرقة من قبيلة احلرار هّوار.  أوالدُتسّمى:  أخرىوفرقة ، تسّمى: شاوية، جنويب تاه 

أّن إىل  يذهب وهو، أّن هّوارة من القبائل التي محلت اسم: شاوية Caretteوقد ذكر 

رة القلعة تعودان يف  رت وهّوا رة تاه  الذين  يعودون ، هّورة جبل أوراسإىل  امأصوهلهّوا

بُلس إىل إقليم بدورِهم ق يه. وذكر اإل إقليمُثّم من ، طرا رق ة رش  ( م12القرن )  يفدرييسب 

من جبل أوراس  أصلهمأّن إىل  Caretteويذهب ، أّمة من هّوارة بجبل ونرشيس

من ، بِمنداس، التي تقع اليوم جنوب رشقي غليزان، ُسّمي ت مدينة منداسو .اأيًض 

، فزعم بعض اإلخباريني من الرببر( وأّما موطن منداس) بطون هّوارة. قال بن خلدون:

وه وكلثوم  أنه سّمي  بمنداس بن مغر بن أوريغ وهو هواروكان ملنداس من الولد رشا

وكان شيخهم هلذا العهد يرهاص بن وم قال: وملا استفحل أمر مطامطة كوتو
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واعتمر بنوه موطن منداس ، فأخرج منداس من الوطن وغلبه عىل أمره، عصفراصن

لوا به. عون أيب  عىل يد حمّمد بن، م903 - 902كان تأسيس مدينة وهران عام و ومل يزا

د ومجاعة من البحارة األندلسيني. قال البكري: بناها حممّ ، وحممد بن عبدون، اهلّواري

ن كـه باتفاق مع نفزة وبني ُمس290سنة  عون ومجاعة من األندلسينيأيب  بن

رة ُيعّدون يف دة سا(، م11القرن ) كان بنو هّوا

كام تولوا القيادة العسكرّية يف قرطبة وطليطلة وبلنسية ، انيابشأن يف شامل إس أصحابو

مؤسس مدينة ، عون اهلواريأيب  حممد بنومنهم كان ، وسوامها من املدن اإلسبانّية

رجاالت ، األندلس مع طارقإىل  كام ذكرنا آنفا. قال بن خلدون: ثم أجاز منهم، وهران

ِفِهم: بنو عامر بن وهب ، ا هنالكاستقرومذكورون و ل   ملتونة أيامرندة  أمريوكان من خ 

ا طليطلة وبلنسية وبنو ذي النون الذين ملكوها من أيديه واستضافوا معه( املرابطني)

ئهم حييى بن ذى النون و أشهرو . وبنو رزين واريبن ذى النون اهل إسامعيلأمرا

الّسهلة. أصحاب

رة  شاركت يف غزو جزيرة  ذكر  بُن خلدون أّن هّوا

وشهد فتحها منهم الكثريمن أبنائها وبعد  الفتِح أقامت ، يةاإلسالممع اجليوش ، صقلية

دراسة يف ، عباس يف: العرب يف صقلية إحسانذكرها ، رة عائالٌت كثرية منُهمباجلزي

ّوارةكركمنها عائالت من بطن ، التاريخ واألدب ن إخوة ه  ُسّمي ت هبِم ، ودة بن ق لد 

عّباس: وبني  إحسانودي. قال كركوكان  منُهم الّشاعُر ال، منط قة بني  مازر وُلقاطة

بربر  أسامء. وأسامءهم يف الوثائقالشهود الواردة و أ مالكاأل أصحابسكان بلرم من 

تة وزغاوة وزناتة ومنهم ُسّمي ت ، زواوة ومنها عائالٌت من بطن مليلة من هوارة ولوا

عّباس: وبني الرقيق التابعني لسقف  إحسانمنط قة بني  مازر وُلقاطة. قال أيًضا  هبِم
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تةأعالم بربرية مثل: مكالت أسامء، قطانية ومدينة لياج إىل  منسوبة أسامءو، ة ونفزةومرسا

مواضع مثل: برقة وبونة وسوسة ومسيلة ومليلية.

، جنويب املدية، هم يف جبل تيطريباسموهلُم اليوم وطن 

، ومن الرشق حسن بن عيل، بينها وبني الربواقية. حتدهم من اجلنوب ريغة وبنو حسن

، . وذكر ابن خلدون أّن عبد الوهاب بن رستموهم مستعربون، ومن الغرب ريغة أيضا

رت أّن و وأسكنهم يف تاهرت، م بنقل قسٍم من هوارة طرابلس811قام عام ، حاكم تاه 

دّية، هّوارة املوّطنني يف جبل تيطري نا خيّآلة لدى سلطان ساكانوا فرأهنم  يقولون، حول مل 

رت وأهنم كانوا ، األحراشوأهّنم كانوا يسّمون: (، ربام عىل عهد الرستميني) تاه 

وأّن أول من محلها منهم هو جّدهم الكبري عُمر ، الوحيدين املسموح هلم بحمل الّسيوف

ئهم يعودون ساوأّن ن، الذي شق هلم الّطرق يف الغابات الكثيفة حسب قوهلم، احلسني

الذي جيري جنويب ، وأّن الوادي املسّمى: األحرش، مدينة فاسإىل  األصلكلهم يف 

دية دّية. أّما اليومبني  وأهّنم هم من، همباسممسمى ، مل  فإّن هوارة هؤالء قبيلة ، مدينة مل 

مخسة إىل  وتنقسم هذه القبيلة، ت ُضّم ست زوايا أمّهها: زاوية سيدي عنّان، وديعة مزارعة

 .(داود أوالدو، واملنارصّية، صالح أوالدو، عمران أوالدو، الّلواطة) فرق هي

وذكر أّن هلُم مملكًة ، ذكرهم ياقوت

احلسن املهل بي أكِسنتال  أبو  قال إفريقياعاصمتها أكِسنتاِل  فقال أكِسنتاِل  مدينة يف جنويب 

هل بن الِفهري  ة من الرببر يقال له س  ر  ا و  مدينة عظيمة جليلة وهي مملكة لرجل من ه 

 بالد الحتص كثرة  وُتطيعه أحسن طاعة مسلٌم وله سلطان عظيم عىل أمم من الرببر يف

.ألف فارسٍ ألف  أراد الغزو  ركب يفإذا  قال وسمعت غري حمصل يذكر أنه

رة  Caretteذكر  أّن مجيع قبائل هّوا

هّوارة أوراس. وكان من هذه القبائل فرقة إىل  اأصوهلتعود ، قىصاملُوّطنني باملغرب األ
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وقد ذكرها ، الّتي تقع تسع مراحل جنويب مراكش، ينة آغامت وريكةتقيم يف مد

أهلها هّوارة من قبائل الرببر ، فقال: ومدينة آغامت(، م12القرن )  يفدرييساإل

فقال: ويف رشقي تادال ، اّلذي يقع نواحي تادال، املترببرين باملجاورة. وذكر جبل داي

ومنداسة. وتوجد اليوم قبيلة  Wizgunون كمن الربابر: بنو واليهم وبنو ويز، وداي

بينها وبني اكادير فلعّلها تكون (، تارودانت) تقع منازهُلا غريب مدينة ُردان ة، من هّوارة

، عيل أوالدو، ريدانكال) وبطوهنا هي، درييسمن هّوارة آغامت وريكة التي ذكرها اإل

 أوالدو، دّحو أوالدو، الّرملأهل  زايد أوالدو، كروم أوالدو، والرباكيك، حمّلة أوالدو

ن سااللّ أهل  تايمة ومحر أوالدو( الربيعص)، الربّيس أوالدو، والكفيفات، ُقّرة

لتشةكوال ، حّلوف أوالدوعمرأهل سيدي بن ميمون و، زايد أوالدو، مومن أوالدو، را

، قبيلة من هّوارة يف جنويب أصيال( م11القرن ) وذكر البكري يف( سعيد أوالدو، ونعيم

رة ، غريب آصيلة أخرىوذكر قبيلة ، ويقيمون يف زّلول، : بني زيادُيسّمون يسمون: هّوا

موّطنة بِشاميل ، املندرجة يف هّوارة سامن آدا، كام ذكر فرقة من قبيلة وشتاتة، حلساال

رة باسمفاس. وتوجد اليوم قرية  ما بينها وبني ، ولكنّها شامليها، يف نواحي آصيال، هّوا

ن ات ة يف سهول تامسناأيًضا  مطنجة؟ ومن هوارة اليو الواقعة عىل ، أّمة كبرية ترتّحل مع ز 

ون  مجيُعُهم: شاوّية، املحيط األطليس وُهُم اّلذين ذكرُهم بن خلدون يف قوله: ، وُيسم 

ل) من الظواعن( يعني عبد احلق املريني) فبايعه  الشاوية والقبائل اآلهلة( الّرح 

 الّزيايدةهّوارة وزّكارة. وم :(املستقرة)
ِ
وُهم من ، ابنو زّياد املذكورون آنفً أو  ،ن هؤالء

 وينقسمون، حّد قريب خيشون بأسُهمإىل  وكان  ملوك املغرُب ، تامسنا إقليمقبائِل  أكرب

ن الوّزان عن  .(الّسهل) وزيايدة لوطى، زيايدة الغابة) مُها:، ِقسمنيإىل  وحُيّدنا احلس 

بعد ذكر إبادة ُسكاِن تامسنا  - فيقول، سهول تامسناهّوارة وزنات ة يف  استقراركيفّية 

الوقت الذي إىل  ظّلت تامسنا مهجورة ثامنني ومائة سنة :الربغواطيّني عىل يد املرابطني

رجع فيه املنصور من مملكة تونس وصحب معه بعض الفرق من قبائل األعراب مع 
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 املنصورآل  ب امللُك عنأن ذهإىل  فمكثوا فيه مخسني عاما، ئهم وأسكنُهم تامسناسارؤ

كارثة عظمى عىل األعراب الذين  األرسةوكان سقوط هذه  .(املصامدة املوّحدين)

وأعطوه لقبائل زنات ة ، قليموطردُهم ملوك بني مرين من هذا اإل، وقعوا يف فقر مدقعٍ 

ء ملا لقوه منهم من منارصة ألهنم كانوا مجيعا يؤازروهنم ضد ملوك ، وهّوارة جزا

، قليمالّزناتّيون واهلّوارّيون يترّصفون يف هذا اإل أصبحوحدين. وهكذا مراكش امل

إذ ، خييفون ملوك فاس ويرعدون فرائصهم، يف ذلك الوقتأهنم  وتكاثروا فيه حّتى

رة اليومألف  فارس ومائتيألف  سّتنيإىل  يقّدر أن عددهم يصُل  أيًضا  راجل. ومن هّوا

 رسيف واستناداكوبرتاهبا تقع قرية ، من مدينة تازةالرّشق إىل  كنهاساتقع م، أخرىقبيلة 

طِن ها تقع عىل وادي ملوّية وبطوهنا هيإىل  ، عيل أوالدو، امللوكيوواملزارشة) فإّن موا

 أوالدو، صالح أوالدو، خليفة أوالدو، الدراوي أوالدو، عمران أوالدو، عامرة أوالدو

وذكر ( محّو بن موسى. أوالدو، مسعود أوالدو، والعثامنة، انكوزر، وغفولة، سديرة

التي ، وأهّنا ُتشّكُل إحدى الُبطون اخلمسة لقبيلة طريفة العربّية، قبيلة ُتسّمى: هّوارةأن 

 املحاذية لعاملةوهران. وتنتمي قبيلة طريفة، تقُع مواطِنُها يف هناية جبال الّريف املغربّية

 أنإىل 
ِ
ء ء آنالعربّية. ومتتّد صحر، ادكاحّتادية قبائل صحرا اد يف شامل رشق املغرب كا

ئر  .وشامل غرب اجلزا

حتادية قبلية سوسية كبرية وتنقسم والية ا ةهي والي 

 - حمّلة أوالد - عيل أوالد - الكردان وهم الكرادين) بطون وهيإىل  هواره السوسية

 - ُقّرة. دأوال - دّحو أوالد - الّرملأهل  زايد أوالد - كروم أوالد - الرباكيك

لتشةكال - نسااللّ أهل  - تايمة أوالد - الربيعص - الربّيس أوالد - الكفيفات  - را

 - نعيم أوالد–حّلوف  أوالد - سيدي عمربن ميمونأهل  زايد أوالد - مومن أوالد

 ( الكناسيس - اخلنافيف - سعيد أوالد



 

553 

 

 

، هلّواريويف بالد الشام عائالت لقبها ا

مثل عائلة اهلّواري التي تقيم يف العاصمة اللبنانية ، انتقلوا إليها من مرص وبالد املغرب

قبيلة إىل  وسوريا والتي يعود نسبهم األردنواهلوارة يف فلسطني واهلوارة يف ، بريوت

رة  ُيسّمى:  رة التي عاشت يف مرص. تفّرد ياقوت احلموي بِذكر بطن من ُبطوِن هّوا هّوا

ُمون: قبيلة من هوارة من ، ومل يعنّي مواطنُهم، مونغفج ْفج  قال: غ  املغرب وهلم  أرضو 

 . ُتنسب إليهم أرض

 هوارةإىل  أصلهمهوارة فلسطني يعودون ب

ستتب األمر افبعد أن  العريبمن املغرب  الفاطميوفدت مرص مع اجليش التي 

بالد الشام إىل  الشام هاجر الكثري من هوارةللفاطميني ىف مرص وتوسعهم ىف بالد 

 بالد الشامإىل  الرشقية ومنهاإىل  وكذلك بعد إجالء هوارة من البحرية ذهب بعضهم

وىف العرص احلديث فهوارة فلسطني هم من هوارة الصعيد يف مرص وبعد التحقق 

العرب  يعودون للهوارة يف حمافظة قنا. ففي سنوات حكم مهام شيخأهنم  والبحث تبني

علن مهام شيخ العرب دولته يف الصعيد أعندما  1778 - 1760عوام أيف الصعيد بني 

دخال الروس إراد أوحاربه اململوكي عيل بيك الصغري املتحالف مع الروس الذي 

حة كبرية من سايف نفس احلقبة الزمنية كانت مو مرص عىل جثة مهام شيخ العرب

عكا قد خرجت و فلسطيني من مناطق حيفاحل السافلسطني من نابلس واجلليل وال

عن سلطة الدولة العثامنية بعد التمرد الذي قام به العميل ضاهر العمر زيدانة عىل الدولة 

ن يتمرد عىل الدولة العثامنية ويقيم دولة الزيادنة يف فلسطني يف فرتة أالعثامنية. استطاع 

د تلك الفرتة كانوا يفو .1778إىل  1710من  أكثرأو  ترتاوح ملدة سبعني عاما قبيلة  أفرا

قوياء بسبب اهتامم العائلة أاهلوارة يف الصعيد بقيادة العائلة اهلاممية خيالة بارعني وجنود 
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وج قوهتم يف أإىل  اهلاممية عىل مدار عرشات السنني برتبية اخليل يف الصعيد حتى وصلوا 

دى لطغيان املامليك علن دولة الصعيد وتصأبقيادة مهام شيخ العرب الذي  1764عام 

ن يقيض عليهم وعىل زعيمهم اخلائن عميل الروس عيل بك أوشك أيف مرص والذي 

ت الدولة العثامنية قوة اهلوارة يف الصعيد بقيادة العائلة اهلاممية أالصغري. وعندما ر

اعرتفت بحكمهم بالصعيد وحتالفت معهم. ونتج عن هذا التحالف الذي كان بواسطة 

ر الذي باشا اجلز أمحد الدولة  أرسلتن أفيام بعد وايل عكا يف الدولة العتامنية  أصبحا

خيال هواري من الصعيد لدعم الدولة العتامنية يف القضاء عىل دولة  200اهلاممية 

الزيادنة يف فلسطني وهذا ما جرى فقد استطاع خيالة اهلوارة بفضل اهلل ثم بفضل 

ب بالقضاء عىل دولة الزيادنة العميلة شجاعتهم وقوهتم وقوة زعيمهم مهام شيخ العر

ية يف فلسطني. وبعد القضاء عىل دولة اإلسالمللروس وتثبيت حكم الدولة العثامنية 

الزيادنة استوطن قسم من اهلوارة يف املناطق املحررة من فلسطني مثل مدينة النارصة 

 م حتىوشفاعمرو وعكا وحيفا واللد وترشيحا وغزة وقسم يف لبنان يف بريوت ومنه

هنم من ألكنهم معروفون بو أخرى أسامءبعائلته باهلواري ومنهم اسم  يطلق عىلاآلن 

أبو  بو محد.أ) :ويف النارصة: ومن فروعهمآالف  10اهلوارة تعدادهم يف فلسطني يفوق 

 - البنا - اسامعني - احلاج عيسى ديب.أبو  منة.أبو أ /حويجأبو  بو زاملأ الشني.

 هنداوي -( اهلواري) عبد السيد - عبود - ملحم - بسيوين - البريقدار - البهنيس

 - عمرو شفا – الظاهرية - الرملة - ويتوزعون يف قرى ومدن النارصة .(زرنوقة)

 يف عكا واللد وترشيحا وغزة يسمون باهلواري. - النجمي - اعبلنيو

اجتياح بني هالل وبني 

التي حرض عليها اخلليفة الفاطمي بعد قيام الرببر بعزلة ىف شامل  فريقىاأل سليم الشامل
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ندوه ىف فتحها ساىف مرص إن هم  يبعد نقضة لعهدة هلم بتدعيم املذهب السن إفريقيا

 العباسينيإىل  فأدوا هم ماعليهم ومل يوف هو بوعدة هلم فدعت صنهاجة لعزلة والدعوة

عز بن باديس ملك زناته وفارسها الشهري وامللقب وتزعم هذه الدعوة امل، ةالسنأهل 

أقام مملكة زناته الشهريه بالقريوان وتونس وكانت مأل السمع الذي باخلليفة الزناتى و

ومل تكن هذه احلملة لنرش  .إفريقيابشامل  يجاهد لتدعيم املذهب السنو والبرص

كان منترشا ومستقرا  ماإلسالألن ، بشامل أفريقيه كام تصورها السرية الشعبية اإلسالم

 ولكنها كانت محلة أنتقام من الرببر حرض عليها اخلليفة الفاطمي الشيعى، هناك

 الفاطميندهم فيها باملال والعتاد وهنا اخلليفة ساسليم ووبني  ستغل فيها بني هاللاو)

سليم الذين وبني  هاللبني  التخلص من - يرضب عصفورين بحجر واحد أوال

يتخلص من ابن باديس اخلارج  - انوا كثري الشغب والعصيان وثانيايسكنون ىف مرص وك

وكان ( السنةأهل  أقام الدعوة للعباسيني ببغدادالذي الشيعى  الفاطميعن احلكم 

ع كانوا خيربوهنا وحيرقوهنا حتى إإىل  ما اضطرواإذا  الرببر خالء مدينة حتت ضغط الرصا

 .املحروقة رضاليوم بأسلوب األ وهو ما يعرف - ال تقع عامرة ىف أيدي خصومهم

ع طويال عنيفا أن لقي اخلليفة الزناتى مرصعة فيها ولعبت اخليانة إىل  واستمر الرصا

 برقة قصدوا فقد سليمبني  أما –دورا هاما ىف مرصعه وىف سقوط مملكة زناته من بعده 

تة موطن ع طويال ثم تعايشه عشائر وبعض لوا  بني العرب من وارة ومل يدم الرصا

وهوازن وفزارة مع هذه القبائل حيث وجدوهم يامثلوهنم يف التقاليد وال يقلون  سليم

تة هلا  عنهم فروسية ونشأت صالت مصاهرة بينهم نتجت عنها عشائر من هوارة ولوا

ناحية األم حيث كان من عادة الرببر أن يتزاوجوا  جذور من بني سليم وهوازن وفزارة

ع جراحا عميقة يف يزوجون بناهتم خا من الغري وال رج القبيلة ولكن ترك هذا الرصا
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يتقاتل فيها املسلمون بمثل هذا التي  األوىلفهي كانت املرة  إفريقيانفوس الرببر بشامل 

وعند نزوح هذا العدد الكبري من العرب  رضاحلجم وعىل هذه الرقعة الواسعة من األ

نصهر العرب والرببر حيثوا او تعرب الرببر العريببالد املغرب إىل  العدنانية القيسية

بني و بنى عامر) القبائل القيسية العدنانية من هوازن ومنها هوارة املغربية مع اندجمت

سليم وفزارة ويصعب التفرقة بينهم وبني  (هاللوبني  سعدوبني  جشموبني  نرص

عند  هندماج القبىل وهو ما سنوضحنتاج هذا اال العريبوغالبيه هوارة بمرصوالوطن 

الرببرى  واريختفاء اهلامن امللحوظ  ولكنتكلم عن كل قبيلة هوارة بمرص ال

ت له أصبحأو  نصهر بداخلهاجتمعت عليه القبائل العربية فيجوز أنه الذي ى مازيغاأل

 .حالفاألأو  خر من املسمياتآمسمى 

 ذكر بطوهنمو هوارة من شعوهبم لنبدأ أوال باخلرب عنو أخبار الربانس من الرببر

املغرب وهوارة هؤالء من و افرتاق شعوهبم يف عامالت أفريقيةو تصاريف أحواهلمو

 أمازيغالرببر ولد هوار بن أوريغ بن برنس بن و به العربسابطون الربانس باتفاق من ن

ون من عرب اليمن تارة يقولأهنم  حام بن نوح عليه السالم إال ما يزعم بعضهمبني  من

تارة يقولون من ولد املسور بن السكاسك بن وابل بن و من عاملة إحدى بطون قضاعة

هوار  :ينسبونه هكذاو حتروا الصواب املسور بن السكاسك بن أرشيس بن كندةوإذا  محري

 كزولةو ملطةو صنهاجةو عند هؤالء أن هوارةو بن أوريغ بن جنون بن املثنى بن املسور

نزل عىل و البرتإىل  أنه وقعو أن املسور جدهم مجيعاو ينهل هسكورة يعرف مجيعهم بنيو

أهنم و نفوسو أداسو رضا و لوا  :إخوة ةأربعكانوا و بني زحيك بن مادغيس األبرت

تزوجها بعد و زوجوه أختهم بصكي العرجاء بنت زحيك فولدت منه املثنى أبا هوارة
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أهنم  ة كام يأيت فيام بعدهسكورو كزولةو ملطةو صنهاجةأبو  املسور بن عافيل بن زعزاع

ولد خبوز بن و ولد املثنى بن املسور خبوزو :قالوا  هبا عرف مجيعهمو إخوة املثنى ألمه

إنام سميت  :منه عرفت قبائل هوارة قالوا و املثنى ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن برنس

به ساعض نلقد هتورنا هكذا عند ب :وقع يف املغرب قالو هوارة ألن املسور ملا جال البالد

يعضد ذمل أن و أن أثر الصنعة باد عليهو اهلل أعلم أن هذا اخلرب مصنوعو عنديو الرببر

إن بطون أداس بن زحيك دخلت كلها يف  :ه قالوا أصحابو بقسابتهم مثل سانو املحققني

زحيك عىل ما و هوارة من أجل أن هوار خلف زحيك عىل أم أداس فريب أداس يف حجره

هي بنت زحيك فهو و جد هوار ألن املثنى جده األعىل هو ابن بصكيهو  األوليف اخلرب 

بتهم من سااخلرب الثاين أصح عند نو مرأته هذا بعيدااخلامس من زحيك فكيف خيلفه عىل 

 . األول

كرب و أوريغ اشتهروا نسبة لشهرتهو هم بنو نبهأكثرو أما بطون هوارة فكثريو 

 مغرو همأكربهو و هوار :من الولد ةأربعوريغ كان ألوإليه  مجيعا انتسبوا سنه من بينهم ف

 هوار فمن بطون مغرإىل  كلهم ينسبونو لكل واحد منهم بطون كثريةو مندرو قلدنو

 بق املطامطيسازاد و ابن حزم ةربعذكر هذه البطون األ( سوايو كيادو زمورو ماوس)

( يانةبو ورصطيفو مخاصه) :من بطون قلدنو( كركودهو منداسةو و رجني) هأصحابو

 اسيلو سطط وروفلو مليلة) من بطون ملدو بقساو ابن حزم ةربعبل ذكر هذه األو

يقال إن و بقساكذا عند و مجيعهم بنو هلال بن ملك :قالو ذكرها ابن حزم( رتةسامو

عند و إن مليلة من بطوهنم :يقالو من بطون هوارة بنو كهالنو من هنانهأيًضا  ورنيفن

 (ونيفنو جمريس وكهالنو مسالتةو زكاوةو ورغةو يانغر) به الرببر من بطوهنمسان

رحين و ه أن بني كهالنأصحابو بقساعند و ونيفنإىل  جمريس هلذا العهد ينتسبون منهمو
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أما و( هيوارةو لشوهو رتاكطو بني كسى) أن من بطون بني كهالنو إحدى بطون مغر

 هزاعة) ثري فمنهمالذين دخلوا يف هوارة فك مراءبطون أداس بن زحيك بن مادغيس األ

 بقساو هؤالء باتفاق من ابن حزم( ضربةو أوطيعةو هيزونةو أنداوةو شتاتةو ترهونةو

من دخل يف نسبهم من إخواهنم و كانت مواطن اجلمهور من هوارة هؤالءو هأصحابو

 البكريو ما يليها من برقة كام ذكره املسعوديو الربانس منذ الفتح بنواحي طرابلس

جاوزوا ملطة من قبائل و بالد القفرإىل  منهم من قطع الرملو لنيآهو كانوا ظواعنو

يعرفون بنسبهم هكارة قلبت و امللثمني فيام ييل بالد كوكو من السودان جتاه أفريقية

حروهبا و كان هلم يف الردةو القافو العجمة واوه كافا أعجمية خترج بني الكاف العربية

خرج عىل و خصوصا باالباضية منهاو ام هبا ذكرالقيو مقامات كان هلم يف اخلارجيةو آثار

بني حنظلة حروب و حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة الفزاري فكانت بينهام

خرج و هشام بن عبد امللك أياممائة و عرشينو أربعذلك سنة و قتلهامو شديدة ثم هزمهام

كثري من إليه  تمعاجو مائة حييى بن فوناس منهمو مخسنيو عىل يزيد بن حاتم سنة ست

قائد طرابلس عبد اهلل بن السمط الكندي عىل شاطىء البحر إليه  زحفو غريهمو قومه

كان منهم مع عبد الرمحن بن حبيب و قتل عامة هوارةو بسواريه من سواحلهم فاهنزم

 األندلس مع طارق رجاالت مذكورونإىل  جماهد ابن مسلم من قواده ثم أجاز منهم

بنو ذي النون و ملتونة أيامرندة  أمرين من خلفهم بنو عامر بن وهب كاو ا هنالكاستقروو

السهلة ثم ثارت  أصحاببنو رزين و استضافوا معها طليلطةو أيدهيمالذين ملكوها من 

 حارصوا طرابلسو مائةو تسعنيو بن األغلب سنة ست إبراهيمهوراة من بعد ذلك 

ابنه أبا إليهم  إبراهيمب ورسح توىل كرب ذلك منهم عياض بن وهو افتتحوها فخربوهاو

جأجأ هوارة بعبد الوهاب بن رستم من مكان و طرابلسوبني  العباس فهزمهم وقتلهم

حارصوا أبا العباس بن و معهم قبائل نفوسةوإليه  اجتعموا و م بتاهرت فجاءهمإمارهت
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فصاحلهم عىل أن إليه  قد عهدو بالقريوان إبراهيمأن هلك أبوه إىل  األغلب بطرابلس

غزوا مع و وا بعد ذلكأصبحنفوسه ثم إىل  انرصف عبد الوهابو يكون الصحراء هلم

 يزيد النكاريأيب  اجليوش صقلية وشهد فتحها منهم زواوة بن نعم احللفاء ثم كان هلم مع

مرماجنه ملا غلب و من مواطنهم بجبل أوراسإليه  يف حروبه مقامات مذكورة اجتمعوا و

كان من أظهرهم يف تلك و فعلوا األفاعيلو واليتهإىل  شوا أهلها بدعوته فاغا وأخذ عليه

 أثخن فيهمو يزيد كام نذكره سطا اسمعيل املنصور هبمأبو  ملا هلكو الفتنة بنو كهالن

وا يف أصبحو أناخت بكال كلهاو انقطع ذكر بني كهالن ثم جرت الدول عليهم أذياهلاو

 د بمرص أوزاع متفرقون أوطنوها أكرهعداد القبائل الغارمة من كل ناحية فمنهم هلذا العه

يعرفون باملئانية أواملثانية  اإلسكندريةو موطنون ما بني برقة آخرونو شاويةو عبارةو

إىل  التلول من أفريقية ما بني تبسه أرضبيظعنون مع احلرة من بطون هيث من سليم 

 الزيو باجة ظواعن صاروا يف عداد الناجعة عرب بني سليم يف اللغةإىل  مرماجنة

إيالف الرحلتني يف و ممارسة احلروبو كسب اإلبلو ركوب اخليلو سكنى اخليامو

استبدلوا منها بفصاحة العرب فال يكاد و الشتاء والصيف يف تلوهلم قد نسوا رطانة الرببر

رياستهم هلذا العهد يف ولد يفرن بن حناش و يفرق بينهم فأوهلم مما ييل تبسة قبيلة وينفن

زيتون بن حممد بن  والدعبد الواحد بن عسكر بن حممد بن يفرن ثم ألسليم بن  والدأل

 رية من بطون ونيفنساكانت الرياسة قبلهم لو دمحان بن فالن بعده والدألو يفرن

يف اجلانب الرشقي منهم يعرفون  أخرىبينهم قبيلة و تبسةو ئط مزماحةسامواطنهم ببو

مواطنهم و ولد حركاتو عازعرياستهم يف بيت بني مرمن ما بني ولد زو بقيرصون

منهم  أخرىجانب الرشق قبيلة إىل  تليهمو ما إليها من نواحي األربسو بفحص آبه

يراد هبم يف و رياستهم يف بيت الرمامنة لولد سليامن بن جامع منهمو يعرفون بنصورة

ىل أطار عإىل  جبل الزنجارإىل  حامةإىل  مواطنهم ما بني تبسةو رياسة نرصة قبيلة ورهبامة
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من هوارة  أخرىضواحي باجة قبيلة إىل  حلنيساجياورهم متو ئطهاسابو حل تونسسا

هوازن وبعض من العرب  نرص منبني  معهم بطن من عربو يعرفون ببني سليم

إىل  العدنانية والقحطانية جاؤا من مواطنهم باحلجاز مع العرب اهلالليني عند دخوهلم

 معهمو محلوا يف عدادهمو هبوارة اختلطوا و ةأوطنوا هبذه الناحية من أفريقيو املغرب

عتبة بن مالك بن رياح صاروا يف إىل  بطن آخر من بطون رياح من هالل ينتمونأيًضا 

بطن من مرداس بني سليم أيًضا  معهمو املغرمو الظعنو جروا عىل جمراهمو عدادهم

ضواحي و ئر هوارةساهم غارمة مثل و يقولون هو حبيب بن مالكو يعرفون ببني حبيب

 بقروشاءأهل  همو معظمهم من هوارةو أفريقية من هذا العهد معهودة هلؤالء الظواعن

للسلطان بأفريقية عليهم وظائف من اجلباية وضعها عليهم دهاقني و ركوب للخيلو

ترضب عليهم مع ذلك البعث يف غزوات السلطان و العامل بديوان اخلراج قوانني مقررة

ئهم آراء ذلك سالرؤو لسلطان متى استنفروا لذلكبعسكر مفروض حيرض بمعسكر ا

من  األوىليربطون هوارة بمواطنهم و مكان يف الدول بني رجاالت البدوو قاطعات

 آهلني توزعتهم العرب من دبان فيام توزعوه من الرعاياو نواحي طرابلس ظواعن

باية غلبوهم عىل أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة فتملكوهم متلك العبيد للجو

جمريس و ورفلة الظواعنو ترهونه :احلرب مثلو االستكثار منهم يف االنتجاعو منهم

من هوارة هؤالء بآخر و هي قرية من قرى طرابلسو وبزرو نزور من ونيفن املوطنني

تة هلم كثرةو عمل طرابلس مما ييل بلد رست وضائع و اعتزارو برقة قبيلة يعرفون بمرسا

 كثريا ما ينقلون يف سبيل التجارة ببالد مرصو من عزة يعطوهناو العرب عليهم قليلة

هذه العهد أن يف قبلة إىل  السودان أرضبو يف بالد اجلريد من أفريقيةو اإلسكندريةو

املرشق فأوهلا من جانب إىل  طرابلس جباال متصال بعضها ببعض من املغربو قابس

صفاقس من جانب و اسفإىل  يتصلون يف بسيطةو الغرب جبل دمر يسكنه أمم من لواتة
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يتصل به و يف سبع طوله سبع مراحلو من نفوسة من جانب الرشق أخرىأمم و الغرب

هو قبلة طرابلس عىل و سدارتهو مغراوةو رشقا جبل نفوسة تسكنه أمة كبرية من نفوسة

 يتصل به من جانب الرشق جبل مسالتةو يف طوله سبع مراحلو ثالث مراحل عنها

تة إىل يعتمره قبائل هوارةو كانت هذه اجلبال و هو آخر جبال طرابلسو برقةو بلد مرسا

تةو نفوسةو من مواطن هوارة  كانت هنالك مدينة صغرية بلد نفوسة قبل الفتحو لوا

منهم مكان بني خطاب ملوك زويلة إحدى أمصار و كانت برقة من مواطن هوارة هؤالءو

ملا خرجت و خطاب برقة كانت قاعدة ملكهم حتى عرفت هبم فكان يقال زويلة بن

جاء إذا  دولة حتىو كان هلم هبا ملكو أوطنوهاو فزان من بالد الصحراءإىل  انتقلوا منها

 أوجلةو قراقوش الغزي النارصي مملوك تقي الدين ابن أخي صالح الدين وافتتح زلة

تقبض عىل عاملها حممد بن خطاب بن يصلتن بن عبد اهلل بن صنفل و افتتح فزان بعدهاو

ومن ) .انقرض أمر بني خطاب هؤالء اهلوارينيو أن هلكإىل  آخر ملوكهم بن خطاب

 ظواعن شاويةو تعرف هبم أعاملهوارة هؤالء باملغرب أمم كثرية يف مواطن من ( قبائل

 هوراة باسمهو مشهور و اجلبل املطل عىل البطحاءأهل  طاألوسباملغرب  همأشهرمن و

تةو كان اجلبل من و ئهم من بني إسحقساؤيعرف رو غريهم من بطوهنمو فيه من مرسا

كانت رياستهم يف و أوطنوهو هوارةإليه  قبلهم فيام زعموا لبني يلومني فلام انقرضوا صار

 استعمله ملوك القلعةو سمه إسحقابني عبد العزيز منهم ثم ظهر من بني عمهم رجل 

 نسوبةاختط كبريهم حممد بن إسحق القلعة املو صارت رياستهم يف عقبة بني إسحقو

مرصمع اجليش إىل  ثم هاجروا منها، هبا أقاموا برقه وإىل  وقد هاجر جزء من هوارةإليهم 

وكانوا يف القرن الثالث عرشميالدى ينتقلون بني مرسى ، غزا مرصالذي  الفاطمي

الصعيد بعد نزاع نشب إىل  م من البحرية1380ثم نزحوا يف سنة ، الكنائس والبحرية

وبنو قصاص وأستولوا عىل البحرية مما دفع املامليك بقيادة  بينهم وبني قبيلة زنارة
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( ا بجرجا وما حوهلااستقروالصعيد وإىل  برقوق بمحاربة اهلوارة وتم هجرة اهلوارةمرياأل

إىل اآلن  حمافظة قنا( ثم انترشوا يف معظم الوجه القبيل ما بني قوص)اآلن  حمافظة سوهاج

 ةأربعوذكر القلقشندي يف هناية األرب ( نيا اآلنحمافظة امل) ويةساالبهن عاملغريب األ

يا والشللة  مأمن وبندار أوالدبنو حممد و) وثالثني بطنا من هوارة بالصعيد وهم والعرا

مؤمنني والروكة والربدكية والبهاليل واألصابغة والدناجلة  أوالدوأشحوم والروابغ و

يافشة والطردة واألهلة وأزليتن واملواسية والبالزر والصوامع والسدادرة والزيانية واخل

ورة وغلبان وحديد ساوأسلني وبنو قمري والنية والتبابعة والغنائم وفزارة والعيايدة واأل

وية وما معها ألولد ساالبهن عاملعمر ويف جرجا وىف األ والدوالسبعة واإلمرة فيهم أل

ية باملغرب وىف بحثى ية بالقبائل العربمازيغاملالحظ أمتزاج هوارة الرببرية األ من( غريب

 سليم وفزارةبني  أجد قبائل عربية حتت مسمى هوارة ويصعب التفرقة بينهم ففى هوارة

نرصمن هوازن ومن قضاعة من قحطان ومن عدنان بني  هالل بن عامروربيعة منوبني 

 متزجوا هبوارة املغربية.اكل هؤالء 

جتياح القبائل اى فبعد مازيغاأل العريبلتحالف اهلوارة ىف مرص هم نتاج ا

هالل لليبيا وتونس بتشجيع بني  بزعامة( سليم وفزارةوبني  هوازن) القيسية من

زيرى حكام تونس وكان الصدام الدامى بني آل  عدة الفاطميني للقضاء عىلساوم

الطرفني  الفاطميني للقضاء عىل إرادةية وهذا ما مازيغالقبائل القيسية والقبائل األ

حتدوا مع بعض وتعربت اوحصل مامل يكن متوقعا من تصالح بني الفريقني وتصاهروا و

أو  ا للقبائل العدنانيةأنساهبوتكلمت العربية ورفعت بعض قبائلهم  يةمازيغالقبائل األ

ىف مرص نتاج اآلن  متزاج كانت قبائل هوارة الكبرية فهوارةالقحطانية ومن هذا اال
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مكان إىل  سمها من مكاناوالبد هنا أن بعض القبائل خيتلف  ى.مازيغاأل العريباحللف 

ئر  مازيغمن األأو  رشافحسب حتالفها فمثال هوارة ىف ليبيا واملغرب من األ وىف اجلزا

من قبائل الشاوية وىف غرب مرص من قبائل املرابطني وىف صعيد مرص هم عمد وحكام 

 . رشافالقرى وهم مشايخ العرب وهم من األ

 :بطون بالصعيد منهااآلن  د صار هلموق

 – مأمن - حممد بنو - الشللة) والصوامع - والسدادرة - الربادكية–البهاليل 

يا - وبندار تة وتسكناآلن  ليبيا قبائل من والشحوم - والعرا  من ينحدرون وهم مرصا

 - سليامن أوالد - حبارة أوالد) ومنهم عائالت( الشحومات) شحمةأيب  يخ حممدشال

 أوالد - الرتيكى أوالد - عمران أوالد - طرطريأيب  أوالد - غباق أوالد - سليم والدأ

 ( عثامن أوالد - كاره

 - وبنو قمري - وأسلني - وأزليتن - واألهلة–والروابع  - مؤمنني أوالدو

 واخليافشة - والبالزر - واملواسية - ورةسااأل - والدناجلة - ةعواألصاب - والروكة

 ةأربعحواىل  ا وكانو( غلبان - العيايدة - وفزارة - والغنائم - والتية - والطرد -

 نفس.ألف  وعرشون

إىل  نزحتالتي  غري أسامءقبائل هوارة يف العرص احلاىل غالبيتها حتمل  :

م وأنصهرت هذه البطون يف الصعيد املرصى ولذلك نجد بعض 1382الصعيد عام

بطن من بطون هوارة أي  ال تستطيع تنسيب نفسها من كنئالت املعروفة أهنا هوارية ولالعا

ن.نتعارف علية اآلالذي ألهنا تنتسب هلوارة القديمة النازحة للصعيد بتعريف غري 

قيل هم من بني حممد من و قبيلة من قبائل هوارة يف صعيد مرص :

تة بني  منأو  غراوةحممد املغراوى من مبني  منأو  وقيل من زويلة من هوارة، بالر من لوا
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بكر أيب  حممد بنبني  منأهنم  وهم يقولون حممد من فزارةبني  أو مننصارحممد من األ

من  أكثرمتثل و تسكن هذه القبيلة بمركز البلينا بمحافظة سوهاجو رىض اهلل عنه الصديق

قبيلة من قبائل هوارة الرببرية يف وادي ، بندارةأو  :) نصف سكانه تقريبا.

ولد بندارة إىل  بالصعيداآلن  بندارأهل  يرجع نسبو، صعيد مرصو ت بالرشقيةالطميال

 .م القلقشندى يف صبح األعشى وغريهذكره، وهم بطن من بطون هوارة، هذا

فروعها بمحافظتي  أكثرقبيلة من قبائل هوارة يف صعيد مرص و 

بدون  «الصوامع» ذكرها القلقشندي يف صبح األعشى بـ. سوهاج وقنا بالوقت احلارض

  :بندارة اهلوارية الرببرية تقع كلها بمحافظة سوهاج باسمهناك ثالث قرى ، هاء

بندار الكرمانية بمركز سوهاج) بندار الرشقية بمركز املنشاة) بجرجا 

من ان ينكره  أكربن تغلغل هوارة يف الواقع الديموجرايف لسوهاج إ 

 :حترضت فيها بسوهاجو سست قرىأائمة ببطون هوارة التارخيية التي ق .خيفيهأو  منكر

الصوامعة غربو الصوامعة رشق

 وقيل املراغة بطن من األذد اليمنيه: املراغة

سليمبني  منمل من لبيد سا أوالدهم بطن من و قرية بمركز املنشأة :

 بمركز سوهاج( الشللة هم الذين اسامهم القلقشنديو) 

 عليو من هوارة أوالداحلرجة بالقرعان من و قبيل 

 دنقل يف قرية الدناقلة مركز املنشأةأبو أو  

 نجوع الريانية و الريانية املعلق مركز طامو قلتةساهم بقرية الريانية مركز و 

قية مركز املنشأة هم يف الزوك الرشو بطن من هوارة ذكره القلقشندي 

 حرب وجهينةبني  وقيل الزوكيون بطن حمركة من والزوك الغربية مركز املنشأة
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نجوع الصوامعة و الصوامعة غرب مركز طهطاو مخيمأغرب مركز  

 هم من بطن الصوامع التارخييو، غرب مركز طهطا

الرشقية  بندارو هم يف قرى بندار الرملية مركز جرجاو قبيلة من هوارة 

 .بندار الكرمانية مركز سوهاجو مركز املنشأة

هوارة عند دخوهلا ملرص مع اسم  : قبيلة عربية قيسية أندرجت حتت

 .جيش الفاطميني

قد دخل بطن منها و هي قبيلة كربى اخت هلوارة يف النسب الرببريو 

تةو سوهاجإىل  تبعتهاو يف هوارة   .رجاالشيخ جرب بجو يسكنون قرية مزا

قد صحفته و بطن احلرافشة اهلواريإىل  هي منسوبةو مركز جهينة 

 وقيل احلرافشة من قضاعةاخليافشة إىل  بعض املراجع

مدينة و يسكن نجوع برديسو هم بطن من هوارةو الربادسةأو  

.النونو فتح الياءو باملناسبة فالبلينا بسكون الالمو برديس مركز البلينا

.مأمن التابعة لسوهاج أوالدهلم قرية و هم بطن من هوارةو 

يا التابع لسوهاجو هم بطن هواريو   هلم قرية نجع العرا

 هلم قرى ونينه الغربيةوالرشقيةو، هم بطن من هوارة التارخيية 

هلم قرية هباليل اجلزيرة ومنهم و هم بطن من هوارة التارخييةو 

بنة) وهم من قبيلة العمور ئالت الوسية مركز املراغة بسوهاج وىف ليبياعا  - الطرا

 ( العقال - الباللقة

بمحافظة و أسيوطب هلم بلدة الغنايمو هم بطن من هوارة التارخييةو 

 .نجوع الغنيميةو سوهاج
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 .يف كثري قرى الصعيد

مل والقرعان والكثري من سا أوالديش واملجابرة والبالبو وال ننسى قبائل اهلاممية

معقل قبائل اهلوارة فيوجد قبائل اهلاممية  قبائل هوارة بسوهاج أم ىف قناأما ىف حمافظة قنا

وعايد  الصعيد وقبائل السامعنة والوشاشات والقليعات والبالبيش والعسريات أمراء

وير عايد وصدفا هواره عرب عايد املنترشين ىف الدالسليامت واحلميدات و والنجمية

شعراوى باملنيا آل  حممد بمركز الفتح ومنهمبني  وهوارة أسيوطوالبدارى وكثري القرى ب

عائلة الباشا ومنهم مصطفى  باسمومنهم عىل باشا شعراوى وال نصري بالنخيلة ويعرفوا 

أهنم  وال خشبة فعائلة خشبة ىف توزيعة قبائل اهلوارة برغم عبد الوهابباشا خليفةو وال 

وهم أتوا من قرية دقادوس بالدقهلية بلد الشيخ الشعراوى  رشافاألإىل  ندهم نسبع

هالىل وكان منهم نجيب باشا اهلالىل آل  أسيوطرمحة اهلل عليه ودخلوا ىف هوارة وىف 

ل آل أبوكريشة باملطيعة وآل غزاىل وآو كان رئيس وزراء مرص ىف عهد امللك فاروقالذي 

بيهلوارة بقرقارص ويعرفوا بعائلة عمران واهلوارة بالطواو ل حمفوظآأبودومة بطام و  هأ

عدى وديروط وقبيلة الغنايم والنجدية وعائلة األعود كام ذكر بعض وبني  ودشلوط

حل سلني ساسميت التي  حييى بديروط فرع من اهلوارة وأرسة السلينى أوالدبني أن ساالن

قيل أنة الذي باشا السلينى  حل سليم وكان منها حممد حممودساإىل  ها ثم حرفتباسم

وسلني بطن من بطون هوارة القديمة وفزارة  سيجلس عىل عرش مرص مكان امللك فؤاد

عدى بني  رغم أهنا قبيلة عربية قيسية ولكن كانت ىف توزيع هوارة وهوارة أسيوطب

  .مل أحرص اال القليل من هوارة فقد نسيت الكثري وهوارة ديروط وأنا أعلم أين

طالب أيب  الفتح بن حممد بن احلنفية بن عيل بنأبو  عبد اهلل أبناءاهلواوير و
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ا هبا وقد لقب استقرواحلسني ودخلوا مرص و اإلمامخرجوا من العراق بعد مقتل 

مرص  ففي .القبيلةاسم  ألنه كان حاد الطبع متهور. ومنه جاء واريالسيد عبد اهلل باهل

ونجدهم يف  .عرب اهلواويرأو  يعرفون ببني هوارة ويف السودان يطلق عليهم جالبا

إىل  فحرض أسيوطوسوهاج و أسوانمرص يف دندرة والقناطر وبني سويف وقنا و

سمه يتضح لنا ألنه من االسودان منهم جمموعة سيدي البندراوي بحلفاية امللوك ومن 

ونزلوا بأم روابة ثم انترشوا  .سيد مويس الربدهوارة بطن بندار. وجمموعة بقيادة ال

تعرف بمقربة ود الربد جد اهلوارة الضكرياب ثم  بيضوهلم مقربة باأل .بيضحتى األ

 .بيضسمي عليه األ أبيض( بيضصاحب األ عيسىاحلاج أيًضا  جاء من مرص

بالسكان وصاروا  اختلطوا واهلواوير يف منطقة مروي نجدهم يف معظم املناطق وقد 

. بطوهنم نجدها يف جنوب منطقة مروي أكثرو .ايقية هلجة وثقافة وعادات ومولدش

  .بالسيالاآلن  ويسكنون الكربة وأرمتوقة وتعرف املنطقة

احلرارين والروباب والتامسيح واخلامسني ) :

 ولدى اهلواوير( ب واجلوتاب والفزاراب والفجاجني والصاحلاب واملوالكة.ساواحلبا

 استقرارأن إىل  وجتدر اإلشارة العديد من العلامء واملشاهري يف جماالت احلياة املختلفة.

اهلواوير بمناطق بوحات وقمرب وعيالي وأبو عروق كان قبل عهد املهدية بمئات 

 وقد ظل بعض منهم بالوالية الشاملية (، سنة تقريبا 300إىل  200) السنني

منترشين يف معظم واليات ( اجلالبة) وارةهنالك قبيلة بالسودان يقال هلم اهل

يتكلمون غري العربية  وهم عرب ال .السودان وخاصة شامل كردفان ودارفور واجلزيرة

ء  فمالحمهم ( مدين) ال الذين يقطنون اجلزيرةإوالهلم هلجات خاصة وبرشهتم سمرا

 عربية وبرشهتم قمحية.
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 ( ي خشم بيوتأ) هأفخاذرع عرشة فروع رئيسية ولكل فإىل  تتفرع قبيلة اهلواوير

 – العامشني – السقيداب – الفكياب –العابداب ) وهم 

 - بتوالبال – منياأل أوالد - اهلل أمني أوالد( العيناب – خرياب املحمد – احلمرياب

  .(جادين أوالد – اهلل حسب أوالد –صالح  أوالد

 –احلرشاب - نمرابال - اخلليفاب - التايالب) وهم فروع 

 - الفرحاب - القواعري - الستاب - الصاحلاب( املحمداب - ابمحداأل - الفايتاب

 ( ودعيل أمحد أوالد) ابمحداأل

 الفجيجاب – النعوفاب – اجلباب –النارصاب ) وهم فروع 

 ( الشاراب– العبدالب - اجلفوناب – الغريباب – خرياب املحمد –

، املدناب، الصوباب، املحاميد، أمنيالعص، احلمر) موه 

 أمنيالرازقاب العت

  .(العشوشة – التقيناب – دمآ  أوالد – احلسيناب –تليب أوالد) وهم 

 أوالد( اخلليفاب، الفكياب، السعيداب) خري اهلل أوالد) وهم 

 ( اجلانقابأمحد

 – الربابرة – الكرادمة – عامرينال –الرحيامب ) وهم 

 .(احلقاب – الدقرياب – فرحيان أوالد القورة أوالد – الصعيالب – الكركياب

 .(القريناب – املحمدية – الباكراب – أمنيالعت) وهم 

 .(العرارين – احلسيناب – الدراراب –العامسيب ) وهم 

 ( الباعوضاب – أمنيالعت – الفريعاب –الباكراب ) وهم 

اخوان البتوالب / الفكياب / ) حممد أوالدهم من  
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 أوالدأبو  اهلل أمني - الفكيابأبو  الفكي عيل) ه.أوالدباالحري حممد ( اهلل أمني أوالدو

يعتربوا حممود يسكنون الشاملية و أوالدأبو  حسب اهلل - البتوالبأبو  دمآ - اهلل أمني

 ( نفسهم بتوالب لقلة عددهم

 أوالداخوان العيناب / احلمرياب/) محد أوالدهم من  

 أوالدأبو  جادين - احلمريابأبو  عبد الرمحن) ه همأوالدوبالتفصيل محد ( منياأل

قال الشاعر كامن فيكم خصال ما ( منياأل أوالدأبو  حممد - العينابأبو  عيل - جادين

 كــرم وفضالــة وتعفوعن الدم اخللق من جم /يف 

 يف ضل القبيلة حاحيت بدور أنجمّ  / جمّ  اجيتك يا اهلواري شايلني شوقً  

 ال تشيل اهلم وارياهل ةىف محاي / يا تلوب الرجال وين السدار والنمّ 

وبدايه نزوحهم هوعندما مترد عرب الصعيـد عيل املامليك يف عهد السلطان  

السلطـان عىل رأس محلة وضيق عليهم اخلناق كام ذكر ابن إليهم  جالنارص حممد خر

إىل  كتب عنه باهلجرةأسمما اضطر اجلزء الذي  158ص 1بدائع الزهور ج ) اياس يف

السودان بمنطقة القعب شامل غرب دنقال إىل  ول دخـــوهلمأالسودان فاستقر اهلوارة عند 

قسمني إىل  ة قنتى وهناك افرتقت القبيلةالعريض ثم اجتهو ا مع النيل جنوبا حتى منطقـ

 باسممناطـق بارا وماحوهلا وعملوا بالتجارة كجالبة وعرفوا إىل  فاتـجه جزء منهم

بلهم مرشعا ما اجلزء الذي بقي بمنطقة سيال قنتي جعلوا إلأاآلن  هوارة جالبة حتى

 ة التي توسعتبمنطقة حسني ناريت ومازال املرشع موجودا وعرفوا باهلواوير هذه القبيل

م مجال بني شامل كردفان والشاملية أا بمنطقة جربة استقروواول مانزحوا من النيل اآلن 

 .كردفانإىل  ثم توجـهوا 

موسى الربد هي أحد أهم فروع  أحفادوقد ذكر الشيخقبي اهلواره الضكرياب 

لقبيلة اهلواره بالسودان وهم  أخرىقبيلة اهلواره بالسودان فهنالك أفرع 
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( أم دوم) واهلوارة بمدينة( احللفايا) ويستقرون بمدينة

الذي اشـتهر ( أبو لكيلك)و (أبوعريف) همأشهرمن و بمدينة أم درمان

كام يوجد ( ود مدين)و وهم بأم درمانيف عهد املهدية 

 مدينةو( ود مدين) يف مدينة كام يوجد

آل  هأحفادأما قبيلة اهلواره الضكرياب التي ينحدر منها الشيخ موسى الربد و .(بارا)

 (ود مدين)و (بيضاأل)و (بأم درمان) القايض عريب والقريش فهي تستقر

 قبيلة اهلوارة يف شامل مرص ولكن يف استقرت .(سنار)و (كركوج)و (احلصاحيصا)و

حدثت مضايقات من بني كنز  األولأثناء احلكم العثامين ويف فرتة حكم السلطان سليم 

من اهلوارة وكانوا  األولللسلطان العثامين فطلب السلطان سليم ( النوبيني) الدولة

جنوب إىل  نا شجعان إجالء بني كنز الدولة عن جنوب مرص فقاموا بإجالئهمسافر

 يف صعيد مرص التي يقطنوهنا( كوم مبو)و (وانأس) منطقتيإىل  مرص حتى أوصلوهم

ومكث منهم القليل  أسيوطقبيلة اهلوارة يف الصعيد بمناطق سوهاج و أبناءواستقر اآلن 

يقال ان الشيخ موسى الربد جد اهلوارة الضكرياب هاجرمن و .بحريمنهم ىف حمافظات 

السودان ضمن  إىل بمحافظة بني سويف وسوهاج( منطقة احلفرية والربكة) صعيد مرص

 بنائه.أمن  ةأربعني ومعه ربعحركة التجارة والرتحال بني البلدين عن طريق األ

مدن السودان إىل  ومنها انتقلوا  اا بمنطقة احللفايا شامل مدينة بحري حاليً استقروو

ذكورمكث منهم ثالثة منهم بصعيد  أوالد. رزق الشيخ موسى الربد بسبعة خرىاأل

 ا به وهماستقروالسودان إىل  عهمنهم م ةأربعمرص وجاء 

وهم يف كردفان يف محرة الشيخ ومحرة ( الشاعدينات) جد 1

 الوز وأم روابة 
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 ذريته باحللفايا استقرتالقايض عريب وال القريش وقد آل  جد 2

 وكركوج واحلصاحيصا وسنار. بيضأم درمان ومدين واألو

 د انترشت ذريته يف شامل دارفور وكردفان جد السعداب وق( أبو سعد) 

 . بيضوقد انترشت ذريته دار محر وشامل األ( أبو شعيفة) 4

كام أن  .وارياهل( الربد) بن حيي بن بشري بن موسى( كنني) أمحدهو عريب 

حة ساالعريب صفحة م - موقع االهرام) هنالك رواية وردت يف الشبكة الدولية

( عوض باحث متخصص يف تاريخ وادي النيل. تنسبه إىل محنعبد الركتبها ( للحوار

ا استقروبدندرة يف صعيد مرص واغلب اهلواره الذين أتوا من دندرة ) هنون الدندراوي

 ( اهلنوناب) بمدينة أم دوم وحلفاية امللوك ويسمون باهلواره

الصعيد املرصي إىل  وبعد ان عمل موسى الربد يف بقاع السودان املختلفة عاد

( كنني) أمحد أنجبابنه حيي الذي  أنجبه الذين حرضوا معه. ابنه بشري أوالدمكث و

حد شيوخ أمن والده القايض عريب وهي ابنة ( كنني) أمحدوالد القايض عريب. تزوج 

ثم زوج الشيخ  .(وهي الرشيفة حفصة امللقبة باجلدية) املحس ويسمى محاد البيتي

للقايض عريب وهي ( السيده أم كنن) أخته، أرباب العقائد جد املحس الشهري إدريس

الشيخ خوجىل من رجال الصالح املعروفان و( ود أم مريوم) خالة كل من الشيخ محد

 . ت له ابنه القايض عثامن عريبأنجبيف مدينة بحري ف أسامئهمبوهلام أحياء 

 :وهم 

 واهلـواره( الشعريية) واهلواره( أم دوم) واهلوارة بمدينة( اهلنوناب) هواره

أما قبيلة اهلواره الضكرياب ( منانة) اهلواره( بارا) اهلواره اجلواب بمدينة( اجلـوداب)

 القايض عريب والقريش فهي تستقرآل  هأحفادالتي ينحدر منها الشيخ موسى الربد و

يقال ان و (سنار)و (كركوج)و (احلصاحيصا)و (ود مدين)و (بيضاأل)و (بأم درمان)
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منطقة احلفرية ) الشيخ موسى الربد جد اهلوارة الضكرياب هاجر من صعيد مرص

السودان ضمن حركة التجارة والرتحال إىل  بمحافظة بني سويف وسوهاج( والربكة

ا بمنطقة احللفايا شامل استقرومن ابنائه.و ةأربعني ومعه ربعبني البلدين عن طريق األ

 .خرىمدن السودان األإىل  مدينة بحري ومنها انتقلوا 

السنني فقد ذكرمنهمآالف  منذ القبائل الليبية القديمة

 وهم كام يقول هريوديت سكان رشق واليه طرابلس.: 

 سكان منطقة اخلمس. 2

 ويسكنون ىف فزان.  

 م النقى ومن نسلهم طوارق اجلنة.الشعب ذو الدأي  :4

 : ويقال أن من نسلهم قبائل اهلوجار وكام جاء ىف املنهل العذب5

 .(بازين بنى–يفرن بني  - زواغة - زوارة) زناته ومنها فروع) أن من نسلهم

 مسالته - غريان - طوساف - كابو - معزا  - زامورا) ومنها

 .(نفوسة - ونيفن - جمريس - كهالن - تاجوراء - تاورغة - ترهونه -

 أخرىذكر بطن من هوارة عند سكنهم الصعيد وىف مواضع  :

 اخللفاء - زيد أوالد - العبابده - القرامدة) ذكر انه من كتامة ومن بطون سيلني عائالت

 - اسىالعو - النميشات - املوامن - احلوجيات - السطاطلة - الوالطى - الكرماء -

 األمواس - الشعابنة - الصوادق - العواسيق - عيسى أوالد - ابنى ناجى - النميالت

 عمر أوالد - البواحيط اندرة - الرفاعى - الزقايا - الربقاء - األبيات - الشواشنة -

 .(الشلم - أندارة احلدادة -

 .(اجلديد - ميالد - جفيلة - احلطية - عبيد - مسعود) ومنهم

رة القديمة هلم بطون سكنت الصعيد املرصى وىف ليبيا  ا من هوا
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لبية - عائشةأيب  - ماكرسو - باشالة - احلربات - الغاللسة) وهم خري  - اقزال - الطوا

 .(الغوارسية - الوحيدات - قانى - بيلة - النجومات - الطريق ابن جبار

، مةساالب، اجلهران، لبيت املا، املحجوب، الغشارشة) ومنهم :

  .(الودانة، شعوةأيب  ،القرناء، اليعاقيب، ذرارى رسوين، املروم، املاوزيون، القاللة

 - حريز أوالد – حويرس أوالدالقصري ومنه ) ومنه :

( احلاج أوالد - عيسى أوالد - القاسمأيب  أوالد - اخلشارية

 .(شوشان أوالد - داوود أوالد) ومنه :

 أوالد - ميلود أوالد - منصور أوالد) ومنه

 بياتن ومنها ( فارس أوالد - ريبأوالد - وزرةأيب  أوالد - القبالوى

  .(اخلاممشة - رضارى حييى - العبيشيون) ومنه 

 ( الشباعنة - الغوازنية) ومنهم :

  .(الزنقوىل - الضبيع - اهلدار) ومنهم

  .(بن زريق - النعيامت - الدواكلية) ومنها :

 - العبيات ومنها البيالت) هم من ترهونة القديمةومنها

 .(الربابنة –السديرات 

 أما ىف ليبيا فهم حل سليمساويوجد اجلوامع ب من هوارة ومنهم :

 - العجائلية– موسى ابن رضارى– القاسمأيب  رضارى– الكشاتنية–الكراكرية )

 .(الشقارنة– القصري

بيون) مسالتة وهم أصولمن  من هوارة:   - اهلجهاج - العرا

  .(الذيبة - احلبائبة
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تة وهوارة وهم  ابن تلة - ابن نوبة - الطبيب - الرزاقنة) من لوا

 ( غاليةأيب  - التيونى - املغاتات - النجيامت - القنافذة -

  .(الشباعنة - الغوازنية) ومنه :

  .(الزنقوىل - الضبيع - اهلداروهم اهلدادرة) ومنها :

 الفاطمينزلت مرص مع اجليش التي  من بطون هوارة القديمةوهي  :

 اجلبابيد - اهلنادى - السود - شدوق)اآلن  كان منهم بنو خطاب حكام طرابلس ومنهم

زويله عند دخول الفاطميني  باسمن أبواب القاهرة معروف وهلم باب م( الزويىل -

 وغالبية هوارة بمرص من فروعهم 

 ضناء عزيز - البنقية - تساالعوا  - ملسا أوالد) ومنه عائالت

 أبناء - اخلامئسية -عبد الكريم مسعود  - الوس - اخلواجات - العجول - ذياب أوالد -

  .(العثامنه - البشائرية - وىساالع - عيدساامل - محيدة ناءأب - الطبيب أبناء - املاى

دخلت التي  قبيلة زويله اهلواريهإىل  ساسايعود نسب أغلب اهلواره ىف مرص أ

وكانت  الفاطميواهلام من اجليش  كربوكانت تشكل اجلزء األ الفاطميمرص مع الفتح 

وأيضا قبيلة ، وبعده اإلسالموهلا تاريخ عريق قبل تتميز بالشجاعة واملهاره احلربية 

ته اهلوارية والتى هبطت كام ينتسب ، مرص ىف رحالت جتارية متكرره من برقةإىل  مرصا

بعدها ومنها من نتج أو  من هوارة أتت مع قبيلة زويلة أخرىعشائر إىل أيًضا  البعض

نشأت من تزاوج التي  مثل عشائر البالبيش، أخرىعن تزاوج قبيلة هوارة مع قبائل 

بني  بل أننا نجد بعض البطون العربية من العربيةسليم بني  قبيلة هواره من قبيلة أبناء

 يةمازيغهالل بن عامر وبنو ربيعه من هوازن حتالفت ودخلت ىف هوارة األوبني  سليم
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 ه.وهو ما سنوضح

اره أم واريهم عمر بن عبد العزيز اهلأمريوأسس اهلواره بالصعيد ىف عهد  

وتتواجد عشائر هواره ، عرتف هبا العثامنيوناو أسوانهواريه أمتدت من اجليزه حتى 

واملنيا  أسيوطىف حمافظات قنا وسوهاج و ةحاليا ىف كل حمافظات مرص وتتواجد بكثاف

 ةسكندريواإل ةوحمافظات القاهره والبحرية والرشقي، والفيوم واجليزه بالصعيد

وحتمل قرى ومدن ومناطق كثريه أسمها  - حلسالوا بحريومرسى مطروح بالوجه ال

 عشائرها ىف مرص ودول عربية كثرية  أسامءو

احلديثه ىف كل أو  تنترش عشائر هواره املستجده

 سويفبني  –املنيا  - سوهاج - أسيوط - قنا - األقرص - أسوان) حمافظات الصعيد

 قبيلةال تشكل حيث وسوهاج قنا حمافظتى ىف ةبكثاف وتتواجد -( اجليزه - الفيوم -

 ما بجانب - املحافظات بتلك الشهريه العشائر ومن. املحافظتني كال ىف ةسكاني أغلبيه

 نجم أوالدو والقليعات والسامعنه واحلميدات البالبيش هى - القلقشندى ذكره

هلامميه عايد وكذلك الوشيشات وا بنوو حممد والتاميم والعسرياتبني  يىحي أوالدو

نترشت بقنا بمدن فرشوط ا ةكثري أخرىوتفرعت عن الوشيشات عائالت  ،والرياينه

تتواجد ىف التي  املداكري همأشهرتشت ونجع محادى ودشنا وقنا ومركز الوقف  وأبو

كام ينترش بمدن  .وأيضا سوهاج( بالكرنك) األقرصتشت والوقف و مدن فرشوط وأبو

 البالبيشو حييى أوالدوكذلك تنترش عشائر  - العزازمهقنا عائالت البهاجيه واهلداوره و

سيه جليش سان قبيلة البالبيش يشكلون القوه األساىف حمافظة سوهاج وكان فرأيًضا 

لذا أستحق البالبيش لقب عسكر هواره ويوجد  واريبن عبد العزيز اهل عمرمرياأل

 أسيوطبمحافظة  وتوجد عائالت هواريه - لدهيم لواء هواره حيتفظون به حتى اليوم
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 والنخيلة والدوير عايد ومنهم عائالت أبوعاشور وأبو حل سليم والغنايمساتنترش ب

عائله اهلالىل و وطنطاوى عبد الوهابالطيب وريان و مكى وأبو محاد وأبو يوسف وأبو

بالباشا بالنخيلة وسلني بو كريشة وعائلة خشبه وحمفوظ وأبو حل سانصري ويعرفوا

 وأبو عدى وديروط وقرقارصوبني  حل سليمسادارى والغنايم وسليم واهلوارة بالب

قرقاص ومغاغة وساملوط  وملوى وأبو وهوارة مطاى وأم قمص أسيوطب كريم

م  - وكذلك يوجد هوارة عدالن بالفيومودرويش باملنيا و والعدوة وشاهني وعزا

 أخرىت سيه عائالساوتتفرع عن كل تلك العشائر والعائالت األ - ةاجليز بالبدرشني

العائالت لنقص أو  حدى العشائرإكنا مل نذكر إذا  ونأسف مقدما .كثريه مستحدثه

وجيدر بالذكر هنا أن أهم معامل قنا  .ةعدسالذا نرجو التنبيه وامل - السهوأو  املعلومات

 إسامعيل مرياألأنشأه ، عبد الرحيم القناوى سيديالدينيه وهو مسجد العارف باهلل 

الزراعيه لإلنفاق عليه  رايضفدان من أجود األ 400وأوقف له  م1136عام  وارياهل

.م 1948وأعيد بناؤه  واريمهام اهل مرياألثم جدده من بعده 

وتنترش عشائر هواره ىف  :

والسويس وبورسعيد وكفر الشيخ  ةيسامعيلواإل ةوالدقهلي ةوالرشقي ةحمافظات القاهر

 أصول. والعشائر بتلك املناطق إما أهنا ةواإلسكندري ةوالبحري ةلغربيوا ةواملنوفي

 . بحريهوارة أو  امتداد هلاأو  رحلت للصعيدالتي  للعشائر

ره  قبائل  أكربحد أتعترب هوا

ليبيا  إىل من مرص ىف الصعيد إفريقياتنترش ىف كل دول شامل وهي  إفريقياالرببر ىف شامل 

ئر خاصة ىف رشقهاإىل  ىف طرابلسو ىف الغرب املغرب و تونس ىف كل مناطقهاو اجلزا

نه ساجزء منهم حمافظ عىل ل يبقو من املستعربهاآلن  غلب قبائل هوارهأو قىصاأل
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ىف الرشق اجلزائرىو قىصى ىف املغرب األمازيغاأل

 أصولارة بت هوأصبحية ولكن ىف العصور الوسطى أمازيغقديام كانت هوارة 

 خاصة قبائل العربيةقبائل هواره مع الكثري من القبائل  اندجمتية وعربية حيث أمازيغ

وهوازن وفزارة فكام قال بن خلدون الكثري من قبائل  سليمبني  من القبائل القيسية

سلوب العيش بل أزيد أو وا مثلهم ىف طريقة الكالمأصبحو سليمبني  هواره اندجموا مع

ئر تندمج قبائل هواره ىف  هوارة ىف القبائل القيسية. ندماجعىل ذلك أ  أحالفوىف اجلزا

التي  الشاويه اما ىف ليبياو احلراكتهو مثل احللف القبىل الناممشه عربيةقبليه مع قبائل 

سليم مثل احللف بني  من عربيةتعتري من اهم مراكز هواره تندمج قبائلها مع قبائل 

 - بنى نبه) ذكرها بن خلدونالتي  البطون اهلواريه ترهونه وهذه اهمو القبىل وورفله

ته - اوريغ - هقاره  .(مرسا

 ىف هواره ومنها قبيلة أكربوهي  

 .(لشوه مليلهو ورتاكطوبني  كيسوبني  هيواره) فيهاو 

، تاورغه، غريانبني  ،خطابوبني  زويله، إسحاق أوالد) منها 

 .(جمريس، زكاره

 .(رىساوبني  دمحان أوالدو زيتون أوالد) ومنها 

 أوالدبنصوره ومنها ، مؤمنبني  منهاو قيرصونبني  ،ريهسابني  ،سليم أوالد) 

 ( سليمبني  ،ورمانهبني  بصوهبني  ،سليامن أوالدو رمان

وهم كام ، فهوارة الرببر هم القادمون من البحرية يف القرن الثامن اهلجري

حتالفات قبلية عربية اآلن  أما اهلوارة لقشندي ويف كتاب صبح األعشى:ذكرهم الق

القبائل وقد اشتد هذه  وأرشف البطون من كربقحطانية وعدنانية والقبائل املغربية أل

وعىل ، وبعد تزعم اهلاممية هلم، وا قوة يف والية جرجاأصبحبأسهم لكثرة عددهم و
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بوالية الصعيد حدث حتول يف البنية األخص يف عهد مهام شيخ العرب الذي استقل 

القبائل إىل  إذ أن مهام بعد سيطرته عليهم اجته هبم، يف جمتمع والية جرجا االجتامعية

فأطلق عىل القبائل ، باحلربأو  وأدخلها يف حلفه بالسلمإليه  فضمها خرىاأل

لقب  أصبحف، إذ أن مهام ذاته كان يلقب باهلواري «هوارة»والعائالت ذات الشأن لقب 

لقب للزعامة والسيادة بل والغريب أنه حاليا ال يطلق هذا اللقب عىل هوارة  «هوارة»

يني القادمني من املغرب مثل املجارسة والسواكنة والقروغلية والزوابع هم األصل

 كثريومن هي القبائل والعائالت التي يطلق عليها هوارة حاليا: 

 أوالد( جعافرة أرشافأهنم  ائقعندهم كثري من الوث) اهلاممية) :

، القرعان، الغنائم، البهاليل، املجابرة، عرب عايد، الوشيشات، السامعنة، عليو

 أوالد–عىل  أوالد) بني حممد ومنه، املوازن، القليعات، العسريات، القرعان، السليامت

بة( إبراهيم أوالد– التاممتة– عليو ، لنجميةا( املدفونة– أبودهب– أبوكريشة) وهم العرا

 اهلوارة أبناء وينترش /أدارسة أرشافأهنم  عىل نسب هلم الطيار عونبني  ،الصوامعة

 .إليها أتوصل مل وضخمة كبرية أعدادب مرص كل ومراكز بقرى

من نسل السلطان عبد اجلليل  أرشاف) حييى أوالد) - وهم 

 احلميدات - ملسا الدأو( من بني سليمأهنم  ذكرهم القلقشندي) البالبيش -( النميس

مل من عرب سليم)  حل سليم نسبا لبنى سلني بطن من هوارة. سا -( من من السوا

احلبونى  عبد السالمالقبائل للشيخ  أنسابفقد جاء ىف كتاب  

عندما ضم  هبدائرة املالية بفلسطني أن وارياهل كتب عن هوارة الشام من مطلق عبود هأن

مرص كان منهم الكثري من العربان إىل  د عىل واىل مرص بالد الشامباشا بن حمم إبراهيم

وباألخص قبائل اهلوارة وقد ترك منهم الكثري باملئات بالنارصة وباألالف بفلسطني 
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مرص وهم سبعة عرش بلدا بمركز طهطا إىل  فيقول ومن نسل مطاوع أنحدر الوناتنة

آل  بدينى أما أوالدى وهؤالء ال االعور وال احلينو الزمر وال الرشيعىآل  ومنهم

وال  أسيوطحممد باشا بأبنوب بني  قبيلةو أسوانالشعراوى وآل سلطان فهام بالبصيلية ب

ل اهلالىل فقد كانوا قضاة آو أسيوطنصري ويعرف بيت الباشا بالنخيلة والزرابى  أبو

هذا عرب عايد بالدوير وأو  عىل والعيايدة أبودومة وأبوآل  وىف طام أسيوطوفقهاء 

حل سليم ساعدى ووبني  الفرع واهلوارة بالغنايم ودشلوط وقرقارص وديروط

مأمن  أوالدربيعة والتاميمى أما  حممد وأبو أوالدوهم من  إبراهيم أوالدوالبدارى و

ل خلف اهلل والكثري بقنا وهؤالء مشايخ آااله و عبد دوالأخليفة ىف قنا و أوالدفمنهم 

مشايخ العرب حممد عمران  أوالدباشا أحد  براهيمإيني وكان ىف جيش األصلالعرب 

مشايخ اهلوارة بمرص  أكربمعه  امللتزم وهو جد مصطفى خليفة باشا بالنخيلة وكان أمني

قبائل اهلورة ذلك وأقول أن اهلوارة منذعهود قديمة  أبناءمن اهلاممية وعايد والكثري من 

 أحفادمن ( إسامعيل أبو /أمحد أبو /زامل  أبو /البنا /عبود) بالشام وكام ذكرت عائالت

اهلوارة بالصعيد املرصى ويوجد هوارة قبل ذلك العهد  أكابرباشا من  إبراهيمجيش 

صعيد مرص بعدما قاموا إىل  بعد نزوح اهلوارة بكثري ألهنم بااألالف بفلسطني والشام

ها الصعيد فقاموا بثورات وحروب كثرية نذكر منإىل  نقلوا  إخضاعهمبالثورات وتم 

م ثار اهلوارة ىف الصعيد مطالبني بمنع الغالل املطلوبة منهم وقتلوا 1396/ـه789سنه 

الفرار وظلوا كذلك حتى إىل  واضطروا واليها أسوانإىل  نائب الوجه القبىل واجتهوا 

والقضاء عىل متردهم وتم الصلح بني الفرتيني  إخضاعهماستطاع السلطان برقوق من 

وىف نفس  تعان هبم السلطان برقوق كمحاربني ىف جيشةم اس1388/ـه 791وىف عام 

 مبارك شاة نائب الوحه القبىل للتمرد عىل السلطان برقوق فوافقوه مرياألالعام أستامهلم 
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م متردت اهلوارة عىل السلطان جقمق هم وقبيلة عرك 1448/ ـه 842وىف عام 

م 1467/ـه 872ليك تم هزيمتهم واستمر مترد اهلوارة عىل املام ستمرت عدة سنواتاو

قىض عىل الذي أقربدى الدودار  مرياألحتى أرسل هلم السلطان قايتباى محلة بقيادة 

ل سارإقام اهلوارة بأعنف حركات التمرد ومنعوا  1498 - ـه 904متردهم وىف عام 

وهم عىل هذا احلال من جو عدم الثقة بينهم وأحب طومان باى أن  موالالغالل واأل

ه ضد العثامنيني فرفضوا ذلك وحفظ السلطان سليم هذااجلميل يستميلهم ىف حروب

 فأبقاهم ىف حكم الصعيد.

كان املجتمع اهلواري من أول املجتمعات 

املستعربة التي دخلت العروبة واندرجت يف سياق العامل العريب منذ بداية دخول 

عن العروبة أمام األسلمة التي  ألولاكانوا يشكلون خط الدفاع أهنم  الفاطميني حيث

بع امليالدي حيث بدا االدعاء سابدت بثورة الفرس يف بداية اخلمسينات من القرن ال

مع بداية النصف الثاين من القرن  إفريقياشامل إىل  بالعروبة مع دخول العرب القيسية

ه أخذ يف احلادي عرش امليالدي ومع ظهور املجتمع العريب اجلديد الذي تشكلت مالحم

البعد عن املرشق تلك أو  واملحاولة للهروب إفريقياية شامل أمازيغالدفاع عن ذاته بعد 

الثورة الدينية التي قام هبا املهدي  احلركة التي بدأها عبداملؤمن بن عيل الكومي مستغاًل 

ابن تومرت الصنهاجي يف ثالثينات القرن الثاين عرش امليالدي فظهر لنا املرابطني ثم 

القيسية فحاربوا و وقد تزعم الشيخ حممد بن يوسف اهلواري إفريقياوحدون يف شامل امل

م ورغم 1062ضد الرتك الذين رغبوا يف االستبداد بحكم املستنرص باهلل الفاطمي سنة 

أهنم  م وسيطر األرمن بقيادة بدر اجلامل عىل سدنة اخلالفة إال1073فشلهم الذريع سنة 

عربية تعمل عىل عدم إقصاء اهلوية العربية واالبتعاد عنها مل يئسوا يف تكوين دولة 



 

581 

 

 

م التي متخض عنها أول 1378يف سنة  واريفظهرت بعد ذلك حماولة بدر بن سالم اهل

بن مازن  األول إسامعيلكيان عريب يف البحرية وىف صعيد مرص كام رأينا ملؤسسها 

حكم السلطان برقوق اهلواري وكام رأينا كيف تعاون مع قرط بن عمر إلهناء عىل 

م ومن بعده أتى عمر بن عبد العزيز اهلواري الذي 1387والذي ظل حيكم حتى سنة 

توىل حكم الدولة ولكنها قسمت بينه وبني عيل بن غريب ومات عمر بعد ذلك وتوىل 

سلطاهنم  احكم دولته ابنه حممد الذي انتفض هو اآلخر ضد حكم املامليك رافًض 

ذلك بعمه بدر بن سالم اهلواري ونرى  ا بغا اهلواري مذكرً األعجمي فتحالف مع الطن

التحالفات التي يعقدها الشيخ حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري مع رماح بن فايد 

الليل الذيب ويقوم رماح هذا بالتحالف مع يلبغا املجنون ضد السلطات أبو  بن

يل اهلواري من ديروط اململوكية لكي يزعج عروشهم بل أنه يتحالف معهم غريب بن ع

م عىل يد جنتمر بن عبد اهلل الرتكامين 1401لكي يعكر صفو راحتهم حتى قتل سنة 

 األولالذي توىل حكم بالد الصعيد من قبل السلطان فرج بن برقوق فتوىل أخيه يوسف 

تني  اهلواري والذي ظل يؤسس يف دولته الذي كان له الفضل مع اهلوارة احللفاء املرسا

ضد تيمورلنك الذي غزا بالد الشام الذي قام باهلجوم املغويل الثاين وكان يف احلرب 

يف  اعصار جديد عمل عىل خلل توازن القوى الدولية يف قارة آسياحتى امتدت جنوبً إ

م بعد أن هزمت جيوش اهلوارة عرب الكنوز من هناك وأجلوهم وأسكن 1412سنة 

ن استعربوا وسكنوا بعد ذلك شامل دنقل ومن معه من النوبيني الذيآل  اهلوارة وهم

فرع هلم الكمياالب ودخل  أكربالسودان ألهنم بعد ذلك توسعوا يف شامل السودان و

عىل حكم املامليك بعد  اخطً ساالكنوز العرب يف عداد النوبة وكان املجتمع اهلواري 

م وتغري شكل املجتمع املرصي من جمتمع 1412حكم مجهوري سنة إىل  ألن حتول

ئي هذا ما دفع املؤيد شيخ سنة إىل  اقيملكي ر م أن حيافظ 1416جمتمع مجهوري عشوا
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عىل عالقات املودة مع حاكم هوارة يف جرجا بالصعيد الشيخ يوسف اهلواري وأخاصة 

أنه أمد يف أزمته املالية وحافظ يوسف عىل هذا العهد حتى مات املؤيد شيخ سنة 

الذي  األول إسامعيلوىل احلكم ابنه م وت1422م ومن بعده يوسف اهلواري سنة 1421

عروبيته ورفضه حلكم العجم وقد حتالف  اكان دائم التمرد ضد احلكام املامليك معلنً 

م واهنزم 1432مع الشيخ عيل بن رماح يف احلرب ضد آقبغا اجلاميل الذي هامجهم يف سنة 

م حسني الكردي أمامهم آقبغا اجلاميل مما دفع برسباي خوفا من قوة سلطاهنم أن يرسل هل

بكريم الدين ابن كاتب املناخ ولكن قامت حماولة اسرتضاء لتهدئة وفض  امدفوعً 

ئب باهظة عىل الشيخ  التحالف عندما انفض التحالف فرضت الدولة من جديد رضا

اهلواري تنبه فقام بتشجيع الشيخ عيل بن رماح  إسامعيلاهلواري املهم الشيخ  إسامعيل

اهلوارة املتواجدين هناك لزيادة الثقل السيايس وعندما بالسكن يف حوش عيسى مع 

البحرية فقاموا بالثورة والتوجه جهة الصعيد إىل  عرف بذلك برسباي رفض هلم السكن

للحرب ولكن هزمهم برسباي وهم يف الطريق نحو الصعيد وهذا ما دفع بالقبض عليه 

لصغري وتويل ابن عمه ومعهه ابنه بكر ا األردنم وإيداعه يف سجن الكرك ب1434سنة 

 إسامعيلاهلواري الذي ثارت عليه اهلوارة مطالبة بعودة  إسامعيليوسف بن حممد بن 

م يف الوقت الذي احتدا معهم هوارة بحري مطالبة بعودة احلاكم 1438للحكم سنة 

عىل دولة هوارة ومل يكن  ولكن دون جدوى عني عيل بن غريب حاكاًم  إسامعيلاهلواري 

ء بل كانوا يف حرب ضد املامليك ممثلني العروبة يف مهدها بل كانوا من هوارة يف هدو

املدافعني عنها فقووا سلطاهنم بانقالب يوسف بن برسباي ضد جقمق ولكن اخلوف 

ية  الذي سيطر عىل بعض النفوس هو الذي دفع عيل بن غريب اهلواري أن يسلم الرا

 ا م ترك أثرً 1438حادث سنة  انقالب لكنأي  للمامليك من جديد واخلوف من حماولة

عند املامليك وهو اخلوف من سلطان اهلوارة يف صعيد مرص ولكن اخلوف انقشع وعاد 
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م 1440بن يوسف اهلواري ثانية للحكم سنة  إسامعيلامليل من جديد للحرب بحضور 

تيني من جديد وكان قائد  الذي استهل عهده باحلرب ضد املامليك وبالتعاون مع املرسا

ته حم مد القليعي اهلواري الذي اشتدت احلرب عليه من قبل املامليك فقام بقتله قوا

م وهذا ما دفع بعد هزيمة حممد 1447سنة  األولاململوك سودون رجل جقمق 

اهلواري احلاكم ويسجن ثم يعدم يف القاهرة سنة  إسامعيلالقليعي أن يقبض عىل 

اهلدوء ويرغب يف إىل  لم وتوىل عيسى اهلواري شياخة عرب هوارة وكان يمي1449

توسعة ملكه بالسالم السيايس مع السلطان جقمق لكي ال يالقي مصري الشيخان 

احلكم البنه سليامن  ااهلواري وحممد اهلواري لذلك مات عيسى يف هدوء تاركً  إسامعيل

اهلواري الذي توىل احلكم فأثار  إسامعيلبن عيسى ولكن تداخل معه ابن عمه يونس بن 

اآلخر فتغريت السياسة اململوكية اهلوارية يف زمنه فقام بالتحالف مع شيخ  هو املتاعب

م وقام باالنتفاضة ضد البحرية للضغط عىل السلطات 1461عرب السعادي يف سنة 

ولكن أعلن الوالء ألن ابن تغري بردي  اإلسكندريةاململوكية لسكنهم يف البحرية و

السلطان من غري طائل إىل  من الصعيد وطلعاجليزة إىل  أن جاين بك الدويدار عاد»يقول 

م ألن األمور هدأت بعد 1462ملة من جديد يف سنة ساأنه أقر سياسة املأي  وال حرب

م القادمة ثائرً  حتى  ا ذلك يف الوجه البحري عىل مضض منه ألن عاد من جديد يف األعوا

زم جيشهم م ورغبت يف عزله بعد أن ه1467سنة  اضاقت به السلطات اململوكية ذرعً 

بقيادة مهدي الظاهري الذي أصابه بجروح شديدة ومميتة واستطاع بعد ذلك بالتفاوض 

السلطان إىل  أن يقنع يونس بالنزول البن عمه سليامن بن عيسى اهلواري وأرسل بذلك

خلشقدم الذي مات يف نفس العام ولكن من الواضح إبان  ايلباي الذي توىل احلكم خلفً 

دولة اململوكية أخذت تئن من الضعف ببسب الثورات العربية سلطان خشقدم كانت ال

الرافضة للحكم األعجمي فلم يكن الرغبة يف القتال ألن يونس اهلواري تنازل طواعية 
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مقابل إقطاع معني له فلم تعد الرغبة عارمة يف احلرب هذا شجع سليامن اهلواري هو 

شعل احلرب بل تتسع الوحدة اآلخر أن يتحالف من جديد مع حممد بن عيل اهلواري وي

ل يشبك الدويدار ساالعرب يف الرشقية يف ذات اللحظة لذلك قام قايتباي بإرإىل  لتصل

الذي أرهب الصعيد كام يقول ابن إياس فقام بدفن الناس أحياء وشوى أناس وهذا ما 

جعل سليامن يعلن الوالء والطاعة من جديد ولكن يبدو أن الرغبة يف تلك املرحلة 

دلوجية هو العربنة يف مواجهة احلكام الرشكس فعاد سليامن من جديد منتفض عىل األي

الشهري هبامم  األول أمحدمنه أخاه  م فوضع بداًل 1474الدولة اململوكية لكنه عزل سنة 

حتى  ساما قيل عنه مهام سيبيه الذي وسع سلطانه ضمنت له إقطاعية البهنأو  األول

ة مقابل املهادنة والطاعة وتم سجن سليامن يف وصل ملكه لسواقي موسى يف اجليز

ضد ابن عمهام  إسامعيلبن  أمحدم فثار يونس ومعه أخاه 1476القلعة الذي تويف يف عام 

بن عيسى ومستضعفني لذلك قام  أمحدبن عيسى مستكثرين ملك ابن عمهام  أمحد

خ يونس يشبك الدويدار بإعالن احلرب عليهام ولكن من الواضح اهنزم عىل يد الشي

مفعادت احلرب من جديد سنة 1476ه سنة استقاللاهلواري املنتفض الذي أعلن 

بن عيسى اهلواري والذي انتهت هبزيمة  أمحدم بني يشبك الدويدار وبني الشيخ 1477

سببا الفتنة  أمحدوفر من وجهه الذي تويف بعد ذلك فتم القبض عىل يونس وأخاه  األخري

ولة اهلوارية ولكن عاد يونس من جديد بعد أن فر من وتوىل يشبك الدويدار حكم الد

سجنه للحرب ضد برسباي الذي خلف يشبك يف ذات العام واهنزم بر سباي أمامه 

ومن ضيق قايتياي من يونس هذا ولكم من الواضح انشق الصف اهلواري بعد هذا 

 األولاالنتصار ألن يونس طمع يف حكم الدولة اهلوارية الضخمة فقام داوود 

برسباي فعاد يشبك سنة إىل  االنقالب عليه وهو ابن الراحل سليامن اهلواري فانضمب

إىل  اهلواري فانترص عىل يونس الذي هرب من وجهه األولم مقرا حلكم داوود 1478
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يف ذات العام  أمحدبالد النوبة واستطاع يشبك أن يقتله ويقطع رأسه ويقبض عىل 

لسخاوي أنه منظر تقشعر له األبدان ووصفه ويعلقهم أحياء عند باب زويلة ويقول ا

يفرس السخاوي بأن يونس هذا سنة  أمحدإبن إياس بالشجاع ومات يونس وأخاه 

م قد جرح من قبل يشبك الدويدار لذلك كان بينهام ثأر ومن الواضح يرهب 1466

د حمم مرياألالعرب لكي ينتفضوا عىل سلطان الدولة اململوكية ومل هتدأ األوضاع بل قام 

بثورة ضد ابن عمه داوود بن سليامن اهلواري فرمن وجهه داوود  إسامعيلبن يونس بن 

م الذي 1483اقربدي الدويدرار سنة إىل  وتوىل احلكم حممد الثاين اهلواري ولكن جلأ

إقطاعه من جديد ولكن من الواضح أن حممد بن إىل  ألزمه حممد الثاين باخللع والعودة

للشغب مثل أبيه وجده وكان ينتفض فانتفض للمرة الثانية  ا يونس اهلواري كان مثريً 

ءة املصادر من هوارة برقة مع الشيخ 1486سنة  م وحتالف هو اآلخر كام يظن من قرا

اهلواري فعاد من جديد روح الثورة العربية ضد السلطان اململوكي ومن  إبراهيم

حسن  مرياألد قام عمر اهلواري كانوا منتفضني عىل بعضهم البعض فقآل  الواضح أن

مع حممد بن يونس ولكن  امتحالفً  األولبن عيسى اهلواري ضد ابن عمه داوود  أمحدبن 

اهنزما أمام داوود بمفرده الذي مل يلجأ للسلطات اململوكية كام فعل من قبل ومن 

الواضح أن ريان أخاه من قبل قد قتل بسبب هذا الشغب ضد ابن عمه داوود اهلواري 

عات فيام بينهم هو مرياث الراحل الشيخ مهام م وكا1484سنة   األولن الرس الرصا

ع بينهم عىل هذا النحو  أمحد بن عيسى الذي ضاع ملكه وذهب البن أخيه فكان الرصا

ما بني حسن وشقيقه من قبل ريان وابن عمهم حممد بن يونس اهلواري كانت سمة 

ع هذه الفرقة بني  األحداث من بعد سنة العمومة هي التي ظهرت يف  أوالدالرصا

أن أقر له أي  األولم عىل داوود 1493م لذلك يقول إبن إياس أنه خلع يف سنة 1474

عمر البنداري ولكن انقلب عليه اقربدي بأنه آل  بملكه دون عن باقي األعياص من
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وتوىل  األولم وتم إعدام داوود 1496يف سنة  أسيوطقبض عليه وهو يف منفلوط ب

من الواضح كام يفرس ابن إياس ( عيل الثاين)  بن عيسى اهلوارياحلكم عمه الشيخ عيل

ه فتواطئ مع املامليك اجللبان ومن أهم استقاللأن قتل داوود الثاين هذا أنه أراد أن يعلن 

ضعف الدولة اململوكية بسب ثوراهتم املستمرة فتواطئ مع كبريهم جانم  أسباب

ن بعد إعدام داوود الثاين فهرب من حاكم منفلوط ثار م جرودلكن جانم األ جروداأل

جرجا حيث شيخ العرب عيل بن عيسى وهناك كانت الفتنة بني إىل  وجهه اقربدي

( جد احلميدات) ابن الشيخ عيل بن عيسى وبني الفارس املغوار محيد بن سليامن إبراهيم

عمر بن عبد العزيز ضد عمهم آل  م ضد آقربدي وانضم حلميد فيها مجيع1496يف سنة 

لشيخ عيل بن عيسى اهلواري ولكن خشى السلطان حممد بن قايتباي فقام بإعادة تعيني ا

اقربدي من جديد عىل ما هو لكي تعاد له هيبته أمام العرب فتمكن آقربدي منهم وثبت 

الشيخ عيل بن عيسى اهلواري عىل حكم دولة اهلوارة ولكن الشيخ عيل الثاين اهلواري 

لة باجليزة م وأعلن انتفاضة جديدة هناك 1498والبحرية يف سنة  تعاون مع عرب غزا

استطاع رجاهلا هزيمة املامليك هزيمة شديدة يقول ابن إياس عنها أهنا كانت كرسة قوية 

م. 1378هلم حيث يرسد ابن إياس أهنا تشبه حادث سنة 

عربية أقروا فيها سيادة عند دخول العثامنيون مرص عقدواأ تفاقات مع القبائل ال

تعهد هؤالء الشيوخ بحفظ األمن  ىف سيادهتم وذلك مقابلالتي  شيخ القبائل عىل املناطق

خلع السلطان سليم عىل شيخ العرب ) مثلةاألهذه  وتنمية الزراعة ومجع الرضائب ومن

ليه عىل بن عمر شيخ هوارة فخلع ع مرياألإليه  وجاء اجليزة إقليممحاد شيخ عرب غزاله ب

عدى وكتب هلم بني  علم الدين شيخ مرياألبأمرية الصعيد بمدينة جرجا وخلع عىل 
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وقد بلغ من طيب العالقات بني اهلوارة والعثامنيني أن عىل بن عمر حاكم ( التواقيع بذلك

قدمت للسلطان بعد تقديم خاير  ـه924الصعيد أرسل هبدية حافلة للسلطان سليم سنه

ان بذلك وأعاد الرسول حممال باهلدايا مع مرسوم عثامنى بك صاحب اليمن ورس السلط

ىف حكم الصعيد وكذلك تبادلت اهلدايا بني الطرفني ىف  هستمراراب واريلعىل بن عمر اهل

ءت العالقة بني ساوعندما  واريعىل بن عمر اهل مرياألعهد السلطان سليامن وعظم شأن 

حكم الصعيد وأرسلوا أحد بكوات املامليك اهلوارة والعثامنيني عزل العثامنيني اهلوارة من 

وفقدا اهلوارة ما كان هلم من  م1576 /ـه983سليامن جنبالط حاكم عىل الصعيد عام  وهو

سيطرة ونفوذ ىف الصعيد بسبب متردهم عىل احلكام وعند دخول نظام االلتزام ىف الصعيد 

الصعيد  أرايضاسعة بحات وسابع عرش سيطر اهلوارة عىل مسامن القرن ال األولىف الربع 

متمرد 1695/ـه1107وأغنى القبائل ىف الصعيد املرصوىف عام  أكرباهلوارة  أصبحوبذلك 

والغالل فأصدر  موالبك وعصوة وأمتنعوا عن دفع األ الرمحن عبداهلوارة عىل بك جرجا 

ويال ومل يستمر األمر ط نتهت هبزيمة اهلوارةاالباشا أمره بمحاربتهم وأرسل هلم محله كبرية 

حتى عاد اهلوارة هم لب الرصاع ىف الصعيد ومن يكسب ودهم يكسب الصعيد ومن 

املامليك الفارين من  أمراءبعض إليهم  التجاءيعادهيم ليس له مكان ىف الصعيد ولذلك 

عدهتم ملحمد بك جركس وحتالفهم معه وهزموا محلة سام مثلةالقاهرة ومن ذلك األ

اهلوارة وىف عام إىل  بك األعرس أمحدالتجاءو م1724/ـه1137ة سن ساالقاهرة عند البهن

للهوارة صالح  التجاءالصعيد وىف نفس العام إىل  م فر عثامن بك الفقارى1736 /ـه1149

 عدة باملال. ساحاكم الصعيد ف واريبك القاسمى صديق شيخ العرب مهام بن يوسف اهل
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 العربيةوارة بالصعيد والسيطرة عليه عىل غري رضا من القبائل اهل استقراركان 

رة  ةالقاطن خرىاأل بالصعيد مثل بنوا الكنز الذين ناصبوا اهلوارة العداء فهاجم اهلوا

وممن ناصب  النوبةإىل  م ودفعوهم1412/ـه 815وأقصوهم عنها  أسوانمقرهم ىف 

ري األلتزامات بالصعيد ولذلك نجد اهلوارة العداء أرسة األمخيمى الذين كانوا هلم كث

م ضد 1695/ـه1107بك سنه  عبد الرمحنحسن األمخيمى يصاحب محلة  مرياأل

حممد بك  إقناعنجح اهلوارة ىف  أمحدم أثناء فتنه أفرنج 1709/ـه1121هوارة وىف عام 

 أوالدهحسن األمخيمى و مرياألالكبري حاكم جرجا باحلصول عىل فرمان من الباشا بقتل 

 حسن األمخيمى والكثري من رجاله مرياأل أوالدال تم اهلجوم عليهم وقتل أثنني من وفع

النهب والسلب  أعاملومما يدل عىل قوة اهلوارة بالصعيد أنه عندما قامت قبيلة املغاربة ب

السلطان العثامنى مصطفى خان أصدر فرمان إىل  هايلوأشتكت األ هم وقبيلة النجام

 ستعانةدهم واالسابالقضاء عىل ف هيأمر م1697/ـه1109 ةلواىل مرص حسني باشا سن

دهم وهذا يدل عىل قوة سابعربان اهلوارة بجرجا وجهزت التجريدة وتم القضاء عىل ف

 .وارة وعلم السلطان العثامنى بذلكه

قوى فرتات أعيد وكانت إنه تاريخ قبيلة اهلوارة العظيمة التي حكمت بالد الص

 يوسف عظيم اهلوارة وعظيم بالد الصعيد. نمهام ب مرياألحكمها هو فرتة حكم 

صبيح أبو  بنبن حممد بن مهام  أمحدمهام بن يوسف بن  مرياألوشيخ العرب 

ثامن  - م 1769ديسمرب  7) وتويف -( ـه1121 - م 1709) ولد يف واريسيبة اهل

أول من أسس النظام اجلمهورى  .(مهام مرياألرب ـه شيخ الع 1183شعبان من سنة 

م وهو بكر 1769م حتى وفاته. 1765سنوات من  أربعستقل هبا ابصعيد مرص و



 

589 

 

 

مرص إىل  هاجرتالتي  الذكور للشيخ يوسف زعيم قبائل اهلوارة تلك القبائل بناءاأل

من ىف صعيد مرص ومتتعت بقدر هائل  استقرتمن املغرب ىف عهد الدولة الفاطمية و

 893) م 1575الثروة والنفوذ وسيطر شيوخها عىل مقاليد األمور ىف الصعيد حتى عام 

ىف فرشوط حمافظة قنا سنة ، زعامة قبائل اهلوارةإليه  آلتالذي ، وكان مولد رجلنا .(ـه

إىل  وبينام كان عىل بيك الكبري يسعى ىف القاهرة وىف الشامل .(ـه 1121) م 1709

كان الشيخ مهام يعمل عىل مد سلطانه عىل ، هبا ستقاللاالىل إ مشيخة البالد ويتطلع

الشالل. ومل تبارح خميلة إىل  كانت تضم كافة أقاليم الصعيد من املنياالتي  والية جرجا

عثامن أطياف اسالفه العظام من بني  إمرباطوريةىف سعيه للخلوص بمرص من ، عىل بك

والتى مازالت  .شاخمة ىف قلب القاهرة م تنتصبأعامهلزالت  سالطني املامليك والتى ما

أيًضا  هتم قائمة ال تربح ذاكرة املرصيني. وهكذا كانتاحتفاالصور مواكبهم واصوات 

 651م / 1253) الرشيف حصن الدين بن ثعلبمرياألذكرى ثوروة العرب بزعامة 

حية ىف نفوس العرب ومستقرة ىف وجدان شيخهم ، الصعيد استقاللوالتى إنتهت ب(، ـه

 أمريعزتلو »م حتى يصبح  1760فال هتل سنة ، مهام. وينجح عىل بيك الكبري ىف مسعاه

بعدها ىف تثبيت  كبريا للمامليك ويتوىل منصب شيخ البلد. ويميض «اللواء عىل بك

مركزه بالتخلص من منافيسه من كبار املامليك من أمثال عبد الرمحن كتخدا وحسني 

ىف تعزيز قوته العسكرية حتى  وأخذبك  شاهنيو بك كشكش وصالح بك القاسمى

بلغ عدد مماليكه الستة آالف. ومىض ىف تكوين التحالفات ونسج املؤامرات للقضاء 

عىل بك من كبار املامليك الذين ينازعونه سلطانه  يعىل كافة القوى املنافسه له. وينته

ليدخل  ،ـه 1181م /  1767سويف ىف سنة بني  ىف معركة حاسمة دارت رحاهلا شامل

 وظهر بعد ذلك الظهور مرص ورياستها. إمارة»بعد ذلك القاهرة وقد ثبتت أقدامه ىف 



 
 

590 

 

 

، وقتل املتمردين وقطع املعاندين، والشامية، التام وملك الدياراملرصيةواحلجازية

ئد، وخرق القواعد، وشتت شمل املنافقني وينجح الشيخ مهام هو اآلخر  «وخرم العوا

من ، ـه حتى تصبح كافة أقاليم الصعيد 1181 /م  1767فال حتل سنة ، عيهساىف م

 حتت سيطرته.، أسوانإىل  املنيا

الرجل قدما ىف تأسيس شبه دولة. فينشئ الدواوين إلدارة شئون  ويميض

ويشكل قوة عسكرية من اهلوارة ، الواقعة حتت سيطرته ولرعاية العاملني فيها رايضاأل

هم من بقايا أكثروالقواسة و األجنادكان عنده من » الصعيد فـإىل  ومن املامليك الفاربن

لدوا وختلقوا بأخالق إليه  انتسبوا وإليه  انضموا القاسمية  وهم عدة وافرة وتزاوجوا وتوا

 هايلكان يعقدها لسامع شكاوى األالتي  وتشيع أخبار جمالسه. «تلك البالد ولغاهتم

ال يستننكف من حمادثة ، الغنى منهم والفقري، ىف ذلك اجلميع يوحلل مشاكلهم يستو

 اقرتبذا إعاما وضع بجانبه فنجانا ىف قطنة وماء ورد ف ساذا جلس جملإ»أجالفهم فكان 

مسح بتلك القطنة عينيه وشمها بأنفه حذرا  انرصفوا منه بعض األجالف وحتادثوا معه و

التي  وضعه الشيخ مهام لألمن والعنايةالذي وقد أدى النظام . من رائحتهم وصناهنم

 ملـاإنـه  .«ازدهار الزراعة وحتقيق الرخاء لألهاىلإىل  ان يبذهلا لصيانة الرتع واجلسورك

جهة قبيل ملنابذة شيخ العرب مهام وجرى بينهام الصلح إىل  الذهبأبو  ب حممـد بـكذه

مصـر إىل  عىل أن يكون هلامم من حدود برديس وتم األمر عىل ذلك ورجـع حممـد بـك

ل له: إين أمضيت ذلك برشط أن تطرد املرصيني الذين عندك وال أرسـل علـي بـك يقـو

 أسيوطإىل  تبقي منهم أحًدا بدائرتك. فجمعهم وأخربهم بذلك وقال هلم: اذهبوا 

واملكوـها قبل كل يشء فإن فعلتم ذلك كان لكم هبا قوة ومنعة وأنا أمدكم بعد ذلك 

وحتصنوا  أسيوطفملكوا  يوطأسإىل  باملال والرجال فاستصوبوا رأيه وبادروا وذهبوا 
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 عيل بك.إىل  هبا وهرب من كان فيها ووردت األخبار بذلك

فيحشد له عىل بك الكبري ثالثة ، وهكذا كان الصدام بني الرجلني حمتوما

وتدور املعركة . «ملكوهااو أسيوطإىل  ذهبوا ا»جيوش وجيمع قوادها ويوصيهم قائال: 

حق سانتصار التسفر عن  أسيوطجبانة  عند( ـه 1183) م 1769الفاصلة ىف يونيو 

قبىل بقصد حماربة مهام إىل  ا ثم ارحتلوا أيام أسيوطأقامو بجليوش عىل بك الكبري وبعدها 

حممد  املنهزمني فراسل مراءمن األإليهم  نضماجتمع كبار اهلوارة مع من اواهلوارة. و

ابن عم مهام  عبد اهللأبو  إسامعيلالدهب مملوك عىل بك الكبري لرياسل أبو  بك

قوله وصدق هتويامته وتقاعس وتثبط عن إىل  ستاملته ومناه برياسة البالد حتى ركناو

ئفه وملا بلغ شيخ العرب مهام ما حصل ورأى فشل القوم خرج من  القتال وخذل طوا

سنـا فامت يف الثامن من شعبان إجهـة إىل  فرشوط وتركها بام فيها من اخلريات وذهب

فقىض عليه ( 1) «قمولة»ودفن يف بلدة تسمى ( م 1769ديسمرب  7 - ـه 1183من سنة 

اجلليل املعظم ، اجلناب األجل والكهف األظل» هو( هوراهبا رمحه اهلل. مكمودا مق

واملالذ املفخم األصيل امللكى ملجأ الفقراء وحمط الرجال الفضالء والكرباء شيخ 

صبيح أبو  مد بن مهام بنبن حم أمحدرشف الدولة مهام بن يوسف بن  مرياألالعرب 

هبذه الكلامت رثى اجلربتى  «ومن كل خريه يعم القريب والبعيد سيبة عظيم بالد الصعيد

سبقت التي  تتابع ظهورها ىف فرتة آالم املخاضالتي  واحدة من تلك الشخصيات الفذة

ستقالل اجلديد ألمة بلغت من العمر عتيا وبدأت ىف التململ من حكم الوالدة عرص ا

عثامنيني واملامليك. ووصل حممد بك ومن معه فرشوط فلم جيدوا مانعا فملكوها ال

وغالل  أموالمن ذخائر و أتباعهه وأقاربوا مجيع ما كان بدوائر مهام ووأخذوهنبوها 

( 2) وزالت دولة شيخ العرب مهام من بالد الصعيد من ذلك التاريخ كأهنا مل تكن "
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درويش وشاهني وعبد الكريم. وملا مات الذكور ثالثة وهم  داألوالوخلف من 

خوته إ أكرباهلوارة قدموا ابنه درويًشا لكونه  أكابرن إثم  مراءانكرست نفوس األ

ماًنا من حممد بك أخذ أفمنهـم مـن  مراءمـا األأشاروا عليه بمقابلـة حممـد بـك ففعـل وأو

بالد الشام إىل  فرساناحية درنه ونزل البحر وإىل  ومنهم من ذهبإليه  وقابله وانضم

خر. حرض درويش صحبة آحتت مسمى  ةبعض القبائل العربيإىل  ومنهم من انزوى

بلـده. فلـم إىل  عطاه بالد فرشوط ورجـع مكرمـًاأمرص وقابل عيل بك وإىل  حممد بك

 أتباعهبيه وأنه صار يقبض عىل خدم أول ما بدا يف حكمه أحيسـن السيـر ولـم يفلح و

م وقبض علـى رجـل يسمـى زعيتـر وكيـل البصـل املرتب ملطابخ مواهلأويعاقبهم ويسلب 

كتخـدا  أمحدعلـي بـك فعيـن عليـه إىل  خبـاره بذلـكأ عظيمة ووصلـت أمواالخذ منه أبيه فأ

حتى قبض منه مقادير عظيمة  موالواملامليك وطالبه باأل األجنادمن بعده إليه  فرساو

منه مجلة  وأخذ إمارته أيامعد ذلك حممد بك يف خمدومه واقتدى به بإىل  ورجع هبا

والنحاس قناطري  واينما يف دورهم من املتاع واأل أخرجوا من بعـده حتى  أتباعهوكذلك 

جـل استخـراج اخلبايـا حتـى هدمـوا الـدور واملجالـس ونبشوـها مقنطرة ثم تتبعوا احلفر أل

جاليـًا عـن وطنـه ومل يزل هبا حتى  مصـرإىل  باخـرة ىف حرض درويش املذكـورأوخربوـها و

ويتعيشون  الوقف أرضبحاد الناس. واستمر شاهني وعبد الكريم يزرعان آمات ك

د بك يف سنة أف حتى ماتا. وخلف  مورالفرنسيس أل أيامـه  1214ما شاهني فقتله مرا

ترك نه مات عىل فراشه قريًبا من ذلك التاريخ وإما عبد الكريم فأو حممًدا. ولًدا يدعى

ولكن  سفار.لينا من األإولًدا يدعى مهاًما دون البلوغ يوصف بالنجابة حسبام نقل 

الصعيد وبثوها يف كلامت موال أهل  ذكرى شيخ العرب مهام بقيت وحفظتها ذاكرة

 قوم يا) مهام ويبدأ املوال مناشدا إياهإىل  حزين يغنونه كلام هيجت مرارة الواقع شوقهم
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زرع وقوت عيالك/ فرشوط قادت عليك نار/ والبيه اوسعى وروح سنار/ امهام و

 ( عدى وجالك

ولذلك كان يطلق عليهم  قيةرشحييى بمدينة بلبيس بال أوالدأول ما نزول 

قوة رة  ثم الرشا مناع وأبو بدار السالم حييى  أوالدبمنطقة السديرة بسوهاج وينترش هوا

والذي  ىاجلد حييإىل  واحد فجميعهم يرجعأصل  م مندياب ومجيعه ونجع سعيد وأبو

بن حممد احلسني  ىللهجرة وحيي 1040لف للهجره تقريبا عام بعد األ األوىلولد يف املئة 

شمخ بن سالمة هزل بن عوض بن السلطان عبد اجلليل النميس والسلطان  أمحدبن 

العوضية والذي  فرشا لأل ةالذهبي ةيف السلسل 34النميس صاحب احللقة  عبد اجلليل

النميس بن نرص الدين هوبر بن رساج الدين  عبد اجلليليتسلسل نسبه كام ييل السلطان 

جراب بن حسني أبو بن عيل نور الدين بن حممد مجال الدين بن وفا بن عيل مفرج 

املغريب بن حممد  إبراهيمدور بن عيل البدري بن بطح اجلمييل بن السلطان حسن األاأل

ن بن عيل املغريب ساالسباع بن عمر تلأبو الزهري  إسامعيلبكر الفايس بن  أيب القاسم بن

سهب نمي بن مويس األأبو  عثامن بن حسني الفايس املغريب بن حممد مرياألالفايس بن 

بن عيل بن حممد املهدي بن حسن اخلالص العسكري الزكي  عيسىبن حيي الغريب بن 

د بن عيل الرضا بن مويس الكاظم الصادق بن  للصدق بن عيل اهلادي بن حممد اجلوا

طالب بن عبد املطلب بن هاشم أيب  حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل

يف زمن شيخ العرب مهام حييى  بن محد بن حيي بن عمران بن عبد الرمحنوكان الشيخ 

طوق  أوالدهم أراضي ظلتةحييى  أوالد استقالل بل حافظ عىل ةاهلاممي أحكامومل يمنع 

 م وزوال دولته عىل1769نه هزيمة شيخ العرب مهام يف عام أ ا عىلاستقالهل رشق عىل
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عيل توقيع وثيقة مع اهلواري  يد عيل بك الكبري وايل مرص اضطر عيل بيك الكبري

الرمحن بن محد باعتباره صاحب احلل والعقد يف زمانه فعندما جاء حممد عيل باشا  عبد

الكثري من  حييى وقد سيطرت عىل أوالدم كانت قبيلة 1805م واليا عيل مرص عا

حييى بالشجاعة  أوالددياب وقد عرفت هوارة وأبو مناع ونجع سعيد أبو يف  رايضاأل

دحية الكلبى أو  حييا الكلبي من بني حييى أوالدوقيل أن ( ةقدام والكرم والشهامواإل

انى اليمنى وكان هذا شائعا كلب بن وبرة من قضاعة من محري بن سبأ القحطبني  من

إليه  الذي تنتسب وسيدنا دحية الكلبى من صحابة الرسول الكريم حييى أوالد أبناءبني 

تشبه به جربيل عليه السالم وهو خياطب الرسول الكريم الذي وهو  حييى أوالدهواره 

م قال أشبهه يقصد جربيل  هلأسوحينام   وبدحية الكلبى وه عليه السالمالصحابة الكرا

القيس بن زيد مناة بن عوف بن  دحية بن خليفة بن فروة بن فضاله بن زيد بن امرؤ)

الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن  عذرة بن زيد

( بن يعرب بن قحطانبن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب عمران بن احلاف بن قضاعة 

ء ىف الشجرة النعامنية ما هو مما ذكرته الوثيقة أن مجاعة كان شائعا قديام وجاالذي وهذا 

بة املدفونة تأمروا  وأن حممد ومناع من ولد دحيه الكلبى سعيد بن غريب سكنوا العرا

دحية الكلبى توىل بني  بن حممد بن دار بن عبد العزيزعمر بن مرياألعىل هوارة وأن 

ومما جاء ىف  دحيه الكلبىبني  الصعيد ولذلك كان شائعا قديام أن هوارة من إمارة

 من رام بن ثعلبه من خوالن ( ل حياآ)أهنم  

 عامر بن بكيل من مهدان شهدوا فتح مرصبني  وهم بطن من

، حييى بضع كيلو مرتات شاميل مدينة دار السالم أوالدوتقع منطقة . وعسكروا ىف اجليزة

متامخة لنواحي مركز ، الشاملية ملركز دار السالم ومن الشامل متتد حتى آخر احلدود
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ته رشق يف اجلهة الغربيةأ وناحية نجوع مازن ، مخيم. وحيدها من جهة اجلنوب ناحية مزا

مقابال ملركز جرجا يف قسمها ، يف اجلهة الرشقية. وحيدها من جهة الغرب هنر النيل

اجلهة الغربية من ضفاف النيل. الشاميل ومركز البلينا يف قسمها اجلنويب اللذان يقعا يف 

التي متتد رشقا ما بني ، األمحرأما من جهة الرشق فتتاخم املنطقة سلسلة جبال البحر 

وقد ، رشقا األمحرالبحر إىل  ع لتصلساهضاب وتالل ومناطق صحراوية متفاوتة االت

نواح ثالث إىل  وتنفسم إداريا غلب سهوهلا يف التوسع الزراعي والسكاين.أتم استغالل 

 هي:إدارية كبرية 

 ( ،)

كل ناحية منها تضم عددا من القرى والعزب والنجوع. وذلك تباعا للتقسيم اإلداري 

، نواحيإىل  واملركز، مراكزإىل  واملحافظة، حمافظاتإىل  حيث تقسم البالد، يف مرص

 مركز عىل النحو التايل: حمافظة)، والعزب والنجوع والناحية تضم عددا من القرى

ْفر يف تقسيامت الوجه البحري والنْجع يف الوجه  كفرأو  نجعأو  عزبةأو  ناحية قرية والك 

ويسكن يف  .(عزبة كذاأو  فغالبا ما يقال: نجع كذا، قريةاسم  وهناك يكاد خيتفي، القبيل

األستاذ حممد رمزي يف  ويذكر أخرىل حييى وغريهم من قبائ أوالدقبيلة  أبناءقراها 

كانت اآلن  حييى أوالدكتابة القاموس اجلغرايف للبالد املرصية أن املنطقة التي عليها 

 وامتداده من جبل طوخ شامال، تسمى رشقي املرج البحري؛ وهو مرج بني مهيم قديام

قبيل إىل  قسموين، قرية اخليام جنوباإىل  (عند التقاء اجلبل بالنيل عند نفق حلايوة)

صالح األرمني أبو  ؛ وذكرها«أْفُيود أرض»وبحري؛ وهو مذكور يف الطالع السعيد بـ 

اخليام ) الشامل بالرتتيب نواحيإىل  ؛ وهذه املنطقة تشمل اليوم من اجلنوب«أقنو أرض»

حييى  أوالدطوق ومزاته رشق و أوالدمل وسا أوالدخلف والكشح والنغاميش و أوالدو
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ويف العهد ( رأس اجلبل امللتقي بالنيلإىل  حييى بحري أوالديى احلاجر وحي أوالدقبيل و

 أوالدو، طوق أوالدو، اخليام) :هي، ثالث نواحإىل  املرج أرايضالعثامين قسمت 

إال أنه كام ، حييى كان بالسديرة بباطن اجلبل أوالدوعىل الرغم من أن أول نزول  .(حييى

حييى  أوالدت أصبحف،  قد استهوهتم ناحية الغربيبدو أن املنطقة اخلصبة عىل نيل مرص

حييى  أوالدمن الوجهة اإلدارية. فكام جاء يف القاموس اجلغرايف أن بالد  األصلقبيل هي 

وكل القري شامال وجنوبا كانت . «حييى رشق املرج البحري أوالد»كانت تسمى قديام بـ 

تة ونجوع مازن؛ ثم قسمت يف ، تابعة هلا  أوالدناحيتني: إىل  1888سنة بام يف ذلك مزا

حييى بحري وهي  أوالدو، وكانت تابعة ملركز البلينا، األصلوهي ، حييى قبيل

تة رشق عن ، املستجدة حييى قبيل  أوالدوكانت تابعة ملركز جرجا. ثم انفصلت مزا

تة رشق سنة ، مع نجوع مازن 1875إداريا يف سنة  ثم انفصلت نجوع مازن عن مزا

 حييى قبيل.  أوالدحييى احلاجر فكانت تتبع  أوالد. أما 1900

حييى منترشون يف قري  أوالدحييى بمركز دشنا بمحافظة قنا وبقية قبيلة  أوالدو

دياب وأبو مناع ونجع سعيد بمركز دشنا قنا. وهم مشهورون بالكرم أبو  ونجوع

ملناصب كام وصفهم عيل باشا مبارك يف اخلطط التوفيقية؛ وقد تولوا أهم ا، والشجاعة

ومن  .منذ عهد حممد عيل باشا أسيوطو( سوهاج) السياسية واإلدارية يف قنا وجرجا

بك عمر بيت الوكيل باجلحاريد وعائالت حممد  أمحدبيوهتم بيت عمر وكبريهم العمدة 

 أغا إبراهيمو والنقر والسباعى دياب.أبو الشيخ بنجع سعيد وبيوت 

 ( حييى الصغري - نىالعمرا  - حممد - يوسف) حييى الكبري ومنه

 ( املشايخ) أمحدفمن ( سليامن - عبد الرمحن - عمران - حممد - أمحد) حييى أعقبومن 

 ( بحريمناع  أبو – اجلحاريد - الرقاقنة - شيخ جامع) ومن حممد
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 ( السيىل - نجع احلاجر - نجع الربيج - نجع احلسني) ومن عمران

 ( مناع غرب أبو – نجع سعيد - شناهرةال - الزوازى - نجع العزبة) عبد الرمحنومن 

نجع الشيخ  - نجع الغليظ - نجع الغرقان - نجع الكرنك) ومن سليامن

 مناع بأبو عيل

بىل - الرسول عبد – دياب - حممد - حييى) ومن العمرانى  ( محادى - الرشا

 حييى بن عمران بن حييى - 1 

بلة بأبو ) عبد الرسول بن عمران بن حييى وهم - 2  ( ديابالرشا

رسور بن  أوالددياب ومحاد ) وذريته هم، عبد القادر بن عمران بن حييى - 3

هي الذرية التي سكنت رشق جرجا ( بدشناأيًضا  وهم، عبد القادر بن عمران بن حييى

وهذه ذرية حييى الصغري بن  ها يف اجليلأراضيها وأمالكدشنا بعد توسع إىل  ثم امتدت

 ( وحممد ومحد أمحد) : خلف ثالثة: وهمعمران بن حييى يف دار السالم

 : وهو جد املشايخأمحد - 1

بكر والعصارة والشيخ جامع والدنافقة هم أبو  أوالد) هوذريت حممد: - 2

 رجل 11ألنه خلف ، حممد بن حييى وبقية ذريته بأبو مناع أوالد

 :(خلف عمران وعبد الرمحن وسليامن) وذريته محد: - 3

 ( العزبة والزوازيةوالشناهرة) وذريته يف: عبد الرمحن

 ( احلاجر ونجع احلسني والربج والكرنك) وذريته يف: عمران

 ( الغرقان واحلدانثة وبيت شاهني والكرنك واحلاجر) سليامن وذريته: يف

، القيزان، عيدساامل، نجع املشايخ، نجع الدير) : وتضم قرىحييى بحري أوالد

 .(معالشيخ جا، احلرجة، الدنافقة، نجع عسريي

، خليفة أوالد، بني خالد، الغرقان، العصارة) وتضم :حييى قبيل أوالد
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 ( املراغمة، الشناهرة، الربج، نجع احلسني، احلدانسة

، الكرنك، احلاجر، نجع عامر، بكرأبو  أوالد) : وتشملحييى احلاجر أوالد

 والبالبيش هبامم بن يوسف شيخ العرب. ىحيي أوالدوعن عالقة  ،(العزبة

 احلجاجى هو من قال عنة شيخ عربان اهلوارة مهام بن يوسف بن سبيك.ى يحي

طوق  أوالدواملرج ثالث نواحي اخليام واآلن  قرية اخليامأي  مهيم حتيابني  ى مرجييا حي

البالبيش  طةساحييى حللف الشيخ مهام بو أوالدوقد انضاممت قبيلة  حييى.. أوالدو

حييى كان هلم جيش مشرتك يقوده حسن  دأوالواحد املخطوطات يذكر ان البالبيش و

 طوق سميت عىل اسمه أوالدحرام وان بني  بن طوق وهو من

عبد – الصغري حييى) أنجبالذي  عمران الشيخ أنجب –حييى الكبري 

 ومل( ومحد وحممد أمحد) أنجب الذي الصغري حييى أما .(عمرية – عبد الرسولالقادر

ب الرسول عبد عقب ومن عمرية يعقب  عبد الرمحن) د بن حييى الصغريمح ومن لةالرشا

الذي  حييى بن حممد ومن السالم بدار املشايخ نجع أمحد ومن( عمران – سليامن –

– طايع الشيخ نجع– سعيد الشيخ– رشفات ونجع حممد والشيخ أبومناع ىف وذريتة

 وهم ىحييى بن عمران بن حيي بنو، نجع الدنافقةو السالم دار مركز وىف – العصارة

 :(هبلول - وىساالبهن)

بلة بأبو دياب) عبد الرسول بن عمران بن حييى وهم  ( الرشا

 ( دياب ومحاد) وذريته هم، عبد القادر بن عمران بن حييى

 بدشناأيًضا  وهم، رسور بن عبد القادر بن عمران بن حييى أوالد 

دشنا بعد توسع إىل  وهذه هي الذرية التي سكنت رشق جرجا ثم امتدت

 :ها يف ذرية حييى الصغري بن عمران بن حييى يف دار السالمأراضيو هاأمالك



 

599 

 

 

 :أمحد - جد املشايخ أمحد( وحممد ومحد أمحد) خلف ثالثة: وهم

 ( بو بكر والعصارة والشيخ جامعأ) أوالدهحممد 

 رجل( 11) ألنه خلف، حممد بن حييى وبقية ذريته بأبو مناع أوالدوالدنافقة هم 

 :(الرمحن وسليامنخلف عمران وعبد ) محد

 يف العزبة والزوازيةو الشناهرة عبد الرمحن

 يف احلاجر والكرنك ونجع والربج :عمران

 يف الغرقان واحلدانثة وبيت شاهني والكرنك واحلاجر :سليامن

أبو عمران محادي ( اخلطيب) عمران محادي احلسينات أبوتشت( اخلطيب) 

 دياب  بوأحييى ب أوالدحييى باحلسينات  أوالددياب حسني دشنا 

بني  حييى ىف أوالدوقدرحل منهم الكثري بالقرى املرصية نذكر منهم هوارة 

قوة باشا  أمحدوىف جزيرة ببا والفرجية وعزبة  سويف ىف مركز ببا ويلقبون بالرشا

وىف الفيوم ىف  شمعه وىف الرشقية بمنيا القمح ىف سنهور والوسطى وىف البحرية عائة أبو

بن هالل بن هالل بن عالم بن  عبد الواحدمل بن ساية خليفة بن كثري القرى وهم ذر

 - خليفة) عبد الواحدمل بن سا أعقبحييى قنا وقد  أوالدوى من ساأبو البهن منصور

 حممد - إبراهيم - عبد السالم) خليفة أعقبو( نرص - غريب - حسن – عبد الرمحن

د - عبد املوىل - حسني - اجلباىل واخلزان  ىف طامية وقرصويعرفون بالسيىل و( عبد اجلوا

سنوضحه  وهو ماوينترش هوارة  الفروع من هوارة املوازنهذه  وقد قيل أن والشواشنة

بلة بأبو) ه.وذريت عبد الرسولو بن عمران بن  عبد القادرذرية حييى بن ( دياب الرشا

 ولد 11 أعقبالذي  حييى بن بن حممد ذرية( محاد–دياب ) حييى وذريتة بدشنا

 ىف العصارةو – وغرب رشق دياب أبو) قرى ىف حييى أوالد ويسكن هذريت رشتنتاو
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( هبلول - وىساالبهن) ونجع الدنافقة( عبد النعيم أبو – زيدأبو  - صدقة أبو)

 العمدة - مصطفى - وىساالبهن) وهبا عائالت جامع والشيخ–مناع  والعصارة وأبو

 والشناهرة–( رضوان -عبد اهلل  - عبد العال) وهبا عائالت والزوازية–( العجيالت -

 أبو – الكردى - عيل أوالد – أمحد) وهبا عائالت العزبة وىف –( عمر - احلج) عائالت

خالد وهبا بني  حييى أوالدومن  – سعيد نجع – عبد القادر نجع - محد ونجع –( عمران

 ا عائالتالغرقان وهب( فرج أبو – عطاهلل أبو –عبد القادر  أبو – جاهني أبو) عائالت

 نجع احلسني وهبا عائالت( البكارة - سليامن) احلداشة وهبا عائالت( حسني - يوسف)

نجع الكرنك وهبا ( سليم أبو – مضغة أبو – محد - اهلرن - الوهايبة - الرشيف)

 نجع احلاجر وهبا عائالت( حج عمران - يوسف - دردير أبو – السليامنية) عائالت

 أبو – عثامن - قطامش - محد - خليفة - العوال - اىضالق - أبوودن - عمران أبو)

 ( املناعى - ورك أبو – النقر - عبد احلق - العاقور - عيسى

 حسن - خليفة - الغاميرة - حييى) بكر وهبا عائالت نجع أبو - نجع الغليظ

آل  - محدآل  - آل هريدى) املشايخ وهبا عائالت( عبد القادر حممودآل  - اهلبش -

 سويف والفيوموبني  حييى ىف دار السالم أوالدوىف قرى ( موسىآل  - دياب آل - خرض

بالبدارى وهم 

ويسكنون بالبدارى بنزلة املغربى ( زيدان - قنديل - مطاوع - سعد - مسعود) فروع

  بحريوتل زايد والعقال ال

 أسيوطط برية املندرة بمنفلود خليفة بقالأوو

حييى بن حممد بن دحية بن األصبع إىل  وهم ينتسبون

أمية بني  بن مروان بن حممد بن مروان بن احلكم بن العاص بن أمية من عبد العزيزبن 
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 من قريش وهم من هوارة ىف الصعيد 

إىل  سميت نسبهحييى  بني ة. ما قيل ىف نسب عائله اخلشتي يف ديروط يف قري

وهم من بني  ةسن 500منأكثرحييا وهم يف ديروط  إبراهيمي حممد عبد الرسول اخلشت

 دحية الكلبى من صحابة الرسول.أو  حييا الكلبيإىل  ةحييا نسب

 - أمحد) الصغري حييى أعقبو( إبراهيم–حييى الصغري ) حييى الكبري أعقب

 لوىاحل بائع تعنى واخلشت( اخلشت) إبراهيم أعقبو( يوسف - شاهني–اوى رشق

 وغريه بالبداري والعقال ومطاي ديروط يف جدا كثريه فروع اخلشتي ولعائله بالفارسية

 كيالنىو حلمي أمحد أوالدو عليان أوالدو املداكره) مثل اخلشتي من عائالت وتفرع

شادي أبو  أوالداملشهور بالضبع و عبد اهلل حسن أوالدو بربري احلميد عبد أوالدو

 أوالدحسن سليم و أوالدتوين وأبو  عيل أوالدب وديا والدحمسب وأل أوالدو

حممد  أحفادو( رشيف أوالدحمجوب و أوالدلعال واالد الشيخ عبد وأاملغيث و عبد

 هلم تنتميالتي  ومن العائالت ةطويل ةملدحييى  يف بني ةول عمدأرسحان الذي كان 

 ( مةالرحاي – العقايلة – بدمياط فرع هلم سنان أوالد–يوسف  أوالد–فوىل )

: 

 الزرازرة - السالطنة) وهم عائالتأوالد

.(الغرابلية - احلرابوة - الشمندية - العزايزة - مجعه - العامرنة - العواىص - سنةسااحل -

 البداينة) عائالت وهم 

منه) احلسيناوية ومنهم( العمدة - الواحدى) منهم عائالتو يدة - احلوا  البوادين( اهلرا

ي - الرحمة - ( جع عرسن - الصعايدة - حممدآل  شق - املداكري - احلوينات - فةالطرا

يدة والتقايلة ومنهم عائال يفة واحلسناويةت اهلرا منهم البواضني  واألحايوة وهم الطرا
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من واملوالص يدة  حييى أوالدونجع الديروالشيخ جامع ب الشيخأوالدة بواحلوا واهلرا

بجرجا وسوهاج والكولة والرياينة احلاجربنزلة اهلريدى نسبا هلريدى بن عيسى بن 

يفة طريف بن منةحييى  حييى والطرا  يونس بن عمران من واحلوا

وهم فرع عمران وسموا اليحياب ويسكنون  :

لنيلعنيبس عىل هنر ا

 األمر) ذكر بعضاأس، باليمنحييى  أوالدمن بيوت 

بيت  - بيت حورية - بيت الكريش - بيت حطية - بيت اجلالل - املؤيد – الشامي -

آل  - صابرآل  - بيت احلاكم - بيت األخفش (بيت عدالن - بيت الداعي - شايم

حييى  أوالدالعائالت غري عائالت هذه  نإوقيل ( من بني نوفحييى  آل - اهلاشمي

 بمرص واهلل أعلم.

السامعنة أنسابما قيل ىف 

وهم من عرب السامعنة فخذ  إسامعيلبوهم بكر بن أ)1

 سيناء -( خملد من بيل من قضاعةبني  من عرب املطارفة من الربكات من

ن طريف من قبيلة عذرة بن سعد مهدي فخذ مبني  من) 2

 ةمن جذام اليمنية بالرشقيأو  (سلم بن احلاف بن قضاعةأبن زيد بن ليث بن سود بن 

ء - عدنانبني  من - سليم هوارة.بني  من 3 - أمرا

 نزلوا سمهود - عمرو - عامر عامر - برغوت - عوكل - جابر - ريان - ناهض

 قنا  - هجرى 830قادمون من تونس

 عيل اإلماماحلسني بن إىل  ينتسبوا  أرشاف - اهلوارة

بن حممد  إسامعيل) :اآليتونسبهم ك أرشافوهم  :السامعنه قبيلةفيام خيص طالب أيب  بن

بن  إسامعيلبن بن عىل بن حممد بن رضوان  إسامعيلبن ابن جابر املغربى بن عبد اهلل 
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بن ى بن عىل التقى يبن حيبن موسى بن حممد حسني املغربى  عمر بن عىل بن عثامن بن

د بن عىل الرىض بن حممد اهلادى  بن حسن العسكرى بن عىل اهلادى بن حممد اجلوا

احلسني  اإلمامبن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين 

 :أعقببه النسب  تأبدالذي  إسامعيلو، كام هو كتاب اجلامع لصلة األرحام

، خليفه -4  ،جابر -3  ،عىل برغوث -2  ،ناهض -1)

 ة.السامعن ةدساومجيعهم هم من يمثلون بطون ال( ريان -6  ،حممد -5

 عبد اهللحرب األمة إىل  عباسيون ينتسبوا  - اهلوارة 

النسب إىل:  العباسبني  س ىف نسبساكام هو ىف كتاب األ عبد املطلببن العباس بن 

ر بن  مرياألسمرة بن  مرياألعبد السميع بن  ر بن السلطان حسن كردوم الفوا  مرياألرسا

اليامين  أمحد مرياألمرسوق بن  مرياألحرقان بن  مرياألقضاعة بن  مرياألالديس بن أيب 

 مرياأليمن بن  مرياألقيس بن  مرياألبن  إدريس مرياألاجلعيل بن  إبراهيم مرياألبن 

ياطل بن  أمحد مرياألحممد هاطل بن  مرياألكرب بن  مرياألقصاص بن  مرياألن عدي ب

 مرياألالفضل بن  مرياألي بن نصارسعد األ مرياألذي الكالع احلمريي بن  مرياأل

 عيل بن حرب األمة عبد اهلل بن العباس. اإلمامحممد بن  اإلمامالعباس بن 

 حلوامدة ومنهم فخوذا :أوال :إىل ينقسموا :  - 

 ( الصباحية - احلالدسة - أمحد أوالد - العوايضة - حسني أوالد - سويلم أوالد)

 ( القرموس - خليل أوالد - الزوايدة - حسن أوالد - يوسف أوالد) الزقازقة ومنهم: ثانيا

 أوالد - اهلدايبة - حسن أوالد - إبراهيم أوالد) سنة ومنهم فخوذسااحل: ثالثا

 وتسكن السامعنة شامىل سيناء( اخلضايرة -( لشباناتا) شبانة

السويس بجوار قبيلة العليقات ونزح منهم ىف وادى إىل  ونزح منهم الكثري
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  النيل ىف قرية قاطية وقرية السامعنة قرب فاقوس وهلم فروع

وهبم عائالت  ىف أم عجرم ووعرب سمش وأشكر واحلسنية وىف مركز احلسينية

( راشد - مرشد - مقيبل أبو) ومنها عائالت : كثرية نذكر منهم

 ( إسامعيل أبو – عايد أبو – اخلاليلة) ومنه عائالت 

( عامرأهل  - سويلم أبو) ومنه 

( ديب أبو – الكر - دياب أبو) ومنهم 

 ( سبيت أبو – راشد أبو – عمر أبو) ومنهم 

 - اجلرادات - أبورسحان - الديابات - أهل حسن) نهموم 

 عائلة أبوتوبة( أبوراشد) الفحايلة - املناخزة

 ( مجعة أبو – رهية أبو – موسى أبو) ومنهم 

 ( جنة أبو – سلمى أبو – الكالخية) ومنهم 

 ( حسنأهل  - الدراوشة) ومنهم 

أقدم فرع نزل ىف عرب السامعنة  نهإحلو يقال  ومنهم أبو 

 - زعرة أبو – العوامرة( احلاميدة - رشيف أبو – رشف أبو) ومنهم 

 أبو – سعد أبو أوالد - السعادنة) وىف قرية أشكر عائالت (،قرمد – العواودة - الذريني

 - عامر أبو – سعد أبو – عطوان أبو) أم عجرم هبا عائالت وىف قرية ،(اجلعان - عيل

 القرناوى - سلمى أبو – الطرايدة - سبيتان أبو) وىف قرية عرب شمس عائالت ،(الذريني

 ( الزقازقة - العطاونة - معمر أبو – عامر أبو) وىف منشأة أبوعامر باحلسنية ،(الصباحية -
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 إسامعيلو - ناجيو - وعثامن - وبدوان - البحييص - محدان) وهم عائالت

د - ورباح - عمومة فكلهم ينحدروا من أبوهم بكر  أبناءهذه العائالت ( وعبد اجلوا

وهم من عرب السامعنة والسامعنة فخد من عرب املطارفه واملطارفه بطن  إسامعيلبن 

من الربكات والربكات فرع من خملد وخملد من بيل القضاعية القحطانية وهم من العرب 

من جذام اليمنية وهم بطن من املطارفه ومن بطون أهنم  وقيل .اليمنل أه العاربة من

بعه - واخلاميسة واللصاصمه - املواضية)أيًضا  املطارفة ( والسامعنة - والرضا

م 1630إثر احلرب التي دارت بني قبيلة العدوان وقبيلة املهداويةعام  وعىل، وغريهم

بة   فلسطني وسيناء ومرصإىل  هم الكثريعام نزح من بطون بيل وغري 30والتي دامت قرا

 - ياسني) هم أبناءثالث  أنجبف، وهو من عرب السامعنة إسامعيلبكر بن  أبناء 

 - واعمر - معمر) :وهم أبناءياسني بن بكر ثالث  أنجبو، بفتح العني( وعمر - عمرأو

 - محدان) أنجبف أمحد؛ أما (وحممود - أمحد) ولدان مها أنجبأما معمر ف، ( وجودة

وأما زيدان بن  ،(وحسن - وحممد - زيدان) أنجبوأما محدان ف( وحممدامللقب بأبو زرقة

 - وصالح - ومويس - وحسني - وعبد اهلادي - أمحد:) هم أبناءسبعة  أنجبمحدان ف

 ومصطفي - رمحنال عبد) :هم أبناءثالثة  أنجبوأما حممد بن محدان ف ،(وعيسى - ومحدان

 ،(وحممد - وعبد اهلل - إبراهيم) هم: أبناءثالثة  أنجبوأما حسن بن محدان ف(، وحممد -

وأما ؛ (ومعمر - محاد) أنجبوأما عيل ف ،(ومصطفى - عيل) أنجبوأما حممود بن معمر ف

 - ياسني) خطاب أنجبو( خطاب وهو امللقب بالبحييص أنجبف) اعمر بن ياسني

 - خليل) أنجبف إسامعيلوأما (، عيسىوحامد و - إسامعيل) :سنييا أنجبف(، ورمضان

وأما  ،(وعبد اهلادي - إبراهيم) أنجبف عيسىوأما  ،(مويس) أنجبوأما حامد ف(، وحممد
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اآلن  امخيس وهو) أنجبوأما اعمر بن بكر ف .(ومصلح - عثامن) أنجبجودة بن ياسني ف

 :(وبكر - بدوان) ولدان مها أنجبف وأما عمر بن بكر بفتح العني .(ببيت نتيف اخلليل

، حممد ناجي أنجبف(، ونارص - حممد) عبد اجلواد أنجبو(، عبد اجلواد) أنجبوبكر 

 سليامن)، عبد اجلواد بن نارص أنجبو ،(وحممد - عبد اجلوادو - إسامعيل) نارص أنجبو

  .(وحممد - ومحدان - رباح -

، عائلتنا محداناسم  ل نفسالعائالت فهناك عائالت حتم أسامءبوهناك تشابه 

مثل محدان من بلدة املغار ومحدان بشيت ومحدان رصفند ومحدان يبنا ومحدان البطاين 

محدان بالسوافري الشاملية وهم اسم  وأيضا محدان بنابلس وهناك عائلة صغرية حتمل

 .محدان عبد اجلواد أما نحن يف محدان السوافري الرشقية

وهم فخد  األردنبنو مهدي يف البلقاء بطن من  

من طريف وهم من قبيلة عذره بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إحلاف 

ء ويف متواجدون يف شامل سينااآلن  وهم( وقيل من جذام الكهالنية اليمنية) بن قضاعه

 .الرشقية مرص ويف بئر السبع

 من - (وارياهل سامعيلنسبة إل - اهلوارة يف صعيد مرص) 

 هجرى 830 - نزلوا بالد املال بسمهود - من وادى برقا بتونس - عدنانبني 

 :أعقببدات به النسب الذي  وارياهل إسامعيلذرية  أبناء :نسبهم

  ريان -4  جابر -3  برغوث -2 ناهض – 1)

 ( عمرو - 8  عامر – 7 عامر -6  عوكل -5  

وهناك ذرية مهام السمعونى  ةالسامعن ةداسومجيعهم هم من يمثلون بطون ال

 املال ونوضح من املخطوطات وبالد أسيوطونرص السمعونى ب - وعليم السمعونى

 ريان - عوكل - برغوت - جابر ناهض - السمعونى إسامعيل) له إسامعيلن إ
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بن عمر عبد العزيز  وارييوسف اهل إسامعيلن جدهم إويقال ( عامر - عامر - عمرو -

 .واالسمني سبب التسمة واريمازن اهل إسامعيلخر آوقول  وارياهل

 ألوقصبطن ا - سليم العدنانيهبني  قبيلة السامعنه من

الديار إىل  سمعان السلمى النازلني من ديار غرب أوالد ةرس العربيمن األ

هجرى  840هجرى وعام  760باملغرب عام  أحكامكانت هلا  األرسةاملرصية هذه 

والدهم سمعان السلمى نزلوا نجع محادى والنواحى  األرسة هجرى وهذه 970وعام 

( ريان - جابر - عامره - عامر - عوكل - برغوت - خوضأبو  عمر - ناهض) هأوالد

وهلم ذرارى نزلوا بنجع محادى والنواحى ودارت معهم مشاكل وبينهم توجد بطون 

بنو سمعان ) دهم الرببر وهمساومن الرببر نزلوا معهم وضعفت قوهتم و أحالفو

السلمى بن سعد بن سعيد بن سهيم بن عوف بن ثعلبه بن حارث بن بن ثعلبه بن سفيان 

بن مره بن هالل بن  ألوقصبن عمرو بن سفيان بن عبد شمش بن سعد بن قائف بن ا

 - هجرى 1119ثبت سنة أ( فالج بن ذكوان بن ثعلبه بن هبثه بن سليم بن منصور

م سباق ساح خ عىل اخلوارى حتقيق /هجرى خمطوطة الشي 1264وجدد سنة 

اسميع بني  وجاء يف خمطوطة أن عربان السامعنه املسموعني ذريتهم بزجيه من السمعونى

ناهض السمعونى  مرياألبرغوت السمعونى و مرياألتونس بوادى برقا نزل  أرضب

 مرياألعوكل السمعونى و مرياألعامر السمعونى و مرياألعامر السمعونى و مرياألو

جابر السمعونى مجيعهم عربان السامعنه نزلوا قادمني من وادى  مرياألن السمعونى وريا

 .لف ميالدىأبرقا نزلوا سمهود بالد املال ثلثامئة وثالثون و

 مرياألعدنان نزل بني  نزلت عربان السامعنه من وادى برقامن
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حبس بني  ن زوجةجابر م مرياألعوكل و مرياألريان ومرياألناهض و مرياألبرغوت و

 كنهم الصاحليهساعامر م مرياألعمرو و مرياألما من بعده عربان السامعنه وباقيهم أ

 :نزلوا عىل مراحل املخطوطه السامعنه اهلواره وهم حتليل

اسميع بني  برغوت من زجية - عوكل - ناهض - ريان 

بن عوكل  إدريسبن 

 وائل العدنانيهبني  حبس من احلبوس منني ب جابر من زجية :

 ةكنهم الصاحليه بالرشقيسا: عامر وعمرو وكانت م

عدنان بني  ان السامعنه اهلواره من فيها جاء

 عوكل - برغوت - ناهض - ريان) وذكرت مرتني وهم وادى برقا - تونس - املوطن

 :مكان هجرهتم ىف مرص( عامر - عمرو - جابر -

قنا - تشتأبو  مركز - بالد املال بسمهود - 1

 تقريبا ـه 749 - م1330 ةسنة اهلجر( عامر - عمرو) الصاحليه - 2

 حبسبني  من أخرىو اسميع بوادى برقابني  زجيات من

 حممد جابر عبد اهلل بن عثامن بن حسني املغربى إسامعيلاسم  ذكر

 عىل برغوت - جابر - ريان - ناهض) فقط وهم ذكر عدد ذرية السامعنة ست

 ذكر جرد جابر بكوم جابر وهو صحيح( خليفه - حممد -

 ىف خمطوطة القرعانى والكتاب اجلامع متشاهبان ىف ذكر ذرية السامعنة

ىف خمطوطة القرعانى وضحت مكان نزول  :

م كام وضحت املوطن 1330اريخ النزول السامعنه بالد املال بسمهود كام وضحت ت أمراء

بني  خوال منأوضحت هناك  وهو تونس بوادى برقا ذكرت مرتيني بتونس وليبيا كام
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الزجية الثانية كام وهي  حبسبني  سليم كام وضحت ذكربني  احلرابى من إدريساسميع بن 

 امعيلإسما ىف الكتاب اجلامع ذكر أعمرو وعامر ) وضحت نزول بعض السامعنه الصاحليه

 مرياألبن حممد جابر بم عثامن بن حسني املغربى ذكر مفصال جرد  إسامعيلالرشيف ذكر 

يوسف  إسامعيلإىل  خرآمكه و من اخلزاعى إسامعيلإىل  خر نسبهاآوقول  جابر بكوم جابر.

 واريبن مازن اهل إسامعيلإىل  خرآو واريبن عمر عبد العزيز اهل

إىل  ن السامعنة اهلوارة منسوبةأ 

بني  من( العوكليه) بن عوكل إدريسبن اسميع بن سعيد بن  إسامعيلاسميع بن بني 

ما أبن هيب بن سليم ( حمارب) بن حرب( العبيدات) سليم وقيل من عبيدبني  لبيد من

 تشت كام هوأبو  بالد املال بسمهود مركزإىل  عن تاريخ نزول قبيلة السامعنة اهلوارة

وثالثون  ةثلثامئأو  وثالثون ةمن اخلط القديم ثلثامئ ةوارد ىف خمطوطة القرعانى واملفرس

يقارب تاريخ الذي  ـه 830ثامنى مئة وثالثون األرجحثامنى مئة وثالثون وأو  لفأو

 بحريونجع الزمر هذه سامعنه من بالد ال ـه 893انشاء مسجد السامعنه بنجع الزمر 

لقاب ذرية السامعنه أما عن أ ،جثامن مدفون هناكأي  به سمهود والزمر هذا تبارك

ءالقادمون من وادى برقا بتونس هم: األ ما عن ذرية أ هواريال إال يلقب به  مرياألو مرا

ءالسامعنه األ جابر  مرياأل -( قرية النواهض) ناهض السمعونى مرياألهم : مرا

 برغوت السمعونى ريماأل -( وفرشوط - قوم جابرأو  قرية كوم جابر) السمعونى

( العوكليه باحلالىف) عوكل السمعونى مرياأل -( القبيبه - فرشوط - نجع برغوت)

ونجع  - العلامت - نجع الزمر - املعيرصه - سمهود بحريال) ريان السمعونى مرياأل

 عمرو مرياأل - العوامر) عامر مرياأل –( العمره) عامر مرياأل -( عبد السميع واحلالىف

عامر  مرياألعامر و مرياألعن ( الكعيامت) خليفه مرياأل - املعيرصه (خوصأبو )
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 ة.عمرو موطنهم الصاحلي مرياألو

 ذرية عليم بن جابر بن عتبه السمعونى أسيوطوهناك ذرية للسامعنه ب

سامئة عوكل مخ مرياأل - برغوت مئتان ومخسني فدان مرياألناهض و مرياأل

 جابر بكوم جابر مرياألريان مخسامئة فدان مئة ومخسون  مريفدان أل

عىل وحالد عليم مئة فدان ىف الوليديه وبدر العليمى ببنى عليج  أسيوطما ىف أ

 فدان بدوينه.ألف  مخسامئة فدان وحممد عليم

أبو  - اجلبارنه - البل - الرجايله - مرادبو أ - امبابى - اخلبايره - العزوفه) 

 عبد الرسول - حييى - أعمر - بيت عبد الكريم - الزغالت - اخلوض - عليان - دوح

 - العيش - اهلل وهب - الصغري – النحيسية - السمرى - النواهض – نرص الدين –

 راغلهالف - الصارف – اجلوانب - سلطان - بكر – الراوى– عامر – حسنني - مزارع

 العفشات - الدربى - رشوان - السباقات - احلنفى بيت - السميع عبد بيت - حران -

 - اجلنادوه - احلول - محاد–الفواضل  - بساك - الرواتب - الكامليه - امنهالعت -

وكثري (  - حممد - االبلوه–الكراشوة  - انالفري - بساك - املوامن - شاهني - كامىل

 ع التوصل إليها.مل أستطالتي  العائالت

 - املعيرصه - النواهض– بحريو بالد املال قبىل - العمره) :

 نجع الرباغيث - اجلنادوه - العليامت - بحريوسط ال - جابر كوم - الزمر نجع الكعيامت

 احلالىف - نجع الزرابى - العوكليه - نجع زيد - القناصيه - نجع الزغيالت - العوامر -
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 ( سمهود –الكوم  - نجع حران - عزبة شاهني - نجع شاهني - السميعنجع عبد  -

ومما قيل ىف نسبها قيل تلف يف نسبهم اخو قبائل هواره عددا. أكربمن  يوه

دحيه الكلبى بني  قيل من واريالشوشة بن عمر بن عبد العزيز اهلأيب  إىل يعود نسبهم

بندار الرببري وال دليل عيل ذلك إىل  من نسبه وشاش من بني سليم ومنهمبني  من أو

علقمه بني  الوشاشات منمايض بن عياش من اجلعافرة وقيل إىل  ومنهم من نسبه

ئهم أو سليم بني  وشاش منبني  من أحالفشامرة وهم  أبو مرياألعايد و مرياألمرا

ون رشاش بن وشاش بن عطوة بن كمبني  ومن هوازن ومغراوة والعباسيني قيل هم من

هنيك بن هالل  ربيعة بنأيب  بن دريد بن األثبج بن عامر بن عبد اهللبن فرج بن توبة بن 

شتى فمن بعض  أصولوقد دخلت بداخلهم عائالت متحالفة معهم ب، بن عامر

سليم ومنهم من هوازن ولكن الكل حتت مسمى بني  عائالهتم من العباسني ومنهم من

 جاءتالتي  قبائل هواره أكربمن وهي  رصالوشاشات إحدى بطون هوارة ىف صعيد م

ه سلطان البالد نايل وكان أوالدالوشاشات من الشيخ وشاشى ومن  أصولمرص وإىل 

يضا سلطان البالد شامره وكان السلطان نايل والسلطان شامره يستوطنون أخوته وإ أكرب

فاف النيل اخلصبه حول ض رايضوادى النيل ليزرعوا األإىل  ىف بالد اجلبل وكان ينزلون

وسميت  ةسس قريأىف وادى النيل و( شامره) ثم استقر سلطان البالد ةمن الناحيه الغربي

ثم جائت بعض العائالت من هواره ( شامره) بالشمرات نسبه لسلطان البالد

شامره آل  ل توفيق ويمثلوا آل نارص وآل رساطن وآخليفه عامر وآل  الوشاشات منها

 .شامرهآل  فرع وقد تقدم ابن14شامره آل  حيث تضم حواىل ثلثى الشمرات ىف العدد

 ليها احللف الكبري الذي يضم الرفشة وهم يقالإعرق قبائل هوارة ويعزي أوهم من 
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 أبناءوالعقوبية وهم ( األسمرالشيخ عبد السالم  أحفادالرفيش من ) أوالدأهنم 

 ( يعقوب بن املجيل من اجلعافرة)

وقد ( وارسيطن - وسالمه - ونايل - ةشامر) هم ةأربع 

ثم ابنه حممد وكان هلم القيادة  أمحدرسيطن ثم ابنه أ كربكانت زعامتهم لالبن األ

 أسامئهمبوقد سميت البالد  حالفوالزعامه عيل عرب هوارة باجلنوب ومجيع األ

طنية نسبه أل يل  ةرسيطن والشامرات نسبه لشامرة والسالمات نسبه لسالمالرسا والنوا

نسبه لنايلوكان مقر عسكرهم ناحية كوم يعقوب التي كانت تشمل يف هذا الوقت 

 السالمات والرفشة ومن هوارة الوقف بقبيلة الوشاشات

املناصري والكرابات والنجوات والطواطوة وعبد ) هم 

 وهم اصهارالكثري من العقوبيه له عالقات مصاهرة مع هوارة الوقف ( اجلليل

عمومه لزم وعالقاهتم ممتدة ومتصلة  أبناء: 

 الوشاشات ما حلف الوشاشات فهو احللف الذي تنضوي حتته هوارةأحتي اليوم 

سليم ) أعقباجلعافر وأيب  بن أمحداجلعافر أبو  أوالدمن  ةأربع أبناءالوقف عموما هم و

 عيسى أبناءوارة الوقف ووعائالهتم تسمي باجلعافرة وهم نصف ه( وعمران وجعفر

اجلعافر أيب  عامرة بن أوالداجلعافر وعائالهتم تسمي املداكري واهلداورة وأبو  بن حممد

اجلعافر وهم بدو يف أيب  جهينه بن أوالدوعائالهتم تسمي العامرات واحلمدات و

ء املتامخه للوقف ولكنهم يتبعون حصة املداكري يف املشيخة وكل هوارة الوقف  الصحرا

 يب تشت للتحالف الواضح ومن عائالتأينفصلون هنائيا عن هوارة كوم يعقوب ب ال

( املناصري والكرابات والطواطوه وعبد اجلليل والعامريه) اجلعافر يف كوم يعقوبأبو 

طنيه باسمبن رساط اهلواري الذي سميت  أمحد مرياألوكان مقر حلفهم بيد  ه الرسا
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خرين من عزبة آيب تشت وأناجية احلسينات بويقيم بينهم عائالت من القليعات ومن 

جل موقعة الغرب الكبري عندما هتمج اهلمج بقيادة بعض أما احللف فكان من أالبوصه 

سكنه مكان يسمي أبن رساطن اهلواري فاجاره و أمحد مرياألوكان قد استجار ب األتراك

 أبناءاملداكري  أرايضن يستويل عيل أراد أغلبه و األتراكالنبقه املراشده حاليا ولكن طبع 

 أمحد مرياألم بقيادة 1670اجلعافر فخرج اجليش من كوم يعقوب يف عام أيب  بن عيسى

بن رساطن اهلواري ومعه مدكور وعامرة جد العامرات ومحادة جد احلامدات وتسموا 

يف منطقة تسمي الدومه والبئر  األتراكحممد ولبسوا مالبس بيضاء وهزموا  باسم

بن رساطن اهلواري بتوزيع  أمحد مرياألوض الدومة رش هزيمة وقام وتسمي حاليا بح

ن القبائل أني وفيه ربعخر الوقف سمي بحجر األآالغنيمه عيل جيشه ووضع حجرا يف 

ني وهم الذين خيرجون للقتال معا وال جيوز أربعاملتحالفه من هوارة وجعافرة عددهم 

كانت سببا يف هذا احللف مع ئهم وهذه هي املوقعة التي سان يتزوج من نأحد أل

 أصحابالشوشه حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري وقد انصهر أبو  أبناءالوشاشات 

احللف بعضهم يف بعض فكل من يقيم يف الوقف يقول نحن من هوارة الوشاشات 

احللف والوالء حيث جاء يف احلديث الرشيف الوالء حلمة كلحمة النسب إىل  شارةإ

 لوشاشاتونذكر من عمد ا

عوام أعوض بن سالم بن حويل بن شعيب واملشهور بحجل من  / 

 وكان يسمي يف هذا الوقت شيخ مشايخ اهلوارة  1830حتي 1805

 1860حتي 1830حويل بن شعيب وكان شيخ هوارة عام  إسامعيل أمحد / 

 عمران أبناءمن  إسامعيلعمر حممد  

 يونس أبناءمن  عيلإسامعبد الكريم حسن /
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 يونس أبناءعيل عبد الكريم حسن من  

عمومتهم الوشيشات والرفشه واملناصري  أوالدعدهم يف ذلك ساوكان ي

خذ أهدوار وكان من حيارب مع املداكري ي أوالدوالكرابات والعامريه والبهاجيه و

طنية  مزراب يف حوض الريطي الشهري بكوم يعقوب بالرسا

عرايب وشابون وشعيب جد الشعيبات ) أعقبو 

وحممد الوردي وعليو  إدريس أعقبوعامر جد العوامر و عيسىحويل و أعقبو

هالل وعبد الرحيم وعون  أعقبحممد الصالح وحممد اجلهالن وغويل  أعقبوعمران 

 ( رمنتأيقيم يف ابنود ويسمون املداكري السواحليه ومطاوع يقيم يف 

منصور ) أعقبمنصور ويقيمون بكوم يعقوب و أعقب الذي عيسىما أ

 ( عمران وعيل

يوجد هبا اهلوارة والعرب هوارة كوم يعقوب وهم من قبيلة 

 –الدرايسه  - عيسىأبو  – الكرابات - املرازقه) الوشاشات ومن عائالت اهلواره يف عائلة

 بالنسبه هذا( لساالع - اجلليل بدع - الغفايره - الطواطوه–املناصري - النجوات - العالوات

 ىف ويسكنون القرية نصف من أكثر يشكلون وهم القرية ىف واملؤثره الظاهره اهلواره لعائالت

وسمو  القريةتسيطر عىل العمديه بوهي  الغري هواره عائلة البحاروه القرية من القبىل اجلانب

من هوارة أهنم  وقيل أسيوطور بقرية باقوهي  هاجرو منهاالتي  القريةإىل  بالبحاروه نسبة

 ( وهذه هى تقسيمة - املحسنيه - الرتايات - اخلاليله) البالبيش

 األسمرالرفيش بن حممد بن حممد عبد السالم  أوالدهم 

 من الفواتري 

 عامرة أوالد - اهلداورة - املداكري - اجلعافرة) 
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( جهينه أوالد - تاحلمدا - العامرات -

بن رساط اهلواري  أمحديقع يف اخر ناحية الوقف وبه طريق 

خره الرد آجل سقاية اجليش ويقع يف أقامه من أوبه وابور للمياه يسمي وابور رسيط 

 أمالكفيه من  ه وكل ماأحالفمنطقة إىل  ويسمون رد رسيط الذين ردهم عن الدخول

 بعد حرب حممد عيل 1813رة التي ضاعت منهم يف تاريع مدكور اهلوا  أبناء أمالكهي 

منهم  وعرشون نجع ةأربعالسالمات وهم ) قبيلة الوشاشات ىف قرى وتنترش

نم  - نجع الدربى - نجع كوم بقرة - هويدى نجع الرملة نجع أبو – القضا –الغوا

– بيعقو كوم – البوصة عزبه - والرشقية الغربية احلبيالت - الرفشة - العامرات

 - اجلربا – عبد املوىل – الرحابات - القصري – سباق نجع – الزرابى – الكرابات

مر الطود– أهتيم كوم – يةمرياأل  - الطود - ليلة أبو – الوقادية - برزةبني  - العوا

 – الزاريب - املحارزة - العضاضية - الشمرات - الصيادية - كوم هتيم - املخلبطية

النجمة  - نجع الضوة - بخانس قصري – سمهود بحريو ط والقبىلاألوس - تشت أبو

 وكثري( الوقف - الرفشة - تيجة - الكعيامت - الكرنك - عزبة البوصة - واحلمران

مر – برزةبني  - الشمرات – سمهود الرشقي وىف –عايد  عزبة أبو - القرى بني  عوا

طنية - برزه  .( (توفيق– ايدةالكع– عطوط– املغربى– )عبد الكريم ئالتعا وهبا الرسا

آل  - رساطنآل  - خليفةآل  - قنديلآل  - عبد النعيمآل ) الشمرات ومنهم

 ونجع رجب( الوشيشى - توفيقآل  - مكىآل  - طوحآل  - عامرآل  - نارص

 نسبا الالونسه – اهلواهوة–الرشايدة ) طشت ومن هوارة الوشاشات بأبو

ى ولكنوالكثري ما أجهله ( وراورةال - تركى - رعام أبو بيت – وارياهل يونس جلدهم

نا عىل يقني أننى نسيت أتيرس ىل من معلومات و العائالت والقرى عىل ماهذه  كتبت

 .الكثري فالكامل هلل وحده
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أهنم  سليم وهلم نسب عىلبني  سليامن من أوالدبطن من أهنم  تساذكرت احلوا 

الرشيف حواس ابن مـقـدام بن عيل بن الـهمـام بن حمـمد إىل  املنتمونوهم  رشافمن األ

بن حممـد بن  أمحدبن عـيل بن عيسى بن حـازم ابن محزة بن ( صغراأل) بن احلسن بن حازم

ويقال ( املحض) بن حممد بن حيي بن عبد اهلل إبراهيمبن قـاسـم بن داود بن  أمحدعـيل بن 

طالب ريض أيب  عيل بن اإلمامبن ( السبط) بن الـحسن( ىاملثن) بن الـحسن( الكامل) له

 حتكم العائلةمن بطون هوارة حيث كانت  حوسه بصعيد مرص بأبوتشتآل  أما اهلل عنه

ومنذ 1919مارس عام  19حتى ثورة  1878من مائه عام منذعام  أكثر قريةتشت كأبو 

ن بقيت أإىل 1977يوليو حتى عام 23ومنذ ثورة 1952يوليو  23حتى ثورة  19 ثورة

جاءت من بالد التي  من قبائل ا هلوارة أعيانتشت مركز ومن مشيخه وعمديه وأبو 

أبو  حوسه ىف قريةآل  صعيد مرص من الوشيشات ثم استوطنت عائلهإىل  املغرب العريب

تشت حتكم فمنهم أبو وسوهاج وظلت ىف  ةبعد املرور بالبحري 1600تشت منذ عام 

 ةسن 23( سنه واملرحوم العمده حممد حممود حوسه 12( حوسه حممود) املرحوم العمده

الورداين حممد ) سنوات واملرحوم العمده6 عىل مدار( الصعيد بعمدة) لقبالذي و

تشت أبو  ةسن 26( حوسهأبو  حممد حممود أمحد) ةواملرحوم العمد ةسن 11( حوسه

 - احلفني - د الرحيمعب - حممود) عدة بيوت منهاإىل  حوسهآل  تنقسم ..العائلةوباقي 

 هوارة من املعروفة العائالت ومن - عيل - الكريم عبد - سليامن - حممد –العمده 

 - العويطات–امليايسه  - احلامديه - هوىآل  اهلواهوه– تركى العوامر) وهم وخارجها

( ل شعيبآ) الشعبات - احلراروه - الكتاتنه - اخلطبه - البتشتي - الرواجح - املنارصه

 -)  ومن  - العدوسه - النجاجره - احلشاشني - زازرهاجل -

 - الصاويآل  - الشمنديه - السليميه - حسن أوالد - الرتاكوه - العدويه - الرواروه
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يزه–بيت الشافعي  - العمريات - اهلامميه  - العالوات - بيت متام - الصوالح - العزا

الطواطوه  - السعادوه –ل علم الدين آ -لبحاروه ا - الكرابات -النجوات  - املناصري

 -الرحايمه  -الفوله  -املرازقه  -احلاليفه  -التريان  -الفنادوه  -اهلنادي  -الرفاعيه  -

 -احلاوي آل  -اخلاميسه  -الفريان  -الفتاحته  - اخلاليفه –اخلالبصه  - الطالحوه

 - عبد احلليمبيت  -السواعي  -زعه الفزا  -السوايح  -الشعابنه  -اهلوارنه  -اجلباالت 

 -قناوي آل  -الرحيان  -خليفه آل  -ل الراوي آ -ل عبد املوىل آ -( ل قنديلآ) القنادله

 -بيت فراج  -الرحيامت  - اهللباويه -البقاليل  -الفواطم  -ل قريطم آ - الغولآل 

العبابده  - الضباعه –اليذيديه  - اهلاليل –الطقراويه  -الفالفله  -ل سليم آ -اخلوارف 

العصامنه  -القنابره  -اجلعافره  -احلرارنه  -الفحاحره  -العنانيه  - العتامنه –الشفايعه  -

يده  -العفشات  - العائالت هذه  .(الغنيميه -الكعايده  -النوايل  - الغداير-اجلوا

  .أخرىمن هوارة ومن قبائل الغالبية 

ريان بن السيد حسب النبي بن حممد سالمة  هو ف هلوارة الرياينةالنسب الرشي

 محد بن حممد مرياألبن السيد رمحة امللقب بحر بن السيد سعيد بن السيد جعفر بن حممد بن 

بن عبد املحسن بن حسني الفايس بن حممد بن مويس بن  إبراهيماجلعافر بن يوسف بن أبو 

ن احلسن بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل بن عيل التقي بن حممد ب عيسىبن  ىحيي

 الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل بن احلسني 

فارس ألف  قيس وهمبني  الرياينة من) وقد ذكرت وثيقة قديمة جاء فيها

عطوان  - وسهل الريانى القيسى–الريانى القيسى  دور أبو) وأمراؤهم مشايخ العرب

الريانى  إبراهيمو –رشيف الريانى القيسى  - وحممد الريانى القيسى - نى القيسىالريا
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أهنم  فتوضح الوثيقة( سليامن اخلازندارى الريانى القيسى - مواس بدير نزلو القيسى

 قبيلة قيسية عدنانية. 

  كانوا موجودين قبل مهام سيبكأهنم  هوارة الرياينة يف حلف مهام سيبكاي

هم بقرية الريانية و اسمهم الرياينة وهو غري املقصود أبناءمهام له  بناءأوهناك ريان من 

الرياينة يف املنطقة  قلتةساالريانية املعلق مركز طام ونجوع الريانية مركز و قلتةسامركز 

ومنهم ، البطن اهلواري الذي نزل قدياًم إىل  فيبدو أن منهم رياينة نسبة، اكثري جدً 

 أمحدريان بن  مريإذ يقول حتت ذكره لأل، بن حامد املراغيرياينةذكرهم املؤرخ حممد 

حاكم جرجا  أمحدرّيان بن  مرياأل*، عمر بن عبد العزيز اهلواري أحفادبن عيسى من 

 :وأنه جد الرياينة كام أن هناك، هجرية 889تويف سنة ، القرن التاسع أعيانوالصعيد من 

ل ق والرياينة ب -، رياينة يف نجوع الرياينة بأمخيم ع 
ِ
احلاجر بأمخيم. أما ناحية رياينة امل

فمن هذه ، وهي ال ختلو من وجود الرياينة، بمركز طام فقد انبثق منها عدة قرى ونجوع

وعزبة ، واملواطني، والقرية بالدوير، واحلديقة، مدةساواحل، واحلسنة، اجلباب :القرى

، مشايخ عرب اهلوارةرجل اسمه سليم من إىل  نسبة) وسليم، وعزبة الصباغ، القاوية

هي  سامءونزلة عبد اهلل. فكل هذه األ، وكوم غريب(، كام ورد يف القاموس اجلغرايف

ل ق أسامء ع 
ِ
وهي ، محد بالبداريأيب  كام أن هناك رياينة - لقرى تفرعت من ناحية رياينة امل

اينة بني وقرية ري، عىل اسمهم قاو النواورة بالبداري، النواورة بقوم يسمون اترتبط نسبً 

التي تفرعت منها نزلة مهام والعتامنة من ، كانت مرتبطة بالعتامنية وهي قاو الرشق أمحد

وتنترش الريانية ىف سوهاج ىف الريانية  القاموس اجلغرايف حتت قرية النواورة بالبداري

مية ساندراية بطهطا والريانية احلاجر بزاخلا املعلق بطام وجزيرة قلتة والكتكاتة والعوا

 أنسابوهناك  احلمدية والشوارنية باملراغة وبعض النجوع والبالد بسوهاج.و حلاجروا
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رشف  مرياألبن  أمحدريان بن  مرياأل أحفادأهنم  يقال هالل أوبني إىل  ترفع الرياينة

حاكم جرجا  واريعمر بن عبد العزيز اهل مرياأليوسف بن  مرياألالدين عيسى بن 

ريان مهام سيبك  مرياأل أحفادأو ، ـه889وتويف سنة  القرن التاسع أعيانوالصعيد من 

بن حممد بن مهام بن عمر بن ريان بن مهام  أمحدريان بن  مرياألحفيدة  أحفادأو  وارياهل

 ريان السمعونى مرياأل أحفادأهنم  أو واريسيبك اهل

 واريعايد اهل أبو ريان مرياألأو  واريريان محاد عايد اهلمرياأل أحفاد أو

  .(هجرية 1148تويف سنة ) ريان ابوعايد شيخ العرب مرياأل أحفاد أهنم أو

ء األ، نه شيخ العرب اهلاممأقال عنه املراغي الذي  نه كان من أو، ناموكنز فقرا

ء بجرجا سنة  نه جددأو، اهلل الصاحلني أولياء وقف له أو ـه1145مسجد الفقرا

من يطلق عليهم الرياينة و وقنا ان ذريته بقرية احلاليف بالبلينا وجرجأويقال  .وقافاأل

ومنهم ، البطن اهلواري الذي نزل قدياًم إىل  ن منهم رياينة نسبةأدناه فيبدوا أكثر كام سريد 

ريان بن  مرياذ يقول حتت ذكره لأل، رياينة كم ذكرهم املؤرخ حممد بن حامد املراغي

 عمر بن عبد العزيز اهلواري.. أحفادمن  عيسىبن  أمحد

( أمحدحج  - هارون أبو – سلطان أبو – ليلة أبو) دور رب أبوومن شيخ الع

قلتة وآل سلطان ىف بندار بجرجا وىف املنشاة ساليلة ب ويتوزعون ىف حاجر الرياينة وأبو

بة أبو حل ساعزيز و واحلريزات وعزبة النمر والد ويرات وإدفا والبلينا واهلامص وعرا

 طهطا وفاوجىل والرببا بصدفا والفراسية

ليلة  هارون بالرياينة واحلاجر وآل سلطان ببندار جرجا وآل أبوآل  مومنه

 أمحدوآل حج  - قلتةساقلتة وآل هارون بفاوجىل بساليلة ب قلتة وحاجر أبوساب

يسة وسهل الرياينةزباخلا  .ندرية والرماضنة واحلرازرة والكتكاتة والعوا

 - احلمدية - احلاجرالريانية  - الريانية املعلق بطام) وتتمركز ىف 
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 العوامية - جرجا - الصوامعة - اجسوه –حاجرأمخيم  - محد البدارىأيب  رياينة - فاوجىل

 ( اخلاذندراية بطهطا - نجوع الشوارنية - نجوع الريانية - الشورانية - الكتكاتة -

 محادى - هارون باشاوأبو  – العوايسة ومجيع الكتكاتة - هم العائالت الرماضنةأو

يدة ونجوع الريانيةوال  أوالدو - والريانية املعلق - واحلمدية - عوايسة واهلرا

آل  وعمد فاوجىل - هارون عمد الفراسية وعمد احلاجروأبو  – انريةزعمد اخلا أمحد

 مخيم واملراغة وطهطاأقلتة وساريان بسوهاج و

 - عبد العزيز أوالد - ريان أوالد) ليبيا وهم عائالت من قبائل 

( العقيبة - العنيأهل  - الفواضل - حسنيأيب  أوالد - عىل أوالد

إىل  فهناك من ينسبهم، بون والباحثون يف نسبة قبيلة بني حممدسااختلف الن

بات يأكدون، بكر الصديق من تيم بن مرة من قريشأيب  حممد بن أهنم  وأهل الثالث عرا

 إسامعيلحممد بن إىل  ن نسبهم يرجعإوهناك من قال ، ديقبكر الصأيب  من بني حممد بن

من بني هاشم وهو رأي أي  طالبأيب  بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن

بن جعفر والذين قطنوا  إسامعيلدليل. سوى التشابه يف االسم مع نسل أي  ليس عليه

رة القدقإىل  وهناك من نسبهم مرص ومنهم بالصعيد. ويدعي أن بني حممد  يمةبيلة هوا

تةبني  منأو  ،حممد بن خطاب من قبيلة زويلة اهلواريةبني  بطن بني  منأو  حممد من لوا

أيًضا  صبيح من فزارة وهذا الكالمبني  حممد منبني  منأو  حممد املغراوى من مغراوة

ا هوارة بيوهتإىل  . فبطن بني حممد التي تنتسبسامءليس عليه دليل سوى التشابه باأل

من فزارة القيسية ومن املعلوم أهنم  إسنا ومن نسبهم عىلإىل  بيوت هوارة من جرجا

 .ةندماج فزارة ىف هوارا

 بنو حممد وبنو عكرمة وديارهم بحري منفلوط. نصارمن األأهنم  وقد قيل
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م بن عمرو بن زيد سافأما بنو حممد فمن ولد ح ن بن ثابت بن املنذر بن حرا

 ي ريض اهلل عنه.نصارالوليد األأيب  مالك بن النجار مناة بن عدي بن عمرو بن

بن معاذ بن النعامن بن امرىء القيس  سعد األوسسيد إىل  وبنو عكرمة ينسبون

بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن النبيت وهو عمرو بن مالك 

اب البيان ويف كت عنه، عمرو ريض اهلل تعاىلأبو  ي األشهيلنصاراأل األوسبن 

ن بن ساأن بني حممد من ولد ح ؛مرص من األعراب للمقريزي أرضبواإلعراب عمن 

م بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار  ثابت بن املنذر بن حرا

قبيل عظيم من قبائل  نصارواأل نصاراألإىل  ي ريض اهلل عنه. نسبةنصارالوليد األأيب 

هو ، أسيوط - بنوب احلاممأقدم قول يف بني حممد اللذين يف أو أوضحن أنجد ، األزد

ن بن ثابت النجاري اخلزرجي ساشاعر الرسول حإىل  قول املقريزي الذي نسبهم

قبيلة بني حممد إىل  ي ريض اهلل عنه. ويوجد بعض العوائل التي تنتسبنصاراأل

 مدن. إىل  بنوب احلاممأي التي نزحت من نصاراأل

م بن عمرو بن زيد مناة سابطن من ح واملحمد هؤالء هم ن بن ثابت بن حرا

ومن املحمد قضاة عني جنة يف جبل عجلون ، بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار

ن بني حممد أويالحظ  وآل نارص عبد اجلليلوآل  أمحدسعادة وآل آل أيًضا  ومنهم

، يف صعيد مرصليسوا احلالة الوحيدة لقبيلة عربية أصيلة حتمل لقب هوارة  نصاراأل

ومن بني سليم ومن  رشافدة األسالقبائل من ال مثلةفهناك العديد والعديد من األ

تة الرببرية ، يضاأهوازن ومن القحطانيني اليمنيني يلقبون باهلوارة  وبنو حممد من لوا

وية بنو حممد سافالتي بالبهن، وية وفرقة باجليزيةسابنو بالر ففرقتان: فرقة بالبهن ومنهم

كثري أيب  وبنو، والتي باجليزية بنو جمدول وسقارة، عيل وبنو نزار ونصف بنوشهالنوبنو 
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ومنهم ، وية البالريةساوللفرقة التي نزلت بالبهن، وبنو اجلاليس ونصف بني شهالن

مراؤهم بنو زعازع من أوبنو حممد وبنو عيل  قية ثم قال:ساالإىل  مغاغة وهلم ساملوط

ثة فالتي ، وية وفرقة باجليزيةسابنو بالر ففرقتان: فرقة بالبهن وأما يةمازيغاأل قبيلة لوا

والتي باجليزية بنو جمدول ، وية بنو حممد وبنو عيل وبنو نزار ونصف بنوشهالنسابالبهن

ويقال هلذه الفرقة التي نزلت ، كثري وبنو اجلاليس ونصف بني شهالنأيب  وبنو، وسقارة

ومنهم مغاغة وهلم ، وية البالريةسالبهنوللفرقة التي نزلت با( حد وخاص) باجليزية

 قية..ساالإىل  ساملوط

رة  والبلينا ذكرهم القلقشندى عام  جرجا يحممد بمركزبني  وتقيم هوا

رية القديمة فقيل هم من قبيلة زويلة اهلوارية ونسبهم بعض  ـه 821 من القبائل اهلوا

 السنون املعروف بأيب وارياهل عبد العزيزحممد بن عمر بن  ريماألولد أهنم  بني عىلساالن

ىف البلينا وجرجا  هبكر الصديق وتنترش ذريتأيب  من ذرية حممد بنأهنم  واملعروف لدهيم

 أوالد – عىل أوالد –حممد بني  - التاممتة) بسوهاج ومن قراهم ونجوعهم وهم قبائل

 وغالبيتهم من هوارة :ارة البلينا وجرجاهو وبالد .(اخلالفية - إبراهيم أوالد – عليو

 – برديس - احلاليف - برخيل - عليو أوالد – الزرايب - السمطا) حممد وهم قرى:بني 

 حل البحريساال - حل القبيلساال - احلبيل - الشلولية - احلرجة بحري - قبيل احلرجة

 نجع أبوستيت/ الوحليه الكربى والصغرى/ الغنيمية/) الوحاىل - والعوكليهالبوره  -

نجع  املطاوعة/ عزبة الرواجح/ املشاودة رشق وغرب/ نجع أبوشافع / نجع خباطة/

با/ احلرضى/ احلالىف/ بيت  /إبراهيم أوالد عىل / أوالد عالج/ أبو الغابات / العرا

ستيت/  خلف / عزبة محامة / نجع أبو أوالد بنى منصوراحلجز/ داوود/ بيت عالم/



 

623 

 

 

 ( البورة برخيل/ الشيخ بركة/نقنق/ زرابى  بن محيل/

 عليو بن) من ذريةأهنم  حممد وهلم نسب عىلبني  من هوارة

 طالبأيب  قيل يرتفع نسبة لعىل بنالذي علوان بن عىل بن عىل بن حممد بن عدنان 

 .(عىل - حسني - حممد) 

 - الرفاعية - املنانعة - القروضة - املصادفة

 ( إسامعيلآل  - الرضاونة

يعة - الربامهة - اجلوانب  محد - الطوا

( قاسم - اجلندى - مهام -

 - راجح - صميدة - العالس - ريان - شافع)

 :وينترشون ىف قرى( السامعنة

 ( القروضة - رفاعيةال - السامعنة - املنانعه - املصاطفه) وهم عائالت 

 - الولد - الرياينه - العاللسة - الشوافع) وهم عائالت  - 2

 ( وىساهبنآل 

يرة - العطايفة - احلموزة - اهلتايرة) وهم عائالت  - 3  الرضا

 ( بخيتآل  -

 ( احلج عىل - العبابرة) وهم عائالت  - 4

 ( موسى–اجلداالت  - الربامهة) عائالت وهم  - 5

 ( اجلنادوه) وهم عائالت  - 6

 وهم عائالت أبوستيت  - 7
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آل  - أبوكبيه - الربامهة - احلمده - اجلوانب) وهم عائالت 

 ( قناالعكارمة من هوارة احلميدات ب -عبد اهلل آل  - مهامآل  - طايعآل  - بدور

 ( رحاب أبو – اجلبارنه) وهم عائالت  - 9

 ( البدرىآل  - طايعآل  - ال الشيخ) وهم عائالت  - 10

 املشنكآل  اجلديد عائالت  - 11

 ( حممد بطن عليوبني  فرع)  :

 –عتامن آل  - رهاجآل  - يزيدآل  - ل جعارآ) وهم عائالت  -1

 ( الصدقات - الكريامت - حممدين ال– زيدانآل 

 عليشآل  - حسن ال–ال مصطفى ) وهم عائالت  -2

 آل أمحد( - العواطى لآ –

 ( تركسآل  - ال عمران) وهم عائالت  -3

 ( حممدبني  هوارة) ونجوعها  -4

 - حجرآل  - ال موسى) عائالت  -5

 (حممد عىلآل  - العارف - القرمانى

 ( احلرضى ال–دهب آل  - ال عليو) وهم عائالت   -6

 ( ال علعول) وهبا عائالت  -7

 ( طالب ال– هالىل ال–ال متام ) وهبا عائالت  -8

 ( هالىلآل  - املخالفة - عبد الرمحنل آ - الشعاروة) وهم عائالت 

آل  - املراعوة - الشوافع - اخلطاطبة) وهم عائالت  - 5

 ( حارثآل  - اجلواهرة - فراج
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 إسامعيلآل  عائالت  - 6

العنجاوى  - ال بخيت) وهم عائالت 

مل السو – معاونآل  – محدآل  – فيايضةال – فسوسهآل  - خاليلةآل  – قريش ال–  –ا

 ( زيدانآل  - أبوبابآل 

 ( مارةاإل - اهلجامجة) وهم عائالت 

 ( شنبآل  - الشيمى - املوازن) وهم( هوارة الربادسة) ونجوعها 

 (الضمرانى ال–ال تركى ) وهم عائالت 

 محدآل  وهبا عائالت 

 ( الديدى ال–القواسم  - اخلرابات) وهم عائالت 

 وهبا عائالت العطاالت/ عزبة راجح وهبا عائالت الرواجح 

 ( الشامرخة– عطاىآل  - العنينى ال–هتامى آل  - الرياينه) وهبا 

 ( منورآل  - علوان ال– بابا ال–حجى آل  - الفروجه) وهبا عائالت 

 ( الوردانىآل  –زيدان آل  - ال ضبع) وهبا عائالت 

 –عزام آل  - باتسااملح) : وهبا عائالت

آل  - عنيبةآل  - شحاتةآل  - هيبةأوالد - شحاتآل  - املنارصة– هبيجآل  - املنافوه

 - أبوالروس - مرادآل  - دوحآل  - باظةآل  - التاممتى - دقلآل  - القروعة - حممود

آل  - نينيسااحل - طبيخآل  - الضبوعة - هبيجآل  - الزيدانية - حيدرآل  - سليامنآل 

مآل  - حمسلآل  - عبدالشاىفآل  - غريبآل  - الفسآل  - شب  - محودىآل  - عزا

بر - قرملآل  - احلج عىل - الذربى - الشقرا  - جادآل   مغيثآل  - اجلبارنة - الصوا

 - خاطرآل  - املنفى - الطيب - حصبلآل  - موسىآل  - منصورآل  - شفيعآل  -
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 خملوفآل  - خلفآل  - هبوقآل  - كالبأبو آل  - هبلولآل  - غليظةآل  - حريشةآل 

 - عمرآل  - حربآل  - قناوىآل  - القالوى - الرماحة - الزعرات - عائشةآل  -

 إسامعيلآل  - حوكةآل  - حسنيآل  - كاشفآل  - سمعانآل  - عالمآل  - عنرتآل 

 - احلصابلة - جادآل  - وناسآل  - طيشآل  - مهامآل  - عبد العالآل  - احلنفى -

 ( حريشةآل  - موسىآل  - مغيثآل 

 ( مؤمن أوالدهوارة ) 

 وهم( السامعنة –اهلاممية  - هوارة القليعات) 

( أغا لآ – مهامىآل  - نافعآل  - القليعى – نةالسامع) عائالت

 بكارآل  وهبا عائلة 

 عرص لآ –ل حسن آ) وهبا عائالت 

 ( توغان لآ – الطالب –

 وهبا عائلة الكميلية( هوارة السامعنه) 

مل - الكدادبة) وهبا عائالت   ( البنادقة - السوا

نم) وهبا عائالت   ( هوىآل  - السكاروة - الغوا

 ( كبرية لآ–الربيعية  - ل حممودآ) وهبا عائالت 

 - العزازمة - بوصهآل  - ل عقربآ) وهبا عائالت 

 ( احلاوى لآ – زاملآل  - اللوانسة – عبد العالآل  - الدوشى لآ – نوالدينآل  –السوامل 

 ( مسلم لآ – حسني لآ –احلاليمه ) وهبا عائالت 

 ( رخامات لآ –ُمغيت آل  - عمريةآل  - ل نابآ) وهبا عائالت 



 

627 

 

 

تسمى و، يقع غرب جرجاالذي الغربى  يسكنون خط احلاجر 

قرية بيت ، قرية بيت عالم، قرية بيت داود، ةالقبيل أبناء أسامءبيسكنوهنا التي  القرى

يسمون أماكنهم أهنم  وهذه عادة قديمه لقبيلة هواره، اخلريبى قرية بيت، خالف

بنى خريبى بن حممد بن مطاوع بن حممد بن املثنى بن متتامى بن متيم من  وهم أسامئهمب

  .واريبنى حممد اهل قبيلة

، حسوبه، عالم، عرس) هم الفارس املغوار داألوالخريبى مخسة من  أنجبو

متتام بن إىل  اوقيل التاممتة نسبً  م(.وغريه عبد السميعو، حممد امللقب بمحمد الصغري

ر بن فراج بن كهالن بن حممد اهل  واريمحيد بن منصور بن قليع بن نزا

  :حجازى بن ) هو ربكاأل ةثالث وهم

م وداود بن عرص بن لنفس األ أشقاءخوة أعرص ومقلد بن عرص وهم 

بيه أبعد  توىلالذي و ةكراع من عرب املطاعنأبو  ةخدجيأمه  خريبى من

.وغريهم .(شياخة املنطقه

 إبراهيميوسف بن داود و كرببنه األا 

عبد تشافع وسليامن بن داود وعىل بن داود و ألمهم مالكة بن أشقاءبن داود وهم 

مهأما أصغرلقب برضوان املجلع ألنه كان الذي بن داود ورضوان بن داودو الرحيم

اجلمل ويوسف ) حجازى وهمإىل  حجازى فهم يلقبوا باحلجايزه نسبة أبناءعن 

.وغريهم( بخيت

 أقربلنفس السبب وعالقتهم باحلجايزه  :

هم أكثرداود ف أبناءما عن أ .ملنفس األ أشقاءداود ألن مقلد وحجازى  أبناءمن عالقتهم ب
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 ةيوسف حيمله عائالت كثريآل اسم  ويتبقى يوسف بن داود أبناءمتاسكا وتقاربا فيام بينهم 

 .(عائلة اهليومو عائلة الدواكرو بيت حسن عمهم أبناءعائلة اجلوابر و) منهم هم

 داود بن عرس فتمإىل  والتى سميت قرية بيت داود عرس نسبة :

، بساحأبو  عائلة الربيديه ومنهم بيت) بيت داود سهل ويسكن بيت داودإىل  تغيري االسم

 .(بن داود معبد الرحي أبناءوال مراد من ، يوسف بن داود أبناءوعائلة اهليومة وهم من 

حجازى  أبناءعائلة احلجايزه ) ويسكن النجع عائالت

سمى الذي محد وال عىل منصور آل  بن داود بن عرس وهم إبراهيم أبناءو، بن عرس

 .وغريهم( ه الحقا وال عرابى وال الشيخباسمالنجع

يوسف بن آل  ويسكن كوم بيت داود. ويسكن املقالده بنجع سعد السعود) 

بر و ل داود بن آو عمومتهم والدواكر واهليومه أبناءل حسن آداود بن عرص وهم اجلوا

بني  املنيا وهم يسكنون ىف عزبة الكيالنى بمركز ىلإالكيالنى آل  يوسف وقد نزح منهم

قوه) داود بن عرس سليامن بن أبناءو، مزار وقد نزح  ةألهنم يسكنون رشقى البلد( الرشا

 طوه نسبة إىلساعىل بن داود بن عرس ويعرفون بالب أبناءو، ومىل الفيإ منهم الكثريون

وهم  عبد اخلالقل آو، طام بمركز عمومه ىف املدمر أبناءالبسطى بن عىل بن داود وهلم 

غازى من عائلة  أبناءل عطيت اهلل وآو ل القبيىصآو، بن داود بن عرس عبد الرحيم أبناء

 عبد الرازقأبو  بن عرس ومنهم بيت فتحى رضوان بن داود أبناءوال امام من، الربيديه

يسكنون ىف  عبد الكريمعمومه يعرفون ببيت  أبناءأيًضا  وهلم، يسكنون بيت خالف

 .بجرجا قرية اخللفيه
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سميت التي وهم يسكنون قرية بيت عالم  *

 مهام - يمعبد احلل - والرزوقه - اخلاللفه) نسبة جلدهم عالم بن خريبى وهم عائالت

  .(بغدادى –الشيخ و

بر ويسكنون قرية  * وهم عائلة اجلوا

 .عمومتهم وهلم من العدد الكثري أبناءبيت عالم مع 

وهم يسكنون قرية بيت خالف وخالف لقب *

 ل شاهنيآو( رهالبدو) بدرآل و (السباقات) سباقآل  حلسوبه بن خريبى وهم عائالت

 .ل حربىآو( اخلطاطبه) خطابآل  خالف أبناءوبنجع زوينه يسكنمن ( الشهاينه)

 وهم يسكنون قرية بيت اخلريبى *

 املوازن وعائلة الرحايمه وعائلة اخلريبات) خريبى وهماسم  سميت عىلالتي 

 .(بيت حسنو والكالينه والنعاريه

وخربتى كام ذكرىف أ) الرشيف خريبىإىل  تنسب قرى غرب جرجا من هوارة

قرى بيت عالم وبيت داود وبيت خالف وبيت وهي  (الوثائق واملحفوظات دار

بة وقيل و واريمنها خريبى اهلالتي  اخلريبى هذه املنطقة من غرب البلينا قيل من العرا

  .بنى منصور من الغابات أو

سمه اخالف و - عرس - الدين سمه جماوراخريبى و) وهم أربعخريبى  أنجب

 ( عالم - حسوبه

شافع بالبلينا  أوالدناس هلم هم الشعاروة باحلرجة واخلالفية بجرجا و أقربو

 والوحلية وغريهم
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ه وكانت قبال باسمسكن فيها التي  داود وتسمت البلد أوالد أنجبعرس وهو 

 :داود أنجبتسمى العجيبية و

د – 3  هيم – 2   (بسامن نسله ح) دىبري - 1  مرا

 عبد اللطيف - 5     إبراهيم – 4  

 :داألوالمن  أنجبحجازى و

 رضوان – 4  بخيت – 3  يوسف – 2  مهام – 1 

 :تنسب حلجازى عرس خريبى هم بدون ترتيبالتي  البيوت - 5  

 بيت نجيب - 3   بيت اخلريبى - 2  بيت الرشيف - 1 

 بيت قالوح - 6   اخلمران – 5   بيت اجلمل - 4  

 السمالت – 9  بيت عبد العزيز - 8   بيت معاطى - 7  

بيت املخشب - 12  بيت الطيب - 11  حى أمحدبيت  - 10  

بيت رشف  - 14   بييت هارون سكنوا السمطا بالبلينا -13  

من احلجايزة وسكن مقلد عرس خريبى وهو جد هوارة نجع سعد  سويف.بني  الدين ىف

 أوالدمن احلجايزة و لسعود وهو نجع من نجوع بيت داود مجيعا ما عدا بيت مهام فهما

 كرمود - 3  حممد – 2  حانرس – 1  :مقلد هم

 .هيبة واملنارصة وأبوعتيبة وعائالت أبو

مه أوهو مؤسس قرية بيت اخلريبى و واريخريبى واسمه جماور الدين خريبى اهل - 

 الشوامر من خارفة جرجا وهم من قبيلة بىل القحطانية من الغابات كام ذكرنا وتزوج من

 مازن وهو جد املوازن وجد بيت حسن ومن بيت حسن بيت حسب النبى

 ( كيالنى وهو جد الكالينية جدهمإىل  اخلريبية نسبوا )
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وهو مؤسس قرية بيت خالف ناحية  واريخريبى اهلأبو  حسوبةأبو  خالف

 :خالف هم أوالدجرجا و

حممد جد اخلطاطبة نسبة خلطاب  - 2  موسىأبو  تيوسف جد بي - 1

وهو جد السباقات وجد البدورة  أمحد - 3   واسمه عمر واشتهر بخطاب

 خالف خريبى وجد الشهاينة وبيت مغيت أمحدخليفة  أوالدوالبدورة والسباقات 

زيد وهو جد بيت حربى واخلاليلة  - 5    احلوارك – 4  

 ة بيت عالم عىل اسمه خريبى وهو وتسمت قريأبو  وعالم

نية نسبة علم أعلوان ال  أمحدىل الرشيف إ وأليم سبني  العالونة منإىل  العلوا

الرشيف خريبى ىف كل القرى وكان  أوالدن لقب شيخ املشايخ كان ىف أجدير بالذكر 

عمرية عمر خلف العرت وقبلة  خلف سعيد خلف العرت شيخ مشايخ بيت خالف وقبله

فرع إىل  عمودية وانتقلت العموديةإىل  لعرت حتى حتولت املشيخةكان هالوى بن خلف ا

خالف وهو العمدة خليفة سباق ثم ابنه العمدة عىل ثم العمدة حسن  أوالدخر من آ

الرشيف  أوالدكام ان لقب البكوية كان موجود ىف  .القاىض ثم العمدة حممد عىل سباق

ب وعبد العال بك ساى بك حخريبى وممن حاز عىل لقب البكوية من نسل داود مصطف

الفتوح حسب النبى عضو جملس أبو  خريبى الربملانى الكبري أوالدحسب النبى ومن 

خالف كانت ىف السباقات منهم  أوالدمة ثم عضو جملس الشعب والبكوية ىف األ

 أمحداالى مرياألفندى والبدورة كان منهم أسباق وحشمت أبو  القاىض حسن بك

حممد سوف نذكر عائالهتا بني  ى بطون وعائالت قبيلة هوارةأما باق الرمحن بك عبد

عىل قدر ما مجعت عند احلديث عن قرى مركزى جرجا والبلينا وهم يتقاربوا عىل 

 عند احلديث عن تاريخ وعائالت جرجا والبلينا. هوهو ما سنوضحاملليون نسمه 
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الوليد ذرية الرشيف بني  ريةوهم ذ أسيوطحممد ببني  هم فرع من هوارة

 عبد الرمحنوليد بن منصور بن عيسى بن  بن أبو حممد بن غامز) العريىض وهم بنو

بن  إدريسحيدرة بن  بن عىل امللقب حيدرة بن حممد أبو مزوار أمحدالورديفى بن 

 .بن احلسن بن احلسن إدريس

فيق عام  عرص اخلديوى توىفسلطان ومنهم حممد باشا سلطان آل  كان منهم 

عىل باشا شعراوى بعده  وجاء من - مقام الصعيد مشعل منصب قائالذي م وهو 1866

هدى شعراوى زعيمة احلركة  عرابى ومنهم السيدة/ أمحد أصحابكان من الذي 

 .ئية املرصيةساالن

بن  احلسني بن عىل بن غريب بن عىل بن غريب بن فزارة وقيل مزوارهم ذرية 

امللقب بميزار  أمحدامللقب الورديفى بن  عبد الرمحن العروسى وهو أخو عبد السالم

يرتفع نسبة آلل البيت وقيل من فزارة فبعد أن قتل عىل بن غريب الذي  بن عىل حيدرة

 بحريعمرو وقسم آل  نقسمت هوارة قسامن قسم جنوبى وهمابن مازن  إسامعيلعمه 

سويف وىف عام وبني  املنياو عىل ديروط وارياهلغريب آل  ستوىلاغريب وآل  وهم

 واريعىل احلسني بن عىل بن غريب اهل واريبن عيسى اهل أمحد م قىض الشيخ1474

كان الذي  حيدر باشا :سويف فروع منهم ومن مشاهريهموبني  وغالبية هوارة املنيا

ء فاروق احلسينى  .وزيرا للحربية واللوا
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بون ىف نسب ساختلف النا

: هأنسابفقد قيل ىف  مهام

 أمحدالشيخ  مهام رشيف حسينى عن طريق عىل البدرى أخو مرياأل - 1

 ( بطنطا) البدوى

 بحري أعقب فقد اجلعافر رشيف حسينى من ذرية بحريمن ولد حممد أبو - 2 

 أعقبالذي  أمحد عياشى أعقبو( عون - حممد –موسى ) زيد أعقبو( زيد وعياشى)

ام مه مرياأل أعقبو( عليان - جويدة - بكار – سيبك مهام مرياأل) أعقبالذي  ماىض

 مرياأل أعقبو( قريش - ريان - حسن - ملسا - صبيح مرياأل - بكار مرياأل) سيبك

الذي  إسامعيل) اإلسالمسيف  أعقبو( اإلسالمسيف  - مهام - أبوبكر - حممد) بكار

وهو ( حارس ذريته بالشاورية وسمهود - عثامن - باملراغة إسامعيل أوالد هسميت علي

  ه.تؤكدالتي  وتوجد املئات من الوثائق واجلرود هما سنوضح

جشم بني  أو نرصبني  القبائل اهلوازنية منإىل  رجع البعض نسب اهلاممية - 3

صعيد مرص وبرقا وبرقا من  أمريثائق تذكر كلمة بنى عامر وهذا ماأرجحة ففى الو أو

اسم  وكذلك يوجد جرد هلوارة عايد تسلسل هوازن يف حتالف عتيبة اهلوازنية بالسعودية

نرص من هوازن وتلقبوا باهلوارة ملجاورهتم بني  ربيعة منآل  إىل واريعايد اهل مرياأل

وبناء عىل هذا اجلرد فاهلاممية  ةاهلامميإىل  نساباأل أقربهوارة املغربية وهوارة عايد من 

بني  نرص من هوازن وكذلك يوجد فرع كبري يفبني  دمهان منبني  ربيعة منبني  من

 .عىل عرب الغرب مارةاإلاهلاممية وكانت هلم  باسمهالل بن عامر 
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ذباب بني  مهام منبني  سليم وأهنم منبني إىل  أرجع البعض نسب اهلاممية - 4

 – عزاز أوالد – العثامنة – النوافع –احلواوتة ) م بقايا بليبيا وهممن سليم بن منصور وهل

يوجد بطن اهلاممية  هعونة ألنبني  وقيل هم يف( الطورة – األضواء – السامعنية – احلالفنة

 عونة.بني  يف وثيقة هالعربان منذ مئات السنني وهو ما وضحت إمارةعونة كانت هلم بني  يف

مهام  مرياألورفعوا نسب  واريعمر بن عبد العزيز اهل مرياألمن ذرية أهنم  - 5 

بن يوسف بن عمر بن  بن حممد بن مهام أمحدمهام بن يوسف بن  مرياأل وهو كالتى ذكر

 واريعمر بن عبد العزيز اهل مرياألبن يوسف بن  داوود بن سليامن بن رشف الدين ريان بن

 أمريل بن مازن أو إسامعيل مرياألمن ذرية أهنم  ومن أرجعهم -1

 بن مازن  إسامعيلمل بن سابن  هواريبن  أمحدمهام بن للهوارة ىف الصعيد وهم بنو 

برقة  إقليمالعرب يف  أمراءجعفروهم اجلعافرة بني  قيل من ذرية  -2

ته من هوارة وقيل مناوالذين  كالب بني  جعفر منبني  ختلف يف نسبهم قيل من مرسا

وقد ذكر يخ ذؤيب شيخ عرب برقة بن عامر بن صعصعة من هوازن وكان منهم الش

يل واملعزة ) املقريزي عدد من قبائلهم وهم: املثانية والياسة وعرعرة والعظمة واملزا

  .(بئر السدرةإىل  وقال أن منازهلم من سوسة أمحد أوالدوالبداري والسهاونة واجللدة و

بن نصري بن مهام  أمحدمهام بن زامل بن يوسف زامل املكى بن  مرياألأن ) 

بن  إدريسبن السباع أيب  بنبن محد بن مهلهل بن سيبية  أمحدبن بن يوسف مهام املغربى بن 

 طالبأيب  بن احلسني بن عىل بنبن موسى بن عىل زين العابدين  أمحدبن عىل البدرى 

عونة فهو بني إىل  ام بن زامل املنتهى نسبةمه مرياألخر أن آوهذا نسب ونسب 

حممد زامل  مرياأل أعقبو ـه505 مرص سنة أرضبسيداثنان وسبعون قبيلة ونزلوا 
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درويش رئيس عربان الزوامل بالرشقية بلبيس وجد الدراوشة  مرياألالبحرية و إقليمب

 النصايرة جد نصري حممد عمران أبومرياألوشاهني جد اهلاممية و عبد الكريم مرياألو

 مرياألحل وساحسن جامع سليم جد الساليمة بال مرياألو(، عائلة الباشا) بالنخيلة

يقة و العكاوى جد حممد يوسف  مرياألو عمر أوالد األدبونى جد عمر حممد مرياألاحلرا

 محزة العسريى جد فواز مرياألالعقايق بالزوامل و منصور جد مرياألجد العوامر و

القليشانى وقيل  عىل حممد مرياألحسني عيسى الشابورى وعىل  مرياألالعسريات و

 إسامعيلعىل  مرياألماىض و أوالدعمر ماىض مهام جد  حممد مرياألاجلرىف و الصريىف أو

هلا تكملة مل أعثر عليها ( عىل بكر مهام جد البكرية مرياألحييى و أوالدالبهجورى جد 

ءأن  أخرىوقد ذكرت وثيقة  مصطفى مرياأل) ام بن زامل وهممهآل  عونة منبني  أمرا

بن  إسامعيل مرياألعىل الشابورى بن مهام ومرياألحممدالعكاوى بن مهام ومرياألمهام و

عوض مهام  مرياألمنصور مهام و مرياألعثامن مهام ومرياألسليم بن مهام ومرياألمهام و

مهام  مصطفى مرياألفواز محزة مهام ومرياألمحزة مهام ومرياألدبارة مهام ومرياألو

وينترشون هم وقومهم ىف الرشقية ببلبيس ببلدة الزوامل وبالصعيد األعىل ( مرياألو

حل ومنهم بالبحرية بناحية هوارة وهم سابجرجا بالعسريات وىف النخيلة واحلريقة وال

واملتضح لنا ( ـه1050 الوثيقة سنةهذه  وحررت ـه 450مهام املتوىف سنة  مرياألورثة 

مهام بن  مرياألوارة اهلاممية بالنخيلة ويعرفوا بعائلة الباشا من ذرية الوثيقة أن ههذه  من

حل سليم وهوارة احلريقة وهوارة العسريات كلهم سازامل هم وهوارة عائلة السلينى ب

 .عونة والعرببني  أمراءمهام بن زامل آل  من

 األولوالشيخ مهام  األولالشيخ مهام  أبناءومما قيل فيه أن اهلاممية الكبار هم 

م عىل يد العثامنيني 1576هو املحي لدولة اهلوارة يف صعيد مرص بعد هنايتها يف عام 
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وانتزع املامليك من اهلوارة  أسوانالذين أهنوا دولتهم وجعلوهم إقطاعيبن فقط يف قنا 

احلكم يف الصعيد وعندنا القليل عنه عن تاريخ ميالده ولكن الذي اتفقت عليه 

بن عيسى وهو الذي تويف  أمحدأنه مهام حفيد ريان بن  أمحدطيف الدكتورة ليىل عبد الل

نه ليس حفيد ريان املذكور إم وهنا جيادل اهلاممية يف هذه النقطة ويقولون 1484سنة 

عند الدكتورة ليىل عىل هذا الشأن بل هو ريان مهام صبيح سبيه ويقول أن والد ريان 

 . حجة رشعية تؤكد كالمهمفدان ومعهم ألف  242هذا كان يملك ما يقرب من 

بن سيبية بن محد بن  أمحدن مهام حاكم الصعيد هو مهام بن يوسف بن إ: 

ن إاملتصل نسبة لعىل البدرى من نسل السبط احلسني و إدريسالسباع بن أيب  مهلهل بن

ل ساشارت فقط لسلإنام إاملخطوطات مل تذكر عمود نسبة كامال مسلسال للسبط احلسني و

جاء الذي مانة بذل الكثري من املجهود للوصول لعمود النسب كامال فقى لألنسبة ويتب

بن السباع أيب  بنبن مهلهل بن محد بن سيبية  أمحدبن يوسف بن نه مهام أباملخطوطات 

 بن احلسنيبن موسى بن عىل زين العابدين  أمحدبن بن عىل البدرى  إدريس

 أعقبمهام أبو  ن يوسفإون مهام عقب عبد الكريم ودرويش وشاهني إ 

 أعقبجد مهام  أمحدن أباملراغة بسوهاج و إسامعيل أوالدوهو جد  إسامعيل أعقبو مهام

 أوالدثامنية  أعقبالسيدة متاذم ووهي  بنت أعقبن سيبية والد جد مهام أعىل وو يوسف

، وحممد خروف، ومحد، والبكرى، وعثامن، ومهام، أمحد) معظم اهلاممية منهم وهم

السيدة متاذم والسيد محد  هختأالسيد مهام و أوالدهنزل السيد سيبية و( وحممد، وغريب

بن مهام والسيد حممد خروف والسيد غريب والسيد عثامن كرى والسيد حممد والسيد ب

خر نزل العامل العالم معدن الفضل واحلكم آنزلوا والتزم بوالية فرشوط وىف موضع 
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بن ابن عىل زين العابدين  إدريسبن السباع أيب  بنلهل بن مهبن محد السيد سيبية  اإلنعامو

 هحممد مسكن هعقب واحد اسمكربنثى منهم السيد مهام األأو أوالدثامنية  هاحلسني وذريت

ما بعد السيد عثامن سيبية مسكنة كوم أالعوكلية واحلالىف  أرضبمخسامئة فدان  هاحلالىف ول

مخسامئة فدان ببهجورا  هل السيد بكرى ابن سيبيةما بعد أمخسامئة فدان  هاملجانني بسمهود ول

ة أربعله  ابن سيبية أمحدالسيد عىل ابنى وأخيه  السيد مهام احلاكم الرشعى ابن السيد يوسف

 أرضبثلثامئة فدان له  ما من بعد السيد محد ابن سيبيةأفرشوط  أرضبومخسامئة فدان آالف 

ومخسامئة فدان بالشاورية والشيخ عىل لف له أ ما من بعد السيد حممد خروف ابن سيبيةأهو 

أبو  مرياألبعد  أماكنمائة ومخسني فدان بالشاورية له  السيد غريب ابن سيبيةبعده  ماأ

كوم جابر وهذا مجيعهم  أرضبمل مائة ومخسني فدان  - استطيع متييز هذا االسم ال – اقراطن

وادى  بحريخرهم من آابع نقادة واهلاممية ذرية سيبية هلم اجلزا وعرش املال من كوم بالل ت

السيد بعده  ما منأ رضوهلم اجلزا وعرش املال عىل كل شعبة ىف األ أسيوطالنارصى بوالية 

بالطوايل له ثلثامئة فدان  هبوأعبيد  هحممد خروف عقب عبيد الرسول مسكنة الطوايل ومع

خضري من عربان  مرياألطويل و مرياألحسن القرموطى بعدهم  هابن عمه بالطوايل من بعد

ابن سيبية مسكنة  صغرما من بعدهم السيد سيبية األأ - ليسوا مهامية - اخلضريات

مائتني ومخسني فدان تابع  صغرالنجار ولسيبية األبني  السيدة فاطمة منوأمه  النواهض

بني  قبائلبعده  ما منأزيط أبو  واصل بكلحبني  عربانبعده  ما منأالنواهض والرباغيث 

جد اهلاممية املذكور هو  إدريسن أخر بآمرزوق املرازقة وجاء ىف موضع بني  ئلبرزا وقبا

بن يوسف حاكم مهام  إسامعيليوسف املذكور عقب اثنني مهام وو أمحدبن لعىل البدرى بن 

 مهامية.أهنم  بمراغة سوهاج والكل يعلم إسامعيل أوالدجد  إسامعيل هخوأالصعيد و
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 عليم اهلامميحممد بن  أوالد

 العالمات أرضبالسيد عيل نزل  - 1

 أسيوطفدان بالوليدية ب 100وله  السيد خالد املسمي بعطية نزل بالوليدية 2 - 

 فدان 500هباوله  لتزموهو امل السيد بدر نزل بني عليج - 3

فدانألف  هنوله السيد حممد نزل بدوي 4 - 

 هبا لتزمو املالسيد عبد اهلل املرصي نزل بوادي النروه - 5 

 الغربية أرضبالسيد نرص نزل  - 6

  هبا لتزمالسيد حمفوظ نزل باحلواتكة وهوامل - 7

 حممد بن عليم اهلاممي أوالدخرض وطايع ومحاد وحسن  ةدساوباقيهم هم ال

 :السبعة وهم أوالدهو، أسيوطنصري اهلاممي ملتزم النخيلة ب أوالد

بن سيبية بن  أمحدبن م بن يوسف السيد حسني بن عزوز بن نصري بن مها - 1 

بن موسى بن عىل زين  أمحدبن لبدرى بن عىل ا إدريسبن السباع أيب  بنمحد بن مهلهل 

 ببالد اخلراب بالقليوبية طالبأيب  بن احلسني بن عىل بنالعابدين 

 ببالد الرباري بكفر الشيخ لتزمالسيد عمر بن السيد عزوز بن نصري بن مهام امل - 2

عامر وعيل وعمران ويونس وعمر ) وهم أسيوطباقون فكانوا يف أما ال - 3

لتزامات النخيلة اويعرفوا ىف النخيلة ببيت الباشا وكانت هلم غالبية ( ونصري الصغري

 عونةبني  أمريمهام بن زامل  مرياألبني  منأهنم  إىل مأصوهلوتوجد وثيقة قديمة تعود ب

بن حممد بن مهام يف  دأمحولد الشيخ 

الصعيد  أرايضبن حممد مهام قبل أن يسيطر عىل  أمحدم وكان الشيخ 1608حدود سنة 

مل يكن له شأن كبري يف احلكم عىل بالد الصعيد إال أن تغريت األحوال وتبدلت بعد 
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وريفة ودرنكة والشطب وخوجلان  أسيوطظهور كوجك حممد حيث سيطر عىل 

قطاعية حة اإلسام مما زود امل1693قصاص يف سنة  وبخانس وقصري بخانس وعرب

ب:م وله عق1708ما لبث أن تويف سنة القدامى ولكنه  آبائهتاريخ . معيد

 . من يوسف ولده جد اهلاممية الصغار1

بن عيسى  إسامعيل. عبد اهلل والد الشيخ عيسى بن عبد اهلل وهو والد الشيخ 2

ورة ويملك فيها قرياطان وأورثهام بن عيسى وعيسى هذا كان حاكم هبج إبراهيمو

  .األمحرومعهم الكوم  إبراهيمو إسامعيللولديه 

 فرشوط مع العائلة حممد مهام وكان متقاساًم  أمحد. حممد 3

 :اهلاممية الكبار والتي تضم كذلك األرسةوهبذه األفرع تتكون 

 عبد اهلل أعقبحممد مهام الذي  أمحدحممد مهام أخو الشيخ  إبراهيمآل  .1

 حممد أعقبعيل الذي  أمحد أعقبوعيل و أمحد امعقبً 

حممد مهام الذي ذكر يف العديد من الوثائق والتي تثبت  أمحدبكر أبو  . حسني2

ه أرضيف  مرياألبكر الذي تعرض لشخص يدعى الغزايل أبو  ولد آخر يدعى أمحدبأن 

 .الصغرية البالغة ثالثة قراريط

 أحفادوعان هم اهلاممية الصغار وهم ن

رية التي  الشيخ مهام بن يوسف وهو وابنه درويش آخر شيوخ العرب يف الدولة اهلوا

م عىل يد حممد عيل باشا 1813م حتى سقوطها سنة 1380حكمت صعيد مرصمن سنة 

ليد عام  م ملستند وقع 1685أما عن الشيخ مهام جد هذا الفصيل اهلاممي فهو من موا

دكتور صالح هريدي سجله يف كتابه دور الصعيد يف مرص العثامنية وهي طبعة حتت يد ال

عام إىل  م حيث نرش مستند لنسب هوارة الرشيف يعود1982دار املعرفة اجلامعية سنة 
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 اعامً 12ـ يؤكد القايض فيها أنه حرض مع أبيه وهو قارص وحدد عمره وقتها ب 1697

وأن الشيخ يوسف ثامنية  اثالثني عامً بن عيسى بخمسة و إسامعيلوحدد عمر الشيخ 

م وقد تربى يف حضن أبيه 1685بذلك يكون ميالد الشيخ مهام هو عام  اني عامً أربعو

بن حممد بن مهام عندما شب الغالم كام ذكرنا بعد  أمحدالشيخ يوسف وجده الشيخ 

ع القاهرة يؤيدون هذا تارة ويرفضون هذا ت ارة املستند عرف أن أهله يتدخلون يف رصا

ع  هلم يف هذا الزمان مع الفقارية ضد القاسمية فقد قام  األخريفانضم اهلوارة يف الرصا

جد الشيخ مهام بالتحالف مع عبد الرمحن بك يف احلرب ضد العرب الذين  أمحدالشيخ 

سنا وهم هوارة كذلك رهط الشيخ مهام وأهله فطرد إأغاروا عىل حماجر اجلعافرة ب

اجليزة وظل إىل  منفلوط وهربوا إىل  محن بك حتى طرودهمومعه عبد الر أمحدالشيخ 

فرشوط عاصمة الدولة اهلوارية حتى  احاكم جلرجا الصعيد تاركً  عبد الرمحن بك مقياًم 

اهلواري مع الفقارية وكبريهم حسن أغا  أمحدم منها فتحالف الشيخ 1701عزل سنة 

ن نفسه قال أنا مل أكن بك الفقاري وهو يف دفاعه ع أيوببلفية ومصطفى القازدغيل و

حسن األمخيمي وظل  مرياألو وحدي كان معي غزسيامنية وعرب هوارة بحري

اهلواري  أمحدالتحالف اهلواري الفقاري مستمر ضد القاسمية حتى ما رحل الشيخ 

اهلواري الذي حتالف مع حاكم جرجا اجلديد حممد  أمحدللحكم ولده يوسف بن  ىوأت

جهاز عىل محمد بك قطامش الذي تداخل معهم يف اإلبك قيطاس الفقاري الشهري ب

القاسمية حيث استاقوا مجال السقائني ويسلبوا اخللق عىل أطراف القاهرة وهبم استعان 

يف احلرب عىل القاسمية وانترصوا وهبم استطاع أن يقتل إيواظ بك كبري القاسمية ولكن 

تصاره هذا انتصار ما لبث أن اهنزم هبم أمام يوسف بك القاسمي الذي مكن بان

ستنابول إإىل  الصعيد من بعد اهلزيمة ومنها فرإىل  القاسمية ففر حممد بك ومعه اهلوارة
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بك  أمحدديارهم وكان يتعقبهم حممد بك الصغري بمعونه إىل  أما عن اهلوارة فقد عادوا

مخيمي حسن األ مرياألاألعرس الذي حتالف مع هوارة بحري ضد هوارة قبيل ومعه 

بك األعرس يف سريه حتى  أمحداجلبل الغريب وظل يستمر إىل  وجهه اهلوارة فهرب من

شنب الذي عفا عنهم أبو  بك إبراهيمقوص وطلب الشيخ يوسف اهلواري العفو من 

 م.1712مقابل مركب هبا غالل وخيول مثمنة وأغنام وانقلب التحالف القاسمني سنة 

لد سنة   رايضيخ مهام يضم ويتوسع يف األم أخذ الش1721عند وفاة الشيخ يوسف الوا

تشت ونجع محادي ويف قنا العاصمة ومن بعدها التوسع يف بلصفورة أبو  يف مركز

يف ذلك هزيمة القاسميني عىل يد الفقارية بعد هروب حممد جركس  بسوهاج مستغاًل 

م فكون القاسمية للهوارة جيش جديد مل ينخلع منه 1729بك من القاهرة سنة 

يخ مهام وهذا ما دفعه باإليقاع بني الفصائل الفقارية فتحالف مع عثامن التحالف مع الش

الصعيد إىل  جاويش القازدغيل الذي متكن من عثامن فهرب إبراهيمبك ذو الفقار ضد 

م الذي مل يرغب يف احلرب رغم اجتامع القاسمية جيش الشيخ مهام 1736سنة 

ستنابول وعادت السيطرة إإىل  وهو فصيل هواري فهرب ووصل ىحيي أوالدالقاطنيني ب

جاويش القازدغيل تقرب الشيخ مهام  إبراهيملفصيل القازدغلية الفقارية وبعد سيطرة 

 م هرب1754له املهم أن بعد االنقالب الذي تم عىل رضوان جاويش القازدغيل سنة 

هناك بعد أن أيده الشيخ مهام بن يوسف مما دفع حييى  أوالدالصعيد وقتل يف رشق إىل 

يف التعامل مع الفقارية وعدائهم لبعض فقد أيد  الشيخ مهام بعد ذلك أن يكون حريًص ا

عه مع عيل بك الكبري يف مارس  م واستطاع 1766زعيم القاسمية صالح بك يف رصا

ن انقلب حسني كشكش عىل عيل بك الكبري أصالح بك القاسمي فيه أن ينجح بعد 

قنع فيه بتحالف الشيخ مهام مع صالح بك الصعيد الذي أإىل  فهرب عيل بك الكبري هلم
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القاسمي ضد حسني بك كشكش وهبذا التحالف انترص عيل بك الكبري عىل خصومه 

حسني بك كشكش الذي هرب وأضحى للشيخ مهام وصالح بك القاسمي الكلمة 

قتل صالح بك إىل  لسطوان الشيخ مهام مما دفع عيل بك الكبري ا العليا يف مرص نظرً 

م ومن بعده ضغط عىل الشيخ مهام بأن يكون له حد برديس 1768نة القاسمي يف س

هو فك التحالف القديم مع القاسمية ولكن الشيخ مهام  اولكن اشرتط عليه رشطً 

الذهب أبو  ولكن حممد بك أسيوطرفض وأمر القاسمية الذين عنده بالسيطرة عىل 

ضاء عىل دولة الشيخ اهلواري يف الق إسامعيلاستطاع أن هيزمهم ويتحالف مع الشيخ 

سنا وهناك مات يف خريف عام إإىل  مهام الذي اهنزم بعد أن سمع هذه األخبار فهرب

بعة والثامنني م عن عمر يناهز1769 .الرا

صبيح أبو  بنبن حممد بن مهام  أمحدمهام بن يوسف بن  مرياألشيخ العرب »

ثامن شعبان من  - م 1769ديسمرب  7) وتويف -( ـه 1121) م 1709) سيبية ولد يف

اجلليل املعظم واملالذ املفخم األصيل ، اجلناب األجل والكهف األظل( ـه 1183سنة 

رشف الدولة  مرياألشيخ العرب  امللكى ملجأ الفقراء وحمط الرجال الفضالء والكرباء

بيح سيبة عظيم بالد الصعيد ومن صأبو  بنبن حممد بن مهام  أمحدمهام بن يوسف بن 

واحدة من تلك الشخصيات  هبذه الكلامت رثى اجلربيت «كل خريه يعم القريب والبعيد

ستقالل السبقت والدة عرص االتي  تتابع ظهورها ىف فرتة آالم املخاضالتي  الفذة

 اجلديد ألمة بلغت من العمر عتيا وبدأت ىف التململ من حكم العثامنيني.

الذكور للشيخ يوسف زعيم قبائل  بناءبكر األ .مهام مرياألشيخ العرب 

الفاطمية  .مرص من املغرب ىف عهد الدولةإىل  هاجرتالتي  تلك القبائل. اهلوارة
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ىف صعيد مرص ومتتعت بقدر هائل من الثروة والنفوذ وسيطر شيوخها عىل  استقرتو

 آلتالذي ، لد رجلناوكان مو .(ـه 893) م 1575مقاليد األمور ىف الصعيد حتى عام 

 وىف الشامل( ـه 1121) م 1709ىف فرشوط حمافظة قنا سنة ، زعامة قبائل اهلوارةإليه 

 ستقاللاالإىل  مشيخة البالد ويتطلعإىل  وبينام كان عىل بيك الكبري يسعى. ىف القاهرة

م كانت تضم كافة أقاليالتي  كان الشيخ مهام يعمل عىل مد سلطانه عىل والية جرجا، هبا

ىف سعيه للخلوص بمرص من ، الشالل. ومل تبارح خميلة عىل بيكإىل  الصعيد من املنيا

م أعامهلعثامن أطياف اسالفه العظام من سالطني املامليك والتى مازالت بني  إمرباطورية

هتم احتفاالمازالت صور مواكبهم واصوات  يوالت تنتصب شاخمة ىف قلب القاهرة

 مرياألذكرى ثوروة اهلوارة بزعامة أيًضا  ني. وهكذا كانتقائمة ال تربح ذاكرة املرصي

حية ىف ، الصعيد استقاللوالتى إنتهت ب(، ـه 651م / 1253) حصن الدين بن ثعلب

فال ، نفوس اهلوارة ومستقرة ىف وجدان شيخهم مهام. وينجح عىل بيك الكبري ىف مسعاه

ء عىل بك أمريعزتلو »م حتى يصبح  1760هتل سنة  ريا للمامليك ويتوىل كب «اللوا

بعدها ىف تثبيت مركزه بالتخلص من منافيسه من كبار  منصب شيخ البلد. ويميض

 وأخذاملامليك من أمثال عبد الرمحن كتخدا وحسني بك كشكش وصالح بك شاهني. 

ىف تعزيز قوته العسكرية حتى بلغ عدد مماليكه الستة آالف. ومىض ىف تكوين التحالفات 

عىل بك من كبار املامليك  وينتهيقضاء عىل كافة القوى املنافسه له. ونسج املؤامرات لل

سويف ىف سنة بني  الذين ينازعونه سلطانه ىف معركة حاسمة دارت رحاهلا شامل

مرص  إمارة»ليدخل بعد ذلك القاهرة وقد ثبتت أقدامه ىف ، ـه 1181م / 1767

، واألقطار احلجازية، يةوملك الدياراملرص، ورياستها.. وظهر بعد ذلك الظهور التام

وخرق ، وشتت شمل املنافقني، وقتل املتمردين وقطع املعاندين، والبالد الشامية
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ئد، القواعد  1767فال حتل سنة ، عيهساوينجح الشيخ مهام هو اآلخر ىف م «وخرم العوا

 حتت سيطرته.، أسوانإىل  من املنيا، ـه حتى تصبح كافة أقاليم الصعيد 1181 /م 

رجل قدما ىف تأسيس شبه دولة. فينشئ الدواوين إلدارة شئون ال ويميض

ويشكل قوة عسكرية من اهلوارة ، الواقعة حتت سيطرته ولرعاية العاملني فيها رايضاأل

هم من بقايا أكثروالقواسة و األجنادكان عنده من »الصعيد فـ إىل  ومن املامليك الفارين

جهة قبيل ملنابذة شيخ العرب إىل  الذهبأبو  ـد بـكذـهب حمم ملـاأنـه . «إليه انضموا القاسمية 

مهام وجرى بينهام الصلح عىل أن يكون هلامم من حدود برديس وتم األمر عىل ذلك ورجـع 

مصـر أرسـل علـي بـك يقـول له: إين أمضيت ذلك برشط أن تطرد املرصيني إىل  حممـد بـك

إىل  خربهم بذلك وقال هلم: اذهبوا الذين عندك وال تبقي منهم أحًدا بدائرتك. فجمعهم وأ

قبل كل يشء فإن فعلتم ذلك كان لكم هبا قوة ومنعة وأنا أمدكم بعد  اواملكوه أسيوط

وحتصنوا  أسيوطفملكوا  أسيوطإىل  ذلك باملال والرجال فاستصوبوا رأيه وبادروا وذهبوا 

بني الرجلني  عيل بك وهكذا كان الصدامإىل  هبا وهرب من كان فيها ووردت األخبار بذلك

إىل  ذهبوا ا»فيحشد له عىل بك الكبري ثالثة جيوش وجيمع قوادها ويوصيهم قائال: ، حمتوما

عند جبانة ( ـه 1183) م 1769وإملكوها. وتدور املعركة الفاصلة ىف يونيو  أسيوط

ا ثم أيام أسيوطأقامو ب «حق جليوش عىل بك الكبري. وبعدهاسالتسفر عن إنتصار  أسيوط

من إليهم  جتمع كبار اهلوارة مع من إنضماقبىل بقصد حماربة مهام واهلوارة. وىل إ ارحتلوا 

الدهب مملوك عىل بك الكبري لرياسل أبو  املنهزمني فراسل حممد بك حممد بك مراءاأل

قوله وصدق إىل  ستاملته ومناه برياسة البالد حتى ركنابن عم مهام وعبد اهلل  أبو إسامعيل

ط عن القتال وخذل طوائفه وملا بلغ شيخ العرب مهام ما حصل هتويامته وتقاعس وتثب

سنـا فامت إجهـة إىل  ورأى فشل القوم خرج من فرشوط وتركها بام فيها من اخلريات وذهب
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 «قمولة»ودفن يف بلدة تسمى ( م 1769ديسمرب  7 - ـه1183ثامن شعبان من سنة ) يف

مد بك ومن معه فرشوط فلم جيدوا فقىض عليه هبا رمحه اهلل. مكمودا مقهورا. ووصل حم

 أموالمن ذخائر و أتباعهه وأقاربوا مجيع ما كان بدوائر مهام ووأخذمانعا فملكوها وهنبوها 

وغالل وزالت دولة شيخ العرب مهام من بالد الصعيد من ذلك التاريخ كأهنا مل تكن 

ت انكرست وملا ما الذكور ثالثة وهم درويش وشاهني وعبد الكريم. داألوالوخلف من 

شاروا عليه أخوته وأ أكرباهلوارة قدموا ابنه درويًشا لكونه  أكابرن إثم  مراءنفوس األ

 بمقابلـة حممـد بـك ففعـل.

ءمـا األأو ومنهم من إليه  ماًنا من حممد بك وقابله وانضمأخذ أفمنهـم مـن  مرا

اهلوارة إىل  وىالشام والروم ومنهم من انزإىل  فرساناحية درنه ونزل البحر وإىل  ذهب

عطاه بالد أمرص وقابل عيل بك وإىل  وحرض درويش صحبة حممد بك بالصعيد.

نه أه أحكام بدا يول ما أفلـم حيسـن السيـر ولـم يفلح و ده.البإىل  فرشوط ورجـع مكرمـًا

م وقبض علـى رجـل يسمـى أمواهلويعاقبهم ويسلب  أتباعهبيه وأصار يقبض عىل خدم 

 .أيام عظيمة يف عدة أمواالبيه فاخذ منه أـل املرتب ملطابخ زعيتـر وكيـل البص

بعده إليه  فرساكتخـدا و أمحدعلـي بـك فعيـن عليـه إىل  خبـاره بذلـكأووصلـت 

خمدومه إىل  حتى قبض منه مقادير عظيمة ورجع هبا موالواملامليك وطالبه باأل األجنادمن 

من بعـده حتى  أتباعهمنه مجلة وكذلك  خذوأ إمارته أيامواقتدى به بعد ذلك حممد بك يف 

جـل والنحاس قناطري مقنطرة ثم تتبعوا احلفر أل واينما يف دورهم من املتاع واأل أخرجوا 

خربوـها وحرض درويش أاستخـراج اخلبايـا حتـى هدمـوا الـدور واملجالـس ونبشوـها و

 حاد الناس.آمات كمصـر جاليـًا عـن وطنـه ومل يزل هبا حتى إىل  هخـرآاملذكـور ب
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سوة املزارعني أالوقف  أرضبواستمر شاهني وعبد الكريم يزرعان 

مور الفرنسيس أل أيامـه  1214ما شاهني فقتله مراد بك يف سنة أويتعيشون حتى ماتا. ف

نه مات عىل فراشه قريًبا من إما عبد الكريم فأنقمها عليه وخلف ولًدا يدعى حممًدا. و

 أرضعىل  تنتهيو. يدعى مهاًما دون البلوغ يوصف بالنجابة ذلك التاريخ وترك ولًدا

 .وجتربة موحية لتصبح حدثا ترضب به األمثال تنتهي ..الواقع قصة شيخ العرب مهام

التنوير رفاعة رافع أبو  بعدها وينظر متأمال ىف وقائع التاريخ. فها هو ذا ملهمة ملن سيأيت

( م 1834) «ص اإلبريز ىف تلخيص باريسختلي»الطهطاوى يشري إليها ىف كتابه الشهري 

تصلح ان تكون حاكمة وحمكومة وجب أن توكل عنها  ولكن ملا كانت الرعية ال»قائال: 

من ختتاره منها للحكم وهذا ما حصل ىف زمن حكم اهلاممية فكانت الصعيد مجهورية 

وبعد موت شيخ العرب مهام ظلت ذكرى شيخ العرب مهام حمفوظة عىل  «إلتزامية

ا باهنيار حلم الفارس اهلواري يقول أصحاهبسنة كثريين يف أشعار ومواويل تأثر أل

الشاعر يف موال قم يا مهام وروح سنار * وازرع وقوت عيالك/ فرشوط قادت عليك 

بقة ينادي الشاعر عىل شيخ العرب مهام سانار* والبيه عندي وجالك يف األبيات ال

يف السودان بعيدا عن فرشوط وغضب البيه حممد مملكة سنار إىل  متمنيا لو كان قد اجته

الدهب وهي احلرسة التي استخدمها الشاعر يف موال آخر ينعي ذكرى قرص أبو  بك

الدهب رجل أبو  غرفة وخترب عىل يد حممد بك 90مهام الذي قيل انه ضم  مرياأل

 تسعني أوضة وشباك * - هياك يا باب هياك * بس ضبتك غريوها) السلطة اململوكية

متثل نموذجا  واريمنذ تلك الفرتة ظلت صورة الفارس اهل( يف تال يلك كرسوها

  :للفارس املحارب عدا ذلك قد تنترش أبياتا جمهولة حفظتها
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 خيــــل هوارة تري عجبــــاإىل  انظر

كــــبــــهـــــا  مل تــــفــــخــــر اخلــــيـــــل قــــط بــــرا
. 

 

 ريسافيسريها عندما يرسي هبا ال

 واريوق الرسج ـهــــــن فــــــا مل يكــــــم
. 

فقد استطاعت بام توفر هلا من عصبية قبلية قوية محاية فالحي الصعيد من املظامل 

وقد ورث شيخ العرب مهام  خرىمرص األ أنحاءالتي كانت تلحق بباقي الفالحني يف 

 أسوانإىل  الصعيد من املنيا أرايضعن أبيه الشيخ يوسف التزامات واسعة شملت معظم 

 .بن مهام أمحدالشيخ يوسف وراثة عن أبيه الشيخ إىل  كانت هذه االلتزامات قد آلتو

ه أراضيمهام شيخ العرب ولكي حيمي شيخ العرب مهام  مرياألفدان التزام ألف  242

من  ا املامليك كون جيشا كبريً  أمراءأطامع و يدفع عنها رش هجامت األعرابو الواسعة

وقد أخذ الشيخ مها  .من منافسيهم االصعيد هربً إىل  الفارين من املامليكو هأقارباهلوارة 

فقد سيطر الشيخ مهام عىل غالبة  والقرى ىف الصعيد عن طريق االلتزام رايضم كثري األ

– هبجورة– هو– شيخية كوم– سحيم أوالد– غضانة–عربان عرور –فرشوط ) قرى

 دشنا– بدار كوم– أبنوب– سنابسة– بخانس– قصري وبندر قنا– وتوابعهم األمحر الكوم

 وتوابعها أسنا– طهطا– أمخيم نفس بلصفورة– بندورة– دنفبف أرض – املنقذية أرض–

– ادفا– األقرص– سمهود– خلجان– والقبىل بحريال املرج رشق– أبوعمرية جرف–

 أوالد– اخليام – برديس نقادة طوخ– شلول أوالد - العنربية - ريفة قرى– مزار بنى

 وركانبني  وسمهود خلجان– جالجيص – البنارس – القبيبة– مزار بنى – أدفا– طوق

 أوالد خارفة – احلراجية– اجلرازة– بخانس – قوص – قصاص عرب– بياضية– باملنيا

 وقف– العريب أوالد رزقة–البدرى  أبو – اميديةاحل – جامع أوالد – بالص – مأمن

– الشيخ أوالد رزقة– فاوجىل– وتوابعها أمخيم رشق– اغربى جاد أوالد– برسباى
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– سقلته جرف اجلبل طوخ– الشيخية– القهرمان بيج– احلرجة– الباسكية– الشغب

 أوالد– عيدساامل– مهاهم كفر– حلساال اعراب– احلراكني عربان– العسريات - نخيلة

 - شغب - املسلفة رزقة - والصغرى الكربى قضانة– عادى أوالد– محد أوالد–يج هب

 نصريية– وجمنونة زعيفة طني - اجليعانية وقف– البوصة رزقة– فاوجىل– اخلميس قباله

 منشأة طهطا– طام - البدارى أسيوط بويط رشق–أدفو– كفراحلاميدة– أسوانب وصعايدة

 ( النقاوة - منفلوط نرصبني  - أمخيم ونفس ورشق

 رشافدة بني احلسني األساخر الف - شيوخ العرب وشيوخ مشايخ اهلوارة

املتصل نسبه بسيدنا وموالنا  اب من اببن الصلب  - ساللة عبد املطلب بن عبد مناف

و القضاء ذ بن حممد الرشيف مرياأل اهلوارة شيخ بن اهلواري سليامن –الوايل : احلسني

 أمريالرشيف بكار بن شيخ العرب وشيخ مشايخ اهلوارة  مرياألوالصدارة بالصعيد 

 الرشيف ابن - النواهض سمهود دفني –مهام سيبك املغريب  مرياألالصعيد ويرقة 

 بن السعيدي حممد الرشيف بن بحري الرشيف بن عياش الرشيف بن أمحد بن مايض

يف محد بن الرشيف حممد املغريب بن الرشيف الرش بن حممد الرشيف بن جعفر الرشيف

حسن بن الرشيف حسني بن الرشيف بن الرشيف عبد امل إبراهيميوسف بن الرشيف 

بن  عيسىنمي بن الرشيف مويس اجلوين بن الرشيف حيي بن الرشيف أيب  حممد

بن الرشيف حسن  األقىصالرشيف عيل التقي بن الرشيف حممد نزيل بالد املغرب 

د بن الرشيف عيل الريض بن  املكي بن الرشيف عيل اهلادي بن الرشيف حممد اجلوا

عيل زين  اإلمامحممد الباقر بن  اإلمامجعفر الصادق بن  اإلمامبن  مويس الكاظم اإلمام

سيدنا وموالنا احلسني سطر هذا النسب الطاهر بعون اهلل تعايل  اإلمامالعابدين بن 
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لساللة اجلناب الكريم املفخم العايل والكوكب املنري املتاليل شيخ العرب وشيخ 

 –كنيته حممد  - صعيد مرص وبرقة أمري مهام سيبك مرياألمشايخ اهلوارة السيد االجل 

. يف الثالثاء يوم العرص وقت يف أمحد الرشيف بن مايض الرشيف بن والزاهد عيل ولقبه

اهلل عيل  أمحد اهلجري االلف بعد وتسعني تسع عام .احلرام اهلل ببيت – احلجة ذي

 التوقيت واستغفر اهلل من كل تقصري وبعد:

معنا النظر فيه وطالعناه عيل أاملتقدم ذكره و هذا النسب الطاهر فاطلعنا عىل

نه من خالصة العرتة أه واحلجج والفرامانات السلطانيه املثبته أجدادو آبائه أنساب

ق سمك ونسبه الرشيف حممد ر عيل املسطر محد – الرشيف نسبه منهم –الطاهرة النبوية 

 مرياأله أوالدوه ونسبه ابنه شيخ العرب مهام أوالدوجعفر وعياش وبحري ومايض و

رياين القاطنني بسوس وفاس ومكناس  مرياألقريش و مرياألمل وسا مرياألحسن و

بكار املعقبني بصعيد مرص  مرياألصبيح و مرياألوشاذله ومل يكن هلم عقب بمرص و

املكني بحسني ملتزم  أمحده أوالدبكر بن بكار وأيب  مرياأل :املسطر عيل رق غزال ونسبه

 كان حينام اللد بمدينة املولود اللدي الدين ونرصي –لقاطن بشنهور الوالية القوصية ا

 وحلفا وشاور الرضير الدين وشهاب الدين وجمد الرئييس وعمر – عليها ا أمري والده

محد وعزب وحممد وعيل ومحاد ونسبه حممد  هأوالدو خروف بايب الشهري وخلف وشافع

ه حارث أوالدو اإلسالمسيف  مرياألونسبه  اإلسالمبكر وسيف وأبو خوته مهام إبكار و

صبيح  مرياألطهطا القاطن بحوض املراغه ونسبه  أمري إسامعيل مرياألعثامن و مرياألو

 مرياألالنرص القاطن بكوم جمانني ووأيب  ه شمس الدين القاطن بدير النواهضأوالدو

به القاطن ببهجورة ويوسف القاطن بفرشوط ونس عيسىه أوالدي وأمحدمهام املكني ب

ط بن عنقا بن وبري ساط بن مبارك بن بسامهام سيبك الرشيفه فاطمة بنت ب مرياألوالدت 
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أيب  احلسني بن عيل بن قتادة بنأيب  نمي بندأيب  دعيج بن حممدأيب  بن حممد بن عاطف بن

أيب  بن احلسني بن سليامن بن عيل بن عيسىمطاعي بن عبد الكريم بن أيب  إدريسمالك 

اهلل بن حممد الثائر بن مويس الثاين بن عبد اهلل الصالح بن مويس اجلون  عبد كربجعفر األ

بن عبد اهلل املحض بن احلسن املثني بن احلسن السبط بن عيل كرم اهلل وجهه من 

القاطنني بوادي  رشافالقاطنني بوادي فاطمة شقيقة حسن.. ونسبه من األ رشافاأل

صبيح  مرياألمهام مل يكن له عقب بمرص اال من  مرياألفاطمة وغري ذلك من االدلة الثابته ف

ن ساعلينا بل .بكار وقد اعتمدنا هذا النسبب بعد املطابقة ووافقنا عليه من بعد ما مرياألو

عرفناه واقررنا باننا فهمناه واحطنا به علام وذلك كله يف حالة صحة ابداننا وكامل عقولنا 

صحة االقرار ونفاذ  .ن مرض وال غريهال يوجد بنا مو طائعني غري مكرهني ال علة بنا

 مرياألكاتبه وشاهد به الرشيف  .الترصف وثبت االشهاد بذلك وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

حممد كريييل مرياألثبت مضمونه شهد به  نمي بن الرشيف بن رميشه املكي احلسنيأيب 

ف مصطفي باشا عيل نفع اهلل به الدولة العليه عفي اهلل عنه االمر كام ذكر فيه شهده الرشي

به النقيب السيد عبد الكريم سانسب النأاحلسني عفي اهلل عنه االمر كام ذكر فيه شهده 

عيل مريز  إبراهيمحممد حممد الدمشقي احلسني عفي اهلل عنه شهد بذلك السيد حسني 

 – مصطفي ختم –ختم حممد  أختام ةأربعوعددها  ختامعيل احلسني عفي اهلل عنه ثم األ

 دعاة هادي املسلمني قضاة كامل شهده فيه ذكر كام حسيناالمر ختم – الكريم عبد ختم

 احلسني احلسني حممد إسامعيل الرشيف اإلمام املؤمنني أمري اهلل رسول سبط املؤمنني

  عنه. ثم ختماهلل عفي اليمن بةسان رافع

 . راجي عفو الباري السيد عيل جماهد اخلياري احلسيني عفي اهلل عنه

 ثم ختم مصطفي سليامن احلسيني احليفوي إبراهيمك السيد شهد بذل
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صاحب النصيب الرشيف احلسيني  أمحدشهد بذلك السيد عبد اهلل حممد حسني 

 - . احلسيني عفي اهلل عنه..بكرأيب  عيل حسنني عيل عيل الفقري - ختم –عفي اهلل عنه 

 بة احلضارمة الفقريسان - عفي اهلل عنه .احلسني .يبأالفقري حممد حممد درويش الشهري ب

 الفقري ختم –صاحب مرباط عفي اهلل عنه  أمحدالرشيف آل  أمحداهلل عمر علوي حممد إىل 

 أمريل. آ عيل أمحد الرشيف .عنه اهلل عفي املدينة أمري عجالن الرشيفآل  علوي كاظم

ملالكية الرشيف مجيل الدين املدين مفتي اآل  الرشيف ماجد عيل .مكة اذ ذاك عفي اهلل عنه

 عبد الرمحن السقاف العامل الرشعي بعفي اهلل عنه. أمحدالرشيف . عفي اهلل عنه

 القايض الرشيف عيل محيد عيل الكامطبي عفي اهلل عنه.

 ختم وشاهد. 17وتوقيعات الشهود وعددها  ختامانتهت األ

 : اآليتكتب  األيمناجلانب  عىل - الصفحة الثانية

 القليعي شهيب خرضهأمه  ملسا مرياألو –شوييش زكية حممد الأمه  حسن مرياأل

 الكلبي حييآل  أمحد. بنتأمه  قريش مرياألو – البالبييش شهوان حنيفةأمه  رياين مرياألو

دين الشاذيل احلسني ومها املعقبني ال شهاب سليامن زينب مهامأ وصبيح بكار مرياألو

 الشامل يف اهلامش عىل كتب امك املغرب بالدإىل  رحلوا  األول ةربعاأل ماأ –بصعيد مرص 

 ابنه ماأ عليان السيد بنت فاطمة الرشيفهأمه  بكار حممد مرياأل :اآليت( الثانية الصفحة)

قه عيل الشهري بدشناوي وشقي عيل الرشيفان ال القاطن النسب هذا صاحب سليامن مرياأل

 ي بن صبيح املذكور يف هذا النسب أمحدمهام السيدة صفية يوسف مهام أو

يوسف بن مهام  مرياألالصعيد  أمرية اهلوارية الرشيفه صفية بنت مرياألما أ

 - من هجرة سيد اخللق 1090ومهام املولود يف سنة  أمحدركن الدين و مرياألشقيقة 

 أمحدهجرية و 1085أما اخيها ركن الدين ولد سنة  1064ما السيدة صفية ولدت سنة أ
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ر دفني سمهود وعقبه يقطنون بشنهور وهو بكأبو  مرياألعقب  .هجرية 1087ولد سنة 

 يقطنون فهم الباقني التسعة ماأ –حسني املويل عيل الوالية القوصية وملتزمها  مرياأل

 ال شهد باجلود.إ ناحيتهم من حدأ جيئ ومل لدشنا القرايب عظماأل بالرب

 : 

 مرياألو األقىصالدين حممد بن الرشيف مايض قاطن بسوس شمس  مرياأل

 درويش مرياأل ماأ – أوالدبن الرشيف مايض قاطن بسبته وولداهيام . موالي جمد الدين

د القاطن بالرب مرياألليامن اهلواري وس مرياأل شقيق وهو ببهجورة قاطن  عظماأل مرا

 مرياألسليامن اهلواري بن  مرياأل اهلامش يف الشامل: الغريب الصفحة الثالثة كتب عىل

شيخ العرب وشيخ  عيانواأل كابرماجد املكرمني واألبكار بن قدوة األ مرياألحممد بن 

مهام سيبك  مرياأل مخيم.أصعيد مرص وبرقة املويل بدشنا والبلينا و أمريمشايخ اهلوارة 

 .ذاك ذإصعيد مرص وبرقة  أمري

 - 376الرشعية رقم  من احلجة األصلصورة طبق  -

هجرية وقد تم  1181ول سنة أمجاد  13بتاريخ  96وسالطني حمفظة رقم  أمراءحجج 

يمة بقس املقررة الرسوم تسديد تم وقد القومية الوثائق دار –تصويرها بقسم التصوير 

. ميالدية 1994 – 3 – 26بتاريخ  826771رقم 

اجلرجاوية  عاملية من األباملحكمة الرشعية املطهرة املرعية بفرشوط املحم

 قرأ –عاله أبني يدي متوليها الفقري مواله احلاكم الرشعي الراقم خطه ومهرة فيه 

عيل  مرياأل بن عيلأبو  مرياأل الرشيف العرب شيخ وسيدنا موالنا نفسه عىل شهدأو

 من وتسلم قبض نهأ –سليامن اهلواري حممد بكار مهام سيبك احلسيني القاطن بقنا 

 يوسف باشا مهام الصعيد أمري رشافاأل فخر العرب شيخ الدولة سيف موالناو سيدنا
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 بحرضة ذهب رياال وسبعامئة سبعون وقدره مبلغ احلسيني سيبك مهام صبيح مهام أمحد

مهام القاطن ببهجورة وسيدنا  أمحد عيسىعبد الرسول  أمحد مرياأل وموالنا سيدنا

عليان مراد حممد بكار مهام سيبك  مرياألبن  عيل مرياألمراد بن  مرياألوموالنا الشاب 

ء الرشيف السلطاين  عظمالقاطن بالرب األ حممد  أمحدريان  مرياألالغريب بدشنا واللوا

 الرشيف مرياأللغ املذكور قبضة واملب –مهام عمر ريان مهام سيبك القاطن بفرشوط 

رث لك ما خص باإلمهام باشا بالتامم والكامل وذ مرياألعيل املرقوم من موالنا أبو 

مهام  أمحدة الرشيفة صفية يوسف مرياألمه أ ..عيل وعن مرياألبيه أالرشعي عن 

 األقرصصفون وأاهلاممية والكائنة ب مراءاأل رشافدة األسااستحقاقهام يف وقف ال

وشنهور وقنا والسمطة وعزب املرصي ودشنا وفاو والوقف وهو والقرص وهبجورة 

والبلينا وحوض جوهينه واملنفلوطية وسواقي مويس  وفرشوط وسمهود وبالد املال

وقدر ذلك اثنان و الوقف الكائنة بمرص أعيانئر ساومنية بن خصيب وما تبعهم و

صعيد مرص  أمري عىللف فدان املوقوفه واملوروثه عن جدهم األأون ومئتان وأربعو

يع وبرقه اجلناب العايل موالي مهام سيبك احلسيني بموجب ذلك صار خالصا بر

 .ـه1181سنة  األولمجاد  13حتريرا يف  ..ذلك ىجر هجرية. 1181

الديار املرصية بعد إىل  قية احلمراء وفاس من املغربساول من نزل من الأن إ

م وزارأ  مرياألاملصطفى عليه الصالة والسالم هو جدنا  هجد ن حج بيت اهلل احلرا

 مجع غفري من عشريته هبن حسني املغربى وصحبت عبد املحسنبن  إبراهيميوسف بن 

 نصارحييى الكلبى وبعض من األوبني  عقيلوبني  جعفر الطيارآل  هعمومتوبني 

تزوج بالرشيفة فاطمة بنت الرشيف الذي ا مجيعا ىف قرية اجلعفرية بالبحرية واستقروو
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بن مالك احلسينى اهلاشمى بن الرشيف  خت الرشيف مبارك بن عيلأبن مالك  عيل

ذكور وهم الرشيف حممد  ةأربعاهلل منها ب هرزق صغربن حممد بن هاشم األ بركة عيل

جعفر والرشيف عمر والرشيف قاسم ثم توىف بقرية اجلعفرية وله مقام شهري أيب  النارص

م وزار برزخأيب  هبا وملا كرب جدنا حممد النارص  هجده علي جعفر حج بيت اهلل احلرا

شكر بن  مرياألخت أ ةمنآقرية اجلعفرية وتزوج بالرشيفة إىل  الصالة والسالم وعاد

اهلل منها بسبعة ذكور  هيلبى فرزقاإل عرايباأل إبراهيمبن سعيد بن حممد بن  اهلل عبد

ونسلة بمرص  أمحددة كميل الدين وكامل الدين ونسبهم بمرص والسودان وساوهم ال

القريوان بتونس ونسله هناك إىل  له بمرص والرشيف عيسى رحلوالواحات ومحاد ونس

ري شقيق غخ أالرشيف محد وهلم  مرياألوالسيد جهينة ونسله فوق طهطا وغريها وجدنا 

 632محد املولود عام  مرياألما جدنا أهو السيد عامر كرامة ونسله بمرص والسودان 

 665عام  رشافعىل كوم األ فقد تأمر األقرصهجرى بالطود  718هجرى واملتوىف عام 

بعد مكوثة ببري عنرب بقفط  األقرصهجرية بجرجا والبلينا وقرص الصياد ثم نزل بطود 

التونسى احلسينى  عبد املحسن مرياألبالطود بعدما تنازل له  مارةاإلوتوىل كرسى 

 هاملذكور فرزق عبد املحسنالطودى بن  خت الرشيف حممدأوزوجة ابنته السيدة فاطمة 

 منها بثالثة ذكور وهم الرشيف عىل العلوى والرشيف معال ونسلهم بمرص اهلل

ه جدنا أوالدفكان من  هعمومتبني  واحلجاز والسودان وجدنا الرشيف حممد تزوج من

بني الرجال ىف البلدان وخاصة حني استنجت به  هكثرت شجاعتالذي جعفر  مرياأل

 آبارهمونرصهم ورد إليهم  بيا فذهبعىل بربقة حني اعتدت عليهم بربر لي أوالدعربان 

ثالث ذكور وهم السيد  أنجبوتزوج ف أسواناملنصورية بإىل  وعادإليهم  بلهمإو

دة املحافيظ بمرص واحلجاز وجدنا الرشيف سعيد ساموسى والسيد حممد طوق جد ال



 

655 

 

 

ه جدنا أوالدمن الذي ولدين السيد بحر ونسلة بمرص والسيد بحري  أنجبالذي 

الرشيف ماىض  مرياأله أوالدمن الذي  أمحده الرشيف أوالدمن الذي الرشيف عياش 

ومرسى مطروح اآلن  عىل بربقة ليبيا أوالدقبائل عربان  أخرىمره إليه  أرسلتالذي 

إبلهم  ونرصهم وردإليهم  فذهب أخرى ةعندما اعتدت عليهم قبائل الرببر الليبية مر

حب الناس له سواء من هوارة  هسريتثم عاد ونزل بفرشوط فمن حمامد إليهم  آبارهمو

ط بن عنقاء ساط بن مبارك بن بساوه عليهم وتزوج بالرشيفة فاطمة بنت برُ م  أوعربان و

اهلل منها بالرشيف شمس  هزعيج احلسنى املكى فرزقأيب  بن وبري بن حممد بن عاطف بن

لرشيف وا العريبعىل ونسلهم بسوس وسبتة باملغرب  جمد الدينالدين حممد والرشيف 

برقة  أمريحممد عىل الزاهد الشهري مهام سيبك  مرياألعليان ونسله بمرص وجدنا 

تزوج مخسة نسوة هن السيدة زكية بنت حممد بن شاويش من قبيلة الذي والصعيد 

حسن وتزوج بالسيدة خرضة بنت شهيب  مرياألالوشاشات اهلوارة فرزقة اهلل منها ب

بن حييى  أمحدمل ثم تزوج بالسيدة فاطمة بنت سارشيف ال مرياألاهلل منها ب هالقليعى فرزق

قريش ثم تزوج بالسيدة حنيفة بنت شهوان البالبيشى  مرياألالكلبى فرزقة اهلل منها ب

املذكورين نسلهم بسوس وسبتة  ةربعاأل داألوالريان وهؤالء  مرياألاهلل منها ب هورزق

بالرشيفة زينب بنت ومدينة فاس ومكناس وتونس والنسل هلم ىف مرص ثم تزوج 

اهلل منها بصاحب الصدارة  هاحلسن الشاذىل فرزقأيب  سليامن بن شهاب الدين حفيد

 .عند املغاربة( صبح) الرشيف صبيح املكنى مرياألالرشيف بكار و مرياألوالقضاء 
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بن حممد  واريبن سليامن اهل وحرم الربا اشرتى القاىض بكار حل اهلل البيعأ

ساللة  رشافدة احلسينني األسابن بكار بن شيخ العرب وشيخ مشايخ اهلواره وفخر ال

يد مكة امللقب السلطانى بس أرشافمناف املعروف لدى نقابة  بن عبد عبد املطلب

مهام سيبية املغربى احلسينى هو مرياألصعيد مرص وحاكم برقه  أمريالعرب واهلواره 

صعيد مرص احلاىل الشيخ مهام بن يوسف  أمريوزوجته السيدة ضوه بنت شيخ العرب و

بن مهام بن صبيه بن سيبيه املغربى احلسينى وهوا الوكيل عنها رشعا اشرتى هوا 

ابن عم هلم وهو الناظر خلف  أسامء كرت الوثيقةوقد ذ - وزوجته املوكل عنها رشعا

الصعيد املرصى بن  أعاملبكر دفني بلدة سمهود من أبو  مرياألوف بن رخ بأبو الشهري

لنفسهم دون  بكار سيبية مها والسيد نرص الكاشف بن ابواملكارم بن احلارث بن مرياأل

ء الرشعى منبالرشإليه  غا والأغريمها البائعون هم حسن بن رشيد بن حممد  أبو  ا

الفضل حممد بن النجدى كل ومجيع التكيه وبيت القائمني الكائنني بمكة بحارة احلد 

باب التكية والغربى طريق به باب البيت املبلغ اثنى وعرشين حمبوب من  طريق بحريال

مكة سليامن بن الرشيف عثامن  ثمن حال معلوم بمعاينت وايل ةالذهب الوازن عىل العاد

غا أعىل البائع حاج خورشيد حممد  مرياألو أمحدوقائم مقام الشهود الرشيف  مكة وايل

 هختأالسيد مهام و أوالدهنزل السيد سيبية و. مكة كاتب جملس وايل عبد العزيزالكاتب 

السيدة متاذم والسيد محد والسيد بكرى والسيد حممد بن مهام والسيد حممد خروف 

خر نزل العامل آتزم بوالية فرشوط وىف موضع والسيد غريب والسيد عثامن نزلوا وال

السباع أيب  السيد سيبية ابن محد ابن مهلهل ابن اإلنعامالعالم معدن الفضل واحلكم و

نثى منهم السيد مهام أو أوالدثامنية  هابن عىل زين العابدين ابن احلسني وذريت إدريسابن 

العوكلية  أرضبفدان مخسامئة  هاحلالىف ول هحممد مسكن هعقب واحد اسم كرباأل
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ما أكوم املجانني بسمهود ولة مخسامئة فدان  هما بعد السيد عثامن سيبية مسكنأواحلالىف 

 .له مخسامئة فدان ببهجورا بعد السيد بكرى ابن سيبية

ابن  أمحد يالسيد عىل ابنوأخيه  السيد مهام احلاكم الرشعى ابن السيد يوسف

له  بعد السيد محد ابن سيبية ماأفرشوط  أرضبومخسامئة فدان ة آالف أربعله  سيبية

ومخسامئة فدان ألف  ما من بعد السيد حممد خروف ابن سيبية لهأهو  أرضبثلثامئة فدان 

مائة ومخسني فدان بالشاورية له  السيد غريب ابن سيبيةبعده  ماأبالشاورية والشيخ عىل 

مل مائة ومخسني فدان  - ستطيع متييز هذا االسمأ ال – اقراطنأبو  مرياألبعد  أماكن

 .كوم جابر أرضب

وهذا مجيعهم اهلاممية ذرية سيبية هلم اجلزا وعرش املال من كوم بالل تابع نقادة 

وهلم اجلزا وعرش املال عىل كل شعبة  أسيوطرصى بوالية وادى النا يخرهم من بحرآو

 .وف عقب عبيد الرسول مسكنة الطوايلرالسيد حممد خبعده  ما منأ رضىف األ

ابن عمه حسن بعده  ثلثامئة فدان بالطوايل منله  بالطوايل هبوأومعه عبيد 

ليسوا مهامية  - خضري من عربان اخلضريات مرياألطويل و مرياألالقرموطى من بعدهم 

السيدة وأمه  ابن سيبية مسكنة النواهض صغرما من بعدهم السيد سيبية األأ - بالطبع

 .مائتني ومخسني فدان تابع النواهض والرباغيث رصغالنجار ولسيبية األبني  فاطمة من

برزا بني  قبائلبعده  ما منأزيط أبو  واصل بكلحبني  عربانبعده  ما منأ

جد اهلاممية املذكور هو  إدريسن أخر بآمرزوق املرازقة وجاء ىف موضع بني  وقبائل

ة بن محد بن سيبي أمحدخر هو مهام بن يوسف بن آذكر نسب  أمحدابن لعىل البدرى ابن 

املتصل نسبة لعىل البدرى من نسل السبط احلسني  إدريسالسباع بن أيب  بن مهلهل بن

شارت فقط إنام إن املخطوطات مل تذكر عمود نسبة كامال مسلسال للسبط احلسني وإو
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مانة بذل الكثري من املجهود للوصول لعمود النسب كامال ل نسبة ويتبقى لألسالسل

 بنبن سيبية بن محد بن مهلهل  أمحدبن يوسف بن مهام  هنأجاء باملخطوطات الذي ف

 .بن عىل زين العابدين صغربن موسى األ أمحدبن بن عىل البدرى  إدريسبن السباع أيب 

مهام أبو  ن يوسفإن مهام عقب عبد الكريم ودرويش وشاهني وإ

والد  ن سيبيةإعىل وو يوسف أعقبجد مهام  أمحدن إو إسامعيل أعقبو مهام أعقب

 معظم اهلاممية منهم وهم أوالدثامنية  أعقبالسيدة متاذم ووهي  بنت أعقبجد مهام 

 ( ومهام وعثامن والبكرى ومحد وحممد خروف وغريب وحممد أمحد)

جل والكهف ومات اجلناب األ

وحمط  مراءء واألصييل امللكي ملجأ الفقرا االظل اجلليل املعظم واملالذ املفخم األ

بن  أمحدرشف الدولة مهام بن يوسف بن  مرياألرجال الفضالء والكرباء شيخ العرب 

حممد بن مهام بن صبيح بن سيبيه اهلوراي عظيم بالد الصعيد ومن كان خريه وبره يعم 

القريب والبعيد وقد مجع فيه من الكامل ما ليس فيه لغريه مثال تنزل بحرم سعادته قوافل 

مكان وتلقى عنده عىص التسيار واخباره غنية عن البيان مسطرة يف صحف اإل االسفار

ماكن معدة أنزلوهم يف أحته الوفود والضيفان تلقاهم اخلدم وسانزل بإذا  نهأمنها 

وغري  واينحرضوا هلم االحتياجات واللوازم من السكر وشمع العسل واألأمثاهلم وأل

والفطور يف الصباح واملربيات واحللوى مدة  يف الغداء والعشاء طعمةذلك ثم مرتب األ

عىل ذلك شهورا ال خيتل نظامهم وال  أقاموا فان ، ملن يعرف ومن ال يعرف إقامتهم

ما وإتم مرادهم وزادهم أم عىل أشغاهلال قضوا إينقص راتبهم و شاكرين  انرصفوا كرا

يرتجاه. ومن  ضعاف ماأعطاه وبلغه أكرمه وأ حسانن كان الوافد ممن يرجتى الرب واإلإو

يف كل سنة ويرجع بكفاية عامة وهذا شأنه يف كل من كان إليه  الناس من كان يذهب
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ذوي البيوت قابله بمزيد أو  الفضائلأهل  كان الوافد عليه منإذا  من الناس. وأما

وكان ينعم باجلواري والعبيد والسكر والغالل والثمر  اإلنعاماالحرتام وحياة بجزيل 

ن ورآه مرة وغاب عنه سنني ثم نظره وخاطبه سانإورد عليه وإذا  والسمن والعسل.

ه. وحاله فيام ذكر من الضيفان والوافدين واملسرتفدين أمر ساعرفه وتذكره وال ين

وكان الفراشون واخلدم هييئون أمر الفطور من طلوع  مستمر عىل الدوام ال ينقطع أبدا.

رشعون يف أمر الغداء من الضحوة ال ضحوة النهار ثم يإالفجر فال يفرغون من ذلك 

ري إىل  الكربى قريب العرص ثم يبتدئون يف أمر العشاء. وعنده من اجلواري والرسا

ل عن مقدار من مات سارقاء ويواملامليك والعبيد يشء كثري ويطلب يف كل سنة دفرت األ

نحو  أو قلأأو  ن وجده ثلثامئةإامئة استبرش وانرشح وأربعأو  منهم فان وجده مخسامئة

من ذلك وكان له برسم زراعة  أعظمذلك اغتم وانقبض خاطره ورأى انه ربام كانت يف 

ثور وهذا بخالف املعد للحرث ودراس ألف  قصب السكر ورشكة فقط اثنا عرش

ما شون أالغالل والسواقي والطواحني واجلواميس واالبقار احلالبة وغري ذلك. و

ن سانعجوة فيشء ال يعد وال حيد وكان اإلالغالل وحواصل السكر والتمر بأنواعه وال

رأى شون الغالل من البعد ظنها مزارع مرتفعة لطول مكث الغالل وكثرهتا إذا  الغريب

فينزل عليها ماء املطر وخيتلط بالرتاب فتنبت وتصري خرضا كأهنا مزروعة وكان عنده 

له وهم عدة  وا انتسبوإليه  انضموا هم من بقايا القاسمية أكثروالقواسة و األجنادمن 

لدوا وختلقوا ب  هخالق تلك البالد ولغاهتم وله دواوين وعدة كتبأوافرة وتزوجوا وتوا

هبم وال كتابتهم ليال سامن األقباط واملستوفيني واملحاسبني ال يبطل شغلهم وال ح

بمجلسه الداخل بحاسب ويميل  األخريالثلث إىل  وهنارا وجيلس معهم حصة من الليل

إىل  ال يعزب عن فكره يشء قل والجل ثم يدخل، راسيم ومكاتباتويأمر بكتابة م
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عاما وضع بجانبه  ساذا جلس جملإو الصالة.إىل  احلريم فينام حصة لطيفة ثم يقوم

مسح  انرصفوا جالف وحتادثوا معه وذا قرب منه بعض األإفنجانا فيه قطنة وماء ورد ف

وكان له صالت  اهنم.نفه حذرا من رائحتهم وصنأبتلك القطنة عينيه وشمها ب

رباب املظاهر بمرص يف كل سنةوكان ظال ظليال أواغداقات وغالل يرسلها للعلامء و

ما إكرمه أمرص وملا ارحتل لزيارته شيخنا السيد حممد مرتىض وعرف فضله  أرضب كرا

.نعم عليه بغالل وسكر وجوار وعبيدأكثريا و

ليد عام  الذي  م وهو الفرع1752من موا

استوطن هبجورة 

ولد الشيخ شاهني ابن الشيخ مهام يف حدود 

م 1750سنة 

م وكان مع أبيه 1748فقد ولد 

 م 1813ـه / 1228سامه عمر ذكره اجلربيت يف أحداث  ادرويش ولدً  أعقب

 أصولزنجية عن ذكرت الشجرة النعامنية والرب :

احلمريى من العرب القاطنني  هواريعرب محري اليمن وقالوا إىل  هوارة ونسبتهم

وعندما قاموا بثورة  ونزلوا البحرية وملكوها مرصإىل  باملغرب وقدمت منهم طوائف

أنزهلم السلطان و واريحتلوا البحرية بزعامة بدر بن سالم اهلابرقوق و مرياألىف عهد 

 إمارةتوىل  ـه 782الصعيد سنه أمريوبعد وفاة بدر بن سالم  عيدالصإىل  اململوكى

بدر بن سالم  وهو ابن عم واريشمخ من فزارة اهلبني  بن مازن من إسامعيلالصعيد 

من عرب شمخ من فزارة ومن املعروف أنه أهنم  عىل وأرجعتهم الشجرة النعامنية
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عامر وبني  نرصوبني  بنى سليم) ية مثل قبائلمازيغالقبائل العربية ىف هوارة األ اندجمت

هوارة ألن  باسمالقبائل العربية اليمنية والعدنانية  اندجمت وىف مرص( من هوازن وفزارة

ىف الصعيد هو من أعرق  واريلقب الفارس ىف مقدمة اجليش واهل أصبح وارياهل

بة مجاعة سعيد بن غريب سكنوا الع العائالت ىف قريته ومركزة ومما ذكرته الوثيقة أن را

عمر  مرياألتأمروا عىل هوارة وأن  دحيه الكلبىبني  وأن حممد ومناع من ولد املدفونة

الصعيد ولذلك كان  إمارةدحية الكلبى توىل بني  بن حممد بن دار من عبد العزيزبن 

كلب بن وبرة من بني  اجلليل دحيه الكلبى من الصحايببني  شائعا قديام أن هوارة من

دحية بن خليفة بن فروة بن فضاله بن زيد بن ) طان اليمنية وهوقضاعة من محري من قح

الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن  القيس بن زيد مناة بن عوف بن عذرة بن زيد امرؤ

وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن مالك بن محري بن 

شائعا قديام ومن املعلوم أن كان الذي وهذا ( سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان

أي  من واريت كلمه تعنى الفروسيه وأن مقدمة اجليش هو الفارس اهلأصبحهوارة 

ت قبائل أصبحت هوارة تضم حتتها الفوارس من كل قبيلة فأصبحقبيلة كانت ولذلك 

ى أمازيغخر قحطانى وهذ أنه عدنانى واآل واريمتحدة وال نتعجب حينام يذكر اهل

بني  العرب بدر بن سالم من أمريهم وأمريهوارة وكان  أمراءوارة ىف حلف ه وكلهم

البحرية  إقليمستولوا عىل االفزارى قام بثورة كبرية ضد املامليك وأو  واريشمخ اهل

الصعيد إىل  رحلت هوارة ببطوهناو جتمع املامليك وزنارة عىل هوارة وتم أمخاد الثورةاف

 ستحوذوا عىل غالبيةانسمة وألف  24 بطن من هوارة حواىل 34وكانوا  1380عام 

 .أسوانقرى الصعيد من املنيا حتى 
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 ( م1387 - 1380) واريشمخ اهلبني  بن مازن من إسامعيل .1

 م 1396 - 1387) دحية الكلبىبني  . عمر بن عبد العزيز من2

 ( م1401 - 1396)( بن عبد العزيز اهلواري األول. حممد بن عمر 3

 ( م1422 - 1401) . يوسف بن عمر بن عبد العزيز اهلواري4

 ( م1449 - 1440)( م1434 - 1422) بن يوسف بن عمر إسامعيل. 5

 ( م1438 - 1434) بن مازن األول إسامعيل. يوسف الثاين بن حممد بن 6

 ( م1440 - 1438) . عيل بن عيل بن غريب7

 ( م1458 - 1449) العزيز اهلواري . عيسى بن يوسف بن عمر بن عبد8

 ( م1467 - 1458) بن يوسف بن عمر إسامعيل. يونس بن 9

 م1476 ثم مات( م1474 - 1467) سليامن بن عيسى بن يوسف بن عمر .10

 ( م1477 - 1474) بن عيسى بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز أمحد. 11

 ( م1496 - 1483) 1483 - 77. داوود بن سليامن بن عيسى بن يوسف 12

 ( م1483 - 1483) بن يوسف بن عمر إسامعيل. حممد بن يونس بن 13
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 ( م1536 - 1522) . داوود بن عيل بن عيسى بن يوسف بن عمر16
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 ( م1614 - 1608) أمحدبن عمر بن ريان بن  األول. حممد بن مهام 19
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 ( م1708 - 1614) أمحدبن حممد بني مهام بن عمر بن ريان بن  أمحد. 20

 ( م1721 - 1708) بن حممد بن مهام بن عمر بن ريان أمحدبن . يوسف 21

 ( م1769 - 1721) بن حممد بن مهام بن عمر أمحد. مهام بن يوسف بن 22

 ( م1780 - 1769) بن حممدأمحدبن عيسى بن عبد اهلل بن  إسامعيل. 23

 ( م1799 - 1780) بن حممد بن مهام أمحد. شاهني بن مهام بن يوسف بن 24

  (م1799 - 1799) بن حممد أمحدالكريم بن مهام بن يوسف بن . عبد 25

 بن حممد بن مهام بن عمر أمحد. مهام بن عبد الكريم بن مهام بن يوسف بن 26

 م 1858دولة هوارة يف سنة  أمراء وتويف الشيخ مهام آخر( م1813 - 1799)

: العنوان: إشهاد شيخ العرب حممد بن 

العرب محد محاد عايد شيخ عربان هوارة الوكيل الرشعي عن حممد عبد اهلل عزبان  شيخ

م بجميع احلصة يف واال بأنه أسقط حق موكله لعثامن جوربجي عزبان من التقسيط لتزا

 ناحية النخيلة وزرابني التابعة لوالية جرجا املنشئ: حمكمة الباب العايل أرايضكامل 

وهذا أن شيخ العرب محد محاد عايد  1137 / 5 / 20إىل  1137 / 5 / 20التاريخ: 

 .الفرتة شيخ عربان هوارةهذه  كان ىف

شاء اهلل خاص  نإسوف يكون هذا املوضوع 

دة وشيخ ساشيخ العرب والآل  دة اهلاممية بصعيد مرص واملغرب العريب منسابنسب ال

بن سيدي عياش بن  أمحدبن سيد  مشايخ اهلوارة سيدي مهام سيبك بن سيدي مايض

سيدي بحري بن سيدي حممد السعيد بن سيدي جعفر بن سيدي حممد بن سيدي محد بن 

بني سيدي عبد املحسن  إبراهيمجعافر بن سيدي يوسف بن سيدي أبو  سيدي حممد

نمي بن سيدي مويس اجلوين بن أبو  الكبري بن سيدي حس ين الفايس بن سيدي حممد
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بن سيدي عيل التقي بن سيدي حممد املهدي بن سيدي  عيسىي سيدي حيي بن سيد

د بن سيدي عيل الريض بن  حسن العسكري بن سيدي عيل اهلادي بن سيدي حممد اجلوا

سيدي مويس الكاظم بن سيدي جعفر الصادق بن سيدي حممد الباقر بن سيدي عيل 

 .زين العابدين بن سيدنا وموالنا احلسني

 عون –حممد ) زيد مرياأل أعقبو( عياشى – سعد –زيد ) بحري مرياأل أعقب

 ذرية( أم من سالمة – نساح - أم من أمحد – حممد) عياشى مرياأل أعقبو( موسى –

 وذرية بالفراسية وذريته( حسني – أمحد – حممد) نساح أعقبو قبىل بسلوى حممد

 عياشى بن أمحد مرياأل أعقبو ببندار وعمران بالكولة واملجانني قبىل بسلوى سالمة

( عليان - جويدة - بكار –مهام سيبك  مرياأل) ماىض أعقبو( ماىض – خليفة)

 مرياأل أعقبو( قريش - ريان - حسن – ملسا – صبيح - بكار) سيبك مهام أعقبو

 ذريته إسامعيل) اإلسالم سيف أعقبو( اإلسالم سيف - مهام - أبوبكر - حممد) بكار

( وسمهود بالشاورية وذريته حارس - عثامن– إسامعيل أوالد قرية يف املراغة بحوض

وهو وهبجورة  ذريتهم ىف سلوى وفرشوط والرئيسية والشاورية ونجع محادى وتنترش

باملراغة والشيخ  إسامعيل أوالدواحلالىف والفراسية ونجع البارود واهلاممية ب

يل واخلراىف بأقصاص وحارس و الرسول عبد –عليان ) ماىض مرياأل أعقببالطوا

 الشاورى) مثل اهلاممية وكثري العائالت( جوهر - حممد – حسني) عليان أعقبو (مهام

( خروف أبو – ريان - بكار - الكبري - جرامون - اهلاممى - الراجحى - السامسريى -

 .وكثري العائالت

ريان  مرياألقريش  مرياألمل سا مرياألحسن مرياأل)

 رجعوا من صعيد مرص( مل وقريش وريانساحسن و ريماأل) .بكار مرياأل( صبيح مرياأل
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العقب يف الصعيد وباقي . املغرب العريب وعقبوا هناك وليس هلم عقب بصعيد مرصإىل 

 .بكار مرياألصبيح و مرياألحمافظات مرص من نسل 

 يأيت مهام سيبك يف املرتبة التاسع والعرشون بدأ من سيدنا احلسني رقم واحد

 -( 2) حممد مرياأل) مهاممرياأل( 1) بكار أعقبسيبك يف املرتبة  مهام أوالدن إلذا ف -

 ( (2) اإلسالمسيف  مرياأل -( 2) بكر ابو مرياأل

 -( 3) شاور –( 3) حلفا -( 3) شافع)) :اآليتكل من ( 2) بكر بوأ أعقب

 الدين نرص -( 3)( أمحد يكني) حسني –( 3) الرئييس عمر -( 3)( خروفأبو ) خلف

 ( 4) خالف –( 3) بكرأبو  حلفا أعقب( 3) الرضير الدين شهاب -( 3) اللدي

 – 4محد – 4عزب – 4عيل – 4محاد) كل من( 3)( خروفأبو ) خلف أعقب

 قاسم –( أمحد يكني)( 3) حسني أعقب( 4) حممد –( 3) الرئييس عمر أعقب( 4محدان

 بكر بكار مهام سيبكأبو  حلفا( 4) خالف أعقاب( 4)

 حسن أعقب( 5+ حسن  5مد 7شلقامي  -( 6) إبراهيم عقبأ أمحد) كل من

 7خلف اهلل ) كل من( 6) عبد الرحيم أعقب( 6إبراهيم+  6عبد الرحيم) كل من( 5)

 9كل من عمر 1أمحد أوالد 8+ حممود 8أمحد( 7) خلف اهلل أوالد( عبد اهلل+  7 أمحد+ 

 أمحدكل من ( 9) عمر أوالد 9+ مهام9+ حممد  9+ يس 9إسامعيل+  9عبد الرحيم+ 

 الثاقب ( 10) الطاهر

 ( 1) + بكار( 1) صبيح مهام سيبك كل من أعقب

د  3 األمحر أمحد+  3+ سليامن  3 أمحد) كل من 2بن بكار  حممد أعقب + مرا

 5 إسامعيل أعقبالذي  4كل من عيل  3 أمحد أعقب 3( علم الدين + 3+ درويش 3

كل  4دشناوي  أعقبعىل  + 4وي كل من دشنا 3سليامن أعقب) 6عيل  أعقبالذي 
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 5 إبراهيم أعقب 6الرجا أبو  5بكار  أعقب( + عبد املغيث 5 إبراهيم+  5بكار ) من

كل من  أعقبالذي  5عيل أبو عيل  4عيل  أعقب) 6عيل  5عبد املغيث  أعقب5يوسف 

 إسامعيل 4عيل  أعقب) + عمر 4كل من عيل  3 األمحر أمحد أعقب 6 أمحد+  6 إسامعيل

د  بأعق5  عمر  3درويش  أعقب 5عيل  أعقبالذي  4عليان  3مرا

أبو  مرياألكل من  1بكار  مرياأل أعقب 

أبو  مرياأل أعقب( خرينآربام يكون يف ) 2حممد  مرياأل+  2 اإلسالمسيف  مرياأل+  2بكر

+ نرص  3+ شافع  3+ شاور 3خروف أبو + خلف الشهري  3كل من عمر الرئييس  2بكر

 ( حسني) أمحد 3+ خالف حلفا  3+ شهاب الدين الرضير 3اللدي  الدين

 6الزنايت  أعقبالذي  5مهلهل  أعقبالذي  4محد  3 

كل من مهام  أعقبالذي  8عثامن اغا باشا  أعقبالذي  7 زيدأبو  أعقبالذي 

 منيكل من حممد األ 9( فنديأ) حممود أعقب9فندي أ+ حممود  9+ عمرافندي  9فنديأ

 + حممد الباقر  10نور حممد األ + 10

 أمحد مرياأل+ ( 2) شمس الدين مرياأل

صبيح ( 2) أمحد مرياأل أوالد( 2) النرصأبو  مرياأل+ ( 2) يعرف حممد وينعت مهام)

 مرياأل أوالد( 3) + عبد اهلل( 3) أمحد+ ( 3) + عيل( 3) + يوسف( 3) عيسىمهام 

والد ( 5) عيل( 4) إسامعيل أعقب( 4) + عيل( 4) أمحد+ ( 4) إسامعيل( 3) اهلل عبد

( 4) رامح +( 4) أمحد +( 4) + عيل( 4) مهام مرياأل +( 4) صفية)( 3) يوسف مريا أل

عبد الكريم  مرياأل( 4) مهام مرياألعقب ( ( 4) حممد +( 4) ركن الدين +( 4) مويس +

( 6) مهام( 5) عبد الكريم مرياأل أعقب( 5) درويش مرياأل +( 5) شاهني مرياأل +( 5)

 مرياأل أعقب( 7) سليم أعقب( 7) أمحد +( 7) سليم( 6) حممد أعقب( 6) حممد +

عمر  +6 عيسىكل من ( 5) درويش
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هلم العقب باملغرب  +مل + قريش + ريان ساحسن +  أعقب

 الدين شمس من كل( 1) صبيح أعقب .(سوسة – لةشاذ – مكناس –فاس ) العريب

( 2) الدين شمس أعقب2) النرصأبو + ( 2)( مهام وينعت حممد يعرف) أمحد+ ( 2)

( 5) + حممد( 5) عيسى :كل من أعقبي الذ( 4) راجح أعقب الذي( 3) واضح

 عيسى+ ( 7) عبد الرحيم :من كل( 6) قاسم أعقب –( 6) قاسم( 5) عيسى أعقب

 عبادي +( 7) عبد اهلل +( 7) الاله عبد +( 7) حسن +( 7) مهام +( 7) حممد+ ( 7)

( 7) مهام أعقب حممد - أمحد :اآليت من كل( 7) عبد الرحيم أعقب( 7)

 أمحد+ ( 2) كل من شمس الدين( 1) صبيح أعقب

 (3) واضح( 2) شمس الدين أعقب( 2) النرصأبو + ( 2)( يعرف حممد وينعت مهام)

( 5) + حممد( 5) عيسى :كل من أعقبالذي ( 4) راجح أعقبالذي 

 2حممد  أعقب 2 اإلسالم+ سيف  2بكر أبو +  2كل من حممد  1بكار  أعقب

د  3 األمحر أمحد + 3 أمحد+  3سليامن اهلواري : كل من علم  + 3درويش  + 3+ مرا

سليامن  أعقب 6عيل  أعقبالذي  5 إسامعيل أعقبالذي  4عيل  3 أمحد أعقبالدين 

 5 إبراهيم+  5كل من بكار  4دشناوي  أعقب+ عيل  4كل من دشناوي  3اهلواري 

عبد املغيث  أعقب 6يوسف  5 إبراهيم أعقب 6الرجاأبو  5بكار  أعقب5عبداملغيث

 أمحد أعقب 6 أمحد+  6 إسامعيل أعقبالذي  5عيل أبو عيل  4عيل  أعقب 6عيل  5

د  عقبأ 4+ عمر  4كل من عيل  3 األمحر درويش  أعقبعيل  أعقبالذي  4عليان  3مرا

 .علم الدين أعقب 4عمر  3

+  4عيل  مرياألكل من  3سليامن اهلواري  أعقب 3سليامن اهلواري 1 - 1

 أعقبالذي  5عيل أبو عيل  4عيل  مرياأل أعقب - 4دشناوي  مرياأل+  4محيده  مرياأل
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 7+ حممود  7+ حممد  7 أمحد كل من 6عيل  أعقب6+ عمر  6+ سليامن  6كل من عيل 

 8+ جاد  8كل من صالح  7 أمحد أعقب

مغريب  أعقب 8+ عطا 8املجدأبو +  8+ حممد  8كل من مغريب  7حممود أعقب

 أعقب9+ حيي  9+ عوف  9الرجاأبو +  9كل من فكري  8املجد أبو  أعقب9صالح  8

كل من ( احلجاز إىل املرحتل) 6عمر  أعقب 10سلامن  أعقبالذي  9الوفا أبو  8عطا 

 5كل من عبد املغيث  4دشناوي  مرياأل أعقبدشناوي  مرياأل - 7+ حسن  7عاشور

 أعقب 6ابوالرضا  5بكار  أعقب 6عل  5عبد املغيث  أعقب5 إبراهيم+  5+ بكار

 6يوسف  5 إبراهيم أعقبكل من  3سليامن اهلواري  أعقب6يوسف  5 إبراهيم

 5كل من بكار  4اعب دشناوي  6يوسف  5 إبراهيم أعقب أعقب4+ عيل  4دشناوي 

 6يوسف  5 إبراهيم أعقب 6الرجاأبو  5بكار  أعقب5+ عبد املغيث 5 إبراهيم+ 

 أمحد+  6 إسامعيل أعقبالذي  5عيل أبو عيل  4عيل  أعقب 6عيل  5عبد املغيث  أعقب

عيل  أعقبالذي  4عليان  3مراد  أعقب+ عمر  4كل من عيل  3 األمحر أمحد أعقب 6

 4عمر  أعقب 4عيل  4كل من عمر  3األمحر أمحد أعقب 4عمر  3درويش  أعقب 5

 + غزاوي 7من عزام أعقبالذي  6حممد  أعقبالذي  5طالب أبو حممد 

 يف صفحة رقم( 4) راجح( 5) حممد أوالدن نتكلم عن واآل

+ ( 7) رايبكل من ع 6رزق  أعقب( 6) + حممود( 6) كل من رزق( 5) حممد أعقب( 2)

 8حممد + 8بكرأبو كل من ( 7) عرايب أعقب( 7) + راجح( 7) إبراهيم+ ( 7) عبد الرحيم

+ عالء  9عيل  + 9أمحد + 9حممد كل من 8بكر أبو  أعقب 8عمر + 8أمحد+  8+ عثامن 

 8يوسف  + 8حممد + 8كل من حممد ( 7) عبد الرحيم أعقب كل من 8حممد أعقبالدين 

 9كل من حممد  8حممد  أعقب 8سعد + 8الشحريت دأمح + 8أمحد 8حممود +
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+ ( 1) + بكار( 1) مهام كل من صبيح أعقب

 + 2 أمحد + 2كل من شمس الدين  1صبيح  أعقبريان  +1قريش + 1مل سا + 1حسن 

 الذي 4 راجح أعقب الذي – 3 حممود أعقب واض – 2شمس الدين  أعقب 2النرص أبو 

 7 الرحيم عبد - 6 حممود+  6 رزق من كل 5 حممد أعقب 5 حممد 5 عيسى من كل أعقب

 أعقب 8حممود + 8حممد+  8حفني + 8راوي+  8 سليامن+ 8 عيل من كل أعقب الذي

 هالال عبد+  9 حممد+  9 عبد الرحيم+  9أمحد + 9داود من كل 8 سليامن

 يا والفيومواملن أسيوطوقنا وسوهاج و أسوانحمافظات  ويتوزع اهلاممية ىف

 - الغنائم– الصوامعة - عايد بنو–اهلاممية 

بة - املوازن – النجمية– القرعان– القليعات - الوشيشات– السامعنة  أبودهب) العرا

 - إبراهيمأوالد - عىلأوالد - التاميمه - عليوأوالد) حممدبني  (املدفونه - أبوكريشة–

  املجابرة– عسرياتال– الصوامعة–( اخلالفية

وعون ( احلميدات - ملسا أوالد - البالبيش - حييى أوالد) رشق النيل

الطيارأوتركى بن قرشلة

والذين  القبائل امللقبة هبوارة اليوم يف الصعيد. أشهرهؤالء بالفعل هم 

 به احلديثهساتارخيهم ومل يعتمدوا عىل الن أبنائهماعتمدوا عىل جردهم وتوريث 

ذكرت الشجرة النعامنية والربزنجية أن  ولكنهو من قبيلة بندار اهلوارية  

دحية الكلبى وأهنم تأمروا عىل هوارة بني  هو من وارياهل عبد العزيزبن  عمر مرياأل

الذي داوود  مرياأل) عمر كال من مرياأل أعقبوقد  بن مازن إسامعيلاملغربية بعد مقتل 

بني  الذي السنون أبو حممد مرياأل – موسى – يونس –جامع الداودية بجرجا  نشأأ
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الذي  النارص أمحد أعقبالذي  إسامعيل - عىل – عبد اهلل مرياأل – بجرجا املعلق اجلامع

– عىل – عبد العزيز) يوسف مرياأل أعقب وقد( يوسف مرياأل - داوود مرياأل أعقب

 أمحد) رشف الدين مرياأل أعقبو( إسامعيل مرياأل - عيسى أعقبالذي ين الد رشف

الذي ريان  مرياأل أمحد أعقبو داوود سليامن أعقبو( عىل – عبد العزيز – سليامن –

 مهام ومن( مهام) يوسف ومن( يوسف) - عمر ومن( عمر– مكى– محاد–عىل ) أعقب

– حسني – إبراهيم – عيسى– يوسف - حسن) أمحد ومن( أمحد) حممد ومن( حممد)

 ومن( عثامن – أمحد - مهام مرياأل – موسى – رامح - حممد) يوسف ومن( بكر بوأ

( عبد اهلل – أمحد) أمحد بن إبراهيم ومن عبد الكريم – شاهني – درويش) مهام مرياأل

 ( إسامعيل – سليامن – عثامن – أمحد عىل - سيد – جوهر – حممد) عبد اهلل ومن

مهام ىف معاركه ضد  مرياأللكى يتخىل عن  أغراة املامليكالذي هذا هو  إسامعيلو

مايض آل  بك واملامليك أكده حممد حامد اجلرجاوي بقوله أن عمر بن عبد العزيز من عيل

وهو املشهور بالبنداري وال يستبعد أن مايض املذكور يف مشجرات اجلعافرة هو ذاته الذي 

بن عيسى  أمحد مرياألو ذاته ه األولذكره اجلرجاوي فإذن احتامل بأن مهام صبيح سبيه مهام 

بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز بن مايض اجلعفري اهلواري والذي مات يف سن الصبا 

مهام من هنا  أعقبعمر الذي  أعقبفتوىل حكم دولة هوارة ولده ريان الصغري الذي 

 م1608م وأنه تويف قبل عام 1508حيتمل أن يكون تاريخ ميالد مهام يف سنة 

تاج  مرياألوقد دخلو هم  كلهم مراءكبري بالصعيد وهو جد األ بطن وبنو عمر

أمرا  واريغريب اهل أوالدعمومتهم بني  بن مازن يف حتالف ضد إسامعيلالدين بن 

م فعقد هلم 1387اخلارجني عىل السلطة فهزموهم بنو عمر عام  وما حوهلا ساالبهن

السنون ويوسف بن عمر بو أ ومن ولده حممد الصعيد يتوارثوهنا إمارةالسلطان برقوق 
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بن عبد العزيز فأما حممد فويل بعد أبيه وفخم أمره وعمر الصعيد وويل يوسف بعد أخيه 

 مرياألوحفيده  853بن يوسف كان حممود السرية تويف بمرص سنة  إسامعيلوولده 

كان من أجالء بني عمر يذاكر الفقهاء تويف  إسامعيلرشف الدين عيسى بن يوسف بن 

بن عيسى  أمحدريان بن  مرياألومن ولده  .كذا يف معجم الشيخ عبد الباسط، 863سنة 

عيسى  أبناءوعبد العزيز وعيل عيسى وداود بن سليامن بن ، 889جد الرياينة تويف سنة 

 .وارياهل بن يونس

 اجلزيرةمن شبه  الوافدة العربيةمن كربى القبائل  ةعربي ةاملوازن هى قبيل

ىف ىف القرى املرصية وىف الصعيد بسوهاج  قبيلةهذه ال استقرتمرص وإىل  العربية

هذه أصل  وسنتناول ىف السطور القادمه. وبالتحديد مركز دار السالم رشقى النيل

 حتها وعدد سكاهنا.ساالبطون هى ونسبها وموقعها احلاىل ومأي  ومن قبيلةال

وكبار السن أهل األثر  نسا لعىلو وكتب التاريخ نسابورد ىف معظم كتب األ

 دخلت مرص مع القبائل العربية اجلزيرةمن شبه  عربية قبيلةفهى  قبيلةوشيوخ هذه ال

ىف صعيد مرص ىف حمافظة  استقرتيه واإلسالمدخلت ىف مرص ىف الفتوحات التي 

 العربيةالقبائل وهناك العديد من .بقاسا( طوق رشق أوالد) سوهاج مركز دار السالم

مازن بن منصور بني  خيص حديث دراستنا اليوم هم تسمى هبذا االسم ولكن ماالتي 

ومازن ربيعه ومازن  ةومازن القيسي ةفهناك قبيلة مازن التميمي .بن عكرمه العدنانيني

ومرص إفريقياشامل إىل  من هذه القبائل هاجرتأي  مصدر بأنأي  اليمن ومل يرد ىف

هنا هاجرت مع من هاجر من القبائل أمنصور بالتحديد كام ورد عن قبيلة مازن بن 
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ىف  العربيةىف صعيد مرص وتعد من كربى القبائل  استقرتو إفريقياشامل إىل  العربية

بني »والتاريخ حيث ورد ىف تاريخ ابن خلدون  نساباملنطقه وهذا ما أكدته كتب األ

قيس  خوة بنو سليم وهوازن ومجيعهم من منصور بن عكرمه بن خصفه بنإمازن هم 

 .«بن عيالن بن مرض بن معد بن عدنان

 .كان سخىإذا  واشتقاق مازن من املزن وهو السخاء ويقال فالن يتمزن علينا

وىف العرب مازن بطون منهم هذا مازن بن مالك بن أيًضا  واملازن تعنى بيض النمل

خو هوازن أعمرو بن متيم ومازن بن صعصعه ومازن بن شيبان ومازن بن منصور 

ومازن بن زيبان ومازن بن ثعلبه بن سعد بن ذيبان  نصارومازن بن النجار ىف األوسليم 

 .األزدومازن بن 

فيوجد  كعادة القبائل ىف ذلك الوقت رشافم لألأنساهبوكالعادة رفع كثري القبائل 

 تاج الدين بن حممد بن بندار بن سعيد بنأمحدحممدالرشف بن ) الشيخإىل  يرفعهمنسب 

امللقب الورديفى  عبد الرمحنالعروس وهو أخو  عبد السالمبن ( مزوار) املسمى( فزارة)

بن حممد ( بنى حدير) بن عىل امللقب حيدر( بنو مزارباملنيا) مزارأو  امللقب ميزار أمحدبن 

 .طالبأيب  بن احلسن بن احلسن بن عىل بن إدريسبن  إدريسحديرة بن  أبو

لقبائل اهلوارة بالصعيد  أمريول أ واريبن مازن اهل إسامعيل مرياألوهم ذرية 

بدر بن سالم  مرياألقام هبا زعيم هوارة التي  بعد رحيلهم من البحرية أثر الثورة

اململوك برقوق البندقدارى ومعه بعض  مرياألالبحرية مما دفع  إقليمدمنهور و هحتاللاو

ومل الصعيد إىل  عربان البحرية املغربية من زنارة وعرب قصاص وتم ترحيل هوارة

با إىل  ال القليل وصعدواإيرحل منهم  الصعيد املرصى وسكنوا جرجا وقنا وكانت خرا

بطن واإلمرة فيهم  36نفس مقسمة عىل ألف  وعرشون ةأربعفعمروها وكانوا حواىل 
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 إمارةوتوىل  وية وما معهاساالبهن عاملغريب يف األ والدعمرويف جرجا وأل والدأل

 شمخ من فزارةبني  بن مازن من إسامعيل مرياأل هبن عماهوارة بعد بدر بن سالم 

 وبنى نرصوبني  سليمبني  مع هوارة املغربية مثلها مثل اندجمتفزارة أن وهي  وارياهل

رة النازحة مرص فزارة وسليم وبطون إىل  هالل بن عامر من هوازن ونجد من بطون هوا

 ههذا ما أكدتهوارة و باسمنرص من هوازن ودخلوا كلهم بني  من هالل وربيعة من

رة  بدراسم  بعض الوثائق واجلرود بل نجد أن بعض الوثائق رفعت بن سالم زعيم هوا

مازن من بني أو  قام بثورة كبرية ىف عرص املامليك كان هذا الرجل من قبيلة شمخالذي 

املوازن ىف قنا وسوهاج ىف نجوع املوازن وىف برديس وىف نجع كريت  أبناءوينترش  فزارة

 إسامعيلو سويف والفيوم والبحرية والدقهليةوبني  وىف املنيا أسيوطوىف والعالعلة 

الصعيد وقد قام عىل بن غريب بقتل إىل  هلوارة عند صعودهم أمريبن مازن أول 

البحرية وتفرق بنوه ىف املحافظات وقد مجعت من إىل  بن مازن ورحلت ذريته إسامعيل

 .االستطاعةعىل قدر  هذريت

 ( سويلم – عثامن - أمحد – ملسا –حسن ) بن مازن يلإسامع مرياأل أعقب

 ( بخيت – حممود – بكر – حسن – هواري – أمحد –مازن ) ملسا أعقبو

 بالبحرية وذريتهم( خليل – بكر – التواب عبد –مل سا) إسامعيلبن  أمحد أعقبو

 بالبحرية وذريتهم( سالمة– إبراهيم–عىل ) ملسابن  أمحد أعقبو

– سعد– سيد–مهام ) أمحد أعقبو( عبد اهلل– أمحد) ملسابن  هواري أعقبو

 بالبحرية( شحاتة

– يوسف) أمحد أعقبو باملنيا( أمحد – مرجان – إسامعيل) مهام أعقبو

 بقنا( حممود – هواري
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 بن مرجان أعقبو باملنيا وذريتهم( عبد العزيز– هواري–عىل ) يوسف أعقبو

 أعقبو بالفيوم بسنورس وذريتهم( ىفهم– عبد اهلادي – مهام – سويلم – صادق) مهام

 وذريتهم( سليامن - إبراهيم – عىل) حامد ذرية ومن( جبيىل– عبد الكريم–حامد ) مسويل

 إبراهيم بن حممد أعقبو بالفيوم وذريتهم( أمحد– حممد – حامد) إبراهيم ذريه ومن بالفيوم

– حممد) انرضو أعقبو( رشاد– غريب– حممود) حممد بن أمحد أعقبو( أمحد– رضوان)

 .بالفيوم وذريتهم( حممد– امام– حممد - رضوان) أمحد أعقبو( أمحد

– صبيح – إسامعيل –عىل ) بن مازن إسامعيلبن  أمحدمل بن بن سا أعقبو

  بقنا وذريتهم( هواري – مازن – إسامعيل) ملسا بن عىل أعقبو( عبد الباقي – مجعة

 بالرشقية وذريتهم( حممد – مإبراهي – عىل – عبد احلفيظ) بن عىل هواري أعقبو

 بالرشقية وذريتهم( عبد اجلليل – جرب –ن ساح) هواريعىل بن  أعقبو

 بقنا وذريتهم( ملسا – رشيد – جابر – أمحد) ملسابن  إسامعيل أعقبو

– طه – عبد اهلل – عبد املحسن –بكر  أبو) ملسابن  إسامعيلبن  أمحد أوالد

 ( مصطفى– سلمى – درويش – حسن) أمحد بن عبد املحسندأوال بقنا وذريتهم( هواري

 باملنيا وذريتهم( حسني– إسامعيل–سالم ) عبد املحسنحسن بن  أوالد

 بقنا وذريتهم( ملسا– أمحد– إسامعيل) إسامعيلبن  أمحدبن  هواري أوالد

 بجرجا وهم( حممود – عىل – سليامن – ثابت–دعبس ) هواريبن  إسامعيل أوالد

 ليبيا ىف بربقة وذريتهم( سليامن– عىل–مازن ) إسامعيل بن حممد بن أمحد أوالد

 هىل بن يوسف أوالد( بركات– فارس–يوسف ) عىل بن حممد أوالد

 إسامعيل– حممد) حممد بن أمحد بن مازن أوالد( حسن– طنطاوى– هواري– إسامعيل)

 بليبيا بربقة وذريتهم( حسني – درويش – شلبى –
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 ليبيا بربقة وذريتهم( حافظ– ملسا– يلإسامع–مازن ) درويش بن مازن أوالد

 إسامعيل مرياألإىل  تنتميوعرشون عائلةالتى  املائة يتعدوا فهم عنهم القليل ذكرت وأنا

الرشقية  يرتفع نسبهم لقبيلة فزارة العدنانية وينترشون ىفالذي نقول املوازن أو  بن مازن

 وليبيا .وسوهاج وقنا واملنيا والفيوم والبحرية أسيوطوالقليوبية و

البيت الذين قدموا مع آل  ه قيل منأجدادحممد القليعي احلمراين  أبناءهم 

ا هبا وتزاوجوا من استقروهبا و اإلسالمبالد املغرب لفتحها ونرش إىل  ياإلسالماجليش 

ة قيسااهلوارية األصيلة ثم قدم السيد حممد القليعي احلمراين من ال مازيغقبائل األ

 الفاطمي  اجليش احلمراء بجنوب املغرب مع

بن عىل بن حسن  إبراهيمقليعى بن عىل بن حسني بن حممد بن ) ونسبه وقيل هو - 1

اجلعافر بن  بن ضاحى بن ماىض بن عامرة بن كامل الدين بن عامر بن كميل الدين بن حممد أبو

 ( ف احلسينىالرشي بن حسني الفاسى املغربى عبد املحسنبن  إبراهيميوسف بن 

 سليمبني  احلمران منبني  ينتسبوا قليعى احلمرانى منأهنم  وقيل - 2

 هالل بن عامر بني  هالل بن عامر عىل أن احلمران منبني  منأهنم  وقيل - 3

 هوارة أصل  وهم مازيغقبائل األإىل  هوارة الرببرإىل  ومن ينسبهم - 4

مد القليعي احلمراين حمإىل  وينتمون رشافمن األأهنم  ولكن هم يؤكدون

القليعة املوجودة ببني زروال إىل  قيل لقب قليعى فلقب القليعي نسبةالذي جدهم و

الربكاتيون الذين  رشافمن جبال الزبيب عىل مرحلتني من فاس والتي يتواجد هبا األ

هم من سجلامسةأما القليعة السوسية التابعة لعاملة إنزكان أيت ملول أجدادهاجر 
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 األدارسة رشافا جمموعة من القبائل ومن بني هذه القبائل هناك تواجد األتنتمي إليه

كنهم آيت واكامر سامكدر والقايدي ومو املوذناسم  امليمونيني منهم من حيمل

نية معقلية باخلاميس وبن عنفر كام يمثل ساقبيلة عربية ح رشافواخلاميس وإىل جانب األ

ويف حدود القليعة رشقا توجد قبائل هوارة تواجدا  كثري النسبة األمازيغالعنرص األ

 األدارسة رشافبالد املغرب هم األإىل  قدوما رشافالسوسية فالكل يعلم أن أقدم األ

فيام يقال ابن أخيه موالنا حممد أيًضا  بن عبد اهلل الكامل عنه ومعه إدريسبقدوم جدهم 

 احلسنيني  رشافبن سليامن بن عبد اهلل الكامل هذا من األ

تضم بلدة القليعة ، قليعة قرية مغربية بعاملة إنزكان آيت ملول جنويب أكاديروال 

 ية بربريةأمازيغكنة ساوضم  2004نسمة حسب احصاء  47.837

 ( قنرب - حسن - عايد - تركى - سالم - خليفة) حممد القليعى احلمرانى أعقبوقد 

 وفرشوط محراألونسله بزرابى القارة والكوم ( زامك) : خليفة وامللقب

 يحسايح بعزبه الساوال ال األمحروزيرى بالقارة والكوم آل  سالم ونسله :

 والبحرية كفر الشيختركى ويعرفوا بالرتاكوة ىف قنا وسوهاج وهلم فروع ب :

وعزبه رسالن األمحرعايد وذريته بالكوم  :

 حسن ونسله ىف الشقيفى والرزقة :

وغالبا قنا  وينترشون ىف مرص نسله يطلق عليهم احلسيناتقنربو: 

 وكثري املحافظات

ل –القارة ) وينترشون ىف قرى – تركى نجع– الكرنك– شوشة أبو –د اخلوا

نه نجع – األمحر الكوم– البجا كوم نجع – الضوة نجع – الرزقة – بخانس – رضوا

وكذلك ( ة وباقى العزبالدمري) ونجع الربه واحلبيالت الرشقية ونجوعها – النجمه
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 األمحرىف فرشوط نجد الغاللبه والدوادوه وعزبه القعامزه وعزبه عبد النبى والكوم 

– احلمران –القلعة  وعزبه وزيرى وعزبه عبد اهلل وذريته التي تنترش بعد ذلك يف كل

 - الشقيفى - اخلزان – ناتسااحل – كمرب نجع – الرشقية احلبيالت – الريسة نجع

 بقرى تشتأبو  مركز ىف وينترشون والنجوع القرى وكثري( الربه ونجع - سمقا وعزبه

من يطلق عليهم القليعات  وهم يحساال وعزبه القاره وزرابى والكرنك القاره

ينتسبون لتوجير وحاج وكذلك احلسينات والتى سميت هبذا االسم الذي الفوقانيني و

قبيلة القليعات إليه  تنتسبالتي  القليعىابن حممد ( بقنرب) حممد احلسينى الشهريإىل  نسبه

بن حممد القليعى والقلعيه امحر مؤسس احلمران تنسب لألالتي  النجمة واحلمران

 حممد القليعى أبناءتركى وحسن إىل  والشقيفى وبخانس وعزبه قاسم والتى ينتسبون

شوط وكذلك ىف فر( الدمرية وباقى العزب) ونجع الربه واحلبيالت الرشقية ونجوعهاو

وعزبه وزيرى  األمحرنجد الغاللبه والدوادوه وعزبه القعامزه وعزبه عبد النبى والكوم 

قبيلة  أجدادومن ، وعزبه عبد اهلل ذزريته التي تنترش بعد ذلك يف كل حمافظات مرص

القليعات السيد سالم القليعي والسيد تركي القليعي والسيد حسن القليعي والسيد 

نرب القليعى والسيد توجير القليعى والسيد حاج القليعى وأبو حممد احلسينى الشهري بق

 العدوية - حسن أوالد - الرتاكوة) ومن عائالهتم اجلميع السيد حممد القليعي احلمراين

 البديرات - الفوارس - هارونآل  - هالىلآل  - وزيرىآل  - عوضآل  - داوودآل  -

ينيةآل  -  وال عيد - وال قمرب - وال شمندى - وال ذيدان - فقارآل  - كريمآل  - كرا

 ال – كاشف ال– مرادآل  – عيسى ال–وال غويش  - يحساوال ال - وال سليميه -

قليعي ومن القليعات تنحدر  أوالدقبيلة القليعات وهم و وكثري العائالت( الطواب

عائالت خط اجلبل الكرنك والقارة مثل عائالت الدوادوة واهلاليل وبيت وزيرى 
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يح وهو ما يعرف بقليعات خط اجلبل وكذلك القليعات ساة وعزبة الوالفراغل

الفوقانني واملقصود هبم قليعات الوادى ومنهم القنابرة واملغاربة باحلسينات واحلمران 

حسن وكذلك الغالل بفرشوط  أوالدوالنجمة وعائالت السواعى والرتاكوة و

 الطوابآل  أما األمحروالرضاونه من السالملة بالكوم 

: 

( أمحد - يونس - عمر - حممد) رجال أوالد ةأربعالطواب  عبد احلليمعائلة  

( عىل – حسن –فرج اهلل  - هريدى - حممد - ملسا) أعقبأما ذرية حسن الطواب فقد 

 عائالت من وغريها اإلسكندرية يف فهم الطواب لساالع ذريه اما الفيوم يف وينترشون

 .إليها أتوصل ملالتي  عاتالقلي هوارة

 أبو  حممد أوالدهجرية 1258مجاد اخرسنة 5املبارك يف  ربعحرضوا يوم األ

نا بناحية أهاليناجي أبو  أوالدو زبدانأبو  أوالدجندي وأبو  أوالدزقزوق و

 أهايلهم أهالينسبتهم وبيانقومتهم مع  احلمران والقليعات وحرضوا عىل

اجلردواذا جصلت واقعة بينهم  أصوللقليعات بالعموم وهذا بيان ذلك من ا

م يكون مايسري عليهم القليعات من املبتدي لغاية مايكون هم أقارهبوما بني 

 وختمهم فيه وهم: أسامئهمالواضعني 

 الشيخ فراج  - والشيخ عبد املويل عليو - الشيخ فراج رسالن قنديل عايد

 أمحدزيد أبو  والشيخ إبراهيمالشيخ سلم و باجلبلوهم من نجع ترك  بسيونى

 ومن احلسن والشيخ مويس دود

 والشيخ حممد هاليل علم الدين 
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 والشيخ مدين مويس - والشيخ سليم زيدان - زيدان محيد - والشيخ مكاوي 

والشبخ  - والشيخ عويف والشيخ سليامن عدوي - والشيخ حسن حممد -

الشيخ صالح رشقاوي وهم من  - لإسامعييخ قناوي شوال - حممد محاد

والشيخ عثامن  - مكي القادر عبد والشيخ محاد حممد والشيخ – النجمة

والشيخ  والشيخ محد سعيد - نوالشيخ محاد سليام  - حممود الضبع جاويش

والشيخ  ...عىلراجح و أمحدوالشيخ حامد  مد محرانوالشيخ حم حني غابة

 والشيخ حممود كامل الدينهم احلمران أهايلوكلهم من  مصطفي حممود

حممد زقزوق من  أوالدهياجم عيل إىل  نهأالقليعات جبل ووسع و أهايلوكامل 

كام اناه اللعات سواء هل  قايس شئ يكون راجلهم مربعأو  احلمران والقليعات أهايل

جري من اجلرد املذكور  وها ما لك شئ يموت عندهم رسعا بجبل وريفساهلم عذر و

 5بو زقزوق جري لك وحرروه يف أ أهايلحممد زقزوق و أوالدين جري ذلك املكور

سليم  - رسالن قنديل) توقيعات ثامنية ومخسني ومائتان والف 1258خر سنة آمجاد 

 الوثيقة هذه قنديل اجلززري - سليم زيدان - محاد سليامن - حممود البع - إبراهيم

 أبناء 1ادفاوهم حاليا إىل  نالقليعات الذبن نزلوا من النجمه واحلمرا  بناءعطيت ألأ

بو قريطم هلم فروع أو بو دوحأ) زوقزق نجع النجار مركز سوهاج وهمأبو  حممد

 ( بو جندىأبو زقزوق واخلطيب وأبو موسى وأبو حسني وأبالبحرية وسوهاج و

هم كان أجدادكانت تعرف بالكنوز ألن التي  من بقايا عرب ربيعهأهنم  قيل -1

 أسوان أمراءوكذلك هم  ربيعة آلكنز الدولة وهذا اللقب كان  يطلق عليه

 .وذا رأى وملوك النوبة
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إليه  ينتسبالذي وهو  أسوان أمرينجم الدين  مرياأل أحفادوقيل هم  -2

كل من عمران جد  أنجبالذي متيم الدار  أبناءهوارة النجميه هو ابن من أو  نصاراأل

نيه و  أنجبالذي نرص الدين  أنجبو نصارنا األدشأهل  أكثرإليه  ينتسبالذي العمرا

العوامر ىف مرص والسودان إليه  ينتسبالذي عامر املدفون بجوار عمه عمران بدراو و

 أنجبعثامن و أنجبو ةالبرشي أنصارإليه  ينتسبالذي  برش أنجبغريها وو واملغرب

 ةتسمى مجيل ةبنتا واحد أنجبنجم الدين جد النجميه و مرياأل أنجبرشف الدين و

بن قريش  املدينةاخلزرجى بن متيم الدار بن حبيب  أمحدومتيم الدار هذا هو ابن متام بن 

زيد هجرع بن ربيع اخلزرجى بن هاشم بن متيم الدار بن جيب الضامن أيب  بن جابر بن

هو شقيق  األخريبن عبد احلارثه بن بن جشم بن خزرج بن حارثه وخزرج  األنصاري

اجلليل متيم الدارى اللخمى  الصحايبوا بنو قيله وقيل أنه مهام قيله ولذلك سمأوس وأ

نجم الدين بن مالك ) منأهنم  وكام جاء الشجرة النعامنية علمأاليمنية واهلل  خلمبني  من

م بنو متام أنساهبخلم اليمنية ومما قيل ىف تارخيهم وبني  بن عدى بن احلارث بن مرة من

فر بن املتوكل بن عىل بن السلطان حممد بن مالك بن حممد بن عيسى بن السلطان جع

 األنصاريبنو متيم الدارى ) بن املعتصم باهلل بن هارون الرشيد العباسى وهم فرعان

 - نجم الدين - عثامن - عمران) متيم الدارى أعقبوقد ( رشف الدين مرياألبنو  -

ومنه  أمري - حرب وهم احلريبات) ومن نجم الدين قبائل( مجيل - بشري - نرص الدين

عون اهلل ومنه  - أمبارك ومنه األمباركاب - الشيخ عامر وعمران ىف دراو والكلح

 - بساالقدي) ضياء الدين ومنه) رشف الدين وهم مرياألأما ذرية ( العونالب

قزيناب ىف  - البجواب ىف أبوهور ومرواو والسودان) عىل الدين ومنه -( نرصالب

 ومن البجواب قبائل األربداب( عوراب - بداخا - هور ومنه حسناب السودان وأبو
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 سالماب -( عابداب ومنه املكاوية والقدال والفقاعه) موسى بجو ومنه - اجلبالب -

بني  متيم الدارى من ومن املعروف أن( ومسياب وعتامناب ونجراب - عالماب -

 . الدارمن قبيلة خلم اليمنية

نجم  مرياأل ناءأبنجم كلهم من  أوالد

ج الدين بن يرتفع الذي  اجلعافرأبو  بن حممد عيسى الدين بن رضوان بن عيل بن رسا

 – رشف الدين - نجم الدين) رضوان أعقب طالب وقدإىل  للحسني بن عىل بن هنسب

( منها قبيلة اجلميلةالتي  مجيلة - بشري - تاج الدين - عمران - نرص الدين - الدين بدر

 - حديد - جمريس - مبارك - صالح - عون - غاىل الدين) ذكر كذلكوتوجد وثيقة ت

نور  - قديس) ومن شهاب الدين( عبد الرمحن - شهاب الدين - رشيف مرياأل – عىل

 حييى - منصور) ومن عمر( عمر - صالح - صالح) رشيف الدين مرياألومن ( الدين

 - غاىل - مالك - حسني - عون اهلل) نجم الدين أعقبو( الناظر - عبد الرمحن -

 مجال الدين أعقبو( عبد اهلل - مسلم - مجال الدين -عبد اهلل  - شاش الدين

 أعقبو( خملوف - درغام -)عبد اهلل  عون اهلل أعقبو( عىل - حممد - املعطى عبد)

 محيد - مالك الدار - عمران - مكى - خليفة - يزيد - راهب) بن عون اهلل عبد اهلل

( عمران - شهاب الدين - عىل أبو) جابر أعقبو( بدرالدين - قزري - عىل - جابر -

 النور ومن أبو( حممد - النور أبو) مكني أعقبو( عبد الرحيم - سمح) يزيد أعقبو

 بشري - حسني) ومن حممد بن مكني( درويش - حسني - حسن) منهالذي بكر  أبو –

ويقيم منهم فريق  أسوانهم بأكثرومنهم يف نجع محادي و( جربيل - حسني - ملسا -

رة النجمية يف ( والغربى بالسالمية - يف قرى اليشة) رشقى النيل بالوقف وتنترش هوا

 أوالد - التمة نجم أوالد – نجم أوالد قرى–نجع محادى ) وىف غرب النيل يف قرى
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 والبلينا واألحايوة واملجابرة جرجا وىف( ملساأبو - احلفناوية نجم أوالد - هبجورة نجم

مل سا ليشه وأبووا هبجورة وىف باملنيا قرقاص بأبو متى الشيخ وىف والعسريات ةواملنشا

نجع ) نجع 45نجم ىف حواىل  أوالدوينترش ( احلفانوة - القليعات - الكنابلة) عائالت

 - عىل أوالد–نجع النجار  - نجع عيسى - قليعى ونجع أبو - ونجع العرب - كمبل

حنه  نجع - عبد القادر نجع - اخلطيب نجع - سعيد كوم– عثامن أوالد– الرسا

ويوجد حواىل  ههذا ما مجعت( ملسا - عطية نجع - داوود نجع– خلف نجع - رشيد أبو

 قرد أبو) نجع من النجمية مل أتواصل معهم ومن عائالت النجمية ما عرفته عائالت 30

يد - السامسريى أوالد - ينى–بدرى آل  - السبحات - القوا آل  - يوسفآل  - العرا

 ناتسااحل– الكنابلة– خربوطىل لآ– شاذىل لآ– املصلح - سعودآل  - القنادلة– جاد

 كمبل نجع وىف العائالت وكثري( باملنيا عمر أبو– إسامعيل أبو – عاديةاجل– الطالحوة -

 إبراهيم بيت - إسامعيل بيت - يوسف بيت - موسى بيت - بدوى بيت - سنةسااحل)

 ( فارس حسن احلج - بدرى - عمر أبو) الكنابلة ومن( حييى بيت -

 قنا - نجم الدين بناحية الوقف مرياألمن ذرية 

نجم  مرياألعزام جاد الكريم بن نرص الدين بن  أمحد أبناء) - 1

 .الضوي جاد الكريم أوالدم هناك أقارهبالوقف من ناحية بنبان وإىل  الدين وقد هاجروا

الوقف إىل  توماس وعافية هاجروامن ناحية   - 2

 .هوارةإىل  انضموا و

نجم  أبناءلفي من الكرادلية وهو من ويسمي األ  - 3

 .الدين ومن هوارة

كام أكد ىل أحد  عمومة للنجمية بالرشقية بديرب نجم وكفور نجم أوالدوهم 

 .النجمية أبناء
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ل بنجع محادي يسمون ونجع محادي تنتسب حلامدي النجمى وما زال له نس

الطالحوة ) ومحادي من قبيلة اهلوارة النجمية ومن البيوت املنحدرة منهم، احلامدية

 أوالدمل وكلهم من قبيلة هوارة ساوهو أخ أوإبن عم لعايد و( إسامعيل واجلعادية وبيت أبو

والعمرانيه والنجميه ويطول الرشع لذكرهم ولكن  قريةالب نصاراأل أنسابشجرة  .نجم

ن قبائل أالنجميه فاملعنيني سواء حيث  أنصارن شئت فقل إهوارة النجميه و أبناءذكرهم أ

 ينتسبالذي وهو  أسوان أمرينجم الدين  مرياألف عربية أصولمن  األصلهواره هم ىف 

كل من عمران جد  أنجبالذي متيم الدارى  أبناءهوارة النجميه هو ابن من أو  أنصارإليه 

عامر  أنجبالذي نرص الدين  أنجبونصاردشنا األأهل  أكثرإليه  سبينتالذي العمرانيه و

 العوامر ىف مرص والسودان واملغربإليه  ينتسبالذي املدفون بجوار عمه عمران بدراو و

رشف الدين  أنجبعثامن و أنجبالبرشيه و أنصارإليه  ينتسبالذي  برش أنجبغريها وو

 .ةتا واحده تسمى مجيلبن أنجبنجم الدين جد النجميه و مرياأل أنجبو

من بطون هوارة بالصعيد وىف جزيرة العرب من املعاقلة من  الصوامعة

بن سفيان بن  عبد اهللصومعه بن بني  منأهنم  أو الربكات من بىل من قضاعة من محري

سلهم بن احلكم بن سعد العشرية بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 

 إسامعيلالشيخ آل  من اجلعافرة وهم من اجلعافرة اهلوارة وهو فرعم أهن كهالن قد قيل

وقيل  احتامل أنه جد الصوامع أكرباهلواري الذي حيتمل  إسامعيلبن عيل بن حممد بن 

ولذلك ذكرت ىف  سميعبني  عربإىل  وقيل ينتسبوا هم من الصوانع إحدى قبائل ليبيا 

طط التوفيقية ذكر عىل باشا مبارك تاج العروس السوامعة بطن من العرب وىف اخل

الصوامعة التابعة  قريةالصوامعة ب أبناءالصوامعة وقال صوامعة ابن هنتش وينترش 
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 قريةكنني بساشارة هنا أننى سوف أذكر الطهطا حمافظة سوهاج والبد من اإل ملركز

 قسمنيإىل  تنقسم الصوامعة رشافاألأو  هوارةأو  سواء كانوا عرب الصوامعة

م  هعة رشق ويعرفون سوامعة ابن هنتش والصوامعة غرب وهوما سوف أذكرالصوا

 .احلديث عن قرى سوهاج عند

به به إحدى بطون هوارة بالصعيد املرصى وهم عرا  – دهب أبو) والعرا

وهم يسكنون مراكزى جرجا واملنشاة واملراغة. ويوجد ىف ( أبودنقل - كريشة أبو

به وهم بنو ب بطن من العربئساتنسيب هشام بن ال به بن سعد هزيم ) يسمى عرا عرا

با ومما قيل ( بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة وبنوة يعرفوا بالعرا

مطاوع من اليمن من منطقة محري ىف شامل اليمن بني  حممدبني  م وصلت قبيلةأنساهبىف 

رص وكان اسمهم العرب هجرية واقامو ىف وسط صعيد م 409وكان ذلك ىف سنة 

أبو  عزيز وعربأبو  هلم فروع للقبيلة ومها عرب أصبحىف ذلك املكان حتى  اواستمرو

وحصل خالف  أحدى بطون قبائل هوارة بالصعيداآلن  دنقل ومهاأبو  منصور وعرب

وسكنت قبيلة الكرادين نفس املكان  منصورأبو  عزيز وعربأبو  ومشاكل بني عرب

السيد غازى ونزل إليهم  من مائة عام حتى وصل أكثرالنزاع بينهم استمر  بقرى املنشاة

املنقطة الوسطة من صعيد إىل  هجرية عندما وصل السيد غازى وصل 505عليهم سنة 

عليهم وكان هو  هوكربو 505حممد مطاوع وكان ذلك سنة بني  مرص ونزل عىل قبائل

اجلنوبى  الرشقيتار املكان الشيخ عليهم شيخ القبائل واحلاكم بينهم والسيد غازى اخ

إليه  وكان عندما يذهبون 7من املنطقة واقامو له خيام هو وعائالتة وكان عداد اخليام 

ء وعندما حصل خالف بني القبائل بني  مها ليحكم بينهم يقولو راحيني اخليام اخلرضا
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حكم هم وأوالدعزيز وأبو  منصور وقبيلةأبو  مطاوع واشتد اخلالف بني قبيلةبني  حممد

اجلنوب إىل  ا هم ويذهبوأوالد امنصور يأخذوأبو  بينهم السيد غازى وحكم عىل قبيلة

اجلنوب من طلوع الشمس حتى إىل  نت وعائالتكأ السيد غازى انطلقإىل  قبيل وقال

أبو  غروب الشمس ثم تنزل ىف املكان حتى الشمس عليك وكذلك حكم عىل قبيلة

غروب إىل  من طلوع الشمس بحريالشامل ال إىل ا وقال هلم اذهبو أوالدهعزيز هو و

أبو  ىف نفس املكان ثم ذهبت عائلة ا الشمس وعندما تغرب الشمس عليكم تنزلو

ىف املكان اجلنوبى من حمافظة سوهاج وكان اسمهم ىف ذلك الوقت  استقرتمنصور و

بة  منصور.أبو  عرا

 والدأ – الشعرة - أمحدنجع  - الزارة) تشمل قرىوهي  :

 - نجع دياب - نجع سليم - الدويرات - دنقلة - اهلامص - عزبة النمر - الشيخ

 - اخلنانسة - الدناقلة - سالمة أوالد – الشواولة - نجع مترى - عىل أوالد – الشجرة

 - أمحدآل  - اهلل عبيد) ويسكنها قبائل كثرية ومنهم اهلوارة مثل عائالت( العواىص

 ( عدةساآلم - أبودنقل - دويرىآل  - حربىآل  - مسلم ومنه املسلمية

 دويرى من هوارة دويرعايد وسميت عليهم قرية الدويراتآل  نإوقيل 

ن القرعان ىف أعلم أنا أو العريبالوطن  أنحاءالقرعان قبيلة منترشة ىف مجيع 

ة عطيبني  ليسوا قبيلة واحدة بل هناك قرعان احلويطات وقرعان العريبالوطن 

خرين املنترشين ىف والقرعان اهلوارة بل والعديد من القرعان اآل رشافوالقرعان األ

هم ىف  أعدادريرتيا وإوسوريا وفلسطني ومرص والسودان وتشاد و األردنالسعودية و

 أرشافهنم أكل قطر مذكور غفرية جدا وقرعان مرص مذكورين ىف مجيع املخطوطات ب
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دمى السجادة الرفاعية من السعودية وسوريا وخا خمتومة من بعض مشايخ العشائر

بل وجدودهم مسجلون  أرشافهنم أهم ىف مرص بأماكنوالكويت تذكر قرعان مرص و

 .مرص أرشافبنقابة 

 هو مثارالذي وقرعان نجع محادى مصنفون هوارة ويعتزون هبذا النسب 

من  ويتألفون :العامرين) والقرعان بطن من احلويطات للفخر ىف الصعيد املرصى

يرة، البصابصة :احلاميل التالية من بن . الساممتة، الفليحات، احلوامدة، القرعان، اجلرا

 .األردنحسن ب

بن  بن عيل بن حممد( اآلقرع) فهد بن محد :اآليتكهو و 

بن السبعي بن حممد السبعي  أمحدنجم السبعي بن طعمة الثاين بن طعمة الكبري بن 

ج الدين بن جعفر احلسن بن أيب  بن حممد بن نوري بن عمر( أيب الذقن) بن عمر رسا

حييى بن جعفر بن حممد ابن أبا احلسن بن حييى بن سعد العلبويس بن حممد بن عيل بن 

جعفر الزكي بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا  نحممد بن عيل املنتخب اب

احلسني  بن عيل زين العابدين بنبن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن حممد الباقر 

اجلليل األقرع بن  الصحايبإىل  ينتسبوا أهنم  عيل وكذلك املشهور عندهم اإلمامابن 

القرعان فمنهم من أصل  وتتعدد الرويات يف حابس التميمى هذا ما ذكرة ىل أحدهم

 عرب قدموا أهنم  إىل يذهبون آخرونقبائل بربرية اختلطت بالعنرص الزنجي وأهنم  يري

عرب اليمن عيل إىل  ينسبوهنم آخرونبالسكان املحليني و اختلطوا من اجلزيرة العربية و

ن القرعان هم قوم من العرب فالدماء العربية واضحة يف هذه القبيلة أنه من الراجح أ

استقر القرعان حول  .هنا يف غالبها عربيةأتعمقت فيها جتد إذا  والعادات والتقاليد

 أوائلوم ببحرية تشاد وشاركوا يف تكوين مملكة كانم وهي من البحرية املعروفة الي
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والقرعان قوم عرفوا بشدة  إفريقياوعملت عيل نرشه يف  اإلسالماملاملك التي اعتنقت 

ينام حلوا كانوا يؤسسون الزوايا واخلالوي وهلم وجود كبري اليوم يف تشاد أالتدين و

املقدسة  رايضكبري منهم يف األالوسطي واستقر عدد  إفريقياوالسودان والنيجر و

نظارة إىل  ن القرعان يتمركزون يف كردفان حيث يتبعونأباحلجاز ويف السودان نجد 

ب الربعي األ عبد الرحيمالسودان ويعترب الشيخ  أرجاءاحلمر ويمتد وجودهم يف مجيع 

ن يف هذه القبيلة بالسودان. كام يتواجد القرعا أبناء أبرزالروحي للحركة الصوفية من 

ن القرعان يتمركزون يف أوالشام ويعرفون بعشرية القرعان ويف السودان نجد  األردن

السودان ويعترب  أرجاءنظارة احلمر ويمتد وجودهم يف مجيع إىل  كردفان حيث يتبعون

هذه القبيلة  أبناء أبرزب الروحي للحركة الصوفية من الربعي األ عبد الرحيمالشيخ 

والشام ويعرفون بعشرية القرعان وهناك  األردنلقرعان يف كام يتواجد ا .بالسودان

ذكرت نسب قرعان صعيد مرص بأهنم  37 خمطوط مقيدة بالسجادة البكرية حتت رقم

 عامر) منها ثالثة أعقبن حممد الدمرداش تزوج من متازم بنت مهام وأوذكر ب أرشاف

قرعان  أجداد وذكرت املخطوطة املئات من ذرية هؤالء الثالثة وهم( وحسن عىلو

 أبناءأهنم  معظم نجوع القرعان وقيل ىف نسبهم أسامئهمبنسميت  مرص والذي صعيد

 ومنهم (قرعألبا) حممد امللقب الرشيف أبناء( حممدوعمري وعيل) املرتىض هم إبراهيم

املذكورين يعيشون يف البادية السورية ويف ( محد وفياض وحسن وعواد ومنصور)

قرع ألعمري امللقب با أبناء يف مرص حمافظة سوهاج وقنا ة ومنهماململكة العربية السعودي

قة يعيشون يف اململكة (ملسا أبناء) ملساوسلامن وعتيق و هم محود العربية  يقال هلم النوا

قرع يعيشون يف ألامللقب با (عيل أبناء) ظبا وتبوكالسعودية يف مدينة الوجه ومدينة 

مدينة الطيبة  األردنومنهم يف  ع قبيلة القحطاناململكة العربية السعودية يف اجلنوب م
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 قريةقنا وىف سوهاج مركز جرجا  والطفيلة ومنهم يف مرص يف نجع محادى يف حمافظة

ومنهم يف سورية  وعرشون نجعا وأهم عائالهتا عائلة عرقانة ةأربعالقرعان ويتبعها 

بن صالح بن بكر بن  أمحد بن حسني بن عبد اهللقرع بن األ حممد أشقاءهم  (وعيل عمري)

يوسف بن رجب بن شمس  بن حسن بن عبد اهللحممد بن صالح بن عبد الرمحن بن 

بو مسبحة بن أثابت امللقب ب ى بنيبا احلسن عيل املكي بن حيأالكبري بن  أمحدالدين بن 

موسى  اإلماماملرتىض بن  إبراهيم بن موسى بن أمحدى بن يحازم بن عيل بن كاظم بن حي

 .ر بن عيل زين العابدين بن احلسنيحممد الباق عفر الصادق بنالكاظم بن ج

بطن من لبيد من سليم من  - فقد ذكر القلقشندي يف كتابه ما هو نصه البالبيش

بطن من لبيد من  - بالتشديد - سالم أوالدمنازهلم بالد برقة. وذكر أيًضا: ، العدنانية

 أوالد، ولبيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، قةومنازهلم بر، سليم من العدنانية

وكذلك توجد قرية جماورة للبالبيش  .(سالم بليبيا أوالديذكر أيًضا  وهنا) سليامن كذلك.

بنو لبيد: وهم عدة )، لبيد من سليمإىل  أنفسهامسالم واالثنني ينسبون  أوالداسم  حتت

، والبالبيس، والرواشد، والبرشة ،والربكات، حرام أوالدو، سالم أوالد) قبائل هم:

، والرفيعات، والدروع، والعالونة، واملوالك، واحلوتة، واحلداددة، واجلواشنة

عبة، والسبوت، والسوامل، والزرازير ، والندوة، والنبلة، العواكلة، والرصيرات، والرشا

إىل  لبيدوقد هاجر أغلب بني  (.وبنو قطاب، والقنائص، والبواجنة، والرعاقبة، والنوافلة

بربقة لفرتة ثم رحلوا بدورهم  آخرونبينام أقام  ا هبااستقروالبحرية يف القرن الرابع عرش و

 مثل احلوتة واملوالك والعالونة.اآلن  بربقة حتى سالم ومنهم من بقي أوالدملرص مثل 

يف سنة ( منطقة طربق اآلن) البطنان أرضسالم يف  أوالدلتقى الرحالة العيايش باوقد 



 

689 

 

 

القرن الثامن عرش بزعامة يونس  أوائلمرص يف إىل  ثم هاجروا بعد ذلك، [43] 1661

الرشقية أثناء حكم حممد عيل إىل  ا بالبحرية أوال ثم انتقلوا استقروبن مرداس السلمي و

حتالف غري إىل  نضماالقبائل منها من هذه  ومن املالحظ أن وال يزالون هبا حتى اآلن.

أو  عمومته فنذكر عىل سبيل املثال البالبيش والسوامل أوالد نسبه ومنها من دخل ىف نسب

 سالم هم ىف صعيد مرص ىف حلف قبائل هوارة بل ونجد بنو قطاب أوالدمل وسا أوالد

 صعيد مرص العواكلة ىف حلف قبائل احلرابى والسعادىإىل  من فروع هوارة الصاعدة

كذا ذكرت البالبيش بآخرها احلوتة واملوالك والعالونة من حلف قبائل املرابطني وهو

وعندما يسئل من أين يقول من  لرشقيةالبالبيس قيل ألهنم حرضوا من بلبيس باأي  سني

بالبيس ثم بالبيش ويف احلقيقة مل أجد من يقول أهنا بالسني حتى إىل  بلبيس ثم حرفت

 سواء كانوا أهنم  أي بحرف الشني.أي  القلقشندي نفسه يف كتابه قد ذكرهم بالبالبيش

بربقة كام ذكرهم أهنم  الراجح عىل قوالن إمااآلن  البالبيس فأين همأو  البالبيش

عام ذكرناه أعاله من مداخلة بانتقال أغلب  فضاًل  املذكورين أعاله.أهنم  أو القلقشندي

مرص يف البحرية وغريها وليست بني لبيد فقط فكثري من قبائل بني سليم قد إىل  بني لبيد

عيل والصهب والعاميم  أوالدكر منهم اجلوازي واحلرايب واهلنادي ومرص نذإىل  انتقلت

يد والكثري الكثري الذي ال جمال لذكره أن احتاملية انتقال بطن أي  اآلن واملغاربة والفوا

مرص بعد إىل  مرص وارد جدا سيام وأن كثري من قبائل برقة عادتإىل  البالبيش من برقة

الصعيد كام إىل  وروود انتقال البالبيش من برقةقرون. ويؤكد عىل ذلك  6غربة دامت 

هم من بني سليم أكثرمرص وكان إىل  حدث مع كثري من هجرة القبائل العربية من ليبيا

 وجود حاالت مماثلة كثرية مثل قبائل كثرية تنسبإىل  إضافةالتي ينتسب إليها البالبيش 

 اهلوارة. رشافكاأل أخرىاهلواري وقبيلة إىل 
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هناك عدة قرى تتبع مركز دار السالم 

، البالبيش بحري، البالبيش) البالبيش منهااسم  بمحافظة سوهاج بالصعيد حتمل

أيًضا يتواجدون وبكثرة يف حمافظة قنا مركز دشنا  .(البالبيش قبيل، البالبيش املستجدة

نسل للقبيلة أهنم  قنا أمكان لدهيم قرية حتمل اسمهم بإذا  ولكن يف حقيقة األمر مل يصلني

تعيش قبيلة البالبيش برشق النيل بني حمافظتي قنا وسوهاج وبالتحديد يف املنطقة . فقط

 .بني مركز دار السالم ودشنا

، فاو قبيل) حيث يعيشون يف قري

( م ثورينأع نج، نجع اجلرف، الياسنية، الصربيات ،لفيعزبة األ، فاو بحري، فاو غرب

 ( بقاسا طوق أوالدمركز دار السالم ) أما يف سوهاج فهم يف

والبالبيش ، والبالبيش قبيل، والبالبيش بحري، البالبيش) وهم يف قري

البالبيش يتمسكون بمفردات القبائل والدفاع عنها  أهايلوما زال ( وملبري املستجدة

 زيدأبو  أوالدالبالبيش  رجال أشهرالتضحية بالدماء ومن إىل  بشكل كبري يصل

، والعوضية، والبوم، عائلة الرشيفات، واملنارصة، بكر أوالدو، السامن) همأشهرو

هو سيد ورشيف وجعفري ( اهلواري) وقد قيل البلبويش( الشكور وعبد، والديابات

السيد  أوالد :يتآلاوجائت نسبتهم ك :ال وهوأ نسابنقى األأوحسيني ونسبه من 

 إبراهيمالسيد ) بقا وهمساطوق  أوالديف دار السالم سوهاج  بأعقاوله  إسامعيل

والسيد عبد اجلليل والسيد عبد اجلليل عقب السيد عمر والسيد عمر عقب محد والسيد 

عقب حممد وحممد عقب يوسف ويوسف  إبراهيمو إبراهيممحد عقب عامر وعامر عقب 

 إسامعيلبوش والسيد بل أمحدعقب كامل الدين وكامل الدين عقب حممد وحممد عقب 

بن عبد املحسن بن  إبراهيميوسف بن  مرياألاجلعافره بن أبو  بن حممد عيسىبن السيد 
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ن حممد بن موسى بن حييى بن عيسى بن عيل التقي بن حممد املهدي بن بحسني الفايس 

حسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى الكاظم بن 

 .بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسنيجعفر الصادق 

سب وذرية البالبيش بمرص قيل هم من ذرية الرشيف اجلعفري ما قيل ىف ن

يوسف املغريب املولود  مرياألجعافره بن السيد أبو  احلسيني السيد عيسى بن السيد حممد

نه سبعه هم السيدإه بصعيد مرص والبحريه وتونس وأعقابـه و 610سنة  كميل  خوا

ـه 599 أمحدـه والسيد 605ـه والسيد محاد 593ـه والسيد كامل الدين  588الدين 

ـه ذرية السيد عيسى ابن 634 ـه والسيد عامر628ـه والسيد محد 617والسيد جهينه 

  :اآليتجعافره وهم كأبو  حممد

  :رجال وهم ةأربعالسيد عيسى  أعقب

 .ه وصعيد مرصبحريمنترشين بحوش عيسى ال أعقابالسيد محاد وله  -1

 . القريوان يف تونس ومنهم بمرصب أعقابالسيد حممد وله  -2

: بقا وهمساطوق  أوالديف دار السالم سوهاج  أعقابوله  إسامعيلالسيد  -3

والسيد عبد اجلليل والسيد عبد اجلليل عقب السيد عمر  إبراهيمالسيد 

 اهيمإبروالسيد عمر عقب محد والسيد محد عقب عامر وعامر وعامر عقب 

عقب حممد وحممد عقب يوسف ويوسف عقب كامل الدين وكامل  إبراهيمو

أبو  أمحدبلبوش عقب  أمحدبلبوش و أمحدالدين عقب حممد وحممد عقب 

البالبيش شقني شق  .(ومن ذريته السلطان سعد له رضيح بالقوصيه) حجر

آل  يف البحرية حوش عيسى معدود يف عرب العونة والشق اآلخر هم

 عامر وآل عامر هم فرعي البالبيشآل  (بليوش) إسامعيلبن ( يلاجلل عبد)
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لد ب إبراهيمبن يوسف بن حممد بن  أمحد)آل  عامرآل  من يب أبن عامر يف اخلوا

بن عامر بفاو قبيل دشنا وفروعهم يف  إبراهيمآل عيل بن حممد بن )( تشت

ار السالم بدحييى  أوالدبن عامر ب إبراهيمآل احلسن بن حممد بن ) (،الدقلهية

آل مرداس ) (،حجر يف القوصية بدار السالم سوهاجأبو  أمحدآل ) (،سوهاج

 أمحدآل ) (،حجر يف فاو قبيل وبحري والياسينية ومحرة دومأبو  أمحدبن 

بلبوش ويتفرع منهم املوازن يف فاو قبيل وبحري ونجع مازن واخلالفية 

 آل سليامن بن مرداس( آل السامن بفاو قبيل شيوخ البالبيش)(، عزاز أوالدو

جد العوامر الذي ينحدر منهم الوهبات يف دشنا والعوامر يف ) عامرآل  ومن

شارك عامر بن محد بن عمر البلبويش يف احلروب ضد املامليك يف الفرتة ( قنا

األستاذ الدين بن  م فيام يبدو أنه قتل فيها عىل يد فخر1418 - 1413من عام 

  .أسوانهلم الخرتاق  ادار عقابً 

 : جعافرهأبو  بن السيد عيسى بن السيد حممد إسامعيلذرية السيد 

تعيش قبيلة البالبيش برشق النيل بني حمافظتي قنا وسوهاج وبالتحديد يف 

 القبيلة أبناء أكثراملنطقة بني مركز دار السالم ودشنا وهم يف دشنا 

فاو غرب  ...(حييى أبو – السامن) حيث يعيشون يف قري فاو قبيل وهبا عائالت

. فاو ..(أبوخلف اهلل - الدفيع - أبوسعد - العوامر) وتسمى املعيرصة وهبا عائالت

عىل  - الوهابات - محد - ولد حممد - ذرية يوسف - القنافذة) بحري وهبا عائالت

( النوارص - عتامن - عوض - بيه - محد - سالم) ومن ذرية يوسف فروع( عامر أبو

 - الزرازرة - عىل بيت أبو - الزنانوة - يت األلفىب) وهبا عائالت 

 - سليامن - السيد) محرة دوم وهبا عائالت - نجع عادى .. الصربيات...(محادى
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م وهبا عائالت -( هنداوى  السيد) أبوعزوز وهبا عائالت -( السعدية - اهلاممية) أبوحزا

يرة– كرأبوب– الفدادنه–العامرين ) الياسنية قبىل وهباعائالت( حسن - – الرصا

 .ثورين مأ نجع. اجلرف نجع( املرادات

 ( بقاسا. طوق أوالد) ما يف سوهاج فهم يف مركز دار السالمأ

 - الشيخات - اخلاليلة - الرياينة) وبه عائالت البالبيش وهم يف قري

 - الرموحة - زيدأبو  ولد - ولد حممود - ولد حسن الرشيفات - املنارصة - ينةسااحل

 أوالد - الديابات - - احلميدات - العكاروة - بكر ولد أبو - الغواالت - احلصينات

 .رضوان والبالبيش بحري ومنهم األقور ومنهم بيت أبو( الغشيم أبو – كامل

وهبا العديد من العائالت الكبرية والعتيقة وتعترب  والبالبيش املستجدة والبالبيش قبيل

لح  أيوبآل ) زمان منها عائالتصيلة والتى نشأت منذ قديم المن القرى األ والصوا

د والعواعوة زيد  أوالدل بوم واجلاليلية وآو ل سليمآو العتامنة والعواضيةو وآل مرا

منها و تشتمل القرية عىل العديد من النجوع الداخليةو( والشهاينة والعوف والضبابعة

نجع الفحار عيل و أمحدنجع ضبيعة ونجع و نجع البالبيش) عىل سبيل املثال ال احلرص

يسكنون يف بلدة البالبيش  -( ل جاللآ) عائلة اجلاليلية( نجع اجلزيرةو ونجع طايع

 أوالد) بيوت وهم أربعإىل  املستجده يف اجلزء الرشقي من نجع الفاروقيه وينقسمون

ه عطيت اهلل وعطية وخممري أوالدبيت جاد الذي إىل  بيت حممد وينقسم( 1) يوسف

بيت ( 4) بيت عيل( 3) بيت عثامن( 2) ) وبيت اللواحي وبيت خنفور بيت الدنقي

الشهالوة ومنها  - الديابات) وملبري والقوصة وهبا عائالتو ودن عزبه أبو( عون

 ( السيوفة - البكورة - الصاوى - العواطى - البطشات
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بة امل أرشافهجرية عن  1127من الدفرت خانة عام  دفونة أما السيد حممد العرا

السيد مزور  أعقبالسيد حيدرة والسيد حيدرة  أعقبفإنه  صغراأل إدريسبن السيد 

السيد سالم والسيد سالم  أعقبالسيد مروان والسيد مروان  أعقبوالسيد مزور 

بكر أبو  السيد أعقبالسيد عىل والسيد عىل  أعقبالسيد عيسى والسيد عيسى  أعقب

فحل الرجال السيد  أعقبالسيد مشيش والسيد مشيش  أعقببكر أبو  والسيد

مقامه بإسنا الذي  - والسيد حممد فاضل عبد اهللرجلني السيد  أعقب - السالم عبد

الفيل منهم بإسنا  أمحدالفيل ومن ذرية  أمحدالسيد  أعقبأما السيد حممد فاضل فإنه 

 أعقبالسيد مشيش فإنه بن السيد عبد السالم بن  عبد اهللوإدفو والرمادى أما السيد 

 السيد عىل املغربى احلجازى أعقب أمحدوالسيد  أمحدالسيد  أعقباليس والسيد حسن 

السيد حسن  أعقب عبد السالموالسيد  عبد السالمالسيد  أعقبحممد والسيد حممد 

منها السيد حممد  أعقبـه وتزوج ببنت زعيرت و601األندلسى نزل بصعيد مرص ىف 

وتوىف ودفن باملعال  أنجبمكة فحج واعتمر وتزوج بمكة وإىل  والسيد زيد ثم رجع

أما السيد  .وفاو قبىل بحريه بالبالبيش بفاو أعقابأما السيد زيد ابن السيد عىل املغربى 

يقع مقامه بالغرب الكبري وله مولد الذي  «محدان»السيد  أعقبحممد بن عىل املغربى 

 السيد حممد بلبوش أعقبحيدرة فإنه  السيد حيدرة والسيد أعقبيقام سنويا فإنه 

بة أما السيد حممد صغرالسيد حممد األوأخيه  السيد  أعقببلبوش  السيد بلبوش بالعرا

بة املدفونة باهلواشم بجوار جرس السيد دويدار وأخيه  رمانة أيب حممد قعقع النازل بالعرا

طى وأخيهم السيد يقع مقامه بالغرب الكبري ويقال هلم الزعريات بالبصيلية الوسالذي 

 أعقبمحد طراد املطردى و مرياألوتزوج بححزية بنت  األخرضسنيج النازل باجلبل 

 .عبد اهللمنها السيد عىل والسيد 
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 السيد حممد أعقبالسيد عامرة والسيد عامرة  أعقبفقد  عبد اهللأما السيد 

ة ذكور السيد عىل الشهري بشيخ العرب أما السيد عىل عقب تسع أعقبوالسيد حممد 

بن السيد  صغرأما السيد حممد األ .بحريباحلجز  «العبد الالب»وتعرف ذريته بعائلة 

وهم السيد تاج الدين والسيد حممد والسيد  ةأربع أعقبحيدرة ابن السيد محدان فقد 

ويقيمون بالقرب من مقام جدهم الشيخ  بركة داود والسيد حسن وذريتهم احلامدنة

 .جوار قرية نجعإىل  محدان بالغرب الكبري

وليس  البالبيش أبناءوهناك عائالت تؤكد أهنا من البالبيش وأقر هبم بعض 

 أبناءرسدوه ىل وأقرار بعض الذي لدى الدليل القاطع سوى روايتهم وتارخيهم 

بحاروة كوم ) تشتأبو  تشت نبذه خمترصه عن بالبيش بالبيش بأبو البالبيش به وهم

لديو أوالد قنافدة سمهود يعقوب..  ريان بالسالمنة جزيرة أوالدشوشة أبو  سف بخوا

وينترشون ىف قنافده سمهود ( سلطان البلبويش أوالد) الدوم بحاروة كوم يعقوب

وملا استعان الشيخ مهام بالبالبيش يف  هواره بالبيش فاو بحري..إىل  ترجع جزورهم

ح العسكري لذلك موقعه املنيا ملا يتميزون به من شجاعه وقوة ويتميزون بميلهم للجنا

ملا خلدته من سطور يف تاريخ هوارة ( عسكر هوارة) هوارة البالبيش ىلتطلق ع

وملا كانت  لكل قبائل هوارة منيدوما البالبيش احلصن الواقي والدرع األ ىوستبق

إىل  البالد نظام واليات استقر من استقر من هواره كل واحدعىل واليه ورجع من رجع

تشت ولقد استقر احلاج أبو  ا يفاستقروسلطان البلويش ممن  هله وناسه بدشنا فكانأ

يف الواليات التي  رايضولقد كان هلم السيطرة عىل زمام األ أسيوطباقور يف  قريةريان ب

حيافظون عيل ما تبقي من زمام واحلاج قنيفد اآلن  ىادهم حتفحأكانوا عليها وما زال 

تشت أبو  جع واستقر مع ابن عمه يفخيه بدشنا ففضان يررأكان له بعض املشاكل مع 
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سلطان  أحفاديف ذلك الوقت ويطلق البحاروة عيل  بناءوكان البن عمه سته من األ

ويقطنون ( هوارة البالبيش) فاو بحري منبع جزور هوارة مجيعا قريةإىل  البلبويش نسبه

لد فرتجع جزورهم أوالدما أاجلبهه البحريه من البلده بكوم يعقوب  إىل  يوسف باخلوا

بالبيش إىل  وعائله الرياينه بسالمنه جزيرة الدوم ترجع جزورهم بالبيش الرشق..

 ن بحاروة كوم يعقوب وقنافدة سمهود ترجع جزورهم لفاو بحريأالشيخ امبادراي 

 ( الوهابات، ولد البيه، عيل ولد ،ولد عوض، ولد عامر، ولد محد، القنافدة)

هباء مكسورة فالم مشدودة مفتوحة فهاء تأنيث كانت خطة  واهللة وتنطق

 أكثروتضم ( جهينة وطهطا وطام) بقسم طهطا قديام وتقع بالد اهللة ما بني ثالث مراكز

 .خلوة كوم أو نزلة أوأو  نجع من سبعني قرية تتبعها ما بني قرية أو

رصى ارة بالصعيد املاألهلة من بطون قبائل هوأو  سم هو اهللةوأصل اال

بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن  إدريسبن  إدريسهالل بن حممد بن  وينتسبوا إىل

 .وهذا رأى طالبأيب  عىل بن اإلمام

سليم وبني  وهوازن هاللبني  هم مجاعات من قبائل وقيل أن عرب األهلة:

ا قويا والغالبية لبنى هالل تعاهدوا بينهم وكونوا حلف وفزارة جتمعهم صلة األهلية بينهم

كنهم يف معظم القرى التابعة ملركز طهطا وسكنوا ساأطلق علية عرب اهللة وتقع م

أقطعهم شيخ  وأ برقوق مريالصعيد مع هجرة قبائل هوارة الكربى يف عرص املامليك أل

من رشق عزب  رايضحة من األسااجلندىل الكشكى اجلهينى شيخ قبيلة جهينة مالعرب 

نزلة عامر نظري دفع اخلراج السنوى املقرر إىل  ألصفرالطليحات مرورا بغرب الكوم ا

مخس السديرات منهم عائالت ) ينحرصون يف مخس أمخاساآلن  عليهم للواىل وهم
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 ومخس - اخلزيامت وهم خزيمة ومخس– القرينات وهم قرين ومخس–سديرة بطهطا  أبو

ماكنهم ومن أ من سبعني مكان أكثرويستوطنون يف حواىل ( اتهشح ومخس عيل أوالد

الكوم  - الصفيحة - الشيخ مسعود - حاجر مشطا - اجلريدات - اجلبريات) وقراهم

نجع  - نجع الطوال - عامربني  - نزلة القاىض - نزلة عىل - نزلة الدويك - األصفر

 نجوع الطوالب - األحايوةأو  نجع اليحايوة - خلوة حمفوظ - ليلة نجع أبو - اخلاميسة

( نجع املروم) نجع محد ويسمى - كوم احلامض - تل الزوكى - رنزلة عام - نزلة خاطر -

 - خرص نجع أبو - اجلريدات - كوم روى - نجع املخالفة - نجع الشيخ رحومة -

 - كوم بدر - نجع شانودى - كوم األصفر -( الصوالح - نجع خليفة - نزلة أبوراس

نجع  - الدايم بدعخلوة  - نجع عبادة - نزلة حامد - نجع حسني عيل - نجع مرزوق

أو  نجع مغيزل - كوم نايل - نجع مطر - نجع الشيخ محاد - نجع الضامر - الصايغ

( قرى نزاىل داوود - نجع الشيخ مجعه - نجع الغرفة ويسمى عكا - نحع عبود - مغيظل

الذي هالل بن حممد إىل  خلوة وهم ينتسبوا  كوم أو نجع أو فهم يتخطوا السبعني قرية أو

أما  تيج وسميت قرية الباليزة نسبا هلم أبوإىل  وقيل أن بلوزى رحل وعىلبلوزى  أعقب

 - يونس - صالح - نارص) أعقبالذي سميت عليه اجلبريات الذي جبري  أعقبعىل 

وىف قرية ( الكاشفآل  - صديقآل  - اهلل آل محد) نارص أعقبو( البنانى ومنه البناينة

  .اهلل محدأيب  بن إسامعيلهم طعمه وكان منآل  -( زند) - عمرانآل  بنجا

  .(حيياآل  - مباركآل  - عمرانآل  - حواسآل  - زيدانآل  - زيدأبو  آل) ومن صالح

آل  - فبيىصآل  - صالحآل  - ضاحىآل  - آل صربة) ومن يونس بن جبري

محودة غريب يف آل  - فزاعآل  - بدرآل  - خليفة أمحدآل  - عطاآل  - عامرآل  - بدوى

 ( عوض قبيىص بنجع حسني عىلآل  - محد بالصوالحآل  - األصفر قرية الكوم
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 ( حسن هريدىآل  - شوحيةآل  - السنكةآل  - البلوزىآل  - آل معوض) البناينة وهم

 - حيايوةآل  يقالأو  حييىآل  حييى بن مخيس بن عىل بن جبري وسكنوا نجع

الطوال بن عىل بنجع  أبناءومن سكن بنو مخيس بن عىل بن جبري بنجع اخلاميسة وسكن 

حمفوظ ومنهم بكوم آل  حمفوظ بخلوة أبناءليلة وسكن  ليلة بنجع أبو الطوال وسكن أبو

أيب  بن إسامعيلنصري ومنهم شيخ العرب أيب  أوالدو إبراهيمعائالت  إبراهيمبدر ومن 

عىل اجلبريات ورضوان بن حممد  لقب بأغاالذي نصري أيب  إسامعيلحممد بن  بنهانصري و

وكان  مهران بن بخيت الدقيشى أغاشيخ العرب م خطة بقسم طهطا وكان عىل نزة حاك

يوسف الزوكى وهم من مشايخ بعده  زرير الزوكى كبري مخس اهللة ومنشيخ العرب 

 ( عامرة وعتامن) أعقبالذي نصري أيب  إبراهيمومنهم  العرب املعروفون يف زمنهم

 ( وخليل إبراهيم) أعقبالذي سديرة سليامن أبوآل  ومن السدايرة

هم و وهم بطن من بطون هوارة بالصعيد املرصى مل هبا عائالت كثريةسا أوالد

ب بن ذباب بن ربيعه بن زغ مل بن هبيب بن رافعسا) سليم وهم من بنوبني  من فروع

ؤ القيس بن هبثه بن سليم بن منصور بن عكرمه بن مرابن جرو بن مالك بن خفاف بن 

 أسامءوسوف نذكر ( قيس بن عيالن بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانخصفه بن 

ء كانوا هوارة أومن قبائل  حسب ما تيرس ىل من معلومات عائالت  أخرىعائالهتا سوا

  .(احلوارث–سعود ال–سليامن  أوالد - الطواهى - احلاج عىل - اهلوادى) اهلوارة وهم

 ا عند احلديث عن قرى سوهاج.مل سنذكرهسا أوالدأما عن قرى ونجوع وعائالت 

 بن امحيد بن محيد الدين عبد اهللبن امحيد بن  عبد اهللبن  عبد الرمحن أبناءهم 

 .واريسليم اهلبني  من سالم من لبيدبني  هبجة منبني  من ملسابن 
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 ما ذكر باجلرد وتطابق مع وثيقة املحكمه السيدوقد قيل نسب أخر ىف جرد قديم 

الباب العايل السيد سليامن عيل  أمريمل بن سا مرياألمحيدان بن  مل بن مهام وحفيدهساالرشيف 

محيد املنسوب  مرياألمل بن سا مرياألالشيخ محيدان وهو الشيخ محيدان بن  سليامن عيل

فاطمه  سكيه تزوج مرتني منهماعنهمسليامن بن عيل بن محيدان عايل املقام املدفون يف الب

 منهم سليامن وسليمأة مرامنها رجلني و أنجبمن قبيلة هواره املقيمه بعزبة هوي و الزهراء

 بناءالشيخ محيدان بن محيدومن هذا الوقف املسجد الكبري وكوم الباسكيه بنا حوش أل

وتدريسه حمبة يف اهلل ورسوله والباسكيه غرب برديس ثم انقلعت  القرآن عمومته لتحفيظ

املنسوب  يودون بعض الشيخ سليامن الصغري ا الزرايب وكانوإىل  هعمومت أبناءمجاعه من  عنه

 أنجبعيل الذي ) محيدان أبناءوكانوا خيترصوا أذامن  جلده الشيخ محيدان بن سيدي عياش

بن عيل بن محيدان مدفون يف الباسكيه وبكده  سليامن وسليم أما سليامن أنجبسليامن الذي 

رياهتم يف الباسكيه وعزبت هوي بالشيخ مرزوق الصغري وذ فيه سليامن الكبري وسليامن

منهم فرعني يف احلاليف ذيدان  13آل  محيدان أوالدفرع واحد من  والزرايب وفرشوط وكلده

محيد )بني  منأهنم  وقيلاآلن  وحجازي محيدان والباقي عرشة فروع مل نعرفهم حتي محيد

مل بن سافلينه بن قامص بن  بن سنان بن عثامن بن غليون بن مرزوق بن معىل بن معراق بن

مرؤ القيس بن ابن ذباب بن ربيعه بن زغب بن جرو بن مالك بن خفاف بن  هبيب بن رافع

واململوكى بدأت حروب العرب  والعرص العثامين الفاطميهبثه بن سليم وبداية العرص 

 .كواملامليك ىف مرص تم حتالف العرب مع مهام وعرف حينها بحلف العرب ملحاربة املاملي

واملامليك  مراءجنوب الصعيد ىف مرص ومطاردة األ أسوانبدات حرهبم من املنيا حتى 

حينها بقتل  واريالدين اهل وقام محيد مراءكانت مقر للواىل واألالتي  ونزلوا ىف والية جرجا

 أصبحه والعرب وعرفوا بالزراعه وأبناءالدين ىف جرجا و واستقرمحيد ابن الواىل ىف جرجا
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ه أبناءاحلميدى ورحل من  أرضباآلن  الواسعه تعرف حتى رايضه األأبناءو لدينمحيد اإىل 

القريبه من جرجا ونزلوا هبا وسميت  القريةإىل  هبجهبني  امحيد ومعه البعض من قبائل

عندما نزل امحيد بن محيد الدين سكن ىف  سليمبني  هبجه منبني  قبائلإىل  هبيج نسبتا أوالدب

يسكن فيام يليه من اجلوار وبنوا مسجدا يعرف  يتأن من يأا واملتبع وبدايته القريةمنتصف 

نشأوا دار ضيافه أتسمى بري احلميدات و القريةبجامع كيخه وحفروا به بئر لسقاية املاره و

طلق أنه أدوار كانت تستقبل الضيوف حتى اآلن وهي  وللمناسبات كانت تسمى مندره

سكنهم كانوا ىف مكان واحد دون االختالط وعند  ن احلميدى يعزم ويكرمأعليهم قول 

ول تكليف أن بوابة احلميدات وكان هلم ويقفل عليهم باب تسمى لآل أخرى قبيلةى أب

بن  عبد اهللجدهم  باسم 1905املسجل لسنة  1903السكنيه املدون لسنة  القريةداخل 

 ىخرائل األاحلميدات حافظوا عىل نسبهم وصلتهم بالقب أبناءالتسجيل اآلن  امحيد حتى

 - فقريآل  - عويضهآل  - هريدىآل  - رفاعىآل  - الصمد ال عبد) يمنها وه ةاملعروف

 يونسآل  - التومىآل  - اعسريآل  - السعودىآل  - عقوبآل  - شحاتآل  - عيسىآل 

  .(اخلطيبآل  - نساحآل  -

من  - احلاممره - حسوبآل  - كدارآل  - ال اعمر)

يبه آل  - شمعونآل  - نايلآل  - بدوىآل  - لغربيهعيداساامل  نجع من - البكاكره–غرا

محزه  أوالدزيرة ج العتالت - بندار من - العجوبه - القواسم - الرماضنيه - رشوان

 ( بالعسريات احلميدات النواريز –

 - تيجأبو احلميدات )

 احلميدت احلميدات –احلميدات الروافع  - ات الشيخ مكرماحلميد - احلميدات امخيم

 الصعايده كوم احلميدات - هبيج أوالد احلميدات - العسريات النواريز - طوق أوالد
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 - حل قبىلسااحلميدات ال - احلميدات الغابات - ميدات الشيخ مرزوقاحل -

 .(فرشوط –احلميدات زرابى برخيل  - احلميدات رشق

 حل منهم جزء من بندار بجرجا وسكن قرية املؤنسيةر

من دندرة  األوىلوقد تزوج محيد من زوجتان ) عرفت بعد ذلك باحلميداتالتي 

منها ولدان ومنهم  أعقبمن الطويرات و والزوجة الثانية أوالدمنها سبعة  أعقبو

 - زيدأبو  عىل–نارص  أبو – الزيدية) عائالت كثرية نذكر عىل قدر ما مجعت منهم

( محود ناس - الرسحات - السعدات - النواريز - السالمله - العدوسة - العاويه

–نجع منصور  - ويجر نجع– عبيد نجع– سعد نجع - اهلل نرص نجع) نجوع ويتبعهم

 وحتيط( زيدأبو  عىل نجع– نرص اهللنجع  - خليل إبراهيمنجع  - عبد العالمد حم نجع

 النيل جهه ومن رشافاأل من حامد وعزبة العليقات قبيلة الشامل من احلميدات قبيلة

 الدين محيد أبناء بطون وهبا( الطويرات– الدير - دندرة) الغرب ومن( جبالو عرب)

هبيج وجياورهم قبائل وعائالت  أوالد احلميدات .بالسبعه قنا ىف وتعرف السبعه

 .قبائل العسريات وتضم قبائل السعادىوهي  منها العربيةسوهاج 

الزيديه والعمريه والسالمله والنواريز والعدوسه والسعادات وآل محود  عائلة

 وآل نارص والرساحات  زيدأبو  وآل

زيدان واحلميدات كوم الصعايده  أوالدحل معروفني بساواحلميدات بال

 .هبيج العسريات أوالدو - رساحلوا 

 رشقطوق  أوالدوقبىل ب بحريمل سا أوالدو - واحلميدات العسريات النواريز

 - النواريز - السعادى) 

آل  - هالىلآل  - اجلبوره - الرمايله - نصارآل  - ناتساالل - هبيج أوالداحلميدات 
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 أوالد - هبيج أوالد - محد أوالد - الضباعه - كدارآل  - اعمرآل  - بدوىآل  - التومى

 - الزرازره - عيدساامل - اخلوارف - محزه الدأو - جباره أوالد - عىل أوالد - غازى

 الرشبتىل - الطرابشه - الزيات - العتامنه - املحاميد - الرواشد - محورآل  - العامرنه

 العربيةتلك بعض القبائل ( لدناقلها –الزواتنه  - القراعنه - العبابده - عجمى -

وبني  سليمبني  منوهي  ها بالعسرياتأكثر ولكناملوجوده ىف سوهاج وليس للحرص 

 .ثعلبةوبني  عسري والسعادى

عبودة  أوالد) ىف ليبيا من قبائل املرابطني ومنها فروع نرص ومنه 

 - الغيط–النقاقزة ) ومنهم خليفة أوالد( الرتائكيه - العريبى أوالد - احلاج أوالد–

 ( حييى أوالد - القوادرية

سواء ىف  خرىحسن جوار مع جماورهيم من القبائل األومتتلك قبيلة العسريات 

للحروب واملعارك يف  االقبائل العربية خوًض  أكثرقنا والعسريات تعترب من  سوهاج أوىف

شبه جزيرة العرب وخارجها وقد عدد املؤرخني معارك العسريات فوجدت أهنا تزيد عىل 

ة املامليك البحرية قبل خاضوها ضد دولالتي  ها تلك املعاركأشهرمعركة كان من  60

 10من  كثرأستمرت ألالتي  معاركهم حرب العرابه الطاحنة أشهرومن ، سقوط فرشوط

سنوات بتحالف مع قبيلة الصوامعة وبعض بطون قبيلة القليعات ومن امتزج هبوارة 

 وسوف نذكر ما جاء ىف نسب قبيلة العسريات.، سليمبني  العسريات من هوارة

ما االختالف أعسري من خلم كام ذكرهم القلقشندى ني ب العسريات من :

من كتاب  أكثرهنا حدث ىف أعسري وعشري فوجدت بني  ىف حرف السني والشني ىف

 عسرية أو  عشريأو  من قبيلة عسري كثرأل



 

703 

 

 

ىف الصعيد ومنها أيًضا  تنترشالتي  من القبائل الكهالنيه اليمنيه قبائل :

م ومن طيي ومنها أقارهبنصار و أوالدومنها من خلم آلن ا عسري العسرياتبني  من خلم

عبس بني  من( ذوى رشيد) والرشايدة( بنى عقبة) من العقايلة من طى والعقوبية

 عسري.بني  جبارة من جذامومنهم أوالدالغطفانية و

 أوالدهبيج و أوالدمحزة و أوالدسليم بني  من قبائل قيسية ومرضية منها :

مر بني  من محد واملجابرة بجرجا أوالدعىل بالعسريات و عامر بن صعصعة العوا

مر بالصعيد  ما عن عوامر العسريات فسموا هبذا االسم لقرهبم من أالنتشار قبيلة العوا

مر أيًضا  العسريات هناك مر قنا وعوا  وعوامر البحريةأيًضا  أسيوطعوامر جرجا وعوا

مر والعديد من العائالت هالل ومنها عبني  هناك قرية كبرية ىف سوهاج تسمى ائلة العوا

نرص بن بني  م منسكنت القرية وقد ال تربطها صلة نسب بالقبيلة األالتي  خرىاأل

 ما بقيةأنرص بني  نرص ولكنهم جزء منبني  نات وهم ليس كلسامعاوية بن هوازن الل

سعد بن بني  العراق ومنهم بمرص منإىل  نرص فدخلت مع عتيبة ومنهم من هاجربني 

سعد ىف مرص فهم من قيس عيالن هناك سعدات بقنا بني  كر السعدات النتشار قبائلب

وهي  (عسري بن اراشه بن وائل املرضى العدنانى)إىل  قيل تنتسب العسرياتو وسوهاج

وأقواهم  ساومرصوهم من أشد رجال العرب بأ تعيش باليمن واحلجازالتي  من القبائل

 .ء ملا هلم من شجاعةشكيمة وأثبتهم جأشا ىف مواطن اللقا

 من محري وينترشون بالصعيد أهنم  بني من نسبهم عىلساقبائل اهلوارة من الن :

سكنت العسريات واتت من التي  العديدمن القبائلأيًضا  هناك 

 حمافظات جماورة 

وقدموا هناك  العريبشامل املغرب إىل  وقدهاجرت بطون كثرية من عسري

وىف نفس الوقت حافظوا عىل تكوينهم القبىل حتت ، الد األندلسوأشرتكوا ىف فتح ب
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وقد انترشت ، مسمى قبائل األرسات وذلك حتى دخوهلم ملرص ىف عهد الفاطميني

اآلن  والعسريات، أسيوطبطون عسري ىف والية جرجا وفرشوط وبعض مراكز حمافظة 

حمافظة سوهاج  نسمة ىفألف  300إىل  ىف صعيد مرص مقاطعة كبرية يصل عدد سكاهنا

ىف مركز أبنوب  أسيوطوعسريات ، عسريات قنا ىف مركز فرشوطإىل  ضافةباإل

ر باملنيا والعسريات باملصلوب ببنى سويف وبني  والعسريات بمطاى ما العسريات أمزا

ل نصار والعقايله آالسعادات و) ومنها السعادى ومنها العربيةجرجا فتشمل القبائل 

واحلقوقه والعتالت والشحومات والعضميه واجلديان ثعلبه والعامرنه بني  من

وبني  سليمبني  ويوجد قبائل من)( والرمايله ويوجد بيت ابورحاب وال فواز والفقايره

هبيج  أوالدهبجه ومنها النواريز واحلميدات وبيت مطرود وال غازى وجباره و

مره واحلام أمحدرفاعى وال هريدى وال آل  جامع ومنهمآل  عيد ويوجدساوامل

ويه والرجوله واملوازن وال هالىل وال شمعون والزغالت وال ساوالضباعه والبهن

يديه وبيت سليم وابوطالب وال فقري العتامنه وبيت ح   .(نسابدوى وال تومى واهرا

عمومة لعسريات فرشوط  أوالدهوارة العسريات وهبيج و أوالدالعسريات 

  :وهم قسامن

 ( عبد الرمحنبيت  - الزقالوة - بديوى آل - بيت شحاتة) وهم 

احلج  - حارسآل  - هريدىآل  - الضباعة - املوازن) وهم

 نساحآل  - فقريآل  - شحاتةآل  - البواريك) وعائالت( أبورجلآل  - محورآل  - أمحد

آل  - رفاعىآل  - يونسآل  - عبدالصمدآل  - السعودية - العوضية - أبوعسري -

 وغريهم من العائالت .(عآل  - احلارس
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إىل  وعن اهلوارة بالعسريات يف الصعيد فهى مقاطعة كبرية يصل عدد سكاهنا

بنوب أيف  أسيوطعسريات إىل  ضافةنسمة يف حمافظة سوهاج فقط باإلألف  300من  أكثر

 أوالدوتضم العسريات يف سوهاج جمموعة من القري هي  .وعسريات قنا يف فرشوط

عيد والعوامروقرية الشهداء ساهبيج والنويرات والرشايدة وامل أوالدة وجبار أوالدمحزة و

م. وتسكن هذه عدد من النجوع يتبع هذه القري األإىل  ضافةمحزة باإل أوالدوجزيرة 

عيد والرشايدة ساالقري والنجوع قبائل عربية عدنانية وقحطانية ومن القبائل العدنانية امل

جبارة وبنوعقبة والعمرو ومن اهلوارة  أوالدمن جذام  والعوامر ومن القبائل القحطانية

هبيج. وبالنسبة لقرية الشهداء يف العسريات فهذا االسم  أوالدمحزة ومن السعادي  أوالد

عبد الكريم ورميح  أوالدنجع البايت وهو يضم اسم  بق حتملساحديث وكانت يف ال

ائالت يف نجع البايت يعود بق وكل العساجبارة يف ال أوالدوان نجع البايت كان يتبع 

 أصولوعسري نجع ماجد بكوم البجا مركز فرشوط قنا وهم من ( جبارة أوالدإىل  نسبها

حمافظة قنا وسكنوا مركز فرشوط بقرية كوم البجا وقنطوا إىل  العسريات بسوهاج انتقلوا 

عتامن ماجد إىل  يف اجلانب القبيل من القرية التي كان يطلق عليها عزبة ماجد وهي نسبة

. الصهريج املقام حاليا أرضزقلة والذي كان يملك 

 

د  ملبجل الشيخ عبد اجلواد بن حممد بن عبدواملالد ا ومات العمدة املفضل)  اجلوا

، وده مالكية فتحنفاجلرجاوي اخلري املكرم اجلواد من بيت الثروة والفضل جد ينصاراأل

وأوراد  املآثر يف إكرام الضيوف والوافدين وله حسن توجه مع اهلل تعاىلأهل  كان من

ويف آخره  امرص مرارً  واألحزاب وورد القرآنوأذكار وقيام الليل يسهر غالب ليله وهو يتلو 
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صار يرتدد يف بالعينية واآلن  املعروفة بحارة كتامة اواسعً  انتقل إليها بعياله واشرتى منزاًل 

ىل الصعيد ليصلح بني مجاعة من عرب العسريات إ دروس العلامء مع إكرامهم له ثم توجه

 ( عجائب اآلثار للجربيت) .(اهلل تعاىل فقتلوه غيلة يف هذه السنة رمحه

رحاب من  ل أبوآفواز وهم وآل  ومن العسريات :

 أبناءوهم ( منصور - محزة - عىل - الرمحنعبد ) وهم محزة أوالدبالعسريات و اهلوارة

بن فواز بن حممد بن محزة بن عليوة بن حسن بن فواز  أمحدبن  عبد الرمحنبن  إبراهيم)

املغازى بن حممد املغازى بن حسن  عبد الوهابعىل بن محزة بن نجم الدين املغازى بن 

بكر  حممد بن أبو املغربى بن حممد العسكرى بن إبراهيماألنطاكى بن  أمحدالعدل بن 

بن عمر بن عىل بن عثامن بن حسني الفاسى املغربى بن حممد بن موسى  إسامعيلبن 

األشهب بن حييى بن عيسى بن عىل التقى بن حممد املهدى بن احلسن العسكرى بن عىل 

د بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد  اهلادى بن حممد اجلوا

 العابدين بن احلسني.الباقر بن عىل زين 

 أما عن قرى وعائالت العسريات سوف نذكرها عند ذكرى قرى وعائالت سوهاج. 

 ولكنمن هوارة القديمة من قبيلة زويلة اهلوارية أهنم  نسبت بعض الوثائق

ن ب أمحدتركي بن قرشلة بن ) وجاء فيها هو األدارسة رشافاألإىل  توجد وثائق تعود هبم

بن عبد اهلل بن احلسن  إدريسبن  إدريسعيل الوفا بن موسى بن يونس بن عبد اهلل بن 

 نسابخرج من كتاب بحر األأإن هذا النسب املبارك  .(طالبأيب  بن احلسن بن عىل بن

نسب مصحح عن يد قضاة  نقل فيه هذا النسب فهوالذي القديم  وشهدوا له عىل النسب

 عبد القادراية شعبان وعليه الشهود وهم الشيخ حممود غ 934مرص املحروسة ىف تاريخ 
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الشيخ موسى حممود الرمىل الشيخ  زهريالشيخ حممد حسن القلاموى األ زهرياأل

نور الدين املناوى الشيخ شعيب عىل وثق  أمحديوسف الشعراوى الشيخ  إبراهيم

عبد لشيخ لك امن النسب القديم والشاهدين عىل ذثبت هذا النسب  باملحكمة الرشعية

الصاحلى والشيخ مجال الدين والشيخ رساج الني بن  بن قاسم بن نور الدين الرمحن

وموالنا الشيخ العامل املحقق  سيديلدى إليه  يوسف احلمصانى ثبت النسب املشار

هذا فصل منقول من  املدقق قاىض اجلامعة التسعة بجامع احلاكم ثبوتا رشعيا صحيحا

سبعة وسبعون هجرى وهذا النسب مصحح من الفصول الكبري مائة و نساببحر األ

لف أنمرة مائة ومخسون لسنة اثنني وعرشون وثالثامئة و رشافاملهمة مسجل بنقابة األ

هجرى نسب العالمة السيد حامد الغزاىل رمحه اهلل الكائن رضحيه بناحية الغرق فيوم بن 

بن  إدريسبن حييى بن  املغربى بن حممد أمحدبن  إدريسين بن حييى بن دالسيد فخر ال

خذ العهد عىل شعيب أالذي بن يعقوب املنصورى  عبد امللكالنور بن أبو  حسن بن

بن داود بن تركى بن قرشلة بن  كربنى بن شمس الدين بن يعقوب املنصورى األساالتلم

 إدريسبن  إدريسبن موسى بن يونس بن محاد بن عبد اهلل املدفون بصنهاجة بن  أمحد

بن موسى  إدريسبن  األخرضوت بمدينة فاس بزقاق احلجر بالدرب املدفون بزره

بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن  إدريسبن  إدريساملحض بن  عبد اهللاجلوزى بن 

اليعقوب أبو  - داود) تركى أعقبالسيد قرشلة السيد حممد بن تركى وقد  أوالدعىل 

 الذين وهم( رقية - نفيسة - خدجية - عايشة–النور أبو  – سالمة - عبد امللك - الكبري

 وكيغمة وصمصام وحامد أمحد) أعقب تركى بن املنصورى داودو مرصإىل  هبطوا 

  .(وقيامن وكامل وسالمة وعثامن وسليامن وحممد ودرغام
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 حامد بن داود املنصورى هم عيسى وموسى وحممود ورشف وحامد أوالداملعقب من 

وعمران  إبراهيمو إسامعيلوصالح و عبد اهللو دأمحعيسى هم حممد و أوالدواملعقب من 

 عبد الرمحنو أمحدموسى هم حممد املعروف بوجه الدين و أوالدواملعقب من  ومعمر

قب السيد أع عبد املحسنالربو  وعبد عبد املحسن أعقبو حممد وجه الدين  ويوسف

وله رزقه  ودومشية األمحروالكوم  إرادةهارون له بني  هارون ودفن ببنى سويف وصارت

حممد ودفن بسنهور  أعقبلياىل وهارون املدفون ببنى هارون  ةأربعفدنة وله أ ةأربع

صخرة املدفون أبو  عبد الباقيو الرب ولده القطب الربانى عبد أعقباملدينة بالغربية و

شمونني بوادى املنيا بجوار بحر سيدنا يوسف وله هبا رزقه ستة بالزاوية البيضاء بدير األ

السيد حسن يعقوب ودفن  أعقبصخرة أبو  عبد القادروثامنية لياىل والسيد  عرش فدان

ء وحممد دفن بمتون ورشف دفن بمنية كرديس وبدر الدين يعقوب بأبه  باالزاوية اخلرضا

، وله هبا رزقة ستة عرش فدان وكريم الدين ودفن بديروة الرشيف إرادةوصارت أبة له 

 علوان الكوة ودفن بالربانية أعقبوب املدفون ببابة بدر الدين يعقو فدنةأوله رزقه عرشة 

ومعني بصفط اخلامر  إرادةوحسن دفن باالهون وثارت االهون له  رشف بكربيسو

بطمشا وبدر الدين وكريم الدين دفنوا بطحا العمودين وهلم هبا  بأرمو ويوسف إبراهيمو

باليمن  أمحد أعقبعلوان الكوة  صخرة ببويط احلكيمأبو  روقة عرشون فدانوحممد

 . وعىل بالظيبة وسليامن ببسيون إبراهيمبالطنية و

 إرادةالعدوة باالفيوم وصارت سيلة البى اليعقوب  أرضباتله أبو  وحممد

علوان بنقليفة وحسن بصفط الظلامت و ويعقوب بفانو وسميت بنقليفة واملقاتلة والربيات

وأبو البقاء أبو  قبة باجليزة وحممدوموسى ويونس باالربانية ونصري بمنية ع هساكأيب  وسميت

 عبد القادرو اجلبيىل عبد القادرولدين  أعقببكر باالوحه القبلياما يعقوب املدفون بفانو 
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ولده منصور ودفن بسنهور  أعقبسنهور وهي  دفن بربكة القرن اجلبيىل بن السيد يعقوب

بن بدر الدين حسن و لفيومطامية با أرضبحممد ودفن  أعقبوالسيد عثامن بن يعقوب 

 هساكأيب  وهى السيد عمر الذاكر املدفون بصفط الظلام أعقبيعقوب املدفون بالالهون 

ما عمر الذاكر أني بالالهون وهو شقيق عمر الذاكر ربعألبن حسن املدفون با عبد الباقيو

 بكر ابنه عالم املدفون عىلأبو  أعقبو بكر ودفنوا بأبشيه الرمانوأبو ولدين ابراهبم  أعقب

 أعقبوقد  يعقوب ودفن باالخصاص بالفيوم أعقب إبراهيمشاطىء خور الدياب و

يعقوب باالخصاص حممد رطيل وسمى الزعفرانى ودفن بصال احلجرو يوسف بن 

 كرةسابالع مزار ويعقوب ودفن أوالدودفن رشقى  عبد الرمحن أعقبيعقوب ودفن بطتشا 

أبو  أعقبو إرادةاليعقوب  يبطنطور ودفن بقنبش وصارت ألأبو  حممد أعقبويعقوب 

وبدر الدين  ودفنوا بالفيوم حممد قيرص كربالربكات األأبو  أعقبوقد  كربالربكات األ

وبعقوب  يعقوب ودفن بسملوط أعقبودفن بجريس و صغرالربكات األأبو  أعقب

بو أو صري أم نخلة بالفيوم وهلم هبا معرصة موسى وعيسى ودفنوا بأيب أعقببسملوط 

 إبراهيم أعقبموسى و إرادةن بالصوافنة وصارت العتامنة والدعافرة له حامد مدفو

عىل  ولده أعقبتراب ودفن بربشا وأبو  عىل أعقب إبراهيموية وسابمنشية حلفة بالبهن

ونجم  رادت وسميت منشيت احلجإودفن بميانت العرب وغياضة وصارت مياتة هلم 

موسى وسليامن ودفنوا برشاهيا  أعقبولده حممد ودفن بحاجر املنزلة و أعقبالدين 

عثامن  أوالدحييى العابد ودفن بدفنوا املعقب من  أعقبوسليامن إرادة وصارت رشهى هلم 

 قيامن يعقوب ولقبه املغربى ودفن بقرشندهبا أوالدسليامن ودفن بشرب ا واملغراوى من 

حسن  أوالدمن  واملعقب وله هبا مخسون فدان إرادةوصارت القليوبية ومن حوهلا  القليوبية

عىل وحممد  أعقبودفن بأبى صري باجليزة وحسن الدين بأبى صري  عبد اخلالقيعقوب 
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 ماصنالنور املدفون ببهيمو األأبو  عىل امليانى أوالدويعقوب ودفنوا بعيشواملعقب من 

وسليامن باتريس ووردان  عبد املحسنلبحرية وكامل يعقوب ودفن با أوالدعقب من وامل

تاج الدين  أعقب عبد الباقيورشف بن  لك ىف حياة علوانون فدان وذبعأروهلم رزقة 

املهيمن املدفون مع تاج الدين وصارت  خيه عبدأ أعقبوالده باملنية و الكائن مقامه غربى

 إرادةجمنون والدبيكة وحليمة ومنشاية حلفة بالفيوم هلم بني  صالح وسميتوبني  املنية

 ودفنوا بجوار بحر ابشيه الرمان وعبد والشيخ صخر الشيخ عمر أعقبوالشيخ تاج الدين 

عىل و حيدرو أمحد أوالدثالث  أعقبالوىل الشهري وقد  عبد اهللالشيخ  أعقباملهيمن 

ودفن رشقى ابيه بالزاويةو خطاب بنفس املدفن  عبد اهلل أعقب ألصمعىل او ألصما

أبو  أعقب يلإسامععيسى حابس الوحش ودفن بمنشاية اخلوىل و أوالدواملعقب من 

تاج الدين الكاين بمنية كربيس وخصاص اهلل و عبداحلارث ودفن بفدمني الزيتون و

عقب عىل  إبراهيمابنه  أعقببركات املقدم ذكره و إبراهيمعىل ووشحاته و أعقب

وعىل وحسن ومصطفى وتاج  أمحدصالح وحممد و أعقبما مصطفى أومصطفى ومرشفة 

  حممد وفاطمة ورشيفة.و الدين ويوسف

 أعقبو( فضا اهلل/محاد/عبد امللكسالمة/يعقوب/)

موسى/عيسى /أمحد) موسى أعقبو( عيسى/حممود/موسى/رشف/زكريا) محاد

 ( حممد واجه الدين/

 عبد املحسن/عبد الباقي) عبد الربومنه)

 عقبأو( جعفر/علوان/يوسف/رشف الدين ومنه سليامن/ مدين) أعقبالذي 

أبوحليمة/عثامن/حسن/يعقوب/  إبراهيمموسى/اليامنى/حممد أبوطرطور/) علوان

 ( إسامعيلأبوبكر/
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 أمحد حسن أبوشوشة / أبوسعيد/ سليامن/ مهرام/ طلحة/)

 حممد بومنصور/ خرض الطيار/) ومنه حييى منصور ومنهالذي عون 

 عون/ إبراهيمعون الطيار/( عون بسلمون/ حممدعون

 ومن محاد( محاد حممد عون/) بدرنة هرضحيالذي ومن عون الطيار ( حممد عون

 ( حليم حممد/ السيد/ عون/ عمر/) أعقبالذي  واريحليمة/ عطية عون الشهري هب)

 ( حامد /عبد اهلل عطيه/ عون/ بدر/ /أمحد برسى /) ومنه هوارة عمر

 مخيم أاحلباك بمدينة آل  دةساري دفني جرجا وهوا اجلد اجلامع للمنهم السيد عبد الكريم الفخ

الرشيف بنجع محادي بقنا وجد السيد حسن آل  آل البكري بجرجا وجد

 .البكري الرفاعى

وعبد الكريم الفخري بن يعقوب  إسامعيل أمحدوجد السيد عبد القادر بن 

نبن يعقوب بن بكر بن علأيب  بن أمحدبكر بن أيب  امللقب بشهاب الدين بن وا

 يعقوب املنصوريأيب  املحسن بن عبد الرب بن حممد وجه الدين بن محاد بن داود عبد

وحسب ماسمعت من األفاضل وأهل الثقة أن سيدي العارف باهلل صاحب الرضيح 

هو من ذرية سيدي تركي بن قرشلة وذلك حسب ما هو مدون باللوحة  الشهري بسوهاج

ركي بن قرشله سعاده رضحيه بكفر الشيخ ومن ذريته من ذرية ت الرخامية بالرضيح

يوسف بكفر الشيخ وابنه رحيان بالقاهرة فهو سعاده بن حممد املنيع املدعو فريج العون 

بن جعفر الدجلاوي بن رشف الدين يعقوب بن عبد املحسن بن عبد الرب بن حممد وجيه 

  .ركي بن قرشلةاليعقوب املنصوري بن تأبو  الدين بن موسى بن محاد بن داود

احلباك آل  دةسامنهم عبد الكريم الفخري دفني جرجا وهو اجلد اجلامع لل

الرشيف بنجع محادي بقنا آل  البكري بجرجا وجد آل بمدينة امخيم بسوهاج وجد
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بكر بن أيب  بن أمحدبكر بن أيب  الكريم الفخري بن يعقوب امللقب بشهاب الدين بن عبد

أيب  سن بن عبد الرب بن حممد وجه الدين بن محاد بن داودعلوان بن يعقوب بن عبد املح

 أوالديعقوب املنصوري بن تركي بن قرشلة وقد دل عىل ذلك اجلرود وهم خاصة ب

من  هواريوذريته والذين جاءهم لقب (، الكائن رضحيه بدرنا بليبيا) عون الطيار سيدي

وهم سكان (، اريوامللقب هب) «874 - 781»جدهم عطية بن محاد بن عون الطيار 

ء بليبيا ومرصساال ، بالعجوزين، عمومة بمحافظة كفر الشيخ أبناءوهلم ، حل والصحرا

نية نسبةسايسمون بال نى الكائن ساعون بن مدين التلم أمحد) مرياألجدهم إىل  دة العوا

عون الطيار الكائن  سيديجد ( رضحيه بأبطو بالعجوزين بمدينة دسوق بكفر الشيخ

املسامة هبوارة بلقب جدهم عطية كام اسلفت وهم  قبيلةهو جد الذي يبيا ورضحيه بدرنا بل

حل ساال) مرص(، بنغازى ودرنة والبيضاء وطربق) ىف ليبيا ةاآلتيمتواجدون ىف املدن 

برج ، كرير سيدي عبد القادر، العامرية، مرغم، حمرم بك اإلسكندريةالشامىل غرب 

عون الطيار الكائن رضحيه بدرنا  سيديو( والبحرية، اإلسكندريةورمل ، هبيج، العرب

 ..كفر الشيخب عون الكائن رضحيه بأبطو أمحد مرياألجده إىل  غرب املتصل نسبه

 أمحد مرياأل: 

نية األرشف املوجودن بأبطو بالعجوزين بدسوق بمحافظة ساعون هو جد ال دة العوا

عون الطيار اهلواري الكائن  أحفادوكذا قبيلة هوارة ، حيه هباكفر الشيخ الكائن رض

 . رضحيه بالفتايح بمدينة درنة بليبية

لك منهم ذرية (، وغيث وهبران إسامعيل) عقب ثالثة وهم

ينحدر من ذريته الذي إذ هو  إسامعيللكننى أقترص منها عىل ذكر ذرية ، تذكر ىف حملها

قبيلتي هوارة 
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مندور أبو  وربام يكتبها البعض) فقط

وهو تصحيف والصحيح ما أثبته هنا وفقا ً للمخطوطات واملشجرات املوروثة عن 

 منصور وعونأبو  خرض الطيار وحممد) :وهم ةأربعمنصور أبو  وعقب حييى(، جداداأل

 (.حممد عونو

أبو  عقب حممد .ة هوارةمنصور إذ هو جد قبيلأبو  وأقترص عىل ذكر ذرية حممد

عون الطيار وهو جد ( حممد عونو عون إبراهيمو عون الطيار) :ثالثة وهم، منصور

ودفن بمنطقة ، 745وتوىف ، هجرية 700ولد عون الطيار عام ، رشافقبيلة هوارة األ

وال زال قربه هباوهوعلم من أعالم املرابطني ىف درنةومنه ، الفتايح بمدينة درنا بليبيا

محاد/ ) عون الطيار ولدان مها أعقبقبيلة هوارة ببيوهتا الثامنية الكربى املشهورة تنحدر 

حليمة/عطية عون املشهور ) محاد أعقبو( عمر/عون) حممد عون أعقبو( حممد عون

 عون/ بدر/ /أمحد /برسى) عمر أعقبو( عمر) عطيه عون أعقبو( هواري باسم

رية بدر بن ذاآلن  واملتوفر ىل بحريومنهم أنترشت هوارة ( حامد /عبد اهلل عطية/

رة البحاروة  بدر أعقبوقد  عمر بن عطية عون بن محاد بن عون الطيار وهم اهلوا

مل ساالشاعر ومنه ) شعيب أعقببكر شعيب و أبو أعقبو( األزرق محدان/ أبوبكر /)

ومن عاقل ( وعاقل - عبد) ومن رميلة( سعيد رميلة/ سليامن/) ملساوجربيل ومن 

رحيم رميلة  أعقبو( محيد مشحود/ جيعان/ مازق/ رحيم/) ملسا أعقبمل وسا أعقب

واعر ) جيعان أعقبو( منصور/ حسني اهلل/د عب عثامن/) مازق أعقبالصغري و

نوجيى ) مشحود أعقبو( عبد القادر غيضان/ حممود / رقيق/ حليقة/أبو  محيدة//

( القوى عبد /دايمعبد ال مل/قاسى / دايخ /سا محد/) محيد أعقب( موسى/ حممد/

 - بريك - عىل - حممد - صالح) ما علمته أعقبالذي ( ) ومن 
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 بواخلري - عزيبة - محد - سليامن - بريك - بوصالح - حسن) ومنه عائالت( سليامن

 عبد املؤمن أعقبو جد عائالت  ( سلومة - بوزوغة -

األحول ومنه حممود/شاعول ومنه ) التومن أبوحليقة عائ(، أبوحليقة/ موسى)

 موسى أعقبو( مل وعىلساصالح/رجيعة ومنه درمان/مجعة ومنه أبوبكر/عطية ومنه 

ومنه  إبراهيمومنه  عبد اهللعىل/ حممد/  /إدريس/عبد اهللمحيدة /عىل/ومنه  عمر)

 /حسن /عبد اهلل/عبد اجلليل) ومنه البد/( إسامعيلو–وغريب  - رجب - قاسم)

  .(براهيمإ /يونس

ملة وقمر ومنه سامحدان بن بدر بن حممد عون وتزوج من سيداتان مها  أما ذرية

( قمرأبو  عكري/ /عبد الرمحن عبيده/ األزرق/ ملة/سابو) تفرعت ذريتة عائالت

 /إبراهيم) ومن سليامن( محد سليامن/) ملة بن محدانسابن حممد بو عكري أعقبو

بيت الشيخ وجدهم محد  :(عىل/ حممد اف/أبوشف) ومن محد( اجلليل عبد وحيدة/

 ملسامل نسبة جلدهم سابيت  جربيل، بيت العطاينة بيت بوقمر وجدهم محدان/ عمران

 ملة ساقمر وعكري وجدهم حممد بو  أبو، بيت ملوينى نسبة جلدهم عبد املؤمن

وهم ( فيكرون - وحيدة - الدالشى - أبولطيعة) ومن ذرية برسى فروع

 .اهلوارة املدنية

ويل بن أبو ذرية عثامن أبو قصيعة بن بدر بن بالل بن عيسى بن عطية عون  رسا

 ومن( وحيدة – عبد اهلل–لطيعة  ر أبوعم –هارون ) أعقبفقد  بن محاد بن عون الطيار

( عبد املوىل – سليامن – التاعب – عكري– كريم – عبد السالم– عبد اهلل) وحيدة

 ومن الدالشى( عون– البرشى– يونس– ونهار الشيخ– عمر الشيخ) ومنه أبولطعية

جاء ىف جرد  وهذا كله ما( سهيل - رحيم - قاسم - عوض - عىل - حممد - مجعه)
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لطيعة ووحيدة وغالبيتهم بالبحرية كذلك توجد عائالت كثرية ىف حمافظة  لدى أبوالذي 

ه/ بوحري)، هوارة الصعيد مثل من هوارة عون أو هلوارة تنتمي اإلسكندريةالبحرية و

الشيخ/ مراجع/  نصري/ /عجيل أبو /بو خامته وحيده/ البد/ املوينى/ الدالشى/

 /جابر /فرشاح/ احلاممدة الطوبى/ بدر/ مسعود/ /كعابيشاملوازن/  بدر/ /خزيم

يرية/ الكيخى أو /دومه/ عالم الالىف  /عون /نصيب /القطعانية/ شعيب اهلوا

يونس  أحفاد) سف/ الالوانسةيو أبو عاشور/أبو ترك/ شيبة/ أبوعىل/ فيكرون/

 دريسالعطاينة / عائلة زوغة وهم ولد خليل وهو أخ إل سلومة / أبولطيعة/( وارياهل

جاء من ليبيا هو خليل املزواغى من هوارة القديمة من املزاوغة من الذي بن سعيد و

ومل يستدل عىل  إبراهيمرية ذاملعروف ( يوسف - إبراهيم) خليل أعقبترهونة وقد 

 مبارك أوالد) وهم عائالت يوسف ونجد ىف الغرب قبيلة زواغة من قبائل العاللقةذرية 

 .(لية وغريهاساامل - املخابشة - الشواميط - الطياش - الفقية أوالد - مسعود أوالد -

 :ثنني ومهااولدين ، 

، وهو جد بيت الداليش، دفني حوش عيسى بالبحرية، حممد عون الداليش

 .عون وهلم ذرية تذكر ىف حملهاو عمر :من كاًل ، مد عونوعقب حم

، ودفن بجوار والده بدرنه، 797هجرية وتوىف  730وقد ولد محاد عام ، محاد

 781أما عطية فقد ولد عام ، حليمة وعطية وعون :من وعقب محاد بن عون الطيار كاًل 

 .وعمر عقب عطية حليمة، رة السبعةوهوجد باقى بيوت هوا ، 874هجرية وتوىف 

ء بني وهي  ـه 1298لعام  ةوثيقة مكتوب ء والرضا وثيقة حتالف وترابط ىف الرسا

ىف القتل العمد واخلطأ ويقفوا يد واحدة حينام يعتدى عىل أحدهم  بحري هوارة أبناء

ىف  عيل أوالدثبتت عليه ويأخذوا ىف ذلك عرف إذا  ما عدا ىف الرسقة ايقفوا صفا واحد
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يد والسيارة وكان  – أوالدهعمر أبولطيعه والشيخ ) ذلك ىف حضور كال منالعوا

 محيدة مربوك– أوالدهو محيدة محد– أوالدهو هارون يونس– أوالدهو هارون اهلل عبد

– أوالدهو عيسى حسني– أوالدهو عثامن موسى– أوالدهوحيدة عثامن و– أوالدهو

 وشنافأب– أوالدهو سعيد مخيس حممد– أوالدهو عيسى خطاب– أوالدهو أخيه موسى

( جربيل– جاد اهلل– أوالدهو يادم سليامن– أوالدهو عيد حممد– مخيسوأخيه  سعيد

  . ذلكعىل وتعاهدوا شهدوا وكلهم هوارة عربان من ومجيعهم أوالدهو

فيوجد نسب ألرسة من هوارة البحرية من  بحريخر هلوارة آيوجد نسب 

بن  أمحد بن سيد يواره)نسب الرشيف  هذكر اآليتك هدة املشاشية وهو ماسنوضحساال

الرقيبى  أمحدبن  أمحدبن سيد  أمحدرخا امللقب بوعيش بن حييى بن أبيه بن قاسم بن سيد 

بن موسى بن  أمحدبن  عبد الكريمبن حممد بن  عبد اهللبن حممد بن يوسف بن عىل بن 

غانم بن كامل بن تكميل بن زين العابدين بن حيذرة بن يعقوب بن عىل بن مزوار بن 

بن  عبد السالمبن  عبد الكريمبن  عبد الواحدبن  عبد اهللبن عيسى بن بن  خطار

بن حيدرة بن عىل بن ( واريهب) مل امللقبسابكر بن حممد بن عيسى بن أيب  مشيش بن

الكامل بن  عبد اهللبن  كرباأل إدريسبن  صغراأل إدريسبن  عبد اهللبن  أمحدحممد بن 

ومن ( هاأرضطالب رىض اهلل عنه وأيب  عىل بن ماماإلاحلسن املثنى بن احلسن السبط بن 

 ةرة بام فيه من يرتفع نسبهم اهلوا  واريمل امللقب هبساالواضح من الوثيقة أن عقب 

 .ةبن مشيش وهم كثريىف القبائل املغربي عبد السالمللشيخ 

خليفة آل  - شعراوىآل  - بنوحممد) وهم

تكةو د الوهابعبآل  - بالنخيلة  وال هالىل - أسيوطال خشبة بو - ال حمفوظ باحلوا

 وأبودهب - ببلصفورة محادى - سليم حلساب السلينىآل  –أبودومة آل  - غزاىلآل  -و



 

717 

 

 

با ووأب والدناقلة د ومراد والشجايرة وأبوكريشة بالعرا  –ب ساابوح - التاميمة - طرا

 - بجرجا اجلباىل - ابوسباق - رحابأبو - أبوستيت ومنهم بالبلينا حممدبني  هوارة

 - باملشايعة النجدية– وفادات - الرفاف - باملشاودة اهلل ومحاية عمران وآل املشوادى

آل  - بدينى أوالد - احلينىآل  - االعورآل  - باملنيا الرشيعىآل  - زمرآل  - الوناتنة

 فوازآل  - لزامآل  –أبونصري الباشا بالنخيلة والزرابى  - سلطانآل  - شعراوى

 عاشور أبو) ومنهم وصدفا عايد بالدوير العيايدة– أبوعىل - اهلالىلآل  - بالعسريات

 - طنطاوى– إسامعيل– الطيب أبو– حنفى أبو– مكى أبو– محاد أبو– يوسف أبو–

 سويف والفيوموبني  باملنياو وبسوهاج عايد بقنا أبوآل  ومنهم( عبد الوهاب - ريان

 كريشة أبو–ربيعة  أبو – إبراهيم أوالد - والرشقية والدقهلية كفر الشيخوالبحرية و

تكة حمفوظ– باملطيعة  – بديروط اهلوارة– عدىبني  اهلوارة– قرقارص اهلوارة– باحلوا

هوارة  - هلوارة بطهطاا–بقنا خليفة أوالد مأمن أوالد من ووالتاميمى درويش هوارة

 سديرة أبو –باجلبريات  اهلل ومنهم محدهوارة عربان اهللة  - هارون الرياينة ومنهم أبو

جية باملنشاة رهوارة الكرا أسيوط الغنايم – بطام اهلوارة - باملراغة اهلوارة - بطهطا

الوناتنة إىل  املنتسب حممد بن مطاوعإىل  ينتسبوا  دومهأبو  - قلتهساسوهاج وهوارة 

مركز طام وأم دومة  من الزناتنة وينترشون ىفأهنم  وهم سبعة عرش بلد ىف طهطا ويقال

عالم والرفاف  سباق وأبو ب وأبوساح التاميمة وأبو وهوارة ونجوعهم بسوهاج

 احلسينى لآ– األعود لآ–ل شعراوى آمراد ومحادى و كريشة وأبو ووفادات وأبو

نزلت التي  كام ذكرنا أن أول القبائل( باملنيا والدمرداش وشاهني درويش– بمطاى

اره عرب عايد املنترشين ىف الدوير عايد وصدفا والبدارى ها هوأشهرو وأقواها أسيوط

آل  حممد بمركز الفتح ومنهمبني  وهوارة أسيوطحل سليم والنخيلة وكثري القرى بساو
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عائلة الباشا  باسمل نصري بالنخيلة ويعرفوا آشعراوى باملنيا ومنهم عىل باشا شعراوى و

فعائلة خشبة ىف توزيعة قبائل  ل خشبةآو عبد الوهابل آومنهم مصطفى باشا خليفة و

وهم أتوا من قرية دقادوس بالدقهلية بلد  رشافاألإىل  عندهم نسبأهنم  اهلوارة برغم

هالىل وكان منهم آل  أسيوطالشيخ الشعراوى رمحة اهلل عليه ودخلوا ىف هوارة وىف 

 لآل غزاىل وآكان رئيس وزراء مرص ىف عهد امللك فاروق والذي نجيب باشا اهلالىل 

اهلوارة بقرقارص ويعرفوا بعائلة و ل حمفوظآدومة بطام و ل أبوآكريشة باملطيعة و أبو

بيهعمران واهلوارة بالطو عدى وقبيلة الغنايم والنجدية وعائلة األعود وبني  ودشلوط أ

التي  حييى بديروط فرع من اهلوارة وأرسة السلينى أوالدبني أن ساكام ذكر بعض الن

السلينية  األرسةحل سليم وتنتسب ساإىل  ثم حرفت هاباسمحل سلني ساسميت 

بن حسب النبى بن طايع بن حسن بن  أمحدعبد العال بن عتامن بن إىل  حل سليمساب

 متام/ مهام/) عبد العال أعقبوقيل السليمى قد و واريحممد بن جامع السلينى اهل

سيجلس عىل  هقيل أنالذي وكان منها حممد حممود باشا السلينى ( أبو زيد سليامن/

امللك  هأبا ذلك وكان يقول أنا ابن من عرض علي هعرش مرص مكان امللك فاروق ولكن

رة  هفأبى يقصد والد حممود باشا السلينى وسلني بطن من بطون هوارة القديمة وفزا

رة ببنى عدى واهلوارة  كانت ىف توزيع هوارة ولكن رغم أهنا قبيلة عربية أسيوطب واهلوا

 .بديروط والغنايم

وهم عائالت نزحت من قنا وسكنت قبىل من قبائل هوارة  

واسنا  الطود بمركزبالكرنك و اهلاممية) ونذكر عىل سبيل املثال ال احلرص عائالت

طريى من  آل – يأسنا وارياهل نرص الدين - ملسا أوالدمن  واريكريم اهلآل  - أسوانو

 ( من القوصة باملدامود هوارة البالبيش
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 يسكن املنشاة كثري العائالت وأمههم اهلوارة وهم ينتسبوا 

عمر وله السطوة  أوالد من هوارة الشهري بالكرارجى بن حممد بن عريب عيلاحلج إىل 

فذكر الكرارجى من  رشافمن األأهنم  هلم نسب عىلأهنم  والقوة منذ زمن بعيد وقيل

أيب  بن عبد اخلالقش بن حممد بن عىل بن بن قري عبد العزيزحممد بن موسى بن ذرية 

الطيب بن حممد الكاتم بن حممد اجلواد بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 

 . طالبأيب  الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين احلسني بن عىل بن

 أبوبكر الزينى– حممد عريب - مصطفى - الزينى نافع) احلج عيل أعقبوقد 

 فروع وهم( آمنه - محدة - تركية - سليمة - جندية - سكر - املصونة - افعش الزينى -

 متام– كيالنى - أمحد حج– أبوخليل– عبد اهلل– عمران– الصغري مكى– الكبري مكى)

( إسامعيل أبو – متام - حسني - حممد - حممود - عىل - مهران - إبراهيم - عبد املنعم–

وهم  حممدبني  من هوارة واريطرخان اهلإىل  وينتسبوا  

 - املناكيت– شاهني لآ– منعم لآ– قناوى– عىل احلج - القوقة–ل حلو آ) عائالت

 ( زيدانآل  - حرزادى لآ– اهلريدى

بتسهيل اهلمزة من  «عايد»إىل  نسبة :وزن فاعيل( د و ع) من :

والربح الذي يعود عىل ، والصائر املّتحول وزائر املريضوهو الراجح ، «»

 جد جاهيل قحطاين وعدناين :وعائذ .نحوهأو  املشرتك يف مرشوع استثامري

عمرو  ياد بن سود بن احلجر بن عمران بنإعبدة بن وهب بن  أوالدهم بنو 

القيس بن ثعلبة بن مازن بن  بن امرؤميزيقياء بن عامر ماء السامء بن حارثة الغطريف ا

 .(األذد) درء
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 ( يادإ احلارث/ زياد/ /عبد اهلل طاحية/ عياد/ عود/ عائد/) وهم فروع

أمحس بن الغوث  بن كلب بن عمرو بن راهيم بن أسلم بن

 .بن أنامر بن أراش

دة رسابن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن عىل بن أسد بن  

 .األنصاريمعاذ بن جبل  الصحايب اجلليل بن يزيد بن جشم بن اخلزرج ومن هذا البيت

بن ماعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق بن عامر بن عبد  

 حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج

مر بن سعد بن عمرو ميزيقياء بن عا( بنو املصطلق) بن جذيمة 

 ( األذد) بن ثعلبة بن مازن بن درء امرؤ القيسبن ن حارثة الغطريف ماء السامء ب

بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان  

 بن مالك بن نرص  عبد اهللبن زهران بن كعب بن احلارث بن كعببن  عبد اهللبن 

بن غنم  بن عبد اهلل بن أسد بن عائذ بن زياد بن شمس بن عمرو 

بن  عبد اهللبن غالب بن عثامن بن نرص بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن 

  .مالك بن نرص

بن مالك اللهبة بن عوف بن قريع بن بكر بن ثعلبة بن الدؤل بن  

بن  عبد اهللبن كعب بن احلارث بن كعب بن  عبد اهللبن ( غامد) سعد مناة بن عمرو

 مالك بن نرص 

 بن فردوس بن احلارث بن مالك بن فهم بن غنم بن غالب  أسامءبن  

بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن غالب بن ( قسملة) 

 عثامن بن نرص 
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 بن بن عامر بن حفني بن النمر بن عثامن  األوسبن مرة بن جشم بن  

 ن عمرو بن غنم بن غالببن أسد بن عائذ بن زياد بن شمس ب عبد اهللبن  

بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن  

 .مرة بن زيد بن بن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

بن يزيد بن نضالة بن قيس بن غري بن بكر بن تيم الالت بن رفيدة  

 .وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن ثور بن كلب بن

بن تيم الالت بن أسد بن ( تنوخ) بن غطفان بن عمرو بن فهم 

  .وبرة بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة

بن تيم الالت بن أسد ( تنوخ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن فهم 

  .بن تغلب الغلباء بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن وبرة

 .بن خزيمة بن تيم الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب 

بن األرقم بن قيس بن شهاب بن ( العائذ) وهم بنو قالبة وهو 

 (النعامن) بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القني امرؤ القيسحارثة بن سعد بن زيان بن 

 .ران بن احلافبن حلوان بن عم بن جرس بن شيع الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب

مل بن أسعد بن سعد بن كبري بن غالب بن عدى بن شمس سابن  

 .بن قضاعةألف  بن طرود بن بن قدامة بن جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن

 .ف بن قضاعةبن ندعى بن مهرة بن حيدان بن عمرو بن احلا 

 .بن خزيمة بن هند بن زيد بن ليث بن سود بن احلاف بن قضاعة 

م بن رفاعة بن مالك بن هند بن زيد بن سابن كعب بن أ مة بن حرا

 .ليث بن سود
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 بن غطفان بن عمروبن فهم تنوخ بن تيم الالت بن أسد بن وبرة 

 غري بن بكر بن تيم الالت بن رفيدة بن ثور  بن يزيد بن نضلة بن قيس بن 

 بن خزيمة بن تيم الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب الغلباء  

 بن زرعه بن ثعلبة بن مالك بن فهم تنوخ بن تيم الالت بن أسد بن وبرة 

 بن خزيمة بن هند بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف  

مة بن حرام بن رفاعه بن مالك بن يزيد بن ليث ساعب بن أبن ك 

  .بن سود بن أسلم

  ضنة بن سعد هزيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن

 بطن من جهينة بن زيد بن أسلم بن احلاف بن قضاعة  

 بىل بن عمرو بن مالك بن إحلاف بني  بن ثعلبة البلوى بطن من 

ومواطنها الرئيسية ، يسكنون أواسط بالد املحس أبيهومنهم الرك 

وهو ركاب ، طالبأيب  جد من نسل احلسني بن عيل بنإىل  يف مركز دنقلة وهم ينتسبون

  .بن غالم بن عايد

 ( من كتاب سبائك الذهب واملشجر الكشاف ونسب معد واليمن) 

كنهم فيام ساوم :قال يف العرب. مداين ومل يرفع يف نسبهموذكرهم احل 

لك األبصار وعليهم درك هذه األماكن يف سايف م الكركإىل  عقبة أيلةإىل  بني بلبيس

 .حتى تصل العقبة، احلجيج

عايذ إىل  بياء آخر احلروف وذال معجمة هم بطن من جذام ينسبون 

  .عقبة أيلةإىل  وللعايذ من القاهرة، ن جذامعايذة إحدى بطوإىل  اهلل وقيل ينسبون
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مهدى بني  مهدى بطن بنو طريف ىف عايد من جذام وهم بنو عايد منبني  بطن

طريف من بنو العايد وقيل مهدى بن بني  بن حممد بن عايدالله بن حسن بن عىل من

 ريإىل أم حممد بن ظاهر بن فارس بن الوالشى بن مهدى بن عايد الذينا يرتفع نسبهم

نفاثة بن عدى بن بني  فروة بن عمرو نافرة بن ناتلة من مرياألأيلة والشوبك هوو معان

ياس بن عنيس بن غطفان بن سعد بن إمطرود بن غنم بن ثعلنة بن عىل بن كعب بن 

م بن جذامإ  ( ياس بن حرا

بن خزيمة بن جرير بن عدى بن جرموز بن  عائذ بن قيس)

زبن لبيد بن سنبس بن معاويه بن جرول بن ثعل بن عمروبن خمضب بن جرم بن جرم

  .(الغوث بن طيى

بن قىص  عائذ بن سعد بن حممد بن عائذ بن قحطان بن دريد بن عائذ)

مه بن جرير بن جرموز بن خمضب بن لبيد بن سنبس بن معاويه بن  بن ظامل بن خزا

  .(جرول بن ثعل بن الغوث بن طيىء

 كلب بن وبرة باململكة السعودية بني  ة الرسحان الطائية وقيل منفخذ من قبيل

بن عدى بن مهام بن مرة بن حجر بن عدى بن ربيعة بن معاوية بن  

 احلارث بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن عمرو بن معاوية بن كندة

 لسكاسك بن أرشس بن ثور بن كندةبن ثور بن خداش بن ا أمحدبن سعد بن  

بن وهب بن ربيعة بن يربوع بن سامك بن عوف بن امرىء القيس بن  بنو عائذ

 : هبثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن
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حد بطون بني ركاب من بني أ: وهم 

 سليامن أعقبو( نساري - سليامن - عليان) سعيد بأعقسعيد و أعقبالذي سعيد 

( غميس - رومى - طرفة - سليم)

مل بن رافع من بنو ذباب بن ربيعة بن زغب سابني  من األحامد من

 .مرئ القيس بن هبثة بن سليمابن جرو بن مالك بن خفاف بن  كرباأل

 بن عتبة غيالن بن سعد بن فكل خوالن  عبد اهللن بن عمرو ب عبد اهللبن  

 بن سعد بن منبة بن أدد بن صعب بن سعد العشرية بن مالك من مذحج  

 بن زيد بن مالك بن كعب بن زيد بن كعب بن بجيلة 

ة   ل بة  بن واِئلة  بن ّعدّي بن عْوف بن ُدهِن بن ُعُذر   بن حِمْصن بن ثع 

 من شمر ، من الرماضني، فرع من البدينات :

 سعيد بن املسيبآل  بن عمران بن خمزوم القريشى منهم 

قريش وهم بنو خزيمة بن لؤى بن غالب بن فهر بن النرض بن كنانة وعرفوا 

 هنم عائدة بن احلمسببنوا عائد نسبا أل

بن مويس اجلريف بن  أمحدبن حممد بن جبري بن حممد بن  أمحدعايد بن  (والأ) 

يوسف املغريب  مرياألاجلعافر بن أبو  محد بن حممد مرياألحممد امللقب بجعفر بن حممد بن 

حسني الفاسى بن حممد بن موسى بن حييى بن عيسى بن  بن عبد املحسن بن إبراهيمبن 

رى بن عىل اهلادى بن حممد اجلواد بن عىل الرضا بن عىل التقى بن حممد بن حسن العسك
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بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين  موسى الكاظم بن جعفر الصادق

 طالب كرم اهلل وجهه أيب  بن احلسني بن عىل بن

بن حسني  اخلطيب بن عمرو بن حممد أمحدبن  عايد بن عبد الرمحن( ثانيا) 

بن عمر  إسامعيلبكر بن أبو  بن حممد بن املغريب إبراهيماملكي بن  البدري األبطح بن عيل

حسني الفاسى بن حممد بن موسى بن حييى بن عيسى بن عىل التقى  بن عيل بن عثامن بن

املهدى بن حسن العسكرى بن عىل اهلادى بن حممد اجلواد بن عىل الرضا بن  بن حممد

قر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن بن جعفر الصادق بن حممد البا موسى الكاظم بن

  .طالبأيب  عىل بن

اجلعافر  عايد بن موسى اجلرىف بن حممد امللقب بجعفر بن محد بن حممد أبو)( ثالثا) 

بن عبد املحسن بن حسني الفاسى بن حممد  إبراهيمبن شهاب الدين بن يوسف املغربى بن 

ن حسن العسكرى بن عىل اهلادى بن بن موسى بن حييى بن عيسى بن عىل التقى بن حممد ب

بن جعفر الصادق بن حممد  حممد اجلواد بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق

  .طالبأيب  الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن عىل بن

 ةياألردنوهذة ملخص وثيقة لدى اللواء حسن مهيدات باململكة 

ئها وأكنها يف مرص املحروسه وساجمادها ومأو  م أنساهبمرا

ن عرب العايد أ الوثيقةيف البلقاء.. ومما لفت نظري يف هذه  ةاملهداوي إمارةوحتى 

 مرياألمن ذرية إىل  ولنرجع) ما ييل الوثيقةيتصلون بالنسب الرشيف فقد جاء يف هذه 

عايد وهم  مرياألبن علوان  مرياألبن عياد  مرياألبن عبيد  مرياألحممد بن  مرياألحسن بن 

عايد كالكواكب  مرياألدات نجد خيدمون ساوكانوا  املرشفة ةمك أرضبدة نجد سا
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عايد بن السيد  مرياألفقطن الرسوات وراس اخلليد هو وعياله مهادي ورشيد و املضيئة

بكر أيب  حممد بن السيدبن السيد  إبراهيمنور بن السيد عيل البدري ابن السيد حسن األ

بن السيد عمر بن السيد عثامن بن السيد حممد اجلواد بن السيد موسى  إسامعيلبن السيد 

الكاظم بن عيل الرىض بن جعفر الصادق بن عيل زين العابدين بن عيل بن احلسني بن 

طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مره بن أيب  عيل بن

ختم ومرشوحات  91يوجد عىل حواشيها  الوثيقةولكن هذه  (.بن لؤي بن غالبكعب 

ئمة وسدنة دار الرصاص وغريهم يشهدون برضورة احرتام وتقدير هذا النسب أمن 

مً  وهي  احلميدات أبناءتلك بعض ممن صاهروهم  جلدهم رسول اهلل  االرشيف اكرا

 مراءالرشف العايل األ من وقبائل أنسابقاب وتتحدث عن ال الوثيقةأي  باختصار

 .الكرام طي وعايد وزميل وبقري وغريهم من القبائل

 ( عامربني  - جشمبني  - بنى نرص) ملحوظة كانت تسيطر عىل نجد قبائل هوازن)

بن  بن حممد بن عايد عايدإىل  : وهم ينتسبوا 

كر سايدان بن العتيق ين راجح بن عبن حممد بن مح عبد اهللبن عايد بن محد بن  إبراهيم

بني  م بن عقبة بن ريس زاخر بن حممد بن علوى بن هيب فخذ من الوهبة منسابن ب

 متيم بني  حنظلة من

 حممد - عبد الرمحن) بن عايد عبد اهللومن ( عبد اهلل - حممد) عايد أعقب وقد

 - صالح - عايد) بن عايد حممد أعقبو( عبد الكريم -عبد اهلل  - سليامن - صالح -

 ( عبد العزيز - عبد الرمحن -عبد اهلل 

 والوهايبة بمرص ويسكنون مدينة الربيدة بالسعودية
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 بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن 

 بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 

 اوية بن بكر بن هوازنبن هالل بن عامر بن صعصعة بن مع 

كالب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة ديارهم قديام بني  بطن من 

وذلك بعد ضعف  األخيرضيني رشافدة األسانجد واحلجاز وهلم عالقات محيمة مع ال

 العامرية بيهعائد الكألآل  دولة األخيرضين وسقوط دولتهم دخلوا ىف حلف مع قبيلة

  .عامر اهلوازنيةوبني 

 بن جعونه بن احلارث بن نمري بن عامر بن صعصعه 

 ربيعة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بني  بن سعيد وهم من 

بن عمرو  عبد اهللبن فضل بن ضباب بن كالب بن احلارث بن  

 بن عبدمناف بن هالل بن عامر بن صعصعه عبد اهللبن 

سليم  مرياألنارص بن  مرياألمنصور بن  مرياألبن  عايد امللقب بسيد العرب) بنو

 مرياألقيس بن  مرياألنارص بن  مرياألمالك بن  مرياألعوف بن  مرياألهبنان بن  مرياألبن 

 مرياألرسحان بن  مرياألغندور بن  مرياألمالك بن  مرياألسعد بن  مرياألاحلارث بن 

محدان بن  مرياألعمران بن  مرياألن عامرة ب مرياألعمرو بن  مرياألبن  مرياألمالك بن 

بن عمري بن عامر ربيعة بن  عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر مرياألعامر بن  مرياأل

بن ( قتل أول فارسى ىف معركة القادسيةالذي فارس العرب ) معاوية بن عامر بن ربيعة

عاوية بن بكر عثامن بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دمهان بن نرص بن م

 ( عايد للخوارىبني  من مشجر)( بن هوازن
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، من أجود العرب .هو عائذ بن نمّي القشريي العامري :

 .شاعر جاهيل

 سعد بن بكر بن هوازنبني  بطن من الشهبة من الثبتة من 

 سعد بن بكر بن هوازنبني  بطن من الزبانية من الثبتة من 

 بطن من الوزانيني من البصصة من شمىل من عتيبة من هوازن 

سعد بن بني  ورة بطن من الثبتة منسابطن من ذوعطية بطن من الق 

 ( عبد اهلل ذو – 3   عوض ذو – 2  مطر ذو – 1) بكر بن هوازن ومنه فروع

 من بيوتات عتيبه املشهورين ىف املاىض 

د العرب عند هجومهم عىل تونس هلالىلاملغيث اأيب  بن   من قوا

بن جشم بن حارثة بن جشم بن عامر بن تيم الالت بن منرشة بن  

ر بن معد بن عدنان  أكلب بن أسد بن ربيعة بن نزا

 /العيسى ىف شقرا  ل معيذر/آ) ويوجد ىف جزيرة العرب بنو عائد وهم

ل شهيل آ الزامل ىف الوشم/ /عبد اهللل آ عاج ىف اخلرج/ل دآ ل هريرى/آ السهالوى/

ىف حوطة  دريساإل مل بالدرعية/ساآل  عواد ىف الدوارس/آل  ل عواد غريآ ىف املزامحة/

ل حمسن/ وكلهم ىف اخلرج ومن آ اخلنني/ ل بجادى/آ ل مقرن/آ ل كنهل/آ احلريق/

بقا ساالديار النجدية  يمفت بن عبد الرمحن عبد اهللعائلة الشيخ وهي  بابطنيآل  عائد

  .ويسكنون الروضة وشقرا وسدير والقصيم باململكة

 من عنزه من ربيعه 

  .من الفدعان، من الولد، من ضنا منيع، من املهيد، بطن من الدماخا 
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من السنابل من احلمد من الضواوية من املحمود من الفضيل من 

  .اجلعافرة من عنزة

 بن لكيز بن دعمى بن جديلة ةبن أنامر بن عمرو بن وديع 

، من الولد، من ضنا منيع، من املهيد، من الدماخا، فرع من املازن 

 من عنزة ، من الفدعان

 ، من السبعة، من البطينات، من القمصة، نسابطن من اخلم

 من عنزة ، سبعةمن ال، من العبدة، من الرماح، بطن من القعيشيش 

 ، من اخلامعلة، من الفضيل، من الرباك، أرسة من املبارك

  .من ولد سليامن، من اجلعافرة، من ضنا صقر، وهم النوامسة 

أرسة من الرشيدات من الشتيوي من احلريرات من املرشف من  

لعة من عنزة  . الطوا

من ، من البجايدة، من العبية، من املرعي، بطن من اجلميالت 

 السلقا من عنزة 

، من السبعة، من العبدة، من العبادات، من الذييبات، من السعد 

 .من عنزة

فخذ من الصليالت من الفالح من العيل من الدهامشة من  

  .العامرات من عنزة

 . ن عنزةم، من الدهامشة، من العيل، من السبابيح، وهم الصديان 

من ، من العبدة، من البيايعة، من الصياح، من رضيمة، جد الشايع 

 .من عنزة، السبعة
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 شيبانبني  ربيعة بن ذهل منأيب  بن لؤى بن غالب حلفاء لبنى 

بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن  

  .ارمرض بن نز

من بني ، من صياد، من النصافية، من ذوي عمران، من الرقبا

 من عبس ، الرشيدي

العويد من الفايد من الشنقان من العونة من  يعرفوا بذوي عايد أو

 بني رشيد من عبس 

 ن عبسم، «الرشيدي»من بني رشيد ، فرع من اجلالدان، ذوي عايد

 من عبس ، «الرشيدي»من بني رشيد ، فخذ من العجاونة، ذوي عايد

  بن ثابت بن حممد بن سباع بن ثعلبة بن عىل بن بكر بن سجري بن املعقل 

 عرب هم غريأي  سعيد ذكرهم احلمدانى ومل يبنيبني  بطن من 

 حالل والتويب ووادى القرىإىل  عايد بن سعيد وقال ديارهم من خزيمة

  األردنب بالغور يعرفوا بعيال عايد من الفقراء الذين هم فرع من البالونة 

ح عتمور من الرباطاب صال أبناءالصاحلاب  عايد وهم من أبناء 

 .من اجلعليني

يد بن مالك بن ثعلب بن زيد بن كعب عايد بن زإىل  بطن وينتسبوا  

 .بن بجاله
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القادم من  أبيهعايد غالمل اهلل اليمنى جد الركإىل  ينتسبوا  بطن 

يدة الزرق ) قبيلة الكبابيش من جهينة وهمإىل  انضموا السودان وإىل  اليمن –العوا

يدة  ( البيض العوا

بن حشو بن  بن سعد متيم بني  من الوهبة من حنظلة من 

عجب بن ثعلبة بن سعد بن ذيبان بن بغيض

 - زريعي أبو – املخامرة - املحاميد - املالحلة) من الوحيدات وهم

 ( بن منصور - الكموين

 بطن من اجلبارات. 

شقرون بن عائد بن عون بن حريز زعيم إىل  شقارنة وينتسبوا  

 يفرن بليبيا وتونس 

ئلية بسوريا ةمن قبائل احلسن   من عنيزة الوا

عايد بن إىل  تغلب وقيل ينتسبوا بني  قيل من ركاب بالعراقبني  من 

 شمس بن عايد وقيل عايد بن ربيعة بن يربوع بن سامل بن هبثة بن سليم

 األردنمن قبيلة بىل ب 

 من قبيلة املقابلة من بىل القضاعية اليمنية. :

 عياد من الدواغرة من مطريالغطفانية القيسية العدنانية. من أبو 

 بحريو بطن من قبائل اهلوارة بالدوير عايد وفروعهم منترشة ىف الصعيد 

رة القديمة فهو حسب ماذكر   بطن من هوا

بر هم ثامنية أفرع أسلم منهم موسى بن جابر والد عياد بن آل  بالنسبة للجوا

ن جابر يف أول إوقيل  كنني سال باملغربساسى بن جابر جد قبائل العيايدة وكانوا مو
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بني العروبة والرببرية  هم ماولكنأمرها أهنا من بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 

 .الفاطمينزلت مرص ىف العرص التي  وهم من القبائل اهلوارية

لة بني احلارث بن كعب قبيإىل  قبيلة قوية تنتمي، أحدهم عياديو

 ية سامعيلذات الشهرة والسطوة يف اجلاهلية من القبائل الرشقية بسيناء واإل، املذحجية القحطانية

بن السيد بن محاد  منيعايد بن امللك موسى بن حممد األ مرياألبنو  

ة بن امللك ارياب بن صالح من قبيلة البديري نرص اهللبن  بيضبن امللك السيد األ

 .اجلعلية بالسودان

سويس النازح من  سيديينتسبوا ل سوييس أوالدإحدى قبائل  

 .هم بقايا هوارة القديمة وقيل رشافقيل من األ املغرب من قبائل جنزور بليبيا

  :ما املشتهر ىف بالد العرب فرعان رئيسيانأ

ئد كثريون ىف ن بنو عاأىف السعودية بنو عائد ىف ربيعة كام قاىل احلمدانى  :أوال

 وىف احلجاز  العرب واملشهرون منهم ىف مرص

 فرت ثعلبة وجذام ادعوا ىف ثعلبة وىف عائد ربيعة يقال فيهمتنا ملا هنإما عائد قرير فأو

وقائعهم مشهورة فسلوا هبا  / من املجد غايات العىل تتأوبوا إليهم  عائد الشم الذينو(

 ( ذين تألبوا سعيد بن فضل وال

عىل يابن العليم  سيديامللك الظاهر بيربس املوىل اخلالفة بمرص يا له  قال) 

مثلهم يشيل غالل الشون للحرمني فلام حرض أهم وأجمدهم وأفخرالعرب و أكابراتنى ب

نجودها وبالد العراق  عايلأاملرشفة حرضت عربان عايد فشالوا من نجد النجود و

ءاأل أمريوالكنز  عظماأل مرياألوبالد اليمن وكان مقدمتهم  ء  مرا با عبد اهلل أوكنز الفقرا
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سبع وزيق ودبار وزهران  مرياألوأخيه  نجد أمريحممد العايدى شيخ عربان طى وعايد 

مام املتقني وسيد إ مرياألحممد العايدى  مرياأل أشقاءووهب وسمية هؤالء الستة 

من نسب احلسني  إبراهيمالرشيف  أوالددعبس بن سكينة من  مرياألالعارفني باهلل 

حممد  أوالدخليل اجلميع  مرياألعزازى و مرياألمنصور و مرياألسالمة و مرياأل هخوتإو

سالمة بن عبادة بن ميمون بن عايد بن سعد بن حممد بن  مرياألالعايدى املذكور بن 

غالبا هذا ) رسول اهلل  أصحابعايد من  صحايبالعايد بن قحطان بن دريد بن 

بن سعد بن غارب من قريش ونزل  عبد اهللبن  وعايد(، جشم من هوازنبني  سم ىفاال

ر بلبيس  املعظم والكنز شيخ مشايخ العرب حممد العايدى وهم  مرياأل أوالدبعزية بجوا

بنت الرشيف  ينةالسيدة سك أوالدمنصور اجلميع  مرياألعزازى و مرياألدعبس و مرياأل

امللك الظاهر بيربس فجمع قبائل  عظممن نسل احلسني فعرف السلطان األ إبراهيم

 مرياألعياد بن  مرياألعبيد بن  مرياألحسن بن  مرياألالعرب ومشاخيها ىف البالد فشال 

كالكوكب املىضء  مكة املرشفة رشفها اهلل تعاىل وهو أرضبدات نجد ساعلوان وهم 

 مرياألطفيح قبىل مرص املحروسة فشال أبيضا برشق  أرضنجم مكة ومتلكوا تل 

سليامن بن  مرياألعايد فقطن وشال  مرياألحسن بن  مرياألحممد بن  مرياألالعايدى بن 

احلسينيات  أرضبخليل نزل  مرياألعيسى بن  مرياألحممد بن  مرياألعايد بن  مرياأل

قبيلة طىء بجوار احلسينيات حممد الطائى من  مرياألسعيد بن  مرياألبالرشقية ونزل 

 املعظم حممد مرياألسالمة بن  مرياألمصطفى بن  مرياألميمون بن  مرياألرشقية ونزل 

زعفان بن  مرياألشندى بن  مرياألونزل معه  العايدى بروضة العرب رشقية وعربة

 بني بسنتة رشقية وهو من قبيلةمعه  عامر وعربة مرياألبن  أمحد مرياألسالمة بن  مرياأل

 مرياألحممد بن  مرياألبن  إبراهيم مرياألدهشان بن  مرياألبن  إبراهيم مرياألعايد وشال 
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النوبة  أرضبنجم وعربة  مرياألدهشان من قبيلة طىء وعايد ومعة  مرياألبن  أمحد

م وعربةبني  من قبيلة أمحد مرياألحسن بن  مرياألعىل بن  مرياألرشقية و بربدين معه  خزا

 سالمة من قبيلة مرياألنجدى بن  مرياألخليل بن  مرياألحسن بن  ريماألرشقية ونزل 

 مرياألحممد بن  مرياألخالد بن  مرياألحييا بن  مرياألميت محري وشال  أرضبثعلبة بني 

حممد مرياألبقلة رشقية ونزل  أرضبعايد نزل بني  عسكر من قبيلة مرياأليوسف بن 

حممد بن  مرياألصفط احلنة ونزل  أرضبخليل  مرياألسالمة بن  مرياألالسنجرى بن 

وهب بن  مرياألاملسيد وشال  أرضبيونس من عربان العايد  مرياألبن  أمحد مرياأل

نجم من عربان طىء وعايد ونزل بمنية سنت  مرياألعيسى بن  مرياألحممد بن  مرياأل

 مريألاعىل بن  مرياأليونس بن  مرياألمتيم بن  مرياألبن  أمحد مرياألوشال  منصورة

 .الرشقيحسن من عربان طىء وعايد ونزل بشرببخوم بجوار البحر 

سالمة العايدى ونزل بدفرة غربيه وشال  مرياألرساج الدين بن  مرياألوشال 

 .أرضبمن عربان طىء وعايد ونزل  عبد اهلل مرياألحمى الدين بن  مرياأل

عايد  مرياألميمون بن  مرياألحممد العايدى بن مرياألحسن بن  مرياألوشال 

نجم العايدى بن  مرياألعيسى بن  مرياألطنبول برشق املنصورة وشال  أرضبفنزل 

ن بن ساح مرياألونزل  هالبحرية وعربة مع إقليمعايد باحلوشة ب مرياألرشيف بن  مرياأل

 مرياألمنصور بن  مرياألعايد ونزل بني  العزية وهو من عربان أرضبحسن  مرياأل

حممد  مرياألربيعة فنزل بني  ان نزل باملنيل وهو من عربانربيع سمع مرياألحسني بن 

النرص البقري خبري السلطان نزل بام خنان ىف بر اجليزة  مرياألمقلد بن  مرياألبن 

الصعيد ومقدمهم إىل  ومجع القبائل وتوجهوا  إبراهيم مرياألفودة و مرياألوهم  أوالدهو

سالمة العايدى ونزل  مرياألمد بن حم مرياألوأخيه  عيسى مرياألوأخيه  عمرو مرياأل
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احلصابة بوادى مخيم  أرضبعيسى بالعزبة  مرياألوأخيه  (أو الدوير) عمرو بالدير مرياأل

باب النرص إىل  والعايدى شيخ العربان وشيخ املشايخ ىف رؤس اجلبال والرمال من غزة

 مرياألملوكية فحرض بالعتبة وديتة ماية ناقة من النوق ولة عليهم الثقة املطوية والعكة ا

سعيد  مرياألزهران فحرض  مرياألوهب و مرياألحممد و مرياأل أوالدهنجم العايدى و

عامر اجلبيىل  مرياأل ولدهطعيمة و مرياألمهنا فحرض  مرياألحممد و مرياأل أوالدهو

 احلليتني أمريحممد العايدى  مرياألالكنوز ونجد النجود  كنز مراءاأل أمريوحرض 

احلليتني جبلني ىف نجد كانت تسيطر عليهم منذ اجلاهلية حتى قبل ( ةملحوظة هام)

 عام لبنى جشم من هوازن ىف 160هوازن ومل يرتكوها إال منذ  أمراءعام بنو نرص  160

 حال للصلح بينهموهي  تصاحلوا عىل أن ترتك بنو نرص احلليتنيأي  صلح غرم الرقاب

( نرص من هوازنبني  بحال مناآلن  احلليتني ما تعرف أمريومن هنا يتضح لنا أن 

عزازى فاجتمعوا عند  مرياألعيسى و مرياألدعبس و مرياألحسن و مرياأل أوالدهو

درك احلج الرشيف وشياخة شيل غالل الشيون له  امللك الظاهر بيربس وكتب

وذريتهم نسال بعد نسل وجيال بعد جيل بخمسة انصلف  أنفسهموشهدت القبائل عىل 

 مرياأل هحممد العايدى واملعقب من ذريت مرياأللدرك واملحمل الرشيف فضة والعليق وا

عيسى واملعقب من  مرياأل هحسن واملعقب من ذريت مرياألدعبس واملعقب من ذريتة 

عىل بن  مرياألحسني بن  مرياألحممد املغربى بن  مرياألالعزازى فشال  مرياألذريتة 

 .القليوبية إقليمب عايد فنزلوا بمرصفة مرياألنبهان بن  مرياأل

عيسى بن  :رية شيخ العربذمشجر من فروع قبائل العايد بمرص وهم 

املوافق  ـه1157الزواوى بن حممد املغربى العايدى وكان ىف الفرتة الزمنية  الرمحن عبد

 هبيأأخذ املشيخة من الذي عيسى شيخ العرب عيسى  :الشيخ أعقبم وقد 1736
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الزينى الرشيف والتى سميت  عبد الرمحنهال  :وتزوج الشيخ عيسى السيدة الرشيفة

ومن عىل شيخ العرب عىل ( عزيز /عىل) منها شيخ العرب أعقبعليها قرية هال و

ومن عقب عىل ( حممد /أمحد /عىل) عىل مشايخ العرب أعقبفاطمة و: السيدة هوأخت

عيسى ومنه مصطفى  /وية ساعي) بن عىل أمحدعائالت احلجاجية بفاقوس رشقية ومن 

 /عيسى) ومن شيخ العرب حممد بن عىل بن عىل بن عيسى مشايخ العرب( اتةوشح

 /عىل) وهم العايدى بالرشقية إبراهيمعائالت كفر  إبراهيممن شيخ العرب ( إبراهيم

 /عمر /وىساالعي) وية وهم عائالتساومن عيسى العي( الرشقاوى /عيسى /رمضان

 /أمحد) ومن حسني( نفيسة /حممد/حسني و) وىساومن العي( عىل /العزب /الشناوى

 أسيوطم بأقارهباملغربى سلطان العايدى وقدأهنم كانوا بالصعيد و( مصطفى /سليم 

وخروج كثري العائالت من  أسيوطواملنيا وهو ما وضحته عن تاريخ قرية الدوير عايد ب

 .العريبوأنتشارهم بمرص والوطن  بحريقبائل العايد قبىل و

نور بن السيد عيل عايد ابن السيد حسن األ مرياألسالمة بن  مرياألهم ذرية 

د بن عيل الرىض بن . بن السيد حممد إبراهيمالبدري ابن السيد  انتهاًء بالسيد حممد اجلوا

السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل 

 ( عمرية أبو – محدون بوأ – حضريى آل - ل عبدونآ) وهم عائالت طالبأيب  بن

اخلوارى بقرية  عيل نسب هوارةعايد بالدويد عايد كامهو ىف خمطوطة الشيخ /

يا بأسنا دير سمعان وعند نزول عرب  باسمالقرية أهنا كانت تسمى أهل  ىف سريةو القرا

دوير عائد وقد قيل أن الدوير  باسمستولوا عليها وعىل صدفة عرفت الدوير اعايد هبا و
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زمن حممد  يف كان عمدة هلاالذي  واريعاشور اهلأبو  شيخ العرب عايد باسمسميت 

 يأ والية دجرجاإىل  وكانت تابعة أسيوطعىل باشا وكان حاكام وناظرا عىل قبىل 

 مرياألعايد امللقب بسيد العرب و مرياأل مراءوقد نزل الدوير األ هجريا1230جرجا

ربيعة آل  سليم من مرياألنارص بن  مرياألمنصور بن  مرياأل أبناءعواد وهم  مرياألو عياد

مل سا مرياألمحاد و مرياألريان و) مرياألعايد  مرياأل أعقبنرص من هوازن وقد بني  من

، حممد مرياألو، محاد مرياأل) مراءاأل أعقبالذي ريان  مرياألومن ( سليم مرياألو

 محاد وأبو ومنهم فروع أبو( عياد مرياألو، ملسا مرياألو، عايد مرياألو، محيد مرياألو

 مرياألمحاد  مرياألريان ومن  عياد وأبو مل وأبوسا سليم وأبو وأبو – عايد وأبوسليامن

شيخ  أعقبالذي حممود ومنه شيخ العرب محد شيخ عربان هوارة  أعقبالذي محد 

 أنجبوقد اآلن  لدوير عايدنترشت هوارة ااجدة عايد ومنه  باسمالعرب حممد امللقب 

شيخ العرب مكى  - شيخ العرب يوسف - شيخ العرب عاشور) حممد امللقب بعايد

 القرى كثري ىف منترشة العائالت كثري عاشور العرب شيخ ومن( محاد العرب شيخ–

( عبد الوهاب– عىل - حممد– أمحد - عايد) منهم نذكر الكثري أنجب أنه ماعرفناة

 حلف توقيع شهدالذي  وهو عبد اهلل هوشهرت محاد– أمحد - حممد) يوسف أنجبو

 حسن - عطيفى - سليامن - عىل) ومنهم( عثامن - حممد) ومن مكى ميةاهلام مع القبائل

 يوسف بن حممد ومن( ريان– سيد - حممد– عىل–يوسف ) ومن محاد( ريان - حممود -

( حسن– محدأ– حممد) أبوالطيب ومن( مصطفى– حنفى– أبوالطيب– حممد– عىل)

لطي – حممد) حممد ومن( عبد العال - هريدى– عىل– فرغىل– سيد) حسن ومن ب أبوا

 ىف وجاء أسيوط قبىل عى السطوة هلم وكانت( شطورى وشهرته عىل– أمحد– عمر–

 - العاىل اجلبل إىل– اجلارى البحر من) فية جاء واحلكم رايضاأل لتوزيع قديم جرد
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 بحر اجلارى بالبحر واملقصود( وارياهل عايد والدأ - املعاىل صحابأل– رىسا احلكم

حتى شامل سوهاح وبسبب  أسيوطملنطقة جنوب ا ىف الغربى اجلبل العاىل واجلبل النيل

وسوهاج  كفر الشيخوالرشقية و أسيوطنترشت ذريتهم بالبحرية واكثرة احلروب 

ائالت مجيع عو اإلسكندريةسويف والفيوم وقنا والقاهرة ووبني  واملنيا أسيوطو

 .القرى اهلوارة بالدوير عايد وكانت هلم احلكم والسيادة ىف كثري

إن هذه القرية قائمة عىل أطالل مدينة قديمة كانت 

تسمى قهقوة إحدى قرى الصعيد القديمة بمرص وقد وردت ىف كتاب إبن قدامة وىف 

خرداذ بة قهقى وىف وىف كتاب إبن ( شطب وإمخيم) كتاب القضاعى قهقوة بني كــورتى

 نتصارتابعة هلا وقد ذكرت ىف كتابى االأي  تيج كتاب اليعقوبى قهـقاوة ومــن كورهتا أبو

قهقوة وكانت معروفة بكورهتا منذ عهد  باسماخلطط املقريزية وىف معـجم البلدان و

القهقاوى ىف نصوص الربديات والنص بلفظ  ملرص وقد ذكر ت ياإلسالمالفتح 

ملرص حمتوى  ياإلسالمالفتح  أوائلت عربية ىف دار الكتب بالقاهرة ىف قهقوى ىف برديا

فقد وردت  :بن العال القهقوى وأما الثانية عبد اهللشهد حممد بن : األوىلعىل سطرين 

القهقاوى ولقب القهقاوى نسبا ملدينة قهقاوة ىف الصعيد  إسحاقبصيغة حممد بن 

تصغري وهي  ىف مباهج الفكر سديفةاملرصى. وقد وردت ىف اإلنتصار مع سدفة وردت 

نا وقد ذكرت كوم إسفحت   باسمصدفة ألهنا جماورة لناحية صدفة وأقل منها عمرا

 الدويرو( مرقوريوس) إسفحت قهقوة ألهنا جماورة هلا وقد كان هبا كنيسة قديمة تسمى

 وبالد سم بمرصخان النصارى وتوجد عدة قرى حتمل هذا اال هو الدير ديرو تصغري

 باسمالقرية أهنا كانت تسمى أهل  وىف العراق الدويرة وقد ىف سرية لدويرا باسمالشام 

 باسمستولوا عليها وعىل صدفة عرفت الدوير ادير سمعان وعند نزول عرب عايد هبا و

  .عايد امللقب بسيد العرب مرياأل مراءوقد نزل الدوير األ دوير عائد
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 مرياألمقلد بن  مرياألبن حممد  مرياألفنزل ) جاء ىف جرد قديم ما هو األتى وقد

فودة  مرياألوهم  أوالدهالنرص البقري خبري السلطان نزل بام خنان ىف بر اجليزة و

 مرياألوأخيه  عمرو مرياألالصعيد ومقدمهم إىل  ومجع القبائل وتوجهوا  إبراهيم مرياألو

و أ) عمرو بالدير مرياأل( سالمة العايدى ونزل مرياألحممد بن  مرياألوأخيه  عيسى

احلصابة بوادى مخيم هذا ماجاء ىف مشجر  أرضبعيسى بالعزبة  مرياألوأخيه  (الدوير

( قبائل هوارة بصعيد مرص) العايد واألباظية ونزول العرب مرصوهم بطن من بطون

كان عمدة الذي  واريعاشور اهلأبو  شيخ العرب عايد باسموقد قيل أن الدوير سميت 

والية إىل  وكانت تابعة أسيوطكم وناظرا عىل قبىل زمن حممد عىل باشا وكان حا يف هلا

 مقاطعة أبو باسماملقاطعة معروفة هذه  هجريا وقد كانت1230جرجا يأ دجرجا

ها أراضيوىف دار الوثائق كان يستحوذ عىل ( ندير اجلنادلة اآل) مقروفة دير أبو مقروفة أو

 مشايخ العرب تيج والنخيلة أبو أرايض ةغالبيو مقروفة وصدفا وتشمل مقاطعه أبو يه

 عايد ريان– وارياهل عايد محاد عىل– وارياهل عايد محاد محد– واريريان محاد عايد اهل)

 رشقى قسم سمى مدريات باسم املأموريات بتسمية العاىل األمر صدر وعندما وارياهل

 أبو حتى جنوبا طام مركز من يشمل وكان الدوير قسم باسم( ونواحيها يالبدار) سيلني

 الدوير مركزإىل  تابعة رشقا( يالبدار) سيلني رشقى حتى غربا الغنايم ومن شامال تيج

لفصل القضايا عموما ونيابة ومشنقة وكانت  رشعية وقايض حمكمة هبا وكانت

 جدها عامرة بالعلم والعبادة والتدريس وكان عمدهتا كبري عمد املركز وىف سنةسام

 إلغاء مركز م تقرر1896 م سمى مركز الدوير بدال من قسم الدوير وىف سنة1890

مجيع القرى الرشقية له  وضمت يمركز البدار باسمرشقى النيل  هوفصلت عن الدوير

إنشاء مركز  تيج وعند اجلنوبية له وما كان غربى النيل ومركز الدوير ألحق بمركز أبو
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فقرية الدوير عايد من اآلن  تيج أما هى قبىل غرب أبوالتي  القرىله  صدفا ضمت

األفدنة آالف  نسمة وتزرع ىفألف  يتجاوز سكاهنا الثامنونف أسيوطكربيات قرى 

 بتدائىاحات رياضية ومعاهد أزهرية ومدارس ساجد وكنائس وسام) الزراعية وهبا

لثقافةعدادإو وأسواقها عامرة بالناس من مجيع القرى ( ى وثانوى ومستشفى وقرصا

شيخ  - لعايدىشيخ ا) املجاورة كام يوجد بالدوير مقامات للشيوخ الصاحلني مثل

 شيخ عبد السالم - العجبأبو  شيخ - شيخ حممد العطيفى - شيخ سلطان - مطاوع

شيخ ملك  - شيخ حممد السميعى - شيخ حممد عمرو - شيخ عبد اهلل - شيخ مبارك -

شق الشيخ  - شق النزلة - شق الرملة) وهبا كثري األمكنة مثل( شيخ مرعى - الطواف

حمافظات إىل  وقد نزح من القرية االالف من أبنائها( فذدرب النا - السويقة - مطاوع

من الدوير هبا وكذلك القاهرة ومجيع ألف  جياوزوا العرشين اإلسكندريةمرص ففى 

 القديمة وقد كان منها شيخ العرب املحافظات فقرية الدوير عائد من القرى املرصية

العرب محاد يوسف  قديام شيخ أسيوطشيخ مشايخ عربان ( وارياهل ريان محاد عايد)

مع القبائل العربية بالصعيد شيخ  واريشهد توقيع التحالف اهلاممى اهلالذي عايد 

حممد بن شيخ العرب محد محاد عايد شيخ عربان هوارة شيخ العرب  مرياألالعرب 

شيخ العرب اهلامم وكنز  هه قال عنة املراغى أن1148ريان أبوعايد توىف سنة /مرياأل

ء األنام من  عاشور  أبو أمحد إسامعيلوكان منها شيخ العرب  اهلل الصاحلني لياءأوفقرا

أحد كرماء العرب وله  هىف اخلطط التوفيقية بأن( عىل باشا مبارك) وصفةالذي  وارياهل

مضايف متسعة وقصور مشيدة وكان يطعم اجلائع ويكسو العارى ويعطى العطايا كام 

واحد وكان  أصلهمو أرشافلامء وبأهنم ع الدويرأهل  وكيفا ومدحه كثري ومدح مجيع

ويوجد خشبة عىل قرصة بالدوير مكتوب عليها ( باشا إبراهيم) عسكر ينزل الدوير رس
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وبعد  ـه1273عاشور سنة أبو أمحد إسامعيلبناء القرص تم بمشيئة اهلل لشيخ العرب 

حممد لقب بك ومن  وأخذ همكان أبي أسيوطبنه حممد حاكم خط قبىل اتوىل  هموت

تيج أما  وأم حممد بيه من عائلة امللط بأبو( عىل بكر/ أبو عمر/ حممد/) الدهأو إسامعيل

ته اآل  الغنى/ عبد حممود/ مصطفى/) حممد أعقبخرين أمهم من قرية الرباجيل وأخوا

ول مدرسة بالدوير أوكانت ( عبد العظيم عاشور/ عايد/) حافظ أعقبو( حافظ عىل/

 فقد أخذ العمدية بعد حممد بك أبو عيلإسامبكر بن  مدرسة العمدة عايد حافظ أما أبو

وتوىف العمدة  أبيهتوىل العمدية بعد وفاة الذي بكر  وأبوصديق  أعقبو واريعاشور اهل

 واريعاشور اهل أبو أمحد إسامعيلبكر  العمدة كامل أبو هبناوتوىل العمدية  بكر أبو

 أعقبد فق إسامعيلعمر  أوالدأما  عبد العالم وتوىل العمدة فوزى  1937ة وتوىف سن

عمر  عبد العالعبد العال العمدة فوزى  أعقبو( عبد العال ذكى/ حلمى/) عمر

عقب  1937سنة و وتوىل العمدية 1908عاشور اللذى ولد سنة  أبو أمحد إسامعيل

خر العمد هو فوزى وكان كبري العمد ملركز صدفا وكان آ هوو العمدة كامل هوفاة عم

 أبو إسامعيلشلقامى عمدة فكان الشيخ قرية صدفا والغنايم وأما نائب ال 36يشمل 

ت أصبحوألغيت العمدية بالدوير و 1969وتوىف العمدة فوزى عام  وارييوسف اهل

 يكان مفتالذي ( الدويرى احلنفى أمنيحممود ) نقطة هبا ظابط وخرج من الدوير الشيخ

العلامء وخرج  أكابرمن ( خليل املالكى) الشيخ هزمن سعيد باشا وأخو اإلسكندرية

 وزير املالية ىف عهد امللك فاروق والكاتب الكبري( زكى عبداملتعال) منها حديثا الوزير

الدوير هلم مراكز  أبناءوالكثري من ( فاخر فاخر) والفنان الراحل( هباء الدين أمحد) /أ

عائالت كثرية وكبرية وكلهم متحابون متصاهرون  كبرية ومرموقة ويتفرع من الدوير

 /يوسف أبو /عاشور أبو) اهلوارة ومنها فروع) علمت عائالت نذكر منهم عىل قدر ما
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 /إسامعيل ريان/ /عبد الوهاب /حنفى  /الطيب ومنهم فروع أبو /مكى أبو /محاد أبو

وكثري العائالت خرجت من هذه الفروع فخرج ( طنطاوى عائلة العمدة بمركز صدفا

عايد بكوم بدار  أبول آمنهم هوارة عايد بقنا بعزبة أبوعايدوسوهاج واهلوارة باملراغة و

حل سليم والبدارى سابجرجا وال عايد بو أسيوطهارون وال عايد ب أوالدو

 ل عايد بالشميةآو عايد بمغاغة بقرية شارونة واملنيا وعائالت أبو أسيوطوالواحات و

( عائلة احلجار) ويف حمافظة املنيا مركز مغاغة قرية شم القبلية ويسموا  .(الشاميمةأو 

قوال وكوم الشالبى والقيس والشيخ ساائالت عايد ببنى مزار ىف قرى وشم القبلية وع

أبوعايد  هوارة عايد أو حسن الرشقية والغربية وقرية ويعرفوا بعائالتوبني  فضل

بعطف افوه مركز و عدهسابجزيرة امل واريعايد اهل عاشور أمحد وخرجت فروع

عايد وعائلة فرغىل  هوارة عربإىل  ونسبهم بدر بالبحرية ومركز الوسطى ببنى سويف

وهوارة عايد وال عاشور بالفيوم وعائالت  أسيوطالطيب ب عىل أبوو بأبوتيج الطيب أبو

 محادة كوم– املطامري أبو–الدلنجات ) والرشقية والفيوم والبحرية كفر الشيخعاشور ب

وعائالت دوير  محص يوسف بأبو وعائالت أبو( دمنهور - محص أبو– الدوار كفر–

عمومة لقبيلة  أوالدوهم مجيعا ( وعائلة ريان وعاشور باملنصورة يخكفر الشبالغنيمى و

األباظية وقبائل اهلوارة بمرص والوطن  األرسةعرب عايد العايد بالرشقية والدقهلية و

عايد آل  توجد من هذه الذريه اهلوازنية) أتى ما وجاء يف جرد اخلوارى ما هو( العريب

د وعياد عيا مرياألديار  أسيوطوعياد نواحى بالد   محاد أعقبريان وريان  أعقبد وعوا

رس كثري ىف غرهبا مرص هلم رحالت بالبالد واختلطت هذه األ أسيوطالدوير ديار أهل 

القبائل املغربيه الذين  ةهوارة باملغرب ونزحوا من البالد بخلطهم باهلوار أوالدب

ىف نرص بن ويرجع نسبهم  ةكثري ةهجرى وريان له ذري 740يسكنوا هذه البالد سنة 
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نرص بن بني  بطن من( عايد الدويرى عقبه ريانآل  معاويه بن بكر بن هوازن ومنهم

معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن وقيل عايد 

ئب الكلبى وأن بنو عايد بالدوير عايد سابن صعصعة بن معاوية كام ذكرة هشام بن ال

نرص من هوازن بني  ريان بن محاد بن عايد من مرياألقب من هذا البطن منه ع أسيوط

كام هو موضح  ختلط هبوارة باملغرب وهلم رحالت معروفة وذريتهم منترشه ىف البالداو

عايد امللقب بسيد العرب وقد خرجت فروع العايد  مرياأل ـه1119بالوثيقة عام 

األباظية  األرسة بالرشقية والدقهلية بميت غمر واملنصورة من الدوير ومن الرشقية

 وية وكثري عائالت العايد بالرشقية.ساوالدعابسة والعي

قلني وما حوهلا وهلم  وهم بالغنيمى بمركز

 واريعايد اهل مرياألسليامن بن  مرياألمنصور بن  مرياألإىل  وينتسبوا  فروع بالفيوم

 عايد مرياألمنصور بن سليامن بن  عاشور بن مرياألرية ذامللقب بسيد العرب وقيل هم 

عايد  مرياأل أبناءهم وفروع من  من ثالثامئة عام أكثرالعائلة من الدوير من هذه  نزحتو

دوير  باسممنصور  مرياأل أبناءفرحل منهم بالرشقية والغربية والدقهلية والفيوم وعرف 

 يوسف - عبدة) هم فروع أربعوهم  رايضني وحازوا كثري األاآلتينسبا لقرية دوير عائد 

 عىل حممد أرسة حرتاماو حب نالوا  األصيل الطيب أصله وبسبب( إبراهيم–حسن  -

منصب الناظر عىل أو  دوير هم نظارآل  تأصبحعمومتهم األباظية ف أوالدو هم باشا

بيه دوير عىل البكوية وكان  إسامعيلوحصل  األولباشا أم امللك فاروق  ولدهال أرايض

وهلم  النارص مجال عبد زورا ىف حادثة املنشية ضد الرئيسهتم االذي ر هنداوى دويمنهم 

ملدة أسبوع قبل الثورة  هستضافته وأوادات حيثوا قاموا بساموقف مرشف مع الرئيس ال

عائلة  دويرآل  دات هلم ذلك اجلميل هو وأرسته وخرج منساوحفظ هلم الرئيس ال



 
 

744 

 

 

عائلة و ويعرفوا بعائلة احلاج خري اهللعقبة عزبة  سيديدوير بالبحرية مركز املحمودية ب

 .دوير برشيد وعائلة دوير بالفيوم

قنا إىل  عايد من الدويرعايد نزحت عائالت أبو

بن يوسف بن حممد  أمحدوقيل هم زرية شيخ العرب ) عايد ط سمهود بعزبة أبواألوسب

شيخ العرب ) ريةذوقيل هم ( اريوعايد اهل مرياألبن محد بن حممود بن محاد بن ريان بن 

العرب شيخ ) حتدث عنه املراغى وقالالذي ( واريريان أبوعايد اهل مرياألبن  أمحد

ء  هه قال عنة املراغى أن1148عايد توىف سنة ريان أبو مرياأل شيخ العرب اهلامم وكنز فقرا

فدنة ىف الف األآ حازو جدساكثري املبني  الذيوهو ( اهلل الصاحلني  أولياءاألنام من 

– حسنني–وهب اهلل  - عبد العال) عايد أبو أمحدشيخ العرب  أعقبجرجا وقنا وقد 

 أبو عائلة منهم وتوزعت( عبد الرمحن– حسن– رسحان– عبد اهلل– السيد– الكاشف

وهم ىف وسطهم وتقاربوا  هم ىف قلب قبيلة هوارة الوشيشات عايد أبو وأرسة عايد

هم واهلاممية وهلم العمدية عىل  واريعايد اهل مرينسب لأل أقربوتصاهروا معهم ألهنم 

حممد  أرسة حممد عىل وكان منهم العمدة قد أخذوا البكوية منو بعض النجوع املجاورة

 أوائلم من 1923عضو جملس النواب عام  واريعايد اهل ريان أبو أمحد عبد العالبك 

تشت وقد أخذ  أعضاء نواب حمافظة قنا ىف جملس النواب عن دائرة نجع محادى وأبو

وبشخصيته وكانت عمديته  هالبكوية من امللك فؤاد ملك مرص بعدما قابلة وأعجب ب

 شوشة ية والعضاضية بأبومرياألبرزة والرواتب والصيادية ووبني  العوامر) عىل قرى

فؤاد بك العمدة  هبنايلة الوشاشات وخلفة وهو أول من مجع قب( ط سمهوداألوسو -

 من هوخلف 1952عضو جملس الربملان حتى قيام ثورة  اريوعايد اهل أبو عبد العال

.واريعايد اهل أبو أمحد عبد العالفؤاد بك حممد بك  عبد العالالعمدة بعده 
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رياهل نزحت عائالت عاشور نترشت ىف امن الدوير عايد عىل مراحل و وا

 كثري املحافظات.

حروبه ضد سمعان وجنودة  عايد ىف مرياألىف سرية الدوير عايد أن  :

عمومة  أوالدعاشورآل  عمومته العواشري من املنيا فهذا يدل عىل أن أوالدستعان با

 .واريعايد اهل مرياأل

 مرياألمنصور بن  مرياألشيخ العرب عاشوربن  أبناءعاشور آل  :

 .كفر الشيخوهو جد عائالت دوير بالغنيمى ب واريعايد اهل مرياألسليامن بن 

عاشور بن حممد بن محد بن بني  شيخ العرب منبني  عاشور منآل  :

 عايد) أعقبالذي  واريعايد اهل مرياألريان بن مرياألمحاد بن  مرياألحممود بن محد بن 

 .(عبد الوهاب - عىل - أمحد - حممد -

البيت وهم آل  منأهنم  عايد ومل نسب عىلآل  عاشور هم فرع منآل  :

الصغري  إبراهيمبن سالم بن  إبراهيمعاشور بن عىل بن يم وهم ينتسبواإىل عواشري الغنا

بن سليم بن مطر بن دياب بن حممد بن واىف بن بن غانم بن غنيم  أمحدبن  إبراهيمبن 

رشف اليافعى بن عثامن بن خرض بن عمر بن عىل بن عثامن بن حسني حممد بن موسى 

د بن بن حييى بن عيسى بن عىل التقى بن عىل اهل عىل الرضا بن  اإلمامادى بن حممد اجلوا

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن 

 . طالبأيب  عىل بن

 وهم ينتسبوا إىلاحلسينيون  رشافعاشور بالقليوبية قيل من األآل  :

بن رشف الدين بن حممد بن  نعبد الرمحالبغدادى بن حممد بن حممد بن  أمحدعاشور بن 
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لطيور بن حممد بن  عبد اهللبن صالح بن عاشور بن حممد بن شمس الدين بن  أمحد أبوا

بن أبواملجد بن زين العابدين بن عبد العزيزالعمران بن أيب  موسى بن رشف الدين بن

د بن عىل الرضا عبد اخلالق  بن موسى بن القاسم بن جعفر بن عىل التقى بن حممد اجلوا

بن موسى الكاظم بن جعفرالصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن 

 طالب.أيب  عىل بن

 احلسنيون األدارسة رشافعاشور لألآل  وكذلك يوجد نسب أخر يرفع

بن عىل بن  أمحد:و ينتسبوا إىل/عاشوربن حممد بن 

تركى بن عىل تركى بن حسن بن  أمحدتركى بن حممد بن عمر بن حسن تركى بن  أمحد

 عبد اهللبن موسى بن عىل بن يونس بن  أمحدعلوان بن يعقوب بن تركى بن قرشلة بن 

بن احلسن بن احلسن بن  عبد اهللبن  إدريسبن  إدريسبن حسن االنور بن  عبد اهللبن 

 طالب.أيب  عىل بن

نو عايد وقيل من قبيلة العايد بإىل  عاشور بالرشقية قيل ينتسبوا آل  :

 قبيلة النفيعات.

 واملنيا أسيوطقنا وسوهاج و) العواشري بمحافظاتأو  عاشورآل  ويتواجد

  .(والبحرية كفر الشيخسويف والفيوم والرشقية والغربية والقليوبيةووبني 

 باسمهالل وكانوا يسكنون تونس ويعرفوا بني  عاشور هم منآل  :

نابت بن غالب بن رشاش بن بني  عاشور بن رباح منعاشور وهم ينتسبوا إىل/أوالد

وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة بن عطاف بن جرب بن عطاف بن 

 ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر.أيب  بن دريد بن األثبج بن عبد اهلل
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احلاج عاشوربن احلج عثامن نزيل إىل  تتسب بغزة فلسطني 

عبد  - حممد - سليامن) أمحد أعقبو( أمحد - حممد) أعقبالذي مرص غزة قادما من 

 إبراهيم أعقبو( إبراهيم - حممد) أعقبالذي  أمحدحممد  أعقبو( صالح - الرمحن

 .(القاىض - حامد - عبد الرحيم - خليل)

عام بعد كرس اهلوارة عىل يد  250من  أكثربالبحرية فهم فيها  

 ب وهتجري الكثري من اهلوارة ونزلت عائالت عاشور بالبحريةاملامليك وتم هرو

 وأمتزجوا ( الدوارواملحموديه وكفر وأبومحص محادة وكوم– املطامريبالدلنجات وأبو)

م حتى ال يتعرضوا لبطش املامليك أنساهبتصاهروا مع القبائل املحيطة ودخلوا ىف و

 هم ىف قبيلة العراوة والربامهةليقتلوا فدخلت فروع من هواريالذين كانوا يتتبعوا كل 

 مرياألعيسى بن  مرياألأن  نزلوا البحرية قبل ذلك وقد جاء ىف جرد قديمأهنم  وقد قيل

معه  البحرية وعربة إقليمعايد باحلوشة ب مرياألرشيف بن  مرياألنجم العايدى بن 

 حريةوسميت مركز حوش عيسى بالبحرية نسبا له وأنترشوا بعد ذلك ىف كل حمافظة الب)

ء كانت بقنا التي  وهلم فرع بكفر الشيخ وهذة الفروع هلم العمدية والسيادة نزلوا هبا سوا

كفر الشيخ أو  سويف أوالرشقية أوالدقهليةبني أو  أسيوطاملنياأوأو  أوسوهاج

 - جردو - أبوجندير - عزبه عاشور) ىف قرى ساأوالبحرية وىف الفيوم ىف قرى مركز إط

لنور - ريازك - الباشوات - دفنو  .(لطيف - منيااحليط - أبوا

 أسيوطبقوة ىف جنوب  العريبأول الوجود ( العايد) تعترب قبيلة عرب عايد، 

فبعد نزوهلم دير سمعان بطبول احلرب وسيطروا عليها وما حوهلا من قرى رشق 

هلم السيادة  أصبحو دوير عايد باسمعرفت دير سمعان  أسيوطوغرب النيل جنوب 

القرى هذه  أول قبيلة عربية تسيطر سيطرة فعلية عىلوهي  كان القرىوالقوة عىل س
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ولذلك نجد ىف كتاب الريف املرصى وكتاب دور الصعيد ىف العرص العثامنى مل يذكروا 

األفدنة وسبب نزوهلم صدفاعندما آالف  االعرب عايد هوارة فقد حازوا أسيوطىف 

بناءنوا يسكنون الدوير جهزقبيلة عايد وكا أبناءقتل أحدقبيلة السالطنة أحد  عايد  أ

جيش كبريمن اهلواره وعرب عايد والدوايرة وكثري من العبيدوألبسوهم لباس احلرب 

وهجموا عىل قبيلة السالطنة وهزموهم وشتتوهم ومل يبقى منهم اال القليل بصدفا 

طنطاوى عىل أبوعاشور /وجعلوا أحدهم عمدة وحاكم عىل صدفا وهوشيخ العرب 

اآلن  العائلة حتىهذه  وتوالت العمدية ىف واريمود محد محاد ريان عايد اهلحممد محد حم

ريان محاد عايد  /عرب عايد شيخ العرب أبناءأما ىف الوثائق القديمة فقد أشتهر من 

مقاطعة دير أبومقروفة دير ) وحاكم املقاطعة أسيوطشيخ مشايخ عربان  وارياهل

كبري بالدوير مسجد اهلوارة أول مسجد بالدوير املسجد البني  الذيوهو ( اجلنادلة األن

ها واملعروف لنا هوارة الدوير عايد هم زرية شيخ العرب حممد بن أكملوالناحية ب

ومن  واريعايد اهلمرياألريان بن سيد العرب  مرياألمحدبن حممودبن محدبن محادبن 

معروف وكان  أبيهأخذ احلكم والعمدية من الذي أبوعاشور  /شيخ العرب أوالده

ء فقدحاز أكثرأبويوسف وكان /شيخ العرب /بالقوة األفدنة وكان آالف  أخوتة ثرا

مكى كام /شيخ العرب  /مشهور بالطيبة شيخ العرب محاد وكان له ذرية كثرية منترشة 

اآلن  كانت هلم العمدية حتىالذي طنطاوى أبوعاشور بصدفاآل  أشتهر من اهلوارة

كامل عثامن /عثامن طنطاوى أبوعاشورالعمدة /ونذكر من عمد مركز صدفا العمدة

أهل  شاكر عثامن طنطاوى ويفتخر/زكى عثامن طنطاوى العمدة/طنطاوى العمدة

س القرى واملركز قديام وقد ساوأهنا هى أ أسيوطالدوير بأهنا حارضة القرى ىف جنوب 

رب دخلت الكهرباء الدوير قبل مركز أبوتيج ويفتخر هوارة عرب عايد بأهنم أول الع
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بالناحية وحازوا األراض ونزلت بعدهم العائالت والقبائل كال بمهنته وحرفته 

باشا ابن حممدعىل باشا واىل مرص وكان ينزل الدوير  إبراهيمومالةويذكر لنا التاريخ أن 

ويتزوج احدى  واريأبويوسف اهلآل  أحب أن يصاهر ويناسباآلن  مكان املستشفى

رشيف  هواريجمهول النسب وأنة غري عربى وليس  بناهتم فرفضوه ألنه ألبانى تركى

االالقليل اآلن  وكانت هذه الواقعة مدوية ىف وقتها واليعرفها األصلمعلوم النسب و

حدثت قديام وتتذكرها أجيال الدوير عندما التي  الدويرعايد ومن الطرائفأهل  من

لطيبويقال ابنه حممد أبو واريحممدأبويوسف اهل أبوالطيب/ذهب شيخ العرب إىل  ا

ويعرفوا بيت الباشا وهم فرع من ( اهلاممية) العمومه أوالدقرية النخيلة معزوما عند 

اهلوارة فأراد أبوالطيب أن يظهر للباشا مدى كرم اهلوارة والدويرة فنقط للعريس مخسني 

لطيب فحجر أبوالطيب من الدوير حتى النخيلة شامال بطول حواىل  أرايضفدان من  أبوا

لطيب الباشا ىف فرح مخسة كيلو  مرت تقريبا ونقط للكاتب مخسة فداديني وعندما دعا أبوا

الطيب يا باشا أنقط لك أبو  عنده نقط الباشا ما يعدل اخلمسني فدانا بالذهب فقال له

لطيب أنتا راجل طيب  رايضىف فرح ابنك باأل وأنت تنقط بالذهب قال له الباشا يا أبوا

  .ما تتنقطش رضاأل

 نوعايد ىف قبيلة النجمية وبنوعايدىف القليعاتوكذلك يوجدب

 وكان عليهم محاية القوافل ودرك احلجيج من

بني  بنو العايدى بطنو( الكرك بفلسطنيإىل  عتبة ابلةإىل  بلبيس ىف الديار املرصية)

مهدى بن حممد بن بني  مهدى بطن بنو طريف ىف عايد من جذام وهم بنو عايد من

طريف من بنو العايد وقيل مهدى بن حممد بن ظاهر بني  الله بن حسن بن عىل منعايد

أيلة والشوبك و معان إىل أمري يرتفع نسبهمو بن فارس بن الوالشى بن مهدى بن عايد
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بني  وأستشهد من قبل الرومان وقد ذكر ابن خلدون ان  أسلم ىف عهد الرسولالذي 

بن نقاثة بن عدى بن مطرود بن غنم بن ثعلنة  عائد بطن بن فروة بن عمرو بن النارصة

 بن عىل بن كعب بن اياس بن عنيس بن غطفان بن سعد ابن اياس بن حرام بن عمرو

عمرو بن عدى بن احلارث بن مرة ادد بن يشجب ) ومن املعروف ان جذام هو( جذام)

 بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وبنو العايدى ىف

والسودان وكان  األردنوغزة و والصعيد مرص ىف الرشقية والدقهلية وسيناء والغربية

ومشيخة عربان الرشقية ومجيع العربان الهنم من جذام ويذكر لنا التاريخ أنة  إمارةهلم 

الشام ىف العصور الوسطى ويذكر  أرضبتابعة هلم  إمارةمن عرشين  أكثركان لبنو العايد 

مقاتل ىف جيش النارص صالح الدين آالف  من ثالثة أكثرد جاهد لنا التاريخ أنة ق

ى من بنو العايد وجذام ملحاربة الصليبيني وقد كان هلم دور كبري ىف اجلهاد ضد يوباأل

الشامية واملرصية رايضالصليبيني واحلمالت عىل األ

أما العائد بمرص ( عمرو بن العاص) ن جيش سيدناساوجذام من اوئل وفر

ر اجلبل  فقد كان ىف شامل بلبيس وجنوب  الرشقيهلم خطة تعرف بالعائد بالرشقية بجوا

قرية /قرية ابرد/العايدى إبراهيم) الصوة ورشقى بردين ومن قرى العايد قرى

 /سليامن أيوبكفر  /عليمبني  كفر /الكفر القديم) اجلبلة والعيد ومن الكفور/البورة

كفر  /املسيد/الوراورة/اجلبلة /سنيكة /اخلربة /املهنوية /نيةساالده) جتمع قرى

قبائل  أشهرومن ( سليامن أباظةو كفر أباظة وتشتمل عىل كفر بغدادى أباظة /عياد

ويني شيخ العرب سامنصور ويسموا املنارصة وكان كبريهم زمن الفرن أوالدالعايد 

 كان ناظرا الذي سليامن الصاوى  أوالدهه ومن 1252توىف سنةالذي العائذى  إبراهيم

عائالت العايد عائالت أباظة ومنهم  أشهره ومن 1274عىل قسم العائد وتوىف سنة
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باشا وكان شيخ مشايخ نصف الرشقية  إبراهيمكان رس عسكر الذي حسن أغا أباظة 

بغدادى ألباظة حممد أباظة والكثري من  أبناءه وأخوه بغدادى أباظة ومن 1227سنة

محاوى أباظة السيد أباظة سليامن أباظة عثامن األباظية مثل حسن أغا أباظة وسليامن الق

األباظية سوف أحدث عنهم الحقا ومن  األرسةبك أباظة والكثري من  أمنيبك أباظة 

ومطرق عىل احلنك /الرقبةأو  اهلالل عىل الورك) العائد وكان الوسم لقبائل العايد

ا القبيلة عربان متتلكهالتي  والوسم هو عالمة عىل األبل والقطيع من الدواب( األيمن

ه وكان كبريهم رشف الدين موسى بن حممد العايدى وعمة زين 796عيسى عام أوالد

سيف بن حممد بن عيسى  مرياألذكر  792الدين بن مهنا بن عيسى العايدى وىف عام 

العايدى وزيد بن عيسى العايدى بصحبة امللك املنصور حاجى وقد كان بنو عيسى هم 

رشف مرياألشمس الدين حممد بن /مرياأله 791هم عامأمريعرب العايد وكان  أمراء

ه كان 796العربان ومقدم اهلجانة السلطانية وىف عام  أمريالدين عيسى العايدى 

ذكر  791موسى بن حممد بن عيسى العايدى مقدم اهلجانة السلطانية وىف عام /مرياأل

ه 813ارصيوىف وىف عام يلبغا الن مرياألسيف الدين حممد بن عيسى العايدى مع  /مرياأل

ه كان 958شعبان بن حممد بن عيسى العائذى وىف عام /العرب  أمريكان شيخ العائد 

ه كان من  1053رمضان بن سيف العائدى وىف عام  /مرياألالعرب من العائد  أمري

كان شيخ  1219أبنة صقر سنةبعده  شيوخ العايد منصور بن صيام العائدى وجاء من

جدهتم إىل  عديدة فرع األباظية نسبا أقسامقد أنقسم بنو عايد ىف مرص العائد أبوطويلة و

عيسى  مرياألحممد بن  مرياألعايد بن  مرياألسليامن بن  مرياألالرتكية األباضية وشال 

 .احلسينيات بالرشقية أرضبخليل نزل  مرياألبن 
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صبح األعشى وهناية األرب عىل  العباس القلقشندي يف كتابيهأبو  قد ذكرهم

ويقال املهداوي ، : بنو مهدي بفتح امليم وسكون اهلاء والدال املهملةاآليتالنحو 

إىل  لك األبصار: منازل بني مهدي البلقاءساواملهادوه واملهداوية وامهداوي وقيل يف م

يتها وكانوا كنهم كانت يف البلقاء وبرساعلم أعفر. وهم بدو أقحاح مإىل  الصوانإىل  باير

وكان ، كام تم بيانه من خمطوطة بني مهدي اتلك املنطقة وحوهلا حتى العقبة جنوبً  أمراء

ند امللك الظاهر سااملهداوي ت إمارةوكانت ، هلم سطوة يف تلك املناطق عىل سكاهنا

 أيامكانوا و .وكان عليهم درك احلج يف تلك الفرتة، بيربس يف احلروب والفتوحات

وكانت هي دولة ، وكان هلم مخسة انصاف فضة من العبور، مون طريق احلجالعثامنيني حي

املهداوي املوقع  مارةداخل دولة ومل ختضع للتهديدات من الدولة العثامنية ملا كان إل

ء اإل العثامنية وما يرتتب من مرورها من داخل  مرباطوريةاالسرتاتيجي للربط بني اجزا

 من املال وعدم التحرك باحلرية الكاملة داخل املهداوي مما يعني دفع الكثري إمارة

وقد ذكر الطابو املفصل الصادر عن الدولة لسنجق البلقاء يف ، املهداوي مرياأل أرايض

يف رشق  االنازلة حاليً ( يعني أرسة) خانة 3000قبيلة بني مهدي ) :التايل 1673عام 

بل كانت قبيلة املهداوية ( نالبالد مل تدفع الرضيبة املتوجبة عليهم الهنم يف حالة عصيا

تأخذ ربع ما يف أي  (ربع البعري) تأخذ من كل قافلة عثامنية متر ديرهتا خاوة تسمى

 .القافلة

جودة بن طالب بن درباس املهداوي التي  مرياألوهناية القبيلة وتشتتهايف عهد 

 ةياألردنالبلقاء أصل  املهداويو، 1630ورثها عن ابيه عام 

وهي ، يقة عليها ختم للظاهر بيربس يف اإلشاره عىل صحتهواملهدوية هلم وث

 1000ما يزيد عن إىل  مكتوبه عىل جلد الغزال توضح نسب وحسب العائلة بالعودة
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 موسى احلسن املهداوي مرياألهم هو أمراءسنة. لذلك ان نسب املهداوي وكان آخر 

شويكه وظلت  إىل وقد ارحتلوا ( حمسن أبناءمن ) أما املهداوي يف بلدة شويكة -

هم أمراءن واملشارع من خالل ساتربطهم باملهداوي يف بي االجتامعيةالعالقات 

يف اآلن  وهم يسكنون األردنإىل  فقد اتى قسم منهم 67وبعد حرب ال، وشيوخهم

 .اربد وعامن والسلط

وهم يف ، قطارنه، تتوهأبو  ،سحيبانأبو  ،الدالمهه) وتشمل :(قطع شبيب) بنو شبيب

، النهاريه، العلياء، القويسمه، اجلو يده، أم احلريان( ن اجلنوبية والغربيةمناطق:عام

ومضارب السويلميني يف ، سلومآل  ،السويلميني املهداوي - .(شفا بدران، صويلح

وأم زويتينة وأم (، أم شجرات) وضاحية الرشيد( وياجوز، الكوم) مناطق شفا بدران

ية األردنشاميل يف العاصمة عامن يف اململكة واهلاشمي ال( حي محاد السويلميني) حجري

املهيدات: هم يف منطقة كفر أسد  - .(راعي املليحا) ونخوة السويلميني:، اهلاشمية

 .وصيدور

 رحابا، كفر املاء، جفني) األردنالشقريات: هم يف مناطق الكورة/ - 6

كية املهداوي ومالحقة احلكومة الرت إمارةاملرعي واخلبايبه: بعد اهنيار  - 

جودة املهداوي للعيش حتت  مرياأل أقاربذهب ، وطايل الثأر من عشائر املهداوي

 .بفرعي املرعي واخلبايبة ايعرف حاليً  أصبحوهم ما ، محاية عشرية العجارمة

مهوا يف تأسيس سااهلبارنة: يسكنون يف طرببور والرصيفة رشقي عامن و - 

 . عشرية الدعجة

 .ن مناطق عامن الغربية يف منطقة خلدايقطنو( آل حيدر) احليادره: - 

وعاشوا حتت محاية عشرية ، وادي السري - املغاريز: وهم يف منطقة بدر - 
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 .العبابيد

يف مدينة نابلس نتيجة الربد وأطلق  مرياألالقرقش: سميوا بذلك لوفاة  - 

يف اآلن  عليهم لقب قرقش ومنهم حايًل قسم يف مناطق عامن احلوارات: يتواجدون

 .قة ديرعال واملعديمنط

ها يف أكربيف عدة مناطق منهاو األردنيف اآلن  العنيزات: يتواجدون - 

 وعجلون ويوجد هلا تواجد يف منطقة اهلاشمي الشاميل وهلم( ظهر الفرس) شفابدران

تواجد يف منطقة الفارعة يف أيًضا  فروع يف الصويفية وصويلح واألغوار وهلمأيًضا 

 عيد ونخوة العنيزات هيساد وهم من االماراء عند املعيسافلسطني عند عرب امل

وجيب االشارة مع تقارب اللفظ فان االختالف كبري بينهم وبني عائلة (، راعي الراشدة)

 . عنزة

فلسطني يف كفر و يف الصواحلة وديرعال األردنالصواحلة: يتواجدون يف  - 

 .نابلسو راعي

 .فلسطنيو شامقسم بالو عدامة: قسم منهم عاش بالسعودية - 

يف مناطق  األردنسكنوا ، وقد كانوا رحاًل ، الزقيمي: هم يف سوريا اآلن - 

ريف إىل  كفراسد وصيدور وآخرها سكنهم يف اجلوالن وبعد احتالل اجلوالن نزحوا 

 .دمشق واىل درعا

 ن مريودسامريود وح أمحدومنهم ، مريود: هم يف سورياآل  - 

  .نطقة ديرعاليف م األردنيتواجدون يف  :الديات -

عرب العايد التي تناسلت من إىل  املهداوية هي قبيلة بدوية تعودأو  بني مهدي
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بة ، عايد مرياألعلوان بن  مرياأل عشائرية  إمارةك، عام 500كانت قد حكمت البلقاء قرا

ئها ، اممتدة من البلقاء حتى العقبة جنوبً  جودة بن طالب بن درباس  مرياألوكان ّاخر أمرا

العربان وشيخ رؤس اجلبال والرمال من العقبة. وهنا نستذكر شيخ بن عدامة العايدى 

وبدوي ان سطا يف ، بالد صربه والنعام الرشقي وبالغريبإىل  :من خمطوطة بني مهدي

 مرياألوهب و مرياألحممد و مرياألوحرض ، عايدي ديته ماية ناقة من احسن اجلامل

 مرياألمهنا و مرياألدريور و مرياأله أوالدسعيد و مرياألمرشف وحرض  مرياألزهران و

 إبراهيم مرياألوحرض ، عامر اجلبييل مرياألاطعيمه وولده  مرياألوحرض ، عيسى

 مرياألوهب وولده  مرياألوحرض ، عيسى مرياألشعبان و مرياأله أوالدالعايدي و

ب عليهم درك احلاج الرشيف زهران فأجتمعوا عند امللك الظاهر بيربس فكت

وذرياهتم نسل بعد نسل وجيل بعد  أنفسهموشهدت القبائل والعربان عىل ، والشياخه

ونستذكر  "جيل عىل ذلك وعىل مخسة انصاف فضة لذرية من تنحدر من طوائف العايد

عايد  مرياألعلون ابن  مرياألنسب لقبيلة املهداوي: أصل  من خمطوطة بني مهدي يف

عايد  مرياألو(، نجد والطائفأهل  كانت بنو نرصمن هوازن هم) ات نجددساوهم من 

بن السيد حممدانتهاًء  إبراهيمابن السيد حسن االنور بن السيد عيل البدري ابن السيد 

بالسيد حممد اجلواد بن عيل الرىض بن السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق 

طالب". وان اللفظ يف تسمية العائلة أيب  بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن

مهادي بن  مرياألنستذكر من خمطوطة بني مهدي اهنا جاءت من (، ا باملهداوي حرًص 

 .ا عىل عرب العايدأمريحممد العايد الذي كان  مرياألحسن ابن  مرياأل

ت البطالسة والرومان والعرب وهلا ىف بلبيس مدينة عميقة ىف التاريخ عارص
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 شأن كبري كام قال املقريزى اهنا بلبيس سميت ىف التوراة العريبالتاريخ الرومانى 

وهي  جاشان أرضبوفيها نزل يعقوب عىل ابنه يوسف عليهام السالم فأنزلة ( جاشان)

د بال أشهروهي  فالبيسأو  فلبيسأيًضا  وىف خطط املقريزى العالقمةإىل  بلبيس

املاضية وكانت قاعدة خط احلوف وكرسية وكام قيل اهنا كانت  الرشقية خصوصا ىف

بيس اجلميلة أي  امرأة من امللوك فسميت هباإىل  تسمى بيس بحذف الباء والالم نظرا 

كانت الذي القرص إىل  التسمية جاءت نسبةهذه  الظن ان أكربثم ضم اليها الباء والالم و

املقوقس عظيم القبط وحاكم البالد ىف عهد الرومان وملا قدم ابنة ( ارمانوس) تنزل فية

كيلو مرتات  5عمرو بن العاص لفتح مرص عسكر بالقرب من مدينة بلبيس عىل بعد 

هنم حيث انترصت فيها العرب الذين ساوهناك حدثت معركة هامة حشدوا فيها فر

فس املكان كام فدفنوا ىف ن استشهد بعضهم وكان فيهم عددا من صحابة رسول اهلل 

استشهد فية الذي ان املكان الذين عسكا فية جيش سيدنا عمرو بن العاص وان املكان 

هم جيال أجدادم وآبائهمنقوال عن اآلن  بعض الصحابة واجلنود سمى باملشهد حتى

 قبيلة أيدهيمبعد جيل وقد اعطيت بلبيس اقطاعات للعرب الذين فتحت مرص عىل 

 عهد هشام بن عبد امللك رأى عبيد اهلل بن احلجاب اذ ىف عهد االمويني وىف( قيس)

ليمنية هبذا املكان الرغد وطلب هشام ان يسمح له باستقدام بعض إىل  ذاك ان ال تستأثرا

نرصبن معاوية بن هوازن ) فاستقدم مائة بيت منله  فسمح خرىاأل القبائل القيسية

سليم بني  مائةأهل بيت منو( عامر بن صعصعة بن معوية بن هوازنبني  ومائة بيت من

إىل  وأعطاهم أموال من صدقة العشور اشرتوا هبا اجلامل واخليول واشتغلوا بنقل الغالل

بحر القلزم كام استقدم الفاطميون واملامليك افخادا وبطونا من القبائل العربية وانزلوها 

مها واعرقها القبائل واقدهذه  أشهربلبيس و إقليمببلبيس ومن أهم القبائل الضاربة ىف 
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قبيلة العايد فان هلا ىف كتب التاريخ كام قال املقريزى واجلربتى ومروج الذهب وغريها 

هى اصلها التي  (طى) من هوازن وقيل منأو  جذام من الكتب ان قبيلة العايد بطن من

دس للهجرة ساالقرن الإىل  واستوطنت نجد اإلسالماحلجاز عقب إىل  من اليمن نزحت

بع للهجرة حيث استقدمهم الظاهر بيربس احد ملوك سا القرن الثم قدمت مرص ىف

خفارة املحمل الرشيف ومحاية احلجاج من غارات العرب إليهم  دولة املامليك وعهد

الكبري واتباعة من ( حممد العايدى) الذين كانو يسلبوهنم وينهبون املؤن فحرض الشيخ

كيلو  5مدينة بلبيس بنحو  بحريبطحاء  أرضبهجرية ونزلوا  650عرب العايد سنة 

كفور العايد وقد اقطعهم أو  ببالد العايداآلن  مرتات وانشئوا بالدا وقرى تعرف حتى

فامتلكوها واحرتفوا الزراعة واختصوا بزراعة النخيل  رايضالسلطان تلك األ

احرضوة معهم من بالد العرب الذي وجود الثمر منه  عدهم عىل زراعتة واالكثارساو

ة فنام برسعة خلصوبة األفكانوا كلام ولنخيلهم هذا شهرة  رض اكلوا ثمرة غرسوا النوا

حفزهم عىل انشاء سوق لترصيفة تعرف الذي فائقة جلودة ثمرة وتعدد انواعه االمر 

يؤمها التجار من شتى البالد ملشرتى البلح العايدى واالجتار ( بسويقة العايد)اآلن  حتى

شخصيات هذه أشهرو( البلح العايدى) باسمية اطلق علالذي به طوال موسم البلح و

 : العائالت

 العايدى. إبراهيمكفر  شيدالذي العايدى وهو أمحد إبراهيم_ شيخ العرب 1

 سليامن العايدى. أيوبوشيد كفر  أيوب_ شيخ العرب 2

العائالت ىف ىف احلياة هذه  اندجمتوحسن اباظة وصيام واالعرص ورسعان ما 

ها بثقافة العصور املتتابعة حتى نبغ فيهم ىف عهد حممد عىل دأفرا وتثقفت  االجتامعية

مكانة ملحوظة عند له  العايدى وكانت أمحد إبراهيمشيخ العرب . باشا العظامء امثال
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سليامن له نفس املكانة وشيخ العرب حسن اباظة  أيوبالواىل وكذلك شيخ العرب 

مل العايدى ساأبو  /يدى والشيخالعا إبراهيمحممد عىل /العايدى والعلامء امثال الشيخ 

السيد اباظة باشا ) حممد عسكر واملوظفون امثال. /عىل االعرس والشيخ/والشيخ 

( العايديواحلاج حسني االعرس أيوبالسيد بك  /اباظة باشا  أمحد/سليامن اباظة باشا /

حسن  أوالد) مية ىف خمتلف نواحى الدولة حتى االن!ساوزرية هؤالء يمثلون مناصب 

 - وحسونه الوسطانى - وحسونه الصغري - حسونه الكبري أوالدومنهم  - - عايدىال

 أوالدمصطفى و أوالدو - محاده أوالدو - العايدى إبراهيم أوالدو - أيوب أوالدو

يفة/البنادق /الدعابسة) محوده أوالدو - عيسى بنو  /األعرص /صيام/العزازى/الرشا

املهنوية نسبا /حسونة /إبراهيم/ويةساالعي أيوب//بنوعيسى /بنو خليل/سالمة 

بنو بقر بن نجم بن  /بنو نجم العايد/املنارصة/عربان الرشقية أمريمهنا  مريلأل

ودخلت بعض بطون عرب العايد ىف بعض قبائل سيناء ( أجهلةالذي والكثري /العايد

ات العايد واىل العايد تنتسب عشائر العايد من جمموعة أوحيدأو  بنو عايد باسموعرفوا 

صهيبان وعائلة هيكل ىف يافا ومن أيب  العايدى من التياها والعيايدة ىف نجامتو الرتابني

ر قرية مسكة وجلجوليا من  طولكرم بفلسطني  أعاملعرب العايد شتيت نزل ىف جوا

 األردنومن العايد بفلسطني واآلن  وبنو العايد بقطاع غزة حتىاآلن  املحتلة حتى

عشرية  /هم بدوى العايدى أجدادم البداونة نسبا ألحد عشرية أبوكريم ويطلق عليه

عائلة  /أبومجعة /عائلة /( العامرين) عشرية أبوعمران العايدى /عبدالفتاح العايدى

خطاب /أبوشعبان /أبوجنينةآل  أبورسحان ويطلق عليهم /عاائلة أبوشاهني  /أبومطر 

لراعىأب /أبوسعدى /( السيوف) أبوسيف /أبوخرخاشآل  ويطلق عليهم  /وا

بلية /أبوشندى /أبوسمهدانة /أبودرويش /املحمد حسني /أبويونس  /الغرا
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وهناك عائالت من العائد ضمن عرب اجلرامنة وىف ( /أبوعظمة /أبو شقورة/أبوربيع

 /القاليعأبو  /أبوتوبة/أبويزيع /أبوسمور) الرتابني وىف عشرية الرتيامت عائالت

لشيخ ببئر ال األردنالففتاحتة ب  ويقال عىل /أبورشيعة/سبع بفلسطني أبوصقرىوأبوا

 /من بقايا العايد القديمة ومن العياد العاميرةىف تل الصاىف وقزازةأهنم  العائالتهذه 

آل  /العايد ىف الدعجة /أباكشك /أباعرام/والعزة فيبيت جربين وتل الصاىف وعجور

 مهنا.

وحيث كانت املنطقة من خمارج بلبيس ، األوضاع تقراراسوعند فتح مرص و

 ، وحتى مداخل العباسة بأبو محاد عبارة عن برك ومستنقعات مياه

ئية وكثيفة جدً  وكانت ، اتنبت فيها أشجار ونباتات الربدى بكميات عشوا

مرتع وخمبأ لقطاع الطرق واللصوص الذين كانوا يقطون الطرق عىل التجار وينهبون 

الذي لب حاكم القاهرة ىف هذا الوقت ويقال أنه الظاهر بيربس من الرجل ط، جتارهتم

فقة احلجاج من مديرية الرشقية عىل بن عليم  سيديوهو ، بالد احلجازإىل  كان يقوم بمرا

طلب منه استقدام قبيلة من اجلزيرة العربية تتصف ، عليمبني  ُمنشأ قرية، الكبري

، تأتى من الشام وتعود إليهاالتي  قوافل التجارةحلامية ، واملروءة، والكرم، بالشجاعة

"فلام عاد احلجيج من موسم  .عدة وحتميهم من قطاع الطرقساوتقدم هلم العون وامل

ف د  مع  عىل بن عليم من بالد احلجاز" حممد العايدى الكبري " وبرفقته  سيدياحلج و 

غالبا )، بالد احلجازوأكرم الناس ىف  أشهرويقال أنه كان من أقوى و، ه وأرستهأوالد

 ( نرص من هوازنبني  هى قبيلة

، فلام إطمأن له احلاكم، قابل " حممد العايدى " حاكم القاهرة وتعرف إليه
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فقة التجار ىف هذه املنطقة وحراستهم  اطلب منه أن يتخذ له مكانً  يتمكن من خالله مرا

ه أوالديه مع أرسته وأقام ف افاختذ حممد العايدى له مكانً  أمنيمكان إىل  حتى اخلروج

رومية تناقلت احلجيج والتجار أخباره وبطوالته وشجاعته ومروءته اسم  أطلق عليه

استقرهو الذي  وفرماوى –سليامن –إبراهيم –أبوخازيا –عياد) ه اخلمسةأوالدهوو

  .وعىل مقربة من فلسطني بمنطقة أسامها " فرما " األردنوأرسته عىل خمارج 

بنه عياد وأتخذ له منطقة أطلق عليها " كفر عياد " فقد وتزوج ا، هأوالدوكرب 

 خازيا "أبو  وتزوج أبوخازيا وأقام بمنطقة " كفر، كانت البالد وقتها تسمى " كفور "

طلب أن يقيم بمنطقة  إبراهيموملا تزوج ، " كفر أباظة "إىل  تغري أسمها بعد ذلكالتي 

ه سليامن وأقام أوالدثم تزوج آخر ، العايدى " إبراهيمقريبة من والده فأسس " كفر 

وكان  إبراهيمألخيه  افأنشـأ " كفر سليامن " وكان سليامن حمبً  إبراهيمبالقرب من أخيه 

 أيوبإىل  " نسبة أيوب" اسم  مايطلق عليه دائاًم  إبراهيموكان ، متحماًل  اسليامن صبورً 

انبثقت بعد ذلك  .سليامن أيوبكفر إىل  كفر سليامن بعد ذلكاسم  " النبى " وحتّول

عديدة وتفرعت الشجرة  أسامءوخرج منها ، صولمن تلك األ االعائالت املمتدة حاليً 

وتناسلوا حتى ، وتصاهر اإلخوة، اوراح كل من هذه الفروع ينشأ له مكانً ، املباركة

حممد العايدى " من  أحفادمرص.كان  أرضوأصالة عىل  االبقاع انتشارً  أكثرصارت من 

م أن يزوروا جدهم فيقولون آبائهوسليامن يطلبون من  إبراهيمأباظة وأبنائه عياد و

" الكفر القديم إىل  روميةاسم  فتغري، م نريد أن نذهب جلدنا حممد ىف الكفر القديمبائهآل

القبيلة  أفرادوكان ، ومنشأ بالد العايدىأصل  وعىل ذلك تكون الكفر القديم هى، "

الكثري من الناس ليحتموا هبم إليهم  يني وكان ينزليقومون بحامية احلجاج املرص قدياًم 

، فكثري من العائالت كانت مطاردة من قبائل أقوى منها وجاءت ىف محاية قبيلة العايد
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 فمثاًل ، والعايد كان منهم كثري من الشيوخ الذين كان هلم احرتامهم وتواجدهم ىف مرص

من جهة وقبيلة النفيعات وقبيلة قام بالصلح بني قبيلة الصواحله الذي العايدى  إبراهيم

وكانت تلك القبائل متحاربة ىف سيناء فذهب وقام بالصلح  أخرىالعليقات من جهة 

 . القبيلة االخراسم  بينهم وقام بصلح اخر بني قبيلة مزينه وال اذكر

أو  هوازنيةأو  طائيةأو  قبيلة العايد ىف مرصفهى قبيلة جذاميةإىل  واما بالنسبة

 القبائلهذه  عائد بنياسم  اعية وذلك ألنتشارقضأو  سليمية

 - وحسونه الصغري - حسونه الكبري أوالدومنهم  - حسن العايدى أوالد) 

 - محاده أوالدو - العايدى إبراهيم أوالدو - أيوب أوالدو - وحسونه الوسطانى

يفة - واملهناوية– والدعابسة–وده مح أوالدو - عيسى أوالدمصطفى و أوالدو  والرشا

 -( والعزازية - وعسكر - الدراوشة– واألعرس وصيام– ويةساوالعي– والبنادقة–

وباملنطقه  - مداد ومحاية املجاهدينباال يقموا  كانو - - العايد قبيلة من القرى ووكثري

لقديم كفر الكفر اوهي  تم نشات منها عدت قرى اليوم - سمية كفور العايد حديثا

 - مهنا أوالد 0سيف  أوالد 0الشادر  0الكتيبه  0العايدى  إبراهيمكفر  سليامن أيوب

وبكفر القيم احد كفور العايد  - - ثم عزب تابعه - - 0الروضه 0عليم بني  0منية سنتا 

 حممد العايدى مرياألحسن العايدى ابن  مريتنسب لأل - منطقه يطلق عليها بيت حسن

 أولياءوكانت مهبط الدعاه و - منها حممل احلج وحراسته حتى العوده وكان خيرج - -

العرب عام  أمريحسن العايدى  مرياأله منهم أوالدحممد العايدى و مرياألاهلل ىف محاية 

ووسطهم  - مسلمأبو  هجريه ومابعدها وماقبلها وشملهم خلوة سيى سليم 700

ابوحسني  سيديلعزازيه وصالح العراقى وهبم ا سيديو - عىل ابن عليم سيدي
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العايدى وجنوهبم  أوالدالبدوى مر منهم وكان اجلميع ىف محاية  أمحد سيديو - العايدى

يوسف الطيار وكانو جياهدون  سيديالبدوى و أمحد سيديسعدون صاحب  سيدي

 . النتشار الدعوى

عائلة كبرية ، وأحدهم أباظة

ثاأكثرو، ت مرص احلديثةعائال أشهرمن  عائالت الرشقية  أكربتارخيا األباظية و ها ترا

احد و، كربى قبائل دلتا مرص، بيلة العايدفدانتلكو تنحدر من قآالف  10متتلك 

ءآل  خمطوط، مكونات ريف مرص بن ( العائذ) بنو العايدأهنم  العويض بالزاوية احلمرا

بن مالك ( جد السعديني بمرص) سعد بن( جد غطفان اليمن) نارصة بن غنم بن غطفان

قبيلة العايد كانت يف األباظية زعامة نصف و .بن جذام( جد بني حرام بمرص) بن حرام

 :حتى عهد حممد عيل باشا حيث صار األباظيون من كبار اإلقطاعينيو، الشاميل

و قد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة شيخ العايد التي كانت من 

شئون  إمارةهو و كانت يف قبيلة العايد منصب "كاشف مرص"( أبخازيا) أباظيا إقليم

حمارض اصلح بني قبائل و، العرص العثامين أوائلو عربان مرص يف اواخر العرص اململوكي

كام يذخر تاريخ ، نت كاترينساكلها مدونة يف وثائق دير و، طور سيناء تشهد هلم بذلك

كان لألباظية حظوة عند حممد و .جلربيت بوقائعهم الشهريةتاريخ او ابن اياس احلنفي

جعل فيه اثنني من كبار ، استشاريا سافعندما انشأ جمل، مؤسس مرص احلديثة، عيل باشا

ها لقب الباشوية من أفرادعائلة مرصية نال  أكثرتفتخر األباظية بأهنا و، األباظية بمرص

 هم عىل سبيل املثال ال احلرص: قرية أباظةفمن قرا  .حممد عيلآل  الدولة العثامنية ثم من

عزبة حممد بك و، عزبة عبد احلليم أباظة وعزبة عبد العظيم بك أباظة بمركز فاقوسو

عزبة بغدادي أباظة مركز منية القمح و عزبة دسوقي أباظة مركز الزقازيقو أباظة
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 . ميت غمرباشا أباظة مركز  أمحدعزبة و يف عزبة أباظة مركز السنبالوينو بالرشقية

فلسطني إىل  مرص ثمإىل  عشرية عرب العايدي من اجلزيرة العربية ارحتلت

شامل غرب فلسطني بمنطقة بصة الفالق إىل  ونزلت يف بئر السبع ثم رحل قسم كبري منها

 القبائل التي سكنت بّصة الفالق  أشهرومن 

 - 5السواركة  - 4احلويطات  - 3( املالحلة) بنو عامر - 2العايد  - 1

 الزبيدات

  أخرىالقطاطوة. وعشائر  - 6

كام ذكرت أن أول قبائل عرب مرص هم قبيلة جذام جيش سيدنا عمرو بن 

العاص وانترشوا ىف مجيع القرى املرصية وباألخص الرشقية ومن أهم فروعهم بنو عايد 

عايد بنو مهدى ومنه فروع كثرية أمههم بنو العايدى وكان منهم كاشف مرص بني  ومن

القائم بشئون العرب بمرص وكتابة العرب الداخلة واخلارجة للديار املرصية ومن بنو 

كانوا جيهلون ذلك فقد عثرت أثناء بحثى عىل وثيقة أهنم  األباظية رغم األرسةالعايدى 

شيخ العرب حممد العايدى شيخ عربان إىل  ينتسبوا أهنم  فيها تسمى النشأة األباظية جاء

اآلن  ملحوظه احلليتني هى حال) نجد أرضباحلليتني  أمري عبد اهللطى وعايد ولقبة أبو

وأسمة بالكامل هو شيخ ( وتسيطر عليها قبيلة بنو نرص من هوازن عىل مر التاريخ

يمون بن ميدان بن عايدبن سعد سالمة بن عبادة بن م مرياألالعرب حممد العايدى بن 

بيربس محاية القوافل وخدمة  مرياألعمد له الذي هو  عبد اهللبن حممد بن عايد وأبو 

الربيد وأحضار اخليل ودرك احلجيج ووكل له إدارة شئون العرب بمرص وقد كان له 
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زهران /مرياألنوبار /مرياألزريق أورزق /مرياأل /سبعمرياأل) من األخوة ستة هم

حممد  مرياأل أعقبحممد العايدى وقد  مرياأل أشقاءسعيد وهؤالء /مرياألوهب /ريماأل

 /عزازى مرياأل /منصور مرياأل/عيسىمرياأل/سالمةمرياأل/دعبس مرياأل) العايدى

 حسن عائالت مرياأل أعقبحسن و مرياألدعبس  مرياأل أعقبوقد ( خليل مرياأل

وى أنه جدهم هو شيخ العرب أباظة فرياسم  أما عن( رشيف/بندق/دعبس/أباظة)

سجل األم ) وكل له السلطان أمر التسجيل للعربانالذي العايدى وهو  أمحدبن  إبراهيم

 األوىلالنفيعات وقد تزوج زوجتني و وقد قام بالصلح بني قبيلتى الصواحلة( للعربان

انت أبخازيا من قبيلة أباظة الرشكسية وك إقليممن قبيلة العايد والثانية رشكسية من 

حممد أباظة العايدى كام جاء  مرياألأباظة وسمى بذلك  أبناءتسمى باظة وعرف أبنائها ب

فروع األباظية نذكر بعده  األباظية ومن األرسةأبو  من بعده شيخ العرب حسن أباظة

 ( العوىض/قمحاوى/حسني /بغدادى/منهم فرع سيد باشا فرع سليامن باشا 

جدهتم الرتكية إىل  عديدة فرع األباظية نسبا أقساموقد أنقسم بنو عايد ىف مرص  

يفة/البنادق  /الدعابسة) عايدإىل  األباضية ووممن ينتسب  /صيام/العزازى/الرشا

املهنوية نسبا /حسونة /إبراهيم أيوب//بنو عيسى /بنو خليل/بنو سالمة  /األعرص

نجم بن  بنو بقر بن /بنو نجم العايد/املنارصة/عربان الرشقية  أمريمهنا  مريلأل

أجهلة وقد دخلت من بعض بطون عرب العايد ىف بعض قبائل الذي والكثري /العايد

العايد واىل العايد تنتسب عشائر العايد من جمموعة أو  بنو عايد باسمسيناء وعرفوا 

صهيبان وعائلة هيكل أيب  العايدى من التياها والعيايدة ىف نجامتو أوحيدات الرتابني

ر قرية مسكة وجلجوليا من ىف يافا ومن عرب العا طولكرم  أعامليد شتيت نزل ىف جوا

كام ذكرت أن أول قبائل اآلن  وبنو العايد بقطاع غزة حتىاآلن  بفلسطني املحتلة حتى
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عرب مرص هم قبيلة جذام جيش سيدنا عمرو بن العاص وأنترشوا ىف مجيع القرى 

عايد بنو مهدى ومنه  املرصية وباألخص الرشقية]ومن أهم فروعهم بنو عايدومن بنو

فروع كثرية أمههم بنو العايدى وكان منه منهم كاشف مرص القائم بشئون العرب بمرص 

 األباظية رغم األرسةوكتابة العرب الداخلة واخلارجة للديار املرصية ومن بنو العايدى 

 هاكانوا جيهلوا ذلك فقد عثرت أثناء بحثى عىل وثيقة تسمى النشأة األباظية جاء فيأهنم 

 عبد اهللشيخ العرب حممدالعايدى شيخ عربان طى وعايد ولقبة أبوإىل  ينتسبوا أهنم 

احلليتني هم جبالن باحلجاز كانت تسيطر عليهم بنو نرص ) نجد أرضباحلليتني  أمري

حال وأسمة بالكامل هو شيخ العرب حممد العايدى بن  اآلن باسم وتعرف من هوازن

عبد بن ميدان بن عايدبن سعد بن حممد بن عايد وأبو سالمة بن عبادة بن ميمون مرياأل

بيربس محاية القوافل وخدمة الربيد وأحضار اخليل ودرك  مرياألعمد له الذي هو  اهلل

 من األخوة ستة همله  ادارة شئون العرب بمرص وقد كانله  احلجيج ووكل

ب وه/مرياألزهران /مرياألنوبار /مرياألزريق أورزق /مرياألسبع /مرياأل)

 حممد العايدى مرياأل أعقبحممد العايدى وقد  مرياأل أشقاءسعيد وهؤالء /مرياأل

 مرياأل/عيسىمرياأل /سالمة مرياأل /دعبس مرياأل)

 أعقبحسن و مرياألدعبس  مرياأل أعقبوقد ( خليلمرياأل/عزازىمرياأل/منصور

أباظة فريوى اسم  أما عن( رشيف /بندق /دعبس /أباظة) حسن عائالتمرياأل

وكل له السلطان بأمر الذي العايدى وهو  أمحدبن  إبراهيمأنةجدهم هو شيخ العرب 

 وقد قام بالصلح بني قبيلتى الصواحلة( سجل األم للعربان) التسجيل للعربان

 إقليممن قبيلة العايد والثانية رشكسية من  األوىلتزوج زوجتان الذي النفيعات و

أباظة وقد  أبناءتسمى باظة وعرف أبنائهاب أبخازيا من قبيلة أباظة الرشكسية وكانت
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 أباظة حممد أعقب وقد( العايدى حممدأباظة مرياأل دعبس - رشيف–بندق ) أعقب

 عبد الرمحن–حسني ) أعقبالذي  عبد اهلل أعقبالذي  حممد أعقبالذي  أباظة سليامن

( حسني) عبد الرمحن أعقبو( عوض) حسني أعقبو( قمحاوى– شاهني– سليامن–

 بغدادى أعقبو( حسن– بغدادى) سليامن أعقبو عبد اهلل) قمحاوى أعقبو

 ( باشا سيد– باشا سليامن) حسن أعقبو( حممد– عبد اهلل– حسن– قمحاوى)

امللقب  واريعايد اهل مرياألسليامن بن  مرياألوقد قيل أن األباظية من ذرية 

وروث ومعروف الرشقية وهو املإىل  بسيد العرب والتى نزحت زريته من الدوير عايد

 ىف الدوير عايد.

من عهد  /األولوحكاية بلدنا من الزمان  /األولكل حاجة وليها بداية من ) 

أسمها دير سمعان/ يسكنها أقباط  األصلبلدنا ىف  /األولجدنا عايد وجدهم سمعان 

لكل ألوامره مطيع وسمعان/ وا( جد عائلة الكربى) نصارى/حامى البلد سمعان/

الدير نزل ونصب  بحريومعاة عبيدة وخيامة/ دخل علية الليل  بحريعايد جاى من 

لدنيا ضلمت عليه  قال للناس الىل معاة خيامة/راجل جاى من سفر بعيد ىف أخر الشهرا

ونزلوا ( بالدويراآلن  مكان املستشفى) ونصب اخليام أدينا داخلني عىل البلد الىل امامنا

وعىل اجلانب األخر سمعان قام  .وسدوا الشقوف الىل عىل القريوص ونصبوا خيامهم

لقى خيام منصوبة وناس راحية وناس جاية وعبيد عاملة حتول ىف  بحريالصبح بيبص 

يعنى ناس مطمئنني ما  املياة وخيل عليها الرسج ومولعني القوانني بيعملوا أكل

ىء ومش خايفني من عدو والغرية. خملعوش زرع وال بوظوا شيو عندمهش مشاكل

سمعان مراقب الوضع من بعيد وعايز يعرف مني الناس دى ويعرف أوهلم من أخرهم 
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القريوص مثل السور حولني البلد معمول ) راح خد بعضة وراح عىل القريوص وقعد

ل سمعان مني شيخ القبيلة الىل نازلة دى فقالوا ساف( من شقف الفخار بيلف البلد كلها

دين اهلوى سااحنا من بدرى عىل القريوص قاعدين وأنتو ) فذهب لعايد وقالوا عايد 

عايد سمع الكالم دة ومكنش منتظر ( مليتة أنتوا قاعدين وال أنتوا مستئهزئني بينا / علينا

الكالم دة من كبري بلد هو فاكر حيقول له أتفضل وكالم من الضيافة ليه وللناس الىل 

عىل القريوص شاف اجلوارى والعبيد الىل معا شيخ سمعان وهو جالس  ولكنمعاة 

يا راجل احنا ناس ضيوفك ) العرب عايد عينوا زاغت عىل اجلوارى فعايد رد علية وقال

ما نعتبش ( دة كالم تقولوا لضيوفك الصبح مش حتشوف خيالنا ونزلنا نريح خيولنا/

ش عليكوا/ معدت صولبالد الناس ليها حرومات/ وال األ) فرد علية سمعان وقال

عايد سمع الكالم دة والدم غال ىف ( يبقى عليكوا ( حريم) متكنوش أنتم حرومات

والعبد حدانا يبقى سيدك/ انت ابتديت بقلة  /األصلانت راجل قليل ) عروقة وقاله

ادينا شوية ) رد عليه سمعان بيهدى الكالم وقالوا ( ونكشت عىل قربك بايدك /األصل

سمعان الكالم جة  .(وجايني ختوفونا هواريحتعمىل جوارى/ وعبيد خيدمونا /وال 

معاة صدفة ألن اهلوارة ملا أنترشوا ىف الصعيدعملوا رعب لكل القرى والقبائل 

وبيشبهوا باهلوارة وميعرفش سمعان ان الىل  هواريفسمعان بيقول عايد متعمليش 

د ضحكة غل عايد فضحك عاي مرياألاهلوارة وامللقب بسيد العرب  أمريبيكلموا قائد و

روح لبيتكم يا سمعان/ احلر كالمة غاىل/ ولكل الناس سمعان/سيفى الىل ) وقالوا 

حناخد /هواري األصلعايد/حسب ونسب و مرياألحيتكلم بداىل/جالك من الرشق 

ب انذار لسمعان ومشى رايح قنا يشكل سا( هواريالبلد وأنا عايد/ويبقى احلكم فيها 

ويبنى نجع له ىف قنا وماغبش فرتة ورجع تانى  ناس هناك ويصالح اهلوارة مع بعض
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وقالوا بينا وسلم البلد لينا/بالعجل سلم البلد لينا/قالوا بينا وبني بلدكو قد ما مشيتوة 

يا راجل ) مش حسلم البلد ليكوا/وان ما مشيتوش حنقتلكم فيها رد علية عايد وقالوا 

الظهر وعبدنا/وفاضل عىل  دة انتا وناسك قد عبيدنا /أو أقل منهم شوية/احنا صلينا

 .(العرص شوية

الراجل يبان من أفعاله وان كان ليك حاجة حدانا خذها ولوا ليك عزوة  وقالوا

رد علية سمعان وقالوا يا عايد انت كذاب زفة /والكذب باين ىف عينك  قلهم تعالوا 

قالوا عايد أرحل من بعد ما مشينا ( لنكلك واعمل عليك زفة أرحل اهلل يعينك/

 ( بنا/وحطينا ايدينا عليها انت يا سمعان الىل تعبنا وحنخليلك عاليها واطيهاوتع

لنار ىف حصورهم/  هجم عليهم العرص وحارصهم /هدم عليه بيوهتم ونرشا

وخد البلد منهم وحارصهم/كانوا هم أقلية وعايد عزوتة فوق املئتني مية وخدها منهم 

هم كالطامة الكربى/خمالش ب سمعان ىف جروحوا بيعانى/ودخل عليسابالعانى/و

منهم اال العواجيز الىل هم الكربى ألن سمعان هو جد الكربى فقط وأسمه سمعان بن 

بن وليم جات الوفود هتنية من كل البالد وصلوا/فتح الكتاتيب وبنا اجلامع ملا  إسحاق

عاشور ماكنوش معاه أبو  وصلوا/ملا وصل املدد بيت أبوعاشور وصلوا/ألن بيت

قنا ليبنى له نجع ىف قنا وليعلمهم إىل  قاعد ىف مغاغة وبعث متيم العطيفى وعايد كان

فر وراك وحصلت سافر وانا بعد أسبوع حساعايد سيد العرب وقالوا انت ت مرياألقدوم 

له القصة مع سمعان عايد ملا بعث لبيت أبوعاشور ىف مغاغة ألن سمعان بعد ما اهنزم 

وكان هبا فارس مغوار اسمه سلطان واتفق  عدىبني  اسمها أسيوط بحريهرب لبلد 

معاة سمعان عىل ان خيرج عايد من البلد ويديلوا الىل اتفقوا علية انام عايد من زكائه ما 

استناش بيت أبوعاشور كان عند واحد أسمة الطيارمن رسعتة باخليل قالو اركب 
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بوتيج حصانك وطري به وبلغ بيت أبوعاشور بمغاغة وأستناهم عايد ىف بلدغرب أ

وملا جاء سمعان ومعاة سلطان وجيشة لقوا عايد  اسمها دوينة وقسوا نفسهم فريقني

والىل معاة قاعدين غرب الدير وكانوا قليلني أمامهم فهجموا عليهم باخليل فهجم بيت 

أبوعاشور من رشق وغرب وعملوا عليهم كامشة وقتلوا الىل قتلوة وأرسوا الكثري منهم 

 واريعايد اهل مرياألد فرع كبري للعواشري وفرع صغري من زريه وهنا يتضح لنا أنه يوج

وىف يوم وليلة أخذ منهم البلد عىل طول / وبحرف الواو خالها عىل طول/ من دير 

دوير عايد عىل طول/ وجات الوفود من القبائل والعائالت هتنية وفتح إىل  سمعان

وسكنت الدوير عائالت ( وارةاجلامع الكبري بالدوير جامع اهل) الكتاتيب وبنا اجلامع

 .(الدويرعائالت/كثرية جائت لتسكن 

سليم بن عايد مندثرة ودل عىل ذلك  مرياألمن ذريه ) 

حجة مكلفة مثل حجة و ه1276 - م1855عايد عامآل  سليمأيب  حممود باسمحجة 

ود بن بن حمم عبد اهللاحلج/سيد بن  باسمجاء فيها  29/10/1898تكليف بتاريخ 

عايد ومل مرياألسليم بن  مرياألعايد من ذرية مرياألعايد فهم فرع من آل  أبوسليم

عمومتهم هوارة الدويرمن ذرية شيخ العرب/حممد بن محد بن حممود أوالديندجموا مع 

 عايد وهلم فروع باملنيا والغربية والرشقية.مرياألريان بن مرياألمحاد بن مرياألبن محد بن 

علم وقد خرج منهم الكثري من العلامء والشيوخ أهل  وهم 

 أوالدالصقالبة و رشافمن األأهنم  ونزل جدهم مع عايد الكبري وهلم نسب عىل

 أمنيعمومتهم العباسية بصدفاوهو ما سنوضحة الحقا وكان منهم الشيخ حممود 

الشيخ وأخيه  زمن سعيد باشا وشيخ احلنفية ىف وقتة اإلسكندريةالدويرى احلنفى مفتى 

 . خليل املالكى شيخ املالكية
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كان الذي جدهم حسني بن سنن بن مروان إىل  وهم ينتسبوا  

هم أوالدعادة عربية دائام يلقبوا وهي  ها هباأوالدمتزوجة من السيدة مسيكة وتلقب 

عائالت إىل  وينتسبون( محاد /أمحدحممد/ عىل/يوسف/) أعقبالذي أمهاهتم  أسامءب

ذكر  أنسابحممد هلا عدة  أوالدحممد املراونة ومن املعروف أن قبيلة  أوالدسنن ب دأوال

حممد إىل  من املراونيني وينتسبوا أهنم  بطن من هوارة ونسب أخر عىلأهنم  حممد أوالد

 أمية ونسب أخر عىل أن املراونة من النصارى الذين أسلموا بني  بن مروان من بقايا دولة

عيد ونسب أخرعىل سامن املأهنم  نة النصارى ونسب أخر وقيلمراواسم  كان يطلقو

واملراونه بطن يف جهينه  درما من ثعلبة من قبائل طى اليمنيةبني  أن املراونة بطن من

كان منهم الوزير زكى عبداملتعال وزير املالية و يكة بطن من قبيلة املنفةساوامل اليمنية

يكة سااملو من املراونة املنارصة بطامأو  يكةساىف عهد امللك فارووق ويتفرع من امل

  .(ملسايكة ببنى ساوامل /بدير مواسو بالدوير عايد

أي  الدوير من الرشقإىل  أبوعبدة من العائالت وقد جاء جدهم /العامرنة / 

سليم بن منصور وقيل من قبيلة بني  البدارى من قبيلة الرباغيث من قبائل السعادى من

اخلولة  - اخلرضات/أسيوطعواجة من قريةعواجة ب) /العنانية - الشعراوى /الرباعصة 

عجور:من عائالت  - مكى - من سلوة قبىل أبوسليو - من قبيلة خوالن اليمنية

وكان  وبكار والعامرنة هم والزيوكة أسيوطالدويرالقديمة وقد حرضوا من قرية درنكة ب

وعائلتهم بدرنكة ن اآل هلم درب بالدوير يسمى بدرب الدرنكية وهو شارع العامرنة

 وبنوعجوربفلسطني من بنو حرام من جذام هم وبنواآلن  تسمى عائلة حمرم حتى

من قبيلة السالملة املعروفة أهنم  ال سالملة يقال/ -( املحارمة - العجارمة - رسحان)

الفنايشة  - عريبى - وقبىل بحرياجلزازرة  - هباء الدين سالم أمحدومنهم الكاتب الكبري 
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قطب يقال أنه من اجلعافرة وأسمة بالكامل قطب جعفر  -  من مركز طهطامن قبىل

نية أوالسكنى من الغرب وأتوا من مدينة سوكنة أتو من الغرب - اجلحش/اجليار  الفخرا

 سميع ويقالبني  الدكرورى من قريةأو  الدكارنة/عرفات/الطحانيني/مجعة/من ليبيا

 وهلم فرع بقريةالبي - أبوالقاسم - بأبوتيجالشيخ عىل الفيل جد الفرغل  أحفادمن أهنم 

ة مسكينة وجزء منهم يعرف بالعطافي - الغرابلية - اجلعيدى - فيز يتبع البصارةبني 

 - النجار - املندريني - مرشف - املشتاوى - اجلبالية - ومنهم الفنان الكبري فاخر فاخر

 مطاوع - ملسا - الزهرى - القعايدة - الديابات - أفقار - غفري - صالح خليل - سالمة

 اجلمل - طايع - احلارون - أسيوطيوجد فرع من بكار ببكار من قرية درنكة و - العبد -

القاوى من  - زيدان - خليىص - محودة - بحريالبحاروة جاءوا من وجة  - البحريى -

 - يمنىومنه  عىل يونس - املعيفنى من قرية املعيفن أوتونس بسوهاج - قاو بالبدارى

من تل أو  حج سيدسيد فرغىل البنا من العسريات - مطاوع - لبن من أبوتيج - ملسا

ويعرفوا بعائلة املطامريحممدين وهلم فرع بالبحرية بالغيتة بأبو - العبد - الزوكى

 رضوان - عوض - عيش - محد–العتامنة  - أبوسداح - مكية - حجازى - الصعيدى

 - العطافية - اخلطيب - العايدى–بوجنية أ - عنرب - خليل إسامعيل - طاسسيدفتاح -

اخلزيامت  - بالل - أبواهليص - منعرة - خميمر - هريدى/ - شعيب - الفار - درويش

 أبوعكر - ومسكينة من باقور أبوريال زيدأبو  /النقيب /عرب اهللة بطحطا من وعمرو

 - الرضاونة - الكدن - أبوجاموس - عرابى - بصرية - البصيلية - السقا - املزينيني -

عمرية وهلم فرع  - بدرة - شعلة - بديوى - وىساعي - األبلق - املنفلوطية من منفلوط

 - جردة - شاويش - الفحار - الرتابى - خرج من الدوير بقرية أبواهلدر بديروط

 (  - البالبيش - محادة–فراج - احللفاوى
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اىل عفرون احليثي وقيل من هوازن منالعفارنه   عتيبة. قيل هم ينتسبوا

العائالت املسيحية بالقرية وتربطهم عالقات ود وحمبة بالعائالت املسلمة  

 - اخلوابري/الكوادير - الكربى) عائالت وهم ىف ترابط وأخوة وهم عىل ماعلمت

يقة - زيطة - األمحر - الطاللية - عدس - قصدور  - احلبايشة - الشعابطة - احلرا

 امللوطة - اسكندر - جرجس فام - تمة/وسيىلع - وسيلة - ساي - الزقاملة - قريصة

 غراب/ - الدبالنة - الشالتني - اجلبارنة -

 - العتومة - السكادوة - شدةر - البارودى - عبدالنور - اجلنادلة - كادورة

 ( اللواى - الزرباوى - الربايلة - احلشاشني - مطرود - رمش

 هوارة بأنسابعض القرى والقبائل من جروب  أنسابهذا ماجاءمن 

 ولكن نسابرغم أختالىف الكبريعىل كثرياألوارياهلحمسن قاسم /للشيخ للمرحوم

 نسابيوجد وثائق قديمة هلذة األ

بن جعفر  إسامعيلحممد بن إىل  نسبهم يرجع أرشافوهم ، هوارة بنو حممد - 1

 من بني هاشمأي  طالبأيب  بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن

الرداد  إبراهيممن ذريه السيد الرشيف الشيخ  أرشافهم و، مأمن أوالدو - 2

امللقب حممد اخلالص بن حسن االبطح بن عيل البدري بن  إبراهيمبن عبد الظاهر بن 

بن عمربن عيل بن عثامن بن حسني الفايس بن  إسامعيلبكر بن أيب  بن حممد بن إبراهيم

دي بن احلسن العسكري بن عليالتقي بن حممد امله عيسىحممد بن مويس بن حيي بن 

د بنعيل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد  بن عيل اهلادي بن حممد اجلوا

 طالبأيب  الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن
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بن عياش بن  أمحدهوالرشيف بندار بن مايض بن  أرشافوهم ، وبندار3 - 

اجلعافر بن أبو  محد بن حممد مرياألعفر بن بحري بن حممد بن سعيد بن حممد امللقب ج

بن عبد املحسن املغريب الفايس بن حسني بن حممد بن موسى بن  إبراهيميوسف بن 

حييى بن عيسى بن عيل التقي بن حممد املهدي بن احلسن العسكري بن عيل اهلادي بن 

د بن عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباق ر بن عيل حممد اجلوا

 .طالبأيب  عيل بن اإلمامالسجاد زين العابدين بن احلسني بن 

يا4 -  ذرية الرشيف عريان بن عباس بن مايض بن عبيد  أرشافوهم ، والعرا

بن محد بن عبد اهلل بن عبد اليمه بن السيد عبيد الدهان بن حسني بن حممود الثاين بن 

( باالدويس) بن ياس امللقب( حللةنزيل قرية احلصني جنوب ا) األولحسني بن حممود 

قطب الدين بن عزيز بن خليل بن حممد  إبراهيمبن ( بةساالشجري الن) بن فخر الدين

بن ( بدر الدين) بن عامد الدين بن حياة الدين بن رضا بن رشف الدين بن نور الدين

ين فضل اهلل بن تراب الدين بن نعمة اهلل بن هاشم بن حسني غياث الدين بن نارص الد

 حممد احلسن بن عيل بن موسىأيب  عيل حممد الصبيح بنأبو  بن حسني بن عبد اهلل بن

املرتىض بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن  إبراهيمسبحة بن أيب 

 عيل زين العابدين بن احلسني 

شلول من ذرية عبد الرمحان الودغريي بن عيل املكنى بأيب  أوالد، والشللة - 5

ابن عبد اهلل  إدريسابن  إدريسبن حممد بن  أمحداملكنى بعبد العال بن  إسحاقعال بن ي

 الكامل ابن احلسن ابن احلسن 

شحمة بن محودة بن الشيخ عبد أبو  احلسنأبو  إىل نسبهم، وأشحوم - 6

بن خليفة امللقب بفيتور  أمحدبن السيد سليم بن سليامن بن عمران بن  األسمرالسالم 
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بن عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد الرحيم بن عبد اهلل ( نبيل) هلل الشهري بـبن عبد ا

 بن عبد اهلل بن حممد بن احلسن املثنى بن احلسن السبط  إدريسبن 

صاع يف أبو  صاع املغريب ولد حممدأبو  مؤمنني وهم من ذرية حمد أوالدو - 7

ومنها تنقل يف بالد املغرب ، ءقية احلمرا سااملغرب ويف أرجح الروايات أنه ولد يف ال

أن وافاه األجل يف سنة إىل  وأقام فيها، أن استقر يف بلدة سبيبة غريب القريوانإىل  العريب

وأليب صاع ، فدفن فيها ورضحيه هناك مشهور يزار، بع اهلجريسامن سنوات القرن ال

ني واليتي غرارة استقر هو اآلخر يف بلدة مارث التونسية ما بأبو  شقيق يعرف بسالم

 ، .مدنني وقابس

 صغربن توغان األ أمحدبن عبد الغني بن  أمحدمن ذريه زايد بن ، والروابع - 8

 بن حممد بن صغربن توغل األ أمحدبن بن عبد الغني بن  أمحدمن ذريه زايد بن 

بن توغان بن عريش بن حممد بن مويس اجلريف بن حممد امللقب جعفر بن حممد بن  أمحد

يوسف املغريب بن عبد املحسنبن حسني  مرياألاجلعافر بن أبو  ن حممدمحد ب مرياأل

التقي بن حممد املهدي بن حسن  بن عيل عيسىبن حممد بن مويس بن حيي بن  .الفايس

الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر  العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل

 طالبأيب  حلسني بن عيل بنبن ا الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين

والروكة جدهم االعيل شيخ العرب حممد الزاكي الرشيف الذي نزل بتل  - 9

الرشيف عوض بن مهام بن عزب اخلنانيس بن محودة بن عيل بن  أبناءالزوكي وهم 

بن عبد احلميد بن  أمحدالعنني بن أبو  عوض الشابك بن مطاوع الرشيف عزب بن

خليل بن رشف الدين بن خلف بن وحيش بن شمس الدين  بن عبد اللطيف بن إبراهيم

 إسامعيلبن جاد اهلل بن حممد هبي الدين بن عيل بن عمر بن عمران بن حممد بن السيد 
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بن السيد عيل بن السيد ( جد العمريني احلسينيني) الزهري بن السيد عمر املغريب الفايس

حممد بن السيد موسى بن السيد  عثامن املغريب الفايس بن السيد حسني األنور بن السيد

بن السيد حممد املهتدي بن ( جد التقويني) حييى بن السيد عيسى بن السيد عيل التقي

السيد احلسن اخلالص بن السيد جعفر الزكي بن السيد عيل اهلادي التقي بن السيد حممد 

د موسى  بن السيد( دة الرضوينيساجد ال) بن السيد عيل الرضا( جد فرع اجلواد) اجلوا

بن السيد جعفر الصادق بن السيد حممد الباقر بن السيد ( دة املوسوينيساجد ال) الكاظم

املؤمنني  أمريبن ( دة احلسينيةساجد ال) احلسني اإلمامزين العابدين بن  صغرعيل األ

 ( دة الطالبينيساجد ال) طالبأيب  بن( دة العلوينيساجد ال) عيلّ 

حممد بن شهاب الدين بن قاسم بن وهم من  والربدكية هوارة الربادسة - 10

بن عيل بن حممد بن عثامن حييى  رشف الدين بن عون بن عثامن بن خرض بن مويس بن

 بن حسني الفايس 

اجلد اجلامع ) الرشيف هبلول بن شبل احلسيني هوارة البهاليل، والبهاليل - 11

بن شبل بن خلف  وهو الرشيف هبلول( هبلول احلسينيني يف مرصآل  رشافدة األسالل

بن منصور بن موسى بن طاهر بن عبد  أمحدبن حممد بن حممود بن  أمحدبن عطية بن 

الصادق بن جعفر الزكي بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى 

 الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين عيل ابن احلسني بن عىل.

من ذرية الرشيف حممد بن فايد  رشافاالصابعة األ هوارة، واألصابغة - 12

أبو  الشعراين بن اإلمامبن سعيد بن فايد بن الذئب بن حرب بن عقار الرشيف من ذرية 

جعفر أبو  حممد بن عيل الكويف بن حممدأبو  حممد القاسم بن احلسنأبو  طالب حممد بن

 إبراهيمالديباج بن  إسامعيلبن  طباطبا إبراهيمعبد اهلل الرئيس بــن أبو  أمحدالكويف بن 
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 الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط 

ذرية حممد العرييض بن جعفر الصادق بن حممد الباقر  هوارة الدناقلة، والدناجلة - 13

 بن عيل بن احلسني 

 أبناءزيد هم أبو  موسىآل  دةساال رشافهوارة املوسة األ، واملواسية - 14

بن عبد  إبراهيمجعافر بن يوسف بن أبو  محد بن الرشيف حممد مرياألحممد بن عيل بن 

بن عيسى بن عيل التقي حييى  املحسن بن حسني الفايس بن حممد بن مويس األشهب بن

د بن عيل الرضا  اإلمامبن حممد بن احلسن بن  جعفر الزكي بن عيل اهلادي بن حممد اجلوا

 . ن عيل زين العابدين بن احلسنيبن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر ب

 موالنا بن حممد بن هالل الرشيف ذرية من بلوزي الرشيف: والبالزر – 15

سن ابن احل بن املثنى احلسن بن الكامل اهلل عبد ابنأيًضا  إدريس موالنا بن إدريس

 . سيدنا عيل

السيد الرشيف عبد اهلل الصومعي الزاهد  رشافهوارة الصوامعة األ - 16

العطا عبد اهلل ابن السيد أيب  مجال الدين حممد ابن السيد حممود ابن السيدأيب  لسيدابن ا

د ابن أيب  كامل الدين عيسى ابن السيد الغامم عيل الرضا  اإلمامعالء الدين حممد اجلوا

 اإلمامجعفر الصادق ابن الغامم حممد الباقر ابن  اإلمامابن الغامم موسى الكاظم ابن 

 ن ابن احلسني عيل زين العابدي

بني  من وقيل اهلوارة من اهللة عرب من أبوسديرةآل  ومنهم: السدادرة – 17

 هوارة عرب نسب يف وضحته ما وهو احلسنني رشافاأل منأهنم  عىل نسب وهلم هالل

هيثة بن أبو  من ذرية/ خليفة يونس بن السيد يونس بن السيد طه بن نسب وهلم اهللة

صمد بن عبد الغفاربن حممد املشهور بن عبيد بن حرب محزة بن ميكائيل بن عبد ال
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 الشهري بمحارب بن عقارمن زرية الشعراين بن ابوطالب حممد بن القاسم ابوحممد بن

طباطبا  إبراهيمالرئيس بن  أمحدجعفرالكويف بن أبو  احلسن حممد بن عيل بن حممدأبو 

 طالبأيب  احلسن بن عيل بنالغمر بن احلسن املثنى بن  إبراهيمالديباج بن  إسامعيلبن 

من ذرية حممد بن أهنم  قيل هم بطن من زناتة وهلم نسبهوارة الزياينة 18 - 

من ذرية أهنم  ومنهم من قال إدريسبن  أمحدمن ذرية أهنم  ومنهم من قال إدريس

 إدريسمن ذرية القاسم بن حممد بن عبد اهلل بن أهنم  ومنهم من قال إدريسالقاسم بن 

وهذا صحيح أيضا؛  إدريسمن ذرية عبد اهلل بن أهنم  حيح ومنهم من قالوهذا هو الص

عبد الرمحن بن يوسف بن الرشيف زّيان بن زين  أبناءوكلهم من ، ومنهم من قال

الصاحلني. و وكثري من العلامء، الذي ينحدر منهم السنوسية األدارسةالرشفاء ، العابدين

، فقال: إن كان املراد رشف الدنيا، ه إليهوسئل يغمراسن بن زيان ـ بالرشف وإثبات نسب

فهو عند اهلل سبحانه.. وقد فنّد عبد ، خرىفهو ما نحن فيه؛ وإن كان القصد رشف األ

الّرمحن بن خلدون قضية النّسب الرّشيف للزيانيني خالفا عن شقيقه حييى بن خلدون. 

إىل  زيانزناتة مصدرها عبد الرمحن بن خلدون..؛ ونسب بني إىل  نسب بني زيان

فأصل بني زيان ، لعبد الرمحن. إذن صغرمصدرها حييى بن خلدون األخ األ األدارسة

يتضارب بني فكرتني رئيستني: تبناها فيام بعد معظم املؤرخني يف بالد املغرب 

ومنهم من تبنى مقولة ، واألندلس.. فمنهم من اعتمد عىل قول عبد الرمحن بن خلدون

 أخيه حييى بن خلدون

بني هاشم ومن حلفهم بمرص وسمي احلرافشة  أحالف ارة احلرافشةهو - 19

  حمالفيهم من هوارة بني هاشم باسممن خزاعة 

 إبراهيمحممد الطودى بن الرشيف  مرياألذرية الرشيف  هوارة الطودة - 20



 
 

778 

 

 

الزينى بن الرشيف عمر بن الرشيف عىل بن الرشيف حممد صدقه بن الرشيف عبد 

الفاسى بن الرشيف حممد بن الرشيف موسى بن الرشيف  املحسن بن الرشيف حسني

حييى بن الرشيف عيسى بن الرشيف عىل التقى بن الرشيف حممد املهدى بن الرشيف 

حسن العسكرى بن عىل اهلادى بن حممد اجلواد بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن 

 جعفرالصادق بن عىل زين العابدين بن احلسني

ذرية الرشيف هالل بن حممد بن موالنا  :هاجبسو –هوارة االهلة  - 21

أيًضا  ابن عبد اهلل الكامل بن احلسن املثنى بن احلسنأيًضا  إدريسبن موالنا  إدريس

الصعيد إىل  رحلتالتي  قبيلة اهللةمن بطون هوارةو ابن سيدنا عيل كرم اهلل وجهه

قيسى ومنهم ال العريب واريوكام ذكرت أن هوارة نتاج التحالف اهل وذكرت األهلة

هالل بن عامر ىف حتالف بني  القبائل اهلاللية ولذلك فأنا أرجح أن عرب اهللة هم عرب

  - قبائل هوارة املغربية

ح  9812زرقم خاص  1543/1946قسم التسجيل والتوايص رقم عام 

 بدار الوثائق

لصاحب السامحه ذي الدرجتني السيد حسني حممد الرفاعي من كبار علامء 

الكربي  رشافر موظفي دار الكتب املرصيه بالقاهره ورئيس رابطه األاالزهروكبا

وتقابلنا  1361رجب سنه  23قوص يف يوم إىل  العامليه قال يف كتابه الصفحة توجهنا

حمسب وقدما لنا صكوكا  أمحدمقبول عبد الرحيم و حمسب أمحدمع عبد اهلل عراقي 

هم وتويل أجداداه الرشعيني بأقامه الواله والقض أختاموحججا مر عليها قرون ممهوره ب

اخلدمات عيل مقام ورضيح العارف باهلل عيل بن دقيق العيد دفني قوص ومازال 

حمسب بأعتبار هذه  أمحدعراقي  عبد اهللوان السيد اآلن  إىل التوارث يف اخلدمه باقيا
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در الوراثه ناظرا رشعياعيل املقام والرضيح واملسجد وقد طلعنا عيل اعالم رشعي صا

بم يفيد النظاره وعيل 1924ابريل سنه  221من حمكمه قنا االبتدائيه الرشعيه بتاريخ

بن حمسب بن عبد  أمحدحمسب بن عراقي بن  أمحدهذا فيكون السيد عبد اهلل عراقي بن 

بن نور الدين  إبراهيمبن شمس الدين بن حممد بن  أمحداحلق بن رجب بن حسن بن 

بكر بن يوسف أيب  بن االرشف بن أمحدبن ( بركه) السيد الشهري بأيب الطيب العراقي بن

بكر بن عطااهلل بن جيون بن سلامن بن حيي بن نرص بن يوسف بن أيب  بن إسامعيلبن 

 احلسن بن عبد اهلل بن إدريسعبد احلميد يلتف بن عزب بن هالل بن حممد بن 

ر سيدي ذريةالرشيف السيد حممد بن القطب األنو هوارة حممد الزليتني - 22

مل بن محيد بن عمران املعروف باخلليفه بن سابن سليم بن حممد بن  األسمرعبد السالم 

مل بن خليفة بن عمران ساالشعاب بطرابلس ليبيا بن  سيديحميا بن سليامن دفني مقربه 

وهو املعروف بنبيل ولد  عبد اهللبن خليفة امللقب بفيتور بن عبد العزيز بن  أمحدبن 

بن عبد العزيز بن عبد القادر  عبد اهللبن  أمحده املكرمه بن عمران بن بفاس ودفن بمك

الكامل  عبد اهللبن  إدريسبن  صغراأل إدريسبن  عبد اهللبن  أمحدبن عبد الرحيم بن 

 بن احلسن بن احلسن 

بن  أمحدبن عتامن بن  عبد العالالسيد الرشيف  رشافهوارة سيلني األ - 23

بن حممد بن جامع السلينى بن حرب بن عقار من ذرية  حسب النبى بن طايع بن حسن

حممد بن عيل أبو  حممد القاسم بن احلسنأبو  طالب حممد بنأبو  الشعراين بن اإلمام

طباطبا بن  إبراهيمعبد اهلل الرئيس بــن أبو  أمحدجعفر الكويف بن أبو  الكويف بن حممد

 بن احلسن السبط الغمر بن احلسن املثنى  إبراهيمالديباج بن  إسامعيل
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هوارة احللف اخلزاعي مع بني هاشم حيث ان بني قمري من  وبنو قمري - 24

 ، خزاعة

الرداد بن  إبراهيممن ذريه السيد الرشيف الشيخ  هوارة الوناتنة، والنية - 25

امللقب حممد اخلالص بن حسن االبطح بن عيل البدري بن  إبراهيمعبد الظاهر بن 

بن عمر بن عيل بن عثامن بن حسني الفايس بن  إسامعيلبكر بن  أيب بن حممد بن إبراهيم

بن عيل التقي بن حممد املهدي بن احلسن العسكري  عيسىحممد بن مويس بن حيي بن 

بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن 

 طالبأيب  نحممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عىل ب

من ذرية الرشيف التابعى بن الرشيف حممد بن الرشيف حممد ، والتبابعة - 26

 سيديالسعود من ذرية أبو  النحاس بن حفيظه بنت منتهى بنت امنه بنت إبراهيمبن 

أيب  املجيد بن عىل قريشأيب  موسى بن ذا االسمني عز الدين عبد العزيز عبد املجيد

أبو  بن إدريسن عىل بن عبد اخلالق بن موسى القاسم ابن النجا بأبو  الرضا بن حممد

حممد اجلواد بن عىل الرضا بن  اإلمامعىل اهلادى بن  اإلمامعبد اهلل بن جعفر الزكى بن 

 موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن احلسني بن عىل 

ن سليم غانم بن غنيم ب)إىل  غانم بن غنيم رشيف ينتسب هوارة الغنايم - 27

بن مطر بن دياب بن حممد بن واىف بن رشف اليافعى بن عثامن بن خرض بن عمر بن عىل 

بن ععثامن بن حسني حممد بن موسى بن حييى بن عيسى بن عىل التقى بن عىل اهلادى 

د بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن  بن حممد اجلوا

 طالب أيب  سني بن عىل بنعىل زين العابدين بن احل
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عايد ابن السيد حسن  مرياألالسيد الرشيف  العيايدة األصل، والعبابدة - 28

د  إبراهيماالنور بن السيد عيل البدري ابن السيد  بن السيد حممد انتهاًء بالسيد حممد اجلوا

بن عيل الرىض بن السيد موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن عيل زين العابدين بن 

 . طالبأيب  ني بن عيل بناحلس

من ذرية محد بن موسى بن خليفة بن موسى بن عبد  رشافورة األساهوارة األ - 29

بكر بن عيل بن حرمة بن أيب  بن عبد السالم بن مشيش بن أمحداهلل بن عبد الرمحن بن 

الثاين  إدريسعيسى بن سالم بن مزوار بن عيل حيدرة بن حممد بن الدر النفيس املوىل 

 . بن عبد اهلل الكامل بن احلسن املثنى بن احلسن إدريسملوىل بن ا

الرشيف غالب بن السيد حممد  أبناءهم  رشافوهم الغاللبة األ وغلبان - 31

مل بن السيد فارس بن السيد هزل بن السيد عوض بن السيد سابن السيد  أمحدبن السيد 

ج الدين بن  بكر بن السيد أيب  السيدعبد اجلليل بن السيد نرص الدين بن السيد رسا

بن  عيسىبن السيد  إسامعيلبن السيد  إبراهيمبن السيد عبد اجلليل بن السيد  إبراهيم

بن السيد عبد املحسن بن  إبراهيمعافر بن السيد يوسف بن السيد اجلأبو  السيد حممد

بن السيد عيل  عيسىالسيد حسني بن السيد حممد بن السيد مويس السيد حيي بن السيد 

لتقي بن السيد حممد املهدي بن السيد حسن اخلالص العسكري بن عيل اهلادي بن حممد ا

د بن عيل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين  اجلوا

 العابدين 

نزيل بلدة احلديثة ، جدهم األعىل السيد نور الدين امللقب باحلديد هوارة حديد - 32

بن السيد  كربونور الدين هو ابن السيد عيل األ .ـه900بحدود سنة  املتوىف، ودفينها

ـه 710ـه ابن السيد حممد شمس الدين املتوىف سنة 737صالح عبد الرزاق املتوىف سنة 
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 أمحدـه ابن السيد القطب الشهري عز الدين 695ابن السيد عيل صدر الدين املتوىف سنة 

ـه ابن السيد سيف 604الرحيم املتوىف سنة  ـه ابن السيد عبد670الصياد املتوىف سنة 

ـه ابن السيد حممد 487ـه ابن السيد حسن املتوىف سنة 550الدين عثامن املتوىف سنة 

املرتىض  أمحدـه ابن السيد 385ـه ابن السيد حازم املتوىف سنة 430عسلة املتوىف سنة 

ن السيد رفاعة احلسن ـه اب353ـه ابن السيد عيل املغريب املتوىف سنة 370املتوىف سنة 

 ـه ابن السيد حممد291ـه ابن السيد مهدي املكي املتوىف سنة 331املكي املتوىف سنة 

عبد اهلل املتوىف سنة أبو  ـه ابن السيد احلسني املحدث246القاسم املتوىف سنة أيب 

ىف ـه ابن السيد موسى الثاين املتو216الصالح الكبري املتوىف سنة  أمحدـه ابن السيد 219

ـه ابن السيد موسى الكاظم 209املرتىض املتوىف سنة  إبراهيمـه ابن السيد 210سنة 

ـه ابن حممد الباقر املتوىف سنة 148ـه ابن جعفر الصادق املتوىف سنة 182املتوىف سنة 

ـه ابن 61ـه ابن احلسني السبط املتوىف سنة 92ـه ابن عيل زين العابدين املتوىف سنة 117

 ب طالأيب  عيل ابن

بن توغان  أمحدبن عبد الغني بن  أمحدوكلهم من ذريه زايد بن  .والسبعة– 33

بن حممد بن  صغربن توغل األ أمحدبن بن عبد الغني بن  أمحدمن ذريه زايد بن  صغراأل

بن توغان بن عريش بن حممد بن مويس اجلريف بن حممد امللقب جعفر بن حممد بن  أمحد

يوسف املغريب بن عبد املحسن بن حسني  مرياألر بن اجلعافأبو  محد بن حممد مرياأل

التقي بن حممد املهدي بن حسن  بن عيل عيسىبن حممد بن مويس بن حيي بن  .الفايس

الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر  العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل

 الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين
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داموك بن /إىل  حلف هوارة سفالق وينتسبوا وهم :  - 34

بن قاسم بن  عبد اهللمنصوربن دخيل بن هاشم بن عبدالظاهربنمحمد بن هاشم بن 

بن القاىض نميلة بن القاىض حممد بنالقاىض  عبد الوهابالقاىض سنان بن القاىض 

ودبن هاشم بن داوأيب  مرياألعامرة بن مهنا جد املهاينة بن أيب  مرياألبن  إبراهيم

احلسني بن أيب  احلسن الطاهر بنأيب  عبيدالله بن عىل بنمرياألالقاسم بن أمحدمرياأل

بن عىل  صغربة بن احلسني بن جعفراحلجة بن عبيدالله األعرج بن احلسني األساحييى الن

 طالبأيب  بن احلسني بن عىل بن زين العابدين

آل  - لدقللآ - عبداملغيثآل  - مواىفآل  - آل حسني) ومنهم عائالت

 ( عبدالظاهر

بن الرشيف عامر ( منيع) الرشيف أبناءال عرشي وال متام بالغابات البليناهم 

بن الرشيف مصطفى بن الرشيف مصطفى بن الرشيف مرشد الكبري بن الرشيف عبد 

م ساالرشيف عبد الغفار بن الرشيف ح اهلل بن الرشيف حممود بن الرشيف عبد اهلل بن

بن الرشيف فريج بن  عبد اهللبن الرشيف  أمحدبن الرشيف  عبد اهللالدين بن الرشيف 

الرشيف حممد بن الرشيف منيع بن الرشيف جعفر الدجلاوى بن الرشيف يعقوب بن 

كرب اال  إدريساال صغر بن اال مام  إدريس اإلمامالرشيف عبد املحسن بن عبد الرب بن 

 .طالبأيب  احلسن بن عيل بن اإلمامحسن املثنى بن  اإلمامبن 

 - صنربة - بساح - نصار) ومنهم اجلبارنة وهم عائالت :

( حسن) الرشيف جبارة بن حسني أبناءهم ( الرمايلة - السعادات - دخيل - البايت

ن حسن بن عيل ب إبراهيمدة الزوامل بن صالح بن سابن زامل جد ال( ونس) بن وشن
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بن حمفوظ بن ثابت بن موسى بن حممد بن محدان بن راشد بن ثامر بن موسى بن حمطم 

مل بن سامل بن فاتك بن هاشم بن هشيمة بن هاشم بن فاتك بن عيل بن سابن منيع بن 

موسى  اإلمامعيل بن صربة بن موسى بن عيل بن حسن بن جعفر اخلواري بن السيد 

 بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بنالكاظم. بن جعفر الصادق 

.طالبأيب 

 هم يف الزوك الرشقية مركز املنشأةو الزوك بطن من هوارة ذكره القلقشندي

الزوك الغربية مركز املنشأة جدهم االعيل شيخ العرب حممد الزاكي الرشيف الذي و

الرشيف عوض بن مهام بن عزب اخلنانيس بن محودة بن عيل  أبناءنزل بتل الزوكي وهم 

بن عبد احلميد بن  أمحدالعنني بن أبو  بن عوض الشابك بن مطاوع الرشيف عزب بن

بن عبد اللطيف بن خليل بن رشف الدين بن خلف بن وحيش بن شمس الدين  إبراهيم

 إسامعيلحممد بن السيد  بن جاد اهلل بن حممد هبي الدين بن عيل بن عمر بن عمران بن

بن السيد عيل بن السيد ( جد العمريني احلسينيني) الزهري بن السيد عمر املغريب الفايس

عثامن املغريب الفايس بن السيد حسني األنور بن السيد حممد بن السيد موسى بن السيد 

بن  بن السيد حممد املهتدي( جد التقويني) حييى بن السيد عيسى بن السيد عيل التقي

السيد احلسن اخلالص بن السيد جعفر الزكي بن السيد عيل اهلادي التقي بن السيد حممد 

د بن السيد موسى ( دة الرضوينيساجد ال) بن السيد عيل الرضا( جد فرع اجلواد) اجلوا

بن السيد جعفر الصادق بن السيد حممد الباقر بن السيد ( دة املوسوينيساجد ال) الكاظم

املؤمنني  أمريبن ( دة احلسينيةساجد ال) احلسني اإلماملعابدين بن زين ا صغرعيل األ

  .(دة العلوينيساجد ال) عيلّ 
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 ال الدمرداش الرشيف باملنيا جاء ىف خمطوطةا

 قايض فاس حممد الدمرداشإىل  موجه من الباب العايل

صعيد مرص للصلح بني قبائل اهلوارة إىل  بأن يتوجه بصحبة اخيه مهام

مرصمكث حممد الدمرداش يف املنيا إىل  وعيل الفور ذهبا االثنان اكاملتخاصمة هن

اجلنوب للصلح بني قبائل اهلوراة فلامذا مكث حممد إىل  وذهب اخيه مهام سيبك

جنوب الصعيد وتم الصلح عيل يدية بني قبائل إىل  الدمرداش باملنيا ؟ وذهب مهام

هلوارة ان يبقي معهم كشيخ مشايخ اهلوارة املتخاصمة وبناء عيل ذلك طلبوا منه مشايخ ا

قبل مهام هذا االختيار اجلامعي من مشايخ  .املغربإىل  اهلوارة وال يرجع مرة اخري

شيخ مشايخ اهلوارة ولقب باهلواري منذ تللك اللحظة ولذلك فهو  أصبحاهلوارة و

 . الرشيف اهلواري

 هم و األدارسةينتسب بنو زيان لقبيلة زناتة وقيل من نسب الزيانية:

 كرباأل إدريسبن  صغراأل إدريسالقاسم بن حممد بن عبد اهلل بن إىل  بنو زيان

ن؛ وملا جاءت ساكان حاكام عىل مدينة تلم(، م 974م ـ788) األدارسةجد الرشفاء 

جلؤا واندجموا يف بني عبد ، وملا تغلب الفاطميون، الرضبة القاضية عىل يد الفاطميون

أصل أهنم  نسابامليثاق حتى يظن من هو جاهل باألو الواد وكتبوا بينهم عقد العهد

قال التنيس ال  (وابنه وبنيه اندجموا كلهم يف الرببر إدريسهذا كام حدث مع ) واحد

من ذرية أهنم  خالف يف رشف بني زيان وإنام اخلالف فيمن كنا سلوا منه فقال بعضهم

من أهنم  نهم من قالوم إدريسبن  أمحدمن ذرية أهنم  ومنهم من قال إدريسحممد بن 

من ذرية القاسم بن حممد بن عبد اهلل بن أهنم  ومنهم من قال إدريسذرية القاسم بن 

وهذا  إدريسمن ذرية عبد اهلل بن أهنم  وهذا هو الصحيح ومنهم من قال إدريس
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عبد الرمحن بن يوسف بن الرشيف زّيان  أبناءوكلهم من ، صحيح أيضا؛ ومنهم من قال

 وكثري من العلامء، الذي ينحدر منهم السنوسية األدارسةالرشفاء ، بن زين العابدين

د ، الصاحلني. وسئل يغمراسن بن زيان ـ بالرشف وإثبات نسبه إليهو فقال: إن كان املرا

فهو عند اهلل سبحانه.. ، خرىفهو ما نحن فيه؛ وإن كان القصد رشف األ، رشف الدنيا

سب الرّشيف للزيانيني خالفا عن شقيقه حييى وقد فنّد عبد الّرمحن بن خلدون قضية النّ 

زناتة مصدرها عبد الرمحن بن خلدون..؛ ونسب بني إىل  بن خلدون. نسب بني زيان

فأصل ، لعبد الرمحن. إذن صغرمصدرها حييى بن خلدون األخ األ األدارسةإىل  زيان

بالد املغرب بني زيان يتضارب بني فكرتني رئيستني: تبناها فيام بعد معظم املؤرخني يف 

 ، واألندلس.. فمنهم من اعتمد عىل قول عبد الرمحن بن خلدون

ك الطوايب بن  75بجرج من كتاب اجلامع لصلة األرحام الصفحة  عيل الرشا

 - املنشاه - نجع العسريات) الطوايب الرشيفآل  السيد حممد املغازي نسب ارسه

  (سوهاج

حممد بن عبد اهلل بن منصور بن عبد الكريم بن يوسف بن بن  أمحدمن ذريه 

بن حممد  إبراهيمبن  أمحدعيل الرشاك الطوايب بن شحاذه بن حممد املغازي بن حسن بن 

بن عمر بن عيل بن عثامن بن حسني بن حممد بن مويس بن حيي  إسامعيلبكر بن أيب  بن

د بن عيل بن حممد املهدي بن احلسن العسكري بن ع عيسىبن  يل اهلادي بن حممد اجلوا

بن عيل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين لعابدين 

 .احلسني ريض اهلل عنه اإلمامبن 

  :(عىل - فريح - حممد - منصور) أعقبصاحب النسبه فقد  أمحداما 
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 عقبأالذي وعبدالظاهر أمحد أعقبفقد ( 1) والنسبه يف هذه الصفحه ملنصور

 نساح - عبد الرمحن - عبد املحسن - حسن - حممد - أمحد) أعقبالذي  عبد الرحيم

 ( حممود - عبدالظاهر -

 أعقبمهام وعيل وحممد اما عالم فقد و عالم أعقبفقد ( 2) اما حممد

 أمحدرشيف و أعقبصربه وعاطد واما هاشم فقد  أعقبصابروهاشم فاما صابرفقد 

فقد  أمنيوعبد الرحيم اما  أمني أعقبفقد  أعقبم فقد وعيل واما واما مهام اخ عال

 السيد وذكي وحمروس ومهام أعقبقدري والسيد وحممد واما عبد الرحيم فقد  أعقب

عيادي والسيدوعبداهلادي فاما  أعقبوعيل واما عيل اخ عالم املذكور عاليه فقد و

ادل واما عبد رفعت وحممد وع أعقبواما السيد فقد  أمحددرويش و أعقبعيادي فقد 

 حمروس وذكي أعقبعيل واما حممد اخ عالم فقد  أعقباهلادي فقد 

 كال من أعقبعبد الرحيم بن عبد الظاهر املذكور اعاله فقد ( 3) واما حسن

 أعقبالسيد فاما حممد فقد  - عبد الكريم - عبد احلليم - عبد الرحيم - حممد

وحممود واما عبد  أمني أعقبرجب ونارص واما عبد الرحيم فقد و حسن وصدقي

 مي وعبد احلليم وهاشمسا أعقبرشيف وعبده اما رشيف فقد  أعقباحلليم فقد 

 أعقبحممد ومعتز واما عبد الكريم فقد  أعقبويوسف واما عبده فقد  أمحداهياب وو

السيد ووحيد وحسن اما  أعقبحمروس الذي  أعقبارشف وحسند واما السيد قد 

وخلف اهلل وجاد  أمحد) كال من أعقببن عبد الظاهر فقد عبد احلليم ( 4) عبد املحسن

توفيق وصديق ومجال وخالد واما خلف اهلل  أعقبفقد  أمحدحممد فاما و وعبد الرحيم

عيد ونبيل ووليد واما  أعقبعبد املحسن وحممود وعمروحممد واما جاد فقد  أعقبفقد

 أعقبملحسن فقد عبد املحسن وحممد واما حممد بن عبد ا أعقبعبد الرحيم فقد 
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 صفوت

 أمحدحممد و أعقبعبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد ( 5) واما عبد الرمحن

بن عبد الرمحن فذريته بكفر  أمحدواما  أمحدكامل وعيد و أعقبفاما حممد فقد 

 الشيخ

خلف الذي عقب  أعقبعبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد ( 6) نسااما ح

عبد الرحيم بن عبد ( 7) ن اما عبد الظاهرورجب وشعبا أمحدن وفكري والسيد وساح

عطاواما  أعقبفقد  أمحدوتركي وخليفه ومحاده وحممد اما  أمحد أعقبالظاهر فقد 

عيل وابو  أعقبالسيدو حممد واما محاده فقد  أعقبخليفه فقد و عيل أعقبتركي فقد 

بن عبد  عبد الرحيم) العال وعبد الظاهر وعبد الرحيم وعبد الفضيل وعليوواما حممود

 أعقباما حممد فقد ( وعبد احلليم أمحدو عبد احلميدحممد وياسني و أعقبالظاهر فقد 

فوزي وحممودواما عبد احلميد  أعقبمحزه وعز الدين وصربه ورجب واما ياسني فقد 

 سعد وابو السعود أعقبفقد  أمحدالبدري ومجال وعبد احلليم وعيد واما  أعقبفقد 

 تودر بن حممداهلواري قرية التوادر.مركز.البلينا سميت عيل اسمه مرياأل

حمسن  مرياألاملحاسنه خط احلاجر جرجا اما  قريةاآلن  حمسن سميت عليه مرياألوأخيه 

عائالت املحاسنه التالهيه نسبه تالهيى ابن  أكربتالهي  أعقبفله ابن اسمه مر الذي 

 مر

عيسى وعائالت عبد القادر وعائالت مرزوق ) وافرع تالهى عائالت

 ( وعائالت عبادى
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بر والبكوره وهم بنو عيسى بن تالهى ) وهم عائالت العبباده وحجازى اجلوا

بن عيسى بن مر بن تالهى بن املحاسنه العيادى  عبد القادربن مر بن املحاسنه العيايدى 

نه العيادى وعبادى بن تالهى بن مر بن املحاسنه مرزوق بن تالهى بن مر بن املحاس

العيادى وبكر بن تالهى بن مر بن املحاسنه العييادى وجابر بن تالهى بن املحاسنه بن 

والنسب الرشيف  ومرعي. تودر اتنني مها فارس أبناءحمسن و مرياألمر العييادى واما 

بن السيد حسن االنور بن عايد عايد ا مرياألللتوادر واملحاسنة ومها تودر وحمسن ابن

انتهاًء بالسيد حممد اجلواد بن عيل . بن السيد حممد إبراهيمالسيد عيل البدري ابن السيد 

 الرىض بن السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق بن عيل زين العابدين 

آل  - شحاتآل  - فسوسهآل  - لوهساال ع) فارس بن تودر مرياأل أحفاد

آل  - نصريآل  - عزبهآل  - حسنآل  - تنكآل  - حجاجىآل  - تركىآل  - عتامن

لليفآل  - عارفآل  - جودةآل  - أمحدال ) مرعى بن تودرمرياأل أحفاد( زقىل  - أبوا

 ( محزةآل  - شيمىآل 

عايد ابن السيد حسن االنور  مرياألسالمة بن  مرياألهم ذرية 

د بن . بن السيد حممد إبراهيمبن السيد عيل البدري ابن السيد  انتهاًء بالسيد حممد اجلوا

عيل الرىض بن السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق بن عيل زين العابدين بن 

 - حمسنآل  - ال توادر) وهم عائالت عايد مرياألطالب ذرية أيب  احلسني بن عيل بن

 ب سالمةنس تفعوير( سالمة أوالد–ابوعمرية  - ابومحدون - حضريىآل  - عبدونآل 

–عبدالعظيم  - حممد - كامل) سالمة أعقبعايد وقد  مرياألسالمة بن  مرياألإىل 

وينترشون ىف سوهاج واملنيا ( السيد - عبد اهلادي - كامل - عبد املوىل - موسى

 .أسيوطو
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 لغلباأو  علباويأو  هوارة غلبان باسموذكرهم القلقشندي 

مل بن فارس بن هزل بن عوض سابن  أمحدالرشيف غالب بن حممد بن  أبناءهم 

ج الدين بن بن عبد اجلليل بن  إبراهيمبكر بن أيب  بن عبد اجلليل بن نرص الدين بن رسا

بن عبد املحسن  إبراهيمبن حممد ابوجعافر بن يوسف بن  عيسىبن  إسامعيلبن  إبراهيم

بن عيل التقي بن حممد املهدي بن حسن  عيسى بن حسني بن حممد بن مويس حيي بن

اخلالص العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن مويس الكاظم بن 

 ن عيل زين العابدين بن احلسني بن عىل أقربجعفر الصادق بن حممد الب

 عائالت غالب اهلواري منترشة ىف مجيع املحافظات املرصية

 من األدارسة رشافبيت داود: عائلة من األ رشافنسب هوارة بيت داود األ

ذرية الرشيف زعري بن عيل بن محد بن عبد اهلل ، يف جرجا بسوهاج، بني احلسن السبط

  احلسني.درييسامللقب بزعري بن رايض بن عيل املغريب بن دويدار الفييل املشايش اإل

 ( 47ص 9عدد رشافجملة األ)

 ب والربايديه واحلامدنه وهم هواره وينسبوا ساحآل  ت بيت داود وهم ىفعائال

داود بن عرس من ذرية الرشيف زعري بن عيل بن محد بن عبد اهلل  كربجدهم األإىل 

ى احلسنىدريسامللقب بزعري بن رايض بن عىل املغربى بن دويدار الفيىل املشاشى اإل

الرشقية  لقشندي يف هوارة مرص ونسبهم رشيف ويوجد بالتناغةذكرهم الق

بطن سبعاوى وبطن فياض ويوجد بالتناغه ) توغان ومنهمإىل  ربيع يصل نسبه أبناء
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حممدالصغري بن زايدوكلهم من ذريه زايد أبناءو( كيالنى - الروابعه) ربيع أبناءالغربية 

بن بن عبد الغني  أمحدذريه زايد بن  بن توغان االصغ من أمحدبن عبد الغني بن  أمحدبن 

بن توغان بن عريش بن حممد بن مويس  أمحدبن حممد بن  صغربن توغل األ أمحدبن 

 مرياألمحد بن حممد ابواجلعافر بن  مرياألاجلريف بن حممد امللقب جعفر بن حممد بن 

 ىعيسيوسف املغريب بن عبد املحسن بن حسني الفايس بن حممد بن مويس بن حيي بن 

د بن  بن عيل التقي بن حممد املهدي بن حسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلوا

 عيل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين 

هم ذرية الرشيف عريان بن عباس بن مايض بن عبيد بن محد بن عبد اهلل بن 

 األولبد اليمه بن السيد عبيد الدهان بن حسني بن حممود الثاين بن حسني بن حممود ع

 بن فخر الدين( با الدويس) بن ياس امللقب( نزيل قرية احلصني جنوب احللة)

قطب الدين بن عزيز بن خليل بن حممد بن عامد الدين  إبراهيمبن ( بةساالشجري الن)

بن فضل اهلل بن ( بدر الدين) بن نور الدينبن حياة الدين بن رضا بن رشف الدين 

تراب الدين بن نعمة اهلل بن هاشم بن حسني غياث الدين بن نارص الدين بن حسني بن 

سبحة بن أيب  حممد احلسن بن عيل بن موسىأيب  عيل حممد الصبيح بنأبو  عبد اهلل بن

عيل زين  بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن املرتىض إبراهيم

 العابدين 

بة أبوكريشة فهم هوارة وهلم نسب عىل كريشة ) من ذرية أرشافأهنم  أما عرا

السقاف بن عىل بن علوى بن حممد بن عىل  عبد الرمحنبن  إبراهيمبن  عبد الرمحنبن 
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صاحب بن علوى بن حممد  عبد الرمحنبن  أمحدصاحب احلوطة بن حسن الطويل بن 

املهاجر بن عيسى بن  أمحدمرباط بن عىل بن علوى بن حممد بن علوى بن عبيدالله بن 

 حممد العريىض بن جعفرالصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني 

به وهم  وعامر–بن حممد  السحيوى بن يوسف) هذا ما جتامع عليه مشايخ عرب العرا

–سن بن حممد بن مجعه وح - الرشيف غريب بن عبد الباقيو– الرشيف يوسف بن

 مرياألو يوسف بن هارون مرياأل وحكم–والرشيف حمروس  - مجعه حممد بن ومنصور

لقبائل من يرث اهلل األ( يوسف بن غابه ومن عليها ال يدفن فيها  رضعىل جبانة مقابرا

 رشيف خارج القبائل املذكوره من اقباط وغريهم من رشق القبائل وال يدفن فيها غري

زراع هاشميه ال تزرع وال تسكن فيها احد الهنا آالف  القبائل مسرية عرشه بحريوهي 

السحيوى سدس وعامر سدس  -)  رت جبانه للمسلمني كانت عليه واهلل شهيدسا

والسحيوى ينحر عرشه من  .(وحسن سدس ومنصور سدس وسدسن احلاج حمروس

ومنصور عرشه هذاله وماشهدنا االبل وعبد الباقى عرشه وعامر عرشه وحسن عرشه 

 عليه السنه خلت من شهر رجب سنة تسعه وعرشون ومائه والف

مل السحيوى بن يوسف ساهارون ن حسن ن ) هو من ذرية 

بن حسن بن عبداملبدى بن يوسف بن مصطفى بن مرشدبن عبدالاله بن حممود بن 

فريج بن حممد  عبد اهللبن  أمحدبن  عبد اهللم الدين بن ساعبدالاله بن عبدالغفار بن ح

بن عبدالرب بن حممودوجية الدين  عبد املحسنمنيع بن جعفرالدجلاوى بن يعقوب بن 

 ( بن موسى بن محاد بن داوود بن يعقوب املنصورى بن تركى بن قرشلة احلسنى

 إبراهيم الرداد بن عبد الظاهر بن إبراهيمهم ذرية الرشيف بديني بن الشيخ 
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بكر أيب  بن حممد بن إبراهيمامللقب حممد اخلالص بن حسن االبطح بن عيل البدري بن 

بن عمر بن عيل بن عثامن بن حسني الفايس بن حممد بن مويس بن حيي بن  إسامعيلبن 

بن عىل التقي بن حممد املهدي بن احلسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد  عيسى

د بن عيل الرضا بن  مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين اجلوا

 العابدين

يف نجع  أقاربال متيم وال عياط وال سيد وال جاد وهلم ) وهم عائالت منهم

آل  نجع محادي ولوالد طوق غربو يف ارمنت األقرصالريش أبو  اهلو ويف قريةمحادي 

 متام

قرية  - - أسيوطحممد مركز ابنوب حمافظة بني  ل عيسى بأبوتشت قريةوا

إىل  القرية يرجعاسم  هاجرت منهالذي اخلضريات مركز نجع محادى حمافظة قنا املوطن 

  حممدبني  وهو من اخلضرياتاسم  واسمه يارس خضري ومنه كرباجلد األ

وايضا عائله الطويل باجليزه هي امتداد  أسيوطيه هي امتداد للعائله االم بالزاو

لعائله الطويل بالزاويه وهم جدهم الرشيف عيل الطويل بن حسني امللقب طناش بن 

حممد بن حممود بن حممد بن عيل بن حسني بن حسن بن حسني بن حسن بن عيل بن حممد 

حسني بن حسن بن بن  أمحدبن عيل بن حممد بن زيد بن حممود بن منصور بن عبد اهلل بن 

ابن الشهيد احلسني برغوث  أمحدأبو  بن عبيد اهلل أمحدشويك بن حسني بن أبو  بن عيل

 اإلمامبن  بن زيد بن احلسني بن احلسني كرببن حممد األ أمحدبن عبد اهلل بن حسني ابن 

 . طالبأيب  عيل بن احلسني بن عيل زين العابدين بن
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يف قرية أيًضا  والدوار وهم العائلةلبيوت القديمه اخلاصه بنجع ابوكبريه وهبا ا

 يعقوب

نجدي آل  أسيوطالطويل وشهرهتم بيت بطيخ/ وأبو  مويسآل  ويف بيت عالم

/ 

منطقه م منشية اجلبل االصفر مركز اخلانكه اآلن  يسكن العائلة أبناءوكثري من 

الطويل أبو  د عائلة مويسوشلتوت ومويس ج عبد اخلالقو إبراهيمحمافظة القليوبيه هم 

 ببيت عىل

 أسيوطاملشا يعه مركز الغنايم  قريةالطويل بأبو  ونجدي جد عائلة نجدي

بن عالء الدين بن  نور الدين/إىل  هم ينتسبوا 

بن رشف  عبد الدايمبن  نور الدينبن  عبد الدايمأصيل بن عامرة بن موسى بن عىل بن 

بن عثامن بن خرض  إبراهيمعون الدين بن رشف الدين اليافعى بن بن  صغرالدين األ

بن حييى  بن عىل بن عثامن بن حسني الفاسى بن حممد بن موسى بنحييى  بن موسى بن

د بن  لزكى بن عىل اهلادى بن حممد اجلوا عيسى بن عىل بن حممد بن احلسن بن جعفرا

باقر بن عىل زين العابدين بن عىل الرضا بن مويس الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد ال

 .احلسني بن عىل

منة تقيم يف  أوالد باسمذكرهم القلقشندي يف هوارة مرص  مؤمنني وعائلة املوا

صاع يف املغرب ويف أبو  صاع املغريب ولد حممدأبو  بني محيل سوهاج وهم من ذرية حمد

ومنها تنقل يف بالد املغربإىل أن استقر يف ، ءقية احلمرا ساأرجح الروايات أنه ولد يف ال
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فدفن ، بع اهلجريساأن وافاه األجل يف القرن الإىل  وأقام فيها، بلدة سبيبة بالقريوان

غرارة استقر هو أبو  وأليب صاع شقيق يعرف بسالم، فيها ورضحيه هناك مشهور يزار

هم جدها سيدي أحممد اآلخر يف بلدة مارث التونسية ما بني واليتي مدنني وقابس نسب

أحممد ابوصاع  سيديابوصاع دفني جوف سبيبة قرب سبيطلة يف القطر التونيس..و

بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد  أمحدهوأحممد بن سليامن بن عمران بن 

بن عبد اهلل بن حممد بن احلسن  كرباأل إدريسبن  صغراأل إدريسالرحيم بن عبد اهلل بن 

 بن عيل

وهذا نسب حممود احلاج موسى بن حممد ابن السيد حممود بن موسى بن نرص 

 بن الواصل بن محدان بن عبد الرحيم بن محدان بن عبد املجيد بن أمحدبن حممد بن 

بن حيرضى بن محدان بن  صغرمنصور بن عبد الرحيم بن تاج الدين بن حممد األ

بن حسن بن عبد السالم بن حممد بن عبد اهلل بن عبد  أمحدش بن عىل الطويل بن االدب

بكر بن عىل بن عيسى بن ابا حرمه بن السيد سالم بن مروان أبو  السالم بن مشيش بن

بن عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى بن احلسن  إدريسبن مزواربن حيرض ابن حممد بن 

 بن عىل 

العارف باهلل السيد محدان وله مقام وتسمى بصوص وجدهم  أعقابوهلم /

عىل والعقبيه والشطب أبو  واخلوى وخور بحريعائله احلامدنه والعضالب باحلجز 

 أوالدمركز ادفو و/اهلواشم بالغابات مركز البلينا واحلامدنه و بحريوالديرواحلجز 

و خلف مركز اوال د طوق واملجابره مركز جرجا والزعريات بالبصليه مركز ادف

موسى باجلحاريد واحلراجيه ونجع عتامن بمركز  أوالدوالزعريات نجع دندره بقنا و
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 بحريدشنا والصوصه بفاو 

إىل  كرة وهي تنتميساالعائالتبناحية الع أشهرو أكربعسكر من آل  تعد عائلة

/ حسن  اماإلمإىل  ي ملرص وتنتسباإلسالمقبائل اجلزيرة العربية التي جاءت مع الفتح 

 العسكريالرشيف اهلاشمي

 أسوانيف مرص من ( عسكر) وهي جزء من عائالت( الشخورة) باسموتلقب 

يف كيامن املطاعنة وأصفون ) كرةساالعأو  عسكرآل  وتوجد عائالتاإلسكندريةإىل 

 وهم( والرشقية - وأبوتيج – والباليزة - وشطورة - وبلصفورة– والقرعان–وبرديس 

 لدول ا وبعض املرصية املحافظات كثري يف منترشون

 بيت - مطاوع–بيت عبدالاله ) عدة بيوت من أمههاإىل  كرة بربديس وينقسموا ساالع (

وتوجد  (والرضاونة - بكر بيت - عويس بيت - رحاب بيت - شلبي بيت - جميد

آل  - الشوخيات) كرة مثل عائالتساعسكر ومجيع عائالت العآل  حاالت نسبكثرية بني

 ( دسع –خالف  - الغرباوي البصلية - الكاشف - العوجيز - الشيمي - خليفة

عقبة من جذام بني  وقيل من سليمبني  من احلرابى من من اهلوارة وقيلأهنم  قيل

من ذرية اجلباىل هو ابن عبد اهلادى ابن عوكل العبادى احلرابى ابن  رشافوقيل من األ

حممد أبو  حممد القاسم بن احلسنأبو  طالب حممد بنأبو  عراين بنالش اإلمامعقار من ذرية 

طباطبا  إبراهيمعبد اهلل الرئيس بــن أبو  أمحدجعفر الكويف بن أبو  بن عيل الكويف بن حممد

أيب  الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن عيل بن إبراهيمالديباج بن  إسامعيلبن 

 سحاىلاجلبايل املشهورين بالآل  طالب
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وهم من ذرية عقار القاطنني بالقنفذة مركز حىل بمكة املكرمة ذرية حممد عبد اهلل بن 

حىل اجلبايل والذي عقب عىل وعبد اهلل ونذكر منهم عىل سبيل املثال ساحممد عبد اهلل ال

عبد  مرياألال احلرص/ الرشيف محود بن حممد بن محود بن عبد اهلل بن حممد عبد اهلل بن 

عبد اهلل بن حممد اجلبايل اجلد اجلامع آلل اجلبايل بالوطن العريب وقد عقب  القادر بن

 – أمحد – حممد – عمر – اهلل عبد –دة / موسى ساالرشيف محود بن حممد بن محود ال

 بالقصيم اجلباىلآل  وغريها النورة باملدينة إبراهيم

لجباىل فروع وعشائر ول( عقب سليامن وعبد اهلل وحممدالذي هم ذرية عىل بن عبد اهلل 

 هوارة أنسابوالرياض من جروب ( بريدة) بمكة املكرمة واملدينة املنورة والقصيم

 اخلراشوةأو  اخلراشى

وبخيت اخلراشى وهلم  ينتسبوا ملحمد اخلراشى من العائالت املرصية الشهرية

لموا كنوا من النصارى ثم أسأهنم  أما الشائع عليهم رشافدة األسامن الأهنم  نسب عىل

ومنهم  رشافبا يف نقابة األساوكان منهم /الشيخ رفعت مطاوع اخلراشى كان ن

الشيخ/ياسني حممد اخلراشى نزيل الفيوم وهلم فروع بالبحرية والفيوم وىف صدفا 

 واملنشاة بسوهاج أسيوطوديروط ودشلوط والقوصية ب

ء خترج من التي  :هوأسم للنباتات اخلرضا

يعرف باحلشيش الذي وكذلك للنبات املخدر  اإلنعامستنفع منها كثري وي رضاأل

أبوحشيش أوأبوحشيشة يف أو  وكذلك هم عائالت وقبائل عربية وينترش احلشاشني

م أنساهبوأختلف يف  بحريكثري البلدان العربية ففى مرص ينترشون يف كثري القرى قبىل و

نرص يوسف من املحد من الآل  نرميزان مآل  وهم بطن منفاحلشاشني طائفة قديمة 

لعراقمن عبدة من شمر من شمر الطائية  اهلل ، يف العراق وهوماذكرة العزاوى يف عشائرا
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 باسممن قبائل اليمن ويشتهرون  األردنأما يف بالد الشام وهم سكان شامل ووسط 

، ةأبوحشيش أواحلشايشة وهو ما ذكرة نزية املؤيد يف كتاب رحلة يف بالد العرب السعيد

عبد العباس بن بني  وىف القدس الرشيف هم من األردنحسن ببني  وهم من قبائل

بطن من حشيش بن كعب بن أهنم  وذكروا كذلك ومن عشائرحوران بسوريا املطلب

وهلم نسب أنامر بن ناشج بطن من وداعة من القحطانيني من كتاب االكليل للهمدانى 

يش بن حسني بن حممد بن حممد بن حممد أبوحش) احلسينني فقيل رشافمن األأهنم  عىل

 إبراهيمبن عباس بن حممدبن يوسف بن يوسف بن موسى بن  عبد املنعمبن  إبراهيمبن

بن عمر بن عىل بن عثامن  إسامعيلبكر بن أيب  بن حممد بن إبراهيمبن رزين املغربى بن 

بن  بن حسني بن حممد بن موسى بن حييى بن عيسى بن عىل التقى بن حممد املهدى

احلسن العسكرى بن عىل اهلادى بن حممد اجلواد بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن 

، طالبأيب  جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن عىل بن

، ما هو أسم أكثروأنا أرجح أنه صفة 

/عىل  باسمري هم ينتسبواإىل شيخ العرب /عىل بن حممد بن عربى الشه

ىف  عمر وقيل كان جدة أوالدوهو من هوارة  الكرارجى وله أخ يسمى احلج/منصور

أول من سكن مدينة  جيش القائد جوهرهذا ما جاءىف وثيقة هوارة الكرارجية وهو

فؤاد  أمحدالكالرجى فيقول أ.د اسم  املنشاة بوالية جرجابعد ما هجرها أهلها قديام أما

تعنى املخزن وأن وهي  األصلرتكية أن كلمة الكيالرفارسية متوىل أستاذ اللغة ال

احلاج واملشاركني يف موكب مريالكيالرجى تعنى اخلازن وهو أحداملوظفني املعاونني أل

 عبد اخلالقالدسوقى وقيل من ذرية/ إبراهيماحلج وله نسب عىل أنه من ذرية الشيخ/
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بن موسى بن القاسم بن  عبد اخلالقالطيب بن حممدالكاتم بن أيب  بن حممد بن

د بن عىل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفرالصادق بن  جعفرالزكى بن حممداجلوا

 . طالبأيب  حممدالباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني بن عىل بن

وقيل سمى الكرارجى هبذا االسم ألنة كان فارس مشهور بالكر عىل أعدائة 

 ىف احلروب

حممد  - مصطفى - الزينى نافع) كال مناحلج /عىل الكرارجى  أعقبوقد 

 - جندية - سكر - املصونة) ومن اإلناث( الزينى شافع - الزينى أبوبكر - عربى

 ( أمنة - محدة - تركية - سليمة

 ( من جرد هوارة الكرارجية باملنشاة) 

 مل من جهينة وقيل منسابني  وقيل من رشافقيل أهنا من األ 

 أرشافأما ىف السودان فهم  يمنية وهم ىف قنا من القبيلة الصوامعةمل من خلم السابني 

أيب  عىل بن اإلمامن عىل زين العابدين بن احلسني بن أقربوجدهم حممد الب حسينيون

– اجلقيالب– الكامبوباب– الفقرياب –النويالب ) طالب ومن فروعهم بالسودان

– الفريامب– الشقيقني– اجلغيالب– املسيخاب– احلايداب– املوسياب احلامداب

خنة– القرباب–حياب الرا – الكرواب– يدساامل  كان فقد مرص ىف أما( احلجوز– الرسا

 قبيلة شيخ األحدب بأبن الشهري العركى احلت واصل بن حممد/ العرب شيخ منهم

 عليها وقىض املامليك حكم عىل للقضاء كبرية بثورة م1353 سنه قامالذي  عرك

تقسيم الصوامعة  ىف فهى العركى قرية أما جهينه من عرك بيلةق السودان وىف املامليك

– احلامدنه - أبوعايد– جاد اهلل - يوسف) الصوامعة وهبا عائالت أبناءكام قال ىل أحد 

–نجع صقر ) منهم ويتبعها نجوع كثرية وغريهم( موسى - السالطنه
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 ( السعادة دير– النخلة نجع - الزعرة نجع - غانم نجع

 عزبه–مود حم عزبة - القامنه–البطحة/ أبوعمورى ) 

بدة–احلامدية ) الربامهة - زليتن - الشاليلة– حممد  السالطنة– البطاحية– اهلرا

 فقيل رشق الصوامعة سكان هم اهلناتشة( أبوقناوى– عليو بيت– اخلاليلة– احلامدنه–

بة ىف واملنشاة طهطاو قنا ىف روعف وهلم هوارة وأهنم هاللبني  منأهنم  عنهم  عرا

زيزو فرع حديوى أبوهنتش هذا عىل قدر ما مجعت ومعذرة ان نسيت أبوعو أبوكريشة

 احد 

احلق الشهري  جاد) ويسمون اخلطبة وهم ذرية :

شمخ بن  أمحداحلسينى بن  بامللوشى بن معوض اخلطيب بن عمران بن حييى بن حممد

ج الدين بن  نرص الدينالنمسى بن  عبد اجلليلض بن سالمة هزل بن عو هوبر بن رسا

الدين بن حسني األبطح بن حسن األنوربن  عىل نور الدين بن حممد مجال الدين بن نور

 طالبأيب  احلسني بن عىل بنبني  املغربى من إبراهيمعىل البدرى بن 

لوشني امل - معوض بنجع طايع بسوهاج أوالد) عمومة لعائالت أوالدوهم 

 . (الساموى بالفيوم - اخلطبة بدشلوط - أسيوطقراعة ب - بدرنكة

ويقال عليهم الزواتنة من العائالت املغربية قدموا مرص يف : 

زيتون بني  من( عثامن - أمحد -)عبد القادر  السلطان بيربس قدم ثالثة أخوة وهم عهد

القبارى وتقابلوا مع  سيديار وسكنوا بجو اإلسكندريةإىل  فتوجهوا  رشافمن األ

بإدكو بالبحرية وسكن  رالقاد سى فنصحهم بالتفرق فسكن عبدالعباس املر الشيخ أبو

 بالربلس وسكن عثامن الصعيد. أمحد
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 املغرب  - اهلواريني بتنجداد األدارسةمع جرد نسبه بالكامل الرشفاء 

اهلواريني إشهاد عديل بداخله  األدارسةالرشيدية من مقدم الرشفاء  إقليممن تنجداد ب

ـه وتاريخ إشهاد قايض  1253عام  األوىلمجادي  16ظهري ملكي علوي مؤرخ بـ 

م عام  كتابنا هذا أسامه ) ـه يقول الظهري 1258مكناسة الزيتون هو خامس حجة احلرا

ت طيه ونرشه يستقر بيد ماسكه الرشيف الربكة السيد اهلل وأعزه أمره وجعل يف الصاحلا

اهلواري نفع اهلل به يتعرف منه بحول اهلل وقوته وشامل يمنه وبركته  عبد اهللالعريب بن 

م وحاشيناه عام حرتام ومحلناه عىل كاهل املربة واإلأننا أسدلنا عليه رداء التوقري واال كرا

م من  املخزنية فال خترق عليه عادة وال حيدث ئر الكلف والوظائف ساتطالب به العوا

يف أمره نقص وال زيادة ومن رام أذاه بسوء فال يلوم إال نفسه وعىل الواقف عليه من 

عاملنا ووالة أمرنا العمل بمقتضاه والوقوف عند حده وال يتعداه صدر به أمرنا املعتز 

سخة خمترصة ـه ومع الظهري الرشيف ن1353عام  األوىلدس عرش مجادي ساباهلل يف 

الشيخ ن ب( بفتح احلاء) بن سيدي حممد أمحدفهو سيدي  (اهلواري أمحدمن ترمجة سيدي 

العارف باهلل سيدنا وموالنا حممد اهلواري الذي يوجد رضحيه بمدينة وهران املتويف 

بن موالي  أمحداهلواري بن موالي عمرو بن موالي  اإلمامهجرية املكنى ب 843سنة 

زيد بن موالي عيل بن موالي املهدي بن أيب  بن موالي عيل بن (بفتح احلاء) حممد

ر بن سيدي موسى بن سيدي عيسى ساسفيان بن سيدي زكرياء بن سيدي يأيب  موالي

أيب  بن عبد الكريمبن سيدي حممد بن موالي  عبد القادربن سيدي حممد بن موالي 

يدي قاسم بن موالي بن س إبراهيمبن موالي  عبد اهللبكر بن سيدي صالح بن موالي 

بن سيدي حممد بن موالي عيسى الذي يوجد رضحيه بآيت اعتاب بن  عبد الرمحن

عبد دفني زرهون بن  كرباأل إدريساألزهر الذي يوجد رضحيه بمدينة فاس بن  إدريس
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طالب وكتب هذه الشجرة أيب  الكامل بن احلسن املثنى بن احلسن بن عيل بن اهلل

 حممد بن احلاج العريب عالم اهلواري ـاملباركة عبيد ربه تعاىل 

توجد  ولكنمن املعروف أن قبيلة مغراوة قبيلة بربرية من زناتة من املغرب 

أبو  ومن األمانة البحثية البد من عرض مجيع الوثائق يقول رشافوثاثق ترفع نسبهم لأل

 أصلهمو األخرضزلوا عىل الواد ويف تادلة بنو فارس ن بكر املكنايس الشهري بالسيوطي

 يعقوب الرشيف وجدهم أوالدن واخواهنم فيجبل مغراوة من مازونة فهم سامن تلم

بن  أمحدفارس عبد العزيز بن عبد اهلل بن موسى بن احلسن بن يعقوب الرشيف بن أبو 

بن حييى بن ( املدعو دمحان) يوسف بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن

بن  إدريسبن حممد بن  أمحدبن عبد الرمحن بن يعىل بن عبد العال بن  أمحدمد بن حم

ويف جبل مغراوة  طالبأيب  بنعبد اهلل الكامل بن احلسن بن احلسن بن عىل  بن إدريس

ن دمحان ببن حممد  عبد اهللبن  عبد العزيزد بن يوسف بن أمحبنو يعقوب الرشيف بن 

وسط أي  الرشيف مغراوة يف تلك النواحي بد الرمحنعبن  أمحدبن حييى بن حممد بن 

ئر وحيثام وجدوا وليكونوا متاكدين انه من مغراوة يقول السيوطي  أوالدهم ... » اجلزا

ر موسى بن سليامن بن حييى ين موسى سايعقوب بن عبد اهلل بن عمران بن صفوان بن ي

ا منهم عيسى والدأبن عبد اهلل لكامل احلسني عقب  إدريسبن  إدريسبن عيسى بن 

حممد بن  أوالدالشغراين ناحية مستغانم ومنهم إىل  بن احلسن بن يعقوب الرشيف انتقل

نزيل أيًضا  عبد الرمحن بن حممد بن يعقوب أوالدنزيل ملوية ومنهم أيًضا  يعقوب

العريب امللقب عرهب فهو العريب بن حممد بن  أوالداوطاط من ناحية ملوية ومنهم 

تادلة فنزل واد ام إىل  الوادغري من فجيج وفروالده من الشغراين يعقوب نزيل قرص
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الربيع وهو يوسف بن عيسى بن صالح بن احلسن بن القاسم بن العريب بن حممد بن 

يعقوب الرشيف وعرهب عقب اثنني عبد الرمحن بن يوسف بن عيسى بن صالح بن 

عفيف  أوالدغراوة ومن رشفاء م( با بكر وصالح وموسىأ) أعقباحلسن وعبد الرمحن 

بن السؤال  إسحاقبن حممد بن عىل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن خالد بن السؤال بن 

بن عبد اهلل الكامل بن احلسن بن  إدريسبن  إدريسبن حييى بن موسى بن عيسى بن 

خر من املخطوطوبنو عرهب يف قرص آويقول يف موضع  طالبأيب  احلسن بن عىل بن

قبائل يف ورغة من ارغوة ويف تادلة بالشمران  أربعن وهم ساتلم من أصلهمغري  الواد

وهناك دفن جدهم حممد بن يعقوب وقبيلة منهم بسوس من مدرش عبد اهلل ويف تثليث 

ن من سايعقوب السماليل العريب وجدهم مدفون بجبل ايت عتاب ويف تلم بنو حممد بن

 سال ويف ايت عتاب ويف خواهنم الدباغيون يفإو إدريسعيسى بن  أوالداستقر فهم 

 أخرىزاير وهم بنو عفيف الرشيف وبنو يعقوب الرشيف ويف نسخة  أوالدن من ساتلم

بن حييى بن يوسف بن حممد  إدريس أوالدويف ايت عتاب  من نفس املخطوط يقول.

بن ارديس  إدريسبن عيسى بن  أمحدبن عىل بن عبد اهلل بن عبد اخلالق بن عبد اجلبار بن 

ه الرشفاء املرشفيون بام أوالدومن  ن املشارفسا الكامل وفرقة منهم يف تلمبن عبد اهلل

املرشيف بن رمحون بن مسعود بن  بن عيل بن املرشيف بن غريب عيل أوالدعسكر فهم 

القاسم بن العريب مدعو أيب  عبد اهلل بن يوسف بن عيسى مرتني بن صالح بن احلسن بن

فارس عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبو  ف وجدهميعقوب الرشي أوالد تادله عرهب دفني

بن  عبد اهللبن  بن يوسف بن عبد العزيز أمحدموسى بن احلسن بن يعقوب الرشيف بن 

بن عبد الرمحن بن يعىل  أمحدبن حييى بن حممد بن ( املدعو دمحان) عبد الرمحنحممد بن 

الكامل بن احلسن بن  بن عبد اهلل إدريسبن  إدريسبن حممد بن  أمحدبن عبد العال بن 
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 .«طالبأيب  بن احلسن بن عىل

املغراويني ، صالتهاأقبيلة مشهورة بتارخيها وعريقة يف جذورها و( املغاروة)

يني لشامل األصلالسكان مى امن قدفريقي فهم يعدون هلم امتدادات يف كل الشامل األ

 ملإلسال عتناقًاايغية زمااأللقبائل ائل أومن قد كانوا وهلم تاريخ جهادي كبري ف إفريقيا

 .م683عام في ية اإلسالمالفتوحات عقبة بن نافع في  واساندو قىصباملغرب األ

 .سةدارألامع  اتحالفوو، لثامنا نلقراباضية في اإلمن  اصبحووأ

بنو » 33لصفحة ا - 7 ءلجزا - ونبن خلدايخ رتا هبفي كتا ونبن خلدا ليقو

بن ابن بصلتين بن مسر  اوةلد مغرومن ية مازيغاألناتة زقبيلة  نبطو ىحدإي ه اوةمغر

وقد تقّدم اخلالف يف ، زانا إخوة بني يفرن وبني يرنيانبن  تلديرأسيك بن وركيا بن زا

وأّما شعوهبم وبطوهنم فكثري مثل بني يليت وبني زنداك ، نسبهم عند ذكر بني يفرن

وبني ورميغان واألغواط وبني ريغة وغريهم ممن مل  سعيدأيب  وبني رواو ورتزمري وبني

 إىل نساتلمإىل  ط من شلفاألوساملغرب  أرضبحيرضين أسامؤهم. وكانت حماّلهتم 

 .«جبل مديونة

 وشعوهبم وتارخيهم  عتمد عليه ىف ذكرقبائل الرببرالدون هو ما ما قاله ابن خ

تةأيًضا  مرص أرضبو تة بن بربر  أهنم وهم يزعمون، لوا من قيس ثم من ولد لوا

بر بن قيس بن : بن جابر بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن وقيل

وزعموا أن معد بن عدنان تزوج امرأة من بني  .وقيل بر بن معد بن عدنان من، عيالن

ئيل فولدت له بر بن معد ثم عاد معد  دما كربفخرج عنأمه  عند ا احلجاز وترك برً إىل  إرسا
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فلام مات أبوه معد بن ، أبيه معد فتعلم العربية باحلجاز وكان يعرف العربانية لغة أمهإىل 

وهذا ، أعقبعدنان ترك بر أخوته نزار بن معد وغريه ومىض نحو املغرب فتزوج هناك و

وأنه كان ارتكب ذنبا  إسامعيلإنام هو ولد قيذار بن  ا وزعم بعضهم أن برً . قول باطل

فأتى فلسطني فتزوج امرأة من ، ه قيذار وقال له الرب الرب اذهب يا بر فام أنت برفطرده أبو

تة وزنارة وهوارة وزويلة ومغيلة وملطة وكتامة وعامرة  تة ومزا العامليق فولدت له لوا

وهذا ، بالد املغربإىل  فلام قتل جالوت عىل يد نبي اهلل داود عليه السالم دخلوا . ونفوسة

وإن إفريقس ، وقيل بل الرببر من ولد قبط بن قفط بن بيرص بن حام. حال يصأيًضا  القول

افتتح أفريقية فسميت به؛  صغربن سبأ األ صغربن قيس بن صيفي بن زرعة وهو محري األ

برا  والذي  .بربرتكم أكثروذلك أنه قال ما ، وقيل ملكها جرجري فسميت حينئذ الربابر برا

ويقال بر بن ، ثم من ولد بر، بن نوح عليه السالم من ولد كنعان بن حامأهنم  يشبه الصوا 

بديان بن كنعان املذكور وأن رضى بن زجيك بن مادغس ابن بر ولد له برمادغس 

صُمودة وأوربة وورداجة وأوريغة فولد أوريغ بن  ِجيسة وم  وُبرُنس فولد ُبرُنس كُتامة وع 

ى ولوى فولد زجيك رض، ُبرنس بن رضى هّوار ولد مادغس بن رضى بن زجيك

تة، الكبري فتزوج أم اداس هذا أوريغ بن برنس والد هوار ، ونفوس واداس، وهو لوا

اتة وأندارة وهرتوقة ، فدخل نسبه يف هّوارة ْشف  فولد اداس بن زجيك بن مادغس و 

ة وُهراغة وأوطيطة وُترهنة فصارت هذه كلها هوارة نرْب  وولد رضى بن زجيك بن ، وص 

زناتة وسمجان أبو  يى بن رضى بن زجيك زانا وهومادغس حييى ومتزيت فولد حي

فولد فريني ابن زانا بن حييى ، زناتة ورسيج والديديت وفرينيأبو  فولد زانا، وورسطف

رت بن تاجرة وبني واسني سابرمزتيا ورجله ومنجصه وناملتة وولد ورسيج بن زانا م

وبطالسة وكزنيطة  وولد ورسطف بن حييى مكناسة واوكنة وورنتاج فولد ورنتاج مكنسة
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وولد متزيت بن رضي مطامطة ، وولد سمجان ابن حييى زواغة وزواوة، وسدرجة

 وولد لوى، وصدفورة وملايه ومدغرة وصدينة ومغيلة وملزوزة وكشاته ودونة ومديونة

تة نفزاو ولوى الصغري بن لوى الكبري تركه أبوه محال فولد نفزاو بن لوى يطوفت أبو  لوا

ة وومزنيسة وزهيلة وجمر وسوماتة وزيتم وورجول وورغوس فولد يطوفت اهلاص

وولد اهلاص دحية وتري غاسن فولد دحية بن اهلاص بن ، سة ووردين ووسيفساوغ

فولد تريغاسن بن ، ملني ويعون وورتدين وترير ووريتويت: يطوفت بن نفزاو بن لوى

وزجال اهلاص ورفجوم فولد ورفجوم وانجن وبورغش وما ايتجدل وكرطيط وونمو 

وولد لوى بن لوى ماصلة وينطيطة وكطوف وزائر فولد ماصل بن لوى ُغنزورة ، وسبيت

ويقال إن مغراوة وهو من زناتة تزوج أم سدراته فكان . وأكورة وولد كرطيط سدراتة

وولد كطوف جدانة ومغاغة وولد أوريغ بن ُبرنس ، مغراوة ألمهم أوالدسدراته أخا 

تة فولد، هوارة وملد ومقر وفلدن . ملد بن أوريغ مليله وستات وورفل وواسنيل ومرسا

وولد فلدن بن أوريغ ، وولد مقر ماوس وزمور وكبا ومرسات، ويقال اهؤالء هلانة

ة يقال هلا تزكى ، قمصانة وورسطيف وبل وبياتة ويقال إن صنهاج وملط إنام مها ابنا امرأ

ولزناتة بطون عظيمة . مفهم إخوة أل، ال يعرف هلا أب تزوجها أوريغ فولدت له هوار

تة من القبط تة ولوا   .كبني برزال وبني دمر ومغراوة وبني صغامر ويقال إن سدراتة ومزا

دولتهم منذ و أجياهلمو ذكر أوليتهمو املغربأهل  االمة الثانية منو أخبار الرببر

 م. أنساهببني الناس يف  نقل اخلالف الواقعو بدء اخلليقة هلذا العهد

 البقرو مكاسبهم الشاءو القفار األملسو الصحراءإىل  هذا اجليل الريف 

النجعة منهم شأن أهل  ربام كانت اإلبل من مكاسبو النتاجو اخليل يف الغالب للركوبو
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أهل  معاش املعتزينو ئمةسادواجن الو معاش املستضعفني منهم بالفلحو العرب

أثاثهم  أكثرو لباسهمو بلةساقطع الو ظالل الرماحو  نتاج اإلبلاألظعان يفو االنتجاع

 يفرغون عليه الربانس الكحلو باألكسية املعلمةو من الصوف يشتملون الصامء

 اجلبال من تلولهو ئطسارؤسهم يف من اآلدميني هم سكان املغرب القديم ملؤا البو

 الشجرو من اخلوصو نيالطو أمصاره يتخذون البيوت من احلجارةو ضواحيهو أريافهو

الغلبة النتجاع املراعي فيام قرب من الرحلة و العز منهمأهل  يظعنو الوبرو من الشعرو

لغتهم من الرطانة األعجمية و ربام يتعاهدوهنا باحللقو ال جياوزون فيها الغالب حارسة

ن إن أفريقش بن قيس ب :يقالو .هي التي اختصوا من أجلها هبذا اإلسمو متميزة بنوعها

 املدنوبني  قتل امللك جرجيسو أفريقيةو صيفي من ملوك التبابعة ملا غزا املغرب

 سمع رطانتهمو ه زعموا سميت أفريقية ملا رأى هذا اجليل من األعاجمباسمو األمصارو

الرببرة و بربرتكم فسموا بالرببر أكثرما  :قالو تنوعها تعجب من ذلكو وعى اختالفهاو

زأر بأصوات إذا  منه يقال بربر األسدو صوات غري مفهومةن العرب هي اختالط األسابل

جيمعهم أهنم  بطوهنم فإن علامء النسب متفقون عىلو أما شعوب هذا اجليلو غري مفهومة.

 يلقب ماذغيس باألبرت فلذلك يقال لشعوبه البرتو ماذغيسو مها برنسو جذمان عظيامن

 بني خالف هل مها ألبساالن بنيو مها معا إبنا برنسو يقال لشعوب برنس الربانسو

يزيد صاحب احلامر أهنام ألب واحد عىل ما حدثه أيب  بن أيوب؟ فذكر ابن حزم عن احدو

 كهالن بنو صابى بن مرسور الكوميو مل بن سليم املطامطيساقال و عنه يوسف الوراق

بر بن  البرت بنوو هم من نسل مازيغ بن كنعانو إن الربانس برت :بة الرببرساهم نو لوا أيب 

يزيد إال أن رواية ابن حزم أصح ألنه أيب  بن أيوبربام نقل ذلك عن و قيس بن عيالن

هي ازداجة و جيمعهم سبعة أجذامأهنم  بنيساشعوب الربانس فعند الن( و أما) أوثق
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 :هأصحاببق بن سليم وسازاد و أوريغةو صنهاجةو كتامةو عجيسةو أوربةو ومصمودة

بنا امرأة ايقال إن صنهاج وملط إنام مها  :حممد بن حزمبو أ قالو كزولةو هسكورةو ملطة

التحقيق يف شأهنم أهل  ال يعرف هلام أب هبا من احلامية هذه مجاع مذاهبو يقال هلا بصكي

فمن ازداجة مسطاطه ومن مصمودة غامرة بنو غامر بن مصطاف بن مليل بن مصمود 

من ملك و بنو كهالنو غ مليلةمغد وقلدن فمن هوار بن أوريو ملكو ومن أوريغة هوارة

تةو ورفل واسيلو بن أوريغ صطط يقال و يقال جلميعهم هلانة بنو هلان بن ملكو مرسا

مرصاي ومن قلدن بن تزوجها و كباو زمورو من مغد بن أوريغ ماواسو إن مليلة منهم

 زعم قومو :قالأمه  من أهنام أخوان هلوار من أكثرأوريغ فولدت له هوار فال يعرف هلام 

 . ذلك باطلو من أوريغ أنه ابن خبوز بن املثنى بن السكاسك من كندة

إنام مها من شعوب و صنهاجة ليستا من قبائل الرببرو إن كتامة :قال الكلبيو 

 بيانةو ورسطيفو اليامنية تركهام أفريقش بن صيفي بأفريقية مع من نزل أوريغ ممصاتة

 . فل مليلةو

أما قيس بن عيالن و سمى البهاء بنت دمهانمن بنت توقال القلقشندى: والرببر

 متارضو برو أمهام مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزارو عمرو بنني وهم سعد ةأربعفولد له 

كانت قبائل الرببر يومئذ يسكنون و جمدل بن عامر بن مصمودو أمهام متريغ بنت جمدلو

إليهم  يصهرونو ياملراعو يشاركوهنم يف املياهو كنساجياورون العرب يف املو الشام

أمه  كانتو حسده إخوته يف ذلكو هي البهاء بنت دمهانو فتزوج بر من قيس بنت عمه

رحلت معهم و أخواهلا رسا إىل  بعثت بذلكو ء فخشيت منهم عليهسامتريغ من دهاة الن

كنون بفلسطني وأكناف الشام فولدت ساهم إذ ذاك و الرببر أرضإىل  زوجتهو بولدها

بقي مادغيس فكان و مادغيس فامت علوان صغريا و علوان :ولدين البهاء لرب بن قيس
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 . من ولده مجيع زناتةو البرت من الرببرأبو  هوو يلقب األبرت

هو األبرت باحال بنت واطاس بن حممد بن جمدل و تزوج مادغيس من برو قالوا  

يف عمر بن عبد الرب يف كتاب التمهيد أبو  قالو بن عامر فولدت له زحيك بن مادغيس

من ولد أهنم  أنسب ما قيل فيهمو الرببر اختالفا كثريا  أنساباختلف الناس يف  :نساباأل

ذلك ما و قبط بن حام ملا نزل مرص خرج ابنه يريد املغرب فسكنوا عند آخر عاملة مرص

منقطع الرمل متصلني بالسودان فمنهم إىل  مع بحر األندلس األخرضالبحر إىل  وراء برقة

تة  ب أرضبلوا ما و القريوانإىل  هم نفزة ثم امتدت هبم الطرقو نزل قوم بقرهباو لسطرا

 هم طوائف صنهاجةو قىصالسوس األإىل  سجلامسةو طنجةإىل  تاهرتإىل  وراءها

اآلثار أن أهل  ذكر بعضو مزطاوةو فطواكة من هسكورةو ركالوةو زكالةو كتامةو

 بنيهو مساكانت الدبرة فيها ل م فوقعت بينهم مناوشاتسابني و الشيطان نزغ بني بني حام

مىض عىل وجهه يؤم املغرب حتى بلغ و تفرق بنوهو قدم مرصو املغربإىل  مساخرج و

انقطع و خرج بنوه يف إثره يطلبونه فكل طائفة من ولده بلغت موضعاو قىصالسوس األ

معهم  أقاموا طائفة فإليهم  وصلتو تناسلوا فيهو بذلك املوضع أقاموا عنهم خربه ف

قال و ني سنة فيام ذكره البكريأربعو ثالثاو امئةأربعكان عمر حام و لوا هنالكوتناس

قال السهييل فيمن هو يعرب بن و ثالثني سنةو إحدىو كان عمره مخسامئة :آخرون

املغرب بعد أن كان اجلرمي من ولد قرط بن يافث إىل  مساهو الذي أجىل و :قال .قحطان

 . الرببر أنسابهذا آخر اخلالف يف 

بعيدة من الصواب فأما القول بأهنم و أعلم اهلل هذه املذاهب كلها مرجوحةو 

 كان الرببر معارصين له ليس بينهو فبعيد ألن داود الذي قتل جالوت إبراهيممن ولد 

يبعد و الرببر إال نحو عرشة آباء.أبو  أخي نعشان الذي زعموا أنه إبراهيمبني إسحق بن و
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أهنم و العامليقأو  أما القول بأهنم من ولد جالوتو بأن تشعب النسل فيهم هذا التشع

 . قطساانتقلوا فقول و نقلوا من ديار الشام

عوامل و يكاد يكون من أحاديث خرافة إذ مثل هذه األمة املشتملة عىل أمم 

الرببر معروفون يف و قطر حمصورو ال تكون منتقلة من جانب آخر رضمألت جانب األ

 .اإلسالمبشعارهم من األمم منذ األحقاب املتطاولة قبل  أقاليمهم متحيزونو بالدهم

 مثله يف كل جيلإىل  حيتاجو التعليق هبذه الرتهات يف شأن أوليتهمإىل  فام الذي حيوجنا

 أفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذكروا أنه وجدهم هباو العربو من العجموأمه 

 ؟كم فكيف يكون هذا الذي نقلهمربرتب أكثرما  :قالو عجمتهمو أنه تعجب من كثرهتمو

أما و ؟مثل ذلك إن قالوا أنه الذي نقلهمإىل  بني ذي املغار من يتشعبون فيهو ليس بينهو

من مرض من ولد قيس بن عيالن فمنكر من أو  بأهنم من محري من ولد النعامنأيًضا  القول

اب اجلمهرة ادعت قال يف كتو حممد بن حزمأبو  العلامءو بنيساقد أبطله إمام النو القول

هذا كله و بربر بن قيسإىل  بعضهم ينسبو من محريو من اليمنأهنم  طوائف من الرببر

ما كان حلمري و بون لقيس بن عيالن إبنا إسمه بر أصالساما علم النو .باطل ال شك فيه

 . بالد الرببر إال يف تكاذيب مؤرخي اليمنإىل  طريق

أن جالوت من ولد قيس بن و ولد جالوتمن أهنم  ابن قتيبةإليه  أما ما ذهبو 

قد قدمنا أن معدا كان معارصا و عيالن فأبعد عن الصواب فإن قيس عيالن من ولد معد

الشام حذرا عليه من بختنرص حني سلط عىل إىل  أن أرمياء النبي خلص بهو لبختنرص

 ةامئأربعسليامن إياه بو بختنرص هو الذي خرب بيت املقدس بعد بناء داودو العرب

مخسني سنة ونحوها فيكون معد بعد داود بمثل هذا األمد فكيف يكون ابنه قيس أبا و

أظنها غفلة من ابن قتيبة ومها واحلق الذي ال و جلالوت املعارص لداودهذا يف غاية البعد
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من ولد كنعان بن حام بن نوح كام تقدم يف أهنم  ينبغي التعديل إال عىل غريه يف شأهنم

إخوهتم أركيش وفلسطني إخواهنم بنو كسلوحيم و أبيهم مازيغاسم  اخلليفة وأن أنساب

يم بن حام بني و كانت بني فلسطني هؤالءو ملكهم جالوت سمة معروفة لهو بن مرصا

ئيل بالشام حروب مذكورة كان بنو كنعان واكريكيش شيعا لفلسطني فال يقعن و بني إرسا

بة العرب أن ساف بني نال خالو يف ومهك غريهذا فهوالصحيح الذي ال يعدل عنه

بة ساكتامة فإن بني نو شعوب الرببر الذي قدمنا ذكرهم كلهم من الرببر إال صنهاجة

بة ساأن أفريقش ملا غزا أفريقية أنزهلم هبا وأما نو من اليمنيةأهنم  العرب خالفا واملشهور

تة يزعمونأهنم  الرببر فيزعمون يف بعض شعوهبم مثل و من محريأهنم  من العرب مثل لوا

من العاملقة أهنم  بتهمسامن كندة من السكاسك ومثل زناتة تزعم نأهنم  هوارة يزعمون

ئيل  زواوةوأيًضا  من بقايا التبايعة ومثل عامرةأهنم  ربام يزعمون فيهمو فروا أمام بني إرسا

من محري حسبام نذكره عند تفصيل شعوهبم أهنم  بتهمسامكالتة يزعم يف هؤالء كلهم نو

بمعزل أهنم  قة منهم وهذه كلها مزاعم واحلق الذي شهد به املواطن والعجمةيف كل فر

 كتامة. و بة العرب يف صنهاجةساعن العرب إال ما تزعمه ن

ومنها فروع  العريبقبائل الرببر ىف بالد املغرب  أعظمالقبيلة من أصل  زناتة: قبيلة 

اتة بطن من الرببر ببالد املغرب زن :قليلة ىف مرصماقالة املؤرخون عن زناتة قال القلقشندى

شانا بالشني بن حييى بن  :ويقال - باجليم( جانا) واسم زناتة :قال ابن خلدون ىف العرب

ك بن رضى بن زحيك بن مادغش بن بربرونقل ابن حزم عن بعضهم ساصوالت بن رو

انة رضى بن شفعو بن تبدواد بن ثمالن بن مادغش بن هوك بن برسق بن كداد بن مازيغ 

وقيل جانا بن حييى ، عليه السالمبن هراك بن هريك بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح 

بن رضيس بن جالوت بن هريك بن جديالت بن جالود بن رديالت بن عىض بن بادين 
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بن رحيك بن مادغش االبرت بن قيس عيالن وحينئذ تكون من العرب العدنانية وقيل 

 :فارس فيكونون من القحطانيني قال ىف العرب جالوت بن جالود بن ديال بن قحطان بن

من محري من التبابعة فتكون من اليمن القحطانية قال أهنم  اآلن بة زناتة تزعمساون

 من العاملقة وان جالوت من العاملقة أهنم  وبعضهم يقول :القلقشندى

بنو  همرأشهقبيلة زناتة الليبية كانت تقيم يف اجلهة الرشقية من اجلفاره و

بة   .سنة 150خزرون الزناتيني الذين حكموا طرابلس قرا

جانب إىل  خرج من زناتة احلكام الزيانيون واملرينيون. وقد تصدت للفاطميني

ثم اندمج ، املعز بن باديس وحاربت بشدة عربان بني هالل وُسليم وكادت تتعرض للفناء

 .ليفة املشهور ىف السرية اهلالليةمن تبقى منهم يف القبائل العربية كان منهم الزناتى خ

ئر اللغة األ ية وىف ليبيا وتونس مازيغتتكلم قبائل الزناتة يف املغرب واجلزا

 –اجنيفان  - الوهج) وينترشون يف ليبيا حتت القاب العائالت مثل، يتكلمون العربية

 – العرضاوي عائلة - العفشيك – محد اولد - اصعيبيه – أبوقصيص – صبيعأبو 

 محادى ووالد دخيل أوالدو( تاللث بن عائلة - ظوهريه – اجلمعه سوق زناتة - بنهالغبا

بيا والتي تندرج لي من الغربيه اجلهة يف اخلمس وهي سامنواأل والسالطنيه والناممشة

حتتها اللحامت مثل اجلعايطيه ولذياب واجلواوده حتت حلمة الصعايبيه والدبابغه 

 .دخيل الدأووالطرقان والعفاشيك حتت حلمة 

 للقلقشندي «الزمان عرب بقبائل التعريف يف اجلامن قالئد»ورد يف كتاب 

بفتح الزاي والنون وألف بعدها تاء مثناة من ، زناتة من البرت من الرببر: زناتة

 .بالشني املعجمة، ويقال: شانا، باجليم، فوق ثم هاء قال يف العرب: واسم زناتة: جانا



 

813 

 

 

 .ك بن رضي بن رحيك بن مادغش ابن بربرسات بن وروهو: جانا بن حييى بن صوال

وقيل: جانا بن حييى بن رضيس بن جالوت بن هريك بن جديالت بن جالود 

 .بن ريالت بن عىص بن بادين بن رحيك بن مادغش األبرت بن قيس عيالن بن مرض

 .فتكون من الفرس، وبعضهم يقول: جالوت بن جالود بن ديال بن قحطان بن فارس

من محري ومن التبابعة. وبعضهم أهنم  اآلن بة زناتة تزعمسالعرب: ونقال يف ا

 .وإن جالوت من العامليق، من العاملقةأهنم  يقول:

 .ومن زناتة: بنو مرين

املستقر من مدينة اآلن  قىصملوك الغرب األ، ومن بني مرين: بنو عبد احلق

ْرزيز بن فكوس بكر بن محامة بن حممأيب  فاس: وهم: بنو عبد احلق بن حميو بن د بن و 

 .املقدم ذكره، بن كوماط بن مرين

استوىل عىل ، سعيد عثامن بن عبد احلقأبو  وأول من ملك منهم: السلطان

 .ثم قتل يف سنة سبع وثالثني ومخسامئة، بعض نواحي املغرب

 .وملك بعده مدينة فاس أخوه حممد بن عبد احلق

 أياميف ، احلسن املرينيأبو  نأن كان منهم السلطاإىل  مأعقاهبثم تداولتها 

 ..فعظم سلطانه واتسعت مملكته، النارص حممد بن قالوون

 .ن القائمني هبا اآلنساملوك تلم، ومن زناتة: بنو عبد الواد

د بن بادين بن حممد من بني رحيك بن واشني بن نصبني ، وهم: بنو عبد الوا

 ةوهو من زنات، بن رسا بن إحيا بن ورسيك بن أديت بن جانا

بنو مغراوه وبنو وتاجن وبنو يلوما وبنو يزللن وبنو بزمرنتا وبنو زاوين وبنو  

امندرين وزواوه ومكالته وبنو ملنتيس وبنو واريتن ونزارته وبنو سنوس وبنو يانكانس 
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واى رساوسن وبنو يوكّسن وبنو يوجني وبنو يوجلني وبنو تيكرت ومريطاطه وبنو 

ن يريد قوم اهلل وبنو نفوريت ومنجصه ودانه ونفزه يغمريتن وبنو يلغيل وبنو يالسيكش

وبنو واريفن وبنو يرنيان وبنو امزيور وبنو وارونيفن وبنو صندرين وبنو بطوى وبنو 

غرميست وكرنتايه وفنزازه وبنو ورياغن وبنو مطكوداسن وبنو مومناسن وبنو 

و مستنيتن مستيزين وبنو غمرت وبنو يسوكني وبنو طارق وبنو مومان وبنو احوب وبن

وبنو ورتيزان وبنو غليان وبنو ومانوا وبنو وريليتس وبنو وفا وبنو يليان وبنو لوه ورمجه 

وبنو ويرسوكن وبنو تدرج وبنو وصني وبنو مصنان وبنو بوليت وبنو سيلني وبنو 

سيكرين وبنو غفاوسن وصدينه وبنو وكالدن وبنو وطوف وبنو غرزوات وبنو سغامز 

وهؤالء عصبة ، ت وبنو زوراغ وبنو شلكان وبنو يوراسن ويغمرهوبنو يرزال وبنو تزار

تة  تة وهم من مزا تة وهم بنو خطاب ملوك مزا تة ومزا وبنو يكدلني ، أنفسهمزناتة من لوا

 .وبنو يزدرن وبنو عكاره ورماته

ته واملغرب  مغراوة موجودين يف مرصا

 يني للزنتان بجبل نفوسةاألصلبنو واّسني السكان 

 ودين يف جبل نفوسةبنو يفرن موج

 زواوه بربقة بليبيا أرضوىف مرص هم من قبيلة ساملوسزواوة يتواجدون يف 

ضواحي طرابلس ويفرن  ربعيف ليبيا يتواجدون يف بن غشري من النواحي األ

 مزدة وورشفانه ورست وزليتنو وزوارة وجنزور

 :العقارىأو  العكارى باسميف مرص يتواجدون 

 - البطاطمة - العوانني - قبيلة جادو - مباركالدأو) عّكارة ومنهم عائالت

 تلة أيب  - الالىف - زيدان - املكحل - الروابح - الزواليم - اللفاى
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لقب يطلق عىل كل من انخرط يف اجلندية العثامنية وال يعرب عن  :

جمموعة القبائل التي متتعت باإلعفاءات الرضيبية أثناء حكم أهنم  إذعرق معني 

العثامنية لليبيا مقابل إنخراط أبنائها يف اجليش العثامين ومن هذه القبائل  طوريةمربا اإل

ة األخريية وكذلك عرقيات قوقازية ويونانية وتركية وأي أمازيغ األصلتوجد قبائل ليبية 

تركيه مع  أصولن الكراغله كلهم من أهي الغالبة يف تكوينهم هلذا يعتقد الليبيون خطأ 

خوه بكاباو أتعني الصلع وعندهم  - كالفراطسه أصليونن هم ليبيون نه يوجد كراغله مأ

 .هم الليبي القديمباسمتعني احلياه ومازال هؤالء حيتفضون  - ويّدر، ويفرن

وهم بنو  قىصومن زناتة ملوك املغرب األ :ن زناتة من صميم العرب وأضافأ 

وا قائمني باحلكم وقت وكان، نسابنو عبد الواد ملوك تلمأيًضا  ومن زناتة، عبد احلق

تاليف كتاب القالئد ىف بداية القرن التاسع اهلجرى وىف ليبيا ذكر التليسى زناتة ىف معجم 

ئدية الربد عائالهتا هايلسكان ليبيا فقال زناتة من قبائل منطقة العالونة فرع األ  الرشا

تزال  الي الت العوناص هلم من القبيلة القديمة املعروفة من بطون مادغيسأيب  أوالد

بقاياها منترشة شامىل طرابلس الغرب بغريان والرحيبات والزنتان واحلوض والنوايل 

حل الليبيى وىف ساها ىف الباسمالقبيلة يقيم ىف احلى املعروف هذه  من كربوالقسم األ

خوة لزناتة غريان أعشرية العبادلة بالرحيبات عشرية تسمى زناتة تقيم بجيطال وهم 

بنو  - بنو ووزمار - بنو زواوة أفخاذومنهم ، والنوايل بزوارة ربعاأل واحلوض والنواحى

 - بنو وارسني - بنو مكناسة - بنو تغرين - بنوواصل - بنو محزة - بنو يفرن - مسغوتة

بنو  - بنو سنجاسن - بنو لفت - بنو وشفان - بنو دمر بنو ستيتة بنو باكرين بنو مطارة

بنو  - بنو رمجة أفخاذوداجه ومنهم  - بنو دركمون - بنو زنداج - وسندراتة - كوارية

 بنو شلكان - بنو زرواغ - بنو برزال - بنو وكالن - بنو سكرين - بنو مصنان - طارق
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 - بنو طوف بنو مسبلني - بنو لوه بنوغفواسن - بنو وصني - بنو تدرج - بنو بوراسن -

 - بنو وليش بنو بسكوين - بنو بليان - بنو سغامر - بنو ليت - بنو وصني - بنو تدرج

بنو  - بنو وامانو - بنو ورتيزان - بنة مستانني - بنو مومان - بنو غمرت - بنوغليان

زيد بنو وازيت وهم بقايا قبيلة زناتة القديمة من مادغيس أيب  أوالديرسكني بنو وليد 

 وكانت قبيلة قوية ىف منطقة الشامل الغربى من طرابلس الغرب 

ي يف سنة اإلسالمية التي كانت تقطن ليبيا خالل الفتح مازيغهي أحد القبائل األ

تسمية هذه إىل  ليبيا ولبدة الكربى يرجعاسم أصل  وهنالك قول بأن(، ـه24) م 643

ت أصبحأول قبيلة أسلمت ثم ، القبيلة. كانت تقيم يف برقة ورست وأطراف طرابلس

. وبرز منهم أول اإلسالموكان هلا دور مرشف يف ، أبيهاملنارصين لإلسالم إجي أكثرمن 

ن بن نعامن ساية وهو هالل بن ثروان اللوايت ضمن محلة حأمازيغ أصولقائد إسالمي من 

صاحب ، يمازيغالعامل اللغوي واألديب األ إسحاقيف املنطقة. وأبو ( ـه74) م693سنة 

 .(عن اللغة العربية كتاب بحث لغوي) «كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ»كتاب 

، فاتح األندلس، ي الشهري: طارق بن زيادمازيغفإن القائد الرببري األ، وللعلم

ينتمي لعشرية بني ، األصلبربرّي ، مدغايس، لوايت، نفزاوي، وهلايص، هو ورفجومي

وسكنت منُهم طائفٌة حوايل  مدينة تيّجيس ، التي كانت مواطنُها بجبل أوراس، وْنمو

ْنمو الزنايت إـهدرييسوقال اإل مُل أطالُل مدينة ) : طارق بن زياد بن عبد اهلل بن و  وحت 

وقد ذكر البكري هذه ، وتقُع شامل غريب قسنطينة، اسم: تيّديس، حاليا، تيّجيس الّرومانيّة

رن ) املدينة يف مدينة أوليّة شاخمة البناء ، فقال: وتيّجيس من عمل باغاية شامليها(، م11الق 

وكان ورفجومة هؤالء ( وحوهلا من قبائل الرببر: نفزة ووردغروسة ..والّربيعكثرية الكأل 
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هو ابن زياد بن عبد اهلل بن ، وطارق املشهور .وقوة ساأوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأ

بن  كبن زحي كربوْنمو بن ورفجوم بن تيدغاسبن وهلاص بن يّطوفت بن نفزاو بن لّوا األ

. املؤرخ املشهور ابن عذارى، ذكر هذا النّسب، بن مازيغ وكمادغيس بن بّر بن سف

تة أول قبيلة دخلت  ، املنارصين له أكثرت من أصبحثم ، اإلسالماملّراكيش وتعترب لوا

، بربرية أصولوبرز منهم أول قائد إسالمي من  اإلسالموكان هلا دور مرشف يف صدر 

 ومنهم الرحالة ابن بطوطة اللواتى. وهو هالل بن ثروان اللوايت

ثة بفتح الالم والواو والثاء املثلثة وهاء يف اآلخر قال  ومما قيل فيهم: لوا

ثا األ :احلمداين ثا باأللف وهم بنو لوا ثا األ صغرويقال لوا ابن رحيك بن  كرببن لوا

من قيس من غطفان بن سعد بن أهنم  وهم يقولون :قال احلمداينمادغش األبرت بن بربر

 .قيس عيالن

عليه السالم وأنه  إسامعيلمن ولد بر بن قيدار بن أهنم  بنيساالنوذكر عن بعض 

ثة اأوالدتزوج امرأة من العامليق فولدت له   .منهم لوا

 .وليس بصحيح :أن لواثة من القبط ثم قال :بةساوحكى ابن حزم عن بعض الن

وهلم بمرص بطون كثرية ومنهم بنو بالر وجد وخاص وبنو  :قال احلمداين

 .ول وبنو جديدي وقطوفة وبركني ومالوا ومزورةجمد

من يف الصعيد  أشهرزعازع وهم  أوالدقريش و أوالدوبنو جديدي جتمع  :قال

 .وبركني جتمع بني زيد وبني روحني .وقطوفه جتمع مغاغة وواهلة

فأما بنو بالر ففرقتان فرقة  :ثم قال .ومزورة جتمع بني وركان وبني غرواسن

 وبنو عيل وبنو نزار ونصف بني شهالن ئية وهم بنو حممدسابالبهن

 .كثري وبنو احلاللسأيب  وسقارة وبنو .وأما الفرقة التي باجليزية فبنو جمدول
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ويقال هلذه الفرقة جد وخاص ويقال لألوىل البالرية ومنهم مغاغة وهلم 

 ولبني جد وخاص بحري طنبدىإىل  قية ولبني بركني قوسنا وما معهاساالإىل  سملوط

ومنهم بنو حممد وبنو عيل املقدم  .طنبدى وإهريتإىل  جرجاأبو  وسفط .الكفور الصولية

وأما مزورة فبنو وركان وبنو غرواسن وبنو مجاز وبنو  .ذكرمها وأمراؤهم بنو زعازع

ف وأما بنو نزار فمن بني زرية ومنهم نص .احلكم وبنو الوليد وبنو احلجاج وبنو احلرمية

بنو زيد وأمراؤهم أيًضا  ومنهم .بني زعازع إمارةبني عامر واحلامسنة والضباعنة وهم يف 

 :كنهم النويرة وباجليزة منهمساقريش وم أوالد

عرب  :عرب منية رهينة وبنو بكم :عرب البدرشني وبنو منصور :صالمس

 .همباسمة املسامة سقارة وبنو جمدول وبنو يرين وبنو يوسف وهبم تعرف الكفور الثالث

ثة هؤالء زنارة بضم  ومن وباملنوفية منهم بنو حييى والسوة وعبيد ومصلة وبنو خمتار لوا

الزاي وتشديد النون وألف ثم راء مهملة مفتوحة وهاءيف اآلخر وهم بنو زنارة من ولد 

ملغرب زنارة ببالد ا أكثرإنه أخو هوارة و :عليه السالم وقال إسامعيلبر بن قيذار بن 

 .ومنهم مجاعة بالبحرية ومجاعة باملنوفية

 :وقد عد احلمداين من بطوهنم بالبحرية

مزديش وهم مزداشة وبني حبون وواكدة وفرطيطة وغوجومة وطازولة  بني

 ومن .سعيد وهم عرب بدر بن سالمأيب  ونفاث وناطورة وبني السعوية ومزداشة وبني

ثة  أيًضا  لوا

تة تة بن بضم امليم وفتح  :مزا الزاي والتاء املثناة فوق وهاء يف اآلخروهم بنو مزا

ثة األ وقال بعض  وسوهاج. العقبة الكبرية بربقةإىل  اومنازهلم من البحرية غربً  صغرلوا

ة ، عليهام السالم إبراهيمبن  إسامعيلمن ولد بربر بن قيدار بن أهنم  بة:ساالن من امرأ
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ته وزنارهوأنه أخو ، تزوجها من العامليق بفلسطني من بطون  يزواوة وه هواره ومزا

تة بالبحرية ساملوس باملنوفية  غريانوبني  وتلبانة ولقانة ومرجونة وزربة ومزغونة ومزا

 ية ىف مرص.أمازيغوكلها بطون 

 ثم قال: وليس بصحيح.، بني: أن لواته من القبطساوحكى ابن حزم عن بعض الن

ته من  ومنها يف بالد املغرب اخللق ، اها بطونً رأكثقبائل الرببر و أكربواعلم أن لوا

، وية من الوجه القبيل! وباجليزيةساالبهن عاملوباأل، وبالديار املرصية، الذين ال حيصون

 .والبحرية، والغربية، واملنوفية

وبنو ، ومزورة، ومالو، وبركني، وقطوفه، وهم بنو جديدي) قال احلمداين:

 اجلالص بنو بالر.

من يف  أشهروهم ، زعازع أوالدو، قريش أوالددي فتجمع ثم قال: فأما بنو جدي

وأما بركني ، سمى عليها مركز مغاغه باملنيا وواهلة يالصعيد. وأما قطوفة فتجمع مغاغة الت

، بحرّي ط نْب دي. وأما مزورةإىل  فيجمع بني زيد وبني روحني. وهلم: أقلوسنا وما معها

، وبني احلجاج، وبني الوليد، بني احلكمو، وبني غرواسن وبني مجاز، فتجمع بني وركان

، ولذلك يؤدون معهم القطائع، قال: ويقال: إن بني احلجاج من بني مخاس. (وبني احلرمية

، وبنو نزار، بنو حممد وبنو عيل) وهم، وأما بنو بالر ففرقتان: فرقة يقال هلا: 

لوط، ونصف بني شهالن. ومنهم مغاغة م  ، وخاصفرقة يقال هلا: جد قية. وساالإىل  وهلم س 

 طنبدي وإهريت.إىل  جرجةأبو  وسفط، ئية الكفور الصوليةساوهلم بالبهن

ر باملنيابني  قال احلمداين: وبنو نزارسميت عليها غالبيتهم  بني زربةمنهم و مزا

جد وخاص يف بني  إمارة. قال: ووالضباعنة، واحلامسنة، ومنهم نصفبني عامر، بالبحرية

ثم ولده. قال: ومنهم: بنو قوي. ومن ، عزيز بن ضبعان مارةوم منهم إلوأفرد ق، زعازع
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كنهم نويرة دالص. قال: وكان ساوم، قريش أوالدوأمراؤهم ، جد وخاص

وهو والد سعد امللك الباقي بنوه. وباجليزة فرقة من ، كثري الصدقة اصاحلً  قريش رجاًل 

وبني ، وما حوهلا لبني يرين، وسقار، وهم بنو جمدول، جد وخاص املقدم ذكرهم

 وقد اختلف يف نسبهم زنارةطهام. إىل  ،والشنباب، والبدرشني، يوسف شربمنت

وأهل منية ، من بني صالمسأهنم  وأهل البدرشني يقولون:، من بني بكمأهنم  يقولون:

وكانت اإلمرة يف الزقازقه من طهام ثم ضعفت  من بني منصور.أهنم  رهينة يقولون:

من بني يرين. وقد صارت هذه وأخيه  يف رضوان.اآلن  اإلمرة ستقرتاشوكتهم و

 يف معنى مشيخة العرب. مارةاإل

تهأيًضا  قال احلمداين: ويف املنوفية ، والسوه، عد منهم: بني حييى، مجاعة من لوا

وبني خمتار. ومنهم ابن بغدادى شيخ املنوفيه ثم قال: ومعهم يف البالد ، ومصلة، وعبيد

تهمن مُ  أخالف عرية، وهوارة، وزنارة، زا  قوم آخرين.إىل  ،وبنو الش 

 بضم الزاي وفتح النون املشددة واأللف ثم راء مهملة وهاء.، ومن لواته: 

تا األ تا األ صغروهم: بنو ُزّنارة بن زائر بن لوا  .كرببن لوا

عليهام  إبراهيمبن  إسامعيلوذكر احلمداين أن زنارة: ابن بربن قيذار بن 

ة العامليق تزوجها بفلسطني من الشام، سالمال اره، من امرأ ته، وأنه أخو هو  تة ، وُمزا ولوا

هم بالديار املرصية يف بالد البحرية. أكثرو، وغريهم. وبطون زنارة بكثرة يف بالد املغرب

، وورديغة، وُزمران، وبني صالح، بني مزديش)، وقد ذكر احلمداين منهم بالبحرية

وقد ذكر يل بعض العرب أن من بطون  .ة لقانة ومرجونة بالبحريةولقان بلد، وعزهان

وبني ، وناطورة، ونفاث، وغرجومة، وفرطيطة، وواكده، بني حبون: اُزنارة أيًض 

كنهم سالك األبصار: أن مساوذكر يف م .وطازولة، ومزداشة، سعيدأيب  وبني، السعوية
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. قلت: وقد تقدم يف الكالم عىل والعقبة الكبرية بربقة اإلسكندريةفيام بني ، مع هوارة

لبيد بن سليم من العرب املستعربة: أن السلطان امللك املؤيد سلطان العرص أجىل عرب 

  اوأسكنها لبيدً ، البحرية من ُزنار وغريها عنها يف سنة ثامنى عرشة وثامنامئة

بنو  - بنومزلكيش - بنو عكارة - بنو يذدون) :

 بنو عاصم - بنو كرداسه - بنو مزيان - بنو غلبن - عبد امللكبنو  - كلله بنو - دردف

 بنو اهلكم وزهاته - بنوكمالن - بنو مزيرة - إسامعيلبنو  - بنو زعرور - بنو يزتاسن -

بنو  - بنو فطناسة - بنو بلكارة - بنو بونيسه - بنو درسني - بنو مندره - اجرافزان -

ومن ( بنو ورديغة - بنويفوكسن - بنو بجابة - سدينبنو  - بنو بكدالني - وسيلة

 - بنو رزيفة - بنو زهاوه - بنويكالن - بنو ونسيدة - بنو نجاسه - بنو رمانه) عائالهتم

بنو  - بنو فرطيطة - بنو اكوادة - بنو ربان - بنو مكسني - بنو سفتلني - بنو درزيفة

ربنو األ - مقرطة  بنو حيامن - هيبة أوالد - نو عثامنب) بنو بالجة بنو مازيغ وهم - سوا

 أوالد - ابن شهاب أوالد - العريببنو  - ابن يونس أوالد - بوشىأوالد - بنوزنقينه -

 بنو صالح - ملسابنو  - ابن زيد

تى  إبراهيمبن حممد بن حممد بن  عبد اهللومن منهم الرحالة /حممد بن  بن اللوا

 ابن بطوطة

 ساأشدهم بأو لقبائل الرببرية باملغربهذه القبيلة من ا) :

بة سانو كتم :يقالو بة الرببر من ولد كتام بن برنسساأطوهلم باعا يف امللك عند نو قوةو

الطربي وأول ملوكهم أفريقش بن و من محري ذكر ذلك ابن الكلبيأهنم  العرب يقولون

تل ملكها قو به سميتو هو الذي افتتح أفريقيةو قيس بن صيفي من ملوك التبايعة

 يقال أقام يف الرببر من محري صنهاجةو سمى الرببر هبذا اإلسم كام ذكرناهو جرجري
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انبثوا يف نواحيه إال أن مجهورهم كانوا و تشعبوا يف املغربو اليوم فيهمإىل  كتامة فهمو

ختوم بجاية إىل  طفئت تلك الفتن موطنني بأرياف قسنطينةو ألول امللة بعد هتييج الردة

 ها هلمأكثركانت بتلك املواطن بالد مذكورة و جبل أوراس من ناحية القبلة إىل غربا

 يتكسبو تلزمهو بفاسو باغايةو سطيفو جماالت تقلبهم مثل أبكجانو بني ديارهمو

سيف البحر ما إىل  جيجل من حدود جبل أوراسو القلو السيكرةو قسنطينةو ميلةو

يسودة إبنا كتم بن يوسف و لها غرسنكانت بطوهنم كثرية جيمعها كو .بونةو بني بجاية

إىل دهناجة و رسني كلهم بنو يسودة بن كتمو متوسةو دهناجةو فالسبد) فمن يسودة

معاذ بنو و ما وطنو قالنو من غرسن مصالةو ينسب قصور كتامة باملغرب هلذا العهد

 لطايةو ملوسة من إيانو بنو بناوة بن غرسنو لتهسامو جيملةو هليفةو غرسن ابن كتم

 ملوسة من إيان غرسن بن غرسنو أورباست بنو تيطاسن بن غرسنو غسامنو إجانةو

بعد الربابرة و اجلبل املطل عىل قسنطينة هلذا العهدأهل  من ملوسة هؤالء بنو زيدويو

عد ابن حزم منهم زواوة بجميع و بني قنسيلةو مصالةو هشتيوةو من كتامة بنو يستيتن

 الفاطميني رغم زعمهم باسمعبيد املعروفني آل  نهمهو احلق عىل ما تقدم ومو( بطوهنم

م للعرتة أنساهبالبيت النبوى وهو ما فعلته كثري القبائل العربية والرببرية من رفع آل أهنم 

 الفاطميني عىل أن جدهتم السيدة /فاطمة بنت رسول اهلل  أنفسهموسموا  النبوية

 الشامو مرصو اإلسكندريةوا املرشق فملكإىل  ملا صار هلم امللك باملغرب زحفوا و

ارحتل املعز رابع و( حتت مسمى الفاطميني) األمصار بمرص أعظماختطوا القاهرة و

هلكوا يف و استفحلت الدولة هنالكو ارحتل معه كتامة عىل قبائلهمو خلفائهم فنزهلا

 بذخها و ترفها

الدول يف و ما كان هلم من الظهورو من بطون الربانس
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الغرب هلذا أهل  أكثرهو و هذا القبيلة من أوفر قبائل الرببر األندلسو املغرببالد 

بسيط حتى أو  ما بعده ال يكاد قطر من أقطاره خيلو من بطن من بطوهنم يف جبلو العهد

يف اخلروج و كان هلم يف الردة ذكرو الثلث من أمم الرببرأهنم  لقد زعم كثري من الناس

أما ذكر نسبهم و نذكر منه هنا ما تيرسو يف صدر ذكر الربابرشأن تقدم منه  مراءعىل األ

الكاف القريبة من اجليم إال و هو صناك بالصاد املشمة بالزايو فإهنم من ولد صنهاج

بة الرببر ساهو عند نو األلف فصار صنهاجو زادت فيه اهلاء بني النونو أن العرب عربته

وكتامة مجيعا أهنم  الطربيو الكلبيذكر ابن و من بطون الربانس من ولد برنس بن بر

صنهاج بن بر بن صوكان بن أهنم  فيام نقل الطربي يف تارخيهو من محري كام تقدم يف كتامة

بة يزعم أنه صنهاج بن املثنى بن سابعض النو منصور بن الفند بن أفريقش بن قيس

قل ابن بن سبأ كذا ن صغراملنصور بن مصباح بن حيصب بن مالك بن عامر بن محري األ

ليس كام و محري أنسابقد مر ذكره يف و النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله ليحصب

بة الرببر فيقولون هو صنهاج بن عاميل بن زعزاع ساأما املحققون من نو اهلل أعلمو ذكر

بن قيمتا بن سدور بن موالن بن مصلني بن يربين بن مكسيلة بن دقيوس بن حلحال 

يم بن حام أن و هسكور إخوة صنهاجو اللمطو عمون أن جزوليزو بن رشو بن مرصا

يقال هلا العرجاء و هي بنت زحيك بن مادغيسو هبا يعرفونو بصكي ةربعأمهم األ

أما بطون صنهاجة فكثرية و .اهلل أعلمو من القبائل أخوة ألم ةربعفهذه القبائل األ

 فمنهم

) 

من مؤرخي الرببر أن بطوهنم  آخرونذكر و بة الرببر يف كتبهمساهكذا يكاد نقل بعض ن

 أشهرالطربي أن بالدهم بالصحراء مسرية ستة و ذكر ابن الكلبيو سبعني بطناإىل  تنتهي
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كانت مواطنهم ما بني و األولفيهم كان امللك و قبائل صنهاجة بلكانة أعظمكان و

رشطة و كدالةو ملتونةو مواطن مسوقةو مدرأهل  همو أفريقيةو طاألوساملغرب 

 بطون صنهاجة أكثرهم و أما أنجفة فبطوهنم مفرتقةو وبرأهل  همو بالصحراء

السفاح عند  أيامية ثابت بن وزريون ثار بأفريقية اإلسالمومشاهريهم يف الدولة 

 عباد بن صادق من قواد محاد بن بلكنيو عبد اهلل بن سكرديرلكو نقراض األمويةا

هو و ورا بني محادو بني محدونو باديس بن بلكني أيامسليامن بن مطعامن بن غيالن و

محدون بن سليامن بن حممد بن عيل بن علم منهم ميمون بن جبل ابن أخت طارق موىل 

كان امللك يف صنهاجة و آخرين يطول ذكرهمعثامن بن عفان صاحب فتح األندلس يف 

ملتونة من و الثانية مسوقةو ،األندلسو مللكانة ملوك أفريقية األوىلالطبقة  :يف طبقتني

.امللثمني ملوك املغرب املسمون باملرابطني

السلطان و من قبائل الرببر وما كان هلم من الدولة

املصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أما و مبدأ ذلك وتصاريفهو باملغرب

ومل تزل  () قبائل الرببروأوفرهم من بطوهنم أكثر

 اإلسالممنذ األحقاب املتطاولة وكان املتقدم فيهم قبيل  قىصمواطنهم باملغرب األ

كان و هدهذا العإىل  التقدم بعد ذلك ملصامدة جبال درن وصدره برغواطة ثم صار

فلنذكر  ودول حسبام نذكر أخرىألهل درن منهم دولة و لربغواطة يف عرصهم دولة

.ابن خلدونو هذه الشعوب وما كان يف كتب التاريخ

 .: منهم بنو دليم الفقهاء

بالط عوسجة بسنت برية؛ ومنهم كان إليه  الذي ينسب، : منهم عوسجة
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من ، والبةأهل  الفارس املشهور الذكر من، قاتل أزهر بن مهلب املولد، ن براحب إبراهيم

 .عمل شنت

 .باملنتانية مراءوبنو زروال األ، بن الياس أمحد رهط، : منهم بنو الياس

 .رهط الوزير سليامن بن وانسوس، : منهم بنو وانسوس

منهم: ، ليث من شنت فيلةمن لقنت. وبنو ال أصلهمو، : منهم بنو اخلرويب

حييى بن حممد بن عبد اهلل بن عبد امللك بن هاشم بن الليث بن شبل بن إيالف بن بالغ بن 

، : بنو عزوناموايل الوليد بن عبد امللك. ومن زنانة أيًض أهنم  مرسة بن زانا؛ ويذكرون

إليه  ي ينسبالذ، ولد سعيدأهنم  عبد الرمحن بن عزون مرياألبشنت برية؛ أخربين  مراءاأل

لكن من مديونة. ، ليسوا من بني رزين، الثغر: بنو هذيل أمراء ،فحص سعيد بقرب شوذر

من ، من صدينة. بنو غزلون: من تريوال. بنو عمرية: من شاطبة، بنو عبدوس: من رستة

ألهاصة من نفزة. بنو رزين: بالسهلة. بنو ذي النون: بوبذة. بنو فرفرن: من ماردة؛ ومدلني: 

، األخطل: من شذونة. بنو الفرج؛ من وادي احلجارة. بنو مىضأيب  رة. بنو نبيه وبنومن هوا 

 .األدمل؛ فال أدري ممن همأيب  حاشا بني، من قرص املنتانية. بنو الياس: من شذونة من مغيلة

بنو ، ثم بشنت برية ووادي احلجارة خاصًة من الرببر، بالثغر مراء: كان األاأيًض  مراءاأل

من هوارة. بنو ذي النون ، وال. وبالل: من ألهاصة من نفزة. بنو رزين بالسهلةغزلون: بتري

بنو الفرج بوادي احلجارة: من مصمودة. بنو عزون:  من هوارة. بنو قنة: من هوتوتة، بوبذة

األدهم. بنو مىض: من مصمودة. بنو أيب  األخطل: من ملزوزة. بنوأيب  من زناتة. بنو

من ، ل: من مديونة. بنو عبدوس: من برستة. بنو عمرية بشاطبةزروال: من مغيلة. بنو هذي

 .صة. بنو أران: من مصمودةألها

وأرنيط وبنو ، ووناط، : بنو قسى بتطيلةاهبا من املولدين أيًض  مراءوكان األ
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بالثغر من  مراءبوشقة وبربشرت وكان األ، وهم بنو الطويل، عمروس بوشقة. وبنو شرباط

؛ ثم ملكوا رسقسطة أيوبدروقة وقلعة  أصلهمجتيب خاصًة: العرب: بنو املهاجر من 

 وغريها.

املعروفون ببني  مراءخال بني ذي النون. واأل، منهم كان ثابت بن عامر املديوين

ألن بني رزين إنام هم من هوارة بال شك؛ وكان نفر ، هذيل بشنت برية ليسوا بني رزين

لقايض منذر بن سعيد سومايت. وبنو اخلليع بتاكرنا؛ منهم بقرطبة: بنو الزجايل الوزراء. وا

مسجد إليه  الذي ينسب، وهو زغلل بن يعيش بن فرانك، وصاحب أم جعفر باجلوف

ثم من ألهاصة بن يطوفت بن نفزاو: بنو طرينة ابن ، بن لب بن خالد. منهم، فرانك بقرطبة

  .يةتريوال. وبنو عمرية بشاطبة. وبنو نعامن بشنت بر أمراء، عزلون

وكان آخرهم فتى ، وقد بادوا، يف اجلانب الغريب، هوارة: منهم كان بنو القمراطي

غاب وانقطع خربه. ومنهم: بنو ذي ، اسمه طالوت بن بسطام بن العايص، يكنى أبا معدن

والة ، السهلة. ومنهم: بنو فرفرين أمراء، أقليش ووبذة. ومنهم: بنو رزين أمراء، النون

وأبو عمرو بن هاشم بن ، منهم: خطار بن سعد بن فرفرين، ٌة وعددوكان هلم ثرو، مدلني

وهم ، كلهم ويل مدلني. ومنهم: بنو جهور املرشانيون، وعمهام خري بن فرفرين، فرفرين

املشبه بالشعبي يف زمانه؛ وكان هلم عدد ، موسى عبد الرمحن بن موسى الفقيهأيب  من ولد

 .وثروةٌ 

هبا؛ وآل عامر  مراءاألخطل األأيب  شنت برية؛ وبنوب مراء: منهم بنو تيه األملزوزة

 .ا؛ فثار عليه موسى بن ذي النونأعامهلالذي كان صاحب وبذة و، بن وهب

فام أعلم منهم ، وقد بادوا، : منهم كان بنو سفيان بن عبد ربه احلاجبمصمودة

بقية يسرية.  وقد بقيت هلم، وكانت هلم ثروٌة وعددٌ ، صاحب مالك، بقيًة؛ وبنو حييى بن كثري
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ومنهم كان الذي تنبأ برباغواطة؛ فاتبعوه عىل دينه. وحممود؛ ومجيلة ، وبنو طريف من أشونة

كر؛ ومها سان ومبارزهتم يف العساأخته املشهورة بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفر

وإىل ، ةقلنبري أصحابكانوا ، ابنا عبد اجلبار بن زاقلة القائم بامردة. وبنو دانس بن عوسجة

دانس باجلوف؛ ومسعود بن تاجيت بن حممد بن تاجيت بن مناع أيب  جدهم ينسب قرص

قورية  أصحابصاحب ماردة هو وأبوه وجده؛ وكانوا ، بن مسعود بن الفرج بن راشد

بقرص ، مراءإذ غلب النصارى عىل تلك اجلهة؛ وبنو مىض بن تيهلت األ، وجلدانية؛ ففروا

ابنه الفرج بن إىل  وتنسب مدينة الفرج، ملسامدينة إليهم  سبالذين تن، ملسامىض؛ وبنو 

وهو متيم بن عبد اهلل بن  - رمحه اهلل - جعفر املعروف بالتميمي صاحبناأبو  مل؛ ومنهم:سا

مدينة إليه  الذي تنسب، ملساابن ، مدينة الفرجإليه  الذي تنسب، حممد بن يوسف بن الفرج

لة بن ناكور بن يوطافان بن ساه بن مقر بن أكلله بن مابن ورعامل بن وكذات بن أكلل، ملسا

، وهم موايل بني حمزوم وكان أليب جعفر؛ ابنان بطرسونة، مسقاط بن مصاذ بن مصمود

 .؛ وعقبه هباأمحدو، ومها: عبد اهلل، يف الثغر، التي بقرب تطيلة

بن وهو صربون بن شبيب؛ ثم وليها ابنه وكيل ، : منهم كان الذي وىل اليشةأوربة

 .صربون؛ ثم عزله عبد الرمحن بن حممد النارص

  .: منهم بنو مرشف الشقنديونمن كتامة، زواوة

قرذيرة وأشربغرية من عمل  أصحابالذين كانوا ، : بنو مهلباومن كتامة أيًض 

وهم ، البونت أصحابكاتب مفرج الوزير؛ وبنو قاسم ، إلبرية؛ ومنهم كان حممد بن مهلب

 .فهريني باحللف

رمحه  - عبد اهلل حممد بن عبد األعىل األديبأيب  رهط، : منهم بنو الغليظصنهاجة

بن حممد بن دراج القسطيل؛ كان منهم حممد  أمحدعمرو أيب  رهط الشاعر، ؛ وبنو دراج- اهلل
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من ولد ذر بن عيسى بن دراج. ومنهم ببلكونة: حييى بن ، بن سليامن أمحدبن العايص بن 

فأبطل يده بالرضبة املشهورة؛ فلم يأكل ابن حفصون  ،الذي صدم ابن حفصون، رضيس

وهم من ، وعاش بعد ذلك نحو ثالثني سنة. ومنهم بأشونة: بنو عبد الوهاب، بيمينه بعدها

وهو ابن أخت طارق بن زياد؛ وكانت هلم ثروٌة وعدٌد؛ وكان منهم ، مجيلأيب  ولد ميمون بن

حج وطلب ، يعرف إال رجٌل له رحلة وقد مخلوا؛ فام بقي منهم من، قواٌد وكتاب وفقهاء

 .واملقريء، وهو اليوم خطيب جامع قرطبة، القرآنالعلم والرواية و

ويقال بر بن ، ثم من ولد بر، أهنم من ولد كنعان بن حام بن نوح عليه السالم

له برمادغس  بديان بن كنعان املذكور وأن رضى بن زجيك بن مادغس ابن بر ولد

صُمودة وأوربة وورداجة وأوريغة فولد أوريغ  ِجيسة وم  وُبرُنس فولد ُبرُنس كُتامة وع 

فولد زجيك رضى ولوى ، بن ُبرنس بن رضى هّوار ولد مادغس بن رضى بن زجيك

تة، الكبري فتزوج أم اداس هذا أوريغ بن برنس والد هوار ، ونفوس واداس، وهو لوا

اتة وأندارة وهرتوقة فو، فدخل نسبه يف هّوارة ْشف  لد اداس بن زجيك بن مادغس و 

ة وُهراغة وأوطيطة وُترهنة فصارت هذه كلها هوارة نْرب  وولد رضى بن زجيك بن ، وص 

زناتة وسمجان أبو  مادغس حييى ومتزيت فولد حييى بن رضى بن زجيك زانا وهو

ي ابن زانا بن حييى فولد فرين، زناتة ورسيج والديديت وفرينيأبو  فولد زانا، وورسطف

رت بن تاجرة وبني واسني سابرمزتيا ورجله ومنجصه وناملتة وولد ورسيج بن زانا م

وولد ورسطف بن حييى مكناسة واوكنة وورنتاج فولد ورنتاج مكنسة وبطالسة 

وولد متزيت بن رضي ، بن حييى زواغة وزواوةوولد سمجان ، وكزنيطة وسدرجة

، وصدينة ومغيلة وملزوزة وكشاته ودونة ومديونةمطامطة وصدفورة وملايه ومدغرة 
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تة نفزاو ولوى الصغري بن لوى الكبري تركه أبوه محال فولد نفزاو بن أبو  وولد لوى لوا

لوى يطوفت فولد يطوفت اهلاصة وومزنيسة وزهيلة وجمر وسوماتة وزيتم وورجول 

ة بن وولد اهلاص دحية وتري غاسن فولد دحي، سة ووردين ووسيفساوورغوس وغ

فولد ، ملني ويعون وورتدين وترير ووريتويت: اهلاص بن يطوفت بن نفزاو بن لوى

تريغاسن بن اهلاص ورفجوم فولد ورفجوم وانجن وبورغش وما ايتجدل وكرطيط 

وولد لوى بن لوى ماصلة وينطيطة وكطوف وزائر فولد ، وونمو وزجال وسبيت

ويقال إن مغراوة وهو من زناتة  .ماصل بن لوى ُغنزورة وأكورة وولد كرطيط سدراتة

 وولد كطوف جدانة ومغاغة، مغراوة ألمهم أوالدتزوج أم سدراته فكان سدراته أخا 

فولد ، وولد أوريغ بن ُبرنس هوارة وملد ومقر وفلدن( سمى عليها مركز مغاغة باملنيا)

تة قر وولد م، ويقال اهؤالء هلانة. ملد بن أوريغ مليله وستات وورفل وواسنيل ومرسا

، وولد فلدن بن أوريغ قمصانة وورسطيف وبل وبياتة، ماوس وزمور وكبا ومرسات

ة يقال هلا تزكى ال يعرف هلا أب تزوجها أوريغ  ويقال إن صنهاج وملط إنام مها ابنا امرأ

ولزناتة بطون عظيمة كبني برزال وبني دمر ومغراوة . فهم إخوة ألم، فولدت له هوار

تة من القبطوبني صغامر ويقال إن سدرات تة ولوا تة عدة بطون كبني بالر . ة ومزا ويف لوا

فأما بنو حديرة فإهنم جممع . وبني جمدول وبني حديرة وقطوفة وبركني ومالو ومزورة

وأما يف قطوفة فإهنا جتمع مغاغة  .من يف الصعيد أشهرزعازع وهم  أوالدقريش و أوالد

وأما مزورة فإهنا جتمع بني وركان . وأما بركني فإهنا جتمع بني زيد وبني روحني. وواهلة

فالتي ، وية وفرقة باجليزيةسافرقة بالبهن: وأما بنو بالر ففرقتان. وبني عرواس

والتي باجليزية بنو جمدول ، وية بنو حممد وبنو عيل وبنو نزار ونصف بني شهالنسابالبهن

التي نزلت كثري وبنو اجلالس ونصف بني شهالن ويقال هلذه الفرقة أيب  وسقارة وبنو
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ومنهم مغاغة وهلم ، وية البالريةساوللفرقة التي نزلت بالبهن »حد وخاص «باجليزية 

 ولبني حد. بحري طنبديإىل  وما معها ولبني بركني أقلوسنا. قيةساالإىل  سملوط

 .وبنو حممد وبنو عيل أمراؤهم بنو زعازع. وخاص الكفور وسفط وجرجة واهريت

عرواس وبنو مجاز وبنو احلكم وبنو الوليد وبنو احلجاج ومزورة فيهم بنو وركان وبنو 

 .وبنو احلربية ويقال إن بني احلجاج من بني مخاس وهلذا كانوا يؤدون معهم القطائع

تة وبنو لقانة ومزغونة ومرجونة بني زعازع وهم من بني زربة إمارةوبنو نزار يف   ومزا

تاج املُلك عزيز  مارةمنهم إل وأفرد قوم، ومنهم نصف بني عامر واخلامسنة والضباعنة

. دالص كنهم نويرةساقريش وم أوالدومنهم بنو زيد وأمراؤهم . بن ضبعان ثم ولده

تة بنو  وكان قريش عبدا صاحلا كثري الصدقة وهو ولد سعد املُلك ويف املنوفية من لوا

تة وزنارة  أحالفومعهم يف البالد  خمتار حييى والوسوة وعبدة ومسلة وبنو من مزا

 سمى عليها باب الشعرية بالقاهرة وارة وبني الشعريةوه

م أرضبو م بن جذام بن عدي، وحرام يف جذام، مرص حرا ، وهم بنو حرا

ومنهم بنو صربة بن ُنرصة بن . وقليل يف عرب مرص من يعرفها، وعشائر أفخاذوفيهم 

بن غطفان بن مالك بن  وقيل ابن غنم، غطفان بن سعد بن إياس بن حرام ابن جذام

م بن  وإىل بني صربة درك بركة احلجاج، حرام بن جذام ويف اخلزرج ثم يف سلمة بنو حرا

كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عيل بن شاردة بن تزيد بن جشم بن 

م القاطنة بمرص  .ي ريض اهلل عنهنصارمنهم جابر بن عبد اهلل األ، اخلزرج ويقال إن حرا

وبنو حية وبنو ذبيان وهم أشتاٌت منهم مشايخ بالد وخولة وقضاة وفقهاء  ،من اخلزرج

ويف الدقهلية واملرتاحية عرب يدعون  .وليست هلم دار خاصة وال مكان معروف
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قريش وهم نفر من بني عذرة وهم من كنانة بن عذرة ال كنانة إىل  اجلامرسة قوم ينسبون

الت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة وهم بنو كنانة بن عذرة بن زيد ال، بن خزيمة

ومنهم بنو شهاب وبنو زيد ، قضاعة ابن ثعلب بن حلوان بن عمران بن احلاف

وبنو عصا وبنو حممد وبنو سنان وبنو محرة  »وهم غري رواشدة هلبا ُسويد «والرواشدة 

 وبنو ألم وليسوا بألم احلجاز وبنو شمس »وهم بمنية حممود ومنية عدالن«وبنو نياس 

وهبا طوائف من عمرو وزهري املقدم ذكرهم  .والفضليون وقرارهم كوم الثعالب

وهم بنو حجاز وبعضهم ، واحلصنيني ورذالة واألحامدة وليسوا بأحامدة هلبا احلجازية

 شبيب وبنو شبيب وبنو عبد الرمحنويف بني زهري هؤالء بنو عزيز وبنو . أقطاع أصحاب

ِديلة ومها ابنا عمرو اسمها جديلة بنت ُمّر أخت متيم بن ، بن قيس عيالن من قيس يف ج 

ْدوان. مر ْدوان واسمه احلارث فسمى ع  ألنه عدا عىل أخيه ، وفهم هذا قتلة أخوه ع 

وفد عبيد اهلل بن احلبحاب موىل بني سلول عامل هشام ابن عبد امللك عىل  فهمف

حلاق إله هشام يف  فأذن، اله أن ينقل إليها من قيس أبياتً أسف، خراج مرص عىل هشامإ

عىل أن ال ينزلوا بالفسطاط ففرض هلم ابن ، مرصإىل  منهم وحتويل ديواهنمآالف  ثالثة

 :وعن اهليثم بن عدي قال .احلبحاب وقدم هبم فأنزهلم احلوف الرشقي وفرقهم فيه

حدثني غري واحد أن عبيد اهلل بن احلبحاب ملا واله هشام مرص قال ما أرى لقيٍس فيها 

املؤمنني أطال  أمريإن : هشامإىل  فكتب،  لناٍس من جديلة وهم فهم وعدوانإال احظً 

وإين قدمت مرص ، اهلل بقاءه قد رشف هذا احلي من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم

ٌر ليس فيها أحد وليس يرض بأهلها نزوهلم  اإال أبياتً  افلم أر هلا حظً  من فهم وفيها ُكو 

املؤمنني أن ُينِْزهلا هذا احلي  أمريفإن رأى  .بيسوهي بل، وال يكرس ذلك خراجا، معهم

بيت من بني نرص بن أهل  البادية فقدم عليه مائةإىل  فبعث :فكتب. من قيٍس فليفعل
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بيت من بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر أهل  ومائة، معاوية بن بكر بن هوازن

وقشري والبكاء  البطن املشهورة التي منها بنو كالب وجعدة وعقيل، بن هوازن

ءة وهالل ونمري بيت من سليم فأنزهلم أهل  ومائة، وعجالن وعبد اهلل وربيعة وُسوا

فكانوا  فاشرتوا إباًل ، الصدقة من العشور فرصفها إليهمإىل  بلبيس وأمرهم بالزرع ونظر

وأقل  أكثرفكان الرجل يتحصل له يف الشهر العرشة دنانري و، الُقْلُزمإىل  حيملون الطعام

، حتى يركب ا فجعل الذي يشرتي املهر فال يمكث إال شهرً ، أمرهم باشرتاء اخليول ثم

فلام بلغ ذلك عامة قومهم  .وال خيوهلم جلودة مرعاهمإبلهم  وليس عليهم مؤنة يف علف

سنة فأتاهم  أقاموا ف، فكانوا عىل مثل ذلك، بيت من الباديةأهل  مخسامئةإليهم  حتمل

، بيت من قيسأهل  ومخسامئةألف  ات هشام وببلبيسوم، بيتأهل  نحو من مخسامئة

إليه  كان يف زمن حممد بن مروان ووىل احلوثرة بن سهل الباهيل مرص انثالتإذا  حتى

لدوا وقدم عليهم من البادية من أهل  ألف فامت مروان وهبا ثالثة، قيس بيت ثم توا

 ما بني صغري وكبري.ومائتني آالف  فأحصوا يف والية حممد بن سعيد فوجدوا مخسة، قدم

تة وخفاجة  اإلسكندريةوفيام بني  والعقبة الكربى مجاعة فايد وزنارة ومزا

وفزارة وحمارب وقطاب والزعاقبة وبرش ، ومجاعة سالم، بنوسامل ولبيدو وهوارة

ومنازهلم من ، ونةسليامن والقصاص والعال أوالدواجلواشنة والبعاجنة والقبايص و

ثم مجاعة جعفر بن عمر وهم املثانية والياسة وعرعرة . سوسةإىل  العقبة الكبرية

يل واملعزة ومن املعزة اجلعافرة مجاعة ابن عمر ومنهم البداري ، والعظمة والعكمة واملزا

وهي ، بئر السدرةإىل  ومنازهلم من سوسة، أمحد أوالدومنهم السهاونة واجللدة و، اأيًض 

 نحو شهر. اإلسكندريةفتها من ساوم، حدود ديار مرص آخر
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وأخوه حامد بن كميل وهم ، ديبأبو  وكان شيخهم، ويف برقة أحياء لبني جعفر

تهإىل  ينتسبونو، ينسبون يف العرب فتارة يف بني كعب بن سليم وتارة يف فزارة إحدى  مرسا

 . امر من هوازنعبني  جعفر بن كالب منبني  منأهنم  بطون هوارة وللكننى أؤيد

 أوالد اإلسكندريةوما بني العقبة الكبرية و. مسال   أوالدوفيام بني برقة والعقبة 

كِي ة و أوالد: مقدم وهم بطنان لبيد إىل  وهم ُينسبون، افايد بن مقدم وسالم معً  أوالدالرُتْ

بن عيل بن هبة ابن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامربن صعصعة من هوازن وهم ثالثة 

 أوالدويقال إن . ومن حديد حمارب، لبيد وحديد وزبيد بنو عيل بن هبة بن جعفر: إخوة

 وهؤالء يقال، وقيل لبيد بن سليم وفيهم هيب ورواحة وفزارة، مقدم من ربيعة ابن نزار

  وإليه "، من غطفانأهنم 

تة عنداسم  برقة الفتح  يطلق عىل رشق ليبيا الذي كانت تسكنه قبيلة لوا

تة، ياإلسالم وقيل من قبائل محري من  مازيغبربر األإىل  مأصوهلبني لو يرجعون أو  ولوا

  .املغربإىل  اخلليل وأهنم هاجروا قديام إبراهيمأو  إسامعيلسيدنا بني  منأو  ،اليمن

ية اإلسالمي حمطة للجيوش اإلسالمهذا وقد شكلت برقة بعد الفتح 

وقد ذكر اليعقويب يف القرن ، غرب العريب واألندلساملإىل  فرين يف الطريقساوللم

يف اجلبلني املطلني ( املرج) القبائل العربية حول مدينة برقة أبناءبعض  استقرارالعارش 

ولكن هذا التواجد مل يكن ذا أمهية عىل الصعيد اإلجتامعي ، عليها من الرشق والغرب

تة حتى دخ، والسيايس  هوازن ومنهاول قبائل بني سليم ووبقي النفوذ يف برقة لقبيلة لوا

وقد استقر منهم بربقة بنو هيب ( 1051) ـه443بني هالل بدايًة من عام عامر وبني 

بينام واصلت بقية بطون بني سليم ومن ، هم بنو نارصة وعمريه ورواحة وفزارةأحالفو
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م هأحالفهالل بن عامروبنو جشم وبنو نرص وبني  عامر ومنهابني  هوازن املتمثلة يف

مواطن القبائل املستقرة  1154 يف سنة درييستقدمهم نحو املغرب العريب وقد ذكر اإل

وقال أن موطن نارصة وعمرية هو من ، برقةإىل  بربقة بعد مائة سنة من بداية هجرهتا

أما رواحة (، بني بنغازي وقمينس) قافزإىل  (كم 27غرب العقيلة حوايل ) قرص العطش

وموطن قبائل هيب ( املنطقة حول بنغازي اليوم) برنيق ضأرإىل  فموطنهم من طلميثة

رست إىل  ومن العقبة الصغرى( كم 100رشق طربق حوايل ) لكإىل  من طلميثة

جماالت رواحة وهيب أما ابن خلدون فذكر هيب ونارصة وحمارب وبنو سامل ورواحة 

شندي بني وذكر القلق، وقال نقال عن ابن سعيد أن رواحة وفزارة من غطفان، وفزارة

 ( من بطون بني فزارةأهنم  صبيح قال

القبائل العربية التي ذكر املؤرخون العرب تواجدها بربقة خالل الفرتة بني 

 القرن الرابع عرش هي: أوائلمنتصف القرن الثاين عرش و

 .رهم بنو هيب بن هبثة بن ُسليم بن منصو بنو هيب:. أمحدأ. بنو 

خ: ذكر ابن خلدون أن منهم بني محيد بإجدابيا وجهاهتا ويبدو اليوم ب. بنو شام

 أن بني شامخ هم قبيلة املغاربة احلالية التي تتكون من فرعني مها: الرعيضات والشامخ

، والربكات، حرام أوالدو، سالم أوالد) ج. بنو لبيد: وهم عدة قبائل هم

، والعالونة، واملوالك، واحلوتة، اددةواحلد، واجلواشنة، والبالبيس، والرواشد، والبرشة

عبة، والسبوت، والسوامل، والزرازير، والرفيعات، والدروع ، والرصيرات، والرشا

 .(وبنو قطاب، والقنائص، والبواجنة، والرعاقبة، والنوافلة، والندوة، والنبلة، العواكلة
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بينام ، اا هباستقروالبحرية يف القرن الرابع عرش وإىل  وقد هاجر أغلب بني لبيد

سالم الذين سيأيت احلديث  أوالدبربقة لفرتة ثم رحلوا بدورهم ملرص مثل  آخرونأقام 

ويمكن ، مثل احلوتة واملوالك والعالونةاآلن  ومن قبائل لبيد من بقي بربقة حتى، عنهم

كام ، هم من قبيلة العواكلة يف بني لبيد القول أن العواكلة يف قبيلة العبيدات يف احلرابى

طرابلس حيث نجد اليوم  إىل إقليم ن القول أن بعض قبائل بني لبيد هاجروا غربايمك

قبائل بني لبيد وهي قبيلتي الرصيرات والدروع يف ورفلة وقبيلة  أسامءقبائل حتمل نفس 

 .الندوة يف تاورغاء

 : هم بنو عمرية بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم .

 ، رصة بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم: هم بنو نا

سليم ويمكن أن بني  من : ذكر ابن خلدون أن رئاستهم يف العزة

 .هم الشمول يف قبيلة سعيط من املرابطني يكونوا اليوم بقاياهم

 من سليم أما ابن خلدون فقال أنه يقالأهنم  : قال القلقشندي

بني سالكن املعروف لدى الن، ب بن ربيعة بن عامر بن هوزانمن بني جعفر بن كالأهنم 

العرب أن بني حمارب من حمارب بن زياد بن خصفة بن قيس حيث جيتمعون يف النسب 

وجيتمعون يف النسب مع بني هالل يف ، مع بني سليم وبني هالل يف خصفة بن قيس

ترتدد عىل بالد وذكر القلقشندي أن حمارب ، عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن

ويف بداية القرن الثامن عرش ( حمافظة املنيا) ويةساوأطراف البهن( حمافظة اجليزة) اجليزية

 .ا هبااستقرومرص وإىل  هاجر بنو حمارب

من بني غطفان بن قيس أهنم  : قال ابن خلدون نقال ابن سعيد

 . بن عيالن
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، بن ريث بن غطفان من بطون بني فزارة بن ذبيان بن بغيض

حممد واجلامعات والشنفة والشعوب  أوالد) وهم عدة قبائل ذكرها القلقشندي وهي

ورة واملطارنة ساوالعقيبات والعالوي والعوايس والغشاشمة والقيوس واللواحق وامل

وقد ذكر القلقشندي أن من فزارة ممن يقيمون بربقة ( واملواجد واملوايس والنحاحسة

من فزارة  أخرىكام هاجرت قبائل ( حمافظة املنيا) مما ييل اجليزية سابهننزلوا بأطراف ال

بينام استقر ، حيث استقر اجلامعات بودان، ورةساغربا وهم اجلامعات والعواسى وامل

تةساامل  واستقر العواسى برتهونة.، ورة بمرسا

موايس برقة نزلوا إىل  من املوايس ينتسبونو ويف فلسطني مجاعةمن املواجد

واشتهر من بينهم عقيلة بن موسى احلايس الذي  1814امل فلسطني يف نحو سنة بش

واملعروف اليوم أن املوايس ، 1870كانت له سطوة يف مرج بن عامر وتويف يف سنة 

  .يشكلون فرعا من فروع قبيلة احلاسة املتواجدة بربقة

ذئب شيخ العرب بربقة أيب  : ذكرهم ابن خلدون وقال أن منهم

ونقل ، سليمبني  من الكعوب منأهنم  ها وقال أنه اختلف يف نسبهم وأهنم يقولونأمريو

تة من هوارةأهنم  مقدم جريهتم بالعقبة أوالدعن سالم بن الرتكية شيخ   من بطون مرسا

عامر بن صعصعة من هوازن بني  كالب منبني  جعفر منبني  جعفر منبني  وقيل أن

اهلاممية من ساللتهم ألنه  األرسةهم باجلعافرة وغالبا وتعرف ساللتإليه  وهذا ما أميل

  .صعيد مرص وبرقة أمريدة اهلاممية يطلق علية ساىف كل جرود ال

املثانية والياسة وعرعرة والعظمة ) وقد ذكر املقريزي من قبائلهم وهم:

يل واملعزة والبداري والسهاونة واجللدة و  ةوقال أن منازهلم من سوس( أمحد أوالدواملزا

.بئر السدرةإىل 
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إىل  خالل الفرتة التي تلت القرن اخلامس عرش هاجرت بعض قبائل برقة رشقا

 أسامءومنها ما جتمع يف تكتالت قبلية أخذت ، طرابلسإىل  مرص وهاجر بعضها غربا

حمافظة عىل  أخرىوبقيت قبائل ، التكتل القبيل اجلديدإىل  ت تنتسبأصبحجديدة و

 .من االتكتالت القبلية اجلديدةأي  ا ومل تذب يفكياهن

ثالث إىل  ونتج عن هذه التغريات الطارئة تقسيم جديد قسم قبائل برقة

حيث أطلق مصطلح السعادى عىل ، وحدات قبلية هي السعادى واجلامعات واملرابطني

نادي بينام أطلق مصطلح اهل، أكربيف بعضها وشكلت كيانات قبلية  اندجمتالقبائل التي 

وأطلق اجلامعات غالبا عىل القبائل الفزارية والغطفانية ، سالم من بطون لبيد أوالدعىل 

 :أما مصطلح املرابطني فقد أطلق عىل فئتني مها

 .: القبائل التي فضلت عدم اإلندماج وظلت حمافظة كياهنااألوىلالفئة 

. لقبليةالفئة الثانية: القبائل وعائالت التي انضوت يف أحد التكتالت ا

 :ولذلك صنف املرابطني ثالث أصناف هم، حتفاظ بعضهم بوضع خاص داخلهااو

 :مرابطون صدقان: ويشمل فئتني مها

 .جمموعة من القبائل عرفوا باملرابطني البيض - أ

شعب وعائالت منضمة لقبائل السعادي املستقرة يف املناطق الشاملية من  - ب

ء وعرفوا   .لذلك باملرابطني احلمربرقة املعروفة بربقة احلمرا

 .مرابطون بالربكة: ويطلق عىل القبائل التي تدعي أهنا من ساللة ويل

ولذلك نذكر  هى مسقط رأس العديد من القبائل املرصية القادمة من املغرب 
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 تارخيها وسكاهنا عىل قدر ما مجعت من معلومات وغالبيتها تدعى النسب الرشيف

، حتدها من الشامل جهة كلميم السامرة، 2كم139480حة تبلغ ساقية احلمراء عىل مساالو

، ية املوريتانيةاإلسالمومن الرشق اجلمهورية ، ومن اجلنوب جهة وادي الذهب الكويرة

، بوجدور إقليمالعيون و إقليمي: إقليمومن الغرب املحيط األطليس وتتشكل اجلهة من 

نسمة  256.152مجاعات حرضية ويبلغ عدد سكان اجلهة  أربعا مجاعة منه 14إىل  إضافة

 % يعيشون يف املناطق القروية. 92، 2004حسب إحصائيات سنة 

يف القرنني الثاين والثالث ميالدي اجتاحت املنطقة تيارات نزوح 

منها عىل وجه اخلصوص الغزو الروماين لشامل ، غرّيت الوجه الديموغرايف، خمتلفة

ء الغربية وقدوم من ، قياإفري فية لسكان الصحرا الذي تسبب يف ختلخل البنية الديموغرا

ء ليبيا قبائل صنهاجية الصحراوية.  رايضيف األ استقرتزناتية و مناطق الشامل وصحرا

وقد ازدهرت التجارة بعد استيطان السكان اجلدد التي فاقت حدود الوطن بفضل 

ء الغربيةإىل  اجلمل الذي جاء إىل  ضافةباإل، بمجيء املستجدين عىل املنطقة الصحرا

وابتداء من القرن الثالث امليالدي استولت  ا من االهتامم.كبريً  االزراعة التي نالت قسطً 

ء الغربيةو زناتة ويف زحفهم هذا أخذوا ، ختوم السنغالإىل  صنهاجة عىل الصحرا

امليالد ارحتل عدد كبري  وقبل ذلك يف القرن الثاين بعد .يشيدون بعض املراكز احلضارية

، عن مستقر آمن وانتهى حاهلم بعودة قسم منهم امن الصنهاجيني باجتاه اجلنوب بحثً 

الذرية التي سينحدر منها مؤسسو  االقسم الباقي الذي سوف يكون الحقً  استقرارو

ذ ومعه أخ إفريقياإىل  بع بدأ دخول العرب املسلمنيسايف هناية القرن ال. الدولة املرابطية

ء الغربيةإىل  باالنتشار. وقد وصلت اإلسالم حاملة ، هجرات عربية من اليمن، الصحرا

منذ ذلك الوقت  أصبحالذي القى قبوال من القبائل الصحراوية و، اإلسالممعها راية 
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إهناء منازعتها وأحقادها إىل  مما أدى، ي العروة الوثقى بني سكان املنطقةاإلسالمالدين 

جمرى تاريخ املنطقة بكاملها. وتعّمقت العالقات وتوطدت  وفتح صفحة جديدة يف

بوصول هجرات عربية جديدة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش أثبتت اهلوية العربية 

ية يف املنطقةـ كان الصحراويون منظمني يف إطار قبائل من الرحل والرعاة الذين اإلسالم

ء ساة املعرتف هبا اليوم. وكان رؤحة شاسعة جتاوز احلدود الدوليسايتنقلون عرب م

حيث يتناقشون مع  «اجلامعة» يلتقون يف إطار مجعية قبلية تسمى فخاذالعشائر واأل

قية احلمراء مزيج من ساإن سكان ال :اخلالصة هيو الشيوخ الذين يقودون القبائل.

نطقة وفد إليها وعىل كل حال فإننا ال ننكر أن امل القبائل العربية الفاحتة والقبائل الرببرية.

إىل  وإن كانوا قلة بالنسبة، واألوربية من الشامل، كثري من األجناس الزنجية من اجلنوب

ومن جاء ، هوارة ومن هاجر من اليمن وفلسطنيو صنهاجةو يني زناتةاألصلالسكان 

سببه هنر كان  «قية احلمراءساال»فإن إطالق ، ي أما عن التسميةاإلسالميف العهد  افاحتً 

ء التي حتملها من ، كلم 500نطقة يمتد عىل طول يف امل وتتلون مياهه باألتربة احلمرا

أطلقه الربتغاليون عندما احتلوا املنطقة يف اسم  ،وادي الذهباسم  كام أنّ ، املرتفعات

، بسبب ما كان مزعوما من وجود معدن الذهب يف تربته، منتصف القرن اخلامس عرش

ء هي هنر جيتاز مسافالإذا  .وهو زعم مل يثبت حلد اآلن  500فة تزيد عىل ساقية احلمرا

ء ساتتكون الو، غاية املصب األطليسإىل  كلم باجلزء الشاميل من تلك البالد قية احلمرا

فإن  امن مخس مناطق تسيل منها روافد الوادي وحتتوي عىل نباتات طول العام. وعمومً 

بمحاذاة املحيط  اوتتجه جنوبً موقعها عىل الطبيعة يبتدئ عندما تغادر مدينة أغادير 

ء :األطليس منها يطلق عليها " طرفاية" واملنطقة  األوىلواملنطقة ، هناك تدخل الصحرا

ء التي متتدساال باسمالتي تليها معروفة  ، اجلنوب من وادي درعةإىل  قية احلمرا
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 حل منطقة وادي الذهب التي يعتربساثم تليها عىل امتداد ال، 2كلم 82000حتها ساوم

. 2كلم 19000حتها ساوم، ملنطقة " تريس" املوريطانية اي امتدادً 2جزؤها الرشق

ٌعرف الصحراويون قديام بنظامهم املتميز واملتمثل يف جملس  -اهليكل االجتامعي 

ء  عيانوالذي كان جملس من األ، نيربعني بمعنى حكم األأربعايت  يف قبائل الصحرا

 .الرتشيح القبيل ورئاسته متداولة بني األعضاءس ساتتم العضوية فيه عىل أو الغربية

( القليعة –دليم ـ تكنة  أوالدالرقيبات ـ آيت أويس ـ ) املحاربة:

أهل  أرسة -تيدرارين  أوالد -بارك اهلل أهل  قبيلة -فياللة  -توبالت  :الزوايا

 [نصاراخلزرج من قبيلة األ يلةقبإىل  تيدرارين تنتسب أصال أوالدالشيخ ماء العينني ]إن قبيلة 

-حماط  -لفيكات  -بوعيطة  أوالد -الشناكلة  -التجار: مليار و احلرفيون

غريها أو  التجارةأو  ة هي قبائل احلرفيني الذين يامرسون الصيداألخريإيمراغ هاته 

 الزوايا إما بسبب هزيمتها يف احلروبإىل  وهناك قبائل انتقلت من صنف قبائل مقاتلة

 ، الصاحلني ياءاألولركزها حول الزوايا واملشائخ ومتأو 

 النسب: يمكن تقسيم القبائل الصحراوية حسب النسب إىل:

 ( وجزء من ايت بال، ايت أمجل من تكنة، يكوت، الدليم أوالد) - :

 ( القليعة، فياللة، العروسيون، بالسبع أوالد، الرقيبات) – 

 ( تيدرارين أوالد، أيتوسى) - :

احتاد أو  قبائل ايت النص) ايت النص، ايت باعمران، ايت امحاد 

قبيلة ، بوعرشة أوالدقبيلة ، قبيلة ايت بوهو، قبيلة ايت زكري :ايت النص الذي يضم

 ( ايت براهيم

عىل دولة بذاهتا بل هو موزع  ا إّن االمتداد القبيل لسكان الصحراء ليس قارًص 
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بالد إىل  عرب العراقإىل  دليم مثال ينتمون أوالدقة العربية كلها فبني أطراف املنط

الصويرة و تيدرارين يف ليبيا وفروع يف املغرب يف حوز مراكش أوالداحلجازوفرع من 

 يف موريتانيا، وقرب سيدي قاسم والركيبات يوجدون يف تندوف ويوجدون يف ليبيا

بو سبع يف مايل  أوالد( إدا بلحسن) مباسوآيت حلسن يف موريتانيا ( أط اروالزويرات)

من الطوارق ـ يف غرب ليبيا اجلبل الغريب ـ ويف مرصويف سيدي املختاروالعروسيون يف 

ئر، ناحية سطات باملغرب ـ ويف موريتانيا  . بتونس واجلزا

ثامن بن ع عز الدينعبد القادر بن عبد السالم بن عبد اهلل بن  سيديإىل  تنتسب

 أوالدجد قبيلة ) األسمرعبد السالم  سيديالدين بن عبد الوهاب بن الشيخ  بن عز

مل بن سامل بن محيدة بن عمران بن حميا بن سليامن بن سابن سليم بن حممد بن ( الشيخ

تري) خليفة  األول إدريسالثانى بن  إدريسبن  عبد اهللبن نبيل بن ( فيتور جد قبيلة الفوا

اه أرضىض اهلل عنه ورطالب أيب  عىل بن اإلمامبن احلسن السبط بن بن احلسن املثنى 

سعيدة من عشرية رياح اهلاللية ولذلك أيب  أوالدنبيل بديار وأخيه  وقد عاش مسلم

ومالكى  شاذىل الطريقة عبد القادر فهو سيديأما األصلهالليون أهنم  خلط األمر عىل

أكرمة الذي عمر اجلرارى  /لشيخمرص عند ا عبد القادراملذهب وأول نزول الشيخ 

 فطوم حممود بريقع السيدة/وهي  ومل تنجب وتزج زوجته الثانية( عزة) وزوجة بنتة

 منطقة الطنوح عبد القادروبعد زواجة نزل الشيخ وتزوج الزوجة الثالثة من الساملوس 

وقد  باسمهالكريم والتعليم الدينى وعرفت الزاوية  القرآنبمطروح ودار زاوية لتحفيظ 

لتعليم القبائل ) عديدة نذكر منها سبابحتى مرص أل العريبنترشت الزواية من املغرب ا

كل إىل  تكون مضيفة /ية ىف القرى والنجوعاإلسالمأمور الدين ونرش الدعوة  أبنائهمو
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ة تكون نقطة  /عابرى السبيل ينام ويأكل منها ىف اجلهاد ضدد أعداء اهلل من الغزا

وقد  هأعرف ال والكثري ما /عمراملختار /ذكر ىف جها د املجاهد  التجمع للمجاهدين كام

مجاعات من الطرق الصوفية الذين وهبوا حياهتم خلدمة اهلل إىل  وكل للبناء والتعليم

 /دة املدنية ساال /السنوسية /القادر د عب سيديوكان منهم  ياإلسالموالدين 

ذو النسب الرشيف ويرصف عىل  رشافوغالبتيهم من قبائل املرابطني واأل /املحجوب

أن جتمع كل عائلة وهي  (الرغاطة) جتاورها بنظام يسمىالتي  القبائل أهايلالزواية من 

لكى ترسف عىل الزواية ولذلك نجد أن غالبية  أموالأو  زرعأو  ما أمكن هلا من ذاد

القبارى  سيدي /عبالقادر سيديمنهم  العريباملقامات من املغرب  أصحابالشيوخ 

مرص  أنحاءو اإلسكندريةومئات الشيوخ ب /العباس املرسى أبو /البوصريى  سيدي /

املقدسة  رايضاألإىل  كان ىف طريقة عبد القادر سيديوقد قيل أن ( حرضوا من الغرب

بلدة زليتن أعجب هبذة املنطقة وأراد أن ينرش إىل  للحج وعندما أتم احلج وهو عائد

 الطيبة وكام ذكرنا فهو رضاألهذه  ية وتعليم الدين ىفاإلسالمالدعوة 

فرع الوهاهبة ولد ببلدة زليتل بليبيا نحو  األسمرالشيخ سيد عبد السالم إىل  يرتفع نسبه

الطريقة الشاذلية عن  وأخذ األسمروتعلم بزاوية جده الشيخ عبد السالم  ـه1223

نة س اإلسكندريةإىل  بن حسن بن مدى بن ظافر املدنى وجاء الرشيف حممد سيدي

هنا كانت تدرس هبا العلم الدينى ه ألباسمه وسبب تسميته زاوية عبد القادر 1263

حد الواله ىف هذا املكان متعطال وعندما أ ه عندما وقف قطارأبناءحد أوبسبب قصة 

ء الغربية الشيخ ركبه  حممد بن عبد القادر حترك القطار فاستربك بذلك حمافظ الصحرا

 شعبان 21اخلميس ىف نفس يو م  عبد القادر ديسيه وتوىف باسموجعل له حمطة 

 أعقبوقد ( منطقة سوق اجلمعة) م بمينا البصل ودفن بمينا البصل1880 - ـه 1297
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احلاج حممد  أعقبوقد ( وحممدوحممد زين العابدين وعبد اجلواد أمحد) :هم ذكور 4

د عبالشيخ  /بالبحرية الشيخ صالح وزريتة بربكة غطاس بأبومحصعبد القادر )

( الشيخ حسن) احلاج حممدزين العابدين أعقبو( عبد الوهابالشيخ  /السالم

( إبراهيمالشيخ  /عبد اهللالشيخ  /الشيخ أبوبكرالقادر ) عبد أمحداحلاج  أعقبو

 ( الشيخ حممدالقادر ) عبد عبد اجلواداحلاج  أعقبو

احلاج  /أمحداحلاج  /عبد اهللاحلاج عبد القادر ) أمحدبكر  الشيخ أبو أعقبو

 ماأما املقام بزاوية عبد القادر فهو مدفن ابنه حممد عبد القادر أو (احلاج حممود /حممد

قبيلة إىل  م ببلدة زليتن بليبيا ويرتفع نسبه1573عبد السالم املتوىف سنة  سيديجده 

تري  من بطون هوازن باملغرب أو  هالل بن عامربني  هنا من قبائلأقيل عنها الذي الفوا

 .األدارسةإىل  بوقيل ينتس

مطروح ىف و اإلسكندريةفهى قرية عىل السكة احلديد املوصلة بني  عبد القادرأما 

كيلو ومن الرشق  3من  أكثروجياورها من الغرب منطقة العامرية عىل بعد  ،27الكيلو 

 4كيلو والصحراوى من الشامل عىل بعد  3من  أكثرمنطقة التفرع التابعة ملرغم عىل بعد 

الصعيد من مجيع املحافظات  أبناءهنا جمتمع خمتلط من مجيع القبائل البدوية ووسكا كيلو

 االستطاعةحسب  هسوف نوضح وهو ما اإلسكندريةومن  بحري أبناءالقبلية وكذلك 

كيلو عرض وعدد سكاهنا يقاربوا عىل  ةأربعحتها حواىل ستة كيلو طول وساواملعرفة وم

 /شارع جامع السالم) يات لبعض املناطق مثلمسمإىل  نسمة تقريبا وتقسمألف  املائة

 /منطقة قبىل /منطقة املحطة /املجزر األىل /منطقة مسجد احلى القيوم  /شارع الرتعة 

 منطقة اجلنينة /منطقة العلوة /منطقة نجع احلرابى  /منطقة املحجر 



 
 

844 

 

 

 سيديملنطقة قبل وهم كانوا يسكنون هذه ا :: 

 بطون وهم القادرألن حوز هوارة كان من مرغم حتى العامرية منذ مئات السنني دعب

 القادر وهم عائالتد يسكن الكثري منهم حول زاوية عبو( العطاينة - ملسا - املوينى)

مل عائلة سلومة ساعائلة البد عائلة /غريب  /ومنهم قاسم إبراهيماملوينى وهم عائلة )

 ( طاينة عائلة زوغة ويسكن غالبيتهم بمرغم والصحراوىالع عائلة

 أنسابوهو كل من أتى من الغرب فهو مغربى ب 

أبوبكر  /وهم فرع الشيخ عبد القادرالشيخ  أحفادالشيخ  أوالدمتعددة ومن املغاربة 

مة ويرتفع نسبهم /عبد القادر أمحد وهو جد  معبد السالبن  عبد الوهابإىل  عائلة هرا

ومن  /عبد القادروهو أخو الشيخ ( امليزون /سليم  /احلاج /هرامة /عكوش) عائالت

 /جاويشأو  شاوش عائلة /تواجري عائلة قناش /أبومبية  /شعالة املغاربة عائالت أبو

 ( اخلري عائلة أبو

 /ريان /حسونة /ضاوى /السبع) : وهم عائالت

 عبد القادرسكن األغلبيه بنجع احلرابى والباقى داخل زاوية وي( وبيت لعائلة مريم

منهم عائلة  أمحدعائلة  /رشفاد) : وهم عائالت

عىل  عبد القادرويسكن الغالبية حوالني زاوية ( احلاج/هاشم /راغب ضيف اهلل

من القادر عائالت من قبائل عديدة مثل عائلة مريز د الصحراوى ويسكن زاوية عب

 املناصري /عائلة الشواى /القطعان /قبيلة العراوة/قبيلة الساملوس وبيوت صغرية من 

حنة /( عائلة أبورجيعة/عائلة احلفيان ) يم عائلة العبيدى/الرسا  /قبيل املغاورة/العزا
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القادر عائالت د ويسكن حوالني زاوية عب( اجلميعات /الشتور عائلة سعيد اجلارحى 

الصعيد بزاوية  أبناء /الصعايدة /ثانيا اشات وهم عىل الصحراوىالعرجى من قبيلة القن

 أبناءوهم قسامن قسم من  عبد القادرمن نصف تعداد زاوية  أكثروهم  عبد القادر

القادر وقسم حرض من الصعيد د ثم نقل وسكن عب اإلسكندريةالصعيد كان يسكن 

أو  ء من نفس القريةجيتمعوا بنظام عائىل بل بلديات سوا  وهم العبد القادروسكن 

الطيب من عائالت اهلوارة من قرية  عائلة أبوإىل  املحاافظة مثال أنا أنتمىأو  املركز

 ىأسيوطأو  دويرىأو  هواريفأجتمع مع أنى  أسيوطالدوير عايد مركز صدفا حمافظة 

 /قنا /سوهاج /أسيوط) أبناءالصعيد ولذلك كانت مجعيات  أبناءصعيدى وهكذا أو 

 أبناءعبد القادر )ومن القرى واملراكز املتواجد أهلها بكثرة بزاوية ( لاأله أسوان

 /البلينا أبناء /جرجا أبناء /شندويل أبناء /طام أبناء /نزةأبناء /جهينة أبناء /الدوير عايد

بة  أبناء /النخيلة أبناء /مربني  /أبقناء الغنايم  /الباليزة أبناء  حل سليم/سا أبناء/العرا

 /الصوامعة أبناء /فيزبني  /الياس أوالد/العدر أبناء /حسني بني  أبناء/ىالبدار أبناء

والكثري  /تيج أبو أبناء /منقباد أبناء /منفلوط أبناء /قلتةسا أبناء/املراغة أبناء /اجلعافرة 

 أبناءوكذلك  قنا فيعرفوا بالقناوية أبناءأما ( السوهاجىأو  ىسيوطاأل باسمما يعرف 

 أسيوط أبناءسوهاج و أبناءسويف والفيوم وهم أقل عددا من وبني  ااملني أبناءو أسوان

املنوفية  أبناءالغربية و أبناءالبحرية و أبناءسكندرانية وفيعرفوا باإل اإلسكندرية أبناءو

الشيخ أما عن اجلمعيات األهلية فهى كثرية وبدايتها فروع من  كفر أبناءالرشقية و أبناءو

املنوفية  أبناءالغربية  أبناءالبحرية  أبناءقنا  أبناءسوهاج  ناءأب /أسيوط أبناءمجعيات أم ك

عبد زاوية  أبناءب أخرىو( مجعية تنمية املجتمع املحىل) ثم أنشأت مجعيات أم خريية مثل

 - مجعية اهلالل واملحبة -( عبد القادرزاوية  هايلأل االجتامعيةمجعية اخلدمات القادر )
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مجعية التألف ) - القادرد كن زاوية عبسام أبناءمجعية  - مجعية املستعمرة - مجعية األهل

 .(هوارة اخلريية أبناءمجعية  - مجعية سنابل اخلري -( األرسى

 أمري أجدادمطلب : اآليتكوجاء فيه كام هو مدون بعد حذف املقدمه وهو 

ؤمنني عمربن اخلطاب رىض اهلل عنه بن امل أمرياملؤمنني عمر بن اخلطاب وزرارية واما 

بن قرظ بن رزاح بن عدى بن كعب وكانت  عبد اهللنفيل بن عبد العزى بن رباح بن 

 منوهي  بن عمر بن خمزوم عبد اهللم عمر بن اخلطاب اسمها خثيمة بنت املغرية بن أ

مة فتزوج بني  نت مها هند بأاملؤمنني بكلثوم بنت سفيان بن صخر بن حرب و أمريخزا

أيًضا  املؤمنني أمريوتزوج  عبد اهللعبد الرمحن وو عتبة بنت ربيعة فاملعقب منها حفصة

ء فألب اطأيب  عىل بن اإلمامم كلثوم بنت أب تى أخت احلسن واحلسني بنت فاطمة الزهرا

املؤمنني عمر بن اخلطاب  أمريابن  عبد اهللمنها السيد زيد والسيدة رقية فتزوج السيد 

عىل فعقب منها السيد عبد الرمحن ودفن باملدينة  اإلمامبنت احلسن بن بالسيدة رقية 

املنورة وتزوج السيد عبد الرمحن بن السيد عبد اهلل بحفصة بنت حممد ابن احلسن ابن 

فتزوج  عليه السالمعىل فعقب منها السيد يعقوب ودفن بالبقيع بمدينة الرسول  اإلمام

طمة بنت موسى بن مسعود بن بكر بن عبد السيد يعقوب بن السيد عبد الرمحن بفا

بن سعد بن كعب بن  عبد اهللقحافة بن عامر بن  يبأبكر املكنى بأيب  الرمحن الصديق

مرة فعقب منها السيد يوسف والسيد دنيال والسيد موسى ودفن بقحطان باليمن 

النجار فشالوا ونزلوا بني  من إسحاقبن  فتزوج السيد يوسف بعائشة بنت عمرو

السيد يوسف يعقوب حممد البطاحى وعزاز ورضوان  أوالدالبطاح فاملعقب من  أرضب

وعزمت الرحيل لبالد الشام فشالوا  ياءاألولودفن بالبطاح بجبل اللوز فاجتمعت 
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 أوالدالعراق فاملعقب من  أرضبونزلو عىل البرصة طالبني بغداد فشالوا منها ونزلوا 

 أرضوعزاز وخليل فتهيئوا اللنزول عىل  السيد حممد البطاحى بن السيد يوسف عنان

 أوالدالسيد عزاز والسيد خليل والسيد عنان فاملعقب من  ياءاألولالشام وكان مقدم 

السيد عنان السيد عىل والسيد خليل عقب السيد عىل والسيد تقى الدين والسيد عليم 

قدس الشام عىل فلسطني الكربى فزاروا بيت امل أرضعقب السيد موسى ونزلوا من 

حيث عزموا الرحيل عىل بالد  ياءاألولالسالم فجمعت  هعلي إبراهيموزاروا اخلليل 

السيد خليل ببيت اعالم بجبل املقدس ببنى وأخيه  مرص املحروسة فدفن السيد عنان

مرص وختلف السيد عىل بن السيد خليل ببيت املقدس  أرضب ياءاألولحسن ونزلت 

 حممد وعقب منها السيد مصطفى مرياألبن  محدأ مرياألرة بنت ساة مرياألوتزوج ب

به ساالسيد حسن فلام حرضت الوالية للسيد عىل احتجب عن الناس فنزل بكفر وأخيه 

رمحة اهلل تعاىل ودفن الشيخ القدوة العارف إىل  العوجة وانتقل أرضب أمنيعند النبى بني

 أرضبارسوف  حلساباهلل تعاىل السيد عىل بن السيد خليل بشاط البحر املالح ب

عىل مدة امللك برقوق بمرص الغالية ودفن  361فلسطني الكربى ىف يوم اخلميس سنة 

هبا  ياءاألولجدة السيد حممد البطاحى بن يوسف القدوة بغزة بجبل املنطار فاجتمعت 

وكانت عدهتم ثالثمية وستة عرش وكان مقدمهم قطب الغوث السيد عىل بن السيد 

مشعل والسيد أبو  رشيد والسيد حممدأبو  السيد يوسف بن) بأقطا ةأربع أوالدهعنان و

دنيال بن يعقوب  مرياألاجلميع  أمريوكان ( بو يوسفأ احلجاج والسيد عمروأبو  خرض

 السيد سليامن ياءاألولبن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمربن اخلطاب وكان شايل بيارق 

ز بن  ياءاألولليل وكان مع خ مرياألخالد و مرياأله معه وهوأوالدنشابة وأبو  السيد عزا

فنزلوا من غزة  أمحدوهو السيد حممد والسيد سيد معه  أوالدهالسيد حممد البطاحى و



 
 

848 

 

 

عىل قلعة امللك برقوق فباتوا عىل قلعة رفح فشالوا منها وباتوا عىل الزحف وحطوا عىل 

 أقاموا لوا بقاطية وعيد فشالوا ونزساهبا يوما فشالوا ووردوا من ديار امل أقاموا العريش و

 م عفت وشالوا ونزلوا عىل راس الوادى فدفن السيد سليامنأهبا يومني فشالوا ونزلوا 

 هحممد عند ولدهنشابة براس الوادى ودفن السيد عزاز عىل جزيرة رمل ببلبيس وأبو 

ر  أمحدعقب زريتة ودفن السيد سيد  بن السيد عزاز عىل جزيرة رمل بشمنديل بجوا

ونزلوا  رسول اهلل  أصحابقزازة من أبو  القدوة العارف باهلل تعاىلالشيخ الوىل 

يعقوب بجزيرة رمل بحوض النجيل بسلك  مرياألدنيال بن  مرياألمدينة بلبيس فدفن 

ر العزية وعقب  الفرق فكان دفنه يوم عظيم وكان حد مشهده املعروف باملشهد بجوا

دنيال ونزل  مرياألالعزية قصاد  أرضبزرية بسلك الفرق والسيد صالح العزازى دفن 

خالد بنواحى ميت غمر وشطح ولده السيد يوسف ودفن أبو  السيد بن عنان ببيت

مشعل املدفون أبو  الشيخ العارف باهلل تعاىل السيد حممد أوالدهبا و أوالدهبالقيطون و

لسيد وهم ا ةأربعالسيد سليامن والسيد عىل ثم ان السيد عىل خلف  أوالدبالقبة ومقامه و

والسيد يوسف نزل بناحية اجا ومنهم من نزل  عبد اهللطعيمة والسيد عىل والسيد 

الصفا املدفون أبو  بناحية ونطيط والبوها ومنهم من نزل بناحية كفر ومنهم السيد حممد

السيد  أوالدهبباب احلديد بمرص املحروسة ولة مثاقب كثرية مشهورهبا فاملعقب من 

فمنهم من نزل بتل حاوين ومنهم من نزل بالنخاس  قطابأمشعل وثامنية أبو  حممد

امللك له  قال ومنهم من نزل بالقبة ومنهم من نزل بالوجلة ومنهم من نزل بكردية الخ

العرب  أكابرتنى بأعىل يابن العليم  سيديالظاهر بيربس املوىل اخلالفة بمرص يا 

رض املرشفة حرضت مثلهم يشيل غالل الشون للحرمني فلام حأهم وأجمدهم وأفخرو

عاىل نجودها وبالد العراق وبالد اليمن وكان أعربان عايد فشالوا من نجد النجود و
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ء ابا عبد اهلل حممد العايدى  مراءاأل أمريوالكنز  عظماأل مرياألمقدمتهم  وكنز الفقرا

احلليتني جبلني ىف نجد ( ملحوظة هامة) احلليتني أمرينجد  أمريشيخ عربان طى وعايد 

هوازن ومل يرتكوها  أمراءعام بنو نرص  160تسيطر عليهم منذ اجلاهلية حتى قبل كانت 

تصاحلوا عىل أن ترتك أي  صلح غرم الرقاب عام لبنى جشم من هوازن ىف 160إال منذ 

احلليتني ما  أمريومن هنا يتضح لنا أن  للصلح بينهماآلن  حالوهي  بنو نرص احلليتني

سبع وزيق ودبار وزهران  مرياألوأخيه  (هوازننرص من بني  بحال مناآلن  تعرف

مام املتقني وسيد إ مرياألحممد العايدى  مرياأل أشقاءووهب وسمية هؤالء الستة 

من نسب احلسني  إبراهيمالرشيف  أوالددعبس بن سكينة من  مرياألالعارفني باهلل 

حممد  أوالدع خليل اجلمي مرياألعزازى و مرياألمنصور و مرياألسالمة و مرياألواخوتة 

سالمة بن عبادة بن ميمون بن عايد بن سعد بن حممد بن  مرياألالعايدى املدكور بن 

 عبد اهللوعايد  رسول اهلل  أصحابعايد من  الصحايبعايد بن قحطان بن دريد بن 

ر بلبيس  رشافبن سعد بن غارب من قريش األ املعظم  مرياأل أوالدونزل بعزية بجوا

 مرياألعزازى و مرياألدعبس و مرياألعرب حممد العايدى وهم والكنز شيخ مشايخ ال

من نسل احلسني فعرف  إبراهيمالسيدة سكينةبنت الرشيف  أوالدمنصور اجلميع 

امللك الظاهر بيربس فجمع قبائل العرب ومشاخيها ىف البالد فشال  عظمالسلطان األ

 أرضبدات نجد ساوهم علوان  مرياألعياد بن  مرياألعبيد بن  مرياألحسن بن  مرياأل

بيضا  أرضمكة املرشفة رشفها اهلل تعاىل وهوا كالكوكب املىضء نجم مكة ومتلكوا تل 

حسن  مرياألحممد بن  مرياألالعايدى بن  مرياألبرشق اطفيح قبىل مرص املحروسة فشال 

 أوالدعىل  مرياألوأخيه  رشيف مرياألعايد فقطن هوا وعيالة بالرشقية فشال  مرياألبن 

سالمة بن  مرياألبطة بن  مرياألوهدان بن  مرياألمل بن سا مرياألنجم الدين بن  مرياأل
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ر تل بسطة بالرشقية وهم  مرياأل زيد العجاج بن فاضل بزين الكنون قبل البارود بجوا

موسى بن  مرياألبدر بن  مرياألحممد بن  مرياألمقلد البدوى بن  مرياألمن عربان ابن 

بدر من  أصحابمن  األوسبدر من نسل  مرياألفضل بن  مرياألنرص بن  مرياأل

فضل نزل  مرياألوأخيه  املنصورة إقليمفنزل بمدينة فضالة ب رسول اهلل  أصحاب

 أمريحممد الشجاع البطل  مرياألزين الدين بن  مرياألسندبيس بالقليوبية وشال  أرضب

ج الدين  مرياألبن  رزق مرياألحممد بن  مرياألبن  أمحد مرياألاجليوش اهلوازع بن  رسا

ة فنزل بطيبة واجلعفرية أرضنشابة جدة خالد بن الوليد سيف اهلل ىف أبو  بن سليامن

زرد  مرياألنرص فنزل  مرياألو أمحد مرياألحممد و مرياألالغربية واملعقب منهم  إقليمب

 سنهوة أرضبعقل ونزلوا  مرياألعيسى بن  مرياألموسى بن  مرياألحممد بن  مرياألبن 

 مرياألدياب بن  مرياألصالح بن  مرياألخزاعة فنزل بني  الرشقية وهم من عربان إقليمب

 مرياألالبقاشني بالرشقية فنزل  أرضبصخر فنزل بني  غانم الصخرى وهومن عربان

مجال الدين بن صالح الصخرى نزل بسندرى بالقليوبية  أوالدداوود وأخيه  بركات

شنشور  أرضبدرغام احلواس نزل  مرياأل بن نصري مرياألمطاوع بن  مرياألفنزل 

 مرياألمحاد بن  مرياألموسى بن  مرياألعقبة فنزل بني  باملنوفية ومقامة هبا وهو من عربان

 مرياألاملنصورة ونزل  إقليمسهرية ب أرضبعامر اخلزرجى فنزلوا  مرياأليوسف بن 

 مرياألثعلب وشال بني  خليل من قبيلة مرياأليوسف بن  مرياألحممد بن  مرياألسعد بن 

يوسف بالقرين رشقية  مرياألحممد بن  مرياألحييا بن  مرياألبن  إسامعيل مرياألعبدة بن 

 مرياألبن  أمحد مرياألسعفان بن  مرياألخالد بن  مرياألصقر النجار بن  مرياألونزل 

وشال ب نشابة بربكة فرجية يقال عنها خربتة الرخم املشهور بخربتهام االأبو  سليامن

خليل نزل  مرياألعيسى بن  مرياألحممد بن  مرياألعايد بن  مرياألسليامن بن  مرياأل
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حممد الطائى من قبيلة طىء  مرياألسعيد بن  مرياألاحلسينيات بالرشقية ونزل  أرضب

سالمة بن  مرياألمصطفى بن  مرياألميمون بن  مرياألبجوار احلسينيات رشقية ونزل 

شندى بن  مرياألونزل معه  يدى بروضة العرب رشقية وعربةاملعظم حممدالعا مرياأل

بسنتة رشقية معه  عامر وعربة مرياألبن  أمحد مرياألسالمة بن  مرياألزعفان بن  مرياأل

يوسف  مرياألنوح بن  مرياألعىل بن  مرياألهانى بن  مرياألعايد ونزل بني  وهو من قبيلة

السنجرى من قبيلة العراق  مرياألنوح بن  مرياألخليل بن  مرياألمصطفى بن  مرياألبن 

 مرياألبن  إبراهيم مرياألحسن بن  مرياألعطا اهلل بن  مرياألبمنية مهنا رشقية ونزل 

حسن بن  مرياألعىل بن  مرياألجرم ونزل بمنية مهنا ونزل بني  صقر اجلرمى من قبيلة

من قبيلة العراق  دأمح مرياألخليل بن  مرياألسيف الدين بن  مرياألسعفان بن  مرياأل

حممد بن  مرياألبن  إبراهيم مرياألدهشان بن  مرياألبن  إبراهيم مرياألبمنية مهنا وشال 

 أرضبنجم وعربة  مرياألدهشان من قبيلة طىء وعايد ومعة  مرياألبن  أمحد مرياأل

م وعربةبني  من قبيلة أمحد مرياألحسن بن  مرياألعىل بن  مرياألالنوبة رشقية و  معه خزا

سالمة من  مرياألنجدى بن  مرياألخليل بن  مرياألحسن بن  مرياألبربدين رشقية ونزل 

حممد بن  مرياألخالد بن  مرياألحييا بن  مرياألميت محري وشال  أرضبثعلبة بني  قبيلة

ونزل حممد . بقلة رشقية أرضبعايد نزل بني  عسكر من قبيلة مرياأليوسف بن  مرياأل

حممد بن  مرياألصفط احلنة ونزل  أرضبخليل  مرياألمة بن سال مرياألالسنجرى بن 

 مرياألسليم بن  مرياألاملسيد ونزل  أرضبيونس من عربان العايد  مرياألبن  أمحد مرياأل

 مرياألمحاد ونزل أبو  أرضبهالل بني  عىل من عربان مرياألحممد بن  مرياألصقر بن 

يوسف بجزيرة رمل احلنة  مرياألعىل بن  مرياألبن  أمحد مرياألسالمة بن  مرياألمحدة بن 

 أرضبمعه  عربةو موسى مرياألعياد بن  مرياألمحود بن  مرياألعياد بن  مرياألونزل 
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 أرضبرشيف  مرياألعيسى بن  مرياألحييا بن  مرياألحسني بن  مرياألبعمريط ونزل 

يوسف بن  مرياألعامر بن  مرياألبن  أمحد مرياألحسن بن  مرياألالشهدة رشقية ونزل 

وهب بن السيد حسن بن السيد محدة بن السيد عىل بن السيد بني  وهب من قبيلة مرياأل

 مرياألبلبيس رشقية ونزل  أرضببن السيد عىل من زرية سيدنا عمر بن اخلطاب  إبراهيم

 مرياألمدين بن  مرياألحارث ببلبيس ونزل بني  حممد من مرياألديبار بن  مرياألجرم بن 

ببلبيس ودفن  رسول اهلل  أصحابصالح من  مرياألحسن بن  مريألاحممود بن 

عثامن من  مرياألبن  أمحد مرياألوزريتة بن  إبراهيم مرياألبالشارع ونزل اآلن  إىل ومقامة

أبو  حممد مرياألببلبيس ومقامة مشهور هبا ومعروف ونزل  رسول اهلل  أصحاب

ببلبيس ومقامة  رسول اهلل  أصحابحفص من  مرياألنور الدين بن  مرياألالنور بن 

عامر ببلبيس ودفن هبا ونزل السيد  مرياألشهاب الدين بن  مرياألمشهور هبا ونزل 

ودفن هبا ومقامة مشهور  الصادق بن السيد املهدى بن السيد العباس بن عم النبى 

س رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نزل ببلبي أصحابمن  األنصاري عبد اهللهبا ونزل 

 ودفن هبا ومقامةهبا. 

رسول  أصحابعمر بن ام الضمري من  مرياألصقر بن مرياألعامر بن  مرياألو

 مرياألعامر بن  مرياألنشابة بن أبو  إبراهيم مرياألنزل ببلبيس ودفن هبا ونزل  اهلل 

حممد  مرياألببلبيس ودفن هبا ونزل  رسول اهلل  أصحابحسن من  مرياألبن  أمحد

املنصورة  إقليمه بمنية مهنا بأرضخالد بن الوليد سيف اهلل ىف  مرياأليا بن حي مرياألبن 

بن املقدم مصطفى جليس السلطان  أمحدبن املقدم  إبراهيمونزل املقدم حسن بن املقدم 

من الدرية املقدم  أعقبمن الدرية و أعقبالظاهر بيربس ىف عرصة ونزل بمرص و

حاتم  مرياألمعه  ونزل وعربة رشافقريش األني ب وهم من قبيلة أيوبواملقدم  إبراهيم
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خزرج بصفط القطايع منصورة بني  حممد من مرياألبن  أمحد مرياألطى بن  مرياألبن 

بن  أمحد مرياألعسكر بن  مرياألحممد بن  مرياألداوود بن  مرياألمعه  وشال وعربة

حممد  مرياألبن سبع  مرياألبلبيس وشال ونزل  أرضبعدنان بني  سيف الدين من مرياأل

ثعلبة ونزل ببندق رشقية وشال بني  من إبراهيم مرياألخالد بن  مرياألحييى بن  مرياألبن 

خمزوم بني  شهاب من قبيلة مرياألمنصور بن  مرياألبن  أمحد مرياألسليامن بن  مرياأل

ر قنسور رشقية.  ونزل بجزيرة رمل بجوا

مصطفى من  مرياأليا بن حي مرياألعامر بن  مرياأليونس بن  مرياألوشال 

حممد  مرياألعامر بن  مرياألدياب بن  مرياألونزل وعربة معه بمحلة روح وشال  األوس

جرم نزل بكوم شفيت غربية بني  خالد من مرياألسفيان بن  مرياألالسفاح بن  مرياألبن 

ان قحطبني  عاصم من قبيلة مرياألبن  أمحد مرياألمره بن  مرياألدرار بن  مرياألوشال 

عيسى  مرياألحممد بن  مرياألوهب بن  مرياألبو صري منصورة وشال أبمعه  ونزل وعربة

النور أبو  مرياألنجم من عربان طىء وعايد ونزل بمنية سنت منصورة وشال  مرياألبن 

قريش ونزل بني  ابن املعتصم من مرياألسالمه بن  مرياألحممد نور الدين بن  مرياألبن 

بركات من  مرياألعىل بن  مرياألبن  أمحد مرياألسبع بن  مرياألبلبيس وشال  أرضب

بني  من قبيلة األشقردياب بن  مرياألعامر بن  مرياألعربان جهينة ونزل بالسنطة وشال 

بدر  مرياألبركات بن  مرياألغالب بن  مرياألوشال . محري ونزل بديرب السوق منصورة

يونس بن  مرياألاجلراح بن  مرياألهاشم ونزل وشال بني  حممد من عربان مرياألبن 

مة بابو كبري رشقية وشال بني  من مرياألغالب بن  مرياألبدر بن  مرياأل مناع  مرياألخزا

دياب من عربان العراق ونزل  مرياألبن  أمحد مرياألغالب بن  مرياألحسن بن  مرياألبن 

العراق وعربة ونزل نور الدين بن العراقى من عربان  مرياألخالد بن  مرياألهبال وشال 
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ر تل اليهودية رشقية وشال  نجم الدين بن  مرياألسعدون بن  مرياألبجزيرة رمل بجوا

هاشم بني  من قبيلة رسول اهلل  أصحابمن  مرياألالطائى بن  مرياألحممد بن  مرياأل

 مرياألعربد بن  مرياألسعفان بن  مرياألخليل بن  مرياألحييا بن  مرياألونزل ببهنبا وشال 

ر منية محل رشقية وشال معه  عربد ونزل بعربة مرياألبن  أمحد مرياألحممد بن  بجوا

 مرياألشهاب الدين بن  مرياألمنصور بن  مرياألخالد بن  مرياألنور الدين بن  مرياأل

بسهرجت بجوار معه  خزرج ونزل بعربةبني  عويضة اخلزرجى من مرياألحسن بن 

حسن  مرياألعىل بن  مرياأليونس بن  مرياأليم بن مت مرياألبن  أمحد مرياألبحر وشال 

ر البحر  من عربان طىء وعايد ونزل بشرب  .الرشقيبخوم بجوا

نجم  مرياألالطائى بن  حممد مرياألظهران بن  مرياألمعيقل بن  مرياألوشال 

عىل  مرياألسبع بن  مرياألرمضان بن  مرياألبميت عيش وشال معه  الدين ونزل بعربة

 مرياألصالح بن  مرياألبال وشال معه  خمزوم بعربةبني  نور الدين من عربان مرياألبن 

 مرياألخليل بن  مرياألعامر بالرزيق منصورة وشال  مرياألبن  أمحد مرياأليعقوب بن 

سالمة  مرياألرساج الدين بن  مرياأليونس من قبيلة احلارث ونزل برشيد وشال 

البطاح بن  مرياألخرض بن  مرياألزيان بن  مرياألالعايدى ونزل بدفرة غربيه وشال 

بجهور قليوبية وشال معه  اومية ونزل بعربةبني  حسن من عربان مرياألعامر بن  مرياأل

هاشم ونزل بالسنيط بجوار بلبيس ونزل بني  جعفر من عربان مرياألحييا بن  مرياأل

هالل ونزل بني  قبيلة نور الدين من مرياألعىل بن  مرياألبن  أمحد مرياألحسن بن  مرياأل

 مرياألحممد بن  مرياألبن  أمحد مرياألالغزاىل بن  مرياألبسطح اجلبل باخلنكا ونزل 

ر تل اليهودية معه  جرم بعربةبني  الغزاىل وهم من قبيلة أبو  أرضسطح اجلبل بجوا

العينني بن أبو  مرياألعيسى بن  مرياألحممد بن  مرياألمفتاح بن  مرياألزعبل وشال 
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اخلنكا  أرضبسطح اجلبل معه  مفتاح ونزل وعربة مرياألعىل بن  مرياألمازن بن  مرياأل

بن  أمحد مرياألحسن بن  مرياألحسن بن  مرياألطويلة بن  مرياألعياد بن  مرياألوشال 

املرج  أرضبمعه  محري ونزل بعربةبني  عيسى وهو من عربان مرياألراجح بن  مرياأل

 عامر وهو من قبيلة مرياألبن  أمحد مرياألالسعود بن أبو  مرياألالقبة بجوار مرص وشال 

شهاب الدين بن  مرياألقىص بن  مرياألثعلبة ونزل بالعباسية بجوار مرص وشال بني 

خزام ونزل قليوبية وشال بني  نصار من عربان مرياألحممد بن  مرياألزغبى بن  مرياأل

هاشم بني  من عربان أمحد مرياأل غالب بن مرياألبن  إبراهيم مرياألغانم بن  مرياأل

فخر الدين بن  مرياأليونس بن  مرياألعلم الدين بن  مرياألونزل بدير القليوبية وشال 

صربى  مرياألحارث ونزل بعرب الرملة قليوبية وشال بني  حممد وهو من عربان مرياأل

رنسيس ف أرضبخرض ونزل  مرياألغانم بن  مرياألحممد بن  مرياألصقر بن  مرياألبن 

 .أرضبمن عربان طىء وعايد ونزل  عبد اهلل مرياألحمى الدين بن  مرياألرشقية وشال 

حييا من عربان البطاح ونزل بمنية  مرياألغالب بن  مرياألسبع بن  مرياألوشال 

نرص وهو  مرياألحممد بن مرياألعامر بن  مرياألحسن بن  مرياألوشال . بالوجة القبىل

حممد بن  مرياألحميى الدين بن  مرياألوشال معه  نارصةبعربةخمزوم ونزل باملبني  من

درار بن  مرياألبنها العسل وشال  أرضبعىل الوراق من عربان الوراقني ونزل  مرياأل

بكفور معه  عقبة ونزل بعربةبني  راجح وهم من عربان مرياألنرص الدين بن  مرياأل

راس  أرضبيوسف  مرياألد الغفار بن عب مرياألحييا بن  مرياألبن  عبد اهلل مرياألوشال 

 مقنع وهو من عربان مرياألجعفر بن  مرياألخزرج وشال بني  رشقية وهو من عربان

بني  عيسى من عربان مرياألبن  إسامعيل مرياألطىء ونزل بالسد قليوبية وشال بني 

لة رشقية وشال  أرضبجرم ونزل  حممد  مرياألمية بن أبني  حمى الدين من مرياألغزا
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املشهور مقامة بمنشية مرص  إبراهيم مرياألهالل بالرشقية جدهم بني  أرضبفنزلو 

 زينب بنت رسول اهلل  أوالدالقليوبية جدهم عمرو بن العاص بن هاشم من  أرضب

 أرضباخلزرجى  مرياألموسى بن  مرياألحممد بن  مرياألحالوه بن  مرياألونزل 

دغانس  مرياألر احلبش بالرشقية وشال نجم البقرى ونزل بكفو مرياألحالوات وشال 

رمس نزل بني  مخيس وهم من عربان مرياأليوسف بن  مرياألزيدان بن  مرياألبن 

 مرياألعىل بن  مرياألسليامن بن  مرياألعويضة بن  مرياألاملنوفية وشال  إقليمبسنرتيس ب

نزل بكوم  ةأرضسليامن ابن نشابة جدة خالد بن الوليد سيف اهلل ىف  مرياألخالد بن 

صخر بني  خرض من عربان مرياألجعفر بن  مرياألبن  أمحد مرياألالست قليوبية وشال 

عيسى من عربان طى نزل بتفاهنا العزب بجوار  مرياألبكفر اجلزار وشال معه  نزل بعربة

حممد بن  مرياألبن  عبد اهلل مرياألبن  أمحد مرياألخالد بن  مرياألالبحر الرشقية فشال 

 مرياألحمى بن  مرياألزهرة نزل بربكة مرص املعدى للحج وشال بني  وسف مني مرياأل

نزل  رسول اهلل  أصحابشعالن وجدة من  مرياألموسى بن  مرياألعبد الصمد بن 

ر تل بسطة رشقية وشال  خليل  مرياألعىل بن  مرياألقلش بن  مرياألبالعسلوجى بجوا

بطاروط معه  ثعلبه بعربةبني  من عربان وهو عبد اهلل مرياألنور الدين بن  مرياألبن 

علوان وهو  مرياألعبد الصمد بن  مرياألعىل بن  مرياألبن  إبراهيم مرياألرشقية وشال 

 مرياألبن  إسحاق مرياألنشوة رشقية وشال  أرضبمعه  من عربان حاتم نزل بعربة

نه وشال حمى الدين وهو من عربان العراق ونزل بجوار صفط احل مرياألبن  اهلل عبد

يعقوب  مرياألحممد بن  مرياألعيسى الوقاد بن  مرياألزين بن  مرياألبن  عبد اهلل مرياأل

 أصحابهم من أجدادنزلوا بدسوق البحرية و أمريون أربعمعه  صالح وهو مرياألبن 

خليل  مرياألحسني بن  مرياألجوهر بن  مرياألوسلم وشال  هرسول اهلل صىل اهلل علي
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 مرياألمتيم وصحبتة بني  ن وهو من عربانساح مرياألحييا بن  مرياألن حممد ب مرياألبن 

 مرياألعبد احلميد و مرياألحسني و مرياألعبد الصادق و مرياألحممد و مرياألعزازى و

منصور  مرياألبلبيس وشال  أرضبنزلوا  عبد اهللشعبان  مرياألحييا و مرياألزين الدين و

جرم فنزلوا بني  صقر اجلرمى من عربان مرياأل يونس بن مرياألحممد بن  مرياألبن 

رباع ألفجة نزلوا بأبو  بكبياد القناور بالرشقية فشالت اهللباوية والغتباوية جدهم هو

ر اهليهمية   القرنفيل بالرشقية. أرضبباجلعفرية بجوا

عايد  مرياألميمون بن  مرياألحممد العايدى بن مرياألحسن بن  مرياألوشال 

رشيف  مرياألنجم العايدى بن  مرياألعيسى بن  مرياألنصورة وشال طنبول بامل أرضب

 مرياألعطا اهلل بن  مرياألوشال معه  البحرية وعربة إقليمعايد باحلوشة ب مرياألبن 

عطوان اجلرمى نزل بالتلني بالرشقية  مرياألحممد بن  مرياألبن  أمحد مرياألعطوان بن 

ج بن  مرياألصحصاح بن  مرياألوشال   مرياألتوية بن  مرياأليونس بن  مرياألرسا

 إقليميونس فنزلوا بابى داوود السباخ ب مرياألسعد اجلرمى بن  مرياألصحصاح بن 

القليوبية  إقليمعمرو ونزلوا باجلمبيز ببني  زهران العايدى وعربة مرياألفشال  املنصورة

 مرياألبن  يوسف مرياألبن  أمحد مرياألمنصور بن  مرياألموسى بن  مرياألوشال 

ملتزما بقرية  هالقليوبية الشهري بالشوارب وكان ىف زمان إقليماجلرمى نزل بالصباح ب

 تسمى بخربة الرتاب ببالد الشام بجبل نابلس القبىل.

عايد بني  العزية وهو من عربان أرضبحسن  مرياألن بن ساح مرياألونزل 

 ن نزل باملنيل وهو من عربانربيع سمعا مرياألحسني بن  مرياألمنصور بن  مرياألونزل 

حممد بن عقل جدة سعد بن عبادة  مرياألسعد بن سعيد بن  مرياألربيعة وشال بني 

 أمحد مرياألبن  عبد الدايم مرياألاملنصورة وشال  إقليمرشيف بأبو  اخلزرجى نزل بكفر
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خ الصامت بن أجدة سعد بن عبادة  أمحد مرياألمنصور بن  مرياألحممد بن  مرياألبن 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم نزل بكفر شربابخوم  أصحاببدر من أهل  عبادة من

بق نزلو بطوخ سا مرياألموسى بن  مرياألبن وأخيه  بقسا مرياألبالغربية وشال 

حممد برشق اطفيح  مرياألميدان ونزل بالسنيطة بالرشقية واخوة  مرياألبالقليوبية وشال 

 مرياألعمرو و مرياألخرض تاروخ هوا واخوتة  مرياألبالقيبات يقبىل مرص واخيهم 

صالح  مرياألحممد بن  مرياألبن  أمحد مرياأل أوالد إبراهيم مرياألخضري و مرياألحممد و

 مرياألطى بن  مرياألحممد قنطو بربكة السبع بالرشقية ونزل  مرياألعزاز بن  مرياألبن 

 أرضبنرص نزلوا  مرياأل عىل بن مرياألمل بن سا مرياألشعالن بن  مرياألحممد بن 

 الصنفني وهم من عربان طى.

نبهان بن  مرياألعىل بن  مرياألحسني بن  مرياألحممد املغربى بن  مرياألفشال 

 القليوبية. إقليمعايد فنزلوا بمرصفة ب مرياأل

النرص البقري خبري السلطان نزل  مرياألمقلد بن  مرياألحممد بن  مرياألفنزل 

 ومجع القبائل وتوجهوا  إبراهيم مرياألفودة و مرياألوهم  أوالدهزة وم خنان ىف بر اجليأب

 مرياألحممد بن  مرياألوأخيه  عيسى مرياألوأخيه  عمرو مرياألالصعيد ومقدمهم إىل 

عيسى بالعزبة  مرياألوأخيه  (أو الدوير) عمرو بالدير مرياألسالمة العايدى ونزل 

عربان وشيخ املشايخ ىف رؤس اجلبال احلصابة بوادى مخيم والعايدى شيخ ال أرضب

باب النرص بالعتبة وديتة ماية ناقة من النوق وله عليهم الثقة املطوية إىل  والرمال من غزة

 مرياألوهب و مرياألحممد و مرياأل أوالدهنجم العايدى و مرياألوالعكة املوكية فحرض 

طعيمة  مرياألرض مهنا فح مرياألحممد و مرياأل أوالدهسعيد و مرياألزهران فحرض 

ءاأل أمريوحرض  عامر اجلبيىل. مرياأل ولدهو حممد  مرياألالكنز ونجد النجود  مرا
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عزازى فاجتمعوا  مرياألعيسى و مرياألدعبس و مرياألحسن و مرياأل أوالدهالعايدى و

درك احلج الرشيف وشياخة شيل غالل الشيون له  عند امللك الظاهر بيربس وكتب

م نسال بعد نسل وجيال بعد جيل بخمسة انصلف ذريتهو نفسهمأوشهدت القبائل عىل 

 مرياأل ذريتهحممد العايدى واملعقب من  مرياألفضة والعليق والدرك واملحمل الرشيف 

عيسى واملعقب من  مرياأل هريتذحسن واملعقب من  مرياأل ذريتهدعبس واملعقب من 

 مرياألالكنز ونجد النجود  راءماأل أمريوحرض  هريتذالعزازى واملعقب من  مرياأل هريتذ

عزازى  مرياألعيسى و مرياألدعبس و مرياألحسن و مرياأل أوالدهحممد العايدى و

درك احلج الرشيف وشياخة شيل غالل له  فاجتمعوا عند امللك الظاهر بيربس وكتب

ريتهم نسال بعد نسل وجيال بعد جيل بخمسة ذو أنفسهمالشيون وشهدت القبائل عىل 

حممد العايدى واملعقب من  مرياألوالعليق والدرك واملحمل الرشيف انصلف فضة 

عيسى  مرياأل هريتذحسن واملعقب من  مرياأل هريتذدعبس واملعقب من  مرياأل هريتذ

 . العزازى مرياأل هريتذواملعقب من 

سعد إحدى قبائل جذام بني  وائل من قبيلةبني إىل  تنتسب عربان احلبايبة

هم مشجر هلم عىل أن أحفاد أحد أعطاين وهم مشايخ عربان نصف سعد وقد يمنيةال

 حبيبإىل  ينتسبوا أهنم  أو سيدنا خالد بن الوليدإىل  جدهم يرتفع نسبه أمحدحبيب بن 

حبيب بن بكر إىل  ىف تند ويطلق عليهم املراونيني وقيل ينتسبوا  أقاموا و عبد امللكبن 

ىف عهدة بدأت احلرب بني احلبايبة  أمحدم وحبيب بن بن سود بن بديل بن حشم بن جذا

 ـه1125م 1713 حتى 1094م 1683توىل املشيخة  ـه1094م  1683واملامليك سنة

 املً ساخلف ولديه  بيـبح مـات ملـاو أسيوطة مـن بقرية قري بأصله من شطـو ان توىف
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لفروسية باشتهر اويه بعد أبسة الريالذي توىل امن أخيه وهو  أكربمل سان كاو وسويلاًم 

دم املقـايـع مجعتـه الـه وخيولـه وأطجانـه ورسانـوده وفرجثرت كر صيته واوعظم أمره وط

 أمره وهنيه وال ا متثلوالمته فيهم وعظمـت صولته عليهم وكئل ونفذت القبار كباو

حتى  ـه1125م 1713وتوىل املشيخة من  رته ومشورتهادون إشب ايفعلون شيئً 

سويلم  الفيوم وتوىلإىل  هريتذانتقل هو والذي ابنه عىل  أعقبد وق ـه1151 م1736

وقتل عىل يد جنود عىل بك الكبري سنة  ـه1151م 1736مشيخة قبائل نصف سعد سنة 

 ـه1183م 1769

احلبايبة عشرية فيها الزعامة لبني وائل من 

ويقال للحبابيبة من وائل مع فروع ، قبيلة سعد من شعب قبائل جذام من العرب اليامنية

احلبايبة هم زعامء بني ( نصف سعد) من سعد جذام ىف القليوبية واجليزة والغربية أخرى

.حبيب بن بكر بن سود بن بديل بن حشم بن جذامإىل  وائل ينتسبوا 

م  1683بدأت احلرب بني احلبايبة واملامليك سنة هوىف عهد أمحدبن  بيبوح

رة ار له خفـاوص ن توىفأ ـه1125م 1713 حتى 1094م 1683يخة توىل املش ـه1094

وقد قىض عليهم عىل بك  .طارشيـد ودميـإىل  قوالبء اتـداب مـن يبلغرالرشقـي وايـن ربلا

 الكبري بعد حروب كثرية معهم

 قرية الربع مئةو، كنهم يف بركة احلاج بالقاهرةسا: م

 ضواحي املنيا.و، قيةميت حبيب مركز بلبيس بالرشو

ل كبر صيته ان وطباكلراره كذبلشهري من رس ام املقداري وبكلا ابنجلات اوم

ء عظام أكابر من أمحدبن  بيبن حبسويلم  بلعراشيخ  بيجلنام الرضغارس الفان اكم

يـر نصـف سعـد بكحـر وـهو بلا ئطـاـوة علـى شجنهـم دكيـة ومسبلقليوبا بلعـرايخ امش
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 اشتهروا وإنام بلعرائل باور يف قكمذأصل  وليس هلم أمحدن ب ببييـه حبمثـل أ

 أمحد أعقبوقد ( أمحدو صقر) سويلم ولدين مها أعقبوقد  .عةجالشالفروسية وبا

م 1769 - ـه 1183زاوية الناعورة سنة إىل  انتقلالذي صقر حبيب  أعقبعىل و

زاوية  باسملت زاوية جربابن حبيب ثم عد هوسميت علي( جرب وعىل) حبيب أعقبو

 / حسب اهلل) عىل أعقبو( سليامن / يوسف صقر أغا /) جرب أعقبالناعورة و

 .باملنوفيةاآلن  وزريتهم حتى( عامر / منصور

 األحامدة - الفضيليون - احلامرنة - الرواشد - اجلامرسة) قبائل 

 ( بنو بىل - بنو كلب - جهينة - بنو شهاب - شمس بنو - بنو سنان - بنو رزاله -

 - بنو عشم - بنو عدى - بنو شنؤه - بنو سهل - بنو سامك) قبائل 

بنو  - بنو حبان - بنو حدير - بنو بحر - بنو حدان - بنو مر - بنو راشد - بنو نبهان

بنو  - معاذبنو  - بنو مليح - جعدةبني  ملسابنو  - بنو جرير - بنو حجرة - رعيش

 - بنو قيس - بنو فهم - اجلمرات - بنو غنم - بنو حدس - بنو زبري بنو ثامل - موسى

ليهم ينسب جبل إبنو يشكر و - بنو عمرو - بنو مسند - بنو مسعود بنو عىل - بنو كريم

 ( بنو راشدة - يشكر

 بنو أسري - هلبا مالك - بنو عقيل - سعود جذام - بنو سويد)

 - بنو العفار - بنو مهرى - بنو ناثل - بنو هلبا بعجة - بعجة - الوليد بنو احلسنبنو  -

بنو  السامعنة – السلامن - البرتات - الدوالرات - بنو طريف - بنو العيدى - بنو عايد

 - احليادرة -( العجارمة) بنو عجرمة - بنو عريز - بنو جوشن - بنو أسلم - ردينى

 - بنو رفاعة - احلريث - بنو صخر - بنو عقبة - واصل بنو - البكريون - الشواكر
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بنو  - الغوارنة - الغتاورة - الكعوك - النجايبة - بنو زهري - املشاطبة - ورةسااأل

بنو  - بنو عبد القوى - عبد الرمحنبنو  - بنو مالك - بنو شاكر - اللبيديون - بردعة

 - بنو شاس - بنو سليم - ببنو خص - بنو غياث - بريين أوالد - بنو فيض - عبيد

 - راشد أوالد - غانم أوالد - احلراقيص - نجيب أوالد - بنو الضبيب - احلامالت

 الرباجسة - الزرقان - اجلراشنة - احلميديون - اجلدامية - جوال أوالد - غاىل أوالد

 ( احلامريون - اخلنافس -

 - و رضيعةبن - بنو رعو - لبيد - ابان - سنبس) ومنه قبائل 

 النمور - بنو شمخان - بنو شبل - الغوفة - بنو ثعلبة - بنو سهيل - القمعة - الغيوث

 بنو هرماس - هرةساامل - املصافحة - املقديون - الصبيحيني - العليميون - املراونة -

دة - بنو تيم - بنو حصني - بنو عمرو - بنو درما - بنووهم - بنو هنى -  بنو سوا

 عوسجةآل  - بنو كور - بنو مقدمة - بنو مقدام - بنو دغش( بالصعيد يسكنون أمخيم)

 - عمرانآل  - احليانيون - البحابحة - الروماىل - البقعة - أمحدآل  - حممودآل  -

 منهم مجاعة سنجر بن هندى) اجلواهرة - السنديون - الطليحيون - الزموت

 ( بنو عبيد - اخلزاعلة - حصاة بنو رميحآل  - بنو عياد( السناجرة)

سكنت قبائل عديدة أقاليم الرشقية واملرتاحية من العرب مثل خلم وجذام 

فالعرب اآلن  حرض أماأهل  وا أصبحالقبائل وهذه  وفزارة ومعا مرور السنني حترضت

 هذكر اآليتكالقرى وهم هذه  كنىساهم البدو 

 - الزعابطة - املصاحية) ائرمن غطفان وهم عش من مطري 

 - اهليابة - اهلواشلة - األدينات) فمن الصاحية عائالت( السعدات - تسااالحلي
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 .(أبوخيط - أبوعياد - اخلرجان) ومن السعادات( اهلالميه - الدوايزة - الشجم

 - الوراورة - السوارية - الرجولة - القرع) ومن الزعابطة عائالت

 - العقادين - اجلبابرة - الراحلة - الغربان) عائالت ومن األحليسلت( احلالليف

 يوبحر والدواغرة ينترشوا ىف كثري املحافظات قبيل( احلفافرة

 - العوايصة - العبابدة) البالدهذه  ومن القبائل والعائالت العربية القاطنة ىف

 - ةالبياضي - احلبابلة - الرتابني - احلاممدة - اجلغالني - أبوحفشان - السواركة

يرة - عيدساامل - الوداد - احلوامدة  أبونجرح - املعازة - الدبابة - الرميالت - الكرا

وقبائل قليلة العدد ( رات ومنهم اخلامسنيالرشا  – الرصاحني –البىل  - احلويطات -

يدة - البحاحرة - العوادين - اجلنابرة - أبوعيد - أبوغلم - الفرانجة) وهم  - اجلوا

 (نيالرصاج –املصاروة 

إىل  الشام وارحتلوا  نزلت بعض بطون العرب من اليمن ومن مكة ونزلوا بر

وبني  عطوانوبني  رياحوبني  زغبة بنو) هبا وهم الرشقية ببلبيس بالصاحلية وتفرقوا 

 محدةوبني  بكروبني  عمروبني  نصارجعفر واألوبني  احلسنيوبني  احلسنوبني  هالل

 حسنيوبني  عونةوبني  طىبني  يف عايدبني  س باملحروسة وبرشقية بلبيسالعباوبني 

وبني  سعدوبني  مسعودوبني  عقبةوبني  سمعان وهم السامعنةوبني  جهينةوبني 

عامر ويقال وبني  عامروبني  عمرووبني  النجاروبني  متيموبني  اخلزرجوبني  مروان

وبني  غالبةوبني  هلم العطيات عطية ويقالوبني  وعطامن قريشوبني  هلم العامرين

وبني  حممدوبني  مروانوبني  ركابوبني  حفنىوبني  سهيلوبني  عجيلوبني  غالب

هذا ماذكرته ( كلبوبني  صعصعةوبني  هارونوبني  هلبةوبني  شعرانوبني  عىل
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 الوثيقة من بطون وقبائل.

 عونة موزعون حوش عيسى بالبحرية وبلبيس بالرشقيةبني  أن)  

ء القبائل والشعب ومعهم أثنني وسبعون قبيلة وهم بنو جهينة ساومديرية قنا وهم رؤ

وبني  واصلوبني  عقبةوبني  غنىوبني  كلبوبني  وبنو مجيل وبنو رهينة ومزينة وشبال

نايل وبنو عطية ويقال هلم وبني  عطوانوبني  هلباوبني  طىوبني  وبنو عايد إدريس

 عقيلوبني  ملساوبني  عواموبني  قحطانوبني  طىوبني  عايدوبني  عونةوبني  املعازة

وبني  علوانوبني  احلمدوبني  شيبةوبني  احلزوقوبني  الزواملوبني  مسعودوبني 

وبني  حربوبني  رفاعةوبني  رياحوبني  هاللوبني  مجيلةوبني  عمرووبني  عامر

 ( هاشم بن احلسنوبني  سميعوبني  طلبةوبني  ركابوبني  حمارب

ر بمحافظة املنيا  للعسريات عدة قرى يف صعيد مرص منها مطاي وبني مزا

مر العسريات ونجعهاشم عسريي  وقرية املصلوب بمحافظة بني سويف وقرية عوا

وجرجا ودار السالم  ونجع عسريي ونجع العسريات وهلم تواجد كثيف يف مراكز البلينا

منترشون يف أهنم  إىلإضافةمحافظة قنا بمحافظة سوهاج وأيًضا قرية العسريات ب

أرس وجمموعات تعود  وحمافظات الوجه البحري عىل شكل اإلسكندريةالقاهرة و

من األحداث التارخيية ما ذكره اجلربيت يف كتابه عجائب  .حمافظات الصعيدإىل  اأصوهلب

د بن حم ومات العمدة املفضل) اآلثار ما نصه: مد ابن واملالد املبجل الشيخ عبد اجلوا

اجلرجاوي اخلري املكرم اجلواد من بيت الثروة والفضل جدوده  ينصارعبد اجلواد األ

املآثر يف إكرام الضيوف والوافدين وله حسن توجه مع أهل  كان من، مالكية فتحنف

 واألحزاب وورد القرآنوأوراد وأذكار وقيام الليل يسهر غالب ليله وهو يتلو  اهلل تعاىل
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رً  اآلن  املعروفة بحارة كتامة اواسعً  ره انتقل إليها بعياله واشرتى منزاًل ويف آخ امرص مرا

الصعيد ليصلح بني إىل  بالعينية وصار يرتدد يف دروس العلامء مع إكرامهم له ثم توجه

عجائب اآلثار )( اهلل تعاىل مجاعة من عرب العسريات فقتلوه غيلة يف هذه السنة رمحه

ز آل  ومن العسريات( للجربيت  - الرمحن عبد) وهم محزة أوالدوهم بالعسريات وفوا

ز بن حممد  أمحدبن  - عبد الرمحنبن  إبراهيم) أبناءوهم ( منصور - محزة - عىل بن فوا

 عبد الوهاببن محزة بن نجم الدين املغازى بن  بن محزة بن عليوة بن حسن بن فواز عيل

املغربى بن  إبراهيمبن األنطاكى  أمحداملغازى بن حممد املغازى بن حسن العدل بن 

بن عثامن بن حسني  بن عمر بن عيل إسامعيلحممد العسكرى بن حممد بن أبوبكر بن 

التقى بن حممد  الفاسى املغربى بن حممد بن موسى األشهب بن حييى بن عيسى بن عيل

الرضا بن موسى  اهلادى بن حممد اجلواد بن عيل املهدى بن احلسن العسكرى بن عيل

 زين العابدين بن احلسني. فر الصادق بن حممد الباقر بن عيلالكاظم بن جع

من  وهوارة وعرب اجلزء الثاين من وثيقة هوارة البلينا أرشافوما فيها من 

جاد اهلل الديركي  أبناءحل هم ساالذين نزلوا تربيع البلينا من ال رشافاألدة ساال

وبني حممد بن محد بن حممد بن مهام بن صبيح  -، السيد خربتي الرشيف أبناءو الرشيف

ن وهم أبناءو  أبناءو) – وسميح بن عليربديس، ورمضان، وكاميل، خليل) عيل عرسا

الذين نزلوا برديس  رشافدة األسان الوم - ) ملساو، محد) شيخ العرب يوسف وهم

 - حممد العسكري أبناءو - السيد حممود أبناءومن اهلوارة  - كملمستجاب األ أوالد
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بن حسن  إبراهيم أوالدو، واملوازن، عيل أوالد) رخاومنهم بني حممد وهم أبناءو

 دأوالمهام من  أوالد، حممد عالماحلاليف أوالدورسالنو، إسامعيل أوالدو، الطويل

بني بيل واملسامه ) ومن الذين نزلوا  الرشيف إسامعيلمهام بن  أوالدو، حممد البدوي

بيل أمحد أبناءو، والطواهي، وحممد بن حييي، بلبوش مل ساالسيد عيل بن  أوالدو، الرشا

 خالف أوالدلفا ساذكرنا ، النجومة ببيت خالفأو  نجمآل  رشافدة األساال، الرشيف

 مرياأل أحفاد رشافنجم فرع رشيف من النجمة األآل  لم عىلنتك( حسوبة اخلريبىأبو 

تى من نجع أاملذكور هو من  إبراهيمنجم و أمحد إبراهيمنجم وىل  أبناءنجم الدين وهم 

خالف حيث تزوج من  أوالدعائالت  أرشافمحادى وسكنبيت خالف وتزوج من 

 ومن قبيلة طويلة( يةطو - رخا - العسكرى - حممود) البدورة ومنالشهاينة ومن اهلوارة

 ( حممد عالم - رسالن - إسامعيل - الطويل - املوازن - عىل أوالد)

 - النجمة - املطاهرة - الطميالت - السبيعات) تتناول عدة قبائل وهم

 - القرامطة - اهلاممية - العقوبية - السامعنة - الرفشة - الصوامعة - القليعات

 ما وذكر (،املرازق –بني برزا  - بني واصل - صغرسيبية األ - اخلضريات والطوايل

 الطمييل غانم مرياأل، نمي السيد عقب الني نجم - النجمة قبيلة - السبيعات قبيلة) ييل

نجم الدين الرسي  بن عمر السيد، واملطاهرة الطميالت قبيلة - املطاهرة عربان ومعه

 مرياألالصوامعة عربان الصوامعة ، تالنجمة والقليعا - مسكنه مع عربان القليعات

السيد ، الدأوعيل ثالثة  األسمر عبد السالمالعركي من بعده نزلت ذرية  مرياألغانم و

 -  األسمر عبد السالموالسيد الرفيش بن  - 2 ركبأبو  عربان نجع حممد الزليتني
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 ألسمرا عبد السالمالسيد نارص والسيد من ذرية  - املرازقة - والثالث بني برزا1

 - جابر - ريان - ناهض - من وادي برقا بتونس من بني عدنان برغوث - 3 بالبداري

 العقوبية. السامعنة ذرية السيد يعقوب بكوم عقوب -عامر  –عمرو 

السيد سيبية ابن محد  اإلنعاماهلاممية نزل العامل العالم معدن الفضل واحلكم و

زين العابدين ابن احلسني وذريته ثامنية  ابن عىل إدريسالسباع ابن أيب  ابن مهلهل ابن

حممد مسكنة احلالىف وله مخسامئة  هاسم  حداعقب و كربنثى منهم السيد مهام األأو أوالد

أما من بعد السيد عثامن سيبية مسكنة كوم املجانني  العوكلية واحلالىف أرضبفدان 

مخسامئة فدان ببهجورا أما من بعد السيد بكرى ابن سيبية له ، بسمهود وله مخسامئة فدان

ابن سيبية له  أمحدالسيد عىل ابنى وأخيه  السيد مهام احلاكم الرشعى ابن السيد يوسف

أما من بعد السيد محد ابن سيبية له ثالثامئة ، فرشوط أرضبومخسامئة فدان ة آالف أربع

ومخسامئة فدان له ألف  أما من بعد السيد حممد خروف ابن سيبية، هو أرضبفدان 

، السيد غريب ابن سيبية له مائة ومخسني فدان بالشاوريةبعده  أما، اورية والشيخ عىلبالش

 أرضبمل مائة ومخسني فدان  - ستطيع متييز هذا االسمأال  - اقراطنأبو  مرياألأما من بعد 

كوم جابر وهذا مجيعهم اهلاممية ذرية سيبية هلم اجلزا وعرش املال من كوم بالل تابع نقادة 

وهلم اجلزا وعرش املال عىل كل شعبة  أسيوطرصى بوالية وادى النا بحرين خرهم مآو

السيد حممد خروف عقب عبيد الرسول مسكنة الطوايل ومعة بعده  أما من، رضيف األ

 من بعده ابن عمة حسن القرموطى -، عبيد أبوة بالطوايل له ثالثامئة فدان بالطوايل

الطوايل  - خضري من عربان اخلضريات مرياألطويل و مرياألمن بعدهم ، القرامطة

ابن سيبية مسكنة  صغرأما من بعدهم السيد سيبية األ صغرسيبية األ، واخلضريات

مائتني ومخسني فدان تابع  صغرالنجار ولسيبية األبني  السيدة فاطمة منوأمه  النواهض



 
 

868 

 

 

 منأما ، زيطبنى وأصلأبو  بكلح وأصلبني  عربانبعده  أما من، النواهض والرباغيث

 مرزوق املرازقة.بني  املرازقة وقبائل، برزابنى برزابني  قبائلبعده 

 مرياألالعداد صميت السيد شيخون الرشيف و مرياألصورة وبني  عربان

عسري أمرائهم السيد محزة بني  عربان العسريات من، حممد اخلارىف مرياألحسني اخلارىف و

ن اعرب، دوبارة مرياألاملرشد و مرياألجامع و مرياألهبيت و مرياأل، بن محزة أبنه فواز

عرقان القرعانى  مرياألعامر القرعانى و مرياألعمران من قريش امرائهم بني  القرعان من

عربان املشاودة ، عىل مرياألاخلراىف و مرياألعمر قسام العوامر و مرياألالزناتى و مرياألو

علوان  مرياألمتيم وأمرائهم بني  عربان التاممتة من ،السيد موسى أوالدمجيلة بني  من

 مرياألخمزوم أمرائهم بني  عربان من، منصور مرياألخالف و مرياألسباق و مرياألو

كعب من قريش بني  عربان القلعات ومن، فياض مرياألصميط و مرياألو إبراهيم

 رضوان. مرياألو املغربى مرياألضبع و مرياألعايد و مرياألتوركى و مرياألوأمرائهم 

الفوىل  مرياألدرفيل بن كعب األحبار وأمرائهم  مرياأل أوالدعربان الدرافلة 

السييد عيسى بن السيد عىل السمهودى ، نايل مرياألرصاطن الوشيشى وأبو  مرياألو

عربان الوششات ، بن حريز بن شهاب بن سيدنا احلسن قاىض القضاة ذريته بسمهود

ئهم بني  من سليم بني  عربان السامعنة من، شامرةأبو  مرياألعايد و مريألاعلقامة أمرا

ئهم  ئهم بني  عكرمة منبني  النغاميش من، حممد مرياألسباق و مرياألأمرا عدنان وأمرا

، مرياألمرى و مرياألاحلارث وأمرائهم بني  خلف بن خالف من مرياألبدين و مرياأل

مثل الشناتري  عم وأحدبني  نم عرب اقصاص وأرمنت هبا عربان من كل جانب لو أحد

عىل  أوالدالزناتى احلمريى و ضبع سباق اخليل أوالدومحاد واجلعافرة والضبيعية 
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رزق بن نايل اجلعفرى وريان بن محدان  أوالدرياح والرزقان بني  املريعرش الفارس من

محدان بن جامع بن نصري اخلزاعى. عربان إقصاص  أوالداخلزاعى القيسى واملحاميد 

ومن أيًضا  ه توركى وكراع ومللومأوالدمطاوع القصاىص احلمريى اليامنى ومن  دأوال

حممد منهم محدان بحمولة ومنصور بدنقيق وحممد بصوص  أوالدقصاص ، عربان

وطوير بالطويرات ودنجل وكريشة وسالمة ومنصور يقال أيًضا  واملرشدى باملراشدة

 كامل بن عقل املحاربى من أوالد وعربان الكوامل من، جرجا يهلم العرابات يف واد

ريان السيد عىل  مرياأله منهم السيد ريان وأوالدخزاعه. شهد يف القلعه وترك بني 

 أمحدعقب السيد  إسامعيلالسيد بعده  والسيد ريان وأما من أمحدوالسيد حممد والسيد 

وأخيه  حممد أمحد ريان أعقبو ريان واىف حممد إسامعيل –ه عىل أوالدومن ريان  ومحد

 وحسن وحممد أمحد من وأما القادر عبد أمحد أوالد ومن أمحد خلف عبد البارى حممود

رى من موسى من ولد البا عبد حممود وابن حممود عبد القادر أوالد ومن وعىل وخليل

 أمحدخلف حممد وهدان بيت محدان أخ موسى خلف حسني وهذا بيت حممود وخلف 

سن خلف عىل ريان وخلف حسني حسن وح أمحدخلف حممود وعىل خلف  أمحدو

بك ملتزم بند قنا وما يليها وهذا من قبىل  ل بن قايدساوخلف حممد عسيل بن ع

قمر الدولة بقنا ودفن هبا  سيديوأم اخلصاص فالحني له من توف ب، اخلصاص بندار

مه و غربا ه من قبل جزيرة املكيني بسلوة رشقا وأحكاموأما حسني نزل بالقلعة والتزا

 .لساعسيل بن ع هأخي بحريومن 

 

وهوارة وعرب اجلزء الثاين من وثيقة  أرشافوما فيها من  هجرية 1127عام  الصادرة

 :هوارة البلينا
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 أبناءحل هم ساالذين نزلوا تربيع البلينا من ال رشافدة األسامن ال :

وبني حممد بن محد بن حممد  - السيد خربتي الرشيف أبناءو ركي الرشيفجاد اهلل الدي

ن وهم أبناءبن مهام بن صبيح و  وسميح بن عيل، ورمضان، وكاميل، خليل) عيل عرسا

 رشافدة األساومن ال - ) ملساو، محد) شيخ العرب يوسف وهم أبناءو) – برديس

 أبناءو - السيد حممود أبناءرة ومن اهلوا  - كملمستجاب األ أوالدالذين نزلوا برديس 

 أوالدو، واملوازن، عيل أوالد) رخاومنهم بني حممد وهم أبناءو - حممد العسكري

 أوالد، احلاليف حممد عالم أوالدو ورسالن، إسامعيل أوالدو، بن حسن الطويل إبراهيم

ن ومن الذين نزلوا م( الرشيف إسامعيلمهام بن  أوالدو، حممد البدوي أوالدمهام من 

 أمحد أبناءو، والطواهي، ىوحممد بن حيي، بني بيل واملسامه بلبوش) القبائل العربية

بيل النجومة أو  نجمآل  رشافدة األساال، مل الرشيفساالسيد عيل بن  أوالدو، الرشا

نجم فرع آل  نتكلم عىل( حسوبة اخلريبىأبو  خالف أوالدلفا ساذكرنا ، ببيت خالف

 أمحد إبراهيمنجم وىل أبناء نجم الدين وهم  مرياأل ادأحف رشافرشيف من النجمة األ

تى من نجع محادى وسكنبيت خالف وتزوج من أاملذكور هو من  إبراهيمنجم و

 الشهاينة خالف حيث تزوج من البدورة ومن أوالدعائالت  أرشاف

 أوالد) ومن قبيلة طويلة( طوية - رخا - العسكرى - حممود) ومن اهلوارة

 .(حممد عالم - رسالن - إسامعيل - الطويل - املوازن - عىل

عيسى سليامن  مرياألإنه ما بني ) :

عيسى مهام والصدر األجل املحرتم شيخ  عبد اهللشيخ العرب  والصدر األجل املحرتم

 بن مهام والصدر األجل املحرتم شيخ العرب محاد يوسف عايد إبراهيمالعرب عبد اهلل 
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والصدر األجل املحرتم شيخ العرب عىل قاسم والصدر األجل  عبد اهللوشهرته 

صدر األجل املحرتم شيخ العرب حممد العكاوى وال أمحداملحرتم شيخ العرب 

العزيز  بدجل احلارض والصدر األجل شيخ العرب مهام عالرمحن نصري والصدر األ عبد

اجلميع وهم  أنفسهمشهدوا عىل أنصري والصدر األجل شيخ العرب نرص عمران نصري 

ه هلم يف ذلك وال اجبار  بحال الصحه والسالمه والطواعيه واالختيار من غري اكرا

حدة وعىل يد ااجلميع يكون عىل حالة وأهنم  اوبصحة بحور االشهاد عليهم فيها رشعً 

منهم حدوث باطل يكون اجلميع معه  حصل ألحد وإذا حداحدة وقلب رجل واو

ظهار احلق وكل من حصل منه خلف ذلك يكون إزالة الباطل وإخذين بيده عىل أ

اث مفسده من سفك عده يف خراب وأحدسامع احلاكم وي يمشىالذي اجلميع عليه و

وذلك بحرضة كل من  اعربيً أو  ن كان حاكاًم إمنه  ايكون ذلك مطلوبً  غرم مايلأو  دم

ربان هلان وهم عربان الوناتنة واالهلم وسلمى والريانية والبدارى وجهينة والصوامعة ع

حممد اجلمع وعربان ما من وعربان البندار وعربان السامعنة بني  والقأوية وعربان

قوه وعربان العسريات وعربان القليعات وعربان البالبيش وعربان  وعربان الرشا

ان والتاممتة واخللفيه والصمطة والعوامر وعربان عليو والقرعأبو  أوالدالوشيشات و

اجلعافره وعربان قصاص وكامل عربان الصعيد االعىل احلارضين هذا ما توافقوا 

 عىل يكونون بذلك شهاداإل يف عليهم ذنأو –بذلك  أنفسهموتراضوا مشهدين عىل 

  .ـه 1159 سنة شهور من احلرام القعدة ذى شهر وقائع يف حداو رجل قلب

 وقيعاتالت

 عيسى.. عبد اهلل - 1 

 ..إبراهيم عبد اهلل - 2
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 ..عبد اهللالفقري محاد يوسف عايد وكنيته  - 3

 الفقري نرص عمران نرص  - 4

 نرص عبد العزيزالفقري مهام  - 5

  القاىض عىل قاسم - 6

  إبراهيماهلل حممد إىل  الفقري - 7

  محييى بواسطة البالبيش مع مها أوالدبرام حتالف إوتم 

 ( شيخ العرب مهام أحفادوثيقة عند )

 - الرفشة - الصوامعة - القليعات - النجمة - املطاهرة - الطميالت - السبيعات (

يل - القرامطة - اهلاممية - العقوبية - السامعنة  - صغرسيبية األ - اخلضريات والطوا

 :وذكر( املرازقة - بني برزا - بني واصل

  قبيلة السبيعات - 1

  قبيلة النجمة نجم الني عقب السيد نمي - 2

  غانم الطمييل ومعه عربان املطاهرة مرياألقبيلة الطميالت واملطاهرة - 3

 النجمة والقليعات السيد عمر بن نجم الدين الرسي مسكنه مع عربان القليعات - 4

مع – 5 م ةالصوا   العركي مرياألغانم و مرياألعة عربان الصوا

السيد حممد ) الدأوعيل ثالثة  األسمرالرفشةمن بعده نزلت ذرية عبد السالم  - 6

السيد نارص  - املرازقة - والثالث بني برزا - األسمرركب أبو  الزليتني. عربان نجع

 .بداريمسكنهم ال األسمرمن ذرية والسيد الرفيش بن عبد السالم عبد السالم  ...والسيد
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 وجابر برغوث وناهض وريان) السامعنة من وادي برقا من بني عدنان - 7

 .(وعامر وعمرو

 .أرشافذرية السيد يعقوب بكوم عقوب مجيعهم  العقوبية – 8

السيد سيبية ابن  اإلنعامنزل العامل العالم معدن الفضل واحلكم و - اهلاممية - 

ثامنية ه عىل زين العابدين ابن احلسني وذريتابن  إدريسالسباع ابن أيب  محد ابنمهلهل ابن

مخسامئة  هعقب واحد اسمة حممد مسكنةاحلالىف ولكربنثى منهم السيد مهام األأو أوالد

ما من بعد السيد عثامن سيبية مسكنة كوم املجانني أ العوكلية واحلالىف أرضبفدان 

سامئة فدان ببهجورا مخ هل ما من بعد السيد بكرى ابن سيبيةأ مخسامئة فدان هبسمهود ول

ه ابن سيبية ل أمحدالسيد عىل ابنى وأخيه  احلاكم الرشعى ابن السيد يوسف السيد مهام

ثلثامئة فدان له  ما من بعد السيد محد ابن سيبيةأ ومخسامئة فدان بفرشوطة آالف أربع

ومخسامئة فدان بالشاورية له ألف  ما من بعد السيد حممد خروف ابن سيبيةأ هو أرضب

ما من أ مائة ومخسني فدان بالشاوريةله  السيد غريب ابن سيبيةبعده  ماأ لشيخ عىلوا

كوم  أرضبمل مائة ومخسينفدان  - ستطيع متييز هذا االسمأ ال – اقراطنأبو  مرياألبعد 

وهذا مجيعهم اهلاممية ذرية سيبية هلم اجلزا وعرش املاملن كوم بالل تابع نقادة  جابر

اجلزا وعرش املال عىل كل شعبة  وهلم أسيوطالنارصى بوالية وادى  بحريخرهم من آو

يل ومعبعده  ما منأ رضاألىف   هالسيد حممد خروف عقب عبيد الرسول مسكنة الطوا

يل هبوأعبيد  يلله  بالطوا   ثلثامئة فدان بالطوا

  القرامطةمن بعده ابن عمة حسن القرموطى - 10

 خضري من عربان اخلضريات ريماألطويل و مرياألو الطوايل واخلضريات - 11
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ما من بعدهم السيد سيبية األصغرسيبيه األ - 13 ابن سيبية مسكنة  صغرا

مائتني ومخسني فدان  صغرالنجار ولسيبية األبني  فاطمة من السيدةوأمه  النواهض

 والرباغيث بالنواهض

  زيطأبو  واصل بكلحبني  عربان هما من بعدأ بني واصل - 14

 برزابني  قبائل همن بعد ماأ ني برزاب - 15

نزل  ييل من وثيقة القرعاين هو ما مرزوق املرازقةبني  وقبائل املرازقة – 16

أيب  بن محد ابن مهلهل ابنالسيد سيبية ا اإلنعاممعدن الفضل واحلكم و العامل العالم

 نثى منهمأو أوالدبن عىل زين العابدين ابن احلسني وذريتة ثامنية إدريس بن  السباع

 أرضبمخسامئة فدان  هعقب واحد اسمه حممد مسكنة احلالىف ولكربيد مهام األالس

 هما من بعد السيد عثامن سيبية مسكنة كوم املجانني بسمهود ولأ العوكلية واحلالىف

ما من بعد السيد بكرى ابن سيبيه له مخسامئة فدان ببهجورا السيد مهام أ مخسامئة فدان

ة آالف أربعله  ابن سيبية أمحدالسيد عىل ابنى أخيه و احلاكم الرشعى ابن السيد يوسف

 أرضبثلثامئة فدان له  ما من بعد السيد محد ابن سيبيةأ فرشوط أرضبومخسامئة فدان 

ومخسامئة فدان بالشاورية والشيخ ألف  هما من بعد السيد حممد خروف ابن سيبية لأ هو

 مرياألما من بعد أ ن بالشاوريةمائة ومخسني فدا هالسيد غريب ابن سيبية ل هما بعدأ عىل

وهذا  كوم جابر أرضبمل مائة ومخسينفدان  - استطيع متييز هذا االسم ال – اقراطنأبو 

خرهم من أنقادة و مجيعهم اهلاممية ذرية سيبية هلم اجلزا وعرش املاملن كوم بالل تابع

 رضاأل اجلزا وعرش املال عىل كل شعبة ىف وهلم أسيوطرصى بوالية وادى النا بحري

يل ومع هما من بعد بوه أعبيد  هالسيد حممد خروف عقب عبيد الرسول مسكنة الطوا

يل ل يل هبالطوا  مرياألمن بعدهم  حسن القرموطى هابن عمبعده  من ثلثامئة فدان بالطوا
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ابن  صغرما من بعدهم السيد سيبية األأ - خضري من عربان اخلضريات مرياألطويل و

مائتني  صغرالنجار ولسيبية األبني  فاطمة من السيدة همأسيبية مسكنة النواهض و

 زيطأبو  واصل بكلحبني  عربان هما من بعدأ والرباغيث ومخسني فدان تابع النواهض

 مرزوق املرازقةبني  برزا وقبائلبني  قبائل هما من بعدأ

سكنت مرص : اآليتكوهو  كن القبائل العربيةساجاء يف الشجرة النعامنية عن م

 من قضاعة ومنه إسحاق عرب قصاص من قضاعة اليامنية وولد

 ومنه( مالك) ومنه( عبدمناف) ومنه( حمربىل) ومنه( عامر) ومنه( عمر)

، سليامن أعقبالذي ( حمربيىل) ومنه( قيس) ) ومنه( مسلم) ومنه( قضاعة الصغري)

دنفيق وماىض رشيد بالرزيقات وحيانة بالقرية وحممدب، سعيد عقبهم باملطاعنة

وعىل العراقى باملنيا وحيانه ، جتورانه بأصفون وحسن بالريفه بمنفلوط، بالبالص

ومن ولد سليامن بن احلربيىل ، بطهطا وأرمنت ونفيشة وغريها عبد الرحيمو، بالعراق

احلسناب ) منه حسن وحسني ومن حسني بن عىل بن سليامن وهم بن عمرو بن عامر

نجم ) بنو وبالصعيد( شهوان بالسباعية) ىل بن سليامنومن حسني بن ع(، بالبصيلية

ومنه ( الدين بن مالك بن عدى بن احلارث بن مرة بن داود بن أدو بن زيد بن كهالن

 بنو، نبهان بنو، مليج بنو، أسامءبنو ) مرص وهم أرضمن  الرشقيقبائل وبيوت بالرب 

 الرشقيالربإىل  دير اجلميزةإىل  وديارهم من من ببا الكربى( كريم بنو، بكري بنو، عيسى

وديارهم دير ( عيسى قداء وبنو مل وبنوساعىل وبنو  محدان وبنو حممد وبنو أما بنو)

 بنو، معاذ بنو، حبان بنو، واصل بنو، قمر بنو، راشد بنو)، ترعةحولإىل  اجلميزة

وديارهم جبل أشكونة ونصف بالد أطفيح ولبنى ( حجرية بنو، شتوهبني  ،العيص
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 وبنو، جدع وبنو) معرصة يونسإىل  ى الصغري ولبنى شتوة من ترعة الرشيفالعيص احل

حل ساكنهم بسام( عدى وبنو، نصار وبنو، وبنو سامك، زيد وبنو، محري وبنو، مسعود

، ومعطاء، سهيل وبنو، بنو قزاز) كنهم تىل جعدةسام( وبنو حرب، بنو موسى) إطفيح

 نهم احلى الكبريكساوم( سباع وبنو، واسعد، وعشري، فهيم وبنو

، الطني ديرإىل  كنهم العدويةسامبنو غنيم( ) كنهم بالد اشكوسام( بنو قيس) 

تة، ) وبمنوف هبا، هلم نصف حلوانبنو عمرو( ) بنو هوارة( وبنو مرتانة، وبنو لوا

الرشقية  أعيانوفيهم بنو نقايه( و، فزارة) وبالبحرية والغربية وقليوب، باجلميزة

م بن غنيم بن كعب وبنو سعد، واملنوفية   .بن خزا

العنوان: إشهاد (، عريب) وثيقة 0384 - 000452 - 1001الكود األرشيفي: 

شيخ العرب حممد بن شيخ العرب محاد بن عايد شيخ عربان هوارة الوكيل الرشعي عن 

موكله لعثامن جوربجي عزبان من التقسيط  عزبان بأنه أسقط حق عبد اهللحممد 

ناحية النخيلة وزرابني التابعة لوالية  أرايضوالتحدث وااللتزام بجميع احلصة يف كامل 

 .1137 - 5 - 20إىل  1137 - 5 - 20جرجا املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 1596 - 000452 - 1001الكود األرشيفي: 

اهلل مستحفظان بأنه تقايل مع شيخ العرب حممد بن شيخ العرب  اد خليل بن عبدإشه

ناحية صدفة  أرايضاإلسقاط الصادر بكامل  أحكام محد محاد شيخ عربان هوارة عىل

 املنشئ: حمكمة الباب العايل.، وتوابعها تابع والية جرجا

 وثيقة الصورة متاحة 0340 - 000062 - 1001الكود األرشيفي: 

العنوان: إقرار شيخ العرب سليامن بن شيخ العرب بركات بن شيخ العرب (، ريبع)
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حشيش الشهري بابن الغيطاين شيخ الدرك ببهتيت بالضواحي بأن يف ذمته ملنصور بن 

مرعي بن عمر البلبييس مبلغ من املال عن قرض رشعيا ملنشئ: حمكمة الباب العايل 

  985 - 3 - 16التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0384 - 000452 - 1001 الكود األرشيفي:

إشهاد شيخ العرب حممد بن شيخ العرب محاد بن عايد شيخ عربان هوارة الوكيل 

اهلل عزبان بأنه أسقط حق موكله لعثامن جوربجي عزبان من  الرشعي عن حممد عبد

م بجميع احلصة يف كامل  ابني ناحية النجيلة وزر أرايضالتقسيط والتحدث واإللتزا

  1137 - 5 - 20 :التاريخ، التابعة لوالية جرجا املنشئ: حمكمة الباب العايل

العنوان: إشهاد (، عريب) وثيقة 1596 - 000452 - 1001الكود األرشيفي

خليل بن عبد اهلل مستحفظان بأنه تقايل مع شيخ العرب حممد بن شيخ العرب محد محاد 

ناحية صدفة وتوابعها  أرايضدر بكامل اإلسقاط الصا أحكامشيخ عربان هوارة عيل 

 - 1 - 2إىل  1138 - 1 - 2املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: ، تابع والية جرجا

بن حيي بن فودة مع شيخ العرب  إبراهيمالكود األرشيفي: العنوان: تصادق  11384

ىل ان بن دراز العامري شيخ عربان بني عونة بالبحرية ع أمحدسليامن بن شيخ العرب 

والية البحرية  أرايضناحية العكرنة ب أرايضمجيع احلصة من  األولالثاين استأجر من 

  991 - 7 - 2ودفع له: 

(، عريب) وثيقة الصورة متاحة 0339 - 000062 - 1001الكود األرشيفي: 

العنوان: إشهاد منصور بن مرعي بن عمر اجلامل البلبييس أنه قبض وتسلم لنفسه 

بنت عقيل من شيخ العرب سليامن بن شيخ العرب بركات والشيخ  ولوالدته عاممة

حشيش الشهري بابن الغيطاين شيخ الدرك ببهتيت من الضواحي مبلغ من املال عن تربع 
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 .985 - 3 - 16إىل  985 - 3 - 16رشعي املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

لعنوان: ا(، عريب) وثيقة 1636 - 000157 - 1001الكود األرشيفي: 

إقرار شيخ العرب مجال الدين بن شيخ العرب يوسف املعروف بابن الزياد بأن يف ذمته 

الدين بن حييى بن نرص الدين ما مجلته من السكراملنشئ: حمكمة الباب العايل  منيأل

  1013 - 2 - 21التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0325 - 001259 - 1029الكود األرشيفي: 

بأهنم عليهم القيام  آخرونو إسامعيلعامر وشيخ العرب أيب  العرب يوسفإشهاد شيخ 

 اإلسكندريةبغفارة الدرب السكندري وحفظه وحراسته ليال وهنارا املنشئ: حمكمة 

  1098 - 7 - 4الرشعية التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 2701 - 000265 - 1001الكود األرشيفي: 

صيام العايدى بأنه  أوالدمن  عيسىرحوم شيخ العرب بن امل عيسىإقرار شيخ العرب 

املنشئ: حمكمة الباب ، عنده يف ذمته ألبى الرسور احلناوي مبلغ قدره من القروش

  1071 - 7 - 15 :العايل

العنوان: (، عريب) وثيقة 2027 - 000157 - 1001الكود األرشيفي: 

نه قبل الزيادة التي زادها بن شيخ العرب حممد بأ إبراهيمإشهاد صادر من شيخ العرب 

حمكمة الباب  عليه رشف الدين يف الرزقة الطني السواد الكائنة بناحية أوسيم باجليزية

  1013 - 4 - 1العايل التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0422 - 000265 - 1001الكود األرشيفي: 

يف ذمته بحق إشهاد صادر من شيخ العرب بن املرحوم شيخ العرب بدر الدين بأنه 

، صحيح رشعي للحرمة سليمة ابنة عوض مبلغا قدره من الفلوس اجلدد النحاس
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 املنشئ: حمكمة الباب العايل.

العنوان: (، عريب) وثيقة 0185 - 000023 - 1008الكود األرشيفي: 

ء الزيني مصطفى بن حسن الشامي من البائع شيخ العرب بن شيخ العرب جاد  رشا

إىل  990 - 10 - 7فرس شهبة املنشئ: حمكمة طولون التاريخ:  املعروف بابن الربقية

7 - 10 - 990. 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0176 - 002106 - 1139الكود األرشيفي:  - 1

ء  أفندي بن املرحوم حممد الشافعي من شيخ العرب حممد بن شيخ العرب  أمحدرشا

 . بدرب اجلبل أسيوطبمدينة  يوسف مجيع املنزل

املنشئ: (، عريب) وثيقة 0184 - 000023 - 1008د األرشيفي: الكو - 2

العنوان: ، 1199 - 1 - 26إىل  1199 - 1 - 26الرشعية التاريخ:  أسيوطحمكمة 

ء مجيع فرس شهبة املشرتي الزيني مصطفى بن حسني الشامي من شيخ العرب  رشا

 - 7التاريخ: حسن بن شيخ العرب جاد املعروف بابن الربقية املنشئ: حمكمة طولون 

 .990 - 10 - 7إىل  990 - 10

العنوان: (، عريب) وثيقة 1086 - 000268 - 1001الكود األرشيفي:  - 3

بن السيد الرشيف حسن احلسني من طائفة اجلراكسة من  أمحدإجيار السيد الرشيف 

شيخ العرب فخر بن مويس بن شيخ العرب سنجر احلصة التي قدرها الربع يف قطعة 

عروفة بالعدوة وكفر الشيخ قاسم بوالية رشقية بلبيس املنشئ: حمكمة الباب امل رضاأل

  1075 - 5 - 2العايل التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 2028 - 000157 - 1001الكود األرشيفي:  - 4

ناحية أوسيم باجليزية املؤجر  أرايضالرزقة الطني الكائنة ب رضإجيار مجيع القطع األ
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بن شمس  عبد الرمحنبن شيخ العرب حممد بن مويس املستأجر  هيمإبرا شيخ العرب 

 الدين حممد بن حممد.

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 0511 - 001153الكود األرشيفي:  - 5

العنوان: سؤال عيل بن ، 1013 - 4 - 29إىل  1013 - 4 - 1الباب العايل التاريخ: 

ونس بن حممد لزوج احلرمة املذكورة الوكيل عن احلرمة فاطمة بنت ي أمحدزعيرت بن 

ن أمشايخ بني عون بالبحرية  دراز أحد أمحدشيخ العرب عمر بن شيخ العرب  وهو:

 يطلقها من عصمته.

(، عريب) وثيقة 0401 - 000265 - 9911001الكود األرشيفي:  - 6

، 991 - 9 - 28إىل  991 - 9 - 28الرشعية التاريخ:  اإلسكندريةاملنشئ: حمكمة 

بن حييى السنباطى الشافعي بأنه أسقط حقه لزوجته  عبد السالمنوان: إشهاد صادر من الع

يف اخللو  زيدأبو  احلرمة سيدة الكل ابنة املرحوم شيخ العرب بن املرحوم شيخ العرب

  1070 - 6 - 15والسكنة واالنتفاع بجميع احلانوت الكائن بخط حارة اجلامع األزهر: 

املنشئ: (، عريب) وثيقة 0381 - 000452 - 1001الكود األرشيفي:  - 7

ودرنكة  أسيوطناحية  أرايضالعنوان: إجيار مجيع احلصة يف كامل  .حمكمة الباب العايل

املستأجر شيخ  عبد اهللوشطب تابع والية جرجا املؤجر عثامن جوربجي عزبان بن 

 العرب حممد بن شيخ العرب محاد عايد شيخ عربان هوارة.

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 0520 - 000251شيفي: الكود األر - 8

العنوان: تقرير  - 11371001 - 5 - 20إىل  1137 - 5 - 20الباب العايل التاريخ: 

لدته  شيخ العرب فودة شيخ درك ابنهس يف وظيفة النظر والتحدث عىل وقف جده لوا

 1056 - 4 - 12املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 
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العنوان: (، عريب) وثيقة 0128 - 076905 - 3002ألرشيفي: الكود ا - 9

الوسطى  إقليمسند استالم شيخ العرب وشيخ عربان الرماح من خزينة عهدة مفتش 

هم نقدية عن استحقاق حرضة ظاظا باكري أغا اعن يد حرضة خورشيد أغا خزنداره در

  .سري سواري مقيم بناحية الفشن

 وثيقة الصورة متاحة 24 - 000063 - 1001الكود األرشيفي:  - 10

العنوان: زواج شيخ العرب عمر بن مجال بن محاد بن سالمة من زين العرب (، عريب)

 بنت سالمة بن مجال.

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 1001 - 000401الكود األرشيفي:  - 11

شيخ  العنوان: إشهاد - 9851001 - 7 - 7إىل  985 - 7 - 7الباب العايل التاريخ: 

شيخ منية العطار بالقليوبية بأنه عنده ويف ذمته ملحمد بن  أمحدالعرب عيل بن املرحوم 

 22احلق مبلغ من الفضة األنصاف العددية املنشئ: حمكمة الباب العايل:  املرحوم عبد

العنوان: إشهاد (، عريب) وثيقة 0379 - 000452ه الكود األرشيفي: 1115 - 4 -

محاد عايد شيخ عربان هوارة بأنه فرغ وأسقط حقه لعثامن  شيخ العرب حممد بن محد

م والتقسيط بجميع احلصة  عبد اهللجوربجي عزبان بن  من الترصف والتحدث وااللتزا

املنشئ: حمكمة الباب العايل ، التابعة لوالية جرجا أسيوطناحية  أرايضيف كامل 

  1137 - 5 - 20التاريخ: 

(، عريب) وثيقة 0380 - 000452 - 1001الكود األرشيفي:  - 13 -1

العنوان: إشهاد شيخ العرب حممد بن محاد عايد شيخ عربان هوارة بأنه وأسقط حقه 

من التحدث وااللتزام والتقسيط بجميع احلصة يف  عبد اهلللعثامن جوربجي عزبان بن 

املنشئ: حمكمة الباب ، ودرنكة وشطب تابع والية جرجا أسيوطناحية  أرايضكامل 
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  1137 - 5 - 20تاريخ: العايل ال

(، عريب) وثيقة 0416 - 000452 - 1001الكود األرشيفي:  - 14

العنوان: إشهاد شيخ العرب حممد محاد عايد شيخ عربان هوارة والوكيل الرشعي عن 

ويش مستحفظان من امستحفظان بأنه أسقط حق موكله ملحمد إيواز ج عبد اهللحممد 

م بجميع ا ناحية مشطا التابعة لوالية  أرايضحلصة يف كامل الترصف والتحدث وااللتزا

 جرجا املنشئ: حمكمة الباب العايل.

 6 - 8التاريخ: (، عريب) وثيقة 0450 - 000452الكود األرشيفي:  - 15

العنوان: إشهاد حممد بن شيخ العرب محد محاد  - 11371001 - 6 - 8إىل  1137 -

مستحفظان بأنه صدق  عبد اهلل عايد شيخ عربان هوارة والوكيل الرشعي عن حسن

صحة اإلسقاط الصادر من موكله حلسن كتخدا مستحفظان من التحدث  عىل

م والتقسيط بجميع احلصة يف كامل   . ناحية بردنيس وتوابعها أرايضوالترصف وااللتزا

املنشئ: (، عريب) وثيقة 1644 - 000452 - 1001الكود األرشيفي:  - 16

العنوان: إشهاد ، 1137 - 5 - 28إىل  1137 - 5 - 28خ: حمكمة الباب العايل التاري

صادر من شيخ العرب حممد بن محد محاد عايد شيخ عربان هوارة بأنه فرغ وأسقط حقه 

التجار يف البن بمرص املحروسة من الترصف وااللتزام  أعيانمن  إسامعيلبن  سامعيلإل

 ها بجرجا.ناحية صدفة وتوابع أرايضوالتقسيط بجميع احلصة يف كامل 

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 290 - 002101الكود األرشيفي:  - 17

العنوان: زواج شيخ العرب متام بن الشيخ  -إىل  1138 - 1 - 2الباب العايل التاريخ: 

 العرب حممد من صاحلني بنت حممد السكري.

املنشئ: (، عريب) ملف 001256 - 10672038الكود األرشيفي:  - 18
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العنوان: تعداد نفوس  - 10 - 17إىل  1067 - 10 - 17الرشعية التاريخ:  يوطأسحمكمة 

 1264الشطريى شيخ عزبة اجلهمة مديرية املنوفية  عبد اهللناحية مجاعات شيخ العرب 

(، عريب) وثيقة 0085 - 072107 - 3002الكود األرشيفي:  - 19

مل عثامن شيخ ناحية سلمون ساشيخ العرب إىل  العنوان: مكاتبة من احلاج حممد مبسوطة

 ل فول وشعري لزوم احلصان واحلامر تعلقه املنشئ: بيت املال. سابشأن طلب إر

(، عريب) وثيقة 0586 - 000066 - 1001الكود األرشيفي:  - 20

ج بن عىل عىل املدعي عليه شيخ العرب بدير بن   أمحدالعنوان: دعوي منصور بن رسا

احية منية حلفا بالقليوبية بأنه يستحق بذمته مبلغ املعروف بابن كشك شيخ ن أمحدبن 

 من املال عن تصالح بينهام.

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 0190 - 000157لكود األرشيفي:  - 21

العنوان: دعوي  - 9881001 - 7 - 29إىل  988 - 7 - 29الباب العايل التاريخ: 

املدعي عليه شيخ العرب أصيل  صادرة من حممد بن سعد الدين الشهري باحلمصاين عىل

وا منه مجيع ما كان معه وأخذبأهنم تعدوا وهجموا عليه  آخرونوشيخ العرب مدكور و

 101 - 9 - 28بغري طريق رشعيا ملنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ:  سبابمن األ

(، عريب) وثيقة 0393 - 000157 - 1001الكود األرشيفي:  - 22

 آخرونبن حسن بن حممد و أمحدو أمحدسلطان بن رجب بن العنوان: إشهاد صادر من 

من خراج زراعتهم بناحية  أمحدبأن املتأخر عليهم لشيخ العرب مويس بن شيخ العرب 

منيت رسد بضواحي القاهرة مبلغ قدرة من الفضة املحمدية املنشئ: حمكمة الباب 

  1012 - 10 - 14العايل التاريخ: 

(، عريب) وثيقة 0066 - 000305 - 1001الكود األرشيفي:  - 23
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سليامن اجلاويش بالديوان الناظر عيل وقف املرحوم  مرياألالعنوان: إجيار صادر من 

وعيل جامع املاردانى لشيخ العرب مويس بن شيخ العرب ادم مجيع الرزقة  املاردانى

ب العايل املنشئ: حمكمة البا، النزهةو السواد الكائنة بناحية االشمونني املعروفة بالربكة

  1078 - 3 - 1التاريخ: 

(، عريب) وثيقة 1645 - 000452 - 1001الكود األرشيفي:  - 24

التجار من البن بمرص من شيخ العرب  أعيانمن  إسامعيلبن  إسامعيلالعنوان: إجيار 

ناحية صدفة  أرايضحممد بن محد محاد عايد شيخ عربان هوارة مجيع احلصة يف كامل 

 ة جرجا.وتوابعها تابع والي

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 0596 - 000023الكود األرشيفي:  - 25

العنوان: إجيار  - 11381008 - 1 - 2إىل  1138 - 1 - 2الباب العايل التاريخ: 

بن شيخ  أمحد مرياألمرجان بن عبد اهلل احلبشى من مؤجره شيخ العرب سليامن بن 

ئن بخط طولون بمرص املنشئ: حمكمة عون بالبحرية مجيع املكان الكابني  عربان

  990 - 12 - 19طولون التاريخ: 

(، عريب) وثيقة 1927 - 002102 - 1139الكود األرشيفي:  - 26

 أسيوطالعنوان: حسبة رشيفة تتضمن ما وقع عليه التوافق والرتاىض بني حممد كاشف 

وما تم العكاوى  إبراهيمشيخ العرب عمران  مراءوحسن كتخدا يف جملس شيخ األ

 عليه الصلح والرتاىض بينهم.

املنشئ: (، عريب) ملف 044360 - 11103001الكود األرشيفي:  - 27

العنوان: قائمه  - 11 - 17إىل  1110 - 11 - 17الرشعية التاريخ:  أسيوطحمكمة 

جلبل شيخ أبو  اقفهأبو  تتضمن مقاس وحتديد األطيان املنعمه هبا عىل شيخ العرب
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ئد بناح  ديوان الروزنامه.  - ية اقهفى رزقه بال مالعربان فوا

 10التاريخ:  1268شوال (، عريب) ملف 044408الكود األرشيفي:  - 28

العنوان: قائمة ومقاس وحتديد االبعادية الكائنة بناحية هها املنعم  - 12683001 -

 - هبا عىل شيخ العرب حممد الشيبي شيخ مشايخ عربان األقاليم الوسطى رزقة بال مال

العنوان: ايصال استالم نقدية استحقاق شيخ العرب  - 3002ـه  1270رجب  13

 عيد سليم زايد من احلاج حممد مبسوطة شيخ طائفة احلرصيه باملحروسة.

املنشئ: بيت (، عريب) وثيقة 0247 - 073112 :الكواد األرشيفي - 29

املستطاع تأجيل  كان منإذا  العنوان: سؤال شيخ العرب سيف النرص مويس عام، املال

م التاريخ:  1933الذرق واألرز جملس النظار والوزراء سنة  قسط املال املحجوز عىل

4 - 5 - 1933  

العنوان: زواج (، عريب) ملف 058624 - .0075الكود األرشيفي:  - 30

السقا معتوقة  عبد اهللاملالكي والزوجة احلرمة قمر بنت  أمحدشيخ العرب يونس بن 

إىل  986 - 12 - 19لدمياطي املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: الشميس حمب ا

19 - 12 - 986. 

العنوان: (، عريب) وثيقة 744 - 000067 - 1001الكود األرشيفي:  - 31

ق له وال حمحاد عىل نفسه أنه صدق عىل أن ال مرياألإشهاد شيخ العرب عمر بن 

 استحقاق يف كامل الطني الكائن بناحية املنوات 

 - 25التاريخ: (، عريب) وثيقة 1705 - 000268الكود األرشيفي:  - 32

العنوان: إشهاد زين الدين عبد الفتاح بن زين  - 9881001 - 8 - 25إىل  988 - 8

الدين خرض الشويري الشافعي شيخ اإلفتاء والتدريس باجلامع األزهر أنه أسقط حقه 
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السكن واالنتفاع بجميع البيت كر بنت شيخ العرب عامر الشويري يف سالزوجته ع

 الكائن بخط اجلامع األزهر بربع املرحوم السلطان قايتباي بالدور السفىل 

 8 - 4التاريخ: (، عريب) وثيقة 0602 - 000017الكود األرشيفي:  - 33

العنوان: زواج شيخ العرب نور الدين بن شهاب الدين من خمطوبته سيدة  - 1075 -

 الناس ابنة حممد.

املنشئ: حمكمة (، عريب) وثيقة 0342 - 001153الكود األرشيفي:  - 34

العنوان:  - 10001029 - 5 - 25إىل  1000 - 5 - 25بوالق الرشعية التاريخ: 

املغريب  ةبن رشف الدين حيي مع حممد بن زين الدين عطي إبراهيم إسحاقأبو  تصادق

ليضمن هبا  األولن قد دفعها استوىف من الثاين مبلغا من املال والتي كا األولعىل أن 

بن دراز العامري نظري معامالت كانت  أمحدالثاين لشيخ العرب سليامن بن شيخ العرب 

  اإلسكندريةبينهم املنشئ: حمكمة 

 - 28التاريخ: (، عريب) وثيقة 0350 - 002102الكود األرشيفي:  - 35

ء شيخ العرب احل - 9911139 - 8 - 28إىل  991 - 8 اج ريان بن محاد العنوان: رشا

 أسيوطعايد من مرصية بنت حممد محزة مجيع احلصة يف املنزل الكائن بمدينة أيب  بن

 الرشعية. أسيوطبحارة الرتزى املنشئ: حمكمة 

 7 - 1التاريخ: (، عريب) وثيقة 0013 - 002110الكود األرشيفي:  - 36

فى عيل العنوان: دعوى شيخ العرب مصط - 11071139 - 7 - 1إىل  1107 -

السعود أبو  والشيخ عبد الرمحنخوته هم الشيخ حنفي إ أوالدنصري الوكيل عن 

اخلويل بأن املدعي  عيسىاملرحوم  أوالداملرحوم الشيخ عيل أمام عىل  أوالد آخرونو

النخلة املعروفة  أرايضعىل اجلنينة املثمرة الكائنة ب أيدهيمعليهم املذكورين وضعني 
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 عي.بايب قألوه بغري وجه رش

 - 4 - 18الرشعية التاريخ:  أسيوطالكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة  - 37

العنوان: (، عريب) وثيقة 0219 - 002111 - 12311139 - 4 - 18إىل  1231

ء شيخ العرب خليفة بن حممد العبادى لنفسه من مسعود بن شلبى مجيع حصة من  رشا

 الرشعية. أسيوطملنشئ: حمكمة بدرب كوم هبيج ا أسيوطكامل املنزل الكائن بمدينة 

 - 1 - 11إىل  1240 - 1 - 11الكود األرشيفي: التاريخ:  - 38

 أمحدالعنوان: إجيار شيخ العرب موسى بن (، عريب) ملف 079616 - 12403002

مصطفي بن حممد من املتفرقة  مرياألناحية رشقية بلبيس من مؤجره  أهايلبن خليفة من 

د كائنة ب ةبمرص الناظر عىل وقف خدجي  أرايضبنت يونس مجيع ثامن حصص طني سوا

  984 - 11 - 5ناحية عزبة اخليس بالرشقية املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

 وثيقة الصورة متاحة 0585 - 000065 - 1001الكود األرشيفي:  - 39

ج بن خفاجى بن مجال الدين أن عنده يف ذ(، عريب) مته العنوان: إقرار شيخ العرب رسا

ليعقوب بن زبولون اليهودي الربان مبلغ من املال املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

8 - 12 - 986  

املدعو  أمحدالعنوان: إقرار شيخ العرب (، عريب) وثيقة الصورة متاحة - 40

بأن عليهم للشيخ نور الدين عيل بن شهاب الدين  آخرونبن حسن و عيسىبابن متام بن 

 مبلغ من املال  إبراهيمان الدين بن بره أمحد

إىل  988 - 8 - 17الكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ:  - 41

العنوان: إجيار شيخ العرب (، عريب) وثيقة 1315 - 000071 - 9881001 - 8 - 17

 برطس باجليزة. أرايضب أرضبن حممد من احلرمة تاج بنت قاسم مجيع قطعة  إبراهيم
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 991 - 9 - 3الكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ:  - 42

العنوان: إقرار شيخ (، عريب) وثيقة 0272 - 000074 - 9911001 - 9 - 3إىل 

بن  عبد القادرالعرب مشعل بن منصور بن عبيد بأنه عنده ويف ذمته لشمس الدين بن 

 عيل مبلغا من الذهب السلطاين عن ثمن محص وعنب 

املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: (، عريب) الكود األرشيفي: وثيقة - 43

العنوان: تقرير شيخ العرب يوسف ، 99356 - 2 - 13إىل  993 - 2 - 13

 النرصاوى يف وظيفة تصوف باملدرسة املهمندارية.

 999 - 4 - 28الكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ:  - 44

العنوان: إقرار شيخ (، عريب) وثيقة 1202 - 000157 - 9991001 - 4 - 28إىل 

الدين بن حييى بن نارص الدين  منيسعيد بأنه يف ذمته ألأيب  بن يوسف بن العرب عامر

إىل  1013 - 1 - 14ما مجلته من السكر اخلام املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

14 - 1 - 1013. 

(، عريب) وثيقة 1728 - 000157 - 1001الكود األرشيفي:  - 45

العنوان: إقرار شيخ العرب حممد بن يوسف الشهري ببن الزيات بأنه عنده يف ذمته 

بن شهاب الدين احلميص ما مجلته من السكر اخلام املنشئ: حمكمة  إسامعيلللخواجة 

 الباب العايل.

 10131001 - 3 - 3إىل  1013 - 3 - 3الكود األرشيفي: التاريخ:  - 46

العنوان: إقرار شيخ العرب حسني بن ترجم (، عريب) وثيقة 0048 - 000305 -

املسلخى من عربان بني هشة برشق اطفيح ان يف ذمته دين رشعى ليوسف بن يوسف 

 . 1016 - 001161 - 1029 العطار بخط قنطرة اق سنقر
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 - 3 - 12الكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ:  - 47

العنوان: تصادق شيخ العرب زيدان بن عيل املعروف ، 107860 - 3 - 12إىل  1078

بن عبيد مع الريس عيل بن عيل الشهري  أمحدبابن جوهره الوكيل الرشعي عن سليامن بن 

وموكله يف ذمة الثاين مبلغ من املال  األولبابن أخي القبطاين عىل أن آخر ما يستحقه 

 كريشة.الع أرايضنظري خراج حصته من 

الرشعية الكود  اإلسكندريةالكود األرشيفي: املنشئ: حمكمة  - 48

العنوان: تليغراف من شيخ (، عريب) وثيقة 0002 - 008926 - 0069األرشيفي: 

رئيس الديوان امللكي بشأن طلب املقابلة لرفع مظلموته إىل  عبد اهللالعرب حسن عيل 

  1938 - 3 - 10التاريخ: حيث أنه ينتظر بلوكاندة املنتزه باخلازندار 

 - 002894 - 0071 الكود األرشيفي: املنشئ: ديوان جاللة امللك - 49

من  عبد اهللعيل  عبد الوهابالعنوان: مكاتبة من شيخ العرب (، عريب) وثيقة 0052

كبري األمناء بشأن التامسه أن يتم رفع شكره إىل  بلوس مركز السنطة عبد اهللأبو عزبة

 عدته ملنكوبى طنطا املنشئ: ديوان جاللة امللك ساجلاللة امللك مل

العنوان: (، عريب) وثيقة 191 - 000066 - 1001الكود األرشيفي:  - 50

نه واضع يده بطريق امللك أثبوت صحة معرفة شيخ العرب حسن بن عثامن بن عيسى و

الباب  املنشئ: حمكمة، الرشعى عىل مجيع الكوم الكائن بالقرب من بندر الطور املبارك

  988 - 7 - 12العايل: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0810 - 000253 - 1001الكود األرشيفي:  - 51

يف وظيفة فراشة باحلجرة الرشيفة  أمنيتقرير شيخ مشايخ العرب السيد الرشيف حممد 

 .1057 - 10 - 25إىل  1057 - 10 - 25املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: ، النبوية
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(، عريب) وثيقة 0925 - 000416 - 1001لكود األرشيفي: ا - 52

الوكيل الرشعي عن نفسه وعن أخيه  زيدأبو  العنوان: إشهاد حممد بن شيخ العرب

شقيقه الشيخ عطية بأنه فرغ وأسقط حقيهام ملصطفى أودة باشا طايفة عزبان من 

خ اجلبل ناحية منشاة طو أرايضالتحدث والترصف بجميع القطعة الطني الكائنة ب

  1130 - 5 - 6املنشئ: حمكمة الباب العايل التاريخ: 

(، عريب) وثيقة 0109 - 002105 - 1139الكود األرشيفي:  - 53

النارصي بأنه الزم نفسه بدفع مبلغ  أمحدالعنوان: إشهاد شيخ العرب الشيخ عبد اهلل 

 8 - 2التاريخ:  الرشعية أسيوطعمه حممد محاد يف كل سنة املنشئ: حمكمة إىل  من املال

- 1188 

(، عريب) وثيقة 0034 - 000211 - 1143الكود األرشيفي:  - 54

العنوان: إشهاد عز العرب حممد شيخ بناحية بني حسني أنه ضمن ارمانوس قالده 

 16رصاف بني حسني ضامن غرم وحضور املنشئ: حمكمة منفلوط الرشعية التاريخ: 

 .1275 - 2 - 16إىل  1275 - 2 -

العنوان: أوراق (، عريب) ملف 036215 - 3001لكود األرشيفي: ا - 55

ديوان الروزنامة سنة  - تقسيط أطيان شيخ العرب فرجانى عبد الرمحن ببنى سويف

  1257 - 11 - 27، ـه1258

العنوان: أوراق (، عريب) ملف 052347 - 3001الكود األرشيفي:  - 56

، ـه1290ان الروزناجمة سنة ديو - بخصوص أطيان شيخ العرب حممود بالغربية

  1289 - 10التاريخ: 

العنوان: (، عريب) وثيقة 0001 - 076903 - 3002الكود األرشيفي:  - 57
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وصل موقع من شيخ العرب جلبي طوبار باستالمه من حرضة راشد أفندي تابع سعادة 

 ل.حسن أفندي ناظر مأمورية قسم العزيرة بالرشقية ببليس املنشئ: بيت املا مرياأل

(، عريب) وثيقة 1179 - 000071 - 1001الكود األرشيفي:  - 58

 مرياألبن حممد بأن بذمة  أمحدعيل بن عالء مع شيخ العرب  مرياألالعنوان: تصادق 

بناحية املنفلوطية املنشئ: حمكمة الباب  أرضمبلغ من املال عن أجرة قطعة  محدعمر أل

  991 - 8 - 15العايل: 

(، عريب) وثيقة 1540 - 000351 - 1001 الكود األرشيفي: - 59

وقف  العنوان: تقرير رشف الدين بن شيخ العرب مويس يف وظيفة النظر والتحدث عىل

املكان الكائن باحلروشقف املتخرب املحتاج للعامرة املنشئ:  جده حممد حضري وهو:

  1093 - 4 - 10التاريخ: ، حمكمة الباب العايل

(، عريب) وثيقة 0283 - 001252 - 1029الكود األرشيفي:  - 60

ء مرجان بن  جازية العامرى أبو  بن محيدة بن أمحدمن شيخ العرب  عبد اهللالعنوان: رشا

 1011 - 10 - 15الرشعية التاريخ:  اإلسكندريةاملنشئ: حمكمة ، مجيع حصان امحر

 .1011 - 10 - 15إىل 

، (عريب) وثيقة 0288 - 001861 - 1029الكود األرشيفي:  - 61

ء حممد بن  شيخ العرب من مرشفه بنت مصطفى الديب مجيع احلصة  عيسىالعنوان: رشا

الرشعية  اإلسكندريةيف كامل الدار املفروزة الكائنة بخط الشربأوية املنشئ: حمكمة 

  1255 - 10 - 13التاريخ: 

العنوان: تعداد (، عريب) ملف 007016 - 2038الكود األرشيفي:  - 62

إىل  1264التاريخ: ، 1264ا مجاعه شيخ العرب حسن دهيوم سنة نفوس عربان الضعف
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126476 . 

العنوان: تعداد (، عريب) ملف 007020 - 2038الكود األرشيفي:  - 63

، 1264نفوس عربان خويلد مجاعة شيخ العرب سليامن عىل مديرية بني سويف سنة 

  1264التاريخ: 

العنوان: تعداد (، عريب) ملف 007022 - 2038الكود األرشيفي:  - 64

، 1264نفوس عربان اجلميعان مجاعه شيخ العرب يونس طاهر مديرية بني سويف سنة 

  1264التاريخ: 

العنوان: أوراق (، عريب) ملف 027248 - 3001الكود األرشيفي:  - 65

، ـه1300ديوان الروزنامة سنة  - توجيه حصص التزام جللسن بنت شيخ العرب بدوي

  1299 - 7التاريخ: 

العنوان: أوراق (، عريب) ملف 045601 - 3001الكود األرشيفي:  - 66

ديوان الروزنامة سنة  - حتديد بيان ومقاس أطيان شيخ العرب عمر املرصي باملنيا

  ـه:1280

(، عريب) وثيقة 0063 - 007318 - 3002الكود األرشيفي:  - 67

يت املال بخصوص أطيان بإىل  نني محزةساالعنوان: بيان بام حترر من شيخ العرب ح

ابنته ظريفة زوجة عىل إىل  كائنة بناحية بيبان خملفة عن املرحوم سليامن درباله ومن بعده

 .عامراملنشئ: بيت املال

العنوان أشهاد الشيخ حممد بن يوسف بن محاد بن عايد الوكيل عن أخيه  - 68

قا من رزق الطني بسا أسيوطسليم أغاكاشف  مرياألإىل  أنه أسقط حقه بن يوسف أمحد

 ـه 1207السوداء الوارد بناحيه الدوير صدفا والية جرجا التاريخ 
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 هم مثلأحفادأرتبطت بعض الوظائف واملهن باجلدود وتسمى هبا : ملحوظة

 اجلزار - الفخرانى - السقا - شاويش - احلداد - النجار - أغا - اخلوىل - الكاشف)

 - الشيخ - اخلواجة - الرتمجان - الغفري - احلامر - اجلامل - العشاموى - القاىض -

 - الرتزى - الصواف - الفوال - لساالع - العسكرى - اجلندى - اخلطيب - اإلمام

 - الدخاخنى - عاتىساال - الرشبتىل - الصفرى - الصقال - الصريىف - الصياد

لوظائف ا وكثري(  - الفقى - الرتبى - الفالح - احللوانى - احلرصى - البياع - الطحان

نزحوا التي  األماكنإىل  عائالت وكذلك بعض الناس نسبوا  أسامءت أصبحالتي  واملهن

 العراقى - الفلسطينى - اللبنانى - السورى–الشامى –الصعيدى  - املغربى) منها مثل

ئرى - التونسى - الليبى - البرصى - الكوىف -  - مكى - التهامى - السودانى - اجلزا

 السوهاجى - ىسيوطاأل - الكردى - الرتكى - الغزاوى - يمنىال - احلجازى - مدنى

ناأل - املنياوى - الفيومى -  - الرشقاوى - الغرباوى - املنوىف - القناوى - ىسوا

 - الطاموى - الريفى - النخيىل - الدويرى - الشندويىل - الربديسى - البحراوى

 اجللداوى - السمهودى - األبنوبى - الصدىف - املنفلوطى - اجلرجاوى - الطهطاوى

 مثلةاأل وكثري( القوىص - وىساالبهن - األشمونى -
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