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اجلوهرة النقية يف انساب العشائر القلقيلية
تأليـف  :االستاذ  /حممد عبدالرحيم عبده حسن داود

***
االهداء
أهدي هذا الكتاب للوارد ذكرهم يف هذه النفحة الشعرية
بدأت كتابي في السالالت يافعا

واتتمته من بعد فقد شبابي

وضمنته أنساب قوم أبادهم

صروف الليالي وأنتهاء كتاب

قضوا حتفهم صاروا جوار مليكهم

لهم رحمة الباري وحسن مأب

وأهدي كتابي للشباب وشيبها

لكل لبيب فادني بجواب

ولروح جدي والذين تساقطوا

برصاص أعداء وطعن حراب

ولكل إنسان أتم لواجب

وأدى حقوق اهلل خوف عذاب

وأسال ربي ان يكفر زلتي

ويغفر ذنبي قبل يوم حساب

وأدعوه حفظ المسلمين ونصرهم

على كل باغ معتد ومهاب

واختم قولي بالصالة على النبي

محمد الداعي لدين صواب
املؤلف
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المؤلف

محمد عبدالرحيم عبده عبداهلل حسن داود

وقلت في تغير الحال مع التقدم في العمر هذه االبيات
بدأت كتابي منذ عشرين حجة
ولي صورتان في الشباب وشيبة

ترى فارقا بين المالمح فيهما
كأن رؤاها ال لشخص بذاته

وتلك هي االيام تفني شبابها

فسبحان من ال يذهب الدهر حسنه

وأتمته من بعد ستين من عمري
وأثبتها ذكرى لمرء بال فخر

يحير اصحاب العقول ذوي الفكر
تغير فيها مظهر الوجه والشعر

وتأتي بشيب المرء من حيث ال يدري

إله عظيم عالم الغيب والسر
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المقدمة
البحث عن األنساب وتسلسل الببالل والعشلالر عللم رأللل األوللوم واهت لوا هلل ووفةلل اللروا
وحتدثوا فيل ونبلوه إىل األجيال املعاصر  ،وكام مدار ولديهمم يف االسلمم  ،وكلام هلذا العللم
حم تبدير من اخللفاء وامللوك واألمراء واحلكام على مدى عصور التاريخ  ،وتكلم فيلل اخللا
والعام  ،ومع مرور األيام  ،وتوايل احلبب واالزمام وانشغال النلا هلومور املعلاط و للب اللرز
ولكهر احلروب وتشتت العباد إىل أألصى البالد نسليت األنسلاب وأ ل البحلث يف األصلول ،
فضللاا الكهلله منمللا أال ماوجللد مللدونال يف هأللوم الكتللب أو يف أو للاة اصللة أو مللا فةللة
أللة من الشيوخ األذكياء ومما مسعوه من إهالمم وأجدادهم .
الباوث يف علم األنساب ويف أي علم أ ر تتوتى لل املعرفة من ثالثة أمور هي :
)1
)2
)3

اهلواية والرغبة .
كهر السؤال ممن هم اعلم منل .
كهر ألراء الكتب املختصة يف ما يريد معرفتل من املواضيع .

ووج للدة يف نفس للي اهلواي للة والرغب للة يف دراب للة عل للم األنس للاب والت للاريخ فاب للتكهرة م للن ألل لراء
الكتب وملن بلؤال الشليوخ واهل املعرفلة ول عل لت منملا الكهله ووفةلت ملا نسليل النلا ،
فعزمللت هعللد االتكللال علللى ام تللدوين مللا وفةتللل وكتاهللة مللا عل تللل يف هللذا الكتللاب وفةلال لللل
من الضياا واألج حمدود واالع ار هيد ام ألال تعاىل ":وما تددي فسدم مداتا ت سدا ددا
وما تدي فسم بأ ايض تموت ان اهلل عليم خبير" صد ام العةيم .

ومسيتل كتاب (الجوهرة النقية في أفساب العشائر

القلقيلية) .

ومما يرفع من ألدر هذا العلم ألول تعاىل يف كتاهل العزيلز ":يدا ايادا الندان افدا خلقندا م مدن مدن
ت ددر واف ددل وكعلنددا م قددعوبا وقبائ د لتعددايفوا ان ا ددرم م عنددد اهلل اتقددا م ان اهلل علدديم
خبير" صد ام العةيم .
فالتعارف هني النا يولد هينمم االلفة واحملبة والتآ ي والنا كلمم من آدم وآدم من تراب.
وأللول ع للر هلن اخلأللاب رضلي ام عنللل ":تعلمدوا أفسدداب م تعرفددوا بادا افددول م فت ددلوا باددا
أيحام م" .
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وكام اهو هكر الصديق رضي ام عنل ملن أعللم النلا هونسلاب العلرب  ،وأليل للو ن يكلن ملن
معرفللة األنسللاب أال اعتزازهللا مللن صلولة االعللداء وتنللازا االكفللاء لكللام تعل مللا مللن أوللزم اللرأي
وافضل اله لواب  ،االتللرى إىل ألللوم هللعيب عليللل السللالم ويللث ألللالوا لللل (لللوال رهأ ل لر نللاك)
فوهبوا عليل لرهأل وعزوتل .
فاالنسام يببى عزيزال مادام يف ألومل وهني أهلل وعشهتل فاذا فارألمم أصاهل الذل واهللوام وعلاط
يف ضياا و سرام وأللت منعتل واالمام وضاا يف متاهاة الزمام .
بللوذكر يف هللذا الكتللاب حملللة تصللر عللن هللعوب العللان وأصللوهلا وفروعمللا مللن لللدم آدم عليللل
السللالم وهيللام هلللر تسلسلللمم  ،إ انتبل إىل ذكللر اصل العللرب وفللروعمم وهللعو م ها للاز ،
ومن إ اذكر محاي أللبيلية واصلوهلا وفروعملا وتاراملا وهللراة نسلب معةلم عالالملا  ،وملع
ذكللر اعللالم مللن أللبيليللة وو لوادص متفرألللة وذكللر أصللول عللالالة أ للرى مللن غلله أللبيليللة مللن
النواوي اجملاور وغهها وذكر أ بار ووكاياة متنوعل .
وهدفي األسمل من تسجي هذا التاييخ هدو حسدأ أفسداب حمايد وعشدائر هدذا البلدد
المدراب ال دابر وليعددرج الجيد واالكيدال القصدمددة افدولام وتداييخ بلدددهم وفدلة القرابددة
بي ددنام ويوابد د الم دداهرة واالف ددول الت ددي تد درب ام فت ددمداد ال ددرواب ب ددين أس ددرهم وت ددمول
العددداوة والبغءدداء مددن فسوسددام ويح د الوئددام والتسدداما بدددل الس ددام والتع ددا ولدديم
لادددج اردداية الع ددبية القبليددة البغيءددة مددا يتددوهم الددبعا وأيكددو المعددذية ن أخ ددات او
ق رت او فسيت فج من ال يساو .

ومم للا هلللا االنسللام مللن العلللم واملعرفللة فللال يص ل إىل درجللة الك للال ألم العلللم والك للال م
ووده ال إلل أال هو عليل توكلت وهو رب العرط العةيم .

وفلل اهلل علل سيدفا محمد وعلل اله وفحبه وسلم
وباهلل التوفيق

المؤلف في س وي
االسم  :حم د عبدالرويم عبدالفتاح (عبده) عبدام وسن بلي ام بل ام داود .
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تاييخ الوالدة وم افاا 1231/12/22 :م يف أللبيلية .
الدين  :االبالم .

وكانللت عللاللت تعت للد يف معيشللتما علللى الفالوللة  ،وكللام جللدي عبللدام احلسللن مللن اصللحاب

االمالك يف السمول الساولية ويث كام ميل حنو املئة دومنا وغلر ألسل ال منملا هاحل ضلياة
ووفر هئرال أرتوازيال مبشاركة احلاج درويش عبدالرمحن الشنأي غريب أللبيلية .
تلبيت علومي االهتدالية واالعدادية والهانوية يف املدربة السعدية يف أللبيلية .
أدي للت امتح للام الش للماد الهانوي للة االردني للة هتف للو يف كلي للة ض للوري يف للولكرم يف الت للاريخ
والفيزياء يف صيف عام 1255م .
ون تسل ل يل الة للروف املعيش للية الص للعبة أن للذاك هتك ل للة الدراب للة ا امعي للة عب للب نكب للة ع للام
1241م فألب ل للت الوظيف ل للة وين تعيي ل للد معل ل ل لال يف مدرب ل للة كف ل للر ال ل للدي االعدادي ل للة هت ل للاريخ
1255/11/12م وأل ت هتدريس التاريخ واللغة العرهية والفيزياء فيما مللد بلنتني  ،وكسلرة
ذراعي الي ىن يف السنة الهانية عام 1251م هسبب ألذيف ا لة اثنلاء رلرين رياضلي هأريبلة غله
صحيحة .
وا للذة اجللاز بيللة ثالثلة هللمور و لبللت االنتبللال إىل أللبيليللة وين يل ذل ل ويللث نبلللت إىل
مدربة املراهأني هتاريخ 1251/2/22م إ وولت إىل للتدريس يف مدربلة أللبيليلة االهتداليلة
يف 1251/11/5م وذل ألب ام تنتةم الدرابة يف مدربة املراهأني .
وكللام مللدير املدربللة االبللتاذ الفاض ل فللارو عبللدالرويم حم للد السللبع وأل للت هتللدريس معةللم
املباول للث للصل للفوف االهتداليل للة االرهعل للة االوىل مل للد بل للنتني  ،إ صصل للت يف تل للدريس االول
االهتللدالي ( يللع املباوللث) إىل عللام 1266م  ،إ نبلللت إىل مدربللة امل لراهأني االعداديللة يف
أللبيليللة هتللاريخ 1266/11/11م وكللام مللديرها االبللتاذ الفاض ل احلللاج امللني امحللد يوبللف
الشنأي  ،ودربت فيما اللغة العرهية للصلف الراهلع االهتلدالي والةهيلة الدينيلة للعول االعلدادي
(الصف السلاهع) ويف علام 1261م نشلبت ولرب االيلام السلتل يف 1261/6/5م يف العأللة
الصلليفية وكنللت متوألعلال وللدوص وللرب  ،فسللافرة إىل ع للام يف يللوم 1261/6/4م وا للذة
مع للي اه للد عاه للد (ك للام ع للره أن للذاك ول لوايل ب للت ب للنواة) ونزل للت عن للد ا للت زكي للل زوج للة
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عبللداللأيف يوبللف وسللن وللوراني املتللو نني يف ع للام منللذ بللنواة ونشللبت احلللرب يف اليللوم
التللايل ونللزح كهلله مللن النللا إىل ع للام وحلبللت يب زوجللت املروومللة وصللفية عبللدام صللا نوفل
ومعما اهنالي بيف الدين ووسن وعالشة يف أوا ر وزيرام 1261م .
وانتبلت م من هيت ا ت إىل جرط واأل نا فيملا هلمر رلوز 1261م يف هيلت ابلتوجرتل ملن
ع ر الفرج من هد وسن  ،إ عدة إىل ع ام وابتوجرة هيتال أأل نا فيلل هلمر آب ملن نفلس
السللنة  ،إ رجعللت للم إىل الضللفة الغرهيللة هوابللأة الصللليب االمحللر هتللاريخ 1261/1/21م
هابت ار الرجوا رألم (. )12234
وداوم للت يف مدرب للة املل لراهأني يف ه للمر ايل للول ع للام 1261م وانتة للت الدراب للة يف املدرب للة
كاملعت ل ل للاد وامض ل ل لليت فيم ل ل للا ب ل ل للنتني (1261م و 1261م) ويف 1262/2/1م نبل ل ل للت إىل
مدربلة أللبيليلة االهتداليلة أنلا واالبلتاذ صلاد عبلد الكلرا ملوايف وامحلد حم لود لل نلزال وحم لد
وسللن للل ن لزال وذل ل هسللبب ضللم عللدد مللن الصللفوف االهتداليللة مللن امل لراهأني إىل املدربللة
االهتدالية فابتلزم ذل نب معل ني لتعليم تل الصفوف فنبلنلا إىل تلل املدربلة تبعلال للذل
.
ووصلللت علللى هللماد دهلللوم يف التوهي ل الةهللوي ص ل اجت اعيللاة يف 1212/5/31م
هعد وضوري دوراة درابية للذل ملد ثلالص بلنواة يف معملد ضلوري هألولكرم وألضليت
هبية بنواة دمت يف التعليم يف تل املدربة حلني تباعدي يف 1215/11/12م هعلد أم
أمضيت ثالثني بنة يف بل التعليم .
وتوفيللت زوجللت وصللفيل ليلللة ا عللة 1214/2/1م وهللي ام اوالدي رمحمللا ام (انةللر امسللاء
االوالد يف الشلر ) وتزوجت هعدها نوره امحد علي ملحم ون تعبب وكنت أللد اصلبت هكسلر
يف احلوض وربا اليد الي ىن يف 1212/1/11م على اثر ببو ي عن بأ منلزيل يف هيلت
ال للدرج اثن للاء هن للاء ج للدار ل للل يف الأ للاهق اله للاني وي للث انكس للر ول للر للوب كن للت واألف لال علي للل
فسلبأت إىل ابلف مسللافة ثالثلة أمتلار وكانللت الصلدمة عللى مبعللد هلديده فكسلر ووضللي
ومحلللت إىل مستشللفى رفيللديا ومكهللت فيللل تسللعة ايللام عللدة هعللدها إىل هيللت ومنللت فيللل إىل ام
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جرب ام كسري ومشيت مبشبة هعد ثالثة اهمر و لفت يب تل االصلاهة عرجلال هسليأال نتيللة

تصلب مفص الفخذ العلوي (الزر) االمين وضعفال يف عضالة باألي ع ومال.
واعأيللت اجللاز مرضللية مللد ثالثللة أهللمر وصللربة علللى مللا وصل يل مللن آالم وانألللق لسللاني
هبول االهعار يف وصف والت تل وما ألابيت من آالم وامحد ام على ك وال .
ويف أوال نيسام عام 1222م املوافق الهلث اال ه من رمضام علام 1412ه ل اصلبت هلآالم
يف ابللف ظمللري عنللد املشللي مللع هبللاء االن الشللديد وبللعيت لل عا للة وا للذة صللور هللعاعية
للةم للر وتب للني وج للود تآكل ل يف الغض للاريف يف ج للس فبل لراة واب للتع لت عالج للاة متع للدده
ومساج مد  16يوم يومال حتسنت أللليالل ون صصل الشلفاء التلام هللذا التلاريخ  15تشلرين اول

عللام 1222م ويف هللمر آب 1225م زاد تص لللب مفص ل زر را عةللم فخللذي االميللن ون
اركن من املشي دوم عصا فح لتما .
اهلواي للاة  :م للن او للب االه للياء ايل أل لراء الت للاريخ والبص ل البأولي للة وكت للب الأ للب والكت للب
الرووانيلة فابلتكهرة مللن هلرالما وألرالتمللا ووفةملا  ،وملن هوايللا كهلر السلؤال علن األنسللاب
وتللاريخ البلللد مللن الشلليوخ وعل للت هللذل الكهلله منمللا فعزمللت هعللد االتكللال علللى ام تللدوين
ذل ل يف كتللاب تللاريخ وانسللاب العشللالر البلبيليللة وامسيتللل (ا للوهر النبيللة يف أنسللاب العشللالر
البلبيلية) .

ومما قلت في وفف حالتي عند سر
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ساذكر يوما حل بي سيء البال

وقعت به عن سطح بيتي مجندال

فصاح بقربي سيف ابني مناديا

حبيبي ابي يا من يعز على المال

وانت الذي اوليتنا الحب خالصا

واحللتنا بيت المكارم منزال

فداك ابي ارواحنا ونفوسنا

ولما استقر الجسم بعد وقوعه

فصاحت تولول زوجتي لمصيبتي
تكسر مني عظم حوضي وساعدي
وحدثت نفسي قد دنت لي منيتي

تأوهت من هول المصاب مناجيا
توسلت بالرحمن ربي يعينني

تداركني ربي برحمته وما

تماثل كسري للشفاء بأشهر

فأنت الذي علمتنا خلق العال

تحركت استرجي المسير فعطال

فقلت لها ُكفّي وصب ار مجمال
من الرسغ حتى صرت جسما معطال
وان ظل لي عمر اعيش معلال

إلهي عظيم الشأن عونا على البال
ويمنحني صب ار وبرءا معجال
يئست شفاء من قدير تبجال

وسرت الهوينا بالعصا متحمال

المؤلف
محمد عبده

لمحة تاييسية عن قعوب العالم وأفولام
أف االفسان
لق ام االنسام من ني ألال تعلاىل ":و تا قدال يبدل للمكئ دة فدي خدالق بشدرا مدن دين
فإتا سويته وفسست فيه من يوحي فقعوا له ساكدين" صد ام العةيم .
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وكانت لبة ام آلدم ايب البشلر ملن لني  ،و للق ام ولواء ملن ضللع آدم األيسلر وجعل ام
ذريلة هلد آدم يف ظملورهم  ،زوج ام ولواء آلدم وكلام ذلل هدايلة التنابل والتكلاثر يف األرض
من االنسلام هعلد أم أ رجم لا ام ملن ا نلة آلكلم لا ملن الشللر اللت منعم لا ام ملن اكلملا
فحس لن هل للا الشلليأام أكلمللا فللوكال منمللا وعصلليا ام فو رجم للا ام مللن ا نللة إ تللاب آدم
وولواء مللن ذنبم للا فتللاب ام عليم للا وذلل مللذكور يف التفابلله هالتفصللي فللارجع إليمللا  .ألللال
ام تعللاىل " :وقلنددا يددا ادم اس د ن أفددت ونوكددل الجنددة و ددك مناددا ي دددا حي د ق د تما وال
تقربا هذه الشجرة فت وفا من الظالمين  .فأنلاما الشي ان عنادا فأخركامدا ممدا افدا فيده
مستقر ومتاع لل حدين " صلد ام
عدو  ،ول م في األيض
وقلنا اهب وا بعء م لبعا ٌ
ٌ
العةيم(.)1
وألال تعاىل" :ولقد خلقنا اإلفسان من سكلة من ين  .رم كعلناه ف سة فدي قدراي م دين .
رم خلقنا الن سة علقة  .فسلقنا العلقة مءغة  .فسلقندا المءدغة عظامدا  .ف سدوفا العظدام

لحما رم أفشأفاه خلقا اخر فتبايك اهلل أحسن السالقين " صد ام العةيم (. )2
ت ر أوالد ادم عليه السكم

ذكر اهن ابحا أم وواء ولدة آلدم أرهعني ذكرال يف عشرين هأنال  .هلغنا أمساء جسة عشر
رجالل( )3وأرهع نسو منمم وهم :
 -2هاهي وتوأمل ليوذا .
 -1ألاهي وهو (ألني) وتوأمتل أللي ا
وزوره) واألرج أم
-3هيت وتوأمتل (وال يعرف امسما وبيبة  ،ويف ألول غه ثاهت أمسما ّ
وزور هي زوجة هيت وهي من هأن آ ر .
-6أثاثي وتوأمتل
-5هالا وتوأمتل
-4إياد وتوأمتل
-2هبوهل وتوأمتل
-1هنام وتوأمتل
-1توهة وتوأمتل
(( )1اآليتان 53و )53من سوية البقرة .
( )2
( )3

(اآليات من  11-12من سوية المؤمنين) .

(ويظاددر مددن العدددد  11ت ددرا واسددماء  3فدداو وهددذا يسددالف مددا ت ددره ابددن اسددحاف مددن ان المعددروفين  13ت ددرا

وايبع افاو ولعله اخ أ في العدد او لم يعرج اسماءهم ) .
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-11ويام وتوأمتل

-11ضراهيس وتوأمتل

 -12هذر وتوأمتل

-15هار وتوأمتل
 -14بندل وتوأمتل
 -13صود وتوأمتل
ولعلل عرها ويث ورد امسل يف ا بار الزمام لل سعود 121او ام غرها هو اهن ا ر
آلدم  .وعلى ذل يكوم عددا ملعروفة امساؤهم من اوالد ادم  11ذكرا " يضاف اليمم عنا
وهنت ادم يكوم عدد امساء البناة املعروفة  5هناة انةر اهلامش( )3اعاله .
 -16أهوص هنت آدم وتوأمما  -11وزوره وتوأمما تزوجما هيث وكام ميالدها هعد
ام هلا ع ر آدم  131بنة .
 -11عبد املغيث وتوأمتل أمة املغيث وهو أ رهم .
 -12عنا هنت ادم وتوأمما .
فسا س ان االيض

يعود نسب بكام األرض ألب الأوفام إىل هيث هن آدم عليل السالم  ،ويث إم ذرية اهناء
آدم اآل رين ألد هادة  ،ويعود نسبمم هعد الأوفام اىل نوح عليل السالم .

م ان دفن ادم ووفاته
تويف آدم عن ع ر يناهز الف بنة وألي  241بنة وجاء يف التورا ام ع لره  231بلنة وام
اعلللم  ،ودفللن يف (غللار الكنللز) ببل أيب ألبلليس ألللرب مكللل ودفنتللل املاللكللة هعللد غسلللل وحتنيأللل
وماتللت ولواء هعللده هسللنة ودفنللت بانبللل  ،وملللا تللويف هلليث دفللن يف نفللس الغللار وبللكن هلليث
مك للل اىل أم م للاة وك للام ع للره  212ب للنة  ،وكان للت والدت للل هع للد  235ب للنة م للن ع للر آدم
وأمللره ام هبنللاء البيللت هللو وولللده مبكللل وأمللره هللاحلا والع للر وهعهللل ام اىل ولللد اهيللل  .يف نسللب
الفر .
يبول الفر ام جيومرة هو آدم عليل السالم وألي هو اهن آدم وهو اهو الفر وذكر أ لروم
أم جيللومرة الللذي ذكرتللل الفللر هونللل آدم مللا هللو اال جللامر هللن يافللث هللن نللوح ويللث أم ذريللة
آدم ألب الأوفام ألد هلكت يف الأوفام ون يبق على االرض اال ذرية نوح عليل السلالم هلدلي
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ألولللل تعللاىل ":وكعلنددا تييتدده هددم البدداقين"( )2ويللزعم الفللر اعللم ن يعرف لوا الأوفللام وانللل ن
يصلمم وهذا غه صحي فالأوفام كام هامالل يع أحناء االرض وام اعلم .
فسا فوح

نلوح عليلل السلالم هلو (نلوح هلن الملخ هلن متوهللخ هلن أ نلوخ "وهلو ادريلس عليلل السلالم" هللن
يارد هن مماليي هن ألينام "او ألني" هن انوط هن هيث هن آدم عليل السالم أهو البشر .

م ان بع فوح عليه السكم يسوال الل قومه
ا تلف يف ذال ففي ألول انة كام بب هوذ يف اهلند وهناك فار التنور وصنع الفلل ويف أللول
ا لر انللة كللام يف العلرا وهنللاك صللنع الفلل ودعللا ألومللة لالميللام فكفللروا فللاغرألمم ام هالأوفللام
(وارج كوم هعهة يف العرا )( )1وألد ربت السفينة على ا ودي (جب هش ال العرا ) وهلىن
اوالد نللوح هلللد (بللو اله للانني ) هعللد نللزوهلم مللن السللفينة (مسي لت هعللدد مللن كللام هالسللفينة)
وه للي اول هل للد هني للت هع للد الأوف للام إ هني للت هاه ل وه للي موض للع (دورام ) الي للوم ف للو جس للر
الكوفة .

( )1وحدددرني قدداهد عيددان هددو " حسددن علددي ابددو فددالا داود" افدده يأا موفددع التنددوي فددي ال وفددة
ويقع في ساحة أحد المساكد فياا وهو في حسرة من االيض ينمل اليده بدايبع ديكدات وال يدمال
الماء ينبع ويسوي فيه  ،ال يميد وال ينقص)

()2

االية  11من سوية ال افات .
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قجرة تسلس االمم والشعوب من تيية فوح عليه السكم
نوح "عليل السالم"
بام 1

يام 2

وام 3

اهور 1

ارفخشذ

ارم 6

نبيط 1هاب ايرام

ا رامبة 12ا ي 13

عبد 16عو

عاهر

ألحأام 14

جرجام جرهم ع ليق سم جديس  11أميم

فالا  15لب ام اخللود هكر مثود جابم 33عو

وهار32

ورب معاوية11كاثر راو االرألم غفار 35هف36

باروغ12

رياح

عبيد

نا ور

عبد ام

مابخ هزام 31االزر مأر 34هدي 31

النيب هود
أل ولي  21تارخ21
اهراهيم "عليل السالم"22
ع ام وضرموة جرهم  23يعرب احلارص السلف

محه  26عامر

كاثر ووي ماط

عاد هديد هداد

ارغو

جرهم 24

عيالم

الوذ

هاخل

بوريام 2الكرد 11الكرج11

نبت عبد يالي

يافت 4

صأوم 5

ويدام

يشلب االبور
ببو

كمالم 21

الر 25

ابف بعد
عبيد جداء 32يرب
النيب صا

عبي 41
ارام
مملم
ناهيل
يهرب41

اسماعي  22اسحق 22مدين 53يقشان 51نمران مدان يشباف قوحا فافم يشان قروخ اميم لوط
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قجرة تسلس االمم والشعوب من تيية فوح عليه السكم
نوح " عليل السالم"
بام

وام

يام

كسالجم كوط كنعام مصراييم كنعام
زع ا وبش وويلل منرود42
هبا

يافث

جومر  42بوي

رباط 51ماذاي وهال 51ماهخ52

مازيا46

الديلم56

زويلل43
بودام

السند

االببام53
االفرنا 54الل ام55
(االملام)

ريال
ترك 51

البلة الزنا زغاوه
الكركر غانل الكوكل 44
الفيوم

هرهر41

ماجني

نوهل
مادغيس االهة 41
عأرما فار  66توغرما ريغاة

الصبالبة 61
الصرب الرو

اهليا لل

اخلزر51

الةك ام  52هو ا  61الببلا 61

ألبط45

هرنس

صأوم

اهكناز

ماغوغ63

التة 62اخلزخلية
عللام يونام 64

الأليام اغريبس كيتم هرجام

رومي65

صيد 62ألوط 11ياجوج وماجوج11

الغز السالجبة اخللا الغور الشركس العالم 61االزكش
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هوامش قجرة تسلس االمم والشعوب من تيية فوح عليه السكم
.1
.2
.3

األام مبكة زوجتل هي صلب هنت تناوي هن فحول هن ا نوخ "ادريس عليل السالم".
وهو كنعام كام من املغرألني يف الأوفام لكفره .
نزل مصر فش ال افريبيا وتويف ودفن يف جب اصيال يف املغرب .

.4
.5
.6

وهو اهن نوح واكهر نسلل يف اوروها .
ولد يف السفينة .
ونسلل من العرب العارهة البالد .

 .1وهو يابور .
 .1وهو اهو االنباط يف هاه  ،ويف ألول ا ر نبيط هن ماط هن ارم هن بام ولعلل االص
.
 .2وهو جد السريام .
 .11وهم مسل وم .
 .11وهم الكفار .
 .12وهم من ولد جرمو بكام املوص البدماء (وألي ا رامبة من ولد كاثر هن ارم هن
بام "ولعلل االص " ) .
 .13وهم اه جيالم البدماء .
 .14او يبأن وهو اهو العرب البحأانية ( ويف ألول ا ر ألحأام هن هود النيب هن عبد
ام هن رياح هن ورب هن اخللود هن عاد هن عو هن ارم هن بام هن نوح ) وهذ
هعضمم فبال (ألحأام هن اهل يسع هن تي ن هن نبيت هن امساعي هن اهراهيم عليل
السالم ) ألال اهو عبيد وليس كذل "وام اعلم" .
 .15أي ألابم  ،وهو اول من لبس التاج .
 .16وهو عبد ضخم نزل الأالف وألي هو اهن ع ليق .وألي هو اهن إرم هن بام .
 .11نزل جو وهي الي امة هنلد وحلبل سم .
 .11وهنوه هم عاد الهانية .
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 .12او هاروخ .
 .21او فموي .
 .21وألي هو آرز .
 .22تزوج اوال هنت ع ل باره هنت هتوي اهن ناوور وعببت ابحا هعد والد هاجر
المساعي هل ( )13بنة  ،وتزوج ايضا هاجر املصرية الت لفت امساعي  ،وتزوج
ايضا ألأوز الكنعانية وعببت ( ) 6اوالد  ،وتزوج اهراهيم عليل السالم زوجة راهعة
يبال هلا ولوني وعببت( )5اوالد هم " نافس ،كيشام  ،هروخ  ،اميم ولوط " ،
وزاد الواألدي " مدين ويبشام " هين ا ذكر هشام الكليب "مدين ويبشام وزمرام
ومدام ويشبا وهووا  ".اممم ألأوز الكنعانية .
 .23وهو جرهم االول  ،نزلوا مكة هعد الع اليق .
 .24وهو جلرهم الهاني  ،ويف رواية ا رى ام جرالهم الهاني من ولد عامر هن ببو من
ألحأام "وام اعلم" .
 .25ما هني جنرام والي ن  ،نزلوا الي ن هعد عاد .
 .26يف الي ن .
 .21يف الي ن ايضا .
 .21وامل هاجر املصرية  ،وعبب ( )12ولد منمم " ناهت وأليذار" ومن ناهت عدنام
جد العرب العدنانيني .
 .22وامل باره هنت هتوي وعببت يعبوب وهو ابرالي الذي عبب ( )12ولدال .
 .31وام مدين ويبشام وزمرام ومدام ويشبا هي ألأور الكنعانية وسب رواية هشام
الكليب .
 .31وام مدين ويبشام وزمرام ومدام ويشبا هي ألأور الكنعانية وسب رواية هشام
الكليب .
 .32بكن يف رمال " ،وهار عاجل" يف الرهع اخلايل وهالد فار ومنمم ألوم النسنا ،
ويزعم الفر اعم من اميم .
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 .33وكانت فروعل تسكن املدينة املنور  ،هابتهناء راو وعفار وهدي كانوا هنلد واالرألم
واالزر كانوا يف احللاز اىل تي اء .
 .34كانوا يف يهرب .
 .35كانوا هنلد .
.36
.31
.31
.32

وألي لف .
ويف رواية علوام هن جابم .
كانوا يف جند .
وهي زوجة امساعي هن اهراهيم عليل السالم االوىل الت لبما .

 .41ويف رواية ام عبي هو اهن ارم  ،كانت منازهلم ا حفة هني مكة واملدينة ومسيت
ا حفة الم السي جحف ا و ر ا ومنمم الذي ا تط يهرب وامسل يهرب هن ناهية
اهن مملم هن ارم هن عبي وبكنما  ،ك ا بكنت فروا من جابم البحرين وع ام
وايلل "العببة" ويهرب .
 .41وهي املدينة املنور .
 .42وألي هو اهن ماط هن ارم .
 .43بكام هرألة البدماء .
 .44يف مصر .
 .45وألي ألبأم .
 .46اهو الربهر .
 .41يف ألول اهن لدوم مع اال تالف هني املؤر ني يف اصول الربهر وألول البعض اعم
ا الط من كنعام والع البة والعرب .
 .41وهعو م وألباللمم مذكور هوفاء يف تاريخ اهن لدوم .
 .42او كومر .
 .51او تر .
 .51او توهي .
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 .52او كاهخ .
 .53ويف االبراليلياة اعم من ولد يونام هن يافث .
 .54وألي االفرنا من ولد ريغاة هن كومر  ،وألي ايضا من ولد عأرما هن كومر .
 .55االملام .
.56
.51
.51
.52

وألال اهن بعيد املؤرخ هم من ولد هاب هن اهور .
وألي ترك هن جومر هن يافث .
ويف االبراليلياة اخلزر من ولد توغرما هن كومر .
وهم اخلوز وألي هم من توغرما .

 .61جد االتراك العه انيني .
 .61وهو اخلفشاخ .
 .62امسمم الأغرغر .
.63
.64
.65
.66

وألي هو وهال .
وهو ياوام .
ويف ألول من ولد النأي لعلل اللأني (الألبام) هن يونام .
اهو الفر  ،وا تلف يف نسب الفر ألال اهن ابحا " من ولد فار هن الوذ هن
بام هن نوح "  ،وألال اهن الكليب من ولد فار هن هاط هن اهور هن بام  ،وألي
من ولد رباط هن دام هن يافث  ،ويذكر الفر اعم من ولد جومر "وام اعلم "
.

.61
.61
.62
.11

ويف االبراليلياة الصبالبة من ولد ماذاي هن يافث .
او االالم .
وهو اهو الصني وألي من وهال اهن يافث .
وألي هم من ولد وام هن نوح ومنمم اهلند .

 .11وألي يوجوج وموجوج من ولد كومر هن يافث .
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أف العرب
العلرب ينت للوم اىل بللام هللن نللوح عليللل السللالم هلن المللخ هللن متوهلللخ هللن أ نللوم "ادريللس عليللل
()1
السالم" هن يارد هن مماليي هن ألينام هن أنوط هن هيث هن آدم عليل السالم اهو البشر
(( )1االنس ا لي جمله الدين احلنبلي) .
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اقسام العرب
العرب ألس ام  :عارهة ومستعرهة
فالعارهة  :هم العرب االوىل انأبمم ام هالعرهية اهتلداءل فبيل هللم عارهلة وأللد يبلال فليمم العلرب
العرهاء وا تلف فيمم فبال اهن ابحا والأربي وايدهم اهن لدوم ام العارهة هم عاد ومثلود
و سم وجلديس وامليم وعبيل والع البلة (وملنمم ا بلاهر هالشلام والفراعنلل مبصلر) وعبلد ضلخم
وجللرهم االوىل ووضللورا وغللههم واكهللرهم مللن العللرب البالللده  ،وام هللد ألحأللام وهللد امساعي ل
هللم املسللتعرهة وألللال أ للروم مللنمم صللاوب تللاريخ محللاه اىل ام هللد ألحأللام هللم العارهللة وأم هللد
امساعي فبط هم املستعرهة (ولع هذا هو الصواب) .
والع للرب العاره للة ألس ل ام  :الع للرب البال للد وه للم ع للاد ومث للود و س للم وج للديس وج للرهم االوىل ،
ويلحق م مدين هن اهراهيم فاعم ممن ورد البرآم الكمم .
واملستعرهة وهم الدا لوم يف العروهة من هعد العل ل أي اعم تعل لوا العرهيلة ملن العلرب العارهلة
هعللد أم كانللت لغللتمم غلله عرهيللة إمللا ب لريانية او عربانيللة وهللم هنللو امساعي ل هللن اه لراهيم الللذين
تعل وا العرهية من جرهم عندما بكنوا معمم مبكل .
وا تللف يف ألحأللام ك للا هينللا اعللاله فللالبعض عللدهم مللن املسللتعرهة والللبعض عللدهم مللن العارهللة
وهو االرج والعرب غه البالد من ألحأام وعلدنام هلم البلاألوم اىل وألتنلا احلاضلر وهلو ملدار
هنا يف هذه الل حة التاراية .
موا نمم هلبة ا زيلر العرهيلة والعلرا والشلام والببالل البحأانيلة مو نملا االصللي اللي ن ومنملا
رجللت اىل احللللاز وجنللد والعلرا والشللام ألبل االبللالم وهعللده وجللدهم االول هللو ألحأللام هللن
عاهر هن ها اهن ارفخشذ هن بام هن نوح عليل السالم .
ويف رأي أ ر ألحأام هن هود هن عبدام هن رياح اهن وزب هن اخللود هن عاد هلن علو
أرم هن بام اهن نوح عليل السالم وام اعلم .

هلن

امللا الببال ل العدنانيللة ف للو نمم االصلللي احلل للاز وجن للد ور للال واواب للط ا زي للر العرهي للة ومنم للا
رجت اىل الشام والعرا والي ن .
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وهع للد االب للالم انتش للرة ألبالل ل الع للرب هفرعيم للا يف االف للا وي للث اه للةكت ه للذه الببالل ل يف
الفتووللاة االبللالمية ونللزل كهلله منمللا يف الللبالد املفتووللة مهل العلرا وفللار و رابللام والشللام
ومصر ورال افريبيا واالندلس .
والعللرب العدنانيللة ينت للوم اىل عللدنام هللن أدد مللن ذريللة ناهللت هللن امساعي ل عليللل السللالم اهللن
اهراهيم عليل السالم هن أزر هن تارخ هن نا ور هن باروغ هلن أرغلو هلن فلالا "ألابلم" هلن علاهر
هللن هللاخل هللن أرفخشللذ هللن بللام هللن نلوح عليللل السللالم وعلللى ذل ل يلتبللي هنسللب ألحأللام يف
عاهر هن هاخل يف ألول من نسب ألحأام اىل عاهر وام اعلم .

والقبائ القح افية
والقبائ القح افية تنقسم الل فرعين بيرين هما :
-1
-2

حمير بن سبأ بن يشجا بن يعرب بن قح ان .
اكن بن سبأ بن يعرب بن قح ان .
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وفرع رال فغير هو حءرموت بن قح ان .
ومن القبائ الحميرية  :ذو أصلب  ،ذو روعلني  ،صصلب  ،هلعبام  ،االمللوك  ،السكابل

 ،بللبيع  ،هللرعب  ،غلل ، ،وض للور  ،ذو جللدم  ،هنللو احلب للا  ،االف للروا  ،ج لهاز  ،مي للتم ،
رمدد  ،ألضاعل "ويف نسبما ا تالف هن املؤر ني"
ومن ب وفاا :

كلب هن وهره  ،وكلب هلن رهلام  ،وجلرم هلن رهلام  ،هللي هلن ع لرو  ،لراء هلن ع لرو  ،جمينلل
هللن زيللد  ،ابلللي  ،ممللره  ،عللذره  ،هنللو البللني  ،ألدامللل هللن جللرم ثعلللب هللن وهللره  ،اعلللب ،
رابب  ،ضلعم هن ابلي  ،عد  ،هنلو فملم ملن تنلوخ  ،بلالمام  ،هلن بلعد هلذا  ،ووتل
هن زيد  ،ابد هن وهره  ،العفار .
ومن قبائ

اكن :

 )1االند ومناددا  :غسللام  ،زهلرام  ،زاعللل  ،االو واخلللزرج  ،العتيل  ،والعالللذ  ،واملصللتلق
 ،وغافق  ،وجيالم  ،واملراغي  ،ودو وودروج  ،وعربه .

 )2افمداي بددن أيام ومدنام  :بيلللل  ،و لهعم  ،وألسلر هللن عببلر  ،والسللرو  ،وعرينلل  ،وهنيللل ،

ورياط ونذير هن ألسر  ،وأليس بيلل  ،وأ ل  ،للف هلن لتعم  ،وهلمرام  ،وملنمم الفلزا ،
وورب .
 )5ي بن أدد بن نيد ومنام  :جرم وامسل ثعلبل هن ع رو هن الفوص هن ي
ومد ددنام  :جذميل للل  ،والبل للدره  ،وهل للاور  ،وآل عيسل للى  ،وبل للمي  ،واالوام ل للده  ،وا رامن ل للل ،
واملشاهره  ،وا رامنل  ،وجرول  ،ورر في فجد والعراف .
وفءي ومنام  :هرا وعل  ،وهنو صخر يف تي اء  ،وزريق وهلعث ونبملام وملنمم اصل ع
وأبد  ،ونال  ،ووداد وهنيئ  ،والعويصاة  ،وولاج  ،وهعالم .
ويبيعه ي ومنام  :ا راح ومنرام وفرج ومرا وفض اهناء رهيعل ومنمم ممنا وعيسلى اهلن ممنلا
وآل علي هن مفرج في الشام .
وبنو هرمان ومنام  :آل ماضي في اكمم وقلقيلية .
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وال بيحات وبنو كديله ابناء سدعد بدن ق دره بدن دي ومدنام  :هنلوالم  ،وغزيلل  ،والكهلرام
 ،وهنو الد  ،ودعد  ،والفضول  ،والبأنام  ،واجود  ،وبنبس  ،واخلزاعلل في م ر .

وا بور  ،واهو رماح  ،والشيخ  ،وامحد  ،وذهالم  ،واملساعده  ،والرحمي  ،والغناملل  ،واحل لام

 ،والن للور  ،وا ل لواهره  ،واملراون للل  ،وه للب  ،واملماه لله  ،والبره للل  ،والعبيدي للل يف القد دددن ،
والبقعه .

واحلوارص  ،وغنام  ،ومحيد .

 )1مذكا واسمه مالل بن أدد وهدو اخدو دي ومدره واالقدعر ومدنام  :هنلو زهيلد  ،وعلدل
وصللعب  ،ووكللم  ،اهنللاء بلعد العشللهه هللن مللذج  ،و ل  ،ونصللار  ،ونوف ل  ،وبللويدام ،
وألابم  ،واود  ،واملراهد  ،وجحش  ،وهنو عنس  ،ويام  ،وجعفي هن زيد .
وبنو كلدد (وقيد خالدد) بدن مدذكا ومدنام  :ولرب  ،هلن عللل  ،هلن جللد  ،وأليل ام ألبيللة
ورب احلاليل في الحجان أكهرها منمم .

وهنو جنب  ،وصداء  ،واحلارص هن كعب  ،وعبد املدام  ،ورهعي  ،واحلفاه  ،و ويق .

وتو وفقر وقريف ومنام  :داوود وهشر  ،وعلي هن رهيد  ،واملعب في المغرب.
واملماهلله  ،ومنصللور  ،ومنللره  ،وجللرب  ،وهللداد  ،والعرجللام  ،وحمسللن  ،وهللدل  ،والنخعللل ،
واحل ا  ،وآل وسن  ،وبود  ،وصيفي  ،وجرهوا  ،وررام  ،وبيحام  ،ودعب .
 )3االقعر بن أدد بن نيد ومنام  :هنو ناجيل هن ا اهه هن االهعر .
 )3همدان بن مالل بن نيد بن يبيعده بدن أوسدله بدن السيداي بدن مالدل بدن نيدد بدن ادكن
ومددنام  :هنللو واهللد  ،و للارف  ،و ي لوام  ،وبللبيع  ،وهللاور هللن ألللدم  ،ومرهبللل  ،وهللاكر ،
وهمر .

 )1نده وهو  :امسل ثور هن عفه هن عدي هن احلارص هن مره هن أدد هن زيد .
 )2لسددم (مستلددف فددي فسددبه) وهددو  :امسللل مالل هللن عللدي هللن احلللارص هللن مللره هللن أدد هللن
زيد يف ألول من نسبل اىل ألحأام  ،أما البول اال ر فنسبل اىل ألن

ومن لسم  :املناذره ملوك الحيره قب االسكم .
وآل ريم الداري في السلي ومنمم  :اجملايل يف الكرك .

هن معد هن عدنام .
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وعباد في االفدلم

والنباهني في ب ر السبع .

والغني اة في مأدبا .

وأربالم في لبنان .

واملساعيد في الغوي .

وهنو مر  ،وملي  ،وعيسى  ،وهكر في م ر .
 )2كددذام وهددو  :امسللل ع للرو هللن عللدي  ،وجللذام ا للو خلللم واال للتالف يف نسللبل كا يللل خلللم
ومن كذام :
زيد هن ورام  ،واهاظل  ،والعيايده  ،والبواب  ،وهيك  ،والبواب في م ر ويافا .
وهنو ممدي  ،وداوود  ،وزهه في البلقاء .
وهنو ع رو في دويا .
وهنو عببل ،وا راوين  ،واهو هرخ  ،وفيض  ،وألريش  ،وصبيحاة  ،وهعلل في السبع
وهنو الهع  ،والشواكر  ،وهنو محيده في ال رك .
والعأويوم  ،والغوارنل  ،وع اره  ،واللبيديوم  ،والغتاوره  ،ورفاعل في م ر .
 )13عامله وهو  :امسل احلارص وهو أ و خلم وجذام .
فملت ب ون منام :
جب عام هلبنام ومسي ا ب هامسمم
وفي السلي وألراها فر منمم الع لل وفي قبكن مبنأبة ناهلس عشهه منمم .
 )11خدوالن  :ألبيلتلام لا لوالم هللن ملذج  ،و لوالم هلن ع لرو هللن ألليس هلن معاويلل مللن

محه .
وتعرف االوىل خبوالم العاليل ومنازهلا جنوب وهر صنعاء ومنلازل لوالم محله هشل ال اللي ن
نواوي صعده .
 )12المعافر وهو  :يعفر هن مره هن أدد هن زيد  ،ويعفر هو اهن اخ ي ومذج .
 )15حءرموت بن قح ان  :ومنمم املؤرخ الشمه اهن لدوم .
 )11كرهم بن قح ان  :فملوا م ه هعد الع اليق ومنمم تزوج بيدنا امساعي عليلل السلالم

.
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القبائ العربية العدفافية
وهي تنسب اىل عدنام هن أدد من ذرية بيدنا امساعي عليل السالم .
وتنبسم اىل ارهعة فروا هي :
 )1مءر .

 )2ياد .

.
وهوالء ابناء فماي بن معد بن عدفان .
 )1القبائ المءرية وهي :
نافه هن زميل هن مدركل هن إليا هن مضر

 )5يبيعه.

 )1افم د د دداي
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ومناا  :أللريش وامسلل فملر هلن مالل هلن النضلر هلن كنانلل وملن أللريش هنلو هاهلم  ،وهنلو أميلل ،
و زوم  ،وعدي  ،وعبد الدار  ،وحمارب هن فمر  ،و  ،وبمم  ،وزهره  ،وتيم .
ومن كنانل  :هنو مدجل  ،واالواهيش والدؤل  ،وفبيم  ،وفرا .
وبنو أسد بن خميمه
ومنام  :دودام  ،وفبعس  ،ونوف  ،وجحش ونصر هن ألعني  ،وغنم  ،وول ل .
هذي بن مدي ه
ومنام  :الدي  ،وبعد  ،وحليام  ،ويتبع هن بعد وفور ورخ.
مزينللل وهللي أم عه للاني وأو أهنللاء مللر هللن أد هللن اخبللل هللن إليللا هللن مضللر دعلوا هابللم أممللم
اهلوم هن زميل ومنمم ألبيللة البلاره وهلم عضل واللديش وأبلبيع  ،وعاللذه الرهلاب معة ملا ملن
أهناء عبد مناه هن أد هن اخبل هن إليا هن مضر .
وفبه بن أد بن ابسه
ومناا  :الديلم  ،وهيبم  ،وبعد  ،وعالذه  ،والسيد وهاب .
قبيلة تميم بن مر بن أد بن اليان بن مءر
وهأوع للا ال حتص للى وم للنمم  :ونةل للل  ،وب للعد ويره للوا ومنب للر والل لرباجم وري للاح وع للد وألري للع
وعش وصبه وجندل ودارم والعنرب والوهبل ونزال
وقبائ قيم بن عيكن بن مءر وهي

سان بن سعد بن قيم

ومن ب وفاا  :عبس وذهيلام وفلزاره واهللع وملنمم  :ولالوه وألنفلد  ،واحللليا وجوهلن ومأله
والصعوب ومميب والعشراء وهنو هدر ومازم وجحاط وهزم واملوابي .

وقبيلة عدوان  :وأمسل احلارص هن ع رو هن أليس
ومددنام  :هنللو ع للرو هللن أللليس واعصللر وامسللل منبللل هللن بللعد هللن أللليس ومددنام  :هنللو هاهلللل اهنللاء
معلن هللن مالل هللن أعصللر دعلو هابللم أممللم هاهللل  ،وهنللو غلد هللن أعصللر وملنمم هنللو غريللف ،
وحمارب هن صفل هن أليس هن عيالم ومنمم اخلضور  ،وغارب  ،ووداد .
وهونان  :ومنمم هنو عامر هن صعصعل هن معاويل هن هكر هن هوزام
ومنام  :هنو هالل هن عامر  ،ورهيعل هن عامر  ،ومنه هن عامر .
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ومن بني هكل  :زغبل ورياح والدواوده بالمغرب .
وكالب  ،وكعب اهناء رهيعل هن عامر .
وم ددن ع ددا  :هن للو عبيل ل ه للن كع للب وم للنمم املنتف للق  ،والووي للد  ،ووبي للب وألش لله وجزع للل ،
والعلالم هنو كعب ومن ألشه آل ا عربي في السلي .
ومن هونان  :هنو بعد هن هكر هن هوزام  ،وهنو جشم ونصر اهناء معاويل هن هكر  ،وبللول
وهللم اهنللاء مللره هللن صعصللعل هللن معاويللل هللن هكللر هللن هللوزام نسللبوا الممللم بلللول  ،وهنللو ثبيللف
وامسللل ألسللي هللن منبللل هللن هكللر هللن هللوزام وسللب ألللول اهللن هشللام الكللليب ويف نسللب ثبيللف
ا تالف هن املؤر ني  ،ف نمم ألال اعا من أياد هن نزار هن معد هن عدنام.
 )2قبيلة ياد بن فماي بن معد بن عدفان :

كللانوا هالأللالف ومكللل وملللا كهللروا وضللايبتمم مضللر روللوا اىل العلرا  ،ود ل لوا هللالد الللروم هعللد
وروب جرة هينمم وهني الفر واهتغلوا هالكتاهة وصنع الور .
وعبب أياد ارهعة اهناء هم  :دع ي  ،وزهر  ،وهباهل  ،ومناره  ،ويبدم هن افصلي هلن دع لي ،
ونسب الشاعر اميل هن ايب الصلت الهبفي ألومل ثبيف إىل إياد فبال :
أو لو أقاموا فتامل النعم

قومي ياد لو أفام أمم

سايوا كميعا والق والقلم

قوم لام ساحة العراف اتا
 )5قبائ يبيعه بن فماي بن معد بن عدفان :
 -1ب ر بن وائ بن قاس

بن هنا بن اف ل بن دعمي بن كديله بدن أسدد بدن

يبيعه ومنام :

هنو الصعب هن علي هن هكلر  ،وتليم ام هلن ثعلبلل  ،و ليم هلن الصلعب  ،ويشلكر اهلن هكلر ،

وأليس هن ثعلبل  ،وضبيعل هن أليس  ،وهنو البني هن ثعلبل  ،وذه اهن ثعلبل  ،وهنو هليبام هلن
ذه  ،وبدو ومازم ورألاط وذه هنو هيبام  ،وهنو مأر من ذرية ام هلن ملره هلن ذهل ،
وهنو هماب يف لبنام من هماب هن وسلا  ،اهلن ملره هلن ذهل  ،وهنلو اللدول  ،وعتيل هلن
الدول .
وهنو ونيفل هن هكر وهم عدي  ،ودي  ،والدؤل هنو يم هن صعب نسبوا الممم ونيفل.
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وهنو عل هن يم هن صعب وهو من ام ثانيل غه ونيفل .
وهنو غرب هن غنم  ،وبوأه هن غنم هن وبيب هن كعب هن يشكر هن هكر .
 -2بنو تغلا بن وائ ومنام :

االراألم وهم هنو هكر هن وبيلب هلن ع لرو هلن غلنم هلن تغللب وملنمم احل لدانيوم مللوك وللب

واملوص يف عمد العبابيني .
ومنمم هنو أل لهي هلن ثعلبلل هلن علوف هلن مالل هلن جشلم هلن االرأللم  ،وهنلو عتلاب هلن بلعد
هن زهه هن جشم  ،وهنو هكد هن تغلب  ،وهنو هعا هلن عتبلل هلن عتلاب  ،ورهيعلل هلن احللارص
هن عتاب وهو اهلو كليلب والزيلر (املململ )  ،وهنلو الفلودكس هلن ع لرو هلن جشلم هلن هكلر هلن
ألرهل هن ع رو هن رهعي هن زفر هن احلارص من هد عتاب وكام أمه تغلب.
وهنو غنم هن تغللب وملنمم  :هنلو اللدي  ،ووبيلب  ،وونيفلل  ،وع لرام  ،وعه لام وملن تغللب
هنو محديس اعيام ألر بل في االفدلم .
 -5النمر بن قاس بن هنا بن اف ل بن دعمي بن كديله بن أسد بن يبيعه ومنام :

اخلزرج هن تيم ام هن الن ر وهالل هن رهيعل هن الن ر
والهاهيللع وألللد نزللوا يف هللد احلللارص هللن عبللاد الشلليباني ووللالفوهم  ،ونللزل مللن الن للر يف االنللدلس
هنو عبد الرب .

 -1ا لا بن يبيعه يحلوا الل اليمن ودخلوا في خ عم وحالسوهم .
 -3فبيعه بن يبيعه بن فماي بن معد بن عدفان .
 -3عندمه بن أسد بن يبيعه وقي عندم بن وائ بن قاس ومنام :
ضىن مسلم وهم أرولل ولد علي واحمللف والشعالم وهم أرولل .
ضىن عبيد وهم الفدعام وولد بلي ام  ،والسبعا  ،والسلبا .

ضىن وال وهم  :الع اراة  ،والدهامشل  ،والع اراة هن هشر هن عنلزه وملنمم ثلامر ملن
آل هذال من احلبالم من ا ب من الع اراة ومنمم آل بلعود ح دام العربيدة السدعودية
 ،وآل داوود يف احلو ل للل فد ددي فجد ددد  ،والفبمل للاء يف العل للارض  ،وا ل للدمياة يف االفل للالج ،
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واهلزازنللل يف احلري للق  ،وآل ص للباح ح ددام ال وي ددت م للن يلللل م للن عتب للل م للن عن للزه  ،وآل
لفيل ح ام البحرين  ،وا رنا  ،والبأامي .
 -1فبيعه بن أسد بن يبيعه بن فماي بن معد بن عدفان .
 -2بنددو مددره بددن أسددد بددن يبيعدده بددن ف دماي ومددنام  :كليللب  ،وعبي ل  ،وجنيللد  ،وليلللى اهنللاء
لكيز هن مره  ،والربا  ،وغربام اهناء رووام هن أبد هن هكر هن مره .

 -2معات بدن أسدد بدن يبيعده وهدو اخدو عندان وقيد معدات بدن وائد (عدرب معدانه) ومدنام :
هنو عأيل بنواحي ال رك ومن هد عأيل عشلالر النل لاة هابلتهناء جن لاة الصلانع فملي ملن
االزد البحأانية يف ألبيلة الةاهني في ب ر السدبع وملنمم آل النتشلل فدي السليد  ،واهلبلاب فدي
يافا  ،واخل يساة (اخل و ) ومنمم اعل في حوايه جنوب ناهلس وفي ال رك
والعقيكت وهم :

العسيفاة  ،واملسامره  ،والعنيباة  ،والدهي اة  ،واحلناونل  ،والعريناة .
املراجيم ومنمم اخلليفاة وهن رهيد  ،وهصيصاة .

اهلشاميل .
ا يعاة ومنمم الزوايده  ،والفرصاة  ،واهلايشل  ،والعوافل .
الرهيالة ومنمم احلوامده  ،والعهامني  ،واالعيده  ،والغباوي  ،والنواهصل .
احملسنيني  ،والعأياة ومنمم
الع يات ومنام :

السلي اة وهم العبيدي  ،والعبادنل  ،والضبعل  ،والعرار .
السل ل للويل يوم وم ل ل للنمم العأ ل ل للا ره  ،وا ري ل ل للداة  ،واحلياني ل ل للل  ،والفرج ل ل للاة  ،واملض ل ل للالعل ،

واملصا ل .
الرماضيوم ومنمم العسوفيل  ،والر ي اة  ،والعببل  ،والأراهلشل  ،واملداميل .
السعيدانيل ومنمم الزمالم  ،والغي اة  ،والصدفام  ،والركاهاة  ،والعواديني .
 -13عبد القيم بن اف ل بن دعمي بن كديله بدن أسدد بدن يبيعده بدن فدماي بدن معدد بدن
عددفان  :كانللت منللازهلم فددي البحدرين إ نزولوا اىل نلواوي احللله هللالعرا واعتنبلوا املسلليحية إ
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أبللل وا ومللنمم العبللاد وهللم عبللد املسللي  ،وعبللد كللالل  ،وعبللد يالي ل  ،ومللنمم احلللدرجام هللن
عس للا ه للن لي للث ه للن و للداد  ،وا للارود وه للو هش للر ه للن و للنش العب للدي ب لليد عب للد الب لليس يف
ا اهليللل وفللد علللى بللول ام صلللى ام عليللل وبلللم يف وفللد مللن ألومللل وأبللل و  ،وألللاد ا للارود
جلليش مللن املسللل ني يف معركللة بللمرك يف وللر م مللع الفللر وألتل يف هعببللل الأللني هفللار عللام
21هل ل ل وذكل للر ذل ل ل اهل للن ابل للعد يف الأببل للاة (ج )411 /5وألل للال اهل للن كهل لله يف الكام ل ل
(ج )265 /2انل ألت عام 11هل يف مكام او هفار .
 -11محايب بدن عمدرو بدن وديعده بدن ب يدر (او ل يدم) بدن اف دل بدن دعمدي بدن كديلده
بن أسد بن يبيعه .
 )1قبيلة أفماي بن فماي بن معد بن عدفان :

ألللال اهللن لللدوم يف العللرب "ملللا تكللاثر هنللو امساعيل وصللارة رلابللة احلللرم ملضللر مضللى أمنللار اىل

الللي ن وأألللام هالسللرواة وتناب ل هنللوه للا" وكللالم صللاوب مسللال االهصللار يوافبللل علللى ذل ل
وام بيلل و لهعم هلم اهنلاء أمنلار هلذا وتنكلر بيللل هلذا البلول وتبلول امنلا تلزوج اراط هلن ع لرو
البحألاني هسللالمل هنللت أمنللار هللن نلزار فولللدة لللل أمنللار هللن اراط وهللو اهللو هللد بيلللل و للهعم ،
وذكر اهن الكليب إم أمنار هن نزار ال عبب لل .
وعلل أ حال فابناء أفماي بن فماي دخلوا اليمافيه وفاعت ب وفام فيام واهلل أعلم .

قلقيلية
لمحه كغرافية
موقعاا :

تبللع مدينللة أللبيليللة يف ا مللة الغرهيللة مللن ل لواء نللاهلس يف الضللفة الغرهيللة لنمللر االردم هفلسللأني
وترتفع ووايل  15مةال عن بأ البحر .

تبعد أللبيلية عن ناهلس ووايل  31كيلومة غرهال وهي تبلع عنلد اتصلال ا بلال الغرهيلة هالسلم
السللاولي وكانللت البلللد البدميللة يف السللم السللاولي يف مللنخفض مللن االرض هللني ا بللال يف
الشللر والللتالل الرمليللة يف الغللرب إ اتسللعت املدينللة وأمتللدة االهنيللة هعللد عللام 1261م ه لرألال
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اىل ا بال وهي هلذل تبلوم عللى نلوعني ملن التضلاريس بلملية وجبليلة  ،وتبلع عللى هعلد 16
كيلومة جنوب ولكرم .
القرا المجاوية :

جتاورهللا غره لال كفربللاها العرهيللة بللاهبال  ،وكفللار بللاها  ،وألللبالم  ،ومسللتع ر هنيللامني اليموديللة

واليال على هعد ما هني  1-5كيلومة .
وجتاورهللا جنوه لال ألريللة وبلللل علللى هعللد  4كيلللومة وألللرى (رأ عأيللل  ،وعزهللة جلعللود  ،وعزهللة
بل ام  ،واملدور) وكلما تبع جنوب وبلل  ،وهللد جللوليلل ملع احنلراف اىل الغلرب عللى هعلد
حنو  4كيلومة  ،ورا هه مع احنراف اىل الشر على هعد حنو  5كيلومة .
وتبع اىل راهلا أللرى  :الأيبلل ( 11كيللومة)  ،والألهه ( 6كيللومة) ملع احنلراف حنلو الغلرب ،
وألرية مسكل باهبال مع احنراف حنو الغرب (6كيلومة)  ،ومستع ر إيال اليمودية البريبلة جلدال
من أللبيلية (1كيلومة) .
وتبل ل للع ه ل ل لرألما ألل ل للرى  :النل ل لليب إليل ل للا (3كيلل ل للومة)  ،وعل ل للزوم (6كيلل ل للومة)  ،وجيل ل للو حنل ل للو
(5كيلللومة) هللاحنراف اىل الشل ال  ،وفالميللة (6كيلللومة ) مللع احنلراف اىل الشل ال  ،وكفللر
ال (1كيلومة) مع مي اىل الش ال .
ومير هبلبيلية ريلق البوافل الهلاني هعلد الأريلق السلاولي وهلو الأريلق اللذي يلرهط رلال اللبالد
بنو للا منللذ أألللدم العصللور وال ي لزال وهللي اليللوم ريللق معبللده وألللد عبللدة منللذ عمللد االنتللداب
االجنليزي حنو عام 1241م  ،وتبعد أللبيلية عن هلد احلرم (بليدنا عللي) عللى هلا ئ البحلر
هل ل (16كيلللومة) وميللر هبلبيليللة ريللق يافللا وت ل أهيللب املللؤدي اىل نللاهلس فلسللر داميللل وهللي
الأريللق الرليسلليل البدميللة الللت تلرهط السللاو هالللدا  ،وهللذل فمللي تبللع يف ملتبللى الأ لريبني
الرليس لليني يف املنأب للة مم للا أدى إىل ازده للار الع ل لرام والتل للارا فيم للا اص للة هع للد و للرب ع للام
1261م ويث أصبحت مركزال لتل ع الع ال العرب من الضفة الغرهية وألألاا غلز لبر لا ملن

أماكن الع

يف ابرالي .

كدول المسافات بين قلقيلية والمواقع التالية بال يلومترات
أللبيلية

الأيبة

11كيلومة

أللبيلية

ع ام

134كيلومة

أللبيلية

م( .)1ولكرم

14كيلومة

أللبيلية

إرهد

164كيلومة
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أللبيلية

م.را العني

13كيلومة

أللبيلية

السلط

112كيلومة

أللبيلية

م .أللبيلية

2كيلومة

أللبيلية

احل ل

152كيلومة

أللبيلية

وانوتل

3.5كيلومة

أللبيلية

العببل

461كيلومة

أللبيلية

البد

15كيلومة

أللبيلية

ح )2(.السورية

121كيلومة

أللبيلية

البحر املتوبط

14كيلومة

أللبيلية

ح .العراألية

416كيلومة

أللبيلية

البحر امليت

112كيلومة

أللبيلية

البد

114كيلومة

أللبيلية

ناهلس

33كيلومة

أللبيلية

اخللي

141كيلومة

أسماا :
ذكر يل كبار السن من أهايل أللبيلية أم ابم أللبيلية مو وذ من (أليلل) مبعلىن أليلوللل أي مكلام
االبةاوة وألت الةمه  ،وكام يوجد يف ذل املكام هئر ماء (نبع) يبال لل هئر أليللل وكلام ال
ي لزال موج لودال (و ل اوا للر الس للبعيناة) وي للث ردم و للر وه للد علي للل وعل للى مك للام البلدي للة
البدمي للة اجمل للاور واملأحن للة اجمل للاور مب للىن دال للر الص للحة و ل لوايل ع للام 1211م  ،وك للام الرع للا
واملسللافرين يبيلللوم وألللت الةملله مللع دوا للم وماهلليتمم يف ذل ل املكللام لتللوفر املللاء والةللالل
فس ي ذل املكام هل (أليلل) إ ورف آيل أللبيلية  ،ويف رواية أ رى ام
1
2

لفظ أللبيلية مؤلف من كل تني (ألال) و (أليلل) فيكوم املعىن (ألال أليلل) أي كهر البيل والبلال
ملن األام يف ذل املكام ويدل ذل على كهر اخلصوماة هينمم  .وام اعلم
وذكر أللبيليلة مؤلفلال واليلة هلهوة عنلدما زارهلا يف أيلام احللرب العامليلة االوىل فبلاال يف كتا لا :

أللبيلية هي مركز ناوية احلرم  ،ويوجد من أهلملا حتلت السلالح  611أو  651هخصلال(، )1
وهنيللت فيمللا دار للحكومللة واملكتللب االهتللدالي يف حم ل كهلله اهل لواء ارج لال عللن البصللبة( )2ويف
املكتب أنذاك ( )161 – 151البال .
()1
()2

( ان عدد س افاا أفذاك حوالي أيبعة االج فسمة) .

(مبافي البلد) .
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واملوبم الزراعي األصلي يف الناوية هي الذر البيضلاء وتبلدر واصلالما ه ل عشلر االف كيللل ،
وفيما  14هستانال للربتبال ارج منما جسة آالف صندو وتنب اىل يافا .

(أفتال كم مؤلسا والية بيروت)

أيافي قلقيلية :
ذكرها عارف العلارف يف كتاهلل نكبلة فلسلأني ( ) 216 – 211كانلت أراضلي أللبيليلة
ألبي ل ص للدور أل لرار التبس لليم يف اتفاألي للة رود هللني االردني للني واالب لراليليني يف 1242/4/3م
ولوايل  61ألللف دومح محضللياة(( )3وكانللت معاهللد رود يف 1242/4/4م هللني االردنيللني
واالبرالليني) .
هين للا ذكللر مصللأفى م لراد الللدهاغ يف كتاهلل هالدنللا فلسللأني (ج ) 212 – 261 3أم
مسللاوة أراضللي أللبيليللة يف 1245/4/1م هلغللت ( )21215دومن لال منمللا  216دومن لال للر
ووديللام وبللك وديديللة و  111دومن لال تس لرهت لليمللود و  3631دومن لال مغروبللة محضللياة

منما  3412دومنال للعرب و  152دومنال لليمود وهذا األرب للحبيبة .
ونتيلة التفاألية رود سر البلبيليوم أراضيمم السلملل اخلصلبل وهيلارامم وكلروممم وأللد ذكلر

ذل ا نرال غلوب هاها االجنليزي ألالد ا ليش االردني السلاهق يف كتلاب كندد بدين العدرب
(  )221 – 221دار العل للم لل الي للني ه للهوة 1251م " وي للث وص للف في للل وال للة
أهايل أللبيلية هعد فبد أراضيمم عام 1241م وأعم أصلبحو دوم مصلدر لللرز وذاأللوا الشلد
والفبر واخلوف وا لوا  ،وكيلف اعلم ن ييوبلوا وهلرعوا الع ل ملن جديلد هعلزم واأللدام ف ملدوا
واصلللحوا مللا تببللى لللديمم مللن أراضللي وعللره وتللالل صللخرية ووفللروا اآلهللار وزرع لوا األرض كللي
يؤمنوا مصلدر رز جديلد هلالرغم ملن وجلود اخلألر اللذي تشلكلل املسلتع راة اليموديلة اجمللاور
هلللم مللن الشل ال والغللرب وا نللوب وهللي ألريبللل جللدال  ،ك للا توجللد علللى هعللد أميللال مللن أللبيليللة
كلربى ألواعللد ا ليش االبلراليلي واملألار العسللكري يف السلم الللذي ال يبعلد بللوى ( 3أو )4
أميال عنما "
(افتال كم لوب باقا)
()3

(وال يسسل المبالغة في هذا الرقم) .
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وملللا صللدر أل لرار التبس لليم يف 1241/11/22م ه للعر اه للايل أللبيليللة هللاخلأر فل ع لوا و لوايل
 111ألفال ملن ا نيملاة اهلةوا لا االبللحة وجنلدوا ولوايل ( )211متأوعلال إ أزدادوا ول
هلغوا حنو ( )1211مباتالل دافعوا عن أراضيمم و اضوا املعارك مع اليمود يف ببي ذل .

من تلل المعايك :

 )1في  1قباط 1212م دمر المنافلون من قلقيلية كسرا علل فار العوكدا بدين يان
العين وملبم ما فسف يرهم من المجاهدين كسويا أخرا .
 )2معر دة قلنسددوه قدمال ددرب قلقيليدة بحددوالي  13يلدومترات  ،وتلددل عنددما هدداكم
الياددود قلنس ددوه وقددد ه ددا أبن دداء قلقيليددة والق ددرا المج دداوية لنجدددتاا واق ددتب وا م ددع
الياود بين ال يره وقلنسوه واحت العرب بعا المنانل في مستعمرة عدين ويد و دان
عددهم ( )533مناف .
 )5معر ة بياي عدن األولل بتاييخ  23قباط وال افية في  21قباط من عدام 1212م
 .اقترك فياا عدد من المنافلين من قلقيلية عنددما هداكم اليادود مدن سد ان يمدات
ددان و س دداي س ددابا و يره ددا مددن المس ددتعمرات قري ددة بي دداي عدددن فا ددا يك ددال قلقيلي ددة
و يددرهم لنجدددتاا واقددتب وا مددع القددوات الياوديددة وقت د فياددا عدددد يددر قلي د مددن
ال ددرفين و افددت معر ددة حاميدده ولددم يحدددو فتيجتاددا يبددا يددذ ر للعددرب بسددبا تدددخ
االفجليم ل الا الياود  ،و ان قد استشداد قبد اقدار فدي بيداي عددن ن دي محمدود
م

سل خديج في 1211/12/21م ومن قت في معر ة بيداي عددن عبدد الل يدف

عبددد الددرحمن الحدداج حسددن لبدداط فددي 1212/2/21م ومحمددد قاسددم محمددد حسددن
العلي في 1212/2/22م .
 )1معر ددة يم ددات ه ددا وفيتش بت دداييخ  3فيس ددان 1212م  :وفيا ددا ه دداكم المناف ددلون
العرب من قلقيلية المسدتعمرة (وهدي تقدع للشدمال الغربدي مدن قلقيليدة) ولدم يشدتب وا
فياا مع الياود في قتال كد حي

افت المعر ة من قبيد كدم الندبا قتد فيادا

ق ددسص م ددن قلقيلي ددة ه ددو عب ددد الست دداح محم ددود م د د سل اب ددو خ ددديج وقتد د ف دداب
ياود .
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 )3معر ة ال يره (ومعر ة ساي سابا األولل) في  15أياي عام 1212م  :هداكم اليادود
فياا ال يره أوال فاا أهالي قلقيلية لنجدتاا ول دنام مدا دادوا يشدتب ون مدع اليادود
حتددل تبددين لاددم أن الاجددوم علددل ال يددره مددا ددان اال بق ددد تغ يددة الاجددوم علددل سددر
سددابا العربيددة وفعددك بددنسم الوقددت هدداكم الياددود سددر سددابا فاحتلوهددا ولددم يواكاددوا
مقاومة تذ ر ألن المجاهدين من قلقيلية افوا قد توكاوا الل ال يره وتمت السدعده
ولمددا علددم المجاهدددون فددي ال يددره بدداحتكل الياددود سددر سددابا عددادوا بسددرعة وتقدددموا
وتقدموا الل سر سدابا السدتركاعاا فأفدكهم اليادود بوابد مدن الرفداع فقتد عددد
مددنام وفشددلوا فددي اسددتركاعاا وقتد فددي هددذه المعر ددة خمسددة مددن المنافددلين وهددم :
(محمدد االقدوح محمدود حامددد نهدران  ،وعبدد اهلل م د سل الحداج عيسدل  ،ويا ددا
علي الحوتر  ، ،وأسعد سليمان السعده  ،وأحمد يوفم عبد اهلل الحاج حمدان .
 )3معر ددة س ددر س ددابا ال افي ددة  :ح دداول أه ددالي قلقيلي ددة بع ددد اح ددتكل اليا ددود ل س ددر س ددابا
بسمسة أيام استرداد سر سابا فااكموهدا فدي 1212/3/12م مدا هاكمادا يدرهم
مددن ابندداء القددرا المجدداوية فددي فسددم اليددوم يؤيدددهم يكددال االفقددات مددن مدينددة حمدداه ،
فقتد عدددد مددن المادداكمين مدن قلقيليددة و يددرهم ولددم ينجحدوا فددي اسددتردادها  ،وكدداء
بعددد قلي د عدددد مددن يكددال المدفعيددة االيدفيددة وق ددسوا الياددود المح ددنين فياددا مددن
بنيددامين اال ان هددذا الق ددف لددم يدددم ا ددر مددن يبددع سدداعه وبدداء بالسش د  ،وقت د مددن
قلقيلية محمدد عبدد الدرحمن حمدده كبدايه  ،وعبدد الستداح م د سل سدعاده الارقدي ،

وعبد الدرحيم دييدم ابدو حبلده  ،وقدا ر عويندات محمدود عويندات( )1وت در لدي عبدد
اهلل ق ددا ر عوين ددات أن اب دداه قتد د ف ددي 1212/3/15م وبقي ددت ك ت ددة ف ددي البي ددايات
خمسة أيام حي تم ن تووه من أحءايه ودفنه يدوم 1212/3/12م  ،وكدرح فدي
المعر ة فالا البلقيم محمود فالا كبدايه و دان قدد قتد فدي ايض سدر سدابا قبد

()1

(هذا ما ويد في تاب الن بة لعايج العايج) .
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قارين من التاييخ المذ وي حسين علي حسدين ابدو فجديم الشدن ي بافسجداي لغدم فدي
1212/5/12م .
 )1ق د ددست قلقيلي د ددة بالقنابد د د ف د ددي  12حميد د دران 1212م حيد د د ق د ددست ائرت د ددان
اسدرائيليتان قلقيليددة بالقناب د وهدددمت دايا وقتلددت قس ددا واحدددا هددو محمددد فدداين
احمددد ابددو علبدده حيد افدديا بقنبلدده افسجددرت فددي الددداي وافددابت قنبلددة داي البلديددة
وخرقددت السددقف  ،و افددت س درية عراقيددة فددي مر ددم الشددر ة لددم تتحددرك ولددم ت لددق
يفافه واحده مما قجع الياود علل دخول البلده وهدم بعا منانلاا .
 )2وفي  22حميران عام 1212م قت الياود أيبعة أقساع من قلقيلية دافوا يعملدون
فددي أيافدديام فددي المن قددة المحتلددة المجدداوية لس د ة الحديددد ددرب قددمال قلقيليددة
حي د قبءددوا علدديام وأ لقددوا الرفدداع  ،فقتلددوا وفجددا السددامم الددذ

ددان معاددم

حيد القددل فسسدده علددل االيض عنددد ا ددكف الرفدداع فحسددبوه ميتددا ول ندده ددان حيددا
ولدم ي دا وبعددد تهداب اليادود الددذين ايت بدوا هددذه الجريمده فادا وعدداد سدالما الددل
اهله وهو أحمد (ال وخي) ابراهيم حامد موافي  ،أما القتلل فام (ن دي عبدد ال دريم
حامد موافي  ،سعيد سليم حامد موافي  ،حسدن خليد حامدد مدوافي  ،عدادل يدوفم
عمددر حسددين فدمال)  ،وحدددرت هددذه المجددمية علددل الددر م مددن وكددود سدرية أيدفيددة فددي
مر ددم قلقيليددة لددم تتحددرك ولددم ت لددق يفافدده واحدددة علددل الياددود بسددبا األوامددر
ال ادية لاا من لوب باقا االفجليم قائد الجيش االيدفي افذاك .
 )2معر ددة يمددات هددا وفيتش ال افيددة فددي  23أيلددول عددام 1212م  :قددام الياددود باجددوم
قددديد علددل المن قددة العربيددة بق ددد اسددترداد االيافددي التددي ربددت العددرب فياددا مددن
ايافددي هددا وفيتش وفجحددوا فددي تلددل  ،فاسددتنجد المنافددلون بالسدرية العراقيددة التددي
افددت ت دراب بقددرب قلقيليددة فرفءددوا النجدددة  ،فتقدددم المنافددلون فاددايا وه دداكموا
الياود في ها وفيتش واستردوا بعا االيافدي التدي خسدروها  ،وارنداء تلدل كداءهم
القائد العراقي فوي الدين محمود باقدا فدأمرهم بدالتوقف عدن القتدال وبينمدا هدو ياكدع
الددل مر ددم الشددر ة فددي قلقيليددة أ لددق الياددود الندداي مددن مدددافعام فددي ددوفيتش عليدده
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وعلددل قلقيليددة  ،عندئد ادذ يددر القائددد يأيدده وأمددر يكددال المدفعيددة بددالرد علددل الق ددف
االسددرائيلي فق ددف العراقيددون بمدددافعام المواقددع االس درائيلية  ،وتقدددم المجاهدددون
مدن أهددالي قلقيليددة لدل كافددا العدراقيين واسدتعادوا األيافددي التددي احتلادا الياددود مددن
ايافددي هددا وفيتش واستشدداد فددي هددذه المعر ددة ( )11قس ددا مددن منافددلي قلقيليددة
منام داود عبد الستاح سليمان عنايه  ،وعدد اخر من الجنود العراقيين .
 )13معر ة بياي الداعوي وتقع كنوب بنيامين الل الغرب الجنوبي مدن قلقيليدة  :أحتد
اليا ددود بي دداية ال ددداعوي عل ددل ار ددر اح ددتكلام س ددر س ددابا ف ددي 1212/3/15م وف ددمم
الشدديخ احمددد محمددد داعددوي اسددتعادتاا واسددتعان بالقيددادة العراقيددة بالمن قددة فتقدددم
ومعدده كماعدده مددن المنافددلين مددن قلقيليددة وكنددود مددن الجدديش العراقددي بقيددادة احمددد
النعيمددي وهدداكموا الياددود الموكددودين فددي البيددايه فافسددحبوا واحت د العددرب فددباحا
البيددايه وقت د ارندداء المعر ددة احددد الياددود و ددان مستب ددا بددين الددذية وابقددل العددرب فياددا
حاميددة مددن ( )3أقددساع  ،وبعددد الظاددر هاكماددا الياددود مددرة اخددرا واحتلوهددا بعددد
ق ددساا بالم دددفع وافس ددحبت حاميتا ددا وتق دددم الم ددكنم العراق ددي فجي ددا وم ددات م ددن
الجنود والمت وعين من قلقيلية في اليوم التدالي وهاكموهدا واحتلوهدا وقتد فدي هدذه
المعر ددة محمددد يقدديد محمددد ابددو خددديج وبقددي العددرب فياددا ركرددة اسددابيع رددم كدداءت
االوامددر مددن القيددادة العراقيددة العليددا باالفسددحاب مددن تلددل المن قددة الددل مددا وياء سد ة
الحديد فافسحبوا واستولل علياا الياود في اليوم التالي .
 )11معر ددة يمددات هددا وفيتش ال ال ددة  :حدداول المنافددلون العددرب بعددد معر ددة ددوفيتش
ال افية احتكل ها وفيتش فسساا فااكموها ركردة مدرات ول دنام لدم ينجحدوا وسدق
عدد من الشاداء في المعر ة ال ال ة التي وقعت في 1212/13/1م .
 )12معر ددة يمددات هددا وفيتش الرابعددة حدددرت فددي 1212/1/5-2م واستشدداد فياددا
من منافدلي قلقيليدة (عبدد ال دريم فمدر عبدد اهلل كدابر فدمال  ،وفدبحي محمدد حسدن
هددرم ف دمال  ،ومحمددد الشدديخ حسددين فددالا فددبر  ،وعبددد الددرحيم محمددود احمددد
عوين ددات  ،وس ددميا ف ددبر عم ددر حس ددين فد دمال) وقتد د ف ددي قلقيلي ددة فتيج ددة الق ددف
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المدددفعي االسددرائيلي لاددا فددي تلددل اليددوم 1212/1/5م (علددي محمددود يوسددف دده
فمال  ،وحسني احمد ابراهيم موافي  ،واحمد محمد قاسم موافي)(. )1

)15

معر د د ددة هد د ددا وفيتش السامسد د ددة حد د دددرت فد د ددي 1212/1/1م  :وفياد د ددا تم د د ددن

المنافلون العرب من احتكل السنادف التي حسرهدا اليادود حدول دوفيتش والح دن
الذ أقاموه هناك وسق عدد من الشاداء .

ون تنبأللع االهللتباكاة هللني العللرب واليمللود يف هللاكوفيتش يلللة معةللم أيللام وللرب 1241م
وأوال عام 1242م  ،ببط فيما كهه من أهايل أللبيلية منمم :

(محم ددد حس ددن م د د سل فوفد د ( ، )2ومحم ددد ابد دراهيم عن ددان اب ددو اب ددو خء ددر( ، )5ومن دداوي
م

سل الشا ر من كيون(.))1

وألت يف أللبيلية نتيلة البصف املدفعي وا ال الرصا

يف تل الفة :

(محمد فاين احمد ابو علبه في 1212/3/12م( ، )3ووليدد محمدد فدايف الجرمدي فدي
1212/13/13م  ،وفي

خلي ابراهيم عناية في عام 1212م )

(وأوالد يوسف خلي حسدن مافدي نيدد( ، )1و امد محمدد سدليمان كعيدد ( ، )2وفداكي

محم ددود ف ددالا الح ددويافي( ، )5ويح ددي عب ددد ال ددرحيم محم ددد حم ددد كعي ددد ( ، )1وحس ددن

()1
()2
()3
()4
()5
( )1

(قت هؤالء قرب منمل محمود يوسف ه) .

(قت في وفيتش بافسجاي قنبلة يدوية في 1212/3/13م) .

(قت في وفيتش في 1212/2/12م) .

(من كيون و ان نيبا عند ال السبع في قلقيلية وقت في وفيتش في 1212/1/21م) .
(بافسجاي قنبلة في دايه) .

(وهم  :محمد وتيسير و وخلي وبنت بافسجاي قنبلة في الداي في 1212/3/12م) .

( )2

(قتد خ ددأ برفافددة اف لقددت عسددوا مددن سددكح ددان يعبد بدده يقدديد محمددود حددويافي قددرب بيددت

( )3

(قت برفافة ائشة وياء بيته في 1212م) .

محمود حويافي في 1212/2/11م) .
( )4

(قت قرب الس ة عندما عبر الحدود بعد عام 1212م) .
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محمددد السددايوج عبددد اهلل حسددن( ، )3وفددالا أسددعد م د سل سددعاده( ، )3وعبددد الددرحيم
محمود سعيد أبو الذيه( ، )1وعبد اهلل أمين عبد اهلل قوان(. ))2

ويف ذكر التسل عرب احلدود وأبباب ذل يف السلنواة اللت تللت علام النكبلة كلام ملن نتيللة

اتفاألي ل للة رود يف 1242/4/4م ض ل للياا أراض ل للي اه ل للايل أللبيلي ل للة اخلص ل للبة وهي ل للاراة الربتب ل للال
وهسللاتني العنللب والفاكمللة الللت كانللت مصللدر رزألمللم فاصللبحوا ال للدوم لب للة اخلبللز الللت تبلليم
أودهم وذاألوا مرار الفبر وا وا وهم ينةروم اىل هيارامم وهساتينمم وعليما اله لار املاممم وال
يسللتأيعوم الوصللول اليمللا هومللام نتيلللة تل ل االتفاأليللة اجملحفللة الةاملللة فاضللأروا للتسللل عللرب
احلللدود للد مللا يس للتأيعوم الوص للول اليللل م للن مثللار الربتب للال وغهه للا ليأع لوا ا فللاهلم ا ي للاا
ويسدوا رمبمم مبتح ني اال أار وابباب اهلالك الت تنتةرهم إذا ملا لبيلتمم دوريلة عسلكرية
يمودية وأصلتمم هواه من رهاهاما فحينئلذ إملا اهللالك او االبلر أو ا لراح او الفلرار وتلرك ملا
ص لوم من اكيا مثار الربتبال وغهها والعود هال هيء إىل اهلل الذين ينتةلروم عودتلل بلاملال
هفارغ الصرب .

وفي ت ر اسماء بعا من قت في التسل وقرب الحددود فدي اعدوام 1212م ومدا تلتادا
:
وألد ببط يف اع ال التسلل هلذه العشلراة ملن أهنلاء أللبيليلة وغلههم وملنمم ملن ألتل وهلو يف
مواألع احلر الو د وول أللبيلية ومنمم :

( محمددد عبددد الحسدديأ علددل عبددد الحسدديأ نهدران( ، )1ومحمددد حمددد احمددد كعيددد (، )2

وحسددن م د سل عبددد الددرحمن حمددد اهلل( ، )5وعبددان عيسددل عبددد اهلل حسدداين( ، )1وعبددد
( )5
( )6

(قت في خلة داي ابو خديج) .

(قت برفافة اف لقدت مدن يقدام أسدتن دان يعبد بده محمدد (ابدو توفيدق) حسدين حسدنين فدي

ديوان ال داود الجنوبي و ان فالا سعاده قادما من فاحية المسجد القديم فافابتة الرفافة وهو
في ال ريق امام باب ديوان ال داود ربا فقت في 1212/3/13م) .

()1
()1

(قت علل البيادي الجنوبية بقذيسة ائرة في عام 1212م) .

(قت في التسل عبر الحدود في عام 1212م) .
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اهلل أمين عبدد اهلل قدوان(" ، )3وقدريف محمدد ال م داي محمدود كعيدد  ،وعبدد الستداح
عبد الرحيم عبد السكم كعيد  ،ووكيه محمد األقوح محمود حامدد نهدران  ،ومحمدد
أحمددد عبددد اهلل فددالا كعيددد "(" ، )3وعبددد اهلل عبددد الددرحمن فددالا ابددو فددالا داود ،

وعب ددد يق دديد حم ددد ولويد د "( ، )1ومحم ددد محم ددود ال دددح عب ددد الست دداح عناي ددة( ، )2وس ددعيد
ابراهيم م

سل خديج(. ))2

ما قت علل ريدق حبلده – عدمون عتمده عبددالرحمن ومحمدد أبنداء حامدد ابدو نيدد و افدا
بائعين متجولين عندما ا لق الياود الرفاع عليامدا كندوب حبلده وهمدا مدايان فدي تلدل
ال ريق وهما من سيدفا علي من الم ايوه واماما فالحه فايف الجرمي من قلقيلية .

( )1

(قت خ أ أمام أحد السنادف ربي قلقيلية قتله حسن سعيد حسن فدالا كعيدد وهدو يحدرن

احد المواقع عندما أ لق الرفاع فحو حر ة مشبوهة امام الموقع الذ يحرن فيه ظافا افاا حر ة
عدو فافابتة الرفافة  ،حي

( )2
()3

ان في الم ان لقءاء حاكه ولم يعلم به الحاين المذ وي فقت ) .

(قتله الياود وهو يق ع فروع من قجرة ال ينا قرب س ة الحديد يريد أخذها الل بيته) .

(قت في التسل في 1212/3/22م) .

()4

(قت في التسل داخ المن قة المحتلة في عام 1212م وأفيا اخوة محمد عيسل برفافة

()5

(قت في التسل في عام 1212م) .

في فسذه أدت الل ق ع ساقه) .
()6

(قت هؤالء األيبعة معا في التسل الل المن قة المحتلة في خلة داي ابو خديج قرب بياية الدح

( )1

(قتك في تسللاما الل كلجولية لإلقامة فياا بعد عدام 1212م لي وفدا قدرب بيداياتام وامك ادم

"محمود عبد الستاح عنايه" بتاييخ 1212م قمال رب قلقيلية) .

ف ادفتاما دويية عس رية ياودية وا لقت الرفاع علياما وهما في ال ريدق الدل كلجوليدة كندوب
رب قلقيلية فقتك ودفنا في كلجولية) .

()1
()2

(قت

ربي قلقيلية في التسل في عام 1212م ودفن بجلجولية) .

(قتله الياود قرب الس ة بعد ان احتال عليه عمكؤهم واستديكوه الل الحدود حي قت  ،وقد ان قائدا

للحرن في حامولة قريم فحو عام 1233م) .
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وممن قت قب معر ة سر سابا وقب التسل :

(محمد عبد الوهاب ابو السعود عبد الرحمن كبايه(. ) )1
في ت ر مقت حسن عبد الغني الغول في 1212/2/11م :
(قتد حسددن عبددد الغنددي الغددول وقس ددان وامدرأة ددافوا فددي سددياية مدداية مددن قلقيليددة أقددتبه
بافاا سياية ياودية وعندما وفلت مقال محمود عبدد حسدن فدي حدي داود الجندوبي فدي
قلقيليددة فدداح أحمددد محمددود الباقددا "ياددود … ياددود" وأ لددق الرفدداع مددن مسدددن فددي
الاددواء و ددان مددع النددان سددكح فتوقسددت السددياية وأ لددق الددبعا الرفدداع علياددا فقت د
( )1

(و ان مجنوفا قت عند تسجيدر اليادود لق داي علدل السد ة الحديديدة فدي 1212/5/51م حيد

ان موكودا في تلل الم ان) .
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السددائق ونوكتدده وهمددا مددن القدددن وخددرج ارنددان مددن ي اباددا وهمددا ي دديحان فحددن عددرب
مسددلمون وهربددا فلحقاددم النددان واخركددوا احدددهما مددن داي احمددد الن ددر وقتلددوه واختبددأ
أخدر فددي د ددان عبددد الغددافر كبددايه وا لددق عليدده البدداب ولحقدده النددان واخركددوه وهددو يقددول
":اف ددا عرب ددي مس ددلم م ددن أم السح ددم" فتر ددوه ول ددم يقتل ددوه وقتد د ف ددي ف ددي تل ددل الح ددادو
المؤسددف حسددن علددي الغددول مددن كددراء أفددابته برفافددة ائشددة ممددن ا لقددوا الرفدداع ،
و ان ممن ا لق الرفداع فدي تلدل الحدادو محمدد فمدر السدبع  ،وعبدد الدرحيم يوسدف
القدداعود  ،وعلددي حسددن حجددول و يددرهم "فددك حددول وال قددوة اال بدداهلل العلددي العظدديم" ،
و ان سائق السياية قد دافع عن فسسه وا لق الرفداع مدن مسددن دان معده قبد مقتلده
 ،وت ددر لددي محمددد داود ع مددان أن علددي حجددول م د بددالمراة القتيلددة بعددد موتاددا وا لددق
الرفاع علياا وعلل احد القتلل بعد وفاته  ،وعلل أرر تلل كاء عبدد القدادي الحسديني
ومعه وفد من القدن الل قلقيليدة واحتجدوا علدل هدذا العمد فاعتدذي الديام يئديم البلديدة
عبددد الددرحيم السددبع وبددين لاددم أن تلددل ددان خ ددأ وسددوء تقدددير  ،حيد اعتقددد النددان ان
ي دداب السددياية تلددل هددم ياددود  ،ولايجددان النددان فددي تلددل الحقبددة حي د

ددان الياددود

يادداكمون الع ددرب ويقتلددوفام ويحتل ددون دي ددايهم فح د م ددا ح د د  ،وقب د عب ددد الق ددادي
الحسيني هذه المعذية وعسا اهالي المقتولين عدن القتلدة ووهبدوا حقادم ا رامدا هلل ويسدوله
.

ت ر االعتداءات الياودية علل قلقيلية في العاد االيدفي
من (1233م – 1231م)

ن تنبأع االهتباكاة هني العرب واليمود على احلدود هعد ربم احلدود يف اتفاأليلة رود وأللد
تعرضت أللبيلية لكهه من االعتداءاة الصميونية ألت فيما الكهه ملن اهنالملا ودملر الكهله ملن
منشللآما ومبانيمللا وألللد هللكلت احلكومللة االردنيللة احلللر الللو د يف أللبيليللة مللن اهنللاء محايلمللا
وكام عدد افراده ( )211مراهألال  ،ملن كل واموللة ( )51فلردال  ،وكلام لكل فرأللة ملنمم ألاللد
ور وألس ت املواألع على احلدود ارهعة األسام :
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(موقددع حراسددة ال داود ربددي قلقيليددة  ،وموقددع حراسددة ال قدريم كنددوب ددرب البلدددة ،
وموقددع حراسددة ال ف دمال قددمال وقددمال قددرف قلقيليددة  ،وموقددع حراسددة ال نيددد كنددوب
وكنوب قرف قلقيلية) .
وكانللت اع للال التسللل حتللدص رغللم احلللر الللذين كللانوا يتلبللوم االوامللر مللن احلكومللة االردنيللة
مبنع املتسللني وكام احلر من اهناء البلد يتساهلوم اول االمر ملع ا لواعم املتسلللني مبلدرين
ظللروفمم إ هللددة احلكومللة علللى املتسللللني وصللارة تبللدممم لل حاك للة إذا البللي الب للبض
عليمم ونتيللة لتلل الشلد ألللت اع لال التسلل هعلد علد بلنواة ملن النكبلة وانشلغ النلا
هوع ار أراضيمم الصخرية املتببيلة ووفلر اآلهلار للري ملزارعمم وغربلوا احل ضلياة وزرعلوا انلواا
اخلضلار وحتسلنت اولوال النلا االألتصلادية هعلد علام 1255م وكانلت هلذه االصلالواة تلتم
يف جللو مللن الرعللب واخلللوف وتك لرار التعللرض ال للال الرصللا والبللذالف علللى أللبيليللة مللن
اليمود  ،فكام ال مير همر دوم ودوص ا ال رصا عرب احللدود إ تألور االملر هعلد ذلل
اىل عبور ألواة ابراليلية وأليامما هاع ال هلومية على مواألع يف املنأبة العرهية ومنما :
 )1يف  5وزيلرام عللام 1253م علللى اثللر االجت للاا الللذي عبللد هللني األردنيللني وا بلراليليني
علللى احلللدود هللني امحللد وألللام ك سللؤول أردني وموبللى ديللام ك نللدوب إب لراليلي وعبللد
الللرويم السللبع( )1وعللدد أ للر مللن ذوي الشللوم  ،وكللام ذل ل لبحللث هللكوى اليمللود ضللد
العللرب اعللم تعللدوا علللى اراضللي اليمللود  ،ألللام هللاب مللن أللبيليللة وهللدد اليمللود هبولللل ":إم
العرب الهلد وأم يسلةجعوا أراضليمم يوملال ملن األيلام" فاجاهلل ديلام ":اني بلوورص أللبيليلة

ورثال إذا األدم بكاعا على مباتلتنا"  ،وألد ألرم مديلده هالفعل ول اذا ملا كلاد النملار أم
يويل و أمأر اليمود البلد هواه من ألذالف مدافعمم وكامنا أرادوا هذل أنذار البرية .
 )2معركة املركز يف ليلة 1256/11/11م( : )1هلاجم اليملود أللبيليلة هوعلداد كبله تؤيلدهم
املللدافع واملصللفحاة  ،وكللانوا ألب ل السللاعة التابللعة للليالل ألللد ألأع لوا أللوط التلفللوم هللني
أللبيليللة وعللزوم لي نع لوا االتصللال هللني البلللد ومبللر احلللر الللو د  ،ولغ لوا الأريللق  ،ويف

()1
()1

(يئيم البلدية افذاك) .

(عن تاب الن بة لعايج العايج) .
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الساعة ( )2.45ليالل هلدأوا اهلللوم عللى البللد ملن ثلالص جملاة وركلزوا هللوممم عللى

مركز الشر ة رال البلد على ريق ولكرم  ،ولكنمم ن يستأيعوا الوصول اليلل  ،وجلاء
املشللا يف السللاعة ( )11للليالل واعللادوا الكللر ولكللنمم فشلللوا  ،وها وهللا هعللد ذل ل هعللد
منتصف اللي وألصفوها هالأالراة واملدفعيلة ود لوهلا هاملصلفحاة ووصللوا مركلز الشلر ة
 ،وألضلللوا علللى املناضلللني الللذين كللانوا هن لاك وعلللى عللدد مللن أف لراد احلللر الللو د الللذين
كانوا يراهأوم يف تل املنأبة يف نلادألمم هعلد أم دابلتمم اللدهاهاة ونسلفوا املركلز وهللا
عللدد الشللمداء يف تل ل الليلللة بللبعني هللميدال مللنمم ( )13هللميد مللن أللبيليللة وواوللد مللن
الشيخ مونس واما الباألوم ف ن أه البرى اجملاور  ،ومن رجلال ا ليش األردني واحللر ،
وأل ل للدمت جن ل للد م ل للن ا ل لليش االردني ف ل للانفلرة االلغ ل للام يف مص ل للفحة أردني ل للة وب ل لليارتني
عس للكريتني للل لليش االردني ونس للفتا وألتل ل معة للم م للن فيم للا وم للنمم ألال للد الوو للد غ للازي
الكربيللت وألللد جللاءوا مللن عللزوم وابتشللمدوا علللى الأريللق ألللرب عزهللة الأبيللب هللني عللزوم
وأللبيلية  ،وألامت ألرب عزوم معركلة ثانيلة ومهلملا يف صلوفني هةلاهر أللبيليلة الشلرألي وكلام
النصللر فيم للا للللليش االردني الللذي ضللرب اليمللود مبدفعيتللة مللن عللزوم وألتل كهلهال مللنمم ،
وألت يف صوفني ضاهأام يموديام كبهام إ انسحب اليمود عار ذل اليوم .
وممن أبتشمد يف معركة املركز :
(أحمد امين عبد اهلل قوان  ،واخوه حسن أمين عبدد اهلل قدوان  ،وأمدين محمدد سدليمان
العبد حدداد  ،وابدراهيم قاسدم فدالا أحمدد داود  ،واحمدد محمدد الشديخ حسدين فدالا
ف ددبر  ،وعب ددد الست دداح "القش ددوع" فم ددر يوس ددف يحي ددل الش ددن ي  ،وعب ددد الست دداح محم ددد
"العربي" فمر يوسف حسين فمال)(. )1

()1

(أستشاد هؤالء في السنادف قرب المر م) .
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(وعدفان محمود عبد الرحمن فالا ابو فالا داود( ، )2وعبدد الستداح عبدد الدرحيم عبدد

السددكم كعي ددد ( ، )5عيسددل موس ددل ق ددلويت سددمحان  ،فام ددي عددوض عب ددداهلل ع ددامر ،
عد دددفان محمد ددد الشد دديخ عمد ددر فد ددبر  ،وكيد دده يوسد ددف الشد دديخ علد ددي فد ددبر  ،يوسد ددف
عبدال ريم ابو سليمان الحنيني  ،يوسف سعيد عيسل حساين( ، )1ومحمد المميو ) .

مددا استشدداد فددي البيددوت (نييسدده عبدددالرحمن داود ايملددة يددوفم عمددر ف دمال  ،وفا مدده

ع مان محمد هكل(. ))3

وكانت وود عسكرية ابراليلية ألد عربة احلدود ألب بنتني من موألعة املركز رلال أللبيليلة يف
رلوز مللن علام 1254م وتبللدمت هلرألال حنللو معسللكر لللليش االردني ألللرب علزوم ومللرة هرافللع
عبد العزيز ع ر وسني نزال وكام ناظرال يف وب هأيخ هر صلوفني فبتلتلة وواصللت تبلدمما
وها ت املعسكر االردني على وني غفلل وألتلت عددال من ا نود وأورألت واتلفت عددال ملن
يام املعسكر وعادة أدراجما اىل املنأبة احملتلة عن ريق فالمية .
 )3نسف آهار املياه  :ها ت وود كوماندوز ابراليلية منأبة أللبيلية يف اخلامس ملن ايللول
من عام 1265م هناياة اآلهار النبع الت يسبي النلا منملا هيلارامم وملزارعمم يف لارج
البلد ونسفت ( )11هئلرا منملا وعلادة ادراجملا اىل دا ل ولدود املنأبلة احملتللة ون تللق
مباومة لعدم وجود ور على اآلهار وتعرضت املزارا واالهللار احل ضلية خلألر ا فلاف
يف ذلل املوبللم لللوال وجللود هعللض اآلهللار اال للرى ن تنسللف فوبللبى النللا ملزارعمم منمللا
،ك للا اوتلللت احلكومللة االردنيللة علللى هللذا العللدوام لعمللم املتحللد وألللدمت مسللاعداة
ماليللة ألص للحاب االه للار الع للاد إص للالوما وألللد ين إص للالوما يف غض للوم اه للمر وفش لللت
( )2

(أستشاد في السندف ربي قلقيلية في كباة ال داود في حي كعيد  ،و ان المذ وي قاويشا

في الجيش االيدفي و قامته في الميقاء و ان قد كاء لمياية أهلده قبد الاجدوم بيدوم ولمدا دعدل داعدي

الجااد أسرع الل الجباة واستلم يقاقا وافلل العدو برفافه حتل أستشاد) .
()3

(أستشاد في الموقع السابق) .

(( )4استشاد داخ المر م و ان سجينا) .

(( )6وهي نوكة محمود محمد محمود هكل وتعرج باسم فا مه السوير ي) .
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االهداف االبراليلية لتخريلب الناويلة االألتصلادية هللذه البللد املراهألة ولةويل النلا علن
او اعم .
 )4نس للف حمأ للة البنل لزين يف أللبيلي للة ع للام 1266م :د ل للت أل للو عس للكرية أللبيلي للة و ل لوايل
الساعة التابعة ل العاهر ليال واجتمت حنو مضخاة البنزين اخلاصة هلآل آ ع شلة اوالد
وسني اهو ع شة حم لد مصلأفى نلزال وراجلي هلنأي ووضلعت فيملا االلغلام وانسلحبت
فللانفلرة األلغللام يف املضللخة ونسللفتما واهللتعلت فيمللا النلهام آيل عنللام السل اء الهللتعال
زاناة البةول وأضاءة املنأبة  ،وألد وضر املل وسني هنفسل علار تلل الليللة للهى
أث ل للار العل ل للدوام واجت ل للع هالنل ل للا وهوص ل للحاب املضل ل للخاة ووع ل للدهم هتبل ل للدا تعويض ل ل لاة
الصالوما وين أصالوما يف مد تبارب الشمر  ،وكام ذلل هعلد أهلمر ألليللة ملن نسلف
اآلهار .ويف عام 1266م اوا ر ايار .
 )5ورب االيام السلتة يف ( 11-5وزيلرام علام 1261م)  :وفيملا ها لت ابلرالي اللدول
العرهيلة مصلر واالردم وبلوريا هابلتخدام بلالوما ا لوي املتفلو أوالل ضلد بلالح الألهام
املصري والسوري عللى غفللل ملن العلرب وتلدمههم للألالراة واملألاراة العرهيلة يف غضلوم
بللاعاة والأللالراة املص لرية والس للورية يف مأارامللا ألب ل أم تبلللع إ تبللدم جيشللمم الللربي
ه للدهاهاة ومص للفحاة حن للو ألأ للاا غ للز وب لليناء والض للفة الغرهي للة وهض للبة ا للوالم الس للورية
وهلوممم على البواة العرهية فيما وهزميتمم للعرب هر هزميلة واولتالهلم املنلا ق امللذكور
يف للالل ب للتة أي للام ومنم للا أللبيلي للة ال للت تعرض للت للبص للف امل للدفعي وألص للف الأ للالراة
الش للديد يف تلل ل احل للرب ومبتل ل الكه لله م للن أهنالم للا وهل للر ب للكاعا وفل لرارهم اىل الب للرى
ا بلية البريبة النالية واىل ناهلس وتدمه الكهه من منازهللا واوتلملا اليملود يف اليلوم اال له
للحرب يف  11وزيرام عام 1261م ود لما جنودهم من الشر هعد اوتالهلم الضلفة
الغرهيللة ود لمللا االبلراليليوم وعبوهللا وأورأللوا عللددا مللن منازهلللا و للرد ا لليش مللا تببللى مللن
بللكاعا وا رجللوهم مللن دورهللم هللالبو ومحلللوهم هالباصللاة اىل رفيللديا ونللاهلس  ،إ هللدء
االبراليليوم دم املنازل ها رافاة وعلم النا هذل فاتصل رلليس هللديتما وسلني عبلد
ام صربي وأ لوه الباضلي بلعيد عبلد ام صلربي ألاضلي البلد الشلرعي هسلفه الواليلاة
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املتحللد يف البللد ومبوبللى ديللام وزيللر الللدفاا االبلراليلي وغللههم واوتللوا هلللم علللى هللذا
الع ل ل و للالبوا هايب للاف اع للال اهل للدم وارج للاا أه للايل أللبيلي للة اىل هل للدمم فاتصل ل ه للؤالء
السللفراء كومللامم الللت عبللدة جلسللة جمللللس االمللن الللدويل وألللرر اجمللللس إعللاد اهللايل
أللبيلية اىل هلدمم وايباف اع ال اهلدم فامتهلت ابرالي هلذا البرار واوألفت اع ال اهللدم
ومسحللت الهللايل أللبيليللة هللالعود فعللاد اكهللرهم وذل ل هعللد حنللو هللمر مللن التش لريد ورو ل
ألس للم ألليل ل اىل ه للر االردم وأل للدمت هيئ للة االم للم املتح للد مس للاعداة مالي للة ألص للحاب
البيلوة اللت هلدمت علاد هنالملا وأللام النلا هنعلاد هنلاء ملا ملدم ملن دورهلم وهالتللدريا
ع لرة البلللد مللن جديللد وعللاد كهلله مملن روللوا اىل هللر االردم هوابللأة الصللليب االمحللر
اىل هلدمم .

وممن قت في هذه الحرب
( دداهر م د سل حسددن فوفد  ،عمددر عبددد القددادي فيددومي  ،فددبر يوسددف حسددين أحمددد

أبتلد ددي  ،محمد ددد الشد دديخ عد ددايج حربيد دده المس د د او )( . )1امند دده اب د دراهيم حسد ددن عنايد ددة
(استشادت بافسجاي قذيسة في بيتاا ) و سرت ساف نوكاا احمد محمد بيقي .

(علي حسن "حجول" علي ابو حسنين  ،سسيان علدي حسدن حجدول  ،عبدد الستداح داود
الشن ي الغماو  ،محمد قاسم محمد ابو الذها قاسم الشن ي)(. )2

(( )1قت هؤالء قرب منمل عبد ال ريم يوسف حسن قبعه قمال رب قلقيلية بافسجاي قذيسده فدي حدرب حميدران فدي  3أو 3
من عام 1231م) .

()2

(أستشاد هؤالء بقذيسة ائرة أفابت السياية التي افوا يستقلوفاه في ريقام الل فابلم

وهم ياحلين قرب السندف وكرح أخرون افوا في السياية منام فايوف عبد الرحيم محمد السبع ،

ويعقوب علي حوتر وابنه يا ا وبنت يقيد سليمان ابو فجيم قن ي) .
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(محمد عبدالرحيم عبدالسكم كعيد  ،حسدنه الشدن ي  ،قدسص مدن عائلدة لبوفده مدن

()5

فابلم وهو اخو سائق السياية التي افوا فياا) ( .ابدن تيداب "االخدرن" عبدد فءديله)
(.مشاوي احمد حسين حسن العلي علل ريق فابلم بقذيسة ائرة) .

(محمد ددد أحمد ددد حسد ددين السد ددمان)(( . )1سد ددعده محمد ددد دولد دده نوكد ددة خلي د د ابد ددو يمد ددن

استش ددادت ف ددي بيتا ددا بافسج دداي قذيس ددة م دددفع) ( .فتح ددي عسي ددف فم ددر يوس ددف الش ددن ي
استشدداد بافسج دداي قذيس ددة س ددق ت فددي بيت دده) ( .احمد دد محم ددد ابددو ف ددكح م ددن السيري دده
بافسجدداي قذيسددة فددي بيتدده) ( .ومحمددد عربددان والددد ابددو نيدداد عبدددالرحمن عربددان استشدداد
بشظايا افسجاي قنبله في قايع بيت سعيد فافر قموح "حي فمال")

(حممه محمود محمدد الحجداي)(( ، )3قائمقدام قلقيليدة مدن داي ابدو نفد مدن فدابلم)(، )3

(س ددامي س ددعيد حس ددين محمد دد قراق ددع) (( ، )1ع دددوان عب ددد اهلل يوس ددف ف دداي) ( ،عب ددد
الرحمن محمد خلي حماد) (،)2

(سددعاد حسددين ابتلددي نوكددة عبددد الحسدديأ محمددد حسددين قراقددع) (( ، )1نوكددة فددالا عبددد
اهلل ابو تياب  ،وأبناا من نوكاا االول محمدد عبدد الستداح قداهين) (( ، )2الشديخ أحمدد

()3

(من أكلي قت بقذيسة وهو قايد في الجبال) .

(( )4أستشاد في كنينة ديويش م

سل خءر عسافه في حي ال نهران رب قلقيلية) .

(( )5أستشاد في مديسة البنات ال افوية كنوب قلقيلية فتيجدة ق دف المديسدة بالمدفعيدة وال دائرات

حي
()6

.
()1
( )1

افت مقرا للدفاع المدفي في تاييخ 1231/3/3م) .

(أستشاد في فسم الموقع السابق و ان مسؤوال عن الدفاع المدفي واستشاد معه سته اخرون)
(أستشاد في بيته بقذيسة مدفع وعمره يقايب ال كرين عاما) .

(أستشدداد ببدداب مسبددم فتددوح بحددي ال نيددد الجنددوبي عددن عمددر يندداهم  23عامددا ودفددن فددي دايه ،

و ان أحد الجنود الياود قد ا لق الرفاع عليه) .
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حسن خلي البان) (( ، )5هاقم محمد "قو ش" محمود بروف االقرع) (( ، )1بشير فمدر
عبددد حسددن سددليمان داود  ،ب ددر عبددد فددوي  ،محمددود فددالا احمددد داود  ،نوكددة محمددود
فددالا احمددد داود وهددي "بنددت محمددد الحجدداي") (( ، )3قدديسه عبددد اهلل حسددن سددليمان

داود) (( )3ييدداض احمددد محمددود الحدداج حسددن لبدداط  ،عبددد اهلل فدداين احمددد ابددو علبده ،
وحسن محمد عبدالرحمن حمد كبايه) ( ( ، )1الا ع يه عبد الرناف كراي) (. )2
(فا مه عبدال ريم احمد داود كعيد () )2

( )1

(قتلددت فددي مديسدده افددت تقدديم فيدده بنددابلم عندددما اقددتحم الجنددود المديسدده وأخددذوا ي لقددون

الرفاع عشوائيا داخد قدباك المندمل فقتلدت وقتد

تلل) .
()2
()3

(وهي خديجه محمود محمد قاهين  ،قتلت هي وأبناا في البيت بافسجاي قذيسة مدفع) .

(قت في بيته بافسجاي قذيسة مدفع سق ت علل البيت عن عمر يناهم  33عاما وهو يقرا

القران)
( )4

يرهدا وكدرح حسدين داود كعيدد وقدسي بعدد

(قتد بقدرب مر ددم قدر ة فددابلم الشدرقي حيد

دان سدجينا هندداك قبد الحددرب  ،وعنددما فشددبت

الحرب عام 1231م هرب من السجن فا لق الجنود الرفاع عليه فقت والقيت ك ته علل قايع

فابلم القدن كنوب بك ه ودفن قريبا من الرفيف هناك) .
( )5

( ددان هددؤالء االيبعددة مقعدددين ويح د النددان ولددم يأخددذوهم معاددم أرنددا الحددرب وبقددوا فددي بيددوتام

( )6

(وكدت مقتوله في بيت اخياا توفيق حي لم تغادي البيت يدوم االحدتكل والظداهر افادا يفءدت

()1

(أستشاد ال كرة في كب الم بر في القدن و افوا من أفراد الجيش االيدفي) .

فماتوا ع شا وكوعا) .

أوامر الجنود بالسروج فقتلوها وقد دفنت بعد قار عندما عاد النان للبلدة) .
( )1

(من فافوي وسا ن قلقيلية وأمه بنت الشيخ حامد فمال أستشاد في بلدة الجيا فواحي القدن

()2

(قتلت في فابلم وكرح نوكاا حسين داود عمر كعيد  ،و ان نوكاا كنديا ايدفيا فا لق

و ان كنديا في الجيش االيدفي ودفن في قلقيلية) .

الناي علل الياود من مبنل مديسة ان الكك ون قد فملوا فياا وا رهم من اهالي قلقيلية فاقتحم

الجنود المديسة وا لقوا الرفاع علل النان ) .
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(وفتحد ددي محمد ددد محمد ددود بر د ددات مد ددن قلقيليد ددة وس د د ان فد ددابلم  ،وكمي د د الشد ددالوح ،
واسددماعي الميددات وهمددا م ددن فددابلم استشدداد ال كرددة ب ددواد التسدداح بنددابلم برف دداع
الجيش االسرائيلي) .
مكحظددة  :وتددوفي فددي حددرب حميدران عددام 1231م عدددد مددن بدداي السددن كوعددا وع شددا
مددنام فددسيه ديويددش قددن ي "نوكددة سددعيد محمددد عبددداهلل قددن ي" توفيددت فددي مغدداية فددي
خلة فوف  ،ومريم الحاج ديويش قن ي "ام يقيد ابدو فجديم" و افدت مقعدده وبقيدت فدي
بيتاددا وخددرج اهلاددا فتوفيددت كوعددا وع شددا  ،وعميددمه حسددن عبدددالرحمن عمدديش نه دران
"نوكة خءر عسافه" بقيت في بيتاا ولم تسرج مع النان ل بر سناا ولما عداد الندان لدم
يع ر علياا وفقدت .
وح مددت سدرائي الءددسة الغربيددة وق دداع ددمة وفتحددت ابددواب العمد للنددان فددي سدرائي
ورددرا النددان وعمددروا مبددان كديدددة وفددمل قلقيليددة يددر مددن أه د القددرا ومددن ق دداع ددمة
واستو نوها لقربادا مدن امدا ن العمد فدي سدرائي  ،ردم قامدت االفتسافدة السلسد ينية فدي
قار افون رافي من عدام 1221م مدن الح دم االسدرائيلي ودامدت حدوالي سدبعة سدنوات
وقت د د وسد ددجن فياد ددا االالج مد ددن الشد ددباب السلس د د يني رد ددم توفد ددلت منظمد ددة التحريد ددر
السلس د ينية واس درائي الددل اتسدداف سددكم بددين الجددافبين تددم التوف د اليدده فددي اوسددلو فددي
محادر د ددات سد د درية ك د ددرت بينام د ددا ف د ددي ق د ددار اب م د ددن ع د ددام 1225م للح د ددم ال د ددذاتي
للسلسد د د ينيين ف د ددي ق د دداع د ددمة واييح د ددا اوال وق د ددع علي د دده الجافب د ددان ف د ددي واق د ددن ن ف د ددي
1225/2/15م وتددم ت بيقدده فددي ددمة واييحددا عددام 1221م رددم فددي الءددسة الغربيددة فددي
اواخ ددر ع ددام 1223م حيد د تس ددلمت الس ددل ة السلسد د ينية الح ددم ف ددي قلقيلي ددة مس دداء
الس ددبت 1223/12/13م بوف ددول ق ددوات فلسد د ينية ف ددي تل ددل الي ددوم وك ددكء الق ددوات
االسرائيلية عناا .
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مساحة قلقيلية :
كانللت مسللاوة أللبيليللة وسللب إوصللاءاة وكومللة االنتللداب الربيأانيللة يف 1245/4/1م
( )211دومنل لال  ،ام للا الي للوم ع للام 1221م اتس للعت مس للاوتما واص للبحت اض للعاف املس للاوة
الساهبة وايل جسة مراة .
و افت مساحة أيافياا عام 1213م :

" ( )21215دومنلال منمللا ( )216دومنلال للأللر والوديللام و ( )111دومنلال تس لرهت لليمللود ،
وغرب ل للت احل ض ل للياة يف ( )3631دومن ل لال منم ل للا ( )3412دومن ل لال للع ل للرب و ( )152دومن ل لال
لليمود"(. )1

عدد س ان قلقيلية :
ك للام ع للدد ب للكاعا ع للام 1222م ( )2113نسل ل ة  ،ويف ع للام 1231م هلغل لوا ()3161
نسل ة هيللنمم ( )1235ذكللور و ( )1232أنللاص مللنمم ( )1ذكللور مسلليحيوم و ( )5أنللاص
مس لليحياة وهل للم ( )126هيت لال  ،وأل للدر ع للددهم يف 1245/4/1م ( )5151نس ل ة هي للنمم

( )11مس ل ل ليحيوم والب ل للاألي مس ل للل وم  ،ويف 1261/11/11م هل ل للا ع ل للددهم ()11412
نس ة هينمم ( )5521نس ة من الذكور و ( )5112من األناص هينمم ( )2ملن املسليحيني
والباألي مسل وم يؤلفوم ( )2113أبر  ،وهلا عدد األهنية يف البللد ( )2121منلزالل  ،ويف
اوصلاء 1221/12/11م هلللا عللددهم حنللو ( )33الللف نسل ة  .وهلللا عللدد بللكام حمافةللة
أللبيليل ( )13111نس ة .

المبافي العامة والدوائر والمساكد في قلقيلية في عام 1221م :
 )1داي البلديددة الجديدددة  :وتبللع يف جنللوب بللو اخلضللار يف ع للاراة األوألللاف  ،وكانللت
البلدية البدمية يف عمد ا جنليلز مكلام الصلحة واليلال أللرب ديلواني آل داود وآل هلرا  ،إ

انتبلللت ادار البلدي للة يف و لوايل الع للام 1265م اىل ع للار االوأل للاف يف الش للارا الرليس للي
()1

(عن موسوعة فلس ين للدباغ ج" 5ع – 231ع. )"212
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غريب جنوب بو اخلضار ومكام املعمد الشرعي واليال  ،وهعد ورب 1261م أنتبللت
مكاتب البلدية وأألسامما وادارما اىل الع ار احلالية حنو عام 1211م .

أقسام م اتا البلدية :

(مكتللب ال لرليس  ،مكتللب بللكرته البلديللة  ،ألسللم الكمرهللاء  ،ألسللم امليللاه  ،ألسللم الصللحة ،
ألسم اهلندبة  ،ألسم ضريبة الةهية والتعليم  ،ألسم الأباعلة  ،ألسلم النفايلاة  ،ألسلم اجمللاري ،
حمك ة البلدية) .
 )2المعاددد الشددرعي فددي قلقيلي ددة ( ليددة العلددوم االسددكمية) وه ددو بم ابددة ليددة كامعي ددة
متوس ة :توبس املعمد الشلرعي يف أللبيليلة يف علام 1211م يف عملد رلابلة احللاج أملني
اهل لراهيم النص للر ه للرا  ،وفي للل ميض للي الأال للب دراب للة يف ب للنتني وصصل ل يف عايتم للا عل للى
هماد دهلوم يف الشريعة .

 )3دائ ددرة ال ددحة  :وفيم للا عي للاد للأبي للب املع للاجل وجن للاح لرعاي للة االموم للة والأفول للة و ت للرب
للتحالي الأبية ومكتب للتامني الصحي وعلدد ملن اال بلاء يتنلاوهوم يف املعا لة  ،مبناهلا
احلللايل عللام 1221م يوجللد ألللرب دي لواني آل داود ا نللويب وآل هللرا  ،ويوجللد هلللا عيللاد
لرعاية االمومة والأفولة يف وي كفر باها هر أللبيلية .
 )4مستشسل الو الة في قلقيلية  :ويبع يف رال أللبيلية عللى الشلارا العلام مبلد

أللبيليلة

الش ل ايل وألللد أبللس هعللد النكبللة حنللو عللام 1251م  ،وفيللل جنللاح ملعا للة ونللوم الرجللال
وأ للر للنسللاء  ،وجنللاح للللوالده  ،و تللرب للتحالي ل الأبيللة  ،وأجمللز للتصللوير هاالهللعة ،
وجنلاح للع ليلاة ا راويلة البسليأة  ،وعيلاد بيللة لل عا لة اجملانيلة مللن ص ل كلرة مللؤم
وفيل عدد من اال باء املختصني ملختلف االمراض واليال 1221م .

 )5عي ددادة لجن ددة الم دداة ال بي ددة  :وتض للم عي للاد الأ للب الع للام  ،و للب االب للنام  ،و ت للرب
التحالي الأبية .
 )6عيادة اال ارة ال بية  :وتضم عياد الأب العام  ،واالملراض ا لديلة  ،و تلرب للتحاليل
الأبية .
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 )1كمعي د ددة المراب د ددات السيري د ددة  :توبس ل للت ع ل للام 1261م  ،وفيم ل للا روض ل للة أ ف ل للال ،
وأفتتح للت فيم للا عي للاد الس ل ل عياة يف 1225/4/12م  ،وتض للم ه للذه ا عي للة أألس للام
لتعليم اخليا ة  ،وأل الشعر  ،ونسا الصوف .
 )1كمعية تنظيم الحم ويعاية االسرة .
 )2كمعي ددة األمد د لرعاي ددة االوالد واال س ددال المع دداقين  :كالص للم وال للبكم توبس للت ع للام
1224م .

)11

م تا البريد  :ويبع واليال يف منأبة السلو (بلو اخلضلار) رلال حمألة بلياراة

التكسللي يف أللبيليللة ويبللوم املللوظفني فيللل هوع للال الربيللد وصللرف الرواتللب وهيللع التصللاري ،
وهللو يعتللرب كبنل للحكومللة يف أيللام احلكللم االبلراليلي  .وهعللد تسلللم السلللأة الفلسللأينية
للحك للم نبل ل مب للر الربي للد آيل املب للىن ا دي للد مك للام احل للاووز الب للدا هشل ل ال املدين للة ع للام
1221م .
)11

م تا دائرة التربية والتعليم  :وافبت السللأاة عللى فلت مكتلب للةهيلة والتعلليم

يف أللبيلي للة وألض للالما وانفص للالل ع للن للولكرم ع للام 1221م( )1وعين للت في للل م للديرال للةهي للة
والتعللليم وبللكرتهال لللل وأألسللام لالمتحانللاة واملللوجمني الةهللويني  ،وأول مللدير عللني ملكتللب
الةهية والتعليم هو ( لي عبد البادر اهو لبد ) ين تعيينل يف 1221/1/2م.

)12

م تددا االيقدداد المياعددي  :وألللد أنشللى يف العمللد االردني حنللو عللام 1256م وكللام

أول مرهللد زراعللي عللني فيللل (وليللد عبللد الللرويم السللبع) وهبللي فيللل حلللني تباعللده حنللو عللام
1216م .
)13

الجمعي د ددة التعاوفي د ددة المياعي د ددة للتس د ددويق  :توبسل للت يف 1263/1/26م وي ل للث

بللت حتت رألم ( )311وهلا زم لبيع االمسد واالدوية الزراعية  ،وماكيناة للحصلاد

()1

(و افت السل ات قد فتحت م تبا للتربية في قلقيلية في 1223/2/1م و ان الم تا تابعا

لم تا ول رم وعينت خلي ابو لبدة مسؤوال عن قؤوفه الل حين تعيينه مديرا له واستقكله عن
ول رم) .

54

والدرا  ،وتركتلوراة للحراثلة  ،وجملاز تصلوير وثلالق  ،وتبلوم هاع لال تسلويق املنتوجلاة
الزراعية .
)14

كمعية العناية بالبي ة والمجتمع السيرية  :توبسلت علام 1211م وهللا تلرب ليب

وعياد ب أبنام ومركز صحي .
 )15المح م ددة الش ددرعية  :و للت

هش للؤوم ال للزواج والأ للال واملل لهاص وألاض لليما احل للايل

1221م هلو الباضلي الفاضل (حم لد امحلد حم لد عبلد اللرمحن عبلد ام داود) اللذي عللني
فيما هشمر تشرين اول من عام 1211م .

)16

مح مة فلا قلقيلية  :وألد توبست يف العمد االردني .

)11

الغرفددة التجاييددة  :توبسللت يف أللبيليللة يف عللام 1212م ورليسللما احلللايل 1221م

)11

م تا العم  :وات

)12

مر م الشر ة .

)21

وناية الداخلية  :وتضم دالر االووال املدنية واألسامما اهلوياة  ،هماداة املليالد

ع ر يوبف امحد عه ام هاور .

هشؤوم الع ال والع

1261م لتنةيم هؤوم الع ال ولتوفه الع

يف إبرالي  ،وألد افتلت هعلد ولرب

هلم .

 ،هماداة الوفا  ،ودالر ا وازاة وا نسية .

 )21مق ددر ف ددواب المجل ددي التشد دريعي  :اول نال للب هرمل للام م للن أللبيلي للل يف عم للد الس لللأة
الفلسل للأينة فل للاز يف االنتخاهل للاة التش ل لريعية لل للل للس الفلسل للأيد التش ل لريعي هل للو عه ل للام
غشاط  ،هتاريخ 1226/1/21م .
)22

م تا دائرة المالية  :والت

ب لع ضلرالب األراضلي واالهنيلة واملتلاجر والسلياراة

وغهها وكام املبلىن اخللا هلل يوجلد يف منأبلة السلو ألبل علام 1221م إ نبل موظفلوا
املاليللة ومكاتبمللا وحمتويام لا اىل مكاتللب االدار املدنيللة يف منأبللة صللوفني هشللر أللبيليللة إ
نب اىل البلدية يف عام 1223م .
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 )23مبنل محافظة قلقيليه  :الت كانت مبلر احللاكم العسلكري أللدميا .اول حملافظ ملنأبلة
أللبيليل يف عمد السلأة الو نية الفلسأينية هلو السليد مصلأفى امللالكي اللذي وصل الللى
أللبيليل هتاريخ . 1226/1/2وابتلم ع لل يف 1226/1/15م .
)24

مر م الملتقل ال قافي  :توبس عام 1223م .

 )25دائددرة الشددؤون االكتماعيددة  :أفتتحللت يف 1225/4/12م ضللور وزيللر الشللؤوم
االجت اعية الفلسأينية انتصار الوزير .

)26

دائرة االوقاج  :وألد انفصلت عن ولكرم يف 1224/11/23م .

 )21دائرة ال ابو ( :تسلي اراضي) افتتحت عام 1221م .
)21

بنل القاهرة  -عمان  :افتت يف أللبيليل هتاريخ .1223/2/11

)22

البنل العربي  :افتت فرا لل يف أللبيليل عام 1226م

المساكد في قلقيلية حتل عام 1221م وعددها ( )2مساكد وهي :
 )1المسددجد القددديم وهددو (مسددجد عمددر بددن الس دداب)  :األللدم مسلللد يف أللبيليللة وألي ل
أصلللل مسلللد ع للري  ،وأضلليفت اليللل أروألللة وعبللود (عبللدين) مللن الناويللة الش ل الية يف عللام

1361هل ل( ، )1وهنيللت مئذنتللة عللام 1242م – 1361هل ل إ هللدم املسلللد الع للري البللدا
وكام يبع يف البسم ا نويب من املسلد احلايل وارضل منخفضلة علن الشلارا اجمللاور لوايل ملة
واكهللر وجللدد هنللاءه ورفعللت أرضلليتل لت لوازي البسللم الش ل ايل مللن املسلللد وهللو اكللرب مسللاجد
أللبيلية وتبارب مساوتل الدومح  ،اما العبود املوجود يف الوبط فمي من عمد االتراك .
 )2مسددجد علددي بددن أبددي الددا  :وهللو املسلللد الكللالن يف بللو اخلضللار  ،وين هنللاءه يف
العمد االردني .

 )2مسجد ابي عبيده  :ويبع يف ولي كفلر بلاها يف هلر جنلوب أللبيليلة وين تشليده يف علام
1211م .

()1

(علل فسقة يوسف حسين الحسن و يرهم من المحسنين) .
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 )3مسجد ابي ب در ال دديق  :ويبلع رلال مسللد أيب عبيلده عللى ريلق نلاهلس وين هنلاءه
يف عام 1214م .
 )4مسجد أبن تيميه  :ويبع يف وي النبار يف رال غرب أللبيلية هيد يف عام 1211م.
 )5مسجد ع مان بن عسان  :ويبع يف وي صوفني هلرألي مسللد ايب هكلر الصلديق وهليد
عام 1211م .

 )6مسجد الماوية ( : )1أبستل اعلة الصلوفية يف أرض اهنلاء وسلن عبلد ام وسلن العللي
هرا ويث تربا هل اولدهم عبلد ام وسلن عبلد ام هلاالرض اانلال للزاويلة ومبسلاعد اهل
اخله ين تشيد  ،ويبع يف أرض البرية جنوب هر أللبيلية ارج ولدود البلديلة وين هنلاءه
يف عام 1211م .
 )1مسجد أبن القيم الجونية  :وين تشيده عام 1221م ويبع يف وي غياظلل (النتشلل) يف
رال أللبيلية الشرألي وهرألي املدربة السعدية الهانوية .

المداين في قلقيلية :

وتنقسم الل ركرة أفواع د
-1

المداين الح ومية .

-2

مداين الو الة الدولية .

-5

المداين االهلية (الس وفية) .

وكللام عللدد مللدار احلكومللة عللام 1261م أرهللع مللدار ( )3للبنللني ضل ت ( )1321البلال
وواود للبناة وض ت ( )523البة .

مداين الذ وي وهي (: )2

()1
()2

(وهو مسجد أسم اوال ناوية لل وفية) .

(بلغ مجموع كب مداين الح ومة في قلقيلية في عام"1223م –1221م" ()2133

البا).
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 )1المديسددة السددعدية ال افويددة  :وعللدد ال للا ( )316الب لال وفيمللا مللن الصللف (1ص –
3ص) وهو التوجيمي وعدد هعبما ( )11هعبل .

 )2مديسددة السددكم االعداديددة  :وعللدد ال للا ( )526البلال وفيمللا مللن الصللف (السللاد
االهتدالي – العاهر) وعدد هعبما ( )13هعبل .

 )5مديسددة الم دراب ين االساسددية االبتدائيددة  :للصللفوف االهتداليللة مللن االول اىل السللاد
وعدد ال ا ( )614البال وعدد هعبما ( )13هعبل .

 )4مديسددة قلقيليددة االساسددية للبنددين  :للصللفوف االهتداليللة مللن الصللف االول اىل الصللف
الساد وعدد ال ا ( )514البال وعدد هعبما ( )12هعبل .

مداين البنات وهي :

 )1مديسددة البنددات ال افويددة  :وعللدد البامللا ( )256البللة وفيمللا مللن الصللف السللاهع اىل
الصف الهالث ثانوي التوجيمي العل ي وعدد هعبما ( )1هعب .

 )2مديسة الشيماء ال افوية للبندات( : )1علدد الباملا ( )411البلاة وفيملا ملن الصلف
الساهع اىل الصف الهالث الهانوي أديب وعدد هعبما ( )12هعبل .

 )5مديسة بنات االسراء االساسية  :عدد الباما ( )622البة وفيما ملن الصلف االول
اىل الصف الهالث وعدد هعبما ( )13هعبل .

 )1مديسة بنات قلقيلية االساسية  :وعدد الباما ( )521البة وفيما من الصلف الراهلع
اىل الصف الساد وعدد هعبما ( )12هعبل .
مداين و الة الغوو الدولية أفش ت بعد ف بة عام 1212م وعددها مديستان :
 )1أحداها للبنين  :وهي اهتدالية اعداديلة كانلت تضلم ( )142البلال علام 1261م وتضلم
االم حنو ( )551البال .

 )2وال افية مديسة بنات الكك ين  :وهي اهتدالية اعدادية كانت تضم ( )111البة علام
(1261م وتضم االم حنو ( )511البة .

()1

( افت قب عدة سنوات ابتدائية اعدادية رم ف لت االبتدائية الدفيا عناا اوال رم ف لت

ال سوج االبتدائية العليا بعد تلل) .

51

المددداين االهليددة  :وعددددها عددام 1222م فحددو ( )1مددداين بمسددتوا يوفددة أ سددال
وابتدائية وهي :

مدربتام تاهعتام لللنة الزكا يف أللبيلية اودا ا يف وي كفر باها هرألي أللبيلية ملن لاهبني
 ،والهانية يف وي آل زهرام يف ا مة الغرهية وهي مستوجر .

وروضللة املسللتبب أبسللما االبللتاذ امحللد حم للود صللا عللود يف هيتللل الكللالن يف وللي آل داود
ا نللويب  .إ ابللس مدربللة صوصللية اهتداليللة اعةفللت للا دالللر الةهيللة والتعللليم يف أللبيليللة وين
افتتاوما عام 1226م .
وروضة االألصلى ابسلما الأبيلب امحلد املني حم لود ولوراني هلادار زوجتلل هيلام توفيلق عبلد ام
عبد احلافظ عام 1221م وتبع يف وي هريلم اول هارا وبلل .
ومدرب للة الب للد اخلاص للة ابس للما االب للتاذ من للر وس للن امساعيل ل جب للار ع للام 1221م .وه للي
مبستوى روضة وصفوف اهتدالية  ،وتبع يف وي آل جعيدي رال غرب أللبيليل .
ومدربللة الةهيللة احلديهللة ابسللما االبللتاذ الللد عبللد الللرويم علللي جللرب عللام 1221م يف وللي
كفر باها هبلبيلية مبستوى صفوف اهتدالية .

فشأة قلقيلية وت ويها
عرفللت أللبيليللة يف العمللد الرومللاني هابللم (( )Calecaileaقاليقيليددا) ويف املصللادر االفرجنيللة
هابم (( )Calcelieقالقيليي)  ،واالمسلام ألريبلام يف اللفلظ ملن هعضلم ا وملن امسملا احللايل
(قلقيليددة) وهللذا يللدل علللى أعللا كانللت موجللود يف العمللد الرومللاني ألبل االبللالم ولكللن ليسللت
على هبعتما احلالية رامال وامنا على املنحدراة ا بلية الت تبع اىل الشر والشلر ا نلويب منملا
 ،وذل لعدم وجود أثار رومانية يف هبعتما احلالية ولوجود تل األثار هرأليما وجنو ا الشلرألي
يف األماكن الت تسل ى اليلوم ( :ال بدال " بدال فوفد "  ،والقريدة  ،وكبد فافدر  ،وفدوفين
"لوكود مغر واباي ومدافن منقوية في ال سر في تلل المواقع)
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وام أعلم .
أمللا أللبيليللة احلاليللة فكانللت ألريللة صللغه يف العمللد االبللالمي حتلليط هيومللا هبئللر مللاء نبللع ألللدا
يدعى "هئر أليلل" يشرب النا منل .
ويف عمللد امل الي ل كانللت أللبيليللة ألريللة مللن اع للال جللوليللة وألللد ورد امسمللا يف كتللب ال لةاجم
ويف املنلد يف اللغة  ،ويف االنس ا لي هتاريخ البلد واخلليل جملله اللدين العلي لي ويلث ورد
فيل( ( : )1افت قلقيلية قرية من أعمال كلجولية وينسدا اليادا العدالم المحددو "قدمم
الدين محمد بن احمد بن ابدراهيم بدن مسلدا القلقيلدي الشدافعي و دان يقدرل اال سدال فدي
كلجوليددة رددم افتق د الددل بيددت المقدددن فددي حدددود عددام 223هد د واقددتغ فياددا بالتدددييم
وتوفي عام 232هد فسا لقرية قلقيلية مدن اعمدال كلجوليدة  ،مولدده فدي سدنة 113ه د ،
و ان قيسا فالحا عالما فافك …الخ) .
(وافتمددل ال ددل الشدديخ برهددان الدددين بددن ددافم و ددان يقددرل اوالده وفددمل بالمديسددة والنم
االقددتغال واعتقددده النددان و ددان لدده ولددد اسددمه قددااب الدددين أحمددد حسددن ال ددوت و ددان
فاظمددا اتبددا مجموعددا حسددنا الددل الغايددة  ،تددوفي قبد والددده فددي  12قددعبان سددنة 212ه د
فجأة فح

لوالده عليه الوكد العظيم ولم يمل ماموما عليه الل أن توفل سنة 232ه د

في يوم ال كراء  15قعبان من السنة المذ وية) .

وينسا الياا ايءا (: )2

بادداء الدددين داود بددن اسددماعي القلقيلددي  :كلام فاضلالل هللافعيال  ،ودر وأفل  ،بللكن
ولب وتويف فيما يف عام 111هل  .وهو صاوب كتاب (هذراة الذهب).
خيددر الدددين أبددو السيددر أحمددد بددن قددااب الدددين أحمددد بددن محمددد القلقيلددي  :املبللر

احلنفلي كللام صفللظ البلرام  ،هاهللر عبلود االنكحلة  ،وملللا ذهللب اىل الكلروم وألللع عللن هغلتللل
فكسللرة رجلللل ومللرض علللى اثرهللا وتللويف يف آ للر يللوم مللن رجللب بللنة 121ه ل ولعلللل اهللن
هماب الدين امحد املذكور اعاله .

()1
()2

(في الجمء ال افي من فسحة ". )"122 – 121

(ما كاء في تاب قذيات الذها كمء  3فسحة . )233
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أحمد بن أبي ب ر بن يوسف بن أيوب الشااب بن المين ال نافي القلقيلي  :وللد يف
عللام 151هل ل ودر احل للديث وذهللب آيل االزهللر يف مص للر وصللار حمللدثال فيم للا تللويف ع للام
151هل عن ع ر مالة عام (. )1
وه للذا ي للدل عل للى ام أللبيلي للة كان للت موهول للة يف عم للد امل اليل ل  ،أم للا جامعم للا الكب لله ف للهوي
الشيوخ أنل مسلد ع ري وهذا دلي أم هأونا ملن العلرب بلكنوها هعلد الفتوولاة االبلالمية
يف عمد ع ر هن اخلأاب وهعده  ،وتركما أهلما يف احلروب الصليبية إ نزللت هألوم ملن كنانلة
وغههللا مللن العللرب هعللد احلللروب الصللليبية هللدلي ظمللور عل للاء منمللا يف البلرنني الهللامن والتابللع
للملللر ك للا ورد بللاهبال ويف العمللد العه للاني عللدة أللبيليللة ناويللة مللن ن لواوي ألضللاء لولكرم
تعرف هناوية احلرم (. )2
وتءم تسع قرا هي ( :احلرم  ،اجلي  ،مسكة  ،كفر بلاها  ،جللوليلة  ،الأله  ،أم اللد

 ،وادي احلوارص  ،فضالل عن أللبيلية نفسما) .
الناحية االدايية :

ذكرنللا بللاهبال أم أللبيليللة كانللت ناويللة مللن ن لواوي لولكرم يف العمللد العه للاني وتعللرف هناويللة
احلللرم وتضللم تسللع ألللرى  ،وهبيللت هللذه الةتيبللاة كللذل يف العمللد ا جنليللزي وهعللد النكبللة عللام
1241م أصللبحت أللبيليللة مديريللة ناويللة  ،ويف عللام 1265م أصللبحت مركللز لبضللاء ص ل
امسما ألضاء أللبيلية ويتولف من عشر ألرى وهي :
(قلقيليددة  ،كيددون  ،عددمون  ،النبددي اليددان  ،حبلدده  ،فكميددة  ،سددر رل د  ،يان ع يددة ،
سر عبوم  ،سر كمال) (. )5

( )1

(ويد ت ره في تاب اعكم من أيض السكم لعرفان سعيد ابو حمدد الادواي فدسحة يقدم ""11

تحددت يقددم " " 21ومنقددول مددن تدداب الءددوء الكمددع البددن حجددر العسددقكفي المجلددد االول فددسحة

". )"235
()2
()3

(فسبة الل سيدفا علي بن عليم المدفون بشا ئ البحر بناحية أيسوج مقاب قلقيلية ربا) .

(عن موسوعة فلس ين للدباغ ج" 5ع – 231ع. )"212
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وهعللد عللام 1261م واىل عللام 1212م ظلللت أللبيليللة مركلزال لبضللاء تللاهع اداريلال لألولكرم الللت
تعتللرب مرك لزال لل لواء احلبللت هللل ألللرى ألضللاء بلللفيت هاالضللافة اىل ألللرى ألضللاء أللبيليللة  ،وعنبتللا ،
ودير الغصوم  ،وألراها .

قرا لواء قلقيلية :
ويف عللام 1221م أفتتحللت يف أللبيليللة مكاتللب لللالدار املدنيللة هعللد أم ين إنشللاء مبللام هلللا يف
صوفني وأصبحت أللبيلية مركزال للواء ص امسما واحلبت ا ألرى أ رى هي :

(قلقيلية  ،عمون  ،حبله  ،النبي اليان  ،كيون  ،سدر رلد  ،سدر كمدال  ،سدر نيبداد ،
سر عبوم  ،سر القف  ،كين افوط  ،باقدة الح دا  ،حجدة  ،مداتين  ،فرعتدا  ،كيدت

 ،مسددحه  ،سددر قدددوم  ،فددير  ،السندددف  ،فكميددة  ،عمبددة سددلمان  ،يأن ع يددة  ،عمبددة
المدوي  ،مغاية الءبعه) وعددها  25ألرية .
واحلبللت مللدار ألللرى الل لواء مبكتللب الةهيللة والتعللليم يف أللبيليللة  ،وكللذل اصللبحت الش للؤوم
املدنيللة والبضللالية اخلاصللة هتل ل البللرى تاهعللة لللالدار املدنيللة والبضللالية يف أللبيليللة  ،واحلبللت
دال للر الةهي للة والتعل لليم هالس لللأة الفلس للأينية يف أللبيلي للة ور للال الض للفة يف 1224/1/25م ،
واحلبللت مصلللحة الصللحة والض لرالب هالسلللأة الفلسللأينية يف رام ام ونللاهلس إ يف أللبيليللة يف
1224/12/1م  ،إ ب ل ل ل ل ل ل للل ت ( )1ص ل ل ل ل ل ل للالوياة أ ل ل ل ل ل ل للرى للس ل ل ل ل ل ل لللأة الفلس ل ل ل ل ل ل للأينية يف
1225/2/11م وهي :
(الح ددم المحل ددي " داية البل ددديات"  ،واالح دداء  ،والتج دداية  ،وال ددناعة  ،والمياع ددة ،
والبريد  ،والعم ) .

ويف 1224/11/23م ين فص ل دالللر االوألللاف يف أللبيليللة عللن للولكرم وتعيللني راهللد الغللامح
مديرال هلا  ،وصالح وسن صربي نالبال لل  ،ك ا عني الشيخ هاهم وسلن صلربي مفتيلال هلرعيال

للواء أللبيلية يف منتصف همر كانوم أول عام 1224م .
وأفتتح للت يف أللبيلي للة حمأت للام للب للث التلفزي للوني يف منتص للف ه للمر ك للانوم أول ع للام 1224م
هوبم (مح ة الغد) يف بو السبع يف جنوب غرب أللبيلية هندار ع ر (حم د يل ) جابلر
ذره و (مح ة قلقيلية) يف وي كفر باها هشر أللبيلية هندار ار وسني جبار .
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وأعللت السلللأاة االب لراليلية للدماة رللليس هلديللة أللبيليللة عبللد الللرمحن حم للد اهللو بللنينل يف
1225/3/11م أي مل للع تسل لللم السل لللأة دار البلل للدياة وكانل للت السل لللأة الفلسل للأينية ألل للد
هكلت نة حملية دار البلدية يف آب املاضي عام 1225م تتولف من :
(عافم فوف  ،ومعروج نهران  ،ومحمود فدالا تيه  ،ومدروان يفيدق ابدو ب در  ،وقداهر
ابدو عمشده فدمال  ،وفدالا موسدل عيسددل قدلويت  ،وعبدد الادداد ابدو حامدد القرعددان) .

ون تت كن الللنة من ا تيار رليس فعينت السلأة غسام دراغ ة ملن وهلا رليسلا مؤألتلا يف
 . 1225/2/12وهعللد و لوايل ه للمر عينللت الس لللأة االب للتاذ مع للروف حم للد زه لرام رليس للا
للبلدية يف 1225/11/14م وال يزال و تاريخ 1222/11/5م .

الممايات والسرب في من قة قلقيلية :
ال توجللد يف أللبيليللة م لزاراة ومبامللاة أوليللاء و للرب يف دا ل البلللد  ،وتوج للد هعللض ه للذه
املزاراة واخلرالب ارجما وهي :
 )1مقددام بنيددامين وم دماي س دراقه  :ويعللرف موألعمللا هابللم راهللة ب لراألل و للا وألللف وصتللوي
موألعم ا على هئلر ملاء نبلع ومبلام عليلل عتبلة معبلود للار ملن البلروم الوبلأى وكتاهلاة

عرهي للة( ، )1وه للدا البب للة أل للرب ويب للال ل للل أل للرب هني للامني ه للن يعب للوب وال ص للحة ل للذل ألم
هنيللامني هللن يعبللوب تللويف مبصللر ودفللن فيمللا ورمبللا هللو هنيللامني آ للر غلله إهلن يعبللوب (وام
أعلم) .
أما مبام براألة فيبع رال غرب مبام هنيامني هبضلع عشلراة ملن االمتلار ويبلول اهلايل أللبيليلة
أم براألة من الصحاهة ولعلل نسبة اىل (براألة البارألي) املتويف عام 11ه ل املوافلق 621م وهلو
هاعر عراألي هلا احلللاج هلن يوبلف الهبفلي وايل العلرا وفلر اىل الشلام وتلويف فيملا  ،ويلروى
أم ب لراألة املللذكور ه للمد البادبللية وادرك عصللر النب للو  ،ويبللع هللذام املبام للام اىل الغللرب مللن
أللبيليللة علللى هعللد حنللو ( )3كيلللومة منمللا علللى ريللق كفللار بللاها  ،وأألللام اليمللود علللى وألللف
هنيامني أللعة هلم هابم نيفي يامني .
()1

(ولعلاا من نمن المماليل) .
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 )2مدماي النبددي قددمعون  :يبللع يف هبعللة تعللرف ه ل رهللة هريكللة يف موألللع مللرج الللدار علللى هعللد
حن للو ( )2كيل للومة رللال غ للرب أللبيليللة وب لوار ت ل وآث للار صللمريا ومب للام عليللل ألب للة  ،وال
يعرف من هو رعلوم هلذا فلاذا أليل انلل رعلوم هلن يعبلوب فلال يعبل ذلل النلل تلو هلو
وأ وتة يف مصر  ،ولعلل رعوم أ ر غهه(( )1وام أعلم) .
 )3خربددة حافوتددا  :تبعللد و لوايل ( )3كيلللومة رللال أللبيليللة علللى ريللق أللبيليللة  -الأيبللة –
للولكرم  ،وكان للت وانوت للل ألري للة ع للامر األتأ للع الة للاهر هي للرب ع للام 663ه ل ل املواف للق ع للام
1265م نصللفما لالملله علللم الللدين بللنلر نالللب االملله جانللدار  ،وحتتللوي علللى اك لوام
عليما هلبف فخلار ودهلش وصلماريا منبلور يف الصلخر راهللا ملدافن وصلماريا أ لرى ،
وفيما مبام الشيخ مسعود .
 )4خربددة فددوفين  :يف ظللاهر أللبيليللة الش لرألي علللى مرتفللع تشللرف علللى هلللد أللبيليللة وعلللى
السللمول الغرهيللة وألللد وصلللما البنللاء والي لال عللام 1221م أي د لللت يف وللدود البلديللة ،
كان للت ص للوفني ألري للة ع للامر ألبل ل ع للام 1221ه ل ل املواف للق 1113م وأل للد دمره للا االتل لراك
لعص لليام أهلم للا ع للن دف للع الض لرالب  ،وحتت للوي عل للى آه للار للع وص للماريا ص للخرية ومغ للر
و زانل للاة وأك ل لوام ولل للار وأرض مرصل للوفة هالفسيفسل للاء  ،ومل للدافن صل للخرية يف راهلل للا ،
ومبرب يف جنوب الشارا املؤدي اىل ناهلس يف صوفني .
 )5خربة ال بال  :أو الأبلل وتبع جنوب هر أللبيلية وفيما مغاير وملدافن صلخرية وأكلوام
ولار وآهار .

 )6خربددة القريددة  :وتبللع جنللوب رهللة الأبللال ومتصلللة للا  ،وفيمللا مغللاير ومللدافن صللخرية
"فس للاألي" واآله للار البدمي للة ال للت دم للرة عل للى م للر العص للور وأم أللبيلي للة احلالي للة أألي للت يف
السم غريب اخلرب البدمية ( . )2ومن مغايرها مغار العامود هر مسلد الزاوية .

( )1

(أقام الياود علل بقعة النبي قدمعون قلعدة تددعل "فبدر الياهدا" وخربدة بري دة تقدع فدي ايض قدا ر

()2

(قلقيلية القديمة) .

ب ر فالا ه فمال التي ا ت باا الياود عام 1212م) .
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 )1مد دماي أوالد الع ددوام  :ويب للع جن للوب غ للرب وبل للل وعل للى هع للد حن للو ( )5كيل للومة جن للوب
أللبيلية وفيل ألبور ومبام عليل هناء ألبة وال يعرف امساء اصحاب الببور فيل اال أللول النلا
اع للا ألب للور اوالد الع لوام  ،واملع للروف تاراي لال ام الل لزهه ه للن العل لوام ألت ل يف واد الس للباا أل للرب
البصر هالعرا وال يعب انل دفن هنلا هالشلام ولعل هلذه الببلور ألبلور أنلا ملن أوفلاده أو
اوالد عوام آ ر (وام أعلم) .
 )1مقام النبدي اليدان  :ويوجلد يف ألريلة النليب اليلا عللى هعلد حنلو ( )4كيللومة علن أللبيليلة
علللى ريللق نللاهلس ه لرألال وعلللى املبللام ألبللة وهللد مسلللد النلليب اليللا ب لوار املبللام املللذكور
وهللاب املبللام يفللت علللى املسلللد  ،وال يعللرف هالضللبط هل نسللب املبللام للنلليب اليللا أوللد
الرب الكرام أم هو غهه .

 )2خربددة المدحددديه  :وتبللع علللى هعللد ( )5كيلللومة رللال هللر أللبيليللة  ،وفيمللا أللعللة أثريللة
ويناهيع ماء .
)11

خربة مجدل  :ألرب را عامر هلني أللبيليلة والأيبلة  ،دملرة يف الفلا املاضلية ونلزح

معةم بكاعا اللى كفر عبوط .
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حماي وعشائر قلقيلية حاليا
أوال  :أقدم العشائر الحاليين
بللبق أم ذكرنللا أم هأللوم مللن هللد كنانللة نزلللت أللبيليللة يف عمللد امل اليل هعللد احلللروب الصللليبية
وظمر منمم هعض العل اء واحملدثني ك لا هينلا بلاهبال  ،ون يبلق ملن أولئل االأللوام فيملا ملا نعللم
هلل ويةملر أعلم غادروهلا لسلبب ملن االبلباب ألبل علام 1111ه ل  ،إ نزللت عشلالرها احلاليلة
ألبل ولوايل مللالتني وجسللني بللنة ألادمللة مللن جنللوب الللبالد وابللتو نتما لتللوفر املللاء فيمللا ويللث
كللام يوجللد هئللر مللاء نبللع يف هبعتمللا وكللام الرعللا واملسللافروم يسللتبوم منللل  ،ولوجللود مسلللد
ع ري ألدا يف ذل املكام وهذه العشالر هي :
 )1ال ع ية والحاج حمدان في حمولة قريم  :وأصلمم من ألريلة "هريلر" ملن أع لال غلز

وهم من أألدم العالالة يف أللبيلية وتوجد هومسمم (هركلة عأيلة  ،وبلدر عأيلة) ومكاع لا

جنوب هر فرم فتوح ولع ألرية رأ عأية مسيت هابم جدهم عأية .
 )2الارقدديه وهددم ال قراقددع  :نزلوهللا اوالل مللن "يللالو" نلواوي البللد إ حلبمللم هعللد ذلل

هعشل لراة الس للنني آل ب للعاده وه للم م للن "ي للالو" ايضل لال  ،وي للذكر آل ب للعاده اع للم أليس لليوم
ولعلمم من هد احلريش هن كعب هن رهيعل اهن عامر البيسية .

 )3ال كبددايه  :وهللم مللن أألللدم عللالالة أللبيليللة أيضلال نزلوهللا هعللد آل عأيللة هوألللت ألريللب ال
يتلاوز الشمر وأصلمم ا بلاراة يف هئلر السلبع ملن جلذام البحأانيلة  ،أملا هلم فيلذكروم

أعللم مللن ن لواوي الأللالف يف احللللاز  ،ويب للول هعض للمم أم ا بارتللل يف ليبي للا هللم أأل للار م
واملعلوم أم ا بارتل يف ليبيا هم من الرباغيث أوالد أيب الليل ملن هلد بلليم العدنانيلة (وام
أعلللم)  .ولعل ا بارنللة يف ليبيللا مللن ا بللاراة يف هئللر السللبع د للوا يف بللليم  .وكللام آلل
جب للاره ه للوم يف ه للذه املنأب للة وي للث كان للت الس للياد (لم ددرنوف يوس ددف كب ددايه) يف زم للن
االتلراك وهللم مللن زع للاء صللف هللالي ن  ،وذكللر يل هلليخمم (عبددد الغددافر محمددد كبددايه)

أعللم ألللدموا مللن الدواميللة ن لواوي اخللي ل ( ، )1ولعلمللم كللانوا يف هاألللة احلأللب و رج لوا منمللا
( )1

(وهذا قول فعيف حي ت ر افام قدموا مع حماي داود وقريم ونيد ونهران وفمال في وقت واحد وليم هذا

ب ابت ألن قيوخ الحماي المذ وية لم يذ روا قدوم أل كبايه معام في فسم الممن "واهلل أعلم" ) .
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معمم ولكنمم نزلوها ألبلمم  ،وودثد اود اهايل هاألة احلأب وامسل صلربي وسلني العللي
زوج عفللاف هنللت ع للي عللارف العب للد ام انللل ال توج للد آثللار ب للاره يف هاألللة احلأ للب وال
توجد آلل وساين وآلل عويناة فيما آثار .
هين ا ذكر حم د صا اخلأيب صربي يف اورا لل كتب فيما تلاريخ أللبيليلة 1242/2/22م
أم آل جباره من العرب الي انية واعم نزلوا هاأللة احلألب و رجلوا منملا ملع هبيلة عشلالر أللبيليلة
واب للم ج للدهم ال للذي ك للام يف هاأل للة احلأ للب ه للو مص للأفى اه للو جب للاره وأل للد ل للف ثالث للة اهن للاء
(يوب للف  ،ووس للن  ،وكاي للد) وم للنمم احن للدرة ع للالالة جب للاره يف أللبيلي للة واأل للول لعل ل ذلل ل
صللحيحال ولكللنمم نزل لوا أللبيليللة اوال ونزلللت هبيللة العشللالر صللوفني أوالل يف نفللس الوألللت وهعللد
دم للار ص للوفني حلب للت هبي للة العش للالر هبلبيلي للة هع للد حن للو ( )51ب للنة م للن روجم للا م للن هاأل للة
احلأب .

رافيا  :حماي قلقيلية ال برا والعشائر المحالسة لاا
ظلللت أللبيليللة ألريللة صللغه ألليلللة السللكام إىل ام نزلللت فيمللا محايل مللن صللوفني اجملللاور هلللا مللن
الش للر عن للدما دمره للا االت ل لراك ع للام 1113م املواف للق 1221ه ل ل المتن للاا ب للكاعا ع للن دف للع
الضرالب وهذه احل اي والعشالر هي :
(داود  ،فدمال  ،قدريم  ،نيددد  ،نهدران) وأصل هللذه احل ايل ألبل صللوفني مللن هاألللة احلأللب ،
وال ف ددبر (ال ددبايفه) أص لللمم مللن الشلليوخ ن لواوي اخللي ل  ،وال الش ددن ي وأص لللمم م للن
هللنيط يف مصللر وألبلمللا مللن الع لرا نزل لوا صللوفني عللام 1131هل ل هللم والصللبارنل وهعللد تللدمه
صوفني رو ألسم منمم اىل ا يلل نلواوي غلز ونلزل ألسلم أ لر يف أللبيليلة وال صلحة لبلول ملن
يلزعم ام آل الشلنأي جلاءوا مللن ا يلل الم ا يلل كانلت يف ذلل التلاريخ لراب واللذي ع رهللا
حم للد أه للو نب للوة وايل ال للبالد هع للد ه للدم ص للوفني والة للاهر أن للل أب للكن فيم للا آل الش للنأي هع للد
رويلمم عن صوفني .
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وآل لللف وأصلللمم مللن هاألللة احلأللب والبلوا مللن جبللع كللانوا يف هاألللة ايضلال وآل الراعللي مللن

الضراغ ة يف الل ،الشرألية و وها وكانوا يف صوفني أيضال(. )1
وبلليأرة احل اي ل الكللربى البادم للة مللن ص للوفني وه للي داود وه للرا ون لزال وزيللد وزه لرام عل للى
بللكام أللبيليللة البللدماء مللن آل عأيللة واهلرهلليل وأوالفمللم مللن العللالالة املص لرية وغههللا هعللد
زمن ليس هالأوي وأد لتما يف أوالف معما وانضم لك وامولة عدد ملن العلالالة املصلرية
وغهها يث ال يزيد عدد وامولة عن غهها زياد كبه ا هالتوازم هني هذه احل اي .

رال ا  :العشائر الم رية األف :
ويف نفس احلببة تبريبال ويف عمد حم د علي هاها املصلري واهنلل اهلراهيم هاهلا يف ولدود االعلوام
(1115م – 1135م) ألللدم اىل ديللار الشللام االف مللن العللالالة واالفلراد املصلريني فلرارال مللن
دفللع الضلرالب الباهةللة الللت فرضللما احلكللام عللليمم وهرهلال مللن ا نديللة وهسللبب العنللف والشللد
والةلللم الللذي تعرض لوا لللل مللن ألب ل اولئ ل احلكللام وألللدر عللددهم هسللتة االف مصللري يف عمللد
واليللة عبللد ام هاه لا علللى عكللا وملللا رفللض عبللد ام هاه للا املللذكور لللب ارجللاعمم اىل مصللر
ورفض دفع الدين الذي ابتبرضل من حم د علي هاها باهبال عندما البل هل جملز حم لد عللي
جيش لال واربلللل اىل الشللام هبيللاد ولللده اه لراهيم هاهللا لرال فاوت ل يافللا يف  1تش لرين ثللاني عللام

1131م وكام ألد بلببل جليش أ لر اىل العلريش فاوتلملا إ اوتل غلز  ،وتبلدم اهلراهيم هاهلا
بيشللل فاوتل نللاهلس والبللد وويفللا إ واصللر عكللا يف  2كللانوم اول بللنة 1131م وانتمللى
يف  1وزي لرام 1132م واوت ل اثنللاء ذل ل الس لواو كلم للا و ل لراهلس وب للاعده يف ذل ل

االم لله اللبن للاني هش لله الش للمايب  ،إ افت للت اهل لراهيم هاه للا دمش للق فح ل ل وي للث ه للزم جيشل لال
عه انيلال كبلهال إ محللاه فحلللب فبلليالم ويللث هللزم جيشلال أ للر ود ل االراضللي الةكيللة يف أبلليا
الص للغرى واب للتوىل عل للى اض للنل فبوني للل وأب للر الص للدر االعة للم حم للد ره لليد هاه للا إ وص ل اىل
كوتاهيللة وتللد لت الللدول االوروهيللة يف األمللر واجت للع ممهلوهللا يف كوتاهيللة يف هللمر مللار عللام
()1

(في يواية عن محمود احمد ياعي أن اقايبام الءرا مة في اللبن الشرقية و وبان افلام من

فوفين ويحلوا عناا بعد هدماا الل اللبن و وبان) .
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1133م فبلرروا رجلوا أللواة اهلراهيم هاهلا اىل الللوراء عللى ام تكلوم بللوريا كلملا وواليلة أضللنة
الةكية تاهعة حمل د علي هاها مدى احليا هاالضافة اىل مل مصر .
وكللام اهلراهيم هاهللا ألابلليال يف جبايللة الضلرالب ويف اجبللاره النللا علللى اخلدمللة العسللكرية لللذل
ألامللت اله للوراة ض للده يف ال للبالد الش للامية  ،اص للة يف ن للاهلس واخللي ل ولبن للام ودمش للق وجب ل
الدروز وكانت الدولة العه انية تد الدبالس ضده هني أه الشام  ،وأرب السللأام حم لود
الهاني جيشال هبياد وافظ هاها للبضاء عليل وابةجاا ملا هيلده ملن االراضلي العه انيلة فسلارا
اهراهيم هاها بيشل وتغلب على ا يش العه اني يف نصليبني بلنة 1132م إ زوفلت جيوهلل
ود لللت أبلليا الصللغرى و ل ألارهللت مدينللة ابللتانبول وكللادة تسللتويل عليمللا فتللد لت الللدول
االوروهيلة (اجنللةا  ،وروبليا  ،واملانيلا  ،والن سلا) و لبللت ملن حم لد عللي هاهلا بلحب جيوهللل
م للن الوالي للاة العه اني للة ول للل مل ل مص للر ووالي للة عك للا م للد ويات للة يف اتفاألي للة لن للدم  15ر للوز
1141م وملا ن ينفلذ حم لد عللي ذلل جلاءة االبلا ي االوروهيلة وضلرهت مدينلة هلهوة يف
ايل للول ب للنة 1141م ونزل للت ا ي للوط العه اني للة واالجنليزي للة تباتل ل م للع االه للايل اهل لراهيم هاه للا
وضرهت ابا يلمم عكا يف تشرين ثلاني بلنة 1141م عندللذ أربل حم لد عللي هاهلا املرال اىل
ول للده اه لراهيم ه للا الء ع للن ال للبالد الس للورية  ،ومباه ل ذل ل اعةف للت الدول للة العه اني للة وال للدول
االوروهيللة هببللاء حم للد علللي هاهللا واليلال علللى مصللر مسللتبالل هومورهللا الدا ليللة  ،علللى ام يتلوارص

وك مللا أوالده مللن هعللده االكللرب فللاالكرب  ،وألللد مسيللت مصللر ديويللل أي واليللة ممتللاز ودعللي
حم د علي لديوي مصلر  ،أملا أصللل فملو ملن هللد ألوللل يف البلبلام جلاء ملع ا ليش العه لاني
ال لراج ن للاهليوم م للن مص للر  ،ف للارتبى ب للده وعببريت للة ووس للن ب لهتل اىل رتب للة ألال للد يف ا لليش

العه للاني  ،واوبللل أهل مصللر ونللادوا هللل واليلال علللى مصللر هعللد للروج الفرنسللني منمللا وابللتعأفوا
السللأام العه لاني عللى املوافبلة عللى تنفيلذ رغبللتمم فوافلق السللأام بلليم الهاللث عللى لللبمم
وذل عام 1115م .
ويف تل الفة من وكم حم د علي هاها ألدمت عالالة وافراد مصلريني اىل هلالد الشلام ك لا
ذكرنا ونزل منمم يف أللبيلية عالالة كهه هي :
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(الح ددوتر  ،واس ددميل  ،الن ددا وي  ،الح ددردان  ،الب ددان " ،عب ددد الع ددال ادوي ددل"  ،كب ددر ،
الشنيل  ،ابو الع ا ) وغههم ود

هؤالء يف محولة هرا .

(والسيومي  ،وابو العدل  ،والقبعه  ،وابو تياب  ،وتيتان) ود ل هلؤالء يف محوللة زهلرام يف
وامولة داود .
(ال ابو حسنين  ،والبغداد  ،والجرمي) ود

هؤالء يف محولة داود .

(ال االقرع ) وألد والفوا آل زيد ووالف فريق منمم وهم (ال موسىاالقرع) محولة نزال
(وال عامر  ،والشن ي  ،وموافي) والف هؤالء محولة نزال .

يابعا  :عشائر مستلسة االفول :

ويف ودود تل احلببة الت دمرة فيما صوفني علام 1113م املوافلق 1221ه ل نزللت أللبيليلة
عشللالر أ للرى د لللت يف حتالفللاة م لع احل اي ل االرهللع الكللربى يف أللبيليللة (داود  ،ق دريم ،
فمال  ،نيد) وهي :
(ال ق مي ددر  ،وال دددعان  ،وحسد دداين  ،واب ددو خ ددديج  ،وعيد ددام  ،وقد د اية  ،وبر د ددات ،
والعويتافي  ،وال وع  ،وخلي فريج )( )1والفوا محولة هرا .

(وال ملح ددم  ،وع ددودة  ،وس ددعاده  ،ولب دداط  ،والس ددويافي  ،وقع دددان  ،وقراق ددع وفد دريج )
والفوا آل داود البباىل .
(وياسين الظاهر  ،والحويافي ) والفوا آل جعيدي من محولة داود .
(قعيا ) والفوا آل نوف من محولة داود .

(وال نهران)( )2وهي عشه كبه ألي زهرام اهن ا ت داود وألد والفوا محولة داود .
(وال الراعي  ،والحجاي( ، )5وفتوح قسدم  ،وابو مريم) والفوا آل زيد

()1
()2
()3

(سنأتي علل ت ر تسافي افولام عند ال كم عن

(من باقة الح ا) .

عشيرة مناا بالتس ي أن قاء اهلل) .

(قسم منام حالف ال نهران "ان الحجاي وفتوح وابو مريم فملوا قلقيلية بين عام 1233م –

1213م في الن ف االول من القرن العشرين ) .
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(وال عسافه وخلف وقسم من الحجاي) والفوا آل زهرام يف محولة داود .

خامسا  :العشائر التي فملت قلقيلية في حدود حرب 1212م في عام
الن بة:
ويف ع ل للام النكب ل للة ع ل للام 1241م واو ل للتالل اليم ل للود لفلس ل للأني ت ل للدفق االالف م ل للن الالجئ ل للني
الفلسللأينني اىل أللبيليللة وهللم مللن ألللرى يافللا ومنأبللة إجلي ل والسللاو احملللاذي هبلبيليللة وهللم :
(أهدالي سدر سدابا  ،وبيدداي عددن  ،ومسد ة  ،وأكليد  ،وسدديدفا علدي  ،وعدرب القرعددان ،
وابو لبدة  ،وابو ملوح  ،والشوب ي  ،وابو حق  ،وسلمه) وغههم
وأبللتو ن كه لله م للن ه للؤالء االجئ للني أللبيلي للة ف لزاد ع للدد ب للكاعا وم للن عش للالر كف للر ب للاها ال للت
اب للتو نت أللبيلي للة ( :ال الولويد د  ،وكب ددر  ،وع ددكن  ،والبكس ددمه  ،وب دددير  ،وس ددويلم ،
والعربان  ،وداود  ،وعليان  ،والنجاي  ،والس يا) وغههم .
ومن عشالر أجلي ( :أبو اسنينه  ،وفءيله) .
ومن الشيخ مونس ( :ابو ديه  ،وقلويت  ،والم ا سه) .
ومن هيار عد ( :ال النيص  ،ومشرفه) .
ومن مسكل ( :ال الشبي ي  ،والجيوسي  ،وم لا  ،وابو احون ) .
ومن بل ل ( :ال سويدان) .
ومن بيدنا علي ( :ال الدلو  ،والنبري ي  ،والقرم) .
ومن فلل ( :ال ابو يَمن  ،والدما ي) .

سادسددا  :وفددي حددرب عددام 1231م وبعددد احددتكل س درائي للءددسة الغربي دة وق دداع ددمة
والجدوالن فملددت قلقيليدة عددائكت يدرة مددن قدرا الءددسة الغربيدة وق دداع دمة  ،و مددا فملاددا
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االج مددن الءددسة والق دداع ومددن التجدداي مددن فددابلم ويام اهلل والسلي د و يرهددا واسددتو ناا
ال يددر مددنام وتلددل لي وفددوا ق دريبين مددن امددا ن عملاددم فددي س درائي لددذلل انداد عدددد
س د د افاا وبلد ددغ فحد ددو ( )55السد ددا فد ددي اح د دداءات 1221/1م أ بقد دددي ( )5أفد ددعاج
عددهم عام 1231م  ،ما اتسدعت يقعدة مسداحة العمدران فيادا واندادت مسداحتاا الدل
( )5أفعاج مساحتاا عام 1231م .

في ت را السبر عن هدم فوفين
كانللت ص للوفني ألريللة صللغه موهولللة هالسللكام ألب ل تللدمهها عللام 1113م  ،وتبللع يف ظللاهر
أللبيلية الشرألي على تلة مشرفة على السمول الغرهية البريبة منما  ،وهي اليوم 1221م ضل ن
ودود هلدية أللبيلية وأمتد اليما البناء احلديث .
وكام يف صوفني أللعة ألدمية وصينة وهي تعترب اودى ألرى هد صعب يف العمد العه اني .
لمحة تاييسية عن احوال البكد قبي هدم فوفين واالسباب التي أدت الل هدماا :

كانللت مشلليخة الللبالد يف ذل ل العمللد للليايسللل (يف هلللد كللور) وا يايسللل مللن هبايللا روبللاء
االجناد من امل الي املصريني  ،ويف اوابط البرم الهاني عشر اهلللري ألاملت فتنلة هيلنمم أدة
اىل نزا مشيخة هد صعب منمم وتعيني مصأفى ه وألام هليخال عللى هلد صلعب  ،وأدى
ذلل اىل وللدوص ن لزاا ويل هللني البيكللاة ( وألللام) وا يايسللل  ،وهعللد هضللع بللنني أبللةجع
ا يايسل املشيخة على هد صعب .
ومللا ضللم جبل نلاهلس للللزار عللني أبللعد هل وألللام هلليخال علللى هلد صللعب  ،إ عللني احلللاج
حم د ه وأللام  ،فبلام ا يايسلل هالتلآمر ضلدهم وأورأللوا اللذ الر اخلاصلة هلا يش وعبوهلا ،
وأ رب البيكاة الدوللة هلذل فسلخأت علليمم وجلردمم ملن األألاعمم وولرمتمم بلكىن يلع
ألللرى هللد صللعب اال ثللالص ألللرى  ( :ددوي  ،وايتدداح  ،وقلنسددوة)  ،فهللارة عشللالر هللد صللعب

من أج هيو مم ا يايسل  ،و اردوا عساكر موبى ه وألام فانسحبوا اىل ناهلس .
ويف بللنة 1211ه ل مللاة أمحللد هاهللا ا لزار وايل الشللام وصلليدا  ،وعينللت الدولللة مكانللل حم للد
هاها اهو امللر  ،إ علزل موبلى هل علن متسلل ية نلاهلس وعلني هدللل أمحلد أغلا ا لرار  ،وفبلد
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اهن ع ل مشيخة هلد صلعب  ،إ علني يوبلف أغلا ا لرار عللى نلاهلس فوعلاد للليايسلل زعاملة
هد صعب ورد جيوط الشمايب والكرجي عن ناهلس وعبلد صللحال ملع ظلاهر الع لر الزيلداني ،
وألاوم كليرب الفرنسي أود ألاد جيوط ناهليوم يف املرج .
وهعلد انتملاء وكلم حم للد هاهلا اهلو امللر عللني عللى الشلام عبلد ام هاهللا العةلم  ،وعللى صلليدا
بلللي ام هاهللا ا لزاري  ،فابللرا البيكللاة اىل الشللام هعللد م للوة يوب للف ا لرار  ،وأبللتأاعوا
احلصول على متسلل ية نلاهلس ملوبلى هل وأللام  ،ومشليخة هلد صلعب حمل لد هل وأللام ،
فعاد العداء هينمم وهني هيوخ البالد .
فهللارة الن لواوي فللوور موبللى ه ل زيتللوم هال للل  ،وصللار يتحللرط هالعشللالر املناهضللة لللل ،
فوهام العسليل أود هيوخ الشتيواة وبلنل ولكنل ابتأاا اهللرب  ،وأللبض موبلى هل عللى
الشيخ علي هن وسلن السللي ي ملن آل عفانلل هليوخ احللواتره يف بللفيت وضلرهل مثلانني جللده
 ،فاوتا زع اء البالد على ذل لللوايل فعزللل ووىل مكانلل أمحلد أغلا يوبلف ا لرار وواله عللى
متسل ية ناهلس وذل بنة 1226هل " .هدم صوفيلن"
ولكللن ن يأل االمللر لللل ويللث تللويف مؤيللده وناصللره وسللن أغللا الن للر  ،فابللتأاا موبللى هل
وألام أم صص على متسل ية نلاهلس ملر أ لرى ملن وايل الشلام  ،ك لا وصل عللى مشليخة
ه للد ص للعب ألب للعد حم للد ه ل وأل للام  ،وأث للار ذل ل غض للب ا يايس للل فحرض لوا عش للالر ه للد
صعب على عدم االنبياد ألبعد هل ون لرب موبلى هل إ ضلاعمم  ،ومللا ملر هاهلا اللدوره
 ،اه لراهيم هاه للا (مبع للوص وايل الش للام) ورض للل موب للى ه ل عل للى ا يايس للل  ،فتحص للن حم للود
العود ا يوبي يف صوفكن وورض أهلما على منع دفع الضرالب للباها والعصيام  ،وألاومتلل
عشالر البالد وعشالر صوفكن  ،فابتنلد اهلراهيم هاهلا هلوايل الشلام فوجنلده امللذكور هسللي ام
هاها ا زاري وايل عكا (وهو من ممالي ا زار) فورب اليل جيشا ليلربه على التسلليم فلرفض
فما مللا وألصللفما هاملللدافع و ل دمللرة وتشللتت أهلمللا ورولللت عشللالرها ال للى أللبيليللة اجملللاور
واىل صيدا ولكرم وغهها( .)1وكام ألالد ا يش قمدين ا ا ال رد .

( ( )1ان تلل عام 1222هد الموافق عام 1215م ) .
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وعش ددائرها الت ددي فمل ددت قلقيلي ددة ه ددي ( :داود  ،وقد دريم  ،وفد دمال  ،وني ددد  ،والراع ددي (،)2
وفبر  ،ونهران  ،والشن ي  ،وخلف) و يرها .
ويح مناا الل فيدا ول رم ( :ال االققر) أألارب آل االهبر من كفر ثللث ويلث رول
جللدهم هعللد هللدم صللوفني اىل ألريللة جيللت إ انتبل اىل فلللل إ نللزل كفللر ثلللث وع للر هنللوه عزهللة
االهبر وبكنوها (. )3
وأ ذ اهراهيم هاها أرهعني أبهال من وجمالما مع الشليخ حم لود علود اىل البلد وملنمم احللاج
عب للد ام ال للداود ه لليخ محول للة داود  ،وهن للاك هواب للأة حم للد أغ للا الن للر متس لللم الب للد أ ل للق
بلراومم لبللاء ( )51ألرهلال فديللة عللن كل هللخ  ،وأ لللق بلراح حم للود عللود ا يوبللي لبللاء
الفي ألرط فدية عن نفسل ومنع من التد يف هيء (. )4
وكللذل ورد ه للدم ص للوفني يف ت للاريخ ا للرب (ج )542 3م للع ا للتالف هس لليط يف ألص للة
هللدمما عللن الروايللاة السللاهبة ويللث ذكللر ا للرب أم الللذي هللدمما هللو عبللد ام هاهللا العةلليم
وايل الشللام وانللل واصللرها بللتة أيللام وجلللب اليم للا املللدافع مللن يافللا وض للر ا للا فألللب أهلمللا
األمام فومنمم .

أما رواياة اه أللبيلية عن تل احلادثة فذكر هيوخ منمم ام الذي هلدم صلوفني هلو اهلراهيم
هاها وذل هسبب امتناا اهلما عن دفع الضرالب(. )3
(( )2ونيعم محمود احمد الراعي ان اقايبام الءرا مة في اللبن و وبان يحلوا عن فوفيدن
بعد هدماا ) وااليكا ان الع م هو ال حيا أ ان ال الراعي في قلقيليه كاءوا من اللّبن

الشرقية .
( )3

(ويد ت ددر هددذه الحددوادو فددي تدداييخ كبد فددابلم والبلقدداء الحسددان النمددر ج" 1ع-252

()4

( حسان النمر ج" 1ع-252ع. )"235

ع "235وفي تاب بكدفا فلس ين لم
( )3

سل مراد الدباغ ج" 5ع-231ع. ) "212

(وت ر م حمد فالا الس يا فبر في اوياقدة افده لدا مدنام تجايدم كمد ليءدمه الدل قافلدة

الحج ولم يجدوا من يقرأ لام يسالة الباقا و دان يكد

ريدا فدي القريدة هدو عبدد اهلل السدنيسي وهدو
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ك للا ذكللر يل الشلليخ عبللد الكللرا حم للد وسللن صللربي ام البالللد الةكللي ضللرب جللدهم صللا
حم د صربي وكام أمام مسلد ها صفعل كفال .

وهذا ما أفتال الينا من خبر تدمير فوفين ويحي حمايلاا من ب ون ال تا
واحادي النان .

أفول حماي قلقيلية وعشائرها ال برا
وت ر األقوال في أفساباا

قددايل فقددرأ الرسددالة ويد علياددا دون علماددم و تددا "سددمعنا وع ددينا" وسددلماا للرسددول وقرأهددا الباقددا

وأيس من اخب ر الوالي ف لدا منده ان يوافد سديره للحدج وبعدد الحدج يعداقبام وفدر الغريدا فلقدا
"عبد اهلل الساي" وبعد عدودة الباقدا مدن الحدج فدرباا بالمددافع فددمرها ووقدع يئيسداا فدي االسدر مدا

أسر يره وفسذ فيه ح م االعدام  ،واختلف في تلل الرئيم فقي هو من ال نيد وقدال اخدرون هدو

مددن ال حمدددان فددمال وقي د هددو الشدديخ محمددد الب دده قدديخ حمولددة كبددايه "وت ددر لددي امددين محمددد
الم ر وعلي عبد اهلل فبر " افه محمد ابو الشيخ من ال بش نيد  ،وقال أخر هو الشيخ عبد
اهلل كد ال السنيسي من ال الساي من ال نيد وقي ان الشيخ عبد اهلل قدد فدر فلقدا بالسداي  ،وت در

أخرون افه عبد العميم الحمدان النمال وأف ر ال فمال تلل وقالوا ان عبد العميم المذ وي قت بق ع
ياسه وافه عبد العميم المذ وي قد قت بق ع ياسه وان الذ خونف هو من ال نيد وت ر لدي الحداج

عبود "عبد الرحيم محمد حسين فمال" افه من داي برهم وااليكا افه من ال بش نيد كدد ال ابدو

الشيخ "واهلل أعلم) .

15

كانت عشالر أللبيلية (داود  ،وقدريم  ،وفدمال  ،ونيدد  ،ونهدران) تبليم يف هاأللة احلألب ألبل
رويلم للا ع للن ص للوفني يف أللبيلي للة  ،وتع للود أص للول ه للذه العش للالر ألب ل هاأل للة احلأ للب اىل أص لللني
تلفني :
االول  :الدواميللة مللن أع للال اخلليل ومنمللا عشللالر (داود  ،وق دريم  ،وف دمال) وكانللت يف هاألللة
احلأب عشه واود وجد هذه العشالر داود االكرب .
ال افي  :املعاينة من معام وهم عشه (نيد) ويذكروم أعم أألارب الكريشام يف معام .

أمللا (آل زهلرام) وهللم يف وامولللة داود فبيل هللم إ للو داود( ، )1وأليل أصلللمم مللن لله ويفللا
نزللوا هاألللة احلأللب وصللاهرهم جللد آل داود ومنمللا نزللوا اىل صللوفني فبلبيليللة وهللم مللن أوللالف
آل داود .
ومن عشالر أللبيلية اال رى الباألانيلة األصل ( :ال خلدف) ويلذكروم أعلم ملن صلانور نلواوي
جنني نزلوا هاألة احلأب فصوفني فبلبيلية ووالفوا آل زهرام .
(وال القددوان) وأصلللمم مللن جبللع ن لواوي جنللني نزل لوا هاألللة احلأللب أوالل إ رج لوا منمللا مللع
غههم من العشالر اىل أللبيلية .
(وال كبايه) وهم من العرب الي انية من ألبيلة جذام وألي من ممره من محه البحأانية .
(وال برهم) يف وامولة زيد كانوا يف هاألة احلأب وا تلف يف اصلمم ألب ذلل فبيل أصللمم

من دورا اخللي ( )2واعم ليسوا ملن آل زيلد أصلالل وامنلا هلم ملن اوالفملم وأليل هلم ملن آل زيلد
ومن أألار م وسب رواية أمني حم د املصري وأ ية أمحد املصري ( )15بنة.

(وال عساف دده) ي للذكروم اع للم نزلل لوا هاأل للة احلأ للب و رجل لوا منم للا م للع هبي للة العش للالر اىل أللبيلي للة
وو للالفوا آل زهل لرام يف وامول للة داود  ،وأص لللمم ألبل ل ذلل ل م للن آل عفان للل ه لليوخ احلل لواتره يف

بلفيت .
أما هبية العشالر املختلفة األصول يف محاي أللبيلية فسنو عللى ذكرهلا عنلد احللديث علن كل
عشه هالتفصي .
()1
()2

(حسا يواية عن محمد علي فالا ه فمال) .
(ولعلام من الدوايمة) .

16

ت ر فسا عشائر داود وقريم وفمال في قلقيلية
وقدوم ال الغماي ال وفي الل فلس ين
ذكرنا باهبال أم العشالر امللذكور تعلود هوصللما اىل الدواميلة ملن أع لال اخلليل ك لا ذكلر هليوخ
مللن أللبيليللة ذل ل مللنمم عبللد الللرزا اهللو هكللر العلللي  ،وحم للد علللي صللا للل ن لزال  ،واحلللاج
أب للعد نوفل ل  ،واه للراهيم ره لليد عب للد ام داود  ،وج للدي عب للده عب للد ام وس للن ب لللي ام داود
وغللههم وك للا ورد يف هأللوم الكتللب ( تدداب بكدفددا فلس د ين لم د سل الدددباغ) ( ،و تدداب
تاييخ كب فابلم والبلقاء إلحسان النمر) .
ويث ا ع معة مم ام عشالر (داود  ،وقريم  ،وفدمال) تنتسلب اىل عللي الغ لاري الصلويف

املدفوم يف هلد الدوامية(. )1

فددي ت ددر فسددا الغمدداي ال ددوفي  :ورد يف ذكللر نسللب الغ للاري يف كتللاب عللن الدواميللة مللن
تاليف هاوث من الدوامية  ،ويث ألال إم أص الشليخ عللي الغ لاري ملن املغلرب  ،وأم جلده

وهللو أمحللد هللن عبللد السللالم هللن املشلليش املللدفوم يف الةاهريللة جنللوب غللرب اخللي ل هللو الللذي
جللاء مللن املغللرب مللن هلللد غ للاره فنسللب اليمللا فبي ل الغ للاري وكللام هلليخال صللوفيال ألللدم مللن
املغللرب اىل مصللر فاحللللاز ويللث أدى فريضللة احلللا إ ألللدم اىل البللد مللع عللدد مللن احللللاج
املغاره للة لزي للار املس لللد االألص للى والص للال في للل وأثن للاء الزي للار م للرض فوه للار علي للل احلك للاء أم
يسكن الريف لنباو هوالل وصفاء جوه وذل عالج علتل  ،فذهب اىل منأبلة اخلليل وبلكن
يف الةاهرية  ،وهفاه ام .
وتللزوج الشلليخ أمحللد الغ للاري مللن عاللللة ايب عللالم يف الةاهريللة  ،ورزألللل ام هولللدال مسللاه "عبددد
الددايم" ومللا هلب ابللتخدمة الدوللة جاهيلال للضلرالب  ،وتلويف أهلوه ودفللن يف الةاهريلة وللل مبللام
هسيط معروف يزوره النا .
ويعللود نسللب أمحللد الغ للاري اىل األهلراف الداربللة مللن ذريللة أدريللس هللن عبللدام هللن وسللن هللن
احلسللن هللن أيب الللب كللرم ام وجمللل أهللن عللم الربللول حم للد صلللى ام عليللل وبلللم مللن ألبيلللة
()1

(دمر الياود هذه البلدة عام 1212م وأقاموا علل بقعتاا مستعمرة) .
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ألريش العدنانية وأبم أهيل الكامل (( )1عبد السدكم بدن مشديش بدن أبدي ب در بدن علدي( )2بدن

حرفه( )5بن عيسل بن سالم بن كعسر بن علدي بدن أحمدد( )1بدن عبدد العميدر بدن عبدد اهلل
بن ادييم االفغر بن أدييم اال بر بدن عبدد اهلل بدن حسدن الم ندل بدن الحسدن بدن علدي
ابن أبي الا رم اهلل وكاه بن عبد الم لا بن هاقم القريشي)(. )3

وورد امسللل يف كتللاب تنبللي روضللة االزهللار يف مناألللب الشلليخ عبللد السللالم االمسللر مللع ا للتالف
هسيط يف هعض االمساء ويف عددها ويث جاء فيل ( :عبد السدكم بدن مشديش بدن أبدي ب در
بددن يواح بددن عيسددل ابددن ابددي القاسددم بددن مددروان بددن حميددده بددن علددي بددن عبددد العميددم بددن
ادييم) .
ويف رواية أ رى يف نفس الكتاب "لعلما االرج " (عبد العميم بن عبد القدادي بدن أحمدد بدن
عبد اهلل بن أدييم االفدغر بدن ادييدم بدن عبدد اهلل بدن حسدن بدن الحسدن بدين علدي ابدن
ابي الا رم اهلل وكاه) .

وهذا اال تالف يف ذكر أمساء أهاء الشيخ عبد السلالم هلن مشليش وتبلدا هعضلما عللى هعلض

ويف عللددها راجللع اىل للول العمللد وعللدم وفةمللا مللن ألبل الللروا  ،واملؤر للوم ا عللوم أم عبللد
الس للالم ه للن املش لليش ه للو ا للد االعل للى للس للاللة العلوي للة يف املغ للرب  ،وال اتل للف أو للد عل للى
انتسللاهل لتلل الدووللة الش لريفة الأللاهر  ،وأم نسللبة ينتمللي اىل أدريللس االكللرب هللن عبللد ام هللن
وسللن هللن احلسللن هللن علللي اهللن ايب الللب كللرم ام وجمللل  ،وكللام ادريللس املللذكور ألللد فللر مللن
احللللاز اىل املغللرب هعللد فشل ثللور ألللام للا االهلراف يف احللللاز بللنة 162ه ل هبيللاد احلسللني
هللن علللي هللن وسللن هللن احلسللن هللن علللي اهللن أيب الللب كللرم ام وجمللل ويللث هللا وا املدينللة
()1

(حسا ماويد في المنجد الم تبة الشرقية  ،و ما ويد في اعكم المي لي المجلد  1ع. )23

()2

(في المي لي "ابو ب ر بن علي" وسق "علي" في النجد  ،وفي اعكم المي لي "حرمه" بدل

()3

(في تاب تنقيا يوفة االنهاي ت ر "يواح" بدل حرفه) .

حرفه) .
()4
()5

(في الم دي السابق ت ر "حميده" بدل أحمد) .

(وفي تاب اعكم المي لي أن اسم "مشيش" هو "سليمان" وأن اسم "أبي ب ر" هو "من وي").
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املنور وعبوا هيت املال وكام وايل املدينة ع لر هلن عبلد العزيلز اخلألايب يف زملن اخلليفلة العبابلي
موبللى اهلللادي إ غادروهللا اىل مكللة فوربل اللليمم اللوايل جيشلال هبيللاد حم للد اهللن بلللي ام هللن
علي العبابي والتبى لم يف موألعلة "فدخ" وهلزممم وألتل يف هلذه املوألعلة احلسلني اهلن عللي هلن

وسللن رليس للمم وألت ل عللدد مللن االه لراف وأب للر هعض للمم وف للر أثن للام مللنمم للا ( :أديي ددم ،
ويحيل) اهناء عبد ام هن وسلن هلن احلسلن هلن عللي اهلن أيب اللب كلرم ام وجملل ويلث فلر
ادري للس اىل املغ للرب والتل للو اىل الربه للر يف مدين للة وليل للي فنص للروه وأب للس دول للة االدارب للة ب للنة
112ه ل  ،وفللر صللال اىل هللالد اللليلم ويللث ابللس فيمللا دولللة  ،ويف زمللن هللاروم الرهلليد ركللن
ألاللده الفضل هلن صلال الربمكلي ملن مما لتللل علن اللد ول يف معركلة وامسلة معلل ومناجزتلل ول
ابتسلللم لللل صللال بللنة 116ه ل ويللث بلللن يف هغللداد وكلللف اخلليفللة جعفللر الربمكللي رابللتل
أما ادريس فوصل مدينلة وليللي بلنة 112ه ل وكلام واليملا ابلحق هلن حم لد هلن حم لد هلن عبلد
احل يد فالتلو ادريس اليل وا ربه هنسبل فناصره هببال الربهر ومنما أورهل ألبيلتل واجاره إ اوتل
تل سام وغلب امهها حم د هلن لزر امله جلراوه ملن زناتلل فبايعلل واأللام لا ملد وهلىن مسللده
فيما بنة 114هل  ،وأين ابتياللل على املغرب االألصى بنة 113هل .
وتزوج ادريس من الربهر من امرأ امسما كههه (وألي كنلزه) وألوي امره  ،وعلم هلل هلاروم الرهليد
العبابي فورب اليل رجالل امسل بلي ام هلن جريلر ولببلل (الشل اخ الي لامي) اللذي اوتلال عللى
ادريس وركن من د السم لل واهلرب اىل هغداد وتويف ادريس على اثرهلا بلنة 111ه ل ودفلن
يف هلد زرهوم .
في ت ر السبر عن ادييم ال افي وأبنائه :

كانت املرأ ادريلس االول ولامالل فوضلعت وللدال مسلوه ادريسلال بلنة 111ه ل يف لادى اآل لره
 ،وكفلل موىل اهيلل "ياقدد" وألتل راهلد مسل ومال بلنة 116ه ل  ،فكفللل رجل ملن الربهلر يلدعى

"بالددول" وملللا غلللب اهلراهيم هللن االغلللب لللول وألتلللل عمللد هالوصللاية عليللل أليب الللد هللن يزيللد

هن اليا العبدي الذي هايع ادريس بنة 111هل  ،ويعترب ادريس الهلاني هلو املؤبلس احلبيبلي
لدولللة االداربللة إ ألت ل ادريللس الهللاني ابللحق هللن حم للد الللذي ناصللر اهللاه وع للره ( )15عام لال
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فغضللب عليللل الربهللر إ صللاحلمم وهللىن ادريللس الهللاني مدينللة فللا وجعلمللا عاص ل تل وتللويف بللنة

213هل (. )1
وكللام ادريللس الهللاني ألللد وىل اهللن ع للل حم للد هللن بلللي ام هللن عبللد ام هللن وسللن علللى تل سللام
وابتب

ا هنوه ومسيت "بالدولة السليمافية" .

أوالد ادييم ال افي  :عبب ادريس الهاني عشر اهناء وألي ( )11ولدال وهم :

 )1محمددد بددن ادييددم  :الللذي وكللم هعللد أهيللل ومللن ذريتللل آل السللاداة يف مصللر ،وألسللم
حم د هالد املغرب هني أ وتل اله انية(. )2

 )2عمر بن ادييدم  :وكلم تل سلام وترغلل وملن عببلل هنلو محلود اللذين أبسلوا هللم دوللة يف
ألر بلة هاالنللدلس وهللم هنللو محللود هللن مي للوم اهلو العلليش وامسللل "علللي هللن عبللد ام هللن ع للر
هن ادريس" ومنمم الشيخ اللوايل البألب الرهلاني اهلو احلسلن الشلاذيل وامسلل "عللي هلن عبلد

ام هن عبد ا بار هن تيم هلن هرملز هلن ولاين هلن ألصلي هلن يوبلف اهلن يوهلع هلن ورد هلن
ايب هأال علي هن امحد هن حم د هن عيسى هن ادريلس هلن ع لر هلن ادريلس"  ،وتلويف اهلو
احلسن الشاذيل املذكور يف محيهراء هصحراء عيذاب يف جنوب مصر(. )3
 )3القاسم بن ادييم  :صل أ وه حم د كم ببتل و نلل ويتألاوم وأللعلة وللر النسلر
ملن هلالد غ لاره  ،وملن ذريتلل هنللو ع لرام هفلا ملن ذريلة صللال احللو ي هلن حم لد هلن صللال
الع لوام "الهالللث" هللن البابللم( ، )4وهللم هببللاء أه ل البيللت هنللاك والسللاكنوم هبيللت جللدهم
أدريس .

 )4داود بن ادييم  :وكم هالد هواره وتسول وتازي وهالد ألبال غياثل .
 )5يحيل بن ادييم :

كم البصر والعرالش وأصيال .

 )6عيسل بن ادييم  :وكم هالل وأزمور وتامسنا وبال .
()1
()2
()3
()4

(قي مسموما  ،وقي اعترفت حبة عنا في حلقه فمات) .

(ولع اخوته اآلخرين افوا فغايا) .

(عن تاب تنقيا يوفة االنهاي ع. )251

(عن مقدمة بن خلدون) .
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 )1حممة بن ادييم  :وكم وليلي واع اهلا .
 )1عبددد اهلل بددن اديي ددم  :ومللن ذريتللل الف لواته والعوابللا يف ليبي للا مللن هللد ليفللة "فيت للور"
ويوبف "اهو عوبلل" اهناء احلاج عبد ام املعروف هنبيل هلن عبلد العزيلز هلن عبلد البلادر

هن امحد هن عبد ام هن ادريس ومنمم هنو املشيش امللار ذكلرهم اللذين ينتسلبوم الليمم آل
العلللي يف البللد وهللم مللن ذريللة حم للد هللن عبللد السللالم هللن املشلليش املللدفوم بباليللا وامسللوه
هالعلي نسبة اىل جب العلم املدفوم فيل عبد السالم هن مشيش والواألع ألرب تألوام هلبالد
املغرب  ،ومنمم محاي "داود  ،وهلرا  ،ونلزال" يف أللبيليلة "ومسلاره ومنصلور" يف له هلد
صللعب وكهلله مللن أه ل الدواميللة وهللم مللن ذريللة امحللد هللن عبللد السللالم ك للا مللر معنللا وهللو
املع للروف "هومح للد الغ للاري" امل للدفوم هالةاهري للة ونس للب اىل غ للاره ألن للل أل للدم م للن هالده للا
وغ للاره ألبيلللل مللن الربهللر وهللالد غ للاره تبللع رللال املغللرب وألللد بللكن االداربللة هالدهللا هعللد
زوال ملكمم وتبع هني نلل غرهال وتأوام هرألال .

 )2علي بن ادييم  :ليس لل هوم يذكر .
)11

أحمد بن ادييم  :وكم مكنابل وتادال .

ونشللبت اخلالفللاة واحلللروب هللني اهنللاء ادريللس وانتبلللت نتيلللة ذل ل أمللالك عيسللى والبابللم
اللذين ثاروا على ا يم ا حم د اىل ع ر هن ادريس(. )1
وتوارص اعباب ادريس املل من هعده اىل ام ألضى على ملكم هفلا الباللد الشليعي "مصلالل
هللن وبللو هللن منللازل املكنابللي" وهللايع آ للر ملللوكمم فيمللا وهللو صللال هللن ادريللس هللن ع للر هللن
ادريللس لعبيللد ام الشلليعي الفللا ي يف تللونس علللى يللد ألالللده مصللالل هللن وبللو وأهبللاءه علللى
فللا إ نكبللة بللنة 312هل ل  ،إ ركللن احلسللن احللللام هللن حم للد هللن البابللم هللن ادريللس مللن
االبيالء على فا ون يأ االمر فيما اذ ها ل البالد الشيعي موبى هلن ايب العافيلة ملن هلد
ايب نلزول ملن مكنابلل واوتل فلا وأ لرج مللا تببلى ملن االداربلة منمللا فلذهبوا اىل أللعلة ولللر
النسللر يف جبللال غ للاره يف هللالد الريللف وا للذوها معب لالل هلللم كللام ذل ل بللنة 313ه ل ل وك للام
رليس للمم حم للد هللن اه لراهيم هللن حم للد ه للن البابللم هللن ادريللس وملك لوا ه للالد الريللف هع للد زوال
()1

(دائرة المعايج االسكمية مجلد / 1أ /ع. )13
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ملكمللم هفللا اىل أم ألضللى االمويللوم يف االنللدلس علللى آ للر ملللوكمم فيمللا وامسللل احلسللن هللن
البابم كنوم هن حم د هن البابم هن ادريس عللى يلد الباللد غاللب واللوزير صلال هلن حم لد هلن
اه ل لراهيم التلي لليب ب للنة 363ه ل ل يف عم للد اخلليف للة احلك للم ه للن الناص للر األم للوي وأ ل للذوهم اىل
االندلس وهعد بنتني رولمم اخلليفة اىل مصر بنة 365هل ونزلوا بوار العزيز معد هالباهر .
في ت ر اسماء اعكم وعائكت من األدايسة في المغرب و يرها :
 )1قرفاء العلدم "العلميدون"  :نسلبة اىل جبل العللم أللرب تألوام يف رلال املغلرب وينتسلبوم

اىل جدهم عبد السالم هن مشيش املذكور وال يزال ألربه موجودال يف جبل العللم وعليلل ألبلة

كبهه ويكهر النا زيارتل ويث كام من االولياء الصلاحلني تلويف مبتلوالل علام 662ه ل ألتللل
اه للن أيب الأ لواوني الكت للامي ول للل رب للالة منس للوهة الي للل ت للدعي "ه لللر الش للرف"( ، )1وه للو
تل يللذ البأللب الصللويف اهللو مللدين هللعيب وابللتاذ الللويل الصللا اهللو احلسللن الشللاذيل(، )2
ومللن ذريللة عبللد السللالم هللن مشلليش ( :ال العلمددي) يف غللز والبللد وجللدهم حم للد هللن

عبلد السلالم مللدفوم يف جباليلا وأهل الدواميللل وملنمم محايل أللبيليللة (داود وقدريم وفدمال)
ومحاي الأهه (سمايه ومن وي) وهم من ذرية امحد هن عبد السلالم هلن مشليش املعلروف
هالغ اري الصويف املدفوم يف الةاهرية .
ومن ذريلة عبلد السلالم امللذكور ( :علدي بدن موسدل بدن ياقدد) هلاني ومؤبلس هللد هفشلاوة

يف رلال املغللرب ألللرب تألوام بللنة 116ه ل هناهللا علللى جبل هللاهق هعللد بللبوط غرنا للل آ للر
ألصبة لل سل ني يف االنلدلس ورويل اهلملا ال غلاملغرب وكلام ملنمم عللي هلن موبلى هلن راهلد
الذي ابس هذه البلد وابكنما العرب الراولني من االندلس  ،وهلىن أللعتملا ووصلنما لتكلوم
ثغلرال مللن ثغللور املسللل ني اجملاهللدين ولتكللوم للط دفللاا عللن هللالد املغللرب مللن املعتللدين االبللبام
الذين اوتلوا نلة  ،وغهها ملن أللرى السلاو الشل ايل لل غلرب ولتكلوم ألاعلد لل لاهلدين
وابلس فيمللا أمللار لللل وكللام ألاضللية  :الشلليخ عللي هللن مي للوم هللن أيب هكللر هللن يوبللف احلسلليد
االدريسي اهو احلسن  :ولد يف غ اره من اع ال فا وأألام هفا إ انتبل اىل هفشلاوم وويل
()1
()2

(وهي ويقة في السكلة النبوية) .

(اعكم المي لي مجلد 1ع. )23

12

ألضاءها إ ترك البضاء وصار اهد االفرنا على السواو إ رو اىل املشلر وزار علدد ملن

البلدام  ،وتويف يف ادل معوط يف لبنام عام 211هل وكام مولده عام 154هل(. )1
 )2الشرفاء المافيون .
 )5الريسيون .
 )1الشبيايون .
 )3ال اهريون .

 )6الحو يون  :وهم من ذرية صال احلو ي هن حم د هن صلال العلوام هلن البابلم هلن ادريلس
.
 )1العمرافيون (بنو عمران)  :يف فا وهم من ذرية صال احلو ي املذكور اعاله .
 )1التوفسيون (أه داي القي ون بسان) .
 )2ال البيون .
)11

الغالبيون .

)11

الدبا يون  :ومنمم آل الدهاغ من يافا .

)12

ال تافيون  :ومنمم آل كتانل هنواوي ولكرم .

)13
)14

الشسشاويون  :نسبة اىل هلد هفشاوم املذكور أنفال .

الود يريون .

)15

الديقاويون .

)16

المي اييون .

وممللن ينتسللب اىل االداربللة امل للؤرخ النسللاهل ادريللس هللن امحللد ه للن ايب هكللر هللن ايب هك للر زك للري
احلسللني العلللوي امللبللب "هالفضلليلي" لللل كتللاب (اللدرر البميللة وا لواهر النبويللة) ط علللى احللللر
جلزءام بلنة 1261ه ل – 1316ه ل وذكلر فيللل أنسلاب هللد عبلد السلالم هللن مشليش الشلريف
االدريسي وغههم .
()1

(اعكم المي لي ج 3ع. )21
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وأمحللد السللبيعي مللن "دويللر السللبع" يف املغللرب وهللو روالللل كللام موجللودال هعللد بللنة 1311هل ل

املوافق 1123م .
وأمحللد البللادري هللن عبللد البللادر هللن علللي هللن امحللد البللادري احلسلليد  ،فاض ل مغللرب مولللده
ووفاتل هفا من 1151هل – 1133هل املوافق 1641م – 1121م .
لل كتاب (نسب الشرفاء العل يني) ( )35ورألة يف زانة الرهاط هاملغرب .
وامحد الشريف من 211ه ل – 1121ه ل املوافلق 1564م – 1611م وهلو امحلد هلن عللي
هن امحد هن علي من نسل عبلد السلالم هلن مشليش االدريسلي احلسلد  ،اهلو العبلا  ،علارف
هاالنسللاب  ،مولللده ووفاتللل يف هشفشللاوم يف املغللرب ويل اخلأاهللة فيمللا إ البضللاء رغللم منللل إ
تركللل وع ل يف تللدريس الفبللل ألللف كتبلال منمللا ( :هلللر أنسللاب هللد عبللد السللالم هللن مشلليش)
اوردها صاوب كتاب (مرآ ) (احملابن) يف كتاهل(. )1
وأهللو العللوم حم للد احللللويل وهللو الشلليخ حم للد اهللو العللوم هللن علللي هللن بللان الغللزي البللادري
الصلويف صلاوب الكرامللاة وللل أع لال ارألللة للعلاد  ،ولللد يف جللوليلة وأصل ابللر ملن غللز
ألبلمللا مللن املغللرب  ،وهللو الللذي ع للر مسلللد بلليدنا علللي هللن عللليم علللى هللا ئ البحللر ويللث
عللني في للا هعللد عليللل وهللىن الض لري ووفللر البئللر وهللىن املنللار بللنة 116هل ل  ،ك للا وفللر هئللر يف
جللوليللل الي لزال ص ل امسللل هئللر اهللو العللوم  ،وهللو الللذي عللاجل هنللت الشلليخ عيسللى السللنيوي
املريضللة وهللفاها ام علللى يديللة وزوجمللا اهوهللا لللل ك للا وللدثد ذل ل عللدد مللن كبللار السللن مللن
تل النواوي  ،تلبى الشيخ اهو العلوم التصلوف عللى الأريبلة البادريلة في لا يبلدو ملن هلماب
الللدين هللن ربللالم الرملللي ومللن رضللى الللدين الغللزي  ،ويف بللنة 121ه ل املوافللق 1422م للرج
حم للد واج لال وملللا رجللع انتب ل اىل الرملللة ومللاة للا بللنة 211هل ل  ،وألللد ع للر اكهللر مللن مالللة
عام( )1ومن عبب الشيخ اهو العوم الغزي ا للويل :

()1
()1

(اعكم المي لي مجلد 1ع – 123ع. )121

(عن اعكم من ايض السكم ع ، 512وعن تاب بكدفا فلس ين للدباغ ج 1ع. )13
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(ال السايوف  ،والسير  ،وال التاكي  ،وابو الادا في الرملة ويافا)(. )2
ومن االداربة الشليخ عبلد السلالم هلن بلليم هلن حم لد هلن بلان هلن محيلده هلن ع لرام املشلمور
"خبليفللل" اهللن حميللام هللن بلللي ام هللن ع لرام "وأليل بللان" هللن ليفللل امللبللب هفيتللور هللن احلللاج
عبللد ام الشللمه هنبيل واملللدفوم مبكللل واصلللل مللن املغللرب مللن ذريللة عبللد العزيللز عبللد البللادر هللن
امحللد هللن عبللد ام هللن ادريللس مللن االهلراف احلسللينيني مللن مشللايخ الصللوفيل يف ليبيللا تللويف بللنة
211هل ودفن هزاويتة املعروفة هبلد يزليا نواوي راهلس(. )3
اهللو راوي عبللد ام هللن حم للد هللن ع لرام هللن عبللد السللالم االمسللر امل لذكور  ،تللويف برهللل هتللونس
هالأاعوم عام 1111هل .
ت ر السبر عن مقت عبد الدايم بن الشيخ الغماي :
ذكرنللا بللاهبال ام عبللد الللداا ابللتخدم بايللة الضلرالب  ،إ امللم هالتعامل مللع معارضللي الدولللة
فحلوكم ووكلم عليلل هاالعللدام  ،وألألع رابلل يف بلاوة هللاب اخلليل يف البلد  ،فوأللام املغارهللة
لللل مبللامني هنللاك مبللام فللو املكللام الللذي بللبط ال لرأ فيللل  ،ومبللام فللو جهتللل و للا الي لزاالم
موجودين .

تأسيم بلدة الدوايمة وتسميتاا :

( )2

(وليم هذا ب حيا فصل السايوف والتاكي والعلمي هم من تيية علي بن علديم المددفون بسديدفا

علي من تيية عمر بن الس اب  ،ما ويد تلل في قجرة العمرية والمسادين في تاب تاييخ قرف

االيدن لبيل ع – 135ع. )133
()3

(عن تاب تنقيا يوفة االنهاي ع. )153
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عللى أثللر مبتل عبللد اللداا تللرك اهنلل الوويللد "الشليخ علللي" هللد الةاهريللة ونلزل رهللة "اجملدلللل"

اىل الغ للرب م للن الةاهري للة ب لوار من للازل الزع لاتره واه للو ألأ للام( ، )1ونش للوة عالأل للة مص للاهر هين للل
وهينمم( ، )2إ انتب الشيخ علي اىل رهو تبع هر رهة اجملدلل هنحو ( )2كيلومة وابلتو ن
فيما هو واوالده وهىن زاويل للعباد ودار بكن لل ولعاللتل  ،وا لق عليما ابم "الدواميلل" نسلبة
تي نا هابم والده "عبد الداا" الذي اعدمل العه انيوم ظل ال وعدوانال .
تللويف الشلليخ علللي يف الدواميللة ودفللن فيمللا علللى جب ل واأللليم علللى ألللربه مبللام يبللع غللريب الدواميللل
هنحلو ( )4كيللومة ا للق عليلل جبل الشليخ عللي حتليط هلل أهلللار ورجيلة كهيفلة  ،وكلام اهل
تل البالد يزورونل للتربك هل يف منابباة تلفة(. )3
عشائر الدوايمه :
تتللولف عشللالر الدواميللل مللن ( )21عشللهه و ( )11عاللللل صللغهه بللكنت يعمللا يف البريللة يف
ف لةاة زمنيللل متفاوتللل ت لةاوح هشللك عللام مللا هللني البللرم السللاد عشللر والبللرم التابللع عشللر
لل لليالد أي من للذ االو للتالل العه للاني ل للبالد الش للام او ألبل ل ذلل ل هبليل ل  ،وم للن عش للالر اوالد
الشلليخ علللي املللذكوره أدنللاه  ،وهعللد وللني تللرك الزعللاتره وغللههم رهللة اجملللدل وانتبل لوا اىل املوألللع
ا ديد وبكنوا جانب اوالد الشيخ علي .

أوالد الشيخ علي بن عبد الدايم بن احمد الغماي االدييسي الحسيني المغربي :
()1

(وهم االن في دير فسان قمال الدوايمه) .

()2

(واف المعاتره من خربة البرج في دويا وكدهم هو الشيخ "حسين بن احمد ال يكفي" وهو

( )3

(ت ر لي ابو الم الي "عبد الدرحمن سدليمان محمدد حمدد فدمال" افده ناي الدوايمده عدام 1253م

اول من س ن في الدوايمه حي س ن هو وعائلته بعا مغايات خربة المجدله بايض الدوايمه) .

وافه ياا مبنل علل كب قرب الدوايمه يقال له "ق ر سكمه علي" ولع بافيه هو سكمه من احساد

الشيخ علي) .
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ي للروى ص للاوب كت للاب الدوامي للل (  )31أم الش لليخ عل للي عب للب جس للة أهن للاء  :أرهع للة م للنمم
عاهوا يف الدواميل وهلم فيما ذراري كهه وهم ( :اعمر  ،ومن وي  ،واسبيتان ،وخلي )
أمللا اخلللامس وهللو (كدداد اهلل) فبللد هلللر البريللة عالي لال ورو ل رللاالل  ،وابللتبر يف أللبيليللة ومللن

ذريتللل فيمللا عشللالر (الللدواد وهللرا ون لزال)( ، )1وعل للت مللن حم للد هللاكر عوينللاة انللل التبللى
ب اعلل ملن ملن ديللر أهلام "نلواوي البلد " التبللى لم يف صلويل غلرب ع للام وذكلروا للل اعللم
مللن آل هللرا يف أللبيليللة وغههللا مللن الللبالد  ،وألللد هنلوا هلللم ديوانلال يف صللويل مسللوه "دي لوام آل
هرا"  ،وعلىلاثر ذلل فرمبلا نلزل جلاد ام اوالل ديلر أهلام وكلام آل هلرا ملن ذريتلل ورول هعلض
اوالده واوفلاده اىل هاأللة احلألب وعنبتلا وأألللول لعللل لرج ملع جللاد ام ملن الدواميلل هعلض اهنللاء
ا وتللل منصللور او اع للر او حلب لوا هللل هعللد ذلل ونزل لوا هاألللة احلأللب وكللام مللن ذريللتمم آل داود
ونزال وهرا يف أللبيلية وعب ومنصور ومساره يف هه هلد صلعب وذلل لتكلرار ابلم اع لر يف
محايل أللبيليللة  ،واليلزال ابللم منصللور يف الأللهه  ،وعل للت ام مسللاره ومنصللور هللم اهنللاء وسللن
عب ل وهللم األللارب عشلله داود وهللرا ون لزال يف أللبيليللة  ،وللدثد عبللد الللرمحن اه لراهيم حم للود
هرا ام ابم الذي جاء ملن الدواميلل لباأللل احلألب يلدعى وسلن اهلو االذنلني ومعلل اعلل ملن
األارهل وهم اجداد محاي أللبيلية والأهه "وام اعلم" .
( )1

(وأقل فدي فدحة قدول فداحا تداب الدوايمده بدأن عشدائر دواد وقدريم وفدمال فدي قلقيليدة مدن

تييته كاد اهلل بن الشيخ علي وتلل لعدم وكود اسم كاد اهلل في هذه العشائر  ،ولم يذ ر أحد من

ق دديوخ قلقيلي ددة ه ددذا االس ددم ول ددم ين ددمل ك دداد اهلل ف ددي قلقيلي ددة م ددا ت ددر ف دداحا ت دداب الدوايم دده
والمعروج أن الذين فملوا قلقيلية هم العشائر المذ وية قدادمين مدن باقدة الح دا وان افدلام قبلادا
من الدوايمه ومن الغمداي ال دوفي ولعددم وكدود ارداي باسدم كداد اهلل فدي باقدة الح دا "وتلدل بعدد

سددؤالي بعددا اهددالي باقددة الح ددا" ويوكددد عقددد قددديم باسددم كدداد اهلل فددي قريددة حجددة المجدداوية مددا
توكددد عشدديره باسددم كدداد اهلل فددي عنبتددا ويددذ رون أن افددلام مددن فددواحي السليد و ددذلل يوكددد فياددا

عشدديرة "عبددد الدددايم" ولوكددود االسددمين فددي عنبتددا ي بددت ان كدداد اهلل فددمل عنبتددا والن ايددم كددده عبددد

الدايم بن احمد الغماي " ري ابناءه تسمية عبد الدايم" و ان من تييتاما العائلتين المذ ويتين فدي

عنبتددا "حدددرني محمددد عبددد اهلل عيسددل حسدداين" أن فدداحبا لدده مددن ال كدداد اهلل عنبتددا ت ددر لدده ان ال
قريم في قلقيلية هم اقايب ال كاد اهلل في عنبتا وافام قبلاا من الدوايمه" .
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للالف يف الدواميللل هللني آل الشلليخ علللي والفالوللني ألتل فيمللا عللدد مللن الفالوللني

وانللل وصل

و للرج الباتل ل وه للو وس للن امل للذكور وهع للض األاره للل م للن الدوامي للل اىل هاأل للة احلأ للب ومع للل م للن
اص للمارهم مه ل ل آل ه للرهم أم للا ع للن آل ه للديب الدوامي للل اص لللمم م للن ه للد كل للب م للن ألض للاعل
البحأانيلة وانكلر صللاوب كتلاب الدواميللل ذلل  ،وألللال ام هلديب الدواميللل ملن ذريللة اع لر هللن
الشلليخ علللي وليسلوا مللن هللديب هللد كلللب  ،وام اهلللديباة مللن هللد كلللب هللم هللدو يبي للوم يف
ألريت جسه ووبلد والبدو يف جنوب اخللي .
وهناك جب يف الدواميل ال يزال ص ابم هيشة جاد ام(. )1
وهذه قجرة تسلس اوالد الشيخ علي في الدوايمه
الشيخ علي هن عبد الداا هن امحد الغ اري الشريف االدريسي املغريب
اع ر
امحد
عامر
احللوج
حم د

منصور
حم د

معبد مسلم

اهو رمحل عيسى حم د
هديب

()2
()3

جاد ام

وسام

وسن بالمل

بلي ام

غوامنل جواوده عبدالدين عدارهل( )3اهوريام

أفخاذ عشه هديب يف االردم

صال
بل ام بليم يابني
وعل ت ام اكرب عشالر الدواميل واليال هي :

()1

اببيتام

هاهني

ليل

بان

()2

اليف

اهوصبه اهوهرار

(من تاب الدوايمه ع – 53ع. )52

(يح عن الدوايمه قماال ولم يبق من تييته فياا احد) .

(توكد عائكت منام في ي ه فملوها عام 1212م وهم مت وفون) .
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(ه ددديا  ،وس ددكمه) وهللم يبي للوم يف لليم الف لوار ن لواوي دورا اخللي ل و لليم الع للروب  ،ويف
هر االردم يف يم الببعة و يم احلسني ويف جب النةيف هع ام وغهها .
وذكللر املللؤرخ أمحللد عويللدي العبللادي يف كتاهللل تللاريخ العشللالر االردنيللة ام آل هللديب يف هللر
االردم هم من الروامنل ملن ألبيللة عبلاد وام جلدهم يلدعى بلالمل( )1وأللال ام لسلالمل امللذكور
ا لوام  :ذهللب اوللدهم اىل هللد وسللن وكللام اخلوالللده يف هللد وسللن مللن ذريتللل وذهللب اال للر
اىل فلسل للأني وكل للام الدواميل للل مل للن ذريتل للل  ،ولع ل ل الروامنل للل يف ألبيلل للة عبل للاد اصل لللمم م ل للن االزذ
البحأانية( )2وجدهم رمحن هن يزيد هن ملردا هلن ريلاح ملن هلد هلالل يف رلال افريبيلا وداود
هن مردا هن رياح من هد هالل يف املغرب  ،او لعلمم من هد رياح .
واأل للول لع ل العك للس ه للو الص للحي أي ام ب للالمل ج للد آل ه للديب يف ألبيل للة عب للاد اص لللل م للن
الدواميل "وام اعلم" .
ت ر السبر عن سبا فموح اكداد عشائر قلقيلية عن الدوايمه الل باقة الح ا :

ودثد عبد الرمحن اهراهيم حم ود احلسن هرا عن هخ من أه الدواميل( )3ألال :
كانللت اراضللي هلللد الدواميللل مشللاعال هللني أهللايل البريللة  ،وكللانوا متفبللني علللى ام يزرعلوا االرض
وصصدوا الزرا معال  ،وام يبس وا احملاصي هعلد انتملاء موبلم احلصلاد عللى البيلادر فتا لذ كل
عاللة ما تستحبل من الغالل وسب االتفا .
ويف اوللدى السللنني ا تلف لوا علللى ألسل ة احملاصللي ونشللب اخلصللام هللني اوالد الشلليخ علللي مللن
جمللل ومللن جمللة الفالوللني مللن العللالالة اال للرى مللن جمللة ثانيللة فتبللاتلوا علللى البيللادر وألت ل
الفالووم عدد من اوالد الشيخ علي .
وكام اعل من اوالد الشليخ عللي يف احلبلول صصلدوم اللزرا فلبلغمم اخللرب  ،فعلادوا اىل البريلة
وم للنمم وس للن اه للو االذن للني ومعم للم املناجل ل "آالة احلص للد" واجن للدوا ا ل لواعم وتغلب ل لوا عل للى

()1
()2
()3

(ولم يذ ر فسا سكمه هذا) .

( ما ويد في معجم قبائ العرب  ،وويد ايءا في تاييخ ابن خلدون م 3ع. )33
(من س ان مسيم الجلمون قابله في مستشسل العيون بالقدن) .
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وضللوممم وألتل وسللن اهللو االذنللني واألارهللل حنللو ( )14هخصلال مللن صللوممم هاملناجل وكللام

وسن املذكور وي البامة ألوي البنية  ،وع ت الفتنة يف البرية .
وتللد لت احلكومللة وأه ل االصللالح واصلللحوا هللني الأللرفني وين االتفللا علللى اجللالء املتم للني
هالبتل عللن الدواميللل ومللنمم وسللن اهللو االذنللني امللذكور( )1ومللن اهللةك معللل يف البتل مللن األارهللل

فرولوا اىل هاألة احلأب وبكنوها  ،وكام من ذريتمم عشالر داود وهرا ونلزال يف أللبيليلة(، )2
ولع يف هذه الرواية هليء ملن الصلحة هلدلي وجلود مبلام يف هاأللة احلألب يلدعى مبلام الشليخ
وسللن( ، )3ورمبللا كللام املللذكور مللن ذريللة اع للر هللن الشلليخ علللي وانللل وسللن هللن حم للد هللن اع للر
املذكور امسل يف الشلر الساهبل جد آل هديب  ،ولع اهنل حم د اهلو هلديب هبلي يف الدواميلل
ون يرو مع اهيل وسن اىل هاألة احلأب "وام اعلم" .
ويف روايللة ا للرى مسعتمللا مللن حم للد منللر حم للد السللبع هللرا عللن اهللخا مللن الدواميللل ام الللذين
رول لوا مللن الدواميللل هخصللام وبللكنوا هاألللة احلأللب  ،ولع ل اوللد ا داود مللن ذريللة اع للر هللن
الشيخ وسن واال ر عب من اهناء منصلور هلن الشليخ عللي  ،وام آل منصلور ومسلاره يف له
هللد صللعب هللم مللن ذريللة منصللور املللذكور وهللم اهنللاء عب ل منصللور  ،وام عشللالر داود وهللرا
ونلزال يف أللبيليللة مللن ذريللة اع للر هللن الشلليخ علللي لتكلرار ابللم اع للر يف العشللالر املللذكور واعللا
ليست من ذرية جاد ام لعدم وجود هذا االبم يف افرادها .
واألول ام الذين رجوا من الدواميل اعل اكهر من اثنني على اثر تل الفتنل وتفرأللوا يف اللبالد
وفنللزل ألسللم مللنمم ديللر أهللام (آل هللرا) نلواوي البللد ويللذكروم اعللم مللن ذريللة جللاد ام ونللزل
ألسم من ذرية جاد ام عنبتا  ،ونزل ألسم ا ر هاألة احلأب وغهها واعلم األلارب واهنلاء ع وملل
منمم ارهع عالالة فبط نزلت هاألة احلأب ( :داود وهرا ونلزال وعبل "اهو مسلاره ومنصلور يف
الأهه" .

()1
()2
()3

(ولعله حسن عق ) .

(وعق كد سمايه ومن وي في ال يره حاليا) .

(ت ر لي تلل عبد ال ريم محمود عودة ابو بيخ من باقة الح ا) .
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وورد يف كتاب اعالم من ارض السالم لعرفام بعيد اهومحد اهلواري (  : )64ذكر امحلد هلن
عبللد ام اهللن حم للد هللن داود هللن ع للرو هللن علللي هللن عبللد الللداا الكنللاني العسللبالني  ،ويف هللذا
االبم تنأيق امسلاء ثالثلة ملن آهاللل ملع امسلاء اوالد الشليخ عللي الغ لاري وهلي ع لرو هلن عللي
هن عبد الداا .
ولع ام اود اوفاد ع رو هلن عللي الغ لاري أللد نلزل الدل عسلبالم والتحلق هعشله ملن هلد
كنانلل( ، )1كانللت فيملا فنسللب اليملا وأليل يف نسللبل  ،وهلو الشلليخ امحلد هللن عبلد ام هللن حم للد
هن داود هن ع رو هن علي اهن عبد الداا اهو العبا الكنلاني اجمللديل املبدبيالشلافعي ويعلرف
هللايب العبللا املبدبللي املولللد يف اجملللدل بللنة 112ه ل وانتب ل منمللا اىل غللز إ اىل الرملللة إ اىل
البد فالشام فالباهر ومكل ويث تويف بنة 111هل
ت ر فسا عشيرة نيد في قلقيلية وافولاا :

يللروي كبللار السللن يف عشلله زيللد أم اصل آل زيللد يف أللبيليللة يعللود اىل معللام يف ه لرألي االردم
وأم األار م فيما الكريشام واعم من جد امسل امساعي ملدفوم يف معلام احللازيلة وام امساعيل

املذكور من جد امسل مسلم( ، )2ام اهلالالة واحلوارين( )3ملن الكريشلام يف معلام اصللمم ملن
جد امسل "مسلم" من ألرية يفأل يف لواء ناهلس  ،لفوألول لع هناك أو
()1
( )2

(لع

نافه المذ وية هي نافه بن عوج من بني لا بن وبره من قءاعه من حمير القح افيه).

(ويد في تاب االفساب "معجم قبائ العرب" لرفا حاله ج 5ع ، 212وتاييخ قرف االيدن

لبيل ع ، 22وخمسة اعوام في قرف االيدن لبولم سلمان ع ، 233وعامان في عمان للمي لي

ع. )22

(( )1واالفا الاواييين فسبة الدل كددهم هدايون فرقده مدن ال ريشدان مدا ت در تلدل معت دم يبحدي
ه ددكل ع ددن كماع دده م ددن مع ددان  ،م ددا ت ددر ان ال اب ددو هكل دده ومرع ددي والعقايل دده والعراع ددره ه ددم
ال ريشان االفليون وان ال هكل في قلقيلية واقايبام من حمولة نيد هم اقايب ال ابو هكله

في معان و ذلل الاواييين في معان) .
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مأبعللي يف مسللاا االبللم عنللد النبل واالصللوب مللن ألريللة هاألللة احلأللب لكللوم عشلله زيللد كانللت
موجود يف يف هاألة احلأب ألب ألدومما اىل أللبيلية  ،ويدل هذا ام هعض الكريشام
مللن هاألللة احلأللب  ،وذكللر يل معتصللم ر للي وسللني ه للالل انللل أل لرأ يف كتللاب انس للاب الع للرب
لسل ه ألأللب ام الكريشللام يف معللام مللن وللرب يف احللللاز مللن جللد امسللل مسلللم هللن رز مللن
هللد عاصللم مللن ا مللم مللن للوالة البحأانيللة  ،وكهلله مللن املللؤر ني نسللبوا للوالم اىل مللدوا
هن أدد ا و لي وملنمم ملن نسلبما اىل مالل هلن احللارص هلن ملره هلن أدد هلن زيلد ملن كملالم
ومنمم من نسبما اىل محله فبلال لوالم هلن ع لرو هلن ألليس هلن معاويلل ملن محله البحأانيلة ،
وورد يف كتللاب االنسللاب أم هللد عاصللم مللن مللدوا  ،وأذا صل ذلل فعشلله الكريشللام مللن
مدوا البحأانية "وام اعلم" .
وللليس ذلل ههاهللت واالرجل ام آل زيللد مللن العيسللى مللن للي البحأانيللة  ،واذا عل نللا ام ألللرب
الشلليخ هللالل موجللود يف هاألللة احلأللب ووجللود آثللار هابللم عشلله زيللد وهللاور يف هاألللة احلأللب
وهي "وادياة زيد" أرض تبع هرألي هاألة احلأب هينما وهني ولة  ،وألو هاور وديلوام زيلد
نللرج ام فللر مللن الكريشللام يف معللام وهللم اهللوارين واهلللالالة اصلللمم مللن هاألللة احلأللب وام
امساعي املدفوم يف معام اصلل من هاألة احلأب وام امساعي املدفوم يف معام اصللل اصللل ملن
هاألللة احلأللب وانللل هبللي يف هاألللة احلأللب اوللد اهنالللل وامسللل امحللد وهللو جللد آل زيللد وام امساعيل
واهنالل اال رين نزلوا معام "وام اعلم" .
أمللا هلليوخ آل زيللد فيللذكروم ام اصلللمم مللن معللام وام "امحللد املعللاني" هللن امساعيل املللذكور ألللد
ألدم من معام اىل هاألة احلأب على اثر صام ولدص هلني الكريشلام وعشله ألباعلل ألتل فيملا
جد آل هالل اعل من آل ألباعل وانل عبب "زيد" يف هاألة احلأب وام زيد عبب :
(امحد العتيق  ،وهاور  ،و بش  ،وهرهم( ، )1والفار واهو امساعي (. ))2

()1

(وقي برهم ليم منام وافه من كاات دويا السلي ) .
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وذكر اوسام الن ر الناهلس يف كتاهل (تاريخ جبل نلاهلس والبلبلاء ج– 11 " 1

)"14

ام آل زيد يف أللبيلية من ألبيلة الن ر هن ألابط هلن هنلب هلن األصلي هلن دع لي هلن جديللل هلن
أبللد هللن رهيعللل العدنانيللة واعللم األللارب آل الن للر يف نللاهلس جللاءوا مللع محلللة االماميللة مللن هريللة
مح ورال بوريا اىل منأبة ناهلس عام 1161هلورو ألسم منمم اىل هرألي االردم ومنملا
معللام والكللرك والشللوه ووللورام  ،وكللام ألالللد الفرألللة العرهيللة يف ا ليش العه للاني هللو عبللد ام
هاها الن لر وهلو اللذي وزا افلراد ألبيلتلل عللى لول ريلق احللا حلرابلتما فابلكن الكريشلام يف
معللام  ،وآل بللويدام واحلسللياني يف الشللام ووسلليل وألللاره يف بللوريا وآل عبللد اللأيللف يف ممللني
وهن للو ه للاني يف البارو للل يف و للورام  ،واالمامي للة واالغل لواة يف الك للرك  ،وا ور ي للل يف ن للاهلس ،
واالألضا يف عللوم والكرك  ،واملخاذمل والبشاهشل يف وسلبام واحلسلا والرمهلا  ،وكانلت ألبيللة
الن للر هللن ألابللط يف جنللد إ ارحتلللت ألب ل االبللالم مللع هللد هكللره وتغلللب واألار للا رللاالل فنزلللت
تغلللب املوص ل ور للال الع لرا ومسيللت هالده للم (ديللار رهيعللل) ونزل للت هك للر األصللى الش ل ال يف
ا زير الفراتية وجنوب تركيا ومسيت ديارهم ديار هكر اىل اليوم  ،ونزللت الن لر هينم لا واعتنبلوا
النصرانية وعندما جاء االبالم أبلل وا وارتلد ألسلم ملنمم اىل النصلرانية واكهلرهم ملن هلد تغللب
وهرهوا اىل هالد الروم فرارال من دفع الضرالب والزكا .
ويف رواية عن وسني امحد هالل مسعتما من فؤاد كايلد هلالل أم جلد آل زيلد أصللل ملن بلبيع
يف احللللاز دوم أم صللدد مللن أي بللبيع هللم  ،وبللبيع يف العللرب كهللهوم  ،واألللول لعلمللم مللن
ببيع لدام البحأانيلة ويلث يوجلد هألن ملن هلذه الببيللة هابلم بلبيع هلن صلعب هلن معاويلل
هن كهه هن مالل هلن جشلم اهلن واهلد ملن لدام  ،وكانلت بلبيع امللذكور أللد نزللت الكوفلة
( )2

(ويذ ر يره م افام من نيد "هذا حسا يواية امين محمد اسماعي الم ر قاوي وفدؤاد ايدد

فالا هكل و يرهم  ،وفي قجرة تباا كدكل امدين فدويلا فدي عمدان عدن الشديخ محمدود حسدين
برهم ت ر فياا ان ال الساي وابدو اسدماعي هدم مدن العتيدق  ،وت در ان قددوم نيدد مدن معدان الدل باقدة

الح ددا ددان فحددو عددام 1133م  ،ولدديم هددذا ب دديحي وتلددل الن مدددة 213سددنة قددد م وهددا فددي
فوفين و قلقيلية وال قدل افادم م دوا باقدة الح دا حقبدة اخدرا مدن الدممن في دون تداييخ قددومام

الل باقة قب عام 1133م) .
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هللالعرا يف الفتووللاة االبللالمية وكللام يوجللد هامسمللا هالكوفللة جبانللة السللبيع  ،ك للا يوجللد يف
هذه الببيلة  " :هنو هاور هن ألدم هن ألادم هن زيلد هلن عريلب هلن جشلم هلن واهلد هلن جشلم
هللن لهام هللن نللوف هللن للدام "  ،ولوجللود عاللتللل هللاور يف عشلله زيللد وام ابللم زيللد مللن
اجللداد هللاور ك للا ورد اعللاله فلع ل آل زيللد االصللليوم هللم  :آل هللاور وام هبيللة عللالالة زيللد
األ رى هي من الببالل البحأانيلة الي نيلل جت علت يف هاأللة احلألب وانتسلبت اىل زيلد امللذكور
وهي من ي ومن وا وغهها "وام اعلم" .
وذكللر معتصللم ر للي هللالل ام آل هللالل مللن الكريشللام م لن ا مللم مللن وللرب يف احللللاز مللن
للوالم البحأانيللة ومللنمم اعللة يف هلللد اهليللاإ ألللرب اخلللرج يف جنللد "واهل يف صللحة ذلل "
وتوجللد ألبيلللة هابللم بللبيع والي لال يف وادي بللبيع ألللرب الوهللم هللني عسلله واحللللاز وجنللد وتبللع
منازهلا هني ترهل ورينل واخلرمل  ،وام ألرى رينل وهيشل وتهليت ويب يم وعبيق ورره (ألرب املدينلة)
يف احللاز ألمي ألرى هد عبي هن كعب هن رهيعلل هلن علامر هلن صعصلعل ملن ألليس عليالم هلن
مضللر العدنانيللة ومللن افخللاذ هللذه الببيلللة  :البريشللاة  ،هنللو ع للر  ،وهنللو عللامر  ،والسللوده ،
وع ه  ،وألد نزح كهله ملنمم اىل نلواوي الريلاض واالفلالج وعنيلزه  ،ولعل هلذه الببيللة ملن هلد
عبي البيسيل  ،او من دام "وام اعلم" .
ويوجد ببيع من هد ع رو هلن ولرب ويبي لوم هلالفرا يف السلعودية  ،ويوجلد ولرب هلن بلبيع
من دام .
ويف روايلة ا لرى مسعتملا ملن اهلو مملاوط حم لد عه لام هلاور ام آل زيلد يف أللبيليلة هلم األللارب
آل ممنا يف املس يل نواوي غز واعم ألبلما من الوجل يف احللاز وألبلما من جند .
واذا عل نللا أم آل ممنللا هللم فخللذ مللن ألبيلللة للي البحأانيللة وهللو ممنللا هللن عيسللى هللن ممنللا هللن
مانع اهن وديهل هلن عببلل هلن فضل هلن رهيعلل هلن ولازم هلن عللي هلن مفلرج هلن ذهل هلن جلراح
هن هبيب هن مسعود اهن بعيد من ي  ،وممنا هن عيسى هن حم د من رهيعل ي كام أملهال
بنة 631هل .
وكللام آل ممنللا وعيسللى أم لراء علللى العللرب يف الشللام يف الب لرنني السللاهع والهللامن للملللر علللى
عمللد امل الي ل واذا عل نللا ام هأنللا مللن اهللن عيسللى كللام يبلليم يف هاألللة احلأللب اىل جانللب آل
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زيللد وهللرا وداود ون لزال  ،يتض ل لنللا ام آل زيللد يف أللبيليللة او هعللض عللالالمم تنت للي اىل اهللن
عيسللى مللن للي البحأانيللة وهللم آل اهللو امساعيل وآل للبش ماضللي مللن آل زيللد ويللث يوجللد
هأن من العيسى يدعي ماضي وألم عاللة بش من آل زيد تنت ي اىل ماضي  ،وكلذل فانلل
يوجد فرا من ماضي يف اجزم وألراهلا نلواوي ويفلا ويلذكر آل لبش اعلم األلار م  ،ك لا يوجلد
يف جرم ي هنو هاور وكانوا امراء على جرم يف العمود الغاهره وهلم ألرية تلدعي ألبلاب الشلاوريل
جنللوب اخللي ل  ،ولوجللود عاللللة هللاور يف محولللة زيللد  ،وكللانوا يبي للوم ايض لال يف هاألللة احلأللب
فلعلمم ألدموا مع آل الن ر من هريل مح يف زمن االتراك وكلانوا ولفلاء هللم وليسلوا ملنمم ك لا
ظن اوسام الن ر ألم ألبيلة العيسى من لي كانلت تبليم يف هريلل محل ومحلاه  ،وكانلت تلل
البفار مبرال لرهيعل ي وألبلما كانت تبيم يف منأبة الفالوجة يف العرا .
يتبللني لن للا م للن ذل ل ام كللالم ال لراوي آل زي للد يف أللبيلي للة ه للم األللارب آل ممن للا في للل ه لليء م للن
الصللحة واعللم مللن ألبيلللة اهللن عيسللى وام ألللدوممم اىل هللذه الللبالد كللام حنللو عللام 1161ه ل مللع
محلة ا يوط العه انية اىل ا نوب لتو يد االملن واعلم نزللوا جبل نلاهلس اوالل فسلكنت عشلهه
من اهن عيسى هاأللة احلألب ومنملا آل زيلد او هأونلال ملنمم ك لا ملر  ،ونزللت عشلالر ا لرى يف
ألللرى نللاهلس منمللا آل احلصللبام يف هللورين  ،وآل الن للر يف نللاهلس إ اجتمللت احل لللة حنللو هللر
االردم فنزلللت عشللالر مللن العيسللى معللام هللم الكريشللام أألللارب آل زيللد ونزلللت عشللالر ا للرى
يف الكرك والشوه والرمها وغهها حلرابة ريق احلا ك ا مر "وام اعلم"
ورد يف معل للم كحالل للل أم آل احلص للام يف هل للورين ومعل للام اص لللمم مل للن جل للد امس للل حم ل للود مل للن
الشللوه ومللن فللروا آل عيسللى يف هاألللة احلأللب هللي آل التيللت  ،وفضلليلل والبشللوا  ،وناصللر
وهم اوالد عيسى ونزلت فروا منمم اىل الأهه وبهيس (منمم آل مساره وهاور) .
ويف روايللة عللن حم للد علللي صللا للل نلزال  :ام آل زيللد االصللليوم هللم هللاور والعتيللق وهللم مللن
معام( )1وابم هاور هن بنام وا ونل ضلر وغلامح وهلم املراء جذميلل ملن جلرم لي هلبالد غلز
 ،وكذل فام آل ماضي يف اجزم هم من هد هرما من جذميل جرم ملن لي البحأانيلة ويف
هللذا اكللرب دلي ل علللى ام آل للبش ماضللي مللن آل زيللد وآل هللاور هللم مللن جللرم للي وارج ل
()1

(ويد في تاب فااية األيب للقلقشند ع. )123
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ذل ل  ،امللا العللالالة الصللغه اال للرى يف آل زيللد كنصللار و ل واالألللرم واخلللويل( )2يف ارتللاح
وا حوط فلعلمم من مذج ا و ي لوجود امساء هذه العالالة يف ملذوا  ،املا البلول ام
يع علالالة زيلد ملن امحلد املعلاني ك لا يلزعم اللبعض فبلول يفتبلر اىل اثبلاة وال توجلد وللة
تهبت ذل .
في ت ر اقوال المؤيخين عن اف ال راقين في معان :

الكراهللني( : )1مللن عشللالر معللام احللازيللة  ،تتللولف مللن عللد فللر ال رللت اىل هعضللما الللبعض
هصلة ما وهي :
(اهلللالالة  ،احل لوارين( ، )2عيللال مرعللي  ،عيللال رواضللي  ،العبايلللل  ،الأالونللل  ،والعراعللره ،
والعبي ل للد  ،والص ل للالواة( ))3واهل ل للالالة فرأل ل للة م ل للن الكراه ل للني تناب ل لللت م ل للن رج ل ل يب ل للال ل ل للل

"مسلم"(. )4

ت ر السبر عن التعايج بين ال نيد وأقايبام في معان :

واذك للر أل للول ف لؤاد كاي للد ص للا ه للالل ال للذي ذه للب م للع وف للد م للن آل زي للد اىل مع للام حن للو ع للام

1245م وتعرفوا على األار م هناك ويث ألال هلم األار م يف معام ( :ام جد الكراهني وزيلد
يف أللبيليللة امسللل امساعيل وكللام لللل زوجللة ن تنلللب  ،ف للرض مللر فسل عت زوجتللل هعللض األارهللل
يتحدثوم عن مهاثل وانل اذا ماة انبأع ذكره وبيو ذوم مهاثل  ،فا ربتل زوجتل هلذل فنلذر
انللل اذا هللفي ام يتللزوج زوجتللني يف يللوم واوللد  ،وهللفاه ام فللوو هنللذره وتللزوج زوجتللني يف ليلللة
واولده فح لللت الزوجتللام وملللا ولللدتا اجنبتللا ولللدين  ،ويف املللر الهانيللة اجنبتللا وللدين ا لرين  ،ويف
()2
( )1

(ومن ال السولي عائلة عبان القوايي في حمولة نيد) .

(منقول عن تاييخ قرف االيدن وقبائلاا لبيل ع ، 531وخمسة اعوام في قرف االيدن لبولم

سددلمان ع ، 233وعامددان فددي عمددان للمي لددي ع ، 22فق د تلددل يفددا حالدده فددي معجددم قبائ د
العرب ج 5ع – 212ع. )1122

()2
()3
()4

(االفا الاوايين) .

(ولعلام اقايب ال كحات في لونه والباتان من اعمال فابلم وال كحات افلام من مة)
(المذ وي وقد ويد تعليقي علل عليه في فسحة سابقه فايكع الياا) .
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املر الهالهة اجنبتا ولدين لل ر الهالهة فكام عدد اهنالل بتة هنني وتلويف الرجل وعبلب ملن اهناللل
جسللة مللنمم ون يعبللب السللاد وامسللل عللدوام وأليل فبللد فكللام مللن هللوالء اخل سللة اهلللالالة
وه للم "اه للو هالل للل يف مع للام واأل للار م ه للالل أللبيلي للة" ومرع للي ج للد آل مرع للي  ،ووه للاروم ج للد
اهلوارين  ،وجد العبايلل والعراعره  ،واخلامس امحد املعاني ذهب اىل فلسلأني وهلو جلد آل زيلد
يف أللبيلية  ،وكام ألد نزل هاألة احلأب وابتو نما) .
افتال كم فؤاد ايد هكل الذ سمعه من ال راقين في معان

ولع امحد املعاني هو امحد العتيق جد آل هالل وصويل وعبد الغد وبل ي وامساعي .

وذكر امني حم د املصري اهو عه ام هاور ام امحد املعاني امللذكور عبلب زيلدال يف هاأللة احلألب
وام زيدال املذكور عبب اجداد عالالة زيلد  ،العتيلق  ،وهلاور  ،و لبش  ،وهلرهم وسلب ألوللل
وألللد هينللت يف الصللفحة السللاهبة عللدم ثبللوة هللذا الللزعم الني مسعللت روايللاة أ للرى تنفلي كللوم
آل هرهم وغههم من آل زيد .
ويف رواياة ا رى ام آل هالل من فرا العتيق هم املعانيي االص "وام اعلم"
واألول لع العكس هو الصحي اذ ام اهلالالة يف معام اصللمم ملن هاأللة احلألب لوجلود أللرب
الشلليخ هللالل  ،فيمللا وذكللر ر للي هللالل ام هللالل ألللدم مللن معللام وهللو مللن اهنللاء عللم آل اهللو
هاللل من اهلالالة والكراهني يف معام على اثر صام ودص هلني الكريشلام وآل ألباعلل ألتل
فيل جد آل هالل اعل من آل ألباعل ورو هلو واألارهلل اىل هاأللة احلألب  ،ام اول ملن علرف
ام آلل زيد ألراهل يف معام هو حم د وسن اهراهيم الس ام وكام امللذكور ذاهبلال اىل احللا مشليال
علللى االألللدام وملللا وص ل معللام عللرج عليمللا ونللزل صللدفة يف مضللافة الكريشللام  ،ودار احلللديث
هينمم وبالوه عن هلده وعشهتل فاجلا م عللى بلؤاهلم وانلل ملن أللبيليلة وملن عشله زيلد فبلالوا
لللل ام عشلله زيللد يف أللبيليللة هللم األللارب الكريش للام يف معللام  ،وملللا رجللع ا للرب األارهللل هللذل
ووص لللت ه للني الأ للرفني زي للارة متبادل للل وج للاء وف للد م للن الكراه للني اىل أللبيلي للة ع للام 1245م
وبللالوا آل زيللد عللن ارض هلللم يف معللام ليشللةوها ف للا كللام مللن كللرم آل زيللد اال ام وهب لوا هلللم
االرض دوم مثلن وذهلب وفلد ملن آل زيلد اىل معلام يف العلام التلايل 1246م للتعلارف ومكهلوا
هناك اببوعال ومن اعضاء الوفد فؤاد كايد هالل وحم ود وسني هرهم ور ي هالل .
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ت ر السبر عن احوال الدبكد بجندوب بدكد الشدام فدي الن دف ال دافي مدن القدرن الحداد
عشر الاجر (في العاد الع مافي) :
ذكرنا باهبال ام اووال البالد يف هداية احلكلم العه لاني كانلت مضلأرهل اصلة يف جنلوب هلالد
الشللام وانعللدام االم للن  ،فبعللث العه للانيوم محل للة عس للكرية اىل ا ن للوب لتو ي للد االمللن وت للومني
ريللق احلللا هبيللاد االملله عسللاف الفبللاري وانضللم اىل احل لللة كهلله مللن الببال ل العرهيللة ومنمللا
هأللوم مللن ألبيلللة الن للر واوالفمللم مللن للي وغههللا هبيللاد عبللد ام هاهللا الن للر ود لللت احل لللة
نللاهلس حنللو عللام 1161ه ل وو للدة االمللن فيمللا وفوضللت الدولللة عبللد ام هاهللا الن للر واوالده
بلأة مألبلة لتلومني االبلتبرار يف ا نلوب( ، )1فشلك يف نلاهلس وكوملة اداريلة هرلابلة وللده
علللي أغللا  ،وهللك وكومللة يف البللد وهللك كتالللب عسللكرية والهللا ولديللل يوبللف وعه للام
أغا  ،وكام ألد انضم اىل احل لة وا من عرب الشام ومعمم عشالر من البلدو ملنمم (العيألل
م للن للي  ،والبش للاتوه وم للنمم الناهلس للي  ،وم للن ع للرب الغ للور العبي للداة وا راوي للوم "وم للنمم
اخل للاط  ،وا للوهري  ،واه للو اهلللدى  ،وفروللام ه ل دروزه" الللذي يبللال انللل مللن الفرصللاة يف
جب عللوم  ،وبكنت تل العشلالر جبل نلاهلس  ،واأللول لعل عشله اهلن عيسلى وآل زيلد
نزللوا هاألللة احلأللب يف تلل احلببللة واعللم جللاءوا مللع تلل احل لللة مللن رللال بللوريا وابللتبروا يف
هاألللة احلأللب حنللو منتصللف البللرم احلللادي عشللر للملللر أي ألب ل حنللو ( )351بللنة مللن هللذا
التللاريخ 1222م املوافللق 1412هل ل إ تل ل عبللد ام هاهللا الن للر نللاهلس لل لوايل ا ديللد علللي
هاهللا كي لوام  ،ولللده يوبلف أغللا  ،و للرج مبللن معللل مللن الفصللال اىل البلبللاء فبللىن أللعللة وهللك
وكومللة  ،إ رو ل اىل الكللرك فصللاهر الع للرو وعمللد اللليمم رابللة ريللق احلللا إ اك ل هنللاء
البللالا واحلصللوم علللى للول الأريللق اىل العللال يف احللللاز  ،وهعللد وفللا االملله عبللد ام هاهللا
الن للر بللنة 1111ه ل واضللأرهت مللر ا للرى  ،فسللار اهنللل يوبللف هل الن للر لللة ا للرى مللن
ناهلس اىل البلبلاء والكلرك ومعلام وولارب املنشلبني وتغللب علليمم وو لد االبلتبرار واالملن يف
()1

(بعد وفاة االمير عساج السقاي ) .
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هللر االردم هعللد تغلبللل علللى عشللالر الكللرك واوالفمللم مللن البللدو وأجلللى كهلله مللن العشللالر
املسببة للفوضى اىل جب ناهلس ومنما :
(هنللو غللازي  ،واحل لواتره اىل للاعني وبلللفيت  ،وعشلله أل لله اىل كفللر ألللدوم  ،والشللبرام اىل
ن لواوي جنللني ونزلللت عشلله جبللاره ولللل  ،واحل لراداة( ، )1وأجلللى الت ي يللة مللن الكللرك اىل
اخللي ل ل فعرف ل لوا هاجمل للايل  ،ك للا واب للكن ع للدد م للن عش للالر جب ل ل ن للاهلس م للن ع للرب وترك للام
ودويكاة يف البلباء والكرك(. )2
ت در اسددماء عشدائر باقددة الح ددا فدي القددرن ال ددافي عشدر الاجددر التددي افدت تقدديم فياددا
مع عشائر مع داود وقريم وفمال ونيد ونهران والسبر عن احوالاا :

ال اللال للش ل يف ام عشللالر داود وهللرا ون لزال وزيللد وزه لرام وجبللاره كانللت موجللوده يف هاألللة
احلأللب يف البللرم الهللاني عشللر للملللري أي ألب ل حنللو ( )311ب لنة واليعللرف هالضللبط تللاريخ
ألدومما اىل هاألة احلأب واغلب الةن ام نزوهلا يف هاألة احلأب كام حنو عام 1111ه ل تبريبلال
أي ألب ( )311بنة من البرم االول من احلكم العه اني لبالد الشام وسب تبديري .
وبكن معما يف تلل العملود عشلهتام كبهتلام لا (هنلو عيسلى  ،والزالهلاني) ولعل عشله هلد
عيسلى جللاءة مللن هاديللة الشللام مللع ا لليش العه للاني ك للا مللر حنللو عللام 1161ه ل وهنللو عيسللى
ملن رهيعلة للي وهلم هنللو عيسلى هلن ممنللا هلن مللانع هلن وديهللة هلن عببلة هللن فضل هللن رهيعلل هللن
علللي مللن للي الللذين نزللوا هاديللة الشللام وفلسللأني وصللاروا ملوكلال علللى العللرب ول عايللة البللرم

الهامن اهللري  ،وألي ام اصلما ألب ذل من عيسى الفالوجي من العرا (. )3
أمللا الزالهللاني فللال يعللرف اصلللمم( )4وكانللت عشللالر داود وهللرا ون لزال وزيللد ض ل ن محولللة اهللن
عيسى ويسكنوم احلار ا نوهية .
()1
()2
()3
()4

(ا بر عشائر العمرو الل السلي وفابلم) .

(تاييخ كب فابلم والبلقاء الحسان النمر ج 2ع – 115ع. )111

(وليم تلل ب ابت  ،واالول ايكا) .

(وهم اقدم من ابن عيسل) .
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ودثد عبلد الكلرا حملود علود اهلو بليخ ( )11بلنة ملن هاأللة احلألب انلل ولدص صلام هلني
"اهللن عيسللى" و "الزالهللاني" إ اصللألحوا علللى مضللض  ،وألللد اضل رة عشلله الزالهللاني الكهلله
لعشه اهن عيسى ودهرة أة للبضاء عليما .
خ ه عشيرة المالبافي للقءاء علل عشيرة ابن عيسل :
كللام هعللض اه ل البريللة يع لللوم يف كبللاراة لصللنع الفحللم  ،ويألبللوم املعونللة مللن اه ل البريللة
ع احلأب  ،فع للت الزالهلاني كبلاره و لبلت ملن رجلال اهلن عيسلى املعونلل يف لع احلألب
 ،وكللام مللن عللاد صللاوب الكبللار ام يأعللم ا يللع هعللد االنتمللاء مللن الع ل  ،وألللد اضل رة
الزالهللاني لرجللال اهللن عيسللى البت ل علللى الأعللام  ،لللا رجللال اهللن عيسللى الألللب و رج لوا مللع
رجللال الزالهللاني اىل االو لراط للارج البريللة ملع لونتمم  ،وهللدأوا الع ل يف نب ل احلأللب  ،وكللام
هللخ مللن الزالهللاني متزوجلال مللن فتللا مللن اهللن عيسللى وكللام يعلللم هاملكيللده فلللم يللر لللل الغللدر
هوصللماره  ،فلراح اللرب أفلراد اهللن عيسللى واوللدال تلللو اآل للر هاملكيللد بلرال اثنللاء الع ل ونصللحمم
هللالعود اىل البريللة هللوي ولللة  ،فبللدوا ينسللحبوم مللن الع ل واوللدال تلللو الواوللد لللا تلفللة
ألبل ارللام الع ل وألبل تنللاول الأعللام ورجعلوا اىل البريللة وا للربوا كلرباءهم هللذل  ،وعنللدما رأى
اصحاب الكباره من الزالهاني انسحاب رجال اهن عيسى هوا عن السلبب وعل لوا هالشلخ

الذي ا ربهم هاملكيد فببضوا عليل والبوه يف نار الكبلاره واورأللوه  ،وعلادوا اىل البريلة واوتلدم
اخلصام هني العشهتني واهتبكوا مع هعضمم البعض  ،ود ذوو االصالح هينمم واصللحوهم
.
ت ر السبر عن مذبحة المالبافي في باقة الح ا :

اصلأل الأرفلام واتفبلوا عللى ام تع ل كل عشله لع لرى مودهللة علام لتلزول البغضلاء وصل
الولللام وكللام االتفللا أم تبللدأ اهللن عيسللى هع ل الولي للة االوىل  ،وملللا اوضللر الأعللام اىل املكللام
املخص ل ل ( ، )1جلل للس رجل للال الزالهل للاني لتنل للاول الأعل للام  ،وكل للام رجل للال اهل للن عيسل للى واألفل للني
متةاهرين اعم يف دمتمم وكلانوا ص للوم السلالح حتلت املالهلس وأللد اضل روا البضلاء علليمم
()1

(وهو فسرة منبس ة بيرة المساحة تدعل بك ة قموح) .
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يف هللذه الولي للة  ،ومللا ام هللدأ رجللال الزالهللاني هتنللاول الأعللام و ل انبللض عللليمم رجللال اهللن
عيسى وألتلوهم عن آ رهم  ،ون ينا من آل الزالهاني اال من كام ارج البللد وملن ن صضلر
الأعلام  ،وملللا علللم هبيلة آل الزالهللاني هللاخلرب هرهلوا مللن البريللة ومعملم نسللاؤوهم وا فللاهلم وتفرأللوا
يف البالد ونزلت اعاة منمم يف ام الفحم منمم دار الغزالة(. )1
وهبللي هعللض العللالالة يف الزالهللاني يف هاألللة احلأللب و للروج اكهللرهم منمللا بلليأرة عشلله اهللن
عيسلى علللى هاألللة احلألب وكانللت تتللولف هللذه العشله مللن عللدد مللن العلالالة منمللا مللا تتصل
هعيسللى هالنسللبة اليللل وهللي (آل الت ي للي  ،وفضلليلل  ،وألشللوا( ، )2وآل ناصللر العيسللى  ،واهللو
بيخ ومساره  ،وآل املعد( ))3ولع آل زيد ايضلال ملن اهلن عيسلى وعبل "اهلو مسلاره  ،ومنصلور

يف الأهه" .
ومللن اوالفمللم عشللالر الدواميللل  ،وكللام هللؤالء االوللالف يللدال واوللده والةللاهر اعللم كللانوا اكهللر
واألوى من عشالر اهن عيسى االصليني( ، )4وودص ام اعتدى هرهم على فتا من عشه اهلن
عيسللى واغتصللبما يف اخلللالء عنللدما مللرة هللل وهللو يرعللى الغللنم  ،وكانللت تل ل الفتللا مللن آل
املعللد اهنللة هلليخ تل ل العشلله وعلللم اهلمللا هللاخلرب ون يسللتأع اهلمللا االنتبللام مللن صللوممم
ه للالبو ألم اعت للل األ ل ل واض للعف م للن ص للومل  ،فلل للووا اىل احليل للة وف للاتفبوا م للع ج ل لزار ام
يتش للاجر م للع او للد زهالن للل عن للدما يرب لللونل الي للل لشل لراء اللح للم وام يضل لرهل هالس للا ور يف وجم للل
و رولل ولليس عليلل اكهلر مللن ذلل  ،وذهلب الشلخ
( )1

املنتللدب لتلل املم لة اىل ا لزار لشلراء

(ويد في معجم قبائ العرب لرفا حالده ان الغدمالت عشديرة مدن عشدائر لدواء الديوافيده بدالعراف

وافلاا من عنددمه  ،ولعد عشديرة المالبدافي المدذ ويه والتدي منادا الغدمالت هدي مدن العدراف ومدن قبيلدة
عندمه "واهلل اعلم"  ،وت ر لي عبد الل يف حسين علي حسين ابو ب در مدن ال حسدين العلدي "ا بدر

عشيرة موكوده حاليافي باقة الح ا" ان كماعة الغمالت نايوا باقة الح ا وت دروا ان ال حسدين
العلي هم اقايب الغمالت في ام السحم وان اف الغمالت من باقة الح ا "واهلل اعلم") .

()2
()3
( )4

(واسم ابيام عبد الااد العيسل أ افام اخوة) .

(ولع افلام من االند القح افية) .

(و ان عبد المنان التيتي ( ) 133سنة يقول ان افلام من عرب اليمن "أ ان اف ابن عيسل

ومنام التيتي من عرب اليمن  ،و ان التيتي قيسا من قيوخ كب فابلم المشاويين") .
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اللحم وتةاهر ام ألأعة اللحم ن تعلبل و للب ملن ا لزار تبلديلما وام يبألع للل ألأعلل افضل
فللرفض ا لزار و اصللم االثنللام علللى عيللوم النللا فض لرهل ا لزار هالسللا ور يف وجمللل فحرجللل
وبللال الللدم وذهللب الألارهللل لالنتبللام مللن ا لزار فرفض لوا وتةللاهر هالغضللب الشللديد مللن أألارهللل
وألتلللا اىل صللوممم مللن التحللالف األ للر (عشللالر زيللد وهللرهم ون لزال وهللرا وداود وزه لرام)
والللدم يسللي مللن وجمللل وابللتلار للم متةللاهرال هغضللبل مللن األارهللل مللن اهللن عيسللى  ،فاجللاروه
وابللكنوه هيللنمم  ،وهعللد زمللن لللب مللنمم ام يبيعللوه ألأعللة ارض يف وللارمم ليبللد عليمللا من لزال
يسكن فيل  ،فببلوا وهلاعوه ألأعلة ارض ا تارهلا يف مكلام مرتفلع ومتوبلط هيلنمم  ،فبلىن عليملا
هيتل ووصنل وجع لل اهراجال وكواة (نوافلذ) للللدرام ملن يلع ا ملاة ومللا اين هنلاءه وجتميلزه

انتب ل اليللل مللع عاللتللل وبللكنل  ،وهعللد وللني ادعللى املللرض و للال نومللل يف الف لراط فللاراد اللهوه
زيارتل وا ربوه مبوعد الزيار  ،فبعث اىل األارهل برال يدعوهم اىل احلضور لبيتل ومعملم ابللحتمم
فسللاروا للليالل دوم ام ي لراهم اوللد مللن صللوممم و بللوهم يف اوللدى الغللرف يف منزلللل( ، )1وملللا

وضللر اللهوه لزيارتللل بللل وا عليللل و للرج األارهللل املسلللحني مللن بللئمم وصللوها عللليمم السللالح
و هوهم  :أما البت او الروي عن هاألة احلأب فبالوا  :نرو (. )2
()3
فرولت عشالر (داود  ،والزيلود  ،وعبل  ،وزهلرام  ،وهلرا  ،ونلزال  ،وجبلاره  ،واوالفملم)
اىل املدودره ألرب فالميل رال هر أللبيلية ويوجد فيما عيوم ملاء نبلع ونزللوا عللى ذلل امللاء
مد من الزمن ليست ويلل إ اص وا مع هعضمم اللبعض وألتل جلد آل لدرج وامسلل حم لد
 ،فرول لوا ع للن املدو للدره ون للزل اكه للرهم لله ه للد ص للعب  ،وكان للت اراض للي الأ للهه أله ل هاأل للة
احلأللب ورتللد غره لال و ل هللا ئ البحللر االهلليض املتوبللط فاهللتغلوا يف فالوللة االرض  ،ونللزل
()1
( )2

(يوكد هذا المنمل حاليا 1221م في داي ابو عادل القدومي) .

(وفي يواية اخرا افام ا لقوا عليام الرفاع وقتلوا كماعة منام قب دخدولام البيدت واسدتمر

ا كف الرفاع فحو منانلام من فوافذ منمل ال نيا حتل خركوا مناا وتسرقوا في البكد و ان تلل

حوالي عام 1133هد تقريبا) .
( )3

(وت ر لي االستات اهر حسين عبد محمود خليسه  :قال ان ال خليسه في سيريم هدم مدن ال

فمال في قلقيلية واقدايبام ال فدمال فدي قلقيليدة وافادم دافوا فدي باقدة الح دا  ،و دان االسدتات داهر

مديرا لمديسة قبا يه قب تقاعده عام 1223م) .
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معمللم آل مسللاره ومنصللور األللارب آل هللرا وداود يف الأللهه  ،وآل ألابللم مللن آل زيللد مللن هاألللة
احلأب  ،ورولت عشالر من آل نزال اىل نواوي جنني وبكن ألسم منمم ألبا يلل وبلكن آل
ليفللل( )1وفللرعمم لي ل يف ب لهيس  ،وكللذل للرج معمللم اىل ب لهيس فللرا مللن آل هللاور ،
وآل مسللاره أألللارب آل مسللاره يف الأللهه  ،ورولللت اعللاة ا للرى اىل هللالد متعللدده (فرولللت
عللالالة مللن آل هللرا اىل السلللط وام الفحللم وجنللني وديللر أهللام نلواوي البللد  ،ورولللت آل
عيسى اىل ادل عسلبالم ويلذكروم اعلم آل داود  ،ورول جلد آل صلالح ملن آل هلاور زيلد
اىل ناهلس وامسل الشيخ امحد حم د الباألاني ولد عام 1111هل وتويف عام 1125هل .
فددي ت ددر السبددر عددن سددبا يحي د عشددائر داود وق دريم وف دمال ونيددد عددن ال يددره وحدددي
مذبحة ال عيسل في ال يره :
أألامت عشلالر داود وهلرا ونلزال وزيلد وجبلاره وعبل (جلد داود ومنصلور يف الألهه) يف الألهه
 ،واه للتغلوا يف فالوللة االرض ك للا مللر  ،وهعللد انتمللاء موبللم احلصللاد ك للام معة مللم ي للذهب
للع يف يافا ويف جتار املواهي وعلم آل عيسلى يف هاأللة احلألب أم العشلالر النازولل بلكنت
الأللهه فلللم يللر هلللم ذل ل و للافوا مللن تعرضللمم لللالذى اثنللاء مللرورهم هللالأهه اىل أراضلليمم يف
الساو  ،فبرروا اللحا م و ردهم من الألهه  ،و علوا له رجلاهلم وحلبلوا لم اىل الألهه
 ،ونزلوا يف هونل مملوره(، )2وأربلوا اىل العشلالر النازولل علن هاأللة احلألب اخللروج ملن الألهه
 ،ون يكن يف البوم أنذاك اال الشليوخ والنسلاء واالوالد  ،املا الشلبام فكلانوا يع للوم يف يافلا ،
وكام هيخ البوم عبد العزيلز محلدام نلزال وكلام هليخال فأينلال ذا رأي وتلدهه فوربل هليخ البلوم
جواهلال الليمم يألبلوم ملنمم اعألالمم ممللل ول يلا اهنلاؤهم اللذين يع للوم يف يافلا إ يروللوم
معلال فوافبلوا علللى ذلل  ،فاربل الشلليخ عبللد العزيللز هخصلال اىل يافللا ليبلللا الشللباب هللاخلرب وام
يشللةوا اب لللحة ويع للودوا هسللعل اىل أهلم للم  ،ف للذهب الش للخ

( )1

ال غيافللا وأم للر الش للباب هش لراء

(ويروا ان عدد يكال عشدائر داود وقدريم وفدمال عنددما خركدت مدن باقدة الح دا دان عشدرين

يكك  ،و ان عدد يكال عشيرة نيد وحدها عشدرين يكدك  ،و افدت عشدائر داود وقدريم وفدمال تعتبدر
عشيرة واحده تدعل "داود" وهي من الدوايمه) .

()2

(والشوفه مر م او مبنل ح ومة ماجوي) .
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االبلحة والعود  ،ففعلوا وعادوا اىل الأهه ومعمم السالح  ،وتشاوروا ملع كلربالمم عللى ملاذا
يع ل للوم  ،وأل للرروا االنتب للام م للن آل عيس للى وانتم للزوا تلل ل الفرص للة  ،فم للا وهم هبي للاد وس للن
هللأاره مللن وامولللة هللرا وحم للود ذهللا جبللاره وواصللروهم وهللم يف املبللىن الللذي نزل لوا فيللل ،
و لب لوا مللنمم التسللليم  ،فرفض لوا هللاد االمللر فشللددوا عللليمم احلصللار( ،)1كللام رج ل مللن كفللر
زيبلاد امسلل هيشلام موجللودال يف املكلام  ،فسلعى هالصلل واألنللع احملاصلرين هالتسلليم وانلل يضل ن
بللالمتمم فس للل وا انفس للمم حلس للن ه للأاره و اعت لل( ، )2واتف للق وس للن ه للأاره م للع رجال للل ام
يبتل لوا ك ل هللخ يأبأللق (يرهللت) علللى ظمللره مللن صللوممم  ،وام يألب لوا ب لراح ك ل مللن
يضرهل هكفل على رابل منمم  ،وأللدموا االبلرى حلسلن هلأاره واولدال هعلد واولد  ،وكلام ينةلر
اىل الشللخ مللنمم فللاذا ظمللر لللل مللن مالحمللل انللل مللن ابلليادهم بأللق علللى ظمللره  ،فا لذه
حم ود ذها جباره وذ ل على هئر موجود يف املكام والبى جه انلل يف البئلر  ،واذا ظملر للل انلل
من عاملة النلا ضلرهل كفلا عللى وجملل فلا لق بلراول  ،وألتل يف تلل احلادثلل حنلو اولد عشلر

زعي ال( )3ومسي ذل البئر هئر االود عشر وسب رواية اهر حم د علي صا نزال(. )4
وروى عبللد الكللرا حم للود مسللاره اهللو بلليخ مللن هاألللة احلأللب ام عللدد البتلللى بللتل "وام اعلللم"
ولبللب دار هللأاره ه ل (دار بأللق) منللذ تلل احلادثللة لبيللام وسللن هللأاره مللنمم هتلل الع ليللة
البشعة وا رمية الدامية  ،ولبب حم ود جباره الذي ألام هذه اخلصوم هل (ذها ) .
ت ر خروج عشدائر قلقيليدة مدن ال يدره الدل عددة قدرا فلسد ينية ردم سد ناهم فدي فدوفين
قرف قلقيلية :
وهعلد وادثلة البئلر رجلت محايل أللبيليلة ملن الألهه ومعملم األلار م آل عبل (مسلاره ومنصللور)
وآل ألابم وروللت جنوهلال فلرارال ملن للب اهل املبتلولني ونزللت يف علدد ملن البلرى  ،فنلزل آل
()1
()2
()3
()4

(استمر لمدة ( )5أيام) .

(مع ان عبد العميم فمال وحسن ق ايه لم يع وه االمان لام) .

(وقي  11قس ا) .

(والرواية االولل وال افية عن احمد يوسف تبالا ومحمود سعيد كعيد ) .
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زيللد يف صللوفني  ،ورو ل آل ن لزال اىل اللللد  ،ونللزل آل داود اوالل يف اللدل الصللاد إ رج لوا

منما اىل العبابية (اليمودية باهبال) ويروى عن ببب روجمم منما :
اعم تراهنوا مع أهل اجمللدل عللى ملن يصليب هرصلا هندأليلة ولرذوم موجلود عللى وافلة اولد
الس للأوح فب للام أمح للد ال للداود (ج للد آل ص للا االمح للد) فل لراهنمم ان للل يص لليبل  ،ورم للى احل للرذوم
هبندأليتللة فوصللاهل  ،فاهللتد للوف أه ل اجملللدل مللنمم ومللن هللرهم  ،و لب لوا مللنمم الروي ل عللن
ألريتمم  ،فرولوا ونزلوا يازور والعبابية  ،ونزل آل زهرام كفر عانل و ه دندم  ،ونزللت جبلاره
أللبيلية رابال .
وعل للم الش لليخ ا يوب للي هاحل للادص فس للعى هالص للل ه للني عش لله اه للن عيس للى يف هاأل للة احلأ للب
وعشللالر أللبيليللة وهللاركل يف مسللاعي الصللل مشللايخ الللبالد وين الصللل هللني ا للانبني علللى ام
تتن للازل عش للالر أللبيلي للة داود ون لزال وه للرا وزي للد وعب ل وجب للاره ع للن امالكم للم يف ارض الأ للهه
لذوي املبتولني يف وادثلة البئلر  ،وام لع رل عشلالر أللبيليلة االرهلع يف صلوفني فببللوا ذلل
وعللادة عشللالر أللبيليللة مللن ألللرى يافللا ومللن اللللد وبللكنت ص للوفني ه لرألي أللبيلي للة اىل ج لوار
بكاعا االألدمني من الصبارنل والرعاي والشنأي واالهبر وا يايسلل  ،وبلكنت عشله جبلاره
أللبيليللة أي ام آل جبللاره بللكنوا أللبيليللة ألب ل العشللالر االرهللع  ،ورلك لوا االرض وهن لوا البيللوة
وكام ذل حنو علام 1151م املوافلق 1163ه ل  ،واهلتغلوا هالفالولة  ،ويلروي ام اهل علزوم
أهدوا "ارض الأبال" لنوف محد امحد داود عندما تزوج  ،وهي ال تزال ملكال لذريتة .
ونزلت عشالر من هاألة احلأب وغههلا ملن البلرى وبلكنت الألهه وهلم (آل ناصلر  ،والتيلت ،
والبشللوا  ،وفضلليلل مللن اهللن عيسللى) وهعللد تللدمه صللوفني حلبمللم آل مسللاره ومنصللور األللارب
عشالر داود ونزال وهرا وآل محد وفرعمم ألابم أألارب آل زيد يف أللبيليلة وكلانوا هلؤالء ايضلا
مللن هللد عيسللى كللانو يف صللفني  ،وآل مأللر  ،وآل عبللد احلللي  ،وآل اهللو عزيللز (لللز ) اصلللمم
من آل هاور زيد ومسوا لز ألم جلدهم هبلي اىل جانلب أصلماره يف الألهه (كونلل للز لم )،
وآل عأ للا  ،واه للو لليط  ،واخلف للش واب للكن الش لليخ ا يوب للي عش للالر او للرى يف الأ للهه اىل
جان ل للب عش ل للالر هاأل ل للة احلأ ل للب م ل للن أل ل للرى  :كف ل للر عب ل للوط وجي ل للو (آل اخلأي ل للب)  ،وكف ل للر
زيباد،وولللل (آل الللدعاهس) ،وغللههم وذل ل لتبوي للة صللف عشلله اهللن عيسللى واوالفم للا يف
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الأللهه ال لاد التلوازم يف العللدد والبللو هللني عشللالر الأللهه وعشللالر صللوفني ول اليعتللدي فريللق
منمم على فريق  ،ون يكن يف الأهه مسلد فبنوا مسلدهم احلايل وكام هنلاءه يوافلق وسلاب
أوللرف هللذه العبللار (مددات ابددو الددذها) وهللي مكتوهللة ع ل غبللاب املسلللد ووسللا ا العللددي
ها

يوافق عام 1111ه ل وهلي السلنة اللت ملاة فيملا اهلو اللذهب اولد أملراء امل اليل ملن

مصللر الللذي غلزا فلسللأني و للع يف وك مللا وملللا جللاء امللر توليللل عليمللا مللن السلللأام العه للاني
تويف وهو يف ريبة اىل عكا وألي د لل السم من ألب ظاهر الع ر .
فموح عشائر فوفين الل قلقيلية و يرها :

ابللتبرة عشللالر داود وهللرا ون لزال وزيللد وآل عب ل "( )1هفرعيمللا مسللاره ومنصللور" وزه لرام وآل
ألابللم الباألانيللة االص ل يف صللوفني حنللو بللبعني عام لال اىل ام دمرهللا بلللي ام هاهللا ا لزاري وايل
صيدا بنة 1221هل املوافق 1113م هسلبب امتنلاا اهلملا علن علن دفلع الضلرالب ك لا ملر ،
فنزوت عشلالر اىل أللبيليلة وصليدا لولكرم والألهه و وهلا واللل ،الشلرألية  ،ويلث رول هنلو
ضللرغام الراعللي فسللكن ألسللم مللنمم وهللا  ،وبللكن ألسللم أ للر الللل ،الشلرألية  ،وبللكن ألسللم

ملن آل الراعلي أللبيليلة  ،ورول ألسلم ملن آل االهلبر اىل صليدا لولكرم وألسلم اىل ألريلة جيلت
ومنمللا اىل فح للة فكفللر ثلللث فعزهللة االهللبر  ،واص ل االهللبر ألب ل صللوفني مللن ع لرا الأفيلللل
"وهللم مللن زه لرام مللن االزد البحأانيللة اهنللاء عللم الغسابللنل" ونزلللت عشللالر داود  ،وهللرا ،
ونزال  ،وزيد  ،وزهرام  ،والشنأي  ،وصربي  ،واوالفملم اىل أللبيليلة ورول هخصلام ملن آل
اهو عذهل من آل اهو ضر زيد اىل الأهه  ،ورو ألابم جد آل ألابلم ملن آل لبش زيلد اىل
الأهه وال تزال ذريتمم فيما  ،ورو مساره ومنصور اوفاد عب اىل الأه .
وكانت تبيم يف أللبيلية عشالر تلفة االصول ألب نزول العشالر الباألانيلة اليملا وهلي آل عأيلل
 ،واحلللاج محللدام  ،وآل جبللاره  ،وآل ألراألللع مللن اهلرهللية  ،وهعللض العشللالر املص لرية وكللام هلللم

( )1

(وي بت ون ال عق من س ان فوفين وكود ب ر ماء باسم ب ر عقد فدي سدسا فدوفين الغربدي

وال يمال ول نه متادم) .
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دي لوام للا

للم وآلل احلللاج محللدام وأوالفمللم مللن العشللالر املص لرية وألراألللع وعأيللل  ،وكللام

يوجد هذا الديوام يف وار املرهعل جنوب املسلد البدا .
ومل للا نزل للت عل لليمم عش للالر ص للوفني وب للكنت جل لوارهم اف للت تلل ل العش للالر م للن أهل ل البل للد
االصللليني ام يتفب لوا ضللدهم البللي ا وام عللددهم اذا اجت ع لوا رمبللا يسللاوي عللدد الب لادمني مللن
صللوفني وام يغلبللوهم ويأللردوهم مللن البلللد  ،فبللرر رؤبللاء العشللالر الباألانيللة ام يضللعفوا هللذا
التل للع  ،فمللا وهم يف ادى الليللايل وهللم ات عللني يف ديلواعم املللذكور  ،وكللام بللبف الللديوام
مللن احلأللب والبللش فصللعد هعللض اململلا ني واهللع النللار يف البللش واوللاط اململلا وم هالللديوام
ف للا ه للعر اجملت ع للوم يف ال للديوام اال والن للار مش للتعلة يف الس للبف فخرج ل لوا يةاكض للوم فب للبض
اململلا وم عللليمم واهللة وا عللليمم ام ال ت ع لوا يف دي لوام واوللد  ،وألس ل وهم علللى احل اي ل
الباألانيللة وهللذل فرألللوهم عللن هعضللمم الللبعض واحلبللوهم هللدواوينمم وبلليأرة هللذل العشللالر
املذكور على البلد وعلى عشالرها االصلية .
ومللع مللرور الللزمن انصللمرة تل ل العشللالر يف احل اي ل االرهعللة (داود  ،وهللرا  ،ون لزال  ،وزيللد)
واحت للدة معم للا وألوي للت ال للرواهط هينم للا ع للن ري للق املص للاهر ومش للاركتما يف افراوم للا واتراوم للا
وارتبألت معمللا يف الشلد والر للاء وأللوي التحللالف هينم لا وكللام عللى احل ولللة محايلة مللن د ل
فيما من العالالة على ا تالف اصوهلا من عدوام املعتدين وظلم الةلاملني وغلدة كل محوللة
مبللا انةللم اليمللا مللن عللالالة كوعللا جسللد واوللد وعشلله واوللده مللن اص ل واوللد "وام يللدهر
االمور وهو يمدي السبي " .
في ت ر بدء السكفات والستن بين عشائر قلقيلية واسباب تلل :

رغم الصل الذي وصل هلني عشلالر أللبيليلة وأهل الألهه ملن عشله اهلن عيسلى فبلد ظل يف
النفللو هلليء مللن الةغينللة واحلبللد  ،وكللام أهل الأللهه ينتمللزوم الفرصللة لبللاء الفتنللة والشللبا
هللني محايل أللبيليللة  ،وين هلللم ذلل  ،ووكللي ام الفتنللة نشللبت هللني عشللالر أللبيليللة عنللدما وألللع
يوبف صويل هيخ آل زيلد أبلهال يف ايلدي أهل الألهه  ،وكلام امللذكور أللد لرج راكبلال فربلل
يريللد ترويضللما وررينمللا يف اخلللالء وبللار للا اىل ا مللة الش ل الية الغرهيللة مللن أللبيليللة علللى ريللق
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الأهه  ،واثنلاء رادهلا هلل انفللت زملام أليادهلا ملن يلده وابلت رة يف العلدو هلل جملة الألهه اىل
ام د لمللا وهللو راكللب عليمللا فللالبي اهل الأللهه البللبض عليللل وابللروه  ،وتشللاوروا هل يبتلونللل
ههللور ذويمللم الللذين ألللتلمم اهللايل أللبيليللة يف واألعللة البئللر واهللار هعضللمم هبتلللل  ،فبللام هللخ
منمم اصلل من كفر زيباد وكام من اصحاب الرأي ونصحمم هعدم ألتلل واكرامل وتضليفل ثالثلة
ايام وكسوتل هوفخر املالهس إ ا ال براول وارجاعل اىل اهلمسلاملال له هللم ملن ألتللل وام يف
ذل الع ل ملا يهله الفتنلة هلني عشلالر أللبيليلة اال لرى يف يوبلف الصلويل ويف األارهلل آل زيلد
ويتم ونل هالتومر مع أه الألهه علليمم فتبلع الفتنلة هلني آل زيلد وعشلالر أللبيليلة اال لرى داود
وهرا ونزال املعادية ألهل الألهه وهلذل ينتب لوم ملنمم فتبتل عشلالر أللبيليلة هعضلما اللبعض
ويسللةصوم مللن هللرهم  ،فابللتأاهوا رأيللل فللوكرموه وضلليفوه ثالثللة أيللام إ البسللوه وليللة ف للا ر
وا لبوا براول .
وعنللدما عللاد اىل اهلللل بللاملال ومكرم لال  ،وعلللم أهلللي أللبيليللة هعودتللل  ،تعلبلوا مللن ذلل  ،وهللدأ
الش ل يسللاور عشللالر داود وهللرا ون لزال هللوم يوبللف صللويل تللومر مللع اهل الأللهه ضللدهم ،
وهدأ الفساد يدب هني آل زيد من جمة وهني هبية محاي أللبيلية ملن جملة ثانيلة اصلة عنلدما
رأوا الشللخ الألهاوي العبوهللي االصل الللذي اهللار علللى اهل الأللهه هللا ال بلراح يوبللف
صويل يف بو أللبيلية  ،والتبالل مع يوبلف صلويل ومصلافحتل للل والتحلدص معلل  ،فتيبنلوا
هتللومره مللع أه ل الأللهه ضللدهم  ،فبللدأة نللار الفتنللة تشللتع هللني الف لريبني ووللدثت اهللتباكاة
واع للال ألت ل وعللب مللن ك ل فريللق للفريللق اال للر  ،وكانللت املشلليخة يف أللبيليللة عنللدما نزلللت
عشللالر صللوفني اىل أللبيليللة وابللتو نتما آلل جبللاره  ،وكللام هلليخمم هللو مللرزو يوبللف اهللو
جبللاره  ،وك للام م للرز يتللزعم ص للف ال للي ن وك للام آل زي للد م للن ص للف الب لليس املع للادي لل للي ن ،
وكانللت محايل داود وهللرا ونلزال مللن صللف الللي ن وكللام مللرزو جبللاره يعت للد عليمللا يف دع للل
هالرجال والوألوف جانبل ضد صومل .
ت ر السبر عن ككء الجحوم عن قلقيلية :

ذكرنا ام الفتنة نشبت هني محاي أللبيلية هعد أبلر يوبلف الصلويل وا لال بلراول ك لا ملر

 ،وكانللت توجللد عشلله يف محولللة زيللد تللدعى ا حللوط  ،وهللي مللن أألللوى العللالالة يف آل زيللد
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وكام آل زيد يعت دوم على رجاهلا يف اللدفاا علنمم واا لة صلوممم ملن احل ايل اال لرى ،
وكه للر ع للدوام ا ح للوط عل للى الن للا  ،ف للاجت ع ه لليوخ محايل ل داود وه للرا ونل لزال يف املس لللد
يتشاوروم يف أملر ا حلوط  ،وعللم لم صلا صلويل هليخ آل زيلد  ،فسلار ومعلل اعلة ملن
ا ح للوط اىل املس لللد وب للول اجملت ع للني م للاذا يري للدوم فب للام رجل ل م للن داود وأل للال " :ليخ للرج
ا حللوط مللن أللبيليللة"  ،فابتشللاط اوللد ا حللوط غضللبال وكللام مسلللحال فللا لق الرصللا علللى
الرجل فبتلللل  ،فهللارة عشللالر أللبيليللة داود وهللرا ون لزال وهللا وا آل زيللد وا حللوط وغلبللوهم
وأجل للوهم ع للن أللبيلي للة فرول لوا اىل هي للار ع للد وب للكنوها  ،وكان للت هل للم ارض هن للاك فاه للتغلوا
هفالوتم للا  ،واص لليب كه لله م للنمم هاملالري للا وم للرض الأح للال لكه للر البع للوض ال للذي يع لليش يف
مستنبعة هركة ألأورية اجملاور لبيار عد غرهال ف اة كهه منمم  ،وكام أهايل أللبيليلة يأحنلوم
احلب للوب عل للى لواوني اه للو ري للاح عل للى ع للر العوج للا  ،وغ للدا آل زي للد يبأع للوم الأري للق عل لليمم
ويسللبوم ملا أللدروا عليلل ملن امحلاهلم وكلام هلدفمم ملن ذلل الضلغط عللى صلوممم للسل اح
هلم هالعود اىل أللبيلية  ،ووبأوا اعلة ملن أهل االصلالح ملن البلرى اجمللاور ملن أجل ذلل
 ،وتوصلوا اىل الصل هني ا لانبني وكلام ملن هلروط الصلل اللت لبملا اهلايل أللبيليلة للسل اح
لعللود ع للوم آل زيللد اىل أللبيليللة هللو للليمم عللن ا حللوط وام ال يرجللع ا حللوط اىل أللبيليللة
فواف للق آل زي للد عل للى تل ل الش للروط و ل لوا ع لن ا ح للوط ومس ل هل للم ه للالعود فع للادوا وتش للتت
ا حللوط يف الللبالد وكللام ذل ل هعللد ارهللع بللنواة مللن للروجمم مللن أللبيليللة أألاموهللا يف هيللار
عد وتويف كهه منمم .
ومللن عللالالة ا حللوط  :آل ا للرم و نشلريل وهللاويش بللكنوا جللوليللة وال يزالللوم فيمللا وآل
هلللويت مسحللام نزللوا ألوصللني اوالل إ نزللوا الشلليخ مللونس ومللنمم الشلليخ عللوض العللاجز وا وتللل
اهراهيم وصا بكنوا أللبيلية عام 1241م وهلم اهناء عم يف ارهد وملنمم حم لود عللي مسحلام
ورولللت عاللللة مللنمم اىل السلوافه هللم آل مربللي  ،وآل فلراج( )1بللكنوا كفللر بللاها ونزللوا ألبلمللا
البهه وهعد زمن عادة عالالة صغه من ا حوط اىل أللبيلية منمم :
( )1

(ين ر ال فراج افام مدن الجحدوم ويدذ رون افادم مدن البيدرة بينمدا نعدم بعدا ال نيدد افادم مدن
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(آل مح للوده وانضل ل وا اىل داود  ،وآل ن للور وانض ل ل وا اىل زي للد  ،وآل ص للب ( )2نزل ل لوا أللنس للو إ
عادوا اىل أللبيلية وانض وا اىل آل وساين يف عشه هرا) .
ت ر السبر عن موقعة خوي الواد بين ال كبايه واحكفاا من كاة وبين ال ابي شدل
قيوخ بدو المغاييا واحكفام من كاة اخرا :

بللبق ام ذكرنللا ام مشلليخة ألضللاء هللد صللعب كانللت يف اوا للر العمللد العه للاني ملللرزو يوبللف

مصللأفى جبللاره  ،وانللل كللام يتللزعم صللف الللي ن يف الللبالد  ،وكانللت اوالفللل يف ا مللة ا نوهيللة
ا رامن للل واب للم ه لليخمم البمل للول (اجملن للوم) ا رم للي  ،وكان للت أل للرى الش للعراوية اص للة (عتي ل )
وجمامللا وألللرى هللد صللعب حتللت بلللأام آل جبللاره هوبللتهناء آل زيللد يف أللبيليللة وا يايسللل يف
كللور ومللن ينت للي اليللل يف املغاريللب  ،وعشللالر ابلللم ورض لوام يف عللزوم وكللام هللؤالء مللع صللف
البلليس املنللاو لصللف الللي ن  ،وكانللت عشللالر داود وهللرا ون لزال يف أللبيليللة يف صللف الللي ن
واصللأدم الفريبللام ألي ل هسللبب اال لتالف علللى تبسلليم االراضللي يف السللمول السللاولية هللني
اجملنللوم ا رمللي وايب كشل وهسللبب تضللارب املصللا وا للتالف االه لواء هللني الف لريبني  ،وكللام
السللبب املباهللر لتل ل احلللرب هللو أم أللف آل اهللو كش ل فتللا مللن آل جبللاره مبسللاعد اهللن
هللرو االألللرا وتزوجمللا ووشللد ك ل منم للا اتباعللل وابللتعد حملارهللة ص ل ل  ،وأرب ل مللرزو اهللو
جباره ربلل اىل البرى ب ع الرجال من ألرى الشلعراوية وهلد صلعب واجت لع عنلده وشلد كبله
.
وعلللم اهللو كش ل هكهللر للوا اخلصللوم فابللتعد لل واجمللة  ،و للو اىل احليلللة  ،فورب ل هعللض
نساء النور او ا عافره اىل عتي وغهها ملن أللرى الشلعراوية ومعملا ربلالة الليمم منلل ك لا اربل
اىل آل زي للد يف أللبيلي للة واتف للق معم للم  ،وذه للب او للدهم ايض لال اىل عتي ل ل للنفس الغ للرض وك للام

مللرزو ألللد اجللرب رجللال عتيل هالسلله معللل وجنللدهم يف صللفوفل هللالبو وملللا وصلللت الربللالة اىل
اه عتي ووص ربول آل زيلد الليمم وأللراؤا الربلالة وكلام مضل وعا انلل اذا هلدأة املعركلة هلني
( )2

( ما ين در ال فدبا افادم مدن الجحدوم ويدذ ر بعءدام افادم مدن قلنسدوة بينمدا ت در لدي بعدا

الشيوخ افام من الحجوم "واهلل اعلم") .
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الفل لريبني يك للوم هل للوم رج للال ايب كسل ل عل للى اهل ل الش للعراوية وعتيل ل املوج للودين يف ص للف
اهوجبللاره  ،ومللا عللليمم اال ام ينمزم لوا مللن املعركللة مللن اول هلللوم وينسللحبوا فيختل صللف اهللو
جبللاره وحت ل للم اهلزميللة ووافللق الشللعراوية علللى تنفيللذ تل ل اخلأللة للخللال مللن ظلللم آل اهللو
جبللاره  ،وذلل هعللد ام األللنعمم هلليخ آل زيللد هببللول تلل اخلأللة  ،البللي ا وأم آل اهللو كشل
وعللدهم و للوعم ام ا للال النللار عللليمم مللن ابلللحة ال رصللا فيمللا  ،والتبللى ا يشللام يف
للور ال لواوي غللريب أللبيليللة واألتت ل الفريبللام وهللدد اهللو كش ل اهلل للاة علللى فرألللة الشللعراوية
وعتيل فللاعزموا وضللعف جلليش اهللو جبللاره وألات ل آل جبللاره ألتللاالل هللديدال لكللنمم ن يهبتلوا امللام
ي السواركل اوالف اهو كش وألت كهه منمم واعزم الباألوم .
وتبعمم اهو كش والسواركل و د لوا عليمم البيوة وعبوهم وألت من آل جباره واوالفملم
حنو بتني هخصال وعرفت منمم :
(صا وسن اهو جباره "اهو حم ود "  ،وامساعي الصا  ،و لي فليف وسن اهو جباره
 ،ويوب للف حم للد ب للعاده اهلره للي ألتل للل او للد عبي للد اه للو كشل ل عن للدما ا ل للق يوب للف ب للعاده
الرصا على الشيخ اهو كش فو أوه وراه العبد وكام لف بيده فبتلل .
وضعف أمر آل جباره هعد هذه اهلزمية  ،وواولوا االنتبام من آل زيد الذين تو ووا مع ايب كش ضدهم  ،فملا وهم هبيلاد
مصأفى يوبف جباره (وكام من هلعاعم) ولكن آل زيد ركنوا من ألتلل وأليل ام ألاتللل هلو وسلني ا لاهر ملن دار الفلار ،
وكام مريضال وملا مسع

لللوم آل جبللاره عللليمم صللاح علللى األارهللل للذوني اىل مكللام املوألعللة وانللا اتكف ل لكللم هبتلللل
وكللام ألناص لال فح لللوه ووضللعوه لللف هلللر الصللرب ألللرب الأريللق يللث يللرى البللوم وال يرونللل
وعنللدما مللر مصللأفى يوبللف جبللاره مللن امامللل وهللو هللاجم علللى آل زيللد ومعللل أألارهللل ا لللق
الرصا عليل من هندألية فبتلل واعزم آل جباره وضلعفوا هعلد ذلل  ،ودفلن مصلأفى اليوبلف
يف جنينة لل يف وي آل هرا غرب جنوب املسلد البدا(. )1

()1

(وهي االن داي ليوسف احمد يوسف ع يه وافدرر القبر) .

111

وعنللدما بلليأرة عشللالر أللبيليللة الباألانيللة علللى العشللالر اال للرى هعللد وللر دي لواعم وألس ل وا

العلالالة عللى احل ايل الباألانيلة  ،وانضللم آل جبلاره حل وللة زيللد( ، )2املا اليللوم فبلىن آل جبللاره
ديوان لال هل للم يف املرهع للة جن للوب املس لللد الب للدا حن للو ع للام 1215م واب للتبلوا ع للن آل زي للد ألي ل
هسلبب دم ويلث ألتل حم لد علود ميلني اهلن ليل اهلراهيم عوينلاة ألو وهلو يأللق الرصللا
يف وفلة مولد .
ت ر خبر مقت العبد سعيد (وهو عبد مرنوف ابو كبايه) :

كللام بللعيدال عبللدال ملللرزو اهللو جبللاره  ،وكانللت اوللدى نسللاء مللرزو ( )3ألللد ام تللل زورال لللدى
مللرزو واعللا رأتللل ارجلال مللن غرفللة ضللرما (لغايللة يف نفسللما) فللدعاه مللرزو ووبللق معللل فللونكر
تل التم ة ون يصدألل مرزو وام ل هاالعتلداء عللى ورملل  ،فحكلم عليلل هاالعلدام  ،فبيلدوه
بل وكلللف ثالثللة مللن آل جبللاره هبتلللل للارج البلللد هعللد ام يأوف لوا هللل هالأرألللاة وهللو راكللب
علللى محللار هللاملعكو وكللام جللالدوه وهللم (مصللأفى يوبللف جبللاره  ،ومنللر بللنب عبللد الللرمحن
امحللد جبللاره  ،وعبللد الوهللاب اهللو السللعود عبللد الللرمحن امحللد جبللاره) فأللافوا هللل أويللاء أللبيليللة ،

وك للام العب للد يص للي "ي للا م للن يش للةي نفسل لال و للرم ام ألتلم للا"( ، )4ف للروا عل للى وس للني حم للود
عويناة فبال هلم " ذوا مثن العبد وا لبلوه وكلام معلل ( )12اديلل ذهبلال وأللدمما هللم فرفضلوا
وألللالوا لللل "اتللرك هللذا االمللر"  ،إ بللاروا اىل ارض للور اللواوي غللرب أللبيليللة  ،ألبل ألتلللل لللب
مللنمم االذم هصللال ركعتللني ألب ل ألتلللل  ،فصلللى ركعتللني م تعللاىل ورللتم هللبعض الللدعاء إ ألتلللوه
ودفنوه هناك ومسي اخلور هعد ذل خبور بعيد .
ويف ذل ل املكللام وهعللد زمللن هين للا ك لام حم للد عبللد الوهللاب اهللو السللعود نللا رال هنللاك يف اوللد
الكللروم للليالل يل وجللود هللب اهلليض علللى ألللرب بللعيد فللا لق عليللل النللار مللن هندأليللة فلللن مللن
()2
( )3

(بعد اختكفام مع ال قريم) .

( ان لمرنوف ايبع نوكات ولم ينجبن  ،وقد توفي مدرنوف يوسدف كبدايه فدي الحجدان بعدد أدائده

فريءددة الحددج وهددو فددي ريددق عودتدده الددل بلددده مددن الحددج ودفددن هندداك "وقي د ب د تددوفي قب د أدائدده

السريءة وهو تاها للحج") .
()4

(وقي يامن يشتر يوح عبد حرم اهلل قتلاا) .
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بللاعتما وا ت ل عبلللل منللذ تل ل احلادثللة وظ ل انون لال اىل ام مللاة  ،واملللذكور هللو اوللد اهنللاء
البتلل "وهذا جزاء الةاملني" .

حامولة داود(: )1

( )1

حماي قلقيلية وعشائرها

(وت ر قسص من حاين "قرا فابلم" من ال داود فياا ان ال داود في حاين وال داود فدي

قلقيلية هم أقايب وافام من الحجان) .
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تتولف وامولة داود من عدد من العشالر والعالالة من أصول تلفة  ،ومسيت احلاموللة داود
هابللم أكللرب عشلله فيمللا وهللي داود الباألانيللة االصل الللت بللبق ام ذكرنللا نسللبما وام اصلللما مللن
الدواميللة مللن ذريللة علللي هللن امحللد الغ للاري املللدفوم يف الةاهريللة اهللن عبللد السللالم هللن املشلليش
الشريف االدريسي احلسد من ذرية ادريس هن عبد ام هن وسلن هلن احلسلن هلن عللي هلن ايب
الب كرم ام وجمل اهلاري البريشي  ،وكام ادريس ألد فر من احلللاز اىل املغلرب هعلد فشل
ثلور أللام لا االهلراف ضللد العبابليني ويلث هزملوا يف موألعلة فللخ بلنة 162ه ل ووصل ادريللس
املغللرب ب للنة 111هل ل والتل للو اىل الربهللر واعل م للم هنسللبل فب للايعوه وابللتوىل للم علللى تل س للام
وغهها من هلالد املغلرب وأبلس دوللة االداربلة بلنة 112ه ل ك لا ملر معنلا بلاهبال  ،وكلام عبلد

السللالم املشلليش مللن األأللاب الصللوفية وهللو تل يللذ البأللب االمللام الللويل ايب مللدين هللعيب وهللو
معلللم الشلليخ الللويل ايب احلسللن الشللاذيل الصللويف  ،وتللويف عبللد السللالم املللذكور مبتللوالل ألتلللل اهللن
ايب الأ لواوني الكتللامي عللام 622هل ل ودفللن بب ل العلللم يف هللالد غ للار هش ل ال املغللرب ألللرب
مدينة تأوام وهد عليل ألبة ومبامل يف املغرب ك بام الشافعي مبصر ويؤمل النا للزيار .
عشائرها :
 :1عشيرة داود الباقافية وتءم العائكت التالية :

 )1داود النافلة( )2وهو اهن نوف داود وهم :
( -1آل عب للد ال للرمحن عب للد ام داود( -2 ، )3آل العب للد احل للاج "اب للم العب للد احل للاج ه للو عب للد
احلفلليظ احلللاج عبللد ام"  -3 ،آل رهلليد احلللاج عبللد ام  -4 ،آل اهللو صللا حم للد الللداود ،
 -5آل االهللبر داود حم للد داود  -6 ،آل عه للام داود للا ر داود  -1 ،آل وسللنني علللي
للا ر داود  -1 ،صللا االمح للد داود  -2 ،موب للى محللد االمح للد داود) وهللم ( )2ع للالالة
واصلمم من داود الباألاني .

()2
()3

(وه ذا يلسءوفاا واالفا داود النوفلي) .

(وفيام المشيسة) .
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 )2آل نوف وامسل الكام نوف محد نوف داود ويتفرعوم اىل  -1( :نوف صلا التلوم محلد
نوف ل ل  -2 ،ألش ل ل ر "وامس للل امحل للد مح للد نوف ل ل "  -3 ،وآل مص للأفى محل للد نوف ل ل  -4 ،وآل
يوبف محد نوف ) ( )4عالالة .
 )3آل ا عي للدي وج للدهم ه للو ب للالمل ال للداود وف للروعمم  -1( :آل امح للد مح للد امح للد ب للالمل
"وهم ثالثة ا وه محد ووسن ووسلني"  -2 ،آل بلالمل "وهلم ا لوام الشليخ بلل ام وعبلد
الس ل للالم  -3 ،آل مص ل للأفى الس ل للالمل و ل للا فرع ل للام  :آل الكزك ل للاري "وامس ل للل حم ل للد حم ل للود
مصأفى حم ود واهو وزألور وامسلل مصلأفى حم لود مصلأفى حم لود امحلد بلالمل واهنلل الوويلد
اهللو زيللد"  -4 ،آل صللا ا عيللدي "وامسللل صللا حم للد بللالمل وهللم ثالثللة فللروا آل وسللن
الصللا وعبللد ام الصللا والدنللدوم وامسللل حم للد الصللا "  -5 ،آل داود ا عيللدي وامسللل داود
حم د بالمل الداود وهم ثالثة فروا ( :آل امحد الداود  ،وع ر اللداود  ،عبلد ام اللداود "اهلو
كس للاب"  -6آل اهل لراهيم ا عي للدي وامس للل اهل لراهيم حم للد ب للالمل وه للم ا ل لوام  ( :ليل ل اه للو
الللدوو "حم للود اخلي ل "  ،ورمضللام اهللو السللعو "وعبللد الكللرا واوالده معللروف يف الزرألللاء منللذ
1261م"  -1آل يوبف "اهلو ظلاهر" وامسلل يوبلف حم لد بلالمل ونسلب اوالد اهنلل واملد
الةللاهر وهللي عاللللل وزجتللل مللن آل ظللاهر يف فالميللة ويللث ام وامللد يوبللف حم للد بللالمل اهللو
دلللل الةللاهر مللن فالميللة فنسللب هنوهللا اليمللا ويللث عبللب يوبللف( )1حم للد "ن يعبللب" و()3
هناة وانبأعت ذرية هذه العاللة هوفا يوبف وحم لد ويلث ن يعببلا)  .يكلوم علدد علالالة
ا عيدي الت هلا عبب ( )6عالالة .
مكحظددة  :وتوجللد ألريللة يف هللر االردم اىل الغللرب الش ل ايل مللن صللويل علللى ريللق جللرط
ت للدعى ألري للة ا عي للدي  ،وذه للب ع للدنام حم للد الكزك للاري ا عي للدي واه للن ع للل جم للاد حم للد
مصللأفى جعيللدي اىل تل ل البريللة وعرفللوهم هانفسللمم واجت ع لوا مللع اهللخا وبللالوهم عللن
اص لللمم ون يتوص لللوا اىل معرف للة هل ل توج للد ص لللة ألراه للل ه للني آل ا عي للدي يف ه للذه البري للة وآل
ا عيللدي يف أللبيليللة ولكللن ذكللروا انللل توجللد تشللاهل امسللاء يف العللاللتني ووللدثد بللعيد وسللن
ص للا جعي للدي ام جن للديال اردني للا ذك للر ل للل ان للل م للن آل ا عي للدي يف االردم واع للم األ للارب آل
()1

(قت في الحرب االولل عام 1211م) .

115

ا عي للدي يف أللبيلي للة  ،وأل للال ب للعيد امل للذكور ام هخصل لال م للن آل ا عي للدي يف أللبيلي للة ذه للب

مغاضل للبال اهلل للل يف زمل للن االت ل لراك ون يعل للد ولعلل للل بل للكن تل ل ل البريل للة يف هل للر االردم وام آل
ا عيدي فيما من نسلل " وام اعلم"  ،او انل رو اىل االردم هعد هدم صوفني .
 )4آل بللل ام الللداود ويتفرعللوم اىل ثالثللة عللالالة  -1( :آل عبللد ام احلسللن هللن بلللي ام
هل للن بل لللي ام وهل للم ارهعل للة ا ل للو "عبل للده العبل للد ام  ،عل للارف  ،وتوفيل للق  ،وابل للعد  ،وحم ل للد ،
وامحللد( -2 ، ")1آل عبللد الللرمحن احلسللن بلللي ام وهللم ارهعللة ا للوه "احلللاج وسللن  ،وعلللي ،
وحم للود  ،ومنللر اهنللاء عبللد الللرمحن احلسللن"  -3 ،آل عبللد ا لواد بلللي ام وهللم "آل البللاروط
حم للد عب للد الغ للافر عب للد ا ل لواد "ع للدد ع للالالمم ( )3ع للالالة") ا للوا ع للدد ع للالالة داود
الباألانية ( )22عاللة .
مكحظة  :ال تزال توجد آثار يف هاألة احلأب هابم عالالة عشه داود مه :

(ورالق بل ام "وتبع رلال هلر هاأللة احلألب"  ،ووراللق بلالمل "وتبلع جنلوب وراللق ا يلل

ب للل ام وتفص ل ل هينم للا ري للق هاأل للة احلأ للب – ول للة"  ،ورال للق داود "وتب للع جن للوب هاأل للة
احلأب( ، )2وهيدر داود  ،وهئر داود  ،وعبد "هيت" بل ام  ،وتبلا مساوة وراللق داود حنلو
مالت دومنال  ،وديوام آل داود وهو هناء ألدا ومكتوب عللى صلفيحة معدنيلة مهبتلل عللى وللر
فللو البللاب "دي لوام آل داود"  ،وذكللر ذل ل عبللد ام امحللد حم للد عبللد الللرمحن داود ويللث راه
هنفسل حنو عام 1222م) .

 :2عش دديرة نهد دران م ددن اح ددكج ال داود وه ددي ر ددافي ا ب ددر عش ددائر حمول ددة داود بع ددد
عشيرة داود :

()1
()2

(محمد واحمد ليم لام عقا) .
(ومعنل حرائق  :ق عة ايض) .
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أصلما من هاألة احلأب ايضلال وأليل ام زهلرام هلو ا لو داود وسلب روايلة مسعملا هلوألي بلعيد
هكر صا نزال وهريف عبد الرويم هكر عن نسلاهة أللبيليلة حم لد عللي صلا لل نلزال ويلث
ألللال " :كللام زه لرام هللو االخ الصللغه لللداود وظ ل يف كنللف ا يللل داود وظلللت ذريتللل مللع آل
داود وهلو للليس اهللن داود وامنلا ا للوه"  ،وأليل ام زهلرام عشلله مسللتبلة كانلت يف هاألللة احلأللب

اىل جوار داود ورت اليمم هصلة املصاهر ( )1و رجت منما معملم املا اصللما ألبل ذلل فلروى
امللني حم للد املصللري ام آل زه لرام مللن لله ويفللا ويوجللد ف للروا مللنمم يف ألريللة بعسللع رللال
فلسأني وذكر اعم تعارفوا على األارب هلم امسمم العراداة(.)2
واألول اذا ن يكن زهرام ا ال لداود فلعلل من ألبيلة زهرام البحأانية من اللي ن نسلبة اىل زهلرام
هن كعب هن احلارص هن كعب هن عبد ام هن مال هلن نصلر هلن االزد ملن العلرب البحأانيلة
 ،والتلزال مللن هللذه الببيلللة افخللاد موجللود يف منأبللة أ للا يف جنللوب احللللاز  ،ويف فلسللأني ،
وتوجد علالالة متفرأللة منملا يف أللرى وملدم فلسلأني منملا ديلر يابلني نلواوي البلد  ،و ليم
ولكرم واصلمم من ام الد  ،ويف ألرية هدو نواوي البلد  ،ويف ألألاا غلز هابلم الزهارنلل ،
ويف الببيبل( )3نواوي رام ام  ،وذكر يل هلخ ملن ليم لولكرم ملن آل زهلرام ملن ام اللد
ام ه لليو مم ي للذكروم اع للم األ للارب آل زهل لرام يف أللبيلي للة  ،وكان للت توج للد يف املسل ل ية الكب لله
ن لواوي غللز عشلله الزهارنللل ونزلللت عللليمم عشلله ممنللا "مللن للي البحأانيللة" وغلب لوا الزهارنللل
وا رجللوهم مللن املس ل ية  ،ولعل اعللة مللنمم رول لوا اىل هاألللة احلأللب وبللكنوها ورولللت فللر
ا رى اىل دير يابني والببيبة وغز وغهها .
آثار آل زهرام يف هاألة احلأب ( :توجد يف هاألة احلألب جملاة آثلار لزهلرام منملا عبلد زهلرام
 ،وورالق زهرام "وتبع غلرب هاأللة احلألب جملاة كفلر عبلوط"  ،وديلوام زهلرام  ،وهئلر زهلرام
()1
( )2

(فداود هو خال نهران حسا قول محمد فالا الس يا فبر ) .

(و ان مدير تونيع ب اقة المؤن في و الة الغوو من العرادات وارناء التونيع ان يع ي من ينتمي

الل نهران ا ر من ح دته فسداله احددهم فقدال " :ان نهدران اقدايب العدرادات وان لديده فسدبة تؤ دد

تلل") .
()3

(عموان سابقا) .
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 ،وهال للة ألللرب البئللر منبللوط عليمللا ابللم هئللر زه لرام "يف احلللار الغرهيللة مللن هاألللة احلأللب ألللرب
منزل عبد الكرا حم ود مساره اهو بيخ" .
عالالما :
 )1آل ألابم احلاج حم لد لل زهلرام وهلم فرعلام  -1( :آل واملد البابلم "وفليمم املشليخة"
 -2 ،حم د البابم وكام ألابم حم د البابم تارال على فالمية(. ))1
 )2آل ع يش "عبد اللرمحن عبلد ام لل زهلرام" وهلم  -1( :آل اهلو ضلره "وامسلل يوبلف
عب لد الللرمحن ع لليش"  -2 ،آل ا علليم "اه لراهيم عبللد الللرمحن ع لليش"  -3 ،آل احلنللوم
"وامسل حم د مصلأفى عبلد اللرمحن ع ليش"  -4 ،وآل احلنتلل "وامسلل امحلد مصلأفى عبلد
الرمحن ع يش") ( )4عالالة .
 )3آل احل للاج عب للد الب للادر عب للد ام للل زهل لرام وه للم فرع للام  -1( :للل احل للاج عب للد الب للادر
"وكللام ولللده اهلراهيم للل اهللو زهلرام هلليخال علللى آل زهلرام ومللن هلليوخ أللبيليللة املشللمورين

وكللام مللن البضللا العشللالرين املرملوألني يف الناويللة"  -2 ،امحللد احلللاج عبللد البللادر) (وهللم
عاللتام) .
 )4آل عبد الغافر عبد ام ل زهرام وهم فرعام  -1( :آل عبلد احلفليظ عبلد الغلافر -2 ،
وآل عبد ام عبد الراز عبد الغافر)(( )2وهم عاللتام) .
 )5آل عناية "اهراهيم زهرام وهم آل زهرام وهم آل بل ام عودغة عنايلة وهلم أرهلع علالالة
 -1( :آل ع للر اهللو السللكن بللل ام عللوده عنايللل  -2 ،وآل احلللاج عبللد الفتللاح بلللي ام
عناي للة  -3 ،وآل احل للاج اه لراهيم  -4 ،وآل الأره للام أم للني حم للد ب للل ام عناي للة "واك للن
امني الأرهام بكرتهال لبلدية أللبيلية ملة ( )41بنة من عام (1265م1213-م) وهلو

()1
( )2

(وقد قت في اية اسرائيلية علل فكمية عام 1233م) .

(وهذان السرعان فمحا عن قلقيلية الل قرف االيدن فنمل محمد عبد اهلل العبد كب النمهة بعمان

مندذ فحدو عدام 1233م  ،وفدمح عبدد الحسدديأ علدي عبدد الحسديأ واوالده الدل الميقداء عددام 1231م

وس نوها) .
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الذي نةم البلدية ومكاتبما ولل رب وابعة يف هؤوم البلدياة ويث كلام يسلتدعى ملن
ألب كهه من البلدياة يف البضاء لتنةي ما") ( )4عالالة .
 )6آل حم للد عناي للة وهل للم فرع للام  -1( :آل علل للي حم للد عنايل للة  -2 ،آل عب للد ام حم ل للد
عناية) عاللتام .
 )1آل وسني وسن عنايةوهم عاللة واوده هي ( :آل مصأفى يوبف وسني عناية())1
 )1آل ناصر عود عناية وهم عاللة واود هي ( :عاللة احلاج وسن الناصر عناية) .
 )2آل اهللو علبللل وجللدهم هللو وامللد امحللد اهللو محللد اهلراهيم زهلرام وهللم فرعللام  -1( :امحللد
وامد اهو فار وحم ود  -2 ،حم د وامد اهو احلاج اهراهيم واحلاج علي اهو علبل) .
 )11آل البشللوا وابللم البشللوا حم للود محللد اهللو محللد اه لراهيم زه لرام وهللم فرعللام -1( :
حم د حم ود ألشوا "وهو اهو ااهد"  -2 ،وامحد "البي " حم ود ألشوا "وهو اهلو واملد
" ومصأفى الفلس) .
العائكت الحليسة آلل نهران :
 )1عاللة لف  :وهي عاللة صغه من اوالف آل زهرام يف وامولة داود واصلمم ملن هاأللة
احلأب وكام هلم فيما هيت ألدا "عبد لف" وال توجد ألراهة هلني آل للف وآل زهلرام داود
واصلما ألب هاألة احلأب من صانور نواوي جنني وألبلما من احللاز ك ا يذكروم .
 )2آل احللللار  :اصلللمم مللن عشلله عن لةا ولللازي مللن نللاهلس وألللد وللالف فريللق مللنمم آل
زه لرام ويللث وللدثت هيللنمم مصللاهر وهللم آل بللعيد احللللار ويللث تللزوج بللعيد املللذكور
فا ل مصأفى عبد الرمحن ع يش زهرام وبلكن يف جلوارهم  ،وولالف فريلق ا لر ملنمم
آل زيد ويث تزوج حم د حم ود احللار وسنل الأوي من آل زيد وبكن يف جوارهم .

()1

(و ان م

سل اليوسف عءوا في بلدية قلقيلية لمدة تميد عن العشرين سنة ما اختير فائبا

لرئيم البلدية في يئاسة الحاج حسين فبر من 1233م – 1215م و ان قيسا علل ال عناية)
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 )3آل عفان للل  :اص لللمم م للن آل عفان للل "ه لليوخ احلل لواتره" يف ب لللفيت ك للا ي للذكروم  ،وهل للم
األارب يف غز ك ا ذكر ذل جدي عبده العبد ام احلسن  ،ويف بللوام  ،وصلور هلاهر ،
ورام ام  ،وأللنديا  ،وصبارين  ،وبوافه عوده هم من آل عفانل(. )1
و للا فرعللام  -1( :آل ضللر مصللأفى وسللن عفانللل  -2 ،آل االمسللر عه للام وسللن عفانللل
"وألي نزل جدهم وسن عفانلل اوالل هاأللة احلألب و لرج منملا ملع آل زهلرام وداود اىل صلوفني
و أللبيلية .
 )4آل عبل للد احلفل لليظ ألراألل للع  :وهبيل للة فل للروا آل ألراألل للع حمالفل للة آلل داود الببل للايل( )2وآل ألراألل للع
موجلودوم يف أللبيليللة ألبل العشلالر الباألانيللة واملصلرية واصللمم مللن اهلرهلليل ملن هلللد "يللالو"
ملن اع لال البلد  ،وهللم فللروا يف هيتونيلا نلواوي رام ام  ،والدهيشلل  ،وألفلني  ،ونللاهلس
.
 )5آل البحللهي  :واصلللمم مللن مصللر ونللزل أللبيليللة مللنمم مصللأفى البحللهي وكللام عنللد آل
زهلرام هللو واهللن ع للل عبللد البللادر البحللهي واألللار م للم آل ملوايف يف محولللة نلزال إ انتبل
اوالد مص ل للأفى البح ل للهي "يوب ل للف وحم ل للد" اىل جللولي ل للة  ،ويف ع ل للام 1241م ب ل للكن
أللبيلية منمم عبد الرويم وسني وسن البحهي مماجرال من هيلار علد ونلزل ألسلم ملنمم
جللوليللة "مللنمم امساعي ل وسللني للهي"  ،وعبللب العبللد البحللهي ( ي ل وعبللد الكللرا
وهنوا هيومم يف وي الةمر عام 1215م .
 )6آل العورتلاني  :وهللي ابللر واوللده اصلللما مللن عورتلا  ،نللزل اوللدهم أللبيليللة مللن مللد ألريبللة
حنللو عللام 1251م  ،وهللو عبللد الللرويم عبللد الفتللاح عورتللاني هعللد زواجللل مللن وسللن هنللت
وسللن الببعللل مللن أللبيليللة  ،وبللكن جلوار اصللماره وعبللب (اهلراهيم وصللا ) ونللزح اهلراهيم
اىل ع ام وبكن ضاوية االمه وسن ألب عام 1261م .

( )1

(وت ددر لددي ابددو عدددفان عمددر محمددد حسددن الندديص أن ال عسافدده فددي السددوافير فددواحي ددمة هددم

()2

(الديوان الجنوبي) .

اقايبام  ،ولعلام من تيية ع مان بن عسان يفي اهلل عنه من بني أمية من قريش) .
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 )1آل الفتللووي  :اصلللمم مللن الفتللوح مللن ألريللة بللاكيل نللزل اوللدهم أللبيليللة عنللد آل زه لرام
وهو وسن بالمل الفتووي  ،وتزوج عالشلل حم لود بليد امحلد البغلدادي وعبلب وفيةلة
وعبللد ام ويللث كللام يع ل مللديرا للتعللليم يف وكالللة الغللوص يف االردم وعب لب (ع للار ،
وهشار  ،وممند  ،ووسن)(. )1

 )1آل ألنللهي( : )2اصلللمم مللن هلللد ألنلله ن لواوي ويفللا "ك للا يللدل امسمللم" وبللكنوا الشلليخ
مللونس يف زمللن االجنليللز للع ل  ،وكللانوا عنللد آل زه لرام ألب ل ذل ل  ،ومللنمم ري للل ألنللهي
زوجلة حم لد عللي الصلنم  ،وهعللد وفلا زوجملا امللذكور تزوجمللا ا لوه مصلأفى عللي الصللنم
وعببت منل عبد الرويم( ، )3وكام لت ي ل ا وام ا ( :العبلد وحم لود) اصلاهوا دم فروللوا
مللن أللبيليللة ف للذهب حم للود "اه للو امحللد" اىل ألن لله هلللدهم االص لللية  ،والتلللو العب للد اىل آل
زه ل لرام إ ذهل للب العبل للد واوالده "حم ل للود ووسل للني وحم ل للد( ")4اىل الشل لليخ مل للونس للع ل ل
وب للكنوها ويف ع للام 1241م ه للاجر وس للني اىل أللبيلي للة إ ن للزل رفي للديا وت للويف فيم للا ع للام
1253م ون يعرف مصه ا وتل .
 )2آل ذياب  :اصلمم من هلد هنوام يف مصر وسب ألول احللاج حم لد يوبلف ولس اهلو
ذياب  ،وذكر هشام علي امحد ذياب عن ع ل حم ود امحد وسلن ذيلاب ام اصللمم ملن
املنصللور يف مصللر وام آل ذيللاب يف لولكرم هللم األللار م  ،وألللد يكللوم اصلللمم اوالل مللن
هنوام إ انتبلوا منما اىل املنصور إ جاءوا منما اىل فلسلأني وبلكنوا أللبيليلة و لولكرم ،
ووللالفوا آل زه لرام يف أللبيليللة وابللم جللدهم يف أللبيليللة وسللن ذيللاب الللذي عبللب ارهعللة
اهناء هم ( :يوبف  ،احلاج عبد الكرا  ،امحلد  ،عبلد ام) ولكل واولد ملنمم ذريلة اهنلاء

واوفاد كههين .
()1

(عماي توفي اعمبا  ،وبشاي يقيم في تشي وسلوفا يا  ،وماند يعم في السعودية  ،وحسن تموج

()2

(افقرفوا من قلقيلية) .

بنت محمد سليم موافي) .
()3
()4

(وعقبت من نوكاا محمد " "5بنات) .
(ولقبه العافي) .
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)11

آل العللدل  :اصلللمم مللن االمساعيليللة يف مصللر وذكللر يل احلللاج بللليم اهلراهيم وللوتري

ام آل العدل هم األارب آل احلوتري يف أللبيلية( ، )1وتوجد عاللة يف ع لام هلنفس االبلم
"العللدل" ولعلمللم األللار م ويللث يللرووم ام للدهم مصللأفى بللتة ا للو ذهب لوا يف العمللد
املاضللي يف زمللن االت لراك ون يعللودوا او لعلمللم بللكنوا عللد هللالد منمللا ع للام  ،والزرألللاء ،

وناهلس ويث توجلد فيملا علالالة هابلم العلدل  ،وذكلر بيلب ملن آل العلدل يف الزرأللاء
لعلي حم د علي العدل من أللبيليلة التبلى معلل يف عيادتلل هنلاك ام اصللمم ملن فلسلأني ،
ولعلمم من عدل هن بعد العشه هن مذج البحأانية يف الي ن .
 )11آل الفيومي  :من اولالف آل زهلرام ايضلال  ،اصللمم ملن الفيلوم يف مصلر  ،وجلدهم
الذي جاء من مصر هو علي الفيلومي اللذي عبلب ثالثلة اوالد (حم لد ومسلعود ووسلني)
وانبرضة ذرية وسني علي الفيومي مبلوة اهنلاء وللده عبلد ام وهلم صلغار .وتكلاثرة ذريلة
حم للد علللي الفيللومي ونللزل اوللد اهنالللل علللي حم للد الفيللومي يف جللوليللل وظ ل ا للوه امحللد

وعبد البادر واهن ع مم موبى (اهو عليام )مسعود الفيومي يف أللبيليل.
 )12آل الببع للل  :م للن او للالف آل زهل لرام ايضل لال اص لللمم م للن مص للر واأل للار م آل الش للرف
بلكنوا الشليخ مللونس ولعل اصلللمم ألبل مصللر ملن عشله الببعللل "احللوافره" هأللن ملن هرألللة
وه للي ف للرا م للن ألبيل للة عتيب للل يف احلل للاز  ،واص ل هرأل للة احلبيب للي م للن م للذج البحأاني للة ،
ومنمم احلفاه وآل جرب كفر باها اصللمم ملن هللد هرأللة للواء نلاهلس  ،ومسيلت تلل البللد
"هرألة" هابم تل الببيلة الت بكنتما .
 )13آل تيتام  :من اوالف آل زهرام ايضال اصلمم من مصلر وأليل هلم األلارب آل الببعلل
 ،وتوجد صلة مصاهر هني العاللتني ويث ام زوجة ذيب تيتام هي هنت وسن الببعل .
 )14آل الشل لريف  :اص لللمم م للن مص للر  ،وأل للد انبرضل لوا  ،وم للنمم ولي للة الشل لريف زوج للة
اه لراهيم ذيللب تيتللام وكانللت نتزوجللة ألبلللل مسللاره ابللتيت  ،وهلللا ا للت امسمللا بللعاد تزوجمللا
محللدام مللن مسللكل وفا للل وهللم ا لوام عبللد ام تللزوج فا للل اه لراهيم عيسللى عنايللل ،

()1

(وااليكا افام افسباء مت اهرون مع بعءام وال قرابة دم بينام) .
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ووس للني حم للد الشل لريف ون يعبب للا  ،وك للانوا م للن او للالف آل ا عي للدي وتزوج للت فا للل
الشريف عبد الرمحن عبد ام ابتيت .
 )15آل ابتيت  :واصللمم ملن املصلاروه  ،نزللوا أللبيليلة ألبل علام 1211م وهللم األلارب يف
يافا والشيخ مونس ووالفوا آل ا عيدي يف وامولة داود  ،وهلم ا لوام مسلاره ن يعبلب ،
وعبد اللرمحن عبلب انيسلل "ام اهلو صلال جعيلدي" وزريفلل "ام عبلد ام حم لد محلد جعيلدي
تزوجملا حم للد محللد هعللد وفلا ا تمللا انيسللل ام اهللو صللال عبلد الللرويم حم للد محللد" ومسللعوده
"تزوجمللا درويللش ادريللس حم للد الغللول وعببللت حم للد علللي" وفا للل "زوجللة عبللد الللرويم
حم د محد جعيدي" وابم اب عبد الرمحن مساره ابتيت هو عبد ام .
العائكت الحليسة آلل داود "الديوان الجنوبي" :

 )1اهلرهية  :وهم عاللتام صلة البراهة هينم ا هعيده و ا "آل بعاده" وفرعمم "محاد" .
 )2آل ألراألع  :وهم من اهلرهية ايضال واص اهلرهيل من ألريلة "يلالو" ملن اع لال البلد وهلم
مللن األللدم العللالالة الللت نزلللت أللبيليللة ونزلوهللا ألب ل آل بللعاده وألب ل العشللالر الباألانيللة ،
وتبعمم آل بعاده ملن يلالو يف عملد زعاملة ملرزو اهلو جبلاره واعألاهم ألأعلة ارض األلاموا
عليما هيومم وانا وا فيما ماهيتمم  ،إ والفوا آل داود وصاهروهم .
ويذكر آل بعاده ام اصلمم من البيسيني  ،ولع اهلرهيل من وادي هرهي نواوي مكلل يف احلللاز وهلو واد ألاول عللى هعلد
ارهع مراو من مكل يؤدي اىل هضبة ألاولل مرتفعل يرى

منم للا البح للر االمح للر  ،ومع للىن اهلره لليل " :املتخش للن يف معيش للتل املعت للاد عل للى ه للةف العل ليش"
وتنأبق هلذه الصلفاة عللى معةلم اهلرهليل اىل ولد ملا واكهلرهم معتلادوم عللى املعيشلة اخلشلنل
واالع ال الشاألة دوم كل ولع ابم هرهي هو حتريف علن كل لة ورهلي نسلبة اىل ألبيللة هلد
احلريش هن كعب هن رهيعل هن عامر البيسيل  ،وألد يكوم اصلمم من تل الببيلة ويث يلذكر
هعللض كبللار السللن مللنمم اعللم أليسلليوم  ،وتوجللد فللروا مللن يف اهلرهلليل يف هيتونيللا نلواوي رام ام
هابللم هلريش واصلللمم مللن يللالو ايضلال ويف ألفللني رللال لولكرم هابللم هرهللل ويف لولكرم هابللم
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بللعاده وألراألللع ويف لليم الدهيشللل وهيللت ليللد ونللاهلس هابللم ألراألللع ويف الأفيلللة هابللم ه لريش
واصلمم من احللاز ويوجد جب هريش هرألي جبع هلواء جنني ولعلل مسي هامسمم .
 )3آل ملح للم  :واص لللمم م للن ولح للول وي للذكر كب للار الس للن يف أللبيلي للة ام آل ملح للم وع للود
اصلللمم مللن أليسلليل جب ل اخلليل ويعتللربوم عاللللة واوللده  ،مللن اوللالف آل داود "الللديوام
ا نللويب"  ،وتنتشللر عللالالة مللن آل ملحللم يف عللدد مللن البللرى يف منأبللة جنللني و لولكرم
فتوجللد عللالالة مللنمم يف "اكتاهللل  ،وعنبتللا  ،وهللويكل  ،وكف للر راعللي  ،وعللاره  ،وعرع للره
وغهها"  ،وذكر يل هخ من اكتاهل منمم ام آل ملحلم يف هلذه البلرى ويف أللبيليلة هلم
األللارب واصلللمم مللن آل ملحللم يف ولح للول  ،ويبللال آلل ملحللم وعللود يف أللبيليللة "دار
نصلل" اما اصلمم ألب ولحول فغه معروف .
وهنللاك يف هللر االردم عاللللة هابللم ملحللم يف هلللد الكللوره نلواوي عللللوم  ،واصلللما مللن هللد
عأيللل  ،مللن رهيعللل العدنانيللة  ،وتوجللد عشلله هابللم امللحللم مللن االوسللنل مللن عنللزه مللن رهيعللل
العدنانيللة ايضلال وتبلليم نلواوي محل  ،وكللذل توجللد عشلله املالولليم يف الشللوه وهللم ا للو
السللعوديني والنعي للاة يف الأفيلللة والشلراه  ،والرفايعللل يف الشللوه  ،واصل هللذه العشللالر ك للا
يذكروم من اوفاد عز الدين اهو محراء ومن ذرية امحلد الرفلاعي وجلد ا يلع يلدعى ليفلة هلن
منصور االع ى هلن نلول وعبلب ليفلة امللذكور " :ملحلام  ،ونعليم  ،وبلعود  ،ورفيلع  ،وامحلد
الرفاعي من ألبيلة رفاعلل يف هلالد رلال افريبيلا  ،ورفاعلل يف العلرب كهلهوم  ،ففلي هلد بلليم هلن
منصور البيسيل توجلد رفاعلل يف ليبيلا ويف مصلر  ،وتوجلد هألوم ملن جلذام هابلم رفاعلل وتوجلد
يف هد هالل يف ا زالر عشه رفاعل ويف باألية أللتل مبصر فرا منمم من هلد ع لرو هلن هلالل"
"وام اعلم" .
 )4آل عللود  :وأصلللمم مللن أليسلليل جب ل اخللي ل  ،ويعتللربوم هللم وآل ملحللم يف محولللة داود
عصلبية وينكلر آل ملحلم أعلم األلارب آل علود  ،ويلذكروم اعلم متصلاهروم فبلط وأعلم جللاءوا
اىل أللبيليللة مع لال  ،وذكللر يل حم للد علللي صللا للل ن لزال مللن العللارفني هاالنسللاب أم ابللم آل

عللود االصلللي هللو "آل اهللو دردرخ"  ،وهللم يبولللوم اعللم مللن الع لواوده يف ن لواوي دورا اخللي ل
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وسب ألول اهراهيم امحد عود االمحد منمم  ،ولعلمم ألب ذل ملن العلوداة()1ملن هلرار هلن
عأللوه مللن الرفللوا هللن بللعود  ،او مللن عللوده هللن بللان هللن عأللوه هللن بللعود  ،او مللن عللوده هللن
محللد (التاتنللل) هللن عأ للوه هللن بللعود  ،أي اعللم مللن عش للالر السللعودييني يف هصللهه يف ن لواوي
الأفيلل  ،واذا عل نا ام املالويم يف الشوه والسعوديني يف ألرى الأفيلل هم ا لو وهلم اهنلاء
ليفل هن منصور االع ى هن نول  .ويذكر السعوديني اعم من اوفاد علز اللدين اهلو محلراء
من ذريل امحد الرفاعي (دوم اهراز اثباتاة تؤيد ذل ) واذا ص ذل فلعلمم من ألبيللل رفاعلل
هللاملغرب  451 .تللاريخ العشللالر االردنيللة المحللد عويللدي العبللادي مالوةللة  :توجللد ألبالل
هابم رفاعل من هد بليم هن منصور البيسليل يف جنلوب مصلر ويف ليبيلا  ،ورفاعلل ملن هلد زيلد
هن ورام جذام البحأانية يف مصر  .واالرجل ام امحلد الرفلاعي ملن بلليم او هلالل وال افلى
علللى الباوللث يف اص ل ال ملحللم وعللوده يف أللبيليللل ام يف ألللول كبللار السللن اعللم األللارب فيللل
هلليء مللن الصللحل الم املالولليم يف الشللوي هللم ا للو السللعوديني اجللداد ال عللوده والعللوداة
ك للا هينللا اعللاله واعللم أليسلليوم وام اعلللم  .ومللن عشللالر السللعوديني ايضللا املصللا فل ويسل وم
ا وانبللل وجللدهم جانللب عبللب امحللد عبللب مصللأفى عبللب  :عللوده وعلللي ويوجللد مللنمم فللرا
يف أللبيليللل مللنمم اهللو ن لواف املصللا فل هللالع اخلضللار املتلللول يف أللبيليللل  .وذكللر يل ام اصلللمم
مللن دورا اخللي ل و للرج جللدهم فيمللا وبللكن الشلليخ مللونس وهللاجرة ذريتللل عللام  1241اىل
أللبيليل .
ويللروى عللن بللبب روي ل ال عللوده عللن دورا ام اجللدادهم امحللد وصللا العللوده كانللا ألللد ألللتال
رجلني من عشه ا رى وروال اىل أللبيليل .
 )4دام ا امع  :ومن انسباء ال عوده الشليخ حم لد عللي حم لد عبلد البلاألي املشلد ملن زيتلا
للاعني الللذي تللزوج رهيحللل صللا حم للود صللا ع للوده و لللف  3اوالد هللم امحللد وعبللد
الللرويم وعبلد ام  ،وبللكن الشلليخ حم للد املللذكور يف أللبيليللل وعللني ادمللا ملسلللد أللبيليللل
( )1

(ويذ ر ال عدودة فدي سدر رلد ان افدلام مدن العدودات فدواحي ال سيلدة حددرني تلدل ا در مدن

واحد منام وهذا ي بت ان ال عودة في سر رل هم من عشائر السعوديين في قءاء ب يرا فواحي

ال سيلة في قرف االيدن) .
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البدا ومسي ( ادم ا امع ) وا لق هذا اللبلب عللى ذريتلل هعلد وفاتلل (ال لدام ا لامع)
وهللي عاللللة واوللده بللكنوا يف وللي داود ا نللويب هللذا ويوجللد عاللللة هابللم املشللد يف بللردا
نواوي رام ام ولعلمم من زيتا اعني واعم األارب هؤالء .
العائكت الحليسة الل داود  /الدديوان الجندوبي  ،والدديوان الشدمالي ( ديدوان الجعيدد
)
)6ال السوياني  :اصلمم من عاللة (اهو را ) يف الساوية  /رلال رام ام وألبلملا ملن اخلزاعللل
يف الع لرا واخلزاعلللل نسللبة لببيلللة زاعللل مللن االزد البحأانيللة جللاءة مللن الللي ن ألب ل االبللالم
وبللكنت يف احللللاز ووك للت مكللة عللد ألللروم اىل ام غلبتمللا أللريش هبيللاد ألصللي هللن كللالب
وا رجنم للا منم للا فس للكنت م للر الةمل لرام جن للوب مك للة .ويف الفتوو للاة االب للالمية تفرأل للت يف
البالد ونزلت هأوم فيما العرا واالردم وفلسأني ونسبت اليما هلد زاعة يف ألأاا غزه .
 )1ال ألعدام  :وهم من الساوية ايضلا ملن األلارب ال السلوياني  .وهللم ألراهلة يف ا اروهليل ملن
ألرى دير الغصوم رال ولكرم ونزلت اعاة منمم ولكرم وهاألل الغرهية .
 )1ال لبللاط مللن هرهيللا ن لواوي جباليللا رللال غللزه  ،واألللار م ال نصللر ام مللن الشلليخ مللونس ،
وال البرعاوني من كفر باها ونزل معة مم أللبيليل يف ورب عام  1241م وبكنوها .
 )2ال فلريا  :واصلللمم مللن كفللر ألابللم جنللوب هللر جللوليللة وألبلمللا مللن مسللحل وألبلمللا مللن
ا نيللد واألللار م يف كفللر ألابللم ال الصللو ومللنمم عاللللة يف أللبيليللل يف محول للة ه لريو وعاللللة
ا رى من ال فلريا يف محوللة هلرا  ،وال نلوار يف محوللة نلزال اصللمم ملن فلريا وهللم ألراهلة يف
كفر ألابم .
 )11ال احلوراني  :اصلمم من وورام ملن احملاميلد ملن ألبيللة بلليم البيسلية ملن العدنانيلة وهللم
ألراهللة مللن املس ل ية الصللغه جمللاة غللزه نزهلللا اوللد احملاميللد ويللدعى اه لراهيم احلللوراني ألب ل حنللو
 1111بللنة وابللتو نما و رج لوا منمللا عللام النكبللة  1241م وتفرأل لوا يف املخي للاة والللبالد
ومنمم اعة يف ليم العلروب  .وملن هلد بلليم يف هلذه اللبالد احملاميلد يف ام الفحلم وجنلني ،
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وتوجد عاللة هابم احلوراني يف هاأللة الشلرألية رلال هلر

لولكرم  .وال احللوراني يف أللبيليلل ملن

اوالف ال ا عيدي من ال داود  /الديوام الش ايل .
 )11ال احل وده  :ملن اولالف ال داود  /اللديوام ا نلويب  .أصللمم ملن عشله ا حلوط
مللن وامولللة زيللد الللت ا رجللت مللن أللبيليللل يف زمللن االت لراك هسللبب دم وتفرألللت يف الللبالد
ك للا مللر  ،وعللادة اعللاة منمللا هعللد عشلراة السللنني اىل أللبيليللل ومنمللا ال محللوده نزللوا
يف وي داود  ،وال ٌنور والفوا ال زيد  ،وال صب والفوا ال وساين يف واموللة هلرا ،
وهلويت مسحام عادوا عام 1241م من الشيخ مونس .
 )12ال يابني  /من اوالف ال ا عيدي باهبا إ انفصلوا علنمم وهنلوا هللم ديوانلا اصلا
للم حنللو عللام 1211م واصلللمم مللن ال اهللو ظللاهر يف فالميللل  ،وتوجللد هيللنمم وهللني ال
ا عيدي مصاهر .
 )13ال اهو صالح  :من اخلهية وتوجلد هيلنمم وهلني ال ا عيلدي مصلاهر للذل نزللوا يف
ولي ال ا عيلدي علام 1241م وولالفوهم  .وكلام حم لد صلالح أللد تلزوج بلعده بلالمل
حم ود جعيدي وعببت  :امحد الذي تلزوج زريفلل عبلد السلالم بلالمل جعيلدي وعببلت :
حم د وبعيد وصالح .
العائكت الحليسة الل داود وفوف

 )14ال ه للعيب  :اص لللمم م للن الش للعيبية يف دي للر غس للانل  ،وهل للم ألراه للة يف ه للروألني نل لواوي
بلللفيت ولعلمللم مللن ألبيلللة االزد البحأانيللة نسللبة اىل هللعيب اهللن عبللد ام اهللن عللامر مللن
هد نصر اهن االزد األارب الغسابلنة ولعلملم أللدموا معلا اىل هلذه اللالد ألبل االبلالم ونزللوا
ديللر غسللانل الللت مسيللت هابللم ألبيلللة الغسابللنة  .وألللد صللاهروا ال نوف ل مللن وامولللة داود
ووالفوهم .
 )15ال اهللو صللاحلة  :واصلللمم مللن جباليللا وهللي عاللللة واوللد وألللد رولللت عللن أللبيليللل اىل
ع ام حنو  1255م .
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 )16ال البغللدادي  :اصلللمم مللن هغللداد  ،رول لوا اوال اىل مصللر وبللكنوا هلبلليس ويف عمللد
اخلللديوي حم للد علللي هاهللا روللوا منمللا اىل فلسللأني هرهللا مللن دفللع الضلرالب الباهةللة الللت
فرضت عليمم مع غههم ملن العلالالة املصلرية ملا هلني اعلوام  1211هللري – 1241
هلللري  ،وكللانوا ثللالص ا للو فنللزل اوللدهم غللزه وجللاء ا للر اىل أللبيليللل ورو ل الهالللث اىل
هر االردم (بحاب).
 )11ال ا رمي  :اصلمم من مصر ويدل امسمم اعم من هلد جلرم  .وجلرم ألبيللة كبله ملن
هللد للي البحأانيللة نللزل كهلله مللنمم جنللوب فلسللأني ود لللت فللر مللنمم مصللر منمللا ال
ا رمللي املللذكورين  ،وجللاؤا اىل أللبيليللل يف عمللد اخلللديوي حم للد علللي هاهللا للسللبب املللار
ذك للره اع للاله (دف للع الضل لرالب الباهة للة) وو للالف فري للق م للنمم ال داود (ال ن للايف ا رم للي
ووالف فريق ا ر منمم ال هرا .
 )11ال وسنني  :وفرعمم ولول اصلمم من مصر ايضا  .والفوا ال داود وتوجلد عالللة
من األار م نزلت دير البل نلواوي غلزه  .وروللت عاللتلام ملنمم رلاال فنزللت اولدا ا يف
مزرعة الزيب رال عكا هي عاللة يوبلف مصلأفى اهلو مشلرف وسلن وسلنني  ،ونزللت
عاللللة حم للود وسللنني وسللن وسللنني يف ألللاألوم وانتبل لوا عللام  1241م اىل ديللر الغصللوم
و رج اوالدهم اىل الكويت وهر االردم للع وابتو ن هعضمم صويل .
 )12ال احللالج  :اصللمم مللن مصلر  .ولعلل امسمللم نسلبة لع ل جللدهم يف "وللا البأللن
"  .او لعلمم من هلد احللوج اودى ألرى احملللة يف مصلر  .ورمبلا مسيلت هلذه البللد لذا
االبللم مللن ممنللة ولللا البأللن  .ام البللول هللامح اهلمللا مللن ذريللة احلللالج الصللويف اهللو مغيللث
احلسلني اهللن منصلور احلللالج مللن اهل هيضللاء فلار والللذي امللم هلالكفر زورا واعللدم هبللاب
الألللق هبغللداد يللوم الهالثللاء  24ذي البعللد عللام 312ه ل دوم ام يهبللت عليللل مللا يوجللب
البت  ،فبعيد علن احلبيبلة لعلدم ذهلاب احللالج ملصلر  ،و لرج ال احللالج ملن أللبيليلل اىل
ارهد وع ام وغهها للع حنو عام  1255م وبكنوا هناك .
 )21ال الشللني  :اص لللمم مللن مصللر ،ايضللا نللزل اكه للرهم عنللد ال هللرا  ،والتل للو واوللد
مللنمم اىل ال داود ووللالفمم وهللو اه لراهيم حم للد وسللني الش لني  .للرج اكهللرهم اىل يافللا
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للع ل وبللكنوها يف زمللن االجنليللز ويف عللام 1241م هللاجروا اىل أللبيليللل ونللاهلس وارهللد
وابتو نوها  .ولعلمم من الشنبة من صبي من فزاره من أليس العدنانية .
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بالمل()1

جد آل بل ام( )12جد آل

نوف ()14
جد آل نوف
هوامش الشجرة يقم (: )1

)1

كللام يف هاألللة احلأللب  ،وهللو مللن ذريللة الشلليخ علللي املللدفوم يف الدواميللل (غللرب اخلليل ) اهللن
عبللد الللداا هللن امحللد الغ للاري املللدفوم يف الةاهريللة مللن هللد عبللد السللالم هللن املشلليش هللن ايب
هكر الشريف االدريسي املغريب اولد األألاب الصلوفية امللدفوم يف جبل العللم أللرب تألوام يف
هللالد غ للاره يف املغللرب مللن ذريللة ادريللس هللن عبللدام هللن وسللن هللن احلسللن هللن علللي هللن ايب
الب اهلاري البريشي الدا اىل املغرب من احللاز عام 111ه ل  ،وال تلزال توجلد هابلم
داود أثار يف هاأللة احلألب مهل " :وراللق داود وهلي ارض حنلو ملالت دومنلال تبلع جنلوب غلرب
هاأل لة احلأللب وهيللدر داود  ،وههللر داود  ،ووللار داود  ،ودي لوام داود  ،وكانللت عللالالة داود
وهرا ونزال عشه واوده يف هاألة احلأب وجدهم واود امسلل داود االكلرب وهلو ملن الدواميلل
 ،ووللدثد حم للد اهلراهيم وسللن بللل ي مللن آل زيللد "11بللنة"  ،انللل كللام جالسلال يف مبمللى
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هع للام وبانبللل هللخ فسللولل الشللخ عللن هلللده  ،فبللال :مللن أللبيليللة  ،وكللام الشللخ
امللذكور معل لال يف املغللرب  ،فبللال :أتعللرف عالللة يف أللبيليللة أصلللما مللن املغللرب  ،فوجاهللل :ال
"وكام الراوي ال يعلم هوصول عشالر يف أللبيلية من املغرب"  ،فبال للل الشلخ  :هل توجلد
عالل للة فيم للا م للن املغ للرب وه للي "آل داود"  ،وب للالل ه ل توج للد عالل للل يف أللبيلي للة هاب للم داود
فوجاهللل :نعللم  ،فبللال :انللل كللام يع ل يف املغللرب وأللرأ يف كتللاب هنللاك ام عاللللة مللن املغللرب
رولت هرألال ونزلت ديار الشام وابتبرة عاليال يف أللبيلية وهي عالللة داود  ،وهلذا يهبلت ام
اص ل عش لله داود م للن املغ للرب  ،ويأ للاهق أل للول كب للار الس للن يف أللبيلي للة  ،وتفرع للت داود اىل
(داود ونزال وهرا) .

)2

ك للام يف هاأل للة احلأ للب واب للم امح للد وس للب رواي للة احل للاج عب للد حم للد عب للدالرمحن داود
واورا حم د صا صربي  ،وألي نوف وسب رواية هاهم نوف .

 )3بللكن هاألللة احلأللب وأليل امسللل حم للد وسللب روايللة بللعيد وسللن صللا جعيللدي  ،أم
امس للل حم للد ومسعت للل م للن توفي للق ه للاكر جعي للدي وك للام الكب للار يبول للوم ب للل ام ال للداود
وبللالمل الللداود و للا ا لوام ويف اورا حم للد صللا اخلأيللب ب لللي ام هللن بللالمل هللن
بل ام وليس صحيحال  ،ولعلل امحد .
 )4داود النافلللل وسللب ألللول كبللار السللن ولبللب هالنافلللل أي النللوفلي او اهللن االهللن او داود
الهاني "بكن صوفني" وفيد داود االول  ،جد آل داود الببايل كام هصوفني .
 )5بكن صوفني .
)6
)1
)1

بكن هاألة احلأب إ صوفني .
بكن هاألة احلأب إ صوفني .
بللكن صللوفني ونللزل اىل أللبيليللة هللو وا وتللل عللام 1113م املوافللق 1221هل ل عنللدما

دمرها االتراك .
 )2بكن صوفني .
 )11بكن صوفني .
 )11بكن صوفني .
 )12الديوام ا نويب .
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 )13الديوام الش ايل .
 )14بكن صوفني .
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هلر رألم (-2أ)

باللة آل داود النافلل /آل احلاج عبدام الداود النافلل الداود
داود النافله داود
احلاج عبدام()1

أمحد

حم د
ا ر
(راجع الصفح ل للاة التاليل للة)

عبداحلفيظ( )2هنت( )3عالشل( )4صبحل( )5عبدالرمحن( )6مرا( )1رهيد()1
(راجع الصفحللة التالية)

د ل( )2عيشل( )11رفبل( )11هلبيس()12
لأيفل( )13ظريفل( )14وسن( )15هيخل()16

حم د()11

حم ود() 11
يوبف( )42زهره()12
ك ال

رمسيل( )21رأليل( )21عبدالفتاح()22

عبدام حم د عبدالرمحن حم د عبداحلليم امحد
زكي

نضال
هاهم()23

حم د زاهر

مروام

رالد

امحد( )25وجيل()24

الد
فايق

غازي

حم د هكري
نبي

ممدي

اكرم حم د اهراهيم يابر
ابامل امين معتصم

ااد

حم د

حم د
امين

عر
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تاهع هلر رألم (-2أ)

سكلة ال عبد الرحمن الحاج عبد اهلل الداود

عبد الرمحن
حم د()25
عبدالرمحن()21

رهيد

(راجع الصفحة التالية)

عشر هناة()26

احلاج وسن( )21احلاج امحد( )22احلاج عبدام()31

عبد الرويم(()31حم د فوزي)( )32الل( )33حم د()32عبدالفتاح داود

هاب

مال

ناهر

ماند

حم د

عبدالرمحن

ااد

مؤيد

حم د

زياد

داود

ايف

عماد

عمات

فادي

امحد

تيسه

عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالعميم عبداهلل
اكرم

ماهر

امين

فميم( )34علي( )35فايز( )36فيص عادل( )31فارو عزام()31
اقرج

عمر

وائ

وسن

يابر

حم د

لؤ

صا

حسن

بسام
ابالم
مؤمن

مبني

محمد
داود

ا رم

باسم
اهراهيم

حم د() 41

حم ود

عر

اهراهيم

عبداهلل
اكرم
حم د()42

محمد
عبدام()41
عبدالرمحن

امحد

امحد

الد

عبدالرمحن

ع ام

كمال
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تابع قجرة يقم (-2أ)

سكلة ال يقيد الحاج عبد اهلل الداود
رهيد
اهراهيم()44

ولي ل ()43
رهيد

عبداللأيف()46

امحد

عربام

هيخل()45
فتحي

عدنام

علي

داود
اهراهيم

امحد اهراهيم داود رهيد جالل ايماب
حم د اهراهيم محزه
نع ام اهراهيم رهيد امحد حم د عبدام نضال إبالم
لأفي
حم د

انور()41
عبدام

نور

نزار
اهراهيم

نضال()41
رهيد

امين

هوامش الشجرة يقم (-2أ) :
)1
)2

تللزوج احلللاج عبللد ام هنللت احلللاج محللدام وعببللت عبللدالرمحن  ،وتللزوج هنللت بلللي ام
الداود وعببت رهيد  ،وتزوج من الأهه وعببت عبداحلفيظ .
زوجة عبداحلفيظ احللاج عبلدام داود الهانيلة هلي بلعاد امحلد عبلدالغافر جبلاره وهلي ام

ووس للن وه لليخل  ،وزوجت للة االوىل هن للت يوب للف حم للد
حم للد وحم للود ولأيف للل وظريف للل و
بعاده وعببت هناة هن  :د ل  ،عيشل  ،رفبل وهلبيس (راجع الشلر ).
 )3زوجة داود حم د جعيدي .
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)4

زوجة مصأفى يوبف بعاده .

 )5زوجة ع ر اهو هكر العلي هرا .
 )6تزوج عبدالرمحن عبدام داود آمنل هلمولل عبدالبادر زهلرام وعببلت اهنلل الوويلد حم لد
وبللت هنللاة  ،وتللزوج آمنللل هنللت داود االهللبر حم للد داود وعببللت ارهللع هنللاة  ،وكللام
عبللدالرمحن هلليخال علللى آل داود يف زمللن االت لراك وكللام والللده احلللاج عبللدام الللداود مللن
مشايخ صلوفني  ،وأللد أ لذه االتلراك ابلهال عنلد هلدممم صلوفني واعتبللوه يف البلد إ
ا لبوا براول مباه فدية .
 )1زوجة وامد ألابم زهرام .
 )1زوجة رهيد عبدام من ألبالم .
 )2زوجة فار مصأفى نوف .
 )11زوجة امحد عبدالغافر جباره .
)11
)12
)13
)14

ام غالب وسن صا عود وام موبى منر محد داود "تزوجما رجالم" .
ام يوبف اهو نامو من يازور .
زوجة عبدالرمحن حم د عبدالرمحن داود .
زوجة بان حم د جباره .

 )15زوجة عبدام وسن لباط .
 )16ارملللة هللخ مللن دار هللرهم  ،ع لللت ادمللة يف هيللت الأبيللب ونللا وبيللب الكيللايل
يف ياف للا وهل للاجرة معل للل اىل ع ل للام عل للام  1241م وتوفيل للت هنل للاك هعل للد ام جل للاوزة
التسعني عاما .
 )11زوجتة هي عزيزه حم د عبدالرمحن داود .
 )11زوجة حم د عبداحلفيظ احلاج عبدام هي وسن وسن مصأفى نوف .
 )12ام فتحي اهراهيم رهيد عبدام داود .
 )21زوجة امني عبدام وسن لباط .
 )21زوجة بعيد وسن صا جعيدي الهانية ام الوليد .
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 )22زوجتل راهعل امحد عيسى وساين .
 )23ن يتللزوج وبللكن يف ع للام وتللويف فيمللا هتللاريخ  1221/4/15عللن ع للر ينللاهز بللبع
وبتني عاما .
 )24بكن يف جرط .زوجتل جنيل حم د بالمل ألراألع .
 )25زوج ت للل ه للي عالش للل عب للداهلادي ملح للم وام للل هلمول للل وامسم للا آمن للل احل للاج عب للدالبادر
عبدام ل زهرام .
 )26هنل للاة عبل للد الل للرمحن عبل للدام داود ( -1بل للعاد وهل للي اكل للربهن وكل للام اهوهل للا يكل للىن ل للا
"اهوبللعاد" ون يتللزوج  -2 ،زريفللل زوجللة يللونس ع للر وسللني ن لزال "ام حم للد بللعيد" ،
 -3عزيلزه زوجلة حم لد امحلد ألشل ر "ام عللي البشل ر"  -4 ،لأيفلل زوجلة نوفل صللا
نوفل "ام احلللاج ابللعد وا وتللل"  -5 ،زهللره زوجللة صللا نوفل صللا نوفل "ام عبللدام
وعبللدالرويم" وهللي جللد مللن جمللة االم  -6 ،ارللل زوجللة وسللن حم للد ملحللم "ام
بعيد وابعد ورهيد ملحم" وام هوالء هلي هلموللل "آمنلل عبلدالبادر عبلدام لل زهلرام
 -1 ،فا للل زوج للة الش لليخ مص للأفى حم للد ص للربي "ام الش لليخ وس للن وا وت للل عل للي
وصا "  -1 ،عالشلل زوجلة صلا عبلدالرمحن صلا اهلو صلا داود "ام عبلدالرمحن" ،
 -2بعديل زوجة يوبف محد نوف "ام حم د ويوبف"  -11 ،وسن زوجة منر محلد
داود "ن تعبب" وام هوالء االرهع هناة آمنل داود االهبر .
 )21كام تارال  ،توىل املخةه عام 1232م اىل عام 1251م .زوجتلل لأيفلل عبلد احلفليظ
احلاج عبد ام داود .
 )21زوجة وسن حم د عبدالرمحن هي لأيفل وسن مصأفى نوف .
 )22كللام هلليخال علللى آل داود  ،زوجللة امحللد حم للد عبللدالرمحن هللي راهعللل عبللدالغافر حم للد
جبل للاره  ،وألل للد تل للويف يل للوم اخل ل لليس 1212/3/15م  .وكل للام رجل للال ورعل للا تبيل للا كهل لله
االوسام للفبراء واحملتاجني .
 )31كام تارال  ،زوجة عبدام حم د عبدالرمحن هي زكيلل حم لد بللي ام بلالمل جعيلدي ،
وألللد تللوىل احلللاج عبللدام املخللةه و لوايل عللام 1251م وهبللي تللارال حلللني وفاتللل يف ليلللة
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ا عة 1216/1/15م هعد املغرب من ليلة عيلد االضلحى علام 1416ه ل علن ع لر
يناهز  12بنة .كام من كبار املصلحني املعروفني ومن االتبياء املؤمنني .
 )31بللكن اهللو نصلله غللرب ع للام هعللد عللام 1221م و للرج مللن أللبيليللة اىل الكويللت عللام
1226م  .زوجة عبد الرويم هي امنل امحد حم د عبد الرمحن داود .
 )32زوجتل ا ت راهعل عبدالرويم عبده وسن داود .
 )33ع يف السعوديل  .زوجتل عالشل امحد حم د عبد الرمحن داود .
 )34نل للزح اىل كوملبيل للا عل للام 1261م وعل للاد اىل أللبيليل للة يف 1226/1/25م  .وهعل للد عل للد
اهمر عاد اىل كوملبيا .
 )35نزل يف ع ام منذ عام 1211م .
 )36يف اسبافيا منذ عام 1261م .

 )31زوجتل هي ا وسن يوبف هرا .
 )31يف السعودية .
 )32الشيخ حم د وهو ألاضي أللبيلية الشرعي عام 1221م .
 )41املختار احلايل 1221م .
 )41هو وعبدالرمحن توأم .
 )42هو وامحد توأم .
 )43تزوجت ولي ل رهليد هخصلال ملن آل لاووم ملن مسلكل وعببلت صلا وهلو بلاكن
يف يم ولكرم وكانت متزوجة ألبلل ا اه وعببت منل ولدال ألت يف ثور 1236م.
 )44زوجتللل االوىل هلليخل صللا امحللد داود وعببللت رهلليد وامحللد والهانيللة زهللره حم للود عبللد
احلاج داود وعببت الباألني .
 )45هلليخل رهلليد هللي ام عبللدام وامحللد حم للد وسللنني للا ر وكان لت متزوجللل اوال امحللد
وسنني ون تعبب منل .
 )46عبداللأيف هرا وألد تويف ف .
 )41انور "هرا" .زوجتل هنت عبد الفتاح (عبده) علي حم د نزال .
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 )41زوجتل هنت علي وسن ونيد وساين .
 )42زوجة يوبف حم ود عبد احلاج هي امنل حم د (كزكاري) جعيدي .
 )51زوجل ل للة امح ل ل للد حم ل ل للد عبل ل للد احل ل ل للاج ه ل ل للي زكيل ل للل حم ل ل للد عل ل ل للي عل ل للدل  ،ت ل ل للويف امح ل ل للد يف
 1221/11/11عن ع ر يناهز  63عاما .

هلر رألم (-2ب)

سكله ال خا ر داود النافله الداود
فسذ ال ع مان خا ر داود النافله داود()1
داود()2

علي()3
(راجع الصفحاة التاليل)
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ولي ل(] )4عه ام( [)5مرا( )6صبحل( )1د ل()1
وسن()14
ووسن( )2داود( )11فا ل( )11صبحل( )12هيخل(َ )13

(راجع الصفحة التالية)

عه ام()15

امحد()11

حم د()16

رياض عبداحلكيم عبدالعةيم عبدالبابط
داود( )11علي()12حم د()21

زاهر ماهر محزه
نورالدين

حمفوظ عبداحلافظ حم د

امحد

داود منذر هابم اهراهيم

عزيز

حم د يابر عه ام
اهراهيم داود
عبدام نادر

حم د

اهر
حم د

عر

عر
رامي

حم د

فيص

ممند

ابامل

هنام

ممند

رالد

عبداملنعم

اكرم

انور

امحد

علي
فادي

داود

مال

ع اد

أنس

عبدام
الد

عه ام

رالد

داود

محزه
تاهع هلر رألم (-2ب)

هبية ال عه ام داود ا ر
حسن

حم ود()21

نبي ()23

ال

] باللة ال وسنني علي ا ر داود
هناة()22

فارو ( )24فيص ( )25وسن

خا ر داود

علي

[
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الد

ابالم

صميب

وسني()21

وسنني()26

آمنل( )21عزيزه( )22عيشل( )31عالشل()31
يوبف()33

عبدالرمحن

فا ل()32

هناة()35

وديع( )36بعيد()31

فا ل()31

امحد (ن يعبب) حم د()34

امحد
ادي نع ام عنام غيث ضياء

حم د نبي
ي

جنيب
يوبف فارو
موبى
حم د
ااد
اهرف امين
فادي
بالد
ع ار
هيهم
عبداللأيف( )31امحد()32
يوبف

ال

منه مسه إيال
لي

اهراهيم
بعيد

عبدالعزيز

عبداجمليد

هنتني امحد

وسن
يوبف

حم د

(هاألي ذرية حم د وسنني علي ا ر يف الصفحة التالية)
تاهع هلر رألم (-2ب)

حم د وسنني علي ا ر
عبدام()41

عبدالرويم

عبداحلفيظ

عبدالرمحن
وال
لؤي

الد
امحد

عر

داود
عادل
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رالد
وسني

حم د

ماجد
عل

الد
صبحي

بالد
رالد

مسعد
ولازي
مازم
عبدام

علي

ار

عبدام

زاهر

هشار

حم ود

امحد

هوامش الشجرة يقم (-2ب) :

 )1كام يف صوفني ونزل اىل أللبيلية مع ا وتل عام 1113م املوافق 1221هل .
 )2جد آل عه ام .
 )3كام اع ى وأصم  ،جد آل وسنني .
 )4ن تتزوج .
 )5زوجللة عه للام الللداود اخلللا ر هللي صللاحلل محللد نوف ل ا للت ألشل ر ومصللأفى ويوبللف
النوف .
)6
)1
)1

ام حم د وحم ود امحد ألش ر .
ام صا ويوبف عبدالرمحن اهو صا .
ام عبدالغد من الأيبل .

 )2زوجة يوبف عبدالرمحن اهو صا .
 )11زوجلة داود عه للام االوىل هللي عيشللل عبللدالرمحن اهللو صللا ون تعبللب  ،والهانيللة زريفللل
عبدام اعأه ع ر من فرعوم  ،رو داود عه ام وبكن فرعوم على اثلر صلام وأللع
هللني ال ألشل ر وحم للد عبللد ام وسللن ومعللل ألراويل صللا االمحللد هسللبب ضللر م حم للد
ألش ل ر يف صللام بللاهق  ،وكللام داود العه للام عنللد ا والللل اثنللاء اخلصللام فضللرب داود
ألراوي ل وهللا رابللل واألللام املضللروب دعللوى ضللده ووللوكم وبلللن هللمر إ دفللع غرامللل
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و رج من السلن و لب من ا والل مسلاعدتل يف دفلع الغراملل فرفضلوا فتخاصلم معملم
فضرهوه وكلام آل صلا االمحلد واهلراهيم الرهليد يةهصلوم هلل لضلرهل فخلاف عللى نفسلل
ورو ل اىل فرعللوم وع ل يف الفالوللة عنللد أصللماره وأ للذ معللل زوجتللل واوالده ومكللث
هناك عد بنني  ،ويف احلرب العة لى ذهلب يف العسلكرية هارادتلل ملن فرعلوم  ،وتلويف
يف البنيأره يف ا والم السوريل ودفن فيما حنو عام 1211م .
 )11زوجة عبدالرمحن صا اهو صا الهانية .
 )12ام مصأفى عبدالرويم اهو ديل .
 )13ام امحد عبدالرويم االهبر داود .
 )14زوجة وسن عه ام داود االوىل عالشل عبدالرمحن صا اهو صا وعببت هناة
 )15زوج للة عه للام داود االوىل ثري للا م للن ذناه للل وعبب للت اوالده وهنات للل وزوج للة الهاني للة يل للل
ريشل من ذناهل ايضال ون تعبب .
 )16زوجتل ارل وسن عه ام داود .
 )11زوجتل لولو وسن عه لام  ، ،نلزح امحلد داود عه لام اىل الدل جلرط وابلتو نما حنلو
ع للام 1266م وي للث اه للةى ه للو وه للركاؤه وس للاين مح للدام وس للاين  ،واه للو ب للفيام
عبدالرويم وسن عبد وسن داود حنو الفي دومنال  ،وا ذوا هتع هها وزراعتما .
 )11زوجتل هي صفاء صا حم ود عود .
 )12بكن ذناهل منذ حنو عام 1211م وهي ألرية زوجتل الت ن تعبب .
 )21نزح حم لد عه لام داود علام 1261م اىل هلر االردم ومعلل زوجتلل واوالده وابلتو ن
عو ام من اع ال الزرألاء .
 )21زوجتل زهريل رافع عبدالعزيز ع ر نزال .
 )22فا ل "زوجة مصأفى عبدالرويم اهو ديل من الشليخ ملونس"  ،صلديبل "زوجلة حم لد
بالمل وسن ألراألع"  ،ارل "زوجة حم د داود عه ام داود"  ،لوليل "زوجة امحلد داود
عه للام داود"  ،وزوجللة وسللن عه للام الهانيللة هللي لبيبللل مصللأفى محللدام بللعد وعببللت
حم للود  ،وه لريفل "تزوجمللا هللخ مللن عللزوم الش ل اليل" مللن آل ا للال وعببللت منللل
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ولللدين وكانللت متزوجللل ألبلللل وسللن العاهللد وعببللت منللل هنللت  ،وزيفللل "تزوجمللا هللخ
من هديا و لبما وعببت منل وللدال فتزوجملا هلخ
حم ود عبداهلادي اهو ضاوي وهلا منل هنت .
 )23يف الشام ولل ثالثة هناة .
)24
)25
)26
)21

ملن زيتلا لاعني وتلويف عنملا وامسلل

مفبود منذ عام 1211م .
زوجتل هنت حم ود ع ر صويل .
زوجتل هي زينل اهراهيم يابني .
لف هناة .

 )21زوجة حم ود وامد ألابم زهرام وهي ام ايب مهبال عبد حم ود .
 )22زوجة حم ود عه ام االمسر وهي ام عه ام .
 )31زوجة عبدام صا جعيدي .
)31
)32
)33
)34

ام منر العيسى من فالميل  ،وفا ل زوجة حم د وسنني االوىل .
زوجة الشيخ ع اره الرايب .
زوجة يوبف وسنني بعدية امحد حم ود هغدادي .
ت للزوج حم للد وس للنني ثالث للة نس للاء "فا للل وس للني عل للي للا ر" ون تعب للب وألتل للت
هانفل للار ألذيف للل يف احل للرب العة للى ع للام 1211م  ،إ ت للزوج "ه لليخل ره لليد عب للدام
داود" وعببللت عبللدام وامحللد وفا للل وزكيللل زوجللاة حم للد داود ع للر جعيللدي عل للى
التعاألب  ،إ تزوج "آمنل علي اهراهيم الصنم" وعببت اهناءه اال رين .

" )35زريفل" زوجة ألابم صا امحلد داود " ،هكريلل" زوجلة حم لد عيسلى عيسلى محلد نلزال
.
 )36زوجة وديع هنت االهبر من كفر ثلث .
 )31بكن يف جللولية منذ عام 1241م وذرية يف جللولية .
 )31ن يعبب .
 )32نزح اىل املانيا عام 1261م وبكن روزناا .
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 )41زوجة عبدام حم د وسنني زريفل عه ام داود عه ام داود .

هلر رألم (-2ج)

سكلة ال االققر محمد داود النافله داود
حم د الداود
داود االهبر()1
حم د
عبدالرويم( )4ووسن()5

صا ()2
(راجع الصفحاة التالية)

آمنل()3
داود()6

ولي ل()1
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عايشل()2

فا ل()1
ولي ل( )11عالشل()11
امحد()14

د ل()12

حم د( )15يوبف()11

فا ل()13

داود()16
يوبف

زكي( )11حم ود نبي
عبدالرويم اهراهيم عبدام مصأفى

فتحي

داود

وال

لؤي

ضر وسن ع ر صالح هالل
عبدالرويم()12
عر

صا

علي

حم د هوألي

وال

زاهر (ن يعبب) نبي
امحد (ن يعبب)

امحد

ماهر

لي

حم ود

اهر
ضحى(هنت)

حم د

امين

عبد الرويم
تاهع هلر رألم (-2ج)

سكلة ال ابو فالا الداود
امحد(كري )()21
عبدالفتاح( )23عيشل()24

صا

حم د الداود
عبدالرمحن()21
حم ود()25

ضره()22

عالشل()26

عبدام()21

عادل حم د يوبف بفيام كام ( )21هشام عدنام( )22ماجد()31
غسام عدنام حم ود يابر وسام
نور

حم د

عبدام
مدوت

ممدوح
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الشيخ صا ()31

علي()33

يوبف()32

وسن()31

آمنل( )34بعيد( )35أبعد( )36اهراهيم()31

رأفت رفعت

()11

عبدالرمحن()32

مصأفى(ن يعبب) علي

امحد صا وسن اد صا

فا ل()41

صال
مصأفى

امحد

يوبف عالء فيص

ع ر اهراهيم حم د صا

اء
فادي
يزيد

أبعد
عبدالرمحن حم د صا
عبدام
علي

ع اد

الل هالل

صا ()41

ع ر يوبف
عزام

بعيد الد

ال
هيهم أكرم هماب

اهراهيم()42

عبدالرمحن منذر مصأفى موموم

حم د()43
مسي

حم ود

امحد

4هناة

هوامش الشجرة يقم (-2ج) :

)1

جد آل االهبر .

)2
)3
)4

آل اهو صا الداود "جد آل اهو صا " .
زوجة عبدالرمحن عبدام داود الهانية .
كللام تللارال علللى آل داود يف زمللن االتلراك  ،تللزوج عبللدالرويم االهللبر زوجتللني "هلليخل

عه للام داود" وعببللت امحللد وفا للل و د للل " ،وآمنللل عبللدا واد الأوهابللي" وعببللت
حم للد ويوبللف وداود وعالشللل وولي للل وعبللدالرويم االهللبر هللو اخ امحللد وسللني هللرهم
من االم .
 )5وهي زوجة وسن عبدالرمحن ألعدام وعببت منل وسني وعبدالرمحن ومصأفى .
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)6

زوجة داود حم د االهبر هي آمنل عبدالرمحن ألعدام .

)1
)1

تزوجما درها من كفر ألابم وعببت منل امساعي وعبدام .
تزوجم للا حم للود مبس للوط وعبب للت من للل حم للد "اه للو رص للا "  ،وظريف للل زوج للة يوب للف
عبدالرويم االهبر  ،ولأيفل  ،وهعد وفاتل تزوجما اهو مماوط "حم د عه ام هاور".

 )2زوجة وسني وسن ألعدام .
 )11زوجة امحد داود جعيدي .
 )11زوجة حم ود لي جعيدي .
 )12زوجة يوبف وسني ألراألع .
 )13زوجة ابعد يوبف اهو صا داود .
 )14زوجة امحد عبدالرويم االهبر زكيل وسني حم د ألراألع .
 )15بكن ناهلس منذ عام 1251م  ،وتويف فيما .
 )16بللكن نللاهلس زوجللة داود عبللدالرويم االهللبر يموديللل ،ابللل ت وهللي ام اوالده وتللزوج
ثانية من ناهلس وتوفيت االوىل ودفنت يف أللبيليل .
 )11ب للكن ن للاهلس من للذ ع للام 1251م "زوج للة يوب للف عب للدالرويم االه للبر ظريف للل حم للود
املبسوط  ،وتويف يوبف عام 1221م .
 )11نزل مرج احل ام  ،وتويف هتاريخ 1222/2/12م عن ع ر يناهز ( )51عاما.
 )12زوجة عبدالرويم امحد االهبر محده هكر اهلرهل من كفر ثلث .
" )21كري " ن يعبب .
" )21كام رجالل عفيفال يلو الرذيللل"  ،تلزوج عبلدالرمحن صلا اهلو صلا اللداود أرهلع نسلاء
"صللبحل داود اخلللا ر" وعببللت صللا ويوبللف وعيشللل زوجللة داود عه للام االوىل ومللرا
زوجللة صللا االمحللد االوىل "وفا للل عه للام داود للا ر" وعببللت علللي وعالشللل زوجللة
وس للن عه للام االوىل " ،وفا للل عه للام داود للا ر" وعبب للت حم للد ت للويف ف ل لالل ،
"وبعاد حم د بلي ام عنايل" وعببت حم ود "اهو كام " وعبدام وعبدالفتاح .
 )22زوجة امحد عود االمحد عود البيسي "ام حم دوعبدالفتاح واهراهيم العود " .
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 )23ن للزح ه للو واوالده اىل ه للر االردم يف و للرب ع للام 1261م إ اب للتو ن ج للرط وت للويف
فيما  ،زوجتة عفيفل امني حم د بلي ام عنايل .
 )24زوجة داود عه ام االوىل .
 )25زوجتللل آمنللل هنللت عبللدالعزيز ع للر وسللني نلزال  ،كللام عضلوا يف هلديللة أللبيليللل مللن بللنة
1261م1212-م  ،ت للويف ي للوم اخل لليس 1216/4/11م ع للن ع للر ين للاهز ()12
عاما.
 )26زوجة وسن عه ام داود االوىل .
 )21زوجللة عبللدام عبللدالرمحن اهللو صللا آمنللل عه للام داود "ام ماجللد" وهعللد وفاتللل تزوجمللا
بعيد منلر وللار  .ابتشلمد عبلد ام اهلو صلا علام 1241م ألتللل اليملود غلريب وبللل
وألتلوا معل ايضا عبد رهيد ولوي عندما تسلال من أللبيليل اىل جللولية عرب احلدود .
 )21ع ل كامل اهللو صللا يف الكويللت منللذ عللام 1261م  ،ويف عللام 1221م يف وللرب
اخلللليا نللزح مللن الكويللت مللع غللهه مللن الفلسللأينيني اىل االردم وبللكن ا ل للل " لليم
ا بللاراة" هللني جللرط واجملللدل وتللويف صللباح ا عللل 1222/1/31م ودفللن يف اللدل
جرط ألرب ألرب اهن ع ل ماجد عبدام اهو صا .
 )22ابتش ل ل ل للمد ع ل ل ل للام 1256م اعزهل ل ل ل لال يف و ل ل ل للي آل ا عي ل ل ل للدي يف معرك ل ل ل للة املرك ل ل ل للز ليل ل ل ل للة
1256/11/11م .
 )31كام ماجد اهو صا يع ل يف الكويلت وعلاد اىل ع لام علام 1221م وتلويف فيملا يف
1221/11/13م ودفن يف ادل جرط .

 )31ذهللب الشلليخ صللا يف العسللكرية اىل الع لرا يف احلللرب العة للى وهعللد انتمللاء احلللرب
بكن املوص وتزوج عراأليل تدعى وليلل وهبلي هنلاك 16بلنة إ علاد اىل أللبيليلة وهلي
معل ون تعبب منلل  ،وعلادة اىل اهلملا ملع ألريبملا وهلو جنلدي كلام يف ا ليش العراأللي
بنة 1241م .
 )32زوجة يوبف هي ووسن عه ام داود .
 )33زوجتل زينب مصأفى صربي .
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 )34زوجة عبدالرمحن صا اهو صا .
 )35زوجللة بللعيد يوبللف اهللو صللا االوىل فا للل الشلليخ صللا وعببللت عبللدام  ،وزوجتللل
الهانية فتحيل اهراهيم امحد عوده وعببت اهناءه اال رين .
 )36زوجة ابعد يوبف اهو صا فا ل عبدالرويم حم د االهبر .
 )31زوجللة اهلراهيم يوبللف اهللو صللا هنللت علللي بللعيد اهللو الللذره  ،تللويف اهلراهيم اهللو صللا
ليلة اخل يس  1225/1/31عن ع ر يناهز  15بنة .
 )31للرج وسللن علللي اهللو صللا عللام 1252م اىل الع لرا للع ل وعللاد اىل أللبيليللة عللام
1263م وع ل يف احللللة وك لرهالء وهغللداد وولللد لللل يف احللللة مصللأفى بللنة 1256م
وولد لل يف كرهالء علي وناللل ووللد للل يف هغلداد رفعلت  ،زوجتلل االوىل زكيلل حم لود اهلو
صا  ،والهانية آمنل عبدام دعا "ام عالء" .
 )32زوجتل آمنل يوبف اهو صا .
)41
)41
)42
)43

زوجة بعيد يوبف اهو صا االوىل ( ام عبد ام) .
زوجة صا عبدالرمحن الشيخ صا رايبل حم ود عبدالرمحن اهو صا .
رج اهراهيم عبدالرمحن اهو صا للع يف البالد العرهية ألب عام 1261م .
تللويف حم للد عبللدالرمحن اهللو صللا هعللد ظمللر يللوم الهالثللاء 1223/1/13م عللن ع للر
لادص دهلس

يناهز  43بنة يف مستشفى هلنسوم يف ملبس على اثر اصاهة يف الرأ
وص لل هناك ألب حنو اببوعني .
 )44ع رفعت وسن علي اهو صا يف السلعودية (وهلو ممنلد ) إ هلىن للل هيتلا يف (ام
السل ا ) هضلواوي ع للام أللرب هيللت ع لل (ا لي اهيللل ملن االم ) معماويللة له الللدين
حم د صربي الذي ابس هيتا لل هناك ألب بنواة .
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الق يدة الباية في العيال الداودية

عشيرة داود تفرع أصلها
فنوفل فرع قائم بعياله

ونوفل فخذان هما :فخذ نوفل

وجد الجعيدي عقب اثنين هاهما
ومن نوفل الثاني توالد مصطفى

ابوهم حمد من عقب نوفل ثابت

وصالح توم عمهم جاب نوفلا
تفرع من (داود نوفل) تسعة

رشيد وعبدالحاج ثم محمد

وصالح أحمد ثم موسى قريبه

ابو صالح فخذ واشقر اخر

حسنين والعثمان احفاد خاطر
وآل الجعيدي عائلت عديدة

ي ثم سلمه
وحزقور وكزكار ّ
وصالح والداود ولد محمد

بنو رمضان خاتم القوم اخوة

تفرع من سلمان فخذان واحد
وثانيهما عبدالجواد ونسله

واحلف داود زهارنه وهم

ومنهم عنايه ثم طه وقاسم

وملحم وعودة فرقة وأصولهم

وآل لباط من جوانب غزة

هريش  :قراقع ثم آل سعادة
ٌ
بيالو لقد كانوا قبيل مجيئهم

الى اثنين من كبرى الفروع االصائل
وفرع الجعيدي شقه بتعادل
وفخذ بني داود فرع النوافل
سالمة والسلمان اهل التواصل
ويوسف والقشمر كرام العوائل
ونسبتهم حقا بدون تساؤل
وحيدا بال اخوان نسل افاضل
من العائالت الصافيات المناهل
سليل تقاه من شيوخ القبائل
بهم عفة في النفس بيض المعاقل
حماة العذارى عند وقع النوازل
تمام بني داود زرق المواقل
بنو حمد أهل العطاء ونائل
اشاوس ال يخشون صولة صائل
خليل بن ابراهيم طيب الشمايل
آلل خليل تاركوا للرذائل
بنو حسن السلمان حسن الخصائل
هم آل قاروط من أهل المراجل
أكابر من سادات عليا القبائل
وعلبةُ والقشوع من نسل فاضل

من القيس من دو ار بأرض الخاليل
هم أهل اغنام وخيل اصائل

وحماد من يالو رجال المشاغل

لقلقيلية منذ الع وي االوائ
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وقعدان سوياني عيال صغيرة

ومن مصر بغداديوجرمي وغيرهم

واحلف زهران عفان َة والخلف

وآل ذياب ثم عدل وقبع َة

وياسين  ،حوراني عيال تحالفوا
وآل شعيب صاهروا آل نوفل

وحلج قد شدوا الرحال وهاجروا

وتيتان من صغرى العيال واصلهم

واختم قولي بالصلة على النبي

من الساويه جاءوا بعيد مشاكل
ابو حسنين من رجال نواضل
وحجار ليسوا من اناس اراذل
وفيوم من مصر حماة المنازل
بآل جعيدي من خيار اماثل
وفي حلفهم صاروا بعيد تكافل
لعمان قصد العيش دون تواكل
يعود لمصر ليس هذا بباطل
محمد الداعي لخير الفضائل

مشاهير ووكااء من ال داود في القرن العشرين :

)1
)2

عبدالرويم اهو هريف امحد داود جعيدي هيخ آل جعيدي .
صا نوف صا توم نوف عضو هلدية ومن وجماء آل نوف وداود .

)3
)4
)5
)6

ابعد نوف صا توم نوف ا ته عضوا للبلدية هعد ا يل صا .
الشيخ امحد داود عه ام داود "اهو رياض" اود وجماء آل داود .
اهو بفيام عبدالرويم وسن عبد وسن بلي ام اود وجماء آل داود .
يوب للف العب للد "عب للدالرمحن" وس للن ب لللي ام داود ك للام ت للار عل للى وامول للة داود م للن

ووايل 1221م اىل 1234م .
 )1احلاج عبدالرمحن حم د عبدالرمحن داود كام تلار هعلد بللفل ملن 1234م اىل ولوايل
بنة 1251م وكام مهاالل يف التبوى والعباد .

 )1احلللاج عبللدام حم للد عبللدالرمحن داود  ،اصللب تللارال علللى آل داود هعللد ام تنللازل لللل
ا ل للوه احلل للاج عبل للدالرمحن عل للن املخل للة لكل للرب بل للنل وللةل للروف الصل للعبة الل للت تلل للت عل للام
1241م  ،وهبللي احلللاج عبللدام تللارال اىل وللني وفاتللل يف 1216/1/15م وكللام مللن
اهل اخللله واالصللالح تللويف هعللد املغللرب ويللث وألللع يف والللة النللزا يف السلللود يف ركعللة
املغرب االوىل يف الديوام  ،وتويف ألب العشاء عن ع ر يناهز  12بنة .
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)2

الش ل ل ل لليخ الباضل ل ل ل للي حم ل ل ل ل للد امحل ل ل ل للد حم ل ل ل للد عبل ل ل ل للدالرمحن داود  ،ولل ل ل ل للد يف أللبيليل ل ل ل للة يف
1241/2/11م تلب للى علوم للل االهتدالي للة واالعدادي للة والهانوي للة يف م للدار أللبيلي للة إ
اك درابتل يف الشريعة يف جامعة دمشق ووصل عللى هلماد االجلاز يف الشلريعة إ
اجل للاز احملامل للاه الشل للرعية يف عل للام 1214/13م  ،وعل للاد اىل أللبيليل للة وعل للني معل ل لال يف

مدربللة ديللر ابللتيا عللام 1213م إ عللني رللليس الكتبللل يف حمك للة رام ام الشللرعية بللنة
 1214إ نبل ل اىل للولكرم رل لليس كتب للل ب للنة 1211م إ نب ل ل ه للنفس الوظيف للة اىل
حمك ة أللبيلية الشرعية بنة 1212مهم عني ألاضيال هرعيال يف حمك ة بللفيت الشلرعية
يف 1211/11/26م إ نبل اىل ألضللاء أللبيليللة يف تشلرين اول عللام 1211م إ نبل
ألاضلليال حملك للة لولكرم الشللرعية يف  1آب عللام 1225م إ اعيللد اىل أللبيليللة يف بللنة
1226م .إ نب اىل حمك ة االبتئناف الشرعية يف ناهلس يف روز عام 1221م .
 )11املختللار حم للد عبللدام حم للد عبللدالرمحن داود  ،لللف والللده يف املخللةه بللنة 1216م
ويث ا تارتل احلامولة تلارال هعلد واللده  ،وللد بلنة 1241م ودر احملاملا يف املغلرب
 ،وهع ل ل للد عودت ل ل للل اىل البل ل ل للد ع ل ل للني ب ل ل للكرتهال للغرف ل ل للة التلاري ل ل للة يف أللبيلي ل ل للة وال ي ل ل ل لزال
1221/1/15م .
 )11احللاج امحلد حم لد عبلدالرمحن داود  ،كلام هليخال تبليلديال ملن هليوخ آل داود يف أللبيليللة
 ،وف للاز يف عض للوية هلدي للة أللبيلي للة ب للنة 1261م إ اب للتبال منم للا عن للدما ل للب من للل
التوأليع على ألرض للبلدية فرفض التوأليع ملخالفة ذل للشرا وابتبال  ،وكام من اهل
اخلل ل لله والتبل ل للوى ويصل ل للوم اخل ل ل لليس واالثنل ل للني مل ل للن ك ل ل ل ابل ل للبوا تل ل للويف يل ل للوم اخل ل ل لليس

1212/3/15م يف مستش ل ل للفى املباص ل ل للد يف الب ل ل للد ودف ل ل للن هع ل ل للد ص ل ل للال ا ع ل ل للة
1212/3/16م عن ع ر يناهز  12بنة .
 )12حم للود عبللدالرمحن اهللو صللا داود  ،اوللد وجمللاء عشلله داود وعضلوال بللاهبال يف هلديللة
أللبيلية من بنة 1252م اىل 1212م تويف يوم اخل يس 1216/4/11م علن ع لر
يناهز  12بنة .
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هلر رألم (-2د)

باللة ال امحد داود النافلة

احمد داود النافله(فالا االحمد وموسل حمد االحمد)
محد
موبى()3
لأيفل()5

حم د
لأيفل()4
منر()6

فا ل()1

صا ()2

موبى

وسن()1
و

نور الدين صالح الدين
بمي
رضوام

صاحلل

هيخل()1

أيوب
بايل
حم د

عدوام

أنس ممدي موبى محد وسام امحد حم ود
ألابم()2

حم د( )11علي( )11حم ود( )12اهراهيم()13
فا ل( )14راهعل( )15زكيل()16
امحد( )11ماجد( )11بعيد()12
اهراهيم يوبف ع ر علي صا ()21
وسن
عبدالرويم()22

حم د()21

ماهر

هابم

اهراهيم
ألابم

صا

رهيد

عبدالكرا()23
داود

ألابم

فرا

ألابم

امحد

علي

ابامل

صالح

اهراهيم

يوبف

أبامل
حم د
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هوامش قجرة يقم (-2د) :
)1
)2

)3
)4

أم علي عبدالرمحن اهو صا .
تزوج صا امحد داود  3نساء "مرا اهلو صلا حم لد داود" وعببلت ألراويل (اهلراهيم)
وهلليخل ام رهلليد اه لراهيم رهلليد " ،عزيللزه يوبللف نوف ل " وعببللت ألابللم وعلللي وحم للد
و لبما وتزوجت يف الفتوح  ،كاملل من الأهه من دار اهليألل .
زوجتل ام ولول ارملة علي وسن اهو وسنني .
تزوجما امحد اهليألل من الأهه وعببت حم ود .

 )5زوجة صا حم ود عود .
 )6زوجة منر محد امحد رفبل عبداحلفيظ عبدام الداود وعببت موبى وكلام متزوجلال ألبلملا
وسن عبدالرمحن داود ون تعبب .
 )1زوجة حم ود امحد ألش ر االوىل (ام امنل زوجة بعيد هكر ل نزال االوىل).
 )1زوجة اهراهيم رهيد االوىل ام رهيد وامحد .
 )2كام اع ى  ،زوجة ألابم صا امحد زريفل عبدالرمحن وسنني ا ر .
 )11رو ل اىل ع للام ومعللل اوالده وزوجتللل الهانيللة يف وزي لرام عللام 1261م وبللكنوا ا ب ل
اهلاري الش ايل وتويف يف 1211/6/1م ودفن يف ادل جرط .
 )11زوجتل بعاد عيسى من فالميل .
 )12زوجة حم ود صا امحد هنت حم د احللار  ،وألد عبب هناة فبط.
 )13ألراوي  ،تزوج هيخل رهيد عبدام داود ون يعبب .
 )14زوجة حم د منر ولار .
 )15زوجة عبدالفتاح حم ود ولار وكانت ألبلل مع ا يل محزه وعببت من الزوجني.
 )16تزوجمللا امللني حم للد املصللري وعببللت هشللام وهنللت و لبمللا وتزوجمللا منللر عبللد وسللن
وعببت اهراهيم .
 )11تويف دهسال وهو صيب .
 )11ألت عام 1261م هانفلار ألنبلل يف ع ام .
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 )12بللعيد عل للي ص للا امحللد يع ل يف الكوي للت ألب ل ع للام 1221م  ،إ ع للاد اىل ع للام
وابتبر فيما عام 1221م  .زوجتل هنت يوبف حم د عبد الفتاح عنايل.
 )21زوجللة صللا حم للد صللا فللدوى منللر ليل فلري  ،وكللام صللا يع ل يف الكويللت ويف
ورب اخلليا ابتبر يف ارهد عام 1221م .
 )21زوجتل هنت حم د اهراهيم اهو عنام اهو ضر زيد .
 )22زوجتل زهريل حم د منر ولار .
 )23زوجتل اهلام اهر وسني ألعدام .
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هلر رألم (-3أ)

سكلة ال فوف  /داود – فرع ال فالا التوم فوف
نوف محد نوف داود()1

َِ
محد()3

صا ()2

َمحَد()4

حم ود

نوف ( )5صبحل( )6فا ل( )1ولي ل( )1هنت(( )2تاهع الصفحاة التاليل)
يوبف( )11عارف( )11رفيق( )12رهيد( )13حم د( )14هناة()15
نوف

عصام

ممند

حم د مناض

نضال جماد ااهد هاب
مازم ماهر منه معتصم حم د
مؤيد موموم
عبدام

معن ماجد()16
عادل( )11غازي()11

حم د وسن رفيق اهراهيم صال
ممديل()12

وك ت()21

فم ي()21
زياد

عدنام

ريم

الد

امحد

رفيق

ع ار

رياض

حم د

عاصم

حم د
(تاهع باللة نوف صا نوف يف الصفحة التالية)
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]هبية باللة ال صا توم نوف

صا ()22

[

هاهم()23

صا (توم) نوف

نوف
وسن()24

تاهع هلر رألم (-3أ)

أبعد( )25فم ي()26
غسام عبدالناصر ع ر
حم د

مروام

عبدام

وال

أبامل

فم ي حم ود
(تاهع الصفحة التالية)

امحد

عر

اهراهيم

امحد

أنس

ل

هدر

مصأفى

حم د
ك ال ابعد ابالم امحد

نبي ناصرالدين نورالدين نةام الدين
فادي

معاذ

رامي عارف ع ر أمه محزه
علي( )51امحد( )51حم ود()21
هناة
فارو

ال وسن امحد امني

(()22لم يعقا)

حم د تيسه هشه زياد
هابم

واصف
ع ار عدي

وليد
الد

عالء

وبيم
علي اياد ثالر

امحد
حم د
اء منذر
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تاهع هلر رألم (-3أ)

نوف صا توم نوف

هاهم

صا

وازم( )22صا ( )31عبدالرمحن()31
فيص
الد
هاهم
عبدام()32

أيب

ال

أريب

مازم

رالد

ألتيبل

موموم

امحد

اهراهيم ماجد

بعد

نوف

عبدام ع رو

ورده()33

عبدالرويم

عيشل()34

هرهام( )35علي( )36ع ر()31
مضر
عبدالرويم

حم د

عوني

أمحد

هشام وسن( )31وسني

حم د

حم د
حم ود

حم د

امحد

عفيفل( )32هريفل( )41آمنل( )41راهعل( )42زكيل( )43فا ل( )44وصفيل()45
صا ()46

عبدالفتاح( )41رفعت( )41هريف()42
امين
عبدام
ول ي

عا ف

مميب

عبداملعأي
يوبف

عه ام
نعيم
ألابم

عر
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هوامش قجرة يقم (-5أ) :
)1

وهو من س ان فوفين .

)3
)4

.
ن يعبب  ،وسب راويل مصأفى أبعد نوف  ،وزهره عبد الرمحن داود .
جللد آل ألشل ر ومصللأفى ويوبللف نوف ل  ،زوجتللل هنللت لبللاط وكانللت ألبلللل مللع ص لا
وسن جباره .

)2

)5

)6
)1
)1
)2

صا "التوم" نزل يف أللبيلية  ،زوجتل آمنل وسن بلي ام داود وعببلت نوفل وا واتلل

ولللد عللام 1156م وت للويف عللام 1212م  ،ت للزوج نوف ل صللا الت للو أرهللع نسللاء "هن للت
لبللاة" ون تعبللب ِ ،
و"و ِسللن وسللني الس ل ام" وعببللت وفلليظ وصللا وجن للل زوج للة
نصللر حم للد للدر ووللليم زوجللة مسللاره ع للر أهللو هك للر  ،و"ظريفللة عبللد الغللافر يوبللف
جب للار" وعبب للت ع للارف  ،و"لأيف للل عب للد ال للرمحن عب للد ام داود" وعبب للت هبي للة أوالده
اله انيللة وهنتللني ِو ِسللن زوجللة حم للد عبللد ام يوبللف نوفل األوىل "أم عبللد ام" وهلليخل
زوجة إهراهيم حم د أهو علبل األويل .
زوجة مصأفى محد نوف الهانية وعببت وسن وحم د وامحد وعارف ووسني .
زوجة وامد امحد ألش ر وهي أم علي احلامد .
تزوجما حم د عبد الغافر جباره ون ركث بوى همر و لبما .
أم فللار ووسللني مصللأفى محللد نوفل  ،وهللي أم ضللره زوجللة وسللن هللعيب وبللعاد
ن تتزوج .

 )11زوجللة يوبللف نوفل مللن كفللر ثلللث  .وهناتللل  :وداد زوجللة صللا عبللد ام صللا نوفل ،
وهمهه زوجة وجيل علي امحد محدام  ،و لديل زوجة ماهر ناجي أهو ع شة نزال.
 )11زوجتل زكيل وسني ألبأام من يافا .
 )12زوجت للل األوىل م للن أل للرب وعبب للت ع للادل  .والهاني للة فا للة إهل لراهيم مص للأفى للدرج
وعببت أهناءه اآل رين .
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 )13زوج للة ره لليد نوف ل األوىل م للن ن للاهلس واب للم زوجت للل األوىل دني للا الزاغ للل وعبب للت م للازم
وماجد  ،والهانية فتيحل هال لو من الشيخ مونس وعببت أوالده اآل رين .
 )14زوجتل بعاد حم د عبد الرمحن داود .
 )15راجع اهلامش رألم (. )5
 )16ألت يف ووادص أيلول األبود يف جبال جرط عام 1211م .
 )11رو إىل ألرب عند أ والل وبكنما منذ حنو عام 1251م .
 )11موظ ل ل للف يف ع ل ل للام من ل ل للذ حن ل ل للو ع ل ل للام 1265م واب ل ل للتو نما ون يت ل ل للزوج وت ل ل للويف فيم ل ل للا
1226/1/15م عن ع ر  52بنة .
 )12زوجة مصأفى ابعد نوف .
 )21زوجة حم ود امحد علبل الهانية .
 )21بكن الشام حنو عام 1261م .
 )22زوجتل زهره عبد الرمحن عبد ام داود  ،تويف ووايل آذار 1226م .
 )23زوجتل فا ة امحد عنتوري األألرا .
 )24زوجللة وسللن نوف ل األوىل فا للة حم للد ملحللم وهللي أم أوالده .والهانيللة عالشللة صللا
ع ر أهو هكر أرملة علي حم د عبد اهلادي ملحم .
 )25زوجللة ابللعد نوف ل األوىل "آمنللة يوبللف محللد نوف ل " وه للي أم مصللأفى وع للر وحم للد
وزكيل زوجة امحد وسن نوف الهانية  .وامينل زوجة فم ي عارف نوف  ،وولي لة زوجلة
حم ود وسن نوفل  ،والهانيلة "زكيلل عبلدا م حم لد صلربي" وعببلت وللل زوجلة وضلاح
صاد حم ود صربي  ،والهالهلة ملن لولكرم "مليلا ألرملول" وعببلت امحلد وإهلراهيم وهنلت
وكام ابعد النوف عضوا يف هلدية أللبيلية حنو  32بنة .
 )26زوجتلل األوىل هنلت عبلد الغلد عأيلة وعببلت حم لد وملروام  ،والهانيلة فا لة عللي واملد
ألش ر وعببت الباألني .
 )21نزح حم ود وسن إىل ع ام عام 1261م ومعل عاللتل وبكن ا ب اهلاري وتلويف هنلاك
.وزوجتل ولي ل ابعد نوف .
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 )21ن يعبللب  .زوجتللل هنللت عبللد الللرمحن صللا و للوراني  ،تللويف فللارو يف 1223/3/5م
ودفن يف ادل جرط .
 )22زوجة وازم هاهم نوف هي عفاف امحد وسن نوف .
 )31تللزوج صللا هاهللم أوال أمنللل عبللد ام صللا نوف ل وعببللت الللد وهنللت إ تللزوج هنللت
حم د وسني جعيدي وعببت الباألني .
 )31اهعد اىل ع ام عام 1211م وعاد عام 1224م .
 )32زوج للة عب للد ام ص للا نوفل ل األوىل "زريف للل امح للد أه للو راجل ل مص للأفى نوفل ل " وه للي أم
أوالده ال للذكور وهنام للا زكي للل وفا للة ووص للفيل وه لريفة وعفيف للة  ،وزوجت للل الهاني للة "ألري للر
حم ود حم د ولار" وعببت أمنل وراهعل .
 )33أم صا إهراهيم حم د هركاة .
 )34أم حم د عبد الرويم عبده عبد ام وهي والد .
 )35زوجة هرهام هنت حم د حم ود عود نزال .
 )36زوجة علي انيسة أهو صال عبد الرويم حم د محد جعيدي .
 )31ع ر"ممدوح"  ،وهو عضو الللنلة التنفيذيلة ملنة لة التحريلر الفلسلأينية ورلليس منة لة
(فدا) وهو أود املسؤولني يف السلأة الفلسأينية واليا 1221م .
 )31هو ووسني توأمام .
 )32زوجة عصام حم د نوف .
 )41زوجة بامي عر ها .
)41
)42
)43
)44

زوجة امحد بل ام ضر .
زوجة حم ود امحد أهو راج نوف .
زوجة عبد الرويم ضر ووتري .
زوجة هاهم حم ود عيسى عرها .

 )45زوجت األوىل وام أوالدي .
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 ")42( )41( )41("+ )46ن للزح ص للا وعب للد الفت للاح وه ل لريف ورفع للت يف وزي ل لرام ع للام
1261م إىل ه للر األردم  ،واب للتو ن ص للا وعب للد الفت للاح وهل لريف ا للدل ج للرط ،
وابل ل للتو ن أ ل ل للوهم رفعل ل للت عل ل للني الباهل ل للا ألل ل للرب صل ل للويل  ،تل ل للويف صل ل للا عبل ل للد ام يف
1216/12/21م ودف ل للن يف اجمل ل للدل  ،ت ل للويف أ ل للوه عب ل للد الفت ل للاح يف 1211/6/1م
وتللويف يف نفللس اليللوم حم للد صللا امحللد داود ودفللن االثنللام يف اجملللدل أيض لا  ،وظلللت
ذرية صا وعبد الفتاح يف اجملدل  ،وابتو ن اهناء حم د صا داود يف ع ام .
زوجة صا عبد ام هي وداد يوبف نوف  ،وزوجة أ يل عبد الفتاح امحد وسن نوفل
 ،وزوجللة أ يم للا رفعللت هللي ابللتبالل امحللد وسللن نوف ل وهللي األوىل وزوجتللل الهانيللة
جوهره يوبف نصر درج وزوجة ا وهم هريف هي هنت يوبف يوبف نوف .
 )51زوجة امحد وسن نوف األوىل زكيل حم د عبد ام نوف (أم فارو وتيسله ) والهانيلة :
زكيل ابعد نوف (أم حم د وهشه وزياد )
 )51زوجة علي وسن نوف هي هدرية مساره ع لر أهلو هكلر وتلويف عللي يف 1224/1/22
م عن ع ر يناهز ( )11بنة .
مكحظددة  :وللدص هللخ

مللن الةاهريللة  ،ام رجلالل مللن الةاهريللة يللدعى اهلراهيم صللا نوفل

"حنلو مئلة بلنة" ذكللر للل ام أصللل مللن آل نوفل يف أللبيليلة وام لللل ذريلل يف الةاهريلل  ،وال يعلللم
آل نوف ل يف أللبيليللة ام هلللم أألللارب يف الةاهريللل  ،وألللد يكللوم رو ل اوللدهم مللن صللوفني هعللد
هدمما وبكن الةاهرية "وام اعلم" .
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هلر رألم (-3ب)

سكلة ال يوسف النوف
محد نوف

يوبف()1
عبدام()4

صاحلل()2
حم د()5

عيشل()3

مصأفى
اهراهيم

يوبف()6

امحد(ألش ر)

علي

6هناة()1

آمنل()1
وجيل وال ( )2علي عبدالعزيز( )11لأفي()11
ع اد يوبف داود هاهر يوبف حم د
يوبف
امحد( )12هريف
حم د
حم د()13

ماهر

امحد
منه

ممند

نبي

عبدالفتاح

ممدي

امحد

مسه

عزيزه()14

عبدام امحد اهراهيم وسن لأيفل( )15زكيل( )16عبداللأيف()11
يوبف

صال

ع ار

فار

عباده

هوامش قجرة يقم (-5ب) :
)1

ولللد عللام 1121م وتللويف علام 1215م  ،تللزوج يوبللف محللد نوفل ارهللع نسللاء "آمنللل
وسن بلي ام داود" ارمللة صلا نوفل وعببلت عبلدام واهلراهيم وعللي وعزيلزه وهليخل
وعالشل  ،وتزوج "ذواهل" من الأيبلل وعببلت د لل  ،وتلزوج "زينلب محلد جعيلدي" ن
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تعبب  ،وتزوج "بعديل عبدالرمحن عبدام داود" وعببت حم د ويوبف وفا ل وآمنلل
)2
)3

 ،وألد تويف يوبف نوف واوالده اهراهيم وعلي هالكولها حنو عام 1215م .
زوجة عه ام داود وهي ام داود ووسن العه ام الداود .
زوجللة حم للد مصللأفى للدرج وهللي ام امحللد العيشللل ونصللر ووسللني ورهلليد وعبللدام

اهو درج .
 )4زوجة عبدام يوبف نوفل نصلره وسلنني وسلن اهووسلنني املصلاروه وهلي ام اوالده ،
وذهب عبدام املذكور يف العسكريل اىل احلللاز يف زملن االتلراك وتلويف يف املدينلة املنلوره
ودفل للن يف الببيل للع  ،وتزوجل للت أمراتل للل هعل للده ا ل للاه اه ل لراهيم وعببل للت منل للل آمنل للل ام امحل للد
)5

وعبدالكرا حم د الشيخ وسني صربي .
"اه للو م للدير "  ،ت للزوج حم للد يوب للف نوفل ل زوجت للني االوىل " ار للل مص للأفى حم للد
صربي" وعببت امحد وعبدالفتاح و زوجة ر ي يوبف هأاره  ،والهانيل "ولي لل امحلد

)6
)1

موبى حم د االألرا" وعببت اهناءه اال رين .
زوجة يوبف يوبف نوف زريفل حم د بالمل ألراألع .
هن للاة يوب للف مح للد نوفل ل  -1 :آمن للل زوج للة اب للعد نوفل ل االوىل ام مص للأفى وع ل لر
وحم للد  ،واممللا بللعديل عبللدالرمحن داود  -2 ،ه لليخل زوجللة وسللني صللا صللربي ام
حم للد وص للا وحم للود  -3 ،عزي للزه زوج للة ص للا امح للد داود ام حم للود وعل للي وألاب للم
وحم للد  -4 ،عالشللل زوجللة امحللد وسللني نص لرام ام حم للود  ،وام هللؤالء الللهالص هنللاة
هي آمنل وسن بلي ام بل ام داود  -5 ،فا ل تزوجت ارهعلة رجلال وهلم "يوبلف
حم ود ألاعود" وعببت منل عبد " ،وعبدالرمحن حم ود وامد نزال" وعببت منلل يوبلف
" ،ومصأفى محدام الراعي" وعببلت منلل حم لد " ،وحم لود حم لد الراعلي" وعببلت منلل
هنتللني  ،وام فا للل وآمنللل بللعديل عبللدالرمحن داود  -6 ،د للل ون تتللزوج واممللا ذواهللل
من الأيبل .

)1
)2

زوجة حم د الشيخ وسني صربي .
زوجتل هنت بان بيد عل من يافا .
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 )11بكن ع ام .
 )11بكن ع ام منذ عام 1261م يف اهلاري الش ايل .
 )12زوجللة امحللد نة ي للل حم للد ب للالمل ألراألللع .ع ل يف الكوي للت إ اب للتبر يف ع للام ع للام
 1221م .
 )13ت للزوج حم للد عب للدام زوجت للني "وس للن نوف ل ص للا " وعبب للت عب للدام وزكي للل ولأيف للل ،
والهانيل "راهعل وسن عويناة" وعببت اال رين .
 )14وهي ام حم د وامحلد وسلن هلعيب وتزوجملا هعلد وفلا زوجملا "وسلن" يوبلف ع لر
عنايل (اهو الس َكن ) .
 )15زوجة عبدالرمحن صا ووراني .
 )16زوجة امحد وسن نوف االوىل ام فارو وتيسه .
 )11تويف ادص به مع ثالثل من اوالده يف 1223/1/26م .
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هلر رألم (-3ج)

سكلة ال م

محد نوف

يوبف (ن يعبب) صاحلل

سل النوف

عيشل

فار ( )3عارف()4
اهراهيم

مصأفى( )1امحد(()2ن يعبب)
بعاد( )6وسني()1

ضره()5

يوبف حم د()1
ع اد( )2عارف الد يابر
جماد اياد عبدام ار امحد
غالب

بعيد()11

يوبف حم ود عبداللأيف

مصأفى امحد
فيص
رفعت
حم ود( )22حم د()31
عبدالرويم وسن
فار

حم د

فايز
يابر
ع اد

حم د
ااد

عرايب جماد ااهد بعيد هسام
اهراهيم

علي بليم( )11وسني()12
عصام نوف

بليم مصأفى فار

نضال بالد رالد وليد حم د حم ود ادهم
(هاألي ذرية مصأفى محد نوف يف الصفحة التالية)
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حمد فوف

مصأفى
وسن()13
َ

امحد()14

(ذرية وسن يف الصفحة التالية)

ِ
وسن()16

حم د()15

امحد
حم ود( )11عبدام( )11صا
حم د مسي (5 )12هناة
امحد
وال صا

حم د

نال اياد مؤيد

معزوز عزيز عزاة حم د زياد
حم د هشه
لي
بعيد امساعي
حم ود امحد

نوف

محزه مؤمن

هريف عبدالفتاح( )21زريفل( )21فمي ل( )22حم ود
امحد

حم د

حم د

عبدام

راج ( )23حم د عبدالرويم فم ي عبدالكرا عبدام
نبي

وليد

واين جابم مروام اهراهيم
عر

اكرم

يابر

هسام هشام هاهم هشه امحد تيسه
رياض عأا مصأفى عبدالفتاح وال
حم ود
ع اد اياد اهراهيم صا

1هناة فواز()24
تيسه
حم د
بام

اهراهيم حم د
يوبف

هادي حم د الد يعبوب امحد
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مصأفى محد نوف  /هبية ال مصأفى نوف

تاهع هلر رألم (-3ج)

وسن

مصأفى( )25يوبف( )26حم ود علي
مازم
وسن امحد
ع ر()21
حم د
فؤاد

امحد

فايق
اكرم

اهراهيم

هاهر

ماهر

مشمور

اهراهيم

وجيل مصأفى

عر

حم د
موموم يوبف

الد
1

5هناة

وال

نصر

مصعب
عدنام

مصأفى امحد

صميب
اهر()21
هنت

هوامش قجرة يقم (-5ج) :
 )1زوجتل االوىل هنت حم ود نوفل وعببلت فلار ووسلني وهنتلني  ،والهانيلل صلبحل صلا
نوف وعببت هبية اهنالل .
)2
)3
)4

(ألش ر) .
زوجتل د ل عبداحلاج عبدام داود .
زوجتل آمنل حم ود درج .

)5
)6
)1
)1

زوجة وسن هعيب االوىل .
ن تتزوج .
ن يعبب .
تللزوج حم للد عللارف اوالل هنللت حم للود بللعاده وعببللت ع للاد وتوفيللت وللني والدتللل إ

)2

تزوج هنت عه ام بعيد جعيدي وعببت اال رين .
من ام لووده .
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 )11ن يعبب .زوجتل زريفة حم د ألش ر .
 )11ن يعبب .
 )12نزل الشام عام 1261م .
 )13زوجللة وسللن مصللأفى نوف ل االوىل بللعديل ولوي ل مللن كفللر بللاها وعببللت مصللأفى
ويوب للف ولأيف للل زوج للة وس للن حم للد عب للدالرمحن داود ِ
ووس للن زوج للة حم للد عب للداحلاج
عبللدام داود  ،وزوجتللل الهانيللل آمنللل ع للر اه للو السللكن ب لللي ام عنايللل وعبب للت حم للود
وعلي وفا ل زوجة فم ي عبدالبادر مبسوط ووجيمل زوجة وسن وسلام وللوام ملن
هيت دجن ناهلس .
" )14اه للو راج ل "  ،ت للزوج امح للد اه للو راج ل ثالث للة نس للاء " د للل الفلف ل امح للد عب للدا واد
بلللي ام" وعببللت راج ل وكانللت متزوجللل ألبلللل وامللد امحللد ألش ل ر وعببللت منللل آمنللل
وورده وعالش ل لل  ،والهاني ل للل "عيش ل للل وس ل للن ه ل للعيب" وعبب ل للت من ل للل حم ل للد وعب ل للدالكرا
وعبدالرويم وفم ي وعبدام وزريفل وفم يل  ،والهالهل "مرا نزال صا محدام" وعببت
حم ود وهريف وهيام زوجة حم د صا لفللوف وبلمام زوجلة يوبلف عبلدالرويم علامر
و تام زوجة كام حم د عبدام "اهوالعارف" محدام .
" )15اللف للوف" زوج للة حم للد اللف للوف االوىل "ألأيف للل حم للد عل للي الص للنم" وعبب للت حم للود
وصللا وآمن للل زوج للة عبللدالبادر مبس للوط  ،وزوجت للل الهاني للل آمنللل حم للود مبس للوط ألراأل للع
وعببت امحد وعبدام وفا ل زوجة اهراهيم عارف مصأفى نوف .
 )16زوجة عبداحلفيظ حم ود وسن هرا ام هريف وهاهم وزكي وصاد .
)11
)11
)12
)21

زوجة حم ود لفلوف ام اوالده الذكور ورده حم د الباروط عبدا واد .
بكن الزرألاء منذ عام 1261م .
زوجة مسي امحد لفلوف عى حم د عبدالرويم عبده داود .
تويف اعزهال (مبتوال).

 )21ام صا عبدام نوف وهي زوجة عبد ام صا نوف (.ام زوجت وصفية).
 )22زوجة مصأفى وسن نوف .
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 )23زوجة راج هريفل منر بعيد ولار .
 )24ن يعبب .
وسن فم يل امحد مصأفى نوف .
 )25زوجة مصأفى َ
 )26لبللب يوبللف وسللن مصللأفى نوف ل هاالصللدف لصللدف يف لللوم اوللدى عينيللل كلللوم
الص للدف "اه لليض" ول للوم الع للني اال للرى ل للوم آ للر  .زوجت للل ظريف للة يوب للف مص للأفى
عدل.
 )21نزل يف ع ام منذ حنو عام 1261م .
 )21ألت يف ورب وزيرام عام 1261م هشةايا ألذيفة.
( )22زوجة حم ود فار هي فا ة وسن هعيب .
( )31زوجة حم د فار هي ظريفة وسن هعيب .

111

هلر رألم (-3د)

سكلة ال قشمر (احمد حمد فوف ) /داود
نوف محد نوف داود

صا التوم

ِ
محد

حم ود

امحد()2

هنت()1

محَد
مصأفى

يوبف

وامد()5

حم د( )3حم ود()4

محد()6

عل ل ل ل ل ل ل ل للي هن ل ل ل ل ل ل ل للاة( )1امح ل ل ل ل ل ل ل للد( )1فا ل ل ل ل ل ل ل للل()2
بعده()11
عبدالرويم( )11عبداللأيف( )12يوبف

حم د()13

تيسه زياد يابر لي

علي
علي( )11زريفل()12

الد ي عدوام امحد يابر
وال
ار صميب حم د صال

وامد امحد (حم دعلي) صالح الدين اهراهيم عبدام

حم د امحد( )14علي()15
عدوام
بعيد
عدنام امحد( )21ع ر
علي

بعيد

رهيد

فيص حم د حم ود امحد الد الد()16
وليد حم ود فتحي وجيل()11
وليد
فادي

يوبف

نبي ()21
هاهر

عالء
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علي

حم د

عبدام

ع ار

هوامش قجرة يقم (-5د) :

 )1زوجة مصأفى محد نوف "ام فار " .
 )2تللزوج امحللد ألش ل ر ثالثللة نسللاء مللن آل الشللليت مللن اغ لراب آل زه لرام وعببللت محللد ،
وتزوج "مرا داود ا ر داود" وعببت حم د وحم ود والهالهل عبب منما وامد .
"ألش ل ر" لوّبللب امحللد هبش ل ر النللل كللام يعتللاد تش ل ه ا لراف مالهسللل ورفعمللا وفاظ لال
على نةافتما وهذا الع يدعى ألش ره .
 )3زوجتل عزيزه عبدالرمحن عبدام داود .
 )4تللزوج حم للود امحللد ألشل ر ثللالص نسللاء ِ
"وسللن صللا االمحللد داود" وعببللت هنتللني آمنللل
زوجللة بللعيد هكللر صللا للل االوىل وهنللت ن تتللزوج  ،والهانيللل "آمنللل وسللني علللي غنللام
احلللاج محللدام" وعببللت حم للد  ،والهالهللل "هلليخل امحللد اهللو علبللل" وعببللت امحللد وعلللي
ملن ولورام وبلكنت معلل يف

)5

وفا ل زوجة حم د امحلد بعسلع وربلتم تزوجملا هلخ
الشام إ ارهد وألتلت يف ارهد .
ت للزوج فا للل ص للا نوفل ل وعبب للت عل للي  ،وت للزوج د للل امح للد عب للدا واد ب لللي ام

وعببت هناة .
 )6زوجتل آمنل وسن اهو ذياب.
 )1هنلاة واملد امحلد ألشل ر  -1ورده تزوجمللا اوالل مصلأفى لهي وعببلت حم لد وامينللل
"زوج للة وس للني امح للد اهتل للي وب للكن ا وه للا حم للد مص للأفى للهي يف جللولي للل ع للام
1241م وكام مصأفى هي واهن ع ل عبدالبادر لهي بلاكنني يف ولي آل زهلرام
يف أللبيليلة ألبل علام 1211م  ،وع ل مصلأفى راعيلال لببلر آل داود وع ل عبلدالبادر
هي يف هيار اهو زهرام اهلراهيم لل زهلرام حنلو  1بلنواة" وهعلد وفاتلل تزوجملا وسلن
اهراهيم الصوي وعببت منلل عبلدالرويم وورده زوجلة حم لد "هلتاة" عبلداهلادي ملحلم
وعببللت مللىن وتوفيللت ورده ون تعبللب اوالدال ذكللورال  ،وآمنللل زوجللة امحللد محللد ألش ل ر ،
وعالشل تزوجت يف الفتوح .
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)1

زوجتل آمنل وامد ألش ر .

 )2تزوجت فا ل محد ألش ر يوبف الشيخ عبده من ارتاح .
 )11تزوجت ا تما بعده رجالل من آل الصيفي من كفر ثلث .
 )11نزح اىل ع ام عام 1261م وبكنما وتويف فيما يف 1213/1/2م .
)12
)13
)14
)15

زوجتة هنت بليم حم د مصل محدام .
تويف حم د امحد ألش ر يوم السبت 1221/1/4م عن ع ر يناهز  12بنة .
نزل يف ع ام عام 1221م زوجتل امنل علي حم د ألش ر (ام عدوام) .
زوجتل هنت امحلد عبلدام بعسلع  ،نلزح عللي حم لود ألشل ر اىل ع لام علام 1261م

وابتبر يف ا ب اهلاري الش ايل .
 )16ألت يف رومانيا ادص بأو يف 1226/11/1م ولل ولد .
 )11زوجتللل هنللت عللدنام فم للي هللالل نللزح اىل هلليكاغو هامريكللا للع ل  .وعللاد اىل أللبيليللل
هعد عام 1221م .
 )11زوجللة علللي حم للد ألشل ر الهانيللل ولي للل عللوده ناصللر السل ام وعببللت اوالده  ،هابللتهناء
امحللد وامنللل وزوجتللل االوىل هنديللل فللار نوف ل عببللت امحللد وامنللل زوجللة امحللد حم للود
ألش ر .
 )12زوجة بعيد فار نوف .
 )21ك للام امح للد عل للي ألش ل ل ر يع ل ل يف الكوي للت من للذ اخل س لليناة وع للاد اىل ع للام ع للام
1221م على اثر ورب اخلليا وابتبر فيما .
 )21ن للزح نبي ل عل للي ألش ل ر اىل ع للام هع للد ع للام 1211م  ،إ ت للزوج نف للوز هاه للم عره للا
وبللكن الأيبللل مللن ض لواوي ع للام "جنللوب ع للام" وبللكن يف نفللس الع للاره ه لريفل
عبدام صا نوف الة نفوز و الة اوالدي هي وزوجما بامي عرها .
هنللاة امحللد حم للد لفلللوف نوفل  -1 :ونللام زوجللة بللعيد حم للود حم للد لفلللوف -2 ،
أم زوجة امساعي حم ود حم د لفلوف  -3 ،مسيحل زوجة عزيز عبلدام حم لد لفللوف
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 -4 ،تللام زوجللة يابللر علللي وسللن ونيللد وسللاين  -5 ،رللام زوجللة زي لاد عبللد ام
حم د لفلوف .

هلر رألم (-4أ)

سكلة ال حسن سليمان سلمان الداود
باللة آل عبدالرمحن وسن (ال العبد وسن )
بل ام()1
بلي ام()2
هنت()3

هنت( )5عبدا واد"هلره (-4ج)"

وسن()4

هنت( )6عبدالرمحن( )1ولي ل()1

آمنل( )2عبدام"(هلره (-4ب)"

وسن( )11يوبف( )11علي( )12حم ود( )13منر( )14هناة()15
امحد( )16اهراهيم( )11هشه()11
حم ود()12
(تاهع الصفح للة التاليل للة)

عبدالرويم حم ود حم د( )21ممدي
عبدام 6هناة نضال
عبدالرمحن( )21حم د( )22عبداللأيف()23

وسن( )26اهراهيم( )21هرهام (ابامة)()21
هناة

وجيل نال نبي

بامر ااد هاهر أليس
فرا

حم د فادي

اياد مراد امحد
رافت حم ود جودة
وال

واين( )24مروام
حم د

رياض 1هناة
حم ود رياض

امحد واين(2 )25هناة
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هبية باللة ال العبد وسن بلي ام

وسن

يوبف

تاهع هلر رألم (-4أ)

علي
حم د( )22مصأفى( )31عبدالرويم()31
هيهم
عبدالرويم

موفق
زياد

لي

عبدام

علي

اهراهيم

حم د عبدالرمحن

مازم ماهر مروام منه ادي منذر
عدنام

علي

ال عديل

عر

اهرف امين حم د ااد امحد حم د فادي امحد ممدي
فا ل( )32عالشل()33
عبدالرويم( )34حم د( )35عبداحلليم( )36ولي ل( )31اهراهيم( )31فا ل( )32آمنل()41

فايز وسن مصأفى
وجيل

لي

الد يوبف ع اد وليد

امحد حم د

ادي ممدي

بفيام()41

صا

اياد

عبدالرويم حم د

ماهر

ي
هالل

لدوم عبدام
وسن
حم د علي محزه ع ر
هابم()42

عالء عبدالرويم امحد حم د ايماب أنس حم د
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هوامش قجرة يقم (-1أ) :

)1

وبل ام من بكام هاألة احلأب  ،وال تزال هامسل أثار فيما مهل "وراللق بلل ام وهلي

ارض تبع رلال هلر هاأللة احلألب يف موأللع يبلال للل (رأ كلور) وتوجلد جنلوب هلر
هاألة احلأب ورالق أ يل بالمل جد آل ا عيدي  ،وعبد بل ام .
مكحظددة :كللام يوجللد يف دار ايب عللادل البللدومي هيللت فللدا لبشلله ا يوبللي (وكللام جللد
ايب عللادل البللدومي وامسللل عبللدام ا ريللام ألللد نللزل هاألللة احلأللب ويللث عللني إماملال امعمللا
وبللكن دار هشلله ا يوبللي إ ابللت لكما)  ،وكللام هشلله ا يوبللي يسللكنما صلليفا .وتركمللا
اهناؤه من هعده عبدام ا ريام وهبي فيما اعباهل من هعده ومنمم اهو عادل هلن عبلدالفتاح
عبدام البدومي وألد جدد هنالما  .ونزح بل ام ملن هاأللة احلألب اىل صلوفني ملع ملن نلزح
منما من عشالر أللبيلية .
 )2من بكام صوفني إ نزل أللبيلية بنة 1113م املوافق 1221هل .
 )3زوجة امحد بالوها صو وهي ام د ل زوجة لي هرهم .
)4
)5
)6
)1

من مواليد صوفني وانتب مع اهيل اىل أللبيلية وزوجتل ذيبل امساعي علي الراعي .
زوجة عبداهلادي لف وهي ام اوالده حم د وحم ود .
ام حتفل البرم من بيدنا علي .
ويعرف هالعبد احلسن  ،تزوج جسة نساء وعببلت اثنتلام "فا لل عبلدا واد بللي ام"
ام وسن وعلي وحم ود ويوبف " ،ووفيةل حم ود وسن العلي" ام منر واديبل وآمنلل ،
اما زوجاتل اللوا ن ينل" ،هنت عبدالغافر يوبف جبلاره"  ،ملن آل البلرم ملن بليدنا
علي  ،وا رى من يافا .

)1
)2

زوجة يوبف وسن علي هرا هي ولي ل وسن بلي ام .
تزوجما اوالل صا توم نوف وهعلد وفاتلل تزوجملا يوبلف محلد نوفل وعببلت ملن االول
نوف ومن الهاني عبدام واهراهيم وعلي وهي امنل وسن بلي ام.
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 )11وسللن وألللد كللام عض لوا يف الللس أللبيليللة احمللللي زمللن االت لراك  ،زوجتللل االوىل "بللعاد
عب للدام وس للن ب لللي ام" وعبب للت فا للل ام هل لريف عب للدالرويم امح للد داود جعي للدي
االوىل  ،والهانيل " د ل الشيخ مصأفى حم د صربي" وعببت هبية أهنالل وهناتل .
 )11كل للام الشل لليخ يوبل للف تل للارال حلامولل للة داود مل للن حنل للو 1221م – 1234م  .زوجتل للل
عيشل عبد ام وسن .
 )12زوجتل ولي ل محد محدام ولوي من كفر باها .
 )13زوجتل عالشل حم د لي ألشوا من الأهه .
 )14تزوج منر عبد وسلن ارهعلة نسلاء "وفيةلل عبلدالرويم عبلداحلفيظ منصلور" ملن الألهه
وعببللت امحللد و لبمللا (ويف للرب للال وفيةللل انللل هعللد ام تزوجمللا منللر هبضللع هللمور
ذه للب اىل العس للكريل م للع االتل لراك واه لليع ان للل م للاة وانتم للت احل للرب العة للى ون يع للد
فعادة زوجتل اىل اهلما فزوجوها لرج من يافا ومعملا فلملا امحلد وهعلد ارهلع بلنواة
عاد زوجما منر وعلم هزواجما فألبما هعد ام ا تارة الزوج الهاني وعببلت منلل اهلراهيم
وبعيد ومربي وهنت  ،وكام منر العبد وسن يللة غياهلل يف جبل اللدروز) " ،وعالشلل
الشلليخ وسللني صللا صللربي" ون تنلللب " ،وعايشللل يوبللف وسللنني للا ر" وعببللت
هشلله واصلليب هالشللل صللبيال وتللويف يف وللرب وزي لرام عللام 1261م جوع لال وعأش لال ،

"وزكيل حم ود صا امحد" وعببت اهراهيم وهو غه بوي  ،وتويف اعزها .
 )15هناة العبد وسن  -1 :عريفل زوجة عبلده عبلدام احلسلن وهلي جلد ِ -2 ،و ِسلن
زوجة حم د عبدام احلسن االوىل و لبما وتزوجما جنيب ولوي من كفر بلاها  ،وامملن
فا للل عبللدا واد بلللي ام وهللي ام وسللن وعلللي وحم للود ويوبللف ايض لال  -3 ،واديبللل
زوجللة وسللن حم للد ملحللم الهانيللل ام حم للد وراهعللل ولأيفللل وكانللت متزوجللل ألبلللل هخصللا
ملن الفتللوح  -4 ،آمنللل زوجللة هبايللا عبللداحلفيظ منصلور مللن الأللهه وهللي ام نصللره زوجللة
امحللد عبللدالبادر عكللا يف الأللهه  ،وام اديبللل وآمنللل هللي وفيةللل حم للود وسللن علللي
هرا وهي ام منر العبد وسن أيضال .
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 )16زوجة امحد منر هي فمي ل حم ود ووراني  ،وتزوجما هعده حم د يوبف محلد علوده
نزال .
 )11غه بوي تويف يوم 1226/12/16م ون يتزوج .
 )11تويف اعزهال .

 )12زوجتل وجيمل عبدالرويم وسن عبد وسن .
 )21صاوب مع ابنام .
 )21تللزوج عبللدالرمحن حم للود فا للل ابللعد ضللر هللرو مللن ام الللد وعببللت وللاين االكللرب
وجسة هناة  ،إ تزوج ميسلر امحلد عللي ملحلم وعببلت ملروام وحم لود وحم لد وريلاض
وامحد وهنتني  ،إ تزوج انتصار حم د توفيق عبدام وعببت واين االصلغر وثالثلة هنلاة
.
 )22يف ع ام حنو عام 1221م  ،زوجتل راهعل علي عبد وسن .
 )23يف ع ام نزهلا من الكويت عام 1221م .
 )24وللاين االول ألت ل اعزه لال مللن ج لراح اصلليب للا يف لبنللام وتللويف يف دمشللق يف هللمر 12
من عام 1212م وامل فا ل ابعد ضر هرو من ام الد .
 )25واين الهاني .
 )26زوجتللل االوىل فريللال ع للر عبللداللأيف اهللو اخللله مللن البللد وعببللت هنللاة .إ تللزوج
ممرضة وهو يسكن يف رام ام 1221م .
 )21زوجللة اه لراهيم هللي ولللل عبللدالرويم وسللن عبللد وسللن  ،ع ل يف السللعودية إ نللزل
ع ام .
 )21هرهام (ابامل) .
 )22ت للويف حم للد عل للي مس للاء االو للد يف 1226/3/11م  ،زوجت للة ولي للل حم للود عب للد
وسن .
 )31زوجة مصأفى علي ولي ل وسن عبد وسن  ،ذريتل يف صويل .
 )31زوجتل آمنل وسن عبد وسن  ،نزل صويل هو واوالده عام 1221م.
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 )32زوجة يوبف وسن ووراني الهانيل .
 )33زوجة اهراهيم حم د عه ام هاور .
 )34زوجتل ولي ل عبد حم ود صربي .
 )35زوجللة حم للد احلللاج وسللن هللي فتحيللل حم للود اهللو صللا داود تللويف حم للد مسللاء ا عللل
1226/3/1م عن ع ر يناهز  12بنة .
 )36زوجتل يسره علي عبد وسن  ،بكن صويل هعد عام 1261م .
 )31ام مازم مصأفى علي .
 )31زوجتل وداد مصأفى يوبف عنايل .
 )32ام هريف عبدالرويم امحد داود جعيدي .
 )41ام هيهم عبدالرويم علي عبد وسن .
 )41ادل جرط .
 )42ادل جرط .
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هلر رألم (-4ب)

تابع سكلة ال حسن سليمان سلمان الداود
سكلة ال عبد اهلل حسن
بل ام الداود
بلي ام
هنت

وسن

هنت

هنت
ولي ل

عبدا واد(هلره (-4ج)
آمنل

عبدام()1

عبدالفتاح(عبده)( )2عارف( )3توفيق( )4أبعد( )5حم د( )6امحد( )1هناة()1
مسي ( )2فتحي()11
(حم د عاهد)( )11عبدام( )12ابعد حم د وسن حم ود
توفيق(جيس)( )15نةام( )11انور( )23نورالدين()26هديع()21

ت ل ل ل ل ل ل للام( )15ر ل ل ل ل ل ل للام( )16اب ل ل ل ل ل ل للتبالل( )11انتص ل ل ل ل ل ل للار()11
وصال()12
عبدالرويم()23

هشام نع ل()21

الد اهراهيم

عزام

بام عدنام حم د جماد داود حم د عبدام عالء ع ر
عبدام (معروف)( )21منر(( )22حم د هريف) امحد بل ام هنت
موفق اهرف عالء تامر
معزوز ع ر حم د
حم د( ) 24عدنام عادل
عاهد

وال عبدالرويم
بيف الدين

وسن

ار
امين

ماجد

رالد

عبدام
عر

حم د
عبدالفتاح يابر
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امين

حم د معاذ

امحد

علي حم ود اهراهيم

امحد

حم د

هوامش قجرة يقم (-1ب) :

)1

زوجتللل االوىل "صللفيل يوبللف بللعاده" وعببللت حم للد وعبللده  ،والهانيللل "نصللره وامللد
هركاة" وعببت منل عارف وتوفيق وابعد وامحد .

" )2عبده" زوجتل عريفل عبد وسن .
 )3زوجتل ام اوالده زهره امحد اهلراهيم هلالل  ،زوجلة االوىل ملرا احللاج ألابلم حم لد علود
نزال ون تعبب .
)4
)5
)6

زوجتل عزيزه حم ود وامد هركاة .
زوجتل ولي ل حم د عود ميني جباره وعببت مسي وفتحي  ،وتويف زوجما .
تللزوج حم للد عبللدام وسللن اوالل "وسللن العبللد وسللن بلللي ام" ون تعبللب و لبمللا إ
تزوج "لأيفل عبدالسالم جعيدي" وعببنت زكيلل ون تعبلب ذكلورال وانبلرض نسللل مبلوة

اهنت للل زكي للل ألبل ل زواجم للا وي للث كان للت أوه للل اليب عب للدالرويم عب للده  ،وت للويف وال للدها
مريضال يف ههوة يف العسكريل حنو عام 1211م .
 )1ن يعبب  ،زوجتل ظريفل عبدالسالم جعيدي وعببت ولدال ماة فالل وانبلرض عبلب
امحللد املللذكور وي للث ألت ل ن لواوي الس للويس يف احل للرب االوىل عللام 1211م وتزوج للت
ارملتل امحد حم د اهو صالح من اخلهيل .
 )1هن للاة عب للد ام وس للن  -1 :عيش للل زوج للة يوب للف عب للد وس للن  -2 ،زريف للل زوج للة
عبدالسالم جعيدي ام بليم  ،بعاد زوجة احلاج وسن عبد وسلن االوىل ام فا لل ،
وام هللؤالء صللفيل يوبللف حم للد بللعاده  ،وعزيللزه زوجللة هللاكر هكللر صللا للل ن لزال ام
امني  ،وفا ل زوجلة بلعيد حم لود هركلاة ام امحلد  ،وهليخل تزوجملا حم لد علود ميلني
جباره عببت هنتا ماتت صغه  ،وام هؤالء الهالص هناة نصره وامد هركاة .
 )2تويف اعزهال .
 )11عللاد فتحللي ابللعد عبللدام مللن مكللام ع لللل يف الكويللت اىل ع للام وابللتبر يف اهللو عليللا
ألرب رب ور هع ام عام 1221م .
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 )11زوجتل عايشل حم د عبد اهو علي عود .
 ) 12تللزوج عبللدام توفيللق عبللدام وسللن ولي للل ارملللة ع للل ابللعد وعببللت جلليس "توفيللق"
و لبمللا زوجمللا  ،فتزوجمللا هللخ مللن لليم هال للل  ،وتللزوج عبللدام توفيللق نبيمللل هنللت
ع ل ل للل ع ل ل للارف عب ل ل للدام وعبب ل ل للت هبي ل ل للة اهنال ل ل للل وهنات ل ل للل  ،وت ل ل للويف فل ل ل للا ي ل ل للوم الس ل ل للبت
1211/6/6م .
" )13ج لليس" ه للو لب للب توفي للق عب للد ام توفي للق واوالده  :ب للالد  ،حم للد ،عب للد ام وامح للد
وزوجتل هي ا ت فا ل عبد الرويم عبده .
( )14عب للدالفتاح ) ه للو االب للم احلبيب للي لنة للام عب للد ام توفي للق واوالده  :ع للادل  ،عب للد ام
وحم د .
 )15زوجة مسه بعيد ألراألع .
 )16زوجة وسني مصأفى العدل .
)11
)11
)12
)21

زوجة فتحي ابعد عبدام وسن .
زوجة عبد حم ود عبد وسن الهالهل .
زوجة اهراهيم ع ر الني .
زوجة الب مصأفى اهو ضر .

" )21مع للروف" زوج للة مع للروف ع للارف عب للدام االوىل زه للره توفي للق عب للدام وعبب للت ماج للد
وماجده  ،و لبما وتزوجما هعده وسن امحد الني  ،وزوجتلل الهانيلل نبيملل عبلدالرويم
كيوام وعببت رالد وامين وهناة .
 )22كللام منللر عللارف عبللدام وا وتللل يع لللوم يف الكويللت ويف وللرب اخلللليا ع لام 1221م
عاد منر اىل ع ام وابتبر يف جب اهلاري ويث هىن منلزالل إ علاد هلو وا وتلل معلروف
وبلل ام اىل أللبيليلة ولوايل علام 1224م  ،زوجللة منلر نلوره رهليد اهلراهيم رهلليد داود ،
وزوجة ا يل امحد هي امسمام رهيد اهراهيم رهيد داود .
 )23زوجتللل عيشللل صللا نوفل  .وهللي امللي  ،تللويف ايب يللوم االثنللني مسللاء  1221/11/2م
عن ع ر يناهز ( )12بنة.
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 )24مؤلللف هللذا الكتللاب ،زوجللت االوىل وصللفيل عبللدام صللا نوفل وهللي ام اوالدي وهنللا
وتوفاها ام عام 1214م  ،وزوجت الهانيل هي وره امحد علي ملحم ون تعبب.
 )25اهناء انور عبد ام توفيق هم  :امحد  ،عبد ام وحم د .
 )26اهناء نور الدين هم  :عبد ام وع ار .
 )21اهن هديع هو  :باهر .
مكحظه  :هلا عدد ذرية آل وسن بلي ام من اللذكور يف  31رلوز 1223م (111نفسلال)
منمم آل عبد وسن (116نفسال) وآل عبدام وسن (63نفسال) .
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هلر رألم (-4ج)

سكلة ال عبدالجواد سليمان سلمان داود
عبدا واد()1

فا ل()2

مرا()4

عبدالغافر()3

امحد (الفلف )()5

حم د(الباروط)()6
عبدالرويم()1

امحد()2

ورده()1

د ل

زريفل()11

كاملل()11

عبدام( )12حم د( )13زهه( )14يوبف()15
جابر
امحد

حم ود

أبامل

وسام

يابر

ناصر

حم د

فايق( )16عبداحلليم( )11عبداجمليد( )11عبداحلكيم()12
منذر

عبدالرويم داود

وال

عبدالرويم

ع ر()21

الد عبدالرويم عبداحلليم

هوامش قجرة يقم (-1ج) :

 )1مللن بللكام صللوفني إ انتب ل أللبيليللة وعللدد ذريتللل لغايللة رللوز 1223م هللو  25مللن
الذكور.
 )2زوجة عبد وسن بلي ام وهو ام وسن وحم ود وعلي ويوبف .
)3
)4
)5

زوجة عبدالغافر عبدا واد عيشل يوبف حم د بعاده .
زوجة ملحم عبداهلادي ملحم ام عبداهلادي .
لببللل "الفلف ل "  ،وعبللب د للل تزوجمللا وامللد امحللد ألش ل ر وعببللت منللل ورده وآمنللل
وعالشل  ،وتزوجما هعده امحد اهو راج مصأفى نوف وعببت راج .
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)6

"الب للاروط" زوجت للل فا للل مسح للام اهل لراهيم مح للاد  ،ولب للب عب للدالغافر هالب للاروط مبع للىن
اليتلليم ألم أهلاه تللويف وهللو فل فرهللاه الللل مصللأفى يوبللف بللعاده ولببللل هالبللاروط ،
وتزوج للت ام للل عيش للل امل للذكوره هع للد م للوة زوجم للا لي ل احل للالج وعبب للت من للل عب للدام
وعزيزه زوجة عبدالكرا اهراهيم بوياني وهي ام وسن واهراهيم .

)1
)1
)2
)11

زوجتل فمي ل عبدالبادر حم ود مبسوط .
زوجة حم ود حم د لفلوف نوف .
زوجتل آمنل امحد حم د الراعي .
زوجة حم ود صا عود .

 )11زوجة حم د امحد الراعي .
 )12زوجتل هنت حم ود امحد حم د الراعي .
 )13زوجتل هنت ر ي عبدالرويم حم د جعيدي .
)14
)15
)16
)11

زوجتل هنت علي امحد حم د الراعي .
ن يتزوج تويف ليلة االرهعاء 1221/2/11م عن ع ر يناهز  25بنة .
زوجتل عالشل عبدالرويم وسن عبد وسن .
زوجتل هنت عبدالكرا مصأفى العدل .

 )11زوجتل هنت علي حم ود امحد ألش ر .
 )12زوجتل فاتن امحد صبحي العزوني .
 )21زوجتل هنت ع ل امحد حم د الباروط .
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ال الجعيد

()1

سكلة ال سكمه الداود

أصل لللمم  :ذكرنل للا بل للاهبال ام آل ا عيل للدي فخل للذ مل للن عشل لله داود الباألانيل للل الل للت تنتسل للب اىل
الغ للاري الصللويف مللن الدواميللل مللن ذريللة علللي عبدالللداا هللن امحللد الغ للاري املللدفوم يف الةاهريللة
هن عبدالسلالم هلن مشليش اولد أألألاب الصلوفيل امللدفوم يف جبل العللم أللرب تألوام يف رلال
هالد املغرب يف هلالد غ لاره الربهريلل  ،واهلن مشليش هلن ايب هكلر اهلن عللي ملن ذريلة عبلدام هلن
ادريلس هلن ادريللس هلن عبلدام هللن وسلن هلن علللي هلن ايب اللب كللرم ام وجملل ملن االهلراف

اهلاريني من ألريش ك ا مر .
ويف ذكللر بللبب تسل ية آل ا عيللدي للذا االبللم  :وللدثد عبللدالرويم امحللد داود جعيللدي ام
لبللب ا عيللدي ا لللق علللى امحللد بللالمل الللدواد  ،ويف روايللة حم للود بللعيد وسللن جعيللدي انللل
ا لق على حم د بالمل الداود  ،ويف ألول بلعيد وسلن صلا جعيلدي انلل ا للق عللى بلالمل
الداود  ،وذل ام املذكور كام يرعى اهبارال للل يف ارض صلوفني ف لر هلل الشليخ ا يوبلي هليخ
هللد صللعب "ويف روايللل بللعيد وسللن جعيللدي" مللر هللل هللاعر فسللالل عللن امسللل فاجاهللل انللل اهللن
بلالمل الللداود  ،واراد ام يسلبيل وليبلال ون يكللن عنلده وعللاء صللب هللل فاوضللر الببلر هللني يديللل

وألللال لللل  :ضللع كفيل حتللت ثللدي الببللر الولللب لل لتشللرب وليبلال ففعل وولللب لللل واثنللاء
ذلل نفللرة االهبللار فرفللع ألامتلل ليلحللق االهبللار فوصللاب كفلي الضلليف فانسللكب احلليللب منمللا
( )1

(وال تددمال فددي باقددة الح ددا ايض باسددم سددكمه تدددعل حرائددق سددكمه وتقددع كنددوب قددرف باقددة

الح ددا وقددد فددمح سددكمه الددداود واخددوه سددلمان مددن باقددة الح ددا مددع بقيددة العشددائر الددل فددوفين
واستو نوها ان تلل فحو عام 1133هد وافتقلت تييتام مناا الدل قلقيليدة عدام 1222ه د الموافدق

 1215م  ،وتوكد عائكت اخرا باسم الجعيد في عدد من القرا والمدن م "السلي  ،فابلم
 ،برقددا/فواحي يام اهلل وفددي قريددة الجعيددد فددي قددرف االيدن وتقددع كنددوب فاددر الميقدداء ربددي ريددق

فويلا كرم  ،وفي مه"  ،حدرني سدعيد حسدن فدالا كعيدد ان كندديا ايدفيدا حدرده افده مدن ال
الجعيددد فددي قددرف االيدن وأن ال الجعيددد فددي قلقيليددة هددم اقددايبام  ،ولعد بعددا ال الجعيددد

يح من فوفين عندما هدماا االتراك او من باقة الح ا وفمل فدي قدرف االيدن  ،وال تعدرج فدلة
القرابة بين ال الجعيد في قلقيلية وال الجعيد في البكد االخرا) .
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علللى مالهللس الضلليف وابللرا فلحللق الببللره وغههللا مللن االهبللار الللت نفللرة لهدهللا وتللرك الشلليخ
فبال الشيخ  :وام معر يا جعيدي َ ،هخب يل احلليب يف يدي الهلكي هسلالمل اللدواد
 ،يأردك رد املعيدي "املعادي"  ،وألي ألدم لل احلليب يف وعلاء ومللا نفلرة االهبلار دفلع اليلل
الوعللاء هسللرعل فانسللكب احلليللب علللى مالهسللل وحلللق االهبللار فلبللب لللذل ها عيللدي  ،وأليل
مساه ها عيدي النل كلام اجعلد الشلعر واهلبره وأليل غله ذلل  ،ورل لبلب ا عيلدي بلاللة
آل بللالمل الللداود لليعمم ون يش ل بللاللة بللل ام الللداود  ،وا عيللدي يف اللغللة هللو الللذيب
الصغه او اجعد الشعر .
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هلر رألم (-5أ)

سكلة ال الجعيد
سكلة ال محمود احمد كعيد
بالمل (ا عيدي) الداود()1
امحد
حم ود
بالمل

حم د
محد
مصأفى
حم ود()2

(تاهع الصفحة التالية)

مصأفى()3

حم د

حم د( )4لأيفل( )5ظريفل( )6وجيمل()1
هنت()1
أمني

زهره()2

علي
حم د

جماد مصأفى()11

ك ال امحد امين
حم د امحد الد
يابر ع ار ع ر حم د
آمنل( )11راهعل( )12زكيل( )13زهريل( )14هريفل()15
امحد( )16هاهم( )11عبدالكرا عدنام
يوبف حم ود هماب هريف توفيق
رافت

الد

عبدالكرا حم د 11هنت

اكرم بيف الدين زاهر
حم د

هريف

موموم
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تاهع هلر رألم (-5أ)

باللة ال بالمة حم ود امحد جعيدي

بالمل
عبدالسالم( )11بلي ام( )12بعديل( )21مسعوده( )21بعده()22
حم د()23

هاهم( )24وفصل( )25فا ل()26

امني

ي

هاني غالب تيسه حم د(1 )21

جالل

الل()21

عزيز
زايد

 1نصه
امحد

بلي ام

امني

فتحي( )22كام ()31
حم د
حم د

نسيم
هسام

امني

حم د

كام

وسن

ك ال
بلي ام

حم د

فادي

رامي

عبدالرويم( )31حم د( )32بليم()33
لأفي صاد

فتحي( )34عبدالكرا يوبف
بليم تبي الدين عبد السالم

بليم مسي حم د مؤمن حم ود
بامر
بليم
حم د
لؤي اهراهيم امحد عالء
ورب

حم د

حم ود

هابم
عبدالفتاح

هسام

نور

ك ال عبدالرويم ممدوح ع ار عبدام يوبف عالء 3هناة
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هوامش قجرة يقم (-3أ) :
 )1كام يف هاألة احلأب ونزح منما اىل صوفني حنو عام 1151هل .
 )2حم ود مصأفى :تزوج اوالل هنت امحد محد جعيدي وعببلت مصلأفى إ تلزوج ضلره
كزكاريللل مللن بللنهيل وعببللت حم للد ولبللب هالكزكللاري نسللب المللل وهللي مللن دار ع للر ،
)3

زوجتل مرا اهراهيم "اهوعنام" مصأفى اهو ضر .
"اهو وزأللور" تلزوج مصلأفى اهلو وزأللور زوجتلني "وسلن محلد امحلد جعيلدي" وعببلت
حم د ولأيفل وظريفل  ،والهانيل زريفل امحد بعاده وعببت وجيمل .

" )4اهو زيلد" زوجلة حم لد اهلو زيلد االوىل زكيلل حم لد الكزكلاري ( وهلي ام اوالده ) والهانيلل
زهريل حم د الكزكاري .
 )5زوجة داود عبدالفتاح عنايلل ام ولازم وتزوجملا هعلد وفلا زوجملا االول عبلدالكرا امحلد
داود جعيدي إ لبما .
)6
)1
)1

زوجة عود احلفشل مراعبل .
زوجة عبدالكرا حم د الكزكاري .
زوجة امحد يوبف جعيدي .

 )2زوجة فتحي حم د بلي ام جعيدي .
 )11معلم يف هر االردم  ،وهو اديب وهاعر  ،بكن ع ام وال يلزال 1221م (.راجلع
عاية اهلوامش) .
 )11زوجة يوبف حم ود عبداحلاج عبدام داود .
 )12زوجة زايد حم د بلي ام جعيدي .
 )13زوجة حم د مصأفى حم ود جعيدي االوىل .
 )14زوجة حم د مصأفى جعيدي الهانيل .
 )15زوجة ذياب عبدالكرا اهو بيخ .
 )16زوجتل هنت موبى حم ود عويضل .
 )11زوجة هاهم حم د كزكاري وهي وجيمل حم د االهوح حم ود زهرام .
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 )11ت ل للزوج عبدالس ل للالم ب ل للالمل زوجت ل للني االوىل "ب ل للعديل عب ل للدام حم ل للد عناي ل للل" وعبب ل للت
عبدالرويم وظريفل زوجة امحد عبدام وسن ألتل يف احللرب االوىل وتزوجملا هعلده امحلد
حم د اهو صالح ملن اخلهيلل وعببلت اهنلاءه ون تعبلب ملن االول  ،ولأيفلل زوجلة حم لد
عبللدام وسللن وعببللت زكيللل  ،وعزي للزه زوجللة حم للد الش لليخ ب لللي ام ب للالمل  ،والهانيللل
"ظريفل عبدام وسن بلي ام" وعببت بليم وحم د .
" )12الشيخ بلي ام"  ،زوجتل بعاد محد جعيدي .
 )21زوجة امحد محد جعيدي .
 )21وهي ام يوبف عبدام عنايل وام عبدالكرا امحد داود جعيدي .
 )22زوجة حم د اهو صالح من اخلهيل ام حم د .
 )23هن للاة حم للد ب لللي ام جعي للدي  -1 :هكري للل زوج للة حم للود ب للعيد جعي للدي االوىل ون
تعبللب  ،وزكيللل زوجللة املختللار عبللدام حم للد عبللدالرمحن داود  ،وزهريللل زوجللة حم للد علللي
الس ام  ،و تام زوجة بعيد يوبف عنايل  .وزوجتل عزيزه عبد السالم جعيدي.
 )24نزح اىل ع ام يف عام 1261م وابتبر يف جب النزهل الش ايل .
 )25زوجة عبدالرويم عبدالسالم جعيدي .
 )26زوجة يوبف عبدام عنايل .
 )21تويف حم د هاهم بلي ام هو وزوجتل واوالده يعال يف وادص بله عللى ريلق ع لام
الكويت حنو عام 1211م .
" )21عدنام" .
)22
)31
)31
)32

"عادل" تويف فتحي يوم اخل يس 1221/11/21م وع ره  52بنة .
ألت اعزهال .
زوجتل وفصل بلي ام .
ألت اعزهال .

 )33زوجتللل ولي للل لي ل هللالل  ،تللويف بللليم عبدالسللالم يللوم االرهعللاء 1226/11/6م
عن ع ر يناهز  15بنة .
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 )34نزل فتحي بليم هعد ورب اخلليا عام 1221م يف مودها وكام يع

يف الكويت .

مكحظة  :تاهع لرألم ( ، )11كاتلب البصليد التاليلة هلو مصلأفى حم لد مصلأفى جعيلدي

–

عضللو راهأللة الكتللاب االردنيللني وعضللو االحتللاد العللام للكتللاب واالدهللاء العللرب  .كتللب ألصلليده
يع للرب فيم للا ع للن وب للل وتعلب للل وهل للده وترا للا وهيارام للا  ،وتغ للىن هبأول للة وصل ل ود اهن للاء أللبيلي للل .
والبصيد هعنوام (مديندة المجدد  333قلقيليده )  .نوشلرة يف صلحيفة اللرأي االردنيلة هتلاريخ

1221/2/4م  ،ويف النش للر الراهع للة عش للر م للن منش للوراة هلدي للة أللبيلي للل ع للدد – ك  2ع للام
1222م .
مدينة المجد ما عنك الفؤاد سال
هذا ترابك ال زالت روائحه

ما اب فجمل عن عيني وال افك
تداعب الروح ال تبقى بها علال

وكم درجت عليه راقصا فرحا

وكم عبثت على ذراته جدال

الموال مرتجال
وكم صدحت له ّ
يمر طيف ابي والفجر انهضه

اصيح ( افا ) واتلو بعده الزجال
نشوان يمضي آلي محراثه عجال

عندي الكثير ولكن سوف اوجزه

وأُبلغ القول وقعا لم يطل جمال

ألق
نور على طول المدى ٌ
فانت ٌ
وانت اول ٍّ
حب لي بل وآخرهُ

ارسلته في اناشيد الهوى قُبال
كالهما واحد ال حاجز فصال

بين النجوم تباهت وهي سيدة

شعت على الخلق واالكوان معرفة
ّ
هذي سهولك ماجت روعة وسنا
القوم واالصرار رائدهم
واقسم ُ
ثوب العروبة فيه تزهدين ضحى
لبسته مذ اطّل الدهر من ازل

كم من طغاة حرقت االرض تحتهم

المجد فيها واعتلت زحال
تأبد
ُ
ّ
راحت تقود الذي لم يهتد السبال
باالمس كانت عراء شابهت جبال
بان تصير جنانا توقظ االمال
وال سواه لها ترضى به حلال

ويشاد السلق افي لم اق نلك

ذنب من جهال
صاروا رمادا وهذا ُ
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وكم شهيد مضى خلدته بطال
ارضعته من حليب طاب مصدره
المجد ّأبَنهُ من فرط جرأته
حر وأنت له
ٌّ
تحدر من ٍّ
حر ّ

صارت بطولته عبر المدى مثال
فأضرم النار في الطغيان واشتعال
ما خاف طبعا  ،وال قلبا له جفال

واطلق الصرخة ال ّشماء من قمم
ها هم َبنوك وك ّل منهم بط ٌل

الشمس هامتُهم
وهم اباةٌ تطول
َ
سيوف تميت الضيم غضبتهُم
وهم
ٌ

صاحبهم
العزب
َ
اين اتجهت وجدت ُ
القلب  ،في احوالنا عجب
أحبه
ُ

ونحن في االرض اوراق مبعثرة
وكل عضو بنا يجتاحه خل ٌل

مفاتيح العال ازال
يا من َملكت
َ
ازدان عافية
اهلوك اهل بهم
ُ
القلب فيه انت حاضرة
مكانك
ُ
ُ

ٌّأم أذلّت على مر المدى ُدوال

ضحى ومن بذال
ال مجد اال لمن ّ
كل على جرحه فوق الذي حمال
وجفنهم من تراب النخوة اكتحال
ان حل جور بهم استبطأوا االجال
ظال تراه وما عن دربهم قفال
واني وقف على اعتابها خجال
مقدار او ثقال
بين الخالئق ال
َ
توجهت تلقى الداء والفشل
َّأنى
َ

ال ارتضي في هواك اللوم والجدال
عارض نزال
مسني ألم او
ٌ
ان ّ
قلقيلية الحب ال ارضى بها بدال

هلر رألم (-5ب)

سكلة ال حمد احمد حمد كعيد
بالمل ا عيدي الداود
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حم د

امحد
حم ود
هنت()1

محد

محد
امحد
وسن"هلره(-5ج)"

وسني"هلره(-5ج)"

حم د( )2امحد( )3وسن( )4بعاد( )5نفيسل( )6زينب( )1نصره()1
عبدام

يوبف

اهراهيم
لي
لأفي( )11امحد( )11عبدالكرا

حم د

عبدالعزيز

محد

عبدام

ورده()2

نصر()12

ااد امين ادهم
يوبف ع اد حم د بامر
علي( )13عبدام حم د عه ام يوبف ابالم لدوم ع ر
عبدالرويم()14

نصر

عبدام()15
الد(( )16حم د امني)( )11وليد( )11ماجد

(تاهع الصفحة التالية)
هاني

ادي( )12مفيد ع اد
اهرف امه
حم د
وألا

صميب حم د عبدام صدام
سكلة ال حمد احمد حمد كعيد
عبدالرويم (اهو صال ) حم د محد

عدي ألصي

تاهع هلر رألم (-5ب)
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ر ي()21

اكرم()21

عبداحلليم

عبدالرؤوف

عبدالرويم ع اد
حم د
فريد وليد مسه

لؤي

نال

امحد حم ود

علي

بامر

معاذ

وال

يابر فض

منه عبدالرويم حم د تيسه 1هناة
علي

(حم د امني)

صال()22

يعبوب
اياد

ع ار

هشار

ايوب

فم ي()23

ايماب
امحد

حم ود

1

هوامش قجرة يقم (-3ب) :
)1
)2

زوجة حم ود مصأفى جعيدي "ام مصأفى" .
ت للزوج حم للد مح للد زوجت للني "نفيس للل عب للدالرمحن اب للتيت" م للن اغ لراب آل داود وعبب للت

)3
)4

عبدالرويم  ،وهعد وفاما تزوج ا تما "زريفل" وعببت عبدام .
زوجة امحد محد بعديل بالمل حم ود جعيدي .
ارملة عبدالرمحن علي مسام .

 )5زوجة بلي ام بالمل جعيدي .
 )6زوجة بعيد وسن امحد جعيدي االوىل ام اوالده .
 )1زوجمللا اوالل يوبللف عبللدام الباهللا وهعللد وفاتللل تزوجمللا يوبللف محللد نوف ل ون تعب للب
منما.
 )1زوجة لي جعيدي .
 )2زوجة حم د امساعي ألراألع .
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" )11عبداللأيف"  ،زوجة لأفي هي هنت ع ل عبدام امحد  ،وتويف لأفلي يلوم االثنلني
1223/6/14م عن  51بنة .
 )11ع ل معل لال يف عرعللر يف السللعودية  ،وابللتبر يف وادي عبللدوم هع للام  ،زوجتللل هنللت
حم د مصأفى جعيدي .
)12
)13
)14
)15

تويف وهو ف .
علي وعبدام توأمام .
"اهو صال"  ،زوجتل فا ل درويش ادريس الغول .
زوجتل هنت حم د اهو كساب عبد ام جعيدي .

 )16يف ع ام .
" )11اهو غالم" زوجة حم د امني عبدام جعيدي ولي ل هنت هاهم نوف .
 )11زوجة وليد عبدام محد هنت صبحي موبى صب .
 )12تويف ادي يف 1221/2/11م وهو اعزب .
 )21بللكن ر للي عبللدالرويم محللد جعيللدي يف هللويكل و لوايل عللام 1261م ألللرب ع لللل
"ميك ل للانيكي" م ل للاتور هئ ل للر وأنش ل للو ل ل للل هيتل ل لال فيم ل للا  ،وت ل للويف ودف ل للن فيم ل للا ي ل للوم االرهع ل للاء
1224/2/23م  ،املوافللق  13رمضللام 1414ه ل عللن ع للر  62بللنة  ،زوجتللل هنللت
هاكر وسن جعيدي .
 )21زوجة اكرم عبدالرويم محد تام رمضام يوبف احلوتري .
 )22ألت يف التسل عام 1241م اعزهال .

 )23يف اخلارج  ،تزوج من بوريا ومن الدمنارك وا هال من عني كارم ولل منما اوالد.

هلر رألم (-5ج)

سكلة ال حسن وحسين احمد كعيد
بالمل ا عيدي الداود
امحد
حم ود

حم د
محد
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امحد
وسن()1

(ام مصأفى حم ود جعيدي) محد

وسني()2
حم د()3
رهاد

يونس()4

ال يوبف علي()6
وسن
ك ال
حم د

بالد
ابعد()1

بعيد()1

أنيسل()5

رالد
هاكر()2

5هناة
يونس

حم ود

زهره()11

توفيق( )11امحد( )12عبدالكرا( )13يوبف()14
ابالم
فارو
هاكر اهراهيم حم د وسن
هالل

علي

ال الد عصام فيص
الل
مروام حم د
عادل واين ع ر عبي هاكر يابر
(تاهع الصفحة التالية)

ار

هاني

هشه
امحد

حم د
تاهع هلر رألم (-5ج)

سكلة ال حسن وحسين احمد كعيد
وسن امحد جعيدي
أبعد

بعيد
زكي( )15حم ود()16

عه ام()11
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نبي

بعيد مسه

عه ام
هاهر

امين

حم د

امحد

منه

عه ام

وسن

زياد

يزيد

بعيد

غازي()12

ايماب
مال

ار

امحد
حم د

ار

أبعد

اياد

عر

حم ود محزه نور بعيد عدي مصعب
وسني
مشه

اهرف
حم د()21
نبي

لعت

حم د نضال

عادل عالء ابالم يابر معتصم

مشمور
زكي

زهه

اياد

عدنام (حم د بعيد)()11
أو

بامر

حم د

هاهر
امين

بعيد
ابامل هيسم

ع ار
ايوب
نضال
لعت

حم د
وسام

وليد
لعت

الد
نضال

حم د
حم د

هوامش قجرة يقم (-3ج) :
 )1زوجتل مرا وسن اهراهيم الس ام .
 )2زوجتل ولي ل وامد يوبف "اهو ظاهر" جعيدي .
 )3تللزوج حم للد وسللني جعيللدي ثللالص نسللاء " ،هنللت امحللد ناصللر نصللوره زيللد" وعببللت
هنتللني زوجللة توفيللق هللاكر وسللن جعيللدي  ،وزوجللة عبللدالفتاح هللاكر جعيللدي " ،هنللت
مص للأفى ض للر عفان للل" ون تعب للب  ،إ ت للزوج "هن للت امساعي ل ص للا وس للني االأل للرا"
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وعببللت هبيللة اهنالللل وثللالص هنللاة زوجللة حم للد بللعيد ابللعد اهللو علللي  ،وزوجللة صللا
هاهم نوف الهانيل  ،وزوجة عبدالرمحن هاهم نوف .
 )4تويف اعزهال .
 )5زوجة هاكر وسن جعيدي .
)6
)1
)1

تويف علي حم د وسني مساء الهالثاء 1224/12/21م عن ع ر يناهز  41بنة
زوجة ابعد وسن هنت حم ود وامد ألابم زهرام .
زوجتل للل االوىل نفيسل للل محل للد جعيل للدي وعببل للت اوالده  ،والهانيل للة لأيفل للل وامل للد علل للي
عويناة ارملة عبد ام علي الغول ون تعبب .

 )2زوجتل انيسل وسني امحد جعيدي .
 )11زوجة حم د عبداهلادي ملحم .
 )11زوجة توفيق هاكر هنت حم د وسني جعيدي .
 )12زوجل للة امحل للد هل للاكر هنل للت عبل للدالرويم حم ل للد محل للد جعيل للدي تل للويف امحل للد ليلل للة االو ل للد
1121/2/21م عن ع ر  61بنة .
 )13زوجة عبد الكرا هاكر هي هشرى مصأفى يوبف عناية .
 )14ب للافر يوب للف ه للاكر جعي للدي اىل الس للعودية ول لوايل ع للام 1261م وع ل ل يف تب للوك
معل ال  ،إ هىن هيتال لل يف جب النزهة يف ع ام هرألي احلاووز ريق البصور .
"يوبللف" االبللم الرمسللي "عبللدالفتاح" االبللم املعللروف هللل  ،ع ل يف تبللوك منللذ عللام
1261م .
 )15زوجة زكي بعيد جعيدي هي عفيفة حم لد امحلد علود البيسلي ارمللة وسلن مصلأفى
محدام .
 )16زوجة حم ود بعيد جعيدي وام اوالده زكيل وسن لي الس نودي جباره .
 )11زوجة عه ام بعيد جعيدي هدريل عبدام علي الغول .
 )11زوجتل هنت هاهم حم د اهوكساب جعيدي .
 )12يف ع ام .
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" )21حم د العريب" نزل ع ام عام 1221م .
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هلر رألم (-5د)

سكلة ال ابراهيم محمد سكمه الجعيد
بالمل (جعيدي) داود

امحد
اهراهيم

حم د
داود"هلره (-5هل) صا "هلره (-5و)

يوبف()1

وامد()3

هنت()2

يوبف( )4حم د(3 )5هناة()6
رمضام()1

لي ()1

عبدالفتاح()2
حم د
حم ود( )14اهراهيم()15

عبدالكرا()11

ي ( )11رمضام تيسه( )12امحد()13
امحد عبدالفتاح حم د ماجد اهراهيم

عالشل( )16صاهر نضال يابر( )11بامر صا
معروف( )11الد( )12حم د( )21امحد( )21حم ود( )22رمضام()23
4هناة
عبدالرؤوف

ماموم ممند امين
جماد
حم د()24

لدوم مسه صالح يابر يابني
امحد()25
حم د

اهراهيم ممدوح
حم د
ع اد

اهرف

حم ود
لي

حم د
عبدالرويم

حم ود
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هوامش قجرة يقم (-3د) :
)1
)2
)3

انبرضت ذريتل .
زوجة اهو دلل الةاهر من فالميل .
زوجت للل عالش للل اه للو دل للل الة للاهر م للن فالمي للل ونس للب اوالده المم للم فبيل ل اهن للاء وام للد

الةاهر.
 )4تويف يف بلن هنا أللعل ألب عام 1211م ون يعبب .
 )5ن يعبب  ،و رج ون يعد .
 )6هنللاة وامللد " -1:ولي للل" ام حم للد وسللني جعيللدي " -2 ،فا للل" زوجللة حم للود
ماضللي مللن اجللزم وهعللد وفاتللل تزوجمللا عبللدالبادر اللرايب اخلرهللاوي وعببللت منللل حم للد ون
تعبب من االول " -3 ،لأيفل" زوجة حم ود غشاط ون تعبب .
 )1زوجتل نصره محد جعيدي .
 )1زوجتل صاحلل صا جعيدي .
" )2السعو" تويف ليلة االرهعاء 1225/11/25م .
 )11بكن الزرألاء منذ حنو عام 1261م وتويف فيما عام 1211م .
 )11يف ع ام .
 )12ابتشلمد تيسله عبلدالفتاح رمضلام يف ع ليلة عسلكريل علرب علر االردم هنلواوي هيسلام
عام 1211م .
 )13ألت امحد عبدالفتاح رمضام هأعنة بلكني وهلو يصلل هلني متخاصل ني ملن األارهلل لا
حم د عبدالرويم امحد جعيلدي ووليلد عبلدام حم لد محلد جعيلدي ويلث اصليب هأعنلل
من اود ا .
" )14الدوو"  ،زوجة حم ود لي اهراهيم عالشل عبدالرويم حم د االهبر داود .
 )15زوجة اهراهيم لي جعيدي احلاجل عأره صا حم د جعيدي .
 )16زوجة بعيد عبدام صا جعيدي .
" )11تيسه" .
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 )11يف ع ام  ،زوجتل من يافا .
 )12يف ع ام .
 )21يف بويسرا .
 )21يف املانيا (ميونخ) .
 )22يف ع ام  ،زوجة حم ود عبلدالكرا رمضلام عالشلل عبلداللأيف وسلن صلا جعيلدي
.
" )23وليد"  ،يف املانيا (ميونخ) .
 )24يف ع ام .
 )25يف ع ام .
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هلر رألم (-5هل)

سكلة ال داود محمد سكمه الجعيد
بالمل (جعيدي) داود

امحد
اهراهيم

حم د()14

يوبف

صا "هلره (-5و)

داود()1

امحد( )2عبدام( )3ع ر()4
داود()5

هيخل()6

حم د( )1امحد( )1وسني عبدالفتاح( )2هكر()11
بفيام صدام داود وسني
الد عدنام صالح
علي داود وليد زياد ار رياض
وصفي علي عبداللأيف داود عدنام يوبف
كام
امحد

امين

حم د
عالء

عزام

اياد
وليد
امحد
ع ر( )11عه ام عبدام داود علي
حم د

حم د الب ع ر

داود

حم د( )12عديلل( )13رهيد
عبدام()16

عالشل()15

هاهم( )11فايق( )11ناجي

رهيد

حم د

ممدي

حم د

امحد يوبف

(تاهع الصفحة التالية)

عر

امحد
عبدالعزيز
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باللة آل داود حم د بالمل ا عيدي

تاهع هلر رألم (-5هل)

داود حم د بالمل
عبد ام
حم د
امحد

هاهم
هسام وليد حم د( )12الد عبدام 2هناة
كساب نبي
هنت
عالء حم د امحد
حم د هاهم اهراهيم

عبدالرويم( )21عبدالكرا( )21منر(4 )22هناة()23
حم د

حم ود

امحد()24

وسن

هماب

عبدالكرا

معزوز وليد امحد عبدالكرا
بعيد بالد ممند بالم
فم ي هريف( )25الد وسن حم د منر فؤاد عادل 11هناة()26
داود
اياد عبدالرويم امحد ع اد

امحد

حم د

يوبف عبدالرويم

وليد( )21عبدالناصر ادي حم د عبد الرويم داود امحد هالل

هوامش قجرة يقم (-3هد) :
 )1زوجتل فا ل احلاج عبدام الداود النافلل .
 )2زوجتللل االوىل "ولللوه اه لراهيم يابللني" ام عبللدالرويم ومنللر  ،والهانيللل "مسللعوده بللالمل"
جعيدي ام عبدالكرا .
)3

"اهو كساب"  ،زوجتل وسنل امحد هرو االألرا .
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)4

زوجتل هاديل يوبف حم د بعاده .

)5

زوجة داود ع ر داود االوىل "ولي ل وسلنني لا ر" وعببلت حم لد  ،والهانيلل "عديللل
عبدام داود جعيدي" وعببت هبية اوالده .
ن تتزوج .

)6

 )1زوجتل االوىل "فا ل هنت حم د وسنني ا ر" ون تعبب  ،وهعد وفاما تلزوج ا تملا
زكيل وهي زوجتل الهانيل .وعببت اوالده .
 )1زوجتل ولي ل عبدالرويم حم د داود االهبر .
" )2ع للر" .
 )11تويف هكر داود مساء اخل يس 1222/1/14م عن ع ر يناهز  62بنة .
 )11كام ع ر حم د داود ألد رج من أللبيلية اىل هر االردم للع وابتبر يف مودها
 )12زوجتل فا ل وسني امحد اهتلي .
 )13زوجة داود ع ر الهانيل .
 )14ويف رواياة عن حم د داود ع ر جعيدي وعبلد صلا جعيلدي ويوبلف وسلن صلا
ام حم د هو اهن بل ام الداود .
 )15زوجة يوبف اهتلي بكن الزرألاء حنو عام 1256م .
 )16ت للويف عب للدام ره لليد ي للوم الهالث للاء 1222/3/31م ودف للن يف الزرأل للاء ع للن ع للر 65
بنة .
 )11زوج للة هاه للم حم للد اه للو كس للاب االوىل "آمن للل عب للدالرويم امح للد جعي للدي" وعبب للت
كسللاب ونبي ل وثللالص هنللاة  ،والهانيللل "هنللت وسللن عيسللى وسللاين" وعببللت هبيللة
اهنالل وبت هناة .
 )11هللاجر فللايق اىل الربازي ل حنللو عللام 1251م  .وبللكن (توهينللا ب لةيا) جنللوب الربازي ل
وتزوج مسيحية وعبب  :هدوين  ،فار  ،ونارميام (هنت) ودنيا (هنت) .
 )12تويف يف 1224/11/2م وع ره  23بنة .
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 )21زوجتللل االوىل فا للل وسللن عبللد وسللن وهللي ام هلريف وفم للي و  1هنللاة  ،والهانيللل
فتحيل يوبف حم د علي اهو امساعي زيد وهي ام اوالده اال رين .
 )21زوجتل هنت يوبف وسني عنايل .
 )22ن يعبب .
 )23هنللاة امحللد داود جعيللدي  :بللعاد زوجللة امحللد صللا ع للر اهللو هكللر العلللي  ،وفا للل
زوجة حم د االهبر وامد امحد اهو ضلر  ،وعزيلزه زوجلة اهلراهيم يابلني اهلراهيم ظلاهر
 ،و د ل زوجة بعيد درويش اهو عذهل االوىل ام امحد .
 )24ابتبر امحد عبدالكرا جعيدي هعد ورب اخلليا يف مودها وكام يع يف الكويت.
 )25ع ل هلريف يف الكويللت ونللزل ع للام يف 1221م .زوجتللل هنللت رهلليد عبللد ام داود
جعيدي .
 )26هنللاة عبللدالرويم امحللد داود  -1 :هلريفل زوجللة اهلراهيم صللا هكللر  -2 ،آمنللل زوجللة
هاهللم حم للد اهللو كسللاب جعيللدي  -3 ،انصللاف زوجللة عبللدالفتاح داود ع للر جعيللدي
 -4 ،ت للام زوج للة عب للدام ره لليد جعي للدي  -5 ،كامل للل زوج للة حم للد اهل لراهيم ياب للني
االوىل  -6 ،زوج للة حم للد عب للدالكرا امح للد جعي للدي  -1 ،زوج للة و للرب عب للدالرويم
عبدالسللالم جعيللدي  -1 ،زوجللة امحللد حم للد االهللبر اهللو ضللر  ،وام هللؤالء فا للل
وسللن العبللد وسللن داود  -2 ،زوجللة اهللن حم للود يوبللف اهللو ذيللاب  -11 ،وهنللت
عزهاء 1225م  ،وام هؤالء فتحيل يوبف حم د علي اهو امساعي .
 )21عاد وليد اىل أللبيليل عام 1226م وعني يف ألسم اهلندبة يف هلدية أللبيليل .
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هلر رألم (-5و)

سكلة ال فالا محمد سكمه الجعيد
بالمل (جعيدي) داود

امحد
اهراهيم

حم د

يوبف

داود

عبدام( )2حم د( )3وسن()4

صا ()1
عأر()1

صاحلل( )5عأره()6

حم د( )1امحد( )2عبدالرويم( )11فا ل()11
فوزي توفيق زياد اهراهيم حم ود يزيد
عزاة هابم فض ع اد بامي
ك ال( )12هرهام مصأفى
الد
حم د
وسن()14

امحد

صا
أليس

فخري الل()13
حم د
حم د
امحد
أو

ادهم

بعيد( )15يوبف( )16عبداللأيف()11
غالب()11
معزوز( )12تيسه عبداللأيف

(تاهع الصفح للة التاليللة)

الد( )21حم د( )21رهيد()22
يوبف حم د معتصم
مروام وليد عدنام نزار نضال عالء
1
ال ك ال كام بفيام
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تاهع هلر رألم (-5و)

سكلة ال فالا محمد سكمه الجعيد

صا حم د بالمل
عبد ام

حم د وسن
بعيد
علي

ع ر( )24حم د()25

وسن()23

وليد

بعيد
هيسم هاني اهراهيم امحد حم د
اياد ممند امين معتصم حم د
صا ( )26لأيفل()21
حم د( )21عبدالرويم( )22علي()31
عبدالراز

ماهر

وسن عبدام()31

بعيد( )32امحد( )33حم ود( )34حم د( )35بليم()36
عدنام()31
حم د ممدي امحد حم ود
هاهم( )31رهيد فم ي عدنام
ال

يابر
بفيام حم د

امحد

1

عبدالكرا عبدالرويم مصأفى حم ود حم د()32
عبدام

الد()41

بعيد حم د

امحد

ع ر امحد( )41علي
حم د

حم د

بياف امه

مصأفى حم د
حم د هاهر

ار
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هوامش قجرة يقم (-3هد) :
)1
)2
)3

زوجتل وسن صا ل نزال .
زوجتل عيشل وسني علي ا ر داود .
"الدندوم" .

)4
)5
)6

زوجتل وفيةل وامد ألابم زهرام  ،وامما د ل يوبف جباره .
زوجة رمضام اهراهيم جعيدي .
زوجة اهراهيم لي جعيدي .

 )1زوجة وسني حم د املصري .
 )1زوجة حم د وسن صا جعيدي هنت امحد بليم العراألي من الأهه .
" )2النوا " زوجة امحد وسن صا آمنل توفيلق ألابلم زهلرام توفيلت يف 1222/3/2م
.
" )11درها "  ،زوجة عبدالرويم وسن صا هنت يوبف امحد محد جعيدي .
 )11زوجة يوبف امحد فيومي .
 )12زوجة ك ال هنت عبداللأيف حم د عود .
 )13تزوج الل هنت التل من الأهه وبكنما حنو عام 1211م .
 )14تويف اعزهال  ،دهسال يف 1221/6/25م عن ع ر  15بنة .
 )15تزوج بعيد وسن صا جعيدي زوجتني تركيلل ملن أزمله كلام اهوهلا جنلديال يف ا ليش
الربيأاني يف زمن االنتداب الربيأاني على فلسلأني وعببلت وسلن وع لر وعللي وحم لد
وثلالص هنللاة "زوجلة حم للد يابلني اهلراهيم يابلني" " ،زوجللة وسلن عبداحل يللد يوبللف
ذره" " ،وزوجلة علللي هيللد العلللي وسللن هللرا" وكانللت ألبلللل مللع وسللني امحللد وسللن
وساين الذي لبما  ،وزوجة بعيد احلسن الهانيل رأليلل حم لود عبلداحلاج داود وعببلت
وليد وهو يف أللبيليل .
 )16زوجة يوبف وسن فا ل امحد العدل .
 )11زوجة عبداللأيف وسن لأيفل حم د الدندوم جعيدي .
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 )11زوجة غالب عبداللأيف وسن هنت ع ل يوبف وسن صا جعيدي .
 )12تللزوج معللزوز غالللب جعيللدي زوجللل مللن آل ال لرايب مللن ديللر غسللانل وهللو ا صللالي هللنا
ويع ل يف مستشللفى املباصللد يف البللد  ،وهللىن من لزالل لللل يف رام ام وابللتبر فيمللا حنللو
عام 1216م .
 )21كللام رهلليد وا لواه حم للد و الللد يع لللوم يف الكويللت منللذ حنللو عللام 1256م و رجلوا
منما اىل ع ام يف ولرب اخللليا علام 1221م وابلتبروا فيملا  ،ومملن ابلتبر يف الزرأللاء
من آل جعيدي عبدام رهيد عبدام داود جعيدي ويلث ذهلب اليملا للع ل منلذ حنلو
عللام 1251م وابللتبر للا عالي لال وتللويف فيمللا يللوم الهالثللاء 1222/3/31م عللن ع للر
 65بنة ودفن هناك وعبدالكرا رمضام اهراهيم ا عيدي الذي نزح اىل الزرأللاء للع ل
حنللو عللام 1261م وابللتو نما وتللويف فيمللا عللام 1211م ولللل فيمللا ذريللل ونللزل هعللض
اهنالل يف ع ام وهاجر امحد ورمضام اىل ميونخ هاملانيا .

 )21اهلامش الساهق (. )21
 )22اهلامش الساهق (. )21
 )23كللام وسللن وع للر اهنللاء بللعيد وسللن صللا جعيللدي يع للالم يف ع للام منللذ حنللو عللام
1255م وابللتبر فيمللا عاليلال  ،وكللام ا و للا علللي يع ل يف الكويللت وعللاد اىل ع للام
عللام 1221م وابللتبر فيمللا وزوجللة وسللن بللعيد جعيللدي هنللت حم للد لي ل عأيللل ،
وابتبر وسن يف جب النزهل .
 )24اهلامش الساهق (. )23
)25
)26
)21
)21

يف امريكا تزوج امريكيل اصلما من ا زالر وعببت ولدين .
زوجة صا الدندوم آمنل امحد علي الصنم .
ام غالب عبداللأيف وسن صا .
نل للزح حم ل للد صل للا الدنل للدوم جعيل للدي اىل هل للر االردم عل للام 1261م وكل للام ا وتل للل
عبللدالرويم وعلللي ألللد رجللا ألبل ذلل للع ل يف السللعودية إ ابللتو ن اال للو الللهالص

211

عو للام والزرأل للاء وي للث اب للتبر حم للد يف عو للام واب للتبر ا وت للل عل للي وعب للدالرويم يف
الزرألاء .
 )22اهلامش الساهق (. )21
 )31اهلامش الساهق (. )21
 )31وام عبدام من عرب هيوخ العيد من هئر السبع وام ا وتل هنت عبده امحد عود .
 )32زوجة بعيد عالشل اهراهيم لي جعيدي .
 )33نل للزح امحل للد عبل للدام صل للا جعيل للدي اىل هصل للرى الشل للام للع ل ل وابل للتو نما حنل للو عل للام
1251م وتويف فيما عام 1261م ولل فيما ذريل .
 )34نزح حم ود عبدام صا جعيلدي اىل ع لام علام 1261م وبلكن عنلد اوالده هاهلم
ورهيد اللذين كانا ألد نزال ع ام ألبل ذلل حنلو علام 1252م للع ل وابلتو نوا جبل
النزهللة وزوجللة حم للود عالشللل حم للود االمسللر عفانللل وهللي االوىل وعببللت هاهللم ورهلليد
وفم ي  ،والهانيل هنت مصأفى نايف جرمي ام عدنام .
" )35احلنللوم" زوجللة حم للد احلنللوم عبللد صللا جعيللدي هللي فا للل حم للود عه للام االمسللر
عفانل .
" )36يف ع ام"  ،رو بليم عبدام صا اىل ع ام ولوايل بلنة 1251م عللى اثلر ألتللل
وليللد حم للد نللايف جرمللي أللو عنللدما انألبللت رصاصللل مللن رهللاط بللا كللام ص لللل
اثناء لعل لل عن كتفل فوصاهت الرصاصة وليد نايف (دوم العاهره) فبت .
 )31زوجتل هنت الل توفيق االمسر عفانل .
 )31زوج للة هاه للم حم للود جعي للدي هن للت مص للأفى ض للر عفان للل  ،وأل للد ت للويف هاه للم ي للوم
االثنني يف 1225/4/3م ودفن يف ع ام عن ع ر  65بنة .
 )32ألت يف التسل عام 1242م .
 )41يف اهو ظيب .
 )41يف ع ام .
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هلر رألم (-6أ)

باللة عشه زهرام – فرا ل سكلة ال عبداهلل ه
زهرام()1

علي()2

لل

اهراهيم(هلر -6ج-د)
حم د

عبدام
عبدالبادر عبدالرمحن( )3عبدالغافر صفيل هنت()4
عبداحلفيظ
علي()1

عبدالراز
عبدام()5
حم د()6
واصف

عبداحلفيظ()1

(هلر -6ب)

عبدام

صالب

عالشل()2

علي( )11حم د( )11عبدالعزيز الد عدنام زياد ربالم
هالل ك ال اكرم يابر امين حم د امحد
مصأفى( )12اهراهيم( )13يوبف( )14وسني()15
حم د()16

علي()11

عبدالرويم()11
حم د هشام يوبف لأفي عدنام
حم د آمنل علي عارف
اهراهيم معروف( )12يوبف
(راجع الصفحة التالية)

رالد

الد ابامل حم د

نصر
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تاهع باللة ال عبد ام ل

تابع قجرة يقم (-3أ)

ه ال افي – الحنون -الحنته
م

عبدالقادي
حم د( )21امحد( )21فا ل()22
ااهد مصأفى حم د( )23حم ود()24
عبدام
عألا
وسني

عبدالكرا( )25عبدالرويم

رياض
ماجد اهراهيم( )26حم د عبدالرمحن مصأفى
حم د مسي
ل()21

تيسه عبدالرويم امحد يابر
آمنل()21

امحد
عبدام
حتسني حم د

ال

امحد حم ود

هاكر( )22آمنل( )31اهراهيم()31
زهرام

حم د

عادل

غازي

زهرام ع ار صدام
هاكر()32
حم د

امين

حم ود()33
لي

امحد

مصأفى اهراهيم

صخر

لل
اهراهيم

لدوم

سل
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أفلام  :ببق ذكر االألوال يف أصلمم ولع ارج االأللوال يف أصللمم أصلمار آل داود ويلث
ام زهرام اهن ا ت داود وهم من هاأللة احلألب وألبلملا ملن الدواميلل وليسلوا ملن عللي عبداللداا
هن امحد الغ اري الشريف االدريسي احلسد املغريب .
وال عللربه لبللول مللن ألللال اعللم مللن لله ويفللا او مللن كفللر عانللل ن لواوي الرملللل  ،واذا كللام هلللم
أألارب فيما فلعلمم انفصلوا عنمم هعد فتنة هاأللة احلألب او هعلد هلدم صلوفني وروللوا اىل تلل
البالد .
مكحظة " :مسعت من انور عبلدام توفيلق داود  ،ومةملر نلاجي عبلدالبادر عبلدالغد ملن هاأللة
احلأللب"  ،أم هلليخال مللن هاألللة احلأللب ألللال هل للا  :ام الللذين ألللدموا مللن الدواميللل لباألللة احلأللب
هللم أرهعللة داود وهللرا ون لزال وا للر ال يعللرف امسللل وألللال ام ذريتللل د لللت يف اوللدى احل اي ل
املللذكور ولعلللل هللرهم (واألللول هللم اكهللر مللن ارهعللل ومللنمم عوينللاة ولع ل زه لرام جللاء معمللم مللن
الدواميل وهىن ديوانال مستبالل عن ديوام آل داود عند نزوهلم يف أللبيلية وام أعلم) .
هوامش الشجرة يقم (-3أ) :

 )1من هاألة احلأب .

" )2علي صا " ن يعبب .
 " )3ع يش " .
 )4زوجة بلي ام عود عناية .
)5
)6
)1
)1

زوجتل هنت اهراهيم عناية .
بكن جب النزهة هع ام حنو عام 1261م .
زوجتل هيخل يوبف محد جباره .
كللام عبللداحلفيظ علللي زه لرام متزوج لال رمسيللل لي ل مسنللودي جبللاره وعببللت يللع اوالده
وتوفيللت يف الزرألللاء هعللد عللام 1261م  ،تللزوج اهنللة علللي راهعللل منللر جللاهر ن لزال وعببللت
اوالده .
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)2

عالشللل علللي زهلرام هللي زوجللة امحللد "بللبيت" حم للد جعرونللل مللن الأيبللة وعببللت آمنللل

زوجة عبدالكرا حم ود اهو رجب .
 )11زوجتل هنت الل وسن لي مسنودي .
" )11ن يتزوج"  ،ألت أو يف احلر الو د حنو عام 1252م .
 )12زوجتل صفيل اهو درج .
" )13ا عيم" .
" )14اهو ضره"  ،زوجة يوبلف اهلو ضلره ع ليش هلي ضلره وسلني كيلوام (ام حم لد)
الذي مسي هابلم أملل فبيل حم لد اهلو ضلره  ،تلويف مبتلوالل ألتللل اهلخا املولني ملن
الأهه وهو نا ر مزرعة هأيخ لليالل واملم أهللل حم لد االعفلر وسلني عنايلل هبتللل .انةلر
رألم (. )11
 )15عبللب ب للتة هن للاة ه للن  -1 :وس للن زوج للة ه للاكر يوب للف مح للد جب للاره  -2 ،عزي للزه

زوجللة ضللر مصللأفى عفانللل  -3 ،بللاره زوجللة حم للد احلنللوم مصللأفى ع لليش -4 ،
فا للل زوجللة يوبللف وسللني عنايللل  -5 ،آمنللل أم حم للد وسللن اهللو ديللل مللن الش لليخ
مونس  -6 ،وسنل ن تتزوج .
 )16زوجتل فا ل وسني أهتلي .
 )11تره هل ا و علي "زغ " اهو ضره وحلبل وهو ذاهب اىل ولكرم وا للق الرصلا
عليل فبتلل ظل ال وهرب على فلر اىل جملاة هيسلام والتللو اىل عشله هدويلة هنلاك .
وتويف (علي زغ ) هناك مبتوال يف ع لية بأو ون يعبب .
)11
)12
)21
)21

زوجتل هنت عبدالرويم مصأفى اهو علي عود .
عني رليسال لبلدية أللبيلية يف 1225/11/14م .
احلنوم .
احلنتل .

 )22ام صبحي بعيد ولار .
 )23نزح اىل امريكا وتويف فيما وعبب ولدال هبي هناك .
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 )24ن يعبب .
 )25بكن ارهد حنو عام 1261م .
 )26هالل .عني مديرا الوألاف أللبيليل يف همر تشرين  2عام 1221م .
 )21زوجتل وسن عبدالغافر يوبف جباره .
)21
)22
)31
)31

"هلمولل" ام حم د عبدالرمحن عبدام داود .
زوجة هاكر ل هي وفيةل وسني ناصر ولوي .
ام عباب منر النصر هرا .
"اهللو زهلرام" كللام هلليخال هعيللد الصلليت وألاضلليال عشللالريال  ،وألللد كللام اهلراهيم للل زهلرام

مللن مشللايخ أللبيليللة املعللدوديني يف الشللمامة والعللز والشلللاعة وألاضلليال عشللالريال وكانللت
كل تل مس وعل يف البوم ومن هعره يف الفخر :

وهنا هلي وممندي نلت العال
والعزيز االجزل
عيشة بالذل ال نرضي بها

ال هالبراهة

موتة بالعز أسمى منزل

وال افلى املبالغللة واملخالفللة للحبللالق يف هللذا البللول ويلث ذكللر انللل هسلليفل وهلللاعتل نللال العللز
والعال وليس هوألارهل واصدألالل  ،واعلق على ذل هالبول انل هدوم األارهل ونصرمم للل ال صبلق
ه لليئال مم للا ذك للر وم للن اعوان للل املب لرهني عه للام االمس للر عفان للل وك للام مستش للاره ومص للأفى حم للود

مصأفى جعيدي .
 )32زوجتل رمحل توفيق حم د ألابم .
 )33ن يعبب .
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هلر رألم (-6ب)

سكلة ال قاسم محمد ه
زهرام

لل

اهراهيم(هلر -6ج-د)

علي

عبدام

حم د
ألابم()1
حم د()3

وامد()2

توفيق()4

ألابم()5
حم ود( )6امحد( )1هنت( )1هنت( )2هنت()11
حم د

فيص
ع اد

ألابم

زكي

حم د

ال

الد

إياد

نصر

توفيق
ألصي

حم د

حم ود( )11وسن( )12امحد( )13بعيد( )14عالشل( )15وفيةل()16
محده( )11عديلل( )11بعاد()12
حم د( )21عبدالرويم( )21امحد( )22يوبف( )23بعديل( )24هنت()25
ماجد

هاهم
هشام
ع اد
عر

عزام
عدنام
ناديل()26
نال

211

محمود ()22
حم د

رز

وجيل

بعيد()21

وكيه()21
ولليد

حامد
حم د

هوامش هلر رألم (-6ب) :

.1

زوجتل من كفر زيباد .

.2

"كللام هلليخال علللى آل زهلرام"  ،تللزوج وامللد البابللم د للل يوبللف مصللأفى جبللاره
وعببللت  :حم للود  ،وفيةللل ِ ،و ِسللن وعالشللة  ،وتللزوج ايضلال مللرا عبللدام داود (ا للت
عبدالرمحن ) وعببت محده وعديلل وبعاد وبعيد .
بكن فالميل .

.4
.5

زوجتل هي زريفل امحد عبدالبادر زهرام .
كللام تللارال علللى فالميللل وألت ل يف غللار اب لراليلية علللى فالميللل عللام 1252م يف هللمر
كانوم أول  ،زوجتل بعاد وامد ألابم زهرام .

.6
.1
.1
.2

يف فالميل .
يف ليبيا .
زوجة زكي توفيق ألابم .
زوجة عبدالرويم حم ود وامد (ام ماجد وع ر) .

.11
.11
.12

زوجة حم ود حم د االهوح .
زوجتل آمنل وسني علي ا ر داود .
زوجة فار يوبف اهو الذر .

.13
.14
.15
.16

تويف أعزهال وكام اع ى .
ألت يف الكروم اعزهال ألي انألبت رصاصل من هندأليتل فبتلتل .
زوجة امحد اهو وللل من بنهيا .
زوجة وسن صا جعيدي .

.11
.11

زوجة حم ود حم د ملحم .
"ام رفيق"  ،زوجة يوبف امساعي اهو وللل .

.3

212

.12

زوجة ألابم حم د ألابم زهرام .

.21

االه ل ل للوح  ،زوجت ل ل للل عالش ل ل للل ض ل ل للر عفان ل ل للل  .ابتش ل ل للمد يف معرك ل ل للة كف ل ل للر ب ل ل للاها يف
1241/5/13م .
"اه للو مهب للال" ك للام ه لليخال عل للى آل زه لرام ت للويف ع للام 1211م  .زوجت للل االوىل هن للت

.21
.22
.23
.24

ألابم حم د زهرام وعببت  :ماجد وع ر  ،والهانية هنت حم د امحد هالل .
"العاجز"  ،زوجتل امنل حم ود حم د الراعي .
تويف أعزهال .
زوجة موبى امحد اهو وللل .

.25
.26
.21

زوجة ابعد وسن جعيدي .
زوجة فيص وسن اهو صا وامما وام ا وما ع اد ونال هي هنت حم د هالل .
ألت يف التسل حنو عام 1251م .

.21
.22

ألتلل امحد وحم ود وعلي اوالد اهراهيم حم د هركاة ليلة 1224/12/5م .
ألت حم د االهوح عام  1265ألتلل جندي اردني ألرب احلدود جماة لولكرم وهلو
عالد من املنأبة احملتلة من ع لية تسل ألام ا وكام معل صا عبد ام صا نوف .
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هلر رألم (-6ج)

سكلة ال حسن ومحمد عناية
عناية اهراهيم زهرام

وسن

حم د
علي

عود (هلر رألم -6د)
عبدام( )1عيسى

اهراهيم( )2آمنل( )3وسن()4
بعديل( )6يوبف( )1فا ل()5
حم د( )1عبدام أبعد بعيد()2
غسام هالل
عالد إياد
وصفي وضاح داود اهراهيم
واصف صالح صالب ميسره الد يوبف هدر
منر( )11حم ود( )11حم د( )12آمنل( )13هنت()14
لي

علي عادل عدنام امحد
نبي

فا

صا

أبامل

زياد حم د إياد ع اد
وسن يوبف (حم دبعيد) عبداللأيف
موموم مازم
رز توفيق تيسه
هسام عرفاة ماجد حم ود
(تاهع الص للفحة التللالية)

هالل ك ال ع اد عبدام منر
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تاهع هلر رألم (-6ج)

سكلة ال حسن وفمر عناية

وسن
وسني

اهراهيم

منر

الد اهراهيم عبدالكرا()25

آمنل( )15لأيفل( )16وليد حم د
يوبف( )11حم د( )11هنت( )12هنت( )21ي
بعاد( )21زريفل( )22مصأفى()23
بامي

هادي
ألصي

2هناة()24

مصأفى حم د
عناية

عصام

حم د امحد

يابر

هدر 5هناة

يوبف الب هابم
ار

)1
)2
)3

ال نضال

مسه

ناصر

بام

هوامش هلر رألم (-6ج) :

زوجتل مسعوده بالمل جعيدي .
زوجة اهراهيم بكينل عبدالفتاح عناية .
زوجة اهراهيم بلي ام عناية الهانية "ام صبحي" .

 )4وسللن عيسللى هللي زوجللة لي ل اه لراهيم عنايللة عببللت عالشللل زوجللة عبللدام بلللي ام
االوىل .
 )5زوجة عبدام حم د الشريف .
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)6

ام عبدالرويم عبدالسالم جعيدي .

)1
)1
)2

زوجتل فا ل بلي ام بالمل جعيدي .
"الدألس" بكن ع ام .
نزل مودها .

 )11زوجتل هنت عبدام احلاج محدام عأيل .
" )11ذريتللل يف العببللل"  ،رو ل حم للود عنايللل اىل العببللل للع ل حن للو عللام 1256م وت للويف
هن للاك ع للام 1221م وال ت لزال ذريت للل فيم للا وزوجت للل هن للت من للر اه للو ال للذهب م للن اخلهي للة
نواوي يافا تزوجما مبادلة هو تل ارملة يونس احلاج محدام .
 )12زوجللة حم للد عنايللة االوىل فا للل ع ر"السللكن" بلللي ام عنايللل وعببللت لي ل وعلللي
وامح للد  ،وزوجت للل الهاني للة هن للت عب للدام ص للا مح للدام نل لزال وعبب للت ع للادل وع للدنام ،
وكانت متزوجة ألبلل حم د علي امحد محدام وعببت منل كام وهاهم .
 )13تزوجللت آمنللل علللي عنايللة يوبللف احلللاج اهللو محللد الشلليخ مللن هيللت أمللني وعببللت منللل
حم د "اهو رهيق" و لبما وتزوج ا رى .
 )14زوجة يوبف امساعي احلاج محدام .
 )15زوج للة امح للد حم للد هيب للي  .ألتل للت يف و للرب وزيل لرام ع للام  1261م هانفل للار ألديف للة
ببأت على هيتما يف وي ال جعيدي يف أللبيليل وكسرة با زوجما .
 )16ام ااهد حم د البشوا .
 )11زوجة يوبف وسني عناية فا ل وسني عبدالرمحن ع يش زهرام .
)11
)12
)21
)21

"االعفر" تويف مبتوالل ون يعبب  .ألتلل علي (زغ ) يوبف اهو ضره زهرام .
ام ابعد منر اهو الذهب .
ام يوبف ع ر بلي ام عناية .
زوجة حم د ألابم حم د احلسن هرا .

 )22زوجة عبدالكرا امحد جعيدي .
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 )23كللام مصللأفى يوبللف عنايللة عضلوا يف هلديللة أللبيليللة يف معةللم دوراة اجمللللس البلللدي
م للا ه للني ع للام 1251م -حل للني وفات للل يف 1211/11/21م ونالب لال ل لرليس البلدي للة يف
اودى اللدوراة  ،وكلام هليخال عللى آل عنايلة وملن ذوي الفصلاوة والفأنلة واللذكاء .
زوجتل تدعى فا ة ألابم حم د احلسن هرا .
 )24هن للاة مص للأفى يوب للف عناي للة  -1 :راهع للل زوج للة هاه للم وس للن منص للور عب للدالرمحن
منصللور توفيللت يف ع للام يف ايلللول عللام 1223م عللن ع للر  51بللنة  -2 ،ورد ام
هسللام حم للد اه لراهيم اهللو علبللل  -3 ،وداد ام لي ل اه لراهيم وسللن عبللد وسللن -4 ،
هدى ام عالء حم د بعيد عبدالفتاح بلالمل  -5 ،هشلرى ام هلاكر عبلدالكرا هلاكر
جعيدي  -6 ،عفاف زوجة ابعد منر الذهب  -1 ،مسهه زوجة وسلن ااهلد ألشلوا
 -1 ،كوثر ن تتزوج .
 )25زوجة عبد الكرا منر عناية هي امنل وامد امحد ألشوا .
 )26زوجة الب عبد الكرا هي عبيلة اهراهيم حم د علبة .
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هلر رألم (-6د)

سكلة ال فافر وسليمان عناية
عنايل اهراهيم زهرام

عود
بلي ام()1

وسن

حم د
ناصر()2

وسن()2

حم د()3

امساعي

وسن

يوبف

امحد

حم ود

مصأفى

بام
يابر

عبدالناصر

ع ر( )4اهراهيم( )5حم د( )6عبدالفتاح( )1ولي ل
حم د( )1حم ود( )2داود امحد بكينل()11
نادر

كاظم()11

ع اد

عديل

صاد
وال

امحد
عر

حم د()12

اهراهيم

وسني( )13امحد عبدالفتاح يوبف
عدنام غسام
ع اد

ال الد

رياض
هادي

أبامل

عاهد امساعي لؤي بعيد
وسن
غازي( )14مصأفى بفيام
(راجع الصفحللة التاليلة) أنس  1 1مؤيد معاذ وسني جابر يابر
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] باللة ال اهراهيم والأرهام بلي ام عناية [

عر

اهراهيم

تاهع هلر رألم (-6د)

حم د (الأرهام)
4هناة(( )15حم د أمني)()16

انور( )11رهيد( )11وارص()12
حم د مما()12
امحد
امني
صبحي( )21بلي ام( )21لي يوبف( )22عبدام(1 )23هناة()24
عبدام( )25اهر( )26عبداللأيف( )21مصأفى
هابم

رابم فيص

لي

يابر

بلي ام( )21حم ود( )22امحد(( )31حم د بعيد)
زياد فرا
كاظم عاصم وازم
عبدام نضال نزار
داود

امين عببل حم ود ألتيبل

عبدام يوبف اهراهيم مراد عادل بلي ام امحد
رالد
وسام( )31عصام
هشار
ابامل وال
مسه
(راجع الصفحة التالية)

الد ادي أليس
منه مروام ممند

مازم

ار
بالد
منذر

معاذ
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باللة ال اهو السكن ع ر بلي ام عناية

تاهع هلر رألم (-6د)

ع لر (اهو السكن)
يوبف( )32آمنل()33
عفيفل( )36فار

يلل( )34غصوم()35

فا ل( )31حتسني رميا( )31تاج بعاد( )32عا ف

ك ال( )41واين تيسه ع ر امني نبي

رابم

فتحي
ال
امحد
الد

يوبف

يابر

ماهر

وسن

ادهم
عبدام

وليد
إياد

وليد
هوامش هلر رألم (-6د) :

)1

زوجتل هنت عبدام ل زهرام .

)2

زوجت للل عديل للل امح للد ه للرو االأل للرا  .ت للزوج وس للن ناص للر عناي للل 3نس للاء االوىل هن للت
عبلدالفتاح صللباح صللب مللن ملن بلليدنا علللي "احلللرم" وعببلت حم للد "العكللر"  ،والهانيللة
هنللت احلللاج وسللن لبللاط "ن تعبللب" وتوفيللت علللى اثللر عللن اهللن زوجمللا هلللا هسللكني
دفاع لال عللن نفسللل يف صللام وص ل هينللل وهللني والللده ويللث روللل اهللوه االرض وض لرهل
واهللةكت مللع اهيللل يف روللل علللى االرض وكللام معللل بللكني فأعنمللا هللل وجللرح هأنمللا
ونبللت اىل مستشلفى يف البلد وتوفيلت هنلاك وبللن  11بلنواة  ،والهالهلة عالشللل
صا حم د اهو ظاهر من فالميل وعببت امحد وحم ود وامساعي .

)3

تللزوج حم للد "العكللر" وسللن عنايللل  3زوجللاة االوىل مللن ألللرب وألللد لبمللا عنللدما
بلن عشر بنواة لبتلل أمرا اهيلل ون تعبلب  ،والهانيلة ملن آل اجمللدالوي ملن الشليخ
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مللونس وعبب للت ول للدين توفيللا ص للغارال إ توفي للت هع للدهم  ،والهالهللة هن للت وس للن حم للود
)4
)5

عويناة وهي ام اوالده .
"اهو السكن" زوجتل هنت وسني وسن عنايل .
هن للاة احل للاج اهل لراهيم ب لللي ام عناي للل  -1ولي للل وه للي زوج للة مح للدام احل للاج حم للود

وساين وامما وام ا وما لي وبلي ام ويوبف وعبلدام هنلت املشلتي ملن فالميلل ،
 -2ض للره وه للي زوج للة حم للد الش لليخ عيس للى ص للربي "ام ام للني"  -3 ،فا للل وه للي
زوج للة (حم للد ام للني) حم للد عناي للل ام ره لليد وو للارص  -4 ،م للرا وه للي زوج للة عب للدام
عبدالراز ل زهرام  -5 ،كافيل وهي زوجة امحلد يوبلف هلموام ام موبلى ملن وبللل
 -6 ،صللفيل وهللي زوجللة وامللد امحللد ألشللوا زه لرام  -1 ،لأيفللل وهللي زوجللة حم للود
الدح عبلدالفتاح عنايلل ام صلاد  ،وام السلت هنلاة اال لهاة هلي آمنلل عيسلى حم لد
عنايل وهي ام ا يمن صبحي .
)6
)1
)1
)2

"الأرهام" .
زوجة عبدالفتاح بلي ام عنايل هي وسن اخلربا عبدام وساين .
زوجة حم د عبدالفتاح عنايل هي صفيل حم د بلي ام عنايل .
"الدح"  ،زوجتل لأيفل اهراهيم عنايل .

 )11زوجة اهراهيم عيسى عنايل .
 )11تزوج كاظم اوالل عفيفل يوبف عبدام عنايل إ تزوج هنت امحد حم د عنايل .
 )12ألت يف التسل ودفن يف جللوليل عام 1242م .
 )13زوجة وسني حم د عنايل هي زكيل امحد وامد اهو علبل .
 )14وص غازي وسني عنايلل عللى هلماد اللدكتوراه  ،تلزوج  3زوجلاة مصلريل وعببلت
هنت لال إ لبمللا  ،إ تللزوج هنللت صللاد حم للد ألأبللط عللود ون يتفبللا و لبمللا هعللد بللتة
اهمر من زواجم ا ون تعبب وتزوج هنت بليم النلار من كفر باها وعببلت  3اوالد
.
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 )15هناة حم د بلي ام عنايل  -1بعاد زوجة عبدالرمحن صا اهلو صلا داود الهالهلة ام
حم لود وعبللدام وعبللدالفتاح  -2 ،آمنللل زوجلة عبللدالرويم محللد اهللو اخليل االوىل -3 ،
ص للفيل زوج للة حم للد عب للدالفتاح عناي للل ام وس للني وا وت للل  -4 ،فا للل زوج للة ليل ل
اهراهيم عنايل ام اهر وا وتل .
 )16كام (حم د امني) حم د عنايل بكرتهال لبلدية أللبيلية ملد تبارب االرهعلني عاملال ويلث
ع للني يف ه للذا املنص للب هت للاريخ 1222/1/14م يف عم للد رلاب للة حم للد البلبيل للي اه للن
عبللدالرمحن وسللن صللربي واعيللت دماتللل يف عمللد رلابللة عاهللد ألابللم حم للد نلزال حنللو
عام 1262م ويرجع اليل تنةيم هؤوم البلدية يف أللبيلية وخلربتل الأويلة يف هذا اجمللال
فبد ابتدعاه كهه من رؤباء البلدياة يف العمد االردني لتنةيم هؤوم هلديامم .
 )11زوجتل هنت عب ي ولوي .
" )11ن يعبب"  .زوجتل ليلى حم ود عبد وسن داود .
 )12زوجللة وللارص مللن آل هللاهني هنللاهلس  .واهنتللل ممللا تزوجمللا (حم للد علللي) عبللد احلللليم
هموام من وبلل .
 )21زوجة صبحي اهراهيم عنايل وام اوالده وسن ابعد احلاج وسن لباط .
 )21تزوج بللي ام اهلراهيم عنايلل ضلره حم لود وسلاين هديللة ال تلل ولي لل اهلراهيم عنايلل
الت تزوجما محدام حم ود وساين وعببت وساين وعبدام واملالح .
 )22تويف اعزهال .
 )23ألت يف السويس يف احلرب العة ى عام 1211م ون يعبب .
 )24راجع اهلامش رألم (. )5
 )25تللزوج عبللدام بلللي ام اوالل عالشللل لي ل اه لراهيم وعببللت بلللي ام  ،إ تللزوج عالشللل
حم د علبل وعببت اوالد اال رين .
 )26زوجتل فا ل حم د عبدالفتاح عنايل .
" )21اهو فهوز" ن يتزوج .
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 )21ابلتبر بلللي ام وحم للود وامحللد اهنللاء عبللدام بللي ام يف مودهللا هعللد وللرب اخلللليا بللنة
1221م .
 )22اهلامش الساهق .
 )31اهلامش الساهق .
 )31زوجتل هنت اليف نصوره .
 )32تزوج يوبف ع ر اهو السلكن عنايلل 4نسلاء االوىل ملن أللرب لبلت نفسلما منلل ون
تعبللب  ،والهانيللة هنللت علللي امساعي ل احلسللن وعببللت ع للر وبللعاد وفا للل  ،والهالهللل
عزيللزه عبللدام يوبللف نوف ل وعببللت امللني ووللاين وك للال ورميللا وعفيفللل  ،والراهعللل هنللد
حم د التنِّل جاهر اهراهيم اهو الذره وعببت اال رين هابتهناء نبي وهنت
 )33زوجة وسن مصأفى محد نوف الهانية .
 )34زوجة امحد عيسى صربي .
 )35تزوجللت غصللوم هعللد مبتل زوجمللا االول عبللدام اهلراهيم عنايللل يف العسللكرية الشلليخ
عيسى صربي ون تعبب منل وهعد وفاتل تزوجما صا مأر من الأهه .
 )36تزوجما هخ من النزلل رال ولكرم .
 )31زوجة علي حم د علي عنايل .
 )31زوجة عبدالرويم عبدالفتاح العبد .
" )32ن تتزوج" ألتلما اليمود عندما عربة احلدود ودفنت يف الأهه .
 )41ابتبر ك ال يوبف ع ر يف مودها .
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هلر رألم (-6هل)

سكلة ال ابو علبه والقشوع /نهران
محد اهراهيم زهرام

حم د(( )2البشوا)

امحد(( )1اهو علبل)
محد
بعاد()3

وامد
امحد()4

(راجع الصفحاة التالية)

حم د()5

اهراهيم( )6علي( )1عالشل( )1وامد()2
عبدالكرا( )11وسن( )26يوبف()21حم د عبدالرمحن( )21عبداللأيف()11
هاهم
(عبدالرويم) تيسه
الد
فيص
عبدالكرا

هنام

فايق
غسام

حم د عالء عوني ع اد ع ر
هسام

فارو ( )12علي
مروام
ال

ي

أاب
عر

صميب
(راجع الصفحة التالية)

حم د امحد عبدام

معني

معتز انس عكرمة فرا
حم د

ألتيبة محز
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تاهع باللة ال اهو علبة والبشوا

وامد

تاهع هلر رألم (-6هل)

حمد ابراهيم نهران

امحد (اهو علبل)

امحد ()4
حم ود()13

فار (5 )25هناة()14
امحد

حم د(البشوا)

تيسه عبدالرويم عبدام حم د()15
مبني

فار
حم د

وليد

مكني حم د

رهيد

مبداد

مصعب

فادي()15

الد
امحد

ع ر حم ود ك ال

حم ود

ال علي

يعبوب
ابامل هسام يوبف()16
حم ود
امح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد()11

حم د()11
وامد ( )21مصأفى()12
آمنل( )21عبدالرمحن
هالل

غسام

هنام

عبدام

مروام

حم د حم ود موموم معتصم معني امحد وامد
وافظ

حم د امحد

عر

علي منذر
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مصأفى

(راجع الصفحة التالية)

هاني

تاهع هلر رألم (-6هل)

تابع سكلة ال القشوع

حم د
ااهد
عبدالرويم( )22وسن( )23يوبف اهراهيم حم د()24
علي
حم د

أبامل
امساعي
ااهد
عدنام

ايماب
لؤي

وال

بفيام معاويل

معاذ

مالوةة  :توجد عالللة هابلم اهلو علبلل يف ألريلة عألاره نلواوي جنلني وجلاء اولدهم اىل أللبيليلة
وبول عن آل اهو علبل واجت ع هعلي اهو علبل وذكر لل اعلم األلار م وام جلدهم اصللل ملن آل
اهو علبل يف أللبيلية ون يعرف علي اهو علبل هذه البراهة .
هوامش هلر رألم (-6هل) :
)1
)2
)3

اهو علبل .
البشوا .
زوجة حم د وامد اهو علبل .

)4

زوجتللل الهانيللة صللفيل وسللنني وسللن اهللو وسللنني مصللاروه  .وعببللت حم للود والبنللاة
وزوجتل االوىل  -----عببت فار .
زوجتل بعاد محد .

)5
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)6
)1

تزوج اهراهيم اهو علبل اوالل هليخل نوفل صلا نوفل وعببلت حم لد "اهلو هسلام" وتلزوج

ايضال هنت وسن صا اهو عباه وعببت هبية اوالده .
زوج للة عل للي اه للو علب للل زهي للده امح للد وام للد اه للو علب للل وه للي ام اوالده وت للزوج ثاني للة م للن
جيو ون تعبب .

 )1ام حم د بعيد عبدام بلي ام عنايل .
 )2ن يعبب .
 )11تويف حنو عام 1261م .
 )11يع يف السعودية  ،زوجتل هنت  ----اووم من مسكة .
 )12زوجة فارو هي هنت صا حم د صا امحد داود .
 )13زوجتل االوىل مرا صا ع ر اهو هكلر العللي هلرا ام حم لد و اللد  ،والهانيلة وك لت
عارف نوف ام الوليد .
 )14هن للاة امح للد اه للو علب للل  -1 :زكي للل زوج للة وس للني حم للد عناي للل  -2 ،فا للل زوج للة
عب للدالرمحن مص للأفى مح للدام  -3 ،زهي للده زوج للة عل للي حم للد اه للو علب للل االوىل -4 ،
نع للل زوجللة "الفلللس" مصللأفى امحللد ألشللوا  -5 ،هلليخة زوجللة حم للود امحللد ألش ل ر
الهالهة .
 )15ألت اعزهال عام 1241م هبنبلة ببأت على هيتل .
 )16تويف اعزهال يف 1221/1/13م .
 )11البي .
 )11زوجتل لأيفل اهراهيم وسن عنايل .
" )12الفلس" هاجر مصأفى الفلس اىل هغداد هعد عام 1241م وتويف فيما وزوجتلل هلي
نع ل امحد اهو علبل .
 )21زوجتل صفيل اهراهيم بلي ام عنايل .
 )21زوجة عبد الكرا منر عنايل .
 )22تويف عام 1211م ون يعبب .
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 )23زوجللة وسللن مسللهه مصللأفى يوبللف عنايللل  ،تللويف وسللن هع للام يف 1221/11/3م
عن ع ر يناهز  61بنة .
 )24معاني .
 )25زوجة فار اهو علبة هي ولو عبد البادر اهو مسر زيد .
 )26زوجة وسن هي هنت عبد ام بلي ام عناية .
 )21زوجة يوبف هي  :هنت رهيد حم د داعور .
 )21تويف عبد الرمحن يف ع ام ليلة االود  1222/2/12عن ع لر ينلاهز ( )45بلنة ،
زوجتل هي هنت يوبف حم د وسن وساين .

235

في ت ر من فمح من ال نهران الل قرف االيدن و يرها :
)1

)2

عبدام امحد احلاج عبدالبادر زهرام واوالده  :نلزح امللذكور واوالده حنلو علام 1261م
اىل الع لرا للع ل ومنمللا للرج اوالده اىل الكويللت وذل ل هعللد فبللد والللدهم يف اوللدى
بفراتل هني العلرا واالردم  ،أليل ألتلتلل عصلاهة يف الصلحراء  ،ونزولوا ملن الكويلت اىل
ع لام يف ولرب اخلللليا علام 1221م وأأللاموا فيمللا وهلم حتسلني وحم للد وامحلد وحم للود
و ال .
اوالد زهرام اهراهيم ل زهرام " :عادل و ل وغازي" بلافر علادل اىل الكويلت للع ل
حن للو ع للام 1251م إ ع للاد اىل ع للام وب للكنما وت للويف يف 1212/11/11م ودف للن
هع للام وع ل ا للوه للل يف االردم وتللويف يف ع للام يف آب مللن عللام 1215م  ،ونللزح
ا للوهم غللازي اىل ع للام يف وزي لرام عللام 1261م ويع ل يف التعللليم وكللام ألللد افتللت
مدربللة فلسللأني الفتللا يف نللاهلس ألب ل عللام 1261م  ،إ انتب ل اىل ع للام ك للا هينللا
واليزال هناك "1222م" .

)3

اوالد عبل للدالرويم حم ل للد يوبل للف اهل للو ضل للره زه ل لرام  :رج ل لوا للع ل ل يف السل للعودية
وامل للاراة اخللل لليا حنل للو عل للام 1261م وابل للتبروا ا ل لهال يف ع ل للام وهل للم حم ل للد وهشل للام
ويوبف وعدنام ولأفي .

)4

عبللدالكرا حم للد احلنللوم مصللأفى زه لرام  :رو ل هللو واوالده حنللو عللام 1256م اىل
ارهد وابتو نوها .
حم للد عب للدام عب للدالراز زه لرام  :للرج اىل ه للر االردم حن للو ع للام 1255م وع ل
هناك وابتبر يف جب النزهة ا نويب ويث هىن منزالل لل هناك .

)5
)6

عب للداحلفيظ عل للي عب للداحلفيظ زه ل لرام  :ن للزح ه للو واوالده اىل ه للر االردم يف و للرب
وزيرام عام 1261م وابتبروا يف الزرألاء .
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)1

اوالد توفي للق حم للد ألاب للم للل زهل لرام  :نزول لوا اىل ع للام واب للتبروا يف ا بل ل اهل للاري

)1

الشل ايل وهللم زكللي وحم لد وفيصل وع ل هعضللمم يف الكويللت فللة و رجلوا منمللا عللام
1221م .
وامللد حم للد االهللوح حم للود وامللد زهلرام  :كللام ألللد للرج حنللو عللام 1261م للع ل

يف الكويت و رج منما اىل ع ام يف ورب اخلليا عام 1221م .
 )2بامي مصأفى يوبف عنايل  :كام يع يف الكويت منذ حنو علام 1261م و لرج
منما اىل ع ام عام 1221م .
 )11لي وعلي وامحد اهناء حم د علي علي حم د عنايل  :كلانوا يع للوم يف الكويلت منلذ
حنو عام 1256م وعادوا منما اىل ع ام وابتو نوها عام 1221م .
 )11اهر لي اهراهيم عنايل  :لرج للع ل يف الةملرام يف السلعودية حنلو علام 1255م
إ ابتبر يف ع ام .
 )12اوالد صبحي اهراهيم عنايل  :عبدام ويوبف واهراهيم وعادل وبلي ام وامحد رجلوا
من أللبيلية اىل هلر االردم وغههلا ملن اللبالد للع ل عللى فلةاة متفاوتلل ملا هلني علام
1256م – 1261م إ ابتبروا يف ع ام ومودهلا  ،املا ا لوهم ملراد فببلي يف أللبيليلة
وابتبر يف مودها منمم امحد ويوبف .
 )13نادر داود عبدالفتاح عنايلل  :لرج ملن أللبيليلة حنلو علام 1261م للع ل يف الكويلت
وعاد اىل ع ام عام 1221م .
 )14ع للر يوبللف ع للر اهللو السللكن عنايللل  :وهعللض ا وتللل رج لوا للع ل يف الكويللت إ
ابتو نوا ع ام عام 1221م ومودها .
 )15وسللن حم للد العكللر وسللن ناصللر عنايللل  :للرج مللن أللبيليللة حنللو عللام 1261م اىل
هر االردم وعني معل ال يف اودى املدم فيملا وابلتبر يف مودهلا  ،ك لا رول كهله غله
ه للؤالء م للن أللبيلي للة اىل ه للر االردم وغهه للا ون ن للوة عل للى ذك للرهم  ،ه للذا وأل للد للرج
الكهلله مللن أهللايل أللبيليللة مللن آل زه لرام وداود وعنايللل وا عيللدي وبللل ام وغللههم اىل
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هر االردم وغهها هسلبب احللروب وللع ل وابلتبر اكهلرهم يف هلر االردم ون نلذكر
امسالمم يعال لكهرمم .

231

الارقية في قلقيليه  /من احكج ال داود
افلام وفروعام  :هم من يلالو غلرب رلال البلد وهلم عاللتلام متباعلدتام يف النسلب لا
 :ال ألراألع وال بعاد ومنمم محاد (وفرعمم الأنبوز)  ،وكام أللدوممم اىل أللبيليلل عللى فةتلني

 .ألللدم يف الفللة االوىل ال ألراألللع – رج لوا مللن يللالو اىل هيتونيللا ألللرب رام ام وأللبيليللل وهللم مللن
األللدم العللالالة الللت نزلتمللا يف هللذه احلببللة  .إ تللبعمم ال بللعاد هعللد عشلراة السللنني ألللادمني
من يالو ايضا  .ويذكر ال بعاد انل ال ترهأمم هآل ألراألع صلة ألراهة وامنا هم من هلد واولد
 .ولع اهلرهية نسبة اللى هرهي الت رمبا اعا حمرفة عن وريش ألبيلة من العلرب البيسلية ويلث
يذكر ال بعاد اعم أليسيوم  ،ووريش هو هن كعب اهن رهيعة هن عامر هن صعصلعة البيسلية
 .ولع اهلرهية االصليني هم ال بعاد ومحاد والتحق م ال ألراألع هاملصاهر والتحالف .
يف ذكللر اخلللرب عللن روي ل ال بللعاد عللن يللالو  :وللدثد حم للود يوبللف بللعاد ووسللن امحللد
بللعاد ام بللبب روي ل اجللدادهم عللن يللالو هللو هسللبب دم ويللث ألت ل جللدهم حم للد بللعاد
هخصا من ال اهلو غلوط ملن يلالو  ،والسلبب يف ذلل ام ذلل الرجل كلام يعتلاد ا للو يف
ريق نسالمم اثناء ورودهن النبع مللىء جرار املاء او اثناء ذها ن للحبول الربال الأعلام اىل
رجللاهلن العللاملني فيمللا  ،وذاة مللر ا للذة هنللت حم للد السللعاد الأعللام وبللارة اىل احلبللول
وكللام ذل ل الشللخ جالسللا يف الأريللق ف للرة هللل ومل للا األبل للت علللى اهيمللا ومللن معللل رفع للت
ا لراف أل يصللما فانكشللف ابللف بلاأليما ورآهللا والللدها فسللوهلا علن بللبب فعلمللا هللذا فاجاهتللل
اعللا ال تللرى رجللاال اماممللا وامنللا الرجل هللو الللذي لللس يف الأريللق  .فابتشللاط حم للد السللعاد
غضبا من ذل الرج وذهب اليل وألتلل  ،ورو على اثلر ذلل هلو وا لوه امحلد وذريلتمم علن
يلالو  ،فنللزل حم للد السلعاد أللبيليللل ونللزل ا للوه امحلد ألفللني رللال لولكرم  ،وكللام هلليخ أللبيليللل
انللذاك مللرزو يوبللف جبللار فنزل لوا عليللل فاعأللاهم ألأعللة ارض يضللعوم ماهلليتمم فيمللا إ هن لوا
فيما مساكن هلم وبكنوها وهي مكام دور ال بعاد البدمية يف وي ال داود ا نويب .
اما ببب روي ال ألراألع عن يالو فكام نتيلة خلصام وص هينمم وهني عشله ا لرى ويلث
غلبللتمم تل ل العشلله وا للرجتمم مللن يللالو فتفرأل لوا يف عللدد مللن البللرى واملللدم منمللا  :هيتونيللا ،
أللبيليل  ،ألفني  ،ولكرم  ،هيت حلم  ،ناهلس وهيت ليد  .ويوجد االم يف ليم الدهيشلة أللرب
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هي للت حل للم ألس للم م للنمم ويعرف للوم يف هيتوني للا هاب للم هل لريش  .ويف يأ للا نل لواوي اخلليل ل  ،وعنبت للا
وفروعمم يف أللبيليل  :وسني ألراألع وبالمة واملبسوط .
س ددبا تس ددميتام بقراق ددع  :ي للروى ام ج للدهم ك للام وه للو ص للغه

للع البراأل للع (الس للالوف)

ويلعللب للا وهللذا دأهللل فلبللب اهللو البراألللع  ،ولع ل ابللم ألراألللع مللا وذ مللن كهللر الكللالم وكهللر

الصللياح لسللبب وهللدوم بللبب مبعللىن "البرألعللة" هالعاميللة أي كهللر الصللياح عنللد التحللدص وعنللد
الكالم  .ولع ألراألع حمرفة عن ألريع هأن من هد ريم من مضر العدنانية كانوا هنللد إ د للوا
العرا وتفرألوا يف البالد وهو ألريع هن عوف هلن كعلب هلن بلعد هلن زيلد منلاه هلن رليم  ،ويبلال
لل ألريع اهو هأن .
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قجرة يقم (-1أ)

سكلة ال حماد سعادة
بعاد ()1
حم د()2

وامد

يوبف (راجع الشلر التالية)

امحد()3

محاد

(راجع الشلر اال ه )

اهراهيم

لي

سمحان

مصأفى()4

امنه( )3عائشه( )3حسنه()1

عبداهلل

(الأنبوز)()22حليمه( )25قيسه()21

فاطمه()23
وائ

فا مه ل يسه احمد حامد محمد خءره ِح ِسن عميمه يوسف()23
ماهر يوسف

وجيل()21

()15( )14( )13( )12( )11( )11( )2( )1

مصأفى

هاهر

فبحي22
محمد

وسن( )16عبدالرمحن( )11حم ود( )11عبدالرويم( )12عبدالرمحن ()21

حسن

احمد(محمود)

في

ع ا

عبد اهلل

عميم محمد بكل
نال
منر ( )21عوده

(محمد سعيد)()21

حم د
حم د

حم د
لي

هابم مصأفى

اهراهيم

يوبف امحد

رهيع

اهراهيم

حتسني
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عبدالرمحن ع ر
يابر عبدالرمحن
ع اد اياد
عبدالفتاح ع ر

هوألي
عبدام

بعد
معني
هاني

 4هناة

بالد

جالل اهراهيم عبدالرمحن ع ر مسي رفيق جنيب عدنام
غازي عرفاة وسن رامي يعبوب وارص ام
هوامش قجرة يقم (-1أ) :

 )1كام يعرف يف يالو هابم ابعيّد .
رج من يالو ونزل أللبيليل.
)2
)3
)4
)5

نزل ألفني .
زوجتل عالشل يوبف حم د بعاده .
وتعرف هابم (امنل الس حل) وهي زوجة وسني حم د ألراألع االوىل ام بعيد وحم د .

)6
)1
)1
)2

زوجة حم د لي محاد .
زوجة الشيخ بعاد عبداهلادي بعاد .
زوجة حم د الباروط عبد الغافر عبد ا واد .
زوجة ابعد مصأفى بعاد .

 )11ن يعبب  ،ألت يف احلرب العة ى يف ألنا السويس عام  1211م وكام متزوجا
هيخل مصأفى محاد .
 )11ن يعبب .
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)12

تزوج حم د لي محاد زوجتني  :االوىل عالشل الس حل اهراهيم محاد وعببت اهناءه

إ تزوج ارملة اهو ااهد من هيار عد واصلل من هيتونيا وامسما مسحة ون تعبب .
 )13وهي ام عبد البادر حم ود مبسوط .
 )14زوجة مسحام اهراهيم محاد وتزوجما هعده عبد ام الأنبوز .
من رأ عأية وعببت من

 )15زوجة وساين هرط نزال وهعد وفاتل تزوجما هخ
االول  :عبد الرويم ومن الهاني منر وذيب .
 )16ن يعبب .
 )11تزوج عبد الرمحن حم د لي محاد زوجتني  :بعده عيسى َِ
محد حم ود نزال وعببت
منر وعوده .إ تزوج مرا وسن وسن ألبعل وعببت هبية اوالده و 4هناة صبحية
زوجة وسن بالمل  ،فا ل زوجة حم ود درها محاد  ،لأيفل زوجة فتحي يوبف
يامني  ،وعالشل زوجة  ---هن حم د وسن ألبعل .

 )11ن يعبب  ،امم هبت بال اجنيب هو وحم د صا امحد داود ويث ألتاله يف
الكروم غريب أللبيليل يف زمن االجنليز ووكم عليم ا هالسلن ( )15عاما وبلن يف
فدىل نفسل ب من الشباك فانبأع احلب هل فسبط
عكا وواول حم ود محاد اهلرب ّ
يف اخلند وتويف .
 )12ويعرف هابم درها زوجتل فا ل وسني حم د ألراألع .
 )21كام يع يف الكويت منذ عام 1261م إ نزل الزرألاء 1221م .
 )21زوجتل هنت وسن وسن ألبعل  .تويف عوده محاد يوم االرهعاء 1225/1/2م عن
ع ر يناهز ( )61بنل .
 )22زوجتل هي ِ
وسن لي محاد .
 )23زوجة يوبف مصأفى بعاد .
 )24زوجة امحد لي محاد .
 )25زوجما من ال الراعي .
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 )26زوجتل زريفل عبد ام محوده  .وعبب زكية زوجة فخري ناجي محوده  ،وجيمل زوجة
عوده يوبف (هو فواز يامني ا يتاوي .
 )21يلبب هل (حم د بعيد )  .زوجتل هنت ابعد حم د وسن منصور .
 )21نزل ع ام بنة 1221م  ،وزوجتل هدى ابعد بعاد .
 )22زوجة صبحي نبوز هي فخريل ناجي عبد ام محوده .
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سكلة ال سعادة في قلقيليه

قجرة يقم (-1ب)1

بعاد
حم د
وامد (راجع الشلر التالية)

يوبف ()1

صفيل( )2عيشل( )3مصأفى ( )4هاديل( )5عالشل()1( )6
ابعد(3 )1هناة( )2حم د( )11امحد( )11يوبف( )12عبدالفتاح()13
هدى ()14

حم د امني()21

وسن ( )12هناة
فالا ()13

مصأفى
عبد الل يف( )12هي م
عبدالستاح()22

فتحية()16
عبد الرويم()11

يابر ماهر مروام هاهر امحد
عبدالرويم بعيد حم د وسن

2+

فتحي ع ر اهراهيم الد

عبدام
معتصم

يوبف

ممدي()21نور الدين

عبدالرمحن
عادل اسعد احمد محمد ساما
عبدال ريم ()25

(حم د بعيد)()24

وسني()26

محمود ()23
عبدالراز

عاهد

الد
كمال

ع اد حم د حم ود بعاد
وسني

عبدالكرا عبدالرويم عصام هسام
يوبف عبا
اهراهيم
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هوامش قجرة يقم (-1ب: )1

)1
)2

ألت يف موألعة ور الواوي هني ال اهو كش وال جباره .
هي ام جدي عبده عبد ام وسن بلي ام داود .

)3
)4
)5

هي ام حم د الباروط عبد الغافر عبد ا واد وام عبد ام لي والج .
زوجة مصأفى يوبف بعاد هي عالشل احلاج عبد ام الداود وهي ام اوالده .
هي ام داود ع ر داود جعيدي .

 )6وهي ام عبد ام نبوز مصأفى محاد .
" )1غه معروفة" وهي ام رفبة وعيشة و د لل وهلبليس هنلاة عبلد احللاج عبلد ام داود
.
 )1زوجة ابعد بعاد هي لأيفل مسحام اهراهيم محاد .
 -1 )2وس للن زوج للة ب للعيد عب للد الب للادر م للن ي للازور  -2.ب للعاد "ام دي للل" زوج للة حم للد
عه ام يابني نزال  -3 .بعده ن تتزوج .
 )11حم د عبب مرا وتزوجت عبد الكرا يوبف بعاد  ،وزوجلة حم لد مصلأفى بلعاد
)11

هي عالشل عه ام الشيخ يابني نزال .
تللزوج امحللد مصللأفى بللعاد زوجتللني  :لأيفللل عبللد اهلللادي ملحللم  .وعببللت -1 :
وسن  -2وظريفل ( زوجة اهو العنيلد حم لد وسلن لدرج ( .ام حتسلني وحمسلن ونصلر
) وكانت ظريفل متزوجة ألبلل مصأفى حم ود جعيدي وعببلت منلل وجيملل) -3 .وامنلل
زوجللة بللعيد حم للود هركللاة الهانيللة ( ام علللي وع للر ) وكانللت امنللل متزوجللة ألبلللل حم للود
مصأفى اهو درج  -4وفوزية زوجة امحد وسني وسنني (ام صلبر وا وتلل ) وكانلت
متزوجة ألبلل عبد ام حم د عه ام الشيخ يابني نزال .
وزوجللة امحللد مصللأفى بللعاده الهانيللة هللي عالشللة حم للود مصللأفى للدرج تزوجمللا مبادلللة
هاهنتللل امنللل ويللث تبللادل االثنللام و للا هلليخام مللن هنام للا وعببللت د للل زوجللة امللني
حم د مصأفى جعيدي .
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 )12كام يوبف بعاد من رجال واعوام رليس البلدية حم د البلبيللي ملن بلنة -1212
1222م .زوجتل ولي ل مصأفى محاد .
 )13ك ل للام يلب ل للب هعب ل للده  ،ألت ل ل عب ل للد الفت ل للاح مص ل للأفى ب ل للعاد يف معرك ل للة كف ل للر ب ل للاها يف
1241/5/11م ه لرألي كفللر بللاها وك للام متزوجللا زوجتللني  :االوىل ام السللعود حم للود
مبسللوط وعببللت  :ورد زوجللة حم للود يوبللف بللعاد (ام عاهللد) والهانيللة  :عزيللزه امحللد
وامللد اهللو ضللر زيللد وعببللت  :مصللأفى وا وانللل  :فا للل زوجللة عبللد الللرويم ابللعد
بعاد ويسرى زوجة فتحي عبد الكرا اهو بيخ وعالشة عزهاء .
 )14زوجة عبد يوبف نبوز .
 )15تللزوج صللا بللعاد هكريللل عبللد الللرويم بللعاد عبللد اهلللادي بللعاد وعببللت  :فتحيللة
وألت صا بنة 1241م ألتلل أو حم د وسني وسنني ألرب ديوام ال داود اصلاهتل
رصاصة انألبت من رهاط ابا  ،كام يعبث هل املذكور .
 )16تزوجت يف صره وابم زوجما وامد موبى .
 )11ك للام عب للد ال للرويم اب للعد ب للعاد وا وت للل يع ل للوم يف الكوي للت من للذ حن للو 1261م إ
اب ل للتبر يف ع ل للام يف و ل للرب اخلل ل لليا ع ل للام  1221م  .ت ل للويف يف ع ل للام ي ل للوم الس ل للبت
1222/4/11م  .وزوجتل فا ل عبده بعاد .
 )11يلدعى لأفللي زوجتللل نلوال امحللد حم للود ألشل ر  ،تللويف لأفللي هللادص بلله يف ع للام يللوم
ا عة 1221/3/21م عن ع ر  52بنة .
 )12زوجتل زريفل بعيد حم ود هركاة .
)21
)21
)22
)23

زوجة حم د امني هي عدلية حم د حم ود عبد وسن .
ممدي توأم عبد الرمحن .
يدعى عبده .
ت للويف عب للد الك للرا بللعاد يف 1211/2/3م ع للن ع للر ينللاهز ( )66ب للنة  .زوجت للل
مرا حم د مصأفى بعاده .
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 )24تويف (حم د بعيد ) بعاد ضحى ا علة  1221/3/21م علن ع لر ينلاهز ()62
بنة وزوجتل هي مرا امحد عبد الرويم االهبر داود .
 )25زوجة حم ود هي ورده عبد الفتاح مصأفى بعاده .
 )23زوجة وسني هي امساء حم ود حم د لفلوف نوفل  .تلويف وسلني بلعاده ليللة اخل ليس
 1211/2/21م عن  35بنة .

تابع قجرة (-1ب)2
تابع سكلة ال سعادة في قلقيليه
بعاد
حم د
محاد

وامد

يوبف

عبداهلادي
الشيخ بعاد ()1
عبد الرويم ()2
رمسي

امحد()3
زياد

معزوز

هكرية( )4وهيب
عبد الرويم
ع اد

هوامش قجرة (-1ب: )2

 )1كام رجال صاحلا  ،وزوجتل وسنل اهراهيم محاد .
 )2زوجتل االوىل هي  :مرا حم د لي محاد وعببت امحلد وهكريلل والهانيلة ولي لل وسلني
حم ود ألراألع وعببت معزوز ووهيب .
 )3بكن عو ام منذ حنو 1261م  .زوجتل هنت حم ود مصأفى حم ود ذره .
 )4تزوجملا صلا ابللعد بلعاد وألتل علام 1241م  ،وعببللت منلل فتحيللل (راجلع هللامش
 16الساهق إ تزوجما ا وه عبد الرويم و لبملا ون تعبلب منلل  ،وتزوجملا اللزغه ملن
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الن لليب الي للا وعبب للت من للل ول للدا وهنت للا و لبم للا  ،إ تزوجم للا ه للخ
هاالبتاذ ( معلم ا فال ا

م للن هلع للا يع للرف

).
قجرة يقم (-2أ)

سكلة ال سكمة  /قراقع
ألراألع ()1
بالمل()2
حم د
وسني(راجع الشلر -1ب)2

وسن
بالمل ()3

عبد الفتاح()5

حم د()4
حم ود( )6صربي( )1عزاة يوبف
صاد
اديب مسه

فم ي

عبدام( )2وسن(( )11حم د بعيد) ()11

حم د زياد حم د ماهر ()1
امني

حم ود بعيد الد
زاهر عدنام
فيص
الل رالد حم ود
مدوت عالء

رز ( )12حم د
بعيد

فتحي
عبد ام
حم د

بمي
حم د

يابر
ألتيبل
عبد ام

عالء

ابامل
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هوامش قجرة (-2أ) :
)1
)2

وهو لبب العاللة وال يعرف امسل احلبيبي .
ضاعت االمساء هني ألراألع وبالمة .

 )3تللزوج زوجتللني  :ولللوه وسللني ألراألللع وعببللت  :عبللد الفتللاح والهانيللة بلريل صللا عللوده
وعببت حم د .
 )4زوجللة حم للد بللالمة االوىل  :زينللب حم للد ألراألللع وعببللت حم للود وصللربي والهانيللة هللي
ص للديبل وس للن عه للام داود وعبب للت  :زكي للة ن تت للزوج وفم للي وعزي للزه زوج للة عب للد ام
بللالمل وزريفللل زوجللة يوبللف يوبللف نوفل ولأيفللل زوجللة صللبحي حم للد هللالل ونة يللة
زوجة امحد حم د يوبف نوف وجنية زوجة وجيل حم د عبد احلاج داود .
 )5زوجلة عبلد الفتلاح بلالمل هللي  :زهلره جلاهر بلل ام ملن بللكام وبللل وألبلملا ملن عزهللة
بل ام كفر ثلث .
 )6كللام حم للود حم للد بللالمل مللن وفةللة الب لرام وكللام اع للى .زوجتللل فا للل عبللد ا بللار
فريا .
 )1نزل يف جب ع ام .زوجتل هي هنت مصأفى عبد احلفيظ احلاج محدام .
 )1غه معروف امسل .
 )2زوجتل عزيزه حم د بالمل ألراألع .
 )11زوجللة وسللن بللالمل هللي صللبحية عبللد الللرمحن حم للد ليل محللاد  ،تللويف وسللن بللالمة
ليلة االرهعاء  1221/1/22عن ع ر يناهز ( )12بنة .
 )11زوجة حم د بعيد بالمل هي هدى مصأفى يوبف عنايل .
 )12زوجة رز وسن بالمة هي مما وسن بلي ام ألشوا من هاألة احلأب .
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قجرة يقم (-2ب)1
سكلة ال المبسوط قراقع من الارقية
ألراألع

بالمل
حم د
وسني (ياكع الشجرة -2ب)

وسن

حم د ()3

حم ود(()1املبسوط) صفيل()2

ولوه ()4

لأيفل ل ل للل( )5زريفل ل ل للل( )6عبل ل ل للد البل ل ل للادر( )1امنل ل ل للل بل ل ل للعده ()1حم ل ل ل للد( )2ب ل ل ل للعاد( )11ام
السعود()11
فم ي( )12عبد الرويم ( )13ع ر( )14يوبف ( )15حم ود
معزوز

هيهم

حم د

عبد رز
عبد الرويم علي عادل ع اد
نبي

مازم هكر ماهر

حم د

هاني

هوامش قجرة يقم (-2ب: )1

ال عصام
وامد

يعبوب
حم د

امحد ادي ااد
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)1

ويلبب هاملبسوط  ،تزوج حم ود املبسوط زوجتني  :االوىل ضلره ليل محلاد وعببلت
 :عبد البادر  ،امنلل ،بلعده ،بلعاد ،وام السلعود  .والهانيلة فا لل داود حم لد االهلبر
وعببللت  :حم للد اهللو رصللا  ،زريفللل ولأيفللل  .وهعللد وفللا زوجمللا تزوجمللا اهللو ممللاوط
حم د عه ام امحد عه ام هاور وعببت منل عه ام .

)2
)3
)4
)5

زوجة موبى صب االوىل ون تعبب .
كام اع ى  ،وزوجتل باملل(بل ى) اهو بان جباره .
هي ام عبد الفتاح بالمل ألراألع .
تزوجما هخ من ولكرم .

 )6زريفل زوجة يوبف عبد الرويم االهبر .
 )1زوجتلل امنلل حم لد اللفللوف نوفل وهلي هديللة ال تلل امنللل اللت تزوجملا حم لد اللفلللوف
نوف .
 )1زوجة وسني حم د ألراألع الهانية .
 )2وي للدعى اه للو رص للا  ،ألتل ل يف يافل لا ع للام  1241م وه للاجرة زوجت للل ومعم للا ول للدها
حم للود اىل لبنللام وانبأعللت ا بار للا حنللو  31بللنة وادعللى هللخ هع للام انللل حم للود
مبسللوط عللام 1211م وكللام يسللول عللن األارهللل ليحص ل علللى ج لواز بللفر فدلّللل النللا
عل للى يوب للف املبس للوط وك للام ألادم للا م للن الكوي للت فاعأ للاه  51دين للار وه للمد ل للل يف
احملك ة انل اهن ع ل دوم التهبت من ذل ليحص على جواز بفر وين لل ذل .
 )11زوجة عيسى محوده .
)11
)12
)13
)14

زوجة عبده (عبد الفتاح ) مصأفى بعاده .
زوجة فم ي مبسوط هي فا ل وسن مصأفى نوف .
زوجة عبد الرويم مبسوط هي هنت حم د فار نوف .
ع ل يف الكويللت إ نللزل يف ع للام عللام 1221م  ،زوجتللل هنللت حم لد ع للر صللويل

تويف هع ام غفي 1221/6/21م عن ع ر 56بنة .
 )15ع يف الكويت إ نزل ع ام عام 1221م  ،زوجتل مليده حم د وسني ألراألع .
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قجرة يقم (-2ب)
تابع سكلة ال قراقع من الارقية (سكلة ال حسين قراقع )

253

وسني

حم ود (املبسوط)
وسني1

صفيل

امساعي 2

حم د
علي  3عبد احلفيظ 4

(راجع الصفحة التالية)

عبد الكرا 5زينت6

امحد35
هسام1

عبد اللأيف11

ولوه

بعيد2

علي1

حم د11

حم د 13عبدالرويم14

علي12

هكري 15حم د عيد 16امحد 11عبد ام

صا صالح امساعي حم د منه

امساعي مسه

منه

علي امين مصعب

فتحي فيص
احلفيظ اكرم رز
مشمور امين مراد حم د

ار

فار

يوبف

معني

هاهر نبي عبد
هاني ك ال جالل
وكم واين هالل حم د ابامل
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تابع سكلة ال حسين قراقع من الارقية .

حسين 1منقول من الشجرة السابقة

قجرة يقم (-2ب)

255

حم د11

هناة31

عبد الرويم 23تيسه

بعيد  12امحد 21عبد ام 31
مسه  24عبد اللأيف
فادي
بعيد

يوبف32

تيسه  21اهراهيم22
اليف

هاني هيهم امحد
ي

نعيم ع ر

حم د

الد

حم ود

يوبف

لي

عادل
عبد ام

حم د
محزه

مليده 25وصفيل 26نة يل 22نسيبل 21وسن 21عدنام 34هشام33
هشار 5هناة وليد

حم د

حم د
حم د رهاد اياد

هوامش قجرة (-2ب) :

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)1

زوجتل االوىل امنل الس حل اهراهيم محاد وعببت بعيد وحم د والهانيلة بلعده حم لود مبسلوط
وعببت الباألني .
زوجتل زريفل امحد عبد الغافر جباره .
زوجتل هي وفيةل عبد اهو علي عوده .
زوجتللل هللي ب لعاد وسللني اهتلللي  .ألتلللت يف نللايلس يف وللرب وزي لرام 1261م هرصللا
ا يش االبراليلي عندما األتحم ا نود املدربة الت نزهلا املماجروم .
زوجة عبد الكرا حم د ألراألع هي امنل امحد عبد احلاربلي .وهلي ا لت صلفية وفا لل ( ام
امحد وحم ود احلاربي ) .
زوجة حم د بالمل ألراألع االوىل .
زوجة هسام هي ورد عبلد اللرويم اهلو ضلره زهلرام .بلكن ربهلور يف ع لام وعبلب ملازم
واياد وحم د .
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)1

)2
)11
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)11
)11
)12
)21
)21
)22
)23
)24
)25

زوجللة علللي امحللد ألراألللع هللي جنللالء عبللد الللرويم محللوده  .بللكن يف ع للام و تللويف هنللاك
ووايل 1221/1/12م عن ع ر يناهز ( )51بلنل وعبلب  :امحلد ونضلال وراملي ووسلام
ووبام ووسن .
هاجر بعيد اللى االردم حنو عام 1256م وابتبر يف الزرأللاء وعبلب عبلد الكلرا  ،هابلم ،
معزوز  ،هشام  ،امين  ،وهاهم .
تويف اعزها يف السلن يف االردم .
ع يف الكويت إ نزل ع ام عام 1221م وتويف فيما هتاريخ 1224/1/11م.
زوجتل ثريا رهيد هغدادي .
كام يع يف السعودية إ ابتبر يف اهلارية ألرب الزرألاء بنة 1221م  ،وزوجتل هي ورد
عبد ام امحد محد جعيدي  ،إ عاد اللى أللبيليل حنو عام 1221م .
نللزح اىل ع للام يف عللام 1261م وبللكن جب ل النزهللل  ،وزوجتللل هللي هنللت حم للود عبللد ام
صا جعيدي .
زوجتل صبحيل حم ود يوبف فار .
زوجتل هي نة ية حم د وسني ألراأللع  ،تلويف يلوم االولد 1222/2/26م علن ع لر ينلاهز
( )11بنة .
تويف مساء االود 1225/11/15م عن ع ر يناهز ( )65بنة وزوجتل هي هنت حم لود
يوبف الفار .
زوجتل تركية من ألرب .
زوجتل ولي ل يوبف محد اهو اخلي .
ن يعبب  ،زوجتل لأيفل عيسى محوده .
يدعى (زكي) ون يعبب ( تزوج ثالص نساء ) .
رو ل اه لراهيم يوبللف ألراألللع ومعللل عاللتللل عللن أللبيليللل هعللد ام ألت ل اهنللل اليف يوبللف حم للد
العدل 1222/1/22م ظل ا ونزلوا الأهه اوال إ اللى ولكرم ووايل عام 1226م .
يف السلط .
زوجتل تام حم د توفيق عبد ام وسن .
زوجة يوبف مبسوط .
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)26
)21
)22

زوجة امحد حم د لفلوف نوف .
زوجة عبد ام حم د االهبر اهو ضر ( مألبة عبد اللأيف بعيد ألراألع ).
( نزل وسن يف اهو عليا يف ع ام بنة 1221م ) زوجتل االوىل يلل حم د حم ود ملحلم
وعببت وليد وحم د وهنتني وزوجتل الهانية رام عبد الرويم عبد الفتاح عورتاني وعببت هشلار
وثالص هناة .
زوجة (حم د عيد) عبد احلفيظ ألراألع .
هناة وسلني حم لد ألراأللع  :فا لل زوجلة درهلا ( عبلد اللرويم حم لد محلاد ) وزهلره زوجلة
صا حم د لفلوف نوف  ،وزكيل زوجلة امحلد عبلد اللرويم حم لد اهلبر داود  ،وولي لل زوجلة
عبد اللرويم بلعاده عبلد اهللادي بلعاد الهانيلة  ،وزهيلده زوجلة هكلر عبلد اللراز ن ّلور اال له
و د ة زوجة امحد علي حم د ألراألع .
زوجة عبد ام هي ولل حم د عبد الرويم اهو علي .

)52
)33
)34
)35

زوجة يوبف ألراألع هي د ة عبد الرويم حم د اهبر داود .
زوجة هشام هي ولل عبد الرويم عبد الفتاح عورتاني .
زوجة عدنام هي هنت عبد الكرا امحد داود جعيدي .
زوجة امحد علي ألراألع هي د ة وسني حم د ألراألع .

)22
)53

)51

ال ملحم  /من احكج ال داود
افددلام  :يللذكر هلليوخ أللبيليللل ام ال ملحللم وعللوده مللن أليسللية جبل اخلليل دوم ذكللر البلللد
الللت جللاءوا منمللا  ،وذكللر يل هللخ

مللن ال ملحللم يف اكتاهللل  /رللال هللر

للولكرم ام ال
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ملحم ( )1يف اكتاهلل وأللبيليلل وغههلا يف هلذه اللبالد اصللمم ملن ال ملحلم يف ولحلول واعلم
ا األارب  ،وذكر ا ر ام ملحم من العواود يف دورا مبنأبة اخللي من العرب البيسية .
مكحظة  :ولعلمم من عوده هن حم د هن ريام هن حم لد هلن رميلزام الت ي لي ملن رليم اللداري
ويث ال تزال عاللت ملحم وريام لحول .

 )1توجد عشلالر كهله هابلم ملحلم  :يف الكلور نلواوي علللوم اصللمم ملن هلد عأيلة  ،ويف
بوريا من االوسنة من عنلز نلواوي محل  ،ويف هصلها نلواوي الأفيللة هابلم املالوليم ا لو
السللعوديني والنعي للاة يف الأفيلللة والشلراه  ،والرفايعللة يف الشللوه  ،وجللد هللؤالء ك للا يللذكروم
مللن اوفللاد عللز الللدين اهللو مح لراء مللن ذريللة امحللد الرفللاعي  :وج ل ّد ا يللع يللدعى ليفللل هللن
منصللور االع للى هللن نلَلول الللذي عبللب بللعود وملحللام (1أ) ونعلليم ورفيللع  .وال يعللرف مللن ايللة
عشه من هذه العشالر ينت ي ال ملحم يف أللبيليل  ،او اعم من ملحم ا لر غههلا وام اعللم
.

وكاء في تاب تاييخ عشائر قرقي االيدن الحمد عويد العبداد ع  232وع 212حيد ويد
في فسحة  212من ال تاب المذ وي ت ر ملحم والحم ابناء عدوده بدن محمدد بدن ييدان بدن يميدمان
التميمي ولقا يميمان ( ماير) وهو كدد المايدرات فرقدة مدن السقاداء مدن قبيلدة عبداد (مدن لسدم) فدي

قددرف االيدن  .ددافوا ينملددون قلعددة المجد ّديين علددل يمددين ال ددرف المددؤد الددل الب ددة كنددوب عمددان .
ولع ملحم قلقيليه منام  ،ويدل علل تلل وكود ال ييان وملحم في حلحدول وال تمديم الدداي

في السلي وقراها .

(1أ) ولع ال ملحم في قلقيليه هم من ملحام بن خليسه بن من وي االعمل بن فَول المذ وي اعكه
 ،وان ال عوده وابو علي من سعود بن خليسه ومن الم ا سه منام وكدهم م سل بدن احمدد بدن
كافا م

سل عقا عوده وعلي واهلل اعلم .

ك ا ورد ذكر املصا فة واملالويم

 451من كتاب العبادي املذكور .
قجرة يقم (-2أ)
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باللة ال ملحم الهاني
من احكج ال داود
ملحم 1
عبد الااد 2

ملحم (الهاني )4

محمد (راجع هلر رألم -2ج)5

حم د

(ياكع قجرة -2ب)

امحد

(ياكع قجرة-2ج)

عبد اهلادي(الهاني)5
حم د(هتاة)6

منر 1

لأيفل 1

تيسه ماجد زياد
نضال
عبد اهلادي 2مصأفى 33علي34

يوبف
حم د

اهراهيم35

يوبف يابر ع ر

حيدي محمد يوسف
كرم
ممتاز

فافر
ادي

حم د
ابامل
جالل ال زياد حم د
مصأفى يوبف

بام
الد وليد

ناهر ع ا

261

قجرة يقم (-2ب)
باللة ال حم د عبد اهلادي ملحم
من احكج ال داود

حم د 11
عالشل  11فا ل  12زريفل  13الشيخ حم ود  14وسن 15احلاج علي 16
حم د 11

عبد اللأيف 11

بعيد  12ابعد 21رهيد 21حم د 22
محمد  25حسن في

محمود ماكد خالد يوسف عادل

حم د صال عبداللأيف عالء عبد ام امحد اهراهيم حم ود
اهراهيم 24لي علي ماجد
حم ود
امحد 25
علي 32عزيز عزاة عبد ام عدنام عدوام
ألسام عدي
نبي امحد
امحد امحد الد
هيهم
رالد امحد هادي
اهرف امحد ايمم
عبد ام وال حم د وسن ع ر حم ود بعيد
ابعد
عبد ام 36حم د امحد ع ر علي اهراهيم
بعيد يلل 31ناللل 31رتيبل32
جودة رهاد ال هرهام عدنام جواد ي
حم د

اياد امحد حم د يابر حم ود
حم د
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قجرة يقم (-2ج)
باللة ال امحد عبد اهلادي ملحم وحم د الفسيسي
ملحم
عبد الااد

ملحم ال افي
قجرة(-2أ) قجرة(-2ب)

حم د الزينب 26
عالشل21

محمد

احمد

محمد
يوسف

حم د (الفسيسي)31

ارهع هناة21

عبد ام 31

فا ل22
وصفي 41

اهراهيم يونس يوبف حم د عالء ألتيبل عبد ام

ال41

علي

3هناة

هوامش قجرة (-2أ-2 ،ب-2 ،ج) :
)1

( يف ولحول ) وهو جد عالالة ملحلم يف ولحلول وأللبيليلل واكتاهلل ويف أللرى جنلني

 .وام عبللد اهلللادي وحم للد ملحللم الللذين نزللوا أللبيليللل هلم مللن اوفللاد ملحللم وليسلوا مللن
اهناءه  .وضاعت االمساء هني ملحم واوفاده .
 )2نزل أللبيليل .
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)3

نزل أللبيليل .

)4
)5

زوجتل هي  :مرا عبد ا واد بلي ام داود .
زوجتللل هللي هلليخل محللد يوبللف جبللاره وهعللد وفاتللل تزوجمللا علللي عبللد احلفلليظ زه لرام
وعببت منل عبد احلفيظ .

 )6تزوج حم د هتاة ملحم ارهع نساء  :زهره وسن امحلد جعيلدي وعببلت عبلد اهللادي
ومصللأفى وعلللي ويوبللف واهلراهيم وبللعاد (زوجللة امحللد علللي ملحللم) وولي للل (زوجللة
اهراهيم صا عرار) وصبحية(عزهاء) والزوجة الهانية هي فا لل وسلن الصلوي وعببلت
مللىن (مألبللة تيسلله يوبللف ليل ماضللي ) وتوفيللت عنللد الللوالد وزوجتللل الهالهللة هللي
زريف للل وس للني الن للا ور ون تعب للب  .ام للا زوجت للل الراهع للة فم للي عفيف للل عل للي من للر للدرج
وعببت يابر وع لر ويسلرى ولبلىن وهدنلل وكانلت عفيفلل امللذكور متزوجلة ألبللل اهلراهيم
ابعد منر درج  .ون تعبب منل و لبما .
)1
)1
)2

ام وسن امحد بعاد .
زوجتل لأيفل وسن ملحم .
عبد اهلادي نلزح علام  1211م اىل دمشلق هعلد ولرب ايللول االبلود يف هلر االردم
وتويف فيما يف هباط 1225م ودفن هناك ون يتزوج ون يعبب.
زوجتل هي ِ
وسن اغنيم محدام نزال .

)11
 )11زوجة حم د عبد الرمحن عبد ام داود .
 )12زوجة وسن نوف صا نوف .

 )13زوجة حم د امحد ملحم .
 )14زوجتل محده وامد ألابم زهرام .
 )15زوجة وسن حم د ملحم االوىل هي  :ارل عبد الرمحن عبلد ام داود وعببلت بلعيد
وابعد ورهيد  .والهانية هي اديبلة عبلد وسلن بللي ام وعببلت حم لد ولأيفلل (زوجلة منلر
عبد اهلادي ملحم ) وراهعة زوجة هخ
1261م .

من كفر باها وبكنا جلرط هعلد ولرب وزيلرام
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 )16زوجتل عالشل صا ع ر اهو هكر العلي .
 ( )11اهو ي ) زوجتل تركية ملن أللرب نلزح هلو واوالده علام 1261م اىل ع لام وبلكن
ا ب ل ل اهلل للاري الش ل ل ايل وتل للويف هنال ل ل وعل للاد اهن ل للل عل للدنام اىل أللبيلي ل للل م ل للع الشل للر ة
الفلسأينية 1225م .
 )11زوجتل فا ل هنت حم د احلنوم مصأفى عبد الرمحن زهرام .
 )12زوجللة بللعيد ملحللم االوىل عالشللل حم للد امحللد ملحللم وعببللت اه لراهيم و لي ل وعلللي
وامنل وفا ل وتزوج هعدها فا ل حم د امحد بل ي وعببت ماجد وهنتني .
 )21ن يعبب زوجتل فا ل حم د امحد ملحم .
 )21زوجة رهيد ملحم هي فا ل يابني اهراهيم ظاهر .
 )22ن ل للزح اىل ه ل للر االردم ع ل للام 1261م وب ل للكن يف ل لليم الببع ل للة زوجت ل للل هن ل للت وام ل للد
(وردام) وسن هني .
 )23امسل غه معروف .
 )24زوجتل زكيل امحد علي ملحم .
 )25زوجتل االوىل مبد من ألرب وعببت علي وزكيلل وميسلر والهانيلة بلعاد حم لد عبلد
اهلللادي ملحللم (الهللاني) وعببللت هبيللة اوالد  .وهناتللل وهللن نللوره (زوجللت الهانيللة) ومنللهه
وفا ل ومىن وروضة
 )26تزوج زريفل حم د ملحم وعببت هنتني .
 )21هناة امحد عبد اهلادي ملحم هن  :د ة زوجة عبد ا بار صلا فلريا - --- ،
 ام حم ل للود مصل للأفى حم ل للود اهل للو الل للذره  ،و  ----تزوجل للت يف الشل لليخ مل للونس ،وا رى .
 )21زوجة بعيد وسن ملحم االوىل .
 )22زوجة ابعد وسن ملحم .
 )31تلزوج بللعديل محلدام وسللاين ون تعبلب وتللزوج حم لد (الفسيسللي) ملحلم وفيةللل عبللد
اهو علي عوده وعببت عبد ام  .إ لبما فتزوجما يوبف عبد ا بار فريا .
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 )31زوجتل زكيل حم د عبد اهو علي عوده .
 )32ع علي يف الكويت وهعد ورب اخلليا عام 1221م ابتبر يف اللذراا الغلريب ولي
نزال يف ع ام .
 )33زوجتل هنت يوبف امحد جعيدي .
)34
)35
)36
)31

زوجتل فمي ل حم د موبى األرا .
زوجتل زهريل عبد البادر مبسوط .
عبب حم ود .
زوجة وسن حم د ألراألع .

 )31زوجة اهن مصأفى (الفلس) امحد ألشوا .
 )32تزوجما هخ من ع ام .
 )41تزوج ال يسره حم د (هتاة) عبد اهلادي ملحم .
 )41تزوج اوال ماجده املني حم لد مصلأفى جعيلدي وعببلت  5اوالد وهنتلني إ تلزوج نبيللل
مصأفى ابعد نوف وعببت اهراهيم ويونس وهنت .
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ال عوده  /من احكج ال داود
افددلام  :مللن الع لواود ( )1يف دورا ن لواوي اخللي ل وتوجللد رهللة عللوده ه للر هي للت ج لربين
وغرب دير خنا اخللي ك ا ذكرنا ذل باهبا  .ومسعت ملن نسلاهة أللبيليلل حم لد عللي صلا

ل نزال انل كام يبال آلل عوده  :دار اهو دردر .
وودص هيوخ من آل داود ام آل عوده وملحم هم األارب وعصبية وكام يبلال هللم دار نصللة
(وألي ل هللي اصللة مبلحللم فبللط) دع لوا هللذل الم جللدهم كللام معتللادا علللى مح ل نصلللل مللن
بيف (أي ألأعة من بيف وليس بيفا كامال)  .وذكر يل هلخ ملن آل علوده ملن دورا ام
عود وملحم من العواود .
وبللبب رولليلمم عللن دورا كللام هسللبب دم وللني ألت ل امحللد وصللا العللود رجلللني مللن عشلله
ا للرى وروللال هسللبب ذل ل اىل أللبيليللل  .ويبللدو ام عللود وملحللم نزل لوا ولحللول اوال ومنمللا
روللوا اىل أللبيليللل ويلحللق هللآل عللود هاملصللاهر آل لدام ا للامع حم للد علللي حم للد عبللد البللاألي
املشللد مللن زيتللا للاعني الللذي تللزوج رهيحللة صللا حم للود عللود  ،وع ل للداما أي (مباهلرا )
على املسلد البدا يف أللبيليلل فسل ي لدام ا لامع وابلتبر عاليلا يف ولي داود ا نلويب وتلويف
يف أللبيليل وعبلب ثالثلة اوالد ( :)2امحلد وعبلد ام وعبلد اللرويم  .وتوجلد عالللة هابلم املشلد
يف بللردا  /ن لواوي رام ام ( امللا املشاهللنة ( املشلليد) يف السلللط وهللم مس لليحيوم فليس لوا مللن
األللارب املشللد يف زيتللا وأللبيليللل  ،واصلللمم مللن العزيلزاة يف مودهللا وهللم غسابللنة 336 /و
 331تاريخ العشالر االردنية المحد العبادي .
مكحظددة :وتوجللد عيللال عللود وملحللم مللن رلليم الللداري مللن خلللم البحأانيللة يف منأبللة اخللي ل
وملن جلد امسلل علوده هلن حم لد هلن ريلام هلن حم لد هلن رميلزام الت ي لي وعبلب  :ملحلم والولم
ويلبب رميزام "ممه " وهو جد املمهاة من الفبماء /عبّاد هشر االردم تلاريخ عشلالر هلر
االردم للعبادي . 241
ولعل ل آل ع للوده واه للو عل للي م للن املص للا فة يف دورا واصل ل املص للا فة م للن ا وانب للة م للن عش لله
السعوديني يف هصها جماة الأفيلة وبعود ا لو ملحلام بلعود عبلب جانلب  ،جانلب عبلب
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امحلد  ،امحللد عبللب مصللأفى  ،مصللأفى عبللب علود وعلللي  .ولعل عللوده هللو جللد آل عللوده
والعواود  ،وعلي هو جد آل اهو علي .
ال الشيخ محمد علي الميتاو الجماعيني من احكج ال داود
وامسللل الشلليخ حم للد علللي حم للد عبللد البللاألي املشللد مللن زيتللا للاعني ع ل ادمللا يف مسلللد
أللبيليلل البلدا ألبل وهعلد علام 1241م ملد تزيلد علن  21بلنة وللذل لبلب ل ّدام ا للامع .
تللزوج رهيحللل صللا حم للود عللوده مللن واملللة داود وبللكن أللبيليللل وتللويف فيمللا  ،وكللام متزوجللا
ألبلما زوجتني االوىل من دار املشد يف زيتا ون تعبلب والهانيلة ملن دار هلعبام ملن زيتلا وعببلت
ولي للل تزوجللت يف زيتللا  ،وعبللب الشلليخ حم للد علللي مللن رهيحللل عللوده  3اوالد وثللالص هنللاة
(. )2
( )1توكد في دير دبوان عشيرة من العواودة .

( )2اوالد الشيخ محمد علي محمد عبد الباقي المشني الميتاو هم :

 )1امحد عبب حم لد ورهيلع و اللد وعلالء وهنتلني وامملم لبنانيلة توفيلت يف كلانوم ثلاني بلنة
1222م وتزوج ثانية وعببت  :محزه وعبد وهنت 1222/11/1م وكام امحد ألد نزح
عام 1261م اللى هلر االردم إ التحلق هلالهور الفلسلأينية وذهلب الللى لبنلام وهلمد
اوداثما وهارك فيما ووايل  21بلنة وتلزوج لبنانيلة  ،إ نلزل ع لام وتلرك الهلور وتوفيلت
زوجتل وتزوج ثانية اصلما من ألرى ويفا وعاد اللى أللبيليل هعد ايء السلأة
الفلسأينية ووايل عام 1221م ويع يف احلداد .
 )2عبللد ام تللزوج ن لوال اصللكيل مللن الألله وعبللب  :حم للد وامساعي ل واه لراهيم
وهبل (هنت) .
 )3عبد الرويم تزوج رويده حم د عبلد الفتلاح (عبلده) امحلد علوده وعبلب  :عللي
وممدي وهنتني 1222/11/1م .
)4
)5

جناح تزوجما توفيق رهدي بويلم من كفر باها .
عالشل تزوجما هخ من زينت وتوفيت يف الكويت .
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)6

امنل تزوجت يف زيتا إ رولت مع زوجما اللى ع ام .
قجرة يقم (-13أ)

باللة آل العبد اهو علي
عودة 1
محد (جد آل العبد اهو علي) صا

(ياكع قجرة يقم-13ب)

امحد(ياكع قجرة -13ج)

مصأفى 2
عبد الرويم 3
وفيةة4

حم د  5مرا  6بعاد 1ابعد1

زهه  2زكيل 11هاهم 11عالشل 12صبحية 13ولل14

وائ  12فءال عكء

محمد

هريف 15يوبف( 45حم د بعيد) 16الد عبد الرويم 11عادل امنل11
وليد حم د
يابر ال علي ع اد اياد
ثاهت حم ود مصأفى وسن

مسي

عدنام غسام 6هناة21

ع رام علي ابعد ع ر 1
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قجرة يقم (-13ب)
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باللة آل عود  /يف وامولة داود
عودة
محد

امحد

صا

(ياكع قجرة-13ج)

محمود

صا 21
حم ود  23عبد ام  22وسن(ببيت) 24زايد عبد الرويم)3( 25هناة 26
اليف عا ف 21غالب فيص ع اد 22زياد اياد31
فارو

راني

مازم

غازي31

وسن

حم د امحد ()6هناة

فيص فايز فرا فار  21هادي فادي حم د
هريف

عدنام

عادل

حم ود

الد رياض وليد

رامي
حم د

نال

صا

مروام عبد الرويم

امحد
عالء ايماب ممدي

يزم

حم ود

ار
قجرة يقم (-13ج)
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باللة آل عود  /يف وامولة داود
عودة
محد

امحد

صا

عود
امحد32
عبد الفتاح(عبده)34

حم د33

عبد اللأيف)5( 32هناة 31حم د44
عزام

اهراهيم 35

()6هناة 42رفيق 36
رويد 31

اهراهيم حم د رامي ابالم

كايد (حم د ثاهت) معزوز صربي امحد واين فارو عود
بامر امحد ابالم

عالء 41

هناة43

نيبال

هسام عبد اللأيف  41فادي

هوامش قجرة يقم ( -13أ -13 ،ب -13 ،ج ) :

ك ال

ثالر
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 )1من العواود يف دورا اخللي .
)2
)3
)4

جد آل العبد اهو علي ( يبال لل علّوه) .
زوجتل هي محده وسن اهو االألرم زيد .
تزوجت وفيةة عبد اهو عللي ثالثلة رجلال  :االول عللي حم لد وسلني ألراأللع وعببلت

)5

منل امحد (اهو هسام)  .والهلاني حم لد فسيسلي يوبلف ملحلم وعببلت منلل عبلد ام إ
لبمللا  .ام للا الهال للث يوبللف عب للد ا ب للار ف لريا وعبب للت من للل عفي للف وص للبحي ويس للره
(زوجة حم د وسن عبد اهو االألرم ).
زوجللة حم للد عبللد اهللو علللي هللي  :لأيفللل عبللد ام حم للود بعسللع وهللي ام هاهللم وزهلله

وا وام ا .
 )6زوجة عبد الرويم حم د اهو ضره .
 )1زوجة امحد عبد ام حم ود بعسع .
 )1زوجة ابعد عبد اهو علي االوىل هلي  :رمسيلل حم لد يوبلف اهلو ضلره زهلرام وعببلت
هلريف ويوبللف و(حم للد بللعيد) و الللد وعبللد الللرويم وعللادل وهلريفة(زوجة امحللد عبللد
اللرويم عبلد ام أللوا وكانللت متزوجلة ألبللل اهللن ع لل امحلد امللني أللوا ) وزهريلة (زوجللة
عبللد اللأيللف امحللد وسللني اهتلللي ) وهللدى (زوجللة (حم للد علللي) بللليم حم للد اهتلللي )
وعللى (زوج لة عللدنام حم للد اه لراهيم بللل ي زيللد) ومللىن (تزوجمللا هللخ مللن نللاهلس )
وراهعلل ( زوجلة امحللد عبلد احلللليم عألار ) وامنلل( . )11وزوجتللل الهانيلة رايبللل منلر وسللن
عويناة وعببت عدنام وغسام وونام تزوجما رج من ناهلس .
 )2زوجتللل هنللت عبللد الللرويم حم للد يوبللف للل ن لزال  ،ع ل يف احللللاز إ ب للكن عللني
الباها غريب ع ام بنة 1225م  .ويكىن امحد
 )11زوجة عبد ام حم د فسيسي يوبف ملحم .
 )11ن يتزوج .
 )12زوجة حم د توفيق عبد ام وسن .
 )13زوجة وسن عبد ام السفهي علي االألرا .
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 )14زوجة عبد ام وسني ألراألع .
 )15زوجتل ممدية هنت عبد اللأيف حم ود ملحم .
 )16زوجللة (حم للد بللعيد) هللي رهلليده حم للد وسللني جعيللدي  .تللويف (حم للد بللعيد) يللوم
االود املوافق  1222/1/22م عن ع ر يناهز ( )62بنة .
 )11لبب عبد الرويم هو (محوده) توفيلت زوجتلل االوىل هلاهة وعببلت ثالثلة اهنلاء وهنلت إ
تزوج هنت عبد الرمحن صا ووراني وعببت ولد .
 )11زوجة ك ال حم ود هاهني .
 )12زوجة وال زهه هي هنت حم د عبد العزيز مصل محدام .
 )21راجع هامش رألم (. )1
 )21زوجتل هي لأيفل محد امحد داود .
 )22ألت ف هانفلار ألذيفة مدفع ببأت ألرب هيتل بنة 1211م .
 )23زوجة حم ود صا هي زريفل حم د الباروط عبد ا واد بلي ام .
 )24تللزوج وسللن ص للا ع للود ث للالص زوجللاة  :رفب للة عبللد احل للاج عبللد ام داود وعبب للت
غالللب  ،وكانللت متزوجللة ألبلللل منللر محللد امحللد داود  ،وعببللت منللل موبللى  .والهانيللة :
فا للل صللا وسللني هللني وعببللت اليف وعللا ف وهنللاة  ،والهالهللة  :مللن كفللر للال
وعببت هنتا  .تويف وسن صا علود يلوم السلبت املوافلق 1222/2/11م علن ع لر
يناهز (. )21
 )25زوجتل هي وجيمل عبد الرويم حم د اهو ضره زهرام .
 )26هناة صا حم ود علود  :رهيحلل زوجلة حم لد عللي حم لد عبلد البلاألي املشلد الزيتلاوي
( للدام ا للامع) وفا للل زوجللة عب للد الفت للاح (عب للده) امحللد ع للوده  ،وص للفا زوج للة داود
عه ام داود عه ام ا ر .
 )21ابتش للمد ع للا ف ع للود يف ايل للول ع للام  1211م مت للوثرا بل لراح اص لليب للا يف غ للار
الراة ابراليلية على لبنام ودفن يف يم الووداة يف ع ام .
 )21تويف فار زايد عود عن ع ر يناهز ( )11بنة .
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 )22زوجتل هنت زايد واج محدام .
 )31ويعرف هابم ورب .
 )31زوجتل هي هنت حم د صا دندوم جعيدي .
 )32زوجتل هي ضره صا حم د اهو صا داود .
)33
)34
)35
)36

زوجتل زريفل محدام حم د الأربه ألوا .
ويعرف هابم عبده امحد عوده وزوجتل هي فا ل صا عوده .
زوجتل هنت عبد الفتاح امحد هلش موايف .
يف ع ام .

 )31زوجة عبد الرويم حم د علي عبد الباألي املشد ( دام ا امع) .
 )31هناة حم د العلود  :عفيفلل (زوجلة زكلي بلعيد وسلن جعيلدي ) ،عزيلز (زوجلة كامل
رهلليد هغللدادي)  ،وصللفيل (زوجللة عبللد الكللرا عبللد ام محللوده  ،وكانللت متزوجللة ا للاه
ناجي ألبلل )  ،راهعل تزوجما هخ من وورام وعزيل (زوجة اهراهيم وسني ألراألع ) .
 )32زوجللة عبللد اللأيللف حم للد امحللد ع للود االوىل  :زكي للل عبللد الك للرا امحللد اهللو ب لللي ام
ونيللد وعببللت كايللد  ،حم للد  ،معللزوز  ،صللربي وفا للل  ،والهانيللة  :هللي هنللت وسللني
صا صويل زيد وعببت الباألني .
 )41هو توأم نيبال .
 )41هو توأم فادي .
 )42هناة عبد الفتاح امحد عوده  :عفاف زوجة حم د عه ام داود عه ام  ،ونزيملل زوجلة
حم للد صللا دنللدوم جعيللدي  ،و تللام زوجللة غالللب وسللن عللوده  ،ونبيمللل تزوجللت يف
هل للديا  ،ورل للام توفيل للت عزهل للاء ووجيمل للل تزوجمل للا هل للخ مل للن هل للديا توفيل للت هع ل للام يف
1222/11/1م عن ع ر 62بنة .
 )43هناة عبد اللأيف عوده  :بلوى تزوجما ك ال حم د وسلن صلا جعيلدي  ،ملروى
تزوجملا هشلله امحلد وامللد عصليده اهللو امساعيل وامملن هنللت وسلني صللويل  .وفا للل
عزهاء وامما زكيل عبد الكرا ونيد وساين .
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 )44زوجللة حم للد عبللد الفتللاح هللي فا للل صللا حم للد دنللدوم جعيللدي تللويف حم للد مسللاء
السبت 1222/12/11م املوافق  11رمضام 1421هل عن ع ر  62بنة .
 )45زوجة يوبف هي هنت يوبف حم د اهو الشيخ زيد .

ال السويافي في قلقيليه
العائكت السويافية في قلقيليه  :السويافي – قعدان – ق مير – الدعان – وبيقي (.)1
افلام  :ام اص هذه العلالالة ملن واموللة امحلد اهلو را يف السلاوية الواألعلة عللى ريلق نلايلس
البللد  ،رللال رام ام  .ويللذكر هلليو مم اعللم عصللبية واوالد عللم ود لللت العللالالة املللذكور يف
و للامولتني م للن محاي ل أللبيلي للل  :وي للث د ل آل الس للوياني وألع للدام يف وامول للة داود  ،ود ل آل
ألأ ه والدعا وهيبي يف وامولة هرا .
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وكام آل ألعدام وألأ ه ألد جاؤا اىل أللبيليل ألب آل السوياني  .وحلق م حم د السوياني ومعل
اهناؤه هعد ام اصاهوا دم  ،ويث ألت ألابم هن حم د السوياني اهنة ع ل وعريسما (وهو من عاللة
ثانية ) ليلة العر الم امرأ ع ل رفضت تزو ل اهنتما وزوجتما الهن ا يما فد عليم ا ألابم
املذكور ليلة عربم ا وألتلم ا  .ورو البات واهوه حم د وا وتل عن الساويةونزلوا أللبيليل ووالفوا
آل داود .
عبللب حم للد السللوياني جسللة اوالد  ،وبللبع هنللاة وألللد زوجمللن يف أللبيليللل وغههللا  ،واوالده هللم :
اهراهيم وعبد ام ومصأفى وألابم (ألت ألابم ا تل وهرب ون يعد ) و لي (ن يعبب) .
 431وذكللر اصلللمم
وردة هلللر الروبللام يف كتللاب تللاريخ هللر االردم وألباللمللا لبي ل
. 433
فددي ت ددر اف د ال ابددو يان فددي السدداوية  :لعل آل اهللو را يف السللاوية مللن عشلله الروبللام يف
أل لريت مسللا  ،وام أللليس يف ل لواء عللللوم  ،وهللم فللرا مللن اخلزاع ل يف الع لرا الللذين ينتسللبوم اىل ألبيلللة
زاعة من االزد البحأانية من ذريتل وارثة هن ع رو (مزيبيا) هن عامر مل الي ن الذي هاجر مع
ألبيلتل االزد هعد انفلار بد ملورب ونلزل ماملل يف احلللاز وتفرأللت هنلوه يف اللبالد وملنمم جفنلة جلد
الغساب للنة ال للذين نزل لوا الش للام ألب ل االب للالم  ،واالو واخل للزرج نزل لوا يه للرب  ،و زاع للة نزل لوا احلل للاز
وع لرام وم للنمم العتي ل نزلل لوا ع للام  .وتفرأل للت زاع للة يف الفتوو للاة االب للالمية يف ال للبالد ونزل للت
عشللالر م للنمم الع لرا يب للال هل للم اخلزاع ل ( )2بللكنوا الديواني للة جن للوب الع لرا  .وأل للدم اىل ه للر
االردم منمم ا وام رويس ونصه  ،ونزال منأبلة علللوم فخلرج ملن رويلس "الروبلام" يف أللريت مسلا
وام أللليس إ نزلللت ذريللة نصلله يف هللد وسللن ن لواوي جللرط ودع لوا هاخلزاعلللة وهللم مللن لواوللق هللد
وسن ويف رواية ا رى وردة يف معلم ألبال العرب لرضا كحاللة ج 45 / 2ام اصل الروبلام
يف عللوم من اخلزاعللة يف العلرا وا للق علليمم الروبلام هعلد جلدهم ليل هلن اهلراهيم اللذي ألاتل
هد كنانة وانتزا الزعامة منمم فبي لع فيما را فدعوا الروبام .
وارجل ام آل السللوياني يف أللبيليلل ومحولللة اهللو را يف السلاوية مللنمم  ،أي ملن الروبللام يف عللللوم
وألبلما من اخلزاعلة يف العرا  ،وذل لتأاهق االمساء يف الألرفني ال بلي ا امسلاء اهلو را  ،واهلراهيم
و لي ويث مسّى حم د السوياني هعض اهنالل  :اهراهيم و لي  .وعبلب اهلراهيم عبلد الكلرا وحم لد
 ،وعبب عبد الكرا وسن واهراهيم (اهو لي )  ،اما لي هلن حم لد السلوياني فللم يعبلب وتكلرار
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امسللاء اهلراهيم و ليل فلليمم يهبللت ام جللدهم االول هللو ليل هللن اهلراهيم املللذكور اعللاله الللذي لبللب
هايب را وام اعلم .
هذا وتوجلد ألبيللة ا لرى هابلم اخلزاعللة يف هلالد الغرهيلة ملن اللديار املصلرية واصللمم ملن بلنبس ملن
ألبيلللة للي البحأانيللة  .وابللتبعد كللوم آل السللوياني مللنمم وكانللت ِ
االمللر فلليمم يف اوالد يوبللف يف
مدينة بخا وابم جدهم  :ألِنلل هلن جلالد هلن ويلام هلن محيلد هلن زعل هلن عاللد  ،والليمم ينسلب
اهن فريا مبدم بنبس كام يف البحه يف مصلر ألوتل يف دار الراولة هالبلاهر  .فلر عشله الروبلام
يف نواوي عللوم النصايره  ،النّوول  ،السللي ام ومنلازهلم يف مسلا وام ألليس ورولاب وا ريلة ورول
منمم فريلق اىل الألهه هنلواوي لولكرم وبلكنوها  .وابلم جلدهم حم لد اهلراهيم ليل حم لد حمسلن
وسني الروبام اخلزاعلي ويعرفوم هآل اهو را .
مكحظددة  :عبللب اه لراهيم لي ل الروبللام اخلزعلللي ارهللع اهنللاء  :امحللد (اعباهللل هللالعيلوط مللن ألللرى
الناصر هفل سأني ولع ال اهو را يف الساوية من امحد هلذا )  ،حم لد (اعباهلل يف الأله )  ،عللي
( اعباهل هالدوا بب الدروز ) و لي (اعباهل يف ألريت مسا وام أليس مبنأبة عللوم ) .
 ) 1الذين قالوا ان ال بيقدي مدن السداوية هدم  :ابدراهيم محمدد قد ايه 23سدنة ومحمدد علدي ال دنم

13سنة وحسن سعادة  13سنة .

 ) 2اسددم كددد السماعد  :علددي بددن دعبد بددن علددي مددن تييددة سددليمان بددن فددرد السماعددي مددن اقددراج
ال وفة قديما .

قجرة يقم (-11أ)
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من اوالف آل داود

باللة آل السوياني
احمد (ابو يان ) 1

عه ام

(2ياكع قجرة -11ب)

ألعدام4

حم د 3

(ياكع قجرة )12هيبي(5ياكع قجرة -11ب)

لي  6اهراهيم  1عبد ام  )1( 1هناة

مصأفى 2ألابم11

عبد الكرا 11فا ل 12حم د13
وسن 14زريفل 15اهراهيم 16الد 21اهراهيم22

عبدال ريم 11قاسم باسم وسيم حسام
حم د ناصر وسن اهراهيم
موبى 11هدر حم د صا

مروام يوبف
امحد 12

عالشل21

حم د زكي 21عبد ام  22حم ود يوبف ( )11هناة
هنديل 23زكيل  24حم ود  25صبحل 26عزيزه 21
مصأفى
حم ود

يوبف
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هوامش قجرة يقم (-11أ) :
 )1يف الساوية .
 )2يدعى ألأ ه  ،ضاعت االمساء هني ألأ ه وامحد اهو را .
 )3نزل أللبيليل .
)4
)5
)6

راجع هلر رألم (. )12
راجع هلر رألم (-11ب) .
ن يعبب .

 )1ك للام ص للوتل ألوي للا كالرع للد  ،زوج للة اهل لراهيم حم للد ب للوياني االوىل ه للي  :هن للت حم للد
درويش الرايب من جللولية وعببت عبد الكلرا  .وزوجتلل الهانيلة هلي  :امنلل(ونحن)
عب للد ال للرمحن ألع للدام وعبب للت حم للد (اه للو عل لزاة)  ،وكان للت متزوج للة ألبل للل داود حم للد
االهبر داود وعببت منل فا ل وعالشل .
 )1هنللاة عبللد ام حم للد بللوياني هللن -1 :عالشللة (زوجللة امحللد يوبللف ألعللدام الهانيللة)
وكانت متزوجة وامد هيبي وعببت منل ظريفل (زوجة يوبف صلا ولالج االوىل) "ام
صللا وحم للد وزهللره"  -2 .ولي للل (زوجللة عيسللى الشللأار محللد عه للام النصللر ) -3
وامنل تزوجما هخ من ألوصني .
 )2زوجتل هي بعديل حم د هيبي ا ت امحد هيبي .
 )11ألت ا تل وغاضب ا وتل وهرب ون يعد .
 )11زوجتل هلي عزيلزه ليل ولالج وهلي ا لت حم لد البلاروط عبلد الغلافر عبلد ا لواد ملن
االم وامم ا عيشل يوبف بعاده .
 )12زوجة حم ود بوياني .
 )13اه للو عل لزاة وي للدعى "الع للاجز"  ،وزوج للة حم للد الع للاجز اهل لراهيم ب للوياني االوىل ه للي :
صللبحل مصللأفى بللوياني وعببللت  :الللد واه لراهيم  ،وزوجتللل الهانيللة هللي  :هنللت عبللد
الرمحن وسن ألعدام .
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 )14زوجتللل االوىل زريفللل وسللني هغللدادي وعببللت عبللد وفتحيللة زوجللة وسللن عبللد البللادر
عامر  ،وزوجتل الهانية هنت امحد عبد ام بوياني ،وعببت ارهعة اهناء وارهع هناة .
 )15زوجة عبد الفتاح حم ود عبد الغد زيد .
 )16زوجتل هي د ل صا عبد ا بار فريا .
 )11زوجتل هي هنت عبد الرويم مصأفى محد ام .
 )11ويعرف هابم لي .
 )12يعللرف هابللم (اهللو زكللي)  ،وزوجتللل االوىل عزي للزه مصللأفى ب للوياني وعببللت زكللي و4
هنللاة وزوجتللل الهانيللة مللن للولكرم مللن دار هللاهني وعببللت عبللد ام وحم للود ويوبللف
وبت هناة منمن زوجة وسن بوياني الهانية واال رياة تلزوجن يف رام ام ( )1وكفلر
ال ( )1والناصر ( )2وهنت عزهاء .
 )21زوجللة امحللد يوبللف ألعللدام الهانيللة وكانللت متزوجللة ألبلللل وامللد هيبللي .وعببللت عالشللل
بللوياني مللن وامللد هيبللي ظريفللل (زوجللة يوبللف صللا وللالج االوىل ام صللا وحم للد
وزهره) .
 )21تويف زكي صغها .
 )22زوجتل هي هنت صا عبد الرمحن وسن لباط .
 )23تزوجملا اهلو وسلد الألهاوي حم لود عبلد اللرويم امحلد عيسلى ون تعبلب .وهلي زوجتللل
الهانية وتوفيت ألبلل .
 )24زوجة حم د امحد ذيب ألأ ه .
 )25زوجتل هي فا ل اهراهيم حم د بوياني .
 )26زوجة حم د اهراهيم بوياني االوىل .
 )21زوجة امحد عبد ام بوياني االوىل وعببت اوالدا ماتوا صغارا وارهع هنلاة هلن  :زريفلل
وفتحية تزوجم ا ضاهأام من ا ليش االردني والهالهلة تزوجملا مهبلال ا لدا ملن وبللة ،
والراهعة تزوجما اهو ي حم د امحد فراج من كفر باها .
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 )21زوجة الد حم د بوياني هي هنت اهراهيم عبد الكرا بوياني وعببت  4اهناء وهنتلني
.
 )22زوج للة اهل لراهيم حم للد ب للوياني ه للي هن للت حم للود مص للأفى ب للوياني ون تعب للب و للا يف
الزرألاء واهتغ اهراهيم معل ا .
سكلة ال ق مير والدعان وبيقي

من احكج ال قريم

افلام  :ببق ام ذكرنلا اعلم ملن آل امحلد اهلو را يف السلاوية وهلم األلارب آل السلوياني()1
وألعللدام وهيبللي( )2وال تعللرف امسللاء االهللاء هللني اجللدادهم وهللني امحللد اهللو را يف السللاوية ،
لكن األوال الشيوخ تؤكد اعم األارب وعصبية .
 )1ام حم د السوياني وألأ ه وألعدام ليسوا ا و ولكنمم اهناء ع ومة .
 )2اما هيبي فلم يبر وسن عبد الكلرا بلوياني  15بلنة كلوم آل هيبلي ملن آل السلوياني ،
هين للا اكللد ذلل كل مللن اهلراهيم حم للد هللأاره 15بللنة  ،وحم للد علللي الصللنم 15بللنة ،
ذكروا ام آل البيبي من الساوية واعت دة اواهلم وام اعلم .
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قجرة يقم (-11ب)
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باللة آل ألأ ه و(الدعا ) وهيبي  /من اوالف آل
هرا
احمد ابو يان في الساوية1
عه ام (ألأ ه)

حم د السوياني

هيبي

حم د( 2الدعا ) ذيب 3

ألعدام

وسن 4حم د

امحد 6

فالم

عبد ام 5هنت امحد 21بعديل22

حم ود1

حم د2

د ل23

وجيل11

فيص  2 3+عه ام وامد عيشل 24باره
اكرم
امحد11

يوبف نبي

حم د

عبد ام 12

ظريفل25
عبد

عيشل1

حم د 13علي عبدالرويم وسن يوبف14

عدفان1+

حم د 15حم ود 16امحد 11عدنام 12
واين

هاهم11

حم ود
عر

عه ام علي حم د عبد ام هكر عبدام

حم ود
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هوامش قجرة يقم (-11ب) :

)1

ضاعت االمساء هني امحد اهو را والعالالة املتفرعة منل .

)2

ويعللرف ه ل (الللدعا )  ،زوجتللل امنللل وسللني حم للد مسيل  .نسللب نفسللل الل الصللو
فريا يف اتفا وص هينل وهني حم ود عه ام الصلو عنلدما لدم يف العسلكرية هلدل
الص للو مباه ل زوج مللن البب للر وبللل نفسللل هاب للم الص للو يف بلللالة احلكوم للة

)3
)4
)5

وهذل وص أو يف االبم احلبيبي واالص ام الدعا هو اهن عه ام ألأ ه .
زوجة ذيب ألأ ه هي هنت ضر العيساوي املصري .
زوجة وسن ألأ ه هي بعاد حم د الشني ولببما (والوه) .
يف ع ام .

)6
)1
)1

زوجتل عالشل مصأفى (عزوزا) هني .
زوجة امحد هدير حم د هدير .
زوجتل ولل هنت عبد ام حم د الدعا .

 )2بكن ع ام وعبب ارهعة اوالد  :فيص وثالثلة آ لرين زوجتلل زكيلل مصلأفى بلوياني
 ،توفيت هع ام وتزوج ثانية وتويف يف 1221/1/1م عن ع ر  62بنة .
 )11عبب ولدين .
 )11زوجتل فا ل امحد ووتري .
 )12زوجتل هي د ل لي عبد ام فريا .
 )13عبب جسة اوالد  :عدنام وارهعة آ رين .
 )14عبب ولدين غه معروفني  .نزل يوبف وا وتل ع ام وابتبروا ا عام 1221م.
 )15تويف اعزها .
 )16ألت عام  .1211ون يعبب .
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 )11زوجة امحد عبد ام دعا هي يسره امحد ذيب ألأ ه  ،كلام امحلد يع ل يف الكويلت
إ نزل ع ام يف ورب اخلليا عام .1221
 )11بكن هاهم ع ام وزوجتل هي هالل الب يوبف عكا .
 )12يف أللبيليل .
 )21زوجة عه ام هيبي هي هنت ع ل حم د هيبي .
 )21زوجة امحد هيبلي هلي امنلل اهلراهيم وسلن عنايلل  ،ألتللت امنلل اهلراهيم عنايلة يف وزيلرام
1261م هانفلللار ألذيفللة بللبأت عللى هيتمللا وكسللرة بللا زوجمللا الللذي ظل مبعللدا
على اثرها حلني وفاتل حنو عام 1211م .
 )22هي ام حم ود مصأفى حم د بوياني .
 )23هي ام امني عبد الرمحن صا ووراني .
 )24هي زوجة مصأفى عزور الشني وهي ام عالشة زوجة امحد ذيب ألأ ه .
 )25هللي ام صللا يوبللف صللا وللالج  ،وام ظريفللة هيبللي هللي عالشللل عبللد ام بللوياني
تزوجمللا امحللد ألعللدام هعللد وامللد هيبللي وعببللت منللل ارهللع هنللاة راجللع هلللر رألللم 12
وهامش  5لتل الشلر .
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باللة ال ألعدام يف أللبيليل
من احكج ال داود
افلام  :من ال اهو را يف الساويل ك ا ذكرنا باهبا  .ويلذكروم ام ال ألعلدام يف ا اروهلية

ودي لر الغص للوم و للولكرم ه للم األ للار م  .وينك للر الأبي للب ص للا حم للود ألع للدام م للن ا اروه للية
صللاوب تللرب التحاليل الأبيللة يف نللاهلس أللراهتمم لبعللدام أللبيليللل  ،ويللث ذكللر يل ام اصلللمم
مللن اخللي ل واعللم مللن األللارب ال هللاور يف اخللي ل  ،وام جللدهم كللام املله عللرب البعللدام يف
السمول الغرهية وذكر ام آل ألعدام يف أللبيليل هم األارب آل ألعدام يف هاألة الغرهية .
هين ا ذكر اهن ع ل الأبيب هفيق ألعدام رليس ا باء مستشلفى لولكرم الولدى هنلاة امحلد
يوبللف ألعللدام مللن أللبيليللل كانللت مريضللة يف املستشللفى هأ للولكرم عللام 1211م ام ألعللدام
ا اروهية وأللبيليل هم األارب وارج هذا البول واعم عصبية واألارب  .وام اعلم .

قجرة يقم ()12
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باللة ال ألعدام يف أللبيليل  /من اوالف ال داود
قعدان ابو يان
يوبف1

عبد الرمحن
وسن 11امنل  11نصره  12فا ل 13
وسني 14مصأفى 15عبدالرمحن
وسن16

امحد 2

اهراهيم  3حم د 4

هناة

( )4هناة5

امحد  6وسن  1حم ود 1
ماهر
عبد الكرا 11صا
هاني

عبد الرمحن حم د
علي

اهر حم د

علي اهرف وايف
فايز

وسني وسن لي اهراهيم
عصام جالل امحد حم د

هوامش قجرة يقم (: )12

ال اهراهيم

فؤاد

فتحي

الد2
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)1
)2

زوجتل هي بار اهو صب محدام ومسي اهنما ا "امحد الساره"
زوجتل االوىل من فالميلل وعببلت حم لد واهلراهيم والهانيلة عالشلل عبلد ام بلوياني وعببلت
ارهع هناة هن  :فا ل (زوجة يوبف صا والج الهانية)  ،راهعلل (زوجلة عللي وسلني
وسن ألعلدام )  ،عزيلز (زوجلة حم لد امحلد اهلو راجل نوفل ) ولأيفلل (زوجلة عبلد اللرويم
امحد اهو راج مصأفى نوف ) .

 )3زوجتللل مللن صلله امسمللا امنللل زعللرور  ،توفيللت الهالثللاء 1221/12/31م عللن ع للر 21
بنة .
 )4زوجتل من فالميل.
 )5هن  :راجع هامش رألم  2اعاله .
)6
)1
)1

ع يف ليبيا  ،إ ابتبر يف ع ام .
بيب.
بيب.

 )2ممند يف أللبيليل
 )11زوجتل ِ
وسن حم د داود االهبر .
ِ ( )11و ل ِ
لنحن ) زوج للة داود حم للد االه للبر  ،عبب للت م للن داود حم للد االه للبر هنت للني عالش للة
وفا ل  .وهعد وفا زوجما تزوجما اهراهيم حم د السوياني وعببت منل  :حم د اهو علزاة
و فا ل زوجة حم ود السوياني .
 )12زوج للة عب للد ال للرويم عب للد الغ للافر جب للاره  ،كان للت نص للره ألع للدام متزوج للة اوال عب للد ا ل لواد
الأوهابللي وعببللت منللل  :امن لل (مع يلللل) زوجللة عبللد الللرويم االهللبر  ،الهانيللة (ام حم للد
ويوبف وداود االهبر )  .وعببت نصره من عبد الرويم جباره حم د وظريفل .
 )13زوجة عبد ام حم د بوياني .
 )14بكن يف يم هال ة منذ عام 1251م  ،زوجتل هي عالشل داود حم د االهبر .
 )15اوالده يف ارهد .
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 )16وهللو يبلليم يف يافللا ألب ل عللام 1241م  .وال ي لزال موجللودا هللو واوالده هنللاك لغايللة تللاريخ
1222/3/21م .
 )11ابللتبر عبللد الكللرا ألعللدام يف ع للام وكللام معل للا ويللث نللزل فيمللا ألبل عللام  1261م ،
وحلق هلل ا وتلل صلا وفلؤاد وفتحلي هعلد ذلل لللتعلم إ للع ل وع وللوا يف اللبالد العرهيلة
إ ابتو نوا ع ام .
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ال لباط في قلقيليه
من احكج ال داود

افددلام  :مللن هلللد هرهيللا ن لواوي غللز  ،وذكللر يل امحللد حم للد احلللاج وسللن ام تللاجرا مللن آل عبللد
الباري من غزه ذكر لل ام تار هرهيا يف عمد االجنليز كام من آل لبلاط وامسلل عبلد اللرمحن لبلاط .
ك ا ذكر ام اصلمم من عشه " األريزم( " )1يف غزه ونواويما .
خرج كدهم مناا با نامه ومعه من اقايبه حسين توفيق ف ر اهلل وابو حمد محمد القرعاو

ومعام ا نامام لبا لمراعي خ به وقي بسبا دم فنمل ابن ف ر اهلل الشيخ مدوفم  ،وقددم
علي لباط وابو حمد محمد القرعاو الددل سدر سدابا اوال  ،ردم افتقد الحداج حسدن لبداط الددل
قلقيليه وبقي القرعاو فدي سدر سدابا واسدتو ناا  .وحدالف الحداج حسدن علدي لبداط ال داود

وتموج فسا محمود فالا عوده القيسي وعقبت منه  :اسعد وسعيد ويوسدف  ،و دان متموكدا

قبلاا فالحة فالا الس يا حسن فبر وعقبت  :محمد ومحمود وعبد اهلل وعبد الرحمن
 ،ان تلل في اواخر العاد الع مافي التر ي  .وفي عام الن بدة 1212م هداكر ال ف در اهلل
والقرعدداو الددي قلقيليدده  .وتددموج محمددد حمددد محمددد قرعدداو  :عائشدده محمددد الحدداج حسددن

لبدداط وعقبددت مندده  :فا مدده (ام عددادل محمددد فايددد) وبعددد وفدداة نوكاددا محمددد  ،تموكاددا اخددوه
محمددود حمددد القرعدداو وعقبددت مندده فسددر وبنددات وتددوفي محمددود فددي قلقيليدده وسددافر ابندده
فسددر للعمد فددي ال ويددت  ،وفددي حددرب السلدديج 1221م عدداد الددل عمددان وسد ناا وعقددا

ستة ابناء .
وحدرني فالا عبد الرحمن الحاج حسن ان سبا تسميتام لباط هو ان كدهم ان فاحا
ا نددام  ،ف لددا مندده كيرافدده حليبددا فقددال لدده  :الحليددا ل بدداط أ

يددر واع دداه مددا اياد فلقددا

"لباط"  .وت ر ان افلام من عرعر في الحجان  ،واالفا افام من عشديرة اقريدمم مدا ت در

ابو ان احمد محمد الحاج حسن  23سنة .
1
51
642
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1
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هلر رألم (-13أ)

باللة آل لباط يف أللبيليل
من اوالف آل داود
علي لباط 1

هنت 4هنت 5احلاج وسن6

فا ل 2هنت3

عبد الرمحن 1حم ود  1عبد ام 2ابعد 11بعيد 11حم د 12يوبف13
صبحيل 14امحد  15وسن  16بعيد 11
هشام وسام
حم د

ي

حم ود ( 32له اوالد في البراني )

مسي

امحد حم د

2+

فرا

تيسه اياد ع اد عادل عالء حم د
اهراهيم عبد اللأيف 11فا ل12

صا

اء توفيق
مصأفى

خلي عميم خلدون خالد 23وكيه
عبد اللأيف عدي

درويش تبي الدين اهرف ألتيبل
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أليس
ك ال

حم د
عبد الرمحن

عزمي

قجرة يقم (-15ب)

باللة آل لباط يف أللبيليل
من احكج ال داود
الحاج حسن
عبد الرحمن محمود عبد اهلل 2اسعد 13سعيد

محمد يوسف15

امين  21امنه 22نييسه 25ن يه 21عبد الرحيم 23بنات

حم د ع ر عبد ام هالل

(ياكع قجرة -15ج)

صا

حم د بعيد مصأفى عبد الكرا
يابر ماهر بفيام يوبف
يوبف علي بعيد حم د
مازم هابم ماجد ادي يوبف
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باللة آل لباط يف أللبيليل
من احكج ال داود

قجرة يقم (-15ج)
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الحاج حسن
عبد الرحمن محمود عبد اهلل اسعد سعيد محمد 12يوسف
امين 55ل يسه 21عائشه  22امينه 22حسين حسن 53اهر 52فادف عسيسه23
احمد51

حم د
فاكي 51ابراهيم
نضال

عصام حم د بالد رالد

امحد

 53كمال عبد المعم هشام بسام عدفان

الد منذر وسن معاوية 36

وال  31ماجد وليد ااد فرا

اهر ايماب

هشار غازي 31عدنام تيسهيوبف مصأفى حم د

واين وازم يابر بعيد
وال نال

درويش امحد

لؤي امحد ار
زياد

هوامش قجرة يقم (-15أ -15 ،ب-15 ،ج) :

الد
مؤيد

امين
ممند

امحد
امحد
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-1

(فمل سر سدابا) وسد ناا هدو والقرعداو وتملّدل فيادا امك دا ونوج معظدم بناتده

فياا .تموج اوال فالحه فالا حسدن فدبر وعقبدت محمدد ومحمدود وعبدد اهلل
وعبد الرحمن رم تموج فسا محمدود فدالا عدوده وعقبدت ابنداءه االخدرين اسدعد
ويوسف وسعيد .

-2
-3

ام عه ام امحد ل من كفر باها .
زوجة نوف صا نوف (ن تعبب) .

-4
-5
-6
-1

زوجة عبد ام عبد البادر ويلوز ( ن تعبب) .
غه معروفل.
نزل أللبيليل .
زوجتل رفبة روب من وبلل .

-1
-2
-11

زوجتل هي باره عبد الراز الشنأي .
زوجتل هي ِ
وسن عبد احلفيظ احلاج عبد ام الداود .
هنللاة ابللعد احلللاج وسللن ِ :
وسللن زوجللة صللبحي اه لراهيم عنايللة  ،ووفصللة زوجللة
حم للد رهلليد للدرج  .وزوجللة ابللعد هللي بللعد رهلليد للدرج ارملللة مصللأفى وسللن
هريللم وعببللت مللن مصللأفى  :وسللن  .كللام ابللعد كاتبللا يف الللس حملللي أللبيليللل يف
عمللد اللرليس حم للد البلبيلللي عبللد الللرمحن وسللن صللربي يف اعلوام 1222-1221م
.

 -11ألت يف احلرب االوىل عام 1211م .
 -12تزوج حم د احلاج وسن ثالص نساء االوىل  :امنل صا محدام نزال وعببلت امحلد
ووسن وامينل (زوجة علي عبد ام اهو ضر ) وعالشة (زوجة حم ود محد البرعلاوي
"ام فخ للري" ) والهاني للة :هن للت عناي للة وعبب للت هنت للني ،والهاله للة  :ب للعاد عب للد الل لراز
الشنأي وعببت اهناءه اال رين .
 -13زوجتل هند عبد الرمحن مصأفى احلاج محدام وامما ولو هكر الباها .
 -14زوجة وسن حم د وسن احلاج وسن .
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-15

(اهو رياض) وكام مؤذنا لل سلد البدا  ،زوجتل لبنانية .

 -16زوجة وسن حم ود احلاج وسن االوىل  :من ألرب وعببلت توفيلق  ،والهانيلة -- :
 ---من ِم ْسكة وعببت اال رين . -11هاجر بلعيد الللى الربازيل حنلو علام 1251م زوجتلل االوىل و فلا عبلد الفتلاح حم لد
العبّللد (ام حم للود ) و 1هنللاة  .والهانيللة هرازيليللة وعببللت لفللا  ،تللويف هنللاك حنللو عللام
1212م .
 -11زوجتللل زكيللل عبللد ام وسللن لبللاط  .ألتل عبللد اللأيللف عبللد الللرمحن احلللاج وسللن يف
معركللة هيللار عللد عللام 1241م  ،وتزوجللت زوجتللل زكيللل عبللد ام احلللاج هعللده ا لاه
اه لراهيم وعببللت مللن االول وجيللل و الللد ون تعبللب مللن الهللاني  ،وتللزوج اه لراهيم عبللد
الللرمحن احلللاج وسللن عليمللا زوجللة ثانيللة هللي هنللت حم للد اهللو ديللل مللن الشلليخ مللونس
وعببت منل اهناءه .
 -12زوجة عبد ام يوبف العيلي .
 -21زوجتل هي هنت ع ل مصلأفى  .علني االبلتاذ اللد ملديرا ملدربلة السلعدية الهانويلة
يف أللبيليل هتاريخ 1221/1/2م .
 -21زوجتللل االوىل رمسيللل حم للود عبللد احلللاج داود وعببللت صللا و 2هنللاة  ،والهانيللة هللي
لأيفل حم د وسن لباط وعببت اال رين .
 -22ام غازي امحد حم د احلاج وسن .
 -23ام وسن امحد وسن هعيب .
-24
-25
-26
-21

ام وجيل عبد اللأيف عبد الرمحن احلاج وسن .
تويف اعزها متكمرها وهو يع يف رأ العني حنو عام 1246م .
زوجة صديق داود ولوي (ام زياد).
زوجة امني عبد ام وسن لباط .

-21
-22

ام فخري حم ود البرعاوي .
ام رهيد علي عبد ام اهو ضر .
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-31

زوجة وسن حم د احلاج وسن هي صبحية حم ود احلاج وسن .

 -31زوجتل امنل عبد ام احلاج وسن لباط .
 -32كام يع يف العرا منذ حنو عام  1261م وتويف هناك عام 1212م .
 -33زوجتل هملل هاهم عبد حم ود وسن هريلم .
 -34زوجة ناجي وسن حم د احلاج وسن هي هنت حم ود محد حم د البرعاوي .
 -35زوجة زهه حم د هعيب االوىل .
 -36ابتشل ل ل ل ل للمد يف االنتفاضل ل ل ل ل للة هرصل ل ل ل ل للا جنل ل ل ل ل للدي اب ل ل ل ل ل لراليلي يف أللبيليل ل ل ل ل للل هتل ل ل ل ل للاريخ
1212/11/1عن ع ر يناهز ( )13بنة .
 -31ابتشللمد يف االنتفاضللة عللن ع للر ينللاهز ( )21بللنة هتللاريخ 1212/11/6م ألللرب
عللر االردم هرص للا دوريللة عس للكرية اب لراليلية وه للو صللاول الف لرار ال للى ه للر االردم
ويث كام مألوها للسلأاة العسكرية االبراليلية .
 -31زوج ل للة غ ل للازي ه ل للي فا ل للل عب ل للد ال ل للرمحن حم ل ل لد داود  ،ت ل للويف غ ل للزي ي ل للوم االرهع ل للاء
1226/1/11م عن ع ر يناهز ( )62بنة .
 -32تويف حم ود بعيد احلاج وسن يف ع ام يف  1222/4/1م .
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ال ف ر اهلل  /اقايب ال لباط .
(من الشيخ موفم)
افلام  :من الشيخ ملونس  /نلواوي يافلا  ،وبلبق ام ذكرنلا اعلم األلارب ال لبلاط ملن أللبيليلل
وال البرعاني من كفر باها  .وألبلملا ملن هرهيلا  /نلواوي غلزه جلاءوا منملا ألبل حنلو  161عاملا
أليل هسلبب دم او لبلا ملراعلي صلبة ملواهليمم  .فنلزل نصلر ام الشليخ ملونس ونلزل ال لبللاط

والبرعاوي كفر باها إ انتب ال لباط اىل أللبيليل وهبي البرعلاوي .يف كفلر بلاها اىل ام هلاجر
النللا منمللا عللام النكبللة 1241م هسللبب اوللتالل اليمللود لللبالدهم  ،وهللاجر ال نصللر ام اىل
أللبيليللل وابللتو ن اكهللرهم فيمللا عللام 1241م  ،وكللام علللي امحللد نصللر ام ألللد زار األللار م يف
ألأاا غزه وذكر ام ابم األار م هنلاك ال األريلزم واعلم ألبلملا ملن رلال احلللاز  .واالصل ملن
رال بوريا وألبلما من هالد وارزم الةك انية هشلر رلال ايلرام وام هلذه الببالل أللد ابلل ت
ووسن ابالمما .
وكانت متعصبة للدين  ،و
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قجرة يقم ()11

باللة ال نصر ام
ف ر اهلل
توفيق
وسني

تيم

امحد 1

محمد
ل س ددي توفي ددق  5حس ددن يق دديد احم ددد عب ددد اهلل

الح دداج عل ددي محم ددود
عبدالرحيم2

يبحي

فالا

كااد  3فسيم سليم

كمال سسيان

سميا سمير

نصر ام
(امحد فؤاد)  4امني اهراهيم5
حم د

ار

هوامش قجرة يقم (: )11
)1

زوجتل عالشل يوبف محد نوف من أللبيليل .

امساعي

311

)2

تويف ون يعبب .

)3

زوجتللل امنللل عبللد ام احلللاج وسللن لبللاط  ،تللويف توفيللق امحللد نصللر ام  .وتزوجللت ارملتللل
امنللل هعللده امحللد حم للد احلللاج وسللن لبللاط وعبب للت مللن االول "ر للي "  ،ومللن الهللاني
غازي وا وتل .

)4
)5
)6

زوجة (امحد فؤاد) هي امنل ألابم صا امحد داود .
زوجة اهراهيم هي هنت ابعد اهراهيم عياط .
زوجللة جمللاد هللي هنللت رهلليد اه لراهيم رهلليد داود  .ويع ل جمللاد يف االمللاراة العرهيللة
املتحد 1221م

ال البغدادي يف أللبيليل
من احكج ال داود
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افددلام  :مللن هغللداد يف العلرا  ،وكللام كهلله مللن اهل هغللداد ألللد نللزح عنمللا اىل مصللر فلرارا مللن
وجل املغول الذين غزوا الدولل العبابية وها وا هغلداد واوتلوهلا وابلبأوا الدوللة العبابلية عللى
يللد هوالكللو املغللويل عللام  656ه ل املوافللق 1251م  .فنللزح كهلله مللن اه ل هغللداد (ومللنمم ال
البغللدادي يف أللبيليللل ) ونزل لوا هلبلليس يف مصللر  .وهب لوا فيمللا آيل عمللد حم للد علللي هاهللا وولللده
اهراهيم هاها ويث البوا اهايل هلبيس وغهها هدفع الضرالب الباهةل وجندوهم هلالبو فملرب
حنللو بللتة االف مص للري آيل فلسللأني وبللكنوها يف الره للع االول مللن الب للرم التاب للع عش للر م للن
بللنة 1131 – 1111م وممللن فل ّلر آيل مصللر مللن هغللداد امحللد هللن اخلليفللة املستعصللم العبابللي
ونصللب ليفللل فيمللا ولع ل ال هغ للدادي مبصللر مللن ذريتللل  ،وكللام أل للد للرج مللن هلبلليس ارهع للة
ّ
اهخا من ال البغلدادي نلزل ملنمم امحلد اهلراهيم البغلدادي أللبيليلل ونلزل يوبلف وحم لد اهنلا
علللي هغللدادي يف ألأللاا غللزه (ويوجللد مللن ذريتم للا االم 1215م اعللة يف لليم ال لربيا ) .
ونللزل عب للد العزيللز ه للن حم للد يف ص للفد وه للاجرة ذريتللل ع للام 1241م ال للى ب للحاب يف ه للر
االردم وبكنتما .
ووص ماهر حم د هغدادي على هلر آل البغدادي من األلار م يف غلزه ورد فيملا ام جلد آل
البغللدادي يف غللزه ومصللر وأللبيليللل وبللحاب يف هللر االردم امسللل عبللد اهلللادي وهللو مللن ذريللة
جعفللر (حم للد البللاألر ) هللن علللي زيللن العاهللدين هللن وسللني هللن علللي هللن أيب الللب وهللذا أللو
فلعفر ليس هو حم د الباألر هن علي (زين العاهدين) هن احلسني هن علي هن أ اللب وامنلا
هللو اهنللل واألللول لعلمللم مللن جعفللر الأيللار هللن أيب الللب هللميد مؤتللل  ،ومللن ذريتللل جعفللر هللن
موبى هن اهراهيم هن امساعي هن جعفر هلن اهلراهيم هلن حم لد هلن عللي هلن عبلد ام هلن جعفلر
الأيللار وهللو جللد هللد ثعلللب يف صللعيد مصللر  ،ومللنمم هنللو جعفللر يف لحللل والربجللني هن لواوي
ابيوط مبصر  ،ولعلمم من جعفر هن اهراهيم املذكور اعاله هدلي ورود ابم اهلراهيم يف هللر
بلاللتمم وهلو جلد آل البغلدادي يف أللبيليلل  .وا وتلل ارهعلة هلم  :عبلد ام ومصلأفى ن يعببلا
 ،وعلللي ذريت للل يف غ للزه  ،وراه للع عب للب حم للد وعب للب عب للد احل ي للد وعب للد ال للرمحن وذريتم للا يف
هلب لليس مبصللر  ،وا و للا عبللد العزيللز ذريتللل يف بللحاب وك للام ألللد ن للزل يف ص للفد اوال ك للا ورد
اعاله .
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قجرة يقم ()13
ال البغداد  /في مه
بغداد 1
عبد الااد 52
م

سل 2علي5

1

حم د
علي

ابراهيم 3

يوبف (تاهع الصفحة الالوبة)
عيسى
امحد وسام صالح حم د حم ود

حم ود

عب ددد الاد دداد  1احم ددد

احمد ددد عب ددد الد ددرحمن

الستاح

اياد

محمد
حاتم

محم ددد عبد ددد

جماد

عبد الفتاح
عددوض

عبد اهلل 3

ا ددرم
هي م
اياد

حم د

ك ال1

فتحددي عبددد ال دريم عمددر
عبد الستاح عمر
يحيل

فادي

محمد

حم د

حم د

علددي

محمد
فائ

محمود

يوبف

يوبف

كمال
مروان

ايمن

احمددد

محمد محمد
يامم

وليد

عبد

يوبف حم د ماهر
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وسن

زياد

امحد

حم د وليد

ع اد حم د اياد رهاد عاد

ماهر

عبد اللأيف علي امحد حم د عبد الناصر
 2+عبدالرحمن  1+احمد

خالد 2+هشام 1+

قجرة يقم ()13
تابع قجرة ال البغداد في مه
علي
حم د

يوبف
اهراهيم
صربي
اهراهيم
عالء
عبد ام
لي

لي

عبداحلافظ عبدالعزيز امحد حم ود
عر

حم د

علي حم ود
عبدالفتاح

حم د

الد يوبف

علي

رأفت
حم د

هاني حم د

حم د حم ود امحد
رالد رياض حم د ممند ممد ادهم
ماهر بمي بامي حم ود
وبام عبد ام عبد الرمحن زكريا صال
بامي مسه حم د عدنام جماد وليد رهاد

ال

عيسى حم ود

314

امحد

حم د

هكر ضياء

وسام
ابامل علي عبدالرويم صال

صالح
امحد عبيده محزه يوبف
تابع قجرة يقم ()13

تابع قجرة ال البغداد

 -ال البغداد في سحاب في قرف االيدن وم ر

315

بغداد
عبد الااد
مصأفى 2علي3

اهراهيم 5

4

عبد ام

عبد ام 6

حم د

عبد احل يد

(تييته في م

ر)

امحد

عبد العزيز (تييته في سحاب)

عبد امين انور
وسد

عبد الرمحن

(تييته في م ر)

عبد ام حم د اهراهيم
حمسن

ماجد

وسني

وسن

وسني علي عبد الراز حم د
وسن
وسني
حم د
معت م

مايوب حلمي دييد عمر علي

كمال

اوسام
عبد الراز
عر

حم د عدنام

وليد

امحد وسني يوبف يونس
تابع قجرة يقم ()13

تابع قجرة ال البغداد /سكلة ال البغداد في قلقيليه
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امحد البغدادي 2

بيد
احلاج وسني 11وسن  11علي  12فا ل  13حم د  14حم ود15
زينب  16منره  11زريفل 11امحد 36بعديل  12امينل31

يوسف 21

امحد 31عالشل35

حم د  22هريفل23
وسني هغدادي 21عزام ماجد يابر
نالل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل اي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاد
بعديل34
نادر
نبي

حم د

غالب ماهر الد رالد
غيث

امحد

رهيد  24فا ل 25عريفل 26ابعد21
وسن21

منر  31عالشل 31صبحيل 32

كام 22

ايماب اء عالء نسيم رهيد رهاد ع اد
كام حم د

امحد

حم د

هوامش قجرة يقم (:)13

امه

مازم هابم يابر 33هاهر عصام هسام
ع ر ادهم أليس

علي

منر
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)1

ويعرف هابلم جعفلر وهلو  :جعفلر "حم لد البلاألر " هلن عللي زيلن العاهلدين هلن وسلني

)2

هللن علللي هللن ايب الللب (.ويف هللذا االبللم أللو راجللع الشللرح يف اصل آل البغللدادي
يف الصفحة االوىل اخلاصة م ) .
نزل يف غزه .

)3
)4
)5
)6

نزل يف غزه .
غه معروف امسل ونزل يف مصر .
نزل يف أللبيليل .
نزل يف غزه .

)1
)1
)2

ن يعبب .
وهو يع واليا رليس هلدية الربيا .
نزل يف أللبيليل ولل اهناء عم واألارب نزل هعضمم ألأاا غزه وتزل ا لر صلفد وروللت

ذريتل عام 1241م اللى بحاب هشر االردم  ،وهبي ا روم يف هلبيس يف مصر .
 )11تللزوج احلللاج وسللني البغللدادي ارهللع نسللاء االوىل مللن يافللا ن تعبللب  ،والهانيللة وسللنل
ا للوهري مللن بللاأليل عببللت ولللد مللاة صللغها والهالللل مللرا م لن ام الفحللم ارملللة ا يللل
حم للود وعببللت منللل زينللب ومنللره وبللعديل وامينللل وكانللت ألللد عببللت مللن ا يللل حم للود
امحد وعالشل (زوجة وسن بالمل الفتووي من من بلاأليل ) والراهعلة  :فا لل واملد
موايف وعببت امحلد وزريفلل اللت تزوجملا اوال صلا فلريا وعببلت منلل د لل (زوجلة
اه لراهيم عب للد ب للوياني )  ،وابتش للمد ص للا فل لريا يف ث للور 1236م فتزوجم للا وس للن
عبد بيوياني وعببت منل عبد الكرا وفتحية .
 )11ن يعبب .
 )12زوجة علي بيد امحد هي عديلل موايف .
 )13هي ام حم د مصأفى هي .
 )14تزوج حم د هغدادي عديلل موايف ارملة ا يل علي وعببلت ملن عللي  :ابلعد ورهليد
ومن حم د يوبف.
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)15

زوجة حم ود هي مرا من ام الفحم .

 )16زوجة ابعد علي هغدادي  ،وكانت تبول ام اود األار م رول رلاال ونلزل صلفد ،
واتصلت امرأه من ع ام هال البغدادي وهلا ا ت وابم اهيما حم د توفيلق البغلدادي
وجاءتا اىل الضفة مع زوجيم ا مع السلأة بنة 1226م وبكنوا رام ام .
 )11زوجة بليم وامد موايف .
 )11زوجة وسن عبد الكرا بلوياني ( ام عبلد الكلرا وفتحيلل) وكانلت زريفلل متزوجلل ألبللل
صا عبد ا بار فريا وعببت منل د ل ( زوجة اهراهيم عبد الكرا بوياني ) .
 )12زوجة عبد البادر وسن عامر .
)21
)21
)22

زوجتل هنت حم د بليم موايف .
زوجة يوبف هغدادي هي عيشل عبد الرويم من عنبتا ..
زوجت للل ه للي ص للديبل هن للت عب للد الك للرا وام للد م ل لوايف  .ت للويف ي للوم الس للبت املوافل للق

 1215/4/6عن ع ر يناهز ( )54بنة .
 )23زوجة امحد وسني هغدادي .
 )24زوج ل للة ره ل لليد هغ ل للدادي االوىل  :ه ل للفيبل الفح ل ل م ل للن عنبت ل للا وعبب ل للت زريف ل للل ام من ل للر
العاهللديش م لوايف  ،وزوجتللل الهانيللة  :زهللره حم للد ألابللم م لوايف وعببللت كام ل ووسللن
وثريا ( زوجة علي امساعي ألراألع ) .
 )25زوجة امحد عبد الفتاح الشلش .
 )26زوجة حم د عبد الفتاح الشلش .
)21
)21
)22
)31

زوجة ابعد علي هغدادي هي زينب وسني هغدادي .
زوجة وسن رهيد هي هنت اهو مين من فلل .
تويف اثر مرض وهو هاب وزوجتل هي عزيزه حم د عوده .
تزوج امرأتني االوىل فمي ل بعيد بليم موايف وعببت اوالده والهانية من جيت .

 )31زوجة صا وسنني .
 )32زوجة امحد حم د صا عامر .
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)33

ويعرف هابم ابعد .

 )34زوجة يوبف وسنني علي ا ر وكانلت ام بلعديل وهلي فا لل وسلن اهلو ذيلاب
متزوجة مصأفى اهلو زيلد ملن فللل وعببلت اهلراهيم وهلو ا لو بلعدية وامحلد ملن االم
 ،ووضللر اهنللل ابللعد مللن ع للام يسللول عللن وديللع وسللنني (اهللن ع تللل ) وألاهلتللل يللوم
1226/2/23م وعرفتل هيت وديع .
 )35وهل للي ام عبل للد ام وسل للن بل للالمل الفتل للووي وام وفية ل للل زوج ل للة حم ل للد بل للليم م ل لوايف
الهانية.
 )36زوجة امحد وسني هغدادي هي هريفة يوبف حم د هغدادي .
 )31امينل وسني هغدادي هي زوجة عه ام امحد عامر .
 )31زوجة امحد حم ود هغدادي هي فا ل وسلن اهلو ذيلاب ارمللل مصلأفى اهلو زيلد ملن
فلل (راجع اهلامش  34اعاله ) .
 )32مللن ذريللة جعفللر هللن حم للد البللاألر (وللليس اهنللل لصلللبل ) مللن اعبللاب احلسللني هللن علللي
اهن اهلي الب وسب زع مم .

ال ابو حسنين وحجول  /الم ايوة

من احكج ال داود
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اف ددلام  :م للن مص للر  ،م للن العامري للة م للن ضل لواوي االب للكندرية ولعلم للم م للن ه للد ع للامر ه للن
صعصلعة البيسللية ملن هللد هللالل هلن عللامر ومللن هلد مشللرف هلن االثللب هللن هلالل هللدلي كنيللة
اهو مشرف الود اجدادهم .
ألدم جدهم وسن وسنني من مصر مع كهه من املصلريني الللى فلسلأني يف عملد حم لد عللي
هاها هرها من ا ندية ومن دفع الضرالب الباهةة الت فورضت عليمم من وكاممم .
نزل وسلن وسلنني يف أللبيليلل والتحلق اموللة داود  .وذكلر هلخ ملن ديلر اللبل ملن عالللة
وسللنني فيمللا ام آل وسللنني يف أللبيليللل وديللر الللبل هللم األللارب وام ابللم جللدهم يف ديللر الللبل
وسنني اهو جبل واعم ألب ذل من مصر  .وام اعلم .

قجرة يقم (-13أ)
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باللة آل ولول ومصأفى اهو وسنني
حسنين
حسن 1
علي 2

وسنني(ياكع قجرة يقم-13ب)

وسن ( 4ولول)

مصأفى3

ام السعد5

اهراهيم 1بعديل 2فا ل 1علي6
نصر11
امحد حم د

عب  11حم د 12بفيام 13ع ر 14اهراهيم 15غسام امني16
هناة علي عبد ام

ماهر

بالد زياد بليم اهراهيم ثالر غسام

لي

يوبف 22زاهي 23حم د

مسه حم د علي امحد
عبد العال 11مشرف يوبف 11

عبد الرمحن 12فا ل 21امحد 21حم د

عبدالرمحن 1+
عكء فوي عبد الرحمن هي م ماهر هشام
1

يوسف احسان اقرج
 1عيد فضي

وسن وسني علي
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ه ل لللر رأل ل للم

باللة آل وسنني املصارو
(-16ب)
حسنين
حسن 1
علي 2

مصأفى3
صفيل 25

نصره 24

وسني 26

يوسف 22خديجه 53علي51

وسني

(ياكع ال سحة الكحقة)
()5هناة امحد  42حم د 43

ي

ثالر

يوبف صا

عالشل 21

حم ود21

محمد 52فالا 55احمد51

وسني 35حم د 36امحد31
مشمور هاهر فيص

وسنني

اهراهيم44

عه ام غامح عبد الغد 45بلي ام علي46حم ود

اهراهيم وسن نضال جابر نادر حم د

مناض

لي
افم

علي

ناصر

محمد

م

منير

عبدالرويم ع ر 41عبدالفتاح
م

سل 52محمد 52سعيد13

مهبال هريف عه ام وجيل
سل

يوبف

محمد

ماكد علي وكياه11
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ابراهيم

محمد عبد الرحمن علي

تابع قجرة يقم (-13ب)
تابع سكلة ال حسنين الم ايوة

حم د 32

امحد (34اهو صبر)

صا 33
وسام وسنني زاهر

اكرم صا
صبر
ايماب

حم د هادي ع اد
ماجد
امحد

الد

صا

نبي
غازي حم د عبدالرمحن

ااد حم ود

وليد

حم د )1( 41هناة

حم د امحد

توفيق يوبف غازي جماد ماجد 42هنت 51
حم د
الد

امين

ال ناصر
فيص

هوامش قجرة يقم (-13أ -13 ،ب) :
-1
-2
-3

نزل أللبيليل (وكنيتل اهو وسنني ) وغلب هذا االبم على العاللة .
(وكنيتل اهو ولول ) .
(كنيتل اهو ِمشرف) .
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-4

(ولللول) وهللو ا للو منللر موبللى محللد مللن االم .زوجتللل بللعاد علللي البغ ل مللن هيللار

-5
-6

عد  ،ا ت وسني البغ .
زوجة وسني وسن اهو وسنني .
زوجتللل هللامية علللي امحللد وللالج  .ألتل علللي وسللن ولللول واهنللل بللفيام يف وللرب

-1
-1

وزي لرام عللام 1261م يف غللار للالر علللى السلليار الللت كانللا يسللتبالعا يف نزووم للا
اللى ناهلس ألرب هلد الفند ونزح اوالده ومعمم اممم اللى هر االردم .
زوجتل ولي ة حم ود اهو ضر من هيار عد وهي هنت التل .
زوجة علي وسني وسنني .

توفيللت بللعدية ولللول عنللدما بللبأت يف هئللر مللاء أللبيليللل وهللي تنش ل املللاء ويللث
-2
اعار جانب البئر وا رجت عةاما هعد اهمر عند تنةيف البئر يف زمن االتراك .
 -11زوجتلل مللن آل ماضللي ملن جبللع ( نلواوي ويفلا ) و للرج للع ل يف الريلاض حنللو عللام
1211م .
 -11زوجتل هنت عبد اهلادي حم ود عبد اهلادي من هاألة احلأب .
 -12تويف ادص به يف هر االردم  ،زوجتل مصريل .
 -13ألت علي وسن ولول واهنل بفيام يف ورب وزيرام عام 1261م يف غلار لالر
على السيار الت كانا يستبالعا يف نزووم ا اللى ناهلس ألرب هلد الفند .
 -14يع يف امريكا .
 -15عبب هناة  ،ع يف السعودية وبكن ج ّده .

 -16بكن مرج احل ام من ضواوي ع ام وهو صيديل .
 -11عبب هنت .
 -11يكللىن (اهللو االبللود) هللاجر عللام 1241م ال للى املزرعللة ألللرب الزيللب  /ن لواوي عكللا
للر هيللار لللل فيمللا ( )151دومنللا ونللزح اهنللل حم للد ال للى لبنللام
وابللتو نما وكللام ألللد هل ّ
واوالده وهللم يف لليم عللني احللللو يف جنللوب لبنللام منللذ عللام 1241م  .وألللد تللزوج
يوبللف مصللأفى اهللو وسللنني زوجتللني  :االوىل مللن دار الني ل مللن يافللا وعببللت عبللد
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الرمحن وحم لد وفا لل (زوجلة يوبلف وسلني وسلنني)  .والهانيلة ملن دار علوض ملن
املزرعلة وعببلت امحلد وكلام ليوبلف امللذكور ا لو ألتللوا او فبلدوا يف احللرب العة للى
عللام 1211م مللنمم عبللد العللال ومشللرف وعبللب ك ل واوللد منم للا هنتللا وألللد تزوجتللا
من اغراب .
-12
-21
-21
-22

بكن ناهلس حنو عام 1261م .
زوجة يوبف وسني وسنني ام وسني وحم د وامحد .
بكن يف املزرعة ألرب الزيب .
بكن يف ع ام .

 -23زوجة زاهي عبد يوبف اهو مشرف هي هنت محاد (حم د علي وسلني وسلنني) .
وبكن زاهي أللبيليل هعد ورب عام 1261م .
 -24زوجة عبد ام يوبف نوف (ام حم د) .
-25
-26
-21
-21

زوجة امحد وامد اهو علبة الهانية (ام حم ود ) .
زوجتل ام السعد هنت علي وسن اهو وسنني .
زوجة صا احلالج (ام يوبف) .
ت للزوج حم للود وس للنني زوج للة م للن أل للاألوم (فا للل ال لوادي) يف احل للرب العة للى ب للنة
1211م وبل للكن هلل للدها ألل للاألوم  .وكل للام الشل للخ اذا تل للزوج غريبل للة ي ل للتخل م ل للن
العس للكرية يف الب للانوم العه للاني فت للزوج امل للذكور م للن أل للاألوم هل للذا الس للبب  .وك للام يف
أللبيليل فاألنعتل زوجتل ام يسكن ألاألوم فانتب اليما وتويف فيما .

-22
-31
-31
-32

زوجتل ام اوالده فا ل يوبف مصأفى اهو وسنني .
زوجة اهراهيم اهو ِمحّو من كفر باها .
زوجتل فا ل وسن ولول .
نزح اللى ع ام عام 1261م إ ابتبر يف عو ام .

-33

زوجتل عالشة ابعد علي هغدادي .
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-34

(يكللىن اهللو صللبر ) زوجتللل االوىل ألربصللية وزوجتللل الهانيللة فوزيللة امحللد بللعاد وهللي ام

اوالده هابتهناء حم د وهنتني فاممم البربصية.
 -35زوجتل راهعل علي وسني وسنني .
 -36زوجتل فا ل امحد وسني وسنني .
-31
-31
-32
-41

زوجتل هنت عبد الرويم عبد ام لف .
(يكىن اهو َعبس)  .زوجتل هي ورده عبد ام داود محوده .
محاده) زوجتل هنت ع ل يوبف .
(يكىن َ
يكىن اهو عرام  ،زوجتل هنت ع ل يوبف .

-41
-42
-43

زوجة فيص وسني يوبف اهو وسنني .
بكن دير الغصوم وتويف فيما .
بكن الدير بنة 1241م .

 -44كللام يك للىن هاحل للاج اه لراهيم  .ب للكن لليم للولكرم وك للام مؤذن للا لل خ لليم ت للويف ع للام
 1262م يف املخيم .
 -45حماضر يف جامعة النلاح منذ عام 1211م .
 -46بكن صويل يف االردم .
 -41تزوج ع ر اهراهيم اهو وسنني هنت امحد (اهو صبر ) وسني وسلنني وامملا ألربصلية
 .ونزل أللبيليل ولوايل بلنة 1216م وكلام يع ل يف العلرا وهلىن منلزال يف ولي كفلر
باها هرألي أللبيليل وعاد اللى أللبيليل هعد ورب اخلليا ووايل بنة 1221م  ،وتلويف
فيما مساء االود 1221/3/22م عن ع ر  52بنة .
( -41وه للو م للن ام ألربص للية ول للل ا ت للام م للن ام للل ) ألتل ل اعزه للا يف ت ل ال للزعة هلبن للام ع للام
1216م .
 -42ابتشمد ماجلد اعزها يف ع لية عسكرية ألرب عر االردم عام 1211م .
-51

زوجة فتحي مصأفى امحد هشاراة من

وم .
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ال الجرمي في قلقيليه
من احكج ال داود وقريم
افددلام  :مللن مصللر  .ويللدل امسمللم "جرمللي" اعللم مللن ألبيلللة جللرم  .وجللرم مللن ألحأللام مللن
الي ن وهو هنو جرم وامسل ثعلبة هن ع رو هن الغوص هن ي ملن ألبيللة لي البحأانيلة اكهلرهم
اليوم هبالد غز وملنمم  :آل الشلوا يف غلز  ،وآل الدأللة يف عبسلام وكفلر عبلوط  ،والعويصلاة
واالوامد من عرب العوجا  ،ونسبت اليمم هلد هد بلميلة جملاة غلز  ،وهنلو بلميلة فخلذ

من جرم  ،وألرية كور لواء ولكرم  ،وكلور فخلذ ملن جلرم  ،وهنلو هلاور املراء جلرم يف فلسلأني
وغههم كهه  .وكانت فر من جرم ي ألد د للت مصلر وابلتو نتما  .ويف عملد حم لد عللي
هاهلا علاد كهلله ملنمم اىل فلسلأني ك للا ذكرنلا بلاهبا ومللنمم آل ا رملي ويلث نللزل ألسلم مللنمم
يف أللبيليللل ود ل لوا يف محللولتني  .فللد آل نللايف ا رمللي يف وامولللة داود  ،ود ل آل علللي
وحم للد وحم للود ا رمللي يف وامولللة هللرا ونللزل فريللق مللن آل ا رمللي ديللر الغصللوم  .ووللدص
صللام هللني آل ا رمللي وآل احلللوتري يف أللبيليللل رول علللى اثللره فريللق مللن آل ا رمللي اىل مصللر
ويوجد يف ألحأام جرم ا ر غه جرم ي وهو جرم هن ريام هن ولوام هلن ع لرام هلن احللاف
هلن ألضللاعة مللن محلله يف ألللول مللن نسللب ألضللاعة اىل محلله  ،ويف ألللول ا للر ام ألضللاعة هللو هللن
معد هن عدنام وام اعلم ومن جرم رهام عرب العزازمة يف هئر السبع .
يف ذكر اخلرب عن ببب روي آل اهو اهتل ا رمي وآل عللي ا رملي اىل مصلر ولدثد امحلد
حم للد احلللردام وجل ّدي عبللده عبللد ام احلسللن وغللههم انللل وللدص صللام هللني آل ا رمللي وآل
احلوتري على البيادر كام ذل هسبب تعرض هلباب ملن آل احللوتري لبنلت عبلد اللرويم عللي
ا رم للي ومشاكس للتمم هل للا وه للم  :ض للر امح للد و للوتري ( وس للب رواي للة اهن للل عب للد ال للرويم )
ويوبللف (اهللو الفسلليخ) امحللد وللوتري ) الللذي أللب تل ل الفتللا مللن اهيمللا فللرفض لبللل ،
فللذهب مغضللبا واوضللر بلليفا وعللاد ومعللل اهللن ع للل وسللني وسللن وللوتري وكللام عبللد الللرويم
ا رمللي هللاها ألويللا وكللام عالللدا مللن العسللكرية ومعللل مسللد  .وكللام واألفللا هبللاب داره فما للل
يوبللف امحللد احلللوتري هسلليفل وضلرهل علللى جبمتللل فانسلللخ جلللدها وتللدىل علللى وجمللل فللا لق
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الرصا

 ،حنو ص ل فاصاب يوبف احلوتري يف باألل وتعبب ا وتل ويف تل االثناء جلاء

الللدعا هللن امحللد احلللوتري فاصللاهتل رصاصللة يف عينللل وتللويف علللى اثرهللا يف ذل ل اليللوم وكللام
عريسللا ألريللب عمللد هللالزواج  .وا تبللو عبللد الللرويم ا رمللي يف هيللت حم للد احلللردام وابللتلار هللل
فخبّو وابعفل من جراول  .وهاجم آل احلوتري وآل هرا هيوة آل ا رمي وعبوهلا و رهوهلا
وهللرب آل حم للود وحم للد وعلللي ا رمللي واألللار م اه للو اهللتة ا رم للي مللن أللبيليللل اىل الش لليخ
مونس ودورا اخللي ومكهوا يف دورا جس بنواة إ رولوا اىل مصر وال تلزال ذريلتمم هنلاك .
وهبي آل حم د وحم ود ا رمي يف الشيخ مونس ون يتعلرض آل احللوتري آلل نلايف ا رملي يف
محولة داود  ،ورو آل حم د وحم ود ا رمي يف ورب عام 1241م اىل أللبيليل إ اىل هال لل
وب للكنوا لليم هال للة  .وال تع للرف ص لللة البراه للة ه للني اج للداد ع للالالة آل ا رم للي يف أللبيلي للل
املذكورين ادناه يف الشلر .
مكحظة  :ومن آل ا رمي  1111اهو يل ا رملي ملن بلكام الشليخ ملونس  ،هلاجر علام
النكبللة 1241م ال للى لليم للولكرم وعبللب  :ي ل وجابللر وبللامي (وهللم مللن ام ) وثالثللة
ا رين من زوجة ثانية .
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قجرة يقم ()11
سكلة ال الجرمي
علي الجرمي

1

ابو خاقته

الجرمي2
محمد

محمود

عارف 3اهراهيم
حم د

سيد

نايف 5

حم ود4

ابو فكح حسين فكن

علي 6

ضر  2حم د عبد ام

امحد عبد الرمحن عبد الرويم عبد ام

امينل 1صاحلل 1زريفل  2بعاد  11مصأفى حم د 12امنل 11يوبف13
حم ل ل للد 14امحل ل للد 15الل ل للد  16عبل ل للداحلليم 11الل ل للب 11جمل ل للاد 21وويل ل للد 12عبل ل للد
الرويم21
فار  22ماهر ع ر نضال
كرا
هريف نزار ع اد امحد

ع ار

هنت(عزهاء) هنت 24حم د 23ماهر رالد واين وليد

هوامش قجرة يقم (: )11

-1

غه معروف االبم .

-2

روللوا مللن أللبيليللل الللى مصللر حنللو عللام 1211م وبللكنوا البللاهر ومللنمم ضللر اهللو
صالح اهو اهتل زوجة بلي ام السعد .
بكن ناهلس وتزوج عارف ا رمي امنل عبد ام علي الغول .

-3

321

-4

يللدعى اهللو الوليللد وألللد بللكن هال للة حنللو عللام 1255م  ،وزوجتللل هللي فا للل رهيبللة

-5

حم ود وسن النا ور  ،وهي فا ل اهو عبيد من كفر باها وامما عيشل من يافا .
ت للزوج ن للايف ا رم للي زوجت للني االوىل  :ص للفيل مص للأفى اه للو عل للي ع للوده وعبب للت :
مصأفى وحم د وامنل وبعاد وزريفل  .والهانية  :هنت ألنهي وعببت  :صاحلل (زوجلة

-6
-1

وامللد اهللو زيللد ) وامينللل (زوجللة عللل احل للوي)  .وآل نللايف ا رمللي مللن اوللالف آل
داود البباىل يف أللبيليل .
رو هو واوالده آيل الباهر يف مصر حنو عام 1211م وكانوا يف محولة هريلم .
كان للت امين للة ن للايف متزوج للة ع للة احل للوي (م للن مح للا ) ك للام عس للكريا يف ا لليش
العه للاني وهعللد انتمللاء احلللرب االوىل بللكن بلليدنا علللي وعببللت ( )3اوالد مس للي
وعبد ام وا ر  ،ويف ورب عام 1241م رولوا اللى ارهد وتزوجملا هعلده كايلد عبلد
الناصر ولوي .

-1

-2

كانت صاحلل نايف متزوجة وامد اهلو زيلد ملن بليدنا عللي (وآل اهلو زيلد ملن علرب
فلسللأني وهللم مللن فلللة وألبلمللا مللن مصللر ) وعببللت ( )3اوالد عبللد الللرمحن وحم للد
ألتال جنوب وبلل عندما ا لق االبراليليوم الرصلا عليم لا علرب لط وأللف ا لال
لارام يف الأريللق مللن عللزوم عت للل الللى أللبيليللل حنللو عللام 1251م وكانللا هللالعني
و للا مل ّ
متلولني  ،والولد الهالث هو عبد ام الذي هاجر اللى ارهد وزوجتل هلي هنلت عه لام
امحد الفيومي من أللبيليل .
زوجة جرب ابعد من بيدنا علي .

 -11زوجة علي عبد الراز ّنور .
 -11زوجة اهو عليام موبى مسعود الفيومي .
 -12تللويف حم للد نللايف يللوم االرهعللاء 1221/2/25م عللن ع للر ينللاهز ( )111بللنة .
تللزوج اوال فا للل الغضللبام مللن للولكرم وعببللت وويللد وجمللاد إ ت للزوج امينللل مح للد
يونس (راجع هامش  )25وعببت عبد الرويم .
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-13

تللويف اعزهللا ويللث اورألللل زكللي توفيللق زه لرام هاهللعال النللار يف ألللش البيللدر الللذي كللام

نال ا عليل .
 -14تويف حم د مصأفى نايف يوم ا عل 1222/1/1م .
 -15زوجتل عالشل عبد ام حم د محد جعيدي .
-16
-11
-11
-12

وهو مدير معمد لتعليم املساوة وغهها من العلوم يف ناهلس .
موجود يف دمشق .
وهو صيديل كام يع يف الكويت .
تللزوج وويللد حم للد نللايف ثللالص نسللاء االوىل  :هنللت علللي حم للد نل ّلور و لبمللا هعللد
هلمر ونصلف ملن اللزواج  ،والهانيلة  :هنلت عللي حم لد يوبلف علامر وعببلت  :حم للد
وهن للت وتوفي للت عب للب ال للوالد  ،والهاله للة  :هن للت ج للاهر عب للد الس للالم م للن للولكرم
وعببللت اوالده اال لرين وهنللت  .تللويف وويللد نللايف يللوم ا عللة 1225/11/11م

عن ع ر يناهز ( )11بنة .
 -21بكن جماد يف ولكرم  .وكام معل ا يف اودى مداربلما وتلزوج فريلده يوبلق عبلد
ام اهو لبده مدير مدربة فرديسيا يف ولكرم .
 -21نللزح ال للى ارهللد عللام 1261م  ،زوجتللل تللام حم للد صللا صللو هللاور  .وتللويف يف
ارهد هتاريخ 1226/3/13م.
 -22تللويف فللار امحللد نللايف يللوم ا عللل هتللاريخ 1221/1/1م عللن ع للر ينللاهز ()35
بنة .
 -23تزوج حم د وويد هنت امحد عبد الكرا اهو هنية من عزوم .
 -24زوجة امحد يوبف جاهر ذره .
 -25دار ي للونس م للن كف للر ب للاها أليل ل ه للم م للن البالمس للة وأليل ل م للن او للالف دار العره للا
ولعلمم مصريوم .
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ال الحكج
من احكج ال داود
افلام  :من مصر  .ولعلمم من هلد "الحلوج" وهلي ألريلة ملن أللرى حمافةلة احملللة يف مصلر
 ،ولع ل ه للذه التس ل ية ج للاءة م للن ول للا البأ للن او لع ل ب للكاعا م للن ذري للة احل للالج الص للويف

العراألللي  ،وامسللل اهللو مغيللث احلسللني هللن منصللور احلللالج  .واصلللل ألب ل ذل ل مللن اه ل هيضللاء
فللار  .نشللو هوابللط يف الع لرا  ،صللحب ا نيللد وغللهه واملشللايخ تلفللوم يف امللره  ،فكهللهوم
منمم نفوا ام يكوم من اه التصوف وألبلل هعضلمم وملنمم اهلو العبلا هلن عألاء وحم لد هلن
ونيللف واهللو البابللم النص لرا هللاذي واثن لوا عليللل وجعلللوه مللن احملببللني العللارفني هللام  .وألللد امللم
هللالكفر الأللوال كللام يبوهلللا ووكللم عليللل هاالعللدام وألتل هبللاب الألللق يف هغللداد يللوم الهالثللاء يف
/24ذي البعللد عللام  312هل ل دوم ام يهبللت عيللل مللا يوجللب البت ل ك للا ورد يف تللاريخ اهللن
لك للام  ،وأل للد اه للار البش للهي اىل تزكيت للل (ع للن الأبب للاة الك للربى للش للعراني م) 22 / 1
وينسب اىل هلد احللوج  :الفبيل العان هالفرالض هماب الدين امحد هن يوبف هن حم لد اهلو
العبا احللوجي السهجي ،ولد هاحمللة بنة 111هل وتويف يف الباهر بنة 162هل .
رول ا للرهم عللام  1261م اىل ع للام ون يبللق مللنمم اوللد يف أللبيليللل  ،وكللام فريللق مللنمم ألللد
غادرها ألب ذل للع يف العرا وارهد وغهها هعد عام 1241م
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(قجرة يقم )12

ال احلالج  /من اوالف ال داود
الحكج
فالم

فالم

لي  13زينب 14صا 15

امحد1
هنت 2فا ل 3علي 4بعيد 5لأيفل6

قمسي 1سمر  2احمد 2فعيم 11ابراهيم 12

علي 5 +11ا و
عبد ام  16عزيزه11
لي  11بعدو 12
عبد ام 1+

ي عبد اللأيف ال
زريفل 21يوبف ِ 22و ِسن

صا
هوامش قجرة يقم (: )12
)1
)2

زوجتل وسنل من الفتوح .
تزوجت يف وبلل .

زهره 23

حم د 24
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)3

تزوجت يف الفتوح .

)4

تزوج علي امحد احلالج اوال زوجة من بل ل وعببت امحد إ تزوج زوجلة ثانيلة هلي
بل ى ا زار ملن يافلا وهلي ا لت عللي ا لزار وعببلت رسلي ومسلري وهلاميل( زوجلة
علي وسن ولول ) .

)5

نللزح بللعيد احلللالج واوالده اىل ارهللد وابللتو نوها حن لو عللام  1256م  ،زوجللة بللعيد
والج هي وسن صا والج وتزوج ثانية .
ام وسن العديل من العبابية .
هللاجر رسللي ومسللري احلللالج اىل هغللداد و لوايل عللام 1252م  ،تللويف رسللي هبغللداد

)6
)1
)1
)2

وعاد مسري اىل ع ام وبكنما هعد عام  1211م .
انةر هامش رألم . 1
نزل ع ام عام 1241م .

)11
)11
)12
)13

هو اهن رسي احلالج ولل ( )5ا و ا رين .
بكن ارهد حنو عام  1256م .وع يف ا رك .
بكن يف ارهد .
زوجتللل عيشللل يوبللف بللعاده وكانللت عيش للل بللعاده متزوجللة ألبلللل عبللد الغللافر عبللد

ا واد بلي ام وعببت منل حم د (الباروط) وعببت من لي عبد ام وعزيزه .
 )14ام حم د علي العدل وام ولوه عبد الرويم العدل .
 )15زوجتل عالشل وسنني وسن اهو وسنني .
)16
)11
)11
)12

زوجتل زريفل صا والج .
وهي ام وسن عبد الكرا بوياني .
زوجة لي هي زهره يوبف والج  ،تويف االثنام هع ام .
زوجة بعدو هي تام يوبف امحد ووتري ولل عبب .

)21
 )21زوجة عبد ام لي والج .
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)22

تلزوج يوبللف احلللالج اوال زريفللل وامللد هيبللي وعببللت صللا وحم للد وزهللره  .إ تللزوج

فا لل امحللد يوبللف ألعللدام ون تعبلب وهللي ا للت زريفللل هيبلي مللن االم وامم للا هللي
عالشة عبد ام بوياني .
 )23زهره يوبف والج هي زوجة لي عبد ام والج .
)24

وص على هماد الدكتوراه يف السيابة وع

حماضرا يف ا امعاة االمريكية.

ال حموده
من احكج ال داود
افلام  :ملن محوللة زيلد  ،انفصللوا علنمم اثلر ا لراج ا حلوط ملن أللبيليلل والتحبلوا هلآل داود
واجليللت ا حللوط عللن أللبيليللل يف اوا للر البللرم التابللع عشللر هعللد ام أصللاهوا دم ويللث ألت ل
اوللدهم هخصللا مللن آل داود واجللربوا علللى ا للالء عللن أللبيليللل هعللد ام تغلبللت عللليمم محايل
داود وهريلم ونزال وألد ببق ذكر ربهم فارجع اليل .
املا عللن اصل ا حللوط فلذكر يل اوللدهم وهللو علوض العللاجز هلن موبللى عيسلى هلللويت اعللم
من غرهاء آل زيد  ،ومسعت رواية من حم لد امحلد احللاج وسلن لبلاط ام ا حلوط ملن البيسلية
.
مكحظة  :ويوجد يف العرب ألبيلتام ذا االبم ا :

 )1هنو جحش هأن من مذوا البحأانية ا و هد ي .
 )2هن للو جح للش م للن ه للد اب للد العدناني للة وال للت م للنمم زين للب هن للت جح للش زوج للة
الربلول حم لد عليللل الصلال والسللالم  .ولعلملم مللن ملذج ا للو لي البحأانيللة
الم معةم عشالر آل زيد هي من ي ومذج واالزد و دام وام اعلم .

قجرة يقم ()12
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سكلة ال حموده  /من احكج ال داود
حموده 1
داود 3

ضره 2
هاديل4

عيسى 6

عبد ام 5
بعديل 1

ناجي  2زريفل 11عبد الرويم  11ورده 12عبد الكرا13

لأيفل1
هريفل14

فخري  15فخريل16
ناجي ع ار محوده

عبد ام 21داود 21يوبف  2+امحد

وصفي  11حم د )2( 11هناة  12حم د 1+
1+
2+
عبد الكرا

امنل 22مما25 24 23

ممدي

هوامش قجرة (: )13

الد

-1

وكام لل اهن عم امسل اهو عويضل تزوج هليخل البلوا ون يعبلب وكانلت متزوجلة ألبللل
هخصا من الفتوح وعببت منل ولدا امسل ألابم الشيخة .

-2
-3
-4

زوجة عبد ام ذها .
زوجتل عيشل محدام صب .
وهي زوجة امحد اهو لي من را

ه .
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-5

زوجتللل محللده لي ل غللامح مراعبللل مللن را

-6
-1

يابني مرادوه من وبلل .
زوجتل بعاد حم ود مبسوط ألراألع .
توفيت عزهاء.

للهه وا تمللا ضللر زوجللة حم للد مسللعود

زوجة امحد وسني ألراألع .
-1
زوج للة ن للاجي ه للي وص للفية حم للد امح للد ع للوده  ،وت للويف ن للاجي مح للوده ه للاها مب للرض
-2
االبتسباء وهو يتعاجل يف ههوة .
 -11زوجة يوبف عبد ام نبوز محاد .
 -11كام عبد اللرويم (اهلو وصلفي) محلوده مولعلال هالرياضلة ويلعلب كلر البلدم والدهكلة يف
االعرا  ،وهعلد اخل سلني ملن ع لره تلرك ذلل واوللع فلظ امللدال النبويلة والبصلالد
الدينية وبل ريق التدين وهارك يف احلفالة الدينيلة واالعلرا االبلالمية واهلتمر
امره يف ذل واصب ملداوا لل واويل واالهلعار الدينيلة فألبلل اصلحاب االعلرا ملن
احن للاء الض للفة الغرهي للة وألأ للاا غ للز الوي للاء وفالم للم  ،وانتم للت تل ل احلف للالة هبي للام
االنتفاض للة ع للام 1211م وزوج للة عب للد ال للرويم مح للوده ه للي هن للت عب للد ام ه للاويش
املعللروف هللايب السللعيد املبادبللي مللن هيللت دجللن ألللرب يافللا  .تللويف عبللد الللرويم ليلللة
الهالثاء 1222/2/21م فلو عن ع ر يناهز ( )11بنة .
 -12زوجة مصأفى علي وسني وسنني .
 -13تزوج عبد الكرا محوده ارمللة ا يلل نلاجي هعلد وفاتلل وهلي وصلفيل حم لد امحلد علوده
.
 -14زوجة حم ود السباح .
 -15زوجتل زكيل يوبف عبد ام نبوز محاد .
 -16زوجة صبحي يوبف نبوز محاد .
 -11زوجتل هنت (حم د بعيد) عبد الرويم بويلم .
 -11زوجة حم د هي نسرين اهراهيم حم د مساره عليق األرا .
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-12

هناة عبد الرويم محوده هن :
-1
-2
-3

جنالء زوجة علي امحد ألراألع .
ريا زوجة تيسه عبد الرويم لف .
تام زوجة داود عبد الكرا محوده .

-4
-5
-6
-1

كفى زوجة صا علي ضراوي .
ميامل زوجة هشه حم ود حم د لفلوف نوف .
ممديل زوجة  ----من يأا .
امساء وهي معل ل (عزهاء) لغاية 1222/11/25م .

 ---توفيت عزهاء .-1
هديل زوجة هخ من يأا .
-2
 -21زوجة داود هي تام هنت ع ل عبد الرويم .
-21
-22
-23
-24

زوجتل لينا صبحي يوبف فريا .عبب ولدين .
زوجة مروام صب .
مما زوجة ماجد بعيد هرط .
زوجة هريف امحد هناعل .
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عائكت من الجحوم
افلام  :ببق ذكر اصلمم وتارامم يف الصفحاة الساهبة .
قجرة يقم ()23

فروا عشه ا حوط1
آل محوده 2

آل ا رم 3

آل مسحام 4

آل ّنور  5آل نشريل11

عيسل(قلويت) 3

موبى
عيسى 1امحد اهراهيم عوض العاجز صا 11
لي

عيسى

علي

حم د
حم ود1

4هناة  2ن يعبب نذير

آل هاويش 12آل مربل 13عبا البواريط  14آل صب  15آل عليام 16آل فراج11

هوامش قجرة يقم (: )23

-1

ام اجداد عالالة ا حوط املذكور اعاله ليسوا ا و وامنا هم األارب .

-2

د وا يف محولة داود انةر قجرة يقم (. )12

-3
-4

يف جللوليل .
(اهللو هلللويت ) كللانوا يف الشلليخ مللونس وألبلمللا نزل لوا يف ألوصللني وعللادوا ال للى أللبيليللل
عام 1241م .
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-5

د لوا يف واملة زيد .

-6
-1
-1

(يكىن هشلويت) .
نزح اللى ارهد عام 1241م ون يعبب .
ابتشمد يف معركة املركز ليلة 1256/11/11م .

منمن زوجة الد حم د عبد الفتاح ل نزال .
-2
 -11هللو معلللم يف مدربللة الوكالللة هبلبيليللة  .عللني صللا موبللى هلللويت عض لوا يف هلديللة
أللبيليل عام 1225م يف عمد رلليس البلديلة املؤأللت غسلام ضلراغ ل وابلت ر يف هلذا
املنصب يف عمد الرليس معروف زهرام واىل االم 1222م .
 ( -11العللزوني) (يف جللوليللل )  ،مس لوا هللآل العللزوني الم جللدهم بللكن غاهللة العزازنللل زمنللا
ألل ل للرب ع ل ل ل للل  ،و ل ل للدثد ذل ل ل ل لي ل ل ل امساعي ل ل ل عبل ل للد ام (عبي ل ل للد) نش ل ل للرية يف
1222/1/22م ول للل ( )6اوالد و( )1هن للاة م للن زوجت للني االوىل  :م للن دار الل لرايب
وعببت ( )5اوالد وتلويف اولدهم و( )1هنلاة والهانيلة  :ملن دار ا لالد ملن لولكرم
وعببللت ولللدين وهنللت وهلللت وخلليل نشلريل ( )5ا للو وا للت تزوجمللا فللالم للل
اهو وللة وباكن جللولية واصللل ملن هلديا وملن اوالده عبلا  ،وام ليل نشلرية
وا وتل هي هنت حم ود هاويش  ،وكام امساعي نشلرية تلارا مللد ارهعلني بلنة (يف
جللولية) .
( -12يف جللولي للة) وم للنمم حم للود ه للاويش عب للب ( )2هن للاة ون يعب للب اهن للاء وم للنمن
زوجة امساعي نشرية .
 -13يف السوافه نواوي غز .
 -14وسللب روايللة توفيللق هللاكر جعيللدي امللا هللم فينكللروم اعللم مللن ا حللوط ويللذكروم
اعم من آل اخلويل يف ارتاح .
 -15د لوا يف آل وساين يف محولة هريلم وينكر صبحي موبلى صلب وآل صلب كلوعم
مللن ا حللوط ويبللول هلليوخ مللن آل بللعاد وغللههم اعللم مللن ا حللوط وام اعلللم .

331

وذكر اهو هشه امحد البداوي عن التل بعديل زوجلة موبلى صلب ام آل صلب هلم
األارب آل محود .
 -16يف كفر ال .
 -11من كفر باها وسب األوال اهو الزغالي عبد الرمحن بلي ام محد نزال وحم لود ع لر
صويل واهو زكي بعيد وسن جعيدي وهم ينكروم ذل .

ال فريج في قلقيليه
من احكج ال داود وقريدم
افددلام  :مللن عشلله فلريا يف كفللر ألابللم (هلرألي رأ العللني ) وألبلمللا مللن مسللحل وألبلمللا مللن

ألريللة ا نيللد غللريب نللاهلس  ،للرج اجللدادهم منمللا لسللبب مللا ونزللوا ألريللة مسللحل هللني هللديّا وكفللر
ألابم .

واألاموا فيملا وببلة ملن اللزمن  ،إ رجلوا منملا هسلبب دم ويلث ألتللوا بلبعةل ملن صلوممم يف
املسلد ونزللوا كفلر ألابلم  ،إ أللدم هعضلمم الللى أللبيليلل وابلتبروا فيملا وهلم  :صلا عبلد ام
فلريا واوالده  ،وعه للام الصللو  ،إ حلبمللم هعللد زمللن حم للد اهلراهيم نلوار الللذي تللزوج عزيللزه
صللا اخلأيللب مللن الصللبارنة مللن أللبيليللل وبللكن معمللا يف أللبيليللل وكللام متزوجللا ألبلمللا زوجللة
ا للرى مللن كفللر ألابللم ولللل منمللا اهنللاء هللم  :اهلراهيم وبللليم ومنللر وهنللت امسمللا زغلولللل هبلوا يف
كفللر ألابللم وعببللت عزيللزه اخلأيللب  :امحللد الللذي تللر يف أللبيليللل يف رعايللة امللل  ،ومللن البنللاة
زهر زوجة يوبف حم ود الصو  ،وفمي ل زوجة امحد حم د امساعي املصري هاور .

قجرة يقم(-21أ)
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باللة آل فريا
فريج
عبد ام 1
الصو

(ياكع قجرة-21ب)

اهراهيم (نواره)

(ياكع قجرة -21ب)

عبد الرويم 2
فالا5

ولي ل4
امحد

ابعد 25امنل 5
عالشل1

ابعد 2حم د 11اهراهيم11
يوبف صا

عبد ا بار 6

عبد ام 1

يوبف 12فا ل 13صا 14
عفيف 15يسره  16صبحي11

الب يعبوب

6هناة 26هالل صا

يوبف ابحق

لؤي معتصم
يوبف 11لي 12

يوبف 22منر 23امينل 21

د ل 21

لي نبي امحد حم د اهراهيم 5هناة24
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هوامش قجرة يقم (-21أ) :
-1
-2

وسب رواية صبحي فريا .
وسب بلالة دوالر احلكومة (الأاهو) اما وسب رواية صبحي فلريا فامسلل عبلد
ام ولعل عبللد الللرويم هللو اهللن عبللد ام  .وكللام يف ا نيللد وانتبل منمللا الللى مسللحل ،

-3
-4

واألأعل اود الشيوخ ارضا يف كفر ألابم وانتب هنوه اليما .
كام صا يف مسحل وانتب منما اللى كفر ألابم ومنما جاء اللى أللبيليل .
وهي ام يوبف حم ود الصو .

-5
-6
-1
-1

زوجة وسني علي ا ر داود الهانية .
نزل يف محولة داود  .زوجتل د ل امحد عبد اهلادي ملحم .
نزل يف محولة هريلم .
زوج للة ليل ل عب للد ام فل لريا وكان للت متزوج للة اوال امح للد امساعيل ل اه للو رل للل و للوتري
وعببت منل هناة  .ياكع قجرة يقم (. )31

 -2تويف يف الربازي .
 -11تويف يف الكويت ولل عبب نزلوا ع ام.
-11
-12
-13
-14

تويف يف الكويت ولل عبب نزلوا ع ام.
زوجة يوبف عبد ا بار فريا هي وفيةة عبد مصأفى اهو علي عوده .
زوجة حم ود حم د بالمل ألراألع .
ابتش للمد ع للام 1231م هل لرألي كف للار ب للاها يف تبادل للل ا للال الن للار م للع اليم للود .
وزوجتللل هللي زريفللل وسللني امحللد هغللدادي .وعببللت منللل د للل (زوجللة اه لراهيم عبللد
الكللرا السللوياني) وهعللد ابتشللماده عللام  1231م ويللث ألتلللل اليمللود  ،تللزوج وسللن
عبد الكرا بوياني ارملتل زريفل البغدادي وعببت منل عبد الكرا وفتحيل .

 -15كام يع يف الكويت منذ حنو عام  1261وعاد اللى ع ام يف عام 1221م.
 -16زوجة حم د وسن اهو االألرم .
 -11زوجتل فدوى منر لي فريا .
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-11

ألت يف احلرب العة ى 1211م .

-12
-21
-21

زوجتل هي عالشة ابعد فريا .
متزوجل رج من جيو .
زوجة عبد ام حم د الدعا .

 -22عبب هنتا وزوجتل عفيفلل امحلد فلريا  ،بلكن ا بل اهللاري هع لام  ،وبلكن اوالده
اهو عليا هع ام .
 -23زوجتل هنت ابعد بلي ام السعده .
 -24معروف ملنمن  :فلدوى زوجلة صلبحي يوبلف فلريا وزوجلة صلا حم لد صلا امحلد
داود .
 -25والف ابعد فريا آل داود .
 -26هناة صبحي فريا  :ناديلل زوجلة هنلام عبلد الكلرا علبلل  ،نلوال زوجلة هلريف حم لد
عنتللوري  ،لينللا زوجللة عبللد ام عبللد الكللرا محللوده  ،وصللال زوجللة حم للد علللي امحللد
للدرج وهللي مألبللة عبللد ام رفيللق نوفل  ،لبللىن زوجللة حم للود اهلراهيم ملحللم  ،بللالده
زوجة عادل بليم صب .
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ال ّفواية وال وع  /فريج من سر قاسم
من احكج ال فمال وقريدم
افلام  :ببق ذكرهم مع آل فريا يف صفحة بلاهبة  .املا اصللمم ألبل ا نيلد فغله معلروف
وال ت لزال عللالالة مللنمم يف كفللر ألابللم ومللنمم آل مسللعود  .وآل ن لوار يف أللبيليللل ولفللاء آلل
نزال (ديوام آل يونس) .
مكحظة ( : )1توجد عشلالر هابلم فلريا يف هلر االردم وهلم فرأللة ملن ا بلور ملن الكعاهنلة
من هد صخر  ،وصخر ملن جلذام البحأانيلة  .وفلروعمم هنلاك (نلواوي الكلرك)  :اهلدهلة ،
وا ود  ،والزهه  ،والعويداة  ،واخلنام وهم هدو .
ضللر  .وتوجللد عشلله هابللم فلريا يف
وتوجللد عشلله فلريا يف وللورام وهللم مللن الللذياب وهللم َو َ

هللويكة  /رللال للولكرم مسللل وم ويف هيللت حلللم وهللم مسلليحيوم ومللنمم اليللا ف لريا رللليس
هل للديتما يف ع للام 1221م  .وال تع للرف هل ل توج للد ص لللة ألراه للة ه للني ه للذه الع للالالة املختلف للة
االماكن ام ال  .وام اعلم .
مكحظة ( : )2وآل الصو

هؤالء ولفاء آل هريلم .
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قجرة يقم (-21ب)
سكلة ال ّفواية وال وع في قلقيليه
فريا
عبد ام
ّنوار

عبد الرويم

الصو (عه ام)1

(ياكع قجرة -21أ)

اهراهيم
حم ود 2

حم د1

احمد 11ابراهيم  2سليم  13فمر  11قسيقه حسيظة نهره 12فايمه 15يوسف5
ن لولة احمد 1ب ريه  3نهير  3ساي 1
سمير

نبي

مصأفى رهيع حم ود يوبف
احمد

هنللت انللور  15حم للد 16
22
4+

للال  11نللور 11

سامر بندي

محمد

ي ل  12هنللت 21وسللد 21هنللت
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هوامش قجرة يقم (-21ب) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

وهم غه الصو من آل هاور زيد "والصو
زوجتل ولي ة صا فريا .
زوجتل زهره حم د اهراهيم ّنوار .

" لبب عه ام.

زوجة امحد هي هنت حم د عبد ام اهو كساب جعيدي .
زوجة عبد اللأيف درويش اهو عذهل .
زوجتل هي هنت الشيخ امحد الشيخ صا صربي .

-1

علاد بلمي يوبللف الصلو
دام  31بنة .
زوجتللل االوىل مللن كفللر ألابللم وعببللت اه لراهيم وبللليم ومنللر وزغلولللة وزوجتللل الهانيللة
عزيز صا اخلأيب صربي ام ( امحد وزهره وفمي ل ) .

-2
-11
-11

يف كفر ألابم .
يف كفر ألابم .
يف كفر ألابم .

-1

الللى أللبيليلل يف هللمر هلباط عللام 1226م هعلد غيللاب

 -12زوجة يوبف حم ود الصو .
 -13زوجة امحد حم د امساعي املصري .
( -14يف أللبيليللل ) زوج للة امحللد حم للد نل ّلوار ه للي هنللت  -----م للن ياف للا  ،ت للويف امح للد
املذكور يف 1221/1/21م .
-15
-16
-11

زوجة انور من آل نصر ام نصار من ولكرم  .ويع مدربا .
زوجة حم د امحد ّنوار هي هنت مصأفى حم ود ل من كفر باها ويع
زوجة ال امحد نوار هي هنت كام حم ود وسني عويضة .

-11
-12
-21

يع يف اهو ظيب ممندبا .
يدر يف كندا منذ عام 1212م .
اودى هناة امحد نّوار وهي زوجة حم د عبد الرويم الس ام.

مدربا .
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-21

زوجتل ولل الد حم ود امحد اهو علبل .

-22
-23

اودى هناة امحد ّنوار وهي زوجة هاهم حم د الشيخ عيسى صربي .
زوجة بامر زهه هي ديانا عزيز امحد علي ملحم .
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ال هعيب
من احكج ال فوف  /حامولة داود
افلام  :من عشه الشعيبية يف ديلر غسلانة نلواوي رام ام  .ونزللت اعلل ملنمم يف هلروألني
غللرب بلللفيت مللن اع للال نللاهلس  .وجللاء مللنمم عبللد ام هللعيب واوالده اىل أللبيليللل وصللاهروا
ال نوف ووالفوهم .
ولع اص ال هعيب من ألبيلة االزد البحأانية الت منما الغسابنة ويث نزلت هألوم ملنمم
ديللر غسللانة ألبل االبللالم ودعيللت تلل البلللد هللامسمم "ديللر غسللانة" نسللبة اىل الغسابللنة ك للا
مسيللت جباهلللا جبللال غسللام  .ولع ل الشللعيبية ألللدموا مللع الغسابللنة وابللتو نوها معمللم كللم
البراهة الم الغسابنة من هد جفنة هن ع رو هن عامر من هد مازم هن االزد .
والش للعيبية رمب للا نس للبة اىل ه للد ه للعيب ه للن ع للامر ه للن عب للد ام ه للن مالل ل ه للن نص للر ه للن االزد
البحأانيلة  .ألللدموا معلا اىل هللذه اللبالد ألبل االبلالم وبللكنوها  ،ومسيلت ألريللة جفنلة  /نلواوي
رام ام هابم جد الغسابنة جفنة هن ع رو املذكور  ،وام اعلم .
وكام عبد ام هلعيب أللد نلزل علزوم  /هلرألي أللبيليلل واأللام فيملا ملد ملن اللزمن إ رول منملا
اىل أللبيليل وبكنما .

قجرة يقم ()22

341

سكلة ال قعيا
من احكج ال فوف  /حامولة داود .
عبد اهلل قعيا
وسني

عيشل 2

وسن1

فا ل 3
فا ل  4امحد5

ظريفة1

حم د 6

وسن يوبف عدنام عادل نع ام ع ر وسام
زهه 1غسام عبد احلليم بمي يوبف جماد مصأفى
اياد نياد اسامه

لدوم

حم د

هوامش قجرة يقم (: )22

عماد

الد

حم د

رز

عمر

ادي
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)1

تللزوج وسللن عبللد ام هللعيب اوال  :ضللره مصللأفى نوف ل وعببللت فا للل وظريفللل .
وتوفيت ضلر امللذكور عللى اثلر بلبو ما يف هئلر ملاء أللبيليلل البلدا  .وتلزوج وسلن

هعيب هعدها  :عزيزه عبد ام يوبف نوف وعببت حم د وامحد .
 )2وهللي زوجللة امحللد اهللو راج ل مصللأفى نوف ل الهانيللة وهللي ام اوالده حم للد وعبللد الللرويم
وفم ي وعبد ام وعبد الكرا  .وكانت متزوجة ألبلل ا اه وسني مصأفى نوف .
 )3وهي زوجة عبد ام علي السفهي االألرا .
)4
)5
)6

وهي زوجة حم ود فار نوف (ا م بليم) .
زوجتل زريفل عبد ام وسن لباط .
زوجتل هي زريفل حم ود صا ووراني .

)1
)1

وهي زوجة (حم د فار نوف ) ام فايز .
زوجة زهه هعيب االوىل هي هنت وسلن حم لد احللاج وسلن لبلاط .وعببلت اوالده .
والهانية هي هنت اهراهيم ذيب بعسع ون تعبب .

آل احلوراني

من احكج ال الجعيد في حامولة داود
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افددلام  :مللن وللورام ك للا يللدل امسمللم وهللم مللن عشلله احملاميللد جللاء جللدهم ( )1مللن عنلللر

هعللوم وهلم ألراهة يف املس ية الصغرى ك ا ذكر ذلل حم لد يوبلف ولوراني علن هلن ع لل اهلو

هحاده امحد صا ووراني الذي ذكر لل ام آل احلوراني يف املس سلة كلانوا يلزوروعم ويبوللوم
اعللم األللار م وورد ذكللر احلللوراني يف املس سللة الصللغرى ن لواوي غللز يف كتللاب هالدنللا فلسللأني
للدهاغ ام جدهم يدعى اهراهيم احلوراني من عنلر هعللوم واصلل من احملاميد يف ولورام وانلل
جللاء مللن هنللاك حنللو عللام 1111م ونللزل اوال املس ل ية الكبلله إ انتبل هللو واهنللاؤه اىل مكللام
املس ل ية الصللغه وبللكنوها وهللي تبعللد 3كيلللو م لةا عللن الكبلله وذل ل هعللد ام وألللع صللام
هيللنمم وهللني اهللايل املس ل ية الكبلله  .وذكللر يل علللي حم للد ألش ل ر نوف ل (15بللنة) ام اص ل
احللوراني ملن ولورام جلاء جلدهم اىل أللبيليلل للع ل وابلتبر فيملا وامسلل امساعيل وتلزوج وسللني
احلاج مصأفى نزال اودى هناتل وعببت ع ر احلسني وهعد وفاتل تزوجملا ا لوه عه لام احللاج
مصأفى وعببت عللي العه لام وغللب عليلل ابلم املل احلورانيلة فبيل عللي احلورانيلة  ،وال يلزال
هذا اللبب الصبا هذريتل آل احلورانية من آل نزال.
ويف روايللة ضللعيفة عللن هعللض آل احلللوراني ام اصل جللدهم مللن هاألللة احلأللب (وال يعرفللوم اصلللل
ألب ذل ) وانل تزوج هنت هخ ووراني وا لق على اهنالما اوالد احلورانيلة إ و ّلرف االبلم
اىل احلل للوراني وال افل للى ضل للعف هل للذه الروايل للة الم ابل للم احلورانيل للة ا لل للق علل للى اهنل للاء عه ل للام
مصأفى نزال فبط .
وام االرجل ام جللد احلللوراني وامسللل وسللن امساعي ل احلللوراني هللو مللن وللورام ومللن احملاميللد امللا
عن اص احملاميد فمم من ألبيلة هد وبليم من أليس عيالم العدنانية ك ا ورد يف عاية
1

االرب للبلبشللندي  15ويف تللاريخ العللرب الهللن لللدوم الللد  . 6هللذا وتوجللد عشلله مللن
احملاميللد يف ام الفحللم ومللنمم مللن بللكن جنللني  .وجللد احملاميللد ك للا ورد يف تللاريخ اهللن لللدوم
الد  6حم ود هن وب هلن هبيلة هلن وهلاح هلن علامر هلن جلاهر هلن فاتل هلن رافلع اهلن دهلاب
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اهللن رهيعللة هللن زغللب هللن جللرو هللن مالل هللن فللاف هللن امللرؤ البلليس هللن تللة هللن بللليم هللن
منصور هن عكرمة هن صفة هن أليس هن عيالم هن مضر من العرب العدنانية احللازية .
قجرة يقم (-25أ)
سكلة ال الحويافي
محمد الحويافي 1
اسماعي 2
حسن

يوبف  3صا
حم د 6
هوكت

وسني1

(4ياكع قجرة يقم -25ب)

هنت 5

عبداللأيف 1عبد الكرا  2هريف 11
فريد حم د ااد ماجد معاذ

انور

علي عصام هسام حم د

يوسف في

 11عمر 12ايف نياد محمد خلي مراد ابراهيم فالا
محمد حممه

ارام يزم

عيسى

4هناة 42

قجرة يقم (-25ب)
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سكلة ال الحويافي
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محمد الحويافي 1
اسماعي 2
حسن

يوبف 3

هنت 5

صا 4

عميمه  15الحاج محمود 11محمد 13عبدالرحمن13عبداهلل 11احمد
زريفل21
عالشل22
23
فمي ل24
رهيد
رهاد 25
ال
هالل
عر
يابر
الد
اهر26
عبد الرويم21

امين

12سعيد 12عائشه23
يابر 43هالل معاويل يوبف
امحد
امني22

عدي
هشام

نضال
صا

ع اد اياد رياض ااد
اياد فؤاد عبد الرويم ممند

5هناة45
بامي

وليد

اكرم

وليد عالء الد حم د مصأفى
هحاده  32تيسه 31
مسه 41حم د  41فرن زيد
ولل 31عبلل 32يسره33

هريف 44عادل عدنام ال حم د 31ك ال عاأللل  34فا ل 35هشه

فايوف

نياد م

سل  53عقي
محمد51

غالب عديل مروام عدنام امحد 21يوبف

لؤي

بعيد بعد
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هوامش قجرة (-25أ -25 ،ب ) :

-1
-2

من عنلر بب عللوم من هالد وورام ولعلمم من احملاميد من بليم العدنانية .
نزل يف أللبيليل .

-3

زوجت للل الهاله للة ام اوالده  :فا للل يوب للف عب للد وس للن وك للام متزوج للا ألبلم للا  :هن للت
مصأفى هلني وعببلت امينلل ام هلحاده امحلد صلا ولوراني  ،وزوجتلل الهانيلة عزيلز
اب للعد جب للاره ون تعب للب  .هن للاة يوب للف وس للن و للوراني  :امين للل زوج للة امح للد ص للا

-4
-5
-6
-1

ووراني االوىل و هية زوجة امحلد صلا ولوراني الهانيلة وهلريفة زوجلة هلريف عبلد ام
ووراني .
زوجتل فا ل اهو السو من آل زيد الش اىل وانبرضت هذه العاللة .
زوجة احلاج جاهر من آل زيد وعببت فا ل ويث تزوجت يف الأه .
يف أللبيليل  ،زوجة حم د يوبلف ولوراني االوىل هلي هنلت حم لد هلاكر لل زهلرام ون
تعبب و لبما وزوجتل الهانية هي هنت حم د وسن حم ود وساين وهي ام اوالده .
يف ع ام منذ عام 1261م  ،وزوجتل هي عدلل عبد ام صا ووراني .

يف جبل النزهللل هع للام منللذ حنللو عللام 1261م وزوجتللل هللي زكيللل عبللد الللرويم عبللده
-1
وسن وهي ا ت .
السيد من هيت دجن نواوي يافا .
-2
يف صويل هاالردم  ،وزوجتل هي هدى ّ
 -11يف ع ام منذ عام 1261م .
-11
-12
-13

زوجتل ليلى حم د حم ود عبد وسن .
زوجتل مساح عبد اللأيف ابعد بعاده .
تزوجما هخ من كفر ألابم .

 -14زوجللة حم للود صللا وللوراني االوىل  :ولي للل الشلليخ وسللني صللا صللربي وعبب للت
رهيد وامني و اهر وعبد الرويم و( )4هناة والهانية  :جنيلل بلل ام اهلو لاووم ملن
مسكل وعببت اوالده اال رين .

341

-15

اكرب ا وانل وكام اهلل .

 -16زوجللة عبللد الللرمحن صللا وللوراني االوىل د للل امحللد حم للد هيبللي وعببللت امللني ،
والهانية لأيفل حم د عبد ام نوف وعببت هبية اوالده .
 -11زوجة عبد ام صا ووراني 11111111111من هاألة الغرهية .
 -11زوجة امحد ووراني االوىل امينل يوبلف ولوراني وعببلت هلحاده واكلرم وتيسله وهعلد
وفاما تزوج ا تما هية وعببت بامي ووليد  .تويف امحد ووراني يلوم االولد هع لام
يف 1221/1/11م عن ع ر يناهز ( )21بنة وفق  21رمضام 1411هل .
 -12ذريتللل يف ع للام منللذ حنللو  ، 1261زوجتللل هللي امنللل حم للود عبللد وسللن بلللي ام
داود .
 -21عالشل صا ووراني هي زوجة حم ود الشيخ وسني صربي .
 -21زوجة حم د وسن هعيب .
-22
-23
-24
-25

زوجة هحاده امحد ووراني االوىل .
زوجة وساين محدام وساين .
تزوجما امحد منر عبد وسن وهعده تزوجما حم د يوبف محد عوده .
يف هيكاغو هامريكا زوجتل هنت يعبوب حم ود عت اوي .

 -26زوجتللل يسللره بللعيد وللوراني ع ل يف ا زالللر منللذ السللتيناة وعللاد آيل أللبيليللل عللام
1221م وعبب حم ود .
 -21بللكن ع للام  ،وعبللب حم للد  .تللزوج اوال هنللت امحللد صللا إدريللس هللنأي وعببللت
حم د وتوفيت  ،وتزوج هنت  1111اهو ذياب .
بيب وعبب حم ود .
 -21يع
 -22زوجتل ولل بعيد ووراني .
 -31زوجتل هنت امحد هاكر جعيدي .
-31
-32

زوجة امني عبد ووراني .
زوجة عاد حم د دولل .
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-33

زوجة اهر حم ود ووراني .

-34
-35
-36

زوجة صبحي عبد صو زيد .
زوجة عه ام موبى محده من وبلل .
بيب .
يع

 -31نزل مرج احل ام ألرب ع ام .
 -31عبب  :امحد ووال ونال  .زوجة تيسه هي هريفل عبد ام ووراني .
 -32يف املانيللا  ،تللزوج هللحاده وللوراني اوال  :عالشللل حم للود وللوراني وعببللت مسلله وحم للد
وهنتني و لبما وتزوج هعدها عد نساء منمن الشركسية والتونسية واالملانية وهو رج
مزواج ومأال .
 -41يف أللبيليل .
 -41يف أللبيليل .
 -42هناة عبد اللأيف يوبف ووراني  :هس ل زوجة واصلف امحلد علوده نلزال  ،فا لل
زوجة الد عبد الرويم ابعد بعاد  ،بمام زوجة مال (حم د عللي ) حم لود عبلد
احلافظ  ،عاليل (عزهاء 1222م) .
 -43زوجة يابر ووراني هي  11111هنت هحاده حم د اهو ديل .
 -44زوجة هريف ووراني هي هريفل يوبف وسن ووراني .
 -45هن للاة عب للد ام و للوراني  :زهري للل زوج للة ام للني حم للود و للوراني  ،عدل للل زوج للة وس للني
يوبللف وللوراني  ،ه لريفل زوجللة تيسلله امحللد وللوراني  1111 ،زوجللة عبللد الللرؤوف
عبللد الللرويم (اهللو صللال) جعيللدي  1111 ،زوجللة حم للد يوبللف ورهيللل (اهللو نللافع)
املسكاوي .
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آل يابني اهو ظاهر
من اوالف آل ا عيدي يف وامولة داود
افددلام  :مللن عشلله ظللاهر يف فالميللة رللال هللر أللبيليللل حنللو  6كيلللو م لةاة وذكللر يل اهللو
اهر حم د يابلني ام اصللمم ألبل فالميلل ملن ا نلوب ملن الةاهريلة وام جلدهم اهلراهيم لرج

هو وا وه ابعد من فالميل هسلبب دم ويلث ألتل ابلعد رجلال ملن اهلملا ورولال عنملا وابلتبر
اهراهيم يابلني يف أللبيليلل ونلزل ا لوه ابلعد يابلني أللرب دمشلق ( ، )1ويلروى ام اصل ظلاهر
ألبل ذلل مللن للانيونس وسللب ألللول هللخ مللن فالميللل ولعل اصلللمم مللن هللد ظللاهر(زاهر)
اهللن ملراد مللن ألبيلللة مللذوا البحأانيللة ا للو هللد للي ويللث نزلللت فللر مللن الببيلللني هللالد غللزه
ومللنمم هنللو جللرم وجذميللل وبللميلل والدألللل والشلوا وملراد والعبادلللة والصللبي وغللههم ألللدم جللدهم
اه ل لراهيم يابل للني اىل أللبيليل للل وابل للتو نما وتصل للاهر مل للع آل ا عيل للدي ويل للث تل للزوج امحل للد داود
جعيللدي اهنتللل ولللوه اه لراهيم يابللني وعببللت عبللد الللرويم (اهللو ه لريف) وتللزوج يابللني اه لراهيم
ياب للني لبيب للة عب للد احل ي للد مص للأفى م للن فالمي للل وعبب للت احل للاج اهل لراهيم وحم للد وو للالفوا آل
ا عيللدي إ انفصلللوا عللنمم وهنلوا هلللم ديوانللا مسللتبال اصللا للم يف وللي النبللار يف هيللت احلللاج
اه لراهيم يابللني حنللو عللام 1215م وتللزوج احلللاج اه لراهيم يابللني اه لراهيم يابللني بللعيد ظللاهر
عزيللزه امحللد داود جعيللدي وعببللت حم للد وحم للود وامحللد وعبللد الكللرا وعبللد الفتللاح وتللزوج اهنللل
حم د اهراهيم يابني  :كامللل عبلد اللرويم امحلد داود جعيلدي وعببلت  :عبلد ام وهلالل ووليلد
وهابم وناصر وامحد .
مالوةة  :توجد عاللة من كفر الدي امسما آل يابلني تلذكر ام اصللما ملن كفلر لال ولعل
اعا من فالميل (ألرب كفر ال) واعا من آل يابني اهو ظاهر فيما ونفلى هشلام حم لد يابلني
وجود ألراهة هينمم وهني آل يابني من كفر الدي .
1
1233
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قجرة يقم ()21

سكلة ال ياسين ابو ظاهر
ياسين سعيد ظاهر 1

اهو محدوم (ابعد)3

اهراهيم 2
ولوه6

حم د

يابني1

امحد1

امنل 2اهراهيم 11فا ل 11حم د 12

زينل4

حم د
سليم

بنت اسعد محمد 3

محمد
اهر تيسه

هريف هشام يوبف

وال

حم د

وليد

حم د اياد

محمد 15احمد 11محمود  13عبد ال ريم  13عبد الستاح توفيق يفيق  11اسعد سعيد 12ياسين  12بسام23

حم د ادي
عدنام غازي

رامي حم د محزه اهراهيم امحد حم ود ع اد

احمد
احمد

ناصر

اهراهيم

وائ
محمود

يائد ابراهيم

مال احمد كمال

مانن ماكد ماهر محمد ابراهيم محمد فبي
(ياكع ال سحة الكحقة)

فديم

351

تابع قجرة يقم ()21

باللة آل يابني اهو ظاهر
محمد ( ابو عبد اهلل ) 15
عبد ام وليد هالل هابم امحد  (21ال)

عالء

ناصر هاهر

نور الدين

باجي

يامن
اهرف

حم د

هادي

هوامش قجرة يقم (: )21
-1
-2
-3

من فالمية .
زوجتل هي عالشل داود حم د جعيدي .
اصاب دم ويث ألت رجال من فالميل ورو اللى نواوي دمشق الشام وبكن هيلت
بحم على هعد األل ملن كيللو ملة عنملا حنلو علام 1211م وللل فيملا ذريلل ويعرفلوم
غهوا امسمم من آل يابني اللى آل الناهلسلي ول ال يعرفلوم
فيما هآل الناهلسي وألد ّ
خلصوممم  .وتويف هناك .

-4
-5
-6
-1

وهي زوجة وسنني علي ا ر داود (وهي ام حم د ويوبف وسنني).
غه معروف االبم .
وهي ام عبد الرويم امحد داود جعيدي .
زوجتل هي لبيبة عبد احل يد مصأفى الدارد من كفر ال .
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-1

يعرف (هاهش) .

هي زوجة احلاج علي ألدومي .
-2
 -11زوجت للل االوىل  :عزي للزه امح للد داود جعي للدي وعبب للت  :حم للد وحم للود وامح للد وعب للد
الكرا وعبد الفتاح والهانية  :عفيفل امحد صا وسن صلربي وعببلت البلاألني  .تلويف
احلاج اهراهيم مساء االثنني 1226/2/2م عن ع ر يناهز ( )115بنواة .
 -11وهي زوجة رهيد وسن ملحم .
 -12ت للزوج حم للد ياب للني اهل لراهيم زوجت للني  :االوىل م للن فالمي للل وعبب للت للاهر ويوب للف
وهريف وهشام والهانية  :هنت بعيد وسن صا جعيدي وعببت تيسه .
 -13تللزوج حم للد اه لراهيم يابللني اوال  :كاملللة عبللد الللرويم امحللد داود جعيللدي وعببللت :
عبللد ام وهللالل ووليللد وهابللم وناصللر وامحللد امللا الهانيللة  :مللن للولكرم وعببللت نللور
الدين وهنت 21والهالهة هنت اهراهيم عبد ام جامو وعببت هاهر .
 -14ت للويف امح للد يف و للادص هالس للعودية وك للام يع ل فيم للا ميكانيك للا ملوت للور وت للزوج ا للوه
حم ل للود ارملت ل للل هن ل للد امح ل للد عب ل للد ام بعس ل للع وتوفي ل للت هن ل للد 1224/4/22م يف
ولكرم .
 -15يف ولكرم زوجتل هند امحد عبد ام بعسع وهي ارملة ا يل امحد .
-16
-11
-11

زوجتل هي هنت ولا من الشيخ مونس توفيت ليلة االود 1223/4/11م .
زوجة رفيق هي هنت عبد العزيز حم ود عرها .
زوجتل هنت تيسه حم د يابني .

-12
-21
-21

زوجتل هنت امحد اهراهيم رهيد داود .
زوجتل ليلى حم د رهيد ملحم .
تزوجما ناصر علي حم ود عوده نزال يف تشرين ثاني عام 1222م .
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آل عفانة

من احكج ال نهران في حامولة داود
افلام  :يذكروم اعلم ملن آل عفانلة يف بللفيت  ،وآل عفانلة يف بللفيت هلم هليوخ احللواتر
الذين ألدموا اىل ناوية اعني وبلفيت مع هد غازي ألادمني من البلباء ألب حنلو  311بلنة
(وينسب هنو غازي اىل هد وسن يف رال هر االردم وهنو وسن من هد عذر ملن ألضلاعة
احل هية) وذكر يل توفيق حم لود عه لام االمسلر عفانلل علن اهيلل وعلن هلخ ملن آل عفانلة يف
بلوام ام آل عفانل يف هذه البالد هم األارب ومن اص واولد ويبي لوم يف علدد ملن البلرى :
يف بلللفيت وأللبيليللل وبلللوام وصللور هللاهر (نلواوي البللد ) وصللبارين وغللز  ،وذكللر يل جللدي
عبد الفتاح عبد الفتاح عبد ام وسن ام آل عفانلة يف أللبيليلل هلم األلارب آل عفانلة يف غلز ،
وعل للت مللن ع للر النللي ومللن بللعيد وامللد النللي مللن هيللار عللد ام آل عفانللة يف غللزه هللم
وال يعل للام صلللة البراهللة هللني آل

مللن األللارب آل عللوده مللن َب لوافه عللوده الللت منمللا آل النللي
عفانة يف غز وعفانة يف أللبيليل .
ولعل اصلللمم مللن ذريللة عه للام هللن عفللام رضللي ام عنللل مللن هللد اميللة مللن أللريش هللدلي تك لرار
ابللم عه للام وعفللام يف امسللالمم وام اعلللم  .ويزع للوم ام جللدهم وسللن عفانللل ألللد نللزل هاألللة
احلأللب ألادمللا اليمللا مللن بلللفيت لسللبب مللا  .و للرج منمللا مللع عشللالر داود وهللرا ونلزال وزيللد
وزهلرام اىل صللوفني إ اىل أللبيليللل  .ورمبللا ام جللدهم نللزل عللزوم فللة مللن الللزمن هللدلي انللل يبللال
الوللد اجللدادهم " ضللر العللزوني" او ام ضللر ووللده نللزل عللزوم او ع ل يف غاهللة عللزوم زمنللا
وبكنما فبي لل " العزوني" وام اعلم .
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قجرة يقم ()23
سكلة ال عسافه  /من احكج ال نهران في حامولة داود
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حسن عسافه
عه ام 1

مصأفى
خءر 2
عائشه 5م

محمود1
سل  1محمد3

حسن 3ع مان 2حسن)1( 13بنات 11توفيق2

ديويش 11محمد محمود 12حسن
عربام 16عبد ام امحد

"حم دبام " امحد غيث حم د
نضال وال هاب يوبف عدنام  13مصأفى

ممدوح
علي هاهم عدنام
هناة
معن

زهه  11علي حم ود

وسن

حم د
"حم د مراد" عبد املنعم  14عبد املؤمن  15عبد املعأي مؤيد
وليد

هوامش قجرة (: )23
-1

االمسر .

توفيق

لواء

356

-2
-3
-4
-5

زوجتل عزيزه وسني عبد الرمحن ع يّش زهرام  .ولببل " العزوني" .
زوجة حم د االهوح حم ود وامد زهرام .
زوجتل زريفل حم ود وامد زهرام .
زوجتل هي  :امنل مصأفى حم د اهو بلي ام ونيد وساين .

-6
-1

زوجتل هي صفيل حم ود االمسر عفانل .
زوجتلل عزيللزه وسللني علللي للا ر داود  ،كللام حم للود االمسللر مللن ذوي اللرأي الصللالب
واصحاب املشور  ،وكام اهو زهرام اهلراهيم لل هليخ آل زهلرام يعت لد عليلل ويؤ لذ
مبشورتل .

-1
-2
-11

نزل هلد كرميل يف الغور .
زوجتل هنت يوبف عبد ام ذها جباره .
بكن صويل عام 1261م .

 -11هناة حم ود االمسر صفيل زوجة وسن ضلر عفانلل وزهلر زوجلة حم لود امحلد ذيلاب
 ،وفا ل زوجة احلنوم حم د عبلد صلا جعيلدي  ،عالشلل زوجلة حم لود عبلد صلا
جعيدي .
 -12زوجة حم ود حم د ضر هي ميسر عبد الكرا حم د عورتاني .
-13
-14
-15

زوجتل هي هنت عبد العزيز حم د بل ي .
زوجتل هي عى توفيق جعيدي .
زوجتل هي هنت الد عبد الرويم جه .

-16
-11
-11

ولببل هريف .
زوجتل هي هنت يوبف امحد مرار .
زوجة زهه هي هنت يوبف عبد ام ذها جباره .

آل لف
من احكج ال نهران في حمولة داود

351

افلام  :من هاألة احلأب وألبلما من صانور نلواوي جنلني  ،ويف هلرألني وجنلني علالالة ملنمم
ويللذكروم ام اصلللمم ألبل ذلل مللن احللللاز دوم معللرفتمم مللن ايللة ألبيلللة هللم واألللول لعلمللم مللن
ألبيلللة زاعللة مللن االزد البحأانيللة ومللن لللف هللن زاعللة الللذين نزل لوا البصللر يف الفتووللاة
االبللالمية وكللام هلللم فيمللا وللار تللدعى بللكة لللف  ،او مللن لللف هللن مللدافع مللن غسللام
الذين نلزل ملنمم فريلق يف نفألة ملن هلالد ا ريلد يف تلونس  .واذا عل نلا ام زاعلة وغسلام هلم
مللن ألبيلللة االزد البحأانيللة وهللم ا للو نللرج ام آل لللف مللن ألبيلللة االزد وهللم غسابللنة او
زاعيوم  .وام اعلم .
و رج من صانور ملنمم اثنلام نلزل اولد ا هاأللة احلألب وبلار اال لر جنوهلا فنلزل زكلرين و لرج
آل لللف مللن هاألللة احلأللب مللع آل زهلرام وغللههم مللن العشللالر اىل صللوفني إ اىل أللبيليللل ويف
روايلة مسعتمللا مللن حم للود مسلار غشللاط عللن حم للد علللي صلا للل نلزال ام آل لللف ومحللد ام
والب لوا يف أللبيلي للل هللم عص للبية واأل للارب  .وال ارج ل ذل ل  ،وال يهب للت ايللئمم م للن ن لواوي
جنني ام يكونوا األارها .
مكحظددة  :توجللد يف العللرب عشللالر ا للرى هابللم لللف منمللا لللف هللن دلللة هللن عللوف هللن
كعب من ريم العدنانية و لف هن حمارب هن صلفة هلن ألليس "عليالم" و للف هلن افتل هلن
هعم هن امنار البحأانية .

قجرة يقم ()23

351

باللة آل لف
لف1
عبد اهلادي2
حم د3
بعاد1

امنل1

حم ود 4
د ل2

هنت 5

عبد ام 11ولي ل11

صا 6
منر12

زكيل 13حم د 14عبدالكرا 11عبد الرويم 16امحد 15عبد اهلادي(11حم ود)
بعيد يوبف اهراهيم12
ماجد حم د ممند حم ود مؤيد
علي تيسه عبد ام عدنام
اهرف
عبد اللأيف عبد اهلادي عبد الرؤوف عبد الغافر عبد احلليم
هوامش قجرة يقم (: )23
-1
-2
-3

كام يف هاألة احلأب وكام لل هيت فيما يدعى عبد لف .
كام يف صوفني وتزوج هنت بلي ام بل ام داود وعببت اوالده .
(الشايب) وزوجتل صاحلل امحد هرو االألرا .

امين 5+

352

-4

زوجتل ولوه صا وسن جباره .

-5
-6
-1

زوجة عبد ام حم د مصأفى اهو درج .
تويف هو واهناؤه مبرض الكولها يف احلرب االوىل ووايل عام 1215م .
زوجللة عيسللى هللالل (ام رهلليد) وهعللد وفللا زوجمللا تزوجمللا ا للوه ليل وعببللت منللل

ميها .
زوجة عبد ام حم ود لف .
-1
مسي هعاللة امل .
-2
زوجة امحد حم د عويناة (ام صربي) ومصأفى اخللف الذي ّ
 -11كام مشمورا هبوتل زوجتل امنل حم د لف .
-11
-12
-13

زوجة حم ود امحد هرو االألرا الهانية ام وسني وامحد .
غر يف هئر ماء وألع فيل وتويف اعزها ألبي زواجل .
زوجة حم ود مساره غشاط ام زام .

 -14زوجتل امنل عبد الكرا اهو ذياب .
 -15يف جللولية منذ عام 1241م .
 -16زوجتل هنت عبد ام هاويش من هيت دجلن  ،تلويف عبلد اللرويم عبلد ام للف اثلر
ببو ل يف هئر عبد السالم ألدوره الفتووي الكالن على ريق أللبيليل -وبلل .
 -11يف الزرألاء .
( -11حم للود) كللام يف الكويللت إ نللزل ع للام وبللكنما عللام 1221م زوجتللل ليلللى عبللد
الرويم صا نوف وعبب ( )6اهناء منمم امين .
-12

يف ع ام .

361

آل احللار
من احكج ال نهران ونيد
ولللارا فسل وا آل احللللار ،
افددلام  :مللن نللاهلس  ،مللن عاللللة عنللة ولللازي  ،كللام جللدهم ّ
وع ل هعللض اوالده واوفللاده للذه املمنللة  .وجللاء اىل أللبيليللل مللنمم ا لوام للا  :حم للد وبللعيد

اهناء حم ود عنة اولازي  .اما حم د فصاهر آل زيد وتلزوج وسلنل الألوي ملن آل زيلد ونلزل
عنللدهم وامللا بللعيد فص للاهر آل زه لرام وتللزوج مللنمم  :فا للل مصللأفى عبللد ال للرمحن ع لليش
زهرام ونزل عندهم .
وذكر يل حم د منر ولار ام آل الفا وري يف ارتاح هم األار م .

361

قجرة يقم ()21
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باللة آل احللار
عنة اولازي 1
حم ود احللار
بعيد 2
منر 5

فمي ل4

حم د3
بليم

صبحي6

حم ود1

عبدالرويم

بعيد 1زريفل 2حم د 11هريفل 11رفيق هريف 13
اهراهيم 12تيسه يابر هالل

حم د

حم د

امحد 14عدنام15حم د16

عبداملنام11
مازم

بعيد

بعيد

رفيق
حم ود واصف يابر حم ود ابامل ع ر

غازي عبدالرويم عبد الكرا امحد ع ر
حم د امه ممند
عبد ام

هراء
عبد العزيز

عدي
ع يد
ع اد اهرف ااد ادي فادي ممدي نور

(محزه)

هريف 11واصف وسن
(عبا )
عبد الفتاح 12يوبف
امين بعيد

ال21

عبد الفتاح
عبد ام علي مصأفى الد

363

هوامش قجرة يقم (: )21

-1
-2

من ناهلس .
والف آل زهرام  .تزوج فا ل مصأفى عبد الرمحن ع يّش زهرام .
والف آل زيد  .تزوج وسنل وي من آل زيد ونزل عندهم .
زوجة يوبف حم د يوبف عامر .
زوجتل فا ل الشيخ عيسى وسن صربي .

-6

زوجتلل بللعديل مصللأفى حم لد يوبللف عللامر  .وتلويف يللوم الهالثللاء 1222/3/16م
عن ع ر حنو ( )22بنة .
زوجتل هاللل امحد ع ر هالل .
زوجللة بللعيد منللر ولللار االوىل هللي صللديبل وس لن حم للود وسللاين وعببللت اه لراهيم

-3
-4
-5

-1
-1

وزوجتل الهانية امنل عه ام داود عه ام وعببت تيسه ويابر وهالل .
زوجة امحد وسن حم ود وساين .
-2
 -11زوجتل فا ل حم ود صا امحد داود  ،تلويف يلوم اخل ليس هتلاريخ 1226/2/12م
عن ع ر يناهز ( )11بنة .
 -11زوجة راج امحد مصأفى نوف .
 -12ن يعبب .
 -13عبب هنتا وهي زوجة يوبف حم ود ولار .
-14
-15
-16

تويف هالشام (مبتوال) .
يف ع ام.
زوجتل هنت "حم د علي" حم د عبد الغد زيد .

 -11يللدعى محللزه وتللزوج راهعللل حم للود ص للا امحللد داود وابتشللمد مح للزه يف وللرب عللام
1261م على اثر اصاهتل براح هشةايا ألذيفة يف مدربة هناة أللبيليل .
 -11يدعى عبا .

364

-12

زوج للة عب للد الفت للاح (اه للو ع للوني) حم للود ول للار ه للي راهع للل حم للود ص للا امح للد داود

وكانللت متزوجللل ألبلللل ا للاه محللزه حم للود ولللار .تللويف عبللد الفتللاح ولللار يللوم االثنللني
1226/3/11م  .عن ع ر يناهز  61بنة .
 -21زوجتل امسمام رفيق ولار .

آل العدل

من اوالف آل زهرام يف وامولة داود
افلام  :يذكروم اعم من االمساعلية يف مصر  ،وذكر يل بليم اهلراهيم ولوتري ام آل العلدل
هم من آل احلوتري  ،واالرج اعم ليسوا منمم وامنا هم متصاهروم .
رولوا عن مصر هسبب دم وأللدموا اىل فلسلأني ونزللوا يف أللبيليلل  ،وكلانوا بلبعة ا لو ومعملم
امملم "عليلا"  ،والللذي ع ّبلب ذريلة مللنمم يف أللبيليلل هلو مصللأفى العلدل  ،املا هبيللة ا وتلل فللال

يعل للرف مصل للههم ويل للث ال يوجل للد هلل للم عبل للب يف أللبيلي ل للل  ،ولعلمل للم رول ل لوا اىل هل للالد ا ل للرى
وبلكنوها وارجل ذلل ويلث توجلد عللالالة هابلم العلدل يف نلاهلس ويف ع لام ويف الزرألللاء ،
والتبلى عللي حم لد عللي العلدل هأبيلب مللنمم يف الزرأللاء صلدفة  .وذكلر الأبيلب للل ام اصلللمم
من فلسأني .
ويف عللام 1215م اثنللاء اجرالللي ملعاملللة التباعللد يف وزار املاليللة هع للام كللام اوللد اعضللاء نللة
التباعللد امل لوألعني علللى األ لرار التباعللد اخلللا يب هللو مصللأفى صللا اهللو عللدل  .ولع ل هللذه
العالالة هم األارب آل اهو العدل يف أللبيليل وام اعلم .
مالوةة  :يوجد يف العرب هنو عدل هن جزء هن بعد العشه هن مذوا البحأانية .

365

قجرة يقم ()22
سكلة ال العدل
مصأفى اهو العدل1
امحد2

عبد الرويم

وسني علي3

فا ل 4بعاد 5عالشل 6مصأفى 1هناة حم د12

ولوه13

يوبف
زريفل14

امحد 1حم د عبد الكرا  2وسن11

يوبف  15هريفل 16زكيل11

نال ماجد ناصر ار

مصأفى حتسني حم ود نبي

وسني 11عدل

وصفيل 11هنت 12عبداللأيف 21علي

مصأفى
مازم عادل واين رز

وسام هشام
وال

هابم ك ال نع ام

حم د

366

هوامش قجرة يقم (: )22
 -1من االمساعيلة يف مصر .
زوجتل هاديل وسن ووتري .
-2
تللزوج زينللب احلللالج وعببللت منللل حم للد وهعللد وفاتللل تزوجمللا ا للوه عبللد الللرويم وعببللت
-3
منل ولوه .
زوجة يوبف وسن جعيدي .
-4
زوجة حم د علي عدل توفيت يف 1221/1/15م .
-5
زوجة وسن عبد اهو ذياب .
-6
زوجتل منره يوبف امحد ووتري .
-1
زوجة امحد العدل هي هنت بعيد درويش اهو عذهل .
-1
زوجتل هنت عبد الرمحن عوده مسام .
-2
 -11عبب هناة وتويف هاها زوجتل هنت حم د امحد (اهو راج ) نوف .
 -11زوجتل هي رام حم د توفيق عبد ام وسن داود .
 -12زوجتل بعاد امحد العدل .
 -13هي ام رمضام يوبف امحد ووتري .
 -14وهي زوجة يوبف وسن مصأفى نوف .
 -15تلويف يوبلف حم لد علللي العلدل يلوم االرهعلاء 1222/1/22م مبتللوال علن ع لر ينللاهز
( )55بللنة  .ألتلللل اليف اهلراهيم يوبللف ألراألللع ويللث عنللل علللى وللني غللر هسللكني يف
اصرتل اثر صام ودص هني الأرفني وزوجتل هي ولوه رمضام يوبف ووتري .
 -16زوجة اهراهيم يوبف دولل .
 -11زوجة امحد حم د عبد احلاج داود .
 -11زوجة بعيد يوبف دولل .
 -12زوجة بعيد تيتام .
 -21زوجتل وداد بعيد حم ود هركاة .

361

آل اهو ذياب
من احكج ال نهران في حامولة داود
افلام  :من مصر من هلد هنوام وسب ألول احلاج حم د يوبلف وسلن اهلو ذيلاب  ،ويف
رواية علن حم لود امحلد وسلن اهلو ذيلاب اعلم ملن املنصلور يف مصلر وام آل ذيلاب يف لولكرم
هم األلار م  .وأللد التبلى هشلام عللي امحلد اهلو ذيلاب هاولدهم يف لولكرم وهلو تلاجر  ،وذكلر

لل ام اصلمم من املنصور ايضا  ،وألد يكوم اصللمم اوال ملن هلنوام إ انتبللوا اىل املنصلور او
اعم يبأنلوم يف هلنوام واملنصلور  .ومنملا رجلوا اىل فلسلأني يف زملن حم لد عللي هاهلا ونزللوا
أللبيليل و ولكرم .

361

قجرة يقم (-22أ)
ذياب 1

سكلة ال ابو تياب ( /عبد ال ريم وعبد اهلل ابو تياب)
وسن

احلاج عبد الكرا

يوبف 2فا ل 3امحد امنل  4عبد ام  5هنت31

عالش للل 6وس للن 1حم للد 1امن للل 11حم للود 2حم للد ام للني13

ص للا

22
حم د

امحد
ايا

وسن

هسام عبداللأيف عبدالرمحن11
غسام امحد بعد حم د

صاد هاهم علي هشام مصأفى مازم حم ود ع اد فتحي 32مسه عبدالراز هنت31
حم ود ع ار
هادي
درويش
حم د امحد حم ود

معني علي عوني رهيع عزام عزمي 12مروام عدنام عبد ام امحد

عبد الرحيم محمود 11فكح عبد اهلل فكح تياب ابراهيم13
فوح13

عمر 12 11

362

قجرة يقم (-22ب)
سكلة ال ابو تياب ( /احمد ويوسف ابو تياب)

311

ذياب 1
وسن
احلاج عبد الكرا

يوبف 2عبد ام 5فا ل3

امحد

امنل 4

حليمه 12فا مه 23محمود 21محمد  22بنت عبدال ريم  25موسل حسن م

بعيد ع ر علي حم د
يوبف حم ود امحد

سل21

هاهم ماجد ااد حم د
يوبف الد وليد ال حم د

لي عبداللأيف عبدالرمحن عبدالعزيز عبدام يوبف 25علي يوبف عالء
حم د رامي جندة

رالد امين ايسر

( بيب)

ينف خالد ايف

احمد ابراهيم اياد اقرج هشام فءال فابر ماهر

محمود23

علي21
محمد
هشام مروان عدفان ع ام

حسن احمد حلمي

منير
علي احمد محمد22

سائد معتم محمود
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هوامش قجرة يقم( -22أ -22 ،ب ) :

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-1
-1
-2
-11
-11
-12
-13
-14
-15

-16

الشنواني من مصر .
ّ
تللزوج اوال  :عديلللل وسللونة مللن جيللو وعببللت  :حم للد وعبللد الكللرا إ تللزوج يللل حم للد
مص للأفى جع للروني وعبب للت هبي للة اهنال للل وكان للت ي للة متزوج للة اوال  :عه للام الب للدراوي م للن
مصلارو الأيبلة وعببللت منلل عالشلل ام اهللو ايلب ( امحللد عبلد اللرمحن منصللور اهلو امساعيل
من أللبيليل ) وهنت تزوجما رج من الأيبة .
هللي ام اهلراهيم مصللأفى اهللو زيللد مللن فلللة وام بللعدية امحللد هغللدادي ( ام وديللع يوبللف
وسنني وا ونل) .
وهي زوجة محد امحد ألش ر نوف وعببت  :امحد وفا ل وبعده .
زوجتل مرا وسن وسني االألرا .
زوجة حم د يوبف ذياب .
زوجتل عالشل امحد مصأفى عدل .
(العريب) زوجتل من الأيبة .
(اهو نيع) زوجتل هنت وامد وسونة من جيو .
زوجة حم د عبد ام لف .
يعرف هل (اهراهيم ) .
ابتشمد عزمي يف االنتفاضة اعزها يوم ا عة املوافق 1212/11/13م عن ع ر يناهز
( )11عاما هرصا جيش االوتالل االبراليلي.
ب للكن يف هل للد (دام للر وص للام) يف تركي للا من للذ انتم للاء دمت للل العس للكرية ع للام 1211م
وتزوج تركية ولل هناك ذريل .
زوجتل صفيل حم ود وداد .
يعرف هل (نعيم) امل فا ل من يافا لبما اهوه وتزوجما عبد اللأيلف احلألاب اهلو بليف
من كفر صور  ( ،وهلو اولد أللاد ثلور علام 1236م اعتبل وبللن يف بللن عكلا ملد
بنتني ).
امل بعاد هاهني .

312

-11
-11
-12
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-21
-21
-22

-31
-31
-32

غه معروف االبم وهو تؤأم .
غه معروف االبم وهو تؤأم .
زوجة هخ من آل هديب من هدو البصة .
زوجة حم ود وسن السان .
زوجة حم ود يوبف ذياب هي عفيفل رهيد عبد ام داود جعيدي .
زوجة حم د يوبف ذياب هي عالشة عبد الكرا ذياب .
تللزوج عبللد الكللرا يوبللف ذيللاب هنللت امللني حم للد عنايللل وعبب لت هاهللم  ،وتللزوج هن للت
عه ام امحد الفيومي وعببت ماجد  ،وتزوج زوجة من ع ام وعببت ااد وحم د .
زوجتل مصأفى هي هنت ابعد وسن درج مألبة حم د نصر درج .
يع يف السعوديل .
يعرف هل (الضاهط) زوجتل هي  :زهر حم ود عه ام االمسر عفانل .
زوجتل هنت اهراهيم مصأفى اهو درج .
تويف ف .
تزوج صا عبد ام اهو ذياب  4زوجاة  :االوىل من يافا وامسملا فا لل وعببلت اهلراهيم
( نعيم) و لبما وتزوجما هعده عبد اللأيف ( )15احلأاب من كفر صور  ،والهانية امنل
عبد اللأيف العالول الباها وعببت  :عبلد اللرويم وحم لود وهنلت  ،والهالهلة د لل حم لود
حم للد هللاهني وعببللت صللالح وفللالح وعبللد ام وذيللاب وألتلللت هللي واهللن هلللا مللن زوجمللا
االول (حم للد عبللد الفتللاح حم للد هللاهني ) هانفلللار ألذيفللة مللدفع بللبأت علللى هيتمللا عللام
1261م  ،والراهعللة ا تمللا بللعاد وعببللت نللوح وتللويف صللا عبللد ام ذيللاب مبتللوال ألتلللل
موبى ووسن اوالد ع ل يوبف ويث ضرهوه هالبلأة وهالعصي هسبب الف عاللي .
زوجة وامد وسونة من جيو .
زوجة صبحي امحد فراج .
زوجة فتحي حم ود ذياب  :من جيو .
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آل الفيومي
من احكج ال نهران في حامولة داود
افددلام  :مللن الفيللوم يف مصللر وجللدهم الللذي جللاء اىل أللبيليللل هللو علللي الفيللومي ومعللل اهنللل

حم د الذي كام وألتئذ فال  .كام ذل يف عمد حم د علي هاها .
مالوةة  :نزلت عشالر من ألبال العرب يف الفيوم ونواويما منمم  :احلوتلة ملن علرب احلللاز
ولعلمم من هد بلليم البيسلية  ،ويف عايلة االرب للبلبشلندي اعلم اهلراف وسلينيوم  .وهلذا
أللو فاحلوتللة يف هللد بللليم وهنللو غصللني وهنللو وللاين هللم مللن ألبيلللة كللالب هللن رهيعللة هللن عللامر
البيسية .
ولع احلوتة نسبة اللى احلوتري هن أليس هن جزء هن الد هن جعفر هن كالب البيسية.

قجرة يقم ()53
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سكلة ال السيومي
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علي الفيومي
حم د
امحد علي5

عبدالبادر

مسعود

وسني

موبى2

عبد ام1

عبداللأيف14مصأفى ع ر6حم د 1هنت 4زاة زياد عليام3
 1أهناء

عبدالبادر فا ل 1اهراهيم هنت 2حم ود
ك ال

هنت24

ال جالل11

فايز 11جابر هشام هاهم الب يوبف
عمر باس باسم سسيان

حانم

حم ود
احمد علي قوقي محمد 12

ياقد يقيد عمات كمي  15يامي محمود 23عائشه21
خديجه22
قامخ

ع مان  13يوسف13

وليد ()3

بنات25
حم د 11لي

تيسه 11عب نصر امحد

صا عبد ام تيسه 12حم د
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هوامش قجرة يقم (: )53

-1
-2

عبب اوالدا ماتوا يعا صغارا .
تللزوج اوال مللن كفللر ألابللم وعببللت عليللام إ تللزوج امنللل نللايف ا رمللي وعببللت هبيللة

-3
-4

اهنالل .
ألت عليام موبى فيومي يف التسل ووايل عام 1251م .
زوجة حم ود حم د امساعي دولل .

-5
-6
-1
-1

نزل جللولية .
ألت ألرب دار الببعة هبذيفة يف ورب وزيرام بنة 1261م .
زوجتل الهانية ولي ة عبدالرويم جرب ن تعبب .
زوجة حم د اهراهيم وسني مسي .

زوجة امحد حم ود اهو وبلل .
-2
 -11ابتشللمد يف االنتفاضللة اعزهللا عنللدما د ل جنللود االوللتالل االب لراليليوم منزلللل وهللم
يألب للوم الرص للا يف مالوب للتمم للش لباب عن للدما وص لللت مواجم للاة ي للوم االرهع للاء
1211/11/2م هني الشبام الفلسأينني وألواة ا يش االبراليلي .
 -11زوجتل امنل لي الباز .
 -12زوجة حم د مصأفى فيومي هي هنت عبد الرويم علي جرب .
 -13غه معروف االبم .
 -14عبب ( )1اهناء غه معروف امسالمم .
 -15تللزوج عه للام فيللومي اوال  :فا للل امحللد عبللد البللادر زهلرام ون تعبللب  ،إ تللزوج مللن
املصللارو (ا للت منصللور) وعببللت حم للد  ،إ تللزوج وجيمللل هنللت امحللد حم للد هركللاة
وعببت اهناؤه اال روم .
 -16زوجة يوبف فيومي هي  :فا ل وسن صا جعيدي .
 -11يف العرا .

311

-11

زوجتل من جللولية .

 -12زوجة تيسر يوبف هي هنت امني عبد ام مصل محدام .
 -21زوجللة حم للود يوبللف فيللومي  :عالللده حم للد حم للود عبللد وسللن كللام يف الشللام منللذ
عام 1261م ولبب حم لود (الشلرخ)  .وعلاد حم لود الللى أللبيليلل يف 1224/6/2م
 ،وحم للود فيللومي (اهللو هللامخ) هللو ضللاهط يف اجمللز السلللأة الفلسللأينية وهللو رللليس
البللو  11يف أللبيليللل منللذ ألللدوم السلللأة الفلسللأينية وتوليمللا االدار يف مللدم الضللفة
الغرهية عام 1225م وال يزال و 1222/12/1م .
 -21زوجة رهدي عبد اللأيف بويلم .
-22
-23
-24

زوجة امحد حم ود هرو .
تزوج اوداهن  -----فيومي وتزوج الهانية منذر حم د وسن صا جباره .
زوجة وليد وسن يوبف وسن هريلم .
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آل الببعة

من احكج ال نهران في حامولة داود
افلام  :من مصر  .ألد يكوم اصللمم ألبل ذلل ملن عشله الببعلة (احللوافر ) وهلي هألن ملن هرأللة
اودى فروا ألبيلة عتيبة يف احللاز  ،وعتيبلة لليط ملن ألحألام وعلدنام  ،واصل هرأللة احلبيبلي ملن
العللرب البحأانيللة مللن ألبيلللة مللذوا ومللنمم احلفللا الللذين نزللوا هلللد هرألللة رللال غللرب نللاهلس ومسيللت
البلد هرألة هابم فخذ هرألة ألبيلتمم االصلية ومن احلفا يف هرألة  :آل مسلعود والربأللاوي ودغللس يف

ناهلس وآل جرب من كفر باها يف أللبيليل و يم هال ل وغهها .
قجرة يقم ()51
سكلة ال القبعة
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علي الببعة
وسن
يوبف  2وامد3

وسن1

مريم 1فا مه يابعه  2امنه2

علي 4حم د  5امحد6

محمد عبدال ريم 11ابراهيم 23تسير 13علي
امين13

حم د 11امحد 11علي  12حم ود 13امحد 11صالح11
جابر
امحد

وسن حم ود

ينف حسن ل سي م

ك ال
رامي

ال 12

سل

امحد حم د وسد فادي

هوامش قجرة (: )51
 -1زوجتل ِو ِسن حم د امحد اهتلي .
زوجت للل االوىل ِ :
وس للن م للن فرع للوم وعبب للت حم للد  ،وزوجت للل الهاني للة  :امن للل ذي للب
-2
الشيخة اهراهيم اهلندي وعببت اهناءه اال رين .
زوجت للل ولي للل الش للرف وعبب للت هنت للا ه للي ام فل لؤاد مص للأفى حم للد اب للعد جب للاره .
-3
وتزوجت ارملتل ولي ل الشرف هعده هكر ّنور .

311

-4

كللام علللي هلللاعا  .عبللب هنتللني تزوجللت االوىل يف الشلليخ مللونس وتزوجللت الهانيللة

-5

يف كفر ألابم  .زوجتل هي صفيل وسنني املصاروه  ،وهعد وفاتلل تزوجملا امحلد واملد
اهو علبل .
ألت يف احلرب العة ى حنو عام 1211م ون يعبب .

-6
-1
-1
-2

ألت يف احلرب العة ى حنو عام 1211م ون يعبب .
زوجة عبد الرمحن حم د لي محاد الهانية .
زوجة عوده عبد الرمحن حم د محاد .
زوجة عبدالرويم عبد الفتاح عورتاني .

 -11يدعى محايد .
 -11تللويف امحللد وسللن ألبعللل يف ع للام حنللو عللام 1266م وكللام متزوجللا هنللت عبللد البلادر
بالمل االألرا (ام جابر) .
-12
-13
-14
-15

تويف علي وسن ألبعل يوم االثينن 1224/12/4م عن ع ر يناهز ( )55بنة .
كام اهلل ون يتزوج .
زوجتل هي هنت الل منر ذيب هندي .
هو عضو يف اجمللس الو د الفلسأيد ونالب رليس اجمللس  ،وهو عضلوا يف اجملللس

املركزي لللبمة الشعبية لتحرير فلسأني  .وأللد علاد الللى ارض اللو ن هعلد غيلاب دام
 22عاما
 -16ك للام ام للني ألبع للة يف اخل للارج وع للاد الل للى أللبيلي للل م للع أل للدوم الس لللأة الفلس للأينة ع للام
وعني مديرا عاما للحكم احمللي يف أللبيليل .
1225م ّ
 -11ويدعى ّيز .
 -11علاد الللى أللبيليللل مللن اخلللارج يف كللانوم اول عللام 1221م  .هعللد غيللاب ألسللري دام
 31بنة .
-12
-21

ويدعى "حم د عيد"
نزل يف ع ام .
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ال تيتان
من احكج ال نهران في حاملة داود
افلام  :من مصر ويف روايلة اعلم األلارب آل الببعلة امللار ذكلرهم بلاهبا دوم معرفلة صللة هلذه
البراهة  ،مع العلم اعا توجد صلة مصاهر هني العاللتني ويلث ام زوجلة ذيلب تيتلام هلي هنلت
وسن علي الببعة وهي ام اهراهيم تيتام .
قجرة يقم ()52
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تيتام
ذيب 1

ابراهيم 2
بعيد 3
عدفان ابراهيم عادل ع ام عافم ياسر كمي

كمال1

بعيد
هوامش قجرة يقم (: )52
-1
-2
-3

زوجتل هنت وسن علي الببعة .
الشريّف املصري  .وكام متزوجما ألبلل مساره ابتيت .
زوجتل ولي ة حم د ّ
زوجتل هنت حم د علي العدل.

-4

ت ل للويف يف الباكس ل للتام ل للادص ب ل لله وه ل للو يف املرول ل للة اال ل لله م ل للن دراب ل للتل ول ل لوايل
1223/11/21م وع للره ( )31بللنة .واوضللرة جهتللل ال للى أللبيليللل ودفنللت فيمللا
يوم الهالثاء 1223/11/26م .

آل اهو صالح
من افااي ال الجعيد واحكفام
افددلام  :مللن هلللد اخلهيّللة (( )1اهللن ه لرا ) ن لواوي يافللا مللن ألللرى البتللوح نزل لوا أللبيليللل عللام
1241م هع للد او للتالل اليم للود هل للدمم  ،نزلل لوا دار مص للأفى حم للود جعي للدي  ،اب للم ج للدهم
حم للد اهللو صللالح الللذي تللزوج بللعده بللالمل جعيللدي وعببللت امحللد وتللزوج امحللد حم للد اهللو
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صالح  :زريفة عبد السالم بالمل جعيدي  ،وعببت حم د وبلعيد وصلالح  .وكانلت زريفلة
عبللد السللالم متزوجللة ألبلللل ع للي امحللد عبللد ام وسللن بلللي ام داود وعببللت منللل ولللدا تللويف
صغها  .ألت امحد عبد ام وسن يف احلرب العة ى االوىل نواوي السويس عام 1211م .

د-

احل اره للة  :ال يعرف للوم ع للن اص لللمم ه لليئا  ،وتوج للد عش للالر للذا االب للم يف يعب للد
نواوي جنني ويذكروم ام اصلمم من احل ارهة نواوي عكلا وكلام هليخ اخلهيلة ألبل علام
1241م هللو احلللاج رهلليد عبللد الفتللاح وكللام مللن اصللحاب االمللالك الكهلله ومللن امالكللل
ارض مأار اللد ابتوىل عليما االجنليز منل وانشووا عليما املأار وللل هيلار محضلياة كبله
 .وكانت تدعى ارض السبق .

قجرة يقم ()55
سكلة ال ابو فكح
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حم د اهو صالح
امحد 1
محمد2

سعيد 5

ن يه 3

فكح 1

فسيسه 3

علي عادل عمر عدلي عبد اهلل 1ع مان2
وليد
هوامش قجرة يقم (: )55
-1
-2

تزوج زريفل عبد السالم جعيدي .
بكن أللبيليل ويلث اهلةى هيتلا يف ولي زيلد الشل ايل أللرب هيلت حم لود واملد اهلو
ضللر وبللكنل  ،ع ل موظفللا يف هلديللة أللبيليللل يف ألسللم حتصللي الض لرالب ومراألبللة
االهنية  .تويف يوم االثنني 1225/12/4م عن ع ر يناهز ( )66بنة .

-3
-4
-5

بكن ناهلس .
بكن ناهلس .
تزوجما هخ من األار ا من اخلهية وبكنا الزرألاء .

-6
-1
-1

توفيت ون تتزوج .
مربما ك بيوتر وتزوج هنت علي وسن ضر عفانل .
بيب .

هيوخ محاي أللبيليل منذ اوا ر العمد العه اني واىل االم 1222

في نمن االتراك قب عام 1212م :
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-1

عبد الرمحن احلاج عبد ام داود  /هيخ وامولة داود .

-2
-3
-4

وامد ألابم حم د ل نزال  /هيخ عشه زهرام يف وامولة داود .
حم ود وسن العلي هرا  /هيخ وامولة هرا .
امحد محد هالل كام ألال باما لبضاء ولكرم  /هيخ وامولة زيد .

-5
-6
-1

ع ر وسني احلاج مصأفى نزال  /هيخ وامولة نزال .
ومن هعده اهنل يونس ع ر وسني وألد ادرك عمد االجنليز .
عبللد ال لراز اهللو هكللر العلللي هللرا  /هلليخ وامولللة هللرا ورللليس أللبيليللل  .يف عللامي
1212م و 1211م .

في نمن االفجليم من عام  -1212عام 1212م :
-1

الشل لليخ يوبل للف عبل للد الل للرمحن وسل للن بل لللي ام داود وكل للام تل للارا حل ولل للة داود مل للن
1234-1211م .
اهراهيم ل عبد البادر عبد ام ل زهرام  /هيخ وامولة زهرام .

-3

احل للاج عب للد ال للرمحن حم للد عب للد ال للرمحن داود  /ع للني ت للارا حلامول للة داود هع للد وف للا
الشيخ يوبف  /عبد وسن بلي ام داود .
ألابم حم د مصأفى وسني نزال  /تار آل نزال .
يونس ع ر وسني نزال  /هيخ وامولة نزال وكلام رليسلا لبلديلة أللبيليلل  .يف اعلوام

-2

-4
-5
-6

1225م1221/1/25 -م .
عب ل ل للد الفت ل ل للاح حم ل ل للود احلس ل ل للن ه ل ل للرا  /ه ل ل لليخ وامول ل ل للة ه ل ل للرا  .ت ل ل للويف هت ل ل للاريخ
21261/21م .

-1

احل ل ل ل للاج من ل ل ل للر حم ل ل ل للد الس ل ل ل للبع  /رل ل ل ل لليس هلدي ل ل ل للة  /ه ل ل ل للرا  .م ل ل ل للن ب ل ل ل للنة -1221
1231/11/23م .
وسني امحد محد هالل  /هيخ محولة زيد إ تلوىل رلابلة البلديلة يف علام -1222
1224م .

-2

املختار وسن امحد هالل  /هيخ محولة زيد .

-1
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 -11كايد صا محد هالل  /وكام عضوا يف الس حملي أللبيليل هعد وسني هالل .
 -11عبد الرويم حم د السبع حم ود ذره  /رليس البلدية هعد مبت ا يلل منلر السلبع .ملن
1232/3/1م – 1256/12/12م يوم وفاتل .
في العاد االيدفي من عام -1212عام 1231م :

-1

احل ل ل للاج امح ل ل للد حم ل ل للد عب ل ل للد ال ل ل للرمحن داود  /ه ل ل لليخ وامول ل ل للة داود  .ت ل ل للويف هت ل ل للاريخ

-2
-3
-4

1212/3/15م عن ع ر 62بنة .
عبد الرويم حم ود وامد ألابم زهرام  /هيخ ال زهرام .
مصأفى يوبف وسني عناية  /كام عضوا يف هلدية أللبيليل  /هيخ آل عنايل .
عب ل للد الفت ل للاح حم ل للود احلس ل للن ه ل للرا  .ت ل للويف هت ل للاريخ 1261/2/21م ع ل للن ع ل للر

-5
-6
-1
-1

11بنة.
حم د مصأفى احلسلن العللي هلرا  /هليخ واموللة هلرا  .هعلد بللفل عبلد الفتلاح
حم ود .
امح ل للد اه ل لراهيم نص ل للر احلس ل للن ه ل للرا  /ك ل للام ت ل للارا حلامول ل للة ه ل للرا حل ل للني وفات ل للل يف
1211/12/22م .
عبد الرويم حم د السبع حم ود ذره  /رليس البلدية حلني وفاتل عام 1256م .
حم د بعيد يونس ع ر وسني نزال  /عضلو الربمللام االردني السلاهق  /محوللة نلزال

-2

 .تويف هتاريخ 1211/4/15م عن ع ر 62بنة .
ه ل ل ل ل لريف ألابل ل ل ل للم حم ل ل ل ل للد مصل ل ل ل للأفى ن ل ل ل ل لزال  /تل ل ل ل للار ال ن ل ل ل ل لزال  .تل ل ل ل للويف هتل ل ل ل للاريخ
1263/11/31م عن ع ر  65بنة .

-11
-11
-12
-13

عاهد ألابم حم د مصأفى نزال  /رليس البلدية من 1263-1252م .
وسن امحد محد هالل  /تار محولة زيد ومن هعده
هريف عبد ام عبد احلافظ .
اهراهيم صا محد هالل  /عضو هلدية إ تارا على آل زيد .
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-14

احلاج وسني عبد ام حم لد صلربي  /رلليس هلديلة ملن 1264م1212-م وهليخ

آل صربي .
 -15عب للد الغ للافر حم للد عب للد الغ للافر جب للاره  /ه لليخ عش لله جب للاره وأل للد عاص للر العم للد
االجنليزي الساهق والعمد االبراليلي وتويف اثناءه عام 1211م
-16
-11

احلاج امحد داود درويش الشنأي  -عضو هلدية.
(حم د بعيد ) علي لي هرهم  -عضو هلدية .

في العاد االسرائيلي من عام 1223-1231م :

نفس الوجماء يف العمد االردني هابتهناء من تويف منمم ألب علام 1261م وهلم  :عبلد الفتلاح
حم للود هري للم  ، 1261وعب للد ال للرويم الس للبع 1256م  ،وهل لريف ألاب للم نل لزال 1263م ،
وحم د مصأفى وسن هريلم .
ومن وجماء هذا العمد ايضا -:
 -1احلاج عبد ام حم د عبد الرمحن داود – تار آل داود .
-2
-3
-4
-5

الباضي الفاض الشيخ حم د امحد حم د عبد الرمحن داود .
اهو بفيام عبد الرويم وسن عبد وسن داود – اود وجماء آل داود .
املختار حم د عبد ام عبد الرمحن داود – املختار احلايل كانوم ثاي1222/م
عبدالرويم حم ود وامد زهرام – هيخ آل زهرام (اهو مهبلال ) وملن وجملاء أللبيليلل

-6
-1

.
عبد الرويم امحد داود جعيدي (اهو هريف) – هيخ آل جعيدي .
هاهم نوف صا نوف (اهو وازم)  -هيخ آل نوف .

-1
-2
-11

مص للأفى وس للني (اه للو ع ش للل) حم للد نل لزال – رل لليس هلدي للة أللبيلي للل م للن -1212
1216م .
ابللعد ناصللر يوبللف ألللزوح نلزال – تللار آل نلزال مللن 1266م حلللني وفاتللل يف مكللل
يف 1211/1/1م اثناء موبم احلا ويوافق ذل  1ذي احللة 1411هل .
امني هاكر هكر صا

ل نزال – عضو هلدية باهق واود وجماء آل نزال .
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-11

زياد (حم د بعيد ) يونس ع ر نزال – عضو هرملام اردني باهق .

 -12امني اهراهيم نصلر احلسلن هريللم – رلليس هلديلة أللبيليلل ملن علام 1212-1216م
.
 -13رفيق عبد الراز اهو هكر هريلم – عضو هلدية باهق واود وجماء آل هريلم.
حم د هاكر عويناة – عضو هلدية باهق .
-14
 -15عبد الرويم حم د الداعور عأية – عضو هلدية باهق .
 -16عل ل ل للي امح ل ل للد مص ل ل للأفى ل ل للدرج – ت ل ل للار آل هريل ل ل للم م ل ل للن 1212م حل ل ل للني وفات ل ل للل
1225/12/4م .
 -11وس للاين مح للدام حم للود وس للاين او للد وجم للاء آل هري ل للم ت للويف هش للر االردم ع للام
1226م ودفن يف ادل جرط .
 -11حم د صا محد هالل – عضو هلدية باهق .
 ( -12حم د بعيد) علي لي هرهم – عضو هلدية باهق .
 -21عل للدنام عبل للد ام عبل للد احلل للافظ اهل للو امساعي ل ل – ت ل للار وامل ل للة زي ل للد م ل للن -1211
1221م.
 -21حم ود وامد امحد اهو ضر بش اود وجماء آل زيد .
-22
-23
-24

عبد الرمحن عوده ناصر مسام هاور اود وجماء آل زيد .
عبد ام حم د ناصر اهو د ة األرا – عضو هلدية باهق .
حم ود عبدالرمحن صا اهو صا داود – عضو هلدية باهق .

-25

امحد حم د واج وسن لباط – اود وجماء واملة داود .

مساتير ال داود في القرن العشرين منذ قبي الحرب العظمل االولل من
1213م1222-م
في نمن االتراك :
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-1

علي يوبف محد نوف من ووايل 1215-1211م .

-2
-3
-4

حم د عبد الفتاح بلي ام عناية يف حنو عام 1215م .
اهراهيم رهيد عبد ام داود حنو عام 1216م .
عبد الرويم حم د داود االهبر حم د داود حنو عام 1211-1211م .

في نمن االفجليم :
-5
-6

الشيخ يوبف عبد الرمحن وسن بلي ام داود من حنو 1234-1212م .
احلاج عبد الرمحن حم د عبد اللرمحن عبلد ام داود منلذ حنلو علام 1251-1235م
.

في العادين االيفي واالسرائيلي :

-1

احلاج عبد ام حم د عبد الرمحن عبلد ام داود ملن علام 1251م – ولني وفاتلل علام

 1216م ألام هاع ال املخة منذ عمد ا يل عبد اللرمحن ويلث اناهلل عنلل ووكللل يف
ذل وابتوثر العبلاد ومالزملة املسللد فبلام احللاج عبلد ام هواجلب املخلة له أليلام
.إ تنازل احلاج عبد الرمحن عاليا ال يل احلاج عبد ام حنو علام 1251م  .فدساته
 :كلام احلللاج عبللد ام حم للد مللن ذوي اال لال العاليللة  ،تبيللا  ،ورعللا ،جريئللا يف ألللول
احل للق  ،م للن املص لللحني الكب للار املع للروفني يف أللبيلي للل والبض للاء  .ك للام هشوه للا ومسح للا
وكرمي ل ل للا وولي ل ل للا  ،اب ل ل للت ر يف املخ ل ل للة حل ل ل للني وفات ل ل للل ليل ل ل للة عي ل ل للد االض ل ل للحى املب ل ل للارك
1216/1/15م ويللث اوتضللر اثنللاء بلللوده يف ركعللة املغللرب االوىل وكللام يللؤم هنللا
يف الللديوام  ،وكنللت واضلرا الصللال  ،وملللا بلللد ورفللع رأبللل مللن السلللود وألللع وألللال
اليب وجيللل حم للد احلللاج وسللن عبللد وسللن بلللي ام ( وكللام بانبللل يف الصللال ) اهللو
وجيللل اك ل الصللال  ،وهللي ا للر كل للة ألاهلللا واغ للي عليللل  ،وبلللم هعللض املصلللني
ورهوا على وجمل امللاء وهلو يلردد انفابلل إ محللوه اىل مستشلفى كفلار بلاها وتلويف يف
الأريق رمحل ام عن ع ر يناهز ( )12عاما ودفن هعلد صلال ا علة يف جنلاز كبله
ومشمد عةيم .
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وكللام احلللاج عبللد ام ألللد ع ل يف الشللر ة يف عمللد االنتللداب ألب ل عللام 1241م إ
ألللام يف جتللار احل ضللياة مللع ا وتللل  ،إ غللر ارضللل هاحل ضللياة ووفللر هللو وا وتللل
هئلرا غللريب البلللد لللري االهلللار واملزروعللاة هعللد ضللياا البيللاراة واالراضللي الغرهيللة عللام
النكبة . 1241

-1

في العادين االسرائيلي والسلس يني :

حم ل ل ل ل ل ل للد عبل ل ل ل ل ل للد ام حم ل ل ل ل ل ل للد عبل ل ل ل ل ل للد الل ل ل ل ل ل للرمحن داود مل ل ل ل ل ل للن 1216/2/4م اىل االم
1222/12/2م ين ا تياره تارا عللى واموللة داود هعلد وفلا واللده ها لاا افخلاذ
وعللالالة احل ولللة دوم معارضللة وكتبللت عريضللة وألللع عليمللا حنللو  411هللخ مللن
احلامول للة يألب للوم تعي للني حم للد امل للذكور ت للارا وأل للدمت للحكوم للة االردني للة يف ع للام
ووافق احلكومة االردنية عللى تعيينلل تلارا لبلبيليلل ووافبلت احلكوملة االبلراليلية ايضلا
على ذل وابتلم حم د عبد ام حم د داود كتاب التعيلني وهأاأللة هويلة تلار هتلاريخ
1216/2/31م وهللو وللالز علللى هللماد هكللالوريو يف احملامللا مللن جامعللة الرهللاط
يف املغللرب وعللني بللكرتها يف الغرفللة التلاريللة يف أللبيليللل يف عللام 1213م وكانللت
والدتل يف عام 1241م يف أللبيليل وال يزال و 1222/12/21م .
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-ملحق-

عشرية آل نزال
يف قلقيلية
***
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حامولة فمال في قلقيليه
افلاا  :ببق ام ذكرنلا اصللما يف اول الكتلاب واعلا ملن هاأللة احلألب وألبلملا ملن الدواميلل ملن
ذريلة الشلليخ علللي هللن عبللد اللداا هللن امحللد الغ للاري هللن عبلد السللالم هللن املشلليش اوللد األأللاب
الصللوفية يف عمللده يف هللالد املغللرب والللذي ينتمللي نسللبة اىل عبللد ام هللن ادريللس هللن ادريللس
(مؤبللس دولللة االداربللة ) يف املغللرب الش لريف احلسللد هللن عبللد ام هللن وسللن هللن احلسللن هللن
علي هن اب الب كرم ام وجمل من احلللاز  .وكلام ادريلس امللذكور أللد ف ّلر ملن احلللاز هعلد
فش ثور ألام ا االهراف على الدولة العبابلية يف زملن اخلليفلة اهللادي العبابلي ويلث هزملوا
يف موألعل فخ رال مكة عام 162هل وألت عدد ملنمم  ،ود ل ادريلس املغلرب علام 112ه ل
وابس دولة االداربة مبساعد الربهر وألد ببق تفصي ذل فارجع اليل .
ومحولللة نلزال تشللةك مللع آل داود وهللرا يف نسللبما اىل الشلليخ علللي وفيللد امحللد الغ للاري هللن (
املتويف بنة 622هل املدفوم يف جب العلم ألرب تأوام هلاملغرب) وملن
عبد السالم هن املشيش ّ
ذريت للل امح للد الغ لاري امل للذكور امل للدفوم يف الةاهري للة ووفي للده الش لليخ عل للي امل للدفوم يف الدوامي للل
وارج ل اع للم م للن داود ه للن ع للر ه للن الش لليخ عل للي وال ت لزال يف هاأل للة احلأ للب اث للارا هاب للم ن لزال
وهامسللاء عالالمللا هاأليللة اىل االم مهل  :وللار نلزال ( يف ا للزء ا نللويب مللن هاألللة ) وهال للل ألللزوح
النزال وتدعى بباط ألزوح كانوا ت عوم عليما يف والل مم ومناببامم وألأاين بمم اللي .
وودثد عبد الرمحن بلي ام حم لد محلد نلزال ( اهلو الزغاليل ) انلل د ل الدواميلل علام 1234م
مع هعهة مساوة ويث كام املذكور موظفا يف املساوة واألاموا فيما عد ايام  .وأللد بلولل اولد
هيوخ الدواميل عن هلده وعشهتل فاجاهل انل من آل نزال يف أللبيليل  .فذكر لل ذلل الشليخ ام
آل ن لزال يف أللبيليللل اصلللمم مللن آل هللديب يف الدواميللل واعللم مللن ذريللة الشلليخ علللي الغ للاري
الصويف املغريب املدفوم على جب جنوب غرب الدواميل على هعد حنو  4كم واعلم ملن اهلراف
املغللرب وذكللر ال لراوي املللذكور انللل رأى مبللام الشلليخ الغ للاري ك للا رأى هنللاءا ا للر حما للا هسللور
يبال لل ألصر بالمل علي وألد يكوم هلاني البصلر هلو بلالمل عللي ملن اوفلاد الشليخ الت لاري
املللذكور  ،ومللن آل ن لزال رولللت عللالالة مللن هاألللة احلأللب ال للى ألبا يللل هللم آل ن لزال ألبا يللل .
وآل لي ل و ليفللل اىل ب لهيس  /ن لواوي جنللني  .وذكللر يل اوللدهم  :االبللتاذ للاهر وسللني
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عبد حم ود لي

ليفل ملن بلهيس اعلم األلارب آل نلزال يف أللبيليلل وام اصللمم وآل نلزال يف

ألبا يللل مللن هاألللل احلأللب وزعللم اعللم مللن عللرب الللي ن  .وآل امحللد بللمي البللبالوي يف هلللد
الزيللب جمللاة عكللا اصلللمم مللن آل محللدام نلزال وآل اهللو هللعر يف الشللام هللم مللن آل ألللزوح
نزال  ،وآل اهراهيم يف النعي ل يف جماة ارهلد ملن آل نلزال وهلم ا لو وسلني واهللرط ومحلدام
 .وآل نزال من بنديانل وبمم اللي يف ام الفحم .

حامولة فمال
عشائرها  :أ عائكت عشيرة فمال الباقافية في قلقيليه هي :

-1

آل وسللني احلللاج مصللأفى نلزال وهللم  :ع للر احلسللني  ،ومصللأفى احلسللني  ،وحم للد
احلسلني ووسللن احلسلني ويوبللف احلسلني  ،وألللد انبسل وا فلريبني  :آل ع لر احلسللني
وحم للد احلسللني ووسللن احلسللني ويوبللف احلسللني وفريللق وهلللم ديلوام  ،وآل مصللأفى
احلسني فريق ثاني وهلم ديوام ا م .

-2
-3
-4

آل الشيخ وامد حم د محد احلاج مصأفى نزال  /ديوام آل ع ر احلسني .
آل بع ر وامسل وسني ع ر عبد العزيز نزال  /ديوام آل ع ر احلسني .
آل عه للام احلوراني للة هللن احل للاج مصللأفى ن لزال  /دي لوام آل ع للر احلسللني (وه للو يف
اخلارج ) .

-5

آل اه لراهيم يف النعي للل للورام ويبللال هلللم واليللا هنللو صللا  1221م وهللم مللن آل
عبد العزيز نزال .
آل اهل للرط وامس للل يوب للف عبل لد العزي للز نل لزال  /ديل لوام آل ع للر وس للني  ،وم للنمم آل

-6
-1

البأم .
آل محللدام عبللد العزيللز نلزال ويتفرعللوم اىل  :آل الببّللام (وامسللل امحللد حم للد محللدام )
وهبّام كل ة تركية معناها وسن اهلندام (أي وسن املالهلس واملتلولق يف ملبسلل ويلث
كللام جللدهم امحللد متونبللا يف ملبسللل وهللو يف اخلدمللة العسللكرية زمللن االتلراك فللدعوه
هبام ) وهلم ديوام وآل واملد احل لدام ولبلبمم ( اهلو جع ّلرط)  ،و ليل احل لدام ،
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وص للا احل للدام ومص للل احل للدام  ،وآل اغن لليم احل للدام  ،وآل ب للمي الب للبالوي

-1

احل للدام يف هلللد الزيللب رللال عكللا ويف عللام 1241م هللاجروا اىل لليم عللني احللللو
هلبنام
آل بمم اللي (الأوال) وفروعمم ( :أ) آل ل وهم  -1 :صلا الألل  :وهلم اهلو

عباه ( عبد ام الصا ) وهكر الصا  ،واهو ماضي (موبلى الصلا )  ،واهلو ناصلر
الصللا  ،وامحللد الصللا  ،وعلللي الصللا  -2 ،واه لراهيم للل وهللم  :آل يوبللف للل
اهراهيم ل  ،وآل امحد ل اهراهيم ل ( 1عالالة ) .
( -2ب) آل ع للوده وه للم  -1 :آل احل للاج حم للود الع للوده  -2 ،وامح للد الع للوده وه للم  :آل
ألأبللط وجللامو  -3 ،وحم للد العللوده وهللم آل احلللاج ألابللم وعللوده  -4 ،وعه للام
الشيخ يابني العوده ( 6عالالة) .
ومحد ومنمم عيسى ِ
( -11ج) آل حم ود ويتفرعوم اىل  :آل ألزوح  ،كيوام َِ
محد  ،ومحَد
ومنمم اهو الزغالي (عبد الرمحن بلي ام حم د محَد )  ،وآل جاهر  ،وآل اهو هعر
يف الشام وامسل حم د اهن عم ناصر البزوح 6(:عالالة) وكام الل بمم اللي
ديوانا واودا إ انبس وا يف ديوانيني  :ديوام بمم اللي البدا وفيل معةم آل ل
وألسم من آل ألأبط وجامو  ،وانفص معةم آل عوده يف ديوام ا ر هناه حم د

حم ود عوده حم د عوده هعد عام 1261م وانضم اليمم آل ألزوح وهعض آل ل.
وابم بمم اللي عه ام الشيخ يابني النزال  ،وألد تفلرا منلل ثالثلة فلروا كبله  :لل
وعوده وحم ود ك ا هو مبني اعاله  ،ويتبلني مملا بلبق ام آل نلزال فرعلام كبلهام أي
اعم من ا وين اثنني ا :
اوال – عبد العزيز اغنيم النلزال وتفلرا منلل  :آل مصلأفى عبلد العزيلز النلزال  ،محلدام  ،اهللرط
 ،وبلع ر (بلي ع لر ) وهلم اهنللاء عبلد العزيلز النلزال وهللم اخ يللدعى اهلراهيم عبلد العزيلز رول
اىل النعي ل ورام وبكنما .
رافي ددا  -ب للمم اللي ل وامس للل عه للام الش لليخ ياب للني الن لزال وتف للرا من للل  :للل وع للوده وحم للود
ويابني وام اعلم .
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حامولة فمال
العشائر الحليسة آلل فمال وافولاا :
-1

-2

-3

-4

-5
-6

آل صللربي (الصللبارنل) ويبللال هلللم املشللايخ ويللث كللام مللنمم امللام و أيللب املسلللد
يف صللوفني بللاهبا وامامللة و أاهللة املسلللد البللدا يف أللبيليللل يف البللرم العش لرين واىل
الي للوم 1222م وم للنمم عل للاء وألض للا  .واص لللمم م للن الش لليوخ نل لواوي اخللي ل وه للم
ري يوم من ريم الداري من خلم وزعم ا روم منمم اعم من ألبيلة ريم يف العرا .
آل الشللنأي  :اصلللمم مللن العلرا نزللوا ألريللة هللنيط مبصللر و رجلوا منمللا اىل فلسللأني
ونسللبوا اىل هلللد هللنيط فبي ل الشللنأي وبللكنوا صللوفني ه لرألي أللبيليللل وهعللد تللدمه
صللوفني نزل لوا أللبيليللل ومنمللا للرج فريللق مللنمم اىل ا يّللة وبللكنوها ويتفرعللوم اىل اهللو
هكر الشنأي ومنمم اهو اجنيم  ،وآل ألابم الشنأي ومنمم فِرعام  ،آل صلال االغلا ،
آل اهراهيم  ،آل الشنأي هغز ويافا .
آل عامر الدما ي  :اصلمم من دمياط مبصلر وألبلملا ملن علرب الأ ليالة يف مصلر
 ،والأ يالة من علرب احلللاز ولعلملم ملن هلد علامر هلن صعصلعة ملن ألليس رليالم
اهن مضر العدنانية .
آل ملوايف واصلللمم مللن هلبلليس يف مصللر ولعلمللم مللن ملوايف هللن مبللدم هللن االثللبا مللن
هللد هللالل اهللن عللامر البيسللية الللت رولللت مللن جنللد اىل رللال افريبيللا ومل ّلرة مبصللر يف

زمن الفا يني .
آل محلد ام واصللمم ملن عشله بلعد ا بلاوي الشليباني ملن صلانور  /نلواوي جنلني
.
آل ألوا واصلمم من هلد جبع نواوي جنلني ويف روايلة علن حم لد عللي صلا لل
ن لزال وآأل محللد ام اعللم مللن عشلله جوانللا وهللو ينك للروم ذل ل  ،وذك للر امحللد حم للد
احلاج وسن لباط اعلم ملن البيسلية ولعلملم وآل هركلاة ملن الشلراراة ملن هلد علبس
البيسية .
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-1

آل هللاهني واصلللمم مللن هلللد زرنوألللا ن لواوي الرملللة وهللم مللن عشلله احل ارنللة وهلللم
األللارب مسلليحيوم يف مودهللا واحل ارنللة هللم هنللو محلرام هأللن مللن كنانللة عللذره هللن كلللب
من وهره من ألصاعة من محله البحأانيلة منلازهلم هالدألمليلة ملن اللديار املصلرية  .عايلة
االرب  126 /للبلبشندي .

-1

-2

آل احلداد واصلمم من الرملل وألبلما من السلط  ،كانوا مسيحيني إ ابل وا ولعلملم
مللن غلله العللرب هللدلي ام هلللم لغللة ا للرى غلله العرهيللة كللانوا يتكل للوم للا في للا هيللنمم
ولعلم للم اكل لراد او هرامك للة او غ للههم  .يوج للد يف الع للرب هن للو و للداد م للن حم للارب ه للن
صللفة هللن أللليس علليالم هللن مضللر وهنللو وللداد هللن ظللان مللن عبللد البلليس مللن رهيعللة
العدوانية .
آل الس للر اوي واص لللمم م للن هل للد ب للر ة أل للرب ه للديا ن ل لواوي ب لللفيت م للن عاللل للة
اخلأيللب مللن آل صللالح يف بللر ة  ،ويزع للوم اعللم ع ريللوم وام مسلللد بللر ل هللو

ع ري وال يهبت ذل اعم ع ريوم وهم ينت وم اىل صف البيس .
 -11آل ن لوار  :اصلللمم مللن آل ف لريا مللن كفللر ألابللم وألبلمللا كللانوا يف مسللحل غللريب هللديا
وألبلما من ا نيد .
 -11آل جللاهر بللالمل  :واصلللمم مللن هلللد ص ل ّ ي اخللي ل ومللن عشلله بللل ي  ،وكللام
بالمل عبد اهلادي بل ي ّاال  ،وتزوج بالمل بل ي املذكور لأيفل حم لود ماضلي
م للن اج للزم وه للي ارمل للة عب للد العزي للز ع للر وس للني نل لزال وي للث أل للدمت ه للل اىل أللبيلي للل
وعببت منل جاهر السالمة وهنت تزوجما حم د علي السر اوي .

 -12آل عاهللور مللن اوللالف آل الشللنأي يف محولللة نلزال واصلللمم مللن نللاهلس وألبلمللا مللن
عشه الفبماء يف بنل  .صاهروا آل الشنأي ووالفوهم .
الصوي ( : )1اصلمم من كفر صور نواوي ولكرم  ،نلزل جلدهم الأيبلل اوال إ
 -13آل ّ
نزح عنما اىل أللبيليل وتزوج وسن الصلوي  :ورده واملد ألشل ر نوفل وعببلت عبلد
الللرويم ( وللليس لللل ا للو ) ولللل ا للت امسمللا فا للل تزوجمللا ( حم للد الشللتاة ) عبللد
اهلادي ملحم وعببت مىن .
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-14

آل موبى االألرا  :وهم فرا من آل االألرا يف محوللة زيلد  ،ولالفوا آل ع لر وسلني

نزال واصلمم من الصاحلية يف مصر .
 -15آل اهللو ميللن ومللنمم اهللو فللار وسللني امساعي ل عأللا ام مللن كفللر بللاها واصلللمم مللن
فل للة نل لواوي مل للبّس نزلل لوا أللبيلي للل ألبل ل و للرب ع للام 1241م  ،إ ن للزل أللبيلي للل ع للام
1241م ألادم للا م للن فل للل لي ل اه للو مي للن واوالده اهل لراهيم وه للحاده وحم للود ال للذي
وص على هماد الدكتوراه و رج اىل االردم والعرا إ ابتبر يف ع ام .
 -16آل احملألة وهللم مللن هلللد ألوميلة نلواوي هيسللام وألبلمللا مللن العنلانز مللن كفللر جنللة نلواوي
عللللوم  .وورد يف عايللة االرب للبلبشللندي  : 141العنللانز هأللن مللن هللد صللخر
مللن جللذام البحأانيللة منللازهلم مللع ألللوممم هللد صللخر هللبالد الكللرك مللن الللبالد الشللامية .
كللام جللدهم يع ل يف حمأللة بللكة احلديللد البريبللة مللن أللبيليللل يف زمللن االجنليللز وبللكن
أللبيليل فس ّي اهو احملأة وامسل يوبف امحد عبد ام املشلوط العنانز .
1

قجرة فسا افسات عشيرة فمال
قجرة يقم (-51أ)
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باللة آل بع ر وعلي احلورانية وعبد ام البلبيلي
نزال الباألاني 1
امحد 3اغنيم 4

ليفل2

الشيخ يابني 15حم د5

لي

حم ود

عه ام (سام اللي )

عبد العزيز

اهراهيم 6اهلرط 1محدام بع ر  1احلاج مصأفى
(بي ع ر)
(يوبف)
( منقول الدل فسحة اخرا) وسني وسنيَ 16محَد 11حم د عه ام ولل
(منقول الدل فسحة اخرا)

وامد 11

امحد 2
ابراهيم
امحد

(ابو قيسه)

قاسم 12محمد

"حم د بعيد" عبدالعزيز 11هنت 13وسن هنت14وسني

اهراهيم منذر وليد

عدنام ألابم حم د حم ود وامد
الا خالد

حم د عالء

تابع سكلة الحاج م

فبي

عا ف
( ياكع ال سحة الكحقة)

سل فمال

تابع قجرة يقم (-51أ)
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نزال
حم د

عه ام

عبد ام علي احلورانية23

الشيخ يابني

ولل
ري ل 24هيلر

عبد اهلل 23حسن محمد 23محمود

عه ام (بمم اللي )
ه

عوده

محمود

ياسين11
مسه 21فتحي امحد
ع ر علي امحد
نزيمل 21غالب 22جواد 31عادل31
ماند

عه ام32
حم د 11عالشل12
عبد ام 21عبد الرويم21
يقيد22

هشام
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هوامش قجرة يقم (-51أ) :
-1

(كللام يسللكن هاألللة احلأللب واصلللل ألبل ذلل مللن الدواميللة نلواوي اخلليل ) مللن ذريللة
الشيخ علي هن عبد الداا هن امحد الت اري من املغرب من االهراف االداربة .
نزل يف بهيس .

-3
-4
-5

نزل يف بنديانل .
نزل يف أللبيليل .
يف ألبا ية .

-6

نزل (يف النعي ة ورام ) ويف رواية عن آ الزغالي عبد اللرمحن بللي ام نلزال وغلهه
 :انل اهن اهلرط واالص ا و اهلرط ويبال لذريتل واليا 1221م هد صا .
وامسل (يوبف) .
وامسل (بي ع ر ) أي السيد ع ر .

-2
-11
-11

يف أللبيليل .
(هلوام ) ( بكن الشيخ مونس اوال إ انتب اللى جللولية) .
(عشتل) (يف ناهلس) .

-12
-13
-14
-15

اهو هيخل ون يعبب .
زوجة اهو احلاج من كفر ثلث وباكن جللولية .
زوجة عوده املدنية .
نزلت ذرية الشيخ يابني يف أللبيليل .

-16
-11
-11

(جد آل وسني نزال ) .
محد جد آل الشيخ وامد .
زوجة حم د عه ام الشيخ يابني هي بعاد ( ام ديل) مصأفى يوبف بعاده .

-2

-1
-1

 -12زوجة حم د مصأفى بعاده .
 -21هللاجر ال للى ارهللد تللزوج عبللد ام  :فوزيللل امحللد بللعاده وعببللت رهلليد و لبمللا  ،إ
تزوج من مسكل وعببت هشام إ تزوج من ارهد .
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-21

ن يتزوج .

 -22ألت اعزها .
( -23نسب المل احلورانية) وهي ام ع ر وسني .
 -24تزوجم للا امحل للد مصل للأفى وسل للني وعببل للت ذهبي للة زوجل للة مصل للأفى محل للد ام وجن ل للة
تزوجت هخ من هيت امني وعببت ولل وبعاد تزوجت يف يازور .
 -25ام عب للد ام البليبيل للي ه للي مح للده مص للأفى وس للني ن ل لزال (راج للع الش لليخ عبل للد ام
البلبيلي يف الصفحة الالوبة ).
 -26تويف يف العسكرية عام 1211م .
 -21يف ديب .
 -21زوجة رهدي حم د مصأفى نزال.
 -22كام مدير للبن املركزي هع ام .
 -31رليس الكتبة يف وزار االوألاف ون يتزوج .
 -31يف الشام .
 -32زوجة عه ام يابني  :نصر ناصر ألزوح.



علماء من ال فمال
الشيخ عبد اهلل القلقيلي
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ولل للد الشل لليخ عبل للد ام البلبيلل للي يف أللبيليل للل عل للام 1122م وامسل للل الكام ل ل  :الشل لليخ عبل للد ام
البلبيل للي ه للن عب للد ام ه للن حم للد احل للاج مص للأفى عب للد العزي للز نل لزال  :ت للويف اه للوه وت للر يتي للا
وتزوج للت ام للل مح للده مص للأفى وس للني  :عب للد احلف لليظ احل للاج عب للد ام ال للداود  ،إ لبم للا ،
وتزوجملا هعلده يوبللف امساعيل اهلللرط وعببلت منلل  :امساعيل وفا لل زوجللة رز عبلد الللرمحن
صا هرط  .تلبى علومل االهتدالية يف أللبيليل  ،وملا هب اربلل ا واللل اىل االزهلر مبصلر علام
1212م ويلث تلبللى فيللل العللوم الشللرعية مللد  6بللنواة ونلال هللماد جامعيللة يف الشلريعة ،
إ التحللق هكليللة االداب ها امعللة املص لرية وامضللى فيمللا بللنتني كللام ينشللر مبللاالة يف جريللد
الكواكللب لصللاوبما الشلليخ حم للد البلبيلللي مللن الصللبارنة وهللو هالبللاهر  .ويف عللام 1212م
در اللغلة العرهيلة
علاد الشليخ عبلد ام اىل فلسلأني  ،وع ّلني للتلدريس يف وزار املعلارف  .وأللد ّ
والللدين يف مدربللة العامريللة هيافللا  .إ يف ثانويللة غللزه  ،ويف مدربللة الفريللز هيافللا  .وابللتبال مللن
املعللارف واصللدر جريللد الصلراط املسللتبيم يف 1225/2/2م وظلللت تصللدر ول عللام النكبللة
1241م وعلى اثر ورب عام 1241م  .نزح الشيخ عبد ام البلبيلي اىل دمشق  ،واهلتغ
هالتدريس يف ثانوية درعا  .إ يف مدار دمشق .
ويف عللام 1255م انتبل اىل ع للام وعللني مفتيللا عامللا لل لكللة االردنيللة اهلاريللة واصللدر الللة
دينيللة اجت اعيللة هابللم "هللدى االبللالم" صللدر اول عللدد منمللا يف  22اب 1256م والللف
عد كتب منما :
الفتاوي االردنية /ههوة 1262م  ،فتاوى عل اء الدين يف موضوا ألانوم الوعلاظ واملرهلدين
1255م  ،ومللن ووللي رمضللام 1256م  ،واجمل للوا االول 1254م وظ ل الشلليخ عبللد ام
يف منصب االفتاء حلني وفاتل هع لام علام 1212م  .ودفلن يف مبلرب ام احللهام جنلوب ع لام
( وكام رهدي حم د نزال ألد اهلةى ألأعلة يف هلذه املبلرب وجعلملا مبلرب للعالللة  ،وعنلد وفاتلل
دفن فيما  ،ك ا دفن فيما ا وه بعيد .
 الشيخ فاكي محمد العربي فمر يوسف حسين فمال
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أل للاض فاض ل ول للد يف أللبيلي للل وتلب للى دراب للتل االهتدالي للة والهانوي للة يف هل للده  .إ اك ل دراب للتل
ا امعيللة يف االزهللر ووصل علللى هللماد يف الشلريعة وعللني ألاضلليا هللرعيا يف ارهللد إ يف الزرألللاء
وغههللا إ هللىن هللو وا للوه مفيللد مسللكنا هلللم يف املعيصللم ن لواوي الزرألللاء وبللكنوا فيللل حنللو عللام
1211م وزوجتل هي علل حم ود اهو صا داود  ،وزوجة ا يل مفيد هلي ا تملا فريلال حم لود
اهو صا وبكن معمم ايضا ا وهم هالل .
 القافي الساف فكح امين محمد م

سل فمال .

ولللد يف أللبيليللل  ،تلبللى درابللتل االهتداليللة والهانويللة فيم للا  ،إ تللاهع درابللتل يف جامعللة دمشللق
ووصل علللى هللماد يف احملامللا  ،وعللني ملدعيا عامللا يف حمك للة نللاهلس يف السللبعيناة وتباعللد
حن للو ع للام 1222م  ،وهع للد تس لللم الس لللأة الفلس للأينية احلك للم يف م للدم الض للفة الغرهي للة ع للام
فعني ألاضيا حملك ة صل ولكرم  ،وال يزال 1222م .
1225م  ،اعيد اللى البضاء ّ ،

233

قجرة يقم (-51ب)
سكلة ال الشيخ حامد  /فمال
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محد احلاج مصأفى عبد العزيز نزال
محده 1

وامد

حم د2
الشيخ وامد 16
حم د1

عبد الرمحن 5علي6

عبد ام(3السبع)
عفيفل1

امينل2

صاحلل4
زريفل11

حم د تبي الدين ع ر عدوام امه مروام ع اد رضوام عزام عدنام
غازي 11ناجي  12عبد ام  13اهراهيم  14تيسه 15
يوبف حم ود حم د
خالد

رز فادي هادي اء ار حم د
ع ام حسام

احمد وليد عمر

حم د ع رام وامد بعد جالل عبد الرمحن غازي
ناجي
هالل جالل
انس

ال

الل نضال ك ال

عر
غازي

هوامش قجرة يقم (-51ب) :

-1

زوجة حم د وسني نزال وهي ام هناتل صفيل وولي ل .
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-2

زوجتل امنل وسني احلاج مصأفى نزال .

-3
-4
-5

(السبع) زوجتل عالشل امساعي اهلرط .
زوجة صا محدام عبد العزيز نزال .
زوجة عبد الرمحن هي زريفل عبد ام (السبع) حم د محد نزال .

-6
-1

زوجة علي الشيخ وامد هي هنت العريب (حم د منر يوبف وسني نزال ) .
كلام حم لد السليخ واملد يع ل يف الكويلت وعلاد الللى ع لام علام 1221م وابلتبر
فيما وتلزوج زوجتلني  :االوىل هنلت يوبلف امحلد عبلد ام احملألة  ،والهانيلة هنلت حم لد
عبد اخلالق احلاج محدام .

-1

زوجلة عأيلل عبلد اللراز جلرار (ام غالللب ) وابتشلمد اهنملا غاللب يف ولرب وزيلرام
عام 1261م يف ا يب نواوي البد .
ام وامد حم ود اهو مشع .

-11
-11
-12
-13

هي ام ناجي عبد الرمحن الشيخ وامد وا وتل .
نزل ع ام منذ حنو 1261م .
زوجة ناجي الشيخ وامد هي هنت رافع عبد العزيز ع ر وسني نزال .
زوجة عبد ام الشيخ وامد هي زليخل مصأفى حم د الداعور  .تويف عبلد ام فللر

-2

السبت 1221/11/1م عن ع ر 62بنة رمحل ام .
 -14زوجتل هي هنت امحد حم د الدعا .
 -15تللزوج تيسلله اوال نللرجس حم للد الشلليخ وامللد وعببللت منللل رز وفللادي و لبمللا إ
تزوج هنت حم د ع ر صلويل وعببلت البلاألني  .ونلزح تيسله هعلد علام 1261م الللى
ع ام وبكن ياجوز .
 -16زوجتل هي هنت وهاح من أللنسو .
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باللة آل وسني احلاج مصأفى نزال
قجرة يقم (-51ج)

باللة آل حم د وسني نزال
وسني1

حم د 2وسن  3يوبف 4امنل 5عالشل 6مرا  1صبحل 1ع ر 2مصأفى11
علي 11صفية ولي ل عيسى(ن يعبب)
ياكع هامش2

عبدالرويم13

عبدال ريم

"محمدخير" 11

ااد ألصي هاب عبود ممدي ثاهت مراد
هنت 15رأفت

عبدالفتاح(عبده)

ضرار 12حم د

هادي هادي
علي
عاصم

حم د

امحد

رابم هابم جابم

امحد(ن يعبب)

ع ار

ابراهيم

وسام ابامل فادي

عز الدين (مردم)
رياض ع اد

ار

411

باللة آل وسني احلاج مصأفى نزال

باللة آل وسن ويوبف وسني نزال

تابع قجرة يقم (-51ج)

وسني 1
محمد 2حسن  5يوسف 1امنه 3عائشه 3مريم  1فبحه 2عمر2
م
م لا13

سل13

فمر12

راجع هلر رألم(-34د)

ِ
حسن  12امنه23
عبدالقادي عبدالرحمن11

محمد

يوسف21

العربي22
حم د زياد يوبف
حم د

الد امحد

(ا رودي) ن يعبب

الب مصل صالح
محمد
الشيخ ناجي 23

يوسف فمر وليد 23 23

مفيد هالل

ال هنت24

سائد

411

باللة آل وسني احلاج مصأفى نزال
تابع قجرة يقم (-51ج)
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باللة آل ع ر وسني نزال
وسني1

محمد 2حسن  5يوسف 1امنه 3عائشه 3مريم  1فبحه 2عمر2
م

سل13

يستم 21يوفم  22فبر عسيسه 22قريف 53يحيل  51عبدالل يف52
عبداهلل 55عبدالعميم 51ن يه 53ادييم
بليم36
بعيد44

(راج للع الصف لحللة الللالو لبلة)

عادل31

حم دبعيد31

وسن

(ماجد االول)31
عبدالعزيز معزوز حم د
جالل نبي ع ر 32زياد 41لب ام ماجد (الهاني)
حم ود اهراهيم فتحي امحد 45حم د
بعيد
يونس 41نةام

فتحي خالد محمد

محمد عبداهلل عبدالباس يوفم
يوسف سعيد عبدالرحمن

رالد إدريس امحد
عر

عب 43

عادل يوفم ع ام حسام عادل فران

عنان عمر مؤيد عماي

عامر حسن
لعت حسن حسام عمر

411

عادل معين
نزال

هالل

نضال

ار

الل

وسن

وسني علي

باللة آل وسني احلاج مصأفى نزال

تاهع باللة آل ع ر وسني نزال

تابع قجرة يقم (-51ج)

وسني1

محمد 2حسن  5يوسف 1امنه 3عائشه 3مريم  1فبحه 2عمر2
م

سل13

يستم 21يوفم  22فبر عسيسه 22قريف 53يحيل 51عبدالل يف 52عبداهلل55

(ياكع ال سحة الكحقة)

حم د

عاهد

زهدي 51يوبف 51عريفل 56هاميل51

عالء صربي 46
امنل52

3اهناء نافذ عبدام  53 52رافع51

مسي فتيام نع ام بعد
هنت 41

عبدالعميم 51ن يه 53دييم

عبدالرمحن54
عر

هناة هكري هناة

الب 55رافع رفعت حم د علي ع ر لؤي

"حم د اديب" 41وهيب 42مازم

عبدالرؤوف 61

411

فايز

مروام رضوام عبد العزيز امحد
اياد

غامح

علي

مصعب هنتني

وسن

حم د

حم د مسه عبد ام
صبر ثاهت
عاكف ابامل صا

رعد ثالر 61

ار
62

مكحظة  :سكلة عبد الل يف عمر حسين الحاج م

سل في ال سحة الكحقة .

باللة آل وسني احلاج مصأفى نزال
تابع قجرة يقم (-51ج)

تاهع باللة آل ع ر وسني نزال
ياكع ال سحة السابقة
عبداللأيف 32ع ر وسني
انور 63زكريا حم د
وبيب

عصام

وك ت فواز رجب وسد "ن يعبب"
هاني

عبدا للأيف مازم
وسد

رياض وال
بامر
ع رام صميب ع رو وليد

امحد

مروام هشام حم د
ال
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هوامش قجرة يقم (-51ج) :

-1

-2

-3
-4
-5
-6
-1

كللام وسللني يف صوفي للن إ نللزل أللبيليللل  ،تللزوج ( )5نسللاء  :ام مصللأفى مللن هيللار
عللد  ،ام ع للر وورانيللة  ،ام يوبللف ِ
وسللن اهلللرط  ،ام وسللن مللن آل فضلليلل مللن
اجلي وام حم د من آل نوار من كفر ألابم .
امللل مللن آل ن لواره اف لريا مللن كفللر ألابللم  ،زوجتللل االوىل هللي  :محللده محللد مصللأفى
نلزال وعببللت امحللد وصللفيل ام بللليم يللونس ع للر وسللني وولي للل زوجللة مصللل غنلليم
محدام وزوجتل الهانية هي  :امنل عبد ام غنيم محدام وعببت  :احلاج عبلود  ،وعللي
وعيسى (ن يعبب) وامحد (ن يعبب) .
امل من آل فضيلل من اجلي .
امل من آل اهلرط امسما ِ
وسن.
وهي ام الشيخ وامد حم د محد نزال .
زوجما من هديا .
هي ام امحد صا وسن صربي .

-1
-2

زوجما من أللنسوه .
تزوج وسنل اهلرط وعببلت يلونس وادريلس وعبلد ام وعبلد العزيلز وتلزوج ولي لل اهلو
علي جحا من اجلي وعببت اال رين.

-11
-11
-12
-13

امل من هيار عد .
زوجتل بعاد يونس ع ر وسني .
زوجة ضرار هي هنت موبى وسن موبى اهو الذره .
زوجت للل ه للي عفيف للل حم للد مص للأفى وس للني نل لزال  ،ت للويف احل للاج عب للود ليل للة الس للبت

1223/11/13م عن ع ر يناهز ( )111عام .
 -14زوجة (م ه) هي هنت عبد الرويم حم د يوبف ل .
 -15زوجة حم ود عبد العزيز صا محدام .
 -16زوجتل ِ
وسن ألابم عوده .
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-11

(اهو احلكم) .

-11
-12
-21

زوجتل هي ولي ل مصأفى وسني نزال .
هي زوجة بعيد داعور .
وهي زوجة رافع عبد العزيز .

( -21ا رودي) ن يعبب .
 -22زوجتل هي هاميل عبد العزيز ع ر وسني .
 -23ام الش لليخ ن للاجي حم للد (الع للريب) من للر نل لزال ه للو ألاض للي ه للرعي (در الش ل لريعة يف
االزهللر) للرج ال للى هللر االردم للع ل وعللني ألاضلليا يف الزرألللاء هعللد عللام 1261م
وتنبل ل يف ع للدد م للن امل للدم يف ه للر االردم يل لزاول البض للاء إ ب للكن هل للد املعيص للم
نواوي املفر هو وا وتل مفيد وهالل ويث هنوا مسكنا هلم فيما وابتبروا هناك .
 -24هي زوجة علي الشيخ وامد نزال .
-25
-26
-21
-21

غه معروف االبم .
غه معروف االبم .
زوجة رهيد بعيد ذره .
ت للزوج ي للونس ع للر زوجت للني الهاني للة  :زريف للة عب للدالرمحن عب للدام داود وعبب للت :
"حم للد بللعيد" وعللادل وامنللل وفا للل وبللعاد ووفصللة ِ
وو ِسللن (ن تتللزوج)  .وزوجتللل
االوىل هللي صللفية حم للد وسللني نلزال وعببللت بللليم وع للر (تللويف اعزهللا) وكللام يللونس
ع للر ه لليخا عل للى آل ن ل لزال ورليس للا لبلدي للة أللبيلي للل م للن 1212-1211م إ م للن

1221-1224م .
 -22زوجة وسن موبى اهو الذره .
 -31تويف هالشام .
 -31تويف يف ديب .
-32

زوجتل رمسيل حم د مصأفى وسني نزال .

414

 -33ك للام ت للارا وزوجت للل ه للي زريف للل حم للود ماض للي م للن اج للزم وعبب للت  -1زه للدي -2
عديلللل (ام فللرج كام ل امحللد مصللأفى ) -3فريللده زوجللة بلللي ام مصللأفى وسللن
هريلم الهانية  -4هدرية زوجة علي حم د وسني .
 -34تزوج عبدالعزيز ع ر  :لأيفلل حم لود ماضلي ملن اجلزم وعببلت عريفلل تزوجملا بلعيد
إدريللس ع للر  ،وتزوجللت لأيفللل هعللد وفللا زوجمللا  :بللالمل عبللداهلادي بللل ي مللن
ص ي اخللي وعببت منلل  :جلاهر السلالمة ووجيملل  .وكلام عبلدالعزيز ع لر متزوجلا
ألبلما بعد الغزاوي وعببت منل رافع وعبدالرؤوف وهامية وامنل .
 -35زوجة اهو صفوة (علي حم د مصأفى نزال ) .
 -36ذريتل يف رام ام زوجتل فريده حم د مصأفى وسني نزال .
 -31ك ل للام نالب ل للا يف الربمل ل للام االردني م ل للن 1211/4/15-1264م اي حل ل للني وفات ل للل .
زوجتل االوىل هديل اهو غزالة من ناهلس عببت ماجد االول (تلويف اعزهلا فللو ) وزيلاد
 ،والهانية انةر هامش . 44
 -31ابتش للمد (ألتل للل اليم للود) أل للرب الس للكة يف 1242/6/22م  .زوجت للل هن للت ب للعيد
ناصر ألزوح .
بيبا يف رام ام .
 -32يع
بيبا يف رام ام .
 -41يع
 -41عوني نالبا يف الربملام هعد وفا اهيل  .وابتو ن زياد يونس يف اهلو نصله غلريب ع لام
بنة 1211م وعاد الللى أللبيليلل هعلد ذلل  .زوجتلل فا لل امحلد حم لد عبلد اللرمحن
داود .
 -42زوجة (حم د بعيد ) يونس الهانية هلي هنلت حم لد أللدور علوده تلار وبللل وعببلت
لب ام وماجد الهاني وهنتني والهالهة هنت  1111االمحد من اماتني ن تعبب .
 -43بكن عب يف ع ام .
 -44زوجللة بللعيد إدريللس ع للر وسللني هللي  :عريفللة عبللدالعزيز ع للر وسللني واممللا هللي
لأيفل حم ود ماضي ماضي من اجزم .
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-45

يف ولكرم .

-46
-41
-41

غه معروف االبم .
زوجة وهيب صال ع ر وسني نزال .
امل ناهلسية .

-42
-51
-51
-52

امل من غز .
عبب ( )3اهناء غه معرويف االبم .
يف البد .
غه معروف االبم .

 -53غه معروف االبم .
 -54ألوتل عبللدالرمحن يف ثللور 1236م ويللث ألتلللل اوللد الهلوار مللن دار احلأللاب مللن كفللر
صللور هللامر مللن عبللداللأيف وأللاب ألالللدهم والوللق األللارب عبللدالرمحن ( صللال ع للر
وفرج ) كامل البتللل وألتللوا عبلداحلفيظ وألاب .ويلث ألتللل صلال غلريب أللبيليلل هعلد
ام أفللوه مللن مبمللى هيافللا  .وتزوجللت ارملللة عبللدالرمحن وهللي د للة حم للد عه للام
صويل هعده مصأفى يوبف نصار .
 -55يف ع ام .
-56
-51
-51

زوجة بعيد إدريس ع ر .
زوجة حم د العريب منر يوبف وسني .
زوجتل امنل منر يوبف وسني  ،ألتلل اليمود يف روز عام 1254م وهلو نلا ر مزرعلة

هأليخ هشل ال صوفيللن اثنللاء مللرورهم هلل وهللم يف لريبمم ملما لة معسللكر اردني ألللرب
عزوم .
 -52وهي ام كام حم ود اهو صا داود .
 -61زوجتل نة ية عبد ام ع ر وسني .
-61
-62

غه معروف االبم .
غه معروف االبم .

416

-63

نزل انور مرج احل ام ألرب ع ام .

-64

تويف ون يعبب .
قجرة يقم (-51د)

سكلة م

سل حسين الحاج م

سل حسين

سكلة ال احمد وفالا م
مصأفى1

سل فمال

ياكع قجرة يقم (-51أ)

احمددد 2خءددرة 5خديجددة 1حمددده 3امندده 3سددايه 1محمددد 2عائشدده 2سددعديه 13مددريم 11حليمدده12
فالا

بعاد 13ذهيبل 14كام  15ورده 16جن ل11
فرج 11حم د12
منذر كام ك ال

علي بمي

ال

فم ي

مصأفى
حم د 21امحد 21وسن

حم د

زياد يزيد هريف امحد حم د
فريد بامي 22نصر "حم دبعيد" وليد
هاب  23هابم هسام

امني مسه 24مسي غسام امين واصف
راهد مصأفى عوني ع ر وال

مكحظة  :باللة آل حم د مصأفى وسني احلاج مصأفى نزال يف الصفحة الالوبة .

411

تابع قجرة يقم (-51د)
سكلة م

سل حسين الحاج م

سل حسين

سكلة ال محمد م
مصأفى1

سل فمال

ياكع قجرة يقم (-51أ)

احم ددد 2خء ددرة 5ف ددالا خديج ددة 1حم ددده 3امن دده 3س ددايه 1محم ددد 2عائش دده 2سددعديه 13م ددريم11
حليمه12

امني25

ألابم26

علي 21وسني 21عبدالرويم 23بعيد 31رهدي22
حم د عبدااللل ك ال مسي نع ام
ابامل صا

حم د امحد حم ود

وضاح 41عالء غالب 45حم د 46بيف الدين 41جواد
(بكن ع ام)

صفوة 43نور
وليد

فرا

مراد رعد بعيد

نشوة حم د بعيد وليد الد

صبر فمد صخر

ربالم هسام ( )4هناة غسام بفيام نزال هريفل 35زريفل 36فتحيل31
فل للالح صل للالح 31فل للا  32صل للا مفل ل ل
نةام

عاهل للد 44ه ل لريف 33

امحل للد34

411

الل 32ألابم ادي فارو

هنام

منذر 41بناء 41هامسل 42امحد
امين هادي وسام موموم
امني مصأفى حم د بالد رالد حم د تيسه "حم داديب" نواف اهرف غالب
ألابم 31ألابم هاجم حم د
مكحظة:باللة آل وسني حم د مصأفى وسني احلاج صأفى نزال يف الصفحة الالوبة.
تابع قجرة يقم (-51د)
سكلة م

سل حسين الحاج م

سل حسين

سكلة ال ابو عمشه (حسين محمد م

راجع الصفحة الساهبة

سل فمال)

وسني (اهو ع شل) 21
ناجي 42رفيق  51مصأفى " 51حم د زكي" 52لي  53مدلول
ابالم اياد ايماب
معن حم ود معتز عبدام مصأفى
وسني امحد لب ام هريف
درويش 54هشام
اكرم

حم د

نال

صالح اهو هكر(وال )

هاني 55امين هيهم مي وم لؤي وسني
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واين

ماهر  56هاهر (حمامي) وازم

هوامش قجرة يقم (-51د) :

-1

تزوج مصأفى وسني ثالص نساء  :فا لل امساعيل اهللرط وعببلت حم لد -----
 -من كفر باها وعببت امحد من آل محدام نزال وعببت صا .

-2

تللزوج امحللد مصللأفى  :ضللر حم للد عللوده ن لزال وعببللت كام ل وورده و( )5هنللاة
وتزوج ألبلما  :ري ل ولل احلاج مصأفى نزال وعببت  :ذهيبل وبعاد وجن ل .
زوجة وسني احلسن هريلم الهانية ام امحد ووسن وعبد ام .

-4
-5
-6
-1

زوجة وسني وسن هريلم ام بعيد ويوبف .
وهي ام الشيخ عبد ام البلبيلي وام امساعي يوبف امساعي هرط .
زوجة بلي ام بعيد ل اهو وللل من هديا .
زوجة عبد الرمحن صا محدام .

-1

تزوج حم د مصأفى وسني  :بعاد يوبلف لل نلزال وعببلت  :ألابلم واملني وعللي
ووسني ورهدي وبعيد وعبدالرويم وهناة .
وهي ام امني حم د بلي ام عناية .

-11
-11
-12
-13

وهي ام هاكر عبد ام جامو .
زوجة وسني صال الشنأي .
زوجة منر يوبف وسني نزال .
تزوجت يف يازور .

-3

-2

 -14زوجة مصأفى عبدالرمحن محد ام .
( -15الفليف ل ) زوجت للل االوىل عديل للل عب للد ام ع للر وسللني ام ف للرج والهاني للة ه للي فوزي للة
وسني اهو ع شل حم د نزال وعببت  :علي وحم د وبمي وفم ي .
 -16متزوج للة يف ب للر ة وه للي ام ص للالح حم للد الع للان م للن ب للر ل م للدير الةهي للة والتعل لليم
الس للاهق يف ن للاهلس وا وت للل  :فتح للي م للدير مدرب للة ب لللفيت وفل لؤاد م للدير مدرب للة يف
ناهلس و آ ر يف ع ام .
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-11

تزوجت يف هيت امني .

-11
-12
-21

زوجتل هنت مصأفى لي من كفر ثلث .
بيب عةام .
(اهو فريد ) وزوجتل هي صفيل وامد امحد محدام .

 -21زوجتل هي صفية حم د البلبيلي عبدالرمحن وسن صربي .
 -22بامي حم د مصأفى صا هو عضو يف هلدية أللبيليل 1222م زوجتل هنلت رهليد
حم د داعور .
 -23تللزوج عبللد الللرويم حم للد مصللأفى اوال زوجللة لبنانيللة وعببللت مسللي و لبمللا إ تللزوج
ثانية من دار البهو وعببت اوالده اال رين .
 -24يدعى امه .
( -25اهو فالح) زوجتل هي وفصة يونس ع ر وسني .
 -26زوجتللل االوىل هللي  :ررللل كايللد هللرط وعببللت عاهللد وه لريف وامحللد والهانيللة  :امنللل
العاصللي مللن نللاهلس وعببللت نةللام وارهللع هنللاة والهالهللة  :مللرا حم للود وسللني كي لوام
وعببت اهناءه اال رين وكام ألابم حم لد نلزال تلارا عللى محوللة نلزال هعلد عبلد ام
ع ر وسني حنو عام 1226م وحلني وفاتل حنو عام 1246م .
 -21يدعى اهو صفوة زوجتل زكيل ع ر وسني نلزال ملن هنلاة عللي اهلو صلفوة فا لل
زوجللة الللدكتور حم للد عبللدالفتاح عورتللاني وهللي بيبللة ابللنام  .و 1111زوجللة حم للود
وسن موبى ذره  ،وميسر زوجة رفيق وسني اهو ع شل  ،وهنت عزهاء .
 -21يللدعى اه للو ع شللل زوجت للل االوىل ه للي امنللل كاي للد عب للد ام ه للرط وعبب للت مص للأفى
وناجي ورفيق  .ووزجتل الهانية لأيفل صالح ا بايل (ا ت وسني صالح) وعببلت
زكي و لي ومدلول  .تويف وسني اهو ع شل عام 1253م .
 -22زوجتللل هللي نزيمللل عبللد ام البلبيل للي اهللةى رهللدي حم للد ألأعللة ارض يف مبللرب ام
احلهام يف ع ام لتكوم مبرب للعاللة وعند وفاتل دفن فيما .
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-31

يدعى اهو العالء وزوجتل هي امنل يونس ع ر وسلني نلزال  ،تلويف بلعيد حم لد يف

وزيرام عام 1261م ودفن يف مبرب ام احلهام جنوب ع ام .
 -31مدعي عام حمك ة ناهلس بلاهبا  ،تباعلد حنلو علام 1222م  ،وهعلد تسللم السللأة
الفلسأينية احلكم الذا يف ملدم الضلفة الغرهيلة علام 1225م علني ألاضلي صلل يف
حمك ة ولكرم .
 -32تويف ن يتزوج  .راجع تر تل يف صفحة باهبة .
 -33زوجت للل ه للي هن للت اه للو ب لله م للن ن للاهلس وه للي ا للت ام لرأ اهي للل (ام نة للام )  .وك للام
هريف ألابم تارا من عام 1264/11/31-1246م أي حلني وفاتل .
 -34زوجتل هي هنت ع لل وسلني اهلو ع شلل  .وكلام امحلد ألابلم ملديرا ملدربلة السلعدية
يف أللبيليل .
 -35زوجة امحد وسني احلسن هريلم .
-36
-31
-31
-32

زوجة فوزي عبد الفتاح ألابم عوده .
زوجة مصأفى وسني اهو ع شل .
صيديل .
تويف اعزها .

-41
-41
-42

يدعى روكس  .ابتشمد يف لبنام عام 1216م .
زوجة حم د زكي وسني اهو ع شل .
زوجة منيف اهراهيم وسني هرهم .

 -43بكن ع لام  ،وكلام صلفوة يع ل ملدير هنل يف الشلام إ بلكن يف ع لام زوجتلل
من دار ألدور من صفد .
 -44عاهل ل ل للد ألابل ل ل للم حم ل ل ل للد ن ل ل ل لزال ت ل ل ل للوىل رلاب ل ل ل للة هلدي ل ل ل للة أللبيليل ل ل للل ع ل ل ل للام 1252م واىل
1263/2/1م  ،ت للزوج اوال فا للل وس للني احلس للن هريل للم وعبب للت تيس لله وادي للب
ون لواف وغالللب  ،إ تللزوج هدريللة وسللني اه للو ع شللة ن لزال وعببللت اه للرف وموب للى
(تويف ف ) تويف عاهد ألابم ووايل عام 1211م عن ع ر  11بنة .
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-45
-46
-41
-41

بيب زوجتل هنت هكر بلي ام اهو اجنيم الشنأي  .ويع

يف ديب 1222م .

بيب بكن ع ام .
زوجتل هي انتصار حم د مصأفى ألوا .
تويف اعزها يف ع ام هتاريخ 1221/6/11م عن ع ر يناهز ( )41بنة .

 -42زوجتة هي ممديل امني حم د مصأفى وكام تارا من عام 1261م1211-م.
 -51زوجتل هي ميسر هنت ع ل علي حم د مصأفى .
 -51زوجة مصأفى وسني اهو ع شل هي فتحيل ألابم حم د نلزال  .وكلام مصلأفى اهلو
ع شل عضوا يف هلدية أللبيليل إ رليسا للبلدية من عام 1216-1212م .
 -52زوجتل هي بناء هريف ألابم حم د نزال  .تويف (حم د زكي) يف اهلو ظليب يف ايللول
عام 1211م عن 52بنة .
 -53زوجتل هي تام حم د اهراهيم النصر .
-54
-55
-56

بيب أللب ع يف مستشفى املباصد اخلهية يف البد .
بيب ابنام  ،يع يف غ ام 1221م .
زوجة ماهر ناجي هي الدية يوبف نوف صا نوف ويع

ماهر ممندبا .

