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

*** 
 االهداء

 أهدي هذا الكتاب للوارد ذكرهم يف هذه النفحة الشعرية
 واتتمته من بعد فقد شبابي  بدأت كتابي في السالالت يافعا  

 ف الليالي وأنتهاء كتاب صرو  وضمنته أنساب قوم أبادهم 
 لهم رحمة الباري وحسن مأب قضوا حتفهم صاروا جوار مليكهم 

 لكل لبيب فادني بجواب  وأهدي كتابي للشباب وشيبها 
 برصاص أعداء وطعن حراب  ولروح جدي والذين تساقطوا

 وأدى حقوق اهلل خوف عذاب  ولكل إنسان أتم لواجب 
 ر ذنبي قبل يوم حساب ويغف وأسال ربي ان يكفر زلتي 

 على كل باغ معتد ومهاب وأدعوه حفظ المسلمين ونصرهم 
 محمد الداعي لدين صواب واختم قولي بالصالة على النبي 

 املؤلف                                                              
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 المؤلف
 بداهلل حسن داودمحمد عبدالرحيم عبده ع

 
 
 
 
 

 
 وقلت في تغير الحال مع التقدم في العمر هذه االبيات

 
 وأتمته من بعد ستين من عمري بدأت كتابي منذ عشرين حجة

 وأثبتها ذكرى لمرء بال فخر ولي صورتان في الشباب وشيبة  
 يحير اصحاب العقول ذوي الفكر   ترى فارقا  بين المالمح فيهما 

 تغير فيها مظهر الوجه والشعر  لشخص بذاتهكأن رؤاها ال 
 وتأتي بشيب المرء من حيث ال يدري  وتلك هي االيام تفني شبابها 

 إله عظيم عالم الغيب والسر فسبحان من ال يذهب الدهر حسنه
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 المقدمة
البحث عن األنساب وتسلسل  الببالل  والعشلالر عللم  رأللل األوللوم واهت لوا هلل ووفةلل اللروا  

وا فيل ونبلوه إىل األجيال املعاصر  ، وكام مدار ولديهمم يف االسلمم ، وكلام هلذا العللم وحتدث
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  

كهر  احلروب وتشتت العباد إىل أألصى البالد نسليت األنسلاب وأ ل  البحلث يف األصلول ، ول
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 .
 ل املعرفة من ثالثة أمور هي :الباوث يف علم األنساب ويف أي علم أ ر تتوتى ل

 اهلواية والرغبة . (1
 كهر  السؤال ممن هم اعلم منل . (2
 كهر  ألراء  الكتب املختصة يف ما يريد معرفتل من املواضيع . (3

ووجلللدة يف نفسلللي اهلوايلللة والرغبلللة يف درابلللة عللللم األنسلللاب والتلللاريخ فابلللتكهرة ملللن أللللراء  
منملا الكهله ووفةلت ملا نسليل النلا  ، الكتب وملن بلؤال الشليوخ واهل  املعرفلة ول  عل لت 

فعزمللت هعللد االتكللال علللى ام تللدوين مللا وفةتللل وكتاهللة مللا عل تللل يف هللذا الكتللاب وفةللال لللل 
وما تددي  فسدم مداتا ت سدا  ددا   من الضياا واألج  حمدود واالع ار هيد ام ألال تعاىل :"
 م ." صد  ام العةيوما تدي  فسم بأ  ايض تموت ان اهلل عليم خبير

 ( .الجوهرة النقية في أفساب العشائر القلقيليةومسيتل كتاب )
يدا ايادا الندان افدا خلقندا م مدن مدن ومما يرفع من ألدر هذا العلم ألول تعاىل يف كتاهل العزيلز :"

ت ددر واف دددل وكعلندددا م قددعوبا  وقبائددد  لتعدددايفوا ان ا ددرم م عندددد اهلل اتقدددا م ان اهلل علددديم 
 " صد  ام العةيم .خبير
 لتعارف هني النا  يولد هينمم االلفة واحملبة والتآ ي والنا  كلمم من آدم وآدم من تراب.فا

:"تعلمدوا أفسدداب م تعرفددوا بادا افددول م فت ددلوا باددا وأللول ع للر هلن اخلأللاب رضلي ام عنللل 
 . أيحام م"
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وكام اهو هكر الصديق رضي ام عنل ملن أعللم النلا  هونسلاب العلرب ، وأليل  للو ن يكلن ملن 
فللة األنسللاب أال اعتزازهللا مللن صللولة االعللداء وتنللازا االكفللاء لكللام تعل مللا مللن أوللزم الللرأي معر 

وافضلل  الهللواب ، االتللرى إىل ألللوم هللعيب عليللل السللالم ويللث ألللالوا لللل )لللوال رهألل  لر نللاك( 
 فوهبوا عليل لرهأل وعزوتل .

هل الذل واهللوام وعلاط فاالنسام يببى عزيزال مادام يف ألومل وهني أهلل وعشهتل فاذا فارألمم أصا
 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 انتبلل  إىل ذكللر اصلل  العللرب وفللروعمم وهللعو م ها للاز ، 

أللبيلية واصلوهلا وفروعملا وتاراملا وهللراة نسلب معةلم عالالملا ، وملع ومن إ اذكر محاي  
ذكلللر اعلللالم ملللن أللبيليلللة وولللوادص متفرأللللة وذكلللر أصلللول علللالالة أ لللرى ملللن غللله أللبيليلللة ملللن 

 النواوي اجملاور  وغهها وذكر أ بار ووكاياة متنوعل .
لبلدد من تسجي  هذا التاييخ هدو حسدأ أفسداب حمايد  وعشدائر هدذا ا وهدفي األسمل

المدراب  ال دابر وليعددرج الجيد  واالكيدال القصدمددة افدولام وتداييخ بلدددهم وفدلة القرابددة 
بيدددنام ويوابددد  الم ددداهرة واالفدددول التدددي تدددرب ام فتدددمداد الدددرواب  بدددين أسدددرهم وتدددمول 
العددداوة والبغءدداء مددن فسوسددام ويحدد  الوئددام والتسدداما بدددل الس ددام والتع ددا ولدديم 

لبغيءددة  مددا يتددوهم الددبعا وأيكددو المعددذية  ن أخ ددات او لادددج اردداية الع ددبية القبليددة ا
 ق رت او فسيت فج  من ال يساو .

ومم لللا هللللا االنسلللام ملللن العللللم واملعرفلللة فلللال يصللل  إىل درجلللة الك لللال ألم العللللم والك لللال م 
 ووده ال إلل أال هو عليل توكلت وهو رب العرط العةيم .

 موفلل اهلل علل سيدفا محمد وعلل اله وفحبه وسل
 وباهلل التوفيق

 
 المؤلف في س وي

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

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 .
 لية واالعدادية والهانوية يف املدربة السعدية يف أللبيلية .تلبيت علومي االهتدا

أديللللت امتحللللام الشللللماد  الهانويللللة االردنيللللة هتفللللو  يف كليللللة  ضللللوري يف  للللولكرم يف التللللاريخ 
 م .1255والفيزياء يف صيف عام 

ون تسللل   يل الةلللروف املعيشللللية الصلللعبة أنلللذاك هتك لللللة الدرابلللة ا امعيلللة عبللللب نكبلللة عللللام 
لوظيفللللللة وين تعييللللللد معل للللللال يف مدربللللللة كفللللللر الللللللدي  االعداديللللللة هتللللللاريخ م فألبللللللت ا1241

م وأل ت هتدريس التاريخ واللغة العرهية والفيزياء فيما مللد  بلنتني ، وكسلرة 12/11/1255
م هسبب ألذيف ا لة اثنلاء رلرين رياضلي هأريبلة غله 1251ذراعي الي ىن يف السنة الهانية عام 

 صحيحة .
ة هللمور و لبللت االنتبللال إىل أللبيليللة وين يل ذللل  ويللث نبلللت إىل وا للذة اجللاز   بيللة ثالثلل
م إ وولت إىل للتدريس يف مدربلة أللبيليلة االهتداليلة 22/2/1251مدربة املراهأني هتاريخ 

 م وذل  ألب  ام تنتةم الدرابة يف مدربة املراهأني .5/11/1251يف 
لسللبع وأل للت هتللدريس معةللم وكللام مللدير املدربللة االبللتاذ الفاضلل  فللارو  عبللدالرويم حم للد ا

املباولللللث للصلللللفوف االهتداليلللللة االرهعلللللة االوىل ملللللد  بلللللنتني ، إ  صصلللللت يف تلللللدريس االول 
م ، إ نبللللت إىل مدربلللة امللللراهأني االعداديلللة يف 1266االهتلللدالي ) يلللع املباولللث( إىل علللام 

م وكلللام ملللديرها االبلللتاذ الفاضللل  احللللاج املللني امحلللد يوبلللف 11/11/1266أللبيليلللة هتلللاريخ 
الشنأي ، ودربت فيما اللغة العرهية للصلف الراهلع االهتلدالي والةهيلة الدينيلة للعول االعلدادي 

م يف العأللة 5/6/1261م نشلبت ولرب االيلام السلتل يف 1261)الصف السلاهع( ويف علام 
م وا للذة 4/6/1261الصلليفية وكنللت متوألعللال وللدوص وللرب ، فسللافرة إىل ع للام يف يللوم 

أنللللذاك وللللوايل بللللت بللللنواة( ونزللللت عنللللد ا للللت زكيللللل زوجللللة معلللي اهللللد عاهللللد )كللللام ع لللره 
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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  نوفلل  

 م .1261ومعما اهنالي بيف الدين ووسن وعالشة يف أوا ر وزيرام 
م يف هيلت ابلتوجرتل ملن 1261وانتبلت  م من هيت ا ت إىل جرط واأل نا فيملا هلمر رلوز 

ع ر الفرج من هد وسن ، إ عدة إىل ع ام وابتوجرة هيتال أأل نا فيلل هلمر آب ملن نفلس 
م 21/1/1261السللنة ، إ رجعللت  للم إىل الضللفة الغرهيللة هوابللأة الصللليب االمحللر هتلللاريخ 

 ( .12234رألم ) هابت ار  الرجوا
م وانتة للللت الدرابلللة يف املدربللللة  1261وداوملللت يف مدربلللة املللللراهأني يف هلللمر ايلللللول علللام 

م نبلللللللللت إىل 1/2/1262م( ويف 1261م و 1261كاملعتلللللللاد وامضلللللللليت فيمللللللللا بللللللللنتني )
مدربلة أللبيليلة االهتداليلة أنلا واالبلتاذ صلاد  عبلد الكلرا ملوايف وامحلد حم لود  لل نلزال وحم لد 

ذلللل  هسلللبب ضللم علللدد مللن الصلللفوف االهتداليلللة مللن امللللراهأني إىل املدربلللة وسللن  لللل نللزال و 
االهتدالية فابتلزم ذل  نب  معل ني لتعليم تل  الصفوف فنبلنلا إىل تلل  املدربلة تبعلال للذل  

. 
م 31/5/1212ووصلللت عللللى هلللماد  دهللللوم يف التوهيللل  الةهلللوي  صللل  اجت اعيلللاة يف 

بلنواة يف معملد  ضلوري هألولكرم وألضليت  هعد وضوري دوراة درابية للذل  ملد  ثلالص
م هعلد أم 12/11/1215هبية بنواة  دمت يف التعليم يف تل  املدربة حلني تباعدي يف 

 أمضيت ثالثني بنة يف بل  التعليم .
م وهلللي ام اوالدي رمحملللا ام )انةلللر امسلللاء 1/2/1214وتوفيلللت زوجلللت وصلللفيل ليللللة ا  علللة 
نوره امحد علي ملحم ون تعبب وكنت أللد اصلبت هكسلر االوالد يف الشلر ( وتزوجت هعدها 

م على اثر ببو ي عن بأ  منلزيل يف هيلت 11/1/1212يف احلوض وربا اليد الي ىن يف 
اللللدرج اثنلللاء هنلللاء جلللدار للللل يف الألللاهق الهلللاني ويلللث انكسلللر وللللر  لللوب كنلللت واألفلللال عليلللل 

ده فكسلر ووضللي فسلبأت إىل ابلف  مسللافة ثالثلة أمتلار وكانللت الصلدمة عللى مبعللد  هلدي
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.

ة مللد  ثالثللة أهللمر وصللربة علللى مللا وصلل  يل مللن آالم وانألللق لسللاني واعأيللت اجللاز  مرضللي
 هبول االهعار يف وصف والت تل  وما ألابيت من آالم وامحد ام على ك  وال .

هلل اصلبت هلآالم 1412م املوافق الهلث اال ه من رمضام علام 1222ويف أوال  نيسام عام 
ت لل عا للة وا للذة صللور هللعاعية يف ابللف  ظمللري عنللد املشللي مللع هبللاء االن الشللديد وبللعي

للةمللللر وتبللللني وجللللود تآكلللل  يف الغضللللاريف يف جللللس فبللللراة وابللللتع لت عالجللللاة متعللللدده 
تشلرين اول  15يوم يومال حتسنت أللليالل ون صصل  الشلفاء التلام هللذا التلاريخ  16ومساج مد  

م زاد تصللللب مفصللل  زر را  عةلللم فخلللذي االميلللن ون 1225م ويف هلللمر آب 1222علللام 
 من املشي دوم عصا فح لتما .اركن 

اهلوايلللاة : ملللن اولللب االهلللياء ايل أللللراء  التلللاريخ والبصللل  البأوليلللة وكتلللب الألللب والكتلللب 
الرووانيلة فابلتكهرة مللن هلرالما وألرالتمللا ووفةملا ، وملن هوايللا  كهلر  السللؤال علن األنسللاب 

 تللدوين وتللاريخ البلللد مللن الشلليوخ وعل للت هللذل  الكهلله منمللا فعزمللت هعللد االتكللال علللى ام
ذللل  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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 وقعت به عن سطح بيتي مجندال ساذكر يوما  حل بي سيء البال
 الحبيبي ابي يا من يعز على الم فصاح بقربي سيف ابني مناديا  

 فأنت الذي علمتنا خلق العال فداك ابي ارواحنا ونفوسنا 
 واحللتنا بيت المكارم منزال وانت الذي اوليتنا الحب خالصا  

 تحركت استرجي المسير فعطال ولما استقر الجسم بعد وقوعه
 فقلت لها ُكّفي وصبرا  مجمال فصاحت تولول زوجتي لمصيبتي 

 لرسغ حتى صرت جسما  معطالمن ا تكسر مني عظم حوضي وساعدي 
 وان ظل لي عمر اعيش معلال وحدثت نفسي قد دنت لي منيتي 
 إلهي عظيم الشأن عونا على البال تأوهت من هول المصاب مناجيا  

 ويمنحني صبرا  وبرءا  معجال توسلت بالرحمن ربي يعينني 
 يئست شفاء  من قدير تبجال تداركني ربي برحمته وما

 وسرت الهوينا بالعصا متحمال شفاء بأشهر تماثل كسري لل
 

 المؤلف
 محمد عبده

 
 
 
 
 

 لمحة تاييسية عن قعوب العالم وأفولام 
 أف  االفسان 

:"و تا قدال يبدل للمكئ دة  فدي خدالق بشدرا  مدن  دين  لق ام االنسام من  ني ألال تعلاىل 
 صد  ام العةيم . فإتا سويته وفسست فيه من يوحي فقعوا له ساكدين"
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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 

ن هل لللا الشللليأام أكلملللا فلللوكال منملللا وعصللليا ام فو رجم لللا ام ملللن ا نلللة إ تلللاب آدم فحسللل
ووللواء مللن ذنبم للا فتللاب ام عليم للا وذللل  مللذكور يف التفابلله هالتفصللي  فللارجع إليمللا . ألللال 

"وقلنددا يددا ادم اسدد ن أفددت ونوكددل الجنددة و ددك مناددا ي دددا  حيدد  قدد تما وال ام تعللاىل : 
ت وفا من الظالمين . فأنلاما الشي ان عنادا فأخركامدا ممدا  افدا فيده تقربا هذه الشجرة ف

صلد  ام  وقلنا اهب وا بعء م لبعا عدٌو ، ول م في األيض مستقٌر ومتاع  لل حدين "
 .(1)العةيم

"ولقد خلقنا اإلفسان من سكلة من  ين . رم كعلناه ف سة فدي قدراي م دين . وألال تعاىل: 
لقنا العلقة مءغة . فسلقندا المءدغة عظامدا  . ف سدوفا العظدام رم خلقنا الن سة علقة . فس

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

ذكر اهن ابحا  أم وواء ولدة آلدم أرهعني ذكرال يف عشرين هأنال . هلغنا أمساء جسة عشر 
 نسو  منمم وهم : وأرهع (3)رجالل 

 هاهي  وتوأمل ليوذا . -2   ألاهي  وهو )ألني( وتوأمتل أللي ا  -1
هيت وتوأمتل )وال يعرف امسما وبيبة ، ويف ألول غه ثاهت أمسما وّزوره( واألرج  أم -3

 وزور  هي زوجة هيت وهي من هأن آ ر .
 أثاثي وتوأمتل-6   هالا وتوأمتل-5   إياد وتوأمتل -4
 هبوهل وتوأمتل-2   هنام وتوأمتل-1   توهة وتوأمتل-1

                                                           
 ( من سوية البقرة .53و53)اآليتان  (1)
 من سوية المؤمنين( . 11-12اآليات من ) ( 2)

ت ددرا    13 فدداو وهددذا يسددالف مددا ت ددره ابددن اسددحاف مددن ان المعددروفين  3اء ت ددرا  واسددم 11)ويظاددر مددن العدددد   (3)
 وايبع افاو ولعله اخ أ في العدد او لم يعرج اسماءهم ( .
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 هذر وتوأمتل -12  ضراهيس وتوأمتل-11  ويام وتوأمتل-11
 هار  وتوأمتل -15  بندل وتوأمتل -14  صود وتوأمتل -13

او ام غرها  هو اهن ا ر 121ولعلل عرها  ويث ورد امسل يف ا بار الزمام لل سعود   
ذكرا " يضاف اليمم عنا   11م من اوالد ادم آلدم . وعلى ذل  يكوم عددا ملعروفة امساؤه
 ( اعاله .3هناة انةر اهلامش) 5وهنت ادم يكوم عدد امساء البناة املعروفة 

وزوره وتوأمما تزوجما هيث وكام ميالدها هعد  -11 أهوص هنت آدم وتوأمما  -16
 بنة . 131ام هلا ع ر آدم 

 عبد املغيث وتوأمتل أمة املغيث وهو أ رهم . -11
 عنا  هنت ادم وتوأمما . -12

 

 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 
بلنة وام  231اء يف التورا  ام ع لره بنة وج 241تويف آدم عن ع ر يناهز الف بنة وألي  

اعلللم ، ودفللن يف )غللار الكنللز( ببلل  أيب ألبلليس ألللرب مكللل ودفنتللل املاللكللة هعللد غسلللل وحتنيأللل 
وماتللت وللواء هعللده هسللنة ودفنللت بانبللل ، وملللا تللويف هلليث دفللن يف نفللس الغللار وبللكن هلليث 

ع لللر آدم   بلللنة ملللن 235بلللنة ، وكانلللت والدتلللل هعلللد  212مكلللل اىل أم ملللاة وكلللام ع لللره 
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 

يللث أم ذريللة أم جيللومرة الللذي ذكرتللل الفللر  هونللل آدم مللا هللو اال جللامر هللن يافللث هللن نللوح و
آدم ألب  الأوفام ألد هلكت يف الأوفام ون يبق على االرض اال ذرية نوح عليل السلالم هلدلي  
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ويلللزعم الفلللر  اعلللم ن يعرفلللوا الأوفلللام وانلللل ن  (2"وكعلندددا تييتددده هدددم البددداقين")ألوللللل تعلللاىل :
 يصلمم وهذا غه صحي  فالأوفام كام هامالل  يع أحناء االرض وام اعلم .

 

 ح فسا فو 
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 
ك فار التنور وصنع الفلل  ويف أللول ا تلف يف ذال  ففي ألول انة كام بب  هوذ يف اهلند وهنا

ا لر انللة كللام يف العللرا  وهنللاك صللنع الفلل  ودعللا ألومللة لالميللام فكفللروا فللاغرألمم ام هالأوفللام 
وألد ربت السفينة على ا ودي )جب  هش ال العرا  ( وهلىن  (1))وارج  كوم هعهة يف العرا (

ت هعللدد مللن كللام هالسللفينة( اوالد نللوح هلللد  )بللو  اله للانني ( هعللد نللزوهلم مللن السللفينة )مسيلل
وهلللي اول هللللد  هنيلللت هعلللد الأوفلللام إ هنيلللت هاهللل  وهلللي موضلللع )دورام ( اليلللوم فلللو  جسلللر 

 الكوفة .
 
 
 

                                                           

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

 الماء ينبع ويسوي فيه ، ال يميد وال ينقص(
 من سوية ال افات . 11االية      (2)
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 قجرة تسلس  االمم والشعوب من تيية فوح عليه السكم 
 نوح "عليل السالم"

 
 5صأوم             4يافت                3وام                  2يام                1بام         

 
 الم                  الوذ                عي              6ارفخشذ               ارم               1اهور        

 

 هاب   ايرام       هاخل       1نبيط    
         عو   كاثر ووي  ماط  16عبد      11الكرج 11الكرد   2بوريام 
 

 أميم 11عاهر     عاد    هديد    هداد       جرجام جرهم ع ليق  سم جديس               13ا ي    12ا رامبة
 

  32عو          وهار  33لب ام   اخللود  هكر  مثود  جابم  15فالا             14ألحأام       
 

 36هف 35كاثر راو  االرألم غفار11ارغو              ورب  معاوية                             
 

 رياح            عبيد          12باروغ                             
 

  31هدي  34االزر  مأر 31هزام نا ور              عبد ام         مابخ                             
 

 النيب هود      ابف    بعد         21تارخ     21أل ولي                
             41 يرب         عبي   32عبيد     جداء            22اهراهيم "عليل السالم"                          

 

 يعرب احلارص  السلف     النيب صا                        ارام   23ع ام   وضرموة جرهم   
 

 نبت   عبد يالي    ويدام      يشلب  االبور                                             مملم    
 

 ناهيل                                           25ببو     الر                 24جرهم           
 

 41يهرب                                                       21عامر         كمالم     26محه    
 

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

 

       
 صأوم    بام                    يام                 وام                 يافث                

 
 52ماهخ 51ماذاي  وهال  51بوي   رباط 42جومر كسالجم  كوط  كنعام مصراييم  كنعام           

 

      56الديلم                           46مازيا             42زع ا  وبش وويلل منرود
 

 53االببام                                                                     43هبا            زويلل
  55الل ام  54االفرنا                                                                          

 السند                        بودام       ريال                                       )االملام(
 
                                        51اخلزر       51ترك                      البلة  الزنا   زغاوه                 
 
        61الببلا   61هو ا  52الةك ام         41هرهر             44الكركر  غانل  الكوكل   
 

 اخلزخلية  62التةماجني                                           45الفيوم        ألبط               
 

                 64عللام يونام         63نوهل                                   ماغوغ                             
 41هرنس        مادغيس االهة               

 

 الأليام  اغريبس كيتم  هرجام                                                                                             
 65توغرما  ريغاة                                  رومي 66عأرما  فار                          

 

 11ياجوج وماجوج  11ألوط 62اهكناز             صيد                    61الصبالبة             
 

 االزكش  61الغز  السالجبة  اخللا   الغور  الشركس العالم      الصرب   الرو       اهليا لل 
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 هوامش قجرة تسلس  االمم والشعوب من تيية فوح عليه السكم
 األام مبكة زوجتل هي صلب هنت تناوي  هن  فحول هن ا نوخ "ادريس عليل السالم". .1
 وهو كنعام كام من املغرألني يف الأوفام لكفره . .2
 يا وتويف ودفن يف جب  اصيال يف املغرب .نزل مصر فش ال افريب  .3
 وهو اهن نوح واكهر نسلل يف اوروها .  .4
 ولد يف السفينة .  .5
 ونسلل من العرب العارهة البالد  .  .6
 وهو يابور .  .1
وهو اهو االنباط يف هاه  ، ويف ألول ا ر نبيط هن ماط هن ارم هن بام ولعلل االص    .1

. 
 وهو جد السريام .  .2

 وهم مسل وم .  .11
 الكفار .وهم   .11
وهم من ولد جرمو  بكام املوص  البدماء )وألي  ا رامبة من ولد كاثر هن ارم هن   .12

 بام "ولعلل االص " ( .
 وهم اه  جيالم البدماء .  .13
او يبأن وهو اهو العرب البحأانية ) ويف ألول ا ر ألحأام هن هود النيب هن عبد   .14

ن بام هن نوح ( وهذ ام هن رياح هن ورب هن اخللود هن عاد هن عو  هن ارم ه
هعضمم فبال )ألحأام هن اهل يسع هن تي ن هن نبيت هن امساعي  هن اهراهيم عليل 

 السالم ( ألال اهو عبيد وليس كذل  "وام اعلم" .
 أي ألابم ، وهو اول من لبس التاج .  .15
 وهو عبد ضخم نزل الأالف وألي  هو اهن ع ليق .وألي  هو اهن إرم هن بام .  .16
 امة هنلد وحلبل  سم .نزل جو وهي الي   .11
 وهنوه هم عاد الهانية .  .11
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 او هاروخ . .12
 او فموي  . .21
 وألي  هو آرز .  .21
تزوج اوال هنت ع ل باره هنت هتوي  اهن ناوور  وعببت ابحا  هعد والد  هاجر  .22

( بنة ، وتزوج ايضا هاجر املصرية الت  لفت امساعي  ، وتزوج 13المساعي  هل )
( اوالد  ، وتزوج اهراهيم عليل السالم زوجة راهعة  6ايضا ألأوز  الكنعانية وعببت )

( اوالد هم " نافس ،كيشام ، هروخ ، اميم  ولوط " ، 5يبال هلا ولوني وعببت)
وزاد الواألدي " مدين ويبشام " هين ا ذكر هشام الكليب "مدين ويبشام وزمرام  

 ومدام ويشبا  وهووا ." اممم ألأوز  الكنعانية . 
 لوا مكة هعد الع اليق .وهو جرهم االول ، نز  .23
وهو جلرهم الهاني ، ويف رواية ا رى ام جرالهم الهاني من ولد عامر هن  ببو من   .24

 ألحأام "وام اعلم" .
 ما هني جنرام والي ن ، نزلوا الي ن هعد عاد . .25
 يف الي ن .  .26
 يف الي ن ايضا .  .21
عدنام ( ولد منمم " ناهت وأليذار" ومن ناهت 12وامل هاجر املصرية ، وعبب )  .21

 جد العرب العدنانيني .
 ( ولدال .12وامل باره هنت هتوي  وعببت يعبوب وهو ابرالي  الذي عبب )  .22
وام مدين ويبشام وزمرام ومدام ويشبا  هي ألأور  الكنعانية وسب رواية هشام  .31

 الكليب .
وام مدين ويبشام وزمرام ومدام ويشبا  هي ألأور  الكنعانية وسب رواية هشام  .31

 الكليب .
يف رمال ، "وهار عاجل" يف الرهع اخلايل وهالد فار  ومنمم ألوم النسنا  ،  بكن .32

 ويزعم الفر  اعم من اميم .
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وكانت فروعل تسكن املدينة املنور  ، هابتهناء راو  وعفار وهدي  كانوا هنلد واالرألم   .33
 واالزر  كانوا يف احللاز اىل تي اء . 

 كانوا يف يهرب .   .34
 كانوا هنلد .   .35
 وألي  لف . .36
 ويف رواية علوام هن جابم .  .31
 كانوا يف جند .   .31
 وهي زوجة امساعي  هن اهراهيم عليل السالم االوىل الت  لبما .  .32
ويف رواية ام عبي  هو اهن ارم ، كانت منازهلم ا حفة هني مكة واملدينة ومسيت   .41

ا حفة الم السي  جحف  ا و ر ا ومنمم الذي ا تط يهرب وامسل يهرب هن ناهية 
مملم  هن ارم هن عبي   وبكنما ، ك ا بكنت فروا من جابم البحرين وع ام اهن 

 وايلل "العببة" ويهرب .
 وهي املدينة املنور  . .41
 وألي  هو اهن ماط هن ارم .  .42
 بكام هرألة البدماء .  .43
 يف مصر .  .44
 وألي  ألبأم .  .45
 اهو الربهر .  .46
ول البعض اعم يف ألول اهن  لدوم مع اال تالف هني املؤر ني يف اصول الربهر وأل  .41

 ا الط من كنعام والع البة والعرب .
 وهعو م وألباللمم مذكور  هوفاء يف تاريخ اهن  لدوم .  .41
 او كومر .  .42
 او تر  .  .51
 او توهي  .  .51
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 او كاهخ . .52
 ويف االبراليلياة  اعم من ولد يونام هن يافث .  .53
 ر .وألي  االفرنا من ولد ريغاة هن كومر ، وألي  ايضا من ولد عأرما هن كوم  .54
 االملام .  .55
 وألال اهن بعيد املؤرخ هم من ولد هاب  هن اهور .  .56
 وألي  ترك  هن جومر هن يافث .  .51
 ويف االبراليلياة اخلزر من ولد توغرما هن كومر .  .51
 وهم اخلوز وألي  هم من توغرما .  .52
 جد االتراك العه انيني .  .61
 وهو اخلفشاخ .  .61
 امسمم الأغرغر .  .62
 وألي  هو  وهال .  .63
 وهو ياوام .  .64
 ويف ألول من ولد النأي لعلل اللأني )الألبام(  هن يونام .  .65
اهو الفر  ، وا تلف يف نسب الفر  ألال اهن ابحا  " من ولد فار  هن الوذ هن   .66

بام هن نوح " ، وألال اهن الكليب  من ولد فار  هن  هاط هن اهور هن بام ، وألي  
ولد جومر "وام اعلم " من ولد  رباط هن  دام هن يافث ، ويذكر الفر  اعم من 

. 
 ويف االبراليلياة  الصبالبة من ولد ماذاي هن يافث .  .61
 او االالم .  .61
 وهو اهو الصني وألي  من  وهال اهن يافث .  .62
 وألي  هم من ولد وام هن نوح ومنمم اهلند .  .11
 وألي  يوجوج وموجوج من ولد كومر هن يافث .  .11
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 أف  العرب
ىل بللام هللن نللوح عليللل السللالم هلن المللخ هللن متوهلللخ هللن أ نللوم "ادريللس عليللل العلرب ينت للوم ا

 (1)السالم" هن يارد هن مماليي  هن ألينام هن أنوط هن هيث هن آدم عليل السالم اهو البشر 
                                                           

 )االنس ا لي  جمله الدين احلنبلي( . (1)



21 

 اقسام العرب 
 العرب ألس ام : عارهة ومستعرهة 

عارهلة وأللد يبلال فليمم العلرب  فالعارهة : هم العرب االوىل انأبمم ام هالعرهية اهتلداءل فبيل  هللم
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 

أللام وهللد امساعيلل  وجللرهم االوىل ووضللورا وغللههم واكهللرهم مللن العللرب البالللده ، وام هللد ألح
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( .
والعلللرب العارهلللة ألسللل ام : العلللرب الباللللد  وهلللم علللاد ومثلللود و سلللم وجلللديس وجلللرهم االوىل ، 

 ن ورد البرآم  الكمم .ويلحق  م مدين هن اهراهيم فاعم مم
واملستعرهة وهم الدا لوم يف العروهة من هعد العل ل أي اعم تعل لوا العرهيلة ملن العلرب العارهلة 
هعللد أم كانلللت لغلللتمم غللله عرهيللة إملللا بلللريانية او عربانيلللة وهلللم هنللو امساعيللل  هلللن اهلللراهيم اللللذين 

 تعل وا العرهية من جرهم عندما بكنوا معمم مبكل .
أللام ك للا هينللا اعللاله فللالبعض عللدهم مللن املسللتعرهة والللبعض عللدهم مللن العارهللة وا تللف يف ألح

وهو االرج  والعرب غه البالد  من ألحأام وعلدنام هلم البلاألوم اىل وألتنلا احلاضلر وهلو ملدار 
  هنا يف هذه الل حة التاراية .

ي اللي ن ومنملا موا نمم هلبة ا زيلر  العرهيلة والعلرا  والشلام والببالل  البحأانيلة مو نملا االصلل
 رجللت اىل احللللاز وجنللد والعللرا  والشللام ألبلل  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  هلن 

 م اعلم .أرم هن بام اهن نوح عليل السالم وا
املللا الببالللل  العدنانيلللة ف لللو نمم االصللللي احلللللاز وجنلللد ورلللال واوابلللط ا زيلللر  العرهيلللة ومنملللا 

  رجت اىل الشام والعرا  والي ن .
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وهعللللد االبللللالم انتشللللرة ألباللللل  العللللرب هفرعيمللللا يف االفللللا  ويللللث اهللللةكت هللللذه البباللللل  يف 
مهلل  العللرا  وفللار  و رابللام والشللام الفتووللاة االبللالمية ونللزل كهلله منمللا يف الللبالد املفتووللة 

 ومصر ورال افريبيا واالندلس .
والعلللرب العدنانيلللة ينت لللوم اىل علللدنام هلللن أدد ملللن ذريلللة ناهلللت هلللن امساعيللل  عليلللل السلللالم اهلللن 
اهراهيم عليل السالم هن أزر هن تارخ هن نا ور هن باروغ هلن أرغلو هلن فلالا "ألابلم" هلن علاهر 

وح عليللل السللالم وعلللى ذللل  يلتبللي هنسللب ألحأللام يف هللن هللاخل هللن أرفخشللذ هللن بللام هللن نلل
 عاهر هن هاخل يف ألول من نسب ألحأام اىل عاهر وام اعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والقبائ  القح افية 
 والقبائ  القح افية تنقسم الل فرعين  بيرين هما :

 حمير بن سبأ بن يشجا بن يعرب بن قح ان . -1
  اكن بن سبأ بن يعرب بن قح ان . -2
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 رال  فغير هو حءرموت بن قح ان .وفرع 
 

: ذو أصلب  ، ذو روعلني ، صصلب ، هلعبام ، االمللوك ، السكابل   ومن القبائ  الحميرية
، بلللبيع ، هلللرعب ، غللل، ، وضلللور ، ذو جلللدم ، هنلللو احلبلللا  ، االفلللروا ، جلللهاز ، ميلللتم ، 

 رمدد ، ألضاعل "ويف نسبما ا تالف هن املؤر ني" 
 ومن ب وفاا :
وكلب هلن رهلام ، وجلرم هلن رهلام ، هللي هلن ع لرو ،  لراء هلن ع لرو ، جمينلل  كلب هن وهره ،

هللن زيلللد ، ابلللي  ، مملللره ، علللذره ، هنللو البلللني ، ألداملللل هللن جلللرم ثعللللب هللن وهلللره ، اعللللب ، 
رابب ، ضلعم هن ابلي  ، عد ، هنلو فملم ملن تنلوخ ، بلالمام ، هلن بلعد هلذا ، ووتل  

 هن زيد ، ابد هن وهره ، العفار .
 

 قبائ   اكن : ومن
غسللام ، زهللرام ،  زاعللل ، االو  واخلللزرج ، العتيلل  ، والعالللذ ، واملصللتلق  ( االند ومناددا :1

 ، وغافق ، وجيالم ، واملراغي ، ودو  وودروج ، وعربه .
بيلللل ، و لهعم ، وألسلر هللن عببلر ، والسللرو ، وعرينلل ، وهنيللل ،  ( افمداي بددن أيام ومدنام :2

يس بيلل ، وأ ل ،  للف هلن  لتعم ، وهلمرام ، وملنمم الفلزا ، ورياط ونذير هن ألسر ، وأل
 وورب . 

 جرم وامسل ثعلبل هن ع رو هن الفوص هن  ي  (  ي بن أدد بن نيد ومنام :5
جذميلللللل ، والبلللللدره ، وهلللللاور ، وآل عيسلللللى ، وبلللللمي  ، واالواملللللده ، وا رامنلللللل ،  ومدددددنام :

 . راففي فجد والع واملشاهره ، وا رامنل ، وجرول ، ورر
هرا وعل  ، وهنو صخر يف تي اء ، وزريق وهلعث ونبملام وملنمم اصل ع  وفءي  ومنام : 

 وأبد ، ونال  ، ووداد وهنيئ ، والعويصاة ، وولاج ، وهعالم .
ا راح ومنرام وفرج ومرا وفض  اهناء رهيعل ومنمم ممنا وعيسلى اهلن ممنلا  ويبيعه  ي ومنام : 

 في الشام .وآل علي هن مفرج 
 . في اكمم وقلقيليةآل ماضي  نو هرمان ومنام :وب 
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هنلوالم ، وغزيلل ، والكهلرام  وال بيحات وبنو كديله ابناء سدعد بدن ق دره بدن  دي ومدنام : 
 . في م ر،  وهنو  الد ، ودعد ، والفضول ، والبأنام ، واجود ،  وبنبس ، واخلزاعلل 

ساعده ، والرحمي ، والغناملل ، واحل لام وا بور ، واهو رماح ، والشيخ ، وامحد ، وذهالم ، وامل 
القدددددن ، ، والن للللور ، وا للللواهره ، واملراونللللل ، وهللللب  ، واملماهلللله ، والبرهللللل ، والعبيديللللل يف 

 . والبقعه
 واحلوارص ، وغنام ، ومحيد . 
هنلو زهيلد ، وعلدل  ( مذكا واسمه مالل بن أدد وهدو اخدو  دي ومدره واالقدعر ومدنام :1

عد العشللهه هللن مللذج  ، و لل  ، ونصللار ، ونوفلل  ، وبللويدام ، وصللعب ، ووكللم ، اهنللاء بلل
 وألابم ، واود ، واملراهد ، وجحش ، وهنو عنس ، ويام ، وجعفي هن زيد .

ولرب ، هلن عللل ، هلن جللد ، وأليل  ام ألبيللة  وبنو كلدد )وقيد  خالدد( بدن مدذكا ومدنام : 
 أكهرها منمم . في الحجانورب احلاليل 

 ارص هن كعب ، وعبد املدام ، ورهعي ، واحلفاه ، و ويق .وهنو جنب ، وصداء ، واحل 
 في المغرب.داوود وهشر ، وعلي هن رهيد ، واملعب   وتو وفقر وقريف ومنام :  

واملماهلله ،  ومنصللور ، ومنللره ،  وجللرب ، وهللداد ، والعرجللام ،  وحمسللن ، وهللدل ،  والنخعللل ،  
 وررام ،  وبيحام ، ودعب  .  واحل ا  ،  وآل وسن ،  وبود ، وصيفي ،  وجرهوا ، 

 هنو ناجيل هن ا  اهه هن االهعر . ( االقعر بن أدد بن نيد ومنام :3
( همدان بن مالل بن نيد بن يبيعده بدن أوسدله بدن السيداي بدن مالدل بدن نيدد بدن  ادكن 3

هنللو واهللد ، و للارف ، و يللوام ، وبللبيع ، وهللاور هللن ألللدم ، ومرهبللل ، وهللاكر ،  ومددنام :
 وهمر .

 امسل ثور هن عفه هن عدي هن احلارص هن مره هن أدد هن زيد .  نده وهو :  (1
امسللل ماللل  هللن عللدي هللن احلللارص هللن مللره هللن أدد هللن  ( لسددم )مستلددف فددي فسددبه( وهددو :2

 زيد يف ألول من نسبل اىل ألحأام ، أما البول اال ر فنسبل اىل ألن  هن معد هن عدنام .
 االسكم .ملوك الحيره قب  املناذره  ومن لسم :

 ومنمم : اجملايل يف الكرك . في السلي وآل ريم الداري  
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 . في ب ر السبعوالنباهني     االفدلم فيوعباد  
 في الغوي .واملساعيد     في لبنان .وأربالم    .  مأدبا  فيوالغني اة  
 في م ر .وهنو مر ، وملي  ، وعيسى ، وهكر    
م ا للو خلللم واال للتالف يف نسللبل كا يللل خلللم   امسللل ع للرو هللن عللدي ، وجللذا ( كددذام وهددو :2

   ومن كذام :
 في م ر ويافا .زيد هن ورام ، واهاظل ، والعيايده ، والبواب  ، وهيك  ، والبواب  

 في البلقاء .وهنو ممدي ، وداوود ، وزهه  
   في دويا .وهنو ع رو  

  في السبعل وهنو عببل ،وا راوين ، واهو هرخ ، وفيض ، وألريش ، وصبيحاة ، وهعل
 في ال رك .وهنو الهع  ، والشواكر ، وهنو محيده   
 في م ر .والعأويوم ، والغوارنل ، وع اره ، واللبيديوم ، والغتاوره ، ورفاعل  

 امسل احلارص وهو أ و خلم وجذام .  ( عامله وهو :13
 فملت ب ون منام : 

 جب  عام  هلبنام ومسي ا ب  هامسمم 
 مبنأبة ناهلس عشهه منمم . وفي قبكن  منمم الع لل وألراها فر  وفي السلي 

ألبيلتلام  لا  لوالم هللن ملذج  ،  و لوالم هلن ع لرو هللن ألليس هلن معاويلل مللن  ( خدوالن :11
 محه . 

وتعرف االوىل خبوالم العاليل ومنازهلا جنوب وهر  صنعاء ومنلازل  لوالم محله هشل ال اللي ن 
 نواوي صعده .

 مره هن أدد هن زيد ، ويعفر هو اهن اخ  ي ومذج  .يعفر هن  ( المعافر وهو :12
 ومنمم املؤرخ الشمه اهن  لدوم . ( حءرموت بن قح ان :15
هعد الع اليق  ومنمم تزوج بيدنا امساعي  عليلل السلالم  فملوا م ه ( كرهم بن قح ان :11
. 
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 القبائ  العربية العدفافية
 ذرية بيدنا امساعي  عليل السالم . وهي تنسب اىل عدنام هن أدد من

 وتنبسم اىل ارهعة فروا هي :
( افمددددددداي 1  ( يبيعه.5  (  ياد .2  ( مءر .1
. 

 وهوالء ابناء فماي بن معد بن عدفان .
 القبائ  المءرية وهي : (1

 هن  زميل هن مدركل هن إليا  هن مضر   نافه
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أللريش هنلو هاهلم ، وهنلو أميلل ، أللريش وامسلل فملر هلن مالل  هلن النضلر هلن كنانلل وملن  ومناا :
 و زوم ، وعدي ، وعبد الدار ، وحمارب هن فمر ، و   ، وبمم ، وزهره ، وتيم . 

 ومن كنانل : هنو مدجل ، واالواهيش والدؤل ، وفبيم ، وفرا  .
 وبنو أسد بن خميمه 

 دودام ، وفبعس ، ونوف  ، وجحش ونصر هن ألعني ، وغنم ، وول ل . ومنام :
 دي ه هذي  بن م
 الدي  ، وبعد ، وحليام ، ويتبع هن بعد وفور ورخ. ومنام :

مزينللل وهللي أم عه للاني وأو  أهنللاء مللر هللن أد هللن  اخبللل هللن إليللا  هللن مضللر دعللوا هابللم أممللم 
اهلوم هن  زميل ومنمم ألبيللة البلاره وهلم عضل  واللديش وأبلبيع ، وعاللذه الرهلاب معة ملا ملن 

 إليا  هن مضر . أهناء عبد مناه هن أد هن  اخبل هن
   وفبه بن أد بن  ابسه  

 الديلم ، وهيبم ، وبعد ، وعالذه ، والسيد وهاب  . ومناا :
 قبيلة تميم بن مر بن أد بن اليان بن مءر

وهأوعللللا ال حتصللللى ومللللنمم : ونةلللللل ، وبللللعد ويرهللللوا ومنبللللر والللللرباجم وريللللاح وعللللد  وألريللللع 
 وعش  وصبه وجندل ودارم والعنرب والوهبل ونزال 

 وقبائ  قيم بن عيكن بن مءر وهي   سان بن سعد بن قيم 
عبس وذهيلام وفلزاره واهللع وملنمم : ولالوه وألنفلد ، واحللليا وجوهلن ومأله  ومن ب وفاا :

 والصعوب ومميب والعشراء وهنو هدر ومازم وجحاط وهزم واملوابي . 
 : وأمسل احلارص هن ع رو هن أليس  وقبيلة عدوان

هنللو هاهلللل اهنللاء  ومددنام :أللليس واعصللر وامسللل منبللل هللن بللعد هللن أللليس هنللو ع للرو هللن  ومددنام :
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 .
 ومنمم هنو عامر هن صعصعل هن معاويل هن هكر هن هوزام  وهونان :
 هنو هالل هن عامر ، ورهيعل هن عامر ، ومنه هن عامر .  ومنام :
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 بالمغرب .زغبل ورياح والدواوده  ومن بني هكل :
 وكالب ، وكعب اهناء رهيعل هن عامر . 
هنلللو عبيلللل  هلللن كعللللب وملللنمم املنتفللللق ، والوويلللد ، ووبيللللب وألشللله وجزعللللل ،  ومدددن  عددددا : 

 السلي  . فيوالعلالم هنو كعب ومن ألشه آل ا عربي 
هنو بعد هن هكر هن هوزام ، وهنو جشم ونصر اهناء معاويل هن هكر ، وبللول  ومن هونان :

وهللم اهنللاء مللره هللن صعصللعل هللن معاويللل هللن هكللر هللن هللوزام نسللبوا الممللم بلللول ، وهنللو ثبيللف 
وامسلللل ألسلللي هلللن منبلللل هلللن هكلللر هلللن هلللوزام وسلللب أللللول اهلللن هشلللام الكلللليب ويف نسلللب ثبيلللف 

  ، ف نمم ألال اعا من أياد هن نزار هن معد هن عدنام.ا تالف هن املؤر ني
 قبيلة  ياد بن فماي بن معد بن عدفان : (2

كللانوا هالأللالف ومكللل وملللا كهللروا وضللايبتمم مضللر رولللوا اىل العللرا  ، ود لللوا هللالد الللروم هعللد 
 وروب جرة هينمم وهني الفر  واهتغلوا هالكتاهة وصنع الور  .

دع ي ، وزهر ، وهباهل ، ومناره ، ويبدم هن افصلي هلن دع لي ،  وعبب أياد ارهعة اهناء هم :
 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

 بن عدفان :قبائ  يبيعه بن فماي بن معد  (5
ب ر  بن وائ   بن قاس   بن هنا  بن اف ل  بن دعمي  بن كديله  بدن أسدد  بدن  -1

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

يبام هلن وأليس هن ثعلبل ، وضبيعل هن أليس ، وهنو البني هن ثعلبل ، وذه  اهن ثعلبل ، وهنو هل
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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 هن  يم هن صعب وهو من ام ثانيل غه ونيفل . وهنو عل 
 وهنو غرب هن غنم ، وبوأه هن غنم هن وبيب هن كعب هن يشكر هن هكر .

 بنو تغلا بن وائ  ومنام :  -2
االراألم وهم هنو هكر هن وبيلب هلن ع لرو هلن غلنم هلن تغللب وملنمم احل لدانيوم مللوك وللب 

 واملوص  يف عمد العبابيني .
هلن ثعلبلل هلن علوف هلن مالل  هلن جشلم هلن االرأللم ، وهنلو عتلاب هلن بلعد ومنمم هنو أل لهي 

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 

 من هد عتاب وكام أمه تغلب.ألرهل هن ع رو هن رهعي هن زفر هن احلارص 
وهنو غنم هن تغللب وملنمم : هنلو اللدي  ، ووبيلب ، وونيفلل ، وع لرام ، وعه لام وملن تغللب 

 في االفدلم .هنو محديس اعيام ألر بل 
 النمر بن قاس  بن هنا بن اف ل بن دعمي بن كديله بن أسد بن يبيعه ومنام :  -5

 عل هن الن ر اخلزرج هن تيم ام هن الن ر وهالل هن رهي
والهاهيللع وألللد نزلللوا يف هللد احلللارص هللن عبللاد الشلليباني ووللالفوهم ، ونللزل مللن الن للر يف االنللدلس 

 هنو عبد الرب .
 ا لا بن يبيعه يحلوا الل اليمن ودخلوا في خ عم وحالسوهم . -1
 فبيعه بن يبيعه بن فماي بن معد بن عدفان . -3
 وائ  بن قاس  ومنام :عندمه بن أسد بن يبيعه وقي  عندم بن  -3

 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  

 ح دام العربيدة السدعوديةآل بلعود  آل هذال من احلبالم من ا ب  من الع اراة ومنمم
، والفبمللللاء يف العلللللارض ، وا للللدمياة يف االفلللللالج ،  فددددي فجدددددد، وآل داوود يف احلو للللل 
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ملللن  يللللل ملللن عتبلللل ملللن عنللللزه ، وآل  ح دددام ال ويدددتواهلزازنلللل يف احلريلللق ، وآل صلللباح 
 ، وا رنا  ، والبأامي . ح ام البحرين لفيل 

 بن معد بن عدفان . فبيعه بن أسد بن يبيعه بن فماي -1
كليللب ، وعبيلل  ، وجنيللد ، وليلللى اهنللاء   بنددو مددره بددن أسددد بددن يبيعدده بددن فددماي ومددنام : -2

 لكيز هن مره ، والربا  ، وغربام اهناء رووام هن أبد هن هكر هن مره .
 معات بدن أسدد بدن يبيعده وهدو اخدو عندان وقيد  معدات بدن وائد  )عدرب معدانه( ومدنام : -2

ومن هد عأيل عشلالر النل لاة هابلتهناء جن لاة الصلانع فملي ملن   ركبنواحي الهنو عأيل 
فدي ، واهلبلاب  فدي السليد وملنمم آل النتشلل  في ب ر السدبعاالزد البحأانية يف ألبيلة الةاهني 

  وفي ال ركجنوب ناهلس  في حوايه، واخل يساة )اخل و ( ومنمم  اعل يافا 
 والعقيكت وهم : 

 العنيباة ، والدهي اة ، واحلناونل ، والعريناة .العسيفاة ، واملسامره ، و  
 املراجيم ومنمم اخلليفاة وهن رهيد ، وهصيصاة . 
 اهلشاميل . 
 ا  يعاة ومنمم الزوايده ، والفرصاة ، واهلايشل ، والعوافل . 
 الرهيالة ومنمم احلوامده ، والعهامني ، واالعيده ، والغباوي ، والنواهصل . 
 ومنمم احملسنيني ، والعأياة  

 الع يات ومنام :
 السلي اة وهم العبيدي ، والعبادنل ، والضبعل ، والعرار . 
السلللللللويل يوم وملللللللنمم العألللللللا ره ، وا ريلللللللداة ، واحليانيلللللللل ، والفرجلللللللاة ، واملضلللللللالعل ،  

 واملصا ل .
 الرماضيوم ومنمم العسوفيل ، والر ي اة ، والعببل ، والأراهلشل ، واملداميل . 
 الزمالم ، والغي اة ، والصدفام ، والركاهاة ، والعواديني .السعيدانيل ومنمم  
عبد القيم بن اف ل بن دعمي بن كديله بدن أسدد بدن يبيعده بدن فدماي بدن معدد بدن  -13

إ نزوللوا اىل نلواوي احللله  هللالعرا  واعتنبللوا املسلليحية إ  فددي البحددرينكانللت منللازهلم   عددفان :
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بللد كللالل ، وعبللد ياليلل  ، ومللنمم احلللدرجام هللن أبللل وا ومللنمم العبللاد وهللم عبللد املسللي  ، وع
عسلللا  هلللن ليلللث هلللن ولللداد ، وا لللارود وهلللو هشلللر هلللن ولللنش العبلللدي بللليد عبلللد البللليس يف 
ا اهليللل وفللد علللى بللول ام صلللى ام عليللل وبلللم يف وفللد مللن ألومللل وأبللل و ، وألللاد ا للارود 

لأللني هفللار  عللام جلليش مللن املسللل ني يف معركللة بللمرك يف وللر م مللع الفللر  وألتلل  يف هعببللل ا
( وأللللللال اهلللللن كهللللله يف الكامللللل  411/ 5هلللللل وذكلللللر ذلللللل  اهلللللن ابلللللعد يف الأببلللللاة )ج21
 هل يف مكام  او  هفار  .11( انل ألت  عام 265/ 2)ج
محايب بدن عمدرو بدن وديعده بدن ب يدر )او ل يدم( بدن اف دل بدن دعمدي بدن كديلده  -11

 بن أسد بن يبيعه .
 ن :( قبيلة أفماي بن فماي بن معد بن عدفا1

ألللال اهللن  لللدوم يف العللرب "ملللا تكللاثر هنللو امساعيلل  وصللارة رلابللة احلللرم ملضللر مضللى أمنللار اىل 
الللي ن وأألللام هالسللرواة وتنابلل  هنللوه  للا" وكللالم صللاوب مسللال  االهصللار يوافبللل علللى ذللل  
وام بيلل و لهعم هلم اهنلاء أمنلار هلذا وتنكلر بيللل هلذا البلول وتبلول امنلا تلزوج اراط هلن ع لرو 

اني هسللالمل هنللت أمنللار هللن نللزار فولللدة لللل أمنللار هللن اراط وهللو اهللو هللد بيلللل و للهعم ، البحألل
 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 :
 مللة الغرهيللة مللن لللواء نللاهلس يف الضللفة الغرهيللة لنمللر االردم هفلسللأني تبللع مدينللة أللبيليللة يف ا 

 مةال عن بأ  البحر . 15وترتفع ووايل 
كيلومة غرهال وهي تبلع عنلد اتصلال ا بلال الغرهيلة هالسلم    31تبعد أللبيلية عن ناهلس ووايل 

بللال يف السللاولي وكانللت البلللد  البدميللة يف السللم  السللاولي يف مللنخفض مللن االرض هللني ا 
م هللرألال 1261الشللر  والللتالل الرمليللة يف الغللرب إ اتسللعت املدينللة وأمتللدة االهنيللة هعللد عللام 
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  16اىل ا بال وهي هلذل  تبلوم عللى نلوعني ملن التضلاريس بلملية وجبليلة ، وتبلع عللى هعلد 
 كيلومة جنوب  ولكرم .

 القرا المجاوية :
ها ، وأللللبالم ، ومسلللتع ر  هنيلللامني اليموديلللة جتاورهلللا غرهلللال كفربلللاها العرهيلللة بلللاهبال ، وكفلللار بلللا 

 كيلومة .  1-5واليال على هعد ما هني 
كيللللومة وأللللرى )رأ  عأيللل ، وعزهلللة جلعلللود ، وعزهلللة   4وجتاورهللا جنوهلللال ألريلللة وبللللل علللى هعلللد 

بل ام ، واملدور( وكلما تبع جنوب وبلل ، وهللد  جللوليلل ملع احنلراف اىل الغلرب عللى هعلد 
 كيلومة .    5ا   هه مع احنراف اىل الشر  على هعد حنو كيلومة ، ور   4حنو 

كيللومة( ملع احنلراف حنلو الغلرب ،   6كيللومة( ، والألهه )  11وتبع اىل راهلا أللرى : الأيبلل )
كيلومة( ، ومستع ر  إيال اليمودية البريبلة جلدال 6وألرية مسكل باهبال مع احنراف حنو الغرب )

 كيلومة( .1من أللبيلية )
كيللللللللومة( ، وجيلللللللو  حنلللللللو 6كيلللللللومة( ، وعلللللللزوم )3هلللللللرألما أللللللللرى : النللللللليب إليلللللللا  )وتبللللللع 

كيلللومة ( مللع احنللراف اىل الشلل ال   ، وكفللر 6كيلللومة( هللاحنراف اىل الشلل ال ، وفالميللة )5)
 كيلومة( مع مي  اىل الش ال .1 ال )

هط رلال اللبالد ومير هبلبيلية   ريلق البوافل  الهلاني هعلد الأريلق السلاولي وهلو الأريلق اللذي يلر 
بنو للا منللذ أألللدم العصللور وال يللزال وهللي اليللوم  ريللق معبللده وألللد عبللدة منللذ عمللد االنتللداب 

م ، وتبعد أللبيلية عن هلد  احلرم )بليدنا عللي( عللى هلا ئ البحلر 1241االجنليزي حنو عام 
كيللللومة( وميلللر هبلبيليلللة  ريلللق يافلللا وتللل  أهيلللب امللللؤدي اىل نلللاهلس فلسلللر داميلللل وهلللي 16هلللل )

الأريللق الرليسلليل البدميللة الللت تللرهط السللاو  هالللدا   ، وهللذل  فمللي تبللع يف ملتبللى الأللريبني 
الرليسلللليني يف املنأبللللة ممللللا أدى إىل ازدهللللار الع للللرام والتلللللارا  فيمللللا  اصللللة هعللللد وللللرب عللللام 

م ويث أصبحت مركزال لتل ع الع ال العرب من الضفة الغرهية وألألاا غلز  لبر لا ملن 1261
 ابرالي  . أماكن الع   يف

 كدول المسافات بين قلقيلية والمواقع التالية بال يلومترات
 كيلومة 134 ع ام أللبيلية  كيلومة 11 الأيبة أللبيلية 
 كيلومة164 إرهد أللبيلية  كيلومة14 (. ولكرم1م) أللبيلية
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 كيلومة112 السلط أللبيلية  كيلومة13 م.را  العني أللبيلية
 كيلومة152 احل ل أللبيلية  يلومةك2 م. أللبيلية  أللبيلية
 كيلومة461 العببل أللبيلية  كيلومة3.5 وانوتل أللبيلية
 كيلومة121 ( السورية2ح.) أللبيلية  كيلومة15 البد  أللبيلية
 كيلومة416 ح. العراألية أللبيلية  كيلومة14 البحر املتوبط أللبيلية
 كيلومة114  البد أللبيلية  كيلومة112 البحر امليت أللبيلية
 كيلومة141 اخللي  أللبيلية  كيلومة33 ناهلس أللبيلية
   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 

ودال )وللل  اوا لللر السلللبعيناة( ويلللث ردم و  لللر وهلللد عليلللل وعللللى  مكلللام البلديلللة يلللزال موجللل
م ، وكللللام الرعللللا  1211البدميللللة اجملللللاور  واملأحنللللة اجملللللاور  مبللللىن دالللللر  الصللللحة وللللوايل عللللام 

واملسلللافرين يبيللللوم وأللللت الةمللله  ملللع دوا لللم وماهللليتمم يف ذلللل  املكلللام لتلللوفر امللللاء والةلللالل 
 لل( إ ورف آيل أللبيلية ، ويف رواية أ رى ام فس ي ذل  املكام هل )ألي

 
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 : 
،  (1)هخصلال  651أو  611أللبيلية هي مركز ناوية احلرم ، ويوجد من أهلملا حتلت السلالح 

ويف  (2)وهنيللت فيمللا دار للحكومللة واملكتللب االهتللدالي يف حملل  كهلله اهلللواء  ارجللال عللن البصللبة
 (  البال .161 – 151املكتب أنذاك )

                                                           
 .  ) ان عدد س افاا أفذاك حوالي أيبعة االج فسمة(  (1)
 )مبافي البلد( .  (2)
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واملوبم الزراعي األصلي يف الناوية هي الذر  البيضلاء وتبلدر واصلالما هلل عشلر االف كيللل ، 
 هستانال للربتبال ارج منما جسة آالف صندو  وتنب  اىل يافا . 14وفيما 

 )أفتال  كم مؤلسا والية بيروت(
 أيافي قلقيلية :

 ( كانلت أراضلي أللبيليلة 216 –  211كتاهلل نكبلة فلسلأني )ذكرها عارف العلارف يف  
م 3/4/1242ألبيللل  صلللدور أللللرار التبسللليم يف اتفاأليلللة رود  هلللني االردنيلللني واالبلللراليليني يف 

م هللني االردنيللني 4/4/1242)وكانللت معاهللد  رود  يف  (3)ألللف دومح محضللياة 61وللوايل 
 واالبرالليني( .

 ( أم 212 – 261   3ل هالدنللا فلسللأني )جهين للا ذكللر مصللأفى مللراد الللدهاغ يف كتاهلل
دومنللال  للر   216( دومنللال منمللا 21215م هلغللت )1/4/1245مسللاوة أراضللي أللبيليللة يف 
دومنللال مغروبللة محضللياة  3631دومنللال تسللرهت لليمللود و  111ووديللام وبللك  وديديللة و 

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

 كندد  بدين العدربذل  ا نرال غلوب هاها االجنليزي ألالد ا ليش االردني السلاهق يف كتلاب 
م " ويللللث وصللللف فيللللل والللللة 1251( دار العلللللم لل اليللللني هللللهوة 221   – 221) 

م وأعم أصلبحو دوم مصلدر لللرز  وذاأللوا الشلد  1241أهايل أللبيلية هعد فبد أراضيمم عام 
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 وزرعللوا األرض كللي 

ل املسلتع راة اليموديلة اجمللاور  يؤمنوا مصلدر رز  جديلد هلالرغم ملن وجلود اخلألر اللذي تشلكل
هلللم مللن الشلل ال والغللرب وا نللوب وهللي ألريبللل جللدال ، ك للا توجللد علللى هعللد أميللال مللن أللبيليللة  

( 4أو  3كلربى ألواعللد ا ليش االبللراليلي واملألار العسللكري يف السلم  الللذي ال يبعلد بللوى )
 أميال عنما "

 )افتال  كم  لوب باقا(
                                                           

 )وال يسسل المبالغة في هذا الرقم( .  (3)
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م هلللعر اهلللايل أللبيليلللة هلللاخلأر فل علللوا ولللوايل 22/11/1241ومللللا صلللدر أللللرار التبسللليم يف 
( متأوعلال إ أزدادوا ول  211ألفال ملن ا نيملاة اهلةوا  لا االبللحة وجنلدوا ولوايل ) 111

 ( مباتالل دافعوا عن أراضيمم و اضوا املعارك مع اليمود يف ببي  ذل  .1211هلغوا حنو )
 من تلل المعايك :

ن من قلقيلية كسرا  علل فار العوكدا بدين يان م دمر المنافلو 1212قباط  1في   (1
 العين وملبم  ما فسف  يرهم من المجاهدين كسويا  أخرا .

 يلدومترات ، وتلددل عنددما هدداكم   13معر دة قلنسددوه قدمال  ددرب قلقيليدة بحددوالي   (2
اليادددود قلنسدددوه وقدددد هدددا أبنددداء قلقيليدددة والقدددرا المجددداوية لنجددددتاا واقدددتب وا مدددع 

نسوه واحت  العرب بعا المنانل في مستعمرة عدين ويد و دان الياود بين ال يره وقل
 ( مناف  .533عددهم )

م 1212قباط من عدام  21قباط وال افية في  23معر ة بياي عدن األولل بتاييخ   (5
. اقترك فياا عدد من المنافلين من قلقيلية عنددما هداكم اليادود مدن سد ان يمدات 

بيددداي عددددن فادددا يكدددال قلقيليدددة   دددان و سددداي سدددابا و يرهدددا مدددن المسدددتعمرات قريدددة
و يدددرهم لنجددددتاا واقدددتب وا مدددع القدددوات الياوديدددة وقتددد  فيادددا عددددد  يدددر قليددد  مدددن 
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 ومن قت  في معر ة بيداي عددن عبدد الل يدف 21/12/1211م  سل خديج في 
م ومحمددد قاسددم محمددد حسددن 21/2/1212عبددد الددرحمن الحدداج حسددن لبدداط فددي 

 م .22/2/1212العلي في 
م : وفياددددا هدددداكم المنافددددلون 1212فيسددددان  3معر ددددة يمددددات هددددا وفيتش بتدددداييخ   (1

تب وا العرب من قلقيلية المسدتعمرة )وهدي تقدع للشدمال الغربدي مدن قلقيليدة( ولدم يشد
فياا مع الياود في قتال كد  حي   افت المعر ة من قبيد  كدم الندبا قتد  فيادا 
قدددسص مدددن قلقيليدددة هدددو عبدددد الستددداح محمدددود م ددد سل ابدددو خدددديج وقتددد  فددداب  

 ياود .
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م : هداكم اليادود 1212أياي عام  15معر ة ال يره )ومعر ة  ساي سابا األولل( في   (3
جدتاا ول دنام مدا  دادوا يشدتب ون مدع اليادود فياا ال يره أوال  فاا أهالي قلقيلية لن

حتددل تبددين لاددم أن الاجددوم علددل ال يددره مددا  ددان اال بق ددد تغ يددة الاجددوم علددل  سددر 
سدددابا العربيدددة وفعدددك  بدددنسم الوقدددت هددداكم اليادددود  سدددر سدددابا فاحتلوهدددا ولدددم يواكادددوا 

دعده مقاومة تذ ر ألن المجاهدين من قلقيلية  افوا قد توكاوا الل ال يره وتمت الس
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 وقتدد  فددي هددذه المعر ددة خمسددة مددن المنافددلين وهددم : 

هلل م دد سل الحداج عيسدل ، ويا ددا )محمدد االقدوح محمدود حامددد نهدران ، وعبدد ا
 علي الحوتر  ، ، وأسعد سليمان السعده ، وأحمد يوفم عبد اهلل الحاج حمدان .

معر دددة  سدددر سدددابا ال افيدددة : حددداول أهدددالي قلقيليدددة بعدددد احدددتكل اليادددود ل سدددر سدددابا   (3
م  مدا هاكمادا  يدرهم 12/3/1212بسمسة أيام استرداد  سر سابا فااكموهدا فدي 

المجدداوية فددي فسددم اليددوم يؤيدددهم يكددال االفقددات مددن مدينددة حمدداه ،  مددن ابندداء القددرا
فقتد  عدددد مددن المادداكمين مدن قلقيليددة و يددرهم ولددم ينجحدوا فددي اسددتردادها ، وكدداء 
بعددد قليدد  عدددد مددن يكددال المدفعيددة االيدفيددة وق ددسوا الياددود المح ددنين فياددا مددن 

لسشدد  ، وقتدد  مددن بنيددامين اال ان هددذا الق ددف لددم يدددم ا  ددر مددن يبددع سدداعه وبدداء با
قلقيلية محمدد عبدد الدرحمن حمدده كبدايه ، وعبدد الستداح م د سل سدعاده الارقدي ، 

وت در لدي عبدد  (1)وعبد الدرحيم  دييدم ابدو حبلده ، وقدا ر عويندات محمدود عويندات
م وبقيدددت ك تدددة فدددي البيدددايات 15/3/1212اهلل قدددا ر عويندددات أن ابددداه قتددد  فدددي 

م ، وكدرح فدي 12/3/1212دفنه يدوم خمسة أيام حي  تم ن تووه من أحءايه و 
المعر ة فالا البلقيم محمود فالا كبدايه و دان قدد قتد  فدي ايض  سدر سدابا قبد  

                                                           
 )هذا ما ويد في  تاب الن بة لعايج العايج( .  (1)
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قارين من التاييخ المذ وي حسين علي حسدين ابدو فجديم الشدن ي بافسجداي لغدم فدي 
 م .12/5/1212

م حيدددددد  ق ددددددست  ائرتددددددان 1212حميددددددران  12ق ددددددست قلقيليددددددة بالقنابدددددد  فددددددي   (1
قيليددة بالقنابدد  وهدددمت دايا  وقتلددت قس ددا  واحدددا  هددو محمددد فدداين اسددرائيليتان قل

احمددد ابددو علبدده حيدد  افدديا بقنبلدده افسجددرت فددي الددداي وافددابت قنبلددة داي البلديددة 
وخرقدددت السدددقف ، و افدددت سدددرية عراقيدددة فدددي مر دددم الشدددر ة لدددم تتحدددرك ولدددم ت لدددق 

 يفافه واحده مما قجع الياود علل دخول البلده وهدم بعا منانلاا .
م قت  الياود أيبعة أقساع من قلقيلية  دافوا يعملدون 1212حميران عام  22وفي   (2

فددي أيافدديام فددي المن قددة المحتلددة المجدداوية لسدد ة الحديددد  ددرب قددمال قلقيليددة 
حيددد  قبءدددوا علددديام وأ لقدددوا الرفددداع ، فقتلدددوا وفجدددا السدددامم الدددذ   دددان معادددم 

يتددا  ول ندده  ددان حيددا  حيدد  القددل فسسدده علددل االيض عنددد ا ددكف الرفدداع فحسددبوه م
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 

هددذه المجددمية علددل الددر م مددن وكددود سددرية أيدفيددة فددي  عمددر حسددين فددمال( ، وحدددرت
مر دددم قلقيليدددة لدددم تتحدددرك ولدددم ت لدددق يفافددده  واحددددة علدددل اليادددود بسدددبا األوامدددر 

 ال ادية لاا من  لوب باقا االفجليم  قائد الجيش االيدفي افذاك .
م : قددام الياددود باجددوم 1212أيلددول عددام  23معر ددة يمددات هددا وفيتش ال افيددة فددي   (2

لمن قدددة العربيدددة بق دددد اسدددترداد االيافدددي التدددي ربدددت العدددرب فيادددا مدددن قدددديد علدددل ا
ايافددي هددا وفيتش وفجحددوا فددي تلددل ، فاسددتنجد المنافددلون بالسددرية العراقيددة التددي  
 افدددت تدددراب  بقدددرب قلقيليدددة فرفءدددوا النجددددة ، فتقددددم المنافدددلون فادددايا  وهددداكموا 

ارنداء تلدل كداءهم الياود في ها وفيتش واستردوا بعا االيافدي التدي خسدروها ، و 
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 ، عندئددذا  يدددر القائددد يأيدده وأمددر يكدددال المدفعيددة بددالرد علددل الق دددف 
اقيددون بمدددافعام المواقددع االسددرائيلية ، وتقدددم المجاهدددون االسددرائيلي فق ددف العر 

مدن أهددالي قلقيليددة  لدل كافددا العددراقيين واسدتعادوا األيافددي التددي احتلادا الياددود مددن 
( قس ددا  مددن منافددلي قلقيليددة 11ايافددي هددا وفيتش واستشدداد فددي هددذه المعر ددة )

 قيين .منام داود عبد الستاح سليمان عنايه ، وعدد اخر من الجنود العرا
معر ة بياي الداعوي وتقع كنوب بنيامين الل الغرب الجنوبي مدن قلقيليدة : أحتد   (13

م وفدددمم 15/3/1212اليادددود بيددداية الدددداعوي علدددل اردددر احدددتكلام  سدددر سدددابا فدددي 
الشدديخ احمدددد محمددد داعدددوي اسددتعادتاا واسدددتعان بالقيددادة العراقيدددة بالمن قددة فتقددددم 

نددود مددن الجدديش العراقددي بقيددادة احمددد ومعدده كماعدده مددن المنافددلين مددن قلقيليددة وك
النعيمدددي وهددداكموا اليادددود الموكدددودين فدددي البيدددايه فافسدددحبوا واحتددد  العدددرب فدددباحا  
البيددايه وقتدد  ارندداء المعر ددة احددد الياددود و ددان مستب ددا  بددين الددذية وابقددل العددرب فياددا 

( أقددساع ، وبعددد الظاددر هاكماددا الياددود مددرة اخددرا واحتلوهددا بعددد 3حاميددة مددن )
بالمددددفع وافسدددحبت حاميتادددا وتقددددم المدددكنم العراقدددي فجيدددا وم دددات مدددن  ق دددساا

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 

المن قددة الددل مددا وياء سدد ة  االوامددر مددن القيددادة العراقيددة العليددا باالفسددحاب مددن تلددل
 الحديد فافسحبوا واستولل علياا الياود في اليوم التالي .

معر ددة يمددات هددا وفيتش ال ال ددة : حدداول المنافددلون العددرب بعددد معر ددة  ددوفيتش  (11
ال افية احتكل ها وفيتش فسساا فااكموها ركردة مدرات ول دنام لدم ينجحدوا وسدق  

 م .1/13/1212تي وقعت في عدد من الشاداء في المعر ة ال ال ة ال
م واستشدداد فياددا 5/1/1212-2معر ددة يمددات هددا وفيتش الرابعددة حدددرت فددي  (12

من منافدلي قلقيليدة )عبدد ال دريم فمدر عبدد اهلل كدابر فدمال ، وفدبحي محمدد حسدن 
هددرم فددمال ، ومحمددد الشدديخ حسددين فددالا فددبر  ، وعبددد الددرحيم محمددود احمددد 

  فدددي قلقيليدددة فتيجدددة الق دددف عويندددات ، وسدددميا فدددبر  عمدددر حسدددين فدددمال( وقتددد
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م )علددي محمددود يوسددف  دده 5/1/1212المدددفعي االسددرائيلي لاددا فددي تلددل اليددوم 
 . (1)فمال ، وحسني احمد ابراهيم موافي ، واحمد محمد قاسم موافي(

م : وفياددددددا تم ددددددن 1/1/1212معر ددددددة هددددددا وفيتش السامسددددددة حدددددددرت فددددددي   (15
ود حدول  دوفيتش والح دن المنافلون العرب من احتكل السنادف التي حسرهدا الياد

 الذ  أقاموه هناك وسق  عدد من الشاداء .
م 1241ون تنبأللع االهللتباكاة هللني العللرب واليمللود يف هللاكوفيتش  يلللة معةللم أيللام وللرب 

 م ، ببط فيما كهه من أهايل أللبيلية منمم : 1242وأوال  عام 
ومنددداوي ،  (5)، ومحمدددد ابدددراهيم عندددان ابدددو ابدددو خءدددر (2))محمدددد حسدددن م ددد سل فوفددد 
 (.(1)م  سل الشا ر من كيون

 وألت  يف أللبيلية نتيلة البصف املدفعي وا ال  الرصا  يف تل  الفة  :
، ووليدد محمدد فدايف الجرمدي فدي  (3)م12/3/1212)محمد فاين احمد ابو علبه في 

 م ( 1212م ، وفي   خلي  ابراهيم عناية في عام 13/13/1212
، وفداكي  (2)، و امد  محمدد سدليمان كعيدد  (1))وأوالد يوسف خلي  حسدن مافدي نيدد

، وحسدددن  (1)، ويحدددي عبدددد الدددرحيم محمدددد حمدددد كعيدددد  (5)محمدددود فدددالا الحدددويافي

                                                           
 )قت  هؤالء قرب منمل محمود يوسف  ه( .  (1)
 م( .13/3/1212)قت  في  وفيتش بافسجاي قنبلة يدوية في   (2)
 م( .12/2/1212)قت  في  وفيتش في   (3)
 م( .21/1/1212)من كيون و ان  نيبا  عند ال السبع في قلقيلية وقت  في  وفيتش في   (4)
 )بافسجاي قنبلة في دايه( .  (5)
 م( .12/3/1212)وهم : محمد وتيسير و وخلي  وبنت بافسجاي قنبلة في الداي في   (1)
)قتدد  خ ددأ برفافددة اف لقددت عسددوا  مددن سددكح  ددان يعبدد  بدده يقدديد محمددود حددويافي قددرب بيددت   (2)

 م( .11/2/1212محمود حويافي في 
 م( .1212ه في )قت  برفافة  ائشة وياء بيت  (3)
 م( .1212)قت  قرب الس ة عندما عبر الحدود بعد عام   (4)
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، وعبددد الددرحيم  (3)، وفددالا أسددعد م دد سل سددعاده (3)محمددد السددايوج عبددد اهلل حسددن
 ( .(2)، وعبد اهلل أمين عبد اهلل قوان (1)محمود سعيد أبو الذيه
احلدود وأبباب ذل  يف السلنواة اللت تللت علام النكبلة كلام ملن نتيللة ويف ذكر التسل  عرب 
م ضلللللياا أراضلللللي اهلللللايل أللبيليلللللة اخلصلللللبة وهيلللللاراة الربتبلللللال 4/4/1242اتفاأليلللللة رود  يف 

وهسللاتني العنللب والفاكمللة الللت كانللت مصللدر رزألمللم فاصللبحوا ال  للدوم لب للة اخلبللز الللت تبلليم 
نةروم اىل هيارامم وهساتينمم وعليما اله لار املاممم وال أودهم وذاألوا مرار  الفبر وا وا وهم ي

يسللتأيعوم الوصلللول اليملللا هومللام نتيللللة تلللل  االتفاأليللة اجملحفلللة الةامللللة فاضللأروا للتسلللل  علللرب 
احللللدود  لللد ملللا يسلللتأيعوم الوصلللول اليلللل ملللن مثلللار الربتبلللال وغههلللا ليأع لللوا ا فلللاهلم ا يلللاا 

اهلالك الت تنتةرهم إذا ملا لبيلتمم دوريلة عسلكرية ويسدوا رمبمم مبتح ني اال أار وابباب 
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 .
م ومدا تلتادا 1212من قت  في التسل  وقرب الحددود فدي اعدوام وفي ت ر اسماء بعا 

: 
وألد ببط يف اع ال التسلل  هلذه العشلراة ملن أهنلاء أللبيليلة وغلههم وملنمم ملن ألتل  وهلو يف 

 مواألع احلر  الو د وول أللبيلية ومنمم :
،  (2)، ومحمددد حمددد احمددد كعيددد  (1)) محمددد عبددد الحسدديأ علددل عبددد الحسدديأ نهددران

، وعبددد  (1)، وعبددان عيسددل عبددد اهلل حسدداين (5)عبددد الددرحمن حمددد اهللوحسددن م دد سل 

                                                           
 )قت  في خلة داي ابو خديج( .  (5)
)قت  برفافة اف لقدت مدن يقدام أسدتن  دان يعبد  بده محمدد )ابدو توفيدق( حسدين حسدنين فدي   (6)

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

 م( .1212)قت  علل البيادي الجنوبية بقذيسة  ائرة في عام   (1)
 م( .1212)قت  في التسل  عبر الحدود في عام   (1)
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، "وقدريف محمدد ال م داي  محمدود كعيدد  ، وعبدد الستداح  (3)اهلل أمين عبدد اهلل قدوان
عبد الرحيم عبد السكم كعيد  ، ووكيه محمد األقوح محمود حامدد نهدران ، ومحمدد 

الددرحمن فددالا ابددو فددالا داود ، ، "وعبددد اهلل عبددد  (3)أحمددد عبددد اهلل فددالا كعيددد "
، وسدددعيد  (2)، ومحمدددد محمدددود الددددح عبدددد الستددداح عنايدددة (1)وعبدددد يقددديد حمدددد ولويددد "
 ( .(2)ابراهيم م  سل خديج

عدمون عتمده عبددالرحمن ومحمدد أبنداء حامدد ابدو نيدد و افدا  – ما قت  علل  ريدق حبلده 
وهمدا مدايان فدي تلدل بائعين متجولين عندما ا لق الياود الرفاع عليامدا كندوب حبلده 

 ال ريق وهما من سيدفا علي من الم ايوه واماما فالحه فايف الجرمي من قلقيلية .
 

                                                                                                                                                    
و يحدرن )قت  خ أ أمام أحد السنادف  ربي قلقيلية قتله حسن سعيد حسن فدالا كعيدد  وهد  (1)

احد المواقع عندما أ لق الرفاع فحو حر ة مشبوهة امام الموقع الذ  يحرن فيه ظافا  افاا حر ة 
 عدو فافابتة الرفافة ، حي   ان في الم ان لقءاء حاكه ولم يعلم به الحاين المذ وي فقت ( .

 ل بيته( .)قتله الياود وهو يق ع فروع من قجرة ال ينا قرب س ة الحديد يريد أخذها ال  (2)
 م( .22/3/1212)قت  في التسل  في   (3)
م وأفيا اخوة محمد عيسل برفافة 1212)قت  في التسل  داخ  المن قة المحتلة في عام   (4)

 في فسذه أدت الل ق ع ساقه( .
 م( .1212)قت  في التسل  في عام   (5)
لة داي ابو خديج قرب بياية الدح )قت  هؤالء األيبعة معا  في التسل  الل المن قة المحتلة في خ  (6)

 م قمال  رب قلقيلية( .1212"محمود عبد الستاح عنايه" بتاييخ 
م لي وفدا قدرب بيداياتام وامك ادم 1212)قتك في تسللاما الل كلجولية لإلقامة فياا بعد عدام   (1)

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

 م ودفن بجلجولية( .1212)قت   ربي قلقيلية في التسل  في عام   (1)
)قتله الياود قرب الس ة بعد ان احتال عليه عمكؤهم واستديكوه الل الحدود حي  قت  ، وقد  ان قائدا    (2)

 م( .1233للحرن في حامولة قريم فحو عام 
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 وممن قت  قب  معر ة  سر سابا وقب  التسل  :
 ( . (1))محمد عبد الوهاب ابو السعود عبد الرحمن كبايه

 م :11/2/1212في ت ر مقت  حسن عبد الغني الغول في 
سددن عبددد الغنددي الغددول وقس ددان وامددرأة  ددافوا فددي سددياية مدداية مددن قلقيليددة أقددتبه )قتدد  ح

بافاا سياية ياودية وعندما وفلت مقال محمود عبدد حسدن فدي حدي داود الجندوبي فدي 
ياددود" وأ لددق الرفدداع مددن مسدددن فددي … قلقيليددة فدداح أحمددد محمددود الباقددا "ياددود 

الدددبعا الرفددداع عليادددا فقتددد   الادددواء و دددان مدددع الندددان سدددكح فتوقسدددت السدددياية وأ لدددق

                                                           
م حيد   51/5/1212مجنوفا  قت  عند تسجيدر اليادود لق داي علدل السد ة الحديديدة فدي )و ان   (1)

  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 

م مدددن أم السحدددم" فتر دددوه ولدددم يقتلدددوه وقتددد  فدددي فدددي تلدددل الحدددادو :"افدددا عربدددي مسدددل
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 

العظددديم" ،  القدداعود ، وعلدددي حسدددن حجددول و يدددرهم "فدددك حدددول وال قددوة اال بددداهلل العلدددي
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 دد  بددالمراة القتيلددة بعددد موتاددا وا لددق 
الرفاع علياا وعلل احد القتلل بعد وفاته ، وعلل أرر تلل كاء عبدد القدادي الحسديني 

قلقيليدة واحتجدوا علدل هدذا العمد  فاعتدذي الديام يئديم البلديدة  ومعه وفد من القدن الل
عبددد الددرحيم السددبع وبددين لاددم أن تلددل  ددان خ ددأ وسددوء تقدددير ، حيدد  اعتقددد النددان ان 
ي ددداب السدددياية تلدددل هدددم يادددود ، ولايجدددان الندددان فدددي تلدددل الحقبدددة حيددد   دددان اليادددود 

  عبدددد القدددادي ياددداكمون العدددرب ويقتلدددوفام ويحتلدددون ديدددايهم فح ددد  مدددا ح ددد  ، وقبددد
الحسيني هذه المعذية وعسا اهالي المقتولين عدن القتلدة ووهبدوا حقادم ا رامدا  هلل ويسدوله 

. 
 ت ر االعتداءات الياودية علل قلقيلية في العاد االيدفي

 م(1231 –م 1233من )
ن تنبأع االهتباكاة هني العرب واليمود على احلدود هعد ربم احلدود يف اتفاأليلة رود  وأللد 

ضت أللبيلية لكهه من االعتداءاة الصميونية ألت  فيما الكهه ملن اهنالملا ودملر الكهله ملن تعر 
منشللآما ومبانيمللا وألللد هللكلت احلكومللة االردنيللة احلللر  الللو د يف أللبيليللة مللن اهنللاء محايلمللا 

( فلردال ، وكلام لكل  فرأللة ملنمم ألاللد 51( مراهألال ، ملن كل  واموللة )211وكام عدد افراده )
  ت املواألع على احلدود ارهعة األسام :ور  وألس
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)موقددع حراسددة ال داود  ربددي قلقيليددة ، وموقددع حراسددة ال قددريم كنددوب  ددرب البلدددة ، 
وموقددع حراسددة ال فددمال قددمال وقددمال قددرف قلقيليددة ، وموقددع حراسددة ال نيددد كنددوب 

 .   وكنوب قرف قلقيلية(
وامللر مللن احلكومللة االردنيللة وكانللت اع للال التسللل  حتللدص رغللم احلللر  الللذين كللانوا يتلبللوم اال

مبنع املتسللني وكام احلر  من اهناء البلد  يتساهلوم اول االمر ملع ا لواعم املتسلللني مبلدرين 
ظلللروفمم إ هلللددة احلكوملللة عللللى املتسلللللني وصلللارة تبلللدممم لل حاك لللة إذا البلللي البلللبض 

شلغ  النلا  عليمم ونتيللة لتلل  الشلد  ألللت اع لال التسلل  هعلد علد  بلنواة ملن النكبلة وان
هوع ار أراضيمم الصخرية املتببيلة ووفلر اآلهلار للري ملزارعمم وغربلوا احل ضلياة وزرعلوا انلواا 

م وكانلت هلذه االصلالواة تلتم 1255اخلضلار وحتسلنت اولوال النلا  االألتصلادية هعلد علام 
يف جلللو ملللن الرعلللب واخللللوف وتكلللرار التعلللرض ال لللال  الرصلللا  والبلللذالف عللللى أللبيليلللة ملللن 

م ال مير همر دوم ودوص ا ال  رصا  عرب احللدود إ تألور االملر هعلد ذلل  اليمود ، فكا
 اىل عبور ألواة ابراليلية وأليامما هاع ال هلومية على مواألع يف املنأبة العرهية ومنما :

م علللى اثللر االجت للاا الللذي عبللد هللني األردنيللني وا بللراليليني 1253وزيللرام عللام  5يف   (1
ول أردني وموبلللى ديلللام ك نلللدوب إبلللراليلي وعبلللد عللللى احللللدود هلللني امحلللد  وأللللام ك سلللؤ 

وعللدد أ للر مللن ذوي الشللوم ، وكللام ذللل  لبحللث هللكوى اليمللود ضللد  (1)الللرويم السللبع
العللرب اعللم تعللدوا علللى اراضللي اليمللود ، ألللام هللاب مللن أللبيليللة وهللدد اليمللود هبولللل :"إم 

وورص أللبيليلة العرب الهلد وأم يسلةجعوا أراضليمم يوملال ملن األيلام" فاجاهلل ديلام :"اني بل
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 .

ؤيلدهم : هلاجم اليملود أللبيليلة هوعلداد كبله  ت (1)م11/11/1256معركة املركز يف ليلة   (2
امللللدافع واملصلللفحاة ، وكلللانوا ألبللل  السلللاعة التابلللعة لللليالل أللللد ألأعلللوا  ألللوط التلفلللوم هلللني 
أللبيليللة وعللزوم لي نعللوا االتصللال هللني البلللد  ومبللر احلللر  الللو د ، ولغ للوا الأريللق ، ويف 

                                                           
 )يئيم البلدية افذاك( .  (1)
 )عن  تاب الن بة لعايج العايج( .  (1)
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( ليالل هلدأوا اهلللوم عللى البللد  ملن ثلالص جملاة وركلزوا هللوممم عللى 2.45الساعة )
البلد  على  ريق  ولكرم ، ولكنمم ن يستأيعوا الوصول اليلل ، وجلاء  مركز الشر ة رال
( لللليالل واعلللادوا الكلللر  ولكلللنمم فشللللوا ، وها وهلللا هعلللد ذلللل  هعلللد 11املشلللا  يف السلللاعة )

منتصف اللي  وألصفوها هالأالراة واملدفعيلة ود لوهلا هاملصلفحاة ووصللوا مركلز الشلر ة 
اك وعلللى عللدد مللن أفللراد احلللر  الللو د الللذين  ، وألضلللوا علللى املناضلللني الللذين كللانوا هنلل

كانوا يراهأوم يف تل  املنأبة يف  نلادألمم هعلد أم دابلتمم اللدهاهاة ونسلفوا املركلز وهللا 
( هللميد مللن أللبيليللة وواوللد مللن 13عللدد الشللمداء يف تللل  الليلللة بللبعني هللميدال مللنمم )

يش األردني واحللر  ، الشيخ مونس واما الباألوم ف ن أه  البرى اجملاور  ، ومن رجلال ا ل
وألللللللدمت جنللللللد  مللللللن ا لللللليش االردني فللللللانفلرة االلغللللللام يف مصللللللفحة أردنيللللللة وبلللللليارتني 
عسلللكريتني للللللليش االردني ونسللللفتا وألتلللل  معةللللم مللللن فيمللللا ومللللنمم ألالللللد الووللللد  غللللازي 
الكربيللت وألللد جللاءوا مللن عللزوم وابتشللمدوا علللى الأريللق ألللرب عزهللة الأبيللب هللني عللزوم 

وم معركلة ثانيلة ومهلملا يف صلوفني هةلاهر أللبيليلة الشلرألي وكلام وأللبيلية ، وألامت ألرب عز 
النصللر فيم للا للللليش االردني الللذي ضللرب اليمللود مبدفعيتللة مللن عللزوم وألتلل  كهللهال مللنمم ، 

 وألت  يف صوفني ضاهأام يموديام كبهام إ انسحب اليمود عار ذل  اليوم .
 وممن أبتشمد يف معركة املركز :

ان ، واخوه حسن أمين عبدد اهلل قدوان ، وأمدين محمدد سدليمان )أحمد امين عبد اهلل قو 
العبد حدداد ، وابدراهيم قاسدم فدالا أحمدد داود ، واحمدد محمدد الشديخ حسدين فدالا 
فدددبر  ، وعبدددد الستددداح "القشدددوع" فمدددر يوسدددف يحيدددل الشدددن ي ، وعبدددد الستددداح محمدددد 

 . (1)"العربي" فمر يوسف حسين فمال(

                                                           
 )أستشاد هؤالء في السنادف قرب المر م( .  (1)
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، وعبدد الستداح عبدد الدرحيم عبدد  (2)ابو فالا داود )وعدفان محمود عبد الرحمن فالا
، عيسدددل موسدددل قدددلويت سدددمحان ، فامدددي عدددوض عبدددداهلل عدددامر ،  (5)السدددكم كعيدددد 

عدددددفان محمددددد الشدددديخ عمددددر فددددبر  ، وكيدددده يوسددددف الشدددديخ علددددي فددددبر  ، يوسددددف 
 ، ومحمد المميو ( . (1)عبدال ريم ابو سليمان الحنيني ، يوسف سعيد عيسل حساين

د فدددي البيدددوت )نييسددده عبددددالرحمن داود ايملدددة يدددوفم عمدددر فدددمال ، وفا مددده  مدددا استشدددا
 ( .(3)ع مان محمد هكل

وكانت وود  عسكرية ابراليلية ألد عربة احلدود ألب  بنتني من موألعة املركز رلال أللبيليلة يف 
م وتبللدمت هلرألال حنللو معسللكر لللليش االردني ألللرب علزوم ومللرة هرافللع 1254رلوز مللن علام 
ع ر وسني نزال وكام ناظرال يف وب  هأيخ هر  صلوفني فبتلتلة وواصللت تبلدمما عبد العزيز 

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 .

ليلية منأبة أللبيلية يف اخلامس ملن ايللول نسف آهار املياه : ها ت وود  كوماندوز ابرا (3
م هناياة اآلهار النبع الت يسبي النلا  منملا هيلارامم وملزارعمم يف  لارج 1265من عام 

( هئلرا منملا وعلادة ادراجملا اىل دا ل  ولدود املنأبلة احملتللة ون تللق 11البلد  ونسفت )
حل ضلية خلألر ا فلاف مباومة لعدم وجود ور  على اآلهار وتعرضت املزارا واالهللار ا

يف ذللل  املوبللم لللوال وجللود هعللض اآلهللار اال للرى ن تنسللف فوبللبى النللا  مللزارعمم منمللا 
،ك للا اوتلللت احلكومللة االردنيللة علللى هللذا العللدوام لعمللم املتحللد  وألللدمت مسللاعداة 
ماليلللة ألصلللحاب االهلللار العلللاد  إصلللالوما وأللللد ين إصلللالوما يف غضلللوم اهلللمر وفشللللت 

                                                           
داود في حي كعيد  ، و ان المذ وي قاويشا   )أستشاد في السندف  ربي قلقيلية في كباة ال  (2)

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( . 

 )أستشاد في الموقع السابق( .  (3)
 ر م و ان سجينا ( .(  )استشاد داخ  الم4)
 (  )وهي نوكة محمود محمد محمود هكل وتعرج باسم فا مه السوير ي( .6)
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تخريلب الناويلة االألتصلادية هللذه البللد  املراهألة ولةويل  النلا  علن االهداف االبراليلية ل
 او اعم .

م :د لللللت ألللللو  عسللللكرية أللبيليللللة وللللوايل 1266نسللللف حمأللللة البنللللزين يف أللبيليللللة عللللام   (4
الساعة التابعة ل العاهر  ليال واجتمت حنو مضخاة البنزين اخلاصة هلآل آ  ع شلة اوالد 

اجلي هلنأي ووضلعت فيملا االلغلام  وانسلحبت وسني اهو ع شة حم لد مصلأفى نلزال ور 
فللانفلرة األلغللام يف املضللخة ونسللفتما واهللتعلت فيمللا النللهام آيل عنللام السلل اء الهللتعال 
 زاناة البةول وأضاءة املنأبة ، وألد وضر املل  وسني هنفسل علار تلل  الليللة للهى 

اة أثللللللار العللللللدوام واجت للللللع هالنللللللا  وهوصللللللحاب املضللللللخاة ووعللللللدهم هتبللللللدا تعويضلللللل
الصالوما وين أصالوما يف مد  تبارب الشمر ، وكام ذلل  هعلد أهلمر ألليللة ملن نسلف 

 م اوا ر ايار .1266اآلهار. ويف عام 
م( : وفيملا ها لت ابلرالي  اللدول 1261وزيلرام علام  11-5ورب االيام السلتة يف )  (5

لألهام العرهيلة مصلر واالردم وبلوريا هابلتخدام بلالوما ا لوي املتفلو  أوالل ضلد بلالح ا
املصري والسوري عللى غفللل ملن العلرب وتلدمههم للألالراة واملألاراة العرهيلة يف غضلوم 
بلللاعاة والألللالراة املصلللرية والسلللورية يف مأاراملللا ألبللل  أم تبللللع إ تبلللدم جيشلللمم اللللربي 
هلللدهاهاة ومصلللفحاة حنلللو ألألللاا غلللز  وبللليناء والضلللفة الغرهيلللة وهضلللبة ا لللوالم السلللورية 

رهية فيما وهزميتمم للعرب هر هزميلة واولتالهلم املنلا ق امللذكور  وهلوممم على البواة الع
يف  للللالل بللللتة أيللللام ومنمللللا أللبيليللللة الللللت تعرضللللت للبصللللف املللللدفعي وألصللللف الأللللالراة 
الشلللديد يف تلللل  احلللللرب ومبتللل  الكهلللله ملللن أهنالمللللا وهللللر  بللللكاعا وفلللرارهم اىل البللللرى 

ن منازهللا واوتلملا اليملود يف اليلوم اال له ا بلية البريبة النالية واىل ناهلس وتدمه الكهه م
م ود لما جنودهم من  الشر  هعد اوتالهلم الضلفة 1261وزيرام عام  11للحرب يف 

الغرهيللة ود لمللا االبللراليليوم وعبوهللا وأورألللوا عللددا مللن منازهلللا و للرد ا لليش مللا تببللى مللن 
نلللاهلس ، إ هلللدء بلللكاعا وا رجلللوهم ملللن دورهلللم هلللالبو  ومحللللوهم هالباصلللاة اىل رفيلللديا و 

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 االبللراليلي وغللههم واوتلللوا هلللم علللى هللذا 
 للللالبوا هايبللللاف اع للللال اهلللللدم وارجللللاا أهللللايل أللبيليللللة اىل هلللللدمم فاتصلللل  هللللؤالء الع لللل  و 

السلللفراء  كوملللامم اللللت عبلللدة جلسلللة جملللللس االملللن اللللدويل وأللللرر اجملللللس إعلللاد  اهلللايل 
أللبيلية اىل هلدمم وايباف اع ال اهلدم فامتهلت ابرالي  هلذا البرار واوألفت اع ال اهللدم 

ود  فعللاد اكهللرهم وذللل  هعللد حنللو هللمر مللن التشللريد ورولل  ومسحللت الهللايل أللبيليللة هللالع
ألسلللم ألليللل  اىل هلللر  االردم وأللللدمت هيئلللة االملللم املتحلللد  مسلللاعداة ماليلللة ألصلللحاب 
البيلوة اللت هلدمت  علاد  هنالملا وأللام النلا  هنعلاد  هنلاء ملا ملدم ملن دورهلم وهالتللدريا 

وابللأة الصللليب االمحللر ع لرة البلللد  مللن جديللد وعللاد كهلله مملن رولللوا اىل هللر  االردم ه
 اىل هلدمم .

 وممن قت  في هذه الحرب 
) دداهر م دد سل حسددن فوفدد  ، عمددر عبددد القددادي فيددومي ، فددبر  يوسددف حسددين أحمددد 

. امنددددده ابدددددراهيم حسدددددن عنايدددددة  (1)أبتلدددددي ، محمدددددد الشددددديخ عدددددايج حربيددددده المسددددد او (
 )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 
 . (2)الشن ي الغماو  ، محمد قاسم محمد ابو الذها قاسم الشن ي(

                                                           

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

 
افوا يستقلوفاه في  ريقام الل فابلم   )أستشاد هؤالء بقذيسة  ائرة أفابت السياية التي      (2)

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)اب "االخدرن" عبدد فءديله(فابلم وهو اخو سائق السياية التي  افوا فياا( . )ابدن تيد

 .)مشاوي احمد حسين حسن العلي علل  ريق فابلم بقذيسة  ائرة( .
. )سددددعده محمددددد دولدددده نوكددددة خليدددد  ابددددو يمددددن  (1))محمددددد أحمددددد حسددددين السددددمان( 

استشدددادت فدددي بيتادددا بافسجددداي قذيسدددة مددددفع( . )فتحدددي عسيدددف فمدددر يوسدددف الشدددن ي 
د محمدددد ابدددو فدددكح مدددن السيريددده استشددداد بافسجددداي قذيسدددة سدددق ت فدددي بيتددده( . )احمددد

بافسجدداي قذيسددة فددي بيتدده( . )ومحمددد عربددان والددد ابددو نيدداد عبدددالرحمن عربددان استشدداد 
 بشظايا افسجاي قنبله في قايع بيت سعيد فافر قموح "حي فمال"(

،  (3)، )قائمقدام قلقيليدة مدن داي ابدو نفد  مدن فدابلم( (3))حممه محمود محمدد الحجداي(
، )عدددددوان عبددددد اهلل يوسددددف ف دددداي( ، )عبددددد  (1)د قراقددددع( )سددددامي سددددعيد حسددددين محمدددد
 ،(2)الرحمن محمد خلي  حماد( 

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

                                                           
 )من أكلي  قت  بقذيسة وهو قايد في الجبال( .   (3)
 يويش م  سل خءر عسافه في حي ال نهران  رب قلقيلية( .)أستشاد في كنينة د  (4)
 
)أستشاد في مديسة البنات ال افوية كنوب قلقيلية فتيجدة ق دف المديسدة بالمدفعيدة وال دائرات  (5)

 م( .3/3/1231حي   افت مقرا  للدفاع المدفي في تاييخ 
استشاد معه سته اخرون( )أستشاد في فسم الموقع السابق و ان مسؤوال  عن الدفاع المدفي و   (6)
. 
 )أستشاد في بيته بقذيسة مدفع وعمره يقايب ال كرين عاما ( .  (1)
عامددا  ودفددن فددي دايه ،  23)أستشدداد ببدداب مسبددم فتددوح بحددي ال نيددد الجنددوبي عددن عمددر يندداهم   (1)

 و ان أحد الجنود الياود قد ا لق الرفاع عليه( .
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، )بشير فمدر  (1)حمد "قو ش" محمود بروف االقرع( ، )هاقم م (5)حسن خلي  البان( 
عبددد حسددن سددليمان داود ، ب ددر عبددد فددوي ، محمددود فددالا احمددد داود ، نوكددة محمددود 

، )قدديسه عبددد اهلل حسددن سددليمان  (3)فددالا احمددد داود وهددي "بنددت محمددد الحجدداي"( 
ه ، )ييدداض احمددد محمددود الحدداج حسددن لبدداط ، عبددد اهلل فدداين احمددد ابددو علبدد (3)داود( 

 . (2)، ) الا ع يه عبد الرناف كراي(  (1)وحسن محمد عبدالرحمن حمد كبايه( 
 (   (2))فا مه عبدال ريم احمد داود كعيد  

                                                                                                                                                    
م عنددددما اقدددتحم الجندددود المديسددده وأخدددذوا ي لقدددون )قتلدددت فدددي مديسددده  افدددت تقددديم فيددده بندددابل  (1)

الرفاع عشوائيا  داخد  قدباك المندمل فقتلدت وقتد   يرهدا وكدرح حسدين داود كعيدد  وقدسي بعدد 
 تلل( .

 )وهي خديجه محمود محمد قاهين ، قتلت هي وأبناا في البيت بافسجاي قذيسة مدفع( .  (2)
عاما  وهو يقرا  33البيت عن عمر يناهم  )قت  في بيته بافسجاي قذيسة مدفع سق ت علل  (3)

 القران(
)قتد  بقدرب مر ددم قدر ة فددابلم الشدرقي حيدد   دان سدجينا  هندداك قبد  الحددرب ، وعنددما فشددبت   (4)

م هرب من السجن فا لق الجنود الرفاع عليه فقت  والقيت ك ته علل قايع 1231الحرب عام 
 ك( .فابلم القدن كنوب بك ه ودفن قريبا  من الرفيف هنا

) ددان هددؤالء االيبعددة مقعدددين ويحدد  النددان ولددم يأخددذوهم معاددم أرنددا الحددرب وبقددوا فددي بيددوتام   (5)
 فماتوا ع شا  وكوعا ( .

)وكدت مقتوله في بيت اخياا توفيق حي  لم تغادي البيت يدوم االحدتكل والظداهر افادا يفءدت   (6)
 النان للبلدة( . أوامر الجنود بالسروج فقتلوها وقد دفنت بعد قار عندما عاد

 )أستشاد ال كرة في كب  الم بر في القدن و افوا من أفراد الجيش االيدفي( .  (1)
)من فافوي وسا ن قلقيلية وأمه بنت الشيخ حامد فمال أستشاد في بلدة الجيا فواحي القدن   (1)

 و ان كنديا  في الجيش االيدفي ودفن في قلقيلية( .
كاا حسين داود عمر كعيد  ، و ان نوكاا كنديا  ايدفيا  فا لق )قتلت في فابلم وكرح نو   (2)

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 ( .



51 

)وفتحددددي محمددددد محمددددود بر ددددات مدددددن قلقيليددددة وسدددد ان فددددابلم ، وكميدددد  الشدددددالوح ، 
واسدددماعي  الميدددات وهمدددا مدددن فدددابلم استشددداد ال كردددة بدددواد  التسددداح بندددابلم برفددداع 

 االسرائيلي( . الجيش
م عدددد مددن  بدداي السددن كوعددا  وع شددا  1231: وتددوفي فددي حددرب حميددران عددام  مكحظددة

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 

وع شددا  ، وعميددمه حسددن عبدددالرحمن عمدديش نهددران  بيتاددا وخددرج اهلاددا فتوفيددت كوعددا  
"نوكة خءر عسافه" بقيت في بيتاا ولم تسرج مع النان ل بر سناا ولما عداد الندان لدم 

 يع ر علياا وفقدت  .
وح مددت  سددرائي  الءددسة الغربيددة وق دداع  ددمة وفتحددت ابددواب العمدد  للنددان فددي  سددرائي  

يددر مددن أهدد  القددرا ومددن ق دداع  ددمة ورددرا النددان وعمددروا مبددان كديدددة وفددمل قلقيليددة   
واستو نوها لقربادا مدن امدا ن العمد  فدي  سدرائي  ، ردم قامدت االفتسافدة السلسد ينية فدي 

م مدن الح دم االسدرائيلي ودامدت حدوالي سدبعة سدنوات 1221قار  افون رافي من عدام 
وقتددددد  وسدددددجن فيادددددا االالج مدددددن الشدددددباب السلسددددد يني ردددددم توفدددددلت منظمدددددة التحريدددددر 

سدددرائي  الدددل اتسددداف سدددكم بدددين الجدددافبين تدددم التوفددد  اليددده فدددي اوسدددلو فدددي السلسددد ينية وا
م للح دددددم الدددددذاتي 1225محادردددددات سدددددرية كدددددرت بينامدددددا فدددددي قدددددار اب مدددددن عدددددام 

للسلسددددد ينيين فدددددي ق ددددداع  ددددددمة واييحدددددا اوال  وقدددددع عليددددده الجافبددددددان فدددددي واقدددددن ن فددددددي 
فددي  م رددم فددي  الءددسة الغربيددة1221م وتددم ت بيقدده فددي  ددمة واييحددا عددام 15/2/1225

م حيددد  تسدددلمت السدددل ة السلسددد ينية الح دددم فدددي قلقيليدددة مسدددداء 1223اواخدددر عدددام 
م بوفدددول قدددوات فلسددد ينية فدددي تلدددل اليدددوم وكدددكء القدددوات 13/12/1223السدددبت 

 االسرائيلية عناا .
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 مساحة قلقيلية :

م 1/4/1245كانلللت مسلللاوة أللبيليلللة وسلللب إوصلللاءاة وكوملللة االنتلللداب الربيأانيلللة يف 
م اتسللللعت مسللللاوتما واصللللبحت اضللللعاف املسللللاوة 1221، امللللا اليللللوم عللللام ( دومنللللال 211)

 الساهبة  وايل جسة مراة .
 م :1213و افت مساحة أيافياا عام 

( دومنللال تسللرهت لليمللود ، 111( دومنللال للأللر  والوديللام و )216( دومنللال منمللا )21215" )
( دومنلللللال 152( دومنلللللال للعلللللرب و )3412( دومنلللللال منملللللا )3631وغربلللللت احل ضلللللياة يف )

 . (1)لليمود"
 عدد س ان قلقيلية :
( 3161م هلغللللوا )1231( نسلللل ة ، ويف عللللام 2113م )1222كللللام عللللدد بللللكاعا عللللام 

( أنللاص 5( ذكللور مسلليحيوم و )1( أنللاص مللنمم )1232( ذكللور و )1235نسلل ة هيللنمم )
( نسللل ة هيلللنمم 5151م )1/4/1245( هيتلللال ، وأللللدر علللددهم يف 126مسللليحياة وهللللم )

( 11412م هلللللللا عللللللددهم )11/11/1261يحيوم والبللللللاألي مسللللللل وم ، ويف ( مسلللللل11)
( ملن املسليحيني 2( من األناص هينمم )5112( نس ة من الذكور و )5521نس ة هينمم )

( منلزالل ، ويف 2121( أبر  ، وهلا عدد األهنية يف البللد  )2113والباألي مسل وم يؤلفوم )
نسل ة . وهلللا عللدد بللكام حمافةللة ( الللف 33م هلللا عللددهم حنللو )11/12/1221اوصلاء 
 ( نس ة .13111أللبيليل )

 م :1221المبافي العامة والدوائر والمساكد في قلقيلية في عام 
وتبللع يف جنللوب بللو  اخلضللار يف ع للاراة األوألللاف ، وكانللت داي البلديددة الجديدددة :  (1

را ، إ البلدية البدمية يف عمد ا جنليلز مكلام الصلحة واليلال أللرب ديلواني آل داود وآل هل
م اىل ع لللار  االوأللللاف يف الشلللارا الرليسلللي 1265انتبللللت ادار  البلديلللة يف ولللوايل العلللام 

                                                           
 "( .212ع – 231"ع 5)عن موسوعة فلس ين للدباغ ج  (1)
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م أنتبللت 1261غريب جنوب بو  اخلضار ومكام املعمد الشرعي واليال ، وهعد ورب 
 م . 1211مكاتب البلدية وأألسامما وادارما اىل الع ار  احلالية حنو عام 

 أقسام م اتا البلدية :
اللللرليس ، مكتلللب بلللكرته البلديلللة ، ألسلللم الكمرهلللاء ، ألسلللم امليلللاه ، ألسلللم الصلللحة ، )مكتلللب 

ألسم اهلندبة ، ألسم ضريبة الةهية والتعليم ، ألسم الأباعلة ، ألسلم النفايلاة ، ألسلم اجمللاري ، 
 حمك ة البلدية( .

المعادددد الشدددرعي فدددي قلقيليدددة ) ليدددة العلدددوم االسدددكمية( وهدددو بم ابدددة  ليدددة كامعيدددة   (2
م يف عملد رلابلة احللاج أملني 1211وبس املعمد الشلرعي يف أللبيليلة يف علام تمتوس ة: 

اهللللراهيم النصللللر هللللرا ، وفيللللل ميضللللي الأالللللب درابللللة يف بللللنتني وصصلللل  يف عايتمللللا علللللى 
 هماد  دهلوم يف الشريعة .

وفيملللا عيلللاد  للأبيلللب املعلللاجل وجنلللاح لرعايلللة االموملللة والأفوللللة و تلللرب دائدددرة ال دددحة :   (3
بية ومكتب للتامني الصحي وعلدد ملن اال بلاء يتنلاوهوم يف املعا لة ، مبناهلا للتحالي  الأ
م يوجللد ألللرب ديللواني آل داود ا نللويب وآل هللرا ، ويوجللد هلللا عيللاد  1221احلللايل عللام 

 لرعاية االمومة والأفولة يف وي كفر باها هر  أللبيلية .
ارا العلام مبلد   أللبيليلة ويبع يف رال أللبيلية عللى الشل مستشسل الو الة في قلقيلية :  (4

م ، وفيلللل جنلللاح ملعا لللة ونلللوم الرجلللال 1251الشللل ايل وأللللد أبلللس هعلللد النكبلللة حنلللو علللام 
وأ لللر للنسلللاء ، وجنلللاح لللللوالده ، و تلللرب للتحاليللل  الأبيلللة ، وأجملللز  للتصلللوير هاالهلللعة ، 
م وجنلاح للع ليلاة ا راويلة البسليأة ، وعيلاد   بيللة لل عا لة اجملانيلة مللن ص ل  كلرة مللؤ 

 م .1221وفيل عدد من اال باء املختصني ملختلف االمراض واليال 
وتضللللم عيللللاد  الأللللب العللللام ، و للللب االبللللنام ، و تللللرب  عيددددادة لجنددددة الم دددداة ال بيددددة :  (5

 التحالي  الأبية .
وتضم عياد  الأب العام ، واالملراض ا لديلة ، و تلرب للتحاليل   عيادة اال ارة ال بية :  (6

 الأبية .
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م ، وفيمللللللا روضللللللة أ فللللللال ، 1261توبسللللللت عللللللام  ب ددددددات السيريددددددة :كمعيددددددة المرا  (1
م ، وتضللللم هللللذه ا  عيللللة أألسللللام 12/4/1225وأفتتحللللت فيمللللا عيللللاد  السلللل عياة يف 

 لتعليم اخليا ة ، وأل  الشعر ، ونسا الصوف .
 كمعية تنظيم الحم  ويعاية االسرة .  (1
توبسللللت عللللام  كالصللللم والللللبكم  كمعيددددة األمدددد  لرعايددددة االوالد واال سددددال المعدددداقين :  (2

 م .1224
ويبع واليال يف منأبة السلو  )بلو  اخلضلار( رلال حمألة بلياراة  م تا البريد :  (11

التكسللي يف أللبيليللة ويبللوم املللوظفني فيللل هوع للال الربيللد وصللرف الرواتللب وهيللع التصللاري  ، 
وهللو يعتللرب كبنلل  للحكومللة يف أيللام احلكللم االبللراليلي . وهعللد تسلللم السلللأة الفلسللأينية 

بلللل  مبللللر الربيللللد آيل املبللللىن ا ديللللد مكللللام احلللللاووز البللللدا هشلللل ال املدينللللة عللللام للحكللللم ن
 م .1221

وافبت السللأاة عللى فلت  مكتلب للةهيلة والتعلليم  م تا دائرة التربية والتعليم :  (11
وعينلللت فيلللل ملللديرال للةهيلللة  (1)م1221يف أللبيليلللة وألضلللالما وانفصلللالل علللن  لللولكرم علللام 

م لالمتحانللاة واملللوجمني الةهللويني ، وأول مللدير عللني ملكتللب والتعللليم وبللكرتهال لللل وأألسللا
 م.2/1/1221الةهية والتعليم هو ) لي  عبد البادر اهو لبد ( ين تعيينل يف 

م وكللام 1256وألللد أنشللى يف العمللد االردني حنللو عللام  م تددا االيقدداد المياعددي :  (12
تباعللده حنللو عللام أول مرهللد زراعللي عللني فيللل )وليللد عبللد الللرويم السللبع( وهبللي فيللل حلللني 

 م .1216
م ويلللللث 26/1/1263توبسلللللت يف  الجمعيدددددة التعاوفيدددددة المياعيدددددة للتسدددددويق :  (13

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

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

لم تا  ول رم وعينت خلي  ابو لبدة مسؤوال  عن قؤوفه الل حين تعيينه مديرا  له واستقكله عن 
  ول رم( .
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والدرا  ، وتركتلوراة للحراثلة ، وجملاز تصلوير وثلالق ، وتبلوم هاع لال تسلويق املنتوجلاة 
 الزراعية .

م وهللا  تلرب  ليب 1211توبسلت علام عية العناية بالبي ة والمجتمع السيرية : كم  (14
 وعياد   ب أبنام ومركز صحي .

و للللت  هشللللؤوم الللللزواج والأللللال  واملللللهاص وألاضلللليما احلللللايل  المح مددددة الشددددرعية : (15
م هلو الباضلي الفاضل  )حم لد امحلد حم لد عبلد اللرمحن عبلد ام داود( اللذي عللني 1221

 م .1211اول من عام  فيما هشمر تشرين
 وألد توبست يف العمد االردني . مح مة فلا قلقيلية :  (16
م 1221م ورليسللما احلللايل 1212توبسللت يف أللبيليللة يف عللام  الغرفددة التجاييددة :  (11

 ع ر يوبف امحد عه ام هاور .
وات  هشؤوم الع ال والع   يف إبرالي  ، وألد افتلت  هعلد ولرب  م تا العم  :  (11

 الع ال ولتوفه الع   هلم .م لتنةيم هؤوم 1261
 مر م الشر ة .  (12
وتضم دالر  االووال املدنية واألسامما اهلوياة ، هماداة املليالد وناية الداخلية  :   (21

 ، هماداة الوفا  ، ودالر  ا وازاة وا نسية .
اول ناللللب هرملللللام مللللن أللبيليلللل يف عمللللد السلللللأة مقدددر فددددواب المجلددددي التشددددريعي :  (21

تخاهللللاة التشلللللريعية لل للللللس الفلسلللللأيد التشللللريعي هلللللو عه لللللام الفلسللللأينة فلللللاز يف االن
 م .21/1/1226غشاط ، هتاريخ 

والت  ب لع ضلرالب األراضلي واالهنيلة واملتلاجر والسلياراة م تا دائرة المالية :   (22
م إ نبل  موظفلوا 1221وغهها وكام املبلىن اخللا  هلل يوجلد يف منأبلة السلو  ألبل  علام 

ا اىل مكاتللب االدار  املدنيللة يف منأبللة صللوفني هشللر  أللبيليللة إ املاليللة ومكاتبمللا وحمتوياملل
 م .1223نب  اىل البلدية يف عام 
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الت كانت مبلر احللاكم العسلكري أللدميا .اول حملافظ ملنأبلة  مبنل محافظة قلقيليه : (23
أللبيليل يف عمد السلأة الو نية الفلسأينية هلو السليد مصلأفى امللالكي اللذي وصل  الللى 

 م .15/1/1226.وابتلم ع لل يف  2/1/1226خ أللبيليل هتاري
 م .1223توبس عام مر م الملتقل ال قافي :   (24
م  ضللور وزيلللر  الشلللؤوم 12/4/1225أفتتحلللت يف دائددرة الشدددؤون االكتماعيددة :  (25

   االجت اعية الفلسأينية انتصار الوزير .
 م .23/11/1224وألد انفصلت عن  ولكرم يف  دائرة االوقاج :  (26
 م .1221)تسلي  اراضي( افتتحت عام  دائرة ال ابو : (21
 .11/2/1223: افتت  يف أللبيليل هتاريخ  عمان -بنل القاهرة    (21
 م 1226: افتت  فرا لل يف أللبيليل عام البنل العربي   (22
 

 ( مساكد وهي :2م وعددها )1221المساكد في قلقيلية حتل عام 
أللبيليلللة وأليللل  األلللدم مسللللد يف  ( المسدددجد القدددديم وهدددو )مسدددجد عمدددر بدددن الس ددداب( :1

أصللللل مسللللد ع لللري ، وأضللليفت اليلللل أروأللللة وعبلللود )عبلللدين( ملللن الناويلللة الشللل الية يف علللام 
هلللل إ هلللدم املسللللد الع لللري البلللدا 1361 –م 1242، وهنيلللت مئذنتلللة علللام  (1)هلللل1361

وكام يبع يف البسم ا نويب من املسلد احلايل وارضل منخفضلة علن الشلارا اجمللاور  لوايل ملة 
هنللاءه  ورفعللت أرضلليتل لتللوازي البسللم الشلل ايل مللن املسلللد وهللو اكللرب مسللاجد  واكهللر وجللدد

 أللبيلية وتبارب مساوتل الدومح ، اما العبود املوجود  يف الوبط فمي من عمد االتراك .
وهلللو املسللللد الكلللالن يف بلللو  اخلضلللار ، وين هنلللاءه يف  مسدددجد علدددي بدددن أبدددي  الدددا : (2

 العمد االردني .
بع يف ولي كفلر بلاها يف هلر  جنلوب أللبيليلة وين تشليده يف علام وي مسجد ابي عبيده : (2

 م .1211

                                                           
 )علل فسقة يوسف حسين الحسن و يرهم من المحسنين( .  (1)
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ويبلع رلال مسللد أيب عبيلده عللى  ريلق نلاهلس وين هنلاءه  مسجد ابي ب در ال دديق :  (3
 م .1214يف عام 

 م.1211ويبع يف وي النبار يف رال غرب أللبيلية هيد يف عام  مسجد أبن تيميه :  (4
ي صوفني هلرألي مسللد ايب هكلر الصلديق وهليد ويبع يف و مسجد ع مان بن عسان :  (5

 م .1211عام 
أبستل  اعلة الصلوفية يف أرض اهنلاء وسلن عبلد ام وسلن العللي  : (1)مسجد الماوية   (6

هرا ويث تربا هل اولدهم عبلد ام وسلن عبلد ام هلاالرض اانلال للزاويلة ومبسلاعد  اهل  
ية  ارج ولدود البلديلة وين هنلاءه اخله ين تشيد  ، ويبع يف أرض البرية جنوب هر  أللبيل

 م .1211يف عام 
م ويبع يف وي غياظلل )النتشلل( يف 1221وين تشيده عام  مسجد أبن القيم الجونية :  (1

 رال أللبيلية الشرألي وهرألي املدربة السعدية الهانوية .
 

 المداين في قلقيلية :
 وتنقسم الل ركرة أفواع د

 المداين الح ومية . -1
 دولية .مداين الو الة ال -2
 المداين االهلية )الس وفية( . -5

(  البللال 1321( للبنللني ضلل ت )3م أرهللع مللدار  )1261وكللام عللدد مللدار  احلكومللة عللام 
 (  البة .523وواود  للبناة وض ت )
 :   (2)مداين الذ وي وهي 

                                                           
 وفية( .)وهو مسجد أسم اوال ناوية لل   (1)
( 2133م" )1221–م 1223)بلغ مجموع  كب مداين الح ومة في قلقيلية في عام"  (2)

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

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

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

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

 مداين البنات وهي :
(  البلللة وفيملللا ملللن الصلللف السلللاهع اىل 256وعلللدد  الباملللا )مديسدددة البندددات ال افويدددة :  (1

 ( هعب .1العل ي وعدد هعبما ) الصف الهالث ثانوي التوجيمي
(  البلاة وفيملا ملن الصلف 411علدد  الباملا ):  (1)مديسة الشيماء ال افوية للبندات  (2

 ( هعبل .12الساهع اىل الصف الهالث الهانوي أديب وعدد هعبما )
(  البة وفيما ملن الصلف االول 622عدد  الباما )مديسة بنات االسراء االساسية :   (5

 ( هعبل .13وعدد هعبما )اىل الصف الهالث 
(  البة وفيما من الصلف الراهلع 521وعدد  الباما )مديسة بنات قلقيلية االساسية :   (1

 ( هعبل .12اىل الصف الساد  وعدد هعبما )
 م وعددها مديستان :1212مداين و الة الغوو الدولية أفش ت بعد ف بة عام 

م وتضلم 1261(  البلال علام 142وهي اهتدالية اعداديلة كانلت تضلم )أحداها للبنين :  (1
 (  البال .551االم حنو )

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

                                                           
) افت قب  عدة سنوات ابتدائية اعدادية رم ف لت االبتدائية الدفيا عناا اوال  رم ف لت   (1)

 ال سوج االبتدائية العليا بعد تلل( .
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( مددداين بمسددتوا يوفددة أ سددال         1م فحددو )1222المددداين االهليددة :  وعددددها  عددام 
 :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 لللود صللا  عللود  يف هيتللل الكللالن يف ولللي آل داود 
هتداليللة اعةفللت  للا دالللر  الةهيللة والتعللليم يف أللبيليللة وين ا نللويب . إ ابللس مدربللة  صوصللية ا

 م .1226افتتاوما عام 
وروضة االألصلى ابسلما الأبيلب امحلد املني حم لود ولوراني هلادار  زوجتلل هيلام  توفيلق عبلد ام 

 م وتبع يف وي هريلم اول هارا وبلل .1221عبد احلافظ عام 
م .وهللللي 1221امساعيلللل  جبللللار  عللللام  ومدربلللة البللللد  اخلاصللللة ابسللللما االبللللتاذ منلللر وسللللن

 مبستوى روضة وصفوف اهتدالية ، وتبع  يف وي آل جعيدي رال غرب أللبيليل .
م يف وللي  1221ومدربللة الةهيللة احلديهللة ابسللما االبللتاذ  الللد عبللد الللرويم علللي جللرب عللام 

 كفر باها هبلبيلية مبستوى صفوف اهتدالية .
 

 فشأة قلقيلية وت ويها
( ويف املصللادر االفرجنيللة قاليقيليددا( )Calecaileaلعمللد الرومللاني هابللم )عرفللت أللبيليللة يف ا

( ، واالمسلام ألريبلام يف اللفلظ ملن هعضلم ا وملن امسملا احللايل قالقيليي) (Calcelieهابم )
( وهللذا يللدل علللى أعللا كانللت موجللود  يف العمللد الرومللاني ألبلل  االبللالم ولكللن ليسللت )قلقيليددة

ا على املنحدراة ا بلية الت تبع اىل الشر  والشلر  ا نلويب منملا على هبعتما احلالية رامال وامن
، وذل  لعدم وجود أثار رومانية يف هبعتما احلالية ولوجود تل  األثار هرأليما وجنو ا الشلرألي 

)ال بدال " بدال فوفد " ، والقريدة ، وكبد  فافدر ، وفدوفين يف األماكن الت تسل ى اليلوم : 
 منقوية في ال سر في تلل المواقع("لوكود مغر واباي ومدافن 



52 

 وام أعلم . 
أملللا أللبيليلللة احلاليلللة فكانلللت ألريلللة صلللغه  يف العملللد االبلللالمي حتللليط هيوملللا هبئلللر ملللاء نبلللع أللللدا 

 يدعى "هئر أليلل" يشرب النا  منل .
ويف عمللد امل اليلل  كانللت أللبيليللة ألريللة مللن اع للال جللوليللة وألللد ورد امسمللا يف كتللب الللةاجم 

يف اللغة ، ويف االنس ا لي  هتاريخ البلد  واخلليل  جملله اللدين العلي لي ويلث ورد ويف املنلد 
) افت قلقيلية قرية من أعمال كلجولية وينسدا اليادا العدالم المحددو "قدمم :  (1)فيل

الدين محمد بن احمد بن ابدراهيم بدن مسلدا القلقيلدي الشدافعي و دان يقدرل اال سدال فدي 
هددد واقددتغ  فياددا بالتدددييم 223مقدددن فددي حدددود عددام كلجوليددة رددم افتقدد  الددل بيددت ال

هدد ، 113هد فسا لقرية قلقيلية مدن اعمدال كلجوليدة ، مولدده فدي سدنة 232وتوفي عام 
 الخ( .…و ان قيسا  فالحا  عالما  فافك  

)وافتمدددل الددددل الشددديخ برهدددان الددددين بدددن  دددافم و دددان يقدددرل اوالده وفدددمل بالمديسدددة والنم 
و ددان لدده ولددد اسددمه قددااب الدددين أحمددد حسددن ال ددوت و ددان  االقددتغال واعتقددده النددان

هددد 212قددعبان سددنة  12فاظمددا   اتبددا  مجموعددا  حسددنا  الددل الغايددة ، تددوفي قبدد  والددده فددي 
هدد 232فجأة فح   لوالده عليه الوكد العظيم ولم يمل ماموما  عليه الل أن توفل سنة 

 قعبان من السنة المذ وية( . 15في يوم ال كراء 
 : (2)الياا ايءا   وينسا

كلام فاضللالل هللافعيال ، ودر  وأفلل  ، بللكن بادداء الدددين داود بددن اسددماعي  القلقيلددي :  
 هل . وهو صاوب كتاب )هذراة الذهب(.111ولب وتويف فيما يف عام 

املبللر   خيددر الدددين أبددو السيددر أحمددد بددن قددااب الدددين أحمددد بددن محمددد القلقيلددي : 
ود االنكحلة ، وملللا ذهللب اىل الكلروم وألللع عللن هغلتللل احلنفلي كللام صفللظ البلرام ، هاهللر عبلل

هللل ولعلللل اهللن 121فكسللرة رجلللل ومللرض علللى اثرهللا وتللويف يف آ للر يللوم مللن رجللب بللنة 
 هماب الدين امحد املذكور اعاله .

                                                           
 . "(122 – 121)في الجمء ال افي من فسحة "  (1)
 ( .233فسحة  3)ما كاء في  تاب قذيات الذها كمء   (2)
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وللد يف  أحمد بن أبي ب ر بن يوسف بن أيوب الشااب بن المين ال نافي القلقيلي : 
زهلللر يف مصلللر وصلللار حملللدثال فيملللا تلللويف علللام هلللل ودر  احللللديث وذهلللب آيل اال151علللام 

 . (1)هل عن ع ر مالة عام 151
وهللللذا يللللدل علللللى ام أللبيليللللة كانللللت موهولللللة يف عمللللد امل اليلللل  ، أمللللا جامعمللللا الكبلللله فللللهوي 
الشيوخ أنل مسلد ع ري وهذا دلي  أم هأونا ملن العلرب بلكنوها هعلد الفتوولاة االبلالمية 

ا أهلما يف احلروب الصليبية إ نزللت هألوم ملن كنانلة يف عمد ع ر هن اخلأاب وهعده ، وتركم
وغههللا مللن العللرب هعللد احلللروب الصللليبية هللدلي  ظمللور عل للاء منمللا يف البللرنني الهللامن والتابللع 
للملللر  ك لللا ورد بللاهبال ويف العملللد العه للاني علللدة أللبيليللة ناويلللة مللن نلللواوي ألضللاء  لللولكرم 

 . (2)تعرف هناوية احلرم 
احلرم ، اجلي  ، مسكة ، كفر بلاها ، جللوليلة ، الأله  ، أم  اللد ) وتءم تسع قرا هي :

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

ذكرنللا بللاهبال أم أللبيليللة كانللت ناويللة مللن نللواوي  للولكرم يف العمللد العه للاني وتعللرف هناويللة 
عمللد ا جنليللزي وهعللد النكبللة عللام احلللرم وتضللم تسللع ألللرى ، وهبيللت هللذه الةتيبللاة كللذل  يف ال

م أصللبحت مركللز لبضللاء ص للل  1265م أصللبحت أللبيليللة مديريللة ناويللة ، ويف عللام 1241
 امسما ألضاء أللبيلية ويتولف من عشر  ألرى وهي :

)قلقيليددة ، كيددون ، عددمون ، النبددي اليددان ، حبلدده ، فكميددة ،  سددر رلدد  ، يان ع يددة ،  
 . (5) سر عبوم ،  سر كمال( 

                                                           
" 11)ويد ت ره في  تاب اعكم من أيض السكم لعرفان سعيد ابو حمدد الادواي  فدسحة يقدم "  (1)

" ومنقددول مددن  تدداب الءددوء الكمددع البددن حجددر العسددقكفي المجلددد االول فددسحة 21تحددت يقددم "
"235. )" 
 يم المدفون بشا ئ البحر بناحية أيسوج مقاب  قلقيلية  ربا ( .)فسبة الل سيدفا علي بن عل  (2)
 "( .212ع – 231"ع 5)عن موسوعة فلس ين للدباغ ج  (3)
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م ظلللت أللبيليللة مركللزال لبضللاء تللاهع اداريللال لأللولكرم الللت 1212م واىل عللام 1261 وهعللد عللام
تعتللرب مركللزال للللواء احلبللت هللل ألللرى ألضللاء بلللفيت هاالضللافة اىل ألللرى ألضللاء أللبيليللة ، وعنبتللا ، 

 ودير الغصوم ، وألراها .
 قرا لواء قلقيلية :

أم ين إنشللاء مبللام هلللا يف  م أفتتحللت يف أللبيليللة مكاتللب لللالدار  املدنيللة هعللد1221ويف عللام 
 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 

 سدددر قددددوم ، فدددير ، السنددددف ، فكميدددة ، عمبدددة سدددلمان ، يأن ع يدددة ، عمبدددة ، مسدددحه ،  
 ألرية . 25وعددها  المدوي ، مغاية الءبعه(

واحلبلللت ملللدار  أللللرى الللللواء مبكتلللب الةهيلللة والتعلللليم يف أللبيليلللة ، وكلللذل  اصلللبحت الشلللؤوم 
بيليلللة ، واحلبلللت املدنيلللة والبضلللالية اخلاصلللة هتلللل  البلللرى تاهعلللة للللالدار  املدنيلللة والبضلللالية يف ألل
م ، 25/1/1224دالللللر  الةهيللللة والتعللللليم هالسلللللأة الفلسللللأينية يف أللبيليللللة ورللللال الضللللفة يف 

واحلبللت مصلللحة الصللحة والضللرالب هالسلللأة الفلسللأينية يف رام ام ونللاهلس إ يف أللبيليللة يف 
( صللللللللللللللللالوياة أ للللللللللللللللرى للسلللللللللللللللللأة الفلسللللللللللللللللأينية يف 1م ، إ بلللللللللللللللل ت )1/12/1224

 م وهي :11/2/1225
الح دددم المحلدددي " داية البلدددديات" ، واالح ددداء ، والتجددداية ، وال دددناعة ، والمياعدددة ، )

 والبريد ، والعم ( .
م ين فصلل  دالللر  االوألللاف يف أللبيليللة عللن  للولكرم وتعيللني راهللد الغللامح 23/11/1224ويف 

مديرال هلا ، وصالح وسن صربي نالبال لل ، ك ا عني الشيخ هاهم وسلن صلربي مفتيلال هلرعيال 
 م .1224لواء أللبيلية يف منتصف همر كانوم أول عام ل

م 1224وأفتتحللللت يف أللبيليللللة حمأتللللام للبللللث التلفزيللللوني يف منتصللللف هللللمر كللللانوم أول عللللام 
يف بو  السبع يف جنوب غرب أللبيلية هندار  ع ر )حم د  يل ( جابلر  )مح ة الغد(هوبم 
  ار  وسني جبار  . يف وي كفر باها هشر  أللبيلية هندار  )مح ة قلقيلية(ذره و 
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وأعلللت السللللأاة االبلللراليلية  لللدماة رلللليس هلديلللة أللبيليلللة عبلللد اللللرمحن حم لللد اهلللو بلللنينل يف 
م أي مللللع تسلللللم السلللللأة  دار  البلللللدياة وكانللللت السلللللأة الفلسللللأينية ألللللد 11/3/1225

 م تتولف من :1225هكلت  نة حملية  دار  البلدية يف آب املاضي عام 
نهران ، ومحمود فدالا تيه ، ومدروان يفيدق ابدو ب در ، وقداهر )عافم فوف  ، ومعروج 

ابدو عمشده فددمال ، 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 

علللروف حم لللد زهلللرام رليسلللا . وهعلللد ولللوايل هلللمر عينلللت السللللأة االبلللتاذ م  12/2/1225
 م .5/11/1222م وال يزال و  تاريخ 14/11/1225للبلدية يف 

 

 الممايات والسرب في من قة قلقيلية :
ال توجلللد يف أللبيليلللة ملللزاراة ومباملللاة أوليلللاء و لللرب يف دا للل  البللللد  ، وتوجلللد هعلللض هلللذه 

 املزاراة واخلرالب  ارجما وهي :
وألعملللا هابلللم  راهلللة بلللراألل و لللا وأللللف وصتلللوي ويعلللرف ممقدددام بنيدددامين ومدددماي سدددراقه :   (1

موألعم ا على هئلر ملاء نبلع ومبلام عليلل عتبلة معبلود  للار  ملن البلروم الوبلأى وكتاهلاة 
، وهلللدا   الببلللة أللللرب ويبلللال للللل أللللرب هنيلللامني هلللن يعبلللوب وال صلللحة للللذل  ألم  (1)عرهيلللة

ن يعبللوب )وام هنيللامني هللن يعبللوب تللويف مبصللر ودفللن فيمللا ورمبللا هللو هنيللامني آ للر غلله إهلل
 أعلم( .

أما مبام براألة فيبع رال غرب مبام هنيامني هبضلع عشلراة ملن االمتلار ويبلول اهلايل أللبيليلة 
م وهلو 621هلل املوافلق 11أم براألة من الصحاهة ولعلل نسبة اىل )براألة البارألي( املتويف عام  

وتلويف فيملا ، ويلروى هاعر عراألي هلا احلللاج هلن يوبلف الهبفلي وايل العلرا  وفلر اىل الشلام 
أم بلللراألة امللللذكور هلللمد البادبلللية وادرك عصلللر النبلللو  ، ويبلللع هلللذام املباملللام اىل الغلللرب ملللن 

( كيللللومة منملللا عللللى  ريلللق كفلللار بلللاها ، وأأللللام اليملللود عللللى وأللللف 3أللبيليلللة عللللى هعلللد حنلللو )
 هنيامني أللعة هلم هابم نيفي يامني .

                                                           
 )ولعلاا من نمن المماليل( .  (1)
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هللة هريكللة يف موألللع مللرج الللدار علللى هعللد يبللع يف هبعللة تعللرف هللل  ر مددماي النبددي قددمعون :   (2
( كيللللومة رلللال غلللرب أللبيليلللة وبلللوار  تللل  وآثلللار صلللمريا ومبلللام عليلللل ألبلللة ، وال 2حنلللو )

يعرف من هو رعلوم هلذا فلاذا أليل  انلل رعلوم هلن يعبلوب فلال يعبل  ذلل  النلل تلو  هلو 
 )وام أعلم( . (1)وأ وتة يف مصر ، ولعلل رعوم أ ر غهه

 –الأيبللة  -( كيلللومة رللال أللبيليللة علللى  ريللق أللبيليللة 3تبعللد وللوايل ) خربددة حافوتددا :  (3
هلللل املوافلللق علللام 663 لللولكرم ، وكانلللت وانوتلللل ألريلللة علللامر  األتألللع الةلللاهر هيلللرب  علللام 

م نصللفما لالملله عللللم الللدين بلللنلر نالللب االمللله جانللدار ، وحتتلللوي علللى اكلللوام 1265
اهللا ملدافن وصلماريا أ لرى ، عليما هلبف فخلار ودهلش وصلماريا منبلور  يف الصلخر ر

 وفيما مبام الشيخ مسعود .
يف ظللاهر أللبيليللة الشللرألي علللى مرتفللع تشللرف علللى هلللد  أللبيليللة وعلللى  خربددة فددوفين :  (4

م أي د لللت يف وللدود البلديللة ،  1221السللمول الغرهيللة وألللد وصلللما البنللاء واليللال عللام 
دمرهللللا االتللللراك م وألللللد 1113هللللل املوافللللق 1221كانللللت صللللوفني ألريللللة عللللامر  ألبلللل  عللللام 

لعصللليام أهلملللا علللن دفلللع الضلللرالب ، وحتتلللوي عللللى آهلللار  لللع وصلللماريا صلللخرية ومغلللر 
و زانلللللاة وأكلللللوام وللللللار  وأرض مرصلللللوفة هالفسيفسلللللاء ، وملللللدافن صلللللخرية يف راهللللللا ، 

 ومبرب  يف جنوب الشارا املؤدي اىل ناهلس يف صوفني .
مغاير وملدافن صلخرية وأكلوام  أو الأبلل وتبع جنوب هر  أللبيلية وفيما خربة ال بال :  (5

 ولار  وآهار .
وتبللع جنللوب  رهللة الأبللال ومتصلللة  للا ، وفيمللا مغللاير ومللدافن صللخرية  خربددة القريددة :  (6

"فسلللاألي" واآلهللللار البدميللللة الللللت دمللللرة عللللى مللللر العصللللور وأم أللبيليللللة احلاليللللة أألي للللت يف 
 لد الزاوية .. ومن مغايرها مغار  العامود هر  مس (2)السم  غريب اخلرب البدمية 

                                                           
)أقام الياود علل بقعة النبي قدمعون قلعدة تددعل "فبدر الياهدا" وخربدة بري دة تقدع فدي ايض قدا ر   (1)

 م( .1212 باا الياود عام ب ر فالا  ه فمال التي ا ت
 )قلقيلية القديمة( .  (2)
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( كيللللومة جنلللوب 5ويبلللع جنلللوب غلللرب وبللللل وعللللى هعلللد حنلللو ) مدددماي أوالد العدددوام :  (1
أللبيلية وفيل ألبور ومبام عليل هناء ألبة  وال يعرف امساء اصحاب الببور فيل اال أللول النلا  
اعلللا ألبلللور اوالد العلللوام ، واملعلللروف تارايلللال ام اللللزهه هلللن العلللوام ألتللل  يف واد السلللباا أللللرب 

صر  هالعرا  وال يعب  انل دفن هنلا هالشلام ولعل  هلذه الببلور ألبلور أنلا  ملن أوفلاده أو الب
 اوالد عوام آ ر )وام أعلم( .

( كيللومة علن أللبيليلة 4ويوجلد يف ألريلة النليب اليلا  عللى هعلد حنلو ) مقام النبدي اليدان :  (1
ملبللام امللللذكور علللى  ريللق نللاهلس هللرألال وعلللى املبللام ألبللة وهللد مسلللد النلليب اليللا  بللوار ا

وهللاب املبللام يفللت  علللى املسلللد ، وال يعللرف هالضللبط هلل  نسللب املبللام للنلليب اليللا  أوللد 
 الرب  الكرام أم هو غهه .

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

دملرة يف الفلا املاضلية ونلزح ألرب را  عامر هلني أللبيليلة والأيبلة ،  خربة مجدل :  (11
 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 اليلل  هعللد احلللروب الصللليبية 
ون يبلق ملن أولئل  االأللوام فيملا ملا نعللم  وظمر منمم هعض العل اء واحملدثني ك لا هينلا بلاهبال ،

هلل ، إ نزللت عشلالرها احلاليلة 1111هلل ويةملر أعلم غادروهلا لسلبب ملن االبلباب ألبل  علام 
ألبلل  وللوايل مللالتني وجسللني بللنة ألادمللة مللن جنللوب الللبالد وابللتو نتما لتللوفر املللاء فيمللا ويللث  

بوم منلللل ، ولوجلللود مسللللد كلللام يوجلللد هئلللر ملللاء نبلللع يف هبعتملللا وكلللام الرعلللا  واملسلللافروم يسلللت
 ع ري ألدا يف ذل  املكام وهذه العشالر هي :

وأصلمم من ألريلة "هريلر" ملن أع لال غلز   ال ع ية والحاج حمدان في حمولة قريم :  (1
وهم من أألدم العالالة يف أللبيلية وتوجد هومسمم )هركلة عأيلة ، وبلدر  عأيلة( ومكاع لا 

 ت هابم جدهم عأية .جنوب هر  فرم فتوح ولع  ألرية رأ  عأية مسي
نزلوهللا اوالل مللن "يللالو" نللواوي البللد  إ حلبمللم هعللد ذللل  الارقدديه وهددم  ال قراقددع :   (2

هعشللللراة السللللنني آل بللللعاده وهللللم مللللن "يللللالو" ايضللللال ، ويللللذكر آل بللللعاده اعللللم أليسلللليوم 
 ولعلمم من هد احلريش هن كعب هن رهيعل اهن عامر البيسية .

لبيليللة أيضللال نزلوهللا هعللد آل عأيللة هوألللت ألريللب ال وهللم مللن أألللدم عللالالة أل ال كبددايه :  (3
يتلاوز الشمر وأصلمم ا بلاراة يف هئلر السلبع ملن جلذام البحأانيلة  ، أملا هلم فيلذكروم 
أعلللم ملللن نلللواوي الألللالف يف احلللللاز ، ويبلللول هعضلللمم أم ا بارتلللل يف ليبيلللا هلللم أأللللار م 

لليل  ملن هلد بلليم العدنانيلة )وام واملعلوم أم ا بارتل يف ليبيا هم من الرباغيث أوالد أيب ا
أعلللم( . ولعلل  ا بارنللة  يف ليبيللا مللن ا بللاراة يف هئللر السللبع د لللوا يف بللليم . وكللام آلل 

يف زملللن  )لمدددرنوف يوسدددف كبدددايه(جبلللاره هلللوم يف هلللذه املنأبلللة ويلللث كانلللت السلللياد  
 )عبددد الغددافر محمددد كبددايه(االتللراك وهللم مللن زع للاء صللف هللالي ن ، وذكللر يل هلليخمم 

، ولعلمللم كللانوا يف هاألللة احلأللب و رجللوا منملللا  (1)أعللم ألللدموا مللن الدواميللة نللواوي اخلليللل 
                                                           

)وهذا قول فعيف حي  ت ر افام قدموا مع حماي  داود وقريم ونيد ونهران وفمال في وقت واحد وليم هذا   (1)
 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 عفلللاف هنلللت ع لللي علللارف العبلللد ام انلللل ال توجلللد آثلللار  بلللاره يف هاأللللة احلألللب وال 

 اة فيما آثار .توجد آلل وساين وآلل عوين
م  22/2/1242هين ا ذكر حم د صا  اخلأيب صربي يف اورا  لل كتب فيما تلاريخ أللبيليلة 

أم آل جباره من العرب الي انية واعم نزلوا هاأللة احلألب و رجلوا منملا ملع هبيلة عشلالر أللبيليلة 
وابلللم جلللدهم اللللذي كلللام يف هاأللللة احلألللب هلللو مصلللأفى اهلللو جبلللاره وأللللد  للللف ثالثلللة اهنلللاء 

بللللف ، ووسللللن ، وكايللللد( ومللللنمم احنللللدرة عللللالالة جبللللاره يف أللبيليللللة واألللللول لعلللل  ذللللل  )يو 
صلللحيحال ولكلللنمم نزللللوا أللبيليلللة اوال ونزللللت هبيلللة العشلللالر صلللوفني أوالل يف نفلللس الوأللللت وهعلللد 

( بللللنة ملللن  روجم لللا ملللن هاألللللة 51دملللار صلللوفني حلبلللت هبيلللة العشللللالر هبلبيليلللة هعلللد حنلللو )
 احلأب .

 

 ة ال برا والعشائر المحالسة لاارافيا  : حماي  قلقيلي
ظلللت أللبيليللة ألريللة صللغه  ألليلللة السللكام إىل ام نزلللت فيمللا محايلل  مللن صللوفني اجملللاور  هلللا مللن 

هللللل المتنللللاا بللللكاعا عللللن دفللللع 1221م املوافللللق 1113الشللللر  عنللللدما دمرهللللا االتللللراك عللللام 
 الضرالب وهذه احل اي  والعشالر هي :
وأصلل  هللذه احل ايلل  ألبلل  صللوفني مللن هاألللة احلأللب ،  ()داود ، فددمال ، قددريم ، نيددد ، نهددران

وأصللللمم ملللن  وال الشدددن يأصللللمم ملللن الشللليوخ نلللواوي اخلليللل  ،  وال فدددبر  )ال دددبايفه(
هلللل هلللم والصلللبارنل وهعلللد تلللدمه 1131هلللنيط يف مصلللر وألبلملللا ملللن العلللرا  نزللللوا صلللوفني علللام 

وال صلحة لبلول ملن صوفني رو  ألسم منمم اىل ا يلل نلواوي غلز  ونلزل ألسلم أ لر يف أللبيليلة 
يلزعم ام آل الشلنأي جلاءوا مللن ا يلل الم ا يلل كانلت يف ذللل  التلاريخ  لراب واللذي ع رهللا 
حم لللد أهلللو نبلللوة وايل اللللبالد هعلللد هلللدم صلللوفني والةلللاهر أنلللل أبلللكن فيملللا آل الشلللنأي هعلللد 

 رويلمم عن صوفني .
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آل الراعللي مللن وآل  لللف وأصلللمم مللن هاألللة احلأللب والبللوا  مللن جبللع  كللانوا يف هاألللة ايضللال و 
 . (1)الضراغ ة يف الل، الشرألية و وها  وكانوا يف صوفني أيضال 

وبللليأرة احل ايللل  الكلللربى البادملللة ملللن صلللوفني وهلللي داود وهلللرا ونلللزال وزيلللد وزهلللرام عللللى 
بللكام أللبيليللة البللدماء مللن آل عأيللة واهلرهلليل وأوالفمللم مللن العللالالة املصللرية وغههللا هعللد 

 أوالف معما وانضم لك  وامولة عدد ملن العلالالة املصلرية زمن ليس هالأوي  وأد لتما يف
 وغهها  يث ال يزيد عدد وامولة عن غهها زياد  كبه  ا  هالتوازم هني هذه احل اي  .

 

 رال ا  : العشائر الم رية األف  :
م ويف نفس احلببة تبريبال ويف عمد حم د علي هاها املصلري واهنلل اهلراهيم هاهلا يف ولدود االعلوا

م( ألللدم اىل ديللار الشللام االف مللن العللالالة واالفللراد املصللريني فللرارال مللن 1135 –م 1115)
دفللع الضللرالب الباهةللة الللت فرضللما احلكللام عللليمم وهرهللال مللن ا نديللة وهسللبب العنللف والشللد  
والةلللم الللذي تعرضللوا لللل مللن ألبلل  اولئلل  احلكللام وألللدر عللددهم هسللتة االف مصللري يف عمللد 

ا عللللى عكلللا ومللللا رفلللض عبلللد ام هاهلللا امللللذكور  للللب ارجلللاعمم اىل مصلللر واليلللة عبلللد ام هاهللل
ورفض دفع الدين الذي ابتبرضل من حم د علي هاها باهبال عندما  البل هل جملز حم لد عللي 

تشلللرين ثلللاني علللام  1جيشلللال واربللللل اىل الشلللام هبيلللاد  وللللده اهلللراهيم هاهلللا  لللرال فاوتللل  يافلللا يف 
العلريش فاوتلملا إ اوتل  غلز  ، وتبلدم اهلراهيم هاهلا  م وكام ألد بلببل جليش أ لر اىل1131

م وانتمللى 1131كللانوم اول بللنة   2بيشللل فاوتلل  نللاهلس والبللد  وويفللا إ واصللر عكللا يف 
م واوتللل  اثنلللاء ذلللل  السلللواو  كلملللا وللل   لللراهلس وبلللاعده يف ذلللل  1132وزيلللرام  1يف 

 لللل  ويللللث هللللزم جيشللللال االملللله اللبنللللاني هشلللله الشللللمايب ، إ افتللللت  اهللللراهيم هاهللللا دمشللللق فح
عه انيللال كبللهال إ محللاه فحلللب فبلليالم ويللث هللزم جيشللال أ للر ود لل  االراضللي الةكيللة يف أبلليا 
الصلللغرى وابلللتوىل عللللى اضلللنل فبونيلللل وأبلللر الصلللدر االعةلللم حم لللد رهللليد هاهلللا إ وصللل  اىل  
 كوتاهيللة وتللد لت الللدول االوروهيللة يف األمللر واجت للع ممهلوهللا يف كوتاهيللة يف هللمر مللار  عللام

                                                           
محمود احمد ياعي أن اقايبام الءرا مة في اللبن الشرقية و وبان افلام من  )في يواية عن  (1)

 فوفين ويحلوا عناا بعد هدماا الل اللبن و وبان( .
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م فبلرروا رجلوا ألللواة اهلراهيم هاهلا اىل الللوراء عللى ام تكلوم بللوريا كلملا وواليلة أضللنة 1133
 الةكية تاهعة حمل د علي هاها مدى احليا  هاالضافة اىل مل  مصر .

وكللام اهللراهيم هاهللا ألابلليال يف جبايللة الضللرالب ويف اجبللاره النللا  علللى اخلدمللة العسللكرية لللذل  
الشلللامية ،  اصلللة يف نلللاهلس واخلليللل  ولبنلللام ودمشلللق وجبللل   ألاملللت الهلللوراة ضلللده يف اللللبالد

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 

م إ زوفلت جيوهلل 1132عه اني يف نصليبني بلنة اهراهيم هاها بيشل وتغلب على ا يش ال
ود لللت أبلليا الصللغرى ولل  ألارهللت مدينللة ابللتانبول وكللادة تسللتويل عليمللا فتللد لت الللدول 
االوروهيلة )اجنللةا ، وروبليا ، واملانيلا ، والن سلا( و لبللت ملن حم لد عللي هاهلا بلحب جيوهللل 

رلللوز  15اتفاأليلللة لنلللدم  ملللن الواليلللاة العه انيلللة وللللل ملللل  مصلللر وواليلللة عكلللا ملللد  وياتلللة يف
م وملا ن ينفلذ حم لد عللي ذلل  جلاءة االبلا ي  االوروهيلة وضلرهت مدينلة هلهوة يف 1141

م ونزللللت ا يللللوط العه انيلللة واالجنليزيللللة تباتللل  مللللع االهلللايل اهللللراهيم هاهللللا 1141ايللللول بللللنة 
 م عندللذ أربل  حم لد عللي هاهلا املرال اىل1141وضرهت ابا يلمم عكا يف تشرين ثلاني بلنة 

وللللده اهلللراهيم هلللا الء علللن اللللبالد السلللورية ، ومباهللل  ذلللل  اعةفلللت الدوللللة العه انيلللة واللللدول 
االوروهيللة هببللاء حم للد علللي هاهللا واليللال علللى مصللر مسللتبالل هومورهللا الدا ليللة ، علللى ام يتللوارص 
وك مللا أوالده مللن هعللده االكللرب فللاالكرب ، وألللد مسيللت مصللر  ديويللل أي واليللة ممتللاز  ودعللي 

لي  لديوي مصلر ، أملا أصللل فملو ملن هللد  ألوللل يف البلبلام جلاء ملع ا ليش العه لاني حم د ع
ال لللراج نلللاهليوم ملللن مصلللر ، فلللارتبى بلللده وعببريتلللة ووسلللن بلللهتل اىل رتبلللة ألاللللد يف ا للليش 
العه للاني ، واوبللل أهلل  مصللر ونللادوا هللل واليللال علللى مصللر هعللد  للروج الفرنسللني منمللا وابللتعأفوا 

املوافبلة عللى تنفيلذ رغبللتمم فوافلق السللأام بلليم الهاللث عللى  لللبمم  السللأام العه لاني عللى
 م .1115وذل  عام 

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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بددددد العددددال ادويددددل" ، كبددددر ، )الحددددوتر  ، واسددددميل ، النددددا وي ، الحددددردان ، البددددان ، "ع
 وغههم ود   هؤالء يف محولة هرا . الشنيل ، ابو الع ا (

ود ل  هلؤالء يف محوللة زهلرام يف  )والسيومي ، وابو العدل ، والقبعه ، وابو تياب ، وتيتان(
 وامولة داود .

 ود   هؤالء يف محولة داود . )ال ابو حسنين ، والبغداد  ، والجرمي(
 محولة نزال )ال موسىاالقرع(د والفوا آل زيد ووالف فريق منمم وهم وأل)ال االقرع ( 

 والف هؤالء محولة نزال . )وال عامر ، والشن ي ، وموافي(
 

 يابعا  : عشائر مستلسة االفول :
هلل نزللت أللبيليلة 1221م املوافلق 1113ويف ودود تل  احلببة الت دمرة فيما صوفني علام 

)داود ، قدددريم ، ع احل ايللل  االرهلللع الكلللربى يف أللبيليلللة عشلللالر أ لللرى د للللت يف حتالفلللاة مللل
 وهي : فمال ، نيد(

)ال ق ميددددر ، والدددددعان ، وحسدددداين ، وابددددو خددددديج ، وعيددددام ، وقدددد اية ، وبر ددددات ، 
 والفوا محولة هرا . (1)والعويتافي ، وال وع ، وخلي  فريج (

 اقددددع وفددددريج ()وال ملحددددم ، وعددددودة ، وسددددعاده ، ولبدددداط ، والسددددويافي ، وقعدددددان ، وقر 
 والفوا  آل داود البباىل .

 والفوا آل جعيدي من محولة داود . )وياسين الظاهر ، والحويافي ( 
 والفوا آل نوف  من محولة داود .)قعيا ( 

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

                                                           
 )سنأتي علل ت ر تسافي  افولام عند ال كم عن    عشيرة مناا بالتس ي  أن قاء اهلل( .  (1)
 )من باقة الح ا( .  (2)
 –م 1233"ان الحجاي وفتوح وابو مريم فملوا قلقيلية بين عام )قسم منام حالف ال نهران   (3)

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

م في عام 1212خامسا  : العشائر التي فملت قلقيلية في حدود حرب 
 الن بة:

م واولللللتالل اليملللللود لفلسلللللأني تلللللدفق االالف ملللللن الالجئلللللني 1241ويف علللللام النكبلللللة علللللام  
وهللم مللن ألللرى يافللا ومنأبللة إجليلل  والسللاو  احملللاذي هبلبيليللة وهللم : الفلسللأينني اىل أللبيليللة 

)أهدالي  سدر سدابا ، وبيدداي عددن ، ومسد ة ، وأكليد  ، وسدديدفا علدي ، وعدرب القرعددان ، 
 وغههم  وابو لبدة ، وابو ملوح ، والشوب ي ، وابو حق ، وسلمه(

لر كفلللر بلللاها اللللت وأبلللتو ن كهللله ملللن هلللؤالء االجئلللني أللبيليلللة فلللزاد علللدد بلللكاعا وملللن عشلللا
)ال الولويدددد  ، وكبددددر ، وعددددكن ، والبكسددددمه ، وبدددددير ، وسددددويلم ، ابللللتو نت أللبيليللللة : 

 وغههم . والعربان ، وداود ، وعليان ، والنجاي ، والس يا(
 )أبو اسنينه ، وفءيله( .ومن عشالر أجلي  : 
 )ابو ديه ، وقلويت ، والم ا سه( .ومن الشيخ مونس : 
 )ال النيص ، ومشرفه( .ومن هيار عد  : 

 )ال الشبي ي ، والجيوسي ، وم لا ، وابو  احون ( .ومن مسكل : 
 )ال سويدان( .ومن بل ل : 

 )ال الدلو ، والنبري ي ، والقرم( .ومن بيدنا علي : 
 )ال ابو يَمن ، والدما ي( .ومن فلل : 

 

 
 
 

ة وق ددداع  دددمة م وبعدددد احدددتكل  سدددرائي  للءدددسة الغربيددد1231سادسدددا  : وفدددي حدددرب عدددام 
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 والسليدد  و يرهددا واسددتو ناا 
ال  يددر مددنام وتلددل لي وفددوا قددريبين مددن امددا ن عملاددم فددي  سددرائي  لددذلل انداد عدددد 

( أفددددعاج 5م  أ  بقدددددي )1/1221( السددددا  فددددي اح دددداءات 55) سدددد افاا وبلددددغ فحددددو
م ،  ما اتسدعت يقعدة مسداحة العمدران فيادا واندادت مسداحتاا الدل 1231عددهم عام 

 م .1231( أفعاج مساحتاا عام 5)
 

 في ت را السبر عن هدم فوفين
م ، وتبلللع يف ظلللاهر 1113كانلللت صلللوفني ألريلللة صلللغه  موهوللللة هالسلللكام ألبللل  تلللدمهها علللام 

م ضل ن 1221بيلية الشرألي على تلة مشرفة على السمول الغرهية البريبة منما ، وهي اليوم ألل
 ودود هلدية أللبيلية وأمتد اليما البناء احلديث .

 وكام يف صوفني أللعة ألدمية وصينة وهي تعترب اودى ألرى هد صعب يف العمد العه اني .
 اب التي أدت الل هدماا :لمحة تاييسية عن احوال البكد قبي  هدم فوفين واالسب

كانللت مشللليخة الللبالد يف ذلللل  العمللد للليايسلللل )يف هللللد  كللور( وا يايسلللل مللن هبايلللا روبلللاء 
االجناد من امل الي  املصريني ، ويف اوابط البرم الهاني عشر اهلللري ألاملت فتنلة هيلنمم أدة 

وأدى  اىل نزا مشيخة هد صعب منمم وتعيني مصأفى ه   وألام هليخال عللى هلد صلعب ،
ذللل  اىل وللدوص نللزاا  ويلل  هللني البيكللاة ) وألللام( وا يايسللل ، وهعللد هضللع بللنني أبللةجع 

 ا يايسل املشيخة على هد صعب .
ومللا ضللم جبلل  نلاهلس لللللزار عللني أبللعد هل   وألللام هلليخال علللى هلد صللعب ، إ عللني احلللاج 

ا يش وعبوهلا ، حم د ه   وأللام ، فبلام ا يايسلل هالتلآمر ضلدهم وأورأللوا اللذ الر اخلاصلة هل
وأ رب البيكاة الدوللة هلذل  فسلخأت علليمم وجلردمم ملن األألاعمم وولرمتمم بلكىن  يلع 

، فهللارة عشللالر هللد صللعب  ) ددوي ، وايتدداح ، وقلنسددوة(ألللرى هللد صللعب اال ثللالص ألللرى : 
 من أج  هيو مم ا يايسل ، و اردوا عساكر موبى ه   وألام فانسحبوا اىل ناهلس .

ة أمحللد هاهللا ا للزار وايل الشللام وصلليدا ، وعينللت الدولللة مكانللل حم للد هللل مللا1211ويف بللنة 
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 
ن ناهلس وعبلد صللحال ملع ظلاهر الع لر الزيلداني ، هد صعب ورد جيوط الشمايب والكرجي ع

 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 
 بللللي ام هاهلللا ا لللزاري ، فابلللرا البيكلللاة اىل الشلللام هعلللد ملللوة يوبلللف ا لللرار ، وأبلللتأاعوا
احلصول على متسلل ية نلاهلس ملوبلى هل   وأللام ، ومشليخة هلد صلعب حمل لد هل   وأللام ، 

 فعاد العداء هينمم وهني هيوخ البالد .
فهللارة النللواوي فللوور  موبللى هلل  زيتللوم هال للل ، وصللار يتحللرط هالعشللالر املناهضللة لللل ،  

ى هل  عللى فوهام العسليل أود هيوخ الشتيواة وبلنل ولكنل ابتأاا اهللرب ، وأللبض موبل
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 

 هل . "هدم صوفيلن" 1226متسل ية ناهلس وذل  بنة 
اصللره وسللن أغللا الن للر ، فابللتأاا موبللى هلل  ولكللن ن يألل  االمللر لللل ويللث تللويف مؤيللده ون 

 وألام أم صص  على متسل ية نلاهلس ملر  أ لرى ملن وايل الشلام ، ك لا وصل  عللى مشليخة 
هلللد صلللعب ألبلللعد حم لللد هللل   وأللللام ، وأثلللار ذلللل  غضلللب ا يايسلللل فحرضلللوا عشلللالر هلللد 
ره صعب على عدم االنبياد ألبعد هل  ون  لرب موبلى هل  إ ضلاعمم ، ومللا ملر هاهلا اللدو 

، اهلللراهيم هاهلللا )مبعلللوص وايل الشلللام( ورضلللل موبلللى هللل  عللللى ا يايسلللل ، فتحصلللن حم لللود 
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 

ايل عكا )وهو من ممالي  ا زار( فورب  اليل جيشا ليلربه على التسلليم فلرفض هاها ا زاري و 
فما مللا وألصللفما هاملللدافع ولل  دمللرة وتشللتت أهلمللا ورولللت عشللالرها اللللى أللبيليللة اجملللاور  

 . قمدين ا ا ال رد . وكام ألالد ا يش (1)واىل صيدا  ولكرم وغهها

                                                           

 م ( .1215هد الموافق عام 1222) ان تلل عام  (1)
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، (2)قدددريم ، وفدددمال ، ونيدددد ، والراعددددي وعشدددائرها التدددي فملدددت قلقيليدددة هددددي : )داود ، و 
 وفبر  ، ونهران ، والشن ي ، وخلف( و يرها .
أألارب آل االهبر من كفر ثللث ويلث رول  ويح  مناا الل فيدا  ول رم : )ال االققر( 

جللدهم هعللد هللدم صللوفني اىل ألريللة جيللت إ انتبلل  اىل فلللل إ نللزل كفللر ثلللث وع للر هنللوه عزهللة 
 . (3)االهبر وبكنوها 

اهراهيم هاها أرهعني أبهال من وجمالما مع الشليخ حم لود علود  اىل البلد  وملنمم احللاج  وأ ذ
عبلللد ام اللللداود هللليخ محولللللة داود ، وهنلللاك هوابلللأة حم لللد أغللللا الن لللر متسللللم البلللد  أ لللللق 

( ألرهللال فديللة عللن كلل  هللخ  ، وأ لللق بللراح حم للود عللود  ا يوبللي لبللاء 51بللراومم لبللاء )
 . (4)ومنع من التد   يف هيء الفي ألرط فدية عن نفسل 

( ملللع ا لللتالف هسللليط يف ألصلللة 542  3وكلللذل  ورد هلللدم صلللوفني يف تلللاريخ ا لللرب  )ج 
هللدمما عللن الروايللاة السللاهبة ويللث ذكللر ا للرب  أم الللذي هللدمما هللو عبللد ام هاهللا العةلليم 

ملللا وايل الشلللام وانلللل واصلللرها بلللتة أيلللام وجللللب اليملللا امللللدافع ملللن يافلللا وضلللر ا  لللا فأللللب أهل
 األمام فومنمم .

 
 

أما رواياة اه  أللبيلية عن تل  احلادثة فذكر هيوخ منمم ام الذي هلدم صلوفني هلو اهلراهيم 
 . (3)هاها وذل  هسبب امتناا اهلما عن دفع الضرالب

                                                                                                                                                    

)ونيعم محمود احمد الراعي ان اقايبام الءرا مة في اللبن و وبان يحلوا عن فوفيدن     (2)
حيا أ  ان ال الراعي في قلقيليه كاءوا من الّلبن بعد هدماا ( وااليكا ان الع م هو ال 

 الشرقية .  
      -252"ع 1)ويد ت ددر هددذه الحددوادو فددي تدداييخ كبدد  فددابلم والبلقدداء الحسددان النمددر ج  (3)

 " ( .212ع-231"ع 5" وفي  تاب بكدفا فلس ين لم  سل مراد الدباغ ج235ع
 "( .235ع-252"ع 1) حسان النمر ج  (4)

حمد فالا الس يا فبر  في اوياقدة افده  لدا مدنام تجايدم كمد  ليءدمه الدل قافلدة )وت ر م  (3)
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  
 كفال .  حم د صربي وكام أمام مسلد ها صفعل

 
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 
ر الوالي ف لدا منده ان يوافد  سديره للحدج وبعدد الحدج يعداقبام وفدر الغريدا فلقدا وأيس  من اخب

"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 

فددمال وقيدد  هددو الشدديخ محمددد الب دده قدديخ حمولددة كبددايه "وت ددر لددي امددين محمددد مددن ال حمدددان 
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 

يم الحمدان النمال وأف ر ال فمال تلل وقالوا ان عبد العميم المذ وي قت  بق ع أخرون افه عبد العم 
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 

  أعلم( .الشيخ "واهلل
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تبليم يف هاأللة احلألب ألبل   )داود ، وقدريم ، وفدمال ، ونيدد ، ونهدران(كانت عشالر أللبيلية 
أللبيليلللة ، وتعلللود أصلللول هلللذه العشلللالر ألبللل  هاأللللة احلألللب اىل أصللللني  رويلملللا علللن صلللوفني يف

  تلفني :
وكانللت يف هاألللة  )داود ، وقددريم ، وفددمال(الدواميللة مللن أع للال اخلليلل  ومنمللا عشللالر  االول :

 احلأب عشه  واود  وجد هذه العشالر داود االكرب .
 ارب الكريشام يف معام .ويذكروم أعم أأل )نيد(املعاينة من معام وهم عشه   ال افي :

، وأليلل  أصلللمم مللن  لله  ويفللا  (1)أمللا )آل زهللرام( وهللم يف وامولللة داود فبيلل  هللم إ للو  داود
نزلللوا هاألللة احلأللب وصللاهرهم جللد آل داود ومنمللا نزلللوا اىل صللوفني فبلبيليللة وهللم مللن أوللالف 

 آل داود .
م ملن صلانور نلواوي ويلذكروم أعل )ال خلدف(ومن عشالر أللبيلية اال رى الباألانيلة األصل  : 

 جنني نزلوا هاألة احلأب فصوفني فبلبيلية ووالفوا آل زهرام .
وأصللللمم ملللن جبلللع نلللواوي جنلللني نزللللوا هاأللللة احلألللب أوالل إ  رجلللوا منملللا ملللع  )وال القدددوان(

 غههم من العشالر اىل أللبيلية .
 حأانية .وهم من العرب الي انية من ألبيلة جذام وألي  من ممره من محه الب )وال كبايه(
يف وامولة زيد كانوا يف هاألة احلأب وا تلف يف اصلمم ألب  ذلل  فبيل  أصللمم  )وال برهم(

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

وم اعللللم نزلللللوا هاأللللة احلأللللب و رجللللوا منمللللا ملللع هبيللللة العشللللالر اىل أللبيليللللة يللللذكر  )وال عسافددده(
ووللللالفوا آل زهللللرام يف وامولللللة داود ، وأصلللللمم ألبلللل  ذللللل  مللللن آل عفانللللل هلللليوخ احلللللواتره يف 

 بلفيت .
أما هبية العشالر املختلفة األصول يف محاي  أللبيلية فسنو  عللى ذكرهلا عنلد احللديث علن كل  

 عشه  هالتفصي  .
                                                           

 )حسا يواية عن محمد علي فالا  ه فمال( .  (1)
 )ولعلام من الدوايمة( .  (2)
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 فسا عشائر داود وقريم وفمال في قلقيلية ت ر
 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 ذللل  مللنمم عبللد الللرزا  اهللو هكللر العلللي ، وحم للد علللي صللا   للل نللزال ، واحلللاج 

اهيم رهلللليد عبللللد ام داود ، وجللللدي عبللللده عبللللد ام وسللللن بلللللي ام داود أبللللعد نوفلللل  ، واهللللر 
)و تدداب ،  ) تدداب بكدفددا فلسدد ين لم دد سل الدددباغ(وغللههم وك للا ورد يف هأللوم الكتللب 

 تاييخ كب  فابلم والبلقاء إلحسان النمر( .
تنتسلب اىل عللي الغ لاري الصلويف  )داود ، وقريم ، وفدمال(ويث ا ع معة مم ام عشالر 

 . (1)دفوم يف هلد  الدواميةامل
ورد يف ذكللر نسللب الغ للاري يف كتللاب عللن الدواميللة مللن  فددي ت ددر فسددا الغمدداي  ال ددوفي :

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 اخلليلل  هللو الللذي 
جلللاء ملللن املغلللرب ملللن هللللد  غ لللاره فنسلللب اليملللا فبيللل  الغ لللاري وكلللام هللليخال صلللوفيال أللللدم ملللن 
املغللرب اىل مصللر فاحللللاز ويللث أدى فريضللة احلللا إ ألللدم اىل البللد  مللع عللدد مللن احللللاج 
املغارهلللة لزيللللار  املسلللللد االألصلللى والصللللال  فيللللل وأثنلللاء الزيللللار  مللللرض فوهلللار عليللللل احلك للللاء أم 

الل وصفاء جوه وذل  عالج علتل ، فذهب اىل منأبلة اخلليل  وبلكن يسكن الريف لنباو  هو 
 يف الةاهرية ، وهفاه ام .

"عبددد وتللزوج الشلليخ أمحللد الغ للاري مللن عاللللة ايب عللالم يف الةاهريللة ، ورزألللل ام هولللدال  مسللاه 
ومللا هلب ابللتخدمة الدوللة جاهيلال للضللرالب ، وتلويف أهلوه ودفللن يف الةاهريلة وللل مبللام  الددايم"

 هسيط معروف يزوره النا  .
ويعللود نسللب أمحللد الغ للاري اىل األهللراف 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 

                                                           
 م وأقاموا علل بقعتاا مستعمرة( .1212)دمر الياود هذه البلدة عام   (1)
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بدن  (2))عبد السدكم بدن مشديش بدن أبدي ب در بدن علدي (1)ألريش العدنانية وأبم أهيل الكامل 
بدن عبدد العميدر بدن عبدد اهلل  (1)بن عيسل بن سالم بن كعسر بن علدي بدن أحمدد (5)حرفه

بن ادييم االفغر بن أدييم اال بر بدن عبدد اهلل بدن حسدن الم ندل بدن الحسدن بدن علدي 
 . (3)ابن أبي  الا  رم اهلل وكاه بن عبد الم لا بن هاقم القريشي(

 مناألللب الشلليخ عبللد السللالم االمسللر مللع ا للتالف وورد امسللل يف كتللاب تنبللي  روضللة االزهللار يف
)عبد السدكم بدن مشديش بدن أبدي ب در هسيط يف هعض االمساء ويف عددها ويث جاء فيل : 

بددن يواح بددن عيسددل ابددن ابددي القاسددم بددن مددروان بددن حميددده بددن علددي بددن عبددد العميددم بددن 
 ادييم( .

ن عبد القدادي بدن أحمدد بدن )عبد العميم ب ويف رواية أ رى يف نفس الكتاب "لعلما االرج "
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 

، واملؤر للوم ا عللوم أم عبللد ويف عللددها راجللع اىل  للول العمللد وعللدم وفةمللا مللن ألبلل  الللروا  
السللللالم هللللن املشلللليش هللللو ا للللد االعلللللى للسللللاللة العلويللللة يف املغللللرب ، وال اتلللللف أوللللد علللللى 
انتسللاهل لتللل  الدووللة الشللريفة الأللاهر  ، وأم نسللبة ينتمللي اىل أدريللس االكللرب هللن عبللد ام هللن 

ألللد فللر مللن  وسللن هللن احلسللن هللن علللي اهللن ايب  الللب كللرم ام وجمللل ، وكللام ادريللس املللذكور
هللل هبيللاد  احلسللني 162احللللاز اىل املغللرب هعللد فشلل  ثللور  ألللام  للا االهللراف يف احللللاز بللنة 

هللن علللي هللن وسللن هللن احلسللن هللن علللي اهللن أيب  الللب كللرم ام وجمللل ويللث هللا وا املدينللة 

                                                           
 ( .23ع 1)حسا ماويد في المنجد الم تبة الشرقية ، و ما ويد في اعكم المي لي المجلد   (1)
بو ب ر بن علي" وسق  "علي" في النجد ، وفي اعكم المي لي "حرمه" بدل )في المي لي "ا  (2)

 حرفه( .
 )في  تاب تنقيا يوفة االنهاي ت ر "يواح" بدل حرفه( .  (3)
 )في الم دي السابق ت ر "حميده" بدل أحمد( .  (4)
  وي"(.)وفي  تاب اعكم المي لي أن اسم "مشيش" هو "سليمان" وأن اسم "أبي ب ر" هو "من  (5)
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بلي املنور  وعبوا هيت املال وكام وايل املدينة ع لر هلن عبلد العزيلز اخلألايب يف زملن اخلليفلة العبا
موبللى اهلللادي إ غادروهللا اىل مكللة فوربلل  اللليمم الللوايل جيشللال هبيللاد  حم للد اهللن بلللي ام هللن 

وهلزممم وألتل  يف هلذه املوألعلة احلسلني اهلن عللي هلن  "فدخ"علي العبابي والتبى  لم يف موألعلة 
)أدييدددم ، وسلللن رليسلللمم وألتللل  علللدد ملللن االهلللراف وأبلللر هعضلللمم وفلللر أثنلللام ملللنمم  لللا : 

ام هن وسلن هلن احلسلن هلن عللي اهلن أيب  اللب كلرم ام وجملل ويلث فلر اهناء عبد  ويحيل(
ادريللللس اىل املغللللرب والتلللللو اىل الربهللللر يف مدينللللة وليلللللي فنصللللروه وأبللللس دولللللة االداربللللة بللللنة 

هللل ، وفللر صللال اىل هللالد اللليلم ويللث ابللس فيمللا دولللة ، ويف زمللن هللاروم الرهلليد ركللن 112
تللل علن اللد ول يف معركلة وامسلة معلل ومناجزتلل ولل  ألاللده الفضل  هلن صلال الربمكلي ملن مما ل

هللل ويللث بلللن يف هغللداد وكلللف اخلليفللة جعفللر الربمكللي  رابللتل 116ابتسلللم لللل صللال بللنة 
هلل وكلام واليملا ابلحق هلن حم لد هلن حم لد هلن عبلد 112أما ادريس فوصل  مدينلة وليللي بلنة 

ومنما أورهل ألبيلتل واجاره إ اوتل   احل يد فالتلو ادريس اليل وا ربه هنسبل فناصره هببال  الربهر
تل سام وغلب امهها حم د هلن  لزر امله جلراوه ملن زناتلل فبايعلل واأللام  لا ملد  وهلىن مسللده 

 هل .113هل ، وأين ابتياللل على املغرب االألصى بنة 114فيما بنة 
اروم الرهليد وتزوج ادريس من الربهر من امرأ  امسما كههه )وألي  كنلزه( وألوي امره ، وعلم هلل هل

العبابي فورب  اليل رجالل امسل بلي ام هلن جريلر ولببلل )الشل اخ الي لامي( اللذي اوتلال عللى 
هلل ودفلن 111ادريس وركن من د  السم لل واهلرب اىل هغداد وتويف ادريس على اثرهلا بلنة 

 يف هلد  زرهوم .
 في ت ر السبر عن ادييم ال افي وأبنائه :

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

وملللا غلللب اهللراهيم هللن االغلللب  لللول وألتلللل عمللد هالوصللاية عليللل أليب  الللد هللن يزيللد  "بالددول"
هل ، ويعترب ادريس الهلاني هلو املؤبلس احلبيبلي 111هن اليا  العبدي الذي هايع ادريس بنة 

( عامللال 15لدولللة االداربللة إ ألتلل  ادريللس الهللاني ابللحق هللن حم للد الللذي ناصللر اهللاه وع للره )
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فغضللب عليللل الربهللر إ صللاحلمم وهللىن ادريللس الهللاني مدينللة فللا  وجعلمللا عاصلل تل وتللويف بللنة 
 . (1)هل 213

بلللي ام هللن عبللد ام هللن وسللن علللى تل سللام وكللام ادريللس الهللاني ألللد وىل اهللن ع للل حم للد هللن 
 . "بالدولة السليمافية"وابتب   ا هنوه ومسيت 
 ( ولدال وهم :11عبب ادريس الهاني عشر  اهناء وألي  )أوالد ادييم ال افي : 

اللللذي وكلللم هعلللد أهيلللل وملللن ذريتلللل آل السلللاداة يف مصلللر، وألسلللم محمدددد بدددن ادييدددم :  (1
 . (2)حم د هالد املغرب هني أ وتل اله انية

وكلم تل سلام وترغلل وملن عببلل هنلو محلود اللذين أبسلوا هللم دوللة يف  عمر بن ادييدم : (2
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 

ن تيم هلن هرملز هلن ولاين هلن ألصلي هلن يوبلف اهلن يوهلع هلن ورد هلن ام هن عبد ا بار ه
ايب هأال علي هن امحد هن حم د هن عيسى هن ادريلس هلن ع لر هلن ادريلس" ، وتلويف اهلو 

 . (3)احلسن الشاذيل املذكور يف محيهراء هصحراء عيذاب يف جنوب مصر
وللر النسلر   صل أ وه حم د  كم ببتل و نلل ويتألاوم وأللعلة القاسم بن ادييم :  (3

ملن هلالد غ لاره ، وملن ذريتلل هنللو ع لرام هفلا  ملن ذريلة صللال احللو ي هلن حم لد هلن صللال 
، وهللم هببللاء أهلل  البيللت هنللاك والسللاكنوم هبيللت جللدهم  (4)العللوام "الهالللث" هللن البابللم

 أدريس .
 وكم هالد هواره وتسول وتازي وهالد ألبال  غياثل . داود بن ادييم :  (4
  كم البصر  والعرالش وأصيال .    يحيل بن ادييم :  (5
 وكم هالل وأزمور وتامسنا وبال . عيسل بن ادييم :    (6

                                                           
 )قي  مسموما  ، وقي  اعترفت حبة عنا في حلقه فمات( .  (1)
 )ولع  اخوته اآلخرين  افوا فغايا ( .  (2)
 ( .251)عن  تاب تنقيا يوفة االنهاي ع  (3)
 )عن مقدمة بن خلدون( .  (4)
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 وكم وليلي واع اهلا .حممة بن ادييم :    (1
وملللن ذريتلللل الفلللواته والعوابلللا يف ليبيلللا ملللن هلللد  ليفلللة "فيتلللور" عبدددد اهلل بدددن ادييدددم :   (1

العزيلز هلن عبلد البلادر ويوبف "اهو عوبلل" اهناء احلاج عبد ام املعروف هنبيل  هلن عبلد 
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 

هلبالد هالعلي نسبة اىل جب  العلم املدفوم فيل عبد السالم هن مشيش والواألع ألرب تألوام 
املغرب ، ومنمم محاي  "داود ، وهلرا ، ونلزال" يف أللبيليلة "ومسلاره ومنصلور" يف  له  هلد 
صللعب وكهلله مللن أهلل  الدواميللة وهللم مللن ذريللة امحللد هللن عبللد السللالم ك للا مللر معنللا وهللو 
املعلللروف "هومحلللد الغ لللاري" امللللدفوم هالةاهريلللة ونسلللب اىل غ لللاره ألنلللل أللللدم ملللن هالدهلللا 

ربهللر وهللالد غ للاره تبللع رللال املغللرب وألللد بللكن االداربللة هالدهللا هعللد وغ للاره ألبيلللل مللن ال
 زوال ملكمم وتبع هني  نلل غرهال وتأوام هرألال .

 ليس لل هوم يذكر .علي بن ادييم :    (2
 وكم مكنابل وتادال .أحمد بن ادييم :   (11

ونشللبت اخلالفلللاة واحلللروب هلللني اهنللاء ادريلللس وانتبللللت نتيلللة ذلللل  أمللالك عيسلللى والبابلللم 
 . (1)لذين ثاروا على ا يم ا حم د اىل ع ر هن ادريسال

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 

ه مصللالل هللن وبللو  وأهبللاءه علللى ادريللس لعبيللد ام الشلليعي الفللا  ي يف تللونس علللى يللد ألالللد
هللل ، إ ركللن احلسللن احللللام هللن حم للد هللن البابللم هللن ادريللس مللن 312فللا  إ نكبللة بللنة 

االبيالء على فا  ون يأ  االمر فيما اذ ها ل البالد الشيعي موبى هلن ايب العافيلة ملن هلد 
اىل أللعلة ولللر ايب نلزول ملن مكنابلل واوتلل  فلا  وأ لرج مللا تببلى ملن االداربلة منمللا فلذهبوا 
هلللل وكلللام 313النسلللر يف جبلللال غ لللاره يف هلللالد الريلللف وا لللذوها معبلللالل هللللم كلللام ذلللل  بلللنة 

رليسلللمم حم لللد هلللن اهلللراهيم هلللن حم لللد هلللن البابلللم هلللن ادريلللس وملكلللوا هلللالد الريلللف هعلللد زوال 
                                                           

 ( .13/ أ /ع 1)دائرة المعايج االسكمية مجلد  (1)
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ملكمللم هفللا  اىل أم ألضللى االمويللوم يف االنللدلس علللى آ للر ملللوكمم فيمللا وامسللل احلسللن هللن 
هن حم د هن البابم هن ادريس عللى يلد الباللد غاللب واللوزير صلال هلن حم لد هلن البابم كنوم 

هللللل يف عمللللد اخلليفللللة احلكللللم هللللن الناصللللر األمللللوي وأ للللذوهم اىل 363اهللللراهيم التليلللليب بللللنة 
 هل ونزلوا بوار العزيز معد هالباهر  .365االندلس وهعد بنتني رولمم اخلليفة اىل مصر بنة 

 ت من األدايسة في المغرب و يرها :في ت ر اسماء اعكم وعائك
نسلبة اىل جبل  العللم أللرب تألوام يف رلال املغلرب وينتسلبوم قرفاء العلدم "العلميدون" :  (1

اىل جدهم عبد السالم هن مشيش املذكور وال يزال ألربه موجودال يف جبل  العللم وعليلل ألبلة  
هلل ألتللل 662الل علام كبهه ويكهر النا  زيارتل ويث كام من االولياء الصلاحلني تلويف مبتلو 

، وهلللو  (1)اهلللن أيب الألللواوني الكتلللامي وللللل ربلللالة منسلللوهة اليلللل تلللدعي "هللللر  الشلللرف"
،  (2)تل يللذ البأللب الصللويف اهللو مللدين هللعيب وابللتاذ الللويل الصللا  اهللو احلسللن الشللاذيل

يف غللز  والبللد  وجللدهم حم للد هللن  )ال العلمددي(ومللن ذريللة عبللد السللالم هللن مشلليش : 
 )داود وقدريم وفددمال(يف جباليلا وأهل  الدواميللل وملنمم محايل  أللبيليللة عبلد السلالم مللدفوم 

وهم من ذرية امحد هن عبد السلالم هلن مشليش املعلروف  )سمايه ومن وي(ومحاي  الأهه 
 هالغ اري الصويف املدفوم يف الةاهرية .

هلاني ومؤبلس هللد  هفشلاوة )علدي بدن موسدل بدن ياقدد( ومن ذريلة عبلد السلالم امللذكور : 
هللل هناهللا علللى جبلل  هللاهق هعللد بللبوط غرنا للل آ للر 116ال املغللرب ألللرب تأللوام بللنة يف رلل

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 

اهللدين ولتكللوم  للط دفللاا عللن هللالد املغللرب مللن املعتللدين االبللبام ثغللرال مللن ثغللور املسللل ني اجمل
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 

فا  وأألام هفا  إ انتبل  اىل هفشلاوم وويل االدريسي اهو احلسن : ولد يف غ اره من اع ال 
                                                           

 )وهي ويقة في السكلة النبوية( .  (1)
 ( .23ع 1)اعكم المي لي مجلد  (2)
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ألضاءها إ ترك البضاء وصار  اهد االفرنا على السواو  إ رو  اىل املشلر  وزار علدد ملن 
 . (1)هل154هل وكام مولده عام 211البلدام ، وتويف يف ادل معوط يف لبنام عام 

 الشرفاء المافيون .  (2
 الريسيون . (5
 الشبيايون .  (1
 ال اهريون .  (3
وهم من ذرية صال احلو ي هن حم د هن صلال العلوام هلن البابلم هلن ادريلس حو يون : ال  (6

. 
 يف فا  وهم من ذرية صال احلو ي املذكور اعاله .العمرافيون )بنو عمران( :   (1
 التوفسيون )أه  داي القي ون بسان( .  (1
 ال البيون .  (2

 الغالبيون .  (11
 ومنمم آل الدهاغ من يافا .الدبا يون :   (11
 ومنمم آل كتانل هنواوي  ولكرم .افيون : ال ت  (12
 نسبة اىل هلد  هفشاوم املذكور  أنفال .الشسشاويون :   (13
 الود يريون .  (14
 الديقاويون .  (15
 المي اييون .  (16

ومملللن ينتسلللب اىل االداربلللة امللللؤرخ النسلللاهل ادريلللس هلللن امحلللد هلللن ايب هكلللر هلللن ايب هكلللر زكلللري 
درر البميللة وا للواهر النبويللة( ط علللى احللللر احلسللني العلللوي امللبللب "هالفضلليلي" لللل كتللاب )اللل

هلل وذكلر فيللل أنسلاب هللد عبلد السلالم هللن مشليش الشللريف 1316 –هللل 1261جلزءام بلنة 
 االدريسي وغههم .

                                                           
 ( .21ع 3)اعكم المي لي ج  (1)
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هللل 1311وأمحللد السللبيعي مللن "دويللر  السللبع" يف املغللرب وهللو روالللل كللام موجللودال هعللد بللنة 
 م .1123املوافق 

للللي هلللن امحلللد البلللادري احلسللليد ، فاضللل  مغلللرب موللللده وأمحلللد البلللادري هلللن عبلللد البلللادر هلللن ع
 م .1121 –م 1641هل املوافق 1133 –هل 1151ووفاتل هفا  من 

 ( ورألة يف  زانة الرهاط هاملغرب .35لل كتاب )نسب الشرفاء العل يني( )
م وهلو امحلد هلن عللي 1611 –م 1564هلل  املوافلق 1121 –هلل 211وامحد الشريف من 

سل  عبلد السلالم هلن مشليش االدريسلي احلسلد ، اهلو العبلا  ، علارف هن امحد هن علي من ن
هاالنسللاب ، مولللده ووفاتللل يف هشفشللاوم يف املغلللرب ويل اخلأاهللة فيمللا إ البضللاء رغللم منلللل إ 
تركللل وع لل  يف تللدريس الفبللل ألللف كتبللال منمللا : )هلللر  أنسللاب هللد عبللد السللالم هللن مشلليش( 

 .  (1)كتاهلاوردها صاوب كتاب )مرآ ( )احملابن( يف  
وأهلللو العلللوم حم لللد احلللللويل وهلللو الشللليخ حم لللد اهلللو العلللوم هلللن عللللي هلللن بلللان الغلللزي البلللادري 
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 

هللل ، ك للا وفللر هئللر يف 116يللل وهللىن الضللري  ووفللر البئللر وهللىن املنللار  بللنة عللني في للا هعللد عل
جللوليللل اليللزال ص لل  امسللل هئللر اهللو العللوم ، وهللو الللذي عللاجل هنللت الشلليخ عيسللى السللنيوي 
املريضللة وهللفاها ام علللى يديللة وزوجمللا اهوهللا لللل ك للا وللدثد ذللل  عللدد مللن كبللار السللن مللن 

م التصلوف عللى الأريبلة البادريلة في لا يبلدو ملن هلماب تل  النواوي ، تلبى الشيخ اهو العلو 
م  للرج 1422هللل املوافللق 121الللدين هللن ربللالم الرملللي ومللن رضللى الللدين الغللزي ، ويف بللنة 

هلللل ، وألللد ع لللر اكهللر ملللن ماللللة 211حم للد واجلللال وملللا رجلللع انتبللل  اىل الرملللة وملللاة  للا بلللنة 
 ومن عبب الشيخ اهو العوم الغزي ا للويل : (1)عام

                                                           
 ( .121ع – 123ع 1)اعكم المي لي مجلد  (1)
 ( .13ع 1، وعن  تاب بكدفا فلس ين للدباغ ج 512)عن اعكم من ايض السكم ع  (1)
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 . (2)لسايوف ، والسير  ، وال التاكي ، وابو الادا في الرملة ويافا()ال ا
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 للرام "وأليلل  بللان" هللن  ليفللل امللبللب هفيتللور هللن احلللاج 

م مبكللل واصلللل مللن املغللرب مللن ذريللة عبللد العزيللز عبللد البللادر هللن عبللد ام الشللمه هنبيلل  واملللدفو 
امحللد هللن عبللد ام هللن ادريللس مللن االهللراف احلسللينيني مللن مشللايخ الصللوفيل يف ليبيللا تللويف بللنة 

 . (3)هل ودفن هزاويتة املعروفة هبلد  يزليا نواوي  راهلس211
ذكور ، تللويف برهللل هتللونس اهللو راوي عبللد ام هللن حم للد هللن ع للرام هللن عبللد السللالم االمسللر امللل

 هل .1111هالأاعوم عام 
 

 ت ر السبر عن مقت  عبد الدايم بن الشيخ الغماي  :
ذكرنللا بللاهبال ام عبللد الللداا ابللتخدم  بايللة الضللرالب ، إ امللم هالتعاملل  مللع معارضللي الدولللة 

غارهللة فحلوكم ووكلم عليلل هاالعللدام ، وألألع رابلل يف بلاوة هللاب اخلليل  يف البلد  ، فوأللام امل
لللل مبللامني هنللاك مبللام فللو  املكللام الللذي بللبط الللرأ  فيللل ، ومبللام فللو  جهتللل و للا اليللزاالم 

 موجودين .
 
 
 
 

 تأسيم بلدة الدوايمة وتسميتاا :

                                                           
دفون بسديدفا )وليم هذا ب حيا فصل السايوف والتاكي والعلمي هم من تيية علي بن علديم المد  (2)

علي من تيية عمر بن الس اب ،  ما ويد تلل في قجرة العمرية والمسادين في  تاب تاييخ قرف 
 ( .133ع – 135االيدن لبيل ع

 ( .153)عن  تاب تنقيا يوفة االنهاي ع  (3)
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عللى أثللر مبتل  عبللد اللداا تللرك اهنلل الوويللد "الشليخ علللي" هللد  الةاهريللة ونلزل  رهللة "اجملدلللل" 
، ونشلللوة عالأللللة مصلللاهر  هينلللل  (1)اتره واهلللو ألألللاماىل الغلللرب ملللن الةاهريلللة بلللوار منلللازل الزعللل

( كيلومة وابلتو ن 2، إ انتب  الشيخ علي اىل رهو  تبع هر   رهة اجملدلل هنحو ) (2)وهينمم
فيما هو واوالده وهىن زاويل للعباد  ودار بكن لل ولعاللتل ، وا لق عليما ابم "الدواميلل" نسلبة 

 عدمل العه انيوم ظل ال وعدوانال .تي نا هابم والده "عبد الداا" الذي ا
تللويف الشلليخ علللي يف الدواميللة ودفللن فيمللا علللى جبلل  واأللليم علللى ألللربه مبللام يبللع غللريب الدواميللل 

( كيللومة ا للق عليلل جبلل  الشليخ عللي حتليط هلل أهلللار ورجيلة كهيفلة ، وكلام اهلل  4هنحلو )
 . (3)تل  البالد يزورونل للتربك هل يف منابباة  تلفة

 

 وايمه :عشائر الد
( عاللللل صللغهه بللكنت  يعمللا يف البريللة يف 11( عشللهه و )21تتللولف عشللالر الدواميللل مللن )

فلللةاة زمنيلللل متفاوتلللل تلللةاوح هشلللك  علللام ملللا هلللني البلللرم السلللاد  عشلللر والبلللرم التابلللع عشلللر 
لل للليالد أي منلللذ االولللتالل العه للللاني للللبالد الشلللام او ألبللل  ذللللل  هبليللل  ، وملللن عشللللالر اوالد 

ملللذكوره أدنللاه ، وهعللد وللني تللرك الزعللاتره وغللههم  رهللة اجملللدل وانتبلللوا اىل املوألللع الشلليخ علللي ا
 ا ديد وبكنوا جانب اوالد الشيخ علي .

 
 
 
 

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

                                                           
 )وهم االن في دير فسان قمال الدوايمه( .  (1)
هو الشيخ "حسين بن احمد ال يكفي" وهو )واف  المعاتره من خربة البرج في دويا وكدهم   (2)

 اول من س ن في الدوايمه حي  س ن هو وعائلته بعا مغايات خربة المجدله بايض الدوايمه( .
م 1253)ت ر لي ابو الم الي  "عبد الدرحمن سدليمان محمدد حمدد فدمال" افده ناي الدوايمده عدام   (3)

كمه علي" ولع  بافيه هو سكمه من احساد وافه ياا مبنل علل كب  قرب الدوايمه يقال له "ق ر س
 الشيخ علي( .
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ملللنمم  ( أم الشللليخ عللللي عبلللب جسلللة أهنلللاء : أرهعلللة31يلللروى صلللاوب كتلللاب الدواميلللل ) 
 )اعمر ، ومن وي ، واسبيتان، وخلي ( عاهوا يف الدواميل وهلم فيما ذراري كهه  وهم : 

فبللد هلللر البريللة عاليللال ورولل  رللاالل ، وابللتبر يف أللبيليللة ومللن  )كدداد اهلل(أمللا اخلللامس وهللو 
، وعل لللت ملللن حم لللد هلللاكر عوينلللاة انلللل التبلللى  (1)ذريتلللل فيملللا عشلللالر )اللللدواد وهلللرا ونلللزال(

ل ملن ملن ديللر أهلام "نلواوي البلد " التبللى  لم يف صلويل  غلرب ع للام وذكلروا للل اعللم ب اعل
مللن آل هللرا يف أللبيليللة وغههللا مللن الللبالد ، وألللد هنللوا هلللم ديوانللال يف صللويل  مسللوه "ديللوام آل 
هرا" ، وعلىلاثر ذلل  فرمبلا نلزل جلاد ام اوالل ديلر أهلام وكلام آل هلرا ملن ذريتلل ورول  هعلض 

اده اىل هاأللة احلألب وعنبتلا وأألللول لعللل  لرج ملع جللاد ام ملن الدواميلل هعلض اهنللاء اوالده واوفل
ا وتللل منصللور او اع للر او حلبللوا هللل هعللد ذللل  ونزلللوا هاألللة احلأللب وكللام مللن ذريللتمم آل داود 
ونزال وهرا يف أللبيلية وعب  ومنصور ومساره يف  هه هلد صلعب وذلل  لتكلرار ابلم اع لر يف 

يللزال ابللم منصللور يف الأللهه ، وعل للت ام مسللاره ومنصللور هللم اهنللاء وسللن محايلل  أللبيليللة ، وال
عبللل  وهلللم األلللارب عشللله  داود وهلللرا ونلللزال يف أللبيليلللة ، ولللدثد عبلللد اللللرمحن اهلللراهيم حم لللود 
هرا ام ابم الذي جاء ملن الدواميلل لباأللل احلألب يلدعى وسلن اهلو االذنلني ومعلل  اعلل ملن 

 الأهه "وام اعلم" .األارهل وهم اجداد محاي  أللبيلية و 
                                                           

)وأقل فدي فدحة قدول فداحا  تداب الدوايمده بدأن عشدائر دواد وقدريم وفدمال فدي قلقيليدة مدن   (1)
تييته كاد اهلل بن الشيخ علي وتلل لعدم وكود اسم كاد اهلل في هذه العشائر ، ولم يذ ر أحد من 

كددداد اهلل فدددي قلقيليددددة  مدددا ت دددر فدددداحا  تددداب الدوايمدددده  قددديوخ قلقيليدددة هددددذا االسدددم  ولدددم ينددددمل 
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 

عقددد قددديم باسددم كدداد اهلل فددي قريددة حجددة المجدداوية  مددا سددؤالي بعددا اهددالي باقددة الح ددا" ويوكددد 
توكددد عشدديره باسددم كدداد اهلل فددي عنبتددا ويددذ رون أن افددلام مددن فددواحي السليدد  و ددذلل يوكددد فياددا 
عشدديرة "عبددد الدددايم" ولوكددود االسددمين فددي عنبتددا ي بددت ان كدداد اهلل فددمل عنبتددا والن ايددم كددده عبددد 

ية عبد الدايم" و ان من تييتاما العائلتين المذ ويتين فدي الدايم بن احمد الغماي  " ري ابناءه تسم
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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وانللل وصلل   للالف يف الدواميللل هللني آل الشلليخ علللي والفالوللني ألتلل  فيمللا عللدد مللن الفالوللني 
و للللرج الباتلللل  وهللللو وسللللن املللللذكور وهعللللض األارهللللل مللللن الدواميللللل اىل هاألللللة احلأللللب ومعللللل مللللن 
اصللللمارهم مهلللل  آل هللللرهم أمللللا عللللن آل هللللديب الدواميللللل اصلللللمم مللللن هللللد كلللللب مللللن ألضللللاعل 

انكلر صللاوب كتلاب الدواميللل ذلل  ، وألللال ام هلديب الدواميللل ملن ذريللة اع لر هللن البحأانيلة و 
الشلليخ علللي وليسللوا مللن هللديب هللد كلللب ، وام اهلللديباة مللن هللد كلللب هللم هللدو يبي للوم يف 

 ألريت جسه ووبلد والبدو يف جنوب اخللي  .
 . (1)وهناك جب  يف الدواميل ال يزال ص   ابم هيشة جاد ام

 س  اوالد الشيخ علي في الدوايمهوهذه قجرة تسل
 الشيخ علي هن عبد الداا هن امحد الغ اري الشريف االدريسي املغريب

 
 (2)اع ر         منصور      اببيتام     ليل      جاد ام                               

 

 د            حم د      هاهني      وسامامح                    
 

 عامر        معبد    مسلم      وسن  بالمل      بلي ام          
 

 احللوج      اهو رمحل   عيسى      حم د    
 اهوريام (3)غوامنل   جواوده   عبدالدين عدارهلهديب                                             

 

 أفخاذ عشه  هديب يف االردم           حم د          
 

 بل ام     بليم     يابني       صال      بان       اليف      اهوصبه   اهوهرار
 وعل ت ام اكرب عشالر الدواميل واليال هي :

                                                           
 ( .52ع – 53)من  تاب الدوايمه ع  (1)
 يح  عن الدوايمه قماال  ولم يبق من تييته فياا احد( .)  (2)
 م وهم مت وفون( .1212)توكد عائكت منام في ي ه فملوها عام   (3)
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وهلللم يبي لللوم يف  للليم الفلللوار نلللواوي دورا اخلليللل  و للليم العلللروب ، ويف  )هدددديا ، وسدددكمه(
 يم الببعة و يم احلسني ويف جب  النةيف هع ام وغهها .هر  االردم يف  

وذكللر املللؤرخ أمحللد عويللدي العبللادي يف كتاهللل تللاريخ العشللالر االردنيللة ام آل هللديب يف هللر  
وأللال ام لسلالمل امللذكور  (1)االردم هم من الروامنل ملن ألبيللة عبلاد وام جلدهم يلدعى بلالمل

لللده يف هللد وسللن مللن ذريتللل وذهللب اال للر ا للوام : ذهللب اوللدهم اىل هللد وسللن وكللام اخلوا
اىل فلسلللللأني وكلللللام الدواميلللللل ملللللن ذريتلللللل ، ولعللللل  الروامنلللللل يف ألبيللللللة عبلللللاد اصللللللمم ملللللن االزذ 

وجدهم رمحن هن يزيد هن ملردا  هلن ريلاح ملن هلد هلالل يف رلال افريبيلا وداود  (2)البحأانية
 اح .هن مردا  هن رياح من هد هالل يف املغرب ، او لعلمم من هد ري

واأللللول لعللل  العكلللس هلللو الصلللحي  أي ام بلللالمل جلللد آل هلللديب يف ألبيللللة عبلللاد اصللللل ملللن 
 الدواميل "وام اعلم" .

 ت ر السبر عن سبا فموح اكداد عشائر قلقيلية عن الدوايمه الل باقة الح ا :
 ألال : (3)ودثد عبد الرمحن اهراهيم حم ود احلسن هرا عن هخ  من أه  الدواميل

هلللد  الدواميللل مشللاعال هللني أهللايل البريللة ، وكللانوا متفبللني علللى ام يزرعللوا االرض كانللت اراضللي 
وصصدوا الزرا معال ، وام يبس وا احملاصي  هعلد انتملاء موبلم احلصلاد عللى البيلادر فتا لذ كل  

 عاللة ما تستحبل من الغالل وسب االتفا  .
اوالد الشلليخ علللي مللن  ويف اوللدى السللنني ا تلفللوا علللى ألسلل ة احملاصللي  ونشللب اخلصللام هللني

جمللل ومللن جمللة الفالوللني مللن العللالالة اال للرى مللن جمللة ثانيللة فتبللاتلوا علللى البيللادر وألتلل  
 الفالووم عدد من اوالد الشيخ علي .

وكام  اعل من اوالد الشليخ عللي يف احلبلول صصلدوم اللزرا فلبلغمم اخللرب ، فعلادوا اىل البريلة 
آالة احلصللللد" واجنللللدوا ا للللواعم وتغلبللللوا علللللى ومللللنمم وسللللن اهللللو االذنللللني ومعمللللم املناجلللل  "

                                                           
 )ولم يذ ر فسا سكمه هذا( .  (1)
 ( .33ع 3) ما ويد في معجم قبائ  العرب ، وويد ايءا  في تاييخ ابن خلدون م  (2)
 ي مستشسل العيون بالقدن( .)من س ان مسيم الجلمون قابله ف  (3)
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( هخصللال مللن  صللوممم هاملناجلل  وكللام 14وضللوممم وألتلل  وسللن اهللو االذنللني واألارهللل حنللو )
 وسن املذكور  وي  البامة ألوي البنية ، وع ت الفتنة يف البرية .

وتللد لت احلكومللة وأهلل  االصللالح واصلللحوا هللني الأللرفني وين االتفللا  علللى اجللالء املتم للني 
ومللن اهللةك معللل يف البتلل  مللن األارهللل  (1)البتل  عللن الدواميللل ومللنمم وسللن اهللو االذنللني امللذكوره

،  (2)فرولوا اىل هاألة احلأب وبكنوها ، وكام من ذريتمم عشالر داود وهرا ونلزال يف أللبيليلة
ولع  يف هذه الرواية هليء ملن الصلحة هلدلي  وجلود مبلام يف هاأللة احلألب يلدعى مبلام الشليخ 

، ورمبللا كللام املللذكور مللن ذريللة اع للر هللن الشلليخ علللي وانللل وسللن هللن حم للد هللن اع للر  (3)وسللن
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" .
عللن اهللخا  مللن الدواميللل ام الللذين ويف روايللة ا للرى مسعتمللا مللن حم للد منللر حم للد السللبع هللرا 

رولللوا ملللن الدواميللل هخصلللام وبللكنوا هاأللللة احلأللب ، ولعللل  اوللد ا داود ملللن ذريللة اع لللر هلللن 
الشيخ وسن واال ر عب  من اهناء منصلور هلن الشليخ عللي ، وام آل منصلور ومسلاره يف  له  

وهللرا هللد صللعب هللم مللن ذريللة منصللور املللذكور وهللم اهنللاء عبلل  منصللور ، وام عشللالر داود 
ونللزال يف أللبيليللة مللن ذريللة اع للر هللن الشلليخ علللي لتكللرار 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 

هللام )آل هللرا( نللواوي البللد  ويللذكروم اعللم مللن ذريللة جللاد ام ونللزل وفنللزل ألسللم مللنمم ديللر أ
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" .

                                                           
 )ولعله حسن عق ( .  (1)
 )وعق  كد سمايه ومن وي في ال يره حاليا ( .  (2)
 )ت ر لي تلل عبد ال ريم محمود عودة ابو  بيخ من باقة الح ا( .  (3)
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( : ذكر امحلد هلن 64من ارض السالم لعرفام بعيد اهومحد اهلواري )  وورد يف كتاب اعالم
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 .
وفاد ع رو هلن عللي الغ لاري أللد نلزل الدل عسلبالم والتحلق هعشله  ملن هلد  ولع  ام اود ا

، كانللت فيملا فنسللب اليملا وأليلل  يف نسللبل ، وهلو الشلليخ امحلد هللن عبلد ام هللن حم للد  (1)كنانلل
هن داود هن ع رو هن علي اهن عبد الداا اهو العبا  الكنلاني اجمللديل املبدبيالشلافعي ويعلرف 

هللل وانتبلل  منمللا اىل غللز  إ اىل الرملللة إ اىل 112ولللد يف اجملللدل بللنة هللايب العبللا  املبدبللي امل
 هل111البد  فالشام فالباهر  ومكل ويث تويف بنة 

 

 ت ر فسا عشيرة نيد في قلقيلية وافولاا :
يللروي كبللار السللن يف عشلله  زيللد أم اصلل  آل زيللد يف أللبيليللة يعللود اىل معللام يف هللرألي االردم 

ام واعم من جد امسل امساعي  ملدفوم يف معلام احللازيلة وام امساعيل  وأم األار م فيما الكريش
ملن الكريشلام يف معلام اصللمم ملن  (3)، ام اهلالالة واحلوارين (2)املذكور من جد امسل مسلم

 جد امسل "مسلم" من ألرية يفأل يف لواء ناهلس ، لفوألول لع  هناك  أو 

                                                           
 )لع   نافه المذ وية هي  نافه بن عوج من بني  لا بن وبره من قءاعه من حمير القح افيه(.  (1)
، وتاييخ قرف االيدن  212ع 5ويد في  تاب االفساب "معجم قبائ  العرب" لرفا  حاله ج)  (2)

، وعامان في عمان للمي لي  233، وخمسة اعوام في قرف االيدن لبولم سلمان ع 22لبيل ع
 ( .22ع
)واالفا الاواييين فسبة الدل كددهم هدايون فرقده مدن ال ريشدان  مدا ت در تلدل معت دم يبحدي  (1)

مدددن معدددان ،  مدددا ت دددر ان ال ابدددو هكلددده ومرعدددي والعقايلددده والعراعدددره هدددم هدددكل عدددن كماعددده 
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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هاألللة احلأللب لكللوم عشلله  زيللد كانللت  مأبعللي يف مسللاا االبللم عنللد النبلل  واالصللوب مللن ألريللة
 موجود  يف يف هاألة احلأب ألب  ألدومما اىل أللبيلية ، ويدل هذا ام هعض الكريشام 

ملللن هاأللللة احلألللب ، وذكلللر يل معتصلللم ر لللي وسلللني هلللالل انلللل أللللرأ يف كتلللاب انسلللاب العلللرب 
لسلل ه ألأللب ام الكريشللام يف معللام مللن وللرب يف احللللاز مللن جللد امسللل مسلللم هللن رز  مللن 

عاصللم مللن ا مللم مللن  للوالة البحأانيللة ، وكهلله مللن املللؤر ني نسللبوا  للوالم اىل مللدوا  هللد
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 ، 

هللد عاصللم مللن مللدوا ، وأذا صلل  ذللل  فعشلله  الكريشللام مللن  وورد يف كتللاب االنسللاب أم
 مدوا البحأانية "وام اعلم" .

وللليس ذللل  ههاهللت واالرجلل  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 

ض تبع هرألي هاألة احلأب هينما وهني ولة ، وألو  هاور وديلوام زيلد وهي "وادياة زيد" أر 
نللرج  ام فللر  مللن الكريشللام يف معللام وهللم اهلللوارين واهلللالالة اصلللمم مللن هاألللة احلأللب وام 
امساعي  املدفوم يف معام اصلل من هاألة احلأب وام امساعي  املدفوم يف معام اصللل اصللل ملن 

اوللد اهنالللل وامسللل امحللد وهللو جللد آل زيللد وام امساعيلل   هاألللة احلأللب وانللل هبللي يف هاألللة احلأللب
 واهنالل اال رين نزلوا معام "وام اعلم" .

أمللا هلليوخ آل زيللد فيللذكروم ام اصلللمم مللن معللام وام "امحللد املعللاني" هللن امساعيلل  املللذكور ألللد 
ألدم من معام اىل هاألة احلأب على اثر  صام ولدص هلني الكريشلام وعشله  ألباعلل ألتل  فيملا 

 ل هالل  اعل من آل ألباعل وانل عبب "زيد" يف هاألة احلأب وام زيد عبب :جد آ
 ( .(2)، والفار واهو امساعي  (1))امحد العتيق ، وهاور ، و بش ، وهرهم

                                                                                                                                                    

 
 
 )وقي  برهم ليم منام وافه من كاات دويا السلي ( .  (1)
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"( 14  – 11"  1وذكر اوسام الن ر الناهلس يف كتاهل )تاريخ جبل  نلاهلس والبلبلاء ج
ن هنلب هلن األصلي هلن دع لي هلن جديللل هلن ام آل زيد يف أللبيلية من ألبيلة الن ر هن ألابط هل

أبللد هللن رهيعللل العدنانيللة واعللم األللارب آل الن للر يف نللاهلس جللاءوا مللع محلللة االماميللة مللن هريللة 
هلورو  ألسم منمم اىل هرألي االردم ومنملا 1161مح  ورال بوريا اىل منأبة ناهلس عام 

يش العه للاني هللو عبللد ام معللام والكللرك والشللوه  ووللورام ، وكللام ألالللد الفرألللة العرهيللة يف ا لل
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 

يلللل يف نللللاهلس ، وهنلللو هلللاني يف الباروللللل يف ولللورام ، واالماميللللة واالغلللواة يف الكللللرك ، وا ور 
واالألضا  يف عللوم والكرك ، واملخاذمل والبشاهشل يف وسلبام واحلسلا والرمهلا ، وكانلت ألبيللة 
الن للر هللن ألابللط يف جنللد إ ارحتلللت ألبلل  االبللالم مللع هللد هكللره وتغلللب واألار للا رللاالل فنزلللت 
يف تغللللب املوصللل  ورلللال العلللرا  ومسيلللت هالدهلللم )ديلللار رهيعلللل( ونزللللت هكلللر األصلللى الشللل ال 

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  .
هالل مسعتما من فؤاد كايلد هلالل أم جلد آل زيلد أصللل ملن بلبيع ويف رواية عن وسني امحد 

يف احلللللاز دوم أم صلللدد ملللن أي بلللبيع هلللم ، وبلللبيع يف العلللرب كهلللهوم ، واأللللول لعلملللم ملللن 
ببيع  لدام البحأانيلة ويلث يوجلد هألن ملن هلذه الببيللة هابلم بلبيع هلن صلعب هلن معاويلل 

ت بلبيع امللذكور  أللد نزللت الكوفلة هن كهه هن مالل  هلن جشلم اهلن واهلد ملن  لدام ، وكانل

                                                                                                                                                    
م افام من نيد "هذا حسا يواية امين محمد اسماعي  الم ر  قاوي وفدؤاد  ايدد )ويذ ر  يره  (2)

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 

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

 م( .1133الل باقة قب  عام 
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هللالعرا  يف الفتووللاة االبلللالمية وكللام يوجلللد هامسمللا هالكوفلللة جبانللة السلللبيع ، ك للا يوجلللد يف 
هذه الببيلة : " هنو هاور هن ألدم هن ألادم هن زيلد هلن عريلب هلن جشلم هلن واهلد هلن جشلم 

بلللم زيلللد ملللن هلللن  لللهام هلللن نلللوف هلللن  لللدام " ، ولوجلللود عاللتلللل هلللاور يف عشللله  زيلللد وام ا
اجللداد هللاور ك للا ورد اعللاله فلعلل  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" .
ن ا مللم مللن وللرب يف احللللاز مللن وذكللر معتصللم ر للي هللالل ام آل هللالل مللن الكريشللام ملل

 للوالم البحأانيللة ومللنمم  اعللة يف هلللد  اهليللاإ ألللرب اخلللرج يف جنللد "واهلل  يف صللحة ذللل " 
وتوجللد ألبيلللة هابللم بللبيع واليللال يف وادي بللبيع ألللرب الوهللم هللني عسلله واحللللاز وجنللد وتبللع 

ق ورره )ألرب املدينلة( منازهلا هني ترهل ورينل واخلرمل ، وام ألرى رينل وهيشل وتهليت ويب يم وعبي
يف احللاز ألمي ألرى هد عبي  هن كعب هن رهيعلل هلن علامر هلن صعصلعل ملن ألليس عليالم هلن 
مضللر العدنانيلللة وملللن افخلللاذ هلللذه الببيللللة : البريشلللاة ، هنلللو ع لللر ، وهنلللو علللامر ، والسلللوده ، 

ملن هلد  وع ه ، وألد نزح كهله ملنمم اىل نلواوي الريلاض واالفلالج وعنيلزه ، ولعل  هلذه الببيللة
 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 
 لما من الوجل يف احللاز وألبلما من جند .آل ممنا يف املس يل نواوي غز  واعم ألب

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 

يعل  ي كام أملهال هن هبيب هن مسعود اهن بعيد من  ي ، وممنا هن عيسى هن حم د من ره
 هل .631بنة 

وكللام آل ممنللا وعيسلللى أمللراء عللللى العللرب يف الشللام يف البلللرنني السللاهع والهلللامن للملللر  عللللى 
عمللد امل اليلل  واذا عل نللا ام هأنللا مللن اهللن عيسللى كللام يبلليم يف هاألللة احلأللب اىل جانللب آل 



24 

مم تنت للي اىل اهللن زيللد وهللرا وداود ونللزال ، يتضلل  لنللا ام آل زيللد يف أللبيليللة او هعللض عللالال
عيسللى مللن  للي البحأانيللة وهللم آل اهللو امساعيلل  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 

هنو هاور وكانوا امراء على جرم يف العمود الغاهره وهلم ألرية تلدعي ألبلاب الشلاوريل  يف جرم  ي
جنلللوب اخلليللل  ، ولوجلللود عالللللة هلللاور يف محوللللة زيلللد ، وكلللانوا يبي لللوم ايضلللال يف هاأللللة احلألللب 
فلعلمم ألدموا مع آل الن ر من هريل مح  يف زمن االتراك وكلانوا ولفلاء هللم وليسلوا ملنمم ك لا 

 ر ألم ألبيلة العيسى من  لي كانلت تبليم يف هريلل محل  ومحلاه ، وكانلت تلل  ظن اوسام الن
 البفار مبرال لرهيعل  ي وألبلما كانت تبيم يف منأبة الفالوجة يف العرا  .

يتبلللني لنلللا ملللن ذلللل  ام كلللالم اللللراوي آل زيلللد يف أللبيليلللة هلللم األلللارب آل ممنلللا فيلللل هللليء ملللن 
هللل مللع 1161ىل هللذه الللبالد كللام حنللو عللام الصللحة واعللم مللن ألبيلللة اهللن عيسللى وام ألللدوممم ا

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 

س إ اجتمللت احل لللة حنللو هللر  ألللرى نللاهلس منمللا آل احلصللبام يف هللورين ، وآل الن للر يف نللاهل
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 معلللللم كحالللللل أم آل احلصللللام يف هللللورين ومعللللام اصلللللمم مللللن جللللد امسللللل حم للللود مللللن 

وا آل عيسللى يف هاألللة احلأللب هللي آل التيللت ، وفضلليلل والبشللوا ، وناصلللر الشللوه  ومللن فللر 
 وهم اوالد عيسى ونزلت فروا منمم اىل الأهه وبهيس )منمم آل مساره وهاور( .

ويف روايللة عللن حم للد علللي صللا   للل نللزال : ام آل زيللد االصللليوم هللم هللاور والعتيللق وهللم مللن 
 وهلم املراء جذميلل ملن جلرم  لي هلبالد غلز  وابم هاور هن بنام وا ونل  ضلر وغلامح (1)معام

، وكذل  فام آل ماضي يف اجزم هم من هد هرما  من جذميل جرم ملن  لي البحأانيلة ويف 
هللذا اكللرب دليلل  علللى ام آل  للبش ماضللي مللن آل زيللد وآل هللاور هللم مللن جللرم  للي وارجلل  

                                                           
 ( .123)ويد في  تاب فااية األيب للقلقشند  ع  (1)
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يف ارتللاح  (2)ذللل  ، امللا العللالالة الصللغه  اال للرى يف آل زيللد كنصللار و لل  واالألللرم واخلللويل
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 :
عللام احللازيللة ، تتللولف مللن عللد  فللر  ال رللت اىل هعضللما الللبعض : مللن عشللالر م (1)الكراهللني

 هصلة ما وهي :
، عيلللال مرعلللي ، عيلللال رواضلللي ، العبايللللل ، الأالونلللل ، والعراعلللره ،  (2))اهللللالالة ، احللللوارين

( واهللللللالالة فرأللللللة ملللللن الكراهلللللني تنابللللللت ملللللن رجللللل  يبلللللال للللللل (3)والعبيلللللد ، والصلللللالواة
 . (4)"مسلم"

 ايج بين ال نيد وأقايبام في معان :ت ر السبر عن التع
واذكلللر أللللول فلللؤاد كايلللد صلللا  هلللالل اللللذي ذهلللب ملللع وفلللد ملللن آل زيلللد اىل معلللام حنلللو علللام 

م وتعرفوا على األار م هناك ويث ألال هلم األار م يف معام : )ام جد الكراهني وزيلد 1245
هعللض األارهللل  يف أللبيليللة امسللل امساعيلل  وكللام لللل زوجللة ن تنلللب ، ف للرض مللر  فسلل عت زوجتللل

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 

دين ا للرين ، ويف واولده فح لللت الزوجتللام وملللا ولللدتا اجنبتللا ولللدين ، ويف املللر  الهانيللة اجنبتللا وللل
                                                           

 ولة نيد( .)ومن ال السولي عائلة عبان القوايي  في حم  (2)
، وخمسة اعوام في قرف االيدن لبولم  531)منقول عن تاييخ قرف االيدن وقبائلاا لبيل ع  (1)

، فقدد  تلددل يفددا  حالدده فددي معجددم قبائددد   22، وعامددان فددي عمددان للمي لددي ع 233سددلمان ع
 ( .1122ع – 212ع 5العرب ج

 )االفا الاوايين( .  (2)
 والباتان من اعمال فابلم وال كحات افلام من  مة()ولعلام اقايب ال كحات في  لونه   (3)
 )المذ وي وقد ويد تعليقي علل عليه في فسحة سابقه فايكع الياا( .  (4)
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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 وأليلل  فبللد فكللام مللن هللوالء اخل سللة اهلللالالة 

وم جللللد وهلللم "اهلللو هاللللللل يف معلللام واألللللار م هلللالل أللبيليلللة" ومرعللللي جلللد آل مرعللللي ، ووهلللار 
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

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

ي كللوم وألللد هينللت يف الصللفحة السللاهبة عللدم ثبللوة هللذا الللزعم الني مسعللت روايللاة أ للرى تنفلل
 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 

اهللو  الشلليخ هللالل ، فيمللا وذكللر ر للي هللالل ام هللالل ألللدم مللن معللام وهللو مللن اهنللاء عللم آل
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 

االألللدام وملللا وصلل  معللام عللرج عليمللا ونللزل صللدفة يف مضللافة الكريشللام ، ودار احلللديث علللى 
هينمم وبالوه عن هلده وعشهتل فاجلا م عللى بلؤاهلم وانلل ملن أللبيليلة وملن عشله  زيلد فبلالوا 
للللل ام عشللله  زيلللد يف أللبيليلللة هلللم األلللارب الكريشلللام يف معلللام ، ومللللا رجلللع ا لللرب األارهلللل هلللذل  

م 1245 زيلللارة متبادللللل وجلللاء وفلللد ملللن الكراهلللني اىل أللبيليلللة علللام ووصللللت هلللني الألللرفني
وبللالوا آل زيللد عللن ارض هلللم يف معللام ليشللةوها ف للا كللام مللن كللرم آل زيللد اال ام وهبللوا هلللم 

م للتعلارف ومكهللوا 1246االرض دوم مثلن وذهلب وفلد ملن آل زيلد اىل معلام يف العلام التلايل 
 د هالل وحم ود وسني هرهم ور ي هالل .هناك اببوعال ومن اعضاء الوفد فؤاد كاي
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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 
العه لللانيوم محللللة عسلللكرية اىل ا نلللوب لتو يلللد االملللن وتلللومني  الشلللام وانعلللدام االملللن ، فبعلللث

 ريللق احلللا هبيللاد  االملله عسللاف الفبللاري وانضللم اىل احل لللة كهلله مللن البباللل  العرهيللة ومنمللا 
هأللوم مللن ألبيلللة الن للر واوالفمللم مللن  للي وغههللا هبيللاد  عبللد ام هاهللا الن للر ود لللت احل لللة 

مللا وفوضللت الدولللة عبللد ام هاهللا الن للر واوالده هللل وو للدة االمللن في1161نللاهلس حنللو عللام 
، فشلك  يف نلاهلس وكوملة اداريلة هرلابلة وللده  (1)بلأة مألبلة لتلومني االبلتبرار يف ا نلوب

علللي أغللا ، وهللك  وكومللة يف البللد  وهللك  كتالللب عسللكرية والهللا ولديللل يوبللف وعه للام 
ر من البلدو ملنمم )العيألل أغا ، وكام ألد انضم اىل احل لة  وا من عرب الشام ومعمم عشال

مللللن  للللي ، والبشللللاتوه ومللللنمم الناهلسللللي ، ومللللن عللللرب الغللللور العبيللللداة وا راويللللوم "ومللللنمم 
اخل لللاط ، وا لللوهري ، واهلللو اهللللدى ، وفرولللام هللل  دروزه" اللللذي يبلللال انلللل ملللن الفرصلللاة يف 
جب  عللوم ، وبكنت تل  العشلالر جبل  نلاهلس ، واأللول لعل  عشله  اهلن عيسلى وآل زيلد 

لللوا هاألللة احلأللب  يف تللل  احلببللة واعللم جللاءوا مللع تللل  احل لللة مللن رللال بللوريا وابللتبروا يف نز 
( بللنة مللن هللذا 351هاألللة احلأللب حنللو منتصللف البللرم احلللادي عشللر للملللر  أي ألبلل  حنللو )

هلللل إ تلللل  عبلللد ام هاهلللا الن لللر نلللاهلس لللللوايل ا ديلللد عللللي 1412م املوافلللق 1222التلللاريخ 
ف أغللا ، و للرج مبللن معللل مللن الفصللال  اىل البلبللاء فبللىن أللعللة وهللك  هاهللا كيللوام ، ولللده يوبلل

وكومللة ، إ رولل  اىل الكللرك فصللاهر الع للرو وعمللد اللليمم  رابللة  ريللق احلللا إ اك لل  هنللاء 
البللالا واحلصلللوم عللللى  لللول الأريلللق اىل العلللال يف احللللاز ، وهعلللد وفلللا  االمللله عبلللد ام هاهلللا 

فسللار اهنللل يوبللف هلل  الن للر   لللة ا للرى مللن  هللل واضللأرهت مللر  ا للرى ،1111الن للر بللنة 
ناهلس اىل البلبلاء والكلرك ومعلام وولارب املنشلبني وتغللب علليمم وو لد االبلتبرار واالملن يف 

                                                           
 )بعد وفاة االمير عساج السقاي ( .  (1)
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هلللر  االردم هعلللد تغلبلللل عللللى عشلللالر الكلللرك واوالفملللم ملللن البلللدو وأجللللى كهللله ملللن العشلللالر 
 املسببة للفوضى اىل جب  ناهلس ومنما :

ه اىل  لللاعني وبللللفيت ، وعشللله  أل للله اىل كفلللر أللللدوم ، والشلللبرام اىل )هنلللو غلللازي ، واحللللواتر 
، وأجللللى الت ي يلللة ملللن الكلللرك اىل  (1)نلللواوي جنلللني ونزللللت عشللله  جبلللاره وللللل ، واحللللراداة

اخلليلللل  فعرفللللوا هاجملللللايل ، ك للللا وابللللكن عللللدد مللللن عشللللالر جبلللل  نللللاهلس مللللن عللللرب وترك للللام 
 . (2)ودويكاة يف البلباء والكرك

 

شدائر باقددة الح ددا فدي القددرن ال ددافي عشدر الاجددر  التددي  افدت تقدديم فياددا ت در اسددماء ع
 مع عشائر مع داود وقريم وفمال ونيد ونهران والسبر عن احوالاا :

ال اللال للشلل  يف ام عشللالر داود وهللرا ونللزال وزيللد وزهللرام وجبللاره كانللت موجللوده يف هاألللة 
نة واليعلللرف هالضلللبط تلللاريخ ( بللل311احلألللب يف البلللرم الهلللاني عشلللر للمللللري أي ألبللل  حنلللو )

هلل تبريبلال 1111ألدومما اىل هاألة احلأب واغلب الةن ام نزوهلا يف هاألة احلأب كام حنو عام 
 ( بنة من البرم االول من احلكم العه اني لبالد الشام وسب تبديري .311أي ألب  )

عشله  هلد وبكن معما يف تلل  العملود عشلهتام كبهتلام  لا )هنلو عيسلى ، والزالهلاني( ولعل  
هللل وهنللو عيسللى 1161عيسلى جللاءة مللن هاديللة الشللام مللع ا لليش العه للاني ك للا مللر حنللو عللام 

ملن رهيعلة  للي وهلم هنللو عيسلى هلن ممنللا هلن مللانع هلن وديهللة هلن عببلة هللن فضل  هللن رهيعلل هللن 
علللي مللن  للي الللذين نزلللوا هاديللة الشللام وفلسللأني وصللاروا ملوكللال علللى العللرب ولل  عايللة البللرم 

 . (3)ي ، وألي  ام اصلما ألب  ذل  من عيسى الفالوجي من العرا الهامن اهللر 
وكانللت عشلللالر داود وهللرا ونللزال وزيلللد ضلل ن محولللة اهلللن  (4)أمللا الزالهللاني فللال يعلللرف اصلللمم
 عيسى ويسكنوم احلار  ا نوهية .

                                                           
 )ا بر عشائر العمرو الل السلي  وفابلم( .  (1)
 ( .111ع – 115ع 2)تاييخ كب  فابلم والبلقاء الحسان النمر ج  (2)
 )وليم تلل ب ابت ، واالول ايكا( .  (3)
 وهم اقدم من ابن عيسل( .)  (4)
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( بلنة ملن هاأللة احلألب انلل ولدص  صلام هلني 11ودثد عبلد الكلرا حملود علود  اهلو  بليخ )
و "الزالهللاني" إ اصللألحوا علللى مضللض ، وألللد اضلل رة عشلله  الزالهللاني الكهلله "اهللن عيسللى" 

 لعشه  اهن عيسى ودهرة  أة للبضاء عليما .
 خ ه عشيرة المالبافي للقءاء علل عشيرة ابن عيسل :

كللام هعلللض اهللل  البريلللة يع للللوم يف كبلللاراة لصلللنع الفحلللم ، ويألبلللوم املعونلللة ملللن اهللل  البريلللة 
لزالهلاني كبلاره و لبلت ملن رجلال اهلن عيسلى املعونلل يف  لع احلألب   ع احلأب ، فع للت ا

، وكللام مللن عللاد  صللاوب الكبللار  ام يأعللم ا  يللع هعللد االنتمللاء مللن الع لل  ، وألللد اضلل رة 
الزالهللاني لرجللال اهللن عيسللى البتلل  علللى الأعللام ، لللا رجللال اهللن عيسللى الألللب و رجللوا مللع 

ونتمم ، وهلللدأوا الع للل  يف نبللل  احلألللب ، وكلللام رجلللال الزالهلللاني اىل االولللراط  لللارج البريلللة ملعللل
هللخ  مللن الزالهللاني متزوجللال مللن فتللا  مللن اهللن عيسللى وكللام يعلللم هاملكيللده فلللم يللر  لللل الغللدر 
هوصللماره ، فللراح اللرب أفللراد اهللن عيسللى واوللدال تلللو اآل للر هاملكيللد  بللرال اثنللاء الع لل  ونصللحمم 

 لل  واوللدال تلللو الواوللد  لللا  تلفللة هللالعود  اىل البريللة هللوي ولللة ، فبللدوا ينسللحبوم مللن الع
ألبلل  ارللام الع لل  وألبلل  تنللاول الأعللام ورجعللوا اىل البريللة وا للربوا كللرباءهم هللذل  ، وعنللدما رأى 
اصحاب الكباره من الزالهاني انسحاب رجال اهن عيسى  هوا عن السلبب وعل لوا هالشلخ  

وه ، وعلادوا اىل البريلة واوتلدم الذي ا ربهم هاملكيد  فببضوا عليل والبوه يف نار الكبلاره واورألل
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 لل  كل  عشله  لع لرى مودهللة  علام لتلزول البغضلاء وصلل  

أم تبللدأ اهللن عيسللى هع لل  الولي للة االوىل ، وملللا اوضللر الأعللام اىل املكللام  الولللام وكللام االتفللا 
، جللللللس رجلللللال الزالهلللللاني لتنلللللاول الأعلللللام ، وكلللللام رجلللللال اهلللللن عيسلللللى واألفلللللني  (1)املخصللللل 

متةاهرين اعم يف  دمتمم وكلانوا ص للوم السلالح حتلت املالهلس وأللد اضل روا البضلاء علليمم 

                                                           
 )وهو فسرة منبس ة  بيرة المساحة تدعل بك ة قموح( .  (1)
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لزالهلللاني هتنلللاول الأعلللام وللل  انبلللض علللليمم رجلللال اهلللن يف هلللذه الولي لللة ، وملللا ام هلللدأ رجلللال ا
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 وتفرألللوا 

 . (1)فحم منمم دار الغزالةيف البالد ونزلت  اعاة منمم يف ام ال
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 تتصلل  

واهللو ، وآل ناصللر العيسللى ،  (2)هعيسللى هالنسللبة اليللل وهللي )آل الت ي للي ، وفضلليلل ، وألشللوا
( ولع  آل زيد ايضلال ملن اهلن عيسلى وعبل  "اهلو مسلاره ، ومنصلور (3) بيخ ومساره ، وآل املعد

 يف الأهه" .
ومللن اوالفمللم عشللالر الدواميللل ، وكللام هللؤالء االوللالف يللدال واوللده والةللاهر اعللم كللانوا اكهللر 

ه  اهلن ، وودص ام اعتدى هرهم على فتا  من عش (4)واألوى من عشالر اهن عيسى االصليني
عيسلللى واغتصلللبما يف اخللللالء عنلللدما ملللرة هلللل وهلللو يرعلللى الغلللنم ، وكانلللت تلللل  الفتلللا  ملللن آل 
املعلللد اهنلللة هللليخ تلللل  العشللله  وعللللم اهلملللا هلللاخلرب ون يسلللتأع اهلملللا االنتبلللام ملللن  صلللوممم 
هللللالبو  ألم  اعتللللل األلللل  واضللللعف مللللن  صللللومل ، فللللللووا اىل احليلللللة وفللللاتفبوا مللللع جللللزار ام 

زهالنلللل عنلللدما يربللللونل اليلللل لشلللراء اللحلللم وام يضلللرهل هالسلللا ور يف وجملللل  يتشلللاجر ملللع اولللد
و رولل ولليس عليلل اكهلر مللن ذلل  ، وذهلب الشلخ  املنتللدب لتلل  املم لة اىل ا لزار لشللراء 

                                                           
)ويد في معجم قبائ  العرب لرفا  حالده ان الغدمالت عشديرة مدن عشدائر لدواء الديوافيده بدالعراف   (1)

المدذ ويه والتدي منادا الغدمالت هدي مدن العدراف ومدن قبيلدة وافلاا من عنددمه ، ولعد  عشديرة المالبدافي 
عندمه "واهلل اعلم" ، وت ر لي عبد الل يف حسين علي حسين ابو ب در مدن ال حسدين العلدي "ا بدر 
عشيرة موكوده حاليا في باقة الح ا" ان كماعة الغمالت نايوا باقة الح ا وت دروا ان ال حسدين 

 وان اف  الغمالت من باقة الح ا "واهلل اعلم"( . العلي هم اقايب الغمالت في ام السحم
 )واسم ابيام عبد الااد  العيسل أ  افام اخوة( .  (2)
 )ولع  افلام من االند القح افية( .  (3)
( سنة يقول ان افلام من عرب اليمن "أ  ان اف  ابن عيسل 133)و ان عبد المنان التيتي )  (4)

 التيتي قيسا  من قيوخ كب  فابلم المشاويين"( .ومنام التيتي من عرب اليمن ، و ان 
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اللحم وتةاهر ام ألأعة اللحم ن تعلبل و للب ملن ا لزار تبلديلما وام يبألع للل ألأعلل افضل  
عيلللوم النلللا  فضلللرهل ا لللزار هالسلللا ور يف وجملللل فحرجلللل  فلللرفض ا لللزار و اصلللم االثنلللام عللللى

وبللال الللدم وذهللب الألارهللل لالنتبللام مللن ا للزار فرفضللوا وتةللاهر هالغضللب الشللديد مللن أألارهللل 
وألتللللا اىل  صلللوممم ملللن التحلللالف األ لللر )عشلللالر زيلللد وهلللرهم ونلللزال وهلللرا وداود وزهلللرام( 

ألارهللل ملللن اهللن عيسللى ، فاجلللاروه والللدم يسللي  مللن وجملللل وابللتلار  للم متةلللاهرال هغضللبل مللن ا
وابللكنوه هيللنمم ، وهعللد زمللن  لللب مللنمم ام يبيعللوه ألأعللة ارض يف وللارمم ليبللد عليمللا منللزال 
يسكن فيل ، فببلوا وهلاعوه ألأعلة ارض ا تارهلا يف مكلام مرتفلع ومتوبلط هيلنمم ، فبلىن عليملا 

مللا اين هنلاءه وجتميلزه هيتل ووصنل وجع  لل اهراجال وكواة )نوافلذ( للللدرام ملن  يلع ا ملاة و 
انتبلل  اليللل مللع عاللتللل وبللكنل ، وهعللد وللني ادعللى املللرض و للال نومللل يف الفللراط فللاراد اللهوه 
زيارتل وا ربوه مبوعد الزيار  ، فبعث اىل األارهل برال يدعوهم اىل احلضور لبيتل ومعملم ابللحتمم 

، وملللا  (1) منزللللفسللاروا للليالل دوم ام يللراهم اوللد مللن  صللوممم و بللوهم يف اوللدى الغللرف يف
وضللر اللهوه لزيارتللل بللل وا عليللل و للرج األارهللل املسلللحني مللن  بللئمم وصللوها عللليمم السللالح 

 . (2)و هوهم : أما البت  او الروي  عن هاألة احلأب فبالوا : نرو 
 (3)فرولت عشالر )داود ، والزيلود ، وعبل  ، وزهلرام ، وهلرا ، ونلزال ، وجبلاره ، واوالفملم(

ه ألرب فالميل رال هر  أللبيلية ويوجد فيما عيوم ملاء نبلع ونزللوا عللى ذلل  امللاء اىل املدودر 
مد  من الزمن ليست  ويلل إ  اص وا مع هعضمم اللبعض وألتل  جلد آل  لدرج وامسلل حم لد 
، فروللللوا علللن املدولللدره ونلللزل اكهلللرهم  للله  هلللد صلللعب ، وكانلللت اراضلللي الألللهه ألهللل  هاأللللة 

البحلللر االهللليض املتوبلللط فاهلللتغلوا يف فالولللة االرض ، ونلللزل احلألللب ورتلللد غرهلللال وللل  هلللا ئ 
                                                           

 م في داي ابو عادل القدومي( .1221)يوكد هذا المنمل حاليا    (1)
)وفي يواية اخرا افام ا لقوا عليام الرفاع وقتلوا كماعة منام قب  دخدولام البيدت واسدتمر   (2)

وتسرقوا في البكد و ان تلل ا كف الرفاع فحو منانلام من فوافذ منمل ال نيا حتل خركوا مناا 
 هد تقريبا ( .1133حوالي عام 

)وت ر لي االستات  اهر حسين عبد محمود خليسه : قال ان ال خليسه في سيريم هدم مدن ال   (3)
فمال في قلقيلية واقدايبام ال فدمال فدي قلقيليدة وافادم  دافوا فدي باقدة الح دا ، و دان االسدتات  داهر 

 م( .1223اعده عام مديرا  لمديسة قبا يه قب  تق
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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 

 بللهيس فللرا مللن آل هللاور ، وفللرعمم  ليلل  يف بللهيس ، وكللذل   للرج معمللم اىل (1) ليفللل
وآل مسلللاره أأللللارب آل مسلللاره يف الألللهه ، وروللللت  اعلللاة ا لللرى اىل هلللالد متعلللدده )فروللللت 
عللالالة مللن آل هللرا اىل السلللط وام الفحللم وجنللني وديللر أهللام نللواوي البللد  ، ورولللت آل 
عيسى اىل ادل عسلبالم ويلذكروم اعلم آل داود ، ورول  جلد آل صلالح ملن آل هلاور زيلد 

 هل .1125هل وتويف عام 1111ىل ناهلس وامسل الشيخ امحد حم د الباألاني ولد عام ا
 

فددي ت ددر السبددر عددن سددبا يحيدد  عشددائر داود وقددريم وفددمال 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 
اهلللتغلوا يف فالولللة االرض ك لللا ملللر ، وهعلللد انتملللاء موبلللم احلصلللاد كلللام معة ملللم يلللذهب ، و 

للع   يف يافا ويف جتار  املواهي وعلم آل عيسلى يف هاأللة احلألب أم العشلالر النازولل بلكنت 
الأللهه فلللم يللر  هلللم ذللل  و للافوا مللن تعرضللمم لللالذى اثنللاء مللرورهم هللالأهه اىل أراضلليمم يف 

حا   م و ردهم من الألهه ، و علوا  له  رجلاهلم وحلبلوا  لم اىل الألهه الساو  ، فبرروا الل
،وأربلوا اىل العشلالر النازولل علن هاأللة احلألب اخللروج ملن الألهه  (2)، ونزلوا يف هونل مملوره

، ون يكن يف البوم أنذاك اال الشليوخ والنسلاء واالوالد ، املا الشلبام فكلانوا يع للوم يف يافلا ، 
بوم عبد العزيلز محلدام نلزال وكلام هليخال فأينلال ذا رأي وتلدهه فوربل  هليخ البلوم وكام هيخ ال

جواهلال الليمم يألبلوم ملنمم اعألالمم ممللل ول  يلا  اهنلاؤهم اللذين يع للوم يف يافلا إ يروللوم 
معللال فوافبللوا علللى ذللل  ، فاربلل  الشلليخ عبللد العزيللز هخصللال اىل يافللا ليبلللا الشللباب هللاخلرب وام 

ة ويعلللودوا هسلللعل اىل أهلملللم ، فلللذهب الشلللخ  ال غيافلللا وأملللر الشلللباب هشلللراء يشلللةوا ابللللح
                                                           

)ويروا ان عدد يكال عشدائر داود وقدريم وفدمال عنددما خركدت مدن باقدة الح دا  دان عشدرين   (1)
يكك  ، و ان عدد يكال عشيرة نيد وحدها عشدرين يكدك  ، و افدت عشدائر داود وقدريم وفدمال تعتبدر 

 عشيرة واحده تدعل "داود" وهي من الدوايمه( .
 ح ومة ماجوي( . )والشوفه مر م او مبنل  (2)
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االبلحة والعود  ، ففعلوا وعادوا اىل الأهه ومعمم السالح ، وتشاوروا ملع كلربالمم عللى ملاذا 
يع للللوم ، وأللللرروا االنتبلللام ملللن آل عيسلللى وانتملللزوا تلللل  الفرصلللة ، فملللا وهم هبيلللاد  وسلللن 

د ذهلللا  جبلللاره وواصلللروهم وهلللم يف املبلللىن اللللذي نزللللوا فيلللل ، هلللأاره ملللن واموللللة هلللرا وحم لللو 
، كللام رجلل  مللن كفللر (1)و لبللوا مللنمم التسللليم ، فرفضللوا هللاد  االمللر فشللددوا عللليمم احلصللار

زيبلاد امسلل هيشلام موجللودال يف املكلام ، فسلعى هالصلل  واألنللع احملاصلرين هالتسلليم وانلل يضلل ن 
، واتفلللق وسلللن هلللأاره ملللع رجاللللل ام  (2)لبلللالمتمم فسلللل وا انفسلللمم حلسلللن هلللأاره و اعتللل

يبتلللوا كلل  هللخ  يأبأللق )يرهللت( علللى ظمللره مللن  صللوممم ، وام يألبللوا بللراح كلل  ملللن 
يضرهل هكفل على رابل منمم ، وأللدموا االبلرى حلسلن هلأاره واولدال هعلد واولد ، وكلام ينةلر 
ذه اىل الشللخ  مللنمم فلللاذا ظمللر لللل ملللن مالحمللل انللل ملللن ابلليادهم  بأللق عللللى ظمللره ، فا للل

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 

 . (4)ومسي ذل  البئر هئر االود عشر وسب رواية  اهر حم د علي صا  نزال  (3)زعي ال 
الكللرا حم للود مسللاره اهللو  بلليخ مللن هاألللة احلأللب ام عللدد البتلللى بللتل "وام اعلللم"  وروى عبللد

ولبللب دار هللأاره هللل )دار  بأللق( منللذ تللل  احلادثللة لبيللام وسللن هللأاره مللنمم هتللل  الع ليللة 
 البشعة وا رمية الدامية ، ولبب حم ود جباره الذي ألام هذه  اخلصوم هل )ذها ( .

 
ال يدره الدل عددة قدرا فلسد ينية ردم سد ناهم فدي فدوفين  ت ر خروج عشدائر قلقيليدة مدن

 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 

                                                           
 ( أيام( .5)استمر لمدة )  (1)
 )مع ان عبد العميم فمال وحسن ق ايه لم يع وه االمان لام( .  (2)
 قس ا ( . 11)وقي    (3)
 )والرواية االولل وال افية عن احمد يوسف تبالا ومحمود سعيد كعيد ( .  (4)
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 الللللد ، ونلللزل آل داود اوالل يف الللدل الصلللاد  إ  رجلللوا زيلللد يف صلللوفني ، وروللل  آل نلللزال اىل
 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 
ورمللللى احلللللرذوم  السللللأوح فبللللام أمحللللد الللللداود )جللللد آل صللللا  االمحللللد( فللللراهنمم انللللل يصلللليبل ، 

هبندأليتللة فوصللاهل ، فاهلللتد  للوف أهلل  اجمللللدل مللنمم وملللن هللرهم ، و لبللوا ملللنمم الرويلل  علللن 
ألريتمم ، فرولوا ونزلوا يازور والعبابية ، ونزل آل زهرام كفر عانل و ه  دندم ، ونزللت جبلاره 

 أللبيلية رابال .
هاألللللة احلأللللب  وعلللللم الشلللليخ ا يوبللللي هاحلللللادص فسللللعى هالصللللل  هللللني عشلللله  اهللللن عيسللللى يف

وعشللالر أللبيليلللة وهللاركل يف مسلللاعي الصللل  مشلللايخ الللبالد وين الصلللل  هللني ا لللانبني عللللى ام 
تتنلللازل عشلللالر أللبيليلللة داود ونلللزال وهلللرا وزيلللد وعبللل  وجبلللاره علللن امالكملللم يف ارض الألللهه 

  لذوي املبتولني يف وادثلة البئلر ، وام   لع رل  عشلالر أللبيليلة االرهلع يف صلوفني فببللوا ذلل
وعلللادة عشلللالر أللبيليلللة ملللن أللللرى يافلللا وملللن الللللد وبلللكنت صلللوفني هلللرألي أللبيليلللة اىل جلللوار 
بكاعا االألدمني من الصبارنل والرعاي والشنأي واالهبر وا يايسلل ، وبلكنت عشله  جبلاره 
أللبيليلللة أي ام آل جبلللاره بلللكنوا أللبيليلللة ألبللل  العشلللالر االرهلللع ، ورلكلللوا االرض وهنلللوا البيلللوة 

هلل ، واهلتغلوا هالفالولة ، ويلروي ام اهل  علزوم 1163م املوافلق 1151علام  وكام ذل  حنو
 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 ، 
هعلللد تلللدمه صلللوفني حلبملللم آل مسلللاره ومنصلللور األلللارب والبشلللوا ، وفضللليلل ملللن اهلللن عيسلللى( و 

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 

اره يف الألهه )كونلل للز   لم (، من آل هاور زيد ومسوا لز  ألم جلدهم هبلي اىل جانلب أصلم
وآل عألللا  ، واهلللو  للليط ، واخلفلللش وابلللكن الشللليخ ا يوبلللي عشلللالر اولللرى يف الألللهه اىل 
جانلللللب عشلللللالر هاألللللللة احلألللللب  مللللللن أللللللرى : كفللللللر عبلللللوط وجيللللللو  )آل اخلأيلللللب( ، وكفللللللر 
زيباد،ووللللل )آل اللللدعاهس(، وغلللههم وذلللل  لتبويلللة صلللف عشللله  اهلللن عيسلللى واوالفملللا يف 
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اد التللوازم يف العللدد والبللو  هللني عشللالر الأللهه وعشللالر صللوفني ولل  اليعتللدي فريللق الأللهه ال لل
منمم على فريق ، ون يكن يف الأهه مسلد فبنوا مسلدهم احلايل وكام هنلاءه يوافلق وسلاب 

وهللي مكتوهللة علل  غبللاب املسلللد ووسللا ا العللددي  )مددات ابددو الددذها(أوللرف هللذه العبللار  
السلنة اللت ملاة فيملا اهلو اللذهب اولد أملراء امل اليل  ملن  هلل وهلي1111ها    يوافق عام 

مصللر الللذي غللزا 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 :
هفرعيمللا مسلللاره ومنصللور" وزهلللرام وآل  (1)ونلللزال وزيللد وآل عبللل " ابللتبرة عشلللالر داود وهللرا

ألابللم الباألانيللة االصلل  يف صللوفني حنللو بللبعني عامللال اىل ام دمرهللا بلللي ام هاهللا ا للزاري وايل 
م هسلبب امتنلاا اهلملا علن علن دفلع الضلرالب ك لا ملر ، 1113هل املوافق 1221صيدا بنة 

ألهه و وهلا  واللل، الشلرألية ، ويلث رول  هنلو فنزوت عشلالر اىل أللبيليلة وصليدا  لولكرم وال
ضللرغام الراعللي فسللكن ألسللم مللنمم  وهللا  ، وبللكن ألسللم أ للر الللل، الشللرألية ، وبللكن ألسللم 
ملن آل الراعلي أللبيليلة ، ورول  ألسلم ملن آل االهلبر اىل صليدا  لولكرم وألسلم اىل ألريلة جيلت 

عللرا  الأفيلللل  ومنمللا اىل فح للة فكفللر ثلللث فعزهللة االهللبر ، واصلل  االهللبر ألبلل  صللوفني مللن
"وهلللم ملللن زهلللرام ملللن االزد البحأانيلللة اهنلللاء علللم الغسابلللنل" ونزللللت عشلللالر  داود ، وهلللرا ، 
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 

 هه وال تزال ذريتمم فيما ، ورو  مساره ومنصور اوفاد عب  اىل الأه  .الأ
وكانت تبيم يف أللبيلية عشالر  تلفة االصول ألب  نزول العشالر الباألانيلة اليملا وهلي آل عأيلل 
، واحللللاج محلللدام ، وآل جبلللاره ، وآل ألراأللللع ملللن اهلرهلللية ، وهعلللض العشلللالر املصلللرية وكلللام هللللم 

                                                           
ب ر عقد  فدي سدسا فدوفين الغربدي )وي بت  ون ال عق  من س ان فوفين وكود ب ر ماء باسم   (1)

 وال يمال ول نه متادم( .
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احللللاج محللدام وأوالفمللم مللن العشلللالر املصللرية وألراألللع وعأيللل ، وكلللام ديللوام  للا   للم وآلل 
 يوجد هذا الديوام يف وار  املرهعل جنوب املسلد البدا .

ومللللا نزلللللت علللليمم عشللللالر صلللوفني وبللللكنت جلللوارهم  افللللت تلللل  العشللللالر ملللن أهلللل  البلللللد 
ادمني مللن االصللليني ام يتفبللوا ضللدهم البللي ا وام عللددهم اذا اجت عللوا رمبللا يسللاوي عللدد البلل

صلللوفني وام يغلبلللوهم ويألللردوهم ملللن البللللد  ، فبلللرر رؤبلللاء العشلللالر الباألانيلللة ام يضلللعفوا هلللذا 
التل للع ، فمللا وهم يف ادى الليللايل وهللم ات عللني يف ديللواعم املللذكور ، وكللام بللبف الللديوام 
مللن احلأللب والبللش فصللعد هعللض اململلا ني واهللع  النللار يف البللش واوللاط اململلا وم هالللديوام 

هللللعر اجملت عللللوم يف الللللديوام اال والنللللار مشللللتعلة يف السللللبف فخرجللللوا يةاكضللللوم فبللللبض  ف للللا
اململلا وم علللليمم واهلللة وا علللليمم ام ال  ت علللوا يف ديلللوام واولللد ، وألسللل وهم عللللى احل ايللل  
الباألانيللة وهللذل  فرألللوهم عللن هعضللمم اللللبعض واحلبللوهم هللدواوينمم وبلليأرة هللذل  العشلللالر 

 عشالرها االصلية .املذكور  على البلد وعلى 
ومللع مللرور الللزمن انصللمرة تللل  العشللالر يف احل ايلل  االرهعللة )داود ، وهللرا ، ونللزال ، وزيللد( 
واحتلللدة معملللا وألويلللت اللللرواهط هينم لللا علللن  ريلللق املصلللاهر  ومشلللاركتما يف افراوملللا واتراوملللا 

د لل   وارتبألت معمللا يف الشلد  والر للاء وأللوي التحللالف هينم لا وكللام عللى احل ولللة محايلة مللن
فيما من العالالة على ا تالف اصوهلا من عدوام املعتدين وظلم الةلاملني وغلدة كل  محوللة 
مبلللا انةلللم اليملللا ملللن علللالالة كوعلللا جسلللد واولللد وعشللله  واولللده ملللن اصللل  واولللد "وام يلللدهر 

 االمور وهو يمدي السبي " .
 

 في ت ر بدء السكفات والستن بين عشائر قلقيلية واسباب تلل :
  الذي وصل  هلني عشلالر أللبيليلة وأهل  الألهه ملن عشله  اهلن عيسلى فبلد ظل  يف رغم الصل

النفللو  هلليء مللن الةغينللة واحلبللد ، وكللام أهلل  الأللهه ينتمللزوم الفرصللة  لبللاء الفتنللة والشللبا  
هللني محايلل  أللبيليللة ، وين هلللم ذللل  ، ووكللي ام الفتنللة نشللبت هللني عشللالر أللبيليللة عنللدما وألللع 

أبلهال يف ايلدي أهل  الألهه ، وكلام امللذكور أللد  لرج راكبلال فربلل  يوبف صويل  هيخ آل زيلد
يريللد ترويضللما وررينمللا يف اخلللالء وبللار  للا اىل ا مللة الشلل 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 
مللا فللالبي اهلل  الأللهه البللبض عليللل وابللروه ، وتشللاوروا هلل  يبتلونللل ام د لمللا وهللو راكللب علي

ههلللور ذويملللم اللللذين أللللتلمم اهلللايل أللبيليلللة يف واألعلللة البئلللر واهلللار هعضلللمم هبتللللل ، فبلللام هلللخ  
منمم اصلل من كفر زيباد وكام من اصحاب الرأي ونصحمم هعدم ألتلل واكرامل وتضليفل ثالثلة 

براول وارجاعل اىل اهلمسلاملال  له هللم ملن ألتللل وام يف  ايام وكسوتل هوفخر املالهس إ ا ال 
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 

وهلذل  ينتب لوم ملنمم فتبتل  عشلالر أللبيليلة هعضلما اللبعض  وهرا ونزال املعادية ألهل  الألهه
ويسلللةصوم ملللن هلللرهم ، فابلللتأاهوا رأيلللل فلللوكرموه وضللليفوه ثالثلللة أيلللام إ البسلللوه وليلللة فلللا ر  

 وا لبوا براول .
وعنللدما عللاد اىل اهلللل بللاملال ومكرمللال ، وعلللم أهلللي أللبيليللة هعودتللل ، تعلبللوا مللن ذللل  ، وهللدأ 

وهللرا ونللزال هللوم يوبللف صللويل  تللومر مللع اهلل  الأللهه ضللدهم ،  الشلل  يسللاور عشللالر داود
وهدأ الفساد يدب هني آل زيد من جمة وهني هبية محاي  أللبيلية ملن جملة ثانيلة  اصلة عنلدما 
رأوا الشللخ  الأللهاوي العبوهللي االصلل  الللذي اهللار علللى اهلل  الأللهه هللا ال  بللراح يوبللف 

  ومصلافحتل للل والتحلدص معلل ، فتيبنلوا صويل  يف بو  أللبيلية ، والتبالل مع يوبلف صلويل
هتللومره مللع أهلل  الأللهه ضللدهم ، فبللدأة نللار الفتنللة تشللتع  هللني الفللريبني ووللدثت اهللتباكاة 
واع لللال ألتللل  وعلللب ملللن كللل  فريلللق للفريلللق اال لللر ، وكانلللت املشللليخة يف أللبيليلللة عنلللدما نزللللت 

زو  يوبلللف اهلللو عشلللالر صلللوفني اىل أللبيليلللة وابلللتو نتما آلل جبلللاره ، وكلللام هللليخمم هلللو ملللر 
جبلللاره ، وكلللام ملللرز  يتلللزعم صلللف اللللي ن وكلللام آل زيلللد ملللن صلللف البللليس املعلللادي لللللي ن ، 
وكانللت محايلل  داود وهللرا ونللزال 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 :
بت هني محاي  أللبيلية هعد أبلر يوبلف الصلويل  وا لال  بلراول ك لا ملر ذكرنا ام الفتنة نش 

، 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 ، 
هللليوخ محايللل  داود وهلللرا ونلللزال يف املسللللد  وكهلللر علللدوام ا حلللوط عللللى النلللا  ، فلللاجت ع

يتشاوروم يف أملر ا حلوط ، وعللم  لم صلا  صلويل  هليخ آل زيلد ، فسلار ومعلل  اعلة ملن 
ا حللللوط اىل املسلللللد وبللللول اجملت عللللني مللللاذا يريللللدوم فبللللام رجلللل  مللللن داود وألللللال : "ليخللللرج 

الرصللا  علللى ا حللوط مللن أللبيليللة" ، فابتشللاط اوللد ا حللوط غضللبال وكللام مسلللحال فللا لق 
الرجلل  فبتلللل ، فهللارة عشللالر أللبيليللة داود وهللرا ونللزال وهللا وا آل زيللد وا حللوط وغلبللوهم 
وأجللللوهم علللن أللبيليلللة فروللللوا اىل هيلللار علللد  وبلللكنوها ، وكانلللت هللللم ارض هنلللاك فاهلللتغلوا 
هفالوتمللللا ، واصلللليب كهلللله مللللنمم هاملالريللللا ومللللرض الأحللللال لكهللللر  البعللللوض الللللذي يعلللليش يف 

ة ألأورية اجملاور  لبيار عد  غرهال ف اة كهه منمم ، وكام أهايل أللبيليلة يأحنلوم مستنبعة هرك
احلبلللوب عللللى  لللواوني اهلللو ريلللاح عللللى علللر العوجلللا ، وغلللدا آل زيلللد يبأعلللوم الأريلللق علللليمم 
ويسللبوم ملا أللدروا عليلل ملن امحلاهلم وكلام هلدفمم ملن ذلل  الضلغط عللى  صلوممم للسل اح 

بأوا  اعلة ملن أهل  االصلالح ملن البلرى اجمللاور  ملن أجل  ذلل  هلم هالعود  اىل أللبيلية ، وو 
، 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 

ن ا حلللوط ومسللل  هللللم هلللالعود  فعلللادوا وتشلللتت فوافلللق آل زيلللد عللللى تلللل  الشلللروط و للللوا عللل
ا حللوط يف اللللبالد وكلللام ذللل  هعلللد ارهلللع بللنواة ملللن  لللروجمم مللن أللبيليلللة أألاموهلللا يف هيلللار 

 عد  وتويف كهه منمم .
ومللن عللالالة ا حللوط : آل ا للرم و نشللريل وهللاويش بللكنوا جللوليللة وال يزالللوم فيمللا وآل 

الشلليخ مللونس ومللنمم الشلليخ عللوض العللاجز وا وتللل هلللويت مسحللام نزلللوا ألوصللني اوالل إ نزلللوا 
م وهلم اهناء عم يف ارهد وملنمم حم لود عللي مسحلام 1241اهراهيم وصا  بكنوا أللبيلية عام 

بللكنوا كفللر بللاها ونزلللوا ألبلمللا  (1)ورولللت عاللللة مللنمم اىل السللوافه هللم آل مربللي ، وآل فللراج
 بيلية منمم :البهه وهعد زمن عادة عالالة صغه  من ا حوط اىل ألل

                                                           
)ين ر ال فراج افام مدن الجحدوم ويدذ رون افادم مدن البيدرة بينمدا نعدم بعدا ال نيدد افادم مدن   (1)

 الجحوم "واهلل اعلم"( .



112 

نزلللللوا أللنسللللو  إ  (2))آل محللللوده وانضلللل وا اىل داود ، وآل نللللور وانضلللل وا اىل زيللللد ، وآل صللللب 
 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 
 كاة اخرا : قيوخ بدو المغاييا واحكفام من

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 رامنلللل وابلللم هللليخمم البمللللول )اجملنلللوم( ا رملللي ، وكانلللت أللللرى الشلللعراوية  اصلللة )عتيللل ( 

وألللرى هللد صللعب حتللت بلللأام آل جبللاره هوبللتهناء آل زيللد يف أللبيليللة وا يايسللل يف  وجمامللا 
كللور ومللن ينت للي اليللل يف املغاريللب ، وعشللالر ابلللم ورضللوام يف عللزوم وكللام هللؤالء مللع صللف 
البلليس املنلللاو  لصللف اللللي ن ، وكانلللت عشللالر داود وهلللرا ونلللزال يف أللبيليللة يف صلللف اللللي ن 

تالف عللللى تبسللليم االراضلللي يف السلللمول السلللاولية هلللني واصلللأدم الفريبلللام أليللل  هسلللبب اال للل
اجملنللوم ا رمللي وايب كشلل  وهسللبب تضللارب املصللا  وا للتالف االهللواء هللني الفللريبني ، وكللام 
السللبب املباهللر لتللل  احلللرب هللو أم  أللف آل اهللو كشلل  فتللا  مللن آل جبللاره مبسللاعد  اهللن 

 صلل ل ، وأربلل  مللرزو  اهللو  هللرو  االألللرا وتزوجمللا ووشللد كلل  منم للا اتباعللل وابللتعد حملارهللة
جباره ربلل اىل البرى ب ع الرجال من ألرى الشلعراوية وهلد صلعب واجت لع عنلده وشلد كبله 

. 
وعللللم اهلللو كشللل  هكهلللر   لللوا اخلصلللوم فابلللتعد لل واجملللة ، و لللو اىل احليللللة ، فوربللل  هعلللض 

منلل ك لا اربل   نساء النور او ا عافره اىل عتي  وغهها ملن أللرى الشلعراوية ومعملا ربلالة الليمم
اىل آل زيلللد يف أللبيليلللة واتفلللق معملللم ، وذهلللب اولللدهم ايضلللال اىل عتيللل  للللنفس الغلللرض وكلللام 
مللرزو  ألللد اجللرب رجللال عتيلل  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 

                                                           
) ما ين در ال فدبا افادم مدن الجحدوم ويدذ ر بعءدام افادم مدن قلنسدوة بينمدا ت در لدي بعدا   (2)

 الحجوم "واهلل اعلم"( . الشيوخ افام من
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الفللللريبني يكللللوم هلللللوم رجللللال ايب كسلللل  علللللى اهلللل  الشللللعراوية وعتيلللل  املوجللللودين يف صللللف 
اهوجبللاره ، ومللا عللليمم اال ام ينمزمللوا مللن املعركللة مللن اول هلللوم وينسللحبوا فيختلل  صللف اهللو 
جبللاره وحتلل   لللم اهلزميللة ووافللق الشلللعراوية علللى تنفيللذ تلللل  اخلأللة للخللال  ملللن ظلللم آل اهلللو 

عمم هلليخ آل زيللد هببللول تللل  اخلأللة ، البللي ا وأم آل اهللو كشلل  جبللاره ، وذللل  هعللد ام األللن
وعللدهم و  لللوعم ام ا للال  النلللار علللليمم مللن ابللللحة ال رصلللا  فيمللا ، والتبلللى ا يشلللام يف 
 للور الللواوي غللريب أللبيليللة واألتتلل  الفريبللام وهللدد اهللو كشلل  اهلل للاة علللى فرألللة الشللعراوية 

بللاره ألتللاالل هللديدال لكللنمم ن يهبتللوا امللام وعتيلل  فللاعزموا وضللعف جلليش اهللو جبللاره وألاتلل  آل ج
  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  ، و لي  فليف  وسن اهو جباره)صا  وسن اهو جباره  "اهو حم ود " ، وامساعي  ال
، ويوبلللف حم للللد بلللعاده اهلرهللللي ألتلللللل اولللد عبيللللد اهلللو كشلللل  عنللللدما ا للللق يوبللللف بللللعاده 

 الرصا  على الشيخ اهو كش  فو أوه وراه العبد وكام  لف بيده فبتلل .
دهم ، فملا وهم هبيلاد  وضعف أمر آل جباره هعد هذه اهلزمية ، وواولوا االنتبام من آل زيد الذين تو ووا مع ايب كش  ض

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 اتكفلل  لكللم هبتللللل 

 للللف هللللر الصللرب أللللرب الأريلللق  يلللث يلللرى البلللوم وال يرونلللل  وكللام ألناصلللال فح للللوه ووضلللعوه
وعنلللدما ملللر مصلللأفى يوبلللف جبلللاره ملللن اماملللل وهلللو هلللاجم عللللى آل زيلللد ومعلللل أألارهلللل ا للللق 
الرصا  عليل من هندألية فبتلل واعزم آل جباره وضلعفوا هعلد ذلل  ، ودفلن مصلأفى اليوبلف 

 . (1)يف جنينة لل يف وي آل هرا غرب جنوب املسلد البدا

                                                           
 )وهي االن داي ليوسف احمد يوسف ع يه وافدرر القبر( .  (1)
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وعنلللدما بللليأرة عشلللالر أللبيليلللة الباألانيلللة عللللى العشلللالر اال لللرى هعلللد ولللر  ديلللواعم وألسللل وا 
، املا اليللوم فبلىن آل جبللاره  (2)العلالالة عللى احل ايلل  الباألانيلة ، وانضللم آل جبلاره حل وللة زيللد

م وابلللتبلوا علللن آل زيلللد أليللل  1215ديوانلللال هللللم يف املرهعلللة جنلللوب املسللللد البلللدا حنلللو علللام 
يلث ألتل  حم لد علود  ميلني اهلن  ليل  اهلراهيم عوينلاة  ألو وهلو يأللق الرصللا  هسلبب دم و

 يف وفلة مولد . 
 

 ت ر خبر مقت  العبد سعيد )وهو عبد مرنوف ابو كبايه( :
أللللد ام تلللل زورال للللدى  (3)كلللام بلللعيدال عبلللدال مللللرزو  اهلللو جبلللاره ، وكانلللت اولللدى نسلللاء ملللرزو 

غايللة يف نفسللما( فللدعاه مللرزو  ووبللق معللل فللونكر مللرزو  واعللا رأتللل  ارجللال مللن غرفللة ضللرما )ل
تل  التم ة ون يصدألل مرزو  وام ل هاالعتلداء عللى ورملل ، فحكلم عليلل هاالعلدام ، فبيلدوه 
 بلل  وكلللف ثالثللة مللن آل جبللاره هبتلللل  للارج البلللد هعللد ام يأوفللوا هللل هالأرألللاة وهللو راكللب 

، ومنللر بللنب  عبللد الللرمحن  علللى محللار هللاملعكو  وكللام جللالدوه وهللم )مصللأفى يوبللف جبللاره
امحللد جبللاره ، وعبللد الوهللاب اهللو السللعود عبللد الللرمحن امحللد جبللاره( فأللافوا هللل أويللاء أللبيليللة ، 

، ف للللروا علللللى وسللللني حم للللود  (4)وكللللام العبللللد يصللللي  "يللللا مللللن يشللللةي نفسللللال وللللرم ام ألتلمللللا"
ما هللم فرفضلوا ( اديلل ذهبلال وأللدم12عويناة فبال هلم " ذوا مثن العبد وا لبلوه وكلام معلل )

وألللالوا لللل "اتللرك هللذا االمللر" ، إ بللاروا اىل ارض  للور الللواوي غللرب أللبيليللة ، ألبلل  ألتلللل  لللب 
مللنمم االذم هصللال  ركعتللني ألبلل  ألتلللل ، فصلللى ركعتللني م تعللاىل ورللتم هللبعض الللدعاء إ ألتلللوه 

 ودفنوه هناك ومسي اخلور هعد ذل  خبور بعيد .
ام حم للد عبللد الوهللاب اهللو السللعود نللا رال هنللاك يف اوللد ويف ذللل  املكللام وهعللد زمللن هين للا كلل

الكللروم للليالل  يلل  وجللود هللب  اهلليض علللى ألللرب بللعيد فللا لق عليللل النللار مللن هندأليللة فلللن مللن 
                                                           

 )بعد اختكفام مع ال قريم( .  (2)
) ان لمرنوف ايبع نوكات ولم ينجبن ، وقد توفي مدرنوف يوسدف كبدايه فدي الحجدان بعدد أدائده   (3)

وقيدد  بدد  تددوفي قبدد  أدائدده فريءددة الحددج وهددو فددي  ريددق عودتدده الددل بلددده مددن الحددج ودفددن هندداك "
 السريءة وهو تاها للحج"( .

 )وقي  يامن يشتر  يوح عبد حرم اهلل قتلاا( .  (4)
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بلللاعتما وا تللل  عبللللل منلللذ تلللل  احلادثلللة وظللل  انونلللال اىل ام ملللاة ، وامللللذكور هلللو اولللد اهنلللاء 
 البتلل "وهذا جزاء الةاملني" .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماي  قلقيلية وعشائرهاح
 :  (1)حامولة داود

 

                                                           
)وت ر قسص من حاين "قرا فابلم" من ال داود فياا ان ال داود في حاين وال داود فدي   (1)

 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 االصلل  الللت بللبق ام ذكرنللا نسللبما وام اصلللما مللن 

لةاهريللة اهللن عبللد السللالم هللن املشلليش الدواميللة مللن ذريللة علللي هللن امحللد الغ للاري املللدفوم يف ا
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  

هلل ووصل  ادريللس 162ثلور  أللام  لا االهلراف ضللد العبابليني ويلث هزملوا يف موألعلة فللخ بلنة 
هلللل والتللللو اىل الربهلللر واعل ملللم هنسلللبل فبلللايعوه وابلللتوىل  لللم عللللى تل سلللام 111املغلللرب بلللنة 

هلل ك لا ملر معنلا بلاهبال ، وكلام عبلد 112وغهها من هلالد املغلرب وأبلس دوللة االداربلة بلنة 
السللالم املشلليش مللن األأللاب الصللوفية وهللو تل يللذ البأللب االمللام الللويل ايب مللدين هللعيب وهللو 

علللم الشلليخ الللويل ايب احلسللن الشللاذيل الصللويف ، وتللويف عبللد السللالم املللذكور مبتللوالل ألتلللل اهللن م
هلللل ودفللن ببللل  العلللم يف هلللالد غ للار  هشللل ال املغللرب أللللرب 622ايب الأللواوني الكتلللامي عللام 

 مدينة تأوام وهد عليل ألبة ومبامل يف املغرب ك بام الشافعي مبصر ويؤمل النا  للزيار  .
 عشائرها :

 عشيرة داود الباقافية وتءم العائكت التالية :  :1
 وهو اهن نوف  داود وهم : (2)داود النافلة (1
آل العبلللد احللللاج "ابلللم العبلللد احللللاج هلللو عبلللد  -2،  (3)آل عبلللد اللللرمحن عبلللد ام داود -1) 

آل اهللو صللا  حم للد الللداود ،  -4آل رهلليد احلللاج عبللد ام ،  -3احلفلليظ احلللاج عبللد ام" ، 
آل وسللنني علللي  -1آل عه للام داود  للا ر داود ،  -6الهللبر داود حم للد داود ، آل ا -5

( علللالالة 2موبلللى محلللد االمحلللد داود( وهلللم ) -2صلللا  االمحلللد داود ،  -1 لللا ر داود ، 
 واصلمم من داود الباألاني .

                                                           
 . )وه ذا يلسءوفاا واالفا داود النوفلي(  (2)
 )وفيام المشيسة( .  (3)



114 

نوف  صلا  التلوم محلد  -1(  آل نوف  وامسل الكام  نوف  محد نوف  داود ويتفرعوم اىل : )2
وآل  -4وآل مصللللأفى محللللد نوفلللل  ،  -3ألشلللل ر "وامسللللل امحللللد محللللد نوفلللل " ،  -2، نوفلللل  

 ( عالالة .4يوبف محد نوف ( )
آل امحلللد محلللد امحلللد بلللالمل  -1( آل ا عيلللدي وجلللدهم هلللو بلللالمل اللللداود وفلللروعمم : )3

آل بلالمل "وهلم ا لوام الشليخ بلل ام وعبلد   -2"وهم ثالثة ا وه محد ووسن ووسلني" ، 
مصللللللأفى السللللللالمل و للللللا فرعللللللام : آل الكزكللللللاري "وامسللللللل حم للللللد حم للللللود  آل  -3السللللللالم ، 

مصأفى حم ود واهو وزألور وامسلل مصلأفى حم لود مصلأفى حم لود امحلد بلالمل واهنلل الوويلد 
آل صلللا  ا عيلللدي "وامسلللل صلللا  حم لللد بلللالمل وهلللم ثالثلللة فلللروا آل وسلللن  -4اهلللو زيلللد" ، 

آل داود ا عيللدي وامسللل داود  -5صللا " ، الصللا  وعبللد ام الصللا  والدنللدوم وامسللل حم للد ال
حم د بالمل الداود وهم ثالثة فروا : )آل امحد الداود ، وع ر اللداود ، عبلد ام اللداود "اهلو 

آل اهللللراهيم ا عيلللدي وامسللللل اهلللراهيم حم للللد بلللالمل وهللللم ا لللوام : ) ليلللل  اهللللو  -6كسلللاب" 
الده معلللروف يف الزرأللللاء منلللذ اللللدوو "حم لللود اخليللل " ، ورمضلللام اهلللو السلللعو "وعبلللد الكلللرا واو 

آل يوبف "اهلو ظلاهر" وامسلل يوبلف حم لد بلالمل ونسلب اوالد اهنلل واملد   -1م" 1261
الةللاهر وهللي عاللللل وزجتللل مللن آل ظللاهر يف فالميللة ويللث ام وامللد يوبللف حم للد بللالمل اهللو 

( 3حم للد "ن يعبللب" و) (1)دلللل الةللاهر مللن فالميللة فنسللب هنوهللا اليمللا ويللث عبللب يوبللف
نبأعت ذرية هذه العاللة هوفا  يوبف وحم لد ويلث ن يعببلا( . يكلوم علدد علالالة هناة وا

 ( عالالة .6ا عيدي الت هلا عبب )
وتوجلللد ألريلللة يف هلللر  االردم اىل الغلللرب الشللل ايل ملللن صلللويل  عللللى  ريلللق جلللرط  مكحظدددة :

تللللدعى ألريللللة ا عيللللدي ، وذهللللب عللللدنام حم للللد الكزكللللاري ا عيللللدي واهللللن ع للللل جمللللاد حم للللد 
ى جعيللدي اىل تلللل  البريللة وعرفلللوهم هانفسللمم واجت علللوا مللع اهلللخا  وبللالوهم علللن مصللأف

اصلللللمم ون يتوصلللللوا اىل معرفللللة هلللل  توجللللد صلللللة ألراهللللل هللللني آل ا عيللللدي يف هللللذه البريللللة وآل 
ا عيلللدي يف أللبيليلللة ولكلللن ذكلللروا انلللل توجلللد تشلللاهل امسلللاء يف العلللاللتني وولللدثد بلللعيد وسلللن 

كللللر لللللل انللللل مللللن آل ا عيللللدي يف االردم واعللللم األللللارب آل صللللا  جعيللللدي ام جنللللديال اردنيللللا ذ 
                                                           

 م( .1211)قت  في الحرب االولل عام   (1)
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ا عيللللدي يف أللبيليللللة ، وألللللال بللللعيد املللللذكور ام هخصللللال مللللن آل ا عيللللدي يف أللبيليللللة ذهللللب 
مغاضلللللبال اهللللللل يف زملللللن االتلللللراك ون يعلللللد ولعللللللل بلللللكن تلللللل  البريلللللة يف هلللللر  االردم وام آل 

 االردم هعد هدم صوفني .ا عيدي فيما من نسلل " وام اعلم" ، او انل رو  اىل 
آل عبللد ام احلسللن هللن بلللي ام  -1( آل بللل ام الللداود ويتفرعللوم اىل ثالثللة عللالالة : )4

هلللللن بللللللي ام وهلللللم ارهعلللللة ا لللللو  "عبلللللده العبلللللد ام ، علللللارف ، وتوفيلللللق ، وابلللللعد ، وحم لللللد ، 
آل عبللد الللرمحن احلسللن بلللي ام وهللم ارهعللة ا للوه "احلللاج وسللن ، وعلللي ،   -2" ، (1)وامحللد

آل عبلللد ا لللواد بللللي ام وهلللم "آل البلللاروط  -3وحم لللود ، ومنلللر اهنلللاء عبلللد اللللرمحن احلسلللن" ، 
( علللالالة"( ا للللوا علللدد عللللالالة داود 3حم لللد عبلللد الغللللافر عبلللد ا للللواد "علللدد عللللالالمم )

 ( عاللة .22الباألانية )
 ال تزال توجد آثار يف هاألة احلأب هابم عالالة عشه  داود مه  : مكحظة :
بل ام "وتبع رلال هلر  هاأللة احلألب" ، ووراللق بلالمل "وتبلع جنلوب وراللق ا يلل )ورالق 

ولللللة" ، ورالللللق داود "وتبللللع جنللللوب هاألللللة  –بللللل ام وتفصلللل  هينم للللا  ريللللق هاألللللة احلأللللب 
، وهيدر داود ، وهئر داود ، وعبد "هيت" بل ام ، وتبلا مساوة وراللق داود حنلو  (2)احلأب

هناء ألدا ومكتوب عللى صلفيحة معدنيلة مهبتلل عللى وللر  مالت دومنال ، وديوام آل داود وهو
فللو  البللاب "ديللوام آل داود" ، وذكللر ذللل  عبللد ام امحللد حم للد عبللد الللرمحن داود ويللث راه 

 م( .1222هنفسل حنو عام 
 
 
 
عشددديرة نهدددران  مدددن احدددكج ال داود وهدددي ردددافي ا بدددر عشدددائر حمولدددة داود بعدددد   :2

 عشيرة داود : 

                                                           
 )محمد واحمد ليم لام عقا( .  (1)
 )ومعنل حرائق : ق عة ايض( .  (2)
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يضلال وأليل  ام زهلرام هلو ا لو داود وسلب روايلة مسعملا هلوألي بلعيد أصلما من هاألة احلأب ا
هكر صا  نزال وهريف عبد الرويم هكر عن نسلاهة أللبيليلة حم لد عللي صلا   لل نلزال ويلث 
ألللال : "كلللام زهلللرام هللو االخ الصلللغه للللداود وظلل  يف كنلللف ا يلللل داود وظلللت ذريتلللل ملللع آل 

هلرام عشلله  مسللتبلة كانلت يف هاألللة احلأللب داود وهلو للليس اهللن داود وامنلا ا للوه" ، وأليلل  ام ز 
و رجت منما معملم املا اصللما ألبل  ذلل  فلروى  (1)اىل جوار داود ورت اليمم هصلة املصاهر 

املللني حم لللد املصلللري ام آل زهلللرام ملللن  للله  ويفلللا ويوجلللد فلللروا ملللنمم يف ألريلللة بعسلللع رلللال 
 .(2)فلسأني وذكر اعم تعارفوا على األارب هلم امسمم العراداة

ل اذا ن يكن زهرام ا ال لداود فلعلل من ألبيلة زهرام البحأانية من اللي ن نسلبة اىل زهلرام واألو 
هن كعب هن احلارص هن كعب هن عبد ام هن مال  هلن نصلر هلن االزد ملن العلرب البحأانيلة 
، والتللزال مللن هللذه الببيلللة افخللاد موجللود  يف منأبللة أ للا يف جنللوب احللللاز ، ويف فلسللأني ، 

ة متفرأللة منملا يف أللرى وملدم فلسلأني منملا ديلر يابلني نلواوي البلد  ، و ليم وتوجد علالال
 ولكرم واصلمم من ام  الد ، ويف ألرية هدو نواوي البلد  ، ويف ألألاا غلز  هابلم الزهارنلل ، 

نواوي رام ام ، وذكر يل هلخ  ملن  ليم  لولكرم ملن آل زهلرام ملن ام  اللد  (3)ويف الببيبل
األلللارب آل زهلللرام يف أللبيليلللة ، وكانلللت توجلللد يف املسللل ية الكبللله  ام هللليو مم يلللذكروم اعلللم 

نللواوي غللز  عشلله  الزهارنللل ونزلللت عللليمم عشلله  ممنللا "مللن  للي البحأانيللة" وغلبللوا الزهارنللل 
وا رجللوهم مللن املسلل ية ، ولعلل   اعللة مللنمم رولللوا 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 

                                                           
 )فداود هو خال نهران حسا قول محمد فالا الس يا فبر ( .  (1)
لتونيع  ان يع ي من ينتمي )و ان مدير تونيع ب اقة المؤن في و الة الغوو من العرادات وارناء ا  (2)

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

 )عموان سابقا ( .  (3)
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، وهال للة ألللرب البئللر منبللوط عليمللا ابللم هئللر زهللرام "يف احلللار  الغرهيللة مللن هاألللة احلأللب ألللرب 
 لكرا حم ود مساره اهو  بيخ" .منزل عبد ا
 عالالما :

آل واملد البابلم "وفليمم املشليخة"  -1آل ألابم احلاج حم لد  لل زهلرام وهلم فرعلام : ) (1
 ( .(1)حم د البابم وكام ألابم حم د البابم  تارال على فالمية -2، 

آل اهلو  ضلره "وامسلل يوبلف  -1آل ع يش "عبد اللرمحن عبلد ام  لل زهلرام" وهلم : )  (2
آل احلنلللوم  -3آل ا عللليم "اهلللراهيم عبلللد اللللرمحن ع للليش" ،  -2د اللللرمحن ع للليش" ، عبللل

وآل احلنتلل "وامسلل امحلد مصلأفى عبلد  -4"وامسل حم د مصلأفى عبلد اللرمحن ع ليش" ، 
 ( عالالة .4الرمحن ع يش"( )

 لللل احللللاج عبلللد البلللادر  -1آل احللللاج عبلللد البلللادر عبلللد ام  لللل زهلللرام وهلللم فرعلللام : )  (3
اهللراهيم  للل اهللو زهللرام هلليخال علللى آل زهللرام ومللن هلليوخ أللبيليللة املشللمورين  "وكللام ولللده

امحللد احلللاج عبللد البللادر( )وهللم  -2وكللام مللن البضللا  العشللالرين املرمللوألني يف الناويللة" ، 
 عاللتام( .

 -2آل عبلد احلفليظ عبلد الغلافر ،  -1آل عبد الغافر عبد ام  ل زهرام وهم فرعام : )  (4
 )وهم عاللتام( . (2)لراز  عبد الغافر(وآل عبد ام عبد ا

آل عناية "اهراهيم زهرام وهم آل زهرام وهم آل بل ام عودغة عنايلة وهلم أرهلع علالالة   (5
وآل احلللاج عبللد الفتللاح بلللي ام  -2آل ع للر اهللو السللكن بللل ام عللوده عنايللل ،  -1: )

"واكلللن  وآل الأرهلللام أملللني حم لللد بلللل ام عنايلللة -4وآل احللللاج اهلللراهيم ،  -3عنايلللة ، 
م( وهلو 1213-م1265( بنة من عام )41امني الأرهام بكرتهال لبلدية أللبيلية ملة )

                                                           
 م( .1233)وقد قت  في  اية اسرائيلية علل فكمية عام   (1)
د عبد اهلل العبد كب  النمهة بعمان )وهذان السرعان فمحا عن قلقيلية الل قرف االيدن فنمل محم  (2)

م 1231م ، وفدمح عبدد الحسدديأ علدي عبدد الحسديأ واوالده الدل الميقداء عددام 1233مندذ فحدو عدام 
 وس نوها( .
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الذي نةم البلدية ومكاتبما ولل  رب  وابعة يف هؤوم البلدياة ويث كلام يسلتدعى ملن 
 ( عالالة .4ألب  كهه من البلدياة يف البضاء لتنةي ما"( )

آل عبللللد ام حم للللد  -2عنايللللة ، آل علللللي حم للللد  -1آل حم للللد عنايللللة وهللللم فرعللللام : )  (6
 عناية( عاللتام .

 ((1)آل وسني وسن عنايةوهم عاللة واوده هي : )آل مصأفى يوبف وسني عناية  (1
 آل ناصر عود  عناية وهم عاللة واود  هي : )عاللة احلاج وسن الناصر عناية( .  (1
امحللد  -1آل اهللو علبللل وجللدهم هللو وامللد امحللد اهللو محللد اهللراهيم زهللرام وهللم فرعللام : )  (2

 حم د وامد اهو احلاج اهراهيم واحلاج علي اهو علبل( . -2وامد اهو فار  وحم ود ، 
 -1آل البشللوا وابللم البشللوا حم لللود محللد اهللو محللد اهلللراهيم زهللرام وهللم فرعلللام : ) (11

وامحد "البي " حم ود ألشوا "وهو اهلو واملد  -2حم د حم ود ألشوا "وهو اهو ااهد" ، 
 " ومصأفى الفلس( .

 

 ت الحليسة آلل نهران :العائك
( عاللة  لف : وهي عاللة صغه  من اوالف آل زهرام يف وامولة داود واصلمم ملن هاأللة 1

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 .

احللللار : اصلللمم مللن عشلله  عنللةا ولللازي مللن نللاهلس وألللد وللالف فريللق مللنمم آل آل  (2
زهللرام 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 وبكن يف جوارهم .آل زيد ويث تزوج حم د حم ود احللار وسنل الأوي  من 

                                                           
)و ان م  سل اليوسف عءوا  في بلدية قلقيلية لمدة تميد عن العشرين سنة  ما اختير فائبا    (1)

 م و ان قيسا  علل ال عناية(  1215 –م 1233 لرئيم البلدية في يئاسة الحاج حسين فبر  من
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آل عفانلللل : اصلللللمم ملللن آل عفانللللل "هللليوخ احلللللواتره" يف بللللفيت ك للللا يلللذكروم ، وهلللللم   (3
األارب يف غز  ك ا ذكر ذل  جدي عبده العبد ام احلسن ، ويف بللوام ، وصلور هلاهر ، 

 . (1)ورام ام ، وأللنديا ، وصبارين ، وبوافه عوده هم من آل عفانل
آل االمسللر عه للام وسللن عفانللل  -2آل  ضللر مصللأفى وسللن عفانللل ،  -1و للا فرعللام : )

"وألي  نزل جدهم وسن عفانلل اوالل هاأللة احلألب و لرج منملا ملع آل زهلرام وداود اىل صلوفني 
 و أللبيلية .

وآل ألراألللللع  (2)آل عبللللد احلفلللليظ ألراألللللع : وهبيللللة فللللروا آل ألراألللللع حمالفللللة آلل داود الببللللايل (4
الباألانيللة واملصللرية واصللمم مللن اهلرهلليل ملن هلللد  "يللالو" موجلودوم يف أللبيليللة ألبلل  العشلالر 

ملن اع لال البلد  ، وهللم فللروا يف هيتونيلا نلواوي رام ام ، والدهيشلل ، وألفلني ، ونللاهلس 
. 

آل البحللهي : واصلللمم مللن مصللر ونللزل أللبيليللة مللنمم مصللأفى البحللهي وكللام عنللد آل   (5
آل مللوايف يف محولللة نللزال إ انتبلل   زهللرام هللو واهللن ع للل عبللد البللادر البحللهي واألللار م  للم

م بللللللكن 1241اوالد مصلللللأفى البحلللللهي "يوبلللللف وحم لللللد" اىل جللوليلللللة ، ويف علللللام 
أللبيلية منمم عبد الرويم وسني وسن البحهي مماجرال من هيلار علد  ونلزل ألسلم ملنمم 
جللوليلللة "ملللنمم امساعيللل  وسلللني  لللهي" ، وعبلللب العبلللد البحلللهي ) يللل  وعبلللد الكلللرا 

 م .1215م يف وي الةمر عام وهنوا هيوم
آل العورتلاني : وهللي ابللر  واوللده اصلللما مللن عورتلا ، نللزل اوللدهم أللبيليللة مللن مللد  ألريبللة   (6

م ، وهللو عبللد الللرويم عبللد الفتللاح عورتللاني هعللد زواجللل مللن وسللن هنللت 1251حنللو عللام 
وسللن الببعللل مللن أللبيليللة ، وبللكن جللوار اصللماره وعبللب )اهللراهيم وصللا ( ونللزح اهللراهيم 

 م .1261ع ام وبكن ضاوية االمه وسن ألب  عام اىل 

                                                           
)وت ددر لددي ابددو عدددفان عمددر محمددد حسددن الندديص أن ال عسافدده فددي السددوافير فددواحي  ددمة هددم   (1)

 اقايبام ، ولعلام من تيية ع مان بن عسان يفي اهلل عنه من بني أمية من قريش( .
 )الديوان الجنوبي( .  (2)
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آل الفتللووي : اصلللمم مللن الفتللوح مللن ألريللة بللاكيل نللزل اوللدهم أللبيليللة عنللد آل زهللرام   (1
وهو وسن بالمل الفتووي ، وتزوج عالشلل حم لود بليد امحلد البغلدادي وعبلب  وفيةلة 

ب )ع لللار ، وعبللد ام ويلللث كللام يع للل  ملللديرا للتعللليم يف وكاللللة الغللوص يف االردم  وعبللل
 .  (1)وهشار ، وممند ، ووسن(

: اصلللمم مللن هلللد  ألنلله نللواوي ويفللا "ك للا يللدل امسمللم" وبللكنوا الشلليخ  (2)آل ألنللهي  (1
مللونس يف زمللن االجنليللز للع لل  ، وكللانوا عنللد آل زهللرام ألبلل  ذللل  ، ومللنمم ري للل ألنللهي 

الصللنم  زوجلة حم لد عللي الصلنم ، وهعللد وفلا  زوجملا امللذكور تزوجمللا ا لوه مصلأفى عللي
، وكام لت ي ل ا وام  ا : )العبلد وحم لود( اصلاهوا دم فروللوا  (3)وعببت منل عبد الرويم

ملللن أللبيليلللة فلللذهب حم لللود "اهلللو امحلللد" اىل ألنللله هللللدهم االصللللية ، والتللللو العبلللد اىل آل 
" اىل الشللللليخ ملللللونس للع للللل  (4)زهلللللرام إ ذهلللللب العبلللللد واوالده "حم لللللود ووسلللللني وحم لللللد

م هلللاجر وسلللني اىل أللبيليلللة إ نلللزل رفيلللديا وتلللويف فيملللا علللام 1241وبلللكنوها ويف علللام 
 م ون يعرف مصه ا وتل .1253

آل ذياب : اصلمم من هلد  هنوام يف مصر وسب ألول احللاج حم لد يوبلف ولس اهلو   (2
ذياب ، وذكر هشام علي امحد ذياب عن ع ل حم ود امحد وسلن ذيلاب ام اصللمم ملن 

كرم هلللم األلللار م ، وأللللد يكلللوم اصللللمم اوالل ملللن املنصلللور  يف مصلللر وام آل ذيلللاب يف  لللول
هنوام إ انتبلوا منما اىل املنصور  إ جاءوا منما اىل فلسلأني وبلكنوا أللبيليلة و لولكرم ، 
وولللالفوا آل زهلللرام يف أللبيليلللة وابلللم جلللدهم يف أللبيليلللة وسلللن ذيلللاب اللللذي عبلللب ارهعلللة 

كل  واولد ملنمم ذريلة اهنلاء اهناء هم : )يوبف ، احلاج عبد الكرا ، امحلد ، عبلد ام( ول
 واوفاد كههين .

                                                           
م في تشي وسلوفا يا  ، وماند يعم  في السعودية ، وحسن تموج )عماي توفي اعمبا  ، وبشاي يقي  (1)

 بنت محمد سليم موافي( .
 )افقرفوا من قلقيلية( .  (2)
 " بنات( .5)وعقبت من نوكاا محمد "  (3)
 )ولقبه العافي( .  (4)
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آل العللدل : اصلللمم مللن االمساعيليللة يف مصللر وذكللر يل احلللاج بللليم اهللراهيم وللوتري   (11
، وتوجد عاللة يف ع لام هلنفس االبلم  (1)ام آل العدل هم األارب آل احلوتري يف أللبيلية

 العملللد "العلللدل" ولعلملللم األلللار م ويلللث يلللرووم ام  لللدهم مصلللأفى بلللتة ا لللو  ذهبلللوا يف
املاضلللي يف زملللن االتلللراك ون يعلللودوا او لعلملللم بلللكنوا علللد  هلللالد منملللا ع لللام ، والزرأللللاء ، 
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 ، 

 بعد العشه  هن مذج  البحأانية يف الي ن .ولعلمم من عدل هن 
آل الفيومي : من اولالف آل زهلرام ايضلال ، اصللمم ملن الفيلوم يف مصلر ، وجلدهم   (11

الذي جاء من مصر هو علي الفيلومي اللذي عبلب ثالثلة اوالد )حم لد ومسلعود ووسلني( 
ذريلة  وانبرضة ذرية وسني علي الفيومي مبلوة اهنلاء وللده عبلد ام وهلم صلغار .وتكلاثرة

حم للد علللي الفيللومي ونللزل اوللد اهنالللل علللي حم للد الفيللومي يف جللوليللل وظلل  ا للوه امحللد 
 وعبد البادر واهن ع مم موبى )اهو عليام (مسعود الفيومي يف أللبيليل.

آل الببعللللل : مللللن اوللللالف آل زهللللرام ايضللللال اصلللللمم مللللن مصللللر واألللللار م آل الشللللرف  (12
  الببعللل "احللوافره" هأللن ملن هرألللة بلكنوا الشليخ مللونس ولعل  اصلللمم ألبل  مصللر ملن عشله 

وهلللي فلللرا ملللن ألبيللللة عتيبلللل يف احلللللاز ، واصللل  هرأللللة احلبيبلللي ملللن ملللذج  البحأانيلللة ، 
ومنمم احلفاه وآل جرب كفر باها اصللمم ملن هللد  هرأللة للواء نلاهلس ، ومسيلت تلل  البللد  

 "هرألة" هابم تل  الببيلة الت بكنتما .
اصلمم من مصلر وأليل  هلم األلارب آل الببعلل  آل تيتام : من اوالف آل زهرام ايضال  (13

 ، وتوجد صلة مصاهر  هني العاللتني ويث ام زوجة ذيب تيتام هي هنت وسن الببعل .
آل الشللللريف : اصلللللمم مللللن مصللللر ، وألللللد انبرضللللوا ، ومللللنمم ولي للللة الشللللريف زوجللللة  (14

اهللراهيم ذيللب تيتللام وكانللت نتزوجللة ألبلللل مسللاره ابللتيت ، وهلللا ا للت امسمللا بللعاد تزوجمللا 
محلللدام ملللن مسلللكل وفا  لللل وهلللم ا لللوام  عبلللد ام تلللزوج فا  لللل اهلللراهيم عيسلللى عنايلللل ، 

                                                           
 )وااليكا افام افسباء مت اهرون مع بعءام وال قرابة دم بينام( .  (1)
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ووسلللني حم للللد الشلللريف ون يعببللللا ، وكللللانوا ملللن اوللللالف آل ا عيلللدي وتزوجللللت فا  للللل 
 الشريف عبد الرمحن عبد ام ابتيت .

م وهللم األلارب يف 1211آل ابتيت : واصللمم ملن املصلاروه ، نزللوا أللبيليلة ألبل  علام  (15
فا والشيخ مونس ووالفوا آل ا عيدي يف وامولة داود ، وهلم ا لوام مسلاره ن يعبلب ، يا

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 

الغللول وعببللت حم للد علللي" وفا  للل "زوجللة عبللد الللرويم  "تزوجمللا درويللش ادريللس حم للد
 حم د محد جعيدي" وابم اب عبد الرمحن مساره ابتيت هو عبد ام .

 
 العائكت الحليسة آلل داود "الديوان الجنوبي" :

 اهلرهية : وهم عاللتام صلة البراهة هينم ا هعيده و ا "آل بعاده" وفرعمم "محاد" . (1
رهية ايضال واص  اهلرهيل من ألريلة "يلالو" ملن اع لال البلد  وهلم آل ألراألع : وهم من اهل  (2

ملللن األلللدم العلللالالة اللللت نزللللت أللبيليلللة ونزلوهلللا ألبللل  آل بلللعاده وألبللل  العشلللالر الباألانيلللة ، 
وتبعمم آل بعاده ملن يلالو يف عملد زعاملة ملرزو  اهلو جبلاره واعألاهم ألأعلة ارض األلاموا 

 والفوا آل داود وصاهروهم .عليما هيومم وانا وا فيما ماهيتمم ، إ 
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 
 

يش" منمللللا البحللللر االمحللللر ، ومعللللىن اهلرهلللليل : "املتخشللللن يف معيشللللتل املعتللللاد علللللى هللللةف العلللل
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 

مللنمم اعللم أليسلليوم ، وتوجللد فللروا مللن يف اهلرهلليل يف هيتونيللا نللواوي رام ام  هعللض كبللار السللن
هابللم هللريش واصلللمم مللن يللالو ايضللال ويف ألفللني رللال  للولكرم هابللم هرهللل ويف  للولكرم هابللم 
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بلللعاده وألراأللللع ويف  للليم الدهيشلللل وهيلللت ليلللد ونلللاهلس هابلللم ألراأللللع ويف الأفيللللة هابلللم هلللريش 
 ريش هرألي جبع هلواء جنني ولعلل مسي هامسمم .واصلمم من احللاز ويوجد جب  ه

آل ملحلللم : واصللللمم ملللن ولحلللول ويلللذكر كبلللار السلللن يف أللبيليلللة ام آل ملحلللم وعلللود   (3
اصلللمم مللن أليسلليل جبلل  اخلليلل  ويعتللربوم عاللللة واوللده ، مللن اوللالف آل داود "الللديوام 

ولكرم ا نللويب" ، وتنتشللر عللالالة مللن آل ملحللم يف عللدد مللن البللرى يف منأبللة جنللني و لل
فتوجلللد علللالالة ملللنمم يف "اكتاهلللل ، وعنبتلللا ، وهلللويكل ، وكفلللر راعلللي ، وعلللاره ، وعرعلللره 
وغهها" ، وذكر يل هخ  من اكتاهل منمم ام آل ملحلم يف هلذه البلرى ويف أللبيليلة هلم 
األلللارب واصللللمم ملللن آل ملحلللم يف ولحلللول ، ويبلللال آلل ملحلللم وعلللود  يف أللبيليلللة "دار 

 فغه معروف .نصلل" اما اصلمم ألب  ولحول 
وهنللاك يف هللر  االردم عاللللة هابللم ملحللم يف هلللد  الكللوره نللواوي عللللوم ، واصلللما مللن هللد 
عأيللل ، مللن رهيعللل العدنانيللة ، وتوجللد عشلله  هابللم امللحللم مللن االوسللنل مللن عنللزه مللن رهيعللل 
العدنانيللة ايضللال وتبلليم نللواوي محلل  ، وكللذل  توجللد عشلله  املالولليم يف الشللوه  وهللم ا للو  

ديني والنعي للاة يف الأفيلللة والشللراه ، والرفايعللل يف الشللوه  ، واصلل  هللذه العشللالر ك للا السللعو 
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 

ة رفاعلل يف هلالد رلال افريبيلا ، ورفاعلل يف العلرب كهلهوم ، ففلي هلد بلليم هلن الرفاعي من ألبيل
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" .
ل علللود  : وأصللللمم ملللن أليسللليل جبللل  اخلليللل  ، ويعتلللربوم هلللم وآل ملحلللم يف محوللللة داود ( آ4

عصلبية وينكلر آل ملحلم أعلم األلارب آل علود  ، ويلذكروم اعلم متصلاهروم فبلط وأعلم جللاءوا 
اىل أللبيليلللة معلللال ، وذكلللر يل حم لللد عللللي صلللا   لللل نلللزال ملللن العلللارفني هاالنسلللاب أم ابلللم آل 

ردرخ" ، وهلللم يبوللللوم اعلللم ملللن العلللواوده يف نلللواوي دورا اخلليللل  علللود  االصللللي هلللو "آل اهلللو د
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ملن هلرار هلن (1)وسب ألول اهراهيم امحد عود  االمحد منمم ، ولعلمم ألب  ذل  ملن العلوداة
عأللوه مللن الرفللوا هللن بللعود ، او مللن عللوده هللن بللان هللن عأللوه هللن بللعود ، او مللن عللوده هللن 

شلللالر السلللعودييني يف هصلللهه يف نلللواوي محلللد )التاتنلللل( هلللن عألللوه هلللن بلللعود ، أي اعلللم ملللن ع
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 

اذا ص  ذل  فلعلمم من ألبيللل رفاعلل من ذريل امحد الرفاعي )دوم اهراز اثباتاة تؤيد ذل  ( و 
تللاريخ العشللالر االردنيللة المحللد عويللدي العبللادي مالوةللة : توجللد ألباللل   451هللاملغرب .   

هابم رفاعل من هد بليم هن منصور البيسليل يف جنلوب مصلر ويف ليبيلا ، ورفاعلل ملن هلد زيلد 
م او هلالل وال افلى هن ورام جذام البحأانية يف مصر . واالرجل  ام امحلد الرفلاعي ملن بللي

عللللى الباولللث يف اصللل  ال ملحلللم وعلللوده يف أللبيليلللل ام يف أللللول كبلللار السلللن اعلللم األلللارب فيلللل 
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 ويسلل وم 
ا وانبللل وجللدهم جانللب عبللب امحللد عبللب مصللأفى عبللب : عللوده  وعلللي ويوجللد مللنمم فللرا 
يف أللبيليللل مللنمم اهللو نللواف املصللا فل هللالع اخلضللار املتلللول يف أللبيليللل . وذكللر يل ام اصلللمم 

اىل  1241مللن دورا اخلليلل  و لللرج جللدهم فيمللا وبلللكن الشلليخ مللونس وهلللاجرة ذريتللل علللام 
 أللبيليل .

ل علللوده علللن دورا ام اجللدادهم امحلللد وصلللا  العلللوده كانلللا أللللد أللللتال ويللروى علللن بلللبب رويللل  ا
 رجلني من عشه  ا رى وروال اىل أللبيليل .

 دام ا امع : ومن انسباء ال عوده الشليخ حم لد عللي حم لد عبلد البلاألي املشلد ملن زيتلا  (4
اوالد هلللم امحلللد وعبلللد  3 لللاعني اللللذي تلللزوج رهيحلللل صلللا  حم لللود صلللا  علللوده و للللف 

د ام ، وبللكن الشلليخ حم للد املللذكور يف أللبيليللل وعللني  ادمللا ملسلللد أللبيليللل الللرويم وعبلل

                                                           
 سدر رلد  ان افدلام مدن العدودات فدواحي ال سيلدة حددرني تلدل ا  در مدن   )ويذ ر ال عدودة فدي  (1)

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 

  اعني واعم األارب هؤالء .نواوي رام ام ولعلمم من زيتا 
 

العائكت الحليسة الل داود / الدديوان  الجندوبي ، والدديوان الشدمالي ) ديدوان الجعيدد  
) 
 

(ال السوياني : اصلمم من عاللة )اهو را  ( يف الساوية / رلال رام ام وألبلملا ملن اخلزاعللل 6
جللاءة مللن الللي ن ألبلل  االبللالم يف العللرا  واخلزاعلللل نسللبة لببيلللة  زاعللل مللن االزد البحأانيللة 

وبللكنت يف احللللاز ووك للت مكللة عللد  ألللروم اىل ام غلبتمللا ألللريش هبيللاد  ألصللي هللن كللالب 
وا رجنملللا منملللا فسلللكنت ملللر الةملللرام جنلللوب مكلللة .ويف الفتوولللاة االبلللالمية  تفرأللللت يف 
 البالد ونزلت هأوم فيما العرا  واالردم وفلسأني ونسبت اليما هلد   زاعة يف ألأاا غزه .

( ال ألعدام : وهم من الساوية ايضلا ملن األلارب ال السلوياني . وهللم ألراهلة يف ا اروهليل ملن 1
 ألرى دير الغصوم رال  ولكرم ونزلت  اعاة منمم  ولكرم وهاألل الغرهية .

( ال لبللاط مللن هرهيللا نللواوي جباليللا رللال غللزه ، واألللار م ال نصللر ام مللن الشلليخ مللونس ، 1
 م وبكنوها .  1241ها ونزل معة مم أللبيليل يف ورب عام وال البرعاوني من كفر با

( ال فللريا : واصلللمم مللن كفللر ألابللم جنللوب هللر  جللوليللة وألبلمللا مللن مسللحل وألبلمللا مللن 2
ا نيلللد  واأللللار م يف كفلللر ألابلللم ال الصلللو  وملللنمم عالللللة يف أللبيليلللل يف محوللللة هلللريو وعالللللة 

وللة نلزال اصللمم ملن فلريا وهللم ألراهلة يف  ا رى من ال فلريا يف محوللة هلرا  ، وال نلوار  يف مح
 كفر ألابم . 

( ال احلوراني : اصلمم من وورام ملن احملاميلد ملن ألبيللة بلليم البيسلية ملن العدنانيلة وهللم 11
ألراهللة ملللن املسللل ية الصلللغه  جملللاة غلللزه نزهللللا اولللد احملاميلللد ويلللدعى اهلللراهيم احللللوراني ألبللل  حنلللو 

م وتفرأللللوا يف املخي لللاة واللللبالد  1241كبلللة بلللنة وابلللتو نما و رجلللوا منملللا علللام الن 1111
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

ال احل وده : ملن اولالف ال داود / اللديوام ا نلويب . أصللمم ملن عشله  ا حلوط  (11
مللن وامولللة زيللد الللت ا رجللت مللن أللبيليللل يف زمللن االتللراك هسللبب دم وتفرألللت يف الللبالد  
ك للا مللر ، وعللادة  اعللاة منمللا هعللد عشللراة السللنني اىل أللبيليللل ومنمللا ال محللوده نزلللوا 

وا ال زيد ، وال صب  والفوا ال وساين يف واموللة هلرا ، يف وي داود ، وال نٌور والف
 م  من الشيخ مونس . 1241وهلويت مسحام عادوا عام 

ال يابني / من اوالف ال ا عيدي باهبا إ انفصلوا علنمم وهنلوا هللم ديوانلا  اصلا  (12
م واصللللمم ملللن ال اهللو ظلللاهر يف فالميلللل ، وتوجللد هيلللنمم  وهلللني ال 1211 للم حنلللو عللام 

 مصاهر  .ا عيدي 
ال اهو صالح : من اخلهية  وتوجلد هيلنمم وهلني ال ا عيلدي مصلاهر  للذل  نزللوا يف  (13

م وولالفوهم . وكلام حم لد صلالح أللد تلزوج بلعده بلالمل 1241ولي ال ا عيلدي علام 
حم ود جعيدي وعببت : امحد الذي تلزوج زريفلل عبلد السلالم بلالمل جعيلدي وعببلت : 

 حم د وبعيد وصالح .
 

 حليسة الل داود وفوف العائكت ال
ال هللللعيب : اصلللللمم مللللن الشللللعيبية يف ديللللر غسللللانل ، وهلللللم ألراهللللة يف هللللروألني نللللواوي  (14

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 

سللانل الللت مسيللت هابللم ألبيلللة الغسابللنة . وألللد صللاهروا ال نوفلل  مللن وامولللة داود ديللر غ
 ووالفوهم .

ال اهللو صللاحلة : واصلللمم مللن جباليللا وهللي عاللللة واوللد  وألللد رولللت عللن أللبيليللل اىل  (15
 م . 1255ع ام حنو 



121 

ال البغلللدادي : اصللللمم ملللن هغلللداد ، روللللوا اوال اىل مصلللر وبلللكنوا هلبللليس ويف عملللد  (16
علللي هاهللا  رولللوا منمللا اىل فلسللأني هرهللا مللن دفللع الضللرالب الباهةللة الللت اخلللديوي حم للد 

 1241 –هللري  1211فرضت عليمم مع غههم ملن العلالالة املصلرية ملا هلني اعلوام 
هلللري ، وكللانوا ثللالص ا للو  فنللزل اوللدهم غللزه وجللاء ا للر اىل أللبيليللل ورولل  الهالللث اىل 

 هر  االردم )بحاب(.
يدل امسمم اعم من هلد جلرم . وجلرم ألبيللة كبله  ملن ال ا رمي : اصلمم من مصر و  (11

هللد  للي البحأانيللة نللزل كهلله مللنمم جنللوب فلسللأني ود لللت فللر  مللنمم مصللر منمللا ال 
ا رملللي امللللذكورين ، وجلللاؤا اىل أللبيليلللل يف عملللد اخللللديوي حم لللد عللللي هاهلللا للسلللبب امللللار 

نللللايف ا رمللللي  ذكللللره اعللللاله )دفللللع الضللللرالب الباهةللللة( ووللللالف فريللللق مللللنمم ال داود )ال
 ووالف فريق ا ر منمم ال هرا .

ال وسنني : وفرعمم ولول اصلمم من مصر ايضا . والفوا ال داود وتوجلد عالللة  (11
من األار م نزلت دير البل  نلواوي غلزه . وروللت عاللتلام ملنمم رلاال فنزللت اولدا ا يف 

نزللت مزرعة الزيب رال عكا هي عاللة يوبلف مصلأفى اهلو مشلرف وسلن وسلنني ، و 
م اىل ديللر الغصللوم  1241عاللللة حم للود وسللنني وسللن وسللنني يف ألللاألوم وانتبلللوا عللام 

 و رج اوالدهم اىل الكويت وهر  االردم للع   وابتو ن هعضمم صويل  . 
ال احللالج : اصللمم مللن مصلر . ولعلل  امسمللم نسلبة لع ل  جللدهم يف "وللا البأللن  (12

مصلر  . ورمبلا مسيلت هلذه البللد   لذا  " . او لعلمم من هلد  احللوج اودى ألرى احملللة يف
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 

يوجللب  هللل دوم ام يهبللت عليللل مللا312ذي البعللد  عللام  24الألللق هبغللداد يللوم الهالثللاء 
البت  ، فبعيد علن احلبيبلة لعلدم ذهلاب احللالج ملصلر ، و لرج ال احللالج ملن أللبيليلل اىل 

 م وبكنوا هناك . 1255ارهد وع ام وغهها للع   حنو عام 
ال الشلللني  : اصللللمم ملللن مصلللر ،ايضلللا نلللزل اكهلللرهم عنلللد ال هلللرا ، والتللللو واولللد  (21

ني  .  للرج اكهللرهم اىل يافللا مللنمم اىل ال داود ووللالفمم وهللو اهللراهيم حم للد وسللني الشلل
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م هلللاجروا اىل أللبيليلللل ونلللاهلس وارهلللد 1241للع للل  وبلللكنوها يف زملللن االجنليلللز ويف علللام 
 وابتو نوها . ولعلمم من الشنبة من صبي  من فزاره من أليس العدنانية .

 ( 1هلر  رألم )
 باللة عشه  داود

 (1داود الباألاني)
 

 

 (3(                                اهوبل ام)2امحد)                      
 

 (1(          بالمل)6(       بل ام)5(                           محد)4داود)          
 
(  جد آل 12(      جد آل بل ام)11(  امحد)11( حم د)2(  ا ر)1احلاج عبدام) 

 (13ا عيدي)
 

 (14نوف )        
 

 آل نوف جد       
 ( :1هوامش الشجرة يقم )

كللام يف هاألللة احلأللب ، وهللو مللن ذريللة الشلليخ علللي املللدفوم يف الدواميللل )غللرب اخلليلل ( اهللن   (1
عبللد الللداا هللن امحللد الغ للاري املللدفوم يف الةاهريللة مللن هللد عبللد السللالم هللن املشلليش هللن ايب 

لعللم أللرب تألوام يف هكر الشريف االدريسي املغريب اولد األألاب الصلوفية امللدفوم يف جبل  ا
هللالد غ للاره يف املغللرب مللن ذريللة ادريللس هللن عبللدام هللن وسللن هللن احلسللن هللن علللي هللن ايب 

هلل ، وال تلزال توجلد هابلم 111 الب اهلاري البريشي الدا   اىل املغرب من احللاز عام 
داود أثار يف هاأللة احلألب مهل : "وراللق داود وهلي ارض حنلو ملالت دومنلال تبلع جنلوب غلرب 

ة احلأللب وهيللدر داود ، وههللر داود ، ووللار  داود ، وديللوام داود ، وكانللت عللالالة داود هاأللل
وهرا ونزال عشه  واوده يف هاألة احلأب وجدهم واود امسلل داود االكلرب وهلو ملن الدواميلل 

بللنة" ، انللل كللام جالسللال يف مبمللى 11، ووللدثد حم للد اهللراهيم وسللن بللل ي مللن آل زيللد "
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ل الشللخ  علللن هللللده ، فبللال: ملللن أللبيليللة ، وكلللام الشلللخ  هع للام وبانبلللل هللخ  فسلللول
امللذكور معل للال 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 

هللل  توجلللد عالللللل يف أللبيليلللة هابلللم داود عالللللة فيملللا ملللن املغلللرب وهلللي "آل داود" ، وبلللالل 
فوجاهللل: نعللم ، فبللال: انللل كللام يع لل  يف املغللرب وألللرأ يف كتللاب هنللاك ام عاللللة مللن املغللرب 
رولت هرألال ونزلت ديار الشام وابتبرة عاليال يف أللبيلية وهي عالللة داود ، وهلذا يهبلت ام 

يلللة ، وتفرعلللت داود اىل اصللل  عشللله  داود ملللن املغلللرب ، ويألللاهق أللللول كبلللار السلللن يف أللبيل
 )داود ونزال وهرا( .

كللللام يف هاألللللة احلأللللب وابللللم امحللللد وسللللب روايللللة احلللللاج عبللللد حم للللد عبللللدالرمحن داود    (2
 واورا  حم د صا  صربي ، وألي  نوف  وسب رواية هاهم نوف  .

بللكن هاألللة احلأللب وأليلل  امسللل حم للد وسللب روايللة بللعيد وسللن صللا  جعيللدي ، أم   (3
يللللق هللللاكر جعيللللدي وكللللام الكبللللار يبولللللوم بللللل ام الللللداود امسللللل حم للللد ومسعتللللل مللللن توف

وبلللالمل اللللداود و لللا ا لللوام ويف اورا  حم لللد صلللا  اخلأيلللب بللللي ام هلللن بلللالمل هلللن 
 بل ام وليس صحيحال ، ولعلل امحد .

داود النافلللل وسللب ألللول كبللار السللن ولبللب هالنافلللل أي النللوفلي او اهللن االهللن او داود   (4
 االول ، جد آل داود الببايل كام هصوفني . الهاني "بكن صوفني" وفيد داود

 بكن صوفني .  (5
 بكن هاألة احلأب إ صوفني .  (6
 بكن هاألة احلأب إ صوفني .  (1
هللل عنللدما 1221م املوافللق 1113بللكن صللوفني ونللزل اىل أللبيليللة هللو وا وتللل عللام   (1

 دمرها االتراك .
 بكن صوفني .  (2

 بكن صوفني .  (11
 بكن صوفني .  (11
 الديوام ا نويب .  (12
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 وام الش ايل .الدي  (13
 بكن صوفني .  (14
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 أ(-2هلر  رألم )
 باللة آل داود النافلل /آل احلاج عبدام الداود النافلل الداود

 داود النافله داود
 

 حم د              أمحد          (          ا ر      1احلاج عبدام)      
 )راجع الصفحلللللاة التاليللللة(                               

 

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

 (           )راجع الصفحللة التالية(12(  هلبيس)11(  رفبل)11(   عيشل)2 د ل)
 

 (16( هيخل)15( وسن)14( ظريفل)13لأيفل)
 

 (11(                                                             حم د)11حم ود)      
 

 (22(  عبدالفتاح)21(    رأليل)21(       رمسيل)12(   زهره)42يوبف)  
 

 ك ال      عبدام  حم د    عبدالرمحن حم د    عبداحلليم  امحد   
 

 زكي     نضال     مروام      حم د    زاهر     رالد     الد         
 

 (        غازي        فايق24(    وجيل)25(        امحد)23هاهم)               
 

 حم د    هكري                                                                           
 

 نبي     ممدي     حم د     ع ر                                                         
 

 اكرم    حم د    اهراهيم    يابر      امين                                          
 

 ابامل    امين    معتصم      ااد     حم د              
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 أ(-2تاهع هلر  رألم )                                                                                  
 سكلة  ال عبد الرحمن    الحاج عبد اهلل الداود

 عبد الرمحن                                           رهيد
 )راجع الصفحة التالية(                                                                                        

 (26(                 عشر  هناة)25حم د)    
 

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

 (عبدالفتاح داود32(  حم د)33(  الل)32()حم د فوزي()31عبد الرويم)
 

 هاب                مال          حم د       زياد      داود     تيسه   
 ناهر                ماند          ايف      عماد     عمات    
 حم د             عبدالرمحن      فادي       امحد    
 العميم عبداهللعبدالرحمن عبدالرحيم عبدااد               مؤيد                          

 ماهر                       اكرم         امين                                    
 

 (          امحد31( فارو  عزام)31(  فيص  عادل)36( فايز)35( علي)34فميم)
 

 اقرج        عمر               وائ       حسن                      محمد            
 وسن         يابر               حم د                                 داود            

 لؤ                               باسم                                 ا رم            
 صا                             اهراهيم                             حم ود            

 

 (         ع ر               اهراهيم            الد         عبدالرمحن41حم د)                   
 

 بسام               عبداهلل               محمد               ع ام              كمال                              
 (41كرم                 عبدام)ابالم               ا                              
   (           عبدالرمحن42مؤمن               حم د)                             
 مبني             امحد                           
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 أ(-2تابع قجرة يقم )

 يقيد الحاج عبد اهلل الداودسكلة ال 
   رهيد                                                             

 ( 45(                               هيخل)44(              اهراهيم)43ولي ل )          
 

 لي(     امحد        فتحي         داود           ع46رهيد     عبداللأيف)       
 

 عربام        عدنام               اهراهيم                              
 

 امحد  اهراهيم    داود    رهيد جالل  ايماب             
 

 حم د   اهراهيم   محزه                                                                    
 

 م   رهيد    امحد    حم د    عبدام   نضال   إبالمنع ام  اهراهي                    
 

 (41(        نزار                  نضال)41لأفي                   انور)       
 

 حم د          عبدام         نور     اهراهيم      رهيد             امين    
 

 أ( :-2هوامش الشجرة يقم )
نلللت احللللاج محلللدام وعببلللت عبلللدالرمحن ، وتلللزوج هنلللت بللللي ام تلللزوج احللللاج عبلللد ام ه  (1

 الداود وعببت رهيد ، وتزوج من الأهه وعببت عبداحلفيظ .
زوجة عبداحلفيظ احللاج عبلدام داود الهانيلة هلي بلعاد امحلد عبلدالغافر جبلاره وهلي ام   (2

حم لللد وحم لللود ولأيفلللل وظريفلللل وووسلللن وهللليخل ، وزوجتلللة االوىل هنلللت يوبلللف حم لللد 
 وعببت هناة هن :  د ل ، عيشل ، رفبل وهلبيس )راجع الشلر (. بعاده

 زوجة داود حم د جعيدي .  (3
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 زوجة مصأفى يوبف بعاده .  (4
 زوجة ع ر اهو هكر العلي هرا .  (5
تزوج عبدالرمحن عبدام داود آمنل هلمولل عبدالبادر زهلرام وعببلت اهنلل الوويلد حم لد   (6

حم للد داود وعببللت ارهللع هنللاة ، وكللام  وبللت هنللاة ، وتللزوج آمنللل هنللت داود االهللبر
عبللدالرمحن هلليخال علللى آل داود يف زمللن االتللراك 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 .
 زوجة وامد ألابم زهرام .  (1
 من ألبالم .زوجة رهيد عبدام   (1
 زوجة فار  مصأفى نوف  .  (2

 زوجة امحد عبدالغافر جباره .  (11
 ام غالب وسن صا  عود  وام موبى منر محد داود "تزوجما رجالم" .  (11
 ام يوبف اهو نامو  من يازور .  (12
 زوجة عبدالرمحن حم د عبدالرمحن داود .  (13
 زوجة بان حم د جباره .  (14
 زوجة عبدام وسن لباط .  (15
دار هللرهم ، ع لللت  ادمللة يف هيللت الأبيللب ونللا وبيللب الكيلللايل       ارملللة هللخ  مللن  (16

م وتوفيللللت هنللللاك هعللللد ام جللللاوزة  1241يف يافللللا  وهللللاجرة معللللل اىل ع للللام عللللام 
 التسعني عاما .

 زوجتة هي عزيزه حم د عبدالرمحن داود .  (11
 زوجة حم د عبداحلفيظ احلاج عبدام هي وسن وسن مصأفى نوف  .  (11
 د عبدام داود .ام فتحي اهراهيم رهي  (12
 زوجة امني عبدام وسن لباط .  (21
 زوجة بعيد وسن صا  جعيدي الهانية ام الوليد .  (21



135 

 زوجتل راهعل امحد عيسى وساين .  (22
عللن ع للر ينللاهز بلللبع  15/4/1221ن يتللزوج وبللكن يف ع للام وتللويف فيمللا هتللاريخ  (23

 وبتني عاما .
 بكن يف جرط .زوجتل جنيل حم د بالمل ألراألع .  (24
تللللل هللللي عالشللللل عبللللداهلادي ملحللللم وامللللل هلمولللللل وامسمللللا آمنللللل احلللللاج عبللللدالبادر       (   زوج25

 عبدام  ل زهرام .
بلللللعاد وهلللللي اكلللللربهن وكلللللام اهوهلللللا يكلللللىن  لللللا  -1(  هنلللللاة عبلللللد اللللللرمحن عبلللللدام داود )26

زريفللل زوجللة يللونس ع للر وسللني نللزال "ام حم للد بللعيد" ،  -2"اهوبللعاد" ون يتللزوج ، 
لأيفلل زوجلة نوفل  صللا   -4امحلد ألشل ر "ام عللي البشل ر" ،  عزيلزه زوجلة حم لد -3

زهللره زوجللة صللا  نوفلل  صللا  نوفلل  "ام عبللدام  -5نوفلل  "ام احلللاج ابللعد وا وتللل" ، 
 ارلللل زوجلللة وسلللن حم لللد ملحلللم "ام  -6وعبلللدالرويم" وهلللي جلللد  ملللن جملللة االم ، 

دام  لل زهلرام بعيد وابعد ورهيد ملحم" وام هوالء هلي هلموللل "آمنلل عبلدالبادر عبل
فا  للللل زوجللللة الشلللليخ مصللللأفى حم للللد صللللربي "ام الشلللليخ وسللللن وا وتللللل علللللي  -1، 

عالشلل زوجلة صلا  عبلدالرمحن صلا  اهلو صلا  داود "ام عبلدالرمحن" ،  -1وصا " ، 
وسن زوجة منر محلد  -11بعديل زوجة يوبف محد نوف  "ام حم د ويوبف" ،  -2

 آمنل داود االهبر .داود "ن تعبب" وام هوالء االرهع هناة 
م .زوجتلل لأيفلل عبلد احلفليظ 1251م اىل عام 1232(   كام  تارال ، توىل املخةه عام 21

 احلاج عبد ام داود .
 (  زوجة وسن حم د عبدالرمحن هي لأيفل وسن مصأفى نوف  .21
(  كلللام هللليخال عللللى آل داود ، زوجلللة امحلللد حم لللد عبلللدالرمحن هلللي راهعلللل عبلللدالغافر حم لللد 22

م . وكلللللام رجلللللال ورعلللللا تبيلللللا كهللللله 15/3/1212بلللللاره ، وأللللللد تلللللويف يلللللوم اخل للللليس ج
 االوسام للفبراء واحملتاجني .

(   كام  تارال ، زوجة عبدام حم د عبدالرمحن هي زكيلل حم لد بللي ام بلالمل جعيلدي ، 31
م وهبللي  تللارال حلللني وفاتللل يف ليلللة 1251وألللد تللوىل احلللاج عبللدام املخللةه وللوايل عللام 
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هلل علن ع لر 1416م هعد املغرب من ليلة عيلد االضلحى علام 15/1/1216  عة ا
 بنة .كام من كبار املصلحني املعروفني ومن االتبياء املؤمنني . 12يناهز 

م و للرج مللن أللبيليللة اىل الكويللت عللام 1221(  بللكن اهللو نصلله غللرب ع للام هعللد عللام 31
 ن داود .م . زوجة عبد الرويم هي امنل امحد حم د عبد الرمح1226

 (   زوجتل ا ت راهعل عبدالرويم عبده وسن داود .32
 (  ع   يف السعوديل . زوجتل عالشل امحد حم د عبد الرمحن داود .33
م . وهعلللللد علللللد  25/1/1226م وعلللللاد اىل أللبيليلللللة يف 1261(  نلللللزح اىل كوملبيلللللا علللللام 34

 اهمر عاد اىل كوملبيا .
 م .1211(  نزل يف ع ام منذ عام 35
 م .1261منذ عام  اسبافيايف (  36
 (  زوجتل هي ا وسن يوبف هرا .31
 (  يف السعودية .31
 م . 1221(  الشيخ حم د وهو ألاضي أللبيلية الشرعي عام 32
 م .1221(  املختار احلايل 41
 (  هو وعبدالرمحن توأم .41
 (  هو وامحد توأم .42
عببلت صلا  وهلو بلاكن (   تزوجت ولي ل رهليد هخصلال ملن آل  لاووم ملن مسلكل و 43

 م. 1236يف  يم  ولكرم وكانت متزوجة ألبلل ا اه وعببت منل ولدال ألت  يف ثور  
(  زوجتللل االوىل هلليخل صللا  امحللد داود وعببللت رهلليد وامحللد والهانيللة زهللره حم للود عبلللد 44

 احلاج داود وعببت الباألني .
ت متزوجللل اوال امحللد (   هلليخل رهلليد هللي ام عبللدام وامحللد حم للد وسللنني  للا ر  وكانلل45

 وسنني ون تعبب منل .
 (  عبداللأيف هرا وألد تويف ف  .46
 (  انور "هرا" .زوجتل هنت عبد الفتاح )عبده( علي حم د نزال .41
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 (  زوجتل هنت علي وسن ونيد وساين .41
 (  زوجة يوبف حم ود عبد احلاج هي امنل حم د )كزكاري( جعيدي .42
بلللللللد احللللللللاج هلللللللي زكيلللللللل حم لللللللد عللللللللي علللللللدل ، تلللللللويف امحلللللللد يف (  زوجلللللللة امحلللللللد حم لللللللد ع51

 عاما .  63عن ع ر يناهز  11/11/1221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب(-2هلر  رألم )                                                                               
 سكله ال خا ر داود النافله الداود
 (1فسذ ال ع مان خا ر داود النافله داود)

 

 (3(                                                            علي)2داود)         
 )راجع الصفحاة التاليل(                                                                                               
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 (1(   د ل)1(  صبحل)6مرا)   ](5عه ام)[(    4ولي ل)  
 

 (14(  وَسن)13(   هيخل)12(  صبحل)11(  فا  ل)11(    داود)2ووسن)    
 )راجع الصفحة التالية(                                                                                               

 (11(             امحد)16(              حم د)15عه ام)  
 

 رياض   عبداحلكيم   عبدالعةيم   عبدالبابط                                          
 

 زه      داود(                          زاهر    ماهر    مح21(حم د)12( علي)11داود)
 

 نورالدين     ممند       رالد                                                           
 

 حمفوظ  عبداحلافظ حم د                        امحد      حم د      عبداملنعم 
 

 ر     مال داود    منذر    هابم   اهراهيم     عزيز       اهر       اكرم        انو     
 

 حم د   يابر    عه ام                      حم د        امحد          ع اد      أنس    
 

 اهراهيم   داود     ع ر                ع ر         علي      عبدام  
 عبدام    نادر               رامي              فادي          الد  

                                

 حم د              فيص         هنام       عه ام        رالد       داود            
 

 ممند              ابامل       محزه            
 

 ب(-2تاهع هلر  رألم )
                                                             ]باللة ال وسنني علي  ا ر داود  [هبية ال عه ام داود  ا ر                        

  حسن                                                                       خا ر داود                              
 (                                     22(                 هناة)21حم ود)          

                                                                                                                                                                                                                                                             

 (   وسن               علي25(   فيص )24(      ال     فارو )23نبي )     
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  الد                   صميب         ابالم                    
 

 (21وسني)                             (                         26وسنني)      
 

 (31(      فا  ل)31(   عالشل)31(  عيشل)22(   عزيزه)21آمنل)                    
 

 (34(      امحد )ن يعبب(   حم د)33(          يوبف)32عبدالرمحن           فا  ل)
 

 (       امحد31(    بعيد)36(          وديع)35هناة)
 

 ادي  نع ام  عنام  غيث  ضياء                                                  
                                        

 حم د   نبي    منه    مسه   إيال                                        
 

 يوبف   فارو      جنيب       ي        ال     اهراهيم      لي 
 موبى                       

 اهرف      امين       ااد       حم د       بعيد          
 هيهم       ع ار        بالد        فادي   

 

 (      عبدالعزيز     عبداجمليد     وسن32(    امحد)31عبداللأيف)         
 

 يوبف            يوبف           هنتني    امحد     حم د                        
 

 )هاألي ذرية حم د وسنني علي  ا ر يف الصفحة التالية(                                   
 

 ب(-2تاهع هلر  رألم )
 حم د وسنني علي  ا ر 

 
 داحلفيظ(        عبدالرويم         عبدالرمحن        عب41عبدام)      

 

 وال          الد         داود                                                           
 

 لؤي         امحد        ع ر       عادل                                                 



141 
 

 بالد    رالد          ماجد          الد                                     
 

 وسني          حم د          عل            صبحي           رالد       
 مسعد                                      

 

 ولازي         ار         عبدام          حم ود                                      
 

 زاهر            هشار      مازم          علي                            
 

 عبدام                 امحد        
 

 ب( :-2هوامش الشجرة يقم )
 هل .1221م املوافق 1113كام يف صوفني ونزل اىل أللبيلية مع ا وتل عام  (1
 جد آل عه ام .  (2
 كام اع ى وأصم ، جد آل وسنني .   (3
 ن تتزوج .  (4
وفلل  ا للت ألشلل ر ومصللأفى ويوبللف زوجللة عه للام الللداود اخلللا ر هللي صللاحلل محللد ن  (5

 النوف  .
 ام حم د وحم ود امحد ألش ر .  (6
 ام صا  ويوبف عبدالرمحن اهو صا  .  (1
 ام عبدالغد من الأيبل .  (1
 زوجة يوبف عبدالرمحن اهو صا  .     (2

زوجلة داود عه للام  االوىل هللي عيشللل عبللدالرمحن اهللو صللا  ون تعبللب ، والهانيللة زريفللل   (11
ن فرعوم ، رو  داود عه ام وبكن فرعوم على اثلر  صلام وأللع عبدام اعأه ع ر م

هللني ال ألشلل ر وحم للد عبللد ام وسللن ومعللل ألراويلل  صللا  االمحللد هسللبب ضللر م حم للد 
ألشلل ر يف  صللام بللاهق ، وكللام داود العه للام عنللد ا والللل اثنللاء اخلصللام فضللرب داود 

غراملللل  ألراويلل  وهلللا رابلللل واألللام املضلللروب دعلللوى ضللده وولللوكم وبللللن هللمر إ دفلللع
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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 
وروللل  اىل فرعلللوم وع للل  يف الفالولللة عنلللد أصلللماره وأ لللذ معلللل زوجتلللل واوالده ومكلللث 

هلب يف العسلكرية هارادتلل ملن فرعلوم ، وتلويف هناك عد  بنني ، ويف احلرب العة لى ذ
 م .1211يف البنيأره يف ا والم السوريل ودفن فيما حنو عام 

 زوجة عبدالرمحن صا  اهو صا  الهانية .  (11
 ام مصأفى عبدالرويم اهو ديل .  (12
 ام امحد عبدالرويم االهبر داود .  (13
  وعببت هناة زوجة وسن عه ام داود االوىل عالشل عبدالرمحن صا  اهو صا   (14
زوجلللة عه لللام داود االوىل ثريلللا ملللن ذناهلللل وعببلللت اوالده وهناتلللل وزوجلللة الهانيلللة  يللللل   (15

  ريشل من ذناهل ايضال ون تعبب .
 زوجتل  ارل وسن عه ام داود .  (16
زوجتل لولو وسن عه لام ، ، نلزح امحلد داود عه لام اىل الدل جلرط وابلتو نما حنلو   (11

ه وسللللاين محللللدام وسللللاين ، واهللللو بللللفيام م ويللللث اهللللةى هللللو وهللللركاؤ 1266عللللام 
 عبدالرويم وسن عبد وسن داود حنو الفي دومنال ، وا ذوا هتع هها وزراعتما .

 زوجتل هي صفاء صا  حم ود عود  .  (11
 م وهي ألرية زوجتل الت ن تعبب .1211بكن ذناهل منذ حنو عام   (12
والده وابلتو ن م اىل هلر  االردم ومعلل زوجتلل وا1261نزح حم لد عه لام داود علام   (21

 عو ام من اع ال الزرألاء .
 زوجتل زهريل رافع عبدالعزيز ع ر نزال .  (21
فا  ل "زوجة مصأفى عبدالرويم اهو ديل من الشليخ ملونس" ، صلديبل "زوجلة حم لد   (22

بالمل وسن ألراألع" ،  ارل "زوجة حم د داود عه ام داود" ، لوليل "زوجة امحلد داود 
الهانيللة هللي لبيبللل مصللأفى محللدام بللعد وعببللت  عه للام داود" ، وزوجللة وسللن عه للام

حم للود ، وهللريفل "تزوجمللا هللخ  مللن عللزوم الشلل 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  ملن زيتلا  لاعني وتلويف عنملا وامسلل 

  ود عبداهلادي اهو ضاوي وهلا منل هنت .حم
 يف الشام ولل ثالثة هناة .  (23
 م .1211مفبود منذ عام   (24
 زوجتل هنت حم ود ع ر صويل  .  (25
 زوجتل هي زينل اهراهيم يابني .  (26
  لف هناة .  (21
 زوجة حم ود وامد ألابم زهرام وهي ام ايب مهبال عبد حم ود . (21
 زوجة حم ود عه ام االمسر وهي ام عه ام .  (22
 زوجة عبدام صا  جعيدي .  (31
 ام منر العيسى من فالميل ، وفا  ل زوجة حم د وسنني االوىل .  (31
 زوجة الشيخ ع اره الرايب .  (32
 زوجة يوبف وسنني بعدية امحد حم ود هغدادي .  (33
تلللزوج حم لللد وسللللنني ثالثلللة نسلللاء  "فا  للللل وسلللني عللللي  للللا ر" ون تعبلللب وألتلللللت   (34

م ، إ تللللزوج "هلللليخل رهلللليد عبللللدام 1211هانفلللللار ألذيفللللل يف احلللللرب العة للللى عللللام 
داود" وعببلللت عبلللدام وامحلللد وفا  لللل وزكيلللل زوجلللاة حم لللد داود ع لللر جعيلللدي عللللى 

 التعاألب ، إ تزوج "آمنل علي اهراهيم الصنم" وعببت اهناءه اال رين .
"زريفل" زوجة ألابم صا  امحلد داود ، "هكريلل" زوجلة حم لد عيسلى عيسلى محلد نلزال   (35

. 
 هنت االهبر من كفر ثلث . زوجة وديع   (36
 م وذرية يف جللولية .1241بكن يف جللولية منذ عام   (31
 ن يعبب .  (31
 م وبكن روزناا .1261نزح اىل املانيا عام   (32
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 زوجة عبدام حم د وسنني زريفل عه ام داود عه ام داود .  (41
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج(-2هلر  رألم )
 سكلة ال االققر محمد داود النافله داود

 حم د الداود
 

 (2(                                                صا )1داود االهبر)        
 

 ة((                   )راجع الصفحاة التالي3حم د                       آمنل)         
 

 (1(             ولي ل)6(             داود)5(    ووسن)4عبدالرويم)    
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 (2(                عايشل)1فا  ل)                                
 

 (13(          فا  ل)12(            د ل)11(    عالشل)11ولي ل)                  
 

 ( 16(               داود)11ف)(   يوب15(       حم د)14امحد)      
 

 ( حم ود  نبي     يوبف     فتحي       وال 11زكي)                              
 

 عبدالرويم  اهراهيم    عبدام  مصأفى         داود      لؤي               
 

  ضر   وسن   ع ر   صالح   هالل                   
 

 صا          حم د هوألي      علي               (  12عبدالرويم)       
 

 زاهر )ن يعبب( نبي                                   وال              ع ر  
 امحد )ن يعبب(                            

 ماهر                        امحد            حم ود           لي         
  اهر                            

 ضحى)هنت(     امين       حم د          عبد الرويم 

                      
 ج(-2تاهع هلر  رألم )

 حم د الداود                 صا ال ابو فالا الداود        سكلة 
 

 (22(                    ضره)21(           عبدالرمحن)21امحد)كري ()        
 

 (21(     عبدام)26(     عالشل)25(     حم ود)24(  عيشل)23عبدالفتاح) 
 

 (31(   ماجد)22(  هشام  عدنام)21عادل   حم د   يوبف   بفيام   كام )
 

 غسام   عدنام   حم ود    يابر    وسام                عبدام         ممدوح  
 نور          حم د        مدوت                          
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 (33(                    علي)32(              يوبف)31الشيخ صا ) 
 

 (31(     وسن)31هيم)( اهرا36( أبعد)35( بعيد)34آمنل)          
 

 علي )ن يعبب(مصأفى  (11)رأفت رفعت                                                      
 

 (                                       امحد صا  وسن اد  صا     اء32عبدالرمحن)
 

 بف عالء  فيص     فادي (                          صال        يو 41فا  ل)             
 

 مصأفى      امحد      ع ر    اهراهيم  حم د    صا      يزيد                           
 أبعد                                          

 

 عبدالرمحن   حم د   صا     ع ر   يوبف                            
 

 بدام        ع اد       عزام         الع                              
 

 علي     الل  هالل             بعيد   الد        هيهم    أكرم  هماب               
 

 (43(                         حم د)42(                     اهراهيم)41صا )      
 

 هناة4حم ود     امحد          عبدالرمحن    منذر    مصأفى   موموم         مسي   
 ج( :-2هوامش الشجرة يقم )

 جد آل االهبر .  (1
 آل اهو صا  الداود "جد آل اهو صا " .  (2
 زوجة عبدالرمحن عبدام داود الهانية .  (3
كللام  تللارال علللى آل داود يف زمللن االتللراك ، تللزوج عبللدالرويم االهللبر زوجتللني "هلليخل    (4

و د للل ، "وآمنللل عبللدا واد الأوهابللي" وعببللت  عه للام داود" وعببللت امحللد وفا  للل
حم للد ويوبللف وداود وعالشللل وولي للل وعبللدالرويم االهللبر هللو اخ امحللد وسللني هللرهم 

 من االم .
 وهي زوجة وسن عبدالرمحن ألعدام وعببت منل وسني وعبدالرمحن ومصأفى .  (5
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 زوجة داود حم د االهبر هي آمنل عبدالرمحن ألعدام .  (6
 ر ألابم وعببت منل امساعي  وعبدام .تزوجما درها  من كف  (1
تزوجملللا حم لللود مبسلللوط وعببلللت منلللل حم لللد "اهلللو رصلللا " ، وظريفلللل زوجلللة يوبلللف   (1

 عبدالرويم االهبر ، ولأيفل ، وهعد وفاتل تزوجما اهو مماوط "حم د عه ام هاور".
 زوجة وسني وسن ألعدام .  (2

 زوجة امحد داود جعيدي .  (11
 زوجة حم ود  لي  جعيدي .  (11
 بف وسني ألراألع .زوجة يو   (12
 زوجة ابعد يوبف اهو صا  داود .  (13
 زوجة امحد عبدالرويم االهبر زكيل وسني حم د ألراألع .  (14
 م ، وتويف فيما .1251بكن ناهلس منذ عام   (15
بللكن نللاهلس زوجللة داود عبللدالرويم االهللبر يموديللل، ابللل ت وهللي ام اوالده وتللزوج   (16

 .  ثانية من ناهلس وتوفيت االوىل ودفنت يف أللبيليل
م "زوجلللة يوبلللف عبلللدالرويم االهلللبر ظريفلللل حم لللود 1251بلللكن نلللاهلس منلللذ علللام   (11

 م .1221املبسوط ، وتويف يوبف عام 
 ( عاما.51م عن ع ر يناهز )12/2/1222نزل مرج احل ام ، وتويف هتاريخ   (11
 زوجة عبدالرويم امحد االهبر محده هكر اهلرهل من كفر ثلث . (12
 "كري " ن يعبب .  (21
يفال يلو  الرذيللل" ، تلزوج عبلدالرمحن صلا  اهلو صلا  اللداود أرهلع نسلاء "كام رجالل عف  (21

"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 

بللللت حم للللد تللللويف  فللللالل ، وسللللن عه للللام االوىل ، "وفا  للللل عه للللام داود  للللا ر" وعب
 "وبعاد حم د بلي ام عنايل" وعببت حم ود "اهو كام " وعبدام وعبدالفتاح .

 زوجة امحد عود  االمحد عود  البيسي "ام حم دوعبدالفتاح واهراهيم العود " .  (22
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م إ ابلللتو ن جلللرط وتلللويف 1261نلللزح هلللو واوالده اىل هلللر  االردم يف ولللرب علللام   (23
 حم د بلي ام عنايل . فيما ، زوجتة عفيفل امني

 زوجة داود عه ام االوىل .   (24
زوجتللل آمنللل هنللت عبللدالعزيز ع للر وسللني نللزال ، كللام عضللوا يف هلديللة أللبيليللل مللن بللنة  (25

( 12م عللللن ع للللر ينللللاهز )11/4/1216م ، تللللويف يللللوم اخل لللليس 1212-م1261
 عاما.

 زوجة وسن عه ام داود االوىل .  (26
ه للام داود "ام ماجللد" وهعللد وفاتللل تزوجمللا زوجللة عبللدام عبللدالرمحن اهللو صللا  آمنللل ع  (21

م ألتللل اليملود غلريب وبللل 1241بعيد منلر وللار . ابتشلمد عبلد ام اهلو صلا  علام 
 وألتلوا معل ايضا عبد رهيد ولوي  عندما تسلال من أللبيليل اىل جللولية عرب احلدود .

م يف وللرب 1221م ، ويف عللام 1261ع لل  كاملل  اهللو صللا  يف الكويللت منللذ عللام   (21
اخللللليا نلللزح ملللن الكويلللت ملللع غلللهه ملللن الفلسلللأينيني اىل االردم وبلللكن ا ل لللل " للليم 

م ودفللن يف اللدل 31/1/1222ا بللاراة" هللني جللرط واجملللدل وتللويف صللباح ا  عللل 
 جرط ألرب ألرب اهن ع ل ماجد عبدام اهو صا  .

م اعزهللللللللللال يف وللللللللللي آل ا عيللللللللللدي يف معركللللللللللة املركللللللللللز ليلللللللللللة 1256ابتشللللللللللمد عللللللللللام   (22
 م  .11/11/1256

م وتلويف فيملا يف 1221كام ماجد اهو صا  يع ل  يف الكويلت وعلاد اىل ع لام علام    (31
 م ودفن يف ادل جرط .13/11/1221

ذهللب الشلليخ صللا  يف العسللكرية اىل العللرا  يف احلللرب العة للى وهعللد انتمللاء احلللرب   (31
 بلنة إ علاد اىل أللبيليلة وهلي16بكن املوص  وتزوج عراأليل تدعى وليلل وهبلي هنلاك 

معل ون تعبب منلل ، وعلادة اىل اهلملا ملع ألريبملا وهلو جنلدي كلام يف ا ليش العراأللي 
 م .1241بنة 

 زوجة يوبف هي ووسن عه ام داود . (32
 زوجتل زينب مصأفى صربي .  (33
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 زوجة عبدالرمحن صا  اهو صا  .  (34
زوجللة بللعيد يوبللف اهللو صللا  االوىل فا  للل الشلليخ صللا  وعببللت عبللدام ، وزوجتللل   (35

 فتحيل اهراهيم امحد عوده وعببت اهناءه اال رين .الهانية 
 زوجة ابعد يوبف اهو صا  فا  ل عبدالرويم حم د االهبر .  (36
زوجللة اهللراهيم يوبللف اهللو صللا  هنللت علللي بللعيد اهللو الللذره ، تللويف اهللراهيم اهللو صللا    (31

 بنة . 15عن ع ر يناهز  31/1/1225ليلة اخل يس 
العلللرا  للع للل  وعلللاد اىل أللبيليلللة علللام م اىل 1252 لللرج وسلللن عللللي اهلللو صلللا  علللام  (31

م 1256م وع للل  يف احلللللة وكلللرهالء وهغلللداد ووللللد للللل يف احلللللة مصلللأفى بلللنة 1263
وولد لل يف كرهالء علي وناللل ووللد للل يف هغلداد رفعلت ، زوجتلل االوىل زكيلل حم لود اهلو 

 صا  ، والهانية آمنل عبدام دعا  "ام عالء" .
 زوجتل آمنل يوبف اهو صا  .  (32
 زوجة بعيد يوبف اهو صا  االوىل ) ام عبد ام( .  (41
 زوجة صا  عبدالرمحن الشيخ صا  رايبل حم ود عبدالرمحن اهو صا  .  (41
 م .1261 رج اهراهيم عبدالرمحن اهو صا  للع   يف البالد العرهية ألب  عام   (42
م عللن ع للر 13/1/1223تللويف حم للد عبللدالرمحن اهللو صللا  هعللد ظمللر يللوم الهالثللاء   (43

بنة يف مستشفى هلنسوم يف ملبس على اثر اصاهة يف الرأ   لادص دهلس  43يناهز 
 وص  لل هناك ألب  حنو اببوعني .

ع   رفعت وسن علي اهو صا  يف السلعودية )وهلو ممنلد ( إ هلىن للل هيتلا  يف )ام   (44
السل ا  ( هضلواوي ع للام أللرب هيللت ع لل )ا لي اهيللل ملن االم ( معماويللة  له الللدين 

 الذي ابس هيتا لل هناك ألب  بنواة .حم د صربي 
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 الق يدة الباية في العيال الداودية
 الى اثنين من كبرى الفروع االصائل عشيرة داود تفرع أصلها

 وفرع الجعيدي شقه بتعادل فنوفل فرع قائم بعياله
 وفخذ بني داود فرع النوافل ونوفل فخذان هما: فخذ نوفل

 المة والسلمان اهل التواصلس وجد الجعيدي عقب اثنين هاهما
 ويوسف والقشمر كرام العوائل ومن نوفل الثاني توالد مصطفى
 ونسبتهم حقا  بدون تساؤل ابوهم حمد من عقب نوفل ثابت

 وحيدا  بال اخوان نسل افاضل وصالح توم عمهم جاب نوفلا 
 من العائالت الصافيات المناهل تفرع من )داود نوفل( تسعة

 سليل تقاه من شيوخ القبائل اج ثم محمدرشيد وعبدالح
 بهم عفة في النفس بيض المعاقل وصالح أحمد ثم موسى قريبه

 حماة العذارى عند وقع النوازل ابو صالح فخذ واشقر اخر
 تمام بني داود زرق المواقل حسنين والعثمان احفاد خاطر
 بنو حمد أهل العطاء ونائل وآل الجعيدي عائلت عديدة

 اشاوس ال يخشون صولة صائل وكزكارّي ثم سلمه وحزقور
 خليل بن ابراهيم طيب الشمايل وصالح والداود ولد محمد

 آلل خليل تاركوا للرذائل بنو رمضان خاتم القوم اخوة
 بنو حسن السلمان حسن الخصائل تفرع من سلمان فخذان واحد

 هم آل قاروط من أهل المراجل وثانيهما عبدالجواد ونسله
 أكابر من سادات عليا القبائل احلف داود زهارنه وهمو 

 وعلبُة والقشوع من نسل فاضل ومنهم عنايه ثم طه وقاسم
 من القيس من دورا بأرض الخاليل وملحم وعودة فرقة وأصولهم

 هم أهل اغنام وخيل اصائل وآل لباط من جوانب غزة
 غلوحماد من يالو رجال المشا هريٌش : قراقع ثم آل سعادة
 لقلقيلية منذ الع وي االوائ  بيالو لقد كانوا قبيل مجيئهم
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 من الساويه جاءوا بعيد مشاكل وقعدان سوياني عيال صغيرة
 ابو حسنين من رجال نواضل ومن مصر بغداديوجرمي وغيرهم

 وحجار ليسوا من اناس اراذل واحلف زهران عفانَة والخلف
 حماة المنازل وفيوم من مصر وآل ذياب ثم عدل وقبعةَ 

 بآل جعيدي من خيار اماثل وياسين ، حوراني عيال تحالفوا
 وفي حلفهم صاروا بعيد تكافل وآل شعيب صاهروا آل نوفل

 لعمان قصد العيش دون تواكل وحلج قد شدوا الرحال وهاجروا
 يعود لمصر ليس هذا بباطل وتيتان من صغرى العيال واصلهم

 محمد الداعي لخير الفضائل نبيواختم قولي بالصلة على ال
 

 مشاهير ووكااء من ال داود في القرن العشرين :
 عبدالرويم اهو هريف امحد داود جعيدي هيخ آل جعيدي .  (1
 صا  نوف  صا  توم نوف  عضو هلدية ومن وجماء آل نوف  وداود .  (2
 ابعد نوف  صا  توم نوف  ا ته عضوا للبلدية هعد ا يل صا  .  (3
 د داود عه ام داود "اهو رياض" اود وجماء آل داود .الشيخ امح  (4
 اهو بفيام عبدالرويم وسن عبد وسن بلي ام اود وجماء آل داود .  (5
يوبلللف العبلللد "عبلللدالرمحن" وسلللن بللللي ام داود كلللام  تلللار عللللى واموللللة داود ملللن   (6

 م .1234م اىل 1221ووايل 
م اىل ولوايل 1234فل ملن احلاج عبدالرمحن حم د عبدالرمحن داود كام  تلار هعلد بلل  (1

 م وكام مهاالل يف التبوى والعباد  .1251بنة 
احللللاج عبلللدام حم لللد عبلللدالرمحن داود ، اصلللب   تلللارال عللللى آل داود هعلللد ام تنلللازل للللل   (1

ا للللوه احلللللاج عبللللدالرمحن عللللن املخللللة  لكللللرب بللللنل وللةللللروف الصللللعبة الللللت تلللللت علللللام 
م وكللام مللن 15/1/1216فاتللل يف م ، وهبللي احلللاج عبللدام  تللارال اىل وللني و 1241

اهلل  اخللله واالصللالح تللويف هعللد املغللرب ويللث وألللع يف والللة النللزا يف السلللود يف ركعللة 
 بنة . 12املغرب االوىل يف الديوام ، وتويف ألب  العشاء عن ع ر يناهز 
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الشلللللللللليخ الباضللللللللللي حم للللللللللد امحللللللللللد حم للللللللللد عبللللللللللدالرمحن داود ، ولللللللللللد يف أللبيليللللللللللة يف   (2
هتداليللللة واالعداديللللة والهانويللللة يف مللللدار  أللبيليللللة إ م تلبللللى علومللللل اال11/2/1241

اك   درابتل يف الشريعة يف جامعة دمشق ووصل  عللى هلماد  االجلاز  يف الشلريعة إ 
م ، وعلللللاد اىل أللبيليلللللة وعلللللني معل لللللال يف 13/1214اجلللللاز  احملاملللللاه الشلللللرعية يف علللللام 

م الشللرعية بللنة م إ عللني رللليس الكتبللل يف حمك للة رام ا1213مدربللة ديللر ابللتيا عللام 
م إ نبلللل  هللللنفس الوظيفللللة اىل 1211إ نبلللل  اىل  للللولكرم رللللليس كتبللللل بللللنة  1214

مهم عني ألاضيال هرعيال يف حمك ة بللفيت الشلرعية 1212حمك ة أللبيلية الشرعية بنة 
م إ نبلل  1211م إ نبلل  اىل ألضللاء أللبيليللة يف تشللرين اول عللام 26/11/1211يف 

م إ اعيللد اىل أللبيليللة يف بللنة 1225آب عللام  1يف ألاضلليال حملك للة  للولكرم الشللرعية 
 م .1221م .إ نب  اىل حمك ة االبتئناف الشرعية يف ناهلس يف روز عام 1226

م 1216املختللار حم للد عبللدام حم للد عبللدالرمحن داود ،  لللف والللده يف املخللةه بللنة   (11
ملا  يف املغلرب م ودر  احملا1241ويث ا تارتل احلامولة  تلارال هعلد واللده ، وللد بلنة 

، وهعللللللللد عودتللللللللل اىل البلللللللللد  عللللللللني بللللللللكرتهال للغرفللللللللة التلاريللللللللة يف أللبيليللللللللة وال يللللللللزال 
 م .15/1/1221

احللاج امحلد حم لد عبلدالرمحن داود ، كلام هليخال تبليلديال ملن هليوخ آل داود يف أللبيليللة  (11
م إ ابللللتبال منمللللا عنللللدما  لللللب منللللل 1261، وفللللاز يف عضللللوية هلديللللة أللبيليللللة بللللنة 

على ألرض للبلدية فرفض التوأليع ملخالفة ذل  للشرا وابتبال ، وكام من اهل  التوأليع 
اخلللللللله والتبلللللللوى ويصلللللللوم اخل للللللليس واالثنلللللللني ملللللللن كللللللل  ابلللللللبوا تلللللللويف يلللللللوم اخل للللللليس 

م يف مستشللللللللفى املباصللللللللد يف البللللللللد  ودفللللللللن هعللللللللد صللللللللال  ا  عللللللللة 15/3/1212
 بنة . 12م عن ع ر يناهز 16/3/1212

، اوللد وجمللاء عشلله  داود وعضللوال بللاهبال يف هلديللة حم للود عبللدالرمحن اهللو صللا  داود   (12
م علن ع لر 11/4/1216م تويف يوم اخل يس 1212م اىل 1252أللبيلية من بنة 

 بنة . 12يناهز 
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 د(-2باللة ال امحد داود النافلة                                                         هلر  رألم )
 د وموسل حمد االحمد(احمد داود النافله)فالا االحم

 

 (           صاحلل2(         صا )1محد               حم د          فا  ل)         
 (  4(         لأيفل)3موبى)       
 (6منر) (          5لأيفل)       

 

 ( 1(     هيخل)1موبى                                  وسون)                            
 

 نور الدين    صالح الدين       أيوب           
 

 بمي           بايل                             
 

 رضوام            عدوام             حم د         
 

 موبى  محد  وسام   امحد    حم ود   أنس    ممدي  
 

 (13(    اهراهيم)12(    حم ود)11(    علي)11(     حم د)2ألابم)       
 

 (16(   زكيل)15(  راهعل)14فا  ل)                                                   
 

 (12بعيد)   ( 11(   ماجد)11امحد)                                                
 (      فرا 21اهراهيم    يوبف    ع ر    علي  صا )                      

 

 وسن        ماهر        رهيد                                                 
 

 (23(          عبدالكرا)22(                عبدالرويم)21حم د)      
 

 داود        ألابم         أبامل                                                          
 

 اهراهيم        ألابم        امحد       علي        ابامل        حم د                     
 

 هابم        ألابم        صا       صالح      اهراهيم       يوبف         
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 د( :-2هوامش قجرة يقم )
 عبدالرمحن اهو صا  . أم علي  (1
نساء "مرا اهلو صلا  حم لد داود" وعببلت ألراويل  )اهلراهيم(  3تزوج صا  امحد داود   (2

وهللليخل ام رهللليد اهلللراهيم رهللليد ، "عزيلللزه يوبلللف نوفللل " وعببلللت ألابلللم وعللللي وحم لللد 
 و لبما وتزوجت يف الفتوح ، كاملل من الأهه من دار اهليألل .

 اهو وسنني .زوجتل ام ولول ارملة علي وسن   (3
 تزوجما امحد اهليألل من الأهه وعببت حم ود .  (4
 زوجة صا  حم ود عود  .  (5
زوجة منر محد امحد رفبل عبداحلفيظ عبدام الداود وعببت موبى وكلام متزوجلال ألبلملا   (6

 وسن عبدالرمحن داود ون تعبب .
 (.زوجة حم ود امحد ألش ر االوىل )ام امنل زوجة بعيد هكر  ل نزال االوىل  (1
 زوجة اهراهيم رهيد االوىل ام رهيد وامحد .  (1
 كام اع ى ، زوجة ألابم صا  امحد زريفل عبدالرمحن وسنني  ا ر .   (2

م وبللكنوا ا بلل  1261رولل  اىل ع للام ومعللل اوالده وزوجتللل الهانيللة يف وزيللرام عللام   (11
 م ودفن يف ادل جرط .1/6/1211اهلاري الش ايل وتويف يف 

 ميل .زوجتل بعاد عيسى من فال  (11
 زوجة حم ود صا  امحد هنت حم د احللار ، وألد عبب هناة فبط.  (12
 ألراوي  ، تزوج هيخل رهيد عبدام داود ون يعبب .  (13
 زوجة حم د منر ولار .  (14
 زوجة عبدالفتاح حم ود ولار وكانت ألبلل مع ا يل محزه وعببت من الزوجني.  (15
وجملللا منلللر عبلللد وسلللن تزوجمللا املللني حم لللد املصلللري وعببلللت هشلللام وهنلللت و لبملللا وتز   (16

 وعببت اهراهيم .
 تويف دهسال وهو صيب .  (11
 م هانفلار ألنبلل يف ع ام .1261ألت  عام   (11
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م ، إ علللاد اىل ع لللام 1221بلللعيد عللللي صلللا  امحلللد يع للل  يف الكويلللت ألبللل  علللام   (12
 م . زوجتل هنت يوبف حم د عبد الفتاح عنايل.1221وابتبر فيما عام 

  فللري  ، وكللام صللا  يع لل  يف الكويللت ويف زوجللة صللا  حم للد صللا  فللدوى منللر  ليلل  (21
 م .1221ورب اخلليا ابتبر يف ارهد عام 

 زوجتل هنت حم د اهراهيم اهو عنام اهو  ضر زيد .  (21
 زوجتل زهريل حم د منر ولار .  (22
 (   زوجتل اهلام  اهر وسني ألعدام .23
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 أ(-3هلر  رألم )
 لتوم فوف فرع ال فالا ا –سكلة ال فوف  / داود 

 (1نوف  محد نوف  داود)
 

 (4(               حم ود            مَحَد)3(        محَِد)2صا )             
 

 لصفحاة التاليل((   )تاهع ا2(    هنت)1(  ولي ل)1(   فا  ل)6(  صبحل)5نوف )  
 

 (15(    هناة)14(   حم د)13(    رهيد)12(   رفيق)11(   عارف)11يوبف)
 

 عصام          نوف                                                         
 

 حم د    مناض    ممند                                                              
 

 نضال   جماد    ااهد    هاب                                                      
 

 مازم   ماهر    منه   معتصم   حم د                                             
 

 (16مؤيد    موموم     معن    ماجد)                                          
 

 (11(  غازي)11بدام                              عادل)ع                          
 

 حم د    وسن   رفيق   اهراهيم   صال     امحد          رفيق                     
 

 (21(     فم ي)21(     وك ت)12ممديل)               
 

 ياض     حم دزياد        ر                                                       
 

 عدنام        ريم           الد            ع ار         عاصم  
 

 حم د                                                              
 )تاهع باللة نوف  صا  نوف  يف الصفحة التالية(                                            
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 أ(-3صا  )توم( نوف                  تاهع هلر  رألم )        ] توم نوف  هبية باللة ال صا  [
 نوف                                            

 (26(    فم ي)25(      أبعد)24وسن)(     23(     هاهم)22صا ) 
 

 غسام   عبدالناصر   ع ر                                                                
 

 حم د     مروام     عبدام                                                                
 

 وال       أبامل                                                                           
 

 فم ي    حم ود      امحد                                                                
 

 )تاهع الصفحة التالية(                            ع ر       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                                                     
 

 (21( حم ود)51امحد)(  51علي)                                   
 

 هناة             ال   وسن    امحد    امني                                          
 

 حم د   تيسه   هشه   زياد()لم يعقا(    22)فارو                                          
 

 هابم        امحد                                                              
 واصف              وليد                         وبيم               حم د            

 ع ار    عدي     الد        عالء          علي    اياد    ثالر     اء     منذر          
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 أ(-3تاهع هلر  رألم )                  نوف  صا  توم نوف            
 

 صا                       هاهم     
 

 (31(  عبدالرمحن)31(   صا )22وازم)                              
 

 فيص        أيب     أريب                                                              
 

  الد      ال     مازم                                                
 

 هاهم      رالد     ألتيبل      موموم     امحد     حم د                                
 

 عبدام   ع رو      اهراهيم    ماجد     بعد     نوف                                  
 

 (34(        عيشل)33(     عبدالرويم         ورده)32عبدام)   
 

 (     عوني     حم د31(    ع ر)36(    علي)35هرهام)                     
 مضر                                                     

 

 يم       أمحد          حم دعبدالرو                                   
 

 (    وسني     حم د      حم ود     امحد31هشام    وسن)                       
 

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

 (42(    هريف)41(    رفعت)41(      عبدالفتاح)46صا )           
 امين                                                                    

 

 عبدام         عه ام         ع ر                                                  
 

 ول ي       عبداملعأي       نعيم                                
 

 ألابم  عا ف        مميب        يوبف                    
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 أ( :-5هوامش قجرة يقم )
 وهو من س ان فوفين .  (1
صا  "التوم" نزل يف أللبيلية ، زوجتل آمنل وسن بلي ام داود وعببلت نوفل  وا واتلل   (2

. 
 ن يعبب ، وسب راويل مصأفى أبعد نوف  ، وزهره عبد الرمحن داود . (3
ا  جللد آل ألشلل ر ومصللأفى ويوبللف نوفلل  ، زوجتللل هنللت لبللاط وكانللت ألبلللل مللع صلل  (4

 وسن جباره .
م ، تلللزوج نوفللل  صلللا  التلللو أرهلللع نسلللاء "هنلللت 1212م وتلللويف علللام 1156وللللد علللام  (5

لبلللاة" ون تعبلللب ، و"ِوِسلللن وسلللني السللل ام" وعببلللت وفللليظ وصلللا  وجن لللل زوجلللة 
نصلللر حم لللد  لللدر وولللليم زوجلللة مسلللاره ع لللر أهلللو هكلللر ، و"ظريفلللة عبلللد الغلللافر يوبلللف 

بللللد ام داود" وعببللللت هبيللللة أوالده جبللللار" وعببللللت عللللارف ، و"لأيفللللل عبللللد الللللرمحن ع
اله انيللة وهنتللني ِوِسللن زوجللة حم للد عبللد ام يوبللف نوفلل  األوىل "أم عبللد ام" وهلليخل 

 زوجة إهراهيم حم د أهو علبل األويل .
 زوجة مصأفى محد نوف  الهانية وعببت وسن وحم د وامحد وعارف ووسني .  (6
 زوجة وامد امحد ألش ر وهي أم علي احلامد .  (1
 ما حم د عبد الغافر جباره ون ركث بوى همر و لبما .تزوج (1
أم فللار  ووسللني مصللأفى محللد نوفلل  ، وهللي أم  ضللره زوجللة وسللن هللعيب وبللعاد   (2

 ن تتزوج .
زوجللة يوبللف نوفلل  مللن كفللر ثلللث . وهناتللل : وداد زوجللة صللا  عبللد ام صللا  نوفلل  ،  (11

 هو ع شة نزال. وهمهه زوجة وجيل علي امحد محدام ، و لديل زوجة ماهر ناجي أ
 (  زوجتل زكيل وسني ألبأام من يافا .11
(  زوجتللللل األوىل مللللن ألللللرب  وعببللللت عللللادل . والهانيللللة فا  للللة إهللللراهيم مصللللأفى  للللدرج 12

 وعببت أهناءه اآل رين . 
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(  زوجلللة رهللليد نوفللل  األوىل ملللن نلللاهلس وابلللم زوجتلللل األوىل دنيلللا الزاغلللل وعببلللت ملللازم 13 
 من الشيخ مونس وعببت أوالده اآل رين . وماجد ، والهانية فتيحل هال لو

 (  زوجتل بعاد حم د عبد الرمحن داود .14  
 ( .5راجع اهلامش رألم ) (15
 م .1211ألت  يف ووادص أيلول األبود يف جبال جرط عام  (16
 م .1251(  رو  إىل ألرب  عند أ والل وبكنما منذ حنو عام 11
يتللللللللزوج وتللللللللويف فيمللللللللا   م وابللللللللتو نما ون 1265(  موظللللللللف يف ع للللللللام منللللللللذ حنللللللللو عللللللللام 11

 بنة . 52م عن ع ر 15/1/1226
 (  زوجة مصأفى ابعد نوف  .12
 (  زوجة حم ود امحد علبل الهانية .21
 م .1261(  بكن الشام حنو عام 21
 م .1226(  زوجتل زهره عبد الرمحن عبد ام داود ، تويف ووايل آذار 22
 (  زوجتل فا  ة امحد عنتوري األألرا .23
وسلللن نوفللل  األوىل فا  لللة حم لللد ملحلللم وهلللي أم أوالده .والهانيلللة عالشلللة صلللا    (  زوجلللة 24

 ع ر أهو هكر أرملة علي حم د عبد اهلادي ملحم .
(  زوجلللة ابلللعد نوفللل  األوىل "آمنلللة يوبلللف محلللد نوفللل " وهلللي أم مصلللأفى وع لللر وحم لللد 25

زوجلة  وزكيل زوجة امحد وسن نوف  الهانية . وامينل زوجة فم ي عارف نوف  ، وولي لة
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 

 بنة . 32وكام ابعد النوف  عضوا يف هلدية أللبيلية حنو 
وام ، والهانيلة فا  لة عللي واملد ( زوجتلل األوىل هنلت عبلد الغلد عأيلة وعببلت حم لد وملر 26

 ألش ر وعببت الباألني .
م ومعل عاللتل وبكن ا ب  اهلاري وتلويف هنلاك 1261( نزح حم ود وسن إىل ع ام عام 21

 .وزوجتل ولي ل ابعد نوف  .
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م 5/3/1223( ن يعبلللب . زوجتلللل هنلللت عبلللد اللللرمحن صلللا  ولللوراني ، تلللويف فلللارو  يف 21
 ودفن يف ادل جرط .

 ة وازم هاهم نوف  هي عفاف امحد وسن نوف  .(  زوج22
(  تللزوج صللا  هاهللم أوال أمنللل عبللد ام صللا  نوفلل  وعببللت  الللد وهنللت إ تللزوج هنللت   31

 حم د وسني جعيدي وعببت الباألني .
 م .1224م وعاد عام 1211(  اهعد اىل ع ام عام 31
صلللأفى نوفللل " وهلللي أم  (  زوجلللة عبلللد ام صلللا  نوفللل  األوىل "زريفلللل امحلللد أهلللو راجللل  م32

أوالده اللللذكور وهناملللا زكيلللل وفا  لللة ووصلللفيل وهلللريفة وعفيفلللة ، وزوجتلللل الهانيلللة "ألريلللر  
 حم ود حم د ولار" وعببت أمنل وراهعل .

 (  أم صا  إهراهيم حم د هركاة .33
 (  أم حم د عبد الرويم عبده عبد ام وهي والد  .34
 نزال .(  زوجة هرهام هنت حم د حم ود عود  35
 (  زوجة علي انيسة أهو صال عبد الرويم حم د محد جعيدي .36
(  ع ر"ممدوح" ،  وهو عضو الللنلة التنفيذيلة ملنة لة التحريلر الفلسلأينية ورلليس منة لة 31

 م .1221)فدا( وهو أود املسؤولني يف السلأة الفلسأينية واليا 
 (  هو ووسني توأمام .31
 (  زوجة عصام حم د نوف  .32
 (  زوجة بامي عر ها  .41
 (  زوجة امحد بل ام  ضر .41
 (  زوجة حم ود امحد أهو راج  نوف  .42
 (  زوجة عبد الرويم  ضر ووتري .43
 (  زوجة هاهم حم ود عيسى عرها  .44
 (  زوجت األوىل وام أوالدي .45
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(" نللللزح صللللا  وعبللللد الفتللللاح وهللللريف ورفعللللت يف وزيللللرام عللللام 42( )41( )41(  +")46
م إىل هللللر  األردم ، وابللللتو ن صللللا  وعبللللد الفتللللاح وهللللريف اللللدل جللللرط ، 1261

وابللللللتو ن أ للللللوهم رفعللللللت عللللللني الباهللللللا ألللللللرب صللللللويل  ، تللللللويف صللللللا  عبللللللد ام يف 
م 1/6/1211م ودفلللللن يف اجمللللللدل ، تلللللويف أ لللللوه عبلللللد الفتلللللاح يف 21/12/1216

ا ، وظللللت وتللويف يف نفلللس اليلللوم حم لللد صلللا  امحلللد داود ودفلللن االثنلللام يف اجمللللدل أيضللل
 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 لللا رفعللت هلللي ابلللتبالل امحللد وسلللن نوفللل  وهللي األوىل وزوجتلللل الهانيلللة 

 وجة ا وهم هريف هي هنت يوبف يوبف نوف  .جوهره يوبف نصر  درج وز 
(  زوجة امحد وسن نوف  األوىل زكيل حم د عبد ام نوف  )أم فارو  وتيسله (  والهانيلة : 51

 زكيل ابعد نوف  )أم حم د وهشه وزياد ( 
 22/1/1224(  زوجة علي وسن نوف  هي هدرية مساره ع لر أهلو هكلر وتلويف عللي يف 51

 بنة . (11م عن ع ر يناهز )
 

وللدص هللخ  مللن الةاهريللة ، ام رجللالل مللن الةاهريللة يللدعى اهللراهيم صللا  نوفلل   مكحظددة :
"حنلو مئلة بلنة" ذكللر للل ام أصللل مللن آل نوفل  يف أللبيليلة وام لللل ذريلل يف الةاهريلل ، وال يعلللم 
آل نوفلل  يف أللبيليللة ام هلللم أألللارب يف الةاهريللل ، وألللد يكللوم رولل  اوللدهم مللن صللوفني هعللد 

 ن الةاهرية "وام اعلم" .هدمما وبك
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 ب(-3هلر  رألم )
 سكلة ال يوسف النوف 

 محد نوف 
 

 (        مصأفى          امحد)ألش ر(3(         عيشل)2(       صاحلل)1يوبف)       
 

 (1هناة)6(      اهراهيم      علي       6(      يوبف)5(      حم د)4عبدام)       
 

 (1آمنل)                                                          
 

 (11(  لأفي)11(  علي  عبدالعزيز)2وجيل   وال )                                       
 

  اد  يوبف  داود   هاهر يوبف  حم دع                                                 
 

 يوبف         امحد         ممند                                       
 

 (    هريف     منه     نبي       عبدالفتاح     مسه12امحد)                       
 

 امحد حم د          ماهر        ممدي                                     
 

 (14(                عزيزه)13حم د)      
 

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

 يوبف          صال         ع ار          فار                        عباده       
 

 ب( :-5هوامش قجرة يقم )
م ، تللزوج يوبللف محللد نوفلل  ارهللع نسللاء "آمنللل  1215ام م وتللويف علل1121ولللد عللام   (1

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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فا  ل وآمنلل تعبب ، وتزوج "بعديل عبدالرمحن عبدام داود" وعببت حم د ويوبف و 
 م .1215، وألد تويف يوبف نوف  واوالده اهراهيم وعلي هالكولها  حنو عام 

 زوجة عه ام داود وهي ام داود ووسن العه ام الداود .  (2
زوجلللة حم لللد مصلللأفى  لللدرج وهلللي ام امحلللد العيشلللل ونصلللر ووسلللني ورهللليد وعبلللدام      (3

 اهو  درج .
سلنني املصلاروه وهلي ام اوالده ، زوجة عبدام يوبف نوفل  نصلره وسلنني وسلن اهوو  (4

وذهب عبدام املذكور يف العسكريل اىل احلللاز يف زملن االتلراك وتلويف يف املدينلة املنلوره 
ودفللللن يف الببيللللع ، وتزوجلللللت أمراتللللل هعللللده ا لللللاه اهللللراهيم وعببللللت منلللللل آمنللللل ام امحلللللد 

 وعبدالكرا حم د الشيخ وسني صربي .
وجتللللني االوىل " ارللللل مصللللأفى حم للللد "اهللللو مللللدير " ، تللللزوج حم للللد يوبللللف نوفلللل  ز   (5

صربي" وعببت امحد وعبدالفتاح و زوجة ر ي يوبف هأاره ، والهانيل "ولي لل امحلد 
 موبى حم د االألرا" وعببت اهناءه اال رين .

 زوجة يوبف يوبف نوف  زريفل حم د بالمل ألراألع .  (6
ر آمنللللل زوجللللة ابللللعد نوفلللل  االوىل ام مصللللأفى وع لللل -1هنلللاة يوبللللف محللللد نوفلللل  :   (1

هللليخل زوجلللة وسلللني صلللا  صلللربي ام  -2وحم لللد ، وامملللا بلللعديل عبلللدالرمحن داود ، 
عزيللللزه زوجللللة صللللا  امحللللد داود ام حم للللود وعلللللي وألابللللم  -3حم للللد وصللللا  وحم للللود ، 

عالشللل زوجللة امحللد وسللني نصللرام ام حم للود ، وام هللؤالء الللهالص هنللاة  -4وحم للد ، 
جت ارهعلة رجلال وهلم "يوبلف فا  ل تزو  -5هي آمنل وسن بلي ام بل ام داود ، 

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 

 د للل ون تتللزوج واممللا ذواهللل  -6هنتللني ، وام فا  للل وآمنللل بللعديل عبللدالرمحن داود ، 
 . من الأيبل

 زوجة حم د الشيخ وسني صربي .  (1
 زوجتل هنت بان بيد  عل من يافا .  (2
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 بكن ع ام  .  (11
 م يف اهلاري الش ايل .1261بكن ع ام منذ عام  (11
زوجلللة امحلللد نة يلللل حم لللد بلللالمل ألراأللللع .ع للل  يف الكويلللت إ ابلللتبر يف ع لللام علللام      (12

 م  .  1221
عبلللدام وزكيلللل ولأيفلللل ، تلللزوج حم لللد عبلللدام زوجتلللني "وسلللن نوفللل  صلللا " وعببلللت   (13

 والهانيل "راهعل وسن عويناة" وعببت اال رين .
وهي ام حم د وامحلد وسلن هلعيب وتزوجملا هعلد وفلا  زوجملا "وسلن" يوبلف   ع لر  (14

 عنايل )اهو السَكن ( .
 زوجة عبدالرمحن صا  ووراني . (15
 زوجة امحد وسن نوف  االوىل ام فارو  وتيسه . (16
 م .26/1/1223اوالده يف تويف  ادص به مع ثالثل من  (11
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 ج(-3هلر  رألم )
 سكلة ال م  سل النوف 

 محد نوف 
 

 (()ن يعبب2(   امحد)1يوبف )ن يعبب(  صاحلل           عيشل        مصأفى)      
 

 (1(   وسني)6(     بعاد)5(     ضره)4(    عارف)3فار )                  
 

 (1اهراهيم      يوبف    حم د)                                  
 

 (  عارف   الد  يابر2ع اد)                                                       
 

 جماد  اياد  عبدام   ار   امحد                                                       
 

   غالب      يوبف حم ود  عبداللأيف                                             
 رفعت         فيص      مصأفى    امحد     حم د                                  

 (31)(  حم د22(      حم ود)11بعيد)                 
 

 عبدالرويم   وسن       فايز                                              
 

 يابر        حم د                                                                    
 فار      ع اد        ااد                                                         

 

 عرايب    جماد   ااهد  بعيد    هسام                                             
 

 (12(   وسني)11اهراهيم     علي    بليم)                                  
 

 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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   مصأفى      حمد فوف           
 (16(          وِسن)15(          حم د)14(     امحد)13وَسن)           

 

 ( صا        امحد11( عبدام)11)ذرية وسن يف  الصفحة التالية(      حم ود)
 هناة5( 12حم د  مسي )                                                                  

                                                                           

 امحد        حم د                                                                          
 وال   صا   نال   اياد  مؤيد                                                             

 

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

 

 حم ود    امحد        نوف     محزه    مؤمن                                           
 

 ( حم ود22( فمي ل)21( زريفل)21هريف عبدالفتاح)                                
 

 امحد        حم د     عبدام                      حم د                                 
 

 (  حم د  عبدالرويم  فم ي  عبدالكرا  عبدام 23راج )                          
 

 وليد     نبي                                                                                
 

 واين جابم مروام اهراهيم                                                                 
 

 رع ر     اكرم     ياب                                                                  
 

 هسام  هشام هاهم هشه  امحد تيسه                                                       
 

 رياض  عأا  مصأفى  عبدالفتاح  وال                                                  
 (     اهراهيم      حم د24هناة    فواز)1                                        

 حم ود              حم د              تيسه                يوبف                                                                     
                    

 ع اد  اياد  اهراهيم  صا       بام    هادي   حم د   الد  يعبوب    امحد         
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 ج(-3تاهع هلر  رألم )                           ال مصأفى نوف مصأفى محد نوف  / هبية 
 وسن                                 

 هناة5(   حم ود    علي      26( يوبف)25مصأفى)
 

 مشمور     هاهر     مازم      ماهر                                           
 

 وسن    امحد     اهراهيم     وجيل    مصأفى     ع ر                                
 

 (         اهراهيم           حم د21ع ر)                 
 

 حم د        امحد      موموم    يوبف       مصعب      صميب                    
 

 (21فايق             الد           نصر         عدنام        اهر)  فؤاد             
 

 وال       مصأفى    امحد               هنت          1اكرم                      
 

 ج( :-5هوامش قجرة يقم )
زوجتل االوىل هنت حم ود نوفل  وعببلت فلار  ووسلني وهنتلني ، والهانيلل صلبحل صلا    (1

 هبية اهنالل .نوف  وعببت 
 )ألش ر( .  (2
 زوجتل  د ل عبداحلاج عبدام داود .  (3
 زوجتل آمنل حم ود  درج .  (4
 زوجة وسن هعيب االوىل .  (5
 ن تتزوج .  (6
 ن يعبب .  (1
تلللزوج حم لللد علللارف اوالل هنلللت حم لللود بلللعاده وعببلللت ع لللاد وتوفيلللت ولللني والدتلللل إ   (1

 تزوج هنت عه ام بعيد جعيدي وعببت اال رين .
 ه .من ام لوود  (2
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 ن يعبب .زوجتل زريفة حم د ألش ر .  (11
 ن يعبب .  (11
 م .1261نزل الشام عام   (12
زوجلللة وسلللن مصلللأفى نوفللل  االوىل بلللعديل ولويللل  ملللن كفلللر بلللاها وعببلللت مصلللأفى   (13

ويوبلللف ولأيفلللل زوجلللة وسلللن حم لللد عبلللدالرمحن داود ووِسلللن زوجلللة حم لللد عبلللداحلاج 
ام عنايلللل وعببلللت حم لللود عبلللدام داود ، وزوجتلللل الهانيلللل آمنلللل ع لللر اهلللو السلللكن بللللي 

وعلي وفا  ل زوجة فم ي عبدالبادر مبسوط ووجيمل زوجة وسن وسلام وللوام ملن 
 هيت دجن ناهلس .

"اهلللو راجللل " ، تلللزوج امحلللد اهلللو راجللل  ثالثلللة نسلللاء " د لللل الفلفللل  امحلللد عبلللدا واد   (14
بللللي ام" وعببلللت راجللل  وكانلللت متزوجلللل ألبللللل واملللد امحلللد ألشللل ر وعببلللت منلللل آمنلللل 

ل ، والهانيلللللل "عيشلللللل وسلللللن هلللللعيب" وعببلللللت منلللللل حم لللللد وعبلللللدالكرا وورده وعالشللللل
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 .
"اللفلللوف" زوجلللة حم لللد اللفلللوف االوىل "ألأيفلللل حم لللد عللللي الصلللنم" وعببلللت حم لللود   (15

وصلللا  وآمنلللل زوجلللة عبلللدالبادر مبسلللوط ، وزوجتلللل الهانيلللل آمنلللل حم لللود مبسلللوط ألراأللللع 
 وعببت امحد وعبدام وفا  ل زوجة اهراهيم عارف مصأفى نوف  .

 .زوجة عبداحلفيظ حم ود وسن هرا ام هريف وهاهم وزكي وصاد    (16
 زوجة حم ود لفلوف ام اوالده الذكور ورده حم د الباروط عبدا واد .  (11
 م .1261بكن الزرألاء منذ عام   (11
 زوجة مسي  امحد لفلوف عى حم د عبدالرويم عبده داود .  (12
 تويف اعزهال )مبتوال(.  (21
 ام صا  عبدام نوف  وهي زوجة عبد ام صا  نوف .)ام زوجت وصفية(.  (21
 نوف  .زوجة مصأفى وسن   (22
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 زوجة راج  هريفل منر بعيد ولار .  (23
 ن يعبب .  (24
 زوجة مصأفى وَسن فم يل امحد مصأفى نوف  .  (25
لبللب يوبللف وسللن مصللأفى نوفلل  هاالصللدف لصللدف يف لللوم اوللدى عينيللل كلللوم   (26

الصلللدف "اهللليض" وللللوم العلللني اال لللرى للللوم آ لللر . زوجتلللل ظريفلللة يوبلللف مصلللأفى 
 عدل.

 م .1261نزل يف ع ام منذ حنو عام   (21
 م هشةايا ألذيفة.1261ألت  يف ورب وزيرام عام    (21
 زوجة حم ود فار  هي فا  ة وسن هعيب . (22)
 زوجة حم د فار  هي ظريفة وسن هعيب .  (31)
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 د(-3هلر  رألم )
 سكلة ال قشمر )احمد حمد فوف ( /داود

 نوف  محد نوف  داود
 

 صا  التوم               مَحد                   مِحد                  حم ود            
 

 ( 1(               هنت)2يوبف                   مصأفى           امحد)        
 

 (6(          محد)5د)(              وام4(   حم ود)3حم د)        
 

(  2( فا  للللللللللللللللللل)1(   امحللللللللللللللللللد)1علللللللللللللللللللي   هنللللللللللللللللللاة)                                        
 (11بعده)

 

 (13(  يوبف     حم د)12( عبداللأيف)11عبدالرويم)                          
 

 زياد  يابر  لي تيسه                                                                       
 

  الد  ي  عدوام امحد يابر                                                               
 وال                                                                

 صال     علي     ار     صميب    حم د                                                       
 

 (        وامد   امحد  )حم دعلي(   صالح الدين   اهراهيم  عبدام12( زريفل)11علي)
 

 (15(  علي)14حم د  امحد)                      
 

 (16عدوام     فيص   حم د  حم ود  امحد   الد   الد)                               
 

 (11وليد    حم ود    فتحي    وجيل)     بعيد     رهيد                      
 

 (21(    ع ر       وليد      يوبف      نبي )21عدنام    امحد)  
 

 علي           بعيد          فادي                   هاهر          عالء         
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 علي          حم د      عبدام          ع ار                         
 د( :-5امش قجرة يقم )هو 
 زوجة مصأفى محد نوف  "ام فار " . (1
تللزوج امحلللد ألشللل ر ثالثللة نسلللاء ملللن آل الشللليت ملللن اغلللراب آل زهللرام وعببلللت محلللد ،      (2

 وتزوج "مرا داود  ا ر داود" وعببت حم د وحم ود والهالهل عبب منما وامد .
مالهسلللل ورفعملللا وفاظلللال   "ألشللل ر" لوّبلللب امحلللد هبشللل ر النلللل كلللام يعتلللاد تشللل ه ا لللراف        

 على نةافتما وهذا الع   يدعى ألش ره .
 زوجتل عزيزه عبدالرمحن عبدام داود . (3
تللزوج حم للود امحللد ألشلل ر ثللالص نسللاء "وِسللن صللا  االمحللد داود" وعببللت هنتللني آمنللل  (4

زوجللة بللعيد هكللر صللا   للل االوىل وهنللت ن تتللزوج ، والهانيللل "آمنللل وسللني علللي غنللام 
عببللت حم للد ، والهالهللل "هلليخل امحللد اهللو علبللل" وعببللت امحللد وعلللي احلللاج محللدام" و 

وفا  ل زوجة حم د امحلد بعسلع وربلتم تزوجملا هلخ  ملن ولورام وبلكنت معلل يف 
 الشام إ ارهد وألتلت يف ارهد .

تللللزوج فا  للللل صللللا  نوفلللل  وعببللللت علللللي ، وتللللزوج  د للللل امحللللد عبللللدا واد بلللللي ام   (5
 وعببت هناة .

 ياب.زوجتل آمنل وسن اهو ذ  (6
ورده تزوجمللا اوالل مصلأفى  لهي وعببلت حم لد وامينللل  -1هنلاة واملد امحلد ألشل ر   (1

"زوجلللة وسلللني امحللللد اهتللللي وبلللكن ا وهللللا حم لللد مصلللأفى  للللهي يف جللوليلللل عللللام 
م وكام مصأفى  هي واهن ع ل عبدالبادر  لهي بلاكنني يف ولي آل زهلرام 1241

لببلر آل داود وع ل  عبلدالبادر  م ، وع ل  مصلأفى راعيلال 1211يف أللبيليلة ألبل  علام 
بلنواة" وهعلد وفاتلل تزوجملا وسلن  1 هي يف هيار  اهو زهرام اهلراهيم  لل زهلرام حنلو 

اهراهيم الصوي وعببت منلل عبلدالرويم وورده زوجلة  حم لد "هلتاة" عبلداهلادي ملحلم 
وعببللت ملللىن وتوفيلللت ورده ون تعبلللب اوالدال ذكلللورال ، وآمنللل زوجلللة امحلللد محلللد ألشللل ر ، 

 الشل تزوجت يف الفتوح .وع
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 زوجتل آمنل وامد ألش ر .  (1
 تزوجت فا  ل محد ألش ر يوبف الشيخ عبده من ارتاح .  (2

 تزوجت ا تما بعده رجالل من آل الصيفي من كفر ثلث .  (11
 م .2/1/1213م وبكنما وتويف فيما يف 1261نزح اىل ع ام عام   (11
 زوجتة هنت بليم حم د مصل  محدام .  (12
 بنة . 12م عن ع ر يناهز 4/1/1221ر يوم السبت تويف حم د امحد ألش   (13
 م زوجتل امنل علي حم د ألش ر )ام عدوام( .1221نزل يف ع ام عام   (14
م 1261زوجتل هنت امحلد عبلدام بعسلع ، نلزح عللي حم لود ألشل ر اىل ع لام علام    (15

 وابتبر يف ا ب  اهلاري الش ايل .
 .م ولل ولد 1/11/1226ألت  يف رومانيا  ادص بأو يف  (16
زوجتللل هنللت عللدنام فم للي هللالل نللزح اىل هلليكاغو هامريكللا للع لل  . وعللاد اىل أللبيليللل  (11

 م .1221هعد عام 
زوجللة علللي حم للد ألشلل ر الهانيللل ولي للل عللوده ناصللر السلل ام وعببللت اوالده ، هابللتهناء  (11

امحللد وامنللل وزوجتللل االوىل هنديلللل فللار  نوفلل   عببللت امحلللد وامنللل زوجللة امحللد حم لللود 
 ألش ر .

 فار  نوف  . زوجة بعيد (12
كللللام امحللللد علللللي ألشلللل ر يع لللل  يف الكويللللت منللللذ اخل سلللليناة وعللللاد اىل ع للللام عللللام  (21

 م على اثر ورب اخلليا وابتبر فيما .1221
م ، إ تلللزوج نفلللوز هاهلللم عرهلللا   1211نلللزح نبيللل  عللللي ألشللل ر اىل ع لللام هعلللد علللام  (21

وبلللكن الأيبلللل ملللن ضلللواوي ع لللام "جنلللوب ع لللام" وبلللكن يف نفلللس الع لللاره هلللريفل 
 صا  نوف   الة نفوز و الة اوالدي هي وزوجما بامي عرها  . عبدام

 -2ونللام زوجللة بللعيد حم للود حم للد لفلللوف ،  -1هنللاة امحللد حم للد لفلللوف نوفلل  :  
مسيحل زوجة عزيز عبلدام حم لد لفللوف  -3أم  زوجة امساعي  حم ود حم د لفلوف ، 
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اد عبلللد ام رلللام زوجلللة زيللل -5 تلللام زوجلللة يابلللر عللللي وسلللن ونيلللد وسلللاين ،  -4، 
 حم د لفلوف .

 أ(-4هلر  رألم )
 سكلة ال حسن سليمان سلمان الداود

 باللة آل عبدالرمحن وسن )ال العبد وسن (
 (1بل ام)

 (2بلي ام)                                            
 

 ج("-4(    عبدا واد"هلره )5(            هنت)4(              وسن)3هنت)       
 

 ب("-4(    عبدام")هلره )2(     آمنل)1(    ولي ل)1(    عبدالرمحن)6هنت)       
 

 (15(   هناة)14(    منر)13( حم ود)12(  علي)11(  يوبف)11وسن)     
 

 (  11( هشه)11( اهراهيم)16امحد)                                                          
 (12حم ود)                                                        

 

 ( ممدي21)تاهع الصفحلللة التاليللللة(         عبدالرويم حم ود حم د)     
 

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

 

 (                        وجيل   نال   نبي  21( هرهام )ابامة()21( اهراهيم)26وسن)
 

 يس                    اياد  مراد   امحد  هناة               بامر    ااد   هاهر   أل    
 

 فرا     حم د   فادي                            رافت  حم ود  جودة               
 

 هناة1وال     رياض                                                                     
 

 (  مروام      حم ود   رياض24واين)                                               
 

 هناة2(  25حم د      امحد    واين)                                                  
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 أ(-4هبية باللة ال العبد وسن بلي ام                                         تاهع هلر  رألم )
 

 وسن     يوبف     علي 
 

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

 هيهم        موفق         لي                                                          
 

 عبدالرويم     زياد       عبدام     اهراهيم                                               
 

 علي       حم د    عبدالرمحن                                                               
 

 منذرمازم  ماهر  مروام   منه  ادي                                         
 

 علي               عدنام              ع ر              ال  عديل                        
 

 اهرف  امين  حم د  ااد   امحد    حم د فادي   امحد   ممدي                      
 

 (33(  عالشل)32فا  ل)        
 

 (41( آمنل)32( فا  ل)31هيم)( اهرا31( ولي ل)36( عبداحلليم)35( حم د)34عبدالرويم)
 

 فايز  وسن  مصأفى     لي    لدوم  عبدام                                   
 

 وجيل       الد    يوبف    ع اد    وليد          وسن                    
 

 ع ر امحد   حم د       ادي  ممدي      ي    حم د   علي محزه                       
 

 (42(           صا                اياد             هالل          هابم)41بفيام)  
 

 عبدالرويم  حم د      ماهر      عالء عبدالرويم امحد   حم د    ايماب  أنس  حم د  
 



115 

 
 

 أ( :-1هوامش قجرة يقم )
اللق بلل ام وهلي وبل ام من بكام هاألة احلأب ، وال تزال هامسل أثار فيما مهل  "ور   (1

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  .

كللام يوجللد يف دار ايب عللادل البللدومي هيللت فللدا لبشلله ا يوبللي  )وكللام جللد   مكحظددة:    
ألللد نللزل هاألللة احلأللب ويللث عللني إمامللال  امعمللا  ايب عللادل البللدومي وامسللل عبللدام ا ريللام

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 

ألب اىل صلوفني ملع ملن نلزح عبدام البدومي وألد جدد هنالما . ونزح بل ام ملن هاأللة احل
 منما من عشالر أللبيلية .

 هل .1221م املوافق 1113من بكام صوفني إ نزل أللبيلية بنة   (2
 زوجة امحد بالوها صو  وهي ام  د ل زوجة  لي  هرهم .  (3
 من مواليد صوفني وانتب  مع اهيل اىل أللبيلية وزوجتل ذيبل امساعي  علي الراعي .  (4
 ام اوالده حم د وحم ود . زوجة عبداهلادي  لف وهي  (5
 ام حتفل البرم من بيدنا علي .  (6
ويعرف هالعبد احلسن ، تزوج جسة نساء وعببلت اثنتلام "فا  لل عبلدا واد بللي ام"   (1

ام وسن وعلي وحم ود ويوبف ، "ووفيةل حم ود وسن العلي" ام منر واديبل وآمنلل ، 
ه" ، ملن آل البلرم ملن بليدنا اما زوجاتل اللوا  ن ينل، "هنت عبدالغافر يوبف جبلار 

 علي ، وا رى من يافا .
 زوجة يوبف وسن علي هرا هي ولي ل وسن بلي ام  .  (1
تزوجما اوالل صا  توم نوف  وهعلد وفاتلل تزوجملا يوبلف محلد نوفل  وعببلت ملن االول   (2

 نوف  ومن الهاني عبدام واهراهيم وعلي وهي امنل وسن بلي ام.
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بيليلللة احمللللي زملللن االتللراك ، زوجتلللل االوىل  "بلللعاد وسللن وأللللد كللام عضلللوا يف الللس ألل (11
عبللللدام وسللللن بلللللي ام" وعببللللت فا  للللل ام هللللريف عبللللدالرويم امحللللد داود جعيللللدي 

 االوىل ، والهانيل " د ل الشيخ مصأفى حم د صربي" وعببت هبية أهنالل وهناتل .
م . زوجتلللللل    1234 –م 1221كلللللام الشللللليخ يوبلللللف  تلللللارال حلاموللللللة داود ملللللن حنلللللو  (11

 عيشل عبد ام وسن .
 زوجتل ولي ل محد محدام ولوي  من كفر باها . (12
 زوجتل عالشل حم د  لي  ألشوا من الأهه .  (13
تزوج منر عبد وسلن ارهعلة نسلاء "وفيةلل عبلدالرويم عبلداحلفيظ منصلور" ملن  الألهه   (14

وعببللت امحللد و لبمللا )ويف  للرب  للال  وفيةللل انللل هعللد ام تزوجمللا منللر هبضللع هللمور 
عسللللكريل مللللع االتلللراك واهلللليع انللللل مللللاة وانتملللت احلللللرب العة للللى ون يعللللد ذهلللب اىل ال

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 

ة غياهلل يف جبل  اللدروز( ، "وعالشلل وبعيد ومربي وهنت ، وكام منر العبد وسن  يلل
الشلليخ وسللني صللا  صللربي" ون تنلللب ، "وعايشللل يوبللف وسللنني  للا ر" وعببللت 

م جوعللال وعأشلللال ، 1261هشلله واصلليب هالشللل  صللبيال وتللويف يف وللرب وزيللرام عللام 
 "وزكيل حم ود صا  امحد" وعببت اهراهيم وهو غه بوي ، وتويف اعزها .

ِوِسلن  -2فل زوجة عبلده عبلدام احلسلن وهلي جلد  ، عري -1هناة العبد وسن :   (15
زوجة حم د عبدام احلسن االوىل و لبما وتزوجما جنيب ولوي  من كفر بلاها ، وامملن 

واديبللل  -3فا  للل عبللدا واد بلللي ام وهللي ام وسللن وعلللي وحم للود ويوبللف ايضللال ، 
ألبلللل هخصللا زوجللة وسللن حم للد ملحللم الهانيللل ام حم للد وراهعللل ولأيفللل وكانللت متزوجللل 

آمنللل زوجللة هبايللا عبللداحلفيظ منصلور مللن الأللهه وهللي ام نصللره زوجللة  -4ملن الفتللوح ، 
امحللد عبلللدالبادر عكلللا  يف الألللهه ، وام اديبلللل وآمنلللل هلللي وفيةلللل حم لللود وسلللن عللللي 

 هرا وهي ام منر العبد وسن أيضال .
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علوده     زوجة امحد منر  هي  فمي ل حم ود ووراني ، وتزوجما هعده حم د يوبف محلد  (16
 نزال .

 م ون يتزوج .16/12/1226غه بوي تويف يوم   (11
 تويف اعزهال .  (11
 زوجتل وجيمل عبدالرويم وسن عبد وسن .  (12
 صاوب مع   ابنام .  (21
تللزوج عبللدالرمحن حم للود فا  للل ابللعد  ضللر هللرو  مللن ام  الللد وعببللت وللاين االكللرب   (21

ود وحم لد وريلاض وجسة هناة ، إ تزوج ميسلر امحلد عللي ملحلم وعببلت ملروام وحم ل
وامحد وهنتني ، إ تزوج انتصار حم د توفيق عبدام وعببت واين االصلغر وثالثلة هنلاة 

. 
 م ، زوجتل راهعل علي عبد وسن .1221يف ع ام حنو عام  (22
 م .1221يف ع ام نزهلا من الكويت عام   (23
 12وللاين االول ألتلل  اعزهللال مللن جللراح اصلليب  للا يف لبنللام وتللويف يف دمشللق يف هللمر   (24

 م وامل فا  ل ابعد  ضر هرو  من ام  الد .1212من عام 
 واين الهاني .  (25
زوجتللل االوىل فريللال ع للر عبللداللأيف اهللو اخللله مللن البللد  وعببللت هنللاة .إ تللزوج   (26

 م .1221ممرضة وهو يسكن يف رام ام 
زوجللة اهللراهيم هلللي  ولللل عبلللدالرويم وسللن عبلللد وسللن ، ع للل  يف السللعودية إ نلللزل   (21

 ع ام .
 )ابامل( . هرهام  (21
م ، زوجتللللة ولي للللل حم للللود عبللللد 11/3/1226تللللويف حم للللد علللللي  مسللللاء االوللللد يف   (22

 وسن .
 زوجة مصأفى علي  ولي ل وسن عبد وسن ، ذريتل يف صويل  .  (31
 م.1221زوجتل آمنل وسن عبد وسن ، نزل صويل  هو واوالده عام   (31
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 زوجة يوبف وسن ووراني الهانيل .  (32
 .زوجة اهراهيم حم د عه ام هاور   (33
 زوجتل ولي ل عبد حم ود صربي .  (34
زوجللة حم للد احلللاج وسللن هللي فتحيللل حم للود اهللو صللا  داود تللويف حم للد مسللاء ا  عللل    (35

 بنة . 12م عن ع ر يناهز 1/3/1226
 م .1261زوجتل يسره علي عبد وسن ، بكن صويل  هعد عام   (36
 ام مازم مصأفى علي .  (31
 زوجتل وداد مصأفى يوبف عنايل .  (31
 ويم امحد داود جعيدي .ام هريف عبدالر   (32
 ام هيهم عبدالرويم علي عبد وسن .  (41
 ادل جرط . (41
 ادل جرط .  (42
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 ب(-4هلر  رألم )
 تابع سكلة ال حسن سليمان سلمان الداود

 سكلة ال عبد اهلل حسن
 

 بل ام الداود 
 بلي ام                                            

 

 ج(-4هنت                  وسن               هنت     عبدا واد)هلره )             
 

 (        آمنل1)هنت                             ولي ل       عبدام             
 

 (1(  هناة)1(  امحد)6(  حم د)5(  أبعد)4(   توفيق)3(  عارف)2عبدالفتاح)عبده()
 

 (11(   فتحي)2مسي )                                              
 

 ( ابعد   حم د  وسن  حم ود12( عبدام)11)حم د عاهد()                          
 

 (21(هديع)26( نورالدين)23( انور)11( نةام)15توفيق)جيس()                                    
            

( 11( انتصللللللللللللللللار)11( ابلللللللللللللللتبالل)16( رللللللللللللللللام)15 تلللللللللللللللام)                              
 (12وصال)

 

 (      عزام                 الد    اهراهيم21(            هشام    نع ل)23عبدالرويم)  
 

 بام  عدنام حم د جماد   داود حم د عبدام   عالء  ع ر                                
 

 (  )حم د هريف( امحد  بل ام    هنت22(  منر)21عبدام )معروف()                  
 

 موفق    اهرف   عالء    تامر                                                     
 

 معزوز    ع ر   حم د     ار                                         
 

 (   عدنام   عادل                       ماجد                رالد        امين24حم د)
 وال    عبدالرويم                   عبدام        حم د               

 عبدالفتاح    يابر           عاهد           بيف الدين         وسن     ع ر     
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 امين     حم د   معاذ     امحد       علي    حم ود   اهراهيم     امحد      حم د    
 ب( :-1هوامش قجرة يقم )

زوجتلللل االوىل "صلللفيل يوبلللف بلللعاده" وعببلللت حم لللد وعبلللده ، والهانيلللل "نصلللره واملللد   (1
 هركاة" وعببت منل عارف وتوفيق وابعد وامحد .

 زوجتل عريفل عبد وسن . "عبده"  (2
زوجتل ام اوالده زهره امحد اهلراهيم هلالل ، زوجلة االوىل ملرا احللاج ألابلم حم لد علود    (3

 نزال ون تعبب .
 زوجتل عزيزه حم ود وامد هركاة .   (4
 زوجتل ولي ل حم د عود  ميني جباره وعببت مسي  وفتحي ، وتويف زوجما .  (5
بلللد وسللن بللللي ام" ون تعبلللب و لبملللا إ تللزوج حم لللد عبلللدام وسللن اوالل "وسلللن الع  (6

تزوج "لأيفل عبدالسالم جعيدي" وعببنت زكيلل ون تعبلب ذكلورال وانبلرض نسللل مبلوة 
اهنتلللل زكيلللل ألبللل  زواجملللا ويلللث كانلللت  أوهلللل اليب عبلللدالرويم عبلللده ، وتلللويف والللللدها 

 م .1211مريضال يف ههوة يف العسكريل حنو عام 
م جعيدي وعببت ولدال ماة  فالل وانبلرض عبلب ن يعبب ، زوجتل ظريفل عبدالسال  (1

م وتزوجلللت 1211امحلللد امللللذكور ويلللث ألتللل  نلللواوي السلللويس يف احللللرب االوىل علللام 
 ارملتل امحد حم د اهو صالح من اخلهيل .

زريفللللل زوجللللة  -2عيشللللل زوجللللة يوبللللف عبللللد وسللللن ،  -1هنللللاة عبللللد ام وسللللن :   (1
عبد وسلن االوىل ام فا  لل ، عبدالسالم جعيدي ام بليم ، بعاد زوجة احلاج وسن 

وام هللؤالء صللفيل يوبللف حم لللد بللعاده ، وعزيللزه زوجللة هلللاكر هكللر صللا   للل نلللزال 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 .
 تويف اعزهال . (2

عللاد فتحللي ابللعد عبللدام مللن مكللام ع لللل يف الكويللت اىل ع للام وابللتبر يف اهللو عليللا     (11
 م .1221ألرب  رب ور هع ام عام 
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 (  زوجتل عايشل حم د عبد اهو علي عود  .11
(  تللزوج عبللدام  توفيللق عبللدام وسللن ولي للل ارملللة ع للل ابللعد وعببللت جلليس "توفيللق"       12

مللن  لليم هال للل ، وتللزوج عبللدام توفيللق نبيمللل هنللت  و لبمللا زوجمللا ، فتزوجمللا هللخ 
ع لللللللل علللللللارف عبلللللللدام وعببلللللللت هبيلللللللة اهناللللللللل وهناتلللللللل ، وتلللللللويف فللللللللا  يلللللللوم السلللللللبت 

 م .6/6/1211
( "جلللليس" هللللو لبللللب توفيللللق عبللللد ام توفيللللق واوالده : بللللالد ، حم للللد، عبللللد ام وامحللللد 13

 وزوجتل هي ا ت فا  ل عبد الرويم عبده  .
( هللللو االبللللم احلبيبللللي لنةللللام عبللللد ام توفيللللق واوالده : عللللادل ، عبللللد ام ( )عبللللدالفتاح 14

 وحم د .
 (  زوجة مسه بعيد ألراألع .15
 (  زوجة وسني مصأفى العدل .16
 (  زوجة فتحي ابعد عبدام وسن .11
 (  زوجة عبد حم ود عبد وسن الهالهل .11
 (  زوجة اهراهيم ع ر الني  .12
 و  ضر .(  زوجة  الب مصأفى اه21
(  "معللللروف" زوجللللة معللللروف عللللارف عبللللدام االوىل زهللللره توفيللللق عبللللدام وعببللللت ماجللللد 21

وماجده ، و لبما وتزوجما هعده وسن امحد الني  ، وزوجتلل الهانيلل نبيملل عبلدالرويم  
 كيوام وعببت رالد وامين وهناة .

م 1221ام ( كللام منللر عللارف  عبللدام وا وتللل يع لللوم يف الكويللت ويف وللرب اخلللليا علل22
عاد منر اىل ع ام وابتبر يف جب  اهلاري ويث هىن منلزالل إ علاد هلو وا وتلل معلروف 

م ، زوجللة منلر نلوره رهليد اهلراهيم رهلليد داود ، 1224وبلل ام اىل أللبيليلة ولوايل علام 
 وزوجة ا يل امحد هي امسمام رهيد اهراهيم رهيد داود .

م  2/11/1221يب يللوم االثنللني مسللاء ( زوجتللل عيشللل صللا  نوفلل  . وهللي امللي ، تللويف ا23
 ( بنة.12عن ع ر يناهز )
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( مؤلللف هللذا الكتللاب،  زوجللت االوىل وصللفيل عبللدام صللا  نوفلل  وهللي ام اوالدي وهنللا  24
 م ، وزوجت الهانيل هي وره امحد علي ملحم ون تعبب.1214وتوفاها ام عام 

  وحم د .(   اهناء انور عبد ام توفيق هم : امحد ، عبد ام25
 (  اهناء نور الدين هم : عبد ام وع ار . 26  

 (  اهن هديع هو : باهر .21
 

نفسلال( 111م )1223رلوز  31هلا عدد ذرية آل وسن بلي ام من اللذكور يف  مكحظه :
 نفسال( .63نفسال(  وآل عبدام وسن )116منمم آل عبد وسن )
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 ج(-4هلر  رألم )
 الجواد سليمان سلمان داودسكلة ال عبد

 (1عبدا واد)
 

 (5(        امحد )الفلف ()4(            مرا)3(          عبدالغافر)2فا  ل)         
 (                       د ل6حم د)الباروط()                                 

 

 (11(      كاملل)11(     زريفل)2(      امحد)1(     ورده)1عبدالرويم)    
 

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

 أبامل        وسام                                                                      
 جابر        يابر         ناصر                                                         

 

 امحد        حم ود        حم د                                          
 

 (21(     ع ر)12(   عبداحلكيم)11(    عبداجمليد)11(   عبداحلليم)16فايق)     
 

 ل     عبدالرويم        الد   عبدالرويم  عبداحلليممنذر     عبدالرويم   داود      وا 
 

 ج( :-1هوامش قجرة يقم )
ملللن  25م هلللو 1223ملللن بلللكام صلللوفني إ انتبللل  أللبيليلللة وعلللدد ذريتلللل لغايلللة رلللوز   (1

 الذكور.
 زوجة عبد وسن بلي ام وهو ام وسن وحم ود وعلي ويوبف .  (2
 زوجة عبدالغافر عبدا واد عيشل يوبف حم د بعاده .  (3
 جة ملحم عبداهلادي ملحم ام عبداهلادي .زو   (4
لببللل "الفلفلل " ، وعبللب  د للل تزوجمللا وامللد امحللد ألشلل ر وعببللت منللل ورده وآمنللل   (5

 وعالشل ، وتزوجما هعده امحد اهو راج  مصأفى نوف  وعببت راج  .
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"البلللاروط" زوجتلللل فا  لللل مسحلللام اهلللراهيم محلللاد ، ولبلللب عبلللدالغافر هالبلللاروط مبعلللىن   (6
اه تللويف وهللو  فلل  فرهللاه  الللل مصللأفى يوبللف بللعاده ولببللل هالبللاروط ، اليتلليم ألم أهلل

وتزوجلللت املللل عيشلللل امللللذكوره هعلللد ملللوة زوجملللا  ليللل  احللللالج وعببلللت منلللل عبلللدام 
 وعزيزه زوجة عبدالكرا اهراهيم بوياني وهي ام وسن واهراهيم .

 زوجتل فمي ل عبدالبادر حم ود مبسوط .  (1
 زوجة حم ود حم د لفلوف نوف  .  (1
 زوجتل آمنل امحد حم د الراعي .  (2

 زوجة حم ود صا  عود  . (11
 زوجة حم د امحد الراعي .  (11
 زوجتل هنت حم ود امحد حم د الراعي .  (12
 زوجتل هنت ر ي عبدالرويم حم د جعيدي .  (13
 زوجتل هنت علي امحد حم د الراعي .  (14
 بنة . 25م عن ع ر يناهز 11/2/1221ن يتزوج تويف ليلة االرهعاء   (15
 عالشل عبدالرويم وسن عبد وسن . زوجتل  (16
 زوجتل هنت عبدالكرا مصأفى العدل .  (11
 زوجتل هنت علي حم ود امحد ألش ر .  (11
 زوجتل فاتن امحد صبحي العزوني .  (12
 زوجتل هنت ع ل امحد حم د الباروط .  (21
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 ال الجعيد 
 (1)سكلة ال سكمه الداود

داود الباألانيلللللل اللللللت تنتسلللللب اىل أصللللللمم : ذكرنلللللا بلللللاهبال ام آل ا عيلللللدي فخلللللذ ملللللن عشللللله  
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 

للي ملن ذريلة عبلدام هلن هالد املغرب يف هلالد غ لاره الربهريلل ، واهلن مشليش هلن ايب هكلر اهلن ع
ادريلس هلن ادريللس هلن عبلدام هللن وسلن هلن علللي هلن ايب  اللب كللرم ام وجملل ملن االهللراف 

 اهلاريني من ألريش ك ا مر .
ويف ذكللر بللبب تسلل ية آل ا عيللدي  للذا االبللم : وللدثد عبللدالرويم امحللد داود جعيللدي ام 

 للود بللعيد وسللن جعيللدي انللل لبللب ا عيللدي ا لللق علللى امحللد بللالمل الللدواد ، ويف روايللة حم
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 وليبللال ون يكللن عنلده وعللاء صللب هللل فاوضللر الببلر  هللني يديللل 
وألللال لللل : ضللع كفيلل  حتللت ثللدي الببللر  الولللب للل  لتشللرب وليبللال ففعلل  وولللب لللل  واثنللاء 
ذلل  نفللرة االهبللار فرفللع ألامتلل ليلحللق االهبللار فوصللاب كفلي الضلليف فانسللكب احلليللب منمللا 

                                                           
)وال تددمال فددي باقددة الح ددا ايض باسددم سددكمه تددددعل حرائددق سددكمه وتقددع كنددوب قددرف باقدددة   (1)

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

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

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 ، ولعدد  بعددا ال الجعيددد  

االتراك او من باقة الح ا وفمل فدي قدرف االيدن ، وال تعدرج فدلة  يح  من فوفين عندما هدماا
 القرابة بين ال الجعيد  في قلقيلية وال الجعيد  في البكد االخرا( .
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ابللرا فلحللق الببللره وغههللا مللن االهبللار الللت نفللرة لهدهللا وتللرك الشلليخ علللى مالهللس الضلليف و 
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 

لللى مالهسللل وحلللق االهبللار فلبللب لللذل  ها عيللدي ، وأليلل  الوعللاء هسللرعل فانسللكب احلليللب ع
مساه ها عيدي  النل كلام اجعلد الشلعر واهلبره وأليل  غله ذلل  ، ورل  لبلب ا عيلدي بلاللة 
آل بللالمل الللداود  لليعمم ون يشلل   بللاللة بللل ام الللداود ، وا عيللدي يف اللغللة هللو الللذيب 

 الصغه او اجعد الشعر .
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 أ(-5م )هلر  رأل
 سكلة ال الجعيد 

 سكلة ال محمود احمد كعيد 
 (1بالمل )ا عيدي( الداود)

 

 امحد                                      حم د                          
 حم ود                     محد                          

 

 بالمل                   مصأفى           
 (2حم ود)                                      

 

 (      3)تاهع الصفحة التالية(            حم د                   مصأفى)  
 

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

 (      علي2(     زهره)1هنت)                                                  
 حم د                                                                                

 (11جماد    مصأفى)       أمني                                                       
 

 ك ال امحد امين                                                                              
 حم د    امحد    الد                                                                   

 يابر    ع ار    ع ر     حم د                                                    
 (15( هريفل)14( زهريل)13( زكيل)12( راهعل)11آمنل)                                 

 

 ( عبدالكرا   عدنام11(   هاهم)16امحد)                           
 

 يوبف حم ود هماب هريف توفيق                            اكرم    بيف الدين   زاهر
 

 هنت       حم د        هريف     موموم11رافت    الد     عبدالكرا   حم د   
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 أ(-5باللة ال بالمة حم ود امحد جعيدي                                   تاهع هلر  رألم )
 

 بالمل    
 

 (22(  بعده)21(  مسعوده)21(  بعديل)12(  بلي ام)11عبدالسالم)
 

 (26(  فا  ل)25(  وفصل)24(     امني     هاهم)23حم د)                      
 

 1  ( 21 ي    هاني  غالب   تيسه   حم د)                                             
 

 (              حم د21جالل                الل)                                       
 

 نصه      امني      بلي ام     امني   1عزيز                                          
 

 (31(   كام )22زايد           امحد        فتحي)                        
 

 حم د            ك ال                                                       
 نسيم           حم د          بلي ام                                        

 

 هسام         وسن        كام     حم د        فادي         رامي                       
 

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

 (  عبدالكرا  يوبف34لأفي  صاد    فتحي)                              
 

 عبد السالم بليم   تبي الدين                                                               
 

 حم ود  بليم  مسي    حم د  مؤمن                                                         
 حم د          بليم          بامر                                                  

 لؤي    اهراهيم    امحد     عالء                                      
 هابم           هسام          نور                               

 الفتاحورب         حم ود        عبد    
 هناة3حم د       ك ال    عبدالرويم   ممدوح   ع ار   عبدام   يوبف   عالء        
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 أ( :-3هوامش قجرة يقم )
 هل .1151كام يف هاألة احلأب ونزح منما اىل صوفني حنو عام    (1
حم ود مصأفى: تزوج اوالل هنت امحد محد جعيدي وعببلت مصلأفى إ تلزوج  ضلره    (2

عببللت حم للد ولبللب هالكزكللاري نسللب المللل وهللي مللن دار ع للر ، كزكاريللل مللن بللنهيل و 
 زوجتل مرا اهراهيم "اهوعنام" مصأفى اهو  ضر .

"اهو وزأللور" تلزوج مصلأفى اهلو وزأللور زوجتلني "وسلن محلد امحلد جعيلدي" وعببلت   (3
 حم د ولأيفل وظريفل ، والهانيل زريفل امحد بعاده وعببت وجيمل .

وىل زكيلل حم لد الكزكلاري ) وهلي ام اوالده ( والهانيلل "اهو زيلد" زوجلة حم لد اهلو زيلد اال  (4
 زهريل حم د الكزكاري . 

زوجة داود عبدالفتاح عنايلل ام ولازم وتزوجملا هعلد وفلا  زوجملا االول عبلدالكرا امحلد   (5
 داود جعيدي إ  لبما .

 زوجة عود  احلفشل مراعبل .  (6
 زوجة عبدالكرا حم د الكزكاري .  (1
 .زوجة امحد يوبف جعيدي   (1
 زوجة فتحي حم د بلي ام جعيدي .  (2

م .)راجلع 1221معلم يف هر  االردم ، وهو اديب وهاعر ، بكن ع ام وال يلزال   (11
 عاية اهلوامش( .

 زوجة يوبف حم ود عبداحلاج عبدام داود .  (11
 زوجة زايد حم د بلي ام جعيدي .  (12
 زوجة حم د مصأفى حم ود جعيدي االوىل .  (13
 انيل .زوجة حم د مصأفى جعيدي اله  (14
 زوجة ذياب عبدالكرا اهو  بيخ .  (15
 زوجتل هنت موبى حم ود عويضل .  (16
 زوجة هاهم حم د كزكاري وهي وجيمل حم د االهوح حم ود زهرام .  (11
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تلللللزوج عبدالسلللللالم بلللللالمل زوجتلللللني االوىل "بلللللعديل عبلللللدام حم لللللد عنايلللللل" وعببلللللت   (11
وتزوجملا هعلده امحلد عبدالرويم وظريفل زوجة امحد عبدام وسن ألتل  يف احللرب االوىل 

حم د اهو صالح ملن اخلهيلل وعببلت اهنلاءه ون تعبلب ملن االول ، ولأيفلل زوجلة حم لد 
عبلللدام وسلللن وعببلللت زكيلللل ، وعزيلللزه زوجلللة حم لللد الشللليخ بللللي ام بلللالمل ، والهانيلللل 

 "ظريفل عبدام وسن بلي ام" وعببت بليم وحم د .
 "الشيخ بلي ام" ، زوجتل بعاد محد جعيدي .  (12
 ة امحد محد جعيدي .زوج  (21
 وهي ام يوبف عبدام عنايل وام عبدالكرا امحد داود جعيدي .  (21
 زوجة حم د اهو صالح من اخلهيل ام حم د .   (22
هكريلللل زوجلللة حم لللود بلللعيد جعيلللدي االوىل ون  -1هنلللاة حم لللد بللللي ام جعيلللدي :   (23

حم للد علللي تعبللب ، وزكيللل زوجللة املختللار عبللدام حم للد عبللدالرمحن داود ، وزهريللل زوجللة 
 الس ام ، و تام زوجة بعيد يوبف عنايل . وزوجتل عزيزه عبد السالم جعيدي.

 م وابتبر يف جب  النزهل الش ايل .1261نزح اىل ع ام يف عام   (24
 زوجة عبدالرويم عبدالسالم جعيدي .  (25
 زوجة يوبف عبدام عنايل .  (26
عللى  ريلق ع لام  تويف حم د هاهم بلي ام هو وزوجتل واوالده  يعال يف وادص بله  (21

 م .1211الكويت حنو عام 
 "عدنام" .  (21
 بنة . 52م وع ره 21/11/1221"عادل" تويف فتحي يوم اخل يس   (22
 ألت  اعزهال .  (31
 زوجتل وفصل بلي ام .  (31
 ألت  اعزهال .  (32
م   6/11/1226زوجتللل ولي للل  ليللل  هللالل ، تللويف بلللليم عبدالسللالم يللوم االرهعلللاء   (33

 بنة . 15عن ع ر يناهز 
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 م يف مودها وكام يع   يف الكويت .1221بليم هعد ورب اخلليا عام  نزل فتحي  (34
 –( ، كاتلب البصليد  التاليلة هلو مصلأفى حم لد مصلأفى جعيلدي 11: تاهع لرألم ) مكحظة

عضللو راهأللة الكتللاب االردنيللني وعضللو االحتللاد العللام للكتللاب واالدهللاء العللرب . كتللب ألصلليده 
هياراملللا ، وتغلللىن هبأوللللة وصللل ود اهنلللاء أللبيليللللل . يعلللرب فيملللا علللن وبلللل وتعلبلللل وهللللده وترا للللا و 

. نوشلرة يف صلحيفة اللرأي االردنيلة هتلاريخ  قلقيليده ( 333)مديندة المجدد والبصيد  هعنوام 
عللللام  2ك  –م ، ويف النشلللر  الراهعللللة عشللللر  مللللن منشلللوراة هلديللللة أللبيليللللل عللللدد 4/2/1221

 م . 1222
 

 ن عيني وال افكما  اب فجمل ع مدينة المجد ما عنك الفؤاد سال
 تداعب الروح ال تبقى بها علال هذا ترابك ال زالت روائحه 

 وكم عبثت على ذراته جدال وكم درجت عليه  راقصا فرحا
 اصيح ) افا ( واتلو بعده الزجال وكم صدحت له المّوال مرتجال
 نشوان يمضي آلي محراثه عجال يمر طيف ابي والفجر انهضه

 وُأبلغ القول  وقعا لم يطل جمال اوجزه عندي الكثير ولكن سوف
 ارسلت ه  في اناشيد الهوى ُقبال فانت  نوٌر على طول المدى ألقٌ 
 كالهما واحد ال حاجز فصال وانت اول حبٍّ لي بل وآخرُه   

 تأّبد المجُد فيها واعتلت زحال  بين النجوم تباهت وهي سيدة
 الذي لم يهتد  السبال راحت تقود شّعت على الخلق   واالكوان معرفة

 باالمس  كانت عراء  شابهت جبال هذي سهولك ماجت روعة وسنا
 بان تصير جنانا توقظ االمال  واقسم القوُم واالصرار رائدهم 

لال ثوب العروبة فيه تزهدين ضحى  وال سواه لها ترضى به ح 
 ويشاد السلق افي لم اق  نلك لبسته  مذ اّطل الدهر من ازل   

 صاروا رمادا  وهذا ذنُب من جهال من طغاة حرقت  االرض تحتهمكم 
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 صارت بطولته عبر المدى مثال وكم شهيد  مضى خلدت ه  بطال  
 فأضرم النار في الطغيان واشتعال ارضعته من حليب  طاب مصدره

 ما خاف طبعا ، وال قلبا له جفال  المجد أّبَنُه من فرط جرأته 
 أمٌّ أذّلت  على مر المدى ُدوال ت له حرٌّ تحّدر من حرٍّ وأن

 ال مجد اال لمن ضّحى  ومن بذال واطلق الصرخة الّشماء من قمم  
 كل على جرحه  فوق الذي حمال ها هم َبنوك  وكّل منهم بطٌل 

 وجفنهم من تراب النخوة اكتحال وهم اباٌة تطول الشمَس هامُتهم 
 ر بهم استبطأوا االجالان حل جو  وهم سيوٌف تميت الضيم غضبتُهم  
 ظال تراه وما عن دربهم قفال  اين اتجهت وجدت الُعزب صاَحبهم

 واني وقف على اعتابها خجال أحبه القلُب ، في احوالنا عجب
 بين الخالئق ال مقداَر او ث قال ونحن في االرض اوراق مبعثرة

 أنَّى  توجهَت تلقى الداء والفشل وكل عضو  بنا يجتاحه خلٌل 
 ال ارتضي في هواك  اللوم والجدال  يا من َملكت   مفاتيَح العال ازال 

 ان مّسني ألم او عارٌض نزال  اهلوك اهل بهم ازداُن عافية 
 قلقيلية الحب ال ارضى بها بدال  مكاُنك  القلُب فيه انت  حاضرة

 
 
 
 

 ب(-5هلر  رألم )
 سكلة ال حمد احمد حمد كعيد 

 بالمل ا عيدي الداود
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 امحد                                      حم د                          
 

 حم ود                     محد                          
 امحد                                                     

 

 ج("-5ج("        وسني"هلره)-5(         وسن"هلره)1محد         هنت)         
 

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

 يوبف                   عبدام                 
 

 (2اهراهيم       حم د      عبدالعزيز     ورده)                                          
 

  لي          محد        عبدام                                           
 

 (                 12(   عبدالكرا      نصر)11(  امحد)11لأفي)                
 

 ااد    امين   ادهم                                               
 يوبف  ع اد   حم د  بامر                              

 (  عبدام  حم د  عه ام  يوبف  ابالم   لدوم  ع ر     نصر13علي)                
 

 (15(      عبدام)14عبدالرويم)  
 

 (    ماجد11(  وليد)11 د امني()(  )حم16 الد)                          
 ( مفيد ع اد12ادي)                                                                     

 )تاهع الصفحة التالية(                                        حم د          اهرف    امه
            وألا هاني                                             

 صميب   حم د   عبدام   صدام     عدي    ألصي                                                         
 ب(-5تاهع هلر  رألم )

 سكلة ال حمد احمد حمد كعيد 
 

 د عبدالرويم )اهو صال ( حم د مح  
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 (        عبدالرؤوف        عبداحلليم21(      اكرم)21ر ي)               
 

 عبدالرويم    ع اد     معاذ                                                               
 

 لؤي       نال      وال                                                           
 

 حم د      امحد    حم ود     علي                                    
 

 فريد    وليد    مسه     بامر     يابر    فض                    
 

 هناة1منه    عبدالرويم   حم د   تيسه                           
 

 (23فم ي)    (   22)حم د امني(        علي           صال)               
 

 يعبوب     ايوب      ايماب                                   
 

 1اياد        ع ار      هشار      امحد      حم ود                             
 

 ب( :-3هوامش قجرة يقم )
 زوجة حم ود مصأفى جعيدي "ام مصأفى" .  (1
بلللتيت" ملللن اغلللراب آل داود وعببلللت تلللزوج حم لللد محلللد زوجتلللني "نفيسلللل عبلللدالرمحن ا  (2

 عبدالرويم ، وهعد وفاما تزوج ا تما "زريفل" وعببت عبدام . 
 زوجة امحد محد بعديل بالمل حم ود جعيدي .  (3
 ارملة عبدالرمحن علي مسام .  (4
 زوجة بلي ام بالمل جعيدي .  (5
 زوجة بعيد وسن امحد جعيدي االوىل ام اوالده .  (6
الباهلللا وهعلللد وفاتلللل تزوجملللا يوبلللف محلللد نوفللل  ون تعبلللب زوجملللا اوالل يوبلللف عبلللدام  (1

 منما.
 زوجة  لي  جعيدي . (1
 زوجة حم د امساعي  ألراألع .    (2
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"عبداللأيف" ، زوجة لأفي هي هنت ع ل عبدام امحد ، وتويف لأفلي يلوم    االثنلني  (11
 بنة . 51م عن 14/6/1223

ع للام ، زوجتللل هنللت ع لل  معل للال يف عرعللر يف السللعودية ، وابللتبر يف وادي عبللدوم ه  (11
 حم د مصأفى جعيدي .

 تويف وهو ف  .  (12
 علي وعبدام توأمام .  (13
 "اهو صال" ، زوجتل فا  ل درويش ادريس الغول .  (14
 زوجتل هنت حم د اهو كساب عبد ام جعيدي .  (15
 يف ع ام .  (16
 "اهو غالم" زوجة حم د امني عبدام جعيدي ولي ل هنت هاهم نوف  .  (11
 محد هنت صبحي موبى صب  .زوجة وليد عبدام   (11
 م وهو اعزب .11/2/1221تويف ادي يف   (12
م أللللرب ع للللل 1261بلللكن ر لللي عبلللدالرويم محلللد جعيلللدي يف هلللويكل ولللوايل علللام   (21

"ميكللللللانيكي" مللللللاتور هئللللللر وأنشللللللو لللللللل هيتللللللال فيمللللللا ، وتللللللويف ودفللللللن فيمللللللا يللللللوم االرهعللللللاء 
نللت بللنة ، زوجتللل ه 62هللل عللن ع للر 1414رمضللام  13م ، املوافللق 23/2/1224

 هاكر وسن جعيدي .
 زوجة اكرم عبدالرويم محد  تام رمضام يوبف احلوتري .  (21
 م اعزهال .1241ألت  يف التسل  عام   (22
 يف اخلارج ، تزوج من بوريا ومن الدمنارك وا هال من عني كارم ولل منما    اوالد.   (23

 ج(-5هلر  رألم )
 سكلة ال حسن وحسين احمد كعيد 

 بالمل ا عيدي الداود
 

 امحد                                      حم د                          
 

 حم ود                     محد                          
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 امحد                                                      
 

 (      )ام مصأفى حم ود جعيدي(   محد2(            وسني)1وسن)           
 

 (5(        أنيسل)4(          يونس)3حم د)                                   
 

 هناة5(      6رهاد      ال   يوبف   علي)                                     
 

 وسن        حم ود        يونس                                                         
 حم د       ك ال                                                

 بالد         رالد                                      
 (11زهره)      (      2(             هاكر)1(     بعيد)1ابعد)           

 

 (14( يوبف)13( عبدالكرا)12( امحد)11توفيق)                                  
 فارو       ابالم                                                                          

 

 حم د  وسن    هاكر   اهراهيم                                                          
                                                                     

 هالل     علي     هشه                                                                     
  

 د                                                  ال     الد    عصام   فيص    امح                                                 
 مروام   حم د      الل                                                           

 عادل    واين    ع ر   عبي   هاكر    يابر                                     
  ار          هاني          حم د)تاهع الصفحة التالية(                        

 
 ج(-5تاهع هلر  رألم )

 سكلة ال حسن وحسين احمد كعيد 
 وسن امحد جعيدي                         

 بعيد    أبعد         
 

 (11(       عه ام)16(    حم ود)15زكي)               
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 نبي    بعيد  مسه     بامر                                                          
 عه ام          امين                                                       

 

 هاهر      حم د      منه             زهه                                             
 

 امحد     عه ام        اياد     حم د   نضال                                           
 

 (       امحد        ع ر11عدنام   )حم د بعيد()                                 
 حم د                                                                      

 

 أو    عادل   عالء   ابالم   يابر   معتصم                                        
 

  ار    حم ود   محزه   نور   بعيد   عدي   مصعب                                 
 

 (12ازي)وسن         بعيد       وسني        غ                 
 

 مشمور         مشه          هاهر                               
 زكي       اهرف         حم د         امين                   

 (21 لعت               حم د)            
 نبي                                      

 

 بعيد      حم د      وليد       الد         زياد     يزيد     أبعد                  
 

 ايماب     ابامل   هيسم      وسام    لعت     نضال                                
 اياد         ايوب          ع ار        حم د                       

 د مال         ار           لعت       نضال        حم              
 ج( :-3هوامش قجرة يقم )

 زوجتل مرا وسن اهراهيم الس ام . (1
 زوجتل ولي ل وامد يوبف "اهو ظاهر" جعيدي . (2
تلللزوج حم لللد وسلللني جعيلللدي ثلللالص نسلللاء ، "هنلللت امحلللد ناصلللر نصلللوره زيلللد" وعببلللت  (3

هنتللني زوجللة توفيللق هللاكر وسللن جعيللدي ، وزوجللة عبللدالفتاح هللاكر جعيللدي ، "هنللت 
بلللب ، إ تلللزوج "هنلللت امساعيللل  صلللا  وسلللني االأللللرا" مصلللأفى  ضلللر عفانلللل" ون تع
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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  .

 تويف اعزهال . (4
 زوجة هاكر وسن جعيدي .    (5
 بنة  41يناهز م عن ع ر 21/12/1224تويف علي حم د وسني مساء الهالثاء     (6
 زوجة ابعد وسن هنت حم ود وامد ألابم زهرام .    (1
زوجتلللللل االوىل نفيسلللللل محلللللد جعيلللللدي وعببلللللت اوالده ، والهانيلللللة لأيفلللللل واملللللد   عللللللي         (1

 عويناة ارملة عبد ام علي الغول ون تعبب .
 زوجتل انيسل وسني امحد جعيدي .   (2

 زوجة حم د عبداهلادي ملحم . (11
 ت حم د وسني جعيدي .زوجة توفيق هاكر هن (11
زوجلللللة امحلللللد هلللللاكر هنلللللت عبلللللدالرويم حم لللللد محلللللد جعيلللللدي تلللللويف امحلللللد ليللللللة االولللللد  (12

 بنة . 61م عن ع ر 21/2/1121
 زوجة عبد الكرا هاكر هي هشرى مصأفى يوبف عناية .  (13
م وع لللل  يف تبللللوك 1261بللللافر يوبللللف هللللاكر جعيللللدي اىل السللللعودية وللللوايل عللللام   (14

 النزهة يف ع ام هرألي احلاووز  ريق البصور . معل ال ، إ هىن هيتال لل يف جب 
"يوبلللف" االبلللم الرمسلللي "عبلللدالفتاح" االبلللم املعلللروف هلللل ، ع للل  يف تبلللوك منلللذ علللام               

 م .1261
زوجة زكي بعيد جعيدي هي عفيفة حم لد امحلد علود  البيسلي ارمللة وسلن  مصلأفى  (15

 محدام .
  لي  الس نودي جباره .زوجة حم ود بعيد جعيدي وام اوالده زكيل وسن  (16
 زوجة عه ام بعيد جعيدي هدريل عبدام علي الغول . (11
 زوجتل هنت هاهم حم د اهوكساب جعيدي . (11
 يف ع ام . (12
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 م .1221"حم د العريب" نزل ع ام عام  (21
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 د(-5هلر  رألم )
 سكلة ال ابراهيم محمد سكمه الجعيد 

 بالمل )جعيدي( داود
 

 امحد                                  حم د                          
 

 و(-5هل(   صا "هلره )-5(      داود"هلره )1اهراهيم              يوبف)      
 

 (3(              وامد)2هنت)                             
 

 (6هناة)3(    5(    حم د)4يوبف)                                         
 

 (1(             رمضام)1 لي )    
 

 (11(                                     عبدالكرا)2عبدالفتاح)                          
 

 (13( امحد)12( رمضام  تيسه)11حم د   ي )                               
 

 (            امحد   عبدالفتاح   حم د   ماجد   اهراهيم15(  اهراهيم)14حم ود)
 

 (   بامر    صا 11(  صاهر    نضال   يابر)16عالشل)               
 

 (  23(   رمضام)22(  حم ود)21(  امحد)21(  حم د)12(   الد)11معروف)       
 

 هناة       لدوم  مسه صالح يابر    يابني4ماموم  ممند  امين                    
 (25(           جماد         عبدالرؤوف            امحد)24حم د) 
 

 حم د       حم ود                                                                 
 اهراهيم    ممدوح      حم د                                 

 حم د        حم ود      عبدالرويم                        
 ع اد       اهرف        لي    
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 د( :-3هوامش قجرة يقم )
 انبرضت ذريتل .  (1
 زوجة اهو دلل الةاهر من فالميل .    (2
نللللاء وامللللد   زوجتلللل عالشللللل اهلللو دلللللل الةلللاهر مللللن فالميللللل ونسلللب اوالده الممللللم فبيللل  اه (3

 الةاهر.
 م ون يعبب .1211تويف يف بلن هنا أللعل ألب  عام   (4
 ن يعبب ، و رج ون يعد .    (5
"فا  لللل" زوجلللة حم لللود   -2"ولي لللل" ام حم لللد وسلللني جعيلللدي ،  -1هنلللاة واملللد : (6

ماضللي مللن اجللزم وهعللد وفاتللل تزوجمللا عبللدالبادر الللرايب اخلرهللاوي وعببللت منللل حم للد ون 
 لأيفل" زوجة حم ود غشاط ون تعبب ." -3تعبب من االول ، 

 زوجتل نصره محد جعيدي . (1
 زوجتل صاحلل صا  جعيدي .    (1
 م .25/11/1225"السعو" تويف ليلة االرهعاء    (2

 م .1211م وتويف فيما عام 1261بكن الزرألاء منذ حنو عام  (11
 يف ع ام .  (11
اوي هيسلام ابتشلمد تيسله عبلدالفتاح رمضلام يف ع ليلة عسلكريل علرب علر االردم هنلو   (12

 م .1211عام 
ألت  امحد عبدالفتاح رمضام هأعنة بلكني وهلو يصلل  هلني متخاصل ني ملن األارهلل  لا   (13

حم د عبدالرويم امحد جعيلدي ووليلد عبلدام حم لد محلد جعيلدي ويلث اصليب هأعنلل 
 من اود ا .

 "الدوو" ، زوجة حم ود  لي  اهراهيم عالشل عبدالرويم حم د االهبر داود .  (14
 اهيم  لي  جعيدي احلاجل عأره صا  حم د جعيدي .زوجة اهر   (15
 زوجة بعيد عبدام صا  جعيدي .  (16
 "تيسه" .  (11
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 يف ع ام ، زوجتل من يافا .  (11
 يف ع ام .  (12
 يف بويسرا .  (21
 يف املانيا )ميونخ( .  (21
يف ع ام ، زوجة حم ود عبلدالكرا رمضلام عالشلل عبلداللأيف وسلن صلا  جعيلدي   (22

. 
 يونخ( ."وليد" ، يف املانيا )م  (23
 يف ع ام .  (24
 يف ع ام .  (25
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 هل(-5هلر  رألم )
 سكلة ال داود محمد سكمه الجعيد 

 بالمل )جعيدي( داود
 

 (14حم د)                             امحد                             
 

 و(-5(           صا "هلره )1اهراهيم                يوبف               داود)      
 

 

 (  4(    ع ر)3(    عبدام)2امحد)  
 

 (6(         هيخل)5داود)                               
 

 ( 11(  هكر)2وسني  عبدالفتاح)  (1(  امحد)1حم د)                        
 

 بفيام صدام  داود وسني                                                                  
  الد    عدنام  صالح                                                           

 وليد  زياد   ار   رياض  علي  داود                                                
 

 وصفي   علي  عبداللأيف   داود   عدنام يوبف                                    
 

 كام           حم د        عزام                                                        
 عالء       امحد           امين                                              

 امحد          وليد         اياد                                      
 (  عه ام  عبدام   داود   علي11ع ر)                        

 

 حم د       داود                    حم د   الب  ع ر                          
 

 (15رهيد       عالشل)    (13(  عديلل)12حم د)               
 (   16عبدام)                                         

 

 ( ناجي       رهيد        حم د         ع ر          امحد11( فايق)11هاهم)        
 

 )تاهع الصفحة التالية(           ممدي      حم د         امحد    يوبف       عبدالعزيز
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 هل(-5تاهع هلر  رألم )                            داود حم د بالمل ا عيدي باللة آل
 داود حم د بالمل    

 عبد ام                  
 حم د                 

 امحد      هاهم     
 

 هناة2(   الد    عبدام   12كساب    نبي      هسام    وليد     حم د)              
 هنت                                                        

 عالء      حم د      امحد                         
 حم د      هاهم     اهراهيم               

 

 (23هناة)4(   22(   منر)21را)(   عبدالك21عبدالرويم)
 

 (      وسن24حم ود               حم د        امحد)                          
 

 هماب       عبدالكرا                                                              
 

 د   عبدالكرامعزوز   وليد   امح                                              
 

 بعيد  بالد   ممند    بالم                          
 

 (26هناة)11(   الد    وسن   حم د  منر    فؤاد   عادل   25فم ي   هريف)     
 

 داود       امحد        حم د      يوبف   عبدالرويم                                    
 

 عبدالناصر  ادي  حم د عبد الرويم  داود  امحد   هالل(  21د ع اد وليد)اياد  عبدالرويم  امح      
 هد( :-3هوامش قجرة يقم )

 زوجتل فا  ل احلاج عبدام الداود النافلل .  (1
زوجتللل االوىل "ولللوه اهللراهيم يابللني" ام عبللدالرويم ومنللر ، والهانيللل "مسللعوده بللالمل"   (2

 جعيدي ام عبدالكرا .
 ل وسنل امحد هرو  االألرا ."اهو كساب" ، زوجت  (3
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 زوجتل هاديل يوبف حم د بعاده .  (4
زوجة داود ع ر داود االوىل "ولي ل وسلنني  لا ر" وعببلت حم لد ، والهانيلل "عديللل   (5

 عبدام داود جعيدي" وعببت هبية اوالده .
 ن تتزوج .  (6
تملا زوجتل االوىل "فا  ل هنت حم د وسنني  ا ر" ون تعبب ، وهعد وفاما تلزوج ا   (1

 زكيل وهي زوجتل الهانيل .وعببت اوالده .
 زوجتل ولي ل عبدالرويم حم د داود االهبر .  (1
 "ع للر" .  (2

 بنة . 62م عن ع ر يناهز 14/1/1222تويف هكر داود مساء اخل يس   (11
 كام ع ر حم د داود ألد  رج من أللبيلية اىل هر  االردم للع   وابتبر يف مودها    (11
 تلي .زوجتل فا  ل وسني امحد اه  (12
 زوجة داود ع ر الهانيل .  (13
ويف رواياة عن حم د داود ع ر جعيدي وعبلد صلا  جعيلدي ويوبلف وسلن صلا    (14

 ام حم د هو اهن بل ام الداود .
 م .1256زوجة يوبف اهتلي بكن الزرألاء حنو عام   (15
   65م ودفللللن يف الزرألللللاء عللللن ع للللر 31/3/1222تللللويف عبللللدام رهلللليد يللللوم الهالثللللاء   (16

 بنة .
اهللللم حم للللد اهللللو كسللللاب االوىل "آمنللللل عبللللدالرويم امحللللد جعيللللدي" وعببللللت  زوجللللة ه  (11

كسلللاب ونبيللل  وثلللالص هنلللاة ، والهانيلللل "هنلللت وسلللن عيسلللى وسلللاين" وعببلللت هبيلللة 
 اهنالل وبت هناة .

م . وبللكن )توهينللا بللةيا( جنللوب الربازيللل  1251هللاجر فللايق اىل الربازيلل  حنللو عللام   (11
 ميام )هنت( ودنيا )هنت( .وتزوج مسيحية وعبب : هدوين ، فار   ، ونار 

 بنة . 23م وع ره 2/11/1224تويف يف   (12
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هنللاة ، والهانيللل  1زوجتللل االوىل فا  للل وسللن عبللد وسللن وهللي ام هللريف وفم للي و   (21
 فتحيل يوبف حم د علي اهو امساعي  زيد وهي ام اوالده اال رين .

 زوجتل هنت يوبف وسني عنايل .  (21
 ن يعبب .  (22
: بللعاد زوجللة امحللد صللا  ع للر اهللو هكللر العلللي ، وفا  للل     (  هنللاة امحللد داود جعيللدي 23

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 .

  (  ابتبر امحد عبدالكرا جعيدي هعد ورب اخلليا يف مودها وكام يع   يف الكويت.24
م .زوجتللل هنللت رهلليد عبللد ام   داود 1221( ع لل  هللريف يف الكويللت ونللزل ع للام يف 25

 جعيدي .
آمنللل زوجللة  -2هللريفل زوجللة اهللراهيم صللا  هكللر ،  -1(  هنللاة عبللدالرويم امحللد داود : 26

انصللاف زوجللة عبللدالفتاح داود ع للر جعيللدي  -3هاهللم حم للد اهللو كسللاب جعيللدي ، 
كامللللل زوجلللة حم لللد اهلللراهيم يابللللني   -5جعيلللدي ،  تلللام زوجلللة عبلللدام رهللليد  -4، 

زوجللللة وللللرب عبللللدالرويم  -1زوجللللة حم للللد عبللللدالكرا امحللللد جعيللللدي ،  -6االوىل ، 
زوجلللة امحلللد حم لللد االهلللبر اهلللو  ضلللر ، وام هلللؤالء فا  لللل  -1عبدالسلللالم جعيلللدي ، 

وهنلللت  -11زوجلللة اهلللن حم لللود يوبلللف اهلللو ذيلللاب ،  -2وسلللن العبلللد وسلللن داود ، 
 ام هؤالء فتحيل يوبف حم د علي اهو امساعي  .م ، و 1225عزهاء 

 م وعني يف ألسم اهلندبة يف هلدية أللبيليل  .1226( عاد وليد اىل أللبيليل عام 21
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 و(-5هلر  رألم )
 سكلة ال فالا محمد سكمه الجعيد 

 بالمل )جعيدي( داود
 

 امحد                                  حم د                          
 

 (1اهراهيم              يوبف                   داود                    صا )      
 

 

 (1عأر)(      6(   عأره)5(     صاحلل)4(    وسن)3(   حم د)2عبدام)     
 

 (11(  فا  ل)11(  عبدالرويم)2(  امحد)1حم د)                                  
 

 فوزي  توفيق زياد اهراهيم حم ود يزيد                                                      
 

 عزاة  هابم  فض   ع اد  بامي                                               
 

 (  13( هرهام    مصأفى     فخري   الل)12ك ال)                                  
 

 حم د                                                                      
  الد           حم د                                                          

 

 حم د        صا         امحد                                              
 

 (     امحد       أليس      أو        ادهم14وسن)                                
 

 (11(  عبداللأيف)16(   يوبف)15بعيد)                            
 (11)غالب                                                             

 

 (    تيسه   عبداللأيف12معزوز)                                                      
 (22(  رهيد)21(  حم د)21 الد)                                            

 يوبف   حم د   معتصم                                                                    
 مروام وليد عدنام نزار نضال عالء                                                         
 1)تاهع الصفحلللة التاليللة(        ال   ك ال   كام    بفيام               
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 و(-5تاهع هلر  رألم )
 سكلة ال فالا محمد سكمه الجعيد 

 صا  حم د   بالمل          
 عبد ام       حم د   وسن    

 بعيد                           
 

 (       وليد25(  حم د)24(     ع ر)23علي     وسن)                          
 

 بعيد                                                        
 هيسم    هاني   اهراهيم    امحد   حم د                                       

 

 اياد   ممند   امين   معتصم   حم د                           
 

 (21(   لأيفل)26صا )              
 

 (31)(   علي22(   عبدالرويم)21حم د)             
 

 (31ماهر        عبدالراز         وسن    عبدام)                 
 

 ( 36(   بليم)35(  حم د)34(   حم ود)33(   امحد)32بعيد)  
 (31عدنام)                                              

 

 حم ود  حم د    ممدي    امحد                                                   
 

 (    رهيد    فم ي   عدنام31هاهم)                             
 يابر                                                                                        

 1 ال     بفيام   حم د     امحد                                         
 

 (32الكرا   عبدالرويم   مصأفى   حم ود   حم د)عبد               
 

 (   علي         مصأفى حم د41(      ع ر    امحد)41عبدام       الد)    
 

 بعيد    حم د     امحد     حم د      حم د     بياف امه     حم د  هاهر    ار      
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 هد( :-3هوامش قجرة يقم )
 زوجتل وسن صا   ل نزال .  (1
 وجتل عيشل وسني علي  ا ر داود .ز   (2
 "الدندوم" .  (3
 زوجتل وفيةل وامد ألابم زهرام ، وامما  د ل يوبف جباره .  (4
 زوجة رمضام اهراهيم جعيدي .  (5
 زوجة اهراهيم  لي  جعيدي .  (6
 زوجة وسني حم د املصري .  (1
 زوجة حم د وسن صا  جعيدي هنت امحد بليم العراألي من الأهه .  (1
م 2/3/1222محد وسن صا  آمنل توفيلق ألابلم زهلرام توفيلت يف "النوا " زوجة ا  (2

. 
 "درها " ، زوجة عبدالرويم وسن صا  هنت يوبف امحد محد جعيدي .  (11
 زوجة يوبف امحد فيومي .  (11
 زوجة ك ال هنت عبداللأيف حم د عود  .  (12
 م .1211تزوج  الل هنت  التل من الأهه وبكنما حنو عام   (13
 بنة . 15م عن ع ر 25/6/1221تويف اعزهال ، دهسال يف   (14
تزوج بعيد وسن صا  جعيدي زوجتني تركيلل ملن أزمله كلام اهوهلا جنلديال يف ا ليش   (15

الربيأاني يف زمن االنتداب الربيأاني على فلسلأني وعببلت وسلن وع لر وعللي وحم لد 
وثلالص هنللاة "زوجلة حم للد يابلني اهللراهيم يابلني" ، "زوجللة وسلن عبداحل يللد يوبللف 

ة علللي هيللد  العلللي وسللن هللرا" وكانللت ألبلللل مللع وسللني امحللد وسللن ذره" ، "وزوجلل
وساين الذي  لبما ، وزوجة بعيد احلسن الهانيل رأليلل حم لود عبلداحلاج داود وعببلت 

 وليد وهو يف أللبيليل .
 زوجة يوبف وسن فا  ل امحد العدل .  (16
 زوجة عبداللأيف وسن لأيفل حم د الدندوم جعيدي .  (11
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 ن هنت ع ل يوبف وسن صا  جعيدي .زوجة غالب عبداللأيف وس  (11
تللزوج معللزوز غالللب جعيللدي زوجللل مللن آل الللرايب مللن ديللر غسللانل وهللو ا صللالي هللنا   (12

ويع لل  يف مستشللفى املباصللد يف البللد  ، وهلللىن منللزالل لللل يف رام ام وابللتبر فيمللا حنلللو 
 م .1216عام 

رجللوا م و 1256كللام رهلليد وا للواه حم للد و الللد يع لللوم يف الكويللت منللذ حنللو عللام    (21
م وابلتبروا فيملا ، ومملن ابلتبر يف الزرأللاء 1221منما اىل ع ام يف ولرب اخللليا علام 

من آل جعيدي عبدام رهيد عبدام داود جعيدي ويلث ذهلب اليملا للع ل  منلذ حنلو 
م عللن ع للر 31/3/1222م وابللتبر  للا عاليللال وتللويف فيمللا يللوم الهالثللاء 1251عللام 
م اهراهيم ا عيدي الذي نزح اىل الزرأللاء للع ل  بنة ودفن هناك وعبدالكرا رمضا 65

م وللللل فيملللا ذريلللل ونلللزل هعلللض 1211م وابلللتو نما وتلللويف فيملللا علللام 1261حنلللو علللام 
 اهنالل يف ع ام وهاجر امحد ورمضام اىل ميونخ هاملانيا .

 ( .21اهلامش الساهق )  (21
 ( .21اهلامش الساهق )  (22
م يف ع للام منللذ حنللو عللام كللام وسللن وع للر اهنللاء بللعيد وسللن صللا  جعيللدي يع للال   (23

م وابللتبر فيمللا  عاليللال ، وكللام ا و للا علللي يع لل  يف الكويللت وعللاد اىل ع للام 1255
م وابللتبر فيمللا وزوجللة وسللن بللعيد جعيللدي هنللت حم للد  ليلل  عأيلللل ، 1221عللام 

 وابتبر وسن يف جب  النزهل .
 ( .23اهلامش الساهق )  (24
 ولدين .يف امريكا تزوج امريكيل اصلما من ا زالر وعببت   (25
 زوجة صا  الدندوم آمنل امحد علي الصنم .  (26
 ام غالب عبداللأيف وسن صا  .  (21
م وكلللللام ا وتلللللل 1261نلللللزح حم لللللد صلللللا  الدنلللللدوم جعيلللللدي اىل هلللللر  االردم علللللام   (21

عبللدالرويم وعلللي ألللد  رجللا ألبلل  ذللل  للع لل  يف السللعودية إ ابللتو ن اال للو  الللهالص 
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م وابلللتبر ا وتلللل عللللي وعبلللدالرويم يف عو لللام والزرأللللاء ويلللث ابلللتبر حم لللد يف عو لللا
 الزرألاء .

 ( .21اهلامش الساهق )  (22
 ( .21اهلامش الساهق )  (31
 وام عبدام من عرب هيوخ العيد من هئر السبع وام ا وتل هنت عبده امحد عود . (31
 زوجة بعيد عالشل اهراهيم  لي  جعيدي .  (32
ا حنلللللو علللللام نللللزح امحلللللد عبلللللدام صلللللا  جعيلللللدي اىل هصلللللرى الشلللللام للع للللل  وابلللللتو نم  (33

 م ولل فيما ذريل .1261م وتويف فيما عام 1251
م وبلكن عنلد اوالده هاهلم 1261نزح حم ود عبدام صا  جعيلدي اىل ع لام علام   (34

م للع ل  وابلتو نوا جبل  1252ورهيد اللذين كانا ألد نزال ع ام ألبل  ذلل  حنلو علام 
هاهلللم ورهللليد  النزهلللة وزوجلللة حم لللود عالشلللل حم لللود االمسلللر عفانلللل وهلللي االوىل وعببلللت

 وفم ي ، والهانيل هنت مصأفى نايف جرمي ام عدنام .
"احلنللوم" زوجلللة حم لللد احلنلللوم عبللد صلللا  جعيلللدي هلللي فا  للل حم لللود عه لللام االمسلللر   (35

 عفانل .
م عللى اثلر ألتللل 1251"يف ع ام" ، رو  بليم عبدام صا  اىل ع ام ولوايل بلنة   (36

رهللاط بللا كللام ص لللل  وليللد حم للد نللايف جرمللي  أللو عنللدما انألبللت رصاصللل مللن
 اثناء  لعل لل عن كتفل فوصاهت الرصاصة وليد نايف )دوم العاهره( فبت  .

 زوجتل هنت  الل توفيق االمسر عفانل .  (31
زوجلللة هاهلللم حم لللود جعيلللدي هنلللت مصلللأفى  ضلللر عفانلللل ، وأللللد تلللويف هاهلللم يلللوم   (31

 بنة . 65م ودفن يف ع ام عن ع ر 3/4/1225االثنني يف 
 م .1242 ألت  يف التسل  عام  (32
 يف اهو ظيب .  (41
 يف ع ام .  (41
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 أ(-6هلر  رألم )
 سكلة ال عبداهلل  هفرا  ل  –باللة عشه  زهرام 

 (1زهرام)
 

 د(-ج-6اهراهيم)هلر    (            2 لل                         علي)              
 

 عبدام                                                        حم د              
 

 ب(-6(                  )هلر  4( عبدالغافر  صفيل  هنت)3عبدالبادر عبدالرمحن)
 

 عبداحلفيظ        عبدالراز                           
 

 (5عبدام)                                              
 (6(         حم د)1علي)                            

 

 واصف       صالب          عبدام                                               
 

 (2(         عالشل)1عبداحلفيظ)                         
 

 (  عبدالعزيز   الد  عدنام  زياد  ربالم11( حم د)11علي)                          
 

 هالل  ك ال  اكرم   يابر   امين  حم د   امحد                             
 

 (15(   وسني)14(  يوبف)13(    اهراهيم)12مصأفى)          
 

 (11(     علي)16حم د)                                             
 (11عبدالرويم)                                          

 

 حم د    هشام    يوبف   لأفي   عدنام                                               
 

 حم د    آمنل    علي    عارف                                 
 (  يوبف12اهراهيم   معروف)                                 

 

 اجع الصفحة التالية(          رالد     الد    ابامل    حم د     نصر)ر 
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 أ(-3تابع قجرة يقم )                     تاهع باللة ال عبد ام  ل
                                

 الحنته  -الحنون – ه ال افي                             
 عبدالقادي     م  سل

 

 (22(    فا  ل)21(    امحد)21حم د)            
 

 (24(  حم ود)23ااهد   مصأفى   حم د)                             
 عألا           عبدام                           

 

 (    عبدالرويم     وسني 25)عبدالكرا          
 رياض                                               

 

 (  حم د  عبدالرمحن  مصأفى26ماجد  اهراهيم)                                
 

 حم د  مسي    تيسه  عبدالرويم  امحد   يابر              
 

 د(         امح21(         آمنل)21 ل)       
 عبدام                                           

 

 حتسني   حم د     امحد    حم ود      ال                                           
 

 (31(  اهراهيم)31(  آمنل)22هاكر)     
 حم د                    زهرام         

 

 غازي                  لل                عادل                                    
 

 زهرام   ع ار  صدام      امين      صخر     اهراهيم     لدوم                         
 

 (33(       حم ود)32هاكر)     
 

 حم د      لي         امحد     مصأفى   اهراهيم         
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ج  االأللوال يف أصللمم أصلمار آل داود ويلث ببق ذكر االألوال يف أصلمم ولع  ار أفلام : 
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 نللواوي الرملللل ، واذا كللام هلللم 

ب فيما فلعلمم انفصلوا عنمم هعد فتنة هاأللة احلألب او هعلد هلدم صلوفني وروللوا اىل تلل  أألار 
 البالد  .

"مسعت من انور عبلدام توفيلق داود ، ومةملر نلاجي عبلدالبادر عبلدالغد ملن هاأللة مكحظة : 
احلأللب" ، أم هلليخال مللن هاألللة احلأللب ألللال هل للا : ام الللذين ألللدموا مللن الدواميللل لباألللة احلأللب 

أرهعللة داود وهللرا ونللزال وا للر ال يعللرف امسللل وألللال ام ذريتللل د لللت يف اوللدى احل ايلل  هللم 
املللذكور  ولعلللل هللرهم )واألللول هللم اكهللر مللن ارهعللل ومللنمم عوينللاة ولعلل  زهللرام جللاء معمللم مللن 

 الدواميل وهىن ديوانال مستبالل عن ديوام آل داود عند نزوهلم يف أللبيلية وام أعلم( .
 

 أ( :-3) هوامش الشجرة يقم
 من هاألة احلأب .   (1
 "علي صا " ن يعبب .   (2
 " ع يش " .   (3
 زوجة بلي ام عود  عناية .   (4
 زوجتل هنت اهراهيم عناية .   (5
 م .1261بكن جب  النزهة هع ام حنو عام    (6
 زوجتل هيخل يوبف محد جباره .   (1
اوالده كللام عبللداحلفيظ علللي زهللرام متزوجللال رمسيللل  ليلل  مسنللودي جبللاره وعببللت  يللع     (1

م ، تللزوج اهنللة علللي راهعللل منللر جللاهر نللزال وعببللت 1261وتوفيللت يف الزرألللاء هعللد عللام 
 اوالده .
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عالشللل علللي زهللرام هللي زوجللة امحللد "بللبيت" حم للد جعرونللل مللن الأيبللة وعببللت آمنللل   (2
 زوجة عبدالكرا حم ود اهو رجب .

 زوجتل هنت  الل وسن  لي  مسنودي .  (11
 م .1252الو د حنو عام "ن يتزوج" ، ألت   أو يف احلر    (11
 زوجتل صفيل اهو  درج .  (12
 "ا عيم" .  (13
"اهو  ضره" ، زوجة يوبلف اهلو  ضلره ع ليش هلي  ضلره وسلني كيلوام )ام حم لد(   (14

الذي مسي هابلم أملل فبيل  حم لد اهلو  ضلره ، تلويف مبتلوالل ألتللل اهلخا  املولني ملن 
وسلني عنايلل هبتللل .انةلر الأهه  وهو نا ر مزرعة هأيخ لليالل واملم أهللل حم لد االعفلر 

 ( .11رألم )
عزيلللزه  -2وسلللن زوجلللة هلللاكر يوبلللف محلللد جبلللاره ،  -1عبلللب بلللتة هنلللاة هلللن :   (15

 -4بللاره زوجللة حم للد احلنللوم مصللأفى ع لليش ،  -3زوجللة  ضللر مصللأفى عفانللل ، 
آمنلللل أم حم لللد وسلللن اهلللو ديلللل ملللن الشللليخ  -5فا  لللل زوجلللة يوبلللف وسلللني عنايلللل ، 

 وسنل ن تتزوج . -6مونس ، 
 تل فا  ل وسني أهتلي .زوج  (16
تره  هل ا و  علي "زغ " اهو  ضره وحلبل وهو ذاهب اىل  ولكرم وا للق الرصلا    (11

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 .

 عود  . زوجتل هنت عبدالرويم مصأفى اهو علي  (11
 م .14/11/1225عني رليسال لبلدية أللبيلية يف   (12
 احلنوم .  (21
 احلنتل .  (21
 ام صبحي بعيد ولار .  (22
 نزح اىل امريكا وتويف فيما وعبب ولدال هبي هناك .  (23
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 ن يعبب .  (24
 م .1261بكن ارهد حنو عام   (25
 م .1221عام  2هالل .عني مديرا الوألاف أللبيليل يف همر تشرين   (26
 فر يوبف جباره .زوجتل وسن عبدالغا  (21
 "هلمولل" ام حم د عبدالرمحن عبدام داود .  (21
 زوجة هاكر  ل هي وفيةل وسني ناصر ولوي  .  (22
 ام عباب منر النصر هرا .  (31
"اهللو زهللرام" كللام هلليخال هعيللد الصلليت وألاضلليال عشللالريال ، وألللد كللام اهللراهيم  للل زهللرام   (31

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

ال هالبراهة            وهنا هلي وممندي نلت العال 
 والعزيز االجزل 

 موتة بالعز أسمى منزل       عيشة بالذل ال نرضي بها 
 

عتل نللال العللز وال افلى املبالغللة واملخالفللة للحبللالق يف هللذا البللول ويلث ذكللر انللل هسلليفل وهلللا
والعال وليس هوألارهل واصدألالل ، واعلق على ذل  هالبول انل هدوم األارهل ونصرمم للل ال صبلق 
هللليئال مملللا ذكلللر وملللن اعوانلللل املبلللرهني عه لللام االمسلللر عفانلللل وكلللام مستشلللاره ومصلللأفى حم لللود 

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

 زهرام                                           
 

 د(-ج-6 لل                           علي                اهراهيم)هلر              
 

 حم د                                                         عبدام            
 (1ألابم)           

 

 (3(             حم د)2وامد)          
 

 (5(      ألابم)4توفيق)                         
 

 (11ت)(   هن2( هنت)1(    هنت)1(    امحد)6حم ود)                                   
 حم د        ألابم                                      

 

 فيص       زكي      حم د                           
 

  ال       الد      توفيق                                      
 

 ع اد         إياد       نصر      ألصي      حم د                           
 

 ( 16(  وفيةل)15( عالشل)14(  بعيد)13(  امحد)12(  وسن)11حم ود)   
 (12(  بعاد)11(  عديلل)11محده)                                                      

 

 (25(  هنت)24(  بعديل)23(  يوبف)22(  امحد)21(  عبدالرويم)21حم د)     
 

 هشام       هاهم       عدنام       عزام                                        
 (26ماجد        ع ر        ع اد         نال       ناديل)                       
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 (                 حامد21(                     وكيه)22محمود  )       
 

 حم د   (           ولليد         21حم د     رز      وجيل     بعيد)       
 ب( :-6هوامش هلر  رألم )

 زوجتل من كفر زيباد . .1
"كللام هلليخال علللى آل زهللرام" ، تللزوج وامللد البابللم  د للل يوبللف مصللأفى جبللاره   .2

وعببللت : حم للود ، وفيةللل ، ِوِسللن وعالشللة ، وتللزوج ايضللال مللرا عبللدام داود )ا للت 
 عبدالرمحن ( وعببت محده وعديلل وبعاد وبعيد .

 بكن فالميل . .3
 ل هي زريفل امحد عبدالبادر زهرام .زوجت .4
م يف هللمر  1252كللام  تللارال علللى فالميللل وألتلل  يف غللار  ابللراليلية علللى فالميللل عللام  .5

 كانوم أول ، زوجتل بعاد وامد ألابم زهرام .
 يف فالميل . .6
 يف ليبيا . .1
 زوجة زكي توفيق ألابم . .1
 زوجة عبدالرويم حم ود وامد )ام ماجد وع ر( . .2

 هوح .زوجة حم ود حم د اال .11
 زوجتل آمنل وسني علي  ا ر داود . .11
 زوجة فار  يوبف اهو الذر  . .12
 تويف أعزهال وكام اع ى . .13
 ألت  يف الكروم اعزهال ألي  انألبت رصاصل من هندأليتل فبتلتل . .14
 زوجة امحد اهو وللل من بنهيا . .15
 زوجة وسن صا  جعيدي . .16
 زوجة حم ود حم د ملحم . .11
 وللل . "ام رفيق" ، زوجة يوبف امساعي  اهو .11



212 

 زوجة ألابم حم د ألابم زهرام . .12
االهللللللللوح ، زوجتللللللللل عالشللللللللل  ضللللللللر عفانللللللللل . ابتشللللللللمد يف معركللللللللة كفللللللللر بللللللللاها يف  .21

 م .13/5/1241
م . زوجتلللل االوىل هنلللت 1211"اهلللو مهبلللال" كلللام هللليخال عللللى آل زهلللرام تلللويف علللام  .21

 ألابم حم د زهرام وعببت : ماجد وع ر ، والهانية هنت حم د امحد هالل .
 زوجتل امنل حم ود حم د الراعي ."العاجز" ،  .22
 تويف أعزهال . .23
 زوجة موبى امحد اهو وللل . .24
 زوجة ابعد وسن جعيدي . .25
 زوجة فيص  وسن اهو صا  وامما وام ا وما ع اد ونال  هي هنت حم د هالل . .26
 م .1251ألت  يف التسل  حنو عام  .21
 .م 5/12/1224ألتلل امحد وحم ود وعلي اوالد اهراهيم حم د هركاة ليلة  .21
ألتلل جندي اردني ألرب احلدود جماة  لولكرم وهلو  1265ألت  حم د االهوح عام   .22

 عالد من املنأبة احملتلة من ع لية تسل  ألام  ا وكام معل صا  عبد ام صا  نوف  .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 

 ج(-6هلر  رألم )
 سكلة ال حسن ومحمد عناية

 عناية اهراهيم زهرام
 

 د(-6وسن                    حم د                              عود  )هلر  رألم       
 

 (    عيسى1علي       عبدام)                                
 

 (4( وسن)3( آمنل)2اهراهيم)                                                               
 (5(    فا  ل)1( يوبف)6بعديل)                                   

 

 (2( عبدام   أبعد  بعيد)1حم د)                                            
 

 غسام    هالل                                                                          
 عالد      إياد                                                                 

 وصفي   وضاح    داود   اهراهيم                                                      
 

 د يوبف هدرواصف صالح صالب ميسره  ال                                            
 

 (14(  هنت)13(  آمنل)12(  حم د)11(  حم ود)11منر)                               
 

  لي    علي  عادل  عدنام  امحد                                                       
 

 ا    أباملنبي    فا   ص                                                                
 

 زياد  حم د  إياد   ع اد                                                        
 وسن يوبف )حم دبعيد( عبداللأيف                                        

 

 موموم    مازم                                                                        
 

 رز   توفيق   تيسه                                                            
 

 هسام  عرفاة   ماجد  حم ود                                               
 

 )تاهع الصلللفحة التللالية(      هالل  ك ال  ع اد    عبدام   منر
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 ج(-6تاهع هلر  رألم )
 سكلة ال حسن وفمر عناية

 وسن                                                                    منر  
 

 (25وسني                    اهراهيم                       الد    اهراهيم    عبدالكرا)  
 

 (  وليد    حم د 16(   لأيفل)15آمنل)                            
 

 (  ي      ال   نضال21(    هنت)12(    هنت)11(    حم د)11يوبف)
 

 (                       هادي23(  مصأفى)22(    زريفل)21بعاد)
 

 (24هناة)2بامي         ألصي                                        
 

 هناة5مصأفى    حم د      هدر                                                     
 

 عناية          عصام                                  
 

 حم د   امحد     يابر     يوبف   الب  هابم        ناصر                                
 

  ار     مسه      بام                                                              
 ج( :-6هوامش هلر  رألم )

 زوجتل مسعوده بالمل جعيدي .  (1
 زوجة اهراهيم بكينل عبدالفتاح عناية .  (2
 زوجة اهراهيم بلي ام عناية الهانية "ام صبحي" .  (3
وسلللن عيسلللى هلللي زوجلللة  ليللل  اهلللراهيم عنايلللة عببلللت عالشلللل زوجلللة عبلللدام بللللي ام         (4

 االوىل .
 زوجة عبدام حم د الشريف . (5
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 ام عبدالرويم عبدالسالم جعيدي .  (6
 زوجتل فا  ل بلي ام بالمل جعيدي .  (1
 "الدألس" بكن ع ام .  (1
 نزل مودها .  (2

 زوجتل هنت عبدام احلاج محدام عأيل .  (11
م وتلللويف 1256"ذريتلللل يف العببلللل" ، روللل  حم لللود عنايلللل اىل العببلللل للع للل  حنلللو علللام   (11

تلللزال ذريتلللل فيملللا وزوجتلللل هنلللت منلللر اهلللو اللللذهب ملللن اخلهيلللة  م وال1221هنلللاك علللام 
 نواوي يافا تزوجما مبادلة هو تل ارملة يونس احلاج محدام .

زوجللة حم للد عنايللة االوىل فا  للل ع ر"السللكن" بلللي ام عنايللل وعببللت  ليلل  وعلللي   (12
وامحللللد ، وزوجتللللل الهانيللللة هنللللت عبللللدام صللللا  محللللدام نللللزال وعببللللت عللللادل وعللللدنام ، 

 متزوجة ألبلل حم د علي امحد محدام وعببت منل كام  وهاهم .وكانت 
تزوجللت آمنللل علللي عنايللة يوبللف احلللاج اهللو محللد الشلليخ مللن هيللت أمللني وعببللت منللل   (13

 حم د "اهو رهيق" و لبما وتزوج ا رى .
 زوجة يوبف امساعي  احلاج محدام .  (14
يفلللة م هانفللللار ألد 1261زوجلللة امحلللد حم لللد هيبلللي . ألتللللت يف ولللرب وزيلللرام علللام   (15

 ببأت على هيتما يف وي ال جعيدي يف أللبيليل وكسرة با  زوجما .
 ام ااهد حم د البشوا .  (16
 زوجة يوبف وسني عناية فا  ل وسني عبدالرمحن ع يش زهرام .  (11
 "االعفر" تويف مبتوالل ون يعبب . ألتلل علي )زغ ( يوبف اهو  ضره زهرام .  (11
 ام ابعد منر اهو الذهب .  (12
 ام عناية .ام يوبف ع ر بلي   (21
 زوجة حم د ألابم حم د احلسن هرا .  (21
 زوجة عبدالكرا امحد جعيدي .  (22
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كللام مصللأفى يوبللف عنايللة عضللوا يف هلديللة أللبيليللة يف معةللم دوراة اجمللللس البلللدي    (23
م ونالبلللال للللرليس البلديلللة يف 21/11/1211حللللني وفاتلللل يف  -م1251ملللا هلللني علللام 

ن ذوي الفصلاوة والفأنلة واللذكاء . اودى اللدوراة ، وكلام هليخال عللى آل عنايلة ومل
 زوجتل تدعى فا  ة ألابم حم د احلسن هرا .

راهعلللل زوجلللة هاهلللم وسلللن منصلللور عبلللدالرمحن  -1هنلللاة مصلللأفى يوبلللف عنايلللة :   (24
ورد  ام  -2بلللنة ،  51م علللن ع لللر 1223منصلللور توفيلللت يف ع لللام يف ايللللول علللام 

 -4سللن عبللد وسللن ، وداد ام  ليلل  اهللراهيم و -3هسللام حم للد اهللراهيم اهللو علبللل ، 
هشلرى ام هلاكر عبلدالكرا هلاكر  -5هدى ام عالء حم د بعيد عبدالفتاح بلالمل ، 

مسهه زوجة وسلن ااهلد ألشلوا  -1عفاف زوجة ابعد منر الذهب ،  -6جعيدي ، 
 كوثر ن تتزوج .  -1، 

 زوجة عبد الكرا منر عناية هي امنل وامد امحد ألشوا .  (25
 ة اهراهيم حم د علبة . زوجة  الب عبد الكرا هي عبيل  (26
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 د(-6هلر  رألم )
 سكلة ال فافر وسليمان عناية

 عنايل اهراهيم زهرام
 

 وسن                      عود                              حم د            
 

 (2(      وسن)2(        ناصر)1بلي ام)        
 

 (       امساعي           امحد             حم ود3حم د)                            
 مصأفى          بام                                                              

 

 وسن       يوبف       عبدالناصر      يابر                              
 

 (  ولي ل1(  عبدالفتاح)6(  حم د)5(  اهراهيم)4ع ر)
 

 (11( داود  امحد  بكينل)2(  حم ود)1حم د)                                      
 

 (11م)نادر      كاظ                                                              
 

 ع اد        عديل                                                             
 

 (12صاد         امحد      حم د)                                                  
 

 وال     ع ر     اهراهيم                                                   
 

 ( امحد عبدالفتاح يوبف13وسني)                                   
 

 عدنام  غسام   ال   الد                                                                 
 

 ع اد      رياض                                                         
 

 هادي      أبامل                                                                     
 عاهد امساعي   لؤي  بعيد                                               

 (   مصأفى      بفيام          وسن14غازي)                                     
 جابر  يابرمؤيد  معاذ     وسني       1    1)راجع الصفحللة التاليلة(   أنس  
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 د(-6تاهع هلر  رألم )                            ]باللة ال اهراهيم والأرهام بلي ام عناية  [
 

 ع ر      اهراهيم     حم د )الأرهام(     
 

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

 (12(  وارص)11(  رهيد)11انور)                                          
 (12حم د     مما)                                                                       

 امحد     امني                                               
 (24هناة)1( 23( عبدام)22(   لي  يوبف)21( بلي ام)21صبحي)             

 

 (  مصأفى21(  عبداللأيف)26(  اهر)25عبدام)                           
 

 رابم    فيص      هابم       لي      يابر                                           
 

 ( )حم د بعيد( 31( امحد)22( حم ود)21بلي ام)                        
 

 زياد    فرا   معاذ                                                                   
 كاظم عاصم وازم                                                       

 

 ضال  نزارعبدام  ن                                         
 داود     امين   عببل    حم ود    ألتيبل                               

 

 عبدام    يوبف   اهراهيم   مراد   عادل   بلي ام    امحد               
  ار                                                               

 رالد       بالد                                                     
 (  عصام31وسام)                                          

 ابامل      وال      هشار     منذر                                    
  الد      ادي    أليس      مازم                           

 روام     ممندمسه       منه    م                 
 )راجع الصفحة التالية(
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 د(-6تاهع هلر  رألم )                            باللة ال اهو السكن ع ر بلي ام عناية
 

 ع لر )اهو السكن(         
 

 (35(  غصوم)34(    يلل)33(   آمنل)32يوبف)    
 

 (   عا ف32(  تاج  بعاد)31(  حتسني  رميا)31ار   فا  ل)(  ف36عفيفل)  
 

 (  واين   تيسه  ع ر   امني    نبي     رابم 41ك ال)          
 

 فتحي                                              
 

  ال      ادهم                                      
 

 د      وليد        عبدامامح                               
 

 يوبف     يابر        إياد                       
 

  الد      ماهر       وسن          وليد            
 د( :-6هوامش هلر  رألم )

 زوجتل هنت عبدام  ل زهرام .  (1
نسللللاء االوىل هنللللت 3زوجتللللل عديلللللل امحللللد هللللرو  االألللللرا . تللللزوج وسللللن ناصللللر عنايللللل   (2

الفتاح صللباح صللب  مللن ملن بلليدنا علللي "احلللرم" وعببلت حم للد "العكللر" ، والهانيللة عبلد
هنللت احلللاج وسللن لبللاط "ن تعبللب" وتوفيللت علللى اثللر  عللن اهللن زوجمللا هلللا هسللكني 
دفاعللال عللن نفسللل يف  صللام وصلل  هينللل وهللني والللده ويللث  روللل اهللوه االرض وضللرهل 

أعنمللا هللل وجللرح هأنمللا واهللةكت مللع اهيللل يف  روللل علللى االرض وكللام معللل بللكني ف
بلنواة ، والهالهلة عالشللل  11ونبللت اىل مستشلفى يف البلد  وتوفيلت هنلاك وبللن 

 صا  حم د اهو ظاهر من فالميل وعببت امحد وحم ود وامساعي  .
زوجلللاة االوىل ملللن أللللرب  وأللللد  لبملللا عنلللدما  3تلللزوج حم لللد "العكلللر" وسلللن عنايلللل   (3

، والهانيلة ملن آل اجمللدالوي ملن الشليخ بلن عشر  بنواة لبتلل أمرا  اهيلل ون تعبلب 
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ملللونس وعببلللت وللللدين توفيلللا صلللغارال إ توفيلللت هعلللدهم ، والهالهلللة هنلللت وسلللن حم لللود 
 عويناة وهي ام اوالده  .

 "اهو السكن" زوجتل هنت وسني وسن عنايل .  (4
ولي للللل وهللللي زوجللللة محللللدام احلللللاج حم للللود  -1هنللللاة احلللللاج اهللللراهيم بلللللي ام عنايللللل   (5

 وما  لي  وبلي ام ويوبف وعبلدام هنلت املشلتي  ملن فالميلل ، وساين وامما وام ا
فا  لللل وهلللي  -3 ضلللره وهلللي زوجلللة حم لللد الشللليخ عيسلللى صلللربي "ام املللني" ،  -2

مللللرا وهللللي زوجللللة عبللللدام  -4زوجللللة )حم للللد امللللني( حم للللد عنايللللل ام رهلللليد ووللللارص ، 
وبللل كافيل وهي زوجة امحلد يوبلف هلموام ام موبلى ملن   -5عبدالراز   ل زهرام ، 

لأيفلللل وهلللي زوجلللة حم لللود  -1صلللفيل وهلللي زوجلللة واملللد امحلللد ألشلللوا زهلللرام ،  -6، 
الدح عبلدالفتاح عنايلل ام صلاد  ، وام السلت هنلاة اال لهاة هلي آمنلل عيسلى حم لد 

 عنايل وهي ام ا يمن صبحي . 
 "الأرهام" .  (6
 زوجة عبدالفتاح بلي ام عنايل هي وسن اخلربا عبدام وساين .  (1
 الفتاح عنايل هي صفيل حم د بلي ام عنايل .زوجة حم د عبد  (1
 "الدح" ، زوجتل لأيفل اهراهيم عنايل .  (2

 زوجة اهراهيم عيسى عنايل .  (11
 تزوج كاظم اوالل عفيفل يوبف عبدام عنايل إ تزوج هنت امحد حم د عنايل .  (11
 م .1242ألت  يف التسل  ودفن يف جللوليل عام   (12
 وامد اهو علبل . زوجة وسني حم د عنايل هي زكيل امحد   (13
زوجلاة مصلريل وعببلت  3وص  غازي وسني عنايلل عللى هلماد  اللدكتوراه ، تلزوج   (14

هنتللال إ  لبمللا ، إ تللزوج هنللت صللاد  حم للد ألأبللط عللود  ون يتفبللا و لبمللا هعللد بللتة 
اوالد  3اهمر من زواجم ا ون تعبب وتزوج هنت بليم النلار من كفر باها وعببلت 

. 
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بعاد زوجة عبدالرمحن صا  اهلو صلا  داود الهالهلة ام  -1ل هناة حم د بلي ام عناي  (15
 -3آمنللل زوجلة عبللدالرويم محللد اهللو اخليلل  االوىل ،  -2حم لود وعبللدام وعبللدالفتاح ، 

فا  للللل زوجللللة  ليلللل   -4صللللفيل زوجللللة حم للللد عبللللدالفتاح عنايللللل ام وسللللني وا وتللللل ، 
 اهراهيم عنايل ام  اهر وا وتل . 

يل بكرتهال لبلدية أللبيلية ملد  تبارب االرهعلني عاملال ويلث كام )حم د امني( حم د عنا   (16
م يف عمللللد رلابلللة حم للللد البلبيللللي اهللللن 14/1/1222علللني يف هلللذا املنصللللب هتلللاريخ 

عبللدالرمحن وسللن صللربي واعيللت  دماتللل يف عمللد رلابللة عاهللد ألابللم حم للد نللزال حنللو 
ويلة يف هذا اجمللال م ويرجع اليل تنةيم هؤوم البلدية يف أللبيلية وخلربتل الأ1262عام 

 فبد ابتدعاه كهه من رؤباء البلدياة يف العمد االردني لتنةيم هؤوم هلديامم .
 زوجتل هنت عب   ي  ولوي  .  (11
 "ن يعبب" . زوجتل ليلى حم ود عبد وسن داود .  (11
زوجللة وللارص مللن آل هللاهني هنللاهلس . واهنتللل ممللا تزوجمللا )حم للد علللي( عبللد احلللليم   (12

 هموام من وبلل .
 زوجة صبحي اهراهيم عنايل وام اوالده وسن ابعد احلاج وسن لباط .   (21
تزوج بللي ام اهلراهيم عنايلل  ضلره حم لود وسلاين هديللة ال تلل ولي لل اهلراهيم عنايلل   (21

 الت تزوجما محدام حم ود وساين وعببت وساين وعبدام واملالح .
 تويف اعزهال .  (22
  يعبب  .م ون1211ألت  يف السويس يف احلرب العة ى عام   (23
 ( .5راجع اهلامش رألم )  (24
تللزوج عبللدام بلللي ام اوالل عالشللل  ليلل  اهللراهيم وعببللت بلللي ام ، إ تللزوج عالشللل   (25

 حم د علبل وعببت اوالد  اال رين .
 زوجتل فا  ل حم د عبدالفتاح عنايل .   (26
 "اهو فهوز"  ن يتزوج .  (21
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دهللا هعللد وللرب اخلللليا بللنة ابلتبر بلللي ام وحم للود وامحللد اهنللاء عبللدام بللي ام يف مو  (21
 م .1221

 اهلامش الساهق .  (22
 اهلامش الساهق .  (31
 زوجتل هنت اليف نصوره .  (31
نسلاء االوىل ملن أللرب   لبلت نفسلما منلل ون 4تزوج يوبف ع ر اهو السلكن عنايلل   (32

تعبللب ، والهانيلللة هنللت عللللي امساعيللل  احلسللن وعببلللت ع لللر وبللعاد وفا  لللل ، والهالهلللل 
وعببللت امللني ووللاين وك لللال ورميللا وعفيفللل ، والراهعللل هنلللد عزيللزه عبللدام يوبللف نوفللل  

 حم د التنِّل جاهر اهراهيم اهو الذره وعببت اال رين هابتهناء نبي  وهنت 
 زوجة وسن مصأفى محد نوف  الهانية .  (33
 زوجة امحد عيسى صربي .  (34
تزوجللت غصللوم هعللد مبتلل  زوجمللا االول عبللدام اهللراهيم عنايللل يف العسللكرية   الشلليخ   (35

 سى صربي ون تعبب منل وهعد وفاتل تزوجما صا  مأر من الأهه .عي
 تزوجما هخ  من النزلل رال  ولكرم .  (36
 زوجة علي حم د علي عنايل .  (31
 زوجة عبدالرويم عبدالفتاح العبد .  (31
 "ن تتزوج" ألتلما اليمود عندما عربة احلدود ودفنت يف الأهه .  (32
 ابتبر ك ال يوبف ع ر يف مودها .  (41
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 هل(-6هلر  رألم )
 سكلة ال ابو علبه والقشوع /نهران

 محد اهراهيم زهرام
 

 ( )البشوا(2( )اهو علبل(                        حم د)1امحد)                  
 

 محد     )راجع الصفحاة التالية(                        وامد                    
 (3بعاد)                                               

 (5(                    حم د)4امحد)     
 

 (2(   وامد)1(   عالشل)1(   علي)6اهراهيم)            
 

 (11)( عبداللأيف21د عبدالرمحن)(حم 21( يوبف)26( وسن)11عبدالكرا)                   
 )عبدالرويم( تيسه        هاهم                                         

 

  الد     حم د    امحد    عبدام                                               
 

 (   علي12فيص        فايق     فارو )                                      
 

 عبدالكرا       هنام      غسام       مروام                   
 

 حم د    عالء   عوني   ع اد    ع ر     ال    ي                
 

 هسام              أاب               
 

 ع ر         معتز    انس   عكرمة  فرا       ألتيبة محز                                   
 

 صميب       معني         حم د             
 )راجع الصفحة التالية(
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 هل(-6تاهع باللة ال اهو علبة والبشوا                                    تاهع هلر  رألم )
                                              حمد ابراهيم نهرانوامد       امحد )اهو علبل(                 
 (4امحد )     

 

 (                            حم د)البشوا(             14هناة)5(   25(      فار  )13حم ود)  
 

 (15دالرويم   عبدام   حم د)امحد        تيسه   عب                        
 

 مبني      مكني  حم د                                           
 

 رهيد        مبداد                                     
 

 (15فار       مصعب     فادي)                        
 

 حم د        وليد         الد     
 

 امحد        حم ود       يعبوب                                 
 

 (16ع ر    حم ود    ك ال     ال    علي     ابامل    هسام    يوبف)     
 

 حم ود                                                                            
 

(  11امحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد)                                                                      
 (11حم د)

 

 (12( مصأفى)21وامد )                                   
 

 (   عبدالرمحن     عبدام21آمنل)                            
 

 هالل       هنام        غسام     مروام         
 

 دحم د    حم ود   موموم  معتصم    معني    امحد    وام   
 

 وافظ     حم د    امحد     ع ر      علي   منذر                         
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 مصأفى       هاني                                       )راجع الصفحة التالية(           
 هل(-6تاهع هلر  رألم )

 تابع سكلة ال القشوع 
 حم د                                                                         

 ااهد                                                                        
 

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

 أبامل      علي                                        
 

 حم د     امساعي      ايماب                                        
 

 ااهد      لؤي       وال                                                  
 

 عدنام       بفيام    معاويل       معاذ                                               
 

جد عالللة هابلم اهلو علبلل يف ألريلة عألاره نلواوي جنلني وجلاء اولدهم اىل أللبيليلة مالوةة : تو 
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 . 
 

 هل( :-6هوامش هلر  رألم )
 اهو علبل .  (1
 البشوا .  (2
 زوجة حم د وامد اهو علبل .  (3
زوجتللل الهانيللة  صللفيل وسللنني وسللن اهللو وسللنني مصللاروه . وعببللت حم للود والبنللاة   (4

 عببت فار  .  -----وزوجتل االوىل 
 زوجتل بعاد محد .  (5
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تزوج اهراهيم اهو علبل اوالل هليخل نوفل  صلا  نوفل  وعببلت حم لد "اهلو هسلام" وتلزوج   (6
 ببت هبية اوالده . ايضال هنت وسن صا  اهو عباه وع

زوجلللة عللللي اهلللو علبلللل زهيلللده امحلللد واملللد اهلللو علبلللل وهلللي ام اوالده وتلللزوج ثانيلللة ملللن   (1
 جيو  ون تعبب . 

 ام حم د بعيد عبدام بلي ام عنايل .  (1
 ن يعبب .  (2

 م .1261تويف حنو عام   (11
  اووم من مسكة .  ----يع   يف السعودية ، زوجتل هنت   (11
  د صا  امحد داود . زوجة فارو  هي هنت صا  حم (12
زوجتل االوىل مرا صا  ع ر اهو هكلر العللي هلرا ام حم لد و اللد ، والهانيلة وك لت   (13

 عارف نوف  ام الوليد .
فا  للللل زوجللللة  -2زكيللللل زوجللللة وسللللني حم للللد عنايللللل ،  -1هنللللاة امحللللد اهللللو علبللللل :   (14

 -4زهيلللده زوجلللة عللللي حم لللد اهلللو علبلللل االوىل ،  -3عبلللدالرمحن مصلللأفى محلللدام ، 
هلليخة  زوجللة حم للود امحللد ألشلل ر  -5نع للل زوجللة "الفلللس" مصللأفى امحللد ألشللوا ، 

 الهالهة .
 م هبنبلة ببأت على هيتل .1241ألت  اعزهال عام   (15
 م .13/1/1221تويف اعزهال يف   (16
 البي  .  (11
 زوجتل لأيفل اهراهيم وسن عنايل .   (11
زوجتلل هلي م وتويف فيما و 1241"الفلس" هاجر مصأفى الفلس اىل هغداد هعد عام   (12

 نع ل امحد اهو علبل .
 زوجتل صفيل اهراهيم بلي ام عنايل .  (21
 زوجة عبد الكرا  منر عنايل .  (21
 م ون يعبب . 1211تويف عام   (22
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م 3/11/1221زوجللة وسللن مسللهه مصللأفى يوبللف عنايللل ، تللويف وسللن هع للام يف  (23
 بنة . 61عن ع ر يناهز 

 معاني .    (24
 اهو مسر  زيد . زوجة فار  اهو علبة هي ولو  عبد البادر (25
 زوجة وسن هي هنت عبد ام بلي ام عناية  . (26
 زوجة يوبف هي : هنت رهيد حم د داعور .  (21
( بلنة ، 45عن ع لر ينلاهز ) 12/2/1222تويف عبد الرمحن يف ع ام ليلة االود   (21

 زوجتل هي هنت يوبف حم د وسن وساين .      
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 ف االيدن و يرها :في ت ر من فمح من ال نهران الل قر 
م 1261عبدام امحد احلاج عبدالبادر زهرام واوالده : نلزح امللذكور واوالده حنلو علام   (1

اىل العللرا  للع لل  ومنمللا  للرج اوالده اىل الكويللت وذللل  هعللد فبللد والللدهم يف اوللدى 
بفراتل هني العلرا  واالردم ، أليل  ألتلتلل عصلاهة يف الصلحراء ، ونزولوا ملن الكويلت اىل 

م وأأللاموا فيمللا وهلم حتسلني وحم للد وامحلد وحم للود 1221ولرب اخلللليا علام  ع لام يف
 و ال .

اوالد زهرام اهراهيم  ل زهرام : "عادل و ل وغازي" بلافر علادل اىل الكويلت للع ل    (2
م ودفللللن 11/11/1212م إ عللللاد اىل ع للللام وبللللكنما وتللللويف يف 1251حنللللو عللللام 

م ، ونللزح 1215آب مللن عللام  هع للام وع لل  ا للوه  للل يف االردم وتللويف يف ع للام يف
م ويع لل  يف التعللليم وكللام ألللد افتللت  1261ا للوهم غللازي اىل ع للام يف وزيللرام عللام 

م ، إ انتبللل  اىل ع لللام ك لللا هينلللا 1261مدربلللة فلسلللأني الفتلللا  يف نلللاهلس ألبللل  علللام 
 م" .1222واليزال هناك "

ة اوالد عبلللللدالرويم حم لللللد يوبلللللف اهلللللو  ضلللللره زهلللللرام :  رجلللللوا للع للللل  يف السلللللعودي  (3
م وابلللللتبروا ا لللللهال يف ع لللللام وهلللللم حم لللللد وهشلللللام 1261واملللللاراة اخللللللليا حنلللللو علللللام 
 ويوبف وعدنام ولأفي .

م اىل 1256عبلللدالكرا حم لللد احلنلللوم مصلللأفى زهلللرام : روللل  هلللو واوالده حنلللو علللام   (4
 ارهد وابتو نوها .

م وع للل  1255حم لللد عبلللدام عبلللدالراز  زهلللرام :  لللرج اىل هلللر  االردم حنلللو علللام   (5
 بتبر يف جب  النزهة ا نويب ويث هىن منزالل لل هناك .هناك وا

عبللللداحلفيظ علللللي عبللللداحلفيظ زهللللرام : نللللزح هللللو واوالده اىل هللللر  االردم يف وللللرب   (6
 م وابتبروا يف الزرألاء .1261وزيرام عام 
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اوالد توفيللللق حم للللد ألابللللم  للللل زهللللرام : نزوللللوا اىل ع للللام وابللللتبروا يف ا بلللل  اهلللللاري   (1
د وفيصلل  وع لل  هعضللمم يف الكويللت فللة  و رجللوا منمللا عللام الشلل ايل وهللم زكللي وحم لل

 م .1221
م للع لل  1261وامللد حم للد االهللوح حم للود وامللد زهللرام : كللام ألللد  للرج حنللو عللام   (1

 م .1221يف الكويت و رج منما اىل ع ام يف ورب اخلليا عام 
م و لرج 1261بامي مصأفى يوبف عنايل : كام يع   يف الكويت منذ حنو علام   (2

 م .1221ع ام عام  منما اىل
 لي  وعلي وامحد اهناء حم د علي علي حم د عنايل : كلانوا يع للوم يف الكويلت منلذ   (11

 م .1221م وعادوا منما اىل ع ام وابتو نوها عام 1256حنو عام 
م 1255 اهر  لي  اهراهيم عنايل :  لرج للع ل  يف الةملرام يف السلعودية حنلو علام   (11

 إ ابتبر يف ع ام .
اهراهيم عنايل : عبدام ويوبف واهراهيم وعادل وبلي ام وامحد  رجلوا  اوالد صبحي  (12

من أللبيلية اىل هلر  االردم وغههلا ملن اللبالد للع ل  عللى فلةاة متفاوتلل ملا هلني علام 
م إ ابتبروا يف ع ام ومودهلا ، املا ا لوهم ملراد فببلي يف أللبيليلة 1261 –م 1256

 وابتبر يف مودها منمم امحد ويوبف .
م للع ل  يف الكويلت 1261داود عبدالفتاح عنايلل :  لرج ملن أللبيليلة حنلو علام  نادر  (13

 م .1221وعاد اىل ع ام عام 
ع للر يوبللف ع للر اهللو السللكن عنايللل : وهعللض ا وتللل  رجللوا للع لل  يف الكويللت إ   (14

 م ومودها .1221ابتو نوا ع ام عام 
م اىل 1261وسلللن حم لللد العكلللر وسلللن ناصلللر عنايلللل :  لللرج ملللن أللبيليلللة حنلللو علللام   (15

هر  االردم وعني معل ال يف اودى املدم فيملا وابلتبر يف مودهلا ، ك لا رول  كهله غله 
هلللؤالء ملللن أللبيليلللة اىل هلللر  االردم وغههلللا ون نلللوة عللللى ذكلللرهم ، هلللذا وأللللد  لللرج 
الكهلله مللن أهللايل أللبيليللة مللن آل زهللرام وداود وعنايللل وا عيللدي وبللل ام وغللههم اىل 
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روب وللع ل  وابلتبر اكهلرهم يف هلر  االردم ون نلذكر هر  االردم وغهها هسلبب احلل
 امسالمم  يعال لكهرمم .
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 الارقية في قلقيليه /  من احكج ال داود
هم من يلالو غلرب رلال البلد  وهلم عاللتلام متباعلدتام يف النسلب  لا افلام وفروعام :  

 أللبيليلل عللى فةتلني : ال ألراألع وال بعاد  ومنمم محاد )وفرعمم الأنبوز( ، وكام أللدوممم اىل
 رجللوا مللن يللالو اىل هيتونيللا ألللرب رام ام وأللبيليللل وهللم مللن  –. ألللدم يف الفللة  االوىل ال ألراألللع 

األللدم العللالالة الللت نزلتمللا يف هللذه احلببللة . إ تللبعمم ال بللعاد  هعللد عشللراة السللنني ألللادمني 
ة وامنا هم من هلد  واولد  من يالو ايضا . ويذكر ال بعاد  انل ال ترهأمم هآل ألراألع صلة ألراه

. 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 

 صاهر  والتحالف .. ولع  اهلرهية االصليني هم ال بعاد  ومحاد والتحق  م ال ألراألع هامل
يف ذكللر اخلللرب عللن رويلل  ال بللعاد  عللن يللالو : وللدثد حم للود يوبللف بللعاد   ووسللن امحللد 
بللعاد  ام بللبب رويلل  اجللدادهم عللن يللالو هللو هسللبب دم ويللث ألتلل  جللدهم حم للد بلللعاد  
هخصا من ال اهلو غلوط ملن يلالو ، والسلبب يف ذلل  ام ذلل  الرجل  كلام يعتلاد ا للو  يف 

رودهن النبع مللىء جرار املاء او اثناء ذها ن للحبول الربال الأعلام اىل  ريق نسالمم اثناء و 
رجلللاهلن العلللاملني فيملللا ، وذاة ملللر  ا لللذة هنلللت حم لللد السلللعاد  الأعلللام وبلللارة اىل احلبلللول 
وكلللام ذلللل  الشلللخ  جالسلللا يف الأريلللق ف لللرة هلللل ومللللا األبللللت عللللى اهيملللا وملللن معلللل رفعلللت 

هللا والللدها فسللوهلا علن بللبب فعلمللا هللذا فاجاهتللل ا لراف أل يصللما فانكشللف ابللف  بلاأليما ورآ
اعللا ال تللرى رجللاال اماممللا وامنللا الرجلل  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 

رللال  لولكرم ، وكللام هلليخ أللبيليللل  يلالو ، فنللزل حم للد السلعاد  أللبيليللل ونللزل ا للوه امحلد ألفللني
انللذاك مللرزو  يوبللف جبللار  فنزلللوا عليللل فاعأللاهم ألأعللة ارض يضللعوم ماهلليتمم فيمللا إ هنللوا 

 فيما مساكن هلم وبكنوها وهي مكام دور ال بعاد  البدمية يف وي ال داود ا نويب .
ا لرى ويلث اما ببب روي  ال ألراألع عن يالو فكام نتيلة خلصام وص  هينمم وهني عشله  

غلبللتمم تللل  العشلله  وا للرجتمم مللن يللالو فتفرألللوا 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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هيلللت حلللللم ألسلللم مللللنمم ويعرفلللوم يف هيتونيللللا هابلللم هللللريش . ويف يألللا نللللواوي اخلليللل  ، وعنبتللللا 
 روعمم يف أللبيليل : وسني ألراألع  وبالمة واملبسوط .وف

: يللللروى ام جللللدهم كللللام وهللللو صللللغه   للللع البراألللللع )السللللالوف(  سددددبا تسددددميتام بقراقددددع
ويلعلللب  لللا وهلللذا دأهلللل فلبلللب اهلللو البراأللللع ، ولعللل  ابلللم ألراأللللع ملللا وذ ملللن كهلللر  الكلللالم وكهلللر  

لصللياح عنللد التحللدص وعنللد الصللياح لسللبب وهللدوم بللبب مبعللىن "البرألعللة" هالعاميللة أي كهللر  ا
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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 أ(-1لة ال حماد سعادة                قجرة يقم )سك                               
 (1بعاد  )
 

 (3امحد)                                               (  2حم د)                 
 محاد          )راجع الشلر  اال ه (وامد )راجع الشلر  التالية(      يوبف

 
 

 ( 4اهراهيم                         لي                                         مصأفى)     
 

( 21)قيسه (25حليمه)(22)الأنبوز()اهلل عبد  (1)حسنه( 3)عائشه  (3)سمحان امنه

 (                     23مه)فاط
 وائ                                                                                                                                                                                  

(                    23ل يسه  احمد  حامد  محمد خءره ِحِسن  عميمه  يوسف)فا مه 
 ماهر   يوسف                

(                 هاهر  21وجيل)(        15(  )14(  )13(  )12(   )11(   )11(    )2(    )1)
 مصأفى 

                            22فبحي                                                              
 محمد
 (21( عبدالرمحن )12( عبدالرويم)11( حم ود)11( عبدالرمحن)16وسن)

 

احمد)محمود(       حسن      ع ا       في      عبد اهلل                           
 عميم  محمد   بكل

 
 اهراهيم         نال        حم د           حم د                         

 

 حم د       لي       يوبف    امحد       اهراهيم  (21)محمد سعيد()( عوده21منر )
           

هابم    مصأفى             رهيع     حتسني                           
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 عبدالرمحن    ع ر                            
 ألي      بعد       يابر      عبدالرمحن          هو         

 هناة     بالد 4ع اد     اياد               عبدام      معني                     
 عبدالفتاح     ع ر                         هاني        

جالل اهراهيم عبدالرمحن ع ر مسي  رفيق جنيب عدنام 
       غازي عرفاة وسن رامي يعبوب وارص  ام                 

 
 

 

 أ( :-1هوامش قجرة يقم )
 كام يعرف يف يالو هابم ابعّيد . (1
  رج من يالو ونزل أللبيليل.  (2
 نزل ألفني .  (3
 زوجتل عالشل يوبف حم د بعاده .  (4
 وتعرف هابم )امنل الس حل( وهي زوجة وسني حم د ألراألع االوىل ام بعيد وحم د .  (5
 زوجة حم د  لي  محاد .  (6
 ادي بعاد  .زوجة الشيخ بعاد  عبداهل  (1
 زوجة حم د الباروط عبد الغافر عبد ا واد .  (1
 زوجة ابعد مصأفى بعاد  .  (2

م وكام متزوجا     1211ن يعبب ، ألت  يف احلرب العة ى يف ألنا  السويس عام  (11
 هيخل مصأفى محاد .

 ن يعبب .  (11
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 تزوج حم د  لي  محاد زوجتني : االوىل عالشل الس حل اهراهيم محاد وعببت اهناءه   (12
 إ تزوج ارملة اهو ااهد من هيار عد  واصلل من هيتونيا وامسما مسحة ون تعبب .

 وهي ام عبد البادر حم ود مبسوط .  (13
 زوجة مسحام اهراهيم محاد وتزوجما هعده عبد ام الأنبوز .  (14
زوجة وساين هرط نزال وهعد وفاتل تزوجما هخ  من رأ  عأية وعببت من   (15

 هاني منر وذيب .االول : عبد الرويم ومن ال
 ن يعبب .  (16
تزوج عبد الرمحن حم د  لي  محاد زوجتني : بعده عيسى محَِد حم ود نزال  وعببت   (11

هناة صبحية  4منر وعوده .إ تزوج مرا وسن وسن ألبعل وعببت هبية اوالده و
زوجة وسن بالمل ، فا  ل زوجة حم ود درها  محاد ، لأيفل زوجة  فتحي يوبف 

 هن حم د وسن ألبعل . ---وجة  يامني ، وعالشل ز 
ن يعبب ، امم هبت  بال  اجنيب هو وحم د صا  امحد داود ويث ألتاله يف   (11

( عاما وبلن يف 15الكروم غريب أللبيليل يف زمن االجنليز ووكم عليم ا هالسلن )
عكا وواول حم ود محاد اهلرب فدىّل نفسل  ب  من الشباك فانبأع احلب  هل فسبط 

 ويف .يف اخلند  وت
 ويعرف هابم درها  زوجتل فا  ل وسني حم د ألراألع .   (12
 م .1221م إ نزل الزرألاء 1261كام يع   يف الكويت منذ عام    (21
م عن 2/1/1225زوجتل هنت وسن وسن ألبعل . تويف عوده محاد يوم االرهعاء   (21

 ( بنل .61ع ر يناهز )
 زوجتل هي وِسن  لي  محاد . (22
 زوجة يوبف مصأفى بعاد  .   (23
 ة امحد  لي  محاد .زوج  (24
 زوجما من ال الراعي . (25
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زوجتل زريفل عبد ام محوده . وعبب زكية زوجة فخري ناجي محوده ، وجيمل زوجة   (26
 عوده يوبف )هو فواز يامني ا يتاوي .

 يلبب هل )حم د بعيد ( . زوجتل هنت ابعد حم د وسن منصور .   (21
 م ، وزوجتل هدى ابعد بعاد  .1221نزل ع ام بنة   (21
 جة صبحي  نبوز هي فخريل ناجي عبد ام محوده .زو   (22
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 (1ب-1سكلة ال سعادة في قلقيليه        قجرة يقم )                                 
 بعاد 
 حم د 

 
 (          وامد )راجع الشلر  التالية(1يوبف )                                     

 
 (1(   )6(  عالشل)5(  هاديل)4( مصأفى )3(  عيشل)2صفيل)               

 

 ( 13(  عبدالفتاح)12( يوبف)11( امحد)11(  حم د)2هناة)3(   1ابعد)            
 ( هناة                     مصأفى  12وسن )        ( 21(     حم د امني)14هدى )

(    هي م                                   12(     عبد الل يف)13فالا )
 (      22عبدالستاح)

 (                          يابر  ماهر   مروام  هاهر امحد        عبدام16فتحية)  
 عبدالرويم  بعيد   حم د   وسن     معتصم      (     11عبد الرويم)              

 (نور الدين           يوبف        21ممدي)             2+                                             
 فتحي  ع ر   اهراهيم   الد                        عبدالرمحن               

 عادل  اسعد  احمد  محمد  ساما   
                                         

 (              23(                          محمود )25عبدال ريم )                                  
 

 (     عبدالراز      عاهد      الد   26(     وسني)24)حم د بعيد()                    
                                   كمال                               

  
 ع اد   حم د    حم ود   بعاد       عبدالكرا  عبدالرويم  عصام   هسام    

 وسني      اهراهيم        يوبف      عبا                                
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 ( :1ب-1هوامش قجرة يقم )

 .  ألت  يف موألعة  ور الواوي هني ال اهو كش  وال جباره (1
 هي ام جدي عبده عبد ام وسن بلي ام داود . (2
 هي ام حم د الباروط عبد الغافر عبد ا واد  وام عبد ام  لي  والج .  (3
 زوجة مصأفى يوبف بعاد  هي عالشل احلاج عبد ام الداود وهي ام اوالده .  (4
 هي ام داود ع ر داود جعيدي .  (5
 وهي ام عبد ام  نبوز مصأفى محاد .  (6
عروفة" وهي ام  رفبة وعيشة و د لل وهلبليس هنلاة عبلد احللاج عبلد ام  داود "غه م  (1

. 
 زوجة ابعد بعاد  هي لأيفل مسحام اهراهيم محاد .  (1
بللللعاد "ام ديلللل" زوجللللة حم للللد  -2وسلللن زوجللللة بلللعيد عبللللد البلللادر مللللن يلللازور  . -1 (2

 بعده ن تتزوج .  -3عه ام يابني نزال . 
يوبف بعاد  ، وزوجلة حم لد مصلأفى بلعاد   حم د عبب مرا وتزوجت عبد الكرا  (11

 هي عالشل عه ام الشيخ يابني نزال .
 -1تللزوج امحللد مصللأفى بللعاد  زوجتللني : لأيفللل عبللد اهلللادي ملحللم . وعببللت :      (11

وظريفل ) زوجة اهو العنيلد حم لد وسلن  لدرج . )ام حتسلني وحمسلن ونصلر  -2وسن 
وامنلل  -3ببلت منلل وجيملل(. ( وكانت ظريفل متزوجة ألبلل مصأفى حم ود جعيدي وع

زوجللة بللعيد حم للود هركللاة الهانيللة ) ام علللي وع للر ( وكانللت امنللل متزوجللة ألبلللل حم للود 
وفوزية زوجة امحد وسني وسنني )ام صلبر وا وتلل ( وكانلت  -4مصأفى اهو  درج 

 متزوجة ألبلل عبد ام حم د عه ام الشيخ يابني نزال . 
هللي عالشللة حم للود مصللأفى  للدرج تزوجمللا مبادلللة  وزوجللة امحللد مصللأفى بللعاده الهانيللة     

هاهنتللل امنللل ويللث تبللادل االثنللام و للا هلليخام مللن هنام للا وعببللت  د للل زوجللة امللني 
 حم د مصأفى جعيدي .
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-1212كام يوبف بعاد  من رجال واعوام رليس البلدية حم د البلبيللي ملن بلنة  (12
 م .زوجتل ولي ل مصأفى محاد .1222

عبلللللد الفتلللللاح مصلللللأفى بلللللعاد  يف معركلللللة كفلللللر بلللللاها يف  كلللللام يلبلللللب هعبلللللده ، ألتللللل    (13
م هلللرألي كفلللر بلللاها وكلللام متزوجلللا زوجتلللني : االوىل ام السلللعود حم لللود 11/5/1241

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 

 عاد  ويسرى زوجة فتحي عبد الكرا اهو  بيخ وعالشة عزهاء . ب
 زوجة عبد يوبف  نبوز .  (14
تللزوج صللا  بللعاد  هكريللل عبللد الللرويم بللعاد  عبللد اهلللادي بللعاد  وعببللت : فتحيللة   (15

م ألتلل  أو حم د وسني وسنني ألرب ديوام ال داود اصلاهتل 1241وألت  صا  بنة 
 ث هل املذكور .رصاصة انألبت من رهاط ابا ، كام يعب

 تزوجت يف صره  وابم زوجما وامد موبى . (16
م إ 1261كلللام عبلللد اللللرويم ابلللعد بلللعاد  وا وتلللل يع للللوم يف الكويلللت منلللذ حنلللو    (11

م . تلللللويف يف ع لللللام يلللللوم السلللللبت  1221ابلللللتبر يف ع لللللام يف ولللللرب اخللللللليا علللللام 
 م . وزوجتل فا  ل عبده بعاد  .11/4/1222

ألشلل ر ، تللويف لأفللي هللادص بلله يف ع للام يللوم يلدعى لأفللي زوجتللل نللوال امحللد حم للود   (11
 بنة   . 52م عن ع ر 21/3/1221ا  عة 

 زوجتل زريفل بعيد حم ود هركاة .  (12
 زوجة حم د امني هي عدلية حم د حم ود عبد وسن .  (21
 ممدي توأم عبد الرمحن .  (21
 يدعى عبده .   (22
 ( بلللنة . زوجتلللل66م علللن ع لللر ينلللاهز )3/2/1211تلللويف عبلللد الكلللرا بلللعاد  يف    (23

 مرا حم د مصأفى بعاده .
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( 62م علن ع لر ينلاهز ) 21/3/1221تويف )حم د بعيد ( بعاد  ضحى ا  علة   (24
 بنة وزوجتل هي مرا امحد عبد الرويم االهبر داود .

 زوجة حم ود هي ورده عبد الفتاح مصأفى بعاده .   (25
س زوجة وسني هي امساء حم ود حم د لفلوف نوفل  . تلويف وسلني بلعاده ليللة اخل لي  (23

 بنة . 35م عن  21/2/1211
 (2ب-1تابع قجرة )

 تابع سكلة ال سعادة  في قلقيليه
 بعاد 

 

 حم د
                 

 محاد                         يوبف                     وامد                  
 

 عبداهلادي                                                                         
 

 (1الشيخ بعاد )                                                                        
 

 ( 2عبد الرويم )                                            
 

   (   وهيب      4(       معزوز         هكرية)3امحد)                
 رمسي           زياد                   ع اد           عبد الرويم          

 ( :2ب-1هوامش قجرة )
 كام رجال صاحلا ، وزوجتل وسنل اهراهيم محاد . (1
زوجتل االوىل هي : مرا حم د  لي  محاد وعببت امحلد وهكريلل والهانيلة ولي لل وسلني  (2

 حم ود ألراألع وعببت معزوز ووهيب .
 م . زوجتل هنت حم ود مصأفى حم ود ذره .1261 ام منذ حنو بكن عو   (3
م ، وعببللت منلل فتحيللل )راجلع هللامش 1241تزوجملا صلا  ابللعد بلعاد  وألتلل  علام   (4

الساهق إ تزوجما ا وه عبد الرويم و لبملا  ون تعبلب منلل ، وتزوجملا اللزغه ملن  16
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مللللن هلعللللا يعللللرف النلللليب اليللللا  وعببللللت منللللل ولللللدا وهنتللللا و لبمللللا ، إ تزوجمللللا هللللخ  
 هاالبتاذ ) معلم ا فال  ا  ( .

 أ(-2قجرة يقم )
 سكلة ال سكمة / قراقع

 (1ألراألع )
 

 (2بالمل)
 

 حم د
 

 (2ب-1وسن                                 وسني)راجع الشلر                        
 

 (                              3بالمل )                      
 

 (5(                         عبد الفتاح)4حم د)                     
 

 (11( )حم د بعيد( )11(  وسن)2عبدام)( عزاة يوبف     فم ي     1( صربي)6حم ود)
   

 (   حم د 12(          رز )1) صاد     حم د   زياد  حم د  ماهر            
                                                                                                                                                            

 عالء     ابامل       اديب    مسه      امني                                        بعيد    
 

 حم ود    بعيد     الد         فتحي     بمي        يابر    
 فيص      زاهر    عدنام       عبد ام     حم د       ألتيبل    
  الل     رالد     حم ود       حم د                   عبد ام   

 مدوت  عالء             
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 :أ( -2هوامش قجرة )
 

 وهو لبب العاللة وال يعرف امسل احلبيبي . (1
 ضاعت االمساء هني ألراألع وبالمة .  (2
تللزوج زوجتللني : ولللوه وسللني ألراألللع وعببللت : عبللد الفتللاح والهانيللة بللريل صللا  عللوده   (3

 وعببت حم د .
زوجللة حم لللد بلللالمة االوىل : زينلللب حم لللد ألراأللللع وعببلللت حم لللود وصلللربي والهانيلللة هلللي   (4

وعببلللت : زكيلللة ن تتلللزوج وفم لللي وعزيلللزه زوجلللة عبلللد ام صلللديبل وسلللن عه لللام داود 
بللالمل وزريفللل زوجللة يوبللف يوبللف نوفلل  ولأيفللل زوجللة صللبحي حم للد هللالل ونة يللة 

 زوجة امحد حم د يوبف نوف  وجنية زوجة وجيل حم د عبد احلاج داود  .
زوجلة عبلد الفتلاح بلالمل هللي : زهلره  جلاهر بلل ام ملن بللكام وبللل وألبلملا ملن عزهللة  (5

 م كفر ثلث .بل ا
كللام حم للود حم للد بللالمل مللن وفةللة البللرام وكللام اع للى .زوجتللل فا  للل عبللد ا بللار    (6

 فريا . 
 نزل يف جب  ع ام .زوجتل هي هنت مصأفى عبد احلفيظ احلاج محدام .  (1
 غه معروف امسل .   (1
 زوجتل عزيزه حم د بالمل ألراألع .  (2

تللويف وسللن بللالمة زوجللة وسللن بللالمل هللي صللبحية عبللد الللرمحن حم للد  ليلل  محللاد ،  (11
 ( بنة .12عن ع ر يناهز ) 22/1/1221ليلة االرهعاء 

 زوجة حم د بعيد بالمل هي هدى مصأفى يوبف عنايل .  (11
 زوجة رز  وسن بالمة هي مما وسن بلي ام ألشوا من هاألة احلأب .     (12
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 (1ب-2قجرة يقم )
 سكلة ال المبسوط قراقع  من الارقية

 ألراألع 
 

 بالمل
 

 حم د
 

 ب(-2)ياكع الشجرة وسن                                   وسني                            
 

 (            4(       ولوه )3(           حم د  )2()املبسوط(    صفيل)1حم ود)                    
 

( ام 11( بلللللللللعاد)2(حم لللللللللد)1( امنلللللللللل بلللللللللعده )1( عبلللللللللد البلللللللللادر)6(  زريفلللللللللل)5يفلللللللللل)لأ 
 (  11السعود)

 

 (   حم ود15( يوبف )14( ع ر)13( عبد الرويم )12فم ي) 
 

 معزوز      حم د                هيهم       يعبوب           
 

 ادي   ااد        عبد    رز     حم د     امحد                                      
 

 عبد الرويم   علي    عادل   ع اد               
 
 نبي     مازم   هكر   ماهر    ال   عصام    
 
 

 حم د           هاني              وامد  
 ( :1ب-2هوامش قجرة يقم )
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ويلبب هاملبسوط ، تزوج حم ود املبسوط زوجتني : االوىل   ضلره  ليل  محلاد وعببلت  (1
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 .

 زوجة موبى صب  االوىل ون تعبب .  (2
 ( اهو بان جباره .كام اع ى ، وزوجتل باملل)بل ى   (3
 هي ام عبد الفتاح بالمل ألراألع .   (4
 تزوجما هخ  من  ولكرم .  (5
 زريفل زوجة يوبف عبد الرويم االهبر .  (6
زوجتلل امنلل حم لد اللفللوف  نوفلل  وهلي هديللة ال تلل امنللل اللت تزوجملا حم لد اللفلللوف   (1

 نوف  .
 زوجة وسني حم د ألراألع الهانية . (1
م وهللللاجرة زوجتلللل ومعمللللا ولللللدها  1241ا علللام ويلللدعى اهللللو رصلللا  ، ألتلللل  يف يافلللل  (2

بلللنة وادعللى هللخ  هع للام انللل حم لللود  31حم للود اىل لبنللام وانبأعللت ا بار للا حنللو 
م وكللام يسللول عللن األارهللل ليحصلل  علللى جللواز بللفر فدلّللل النللا  1211مبسللوط عللام 

دينللللار  وهللللمد لللللل يف  51علللللى يوبللللف املبسللللوط وكللللام ألادمللللا مللللن الكويللللت فاعأللللاه 
 ع ل دوم التهبت من ذل  ليحص  على جواز بفر وين لل ذل  . احملك ة انل اهن

 زوجة عيسى محوده .  (11
 زوجة عبده )عبد الفتاح ( مصأفى بعاده . (11
 زوجة فم ي مبسوط هي فا  ل وسن مصأفى نوف  .  (12
 زوجة عبد الرويم مبسوط هي هنت حم د فار  نوف  .  (13
د ع للر صلللويل  م ، زوجتللل هنللت حم للل1221ع لل  يف الكويللت إ نلللزل يف ع للام علللام  (14

 بنة .56م عن ع ر 21/6/1221تويف هع ام غفي 
 م ، زوجتل مليده حم د وسني ألراألع . 1221ع   يف الكويت إ نزل ع ام عام   (15
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 ب(-2قجرة يقم )
 تابع سكلة ال قراقع من الارقية )سكلة ال حسين قراقع ( 
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 وسني                   
 

                                                                           
                   

 حم ود )املبسوط(       صفيل                حم د         ولوه            
       6زينت   5عبد الكرا     4عبد احلفيظ     3علي      2عي امسا           1وسني    

                                     

 35)راجع الصفحة التالية(               امحد
                                       

          11حم د     2بعيد             1علي     1هسام                                         
                            

 14عبدالرويم 13حم د          12علي     11عبد اللأيف        
 عبد ام   11امحد 16حم د عيد 15هكري                                                              

 فار   منه          صا   صالح امساعي  حم د                 

يوبف                                                    
 امساعي   مسه       منه 

 علي   امين  مصعب          ار      معني                                        

                                                                                           
فتحي   فيص     هاهر    نبي   عبد             

 احلفيظ  اكرم  رز                    
 

 هاني  ك ال  جالل  مشمور  امين  مراد  حم د                                       
                                       

 واين   هالل    حم د    ابامل وكم                                               
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 ب(-2تابع سكلة ال حسين قراقع من الارقية .                           قجرة يقم )
 
 

 منقول من الشجرة السابقة  1حسين    
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 32يوبف     31عبد ام   21امحد   12بعيد      31هناة     11حم د       
 

 22اهراهيم   21عبد اللأيف     تيسه     24تيسه      مسه  23عبد الرويم          
 بعيد         فادي                        اليف                                        

 حم ود                                هاني   هيهم    امحد                                  
 يوبف                                                                                                             

 نعيم    ع ر    ي    حم د    الد    لي    عادل                       حم د            
 

 عبد ام          محزه                                                             
 

 33هشام 34عدنام  21وسن 21نسيبل  22نة يل 26وصفيل  25مليده        
                  

 هناة  وليد       حم د                   حم د5هشار                           
 

 حم د   رهاد    اياد                                                                   
 ب( :-2هوامش قجرة )

زوجتل االوىل امنل الس حل اهراهيم محاد وعببت بعيد وحم د والهانيلة بلعده حم لود مبسلوط  (1
 وعببت الباألني .

 زوجتل زريفل امحد عبد الغافر جباره .   (2
 زوجتل هي وفيةل عبد اهو علي عوده .   (3
م  هرصلللا  1261عاد وسللني اهتلللي . ألتلللت يف نللايلس يف وللرب وزيللرام زوجتللل هللي بلل  (4

 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   (5

 امحد وحم ود احلاربي ( .
  .زوجة حم د بالمل ألراألع االوىل  (6
زوجة هسام هي ورد  عبلد اللرويم اهلو  ضلره زهلرام .بلكن  ربهلور يف ع لام وعبلب ملازم   (1

 واياد وحم د .
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زوجللة  علللي امحللد ألراألللع  هللي جنللالء عبللد الللرويم محللوده . بللكن يف ع للام و تللويف هنللاك    (1
( بلنل وعبلب : امحلد ونضلال وراملي ووسلام 51م عن ع ر يناهز )12/1/1221ووايل 

 ووبام ووسن .
م وابتبر يف الزرأللاء وعبلب عبلد الكلرا ، هابلم ، 1256بعيد اللى االردم حنو عام هاجر  (2

 معزوز ، هشام ، امين ، وهاهم .
 تويف اعزها يف السلن يف االردم .  (11
 م. 11/1/1224م  وتويف فيما هتاريخ 1221ع   يف الكويت إ نزل ع ام عام   (11
 زوجتل ثريا رهيد هغدادي .  (12
م ، وزوجتل هي ورد  1221ابتبر يف اهلارية ألرب الزرألاء بنة  كام يع   يف السعودية إ   (13

 م .1221عبد ام امحد محد جعيدي ، إ عاد اللى أللبيليل حنو عام 
م وبللكن جبلل  النزهللل ، وزوجتللل هللي هنللت حم للود عبللد ام  1261نللزح اىل ع للام يف عللام  (14

 صا  جعيدي .
 زوجتل صبحيل حم ود يوبف فار .  (15
م علن ع لر ينلاهز 26/2/1222د وسني ألراأللع ، تلويف يلوم االولد زوجتل هي نة ية حم   (16

 ( بنة .11)
( بنة وزوجتل هي هنت حم لود 65م عن ع ر يناهز )15/11/1225تويف مساء االود   (11

 يوبف الفار .
 زوجتل تركية من ألرب  .  (11
 زوجتل ولي ل يوبف محد اهو اخلي  .  (12
 ن يعبب ، زوجتل لأيفل عيسى محوده .  (21
  يعبب ) تزوج ثالص نساء ( .يدعى )زكي( ون  (21
رولل  اهللراهيم يوبللف ألراألللع ومعللل عاللتللل عللن أللبيليللل هعللد ام ألتلل  اهنللل اليف  يوبللف حم للد   (22

 م .1226م ظل ا ونزلوا الأهه اوال إ اللى  ولكرم ووايل عام 22/1/1222العدل 
 يف السلط .  (23
 زوجتل  تام حم د توفيق عبد ام وسن .  (24
 زوجة يوبف مبسوط .  (25
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 امحد حم د لفلوف نوف  .زوجة   (26
 زوجة عبد ام حم د االهبر اهو  ضر ) مألبة عبد اللأيف بعيد ألراألع (.  (21
م ( زوجتل االوىل  يلل حم د حم ود ملحلم 1221) نزل وسن يف اهو عليا يف ع ام بنة   (22

وعببت وليد وحم د وهنتني وزوجتل الهانية رام عبد الرويم عبد الفتاح عورتاني وعببت هشلار 
 الص هناة .وث

 زوجة )حم د عيد( عبد احلفيظ ألراألع .  (22
هناة وسلني حم لد ألراأللع  : فا  لل زوجلة درهلا  ) عبلد اللرويم حم لد محلاد ( وزهلره زوجلة   (53

صا  حم د لفلوف نوف  ، وزكيل زوجلة امحلد عبلد اللرويم حم لد اهلبر داود ، وولي لل زوجلة 
وجلة هكلر عبلد اللراز  نلّور اال له  عبد اللرويم بلعاده عبلد اهللادي بلعاد  الهانيلة ، وزهيلده ز 

 و د ة زوجة امحد علي حم د ألراألع .
 زوجة عبد ام هي  ولل حم د عبد الرويم اهو علي .  (51
 اود .زوجة يوبف ألراألع هي  د ة عبد الرويم حم د اهبر د  (52
 زوجة هشام هي  ولل عبد الرويم عبد الفتاح عورتاني .  (33
 اود جعيدي .زوجة عدنام هي هنت عبد الكرا امحد د  (34
 زوجة امحد علي ألراألع هي  د ة وسني حم د ألراألع .   (35

 
 
 
 
 

 ال ملحم / من احكج ال داود 
 

:  يللذكر هلليوخ أللبيليللل  ام ال ملحللم وعللوده مللن أليسللية جبلل  اخلليلل  دوم ذكللر البلللد  افددلام
اللللت جلللاءوا منملللا ، وذكلللر يل هلللخ  ملللن ال ملحلللم يف اكتاهلللل / رلللال هلللر   لللولكرم ام ال 
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يف اكتاهلل وأللبيليلل وغههلا يف هلذه اللبالد اصللمم ملن ال ملحلم يف ولحلول واعلم   (1)ملحم 
 ا  األارب ، وذكر ا ر ام  ملحم من العواود  يف دورا مبنأبة اخللي  من العرب البيسية . 

ولعلمم من عوده هن حم د هن ريام هن حم لد هلن رميلزام الت ي لي ملن رليم اللداري مكحظة :  
 ت ملحم وريام  لحول .ويث ال تزال عالل

 
( توجد عشلالر كهله  هابلم ملحلم : يف الكلور  نلواوي علللوم اصللمم ملن هلد عأيلة ، ويف 1

بوريا من االوسنة من عنلز  نلواوي محل  ، ويف هصلها  نلواوي الأفيللة هابلم املالوليم ا لو  
ك للا يللذكروم   السللعوديني والنعي للاة يف الأفيلللة والشللراه ، والرفايعللة يف الشللوه  ، وجللد هللؤالء

ملللن اوفلللاد علللز اللللدين اهلللو محلللراء ملللن ذريلللة امحلللد الرفلللاعي : وجلللّد ا  يلللع  يلللدعى  ليفلللل هلللن 
أ( ونعلليم ورفيللع . وال يعللرف مللن ايللة 1منصللور االع للى هللن نَللول الللذي عبللب بللعود وملحللام )

عشه  من هذه العشالر ينت ي ال ملحم يف أللبيليل ، او اعم من ملحم ا لر غههلا وام اعللم 
  . 
حيد  ويد  212وع 232كاء في  تاب تاييخ عشائر قرقي االيدن الحمد عويد  العبداد  ع و 

من ال تاب المذ وي ت ر ملحم والحم ابناء عدوده بدن محمدد بدن ييدان بدن يميدمان  212في فسحة 
التميمي ولقا يميمان ) ماير( وهو كدد المايدرات فرقدة مدن السقاداء مدن قبيلدة عبداد )مدن لسدم( فدي 

 ددافوا ينملددون قلعددة المجددّديين علددل يمددين ال ددرف المددؤد  الددل الب ددة كنددوب عمددان .   قددرف االيدن .
ولع  ملحم قلقيليه منام ، ويدل علل تلل  وكود ال ييان وملحم في حلحدول وال تمديم الدداي  

 في السلي  وقراها  .
ي اعكه أ( ولع  ال ملحم في قلقيليه هم من ملحام بن خليسه بن من وي االعمل بن َفول المذ و 1)

، 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 .

 من كتاب العبادي املذكور . 451ك ا ورد ذكر املصا فة واملالويم   

 
 أ(-2قجرة يقم )
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 باللة ال ملحم الهاني 
 من احكج ال داود

  1ملحم 
 

 5ج(-2)راجع هلر  رألم محمد                        2عبد الااد                    
 
 
 

 ج(-2)ياكع قجرةامحد   ب(-2)ياكع قجرة حم د        4ملحم )الهاني (                 
 

 5اهلادي)الهاني( عبد                 
 

     1منر                             1لأيفل                     6حم د)هتاة(
 

 تيسه    ماجد    زياد      يوبف                                                     
 

 حم دنضال                                                                       
 

  35اهراهيم     34علي   33مصأفى  2عبد اهلادي            
 

 يوبف   يابر   ع ر
 حيدي  محمد    يوسف                        فافر     ناهر    ع ا   

 كرم             حم د                         ادي                                 
 ابامل             بام                 ممتاز                     
 

 جالل    ال  زياد   حم د    الد   وليد              
 مصأفى     يوبف               
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 ب(-2قجرة يقم )
 باللة ال حم د عبد اهلادي ملحم

 من احكج ال داود
 
 

 11حم د 
 

    16احلاج علي   15وسن  14الشيخ حم ود   13زريفل   12فا  ل   11عالشل 
 

     22حم د  21رهيد 21ابعد 12بعيد           11عبد اللأيف          11حم د  
 حسن في         25مود  ماكد  خالد  يوسف   عادل                  محمد  مح            
 حم د  صال عبداللأيف   عالء    عبد ام  امحد اهراهيم حم ود                

  لي   علي  ماجد          24اهراهيم                    
 حم ود                                              

 25امحد                                                                                    
 عزيز  عزاة   عبد ام   عدنام   عدوام   32علي                                        

 نبي     امحد              ألسام عدي                                  
 رالد     امحد   هادي         هيهم         امحد  امحد  الد                                     

 اهرف  امحد   ايمم                                                                 
 عبد ام  وال   حم د  وسن  ع ر  حم ود  بعيد                       

 
  د   امحد  ع ر  علي      اهراهيم          ابعدحم  36عبد ام          

   32رتيبل 31ناللل   31جودة رهاد  ال هرهام  عدنام جواد    ي      بعيد    يلل
 

 اياد   امحد  حم د  يابر   حم ود                         حم د       
 حم د                                              
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 ج(-2) قجرة يقم
 باللة ال امحد عبد اهلادي ملحم وحم د الفسيسي 

 ملحم   
 

 عبد الااد                      محمد                                               
 

  ملحم ال افي       محمد                       احمد                    
 يوسف

 ب(-2أ(  قجرة)-2قجرة)
 

 
 

 31حم د )الفسيسي(                 21ارهع هناة                  26حم د الزينب      
 
  31عبد ام                                             22فا  ل      21عالشل   
 
 

 41 ال                            41وصفي                                      
 
 
 هناة3اهراهيم  يونس   يوبف  حم د    عالء    ألتيبل    عبد ام      علي              

 ج( :-2ب، -2أ، -2هوامش قجرة )
) يف ولحول ( وهو جد عالالة ملحلم  يف ولحلول وأللبيليلل واكتاهلل ويف أللرى جنلني  (1

م مللن اوفللاد ملحللم وليسللوا مللن . وام عبللد اهلللادي وحم للد ملحللم الللذين نزلللوا أللبيليللل هلل
 اهناءه . وضاعت االمساء هني ملحم واوفاده .

 نزل أللبيليل .  (2
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 نزل أللبيليل .  (3
 زوجتل هي : مرا عبد ا واد بلي ام داود  .  (4
زوجتللل هللي هلليخل محللد يوبللف جبللاره وهعلللد وفاتللل تزوجمللا علللي عبللد احلفلليظ زهلللرام   (5

 وعببت منل عبد احلفيظ .
هع نساء : زهره وسن امحلد جعيلدي وعببلت عبلد اهللادي تزوج حم د هتاة ملحم ار   (6

ومصللأفى وعلللي ويوبللف واهللراهيم وبللعاد )زوجللة امحللد علللي ملحللم(  وولي للل )زوجللة 
اهراهيم صا  عرار( وصبحية)عزهاء( والزوجة الهانية هي فا  لل وسلن الصلوي وعببلت 

هللة هللي مللىن  )مألبللة تيسلله يوبللف  ليلل  ماضللي ( وتوفيللت عنللد الللوالد   وزوجتللل الهال
زريفللللل وسللللني النللللا ور ون تعبللللب . امللللا زوجتللللل الراهعللللة فمللللي عفيفللللل علللللي منللللر  للللدرج 
وعببت يابر  وع لر ويسلرى ولبلىن وهدنلل وكانلت عفيفلل امللذكور  متزوجلة ألبللل اهلراهيم 

 ابعد منر  درج . ون تعبب منل و لبما .
 ام وسن امحد بعاد  . (1
 زوجتل لأيفل وسن ملحم .  (1
م اىل دمشلق هعلد ولرب ايللول االبلود يف هلر  االردم  1211عبد اهلادي نلزح علام   (2

 م ودفن هناك ون يتزوج ون يعبب.1225وتويف فيما يف هباط 
 زوجتل هي وِسن اغنيم  محدام نزال .  (11
 زوجة حم د عبد الرمحن عبد ام داود .  (11
 زوجة وسن نوف  صا  نوف  .  (12
 زوجة حم د امحد ملحم .  (13
 .زوجتل محده وامد ألابم زهرام   (14
زوجة وسن حم د ملحم االوىل هي :  ارل عبد الرمحن عبلد ام داود وعببلت بلعيد   (15

وابعد ورهيد . والهانية هي اديبلة عبلد وسلن بللي ام  وعببلت حم لد ولأيفلل )زوجلة منلر 
عبد اهلادي ملحم ( وراهعة زوجة هخ  من كفر باها وبكنا جلرط هعلد ولرب وزيلرام 

 م  .1261
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 و هكر العلي .زوجتل عالشل صا  ع ر اه  (16
م اىل ع لام وبلكن 1261) اهو  ي ( زوجتل تركية ملن أللرب  نلزح هلو واوالده علام   (11

ا بللللل  اهللللللاري الشللللل ايل وتلللللويف هنالللللل  وعلللللاد اهنلللللل علللللدنام اىل أللبيليلللللل ملللللع الشلللللر ة 
 م .1225الفلسأينية 

 زوجتل فا  ل هنت حم د احلنوم مصأفى عبد الرمحن زهرام . (11
شلللل حم لللد امحلللد ملحلللم وعببلللت اهلللراهيم و ليللل  وعللللي زوجلللة بلللعيد ملحلللم االوىل عال  (12

 وامنل وفا  ل وتزوج هعدها فا  ل حم د امحد بل ي وعببت ماجد وهنتني .
 ن يعبب زوجتل فا  ل حم د امحد ملحم .  (21
 زوجة رهيد ملحم هي فا  ل يابني اهراهيم ظاهر  .   (21
املللللد م وبلللللكن يف  للللليم الببعلللللة زوجتلللللل هنلللللت و1261نلللللزح اىل هلللللر  االردم علللللام   (22

 )وردام( وسن هني  .
 امسل غه معروف .  (23
 زوجتل زكيل امحد علي ملحم .  (24
زوجتل االوىل  مبد  من ألرب   وعببت علي وزكيلل وميسلر والهانيلة بلعاد حم لد عبلد   (25

اهلللادي ملحللم )الهللاني( وعببللت  هبيللة اوالد  . وهناتللل وهللن نللوره )زوجللت الهانيللة( ومنللهه 
 وفا  ل ومىن وروضة 

  د ملحم  وعببت هنتني .تزوج زريفل حم  (26
- ---هناة امحد عبد اهلادي ملحم هن :  د ة زوجة عبد ا بار صلا  فلريا ،    (21

تزوجلللللت يف الشللللليخ ملللللونس ،  ----ام حم لللللود مصلللللأفى حم لللللود اهلللللو اللللللذره  ، و  -
 وا رى .

 زوجة بعيد وسن ملحم االوىل .  (21
 زوجة ابعد وسن ملحم .  (22
وج حم لد )الفسيسللي( ملحلم وفيةللل عبللد تلزوج بللعديل محلدام وسللاين ون تعبلب وتللز   (31

 اهو علي عوده وعببت عبد ام . إ  لبما فتزوجما يوبف عبد ا بار فريا .



264 

 زوجتل زكيل حم د عبد اهو علي عوده .   (31
م ابتبر يف اللذراا الغلريب ولي 1221ع   علي يف الكويت وهعد ورب اخلليا عام   (32

 نزال يف ع ام .
 زوجتل هنت يوبف امحد جعيدي .  (33
 زوجتل فمي ل حم د موبى األرا .    (34
 زوجتل زهريل عبد البادر  مبسوط .  (35
 عبب حم ود .  (36
 زوجة وسن حم د ألراألع .  (31
 زوجة اهن مصأفى )الفلس( امحد ألشوا .  (31
 تزوجما هخ  من ع ام .  (32
 تزوج  ال يسره حم د )هتاة( عبد اهلادي ملحم .  (41
وهنتلني إ تلزوج نبيللل اوالد  5تزوج اوال ماجده املني حم لد مصلأفى جعيلدي وعببلت   (41

 مصأفى ابعد نوف  وعببت اهراهيم ويونس وهنت .
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 ال عوده / من احكج ال داود
يف دورا  نلللواوي اخلليللل  وتوجلللد  رهلللة علللوده هلللر  هيلللت جلللربين   (1):  ملللن العلللواود   افدددلام

ا  وغرب دير خنا  اخللي  ك ا ذكرنا ذل  باهبا . ومسعت ملن نسلاهة أللبيليلل حم لد عللي صل
  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  
)وأليلل  هللي  اصللة مبلحللم فبللط(  دعللوا هللذل  الم جللدهم كللام معتللادا علللى محلل  نصلللل مللن 

آل علوده ملن دورا ام  بيف )أي ألأعة من بيف وليس بيفا كامال( . وذكر يل هلخ  ملن
 عود  وملحم من العواود  .

وبلللبب روللليلمم علللن دورا كلللام هسلللبب دم ولللني ألتللل  امحلللد وصلللا  العلللود  رجللللني ملللن عشللله  
ا لللرى ورولللال هسلللبب ذلللل  اىل أللبيليلللل  . ويبلللدو ام علللود  وملحلللم نزللللوا ولحلللول اوال ومنملللا 

 للد علللي حم للد عبللد البللاألي روللوا اىل أللبيليللل ويلحللق هللآل عللود  هاملصللاهر  آل  لدام ا للامع حم
املشللد مللن زيتللا  للاعني الللذي تللزوج رهيحللة صللا  حم للود عللود  ، وع لل   للداما أي )مباهللرا ( 
على املسلد البدا يف أللبيليلل فسل ي  لدام ا لامع وابلتبر عاليلا يف ولي داود ا نلويب وتلويف 

عالللة هابلم املشلد : امحلد وعبلد ام وعبلد اللرويم . وتوجلد (2)يف أللبيليل وعبلب ثالثلة اوالد 
يف بلللردا / نلللواوي رام ام ) املللا املشاهلللنة ) املشللليد( يف السللللط وهلللم مسللليحيوم فليسلللوا ملللن 

و 336األللارب املشللد يف زيتللا وأللبيليللل ، واصلللمم مللن العزيللزاة يف مودهللا وهللم غسابللنة /   
 تاريخ العشالر االردنية المحد العبادي .             331

د  وملحللم مللن رلليم الللداري مللن خلللم البحأانيللة يف منأبللة اخلليلل  : وتوجللد عيللال عللو مكحظددة
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/ عّباد هشر  االردم تلاريخ عشلالر هلر  

 . 241االردم  للعبادي   
هللللو عللللي مللللن املصلللا فة يف دورا واصللل  املصللللا فة ملللن ا وانبللللة ملللن عشلللله  ولعللل  آل علللوده وا

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 . ولعلل  عللوده هللو جللد آل عللوده 
 والعواود  ، وعلي هو جد آل اهو علي  . 

 
 د علي الميتاو  الجماعيني من احكج ال داودال الشيخ محم

وامسللل الشلليخ حم للد علللي حم للد عبللد البللاألي املشللد مللن زيتللا  للاعني ع لل   ادمللا يف مسلللد  
بلنة وللذل  لبلب  لّدام ا للامع .  21م ملد  تزيلد علن 1241أللبيليلل البلدا ألبل  وهعلد علام 

 فيمللا ، وكللام متزوجللا تللزوج رهيحللل صللا  حم للود عللوده مللن واملللة داود وبللكن أللبيليللل وتللويف
ألبلما زوجتني االوىل من دار املشد يف زيتا ون تعبلب والهانيلة ملن دار هلعبام ملن زيتلا وعببلت 

اوالد وثللالص هنللاة  3ولي للل تزوجللت يف زيتللا ، وعبللب الشلليخ حم للد علللي مللن رهيحللل عللوده 
(2. ) 
 
 توكد في دير دبوان عشيرة من العواودة . (1)
 عبد الباقي المشني الميتاو  هم  :اوالد الشيخ محمد علي محمد   (2)

(    امحد عبب حم لد ورهيلع و اللد وعلالء وهنتلني وامملم لبنانيلة توفيلت يف كلانوم ثلاني بلنة 1
م  وكام امحد ألد نزح 1/11/1222م وتزوج ثانية وعببت : محزه وعبد وهنت 1222
م وهلمد م اللى هلر  االردم  إ التحلق  هلالهور  الفلسلأينية وذهلب الللى لبنلا1261عام 

بلنة وتلزوج لبنانيلة ، إ نلزل ع لام وتلرك الهلور  وتوفيلت  21اوداثما وهارك فيما ووايل 
 زوجتل وتزوج ثانية اصلما من ألرى ويفا وعاد اللى أللبيليل هعد ايء السلأة 

 م ويع   يف احلداد  .1221الفلسأينية ووايل عام 
عيللل  واهلللراهيم عبلللد ام تلللزوج نلللوال  اصلللكيل ملللن الأللله  وعبلللب : حم لللد وامسا (2

 وهبل )هنت( .
عبد الرويم تزوج رويده حم د عبلد الفتلاح )عبلده( امحلد علوده وعبلب : عللي   (3

 م .1/11/1222وممدي وهنتني 
 جناح تزوجما توفيق رهدي بويلم من كفر باها .  (4
 عالشل تزوجما هخ  من زينت وتوفيت يف الكويت .  (5
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 امنل تزوجت يف زيتا إ رولت مع زوجما اللى ع ام .  (6
 أ(-13قجرة يقم )

 باللة آل العبد اهو علي
 1عودة 

 

 ( ج-13ياكع قجرة امحد)ب(  -13)ياكع قجرة يقممحد )جد آل العبد اهو علي( صا      
 

 2مصأفى                
           

    3عبد الرويم                
 

 1ابعد    1بعاد    6مرا     5حم د        4وفيةة                  
 

  14 ولل 13صبحية 12عالشل 11هاهم 11زكيل  2زهه 
 

 فءال    عكء      محمد     12وائ   
 

 11عادل  امنل  11 الد  عبد الرويم 16)حم د بعيد(  45يوبف 15هريف
 

 21هناة6وليد  حم د     مسي           عدنام   غسام                               
 

   1يابر  ال  علي    ع اد    اياد     ع رام    علي  ابعد  ع ر           
 

 ثاهت   حم ود    مصأفى    وسن         
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 ب(-13قجرة يقم )
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 باللة آل عود / يف وامولة داود
 عودة

 
 ج(-13)ياكع قجرةمحد                               صا                    امحد         

 
 محمود                                            

                  
  21صا                                            

 
   26(هناة 3) 25زايد عبد الرويم   24وسن)ببيت( 22عبد ام    23حم ود          

 

  31زياد  اياد  22غالب    فيص   ع اد 21اليف  عا ف                               
 

  صا      31فارو     راني               غازي                                     
 

 (هناة     6مازم          وسن      حم د   امحد )                                  
 

 هادي فادي حم د     مروام   عبد الرويم  21فيص   فايز فرا  فار                
 

 هريف           عدنام          عادل            امحد        
 

 رامي       عالء   ايماب   ممدي     يزم                                             
 

 حم د     نال       حم ود                                 
 

 حم ود     الد   رياض   وليد    ار         
 

 ج(-13قجرة يقم )
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 باللة آل عود  / يف وامولة داود
 عودة

 

 محد                      صا                    امحد                    
 

 عود                                                                       
 

  32امحد                                                                       
 

 35اهراهيم       34عبد الفتاح)عبده(            33حم د                      
 
 ك ال               36رفيق  42(هناة6)      44حم د 31(هناة5)   32عبد اللأيف   

 

 اهراهيم   حم د  رامي  ابالم      31عزام        رويد                                     
 

 43ثاهت(  معزوز  صربي امحد واين  فارو   عود        هناةكايد  )حم د         
 

 نيبال          41بامر   امحد  ابالم           عالء 
 

 فادي     ثالر     41هسام    عبد اللأيف                               
 
 
 
 
 

 ج ( :-13ب ، -13أ ، -13هوامش قجرة يقم ) 
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 من العواود  يف دورا اخللي  . (1
 د آل العبد اهو علي  ) يبال لل عّلوه( .ج  (2
 زوجتل هي محده وسن اهو االألرم زيد .  (3
تزوجت وفيةة عبد اهو عللي ثالثلة رجلال  : االول عللي حم لد وسلني ألراأللع وعببلت   (4

منل  امحد )اهو هسام( . والهلاني  حم لد فسيسلي يوبلف ملحلم وعببلت منلل عبلد ام إ 
فلللريا وعببلللت منلللل عفيلللف وصلللبحي ويسلللره  لبملللا . املللا الهاللللث يوبلللف عبلللد ا بلللار 

 )زوجة حم د وسن عبد اهو االألرم (.
زوجللة حم للد عبللد اهللو علللي هللي : لأيفللل عبللد ام حم للود بعسللع وهللي ام هاهللم وزهلله   (5

 وا وام ا .
 زوجة عبد الرويم حم د اهو  ضره .  (6
 زوجة امحد عبد ام حم ود بعسع  .  (1
حم لد يوبلف اهلو  ضلره زهلرام وعببلت  زوجة ابعد عبد اهو علي االوىل هلي : رمسيلل  (1

هللريف ويوبللف و)حم للد بللعيد( و الللد وعبللد الللرويم وعللادل وهللريفة)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 ( 

ة عللدنام حم للد اهللراهيم بللل ي زيللد( ومللىن )تزوجمللا هللخ  مللن نلللاهلس (  وعللى )زوجلل
( . وزوجتللل الهانيلة رايبللل منلر وسللن 11وراهعلل ) زوجلة امحللد عبلد احلللليم عألار ( وامنلل)

 عويناة وعببت عدنام وغسام وونام تزوجما رج  من ناهلس .
 زوجتلللل هنلللت عبلللد اللللرويم حم لللد يوبلللف  لللل نلللزال ، ع للل  يف احلللللاز إ بلللكن علللني  (2

 م . ويكىن  امحد 1225الباها غريب ع ام بنة 
 زوجة عبد ام حم د فسيسي يوبف ملحم .  (11
 ن يتزوج .  (11
 زوجة حم د توفيق عبد ام وسن .  (12
 زوجة وسن عبد ام السفهي علي االألرا .  (13



212 

 زوجة عبد ام وسني ألراألع .  (14
 زوجتل ممدية هنت عبد اللأيف حم ود ملحم .  (15
رهلليده حم للد وسللني جعيللدي . تللويف  )حم للد بللعيد( يللوم زوجللة )حم للد بللعيد( هللي   (16

 ( بنة .62م عن ع ر يناهز ) 22/1/1222االود املوافق 
لبب عبد الرويم هو )محوده( توفيلت زوجتلل االوىل هلاهة وعببلت ثالثلة اهنلاء وهنلت إ  (11

 تزوج هنت عبد الرمحن صا  ووراني وعببت ولد .
 زوجة ك ال حم ود هاهني .  (11
 هي هنت حم د عبد العزيز مصل  محدام . زوجة وال  زهه  (12
 ( .1راجع هامش رألم ) (21
 زوجتل هي لأيفل محد امحد داود . (21
 م . 1211ألت  ف  هانفلار  ألذيفة مدفع ببأت ألرب هيتل بنة   (22
 زوجة حم ود صا  هي زريفل حم د الباروط عبد ا واد بلي ام .  (23
م داود وعببلللت تلللزوج وسلللن صلللا  علللود  ثلللالص زوجلللاة : رفبلللة عبلللد احللللاج عبلللد ا  (24

غاللللب ، وكانلللت متزوجلللة ألبللللل منلللر محلللد امحلللد داود ، وعببلللت منلللل موبلللى . والهانيلللة : 
فا  للل صللا  وسللني هللني  وعببللت اليف وعللا ف وهنللاة ، والهالهللة : مللن كفللر  للال 

م علن ع لر 11/2/1222وعببت هنتا . تويف وسن صا  علود  يلوم السلبت املوافلق 
 ( .21يناهز )

 د الرويم حم د اهو  ضره زهرام .زوجتل هي وجيمل عب  (25
هناة صا  حم ود علود  : رهيحلل زوجلة حم لد عللي حم لد عبلد البلاألي املشلد الزيتلاوي   (26

) لللدام ا لللامع( وفا  لللل زوجلللة عبلللد الفتلللاح )عبلللده( امحلللد علللوده ، وصلللفا زوجلللة داود 
 عه ام داود عه ام  ا ر . 

ب  للللا يف غللللار  م متللللوثرا بللللراح اصللللي 1211ابتشللللمد عللللا ف عللللود  يف ايلللللول عللللام  (21
  الراة ابراليلية على لبنام ودفن يف  يم الووداة يف ع ام .

 ( بنة .11تويف فار  زايد عود  عن ع ر يناهز )  (21
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 زوجتل هنت زايد واج محدام .   (22
 ويعرف هابم ورب .  (31
 زوجتل هي هنت حم د صا  دندوم جعيدي .  (31
 زوجتل هي  ضره صا  حم د  اهو صا  داود .   (32
 ل محدام حم د الأربه ألوا  .زوجتل زريف  (33
 ويعرف هابم عبده امحد عوده وزوجتل هي فا  ل صا  عوده  .  (34
 زوجتل هنت عبد الفتاح امحد هلش موايف .  (35
 يف ع ام .   (36
 زوجة عبد الرويم حم د علي عبد الباألي املشد ) دام ا امع( .  (31
وجلة كامل  هناة حم د العلود  : عفيفلل )زوجلة زكلي بلعيد وسلن جعيلدي (، عزيلز  )ز   (31

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 ( .

زوجلللة عبلللد اللأيلللف حم لللد امحلللد علللود  االوىل : زكيلللل عبلللد الكلللرا امحلللد اهلللو بللللي ام   (32
معللزوز ، صللربي وفا  للل ، والهانيللة : هللي هنللت وسللني ونيللد وعببللت كايللد ، حم للد ، 

 صا  صويل  زيد وعببت الباألني .
 هو توأم نيبال .  (41
 هو توأم فادي .  (41
هناة عبد الفتاح امحد عوده : عفاف زوجة حم د عه ام داود عه ام ، ونزيملل زوجلة   (42

حم للد صللا  دنللدوم جعيللدي ، و تللام زوجللة غالللب وسللن عللوده ، ونبيمللل تزوجللت يف 
، ورلللللام توفيلللللت عزهلللللاء ووجيملللللل تزوجملللللا هلللللخ  ملللللن هلللللديا توفيلللللت هع لللللام يف هلللللديا 

 بنة .62م عن ع ر 1/11/1222
هناة عبد اللأيف عوده : بلوى تزوجما ك ال حم د وسلن صلا  جعيلدي ، ملروى   (43

تزوجملا هشلله امحلد وامللد عصليده اهللو امساعيلل  وامملن هنللت وسلني صللويل  . وفا  للل 
 د وساين .عزهاء وامما زكيل عبد الكرا وني
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زوجللة حم للد عبللد الفتللاح هللي فا  للل صلللا  حم للد دنللدوم جعيللدي تللويف حم للد مسلللاء   (44
 بنة . 62هل عن ع ر 1421رمضام  11م املوافق 11/12/1222السبت 

 زوجة يوبف هي هنت يوبف حم د اهو الشيخ زيد .  (45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال السويافي في قلقيليه
 (.1وبيقي ) –الدعان  –ق مير  –قعدان  –يافي العائكت السويافية في قلقيليه : السو 

ام اص  هذه العلالالة ملن واموللة امحلد اهلو را  يف السلاوية الواألعلة عللى  ريلق نلايلس :  افلام
البلللد  ، رلللال رام ام . ويلللذكر هللليو مم اعلللم عصلللبية واوالد علللم ود للللت العلللالالة امللللذكور  يف 

ياني  وألعلللدام يف واموللللة داود ، ود للل  آل ولللامولتني ملللن محايللل  أللبيليلللل : ويلللث د للل  آل السلللو 
 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 

( ليلة العر  الم امرأ  ع ل رفضت تزو ل اهنتما وزوجتما الهن ا يما فد   عليم ا ألابم ثانية 
املذكور ليلة عربم ا وألتلم ا . ورو  البات  واهوه حم د وا وتل عن  الساويةونزلوا أللبيليل ووالفوا 

 آل داود . 
، واوالده هلللم : عبللب حم للد السللوياني جسلللة اوالد ، وبللبع هنللاة وألللد زوجملللن يف أللبيليللل وغههللا 

 اهراهيم وعبد ام ومصأفى وألابم )ألت  ألابم ا تل وهرب ون يعد ( و لي  )ن يعبب(  . 
وذكلللر اصللللمم    431وردة هللللر  الروبلللام يف كتلللاب تلللاريخ هلللر  االردم وألباللملللا لبيللل    

433 . 
يف : لعلل  آل اهللو را  يف السللاوية مللن عشلله  الروبللام  فددي ت ددر افدد  ال ابددو يان فددي السدداوية

ألللريت مسللا ، وام أللليس يف لللواء عللللوم ، وهللم فللرا مللن اخلزاعلل  يف العللرا  الللذين ينتسللبوم اىل ألبيلللة 
 زاعة من االزد البحأانية من ذريتل وارثة هن ع رو )مزيبيا( هن عامر مل  الي ن الذي هاجر مع 

ملنمم جفنلة جلد ألبيلتل االزد هعد انفلار بد ملورب ونلزل ماملل يف احلللاز وتفرأللت هنلوه يف اللبالد و 
الغسابلللنة اللللذين نزللللوا الشلللام ألبللل  االبلللالم ، واالو  واخللللزرج نزللللوا يهلللرب ، و زاعلللة نزللللوا احلللللاز 
وع لللرام وملللنمم العتيللل  نزللللوا ع لللام . وتفرأللللت  زاعلللة يف الفتوولللاة االبلللالمية يف اللللبالد ونزللللت 

وأللللدم اىل هلللر   بلللكنوا الديوانيلللة  جنلللوب العلللرا  .  (2)عشلللالر ملللنمم العلللرا  يبلللال هللللم اخلزاعللل  
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 نللواوي جللرط ودعللوا هاخلزاعلللة وهللم مللن لواوللق هللد 

ام ام اصل  الروبل 45/  2وسن ويف رواية ا رى وردة يف معلم ألبال  العرب لرضا كحاللة  ج
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 

اعلة يف العرا  ، وذل  لتأاهق االمساء يف الألرفني ال بلي ا امسلاء اهلو را  ، واهلراهيم وألبلما من اخلز 
و لي  ويث مّسى 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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مسللاء اهللراهيم و ليلل  فلليمم يهبللت ام جللدهم االول هللو  ليلل  هللن اهللراهيم املللذكور اعللاله الللذي لبللب ا
 هايب را  وام اعلم . 

هذا وتوجلد ألبيللة ا لرى هابلم اخلزاعللة  يف هلالد الغرهيلة ملن اللديار املصلرية واصللمم ملن بلنبس ملن 
مللر  فلليمم يف اوالد يوبلللف يف ألبيلللة  للي البحأانيللة . وابللتبعد كللوم آل السللوياني مللنمم وكانللت االِ 

مدينة بخا وابم جدهم : أِلنلل 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 

ا وام ألليس ورولاب وا ريلة  ورول  يف نواوي عللوم  النصايره ، الّنوول ، السللي ام ومنلازهلم يف مسل
منمم فريلق اىل الألهه هنلواوي  لولكرم وبلكنوها . وابلم جلدهم حم لد اهلراهيم   ليل  حم لد حمسلن 

 وسني الروبام اخلزاعلي ويعرفوم هآل اهو را  . 
: عبلللب اهلللراهيم  ليللل  الروبللام اخلزعللللي ارهلللع اهنلللاء :  امحللد )اعباهلللل هلللالعيلوط ملللن أللللرى  مكحظددة

سأني ولع  ال اهو را  يف الساوية من امحد هلذا ( ، حم لد )اعباهلل يف الأله  ( ، عللي الناصر  هفل
 ) اعباهل هالدوا بب  الدروز (  و لي  )اعباهل يف ألريت مسا وام أليس مبنأبة عللوم ( .

 
سدنة ومحمدد علدي ال دنم 23( الذين قالوا ان ال بيقدي مدن السداوية هدم : ابدراهيم محمدد قد ايه 1
 سنة . 13ن سعادة سنة وحس13
( اسددم كددد السماعدد  : علددي بددن دعبدد  بددن علددي مددن تييددة سددليمان بددن فددرد السماعددي مددن اقددراج 2

 ال وفة قديما .
 
 
 

 أ(-11قجرة يقم )
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 باللة آل السوياني 

 من اوالف آل داود
 1احمد )ابو يان ( 

 

 ب(-11)ياكع قجرة 5هيبي(   12ياكع قجرة) 4ألعدام     3حم د    ب(-11)ياكع قجرة 2عه ام 
 

        11ألابم  2( هناة     مصأفى1)  1عبد ام   1اهراهيم    6 لي              
 

 13حم د  12فا  ل  11عبد الكرا   
 

  22اهراهيم    21 الد  16اهراهيم 15زريفل 14وسن
                           

 

 قاسم  باسم  وسيم  حسام  11عبدال ريم  
 
 حم د  ناصر  وسن  اهراهيم   
 

 هدر حم د  صا   مروام  يوبف 11موبى
 

   21عالشل           12امحد                                        
 
 ( هناة11) حم ود  يوبف    22عبد ام   21حم د    زكي  
 

 21عزيزه  26صبحل 25حم ود   24زكيل    23هنديل                                 
                                 

 مصأفى                  يوبف                                              
 حم ود                                            
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 أ( :-11رة يقم )هوامش قج
 يف الساوية . (1
 يدعى ألأ ه ، ضاعت االمساء هني ألأ ه وامحد اهو را  .  (2
 نزل أللبيليل . (3
 ( .12راجع هلر  رألم )  (4
 ب( .-11راجع هلر  رألم )  (5
 ن يعبب .  (6
كللللام صللللوتل ألويللللا كالرعللللد ، زوجللللة اهللللراهيم  حم للللد بللللوياني االوىل هللللي : هنللللت حم للللد    (1

عبد الكلرا . وزوجتلل الهانيلة هلي : امنلل)ونحن( درويش  الرايب  من جللولية وعببت 
عبللللد الللللرمحن ألعللللدام وعببللللت حم للللد )اهللللو عللللزاة( ، وكانللللت متزوجللللة ألبلللللل داود حم للللد 

 االهبر داود وعببت منل فا  ل وعالشل .
عالشللة )زوجللة امحللد يوبللف ألعللدام الهانيللة( -1هنللاة عبللد ام حم للد بللوياني   هللن :  (1

ريفل )زوجة يوبف صلا  ولالج االوىل( "ام وكانت متزوجة وامد هيبي وعببت منل ظ
 -3ولي للل )زوجللة عيسللى الشللأار  محللد عه للام النصللر (  -2صللا  وحم للد وزهللره"  . 

 وامنل تزوجما هخ  من ألوصني .
 زوجتل هي بعديل حم د هيبي ا ت امحد هيبي . (2

 ألت  ا تل وغاضب ا وتل وهرب ون يعد . (11
روط عبلد الغلافر عبلد ا لواد ملن زوجتل هلي عزيلزه  ليل  ولالج وهلي ا لت حم لد البلا  (11

 االم وامم ا عيشل يوبف بعاده .
 زوجة حم ود بوياني . (12
اهللللو عللللزاة ويللللدعى "العللللاجز" ، وزوجللللة حم للللد العللللاجز اهللللراهيم بللللوياني االوىل هللللي :   (13

صللبحل مصللأفى بللوياني وعببللت :  الللد واهللراهيم ، وزوجتللل الهانيللة هللي : هنللت عبللد 
 الرمحن وسن ألعدام .
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ريفلللل وسلللني هغلللدادي وعببلللت عبلللد وفتحيلللة زوجلللة وسلللن عبلللد البلللادر زوجتلللل االوىل ز   (14
 عامر ، وزوجتل الهانية هنت امحد عبد ام بوياني ،وعببت ارهعة اهناء وارهع هناة .

 زوجة عبد الفتاح حم ود عبد الغد زيد . (15
 زوجتل هي  د ل صا  عبد ا بار فريا .  (16
 زوجتل هي هنت عبد الرويم مصأفى محد ام .  (11
 رف هابم  لي  .ويع  (11
 4يعلللرف هابلللم )اهلللو زكلللي( ، وزوجتلللل االوىل عزيلللزه مصلللأفى بلللوياني وعببلللت زكلللي و  (12

هنللاة وزوجتللل الهانيللة مللن  للولكرم ملللن دار هللاهني وعببللت عبللد ام وحم للود ويوبلللف 
( وكفلر 1وبت هناة منمن زوجة وسن بوياني الهانية واال رياة تلزوجن يف رام ام )

 عزهاء .  ( وهنت2( والناصر  )1 ال )
زوجللة امحللد يوبللف ألعللدام الهانيللة وكانللت متزوجللة ألبلللل وامللد هيبللي .وعببللت عالشللل   (21

بلللوياني ملللن واملللد هيبلللي ظريفلللل )زوجلللة يوبلللف صلللا  ولللالج االوىل ام صلللا  وحم لللد 
 وزهره( .

 تويف زكي صغها  .  (21
 زوجتل هي هنت صا  عبد الرمحن وسن لباط .  (22
رويم امحلد عيسلى ون تعبلب .وهلي زوجتللل تزوجملا اهلو وسلد الألهاوي حم لود عبلد الل  (23

 الهانية وتوفيت ألبلل .
 زوجة حم د امحد ذيب ألأ ه .   (24
 زوجتل هي فا  ل اهراهيم حم د بوياني .  (25
 زوجة حم د اهراهيم بوياني االوىل .  (26
زوجة امحد عبد ام بوياني االوىل وعببت اوالدا ماتوا صغارا وارهع هنلاة هلن : زريفلل   (21

اهأام من ا ليش االردني والهالهلة تزوجملا مهبلال ا لدا ملن وبللة ، وفتحية تزوجم ا ض
 والراهعة تزوجما اهو  ي  حم د امحد فراج من كفر باها .
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اهناء وهنتلني  4زوجة  الد حم د بوياني هي هنت اهراهيم عبد الكرا بوياني وعببت   (21
. 

 لللا يف زوجلللة اهلللراهيم حم لللد بلللوياني هلللي هنلللت حم لللود مصلللأفى بلللوياني ون تعبلللب و   (22
 الزرألاء واهتغ  اهراهيم معل ا .

 
 سكلة ال ق مير والدعان وبيقي

 من احكج ال قريم
 

( 1: ببق ام ذكرنلا اعلم ملن آل امحلد اهلو را  يف السلاوية وهلم األلارب آل السلوياني) افلام
( وال تعلللرف امسلللاء االهلللاء هلللني اجلللدادهم وهلللني امحلللد اهلللو را  يف السلللاوية ، 2وألعلللدام وهيبلللي)

 ل الشيوخ تؤكد اعم األارب وعصبية .لكن األوا
 
 ام حم د السوياني وألأ ه وألعدام ليسوا ا و  ولكنمم اهناء ع ومة . (1
بلنة كلوم آل هيبلي ملن آل السلوياني ،  15اما هيبي فلم يبر وسن عبد الكلرا بلوياني   (2

بللنة ، 15بللنة ، وحم للد علللي الصللنم 15هين للا اكللد ذللل  كلل  مللن اهللراهيم حم للد هللأاره 
 البيبي من الساوية واعت دة اواهلم وام اعلم . ذكروا ام آل
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 ب(-11قجرة يقم )
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باللة آل ألأ ه و)الدعا ( وهيبي / من اوالف آل 
 هرا

 1احمد ابو يان في الساوية
 

 ني           عه ام )ألأ ه(           هيبي               ألعدامحم د السويا     
 

 حم د                    فالم   4وسن                      3)الدعا (    ذيب  2حم د
 

 22بعديل  21هنت  امحد   5عبد ام                       6امحد                      
 

 23 د ل          11وجيل     2حم د        1ودحم                         
 

 باره   24عه ام  وامد  عيشل    2    3فيص +                                         
                         

 25اكرم      يوبف    نبي       حم د        ظريفل                          
   

 عبد              1عيشل                           12 عبد ام              11امحد
 

 14علي  عبدالرويم  وسن  يوبف  13حم د
            1عدفان+

 11هاهم               12عدنام  11امحد  16حم ود 15حم د                   
 واين        حم ود

         

 د   عبد ام   هكر   عبدام        حم ودع ر      عه ام   علي    حم                    
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 ب( :-11هوامش قجرة يقم )
 ضاعت االمساء هني امحد اهو را  والعالالة املتفرعة منل . (1
ويعللرف هللل )الللدعا ( ، زوجتللل امنللل وسللني حم للد مسيلل  . نسللب نفسللل الل الصللو    (2

كرية هلدل فريا يف اتفا  وص  هينل وهني حم ود عه ام الصلو  عنلدما  لدم يف العسل
الصلللو  مباهللل  زوج ملللن الببلللر وبلللل  نفسلللل هابلللم الصلللو  يف بللللالة احلكوملللة 
 وهذل  وص   أو يف االبم احلبيبي واالص  ام الدعا  هو اهن عه ام ألأ ه .

 زوجة ذيب ألأ ه هي هنت  ضر العيساوي املصري .  (3
 زوجة وسن ألأ ه هي بعاد حم د الشني  ولببما )والوه( .  (4
 يف ع ام .  (5
 عالشل مصأفى )عزوزا( هني . زوجتل  (6
 زوجة امحد هدير حم د هدير .  (1
 زوجتل  ولل هنت عبد ام حم د الدعا  .  (1
بكن ع ام وعبب ارهعة اوالد  : فيص  وثالثلة آ لرين زوجتلل زكيلل مصلأفى بلوياني   (2

 بنة . 62م عن ع ر 1/1/1221، توفيت هع ام وتزوج ثانية وتويف يف 
 عبب ولدين . (11
 ووتري . زوجتل فا  ل امحد  (11
 زوجتل هي  د ل  لي  عبد ام فريا .  (12
 عبب جسة اوالد : عدنام وارهعة آ رين .  (13
 م.1221عبب ولدين غه معروفني . نزل يوبف وا وتل ع ام وابتبروا  ا عام   (14
 تويف اعزها .  (15
 . ون يعبب .1211ألت  عام  (16
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يف الكويلت  زوجة امحد عبد ام دعا  هي يسره امحد ذيب ألأ ه ، كلام امحلد يع ل  (11
 .1221إ نزل ع ام يف ورب اخلليا عام 

 بكن هاهم ع ام وزوجتل هي هالل  الب يوبف عكا  .    (11
 يف أللبيليل .  (12
 زوجة عه ام هيبي هي هنت ع ل حم د هيبي  .  (21
زوجة امحد هيبلي هلي امنلل اهلراهيم وسلن عنايلل ، ألتللت امنلل اهلراهيم عنايلة يف وزيلرام   (21

ى هيتمللا وكسللرة بللا  زوجمللا الللذي ظلل  مبعللدا م هانفلللار ألذيفللة بللبأت عللل1261
 م .1211على اثرها حلني وفاتل حنو عام 

 هي ام حم ود مصأفى حم د بوياني .   (22
 هي ام امني عبد الرمحن صا  ووراني .  (23
 هي زوجة مصأفى عزور  الشني  وهي ام عالشة زوجة امحد ذيب ألأ ه .   (24
عالشلللل عبلللد ام بلللوياني  هلللي ام صلللا  يوبلللف صلللا  ولللالج ، وام ظريفلللة هيبلللي هلللي  (25

 12تزوجمللا امحللد ألعللدام هعللد وامللد هيبللي وعببللت منللل ارهللع هنللاة راجللع هلللر  رألللم 
 لتل  الشلر  .  5وهامش 
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 باللة ال ألعدام يف أللبيليل
 من احكج ال داود

 

: من ال اهو را  يف الساويل ك ا ذكرنا باهبا . ويلذكروم ام ال ألعلدام يف ا اروهلية  افلام
ر الغصلللوم و لللولكرم هلللم األلللار م . وينكلللر الأبيلللب صلللا  حم لللود ألعلللدام ملللن ا اروهلللية وديللل

صللاوب  تللرب التحاليلل  الأبيللة يف نللاهلس ألللراهتمم لبعللدام أللبيليللل ، ويللث ذكللر يل ام اصلللمم 
ملللن اخلليللل  واعلللم ملللن األلللارب ال هلللاور يف اخلليللل  ، وام جلللدهم كلللام امللله علللرب البعلللدام يف 

 ل ألعدام يف أللبيليل هم األارب آل ألعدام يف هاألة الغرهية . السمول الغرهية وذكر ام آ
هين ا ذكر اهن ع ل الأبيب هفيق ألعدام رليس ا باء مستشلفى  لولكرم الولدى هنلاة امحلد 

م ام ألعلللدام 1211يوبلللف ألعلللدام ملللن أللبيليلللل كانلللت مريضلللة يف املستشلللفى هألللولكرم  علللام 
 عصبية واألارب . وام اعلم . ا اروهية  وأللبيليل هم األارب وارج  هذا البول واعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12قجرة يقم )
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 باللة ال ألعدام يف أللبيليل / من اوالف ال داود
 

 قعدان ابو يان 
 

 1يوبفعبد الرمحن                                                             
 

                                                               2امحد                  13فا  ل  12نصره  11امنل  11وسن             
 

  5( هناة4)         4حم د   3عبدالرمحن     اهراهيم  15مصأفى 14وسني
 

    2 الد   1حم ود   1وسن   6هناة                    امحد       16وسن             
 ماهر                                                       

 

 صا      فؤاد     فتحي  11عبد الكرا                                      
 هاني                                              

 
 علي    اهرف    وايف عبد الرمحن    حم د                     

 
 علي      اهر    حم د      فايز           

 

 وسني   وسن   لي   اهراهيم                       
 

 عصام  جالل   امحد  حم د    ال  اهراهيم                 
 
 
 

 ( :12هوامش قجرة يقم )
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 زوجتل هي بار  اهو صب  محدام ومسي اهنما  ا "امحد الساره"  (1
زوجتل االوىل من فالميلل وعببلت حم لد واهلراهيم والهانيلة عالشلل عبلد ام بلوياني وعببلت   (2

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
 21م عللن ع للر 31/12/1221زوجتللل مللن صلله امسمللا امنللل زعللرور ، توفيللت الهالثللاء   (3

 بنة .
 زوجتل من فالميل.  (4
 اعاله . 2هن : راجع هامش رألم    (5
 ع   يف ليبيا ، إ ابتبر يف ع ام .  (6
  بيب.  (1
  بيب.  (1
 ممند  يف أللبيليل  (2

 زوجتل وِسن حم د داود االهبر . (11
هلللبر  ، عببللللت ملللن داود حم لللد االهللللبر هنتلللني عالشللللة ) ِولللنِحن ( زوجلللة داود حم للللد اال (11

وفا  ل . وهعد وفا  زوجما تزوجما اهراهيم حم د السوياني وعببت منل : حم د اهو علزاة 
 و فا  ل  زوجة حم ود السوياني .

زوجلللة عبلللد اللللرويم عبلللد الغلللافر جبلللاره ، كانلللت نصلللره  ألعلللدام متزوجلللة اوال عبلللد ا لللواد   (12
ل )مع يلللل( زوجلللة عبللد الللرويم االهلللبر  ، الهانيللة )ام حم لللد الأوهابللي وعببللت منلللل : امنلل

 ويوبف وداود االهبر ( . وعببت نصره من عبد الرويم جباره حم د وظريفل .
 زوجة عبد ام حم د بوياني . (13
 م ، زوجتل هي عالشل داود حم د االهبر .1251بكن يف  يم هال ة منذ عام   (14
 اوالده يف ارهد .  (15
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م . وال يللزال موجللودا هللو واوالده هنللاك لغايللة تللاريخ 1241بلل  عللام وهللو يبلليم يف يافللا أل  (16
 م .21/3/1222

م ،  1261ابللتبر عبللد الكللرا ألعللدام يف ع للام وكللام معل للا ويللث نللزل فيمللا ألبلل  عللام   (11
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

: مللن هلللد  هرهيللا نللواوي غللز  ، وذكللر يل امحللد حم للد احلللاج وسللن ام تللاجرا مللن آل عبللد  افددلام
الباري من غزه ذكر لل ام  تار هرهيا  يف عمد االجنليز كام من آل لبلاط وامسلل عبلد اللرمحن لبلاط .  

 يف غزه ونواويما . ( "1ك ا ذكر ام اصلمم من عشه  " األريزم)
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 

ط الددل علي لباط وابو حمد محمد القرعاو  الددل  سدر سدابا اوال ، ردم افتقد  الحداج حسدن لبدا
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 

م هداكر ال ف در اهلل 1212ر العاد الع مافي التر ي . وفي عام  الن بدة ،  ان تلل في اواخ
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 

وتددوفي محمددود فددي قلقيليدده وسددافر ابندده  محمددود حمددد القرعدداو  وعقبددت مندده فسددر  وبنددات
م عدداد الدددل عمددان  وسدد ناا وعقددا 1221فسددر  للعمدد  فددي ال ويددت ، وفددي حددرب السلدديج 

 ستة ابناء . 
وحدرني فالا عبد الرحمن الحاج حسن ان سبا تسميتام لباط هو ان كدهم  ان فاحا 

ع دداه مددا اياد فلقددا ا نددام ، ف لددا مندده كيرافدده حليبددا فقددال لدده : الحليددا ل بدداط أ    يددر وا
"لباط" . وت ر ان افلام من عرعر في الحجان ، واالفا افام من عشديرة اقريدمم   مدا ت در 

 سنة . 23ابو  ان  احمد محمد الحاج حسن  
 
1

51

642
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 أ(-13هلر  رألم )
 باللة آل لباط يف أللبيليل

 من اوالف آل داود
 1علي لباط 

 
 6احلاج وسن    5هنت    4هنت      3هنت    2فا  ل                     

 
 

   13يوبف  12حم د 11بعيد 11ابعد  2عبد ام  1حم ود    1عبد الرمحن     
                                                                  

   11بعيد  16وسن  15امحد  14صبحيل                          
 

 (له اوالد في البراني )  32هشام   وسام   ي       مسي             حم ود             
 

 2+ حم د     امحد   حم د      فرا                          
 

 تيسه   اياد   ع اد  عادل   عالء  حم د    اء    توفيق            
 

 صا    مصأفى     12فا  ل  11اهراهيم  عبد اللأيف      
 

 وكيه       23خلي   عميم   خلدون   خالد        
                                                          

 اللأيف   عدي                 درويش تبي الدين  اهرف    ألتيبلعبد                    
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 أليس         حم د                               
 

 ك ال      عزمي       عبد الرمحن                                                 
 ب(-15قجرة يقم )

 باللة آل لباط يف أللبيليل
 من احكج ال داود
 الحاج حسن

 

 15سعيد     محمد  يوسف    13اسعد  2عبد الرحمن  محمود  عبد اهلل        
 

 بنات 23عبد الرحيم   21ن يه 25نييسه 22امنه 21امين    
 

 ج(-15ياكع قجرة حم د  ع ر  عبد ام  هالل     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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 ج(-15قجرة يقم )

 باللة آل لباط يف أللبيليل
 من احكج ال داود
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 الحاج حسن
 

 يوسف  12عبد الرحمن  محمود  عبد اهلل  اسعد    سعيد   محمد             
 

   23فادف عسيسه 52 اهر  53حسين حسن 22امينه    22عائشه    21ل يسه 55امين
 51احمد

 
 حم د      امحد                   عصام حم د بالد رالد                                 

 
 كمال  عبد المعم  هشام  بسام عدفان      53ابراهيم       51فاكي      

 
  اهر  ايماب   36معاوية   نضال    الد    منذر   وسن         

                                                                          
 عدنام تيسهيوبف مصأفى حم د          31ماجد  وليد    ااد   فرا    هشار غازي 31وال 
 

 درويش   امحد واين   وازم  يابر   بعيد                                                 
 

 وال   نال     لؤي  امحد   ار    الد               امين          امحد                   
 

 زياد     مؤيد       ممند      امحد                                                 
 

 
 
 

 ج( :-15ب، -15أ ، -15هوامش قجرة يقم )
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والقرعداو  وتملّدل فيادا امك دا ونوج معظدم بناتده )فمل  سر سدابا(  وسد ناا هدو  -1
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 .
 ام عه ام امحد  ل من كفر  باها  . -2
 زوجة نوف  صا  نوف  )ن تعبب( .  -3
 زوجة عبد ام عبد البادر ويلوز ) ن تعبب( .   -4
 غه معروفل.  -5
 نزل أللبيليل .  -6
 زوجتل رفبة  روب من وبلل .  -1
 زوجتل هي باره عبد الراز  الشنأي .  -1
 زوجتل هي وِسن  عبد احلفيظ احلاج عبد ام الداود .  -2

هنلللاة ابلللعد احللللاج وسلللن : وِسلللن زوجلللة صلللبحي اهلللراهيم عنايلللة ، ووفصلللة زوجلللة   -11
هلليد  للدرج . وزوجللة ابللعد هللي بللعد  رهلليد  للدرج ارملللة مصللأفى وسللن حم للد ر 

هريلللم وعببللت مللن مصللأفى : وسللن . كللام ابللعد كاتبللا يف الللس حملللي أللبيليللل يف 
م 1222-1221عمللد الللرليس حم للد البلبيلللي عبللد الللرمحن وسللن صللربي يف اعللوام 

. 
 م .1211ألت  يف احلرب االوىل عام   -11
االوىل : امنل صا  محدام نزال وعببلت امحلد تزوج حم د احلاج وسن ثالص نساء    -12

ووسن وامينل )زوجة علي عبد ام اهو  ضر ( وعالشة )زوجة حم ود محد البرعلاوي 
"ام فخللللري" (  والهانيللللة:  هنللللت عنايللللة وعببللللت هنتللللني، والهالهللللة : بللللعاد عبللللد الللللراز  

 الشنأي وعببت اهناءه اال رين .
 م وامما ولو  هكر الباها .زوجتل هند عبد الرمحن مصأفى احلاج محدا  -13
 زوجة وسن حم د وسن احلاج وسن .  -14



226 

 )اهو رياض( وكام مؤذنا لل سلد البدا ، زوجتل لبنانية .  -15
--زوجة وسن حم ود احلاج وسن االوىل : من ألرب  وعببلت توفيلق ، والهانيلة :   -16

 من ِمْسكة  وعببت اال رين . ----
جتلل االوىل و فلا عبلد الفتلاح حم لد م  زو 1251هاجر بلعيد الللى الربازيل  حنلو علام   -11

هنللاة . والهانيللة هرازيليللة وعببللت  لفللا ، تللويف هنللاك حنللو عللام  1العبّللد )ام حم للود ( و
 م .1212

زوجتللل زكيللل عبللد ام وسللن لبللاط . ألتلل  عبللد اللأيللف عبللد الللرمحن احلللاج وسللن يف   -11
اه م ، وتزوجللت زوجتللل زكيللل عبللد ام احلللاج هعللده ا لل1241معركللة هيللار عللد  عللام 

اهللراهيم وعببللت مللن االول وجيللل و الللد ون تعبللب مللن الهللاني ، وتللزوج اهللراهيم  عبللد 
الللرمحن احلللاج وسللن عليمللا زوجللة ثانيللة هللي هنللت حم للد اهللو ديللل مللن الشلليخ مللونس 

 وعببت منل اهناءه .
 زوجة عبد ام يوبف العيلي .  -12
الهانويلة  زوجتل هي هنت ع ل مصلأفى . علني االبلتاذ  اللد ملديرا ملدربلة السلعدية  -21

 م .2/1/1221يف أللبيليل هتاريخ 
هنللاة ، والهانيللة هللي  2زوجتللل االوىل رمسيللل حم للود عبللد احلللاج داود وعببللت صللا  و  -21

 لأيفل حم د وسن لباط وعببت اال رين .
 ام غازي امحد حم د احلاج وسن .  -22
 ام وسن امحد وسن هعيب .  -23
 ام وجيل عبد اللأيف عبد الرمحن احلاج وسن .  -24
 م .1246زها متكمرها وهو يع   يف رأ  العني حنو عام تويف اع  -25
 زوجة صديق داود ولوي   )ام زياد(.  -26
 زوجة امني عبد ام وسن لباط .  -21
 ام فخري حم ود البرعاوي .  -21
 ام رهيد علي عبد ام اهو  ضر .  -22
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 زوجة وسن حم د احلاج وسن هي صبحية حم ود احلاج وسن  .  -31
 لباط . زوجتل امنل عبد ام احلاج وسن  -31
 م .1212م وتويف هناك عام  1261كام يع   يف العرا  منذ حنو عام    -32
 زوجتل هملل هاهم عبد حم ود وسن هريلم . -33
 زوجة ناجي وسن حم د احلاج وسن هي هنت حم ود محد حم د البرعاوي .  -34
 زوجة زهه حم د هعيب االوىل .  -35
ريخ ابتشلللللللللللللمد يف االنتفاضلللللللللللللة هرصلللللللللللللا  جنلللللللللللللدي ابلللللللللللللراليلي يف أللبيليلللللللللللللل هتلللللللللللللا  -36

 ( بنة .13عن ع ر يناهز )1/11/1212
م ألللرب 6/11/1212( بللنة هتللاريخ 21ابتشللمد يف االنتفاضللة عللن ع للر ينللاهز )  -31

علللر االردم هرصلللا  دوريلللة عسلللكرية ابلللراليلية وهلللو صلللاول الفلللرار الللللى هلللر  االردم  
 ويث كام مألوها للسلأاة العسكرية االبراليلية .

د داود ، تللللللويف غللللللزي يللللللوم االرهعللللللاء زوجللللللة غللللللازي هللللللي فا  للللللل عبللللللد الللللللرمحن حم لللللل  -31
 ( بنة .62م عن ع ر يناهز )11/1/1226

 م . 1/4/1222تويف حم ود بعيد احلاج وسن يف ع ام يف   -32
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 ال ف ر اهلل / اقايب ال لباط .

 )من الشيخ موفم(
من الشيخ ملونس / نلواوي يافلا ، وبلبق ام ذكرنلا اعلم األلارب ال لبلاط ملن أللبيليلل  افلام :

عاملا  161وال البرعاني من كفر باها . وألبلملا ملن هرهيلا / نلواوي غلزه جلاءوا منملا ألبل  حنلو 
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 

م هسللبب اوللتالل اليمللود لللبالدهم ، وهللاجر ال نصللر ام اىل 1241منمللا عللام النكبللة  النللا 
م ، وكللام علللي امحللد نصللر ام ألللد زار األللار م يف 1241أللبيليللل وابللتو ن اكهللرهم فيمللا عللام 

ألأاا غزه وذكر ام ابم األار م هنلاك ال األريلزم واعلم ألبلملا ملن رلال احلللاز  . واالصل  ملن 
من هالد  وارزم الةك انية هشلر  رلال ايلرام وام هلذه الببالل  أللد ابلل ت  رال بوريا وألبلما

 وكانت متعصبة للدين ، ووسون ابالمما .
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 (11قجرة يقم )

 باللة ال نصر ام
 ف ر اهلل

 

 توفيق 
 وسني                                                            

 

 تيم                                                                1امحد          
                                            

 محمد                                                                         
 

حسددددن  يقدددديد   احمددددد   عبددددد اهلل     5ل سددددي    توفيددددق   الحدددداج علددددي    محمددددود      
      2عبدالرحيم

 فالا                             يبحي     
 

 فسيم   سليم      سميا    سمير    3كمال    سسيان            كااد 
                                                                

 نصر ام                                             
 

 امساعي          5امني    اهراهيم  4)امحد فؤاد(                    
 

 حم د                  ار                            
 

 

 ( :11هوامش قجرة يقم )
 زوجتل عالشل يوبف محد نوف  من أللبيليل . (1
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 تويف ون يعبب .  (2
م احلللاج وسللن لبللاط ، تللويف توفيللق امحللد نصللر ام . وتزوجللت ارملتللل زوجتللل امنللل عبللد ا  (3

امنلللل هعلللده امحلللد حم لللد احللللاج وسلللن لبلللاط وعببلللت ملللن االول "ر لللي "  ، وملللن الهلللاني 
 غازي وا وتل . 

 زوجة )امحد فؤاد( هي امنل ألابم صا  امحد داود .  (4
 زوجة اهراهيم هي هنت ابعد اهراهيم عياط .  (5
هللليد اهلللراهيم رهللليد داود . ويع للل  جملللاد يف االملللاراة العرهيلللة زوجلللة جملللاد هلللي هنلللت ر  (6

 م 1221املتحد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال البغدادي يف أللبيليل
 من احكج ال داود



311 

مللن هغللداد يف العللرا  ، وكللام كهلله مللن اهلل  هغللداد ألللد نللزح عنمللا اىل مصللر فللرارا مللن افددلام : 
واوتلوهلا وابلبأوا الدوللة العبابلية عللى وجل املغول الذين غزوا الدولل العبابية وها وا هغلداد 

م . فنللزح كهلله مللن اهلل  هغللداد )ومللنمم ال 1251هللل املوافللق  656يللد هوالكللو املغللويل  عللام 
البغللدادي يف أللبيليللل ( ونزلللوا هلبلليس يف مصللر . وهبللوا فيمللا آيل عمللد حم للد علللي هاهللا وولللده 

لباهةل وجندوهم هلالبو  فملرب اهراهيم هاها ويث  البوا اهايل هلبيس وغهها هدفع الضرالب ا
حنلللو بلللتة االف مصلللري آيل فلسلللأني وبلللكنوها يف الرهلللع االول ملللن البلللرم التابلللع عشلللر ملللن   

م وممللن فللّر آيل مصللر مللن هغللداد امحللد هللن اخلليفللة املستعصللم العبابللي 1131 – 1111بللنة 
ونّصلللب  ليفلللل فيملللا ولعللل  ال هغلللدادي مبصلللر ملللن ذريتلللل ، وكلللام أللللد  لللرج ملللن هلبللليس ارهعلللة 

هخا  من ال البغلدادي نلزل ملنمم امحلد اهلراهيم البغلدادي أللبيليلل ونلزل يوبلف وحم لد اهنلا ا
م   اعللة يف  لليم الللربيا ( . 1215علللي هغللدادي يف ألأللاا غللزه )ويوجللد مللن ذريتم للا االم 

م الللللى بلللحاب يف هلللر  1241ونلللزل عبلللد العزيلللز هلللن حم لللد يف صلللفد وهلللاجرة ذريتلللل علللام 
 االردم وبكنتما .

حم د هغدادي على هلر  آل البغدادي من األلار م يف غلزه ورد فيملا ام جلد آل ووص  ماهر 
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 

)زين العاهدين( هن احلسني هن علي هن أ   اللب  وامنلا فلعفر ليس هو حم د الباألر هن علي 
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 

جعفللر يف  لحللل والربجللني هنللواوي  الأيللار وهللو جللد هللد ثعلللب يف صللعيد مصللر ، ومللنمم هنللو
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 

للللرمحن وذريتم لللا يف ، وعللللي ذريتلللل يف غلللزه ، وراهلللع عبلللب حم لللد وعبلللب عبلللد احل يلللد وعبلللد ا
هلبللليس مبصلللر ، وا و لللا عبلللد العزيلللز ذريتلللل يف بلللحاب وكلللام أللللد نلللزل يف صلللفد اوال ك لللا ورد 

 اعاله .
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 (13قجرة يقم )
 ال البغداد  / في  مه

 
  1بغداد 

 

 52عبد الااد  
 
 

        3عبد اهلل       3ابراهيم           1       5علي    2م  سل           
 

 حم د          يوبف )تاهع الصفحة الالوبة(                         
 سىعي                                                                                  

 علي                 حم ود        امحد  وسام   صالح  حم د    حم ود                                                    
 

احمددددد            احمددددد  عبددددد الددددرحمن     محمددددد   عبددددد    1عبددددد الادددداد             
   الستاح 

 جماد          حم د                                                                                           
 يوبف      1عبد الفتاح            حم د                            ك ال           

                     

عددوض       ا ددرم       فتحددي  عبددد ال ددريم   عمددر                  علددي         احمددد      
 اياد
 هي م     عبد الستاح عمر         محمد                كمال      محمد   محمد      محمد   
 حاتم                    يحيل      فادي         محمود                ايمن      يامم     عبد  

 اياد                     محمد     فائ          مروان                وليد  
 حم د         يوبف              يوبف حم د  ماهر                                             
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 وسن        امحد               زياد                                    
 حم د   وليد     ماهر                                                                                                                      
 عبد اللأيف علي امحد حم د عبد الناصرع اد   حم د    اياد   رهاد    عاد                    

 احمد   1عبدالرحمن +    2+                                   1هشام +   2خالد+ 
 (13قجرة يقم )

    في  مه تابع قجرة ال البغداد  
 علي                                              

 
 ديوبف                                                                            حم       

 

 اهراهيم                            لي                  حم د       علي    حم ود             
     عبدالفتاح صربي                                                                                

 لي    الد يوبف اهراهيم        عبداحلافظ عبدالعزيز امحد  حم ود      حم د     ع
 عالء                                         ع ر

 عبد ام 
  لي    هاني    حم د                                                    رأفت 

 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      
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                                                امحد         حم د                  وسام                          صالح                
 

 هكر    ضياء     ابامل علي  عبدالرويم صال       امحد عبيده  محزه يوبف             
 

 (13تابع قجرة يقم )
  ال البغداد  في سحاب في قرف االيدن وم ر -تابع قجرة ال البغداد   
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 بغداد 
 عبد الااد    

 
 6عبد ام      5اهراهيم          4         3علي    2مصأفى                        

 
 عبد ام                                        حم د                                   امحد   

 
 )تييته في م ر((      عبد الرمحن )تييته في سحاب(     عبد العزيز )تييته في م راحل يد  عبد  

 
 عبد   امين    انور                                       عبد ام حم د  اهراهيم         

 

 وسد        حمسن               وسن                 وسني                     
 

 ماجد                            وسني علي  عبد الراز   حم د          
 حم د         وسني           وسن                                          

 
 معت م     مايوب    حلمي    دييد    عمر    علي     كمال        

 

 اوسام                                                                     
 

 عبد الراز    حم د    عدنام               وليد           
 

 ع ر                    امحد    وسني   يوبف   يونس         
 

 (13تابع قجرة يقم )
    تابع قجرة ال البغداد  /سكلة ال البغداد  في قلقيليه
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 2امحد البغدادي 
 

 بيد                                               
 

      15حم ود  14حم د   13فا  ل   12علي   11وسن   11احلاج وسني        
 

 35عالشل    31امحد  21يوسف        31امينل 12ديل بع 36امحد 11زريفل 11منره  16زينب 
 

 23هريفل   22عزام    ماجد   يابر                       حم د  21وسني   هغدادي
ناللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   ايللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاد                                                                          
 34بعديل
 غالب ماهر   الد  رالد                             نادر              حم د     امحد        
 نبي                                                                   غيث      

 21ابعد  26عريفل  25فا  ل  24رهيد                      
 

  32بحيل ص  31عالشل   31منر                            22كام              21وسن
 

 هاهر عصام  هسام  33ايماب  اء  عالء  نسيم رهيد  رهاد ع اد       مازم هابم يابر
 

 كام   حم د     امحد      حم د     امه      ع ر  ادهم   أليس      علي     منر
 
 
 
 
 

 (:13هوامش قجرة يقم )
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هلن وسلني ويعرف هابلم جعفلر وهلو : جعفلر "حم لد البلاألر " هلن عللي زيلن العاهلدين  (1
هللن علللي هللن ايب  الللب .)ويف هللذا االبللم  أللو راجللع الشللرح يف اصلل  آل البغللدادي 

 يف الصفحة االوىل اخلاصة  م ( .
 نزل يف غزه . (2
 نزل يف غزه . (3
 غه معروف امسل ونزل يف مصر .  (4
 نزل يف أللبيليل .  (5
 نزل يف غزه .  (6
 ن يعبب .  (1
 وهو يع   واليا رليس هلدية الربيا .  (1
يل ولل اهناء عم واألارب نزل هعضمم ألأاا غزه وتزل ا لر  صلفد وروللت نزل يف أللبيل (2

 م اللى بحاب هشر  االردم ، وهبي ا روم يف هلبيس يف مصر .1241ذريتل عام 
تللزوج احلللاج وسللني البغللدادي ارهللع نسللاء االوىل مللن يافللا ن تعبللب ، والهانيللة وسللنل   (11

ن ام الفحللم ارملللة ا يللل ا للوهري مللن بللاأليل عببللت ولللد مللاة صللغها والهالللل مللرا ملل
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 

م فتزوجملللا وسلللن 1236( ، وابتشلللمد صلللا  فلللريا يف ثلللور  اهلللراهيم عبلللد بلللوياني 
 عبد بيوياني وعببت منل عبد الكرا وفتحية .

 ن يعبب . (11
 زوجة علي بيد امحد هي عديلل موايف .  (12
 هي ام حم د مصأفى  هي    .  (13
تزوج حم د هغدادي عديلل موايف ارملة ا يل علي  وعببلت ملن عللي : ابلعد ورهليد    (14

 ومن حم د يوبف.
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 جة حم ود هي مرا من ام الفحم .زو   (15
زوجة  ابعد علي هغدادي ، وكانت تبول ام اود األار م رول  رلاال ونلزل صلفد ،   (16

واتصلت امرأه من ع ام هال البغدادي وهلا ا ت وابم اهيما حم د توفيلق  البغلدادي 
 م وبكنوا رام ام . 1226وجاءتا اىل الضفة مع زوجيم ا مع السلأة بنة

 مد موايف .زوجة بليم وا (11
زوجة وسن عبد الكرا بلوياني ) ام عبلد الكلرا وفتحيلل( وكانلت زريفلل متزوجلل ألبللل  (11

 صا  عبد ا بار فريا وعببت منل  د ل ) زوجة اهراهيم عبد الكرا بوياني ( .
 زوجة عبد البادر وسن عامر .  (12
 زوجتل هنت حم د بليم موايف .  (21
 عنبتا .. زوجة يوبف هغدادي هي عيشل عبد الرويم من  (21
زوجتللللل هللللي صللللديبل هنللللت عبللللد الكللللرا وامللللد مللللوايف . تللللويف يللللوم السللللبت املوافللللق   (22

 ( بنة .54عن ع ر يناهز   ) 6/4/1215
 زوجة امحد وسني هغدادي .  (23
زوجلللللة رهللللليد هغلللللدادي االوىل : هلللللفيبل الفحللللل  ملللللن عنبتلللللا وعببلللللت زريفلللللل ام منلللللر   (24

يف وعببلللت كامللل  ووسلللن العاهلللديش ملللوايف ، وزوجتلللل الهانيلللة : زهلللره حم لللد ألابلللم ملللوا
 وثريا ) زوجة علي امساعي  ألراألع ( .

 زوجة امحد عبد الفتاح الشلش .  (25
 زوجة حم د عبد الفتاح الشلش .  (26
 زوجة ابعد علي هغدادي هي زينب وسني هغدادي .  (21
 زوجة وسن رهيد هي هنت اهو مين من فلل .  (21
 تويف اثر مرض وهو هاب وزوجتل هي عزيزه حم د عوده .  (22
 أتني االوىل فمي ل بعيد بليم موايف وعببت اوالده والهانية من جيت .تزوج امر   (31
 زوجة صا  وسنني . (31
 زوجة امحد حم د صا  عامر .  (32
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 ويعرف هابم ابعد .  (33
زوجة يوبف وسنني علي  ا ر وكانلت ام بلعديل  وهلي فا  لل وسلن اهلو ذيلاب   (34

ملن االم   متزوجة مصأفى اهلو زيلد ملن فللل وعببلت اهلراهيم وهلو ا لو بلعدية وامحلد
، ووضللر اهنللل ابللعد مللن ع للام يسللول عللن وديللع وسللنني )اهللن ع تللل ( وألاهلتللل يللوم 

 م  وعرفتل هيت وديع .23/2/1226
وهلللللي ام عبلللللد ام وسلللللن بلللللالمل الفتلللللووي وام وفيةلللللل زوجلللللة حم لللللد بلللللليم ملللللوايف    (35

 الهانية. 
 زوجة امحد وسني هغدادي هي هريفة يوبف حم د هغدادي .  (36
 ي زوجة عه ام امحد عامر .امينل وسني هغدادي ه  (31
زوجة امحد حم ود هغدادي هي فا  ل وسلن اهلو ذيلاب ارمللل مصلأفى اهلو زيلد ملن   (31

 اعاله ( . 34فلل )راجع اهلامش 
مللن ذريللة جعفللر هللن حم للد البللاألر )وللليس اهنللل لصلللبل ( مللن اعبللاب احلسللني هللن علللي   (32

 اهن اهلي  الب وسب زع مم .
 
 
 
 
 
 
 

 ةال ابو حسنين وحجول / الم ايو 
 من احكج ال داود
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: مللللن مصللللر ، مللللن العامريللللة مللللن ضللللواوي االبللللكندرية ولعلمللللم مللللن هللللد  عللللامر هللللن  افددددلام
صعصلعة البيسللية ملن هللد هللالل هلن عللامر ومللن هلد مشللرف هلن االثللب  هللن هلالل  هللدلي  كنيللة 

 اهو مشرف الود اجدادهم .
د حم لد عللي ألدم جدهم وسن وسنني من مصر مع كهه من املصلريني الللى فلسلأني  يف عمل

 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  

 بل واعم ألب  ذل  من مصر  . وام اعلم .وسنني اهو ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ( -13قجرة يقم )
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 باللة آل ولول ومصأفى اهو وسنني
 حسنين
 
 1حسن 

 
   3مصأفى                    ب(-13قجرة يقم اكع)ي وسنني                       2علي    
 
 

 5)ولول(      ام السعد 4وسن    
 

     6علي  1فا  ل  2بعديل   1اهراهيم
 
  16غسام  امني  15اهراهيم 14ع ر 13بفيام 12حم د 11عب           11نصر 
 
 مامحد    حم د              ماهر                       هناة علي   عبد ا  
 

 بالد  زياد  بليم  اهراهيم  ثالر  غسام    لي      مسه    حم د    علي    امحد
 

  11مشرف    يوبف     11حم د                     عبد العال   23زاهي 22يوبف 
 

 حم د      21امحد   21فا  ل  12عبد الرمحن                                1عبدالرمحن +
 

 د الرحمن هي م ماهر هشام                      يوسف  احسان   اقرجعكء فوي  عب
 

 عيد   فضي    وسن   وسني   علي     1     1                                           
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هلللللللر  رألللللللم     باللة آل وسنني املصارو 
  ب(-16)

 حسنين
 
 1حسن 

 
 وسنني                                  3مصأفى                                2علي    
 
        21حم ود         21عالشل         26وسني       25صفيل            24نصره    
 

   51احمد   55فالا    52محمد        51علي  53خديجه 22يوسف
 

 )ياكع ال سحة الكحقة(              31امحد 36حم د 35وسني
 

 44اهراهيم     43حم د   42(هناة  امحد 5مشمور هاهر فيص   ي                 )
                                                                        

   حم ود46بلي ام علي 45عه ام غامح عبد الغدوسني       ثالر                       
 

 يوبف  صا    اهراهيم  وسن  نضال  جابر  نادر حم د         يوبف
 

  عبدالفتاح 41عبدالرويم ع رمناض       لي             ناصر                              
 

 13سعيد   52محمد  52ير     م  سلافم      محمد        من
 

 علي          مهبال   هريف  عه ام وجيل                  
  11م  سل        محمد      ماكد   علي  وكياه               
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 ليابراهيم     محمد   عبد الرحمن   ع                                               
 ب(-13تابع قجرة يقم )

 تابع سكلة ال حسنين الم ايوة
 
 

 )اهو صبر(34امحد                     33صا                                  32حم د 
 

 اهر      نبي وسام  وسنني   ز                               
 

 اكرم   صا    حم د  هادي ع اد     صا    غازي حم د عبدالرمحن      
 

 ( هناة  1)    41صبر       ماجد       الد        ااد    حم ود     حم د      
         

 ايماب     امحد           وليد            حم د    امحد      
 

 51هنت     42زي  جماد   ماجدتوفيق   يوبف    غا         
 

 حم د   ال ناصر                         امين    
                  

  الد                         فيص     
 ب( :-13أ ، -13هوامش قجرة يقم )

 نزل أللبيليل )وكنيتل اهو وسنني ( وغلب هذا االبم على العاللة  . -1
 )وكنيتل اهو ولول ( . -2
 اهو ِمشرف( .)كنيتل   -3
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)ولللول( وهلللو ا لللو منلللر موبلللى محلللد مللن االم .زوجتلللل بلللعاد عللللي البغللل  ملللن هيلللار   -4
 عد  ، ا ت وسني البغ  .

 زوجة وسني وسن اهو وسنني .  -5
زوجتللل هللامية علللي امحللد وللالج . ألتلل  علللي وسللن ولللول واهنللل بللفيام يف وللرب   -6

ا يف نزووم للا م يف غللار   للالر  علللى السلليار  الللت كانللا يسللتبالع1261وزيللرام عللام 
 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 .  -1
 زوجة علي وسني وسنني .  -1
توفيللت بللعدية ولللول عنللدما بللبأت يف هئللر مللاء أللبيليللل وهللي تنشلل  املللاء ويللث   -2

 هعد اهمر عند تنةيف البئر يف زمن االتراك . اعار جانب البئر وا رجت عةاما
زوجتلل مللن آل ماضللي ملن جبللع ) نللواوي ويفلا ( و للرج للع لل  يف الريلاض حنللو عللام   -11

 م .1211
 زوجتل هنت عبد اهلادي حم ود عبد اهلادي من هاألة احلأب .  -11
 تويف  ادص به يف هر  االردم ، زوجتل مصريل  .  -12
م يف غلار   لالر  1261رب وزيرام عام ألت  علي وسن ولول واهنل بفيام يف و  -13

 على السيار  الت كانا يستبالعا يف نزووم ا اللى ناهلس ألرب هلد  الفند  .
 يع   يف امريكا . -14
 عبب هناة ، ع   يف السعودية وبكن جّده .  -15
 بكن مرج احل ام من ضواوي ع ام وهو صيديل .  -16
 عبب هنت .  -11
ملزرعلللة أللللرب الزيلللب / نلللواوي عكلللا م الللللى ا1241يكلللىن )اهلللو االبلللود( هلللاجر علللام   -11

( دومنللا ونللزح اهنللل حم للد اللللى لبنللام 151وابللتو نما وكللام ألللد هللّلر هيللار  لللل فيمللا )
م . وأللللد تلللزوج 1241واوالده وهلللم يف  للليم علللني احلللللو  يف جنلللوب لبنلللام منلللذ علللام 

يوبللف مصللأفى اهللو وسللنني زوجتللني : االوىل مللن دار النيلل  مللن يافللا وعببللت عبللد 
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فا  لل )زوجلة يوبلف وسلني وسلنني( . والهانيلة ملن دار علوض ملن الرمحن وحم لد و 
املزرعلة وعببلت امحلد وكلام ليوبلف امللذكور ا لو   ألتللوا او فبلدوا يف احللرب العة للى 

م مللنمم عبللد العللال ومشللرف وعبللب كلل  واوللد منم للا هنتللا وألللد تزوجتللا 1211عللام 
 من اغراب . 

 م .1261بكن ناهلس حنو عام   -12
 ام وسني وحم د وامحد .زوجة يوبف وسني وسنني   -21
 بكن  يف املزرعة ألرب الزيب .  -21
 بكن يف ع ام .  -22
زوجة زاهي عبد يوبف اهو مشرف هي هنت محاد  )حم د علي وسلني وسلنني( .   -23

 م .1261وبكن زاهي أللبيليل هعد ورب عام 
 زوجة عبد ام يوبف نوف  )ام حم د( .  -24
 زوجة امحد وامد اهو علبة الهانية )ام حم ود ( .  -25
 وجتل ام السعد هنت علي وسن اهو وسنني .ز   -26
 زوجة صا  احلالج )ام يوبف( .  -21
تلللزوج حم لللود وسلللنني زوجلللة ملللن أللللاألوم )فا  لللل اللللوادي(  يف احللللرب العة لللى بلللنة  -21

م وبلللللكن هللللللدها أللللللاألوم . وكلللللام الشلللللخ  اذا تلللللزوج غريبلللللة يلللللتخل  ملللللن 1211
ب . وكللللام يف العسللللكرية يف البللللانوم العه للللاني فتللللزوج املللللذكور مللللن ألللللاألوم هلللللذا السللللب

 أللبيليل فاألنعتل زوجتل ام يسكن ألاألوم فانتب  اليما وتويف فيما .
 زوجتل ام اوالده فا  ل يوبف مصأفى اهو وسنني .  -22
 زوجة اهراهيم اهو مِحّو من كفر باها .  -31
 زوجتل فا  ل وسن ولول . -31
 م إ ابتبر يف عو ام .1261نزح اللى ع ام عام   -32
 .زوجتل عالشة ابعد علي هغدادي   -33
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)يكللىن اهللو صللبر ( زوجتللل االوىل ألربصللية وزوجتللل الهانيللة فوزيللة امحللد بللعاد  وهللي ام   -34
 اوالده هابتهناء حم د وهنتني فاممم البربصية.

 زوجتل راهعل علي وسني وسنني .  -35
 زوجتل فا  ل امحد وسني وسنني .  -36
 زوجتل هنت عبد الرويم عبد ام  لف .  -31
 ام داود محوده . )يكىن اهو َعبس( . زوجتل هي ورده عبد  -31
 )يكىن محاَده( زوجتل هنت ع ل يوبف .   -32
 يكىن اهو عرام ، زوجتل هنت ع ل يوبف .  -41
 زوجة فيص  وسني يوبف اهو وسنني .  -41
 بكن دير الغصوم وتويف فيما .  -42
 م .1241بكن الدير بنة   -43
كلللام يكلللىن هاحللللاج اهلللراهيم . بلللكن  للليم  لللولكرم وكلللام مؤذنلللا لل خللليم تلللويف علللام    -44

 يف املخيم .م  1262
 م .1211حماضر يف جامعة النلاح منذ عام   -45
 بكن صويل  يف االردم .  -46
تزوج ع ر اهراهيم اهو وسنني هنت امحد )اهو صبر ( وسني وسلنني وامملا ألربصلية   -41

م  وكلام يع ل  يف العلرا  وهلىن منلزال يف ولي كفلر 1216. ونزل أللبيليل ولوايل بلنة 
م ، وتلويف 1221عد ورب اخلليا ووايل بنة باها هرألي أللبيليل وعاد اللى أللبيليل ه

 بنة . 52م عن ع ر 22/3/1221فيما مساء االود 
)وهلللو ملللن ام ألربصلللية وللللل ا تلللام ملللن املللل (  ألتللل  اعزهلللا يف تللل  اللللزعة هلبنلللام علللام   -41

 م  .1216
 م  .1211ابتشمد ماجلد اعزها يف ع لية عسكرية ألرب عر االردم عام   -42
 من   وم  .زوجة فتحي مصأفى امحد هشاراة   -51
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 ال الجرمي في قلقيليه

 من احكج ال داود وقريم
ملللن مصلللر . ويلللدل امسملللم "جرملللي" اعلللم ملللن ألبيللللة جلللرم . وجلللرم ملللن ألحألللام ملللن افدددلام : 

الي ن وهو هنو جرم وامسل ثعلبة هن ع رو هن الغوص هن  ي ملن ألبيللة  لي البحأانيلة اكهلرهم 
الدأللة يف عبسلام وكفلر عبلوط ، والعويصلاة اليوم هبالد غز  وملنمم : آل الشلوا يف غلز  ، وآل 

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 

ويف عملد حم لد عللي وغههم كهه . وكانت فر  من جرم  ي ألد د للت مصلر وابلتو نتما . 
هاهلا علاد كهلله ملنمم اىل فلسلأني ك للا ذكرنلا بلاهبا ومللنمم آل ا رملي ويلث نللزل ألسلم مللنمم 
يف أللبيليللل ود لللوا يف محللولتني . فللد   آل نللايف ا رمللي يف وامولللة داود ، ود لل  آل علللي 
وحم لللد وحم لللود ا رملللي يف واموللللة هلللرا ونلللزل فريلللق ملللن آل ا رملللي ديلللر الغصلللوم . وولللدص 

هللني آل ا رمللي وآل احلللوتري يف أللبيليللل رولل  علللى اثللره فريللق مللن آل ا رمللي اىل مصللر   صللام
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 

 ن جرم رهام عرب العزازمة  يف هئر السبع .معد هن عدنام وام اعلم وم
يف ذكر اخلرب عن ببب روي  آل اهو  اهتل ا رمي وآل عللي ا رملي اىل مصلر ولدثد امحلد 
حم للد احلللردام وجللّدي عبللده عبللد ام احلسللن وغللههم  انللل وللدص  صللام هللني آل ا رمللي وآل 

نلت عبلد اللرويم عللي احلوتري على البيادر كام ذل  هسبب تعرض هلباب ملن آل احللوتري لب
ا رملللي ومشاكسللللتمم هلللللا وهللللم :  ضللللر امحللللد ولللوتري ) وسللللب روايللللة اهنللللل  عبللللد الللللرويم ( 
ويوبلللف )اهلللو الفسللليخ( امحلللد ولللوتري ( اللللذي  ألللب تلللل  الفتلللا  ملللن اهيملللا فلللرفض  لبلللل ، 
فللذهب مغضللبا واوضللر بلليفا وعللاد ومعللل  اهللن ع للل وسللني وسللن وللوتري وكللام عبللد الللرويم 

م عالللدا مللن العسللكرية ومعللل مسللد  . وكللام واألفللا هبللاب داره فما للل ا رمللي هللاها ألويللا وكللا
يوبللف امحللد احلللوتري هسلليفل  وضللرهل 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 
وتلللويف عللللى اثرهلللا يف ذلللل  اليلللوم وكلللام  اللللدعا  هلللن امحلللد احللللوتري فاصلللاهتل رصاصلللة يف عينلللل

عريسللا ألريللب عمللد هللالزواج . وا تبللو عبللد الللرويم ا رمللي يف هيللت حم للد احلللردام وابللتلار هللل 
فخّبو   وابعفل من جراول . وهاجم آل احلوتري وآل هرا هيوة آل ا رمي وعبوهلا و رهوهلا 

ملللن أللبيليلللل اىل الشللليخ  وهلللرب آل حم لللود وحم لللد وعللللي ا رملللي واأللللار م اهلللو  اهلللتة ا رملللي
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 

إ اىل هال لل م اىل أللبيليل 1241محولة داود ، ورو  آل حم د وحم ود ا رمي يف ورب عام 
وبللللكنوا  لللليم هال للللة . وال تعللللرف صلللللة البراهللللة هللللني اجللللداد عللللالالة آل ا رمللللي يف أللبيليللللل 

 املذكورين ادناه يف الشلر .
اهو  يل  ا رملي ملن بلكام الشليخ ملونس ، هلاجر علام  1111: ومن آل ا رمي  مكحظة
م ( وثالثلللة م الللللى  للليم  لللولكرم وعبلللب :  يللل  وجابلللر وبلللامي )وهلللم ملللن ا1241النكبلللة 

 ا رين من زوجة ثانية .
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 (11قجرة يقم )
 سكلة ال الجرمي

علي الجرمي                   ابو خاقته                                         1
 2الجرمي

 
 سيد              ابو فكح    حسين   فكن                          محمد       محمود  

 

 حم د   عبد ام    2 ضر    6علي             5اهراهيم               نايف     3عارف
 

 امحد   عبد الرمحن   عبد الرويم   عبد ام                              4حم د      حم ود
 
     13يوبف  11امنل   12مصأفى    حم د  11بعاد   2زريفل   1صاحلل  1امينل  
 

عبلللللللد  12وويلللللللد 21جملللللللاد  11 اللللللللب 11عبلللللللداحلليم 16 اللللللللد  15امحلللللللد  14حم لللللللد
 21الرويم

 
 ماهر   ع ر   نضال        ع ار       22فار             

 

 كرا           
 ماهر رالد واين وليد 23حم د  24هريف  نزار  ع اد  امحد          هنت)عزهاء(  هنت

 ( :11هوامش قجرة يقم )
 غه معروف االبم . -1
م وبللكنوا البللاهر  ومللنمم  ضللر  اهللو 1211رولللوا مللن أللبيليللل اللللى مصللر حنللو عللام   -2

 صالح اهو  اهتل زوجة بلي ام السعد   .
 بكن ناهلس وتزوج عارف ا رمي امنل عبد ام علي الغول .   -3



321 

م ، وزوجتللل هللي فا  للل رهيبللة 1255حنللو عللام  يللدعى اهللو الوليللد وألللد بللكن هال للة  -4
 حم ود وسن النا ور ، وهي فا  ل اهو عبيد من كفر باها وامما عيشل من يافا .

تللللزوج نللللايف ا رمللللي زوجتللللني االوىل : صللللفيل مصللللأفى اهللللو علللللي عللللوده وعببللللت :   -5
مصأفى وحم د وامنل وبعاد وزريفل . والهانية : هنت ألنهي وعببت : صاحلل )زوجلة 

اهللو زيللد ( وامينللل )زوجللة  عللل احل للوي( . وآل نللايف ا رمللي مللن اوللالف آل وامللد 
 داود البباىل يف أللبيليل  .

 م وكانوا يف محولة هريلم .1211رو  هو واوالده آيل الباهر  يف مصر حنو عام    -6
كانللللت امينللللة نللللايف متزوجللللة  عللللة احل للللوي )مللللن محللللا (  كللللام عسللللكريا يف ا لللليش    -1

(  اوالد  مسلللي  3حللللرب االوىل بلللكن بللليدنا عللللي وعببلللت )العه لللاني وهعلللد انتملللاء ا
م رولوا اللى ارهد  وتزوجملا هعلده كايلد عبلد 1241وعبد ام وا ر ، ويف ورب عام 

 الناصر ولوي  .
كانت صاحلل نايف متزوجة وامد اهلو زيلد ملن بليدنا عللي )وآل اهلو زيلد ملن علرب    -1

د عبلللد اللللرمحن وحم لللد ( اوال3فلسلللأني وهلللم ملللن فللللة وألبلملللا ملللن مصلللر ( وعببلللت )
ألتال جنوب وبلل عندما ا لق االبراليليوم الرصلا  عليم لا علرب  لط وأللف ا لال  

م وكانللا هللالعني 1251و للا مللارّام  يف الأريللق مللن عللزوم عت للل اللللى أللبيليللل حنللو عللام 
متلولني ، والولد الهالث هو عبد ام الذي هاجر اللى ارهد وزوجتل هلي هنلت عه لام 

 أللبيليل . امحد الفيومي من
 زوجة جرب ابعد من بيدنا علي .  -2

 زوجة علي عبد الراز  نّور .  -11
 زوجة اهو عليام موبى مسعود الفيومي .  -11
( بلللنة . 111م علللن ع لللر ينلللاهز )25/2/1221تلللويف حم لللد نلللايف يلللوم االرهعلللاء   -12

تلللزوج اوال فا  لللل الغضلللبام ملللن  لللولكرم وعببلللت وويلللد وجملللاد إ تلللزوج امينلللل محلللد 
 ( وعببت عبد الرويم .25يونس )راجع هامش 
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تللويف اعزهللا ويللث اورألللل زكللي توفيللق زهللرام هاهللعال النللار يف ألللش البيللدر الللذي كللام   -13
 نال ا عليل .

 م .1/1/1222تويف حم د مصأفى نايف يوم ا  عل   -14
 زوجتل عالشل عبد ام حم د محد جعيدي .  -15
 وهو مدير معمد لتعليم املساوة وغهها من العلوم يف ناهلس .  -16
 د يف دمشق .موجو   -11
 وهو صيديل كام يع   يف الكويت .  -11
تللزوج وويللد حم للد نللايف ثللالص نسللاء  االوىل : هنللت علللي حم للد نللّور و لبمللا هعللد   -12

هلمر ونصلف ملن اللزواج ، والهانيلة : هنلت عللي حم لد يوبلف علامر وعببلت : حم للد 
وهنللللت وتوفيللللت عبللللب الللللوالد  ، والهالهللللة :  هنللللت جللللاهر عبللللد السللللالم مللللن  للللولكرم 

م 11/11/1225اوالده اال للرين وهنللت . تللويف وويللد نللايف يللوم ا  عللة  وعببللت 
 ( بنة .11عن ع ر يناهز )

بكن جماد  يف  ولكرم . وكام معل ا يف اودى مداربلما وتلزوج فريلده يوبلق عبلد  -21
 ام اهو لبده مدير  مدربة فرديسيا يف  ولكرم .

ر . وتللويف يف م ، زوجتللل  تللام حم للد صللا  صللو  هللاو 1261نللزح اللللى ارهللد عللام   -21
 م.13/3/1226ارهد  هتاريخ 

( 35م عللن ع للر ينللاهز )1/1/1221تللويف فللار  امحللد نللايف يللوم ا  عللل هتللاريخ   -22
 بنة .

 تزوج حم د وويد هنت امحد عبد الكرا اهو هنية من عزوم .  -23
 زوجة امحد يوبف جاهر ذره .  -24
هللللا  دار يلللونس مللللن كفلللر بللللاها أليللل  هللللم مللللن البالمسلللة وأليلللل  ملللن اوللللالف دار العر   -25

 ولعلمم مصريوم .
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 ال الحكج
 من احكج ال داود 

" وهلي ألريلة  ملن أللرى حمافةلة احملللة يف مصلر "الحلوج  من مصر . ولعلمم من هلد افلام : 
، ولعللل  هلللذه التسللل ية جلللاءة ملللن وللللا البألللن او لعللل  بلللكاعا ملللن ذريلللة احللللالج الصلللويف 

اصلللل ألبلل  ذللل  مللن اهلل  هيضللاء العراألللي ، وامسللل اهللو مغيللث احلسللني هللن منصللور احلللالج . و 
فللار  . نشللو هوابللط يف العللرا  ، 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 

هللام . وألللد امللم ونيللف واهللو البابللم النصللرا هللاذي  واثنللوا عليللل وجعلللوه مللن احملببللني العللارفني 
هللالكفر الألللوال كللام يبوهلللا ووكللم عليللل هاالعللدام وألتلل  هبللاب الألللق يف هغللداد يللوم الهالثللاء يف 

هلللل دوم ام يهبلللت عيلللل ملللا يوجلللب البتللل  ك لللا ورد يف تلللاريخ اهلللن  312/ذي البعلللد  علللام 24
(  22/   1 لكلللام ، وأللللد اهلللار البشلللهي اىل تزكيتلللل )علللن الأببلللاة الكلللربى للشلللعراني م

ب اىل هلد  احللوج : الفبيل العان هالفرالض هماب الدين امحد هن يوبف هن حم لد اهلو وينس
 هل . 162هل وتويف يف الباهر  بنة 111العبا  احللوجي السهجي ،ولد هاحمللة بنة 

م اىل ع للام ون يبللق مللنمم اوللد يف أللبيليللل ، وكللام فريللق مللنمم ألللد  1261رولل  ا للرهم عللام 
 م 1241العرا  وارهد وغهها هعد عام  غادرها ألب  ذل  للع   يف
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 (12)قجرة يقم 

 ال احلالج / من اوالف ال داود
 

 الحكج 
 

 فالم                                            فالم                    
 

 15صا    14زينب    13 لي                                  1امحد                 
 

     6لأيفل  5بعيد  4علي  3فا  ل 2هنت
 

 12ابراهيم   11فعيم  2احمد  2سمر  1قمسي
   

 ا و  5+ 11علي  
           11عزيزه   16عبد ام                                         

 

   عبد اللأيف  ال ي  12بعدو    11 لي                 
                                    1عبد ام +             

 
 ِوِسن           22يوبف     21زريفل                                              

 
 24حم د          23صا               زهره                    

 
 ( :12هوامش قجرة يقم )

 من الفتوح . زوجتل وسنل (1
 تزوجت يف وبلل .  (2
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 تزوجت يف الفتوح .  (3
تزوج علي امحد احلالج اوال زوجة من بل ل وعببت امحد إ تزوج  زوجلة ثانيلة هلي   (4

بل ى ا زار ملن يافلا وهلي ا لت عللي ا لزار وعببلت رسلي ومسلري وهلاميل) زوجلة 
 علي وسن ولول ( . 

م ، زوجللة بللعيد  1256و عللام نللزح بللعيد احلللالج واوالده اىل ارهللد وابللتو نوها حنلل  (5
 والج هي وسن صا  والج وتزوج ثانية  .

 ام وسن العديل من العبابية .  (6
م ، تللويف رسللي هبغللداد 1252هللاجر رسللي ومسللري احلللالج اىل هغللداد وللوايل عللام  (1

 م . 1211وعاد مسري اىل ع ام وبكنما هعد عام 
 . 1انةر هامش رألم  (1
 م .1241نزل ع ام عام  (2

 ( ا و  ا رين .5حلالج ولل )هو اهن رسي ا  (11
 م .وع   يف ا  رك . 1256بكن ارهد حنو عام   (11
 بكن يف ارهد .  (12
زوجتلللل عيشلللل يوبلللف بلللعاده وكانلللت عيشلللل بلللعاده متزوجلللة ألبللللل عبلللد الغلللافر عبلللد   (13

 ا واد بلي ام وعببت منل حم د )الباروط( وعببت من  لي  عبد ام وعزيزه  .
 الرويم العدل .ام حم د علي العدل وام ولوه عبد   (14
 زوجتل عالشل وسنني وسن اهو وسنني .   (15
 زوجتل زريفل صا  والج .  (16
 وهي ام وسن عبد الكرا بوياني .  (11
 زوجة  لي  هي زهره يوبف والج ، تويف االثنام هع ام .  (11
 زوجة بعدو هي  تام يوبف امحد ووتري ولل عبب .  (12
21)  
 زوجة عبد ام  لي  والج . (21



325 

ريفللل وامللد هيبللي وعببللت صللا  وحم للد وزهللره . إ تللزوج تلزوج يوبللف احلللالج اوال ز   (22
فا  لل امحللد يوبللف ألعللدام ون تعبلب وهللي ا للت زريفللل هيبلي مللن االم  وامم للا هللي 

 عالشة عبد ام بوياني .
 زهره يوبف والج  هي زوجة  لي  عبد ام والج .   (23
 ية.وص  على هماد  الدكتوراه يف السيابة وع   حماضرا يف ا امعاة االمريك   (24
 

 ال حموده
 من احكج ال داود

: ملن محوللة زيلد ، انفصللوا علنمم اثلر ا لراج ا حلوط ملن أللبيليلل والتحبلوا هلآل داود  افلام
واجليللت ا حللوط عللن أللبيليللل  يف اوا للر البللرم التابللع عشللر هعللد ام أصللاهوا دم ويللث ألتلل  

عللليمم محايلل  اوللدهم  هخصللا مللن آل داود واجللربوا علللى ا للالء عللن أللبيليللل هعللد ام تغلبللت 
 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 

  . 
 

 بم  ا : ويوجد يف العرب ألبيلتام  ذا االمكحظة :  
 هنو جحش هأن من مذوا البحأانية ا و  هد  ي . (1
هنللللو جحللللش مللللن هللللد ابللللد العدنانيللللة والللللت مللللنمم زينللللب هنللللت جحللللش زوجللللة    (2

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 .

 
 

 ( 12) قجرة يقم



326 

 سكلة ال حموده  / من احكج ال داود
 1حموده 

 
  3داود                                                       2 ضره                   

     
 6عيسى                      5عبد ام                      4هاديل                

 
    1لأيفل      1بعديل                                                                   

 

 14هريفل     13عبد الكرا    12ورده  11عبد الرويم  11زريفل   2ناجي     
 
 16فخريل    15فخري  
 

 امحد    2يوبف +  21داود    21ناجي   ع ار    محوده               عبد ام    
 

 25  24  23مما  22امنل     1حم د +   12(هناة 2) 11حم د   11وصفي     
    +2           +1 

            

 عبد الكرا          ممدي            الد                                    
 

 ( :13هوامش قجرة )
زوج هليخل البلوا  ون يعبلب وكانلت متزوجلة ألبللل وكام لل اهن عم امسل اهو عويضل ت -1

 هخصا من الفتوح وعببت منل ولدا امسل  ألابم الشيخة .
 زوجة عبد ام ذها  .  -2
 زوجتل  عيشل محدام صب  .  -3
 وهي زوجة امحد اهو  لي  من را   ه  .  -4
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زوجتللل محللده  ليلل  غللامح مراعبللل مللن را   للهه وا تمللا  ضللر  زوجللة حم للد مسللعود   -5
 ادوه  من وبلل .يابني مر 

 زوجتل بعاد حم ود مبسوط ألراألع .  -6
 توفيت عزهاء.  -1
 زوجة امحد وسني ألراألع .  -1
زوجللللة نللللاجي هللللي وصللللفية حم للللد امحللللد عللللوده ، وتللللويف نللللاجي محللللوده هللللاها مبللللرض   -2

 االبتسباء وهو يتعاجل يف ههوة  .
 زوجة يوبف عبد ام  نبوز محاد .  -11
هالرياضلة ويلعلب كلر  البلدم والدهكلة يف كام عبد اللرويم )اهلو وصلفي( محلوده مولعلال    -11

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 

ملن  امره يف ذل  واصب  ملداوا لل واويل  واالهلعار الدينيلة فألبلل اصلحاب االعلرا 
احنلللاء الضلللفة الغرهيلللة وألألللاا غلللز  الويلللاء وفالملللم ، وانتملللت تلللل  احلفلللالة هبيلللام 

م وزوجللللة عبللللد الللللرويم محللللوده هللللي هنللللت عبللللد ام هللللاويش 1211االنتفاضللللة عللللام 
املعللروف هللايب السللعيد املبادبللي  مللن هيللت دجللن ألللرب يافللا  . تللويف عبللد الللرويم ليلللة 

 ( بنة . 11م فلو  عن ع ر يناهز )21/2/1222الهالثاء 
 زوجة مصأفى علي وسني وسنني .  -12
تزوج عبد الكرا محوده ارمللة ا يلل نلاجي هعلد وفاتلل وهلي وصلفيل حم لد امحلد علوده   -13

. 
 زوجة حم ود السباح .  -14
 زوجتل زكيل يوبف عبد ام  نبوز محاد .  -15
 زوجة صبحي يوبف  نبوز محاد .  -16
 زوجتل هنت )حم د بعيد( عبد الرويم بويلم .  -11
 ي نسرين اهراهيم حم د مساره عليق األرا .زوجة حم د ه -11
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 هناة عبد الرويم محوده هن :   -12
 جنالء زوجة علي امحد ألراألع . -1
 ريا زوجة تيسه عبد الرويم  لف .  -2
  تام زوجة داود عبد الكرا محوده .  -3
 كفى زوجة صا  علي  ضراوي .   -4
 ميامل زوجة هشه حم ود حم د لفلوف نوف  .  -5
 . من يأا ----ممديل زوجة   -6
 م .25/11/1222امساء وهي معل ل )عزهاء( لغاية  -1
 توفيت عزهاء . ----  -1
 هديل زوجة هخ  من يأا .  -2

 زوجة داود هي  تام هنت ع ل عبد الرويم . -21
 زوجتل لينا صبحي يوبف فريا .عبب ولدين .  -21
 زوجة مروام صب  .  -22
 مما  زوجة ماجد بعيد هرط .  -23
 زوجة هريف امحد هناعل .  -24
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 الجحوم عائكت من
 : ببق  ذكر اصلمم وتارامم يف الصفحاة الساهبة . افلام

 (23قجرة يقم )

 1فروا عشه  ا حوط
 
 

 11آل  نشريل  5آل نّور        4آل مسحام          3آل ا رم        2آل محوده   
 

 علي                      3عيسل)قلويت(                                         
 

 موبى                        حم د                                        
 

 1حم ود             11امحد    اهراهيم عوض العاجز  صا      1عيسى
 
 ن يعبب    نذير      2هناة 4 لي    عيسى       
 
   

 11آل فراج 16آل عليام 15آل صب   14  البواريط عبا 13آل مربل 12آل هاويش
 
 

 ( :23هوامش قجرة يقم )
 ام اجداد عالالة ا حوط املذكور  اعاله ليسوا ا و  وامنا هم األارب  . -1
 ( .12قجرة يقم )د وا يف محولة داود انةر    -2
 يف جللوليل .  -3
اللللى أللبيليللل )اهللو هلللويت ( كللانوا يف الشلليخ مللونس وألبلمللا نزلللوا يف ألوصللني وعللادوا   -4

 م .1241عام 
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 د لوا يف واملة زيد .   -5
 )يكىن هشلويت( .  -6
 م ون يعبب .1241نزح اللى ارهد عام   -1
 م .11/11/1256ابتشمد يف معركة املركز  ليلة   -1
 منمن زوجة  الد حم د عبد الفتاح  ل  نزال .   -2

ديللة هللو معلللم يف مدربللة الوكالللة هبلبيليللة . عللني صللا  موبللى هلللويت عضللوا يف هل  -11
م يف عمد رلليس البلديلة املؤأللت غسلام ضلراغ ل وابلت ر يف هلذا 1225أللبيليل عام 

 م .1222املنصب يف عمد الرليس معروف زهرام واىل االم 
) العللزوني( )يف جللوليللل ( ، مسللوا هللآل العللزوني الم جللدهم بللكن غاهللة العزازنللل زمنللا  -11

ية    يف أللللللللرب ع للللللللل ، ولللللللدثد ذلللللللل   ليللللللل  امساعيللللللل  عبلللللللد ام )عبيلللللللد(  نشلللللللر 
( هنللللاة مللللن زوجتللللني االوىل : مللللن دار الللللرايب 1( اوالد و)6م ولللللل )22/1/1222

( هنلاة والهانيلة : ملن دار ا لالد ملن  لولكرم 1( اوالد وتلويف اولدهم و)5وعببت )
( ا للو  وا للت تزوجمللا فللالم  للل 5وعببللت ولللدين وهنللت وهلللت وخلليلل    نشللريل )
اوالده عبلا  ، وام  ليل   نشلرية  اهو وللة وباكن جللولية واصللل ملن هلديا وملن

وا وتل هي هنت حم ود هاويش ، وكام امساعي   نشلرية  تلارا مللد  ارهعلني بلنة )يف 
 جللولية( .

( هنللللاة ون يعبللللب اهنللللاء ومللللنمن 2)يف جللوليللللة( ومللللنمم حم للللود هللللاويش عبللللب )  -12
 زوجة امساعي   نشرية .

 يف السوافه نواوي غز  .  -13
ي امللا هللم فينكللروم اعللم مللن ا حللوط ويللذكروم وسللب روايللة توفيللق هللاكر جعيللد  -14

 اعم من آل اخلويل يف ارتاح .
د لوا يف آل وساين يف محولة هريلم وينكر صبحي موبلى صلب  وآل صلب  كلوعم   -15

مللن ا حللوط ويبللول هلليوخ مللن آل بللعاد  وغللههم اعللم مللن ا حللوط وام اعلللم . 
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صلب  ام آل صلب  هلم  وذكر اهو هشه امحد البداوي عن  التل بعديل زوجلة موبلى
 األارب آل محود  .

 يف كفر  ال .  -16
من كفر باها وسب األوال اهو الزغالي  عبد الرمحن بلي ام محد نزال وحم لود ع لر   -11

 صويل  واهو زكي بعيد وسن جعيدي وهم ينكروم ذل  .
 
 

 ال فريج في قلقيليه
 من احكج ال داود وقريدم

 
رأ  العللني ( وألبلمللا مللن مسللحل وألبلمللا مللن  : مللن عشلله  فللريا يف كفللر ألابللم )هللرألي افددلام

ألريللة ا نيللد غللريب نللاهلس ،  للرج اجللدادهم منمللا لسللبب مللا ونزلللوا ألريللة مسللحل هللني هللديّا وكفللر 
 ألابم .

واألاموا فيملا وببلة ملن اللزمن ، إ  رجلوا منملا هسلبب دم ويلث ألتللوا بلبعةل ملن  صلوممم يف 
ل  وابلتبروا فيملا وهلم : صلا  عبلد ام املسلد ونزللوا كفلر ألابلم ، إ أللدم هعضلمم الللى أللبيليل

فللريا واوالده ، وعه للام الصللو  ،  إ حلبمللم هعللد زمللن حم للد اهللراهيم نللوار  الللذي تللزوج عزيللزه 
صلللا  اخلأيلللب ملللن الصلللبارنة ملللن أللبيليلللل وبلللكن معملللا يف أللبيليلللل وكلللام متزوجلللا ألبلملللا زوجلللة 

وهنللت امسمللا زغلولللل هبللوا يف   ا للرى مللن كفللر ألابللم ولللل منمللا اهنللاء   هللم : اهللراهيم وبللليم ومنللر
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 .
 
 
 

 أ(-21قجرة يقم)
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 باللة آل فريا
 فريج

         
 1عبد ام                                               

 
 2عبد الرويم ب(          -21)ياكع قجرة اهراهيم )نواره(      ب(-21ياكع قجرةالصو )     

                                                                   

 5فالا                                                                                     
 

    1عبد ام             6عبد ا بار       5امنل    25ابعد     4ولي ل          
 
  14صا   13فا  ل   12يوبف      1امحد           عالشل   
 
   11صبحي 16يسره   15عفيف     11اهراهيم 11حم د 2ابعد 
 
 يوبف  صا     الب   يعبوب   

 

 هالل    صا      يوبف  ابحق     لؤي  معتصم   26هناة6
 

  12 لي   11يوبف                                                      
 

 21 د ل    21امينل    23منر    22يوبف                                       
  

  24هناة5 لي   نبي   امحد  حم د  اهراهيم                                                
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 أ( :-21هوامش قجرة يقم )
 وسب رواية صبحي فريا . -1
وسب بلالة دوالر احلكومة )الأاهو( اما وسب رواية صبحي فلريا فامسلل عبلد   -2

وانتبلل  منمللا اللللى مسللحل ، ام ولعلل  عبللد الللرويم هللو اهللن عبللد ام . وكللام يف ا نيللد 
 واألأعل اود الشيوخ ارضا يف كفر ألابم وانتب  هنوه اليما .

 كام صا   يف مسحل وانتب  منما اللى كفر ألابم ومنما جاء اللى أللبيليل .   -3
 وهي ام يوبف حم ود الصو  .  -4
 زوجة وسني علي  ا ر داود الهانية .  -5
 ادي ملحم .نزل يف محولة داود . زوجتل  د ل امحد عبد اهل  -6
 نزل يف محولة هريلم .  -1
زوجلللة  ليلللل  عبلللد ام فللللريا وكانلللت متزوجللللة اوال امحلللد امساعيلللل  اهلللو رلللللل وللللوتري   -1

 ( .31ياكع قجرة يقم )وعببت منل هناة . 
 تويف يف الربازي  . -2

 تويف يف الكويت ولل عبب نزلوا ع ام.  -11
 تويف يف الكويت ولل عبب نزلوا ع ام.  -11
 ريا هي وفيةة عبد مصأفى اهو علي عوده .زوجة يوبف عبد ا بار ف  -12
 زوجة حم ود حم د بالمل ألراألع .  -13
م هللللرألي كفللللار بللللاها يف تبادلللللل ا للللال  النللللار مللللع اليمللللود . 1231ابتشللللمد عللللام   -14

وزوجتللل هللي زريفللل وسللني امحللد هغللدادي .وعببللت منللل  د للل )زوجللة اهللراهيم عبللد 
ليمللود ، تللزوج وسللن م ويللث ألتلللل ا 1231الكللرا السللوياني( وهعللد ابتشللماده عللام 

 عبد الكرا بوياني ارملتل زريفل البغدادي وعببت منل عبد الكرا وفتحيل .
 م.1221وعاد اللى ع ام يف عام  1261كام يع   يف الكويت منذ حنو عام    -15
 زوجة حم د وسن اهو االألرم .  -16
 زوجتل فدوى منر  لي  فريا .  -11
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 م .1211ألت  يف احلرب العة ى   -11
 عد فريا .زوجتل هي عالشة اب  -12
 متزوجل رج  من جيو  .  -21
 زوجة عبد ام حم د الدعا  .  -21
عبب هنتا وزوجتل عفيفلل امحلد فلريا ، بلكن ا بل  اهللاري هع لام ، وبلكن اوالده   -22

 اهو عليا هع ام .
 زوجتل هنت ابعد بلي ام السعده .  -23
معروف ملنمن : فلدوى زوجلة صلبحي يوبلف فلريا وزوجلة صلا  حم لد صلا  امحلد   -24

 داود .
 والف ابعد فريا آل داود .   -25
هناة صبحي فريا : ناديلل زوجلة هنلام عبلد الكلرا علبلل ، نلوال زوجلة هلريف حم لد   -26

عنتلللوري ، لينلللا زوجلللة عبلللد ام عبلللد الكلللرا محلللوده ، وصلللال زوجلللة حم لللد عللللي امحلللد 
 للدرج وهللي مألبللة عبللد ام رفيللق نوفلل  ، لبللىن زوجللة حم للود اهللراهيم ملحللم ، بللالده 

 صب  .زوجة عادل بليم 
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 ال فّواية وال وع / فريج من  سر قاسم
 من احكج ال فمال وقريدم

:  ببق ذكرهم مع آل فريا يف صفحة بلاهبة . املا اصللمم ألبل  ا نيلد فغله معلروف  افلام
وال تللزال عللالالة مللنمم يف كفللر ألابللم ومللنمم آل مسللعود . وآل نللوار  يف أللبيليللل ولفللاء آلل  

 ونس( .نزال )ديوام آل ي
   

( :  توجد عشلالر هابلم فلريا يف هلر  االردم وهلم فرأللة ملن ا بلور ملن الكعاهنلة 1) مكحظة
من هد صخر  ، وصخر ملن جلذام البحأانيلة  . وفلروعمم هنلاك )نلواوي الكلرك( : اهلدهلة ، 

 وا ود  ، والزهه ، والعويداة ، واخلنام وهم هدو .
وهللم َوَضللر  . وتوجللد عشلله  هابللم فللريا يف  وتوجللد عشلله  فللريا يف وللورام وهللم مللن الللذياب

هلللويكة / رلللال  لللولكرم مسلللل وم ويف هيلللت حللللم وهلللم مسللليحيوم وملللنمم اليلللا  فلللريا رلللليس 
م . وال تعللللرف هلللل  توجللللد صللللة ألراهللللة هللللني هللللذه العللللالالة املختلفللللة 1221هللللديتما يف عللللام 

 االماكن ام ال . وام اعلم .
 ريلم .: وآل الصو  هؤالء ولفاء آل ه (2مكحظة )
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 ب(-21قجرة يقم )
 سكلة ال فّواية وال وع في قلقيليه

 فريا 
 

 عبد ام 
 

 1الصو )عه ام(              أ(-21)ياكع قجرة نّوار             عبد الرويم               
 

 اهراهيم             
 

 2حم ود                                                               1حم د              
 

                                            5يوسف    15فايمه 12قسيقه  حسيظة  نهره  11فمر  13سليم  2ابراهيم  11احمد
 

     1ساي      3نهير     3ه ب ري   1ن لولة احمد                                      
 

 سمير       سامر    بندي                                                                  
 

 نبي    مصأفى  رهيع    حم ود   يوبف                                               
 

 محمد           احمد                                                 

 
هنلللت   21وسلللد 21هنلللت 12 يللل    11نلللور    11 لللال    16حم لللد  15هنلللت  انلللور 

22 
       +4 
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 ب( :-21هوامش قجرة يقم )
 وهم غه الصو  من آل هاور زيد "والصو  " لبب عه ام. -1
 زوجتل ولي ة صا  فريا .   -2
 زوجتل زهره حم د اهراهيم نّوار  .  -3
 عبد ام اهو كساب جعيدي .زوجة امحد هي هنت حم د   -4
 زوجة عبد اللأيف درويش اهو عذهل .  -5
 زوجتل هي هنت الشيخ امحد الشيخ صا  صربي .  -6
م هعلد غيللاب 1226علاد بلمي  يوبللف الصلو  اللللى أللبيليلل يف هللمر هلباط عللام   -1

 بنة .  31دام 
زوجتلللل االوىل ملللن كفلللر ألابلللم وعببلللت اهلللراهيم وبلللليم ومنلللر وزغلوللللة وزوجتلللل الهانيلللة   -1

 عزيز  صا  اخلأيب صربي ام ) امحد  وزهره وفمي ل ( .
 يف كفر ألابم .  -2

 يف كفر ألابم .  -11
 يف كفر ألابم .  -11
 زوجة يوبف حم ود الصو  .  -12
 زوجة امحد حم د امساعي  املصري .  -13
ملللن يافلللا  ، تلللويف امحلللد  -----)يف أللبيليلللل ( زوجلللة امحلللد حم لللد نلللّوار  هلللي هنلللت   -14

 م .21/1/1221املذكور يف 
 نور من آل نصر ام نصار من  ولكرم . ويع   مدربا .زوجة ا  -15
 زوجة حم د امحد نّوار  هي هنت مصأفى حم ود  ل من كفر باها ويع   مدربا .  -16
 زوجة  ال امحد نوار  هي هنت كام  حم ود وسني عويضة .  -11
 يع   يف اهو ظيب ممندبا .  -11
 م .1212يدر  يف كندا منذ عام   -12
 زوجة حم د عبد الرويم الس ام. اودى هناة امحد نّوار  وهي  -21
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 زوجتل  ولل  الد حم ود امحد اهو علبل .  -21
 اودى هناة امحد نّوار  وهي زوجة هاهم حم د الشيخ عيسى صربي .  -22
 زوجة بامر زهه هي ديانا عزيز امحد علي ملحم .  -23
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 ال هعيب
 من احكج ال فوف  / حامولة داود 

 
شعيبية يف ديلر غسلانة نلواوي رام ام . ونزللت  اعلل ملنمم يف هلروألني :  من عشه  ال افلام

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 
  االبللالم ودعيللت تللل  البلللد  هللامسمم "ديللر غسللانة" نسللبة اىل الغسابللنة ك للا ديللر غسللانة ألبلل

مسيلللت جباهللللا جبلللال غسلللام . ولعللل  الشلللعيبية أللللدموا ملللع الغسابلللنة وابلللتو نوها معملللم  كلللم 
 البراهة الم الغسابنة من هد جفنة  هن ع رو  هن عامر من هد مازم هن االزد . 

عللللامر هللللن عبللللد ام هللللن ماللللل  هللللن نصللللر هللللن االزد والشللللعيبية رمبللللا نسللللبة اىل هللللد هللللعيب هللللن 
البحأانيلة . ألللدموا معلا اىل هللذه اللبالد ألبلل  االبلالم وبللكنوها ، ومسيلت ألريللة جفنلة / نللواوي 

 رام ام هابم جد الغسابنة جفنة هن ع رو املذكور  ، وام اعلم .
ن إ رول  منملا وكام عبد ام هلعيب أللد نلزل علزوم  / هلرألي أللبيليلل واأللام فيملا ملد  ملن اللزم

 اىل أللبيليل وبكنما . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (22قجرة يقم )
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 سكلة ال قعيا
 من احكج ال فوف  / حامولة داود .

 
 عبد اهلل قعيا

 
 2عيشل               1وسني                  وسن                   

 
 3فا  ل                      

 
           

       1ظريفة         6حم د                     5امحد   4فا  ل                
 
 

 وسن  يوبف عدنام  عادل  نع ام  ع ر  وسام  
 

 غسام   عبد احلليم  بمي   يوبف جماد  مصأفى    1زهه                         
 

 عماد             عمر                                       اياد    نياد   اسامه          
 

  لدوم         حم د         الد                  حم د     رز          ادي     
 
 
 
 
 

 ( :22هوامش قجرة يقم )
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تللزوج وسلللن عبلللد ام هلللعيب اوال :  ضلللره مصلللأفى نوفللل  وعببلللت فا  لللل وظريفلللل .  (1
  عللى اثلر بلبو ما يف هئلر ملاء أللبيليلل البلدا . وتلزوج وسلن وتوفيت  ضلر  امللذكور 

 هعيب هعدها : عزيزه عبد ام يوبف نوف  وعببت حم د وامحد .
وهللي زوجللة امحللد اهللو راجلل  مصللأفى نوفلل  الهانيللة وهللي ام اوالده حم للد وعبللد الللرويم  (2

 وفم ي وعبد ام وعبد الكرا . وكانت متزوجة ألبلل ا اه وسني مصأفى نوف .
 هي زوجة عبد ام علي السفهي االألرا .و  (3
 وهي زوجة حم ود فار  نوف  )ا م بليم( .  (4
 زوجتل زريفل عبد ام وسن لباط .  (5
 زوجتل هي زريفل حم ود صا  ووراني .  (6
 وهي زوجة )حم د فار  نوف ( ام فايز .  (1
زوجة زهه هعيب االوىل هي هنت وسلن حم لد احللاج وسلن لبلاط .وعببلت اوالده .   (1

 هانية هي هنت اهراهيم ذيب بعسع ون تعبب .وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آل احلوراني
 من احكج ال الجعيد  في حامولة داود
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مللن عنلللر   (1): مللن وللورام ك للا يللدل امسمللم وهللم مللن عشلله  احملاميللد جللاء جللدهم  افددلام

هعللوم وهلم ألراهة يف املس ية الصغرى ك ا ذكر ذلل  حم لد يوبلف ولوراني علن هلن ع لل اهلو 
ده امحد صا  ووراني الذي ذكر لل ام آل احلوراني  يف املس سلة كلانوا يلزوروعم ويبوللوم هحا

اعلللم األلللار م وورد ذكلللر احللللوراني يف املس سلللة الصلللغرى نلللواوي غلللز  يف كتلللاب هالدنلللا فلسلللأني 
للدهاغ ام جدهم يدعى اهراهيم احلوراني من عنلر  هعللوم واصلل من احملاميد يف ولورام وانلل 

م ونللزل اوال املسلل ية  الكبلله  إ انتبلل  هللو واهنللاؤه اىل مكللام 1111نللاك حنللو عللام جللاء مللن ه
كيللللو مللةا علللن الكبلله  وذلللل  هعللد ام وأللللع  صلللام 3املسلل ية الصلللغه  وبللكنوها  وهلللي تبعللد 

بلللنة( ام اصللل  15هيلللنمم وهلللني اهلللايل املسللل ية الكبللله  . وذكلللر يل عللللي حم لللد ألشللل ر نوفللل  )
ىل أللبيليلل للع ل  وابلتبر فيملا وامسلل امساعيل  وتلزوج وسللني احللوراني ملن ولورام جلاء جلدهم ا

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 

 ل  نزال.  هذا اللبب الصبا هذريتل آل احلورانية من آ
ويف روايللة ضللعيفة عللن هعللض آل احلللوراني ام اصلل  جللدهم مللن هاألللة احلأللب )وال يعرفللوم اصلللل 
ألب  ذل ( وانل تزوج هنت هخ  ووراني وا لق على اهنالما اوالد احلورانيلة إ ولّرف  االبلم  
اىل احلللللوراني وال افلللللى ضللللعف هلللللذه الروايلللللة  الم ابللللم احلورانيلللللة ا للللللق  علللللى اهنلللللاء عه لللللام 

 ى نزال فبط .مصأف
وام االرجلل  ام جللد احلللوراني وامسللل وسللن امساعيلل  احلللوراني هللو مللن وللورام ومللن احملاميللد امللا 

 عن اص  احملاميد فمم من ألبيلة هد بوليم من أليس عيالم العدنانية ك ا ورد يف عاية 
 

1

. هللذا وتوجللد عشلله  مللن  6ويف تللاريخ العللرب الهللن  لللدوم الللد  15االرب للبلبشللندي   
احملاميللد يف ام الفحللم ومللنمم مللن بللكن جنللني . وجللد احملاميللد ك للا ورد يف تللاريخ اهللن  لللدوم 

دهلاب  حم ود هن  وب هلن هبيلة هلن وهلاح هلن علامر هلن جلاهر هلن فاتل  هلن رافلع اهلن 6الد 
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اهللن رهيعللة  هللن زغللب هللن جللرو هللن ماللل  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 .

 أ(-25قجرة يقم )
 سكلة ال الحويافي

 1ي محمد الحوياف
 

 2اسماعي  
 

 حسن                                            
 
  5هنت     ب(-25)ياكع قجرة يقم 4صا     3يوبف                      
 

 11هريف     2عبد الكرا   1عبداللأيف     1وسني     6حم د         
 

 حم د  ااد ماجد   معاذ        هوكت      انور                                       فريد
 

 علي  عصام  هسام  حم د
 

 ايف نياد محمد    خلي   مراد  ابراهيم  فالا   12عمر 11يوسف في   
 محمد  حممه 

 
 42هناة 4ارام    يزم     عيسى                         
 
 

 ب( -25قجرة يقم )
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 سكلة ال الحويافي
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 1محمد الحويافي 
 

 2اسماعي  
 

 حسن                                            
 
  5هنت                4صا              3يوبف                      
 

احمد   11عبداهلل13عبدالرحمن 13محمد 11ودالحاج محم 15عميمه 
   23عائشه 12سعيد12

   45هناة5                                                    21زريفل       
 هالل   معاويل   يوبف            43يابر       22عالشل     
 بامي      وليد      اكرم                                                                 23      
 امحد            عدي      نضال                    24فمي ل      
 رهيد                                                       وليد عالء  الد حم د  مصأفى       
 هشام           صا       22امني        25رهاد      
 31تيسه     32هحاده                                                            ال          
 فرن   زيد                         41حم د   41هالل              ع اد  اياد   رياض  ااد                  مسه     
 ع ر      
             33يسره 32عبلل 31 ولل           يابر              اياد  فؤاد  عبد الرويم   ممند       
  الد     
 هشه    35فا  ل  34ك ال  عاأللل   31عادل   عدنام  ال حم د  44هريف       26 اهر     
                           21عبد الرويم  

  عقي    53امين             فايوف                               نياد  م  سل     
  51محمد

 

 يوبف                                          لؤي     بعيد    بعد 21غالب عديل مروام عدنام امحد
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 ب ( :-25أ ، -25هوامش قجرة )

 من عنلر  بب  عللوم من هالد وورام ولعلمم من احملاميد من بليم العدنانية . -1
 نزل يف أللبيليل  .  -2
ا  لللل يوبللللف عبللللد وسلللن وكللللام متزوجلللا ألبلمللللا : هنللللت زوجتلللل الهالهللللة ام اوالده : ف  -3

مصأفى هلني  وعببلت امينلل ام هلحاده امحلد صلا  ولوراني ، وزوجتلل الهانيلة عزيلز  
ابلللعد جبلللاره ون تعبلللب . هنلللاة يوبلللف وسلللن ولللوراني : امينلللل زوجلللة امحلللد صلللا  
 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 .  -4
 زوجة احلاج جاهر من آل زيد وعببت فا  ل ويث تزوجت يف الأه  .  -5
يف أللبيليل ، زوجة حم د يوبلف ولوراني االوىل هلي هنلت حم لد هلاكر  لل زهلرام ون   -6

 وساين وهي ام اوالده .تعبب و لبما وزوجتل الهانية هي هنت حم د وسن حم ود 
 م ، وزوجتل هي عدلل عبد ام صا  ووراني  .1261يف ع ام منذ عام   -1
م وزوجتللل هللي زكيللل عبللد الللرويم عبللده 1261يف جبلل  النزهللل هع للام منللذ حنللو عللام   -1

 وسن وهي ا ت .
 يف صويل  هاالردم ، وزوجتل هي هدى الّسيد  من هيت دجن نواوي يافا  .  -2

 م .1261يف ع ام منذ عام   -11
 زوجتل ليلى حم د حم ود عبد وسن  .  -11
 زوجتل مساح عبد اللأيف ابعد بعاده .  -12
 تزوجما هخ  من كفر ألابم .  -13
زوجلللة حم لللود صلللا  ولللوراني االوىل : ولي لللل الشللليخ وسلللني صلللا  صلللربي وعببلللت   -14

( هناة والهانية : جنيلل بلل ام اهلو  لاووم ملن 4رهيد وامني و اهر وعبد الرويم و)
 الده اال رين .مسكل وعببت او 
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 اكرب ا وانل وكام اهلل .  -15
زوجللة عبللد الللرمحن صللا   وللوراني االوىل  د للل امحللد حم للد هيبللي وعببللت امللني ،   -16

 والهانية لأيفل حم د عبد ام نوف  وعببت هبية اوالده .
 من هاألة الغرهية .11111111111زوجة عبد ام صا  ووراني   -11
ولوراني وعببلت هلحاده واكلرم وتيسله وهعلد  زوجة امحد ووراني االوىل امينل يوبلف  -11

وفاما تزوج ا تما  هية وعببت بامي ووليد . تويف امحد ووراني يلوم االولد هع لام 
 هل .1411رمضام  21( بنة وفق 21م عن ع ر يناهز )11/1/1221يف 

، زوجتلللل هلللي امنلللل حم لللود عبلللد وسلللن بللللي ام  1261ذريتلللل يف ع لللام منلللذ حنلللو    -12
 داود .

 ووراني هي زوجة حم ود الشيخ وسني صربي . عالشل صا   -21
 زوجة حم د وسن هعيب .  -21
 زوجة هحاده امحد ووراني االوىل . -22
 زوجة وساين محدام وساين .  -23
 تزوجما امحد منر عبد وسن وهعده تزوجما حم د يوبف محد عوده .  -24
 يف هيكاغو هامريكا زوجتل هنت يعبوب حم ود عت اوي .  -25
يف ا زاللللر منلللذ السلللتيناة وعلللاد آيل أللبيليلللل علللام  زوجتلللل يسلللره بلللعيد ولللوراني ع للل   -26

 م وعبب حم ود .1221
بللكن ع للام ، وعبللب حم للد . تللزوج اوال هنللت امحللد صللا  إدريللس هللنأي وعببللت   -21

 اهو ذياب  . 1111حم د وتوفيت ، وتزوج هنت 
 يع    بيب وعبب حم ود .  -21
 زوجتل  ولل بعيد ووراني .  -22
 زوجتل هنت امحد هاكر جعيدي .  -31
 امني عبد ووراني .زوجة   -31
 زوجة عاد  حم د دولل .  -32
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 زوجة  اهر حم ود ووراني .  -33
 زوجة صبحي عبد صو  زيد .  -34
 زوجة عه ام موبى محده من وبلل .  -35
 يع    بيب .  -36
 نزل مرج احل ام ألرب ع ام .  -31
 عبب : امحد ووال  ونال  . زوجة تيسه هي هريفل عبد ام ووراني .  -31
راني اوال : عالشللل حم للود وللوراني وعببللت مسلله وحم للد يف املانيللا ، تللزوج هللحاده وللو   -32

وهنتني و لبما وتزوج هعدها عد  نساء منمن الشركسية والتونسية واالملانية وهو رج  
 مزواج ومأال  .

 يف أللبيليل .  -41
 يف أللبيليل .  -41
هناة عبد اللأيف يوبف ووراني : هس ل زوجة واصلف امحلد علوده نلزال ، فا  لل   -42

يم ابعد بعاد  ، بمام زوجة مال  )حم د عللي ( حم لود عبلد زوجة  الد عبد الرو
 م( .1222احلافظ ، عاليل )عزهاء 

 هنت هحاده حم د اهو ديل . 11111زوجة يابر ووراني هي   -43
 زوجة هريف ووراني هي هريفل يوبف وسن ووراني .  -44
هنلللاة عبلللد ام ولللوراني : زهريلللل زوجلللة املللني حم لللود ولللوراني ، عدللللل زوجلللة وسلللني   -45

زوجلللة عبلللد اللللرؤوف  1111ولللوراني ، هلللريفل زوجلللة تيسللله امحلللد ولللوراني ، يوبلللف 
زوجللة حم لللد يوبلللف ورهيلللل )اهلللو نلللافع(  1111عبللد اللللرويم )اهلللو صلللال( جعيلللدي ، 

 املسكاوي .
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 آل يابني  اهو ظاهر
 من اوالف آل ا عيدي يف وامولة داود

مللةاة وذكللر يل اهللو  كيلللو  6: مللن عشلله  ظللاهر يف فالميللة رللال هللر  أللبيليللل حنللو  افددلام
 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 

( ، ويلروى ام اصل  ظلاهر 1اهراهيم يابلني يف أللبيليلل ونلزل ا لوه ابلعد يابلني أللرب دمشلق )
  ذللل  مللن  للانيونس وسللب ألللول هللخ  مللن فالميللل ولعلل  اصلللمم مللن هللد ظللاهر)زاهر( ألبلل

اهللن مللراد مللن ألبيلللة مللذوا البحأانيللة ا للو  هللد  للي ويللث نزلللت فللر  مللن الببيلللني هللالد غللزه 
ومللنمم هنللو جللرم وجذميللل وبللميلل والدألللل والشللوا ومللراد والعبادلللة والصللبي  وغللههم ألللدم جللدهم 

ابلللللتو نما وتصلللللاهر ملللللع آل ا عيلللللدي ويلللللث تلللللزوج امحلللللد داود اهلللللراهيم يابلللللني اىل أللبيليلللللل و 
جعيللدي اهنتللل ولللوه اهللراهيم يابللني وعببللت عبللد الللرويم )اهللو هللريف( وتللزوج يابللني اهللراهيم 
يابللللني لبيبللللة عبللللد احل يللللد مصللللأفى مللللن فالميللللل وعببللللت احلللللاج اهللللراهيم وحم للللد ووللللالفوا آل 

 للم يف وللي النبللار يف هيللت احلللاج  ا عيللدي إ انفصلللوا عللنمم وهنللوا هلللم ديوانللا مسللتبال  اصللا
م وتللزوج  احلللاج اهللراهيم يابلللني اهللراهيم يابللني بللعيد ظلللاهر 1215اهللراهيم يابللني حنللو علللام 

عزيللزه امحللد داود جعيللدي وعببللت حم للد وحم للود وامحللد وعبللد الكللرا وعبللد الفتللاح وتللزوج اهنللل 
ام وهلالل ووليلد  حم د اهراهيم يابني : كامللل عبلد اللرويم امحلد داود جعيلدي وعببلت : عبلد

 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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 (21قجرة يقم )            سكلة ال  ياسين ابو ظاهر                                  
 1ياسين سعيد ظاهر 

 

 3اهو محدوم )ابعد(                                                 2اهراهيم              
 

 حم د                                 1يابني         6ولوه               
 

 حم د         4زينل     1امحد       12حم د   11فا  ل  11اهراهيم 2امنل
 سليم                                                                               

                                       

       3محمد       بنت  اسعد    محمد                                            
 

  اهر    تيسه     هريف   هشام    يوبف                                 
 

 وليد      وال      حم د    اياد        حم د                                   
 

     23بسام 12ياسين   12اسعد  سعيد    11عبد الستاح   توفيق  يفيق    13عبد ال ريم   13محمود  11احمد  15محمد
 

 حم د   ادي       ناصر        اهراهيم                                                  
 

                                            عدنام   غازي                       رامي حم د  محزه اهراهيم امحد حم ود ع اد          
 احمد                            وائ    يائد    ابراهيم                                         

 

 احمد      محمود                    مال    احمد   كمال         
 

 فديم  مانن  ماكد  ماهر  محمد    ابراهيم  محمد   فبي      
 )ياكع ال سحة الكحقة(
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 (21تابع قجرة يقم )

 باللة آل يابني اهو ظاهر
 

 15محمد ) ابو عبد اهلل ( 
 

 ) ال(     ناصر    هاهر     نور الدين 21عبد ام   وليد   هالل   هابم    امحد        
 
 

 باجيعالء                                           
     

 يامن                   
 

 اهرف     حم د     هادي      
 ( :21هوامش قجرة يقم )

 من فالمية . -1
 زوجتل هي عالشل داود حم د جعيدي .  -2
اصاب دم ويث ألت  رجال من فالميل  ورو  اللى نواوي دمشق الشام وبكن هيلت  -3

ذريلل  ويعرفلوم  م وللل فيملا1211بحم على هعد األل  ملن كيللو ملة عنملا  حنلو علام 
فيما هآل الناهلسي وألد غّهوا  امسمم من آل يابني اللى آل الناهلسلي ول  ال يعرفلوم 

 خلصوممم . وتويف هناك .
 وهي زوجة وسنني علي  ا ر داود )وهي ام حم د ويوبف وسنني(.  -4
 غه معروف االبم .  -5
 وهي ام عبد الرويم امحد داود جعيدي .  -6
 مصأفى الدارد من كفر  ال . زوجتل هي لبيبة عبد احل يد  -1
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 يعرف )هاهش( .  -1
 هي زوجة احلاج علي ألدومي .  -2

زوجتللللل االوىل : عزيللللزه امحللللد داود جعيللللدي وعببللللت : حم للللد وحم للللود وامحللللد وعبللللد   -11
الكرا وعبد الفتاح والهانية : عفيفل امحد صا  وسن صلربي وعببلت البلاألني . تلويف 

 ( بنواة .115 ر يناهز )م عن ع2/2/1226احلاج اهراهيم مساء االثنني 
 وهي زوجة رهيد وسن ملحم .  -11
تللللزوج حم للللد يابللللني اهللللراهيم زوجتللللني : االوىل مللللن فالميللللل وعببللللت  للللاهر ويوبللللف   -12

 وهريف وهشام والهانية : هنت بعيد وسن صا  جعيدي وعببت تيسه .
تللزوج حم للد اهللراهيم يابللني اوال : كاملللة عبللد الللرويم امحللد داود جعيللدي وعببللت :   -13

م وهلللالل ووليلللد وهابلللم وناصلللر وامحلللد املللا الهانيلللة : ملللن  لللولكرم وعببلللت نلللور عبلللد ا
 والهالهة هنت اهراهيم عبد ام جامو  وعببت هاهر .  21الدين وهنت

تلللويف امحلللد يف ولللادص هالسلللعودية وكلللام يع للل  فيملللا ميكانيكلللا ملوتلللور وتلللزوج ا لللوه   -14
م يف 22/4/1224حم لللللود ارملتلللللل هنلللللد امحلللللد عبلللللد ام بعسلللللع  وتوفيلللللت هنلللللد  

  ولكرم .
 يف  ولكرم زوجتل هند امحد عبد ام بعسع وهي ارملة ا يل امحد .  -15
 م .11/4/1223زوجتل هي هنت ولا من الشيخ مونس توفيت ليلة االود   -16
 زوجة رفيق هي هنت عبد العزيز حم ود عرها  .  -11
 زوجتل هنت تيسه حم د يابني .  -11
 زوجتل هنت امحد اهراهيم رهيد داود .  -12
 ل ليلى حم د رهيد ملحم .زوجت  -21
 م  .1222تزوجما ناصر علي حم ود عوده نزال يف تشرين ثاني عام   -21
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 آل عفانة

 من احكج ال نهران في حامولة داود
: يذكروم اعلم ملن آل عفانلة يف بللفيت ، وآل عفانلة يف بللفيت هلم هليوخ احللواتر   افلام

بلنة  311ألادمني من البلباء ألب  حنلو  الذين ألدموا اىل ناوية  اعني وبلفيت مع هد غازي
)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 

علدد ملن البلرى :  بلوام ام آل عفانل يف هذه البالد هم األارب ومن اص  واولد ويبي لوم يف
يف بلللفيت وأللبيليللل وبلللوام وصللور هللاهر )نللواوي 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 

رب آل عللوده مللن َبللوافه عللوده الللت منمللا آل النللي  وال يعل للام صلللة البراهللة هللني آل مللن األللا
 عفانة يف غز  وعفانة يف أللبيليل .

ولعلل  اصلللمم مللن ذريللة عه للام هللن عفللام رضللي ام عنللل مللن هللد اميللة مللن ألللريش هللدلي  تكللرار 
نللزل هاألللة  ابللم عه للام وعفللام يف امسللالمم وام اعلللم . ويزع للوم ام  جللدهم وسللن عفانللل ألللد

احلأللب ألادمللا اليمللا مللن بلللفيت لسللبب مللا . و للرج منمللا مللع عشللالر داود وهللرا ونللزال وزيللد 
وزهللرام 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 لل  يف غاهللة عللزوم زمنللا 

 فبي  لل " العزوني" وام اعلم . وبكنما
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 (23قجرة يقم )

 سكلة ال عسافه / من احكج ال نهران في حامولة داود
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 حسن عسافه                                          
 

    1عه ام                                                        مصأفى                    
 

  1محمود                                                                     2خءر        
 

 2توفيق 11(بنات1)  13حسن  2ع مان  3حسن     3محمد 1م  سل   5عائشه    
 

  حسن      12محمد  محمود  11ديويش
 

 عبد ام  امحد       16حم د                  عربام     امحد  غيث  حم دبام ""    
 

 مصأفى   13نضال وال  هاب  يوبف عدنام 
 

 ممدوح
 

 علي    حم ود   11علي   هاهم   عدنام              زهه                
 

 هناة            وسن              
 

 دمعن     حم          
 

 عبد املعأي مؤيد  15عبد املؤمن   14"حم د مراد"  عبد املنعم                       
                         

 وليد          توفيق            لواء                           

 
 ( :  23هوامش قجرة ) 

 االمسر . -1
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 عزوني" .زوجتل عزيزه وسني عبد الرمحن ع ّيش زهرام . ولببل " ال  -2
 زوجة حم د االهوح حم ود وامد زهرام .  -3
 زوجتل زريفل  حم ود وامد زهرام .  -4
 زوجتل هي : امنل مصأفى حم د اهو بلي ام ونيد وساين .  -5
 زوجتل هي صفيل حم ود االمسر عفانل .  -6
زوجتلل عزيللزه وسللني علللي  للا ر داود ، كللام حم للود االمسللر مللن ذوي الللرأي الصللالب  -1

كام اهو زهرام  اهلراهيم  لل هليخ آل زهلرام يعت لد عليلل ويؤ لذ واصحاب املشور  ، و 
 مبشورتل .

 نزل هلد  كرميل يف الغور .  -1
 زوجتل هنت يوبف عبد ام ذها  جباره .  -2

 م .1261بكن صويل  عام   -11
هناة حم ود االمسر صفيل زوجة وسن  ضلر عفانلل وزهلر زوجلة حم لود امحلد ذيلاب   -11

  جعيلدي ، عالشلل زوجلة حم لود  عبلد صلا  ، وفا  ل زوجة احلنوم حم د عبلد صلا
 جعيدي .

 زوجة حم ود حم د  ضر هي ميسر عبد الكرا حم د عورتاني . -12
 زوجتل هي هنت عبد العزيز حم د بل ي .  -13
 زوجتل هي عى توفيق جعيدي .  -14
 زوجتل هي هنت  الد عبد الرويم جه .  -15
 ولببل هريف .  -16
 زوجتل هي هنت يوبف امحد مرار .  -11
 هي هنت يوبف عبد ام ذها  جباره . زوجة زهه  -11

 آل  لف
 من احكج ال نهران في حمولة داود
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: من هاألة احلأب وألبلما من صانور نلواوي جنلني ، ويف هلرألني وجنلني علالالة ملنمم  افلام
ويللذكروم ام اصلللمم ألبلل  ذللل  مللن احللللاز دوم معللرفتمم مللن ايللة ألبيلللة هللم واألللول لعلمللم مللن 

حأانيلللة وملللن  للللف هلللن  زاعلللة اللللذين نزللللوا البصلللر   يف الفتوولللاة ألبيللللة  زاعلللة ملللن االزد الب
االبلللالمية وكلللام هللللم فيملللا ولللار  تلللدعى بلللكة  للللف ، او ملللن  للللف هلللن ملللدافع ملللن غسلللام  
الذين نلزل ملنمم فريلق يف نفألة ملن هلالد ا ريلد يف تلونس . واذا عل نلا ام  زاعلة وغسلام هلم 

للللف ملللن ألبيللللة االزد وهلللم غسابلللنة او ملللن ألبيللللة االزد البحأانيلللة وهلللم ا لللو  نلللرج  ام آل  
  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 زهللرام وغللههم مللن العشللالر اىل صللوفني إ اىل أللبيليللل ويف 

علللي صلا   للل نللزال ام آل  لللف ومحللد ام روايلة مسعتمللا مللن حم للود مسلار  غشللاط عللن حم للد 
والبلللوا  يف أللبيليلللل هلللم عصلللبية واأللللارب . وال ارجللل  ذلللل  ، وال يهبلللت ايلللئمم  ملللن نلللواوي 

 جنني ام يكونوا األارها . 
:  توجللد يف العللرب عشللالر ا للرى هابللم  لللف منمللا  لللف هللن  دلللة هللن عللوف هللن   مكحظددة

هلن ألليس "عليالم" و للف هلن افتل  هلن كعب من ريم العدنانية و لف هن حمارب هن  صلفة 
  هعم هن امنار البحأانية .

 
 
 
 
 
 
 

 ( 23قجرة يقم )
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 باللة آل  لف
 1 لف

 
 2عبد اهلادي

 
 6صا          5هنت               4حم ود            3حم د                  

 
 12منر     11ولي ل   11عبد ام      2 د ل    1امنل       1بعاد
 
 )حم ود(11عبد اهلادي 15امحد   16عبد الرويم    11عبدالكرا   14حم د  13زكيل 
 

 5امين +                                                      12بعيد   يوبف  اهراهيم
 

 ماجد حم د ممند حم ود مؤيد
 

 يسه  عبد ام  عدنامعلي  ت              
 

 اهرف             
 
 عبد اللأيف عبد اهلادي  عبد الرؤوف  عبد الغافر   عبد احلليم   

 ( :23هوامش قجرة يقم )
 كام يف هاألة احلأب وكام لل هيت فيما يدعى عبد  لف . -1
 كام يف صوفني  وتزوج هنت بلي ام بل ام داود وعببت اوالده .   -2
 ل امحد هرو  االألرا .)الشايب(  وزوجتل صاحل  -3
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 زوجتل ولوه صا  وسن جباره .  -4
 زوجة عبد ام حم د مصأفى اهو  درج .  -5
 م .1215تويف هو واهناؤه مبرض الكولها يف احلرب االوىل ووايل عام   -6
زوجللة عيسللى هللالل )ام رهلليد( وهعللد وفللا  زوجمللا تزوجمللا ا للوه  ليلل  وعببللت منللل   -1

 ميها .
 زوجة عبد ام حم ود  لف .  -1
 زوجة امحد حم د عويناة )ام صربي( ومصأفى اخللف الذي مسّي هعاللة امل .  -2

 كام مشمورا هبوتل زوجتل امنل حم د  لف .   -11
 زوجة حم ود امحد هرو  االألرا الهانية ام وسني وامحد .  -11
 غر  يف هئر ماء وألع فيل وتويف اعزها ألبي  زواجل .  -12
 زوجة حم ود مساره غشاط ام زام  .  -13
 عبد الكرا اهو ذياب .زوجتل امنل   -14
 م .1241يف جللولية منذ عام   -15
زوجتل هنت عبد ام هاويش من هيت دجلن ، تلويف عبلد اللرويم عبلد ام  للف اثلر   -16

 وبلل . -ببو ل يف هئر عبد السالم ألدوره الفتووي الكالن على  ريق أللبيليل
 يف الزرألاء .  -11
م زوجتللل ليلللى عبلللد 1221)حم للود( كللام يف الكويللت إ نللزل ع للام وبللكنما عللام   -11

 ( اهناء منمم امين  .6الرويم صا  نوف  وعبب )
 يف ع ام .  -12
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 آل احللار
 من احكج ال نهران ونيد

: مللن نللاهلس ، مللن عاللللة عنللة ولللازي ، كللام جللدهم وّلللارا فسلل وا آل احللللار ،  افددلام
: حم للد وبللعيد وع لل  هعللض اوالده واوفللاده  للذه املمنللة . وجللاء اىل أللبيليللل مللنمم ا للوام  للا 

اهناء حم ود عنة اولازي . اما حم د فصاهر آل زيد وتلزوج وسلنل الألوي  ملن آل زيلد ونلزل 
عنلللدهم واملللا بلللعيد فصلللاهر آل زهلللرام وتلللزوج ملللنمم : فا  لللل مصلللأفى عبلللد اللللرمحن ع للليش 

 زهرام ونزل عندهم . 
 وذكر يل حم د منر ولار ام آل الفا وري يف ارتاح هم األار م .
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 ( 21قجرة يقم )
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 باللة آل احللار
 1عنة اولازي 

 
 حم ود احللار                                       

 
 3حم د                                          2بعيد               

 

 عبدالرويم      1بليم     حم ود                  6صبحي      5منر        4فمي ل
 

 حم د                         13رفيق  هريف    11هريفل 11حم د 2زريفل 1بعيد
 

 16حم د15عدنام 14تيسه   يابر   هالل       حم د      امحد  12اهراهيم
  11نامعبدامل

 رفيق                                        )محزه(                                          
 مازم       بعيد     بعيد     حم ود   واصف يابر حم ود ابامل ع ر      

 
 واصف   وسن   11غازي  عبدالرويم عبد الكرا  امحد ع ر              هريف

 )عبا (                                                          
 يوبف                        12حم د  امه  ممند        هراء                        عبد الفتاح            

                
 21عبد ام      عبد العزيز      امين   بعيد       ال                    

      

 ع يد         عدي                            عبد الفتاح                    
 ع اد   اهرف  ااد  ادي  فادي  ممدي نور         عبد ام   علي   مصأفى  الد
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 ( :21هوامش قجرة يقم )

 من ناهلس . -1
 والف آل زهرام . تزوج فا  ل مصأفى عبد الرمحن ع ّيش زهرام .  -2
 زوج وسنل  وي  من آل زيد ونزل عندهم . والف آل زيد . ت  -3
 زوجة يوبف حم د يوبف عامر .  -4
 زوجتل فا  ل الشيخ عيسى وسن صربي .  -5
م 16/3/1222زوجتلل بللعديل مصللأفى حم لد يوبللف عللامر . وتلويف يللوم الهالثللاء   -6

 ( بنة .22عن ع ر حنو )
 زوجتل هاللل امحد ع ر هالل .   -1
ن حم لللود وسللاين وعببلللت اهلللراهيم زوجللة بلللعيد منللر وللللار االوىل هلللي صللديبل وسللل -1

 وزوجتل الهانية امنل عه ام داود عه ام وعببت تيسه ويابر وهالل .
 زوجة امحد وسن حم ود وساين .  -2

م 12/2/1226زوجتل فا  ل حم ود صا  امحد داود ، تلويف يلوم اخل ليس هتلاريخ   -11
 ( بنة .11عن ع ر يناهز )

 زوجة راج  امحد مصأفى نوف  .  -11
 ن يعبب .  -12
 بب هنتا وهي زوجة يوبف حم ود ولار .ع  -13
 تويف هالشام )مبتوال( .  -14
 يف ع ام.  -15
 زوجتل هنت "حم د علي" حم د  عبد الغد زيد .  -16
يلللدعى محلللزه وتلللزوج راهعلللل حم لللود صلللا  امحلللد داود  وابتشلللمد محلللزه يف ولللرب علللام   -11

 م على اثر اصاهتل براح هشةايا ألذيفة يف مدربة هناة أللبيليل  .1261
  .يدعى عبا  -11
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زوجلللة عبلللد الفتلللاح )اهلللو علللوني( حم لللود وللللار هلللي راهعلللل حم لللود صلللا  امحلللد داود   -12
وكانللت متزوجللل ألبلللل ا للاه محللزه حم للود ولللار .تللويف عبللد الفتللاح ولللار يللوم االثنللني 

 بنة . 61م . عن ع ر يناهز 11/3/1226
 زوجتل امسمام رفيق ولار .  -21
   

 آل العدل

 من اوالف آل زهرام يف وامولة داود
 

: يذكروم اعم من االمساعلية يف مصر ، وذكر يل بليم اهلراهيم ولوتري ام آل العلدل  افلام
 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  
مم يف أللبيليلل هلو مصللأفى العلدل ، املا هبيللة ا وتلل فللال امملم "عليلا" ، والللذي عّبلب ذريلة مللن

يعلللللرف مصلللللههم ويلللللث ال يوجلللللد هللللللم عبلللللب يف أللبيليلللللل ، ولعلملللللم روللللللوا اىل هلللللالد ا لللللرى 
وبلكنوها وارجل  ذلل  ويلث توجلد عللالالة هابلم العلدل يف نلاهلس ويف ع لام ويف الزرألللاء ، 

كلر الأبيلب للل ام اصلللمم والتبلى عللي حم لد عللي العلدل هأبيلب مللنمم يف الزرأللاء صلدفة . وذ 
 من فلسأني . 

م اثنللاء اجرالللي ملعاملللة التباعللد يف وزار  املاليللة هع للام كللام اوللد اعضللاء  نللة 1215ويف عللام 
التباعلللد امللللوألعني عللللى األلللرار التباعلللد اخللللا  يب هلللو مصلللأفى صلللا  اهلللو علللدل . ولعللل  هلللذه 

 العالالة هم األارب آل اهو العدل يف أللبيليل وام اعلم .
 ةة : يوجد يف العرب هنو عدل هن جزء هن بعد العشه  هن مذوا البحأانية .مالو
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 (22قجرة يقم )

 سكلة ال العدل
 1مصأفى اهو العدل

 
 يوبف     عبد الرويم      3وسني    علي            2امحد                    

 
 14زريفل     13ولوه       12هناة   حم د  1مصأفى 6عالشل  5بعاد 4فا  ل

 
  11زكيل   16هريفل  15يوبف               11وسن 2حم د عبد الكرا  1امحد
 

 نال  ماجد ناصر  ار                        مصأفى حتسني حم ود  نبي            
 

 علي  21عبداللأيف  12هنت 11وصفيل               عدل      11وسني            
   

 مصأفى                                   وسام  هشام              حم د             
 

 مازم   عادل   واين    رز    وال    هابم    ك ال   نع ام          
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 ( :22هوامش قجرة يقم )
 من االمساعيلة يف مصر . -1
 وجتل هاديل وسن ووتري .ز   -2
تللزوج زينللب احلللالج وعببللت منللل حم للد وهعللد وفاتللل تزوجمللا ا للوه عبللد الللرويم وعببللت   -3

 منل ولوه .
 زوجة يوبف وسن جعيدي .  -4
 م .15/1/1221زوجة حم د علي عدل توفيت يف   -5
 زوجة وسن عبد اهو ذياب .  -6
 زوجتل منره يوبف امحد ووتري .  -1
 رويش اهو عذهل .زوجة امحد العدل هي هنت بعيد د  -1
 زوجتل هنت عبد الرمحن عوده مسام .  -2

 عبب هناة وتويف هاها زوجتل هنت حم د امحد )اهو راج  ( نوف  .  -11
 زوجتل هي رام حم د توفيق عبد ام وسن داود .  -11
 زوجتل بعاد امحد العدل .  -12
 هي ام رمضام يوبف امحد ووتري .  -13
 وهي زوجة يوبف وسن مصأفى نوف  .  -14
م مبتللوال علن ع لر ينللاهز 22/1/1222 لد علللي العلدل يلوم االرهعلاء تلويف يوبلف حم  -15

( بللنة . ألتلللل اليف اهللراهيم يوبللف ألراألللع ويللث  عنللل علللى وللني غللر   هسللكني يف 55)
  اصرتل اثر  صام ودص هني الأرفني وزوجتل هي ولوه رمضام يوبف ووتري .

 زوجة اهراهيم يوبف دولل .  -16
 زوجة امحد حم د عبد احلاج داود .  -11
 وجة بعيد يوبف دولل .ز   -11
 زوجة بعيد تيتام .  -12
 زوجتل وداد بعيد حم ود هركاة .  -21
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 آل اهو ذياب
 من احكج ال نهران في حامولة داود

 

: من مصر  من هلد  هنوام وسب ألول احلاج حم د يوبلف وسلن اهلو ذيلاب ، ويف  افلام
اب يف  لولكرم رواية علن حم لود امحلد وسلن اهلو ذيلاب اعلم ملن املنصلور  يف مصلر وام آل ذيل

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 

ونزللوا اعم يبأنلوم يف هلنوام واملنصلور  . ومنملا  رجلوا اىل فلسلأني يف زملن حم لد عللي هاهلا 
 أللبيليل و ولكرم .
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 أ(-22قجرة يقم )
 سكلة ال ابو تياب / )عبد ال ريم وعبد اهلل ابو تياب(

 1ذياب 
 وسن                                                

 
    31هنت  5عبد ام    4امحد   امنل    3فا  ل    2احلاج عبد الكرا     يوبف        

                                                            
صلللا       13حم لللد املللني  2حم لللود 11امنلللل    1حم لللد 1وسلللن  6عالشلللل                

22 
 

     11حم د         هسام عبداللأيف عبدالرمحن         امحد              
 

 وسن          ايا                 غسام امحد بعد   حم د      
 

 31مسه عبدالراز  هنت 32صاد  هاهم  علي هشام مصأفى مازم حم ود ع اد فتحي
 اردرويش        هادي                 حم ود  ع                              

 

 مروام عدنام عبد ام امحد 12حم د   امحد  حم ود        معني  علي عوني رهيع  عزام عزمي  
 

  13فكح عبد اهلل   فكح   تياب  ابراهيم  11عبد الرحيم  محمود            
   13فوح

 

   12  11عمر                
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 ب(-22قجرة يقم )
 و تياب(سكلة ال ابو تياب / )احمد ويوسف اب



311 

 1ذياب 
 وسن                                               

 
 امحد               4امنل       3فا  ل  5عبد ام  2احلاج عبد الكرا     يوبف        

 
 21موسل حسن م  سل 25بنت  عبدال ريم  22محمد  21محمود 23فا مه 12حليمه

 
 بعيد  ع ر  علي   حم د          هاهم ماجد ااد حم د       
 

 يوبف  حم ود  امحد                 يوبف  الد  وليد  ال حم د 
 

 وبف عالء علي ي 25 لي  عبداللأيف عبدالرمحن عبدالعزيز عبدام يوبف
 

 رالد  امين    ايسر             حم د   رامي جندة
 ) بيب(

 ينف خالد  ايف       احمد  ابراهيم  اياد  اقرج  هشام  فءال فابر ماهر    
 

            23محمود                                                21علي     
 محمد  

                                                                                      
هشام مروان عدفان ع ام           حسن  احمد  حلمي                         

 منير
 

 سائد  معتم  محمود       22علي  احمد  محمد   
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 ب ( :-22أ ، -22هوامش قجرة يقم) 

 الشنّواني من مصر . -1
مللن جيللو  وعببللت : حم للد وعبللد الكللرا إ تللزوج  يللل حم للد تللزوج اوال : عديلللل وسللونة   -2

مصلللأفى جعلللروني وعببلللت هبيلللة اهناللللل وكانلللت  يلللة متزوجلللة اوال : عه لللام البلللدراوي ملللن 
مصلارو  الأيبلة وعببللت منلل عالشلل ام اهللو ايلب ) امحللد عبلد اللرمحن منصللور اهلو امساعيلل  

 من أللبيليل ( وهنت تزوجما رج  من الأيبة .
يم مصللأفى اهللو زيللد مللن فلللة وام بللعدية امحللد هغللدادي ) ام وديللع يوبللف هللي ام اهللراه  -3

 وسنني وا ونل( .
 وهي زوجة محد امحد ألش ر نوف  وعببت : امحد وفا  ل وبعده .  -4
 زوجتل مرا وسن وسني االألرا .  -5
 زوجة حم د يوبف ذياب .  -6
 زوجتل عالشل امحد مصأفى عدل .  -1
 )العريب( زوجتل من الأيبة .  -1
 زوجتل هنت وامد وسونة من جيو   .)اهو نيع(   -2

 زوجة حم د عبد ام  لف .  -11
 يعرف هل )اهراهيم ( . -11
م عن ع ر يناهز 13/11/1212ابتشمد عزمي يف االنتفاضة اعزها يوم ا  عة املوافق   -12

 ( عاما هرصا  جيش االوتالل االبراليلي.11)
م 1211علللام  بلللكن يف هللللد  )داملللر وصلللام(  يف تركيلللا منلللذ انتملللاء  دمتلللل العسلللكرية  -13

 وتزوج تركية ولل هناك ذريل .
 زوجتل صفيل حم ود وداد .  -14
يعرف هل )نعيم( امل فا  ل من يافا  لبما اهوه وتزوجما عبد اللأيلف احلألاب اهلو بليف   -15

م اعتبل  وبللن يف بللن عكلا ملد  1236من كفر صور ، ) وهلو اولد أللاد  ثلور  علام 
 بنتني (.

 امل بعاد هاهني .  -16
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 وهو تؤأم .غه معروف االبم   -11
 غه معروف االبم وهو تؤأم .  -11
 زوجة هخ  من آل هديب من هدو البصة .  -12
 زوجة حم ود وسن السان .  -21
 زوجة حم ود يوبف ذياب هي عفيفل رهيد عبد ام داود جعيدي .  -21
 زوجة حم د يوبف ذياب هي عالشة عبد الكرا ذياب .  -22
ت هاهلللم ، وتلللزوج هنلللت تلللزوج عبلللد الكلللرا يوبلللف ذيلللاب هنلللت املللني حم لللد عنايلللل وعببللل -23

 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 .  -24
 يع   يف السعوديل .  -25
 يعرف هل )الضاهط( زوجتل هي : زهر حم ود عه ام االمسر  عفانل . -26
 ج .زوجتل هنت اهراهيم مصأفى اهو  در  -21
 تويف ف  .  -21
زوجاة : االوىل من يافا وامسملا فا  لل وعببلت اهلراهيم  4تزوج صا  عبد ام اهو ذياب  -22

( احلأاب من كفر صور ، والهانية  امنل 15) نعيم( و لبما وتزوجما هعده عبد اللأيف )
عبد اللأيف العالول الباها وعببت : عبلد اللرويم وحم لود وهنلت ، والهالهلة  د لل حم لود 

 للد هللاهني وعببللت صللالح وفللالح وعبللد ام وذيللاب وألتلللت هللي واهللن هلللا مللن زوجمللا حم
االول )حم للد عبللد الفتللاح حم للد هللاهني ( هانفلللار ألذيفللة مللدفع بللبأت علللى هيتمللا عللام 

م ، والراهعلللة ا تملللا بلللعاد وعببلللت نلللوح وتلللويف صلللا  عبلللد ام ذيلللاب مبتلللوال ألتللللل 1261
 لبلأة وهالعصي هسبب  الف عاللي .موبى ووسن اوالد ع ل يوبف ويث ضرهوه ها

 زوجة وامد وسونة من جيو  .  -31
 زوجة صبحي امحد فراج .  -31
 زوجة فتحي حم ود ذياب : من جيو  .  -32
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 آل الفيومي
 من احكج ال نهران في حامولة داود

 

: ملللن الفيلللوم يف مصلللر وجلللدهم اللللذي جلللاء اىل أللبيليلللل هلللو عللللي الفيلللومي ومعلللل اهنلللل  افدددلام
 تئذ  فال . كام ذل  يف عمد حم د علي هاها .حم د الذي كام وأل

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 

ألبيلللة كللالب هللن رهيعللة هللن عللامر   أللو فاحلوتللة يف هللد بللليم  وهنللو غصللني وهنللو وللاين هللم مللن
 البيسية .

 ولع  احلوتة نسبة اللى احلوتري  هن أليس هن جزء هن  الد هن جعفر هن كالب البيسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (53قجرة يقم )
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 سكلة ال السيومي
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 علي الفيومي
 

 حم د                       مسعود                     وسني                 
 

 1عبد ام                   2عبدالبادر      موبى             5امحد    علي
 

 3 زاة   زياد   عليام  4هنت 1حم د6مصأفى ع ر14عبداللأيف
 
 24حم ود     هنت  2اهراهيم هنت  1عبدالبادر  فا  ل  أهناء                  1  
 

 11ك ال    ال   جالل                                
 

 جابر  هشام   هاهم   الب  يوبف 11فايز                     
 

 عمر باس   باسم   سسيان     حانم                     
 حم ود                               

 

    12احمد  علي  قوقي    محمد                 
 

 21عائشه   23يامي   محمود 15ياقد  يقيد  عمات كمي                
 22خديجه

 

( 3قامخ     وليد  )                                13يوسف  13ع مان 
  25بنات

 
 حم د   12  تيسهعب   نصر  امحد         صا   عبد ام   11 لي    تيسه  11حم د
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 ( :53هوامش قجرة يقم )

 عبب اوالدا ماتوا  يعا صغارا . -1
تللزوج اوال مللن كفللر ألابللم وعببللت عليللام إ تللزوج امنللل نللايف ا رمللي وعببللت هبيللة   -2

 اهنالل .
 م .1251ألت  عليام موبى فيومي يف التسل  ووايل عام   -3
 زوجة حم ود حم د امساعي  دولل .  -4
 نزل جللولية .  -5
 م .1261ألرب دار الببعة هبذيفة يف ورب وزيرام بنة ألت    -6
 زوجتل الهانية ولي ة عبدالرويم جرب ن تعبب  .  -1
 زوجة حم د اهراهيم وسني مسي  .  -1
 زوجة امحد حم ود اهو وبلل .  -2

ابتشللمد يف االنتفاضللة اعزهللا عنللدما د لل  جنللود االوللتالل االبللراليليوم منزلللل وهللم   -11
باب عنلللدما وصللللت مواجملللاة يلللوم االرهعلللاء يألبلللوم الرصلللا  يف مالوبلللتمم للشللل

 م هني الشبام الفلسأينني وألواة ا يش االبراليلي .2/11/1211
 زوجتل امنل  لي  الباز .  -11
 زوجة حم د مصأفى فيومي هي هنت عبد الرويم علي جرب .  -12
 غه معروف االبم .  -13
 ( اهناء غه معروف امسالمم .1عبب )  -14
محللد عبللد البللادر زهللرام ون تعبللب ، إ تللزوج مللن تللزوج عه للام فيللومي اوال : فا  للل ا  -15

املصللارو  )ا للت منصللور( وعببللت حم للد ، إ تللزوج وجيمللل هنللت امحللد حم للد هركللاة 
 وعببت اهناؤه اال روم .

 زوجة يوبف فيومي هي : فا  ل وسن صا  جعيدي .   -16
 يف العرا  . -11
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 زوجتل من جللولية .  -11
 ام .زوجة تيسر يوبف هي هنت امني عبد ام مصل  محد -12
زوجللة حم للود يوبللف فيللومي : عالللده حم للد حم للود عبللد وسللن كللام يف الشللام منللذ   -21

م  2/6/1224م ولبب حم لود )الشلرخ( . وعلاد حم لود الللى أللبيليلل يف 1261عام 
، وحم للود فيللومي )اهللو هللامخ( هللو ضللاهط يف اجمللز  السلللأة الفلسللأينية وهللو رللليس 

ة وتوليمللا االدار  يف مللدم الضلللفة يف أللبيليللل منلللذ ألللدوم السلللأة الفلسلللأيني 11البللو  
 م .1/12/1222م وال يزال و  1225الغرهية عام 

 زوجة رهدي عبد اللأيف بويلم .   -21
 زوجة امحد حم ود هرو  .  -22
 فيومي وتزوج الهانية منذر حم د وسن صا  جباره . -----تزوج اوداهن   -23
 زوجة وليد وسن يوبف وسن هريلم .  -24
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 آل الببعة

 حكج ال نهران في حامولة داودمن ا
 

: من مصر . ألد يكوم اصللمم ألبل  ذلل  ملن عشله  الببعلة )احللوافر ( وهلي هألن ملن هرأللة  افلام
اودى فروا ألبيلة عتيبة يف احللاز ، وعتيبلة  لليط ملن ألحألام وعلدنام ، واصل  هرأللة احلبيبلي ملن 

هرألللة رللال غللرب نللاهلس ومسيللت  العللرب البحأانيللة مللن ألبيلللة مللذوا ومللنمم احلفللا  الللذين نزلللوا هلللد 
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
 (     51)قجرة يقم                                                                       

 سكلة ال القبعة               
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 علي الببعة  
 

 وسن                                              
 

 6امحد   5حم د     4علي     3وامد    2يوبف          1وسن               
 

علي    13تسير 23ابراهيم 11محمد  عبدال ريم     2امنه  2فا مه يابعه  1مريم
     13امين

 

 11صالح  11امحد  13حم ود 12علي  11امحد 11حم د
 

 12جابر     وسن  حم ود                                 ك ال     ال          
 ميامحد                                                     را          

 
 ينف   حسن   ل سي  م  سل

 

 امحد   حم د   وسد    فادي
 
 

 ( :51هوامش قجرة )
 زوجتل ِوِسن حم د امحد اهتلي . -1
زوجتللللل االوىل : وِسللللن مللللن فرعللللوم وعببللللت حم للللد ، وزوجتللللل الهانيللللة : امنللللل ذيللللب   -2

 الشيخة اهراهيم اهلندي وعببت اهناءه اال رين  .
م فللللؤاد مصللللأفى حم للللد ابللللعد جبللللاره . زوجتللللل ولي للللل الشللللرف وعببللللت هنتللللا هللللي ا  -3

 وتزوجت ارملتل ولي ل الشرف هعده هكر نّور .
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كللام علللي هلللاعا . عبللب هنتللني تزوجللت االوىل يف الشلليخ مللونس وتزوجللت الهانيللة    -4
يف كفر ألابم . زوجتل هي صفيل وسنني املصاروه ، وهعد وفاتلل تزوجملا امحلد واملد 

 اهو علبل .
 م  ون يعبب .1211ألت  يف احلرب العة ى حنو عام   -5
 م  ون يعبب .1211ألت  يف احلرب العة ى حنو عام   -6
 زوجة عبد الرمحن حم د  لي  محاد الهانية .  -1
 زوجة عوده عبد الرمحن حم د محاد .  -1
 زوجة عبدالرويم عبد الفتاح عورتاني .  -2

 يدعى محايد .  -11
ادر م وكللام متزوجللا هنللت عبللد البلل1266تللويف امحللد وسللن ألبعللل يف ع للام حنللو عللام   -11

 بالمل االألرا )ام جابر( .
 ( بنة .55م عن ع ر يناهز )4/12/1224تويف علي وسن ألبعل يوم االثينن   -12
 كام اهلل ون يتزوج .   -13
 زوجتل هي هنت  الل منر ذيب هندي .  -14
هو عضو يف اجمللس الو د الفلسأيد ونالب رليس اجمللس ، وهو عضلوا يف اجملللس   -15

لسأني . وأللد علاد الللى ارض اللو ن هعلد غيلاب دام املركزي لللبمة الشعبية لتحرير ف
 عاما 22

كللللام امللللني ألبعللللة يف اخلللللارج وعللللاد اللللللى أللبيليللللل مللللع ألللللدوم السلللللأة الفلسللللأينة عللللام  -16
 م وعنّي  مديرا عاما للحكم احمللي يف أللبيليل .1225

 ويدعى  ّيز .  -11
دام م . هعللد غيللاب ألسللري 1221علاد اللللى أللبيليللل  مللن اخلللارج يف كللانوم اول عللام   -11

 بنة . 31
 ويدعى "حم د عيد"  -12
 نزل يف ع ام .  -21
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 ال تيتان
 من احكج ال نهران في حاملة داود

من مصر ويف روايلة اعلم األلارب آل الببعلة امللار ذكلرهم بلاهبا دوم معرفلة صللة هلذه افلام : 
تيتلام هلي هنلت البراهة ، مع العلم اعا توجد صلة مصاهر  هني العاللتني ويلث ام زوجلة ذيلب 

 وسن علي الببعة وهي ام اهراهيم تيتام .
 (52قجرة يقم )
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 تيتام
 

 1ذيب 
 

 2ابراهيم 
 

 3بعيد 
 

      1عدفان  ابراهيم   عادل   ع ام    عافم    ياسر   كمي     كمال        
 

 بعيد                                                                       
 ( :52هوامش قجرة  يقم )

 زوجتل هنت وسن علي الببعة . -1
 زوجتل ولي ة حم د الشرّّيف املصري . وكام متزوجما ألبلل مساره ابتيت .  -2
 زوجتل هنت حم د علي العدل.  -3
تللللللويف يف الباكسللللللتام  للللللادص بلللللله وهللللللو يف املرولللللللة اال لللللله  مللللللن درابللللللتل وللللللوايل   -4

جهتلللل اللللى أللبيليلللل ودفنلللت فيملللا  ( بلللنة .واوضلللرة31م وع للره )21/11/1223
 م .26/11/1223يوم الهالثاء 

 
 

 آل اهو صالح
 من افااي ال الجعيد  واحكفام

 

( )اهلللن هلللرا ( نلللواوي يافلللا ملللن أللللرى البتلللوح نزللللوا أللبيليلللل علللام 1: ملللن هللللد  اخلهيّلللة ) افدددلام
م هعلللد اولللتالل اليملللود هللللدمم ، نزللللوا دار مصلللأفى حم لللود جعيلللدي ، ابلللم جلللدهم 1241

حم لللد اهلللو صلللالح اللللذي تلللزوج بلللعده بلللالمل جعيلللدي وعببلللت امحلللد وتلللزوج امحلللد حم لللد اهلللو 
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صالح : زريفة عبد السالم بالمل جعيدي ، وعببت حم د وبلعيد  وصلالح . وكانلت زريفلة 
عبلللد السلللالم متزوجلللة ألبللللل ع لللي امحلللد عبلللد ام وسلللن بللللي ام داود وعببلللت منلللل وللللدا تلللويف 

 م .1211 احلرب العة ى االوىل نواوي السويس عام صغها . ألت  امحد عبد ام وسن يف
 
 
 
 

 

 

احل ارهللللة : ال يعرفللللوم عللللن اصلللللمم هلللليئا ، وتوجللللد عشللللالر  للللذا االبللللم يف يعبللللد        -د 
 نواوي جنني ويذكروم ام اصلمم من احل ارهة نواوي عكلا وكلام هليخ اخلهيلة ألبل  علام

م هللو احلللاج رهلليد عبللد الفتللاح وكللام مللن اصللحاب االمللالك الكهلله  ومللن امالكللل 1241
ارض مأار اللد ابتوىل عليما االجنليز منل وانشووا عليما املأار وللل هيلار  محضلياة كبله  

 . وكانت تدعى ارض السبق .
 
 
 
 

 (55قجرة يقم )
 سكلة ال ابو فكح
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 حم د اهو صالح
 

 1امحد 
 

    3فسيسه      3ن يه      1فكح      5سعيد        2محمد             
 

 2ع مان   1علي    عادل    عمر   عدلي    عبد اهلل             
 

 وليد                                
 

 ( :55هوامش قجرة يقم )
 تزوج زريفل عبد السالم جعيدي . -1
ولي زيلد  الشل ايل أللرب هيلت حم لود واملد اهلو بكن أللبيليل ويلث اهلةى هيتلا يف   -2

 ضلللر وبلللكنل ، ع للل  موظفلللا يف هلديلللة أللبيليلللل  يف ألسلللم حتصلللي  الضلللرالب ومراألبلللة 
 ( بنة .66م عن ع ر يناهز )4/12/1225االهنية . تويف يوم االثنني 

 بكن ناهلس .  -3
 بكن ناهلس .  -4
 تزوجما هخ  من األار ا من اخلهية وبكنا الزرألاء .  -5
 تتزوج . توفيت ون  -6
 مربما ك بيوتر  وتزوج هنت علي وسن  ضر عفانل .  -1
  بيب .  -1
 
 

 1222هيوخ محاي  أللبيليل منذ اوا ر العمد العه اني واىل االم 
 :   م1212في نمن االتراك قب  عام 
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 عبد الرمحن احلاج عبد ام داود / هيخ وامولة داود . -1
 ولة داود .وامد ألابم حم د  ل نزال / هيخ عشه  زهرام يف وام  -2
 حم ود وسن العلي هرا / هيخ وامولة هرا .  -3
 امحد محد هالل كام ألال باما لبضاء  ولكرم / هيخ وامولة زيد .  -4
 ع ر وسني احلاج مصأفى نزال / هيخ وامولة نزال .  -5
 ومن هعده اهنل يونس ع ر وسني وألد ادرك عمد االجنليز .  -6
هللرا ورللليس أللبيليللل . يف عللامي  عبللد الللراز  اهللو هكللر العلللي هللرا / هلليخ وامولللة  -1

 م .1211م  و 1212
 

 م :1212عام  -1212في نمن االفجليم من عام 
الشلللليخ يوبللللف عبللللد الللللرمحن وسللللن بلللللي ام داود وكللللام  تللللارا حل ولللللة داود مللللن  -1

 م .1211-1234
 اهراهيم  ل عبد البادر عبد ام  ل زهرام / هيخ وامولة زهرام  .  -2
اللللرمحن داود / علللني  تلللارا حلاموللللة داود هعلللد وفلللا   احللللاج عبلللد اللللرمحن حم لللد عبلللد  -3

 الشيخ يوبف / عبد وسن بلي ام داود  .
 ألابم حم د مصأفى وسني نزال /  تار آل نزال .  -4
يونس ع ر وسني نزال / هيخ وامولة نزال وكلام رليسلا لبلديلة أللبيليلل . يف اعلوام   -5

 م .25/1/1221  -م1225
هلللللللليخ وامولللللللللة هللللللللرا . تللللللللويف هتللللللللاريخ  عبللللللللد الفتللللللللاح حم للللللللود احلسللللللللن هللللللللرا /   -6

 م .21/21261
-1221احللللللللللاج منلللللللللر حم لللللللللد السلللللللللبع / رلللللللللليس هلديلللللللللة  / هلللللللللرا . ملللللللللن بلللللللللنة  -1

 م  .23/11/1231
-1222وسني امحد محد هالل / هيخ محولة زيد إ تلوىل رلابلة البلديلة يف علام   -1

 م .1224
 املختار وسن امحد هالل / هيخ محولة زيد .   -2
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 كام عضوا يف الس حملي أللبيليل هعد وسني هالل .كايد صا  محد هالل / و  -11
عبد الرويم حم د السبع حم ود ذره / رليس البلدية هعد مبت  ا يلل منلر السلبع .ملن   -11

 م يوم وفاتل . 12/12/1256 –م 1/3/1232
 

 م :1231عام -1212في العاد االيدفي من عام 
 هتللللللللاريخ احلللللللللاج امحللللللللد حم للللللللد عبللللللللد الللللللللرمحن داود / هلللللللليخ وامولللللللللة داود . تللللللللويف -1

 بنة .62م عن ع ر 15/3/1212
 عبد الرويم حم ود وامد ألابم زهرام / هيخ ال زهرام .  -2
 مصأفى يوبف وسني عناية / كام عضوا يف هلدية أللبيليل / هيخ آل عنايل  .  -3
م عللللللن ع للللللر 21/2/1261عبلللللد الفتللللللاح حم لللللود احلسللللللن هلللللرا . تللللللويف هتلللللاريخ   -4

 بنة.11
يخ واموللة هلرا . هعلد بللفل عبلد الفتلاح حم د مصأفى احلسلن العللي هلرا  / هل  -5

 حم ود .
امحلللللد اهلللللراهيم نصلللللر احلسلللللن هلللللرا / كلللللام  تلللللارا حلاموللللللة هلللللرا حللللللني وفاتلللللل يف   -6

 م .22/12/1211
 م .1256عبد الرويم حم د السبع حم ود ذره / رليس البلدية  حلني وفاتل عام   -1
سلاهق / محوللة نلزال حم د بعيد يونس ع ر وسني نزال / عضلو الربمللام  االردني ال  -1

 بنة .62م عن ع ر 15/4/1211. تويف هتاريخ 
هللللللللللريف ألابللللللللللم حم للللللللللد مصللللللللللأفى نللللللللللزال /  تللللللللللار ال نللللللللللزال . تللللللللللويف هتلللللللللللاريخ   -2

 بنة . 65م عن ع ر 31/11/1263
 م .1263-1252عاهد ألابم حم د مصأفى نزال / رليس البلدية من   -11
 وسن امحد محد هالل /  تار محولة زيد ومن هعده   -11
 د ام عبد احلافظ .هريف عب  -12
 اهراهيم صا  محد هالل / عضو هلدية إ  تارا على آل زيد .  -13
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م وهليخ 1212-م1264احلاج وسني عبد ام حم لد صلربي / رلليس هلديلة ملن   -14
 آل صربي .

عبللللد الغللللافر حم للللد عبللللد الغللللافر جبللللاره  / هلللليخ عشلللله  جبللللاره وألللللد عاصللللر العمللللد   -15
 م 1211تويف اثناءه عام االجنليزي الساهق والعمد االبراليلي و 

 عضو هلدية. -احلاج امحد داود درويش الشنأي   -16
 عضو هلدية . -)حم د بعيد ( علي  لي  هرهم   -11

 

 م :1223-1231في العاد االسرائيلي من عام 
م وهلم : عبلد الفتلاح 1261نفس الوجماء يف العمد االردني هابتهناء من تويف منمم ألب  علام 

م ، 1263م ، وهلللريف ألابلللم نلللزال 1256اللللرويم السلللبع ، وعبلللد  1261حم لللود هريللللم  
 وحم د مصأفى وسن هريلم .
 -ومن وجماء هذا العمد ايضا :

  تار آل داود . –احلاج عبد ام حم د عبد الرمحن داود  -1
 الباضي الفاض  الشيخ حم د امحد حم د عبد الرمحن داود .  -2
 آل داود .اود وجماء  –اهو بفيام عبد الرويم وسن عبد وسن داود   -3
 م 1222املختار  احلايل كانوم ثاي/ –املختار حم د عبد ام عبد الرمحن داود   -4
هيخ آل زهرام )اهو مهبلال ( وملن وجملاء أللبيليلل  –عبدالرويم حم ود وامد زهرام    -5

. 
 هيخ آل جعيدي . –عبد الرويم امحد داود جعيدي )اهو هريف(   -6
 آل نوف  .هيخ  -هاهم نوف  صا  نوف  )اهو وازم(    -1
-1212رللللليس هلديللللة أللبيليللللل مللللن  –مصللللأفى وسللللني )اهللللو ع شللللل( حم للللد نللللزال  -1

 م .1216
م حلللني وفاتللل يف مكللل 1266 تللار آل نللزال مللن  –ابللعد ناصللر يوبللف ألللزوح نللزال   -2

 هل .1411ذي احللة  1م اثناء موبم احلا ويوافق ذل  1/1/1211يف 
 د وجماء آل نزال .عضو هلدية باهق واو –امني هاكر هكر صا   ل نزال   -11
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 عضو هرملام اردني باهق . –زياد )حم د بعيد ( يونس ع ر نزال   -11
م 1212-1216رلليس هلديلة أللبيليلل ملن علام  –امني اهراهيم نصلر احلسلن هريللم   -12

  . 
 عضو هلدية باهق واود وجماء آل هريلم. –رفيق عبد الراز  اهو هكر هريلم   -13
 عضو هلدية باهق . –حم د هاكر عويناة     -14
 عضو هلدية باهق . –عبد الرويم حم د الداعور عأية    -15
م حللللللللني وفاتللللللللل 1212 تللللللللار آل هريللللللللم مللللللللن  –عللللللللي امحلللللللد مصللللللللأفى  لللللللدرج   -16

 م . 4/12/1225
وسللللاين محللللدام حم للللود وسللللاين اوللللد وجمللللاء آل هريلللللم تللللويف هشللللر  االردم عللللام   -11

 م ودفن يف ادل جرط .1226
 عضو هلدية باهق . –حم د صا  محد هالل   -11
 عضو هلدية باهق . –حم د بعيد( علي  لي  هرهم )    -12
-1211 تلللللار وامللللللة زيلللللد ملللللن  –علللللدنام عبلللللد ام عبلللللد احللللللافظ اهلللللو امساعيللللل    -21

 م. 1221
 حم ود وامد امحد اهو  ضر  بش اود وجماء آل زيد .  -21
 عبد الرمحن عوده ناصر مسام هاور اود وجماء آل زيد .  -22
 هلدية باهق .  عضو –عبد ام حم د ناصر اهو  د ة األرا   -23
 عضو هلدية باهق . –حم ود عبدالرمحن صا  اهو صا  داود   -24
 اود وجماء واملة داود . –امحد حم د واج وسن لباط   -25
 
 

مساتير ال داود في القرن العشرين منذ قبي  الحرب العظمل االولل من 
 م1222-م1213

  في نمن االتراك :  
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 م .1215-1211علي يوبف محد نوف  من ووايل  -1
 م .1215حم د عبد الفتاح بلي ام عناية يف حنو عام   -2
 م .1216اهراهيم رهيد عبد ام داود حنو عام   -3
 م .1211-1211عبد الرويم حم د داود االهبر حم د داود حنو عام   -4
 

 في نمن االفجليم :
 م .1234-1212الشيخ يوبف عبد الرمحن وسن بلي ام داود من حنو  -5
م 1251-1235د اللرمحن عبلد ام داود منلذ حنلو علام احلاج عبد الرمحن حم د عب  -6

. 
 

 في العادين االيفي واالسرائيلي :
ولني وفاتلل علام  –م 1251احلاج عبد ام حم د عبد الرمحن عبلد ام داود ملن علام   -1

م  ألام هاع ال املخة  منذ عمد ا يل عبد اللرمحن ويلث اناهلل عنلل ووكللل يف  1216
ة املسللد فبلام احللاج عبلد ام هواجلب املخلة   له أليلام ذل  وابتوثر العبلاد  ومالزمل

 فدساتهم . 1251.إ تنازل احلاج عبد الرمحن  عاليا ال يل احلاج عبد ام حنو علام 
: كلام احلللاج عبللد ام حم للد مللن ذوي اال لال  العاليللة ، تبيللا ، ورعللا، جريئللا يف ألللول 

لبضلللاء . كلللام هشوهلللا ومسحلللا احللللق ، ملللن املصللللحني الكبلللار املعلللروفني يف أللبيليلللل وا
وكرميلللللللا وولي لللللللا ، ابلللللللت ر يف املخلللللللة  حللللللللني وفاتلللللللل ليللللللللة عيلللللللد االضلللللللحى املبلللللللارك 

م ويللث اوتضللر اثنللاء بلللوده يف ركعللة املغللرب االوىل وكللام يللؤم هنللا 15/1/1216
يف الللديوام ، وكنللت واضللرا الصللال  ، وملللا بلللد ورفللع رأبللل مللن السلللود وألللع وألللال 

عبلللد وسلللن بللللي ام ) وكلللام بانبلللل يف الصلللال ( اهلللو اليب وجيلللل حم لللد احللللاج وسلللن 
وجيلللل اك للل  الصلللال  ، وهلللي ا لللر كل لللة ألاهللللا واغ لللي عليلللل ، وبللللم هعلللض املصللللني  
ورهوا على وجمل امللاء وهلو يلردد انفابلل إ محللوه اىل مستشلفى كفلار بلاها وتلويف يف 

ز  كبله  ( عاما ودفن هعلد صلال  ا  علة يف جنلا12الأريق رمحل ام عن ع ر يناهز )
 ومشمد عةيم .
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م إ 1241وكللام احلللاج عبللد ام ألللد ع لل  يف الشللر ة يف عمللد االنتللداب ألبلل  علللام 
ألللام يف جتللار  احل ضللياة مللع ا وتللل ، إ غللر  ارضللل هاحل ضللياة ووفللر هللو وا وتللل 
هئللرا غللريب البلللد لللري االهلللار واملزروعللاة هعللد ضللياا البيللاراة واالراضللي الغرهيللة عللام 

 . 1241النكبة 
 
 ي العادين االسرائيلي والسلس يني : ف

م اىل االم   4/2/1216حم لللللللللللللللد عبلللللللللللللللد ام حم لللللللللللللللد عبلللللللللللللللد اللللللللللللللللرمحن داود ملللللللللللللللن  -1
م  ين ا تياره  تارا عللى واموللة داود هعلد وفلا  واللده ها لاا افخلاذ 2/12/1222

هللخ  مللن  411وعللالالة احل ولللة دوم معارضللة وكتبللت عريضللة وألللع عليمللا حنللو 
 لللد املللللذكور  تلللارا وأللللدمت للحكوملللة االردنيلللة يف ع للللام احلاموللللة يألبلللوم تعيلللني حم

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 

مللا  مللن جامعللة الرهللاط م وهللو وللالز علللى هللماد  هكللالوريو  يف احملا31/2/1216
م  وكانللت 1213يف املغللرب  وعللني بللكرتها  يف الغرفللة التلاريللة يف أللبيليللل  يف عللام 

 م .21/12/1222م يف أللبيليل وال يزال و  1241والدتل يف عام 
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 -ملحق-

 عشرية آل نزال 

 يف  قلقيلية
*** 
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 حامولة فمال في قلقيليه
اب واعلا ملن هاأللة احلألب وألبلملا ملن الدواميلل ملن : ببق ام ذكرنلا اصللما يف اول الكتل افلاا

ذريلة الشلليخ علللي هللن عبللد اللداا هللن امحللد الغ للاري هللن عبلد السللالم هللن املشلليش اوللد األأللاب 
الصلللوفية يف عملللده يف هلللالد املغلللرب  واللللذي ينتملللي نسلللبة اىل عبلللد ام هلللن ادريلللس هلللن ادريلللس 

ام هللن وسللن هللن احلسللن هللن  )مؤبللس دولللة االداربللة ( يف املغللرب الشللريف احلسللد هللن عبللد
علي هن اب  الب كرم ام وجمل من احلللاز . وكلام ادريلس امللذكور أللد فلّر ملن احلللاز هعلد 
فش  ثور  ألام  ا االهراف على الدولة العبابلية يف زملن اخلليفلة اهللادي العبابلي ويلث هزملوا 

هلل 112علام  هل وألت  عدد ملنمم ، ود ل  ادريلس املغلرب162يف موألعل فخ رال مكة عام  
 وابس دولة االداربة مبساعد  الربهر وألد ببق تفصي  ذل  فارجع اليل .

ومحولللة نللزال تشللةك مللع آل داود وهللرا يف نسللبما اىل الشلليخ علللي وفيللد امحللد الغ للاري هللن ) 
هل املدفوم يف جب  العلم ألرب تأوام هلاملغرب( وملن 622عبد السالم هن املشيش املتويّف بنة 

اري امللللذكور امللللدفوم يف الةاهريلللة ووفيلللده الشللليخ عللللي امللللدفوم يف الدواميلللل ذريتلللل امحلللد الغ للل
وارجللل  اعلللم ملللن داود هلللن ع لللر هلللن الشللليخ عللللي وال تلللزال يف هاأللللة احلألللب اثلللارا هابلللم نلللزال 
وهامسللاء عالالمللا هاأليللة اىل االم مهلل  : وللار  نللزال ) يف ا للزء ا نللويب مللن هاألللة ( وهال للل ألللزوح 

 وح كانوا  ت عوم عليما يف والل مم  ومناببامم وألأاين بمم اللي  .النزال وتدعى بباط ألز 
م 1234وودثد عبد الرمحن بلي ام حم لد محلد نلزال ) اهلو الزغاليل ( انلل د ل  الدواميلل علام 

مع هعهة مساوة ويث كام املذكور موظفا يف املساوة واألاموا فيما عد  ايام . وأللد بلولل اولد 
هتل فاجاهل انل من آل نزال يف أللبيليل . فذكر لل ذلل  الشليخ ام هيوخ الدواميل عن هلده وعش

آل نللزال يف أللبيليلللل اصلللمم ملللن آل هللديب يف الدواميلللل واعللم ملللن ذريللة الشللليخ علللي الغ لللاري 
كم واعلم ملن اهلراف   4الصويف املغريب املدفوم على جب  جنوب غرب الدواميل على هعد حنو 

مبللام الشلليخ الغ للاري ك للا رأى هنللاءا ا للر حما للا هسللور  املغللرب وذكللر الللراوي املللذكور انللل رأى
يبال لل ألصر بالمل علي وألد يكوم هلاني البصلر هلو بلالمل عللي ملن اوفلاد الشليخ الت لاري 
املللذكور ، ومللن آل نللزال رولللت عللالالة مللن هاألللة احلأللب اللللى ألبا يللل هللم آل نللزال ألبا يللل . 

اوللدهم : االبللتاذ  للاهر وسللني وآل  ليلل  و ليفللل اىل بللهيس / نللواوي جنللني . وذكللر يل 
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عبد حم ود  لي   ليفل ملن بلهيس اعلم األلارب آل نلزال يف أللبيليلل وام اصللمم وآل نلزال يف 
ألبا يلللل ملللن هاأللللل احلألللب وزعلللم اعلللم ملللن علللرب اللللي ن . وآل امحلللد بلللمي  البلللبالوي يف هللللد  

ألللزوح الزيللب جمللاة عكللا اصلللمم مللن آل محللدام نللزال    وآل اهللو هللعر يف الشللام هللم مللن آل 
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 :

احلسللني ، وحم للد آل وسللني احلللاج مصللأفى نللزال وهللم : ع للر احلسللني ، ومصللأفى  -1
احلسلني ووسللن احلسلني ويوبللف احلسلني ، وألللد انبسل وا فللريبني : آل ع لر احلسللني 
وحم للد احلسللني ووسللن احلسللني ويوبللف احلسللني وفريللق وهلللم ديللوام ، وآل مصللأفى 

 احلسني فريق ثاني وهلم ديوام  ا   م .
 آل الشيخ وامد حم د محد احلاج مصأفى نزال / ديوام آل ع ر احلسني .  -2
 ل بع ر وامسل وسني ع ر عبد العزيز نزال / ديوام آل ع ر احلسني .آ  -3
آل عه لللام احلورانيلللة هلللن احللللاج مصلللأفى نلللزال / ديلللوام آل ع لللر احلسلللني )وهلللو يف   -4

 اخلارج ( .
م وهللم ملللن آل  1221آل اهللراهيم يف النعي للل  للورام ويبلللال هلللم واليللا هنلللو صللا    -5

 عبد العزيز نزال .
د العزيللللز نلللزال / ديلللوام آل ع لللر وسلللني ، ومللللنمم آل آل اهللللرط وامسلللل يوبلللف عبللل  -6

 البأم .
آل محللدام عبللد العزيللز  نللزال ويتفرعللوم اىل : آل الببّللام )وامسللل امحللد حم للد محللدام (   -1

وهّبام كل ة  تركية معناها وسن اهلندام )أي وسن املالهلس واملتلولق يف ملبسلل ويلث  
سللكرية زمللن االتللراك فللدعوه كللام جللدهم امحللد متونبللا   يف ملبسللل وهللو يف اخلدمللة الع

هبام ( وهلم ديوام وآل واملد احل لدام  ولبلبمم ) اهلو جعلّرط( ، و ليل   احل لدام ، 
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وصللللا  احل للللدام ومصللللل  احل للللدام ، وآل اغنلللليم احل للللدام ، وآل بللللمي  البللللبالوي 
م هللاجروا اىل  لليم عللني احللللو  1241احل للدام يف هلللد  الزيللب رللال عكللا ويف عللام 

 هلبنام 
صلا   الألل : وهلم اهلو  -1للي  )الأوال( وفروعمم : )أ( آل  ل وهم : آل بمم ا  -1

عباه ) عبد ام الصا  ( وهكر الصا  ، واهو ماضي )موبلى الصلا  ( ، واهلو ناصلر 
واهللراهيم  للل وهللم : آل يوبللف  للل  -2الصللا  ، وامحللد الصللا  ، وعلللي الصللا  ، 
 ( .عالالة  1اهراهيم  ل ، وآل امحد  ل اهراهيم  ل )

وامحلللد العلللوده وهلللم : آل  -2آل احللللاج حم لللود العلللوده ،  -1)ب( آل علللوده وهلللم :    -2
وعه للام  -4وحم للد العللوده وهللم آل احلللاج ألابللم وعللوده ،  -3ألأبللط وجللامو  ، 

 عالالة( . 6الشيخ يابني العوده )
)ج( آل حم ود ويتفرعوم اىل : آل ألزوح ، كيوام ومحَِد ومنمم عيسى مِحد ، ومَحد  -11

ومنمم اهو الزغالي    )عبد الرمحن بلي ام حم د مَحد ( ، وآل جاهر ، وآل اهو هعر 
عالالة( وكام الل بمم اللي  6يف الشام وامسل حم د اهن عم ناصر البزوح :)

ديوانا واودا إ انبس وا يف ديوانيني : ديوام بمم اللي  البدا وفيل معةم آل  ل 
عةم آل عوده يف ديوام ا ر هناه حم د وألسم من آل ألأبط وجامو  ، وانفص  م

 م وانضم اليمم آل ألزوح وهعض آل  ل. 1261حم ود عوده حم د عوده هعد عام 
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 

 عم من ا وين اثنني  ا :ا
عبد العزيز اغنيم النلزال وتفلرا منلل : آل مصلأفى عبلد العزيلز النلزال ، محلدام ، اهللرط  –اوال  

، وبلع ر )بلي ع لر (  وهلم اهنللاء عبلد العزيلز النلزال وهللم اخ يللدعى اهلراهيم عبلد العزيلز رولل  
 اىل النعي ل  ورام وبكنما .

شللليخ يابلللني  النلللزال وتفلللرا منلللل :  لللل وعلللوده وحم لللود بلللمم الليللل  وامسلللل عه لللام ال  -رافيدددا 
 ويابني وام اعلم .
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 حامولة فمال
 العشائر الحليسة آلل فمال وافولاا :

آل صللربي  )الصللبارنل( ويبللال هلللم املشللايخ ويللث كللام مللنمم امللام و أيللب املسلللد  -1
 يف صللوفني بلللاهبا واماملللة و أاهلللة املسللللد البلللدا يف أللبيليلللل يف البلللرم العشلللرين واىل

م وملللنمم عل لللاء وألضلللا  . واصللللمم ملللن الشللليوخ نلللواوي اخلليللل  وهلللم 1222اليلللوم 
 ري يوم من ريم الداري من خلم وزعم ا روم منمم اعم من ألبيلة ريم يف العرا . 

آل الشللنأي : اصلللمم مللن العللرا  نزلللوا ألريللة هللنيط مبصللر و رجللوا منمللا اىل فلسللأني   -2
ا صلللوفني هلللرألي أللبيليلللل وهعلللد تلللدمه ونسلللبوا اىل هللللد  هلللنيط فبيللل  الشلللنأي وبلللكنو 

صللوفني نزلللوا أللبيليللل ومنمللا  للرج فريللق مللنمم اىل ا يّللة  وبللكنوها ويتفرعللوم اىل اهللو 
هكر الشنأي ومنمم اهو اجنيم ، وآل ألابم الشنأي ومنمم ِفرعام ، آل صلال االغلا ، 

 آل اهراهيم ، آل الشنأي هغز  ويافا .
صلر وألبلملا ملن علرب الأ ليالة يف مصلر آل عامر الدما ي : اصلمم من دمياط مب  -3

، والأ يالة من علرب احلللاز ولعلملم ملن هلد علامر هلن صعصلعة ملن ألليس رليالم 
 اهن مضر العدنانية .

آل مللوايف واصلللمم مللن هلبلليس يف مصللر ولعلمللم مللن مللوايف هللن مبللدم هللن االثللبا مللن   -4
ة مبصللر يف هللد هللالل اهللن عللامر البيسللية الللت رولللت مللن جنللد اىل رللال افريبيللا ومللرّ 

 زمن الفا  يني .
آل محلد ام واصللمم ملن عشله  بلعد ا بلاوي الشليباني ملن صلانور / نلواوي جنلني   -5

. 
آل ألوا  واصلمم من هلد  جبع نواوي جنلني ويف روايلة علن حم لد عللي صلا    لل   -6

نلللزال وآأل محلللد ام اعلللم ملللن عشللله  جوانلللا وهلللو ينكلللروم ذلللل  ، وذكلللر امحلللد حم لللد 
اعلم ملن البيسلية ولعلملم وآل هركلاة ملن الشلراراة ملن هلد علبس احلاج وسن لباط 

 البيسية .
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آل هللاهني واصللللمم مللن هللللد  زرنوألللا نلللواوي الرملللة وهلللم مللن عشللله  احل ارنللة وهللللم   -1
األللارب مسلليحيوم يف مودهللا واحل ارنللة هللم هنللو محللرام هأللن مللن كنانللة عللذره هللن كلللب 

ألمليلة ملن اللديار املصلرية . عايلة من وهره من ألصاعة من محله البحأانيلة منلازهلم هالد
 للبلبشندي . 126االرب / 

آل احلداد واصلمم من الرملل وألبلما من السلط ، كانوا مسيحيني إ ابل وا ولعلملم   -1
مللن غلله العللرب هللدلي  ام هلللم لغللة ا للرى غلله العرهيللة كللانوا يتكل للوم  للا في للا هيللنمم 

هنللللو وللللداد مللللن حمللللارب هللللن  ولعلمللللم اكللللراد او هرامكللللة او غللللههم . يوجللللد يف العللللرب
 صللفة هللن أللليس علليالم هللن مضللر وهنللو وللداد هللن ظللان مللن عبللد البلليس مللن رهيعللة 

 العدوانية .
آل السللللر اوي واصلللللمم مللللن هلللللد  بللللر ة ألللللرب هللللديا نللللواوي بلللللفيت مللللن عاللللللة   -2

اخلأيللب مللن آل صللالح يف بللر ة ، ويزع للوم اعللم ع ريللوم وام مسلللد بللر ل هللو 
 م وهم ينت وم اىل صف البيس .ع ري وال يهبت ذل  اعم  ع ريو 

آل نللوار  : اصلللمم مللن آل فللريا مللن كفللر ألابللم وألبلمللا كللانوا يف مسللحل غللريب هللديا   -11
 وألبلما من ا نيد .

آل جلللاهر بلللالمل : واصللللمم ملللن هللللد  صلللّ ي  اخلليللل  وملللن عشللله  بلللل ي ، وكلللام   -11
ضلي بالمل عبد اهلادي بل ي  ّاال ، وتزوج بالمل بل ي املذكور لأيفل حم لود ما

ملللن اجلللزم وهلللي ارمللللة عبلللد العزيلللز ع لللر وسلللني نلللزال ويلللث أللللدمت هلللل اىل أللبيليلللل 
 وعببت منل جاهر السالمة وهنت تزوجما حم د علي السر اوي .

آل عاهللور مللن اوللالف آل الشللنأي يف محولللة نللزال واصلللمم مللن نللاهلس وألبلمللا مللن   -12
 عشه  الفبماء يف بنل  . صاهروا آل الشنأي ووالفوهم .

: اصلمم من كفر صور نواوي  ولكرم ، نلزل جلدهم الأيبلل اوال إ  (1) آل الصّوي  -13
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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ن آل االألرا يف محوللة زيلد ، ولالفوا آل ع لر وسلني آل موبى االألرا : وهم فرا م  -14
 نزال واصلمم من الصاحلية يف مصر .

آل اهللو ميللن ومللنمم اهللو فللار  وسللني امساعيلل  عأللا ام مللن كفللر بللاها واصلللمم مللن    -15
م ، إ نللللزل أللبيليللللل عللللام 1241فللللة نللللواوي ملللللّبس نزلللللوا أللبيليللللل ألبلللل  وللللرب عللللام 

واوالده اهلللراهيم وهلللحاده وحم لللود اللللذي  م  ألادملللا ملللن فللللل  ليللل  اهلللو ميلللن1241
 وص  على هماد  الدكتوراه و رج اىل االردم والعرا  إ ابتبر يف ع ام .

آل احملألة وهللم مللن هلللد  ألوميلة نللواوي هيسللام وألبلمللا مللن العنلانز  مللن كفللر جنللة نللواوي   -16
: العنللانز  هأللن مللن هللد صللخر  141عللللوم . وورد يف عايللة االرب للبلبشللندي   

جللذام البحأانيللة منللازهلم مللع ألللوممم هللد صللخر هللبالد الكللرك مللن الللبالد الشللامية .   مللن
كللام جللدهم يع لل  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 
 أ(-51يقم ) قجرة



321 

 باللة آل بع ر  وعلي احلورانية وعبد ام البلبيلي
 1نزال الباألاني 

 
 5حم د  15الشيخ يابني     4اغنيم     3امحد     2 ليفل                 
 لي                              

 )سام اللي ( حم ود              عبد العزيز         عه ام                
 

 احلاج مصأفى    1محدام   بع ر   1اهلرط   6اهراهيم        
 )يوبف(         )بي ع ر(                      

 حم د عه ام ولل 11مَحَد 16وسني   وسني) منقول الدل فسحة اخرا(            
 )منقول الدل فسحة اخرا(                                                                    

   11وامد                         2امحد        
 

 محمد          12ابراهيم                             قاسم       
 )ابو قيسه(                                                                      

 وسني14وسن هنت  13هنت   11امحد     "حم د بعيد"  عبدالعزيز 
 

 اهراهيم منذر  وليد            عدنام  ألابم  حم د  حم ود وامد   
 

  الا    خالد                              فبي    عا ف         
 

 حم د   عالء        
 ) ياكع ال سحة الكحقة(                                                                     

 
 

 أ(-51تابع سكلة الحاج م  سل فمال                                 تابع قجرة يقم )
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 نزال                                                         
 حم د           عه ام                ولل                              الشيخ يابني 

 

 هيلر              عه ام )بمم اللي (     24ري ل        23عبد ام    علي احلورانية
 

محمود              ه      عوده     محمود      23حسن  محمد   23عبد اهلل
  11ياسين

 

                                                                                             32فتحي   امحد                                     عه ام  21مسه                      
 

 12عالشل    11ع ر   علي    امحد                                حم د                  
 

     21عبد الرويم    21عبد ام                   31عادل  31جواد  22غالب 21نزيمل
 

 هشام      22ماند                                                   يقيد         
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 أ( :-51هوامش قجرة يقم )
نللواوي اخلليلل  ( مللن ذريللة  )كللام يسللكن هاألللة احلأللب واصلللل ألبلل  ذللل  مللن الدواميللة  -1

 الشيخ علي هن عبد الداا هن امحد الت اري من املغرب من االهراف االداربة .
 نزل يف بهيس .  -2
 نزل يف بنديانل .  -3
 نزل يف أللبيليل .  -4
 يف ألبا ية .  -5
نزل )يف النعي ة  ورام ( ويف رواية عن آ  الزغالي  عبد اللرمحن بللي ام نلزال وغلهه   -6

 م هد صا  .1221ط واالص   ا و اهلرط ويبال لذريتل واليا : انل اهن اهلر 
 وامسل )يوبف( .  -1
 وامسل )بي ع ر ( أي السيد ع ر . -1
 يف أللبيليل .  -2

 )هلوام ( ) بكن الشيخ مونس اوال إ انتب  اللى جللولية( .  -11
 )عشتل( )يف ناهلس( .  -11
 اهو هيخل ون يعبب . -12
 .زوجة اهو احلاج من كفر ثلث وباكن جللولية   -13
 زوجة عوده املدنية .  -14
 نزلت ذرية الشيخ يابني يف أللبيليل .  -15
 )جد آل وسني نزال ( .  -16
 محد جد آل الشيخ وامد .  -11
 زوجة حم د عه ام الشيخ يابني هي بعاد ) ام ديل( مصأفى يوبف بعاده .   -11
 زوجة حم د مصأفى بعاده .  -12
د و لبملللا ، إ هلللاجر الللللى ارهلللد  تلللزوج عبلللد ام : فوزيلللل امحلللد بلللعاده وعببلللت رهلللي  -21

 تزوج من مسكل وعببت هشام إ تزوج من ارهد .
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 ن يتزوج .  -21
 ألت  اعزها . -22
 )نسب المل احلورانية( وهي ام ع ر وسني .  -23
تزوجمللللا امحللللد مصللللأفى وسللللني وعببللللت ذهبيللللة زوجللللة مصللللأفى محللللد ام وجن للللة   -24

 تزوجت هخ  من هيت امني وعببت ولل وبعاد تزوجت يف يازور .
يلللللي هللللي محللللده مصللللأفى وسللللني نللللزال )راجللللع الشلللليخ عبللللد ام ام عبللللد ام البليب  -25

 البلبيلي يف الصفحة الالوبة (.
 م .1211تويف يف العسكرية عام  -26
 يف ديب .  -21
 زوجة رهدي حم د مصأفى نزال.  -21
 كام مدير للبن  املركزي هع ام .   -22
 رليس الكتبة يف وزار  االوألاف ون يتزوج .  -31
 يف الشام .  -31
 ناصر ألزوح.زوجة عه ام يابني : نصر   -32
 
 
 
 
 
 
 
 

 علماء من ال فمال 
     عبد اهلل القلقيلي الشيخ 
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م وامسللللل الكاملللل  : الشلللليخ عبللللد ام 1122ولللللد الشلللليخ عبللللد ام البلبيلللللي يف أللبيليللللل عللللام 
البلبيللللي هللللن عبللللد ام هللللن حم لللد احلللللاج مصللللأفى عبللللد العزيللللز نلللزال : تللللويف اهللللوه وتللللر  يتي للللا 

عبللللد احلفلللليظ احلللللاج عبللللد ام الللللداود ، إ  لبمللللا ،  وتزوجللللت امللللل محللللده مصللللأفى وسللللني :
وتزوجملا هعلده يوبللف امساعيل  اهلللرط وعببلت منلل : امساعيلل  وفا  لل زوجللة رز  عبلد الللرمحن 
صا  هرط . تلبى علومل االهتدالية يف أللبيليل ، وملا هب اربلل ا واللل اىل االزهلر مبصلر علام 

اة ونلال هللماد  جامعيللة يف الشللريعة ، بللنو  6م ويلث تلبللى فيللل العللوم الشللرعية مللد  1212
إ التحللق هكليللة االداب ها امعللة املصللرية وامضللى فيمللا بللنتني كللام ينشللر مبللاالة يف جريللد  

م 1212الكواكلللب لصلللاوبما الشللليخ حم لللد البلبيللللي ملللن الصلللبارنة وهلللو هالبلللاهر  . ويف علللام 
وأللد دّر  اللغلة العرهيلة  علاد الشليخ عبلد ام اىل فلسلأني ، وعلنّي للتلدريس يف وزار  املعلارف .

والللدين يف مدربللة العامريللة هيافللا . إ يف ثانويللة غللزه ، ويف مدربللة الفريللز هيافللا . وابللتبال مللن 
م وظلللت تصللدر ولل  عللام النكبللة 2/2/1225املعللارف واصللدر جريللد  الصللراط املسللتبيم يف 

واهلتغ  م . نزح الشيخ عبد ام البلبيلي اىل دمشق ، 1241م وعلى اثر ورب عام 1241
 هالتدريس يف ثانوية درعا . إ يف مدار  دمشق .

م انتبلل  اىل ع للام وعللني مفتيللا عامللا لل  لكللة االردنيللة اهلاريللة واصللدر الللة 1255ويف عللام 
م واللللف 1256اب   22دينيللة اجت اعيلللة هابلللم "هلللدى االبللالم" صلللدر اول علللدد منملللا يف 

 عد  كتب منما :
وى عل اء الدين يف موضوا ألانوم الوعلاظ واملرهلدين م ، فتا1262الفتاوي االردنية /ههوة 

م وظلل  الشلليخ عبللد ام 1254م ، واجمل للوا االول 1256م ، ومللن ووللي رمضللام  1255
م . ودفلن يف مبلرب  ام احللهام جنلوب ع لام 1212يف منصب االفتاء حلني وفاتل هع لام علام 

مبلرب  للعالللة ، وعنلد وفاتلل ) وكام رهدي حم د نزال ألد اهلةى ألأعلة يف هلذه املبلرب  وجعلملا 
 دفن فيما ، ك ا دفن فيما ا وه بعيد .

  الشيخ فاكي محمد العربي فمر يوسف حسين فمال 
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أللللاض فاضللل  وللللد يف أللبيليلللل وتلبلللى درابلللتل االهتداليلللة والهانويلللة يف هللللده . إ اك للل  درابلللتل 
 ارهللد إ يف الزرألللاء  ا امعيللة يف االزهللر ووصلل  علللى هللماد  يف الشللريعة وعللني ألاضلليا هللرعيا يف

وغههللا إ هللىن هللو وا للوه مفيللد مسللكنا هلللم يف املعيصللم نللواوي الزرألللاء وبللكنوا فيللل حنللو عللام 
م وزوجتل هي علل حم ود اهو صا  داود ، وزوجة ا يل مفيد هلي ا تملا فريلال حم لود 1211

 اهو صا  وبكن معمم ايضا ا وهم هالل .
 

   سل فمال .القافي الساف  فكح امين محمد م 
وللللد يف أللبيليلللل ، تلبلللى درابلللتل االهتداليلللة والهانويلللة فيملللا ، إ تلللاهع درابلللتل يف جامعلللة دمشلللق 
ووصل  علللى هللماد  يف احملامللا  ، وعللني ملدعيا عامللا يف حمك للة نللاهلس يف السللبعيناة وتباعللد 

م ، وهعللللد تسلللللم السلللللأة الفلسللللأينية احلكللللم يف مللللدم الضللللفة الغرهيللللة عللللام 1222حنللللو عللللام 
 م .1222، اعيد اللى البضاء ، فعنّي ألاضيا حملك ة صل   ولكرم ، وال يزال  م1225
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 ب(-51قجرة يقم )
 سكلة ال الشيخ حامد / فمال
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 محد احلاج مصأفى عبد العزيز نزال
 
 وامد                                 2حم د                                1محده    

                                      

 4)السبع(             صاحلل3ام عبد          16الشيخ وامد                            
 

 11زريفل            2امينل       1عفيفل     1حم د          6علي    5عبد الرمحن
 

 حم د   تبي الدين   ع ر   عدوام  امه   مروام  ع اد   رضوام  عزام  عدنام        
 

   15تيسه   14اهراهيم   13عبد ام    12ناجي   11غازي
 

 يوبف حم ود  حم د           رز  فادي هادي   اء   ار   حم د                      
 

 خالد                   ع ام   حسام     احمد    وليد    عمر                     
         

 حم د  ع رام   وامد    بعد  جالل  عبد الرمحن  غازي           
 

 ناجي             
 

 جالل    ال    الل  نضال   ك الهالل        
   

 ع ر              
 انس     غازي     
 

 ب( :-51هوامش قجرة يقم )
 زوجة حم د وسني نزال وهي ام هناتل  صفيل وولي ل  . -1
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 زوجتل امنل وسني احلاج مصأفى نزال .  -2
 )السبع( زوجتل عالشل امساعي  اهلرط .  -3
 زوجة صا  محدام عبد العزيز نزال .  -4
 جة عبد الرمحن هي زريفل عبد ام )السبع( حم د محد نزال .زو   -5
 زوجة علي الشيخ وامد هي هنت العريب )حم د منر يوبف وسني نزال ( .  -6
م وابلتبر 1221كلام حم لد السليخ واملد يع ل  يف الكويلت وعلاد الللى ع لام علام    -1

هنلت حم لد فيما وتلزوج زوجتلني : االوىل هنلت يوبلف امحلد عبلد ام احملألة ، والهانيلة 
 عبد اخلالق احلاج محدام .

زوجلة عأيلل عبلد اللراز  جلرار )ام غالللب ( وابتشلمد اهنملا غاللب يف ولرب وزيللرام   -1
 م يف ا يب نواوي البد  . 1261عام 

 ام وامد حم ود اهو مشع  .  -2
 هي ام ناجي عبد الرمحن الشيخ وامد وا وتل .  -11
 م .1261نزل ع ام منذ حنو   -11
 هي هنت رافع عبد العزيز ع ر وسني نزال .زوجة ناجي الشيخ وامد   -12
زوجة عبد ام الشيخ وامد هي زليخل مصأفى حم د الداعور . تويف عبلد ام فللر   -13

 بنة رمحل ام .62م عن ع ر 1/11/1221السبت 
 زوجتل هي هنت امحد حم د الدعا  . -14
تللزوج تيسلله اوال نللرجس حم لللد الشلليخ وامللد وعببلللت منللل رز  وفللادي و لبملللا  إ   -15

م الللى 1261تزوج هنت حم د ع ر صلويل  وعببلت البلاألني . ونلزح تيسله هعلد علام 
 ع ام وبكن ياجوز .

 زوجتل هي هنت وهاح من أللنسو  .  -16
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 باللة آل وسني احلاج مصأفى  نزال
 ج(-51قجرة يقم )

 باللة آل حم د وسني نزال
 1وسني

 
     11مصأفى   2ع ر  1صبحل  1مرا   6عالشل  5امنل  4يوبف  3وسن    2حم د
 
 

 امحد)ن يعبب(             13صفية   ولي ل  عيسى)ن يعبب(     عبدالرويم  11علي 
     

 ابراهيم      11عبدال ريم      "محمدخير"           2ياكع هامش         
                                                   

 ااد    ألصي  هاب  عبود ممدي ثاهت مراد     وسام   ابامل  فادي                     
 
 حم د     عز الدين )مردم(   12رأفت     عبدالفتاح)عبده(    ضرار 15هنت 
 

 ع اد     ار     هادي    هادي     ع ار        رياض                                   
 

 علي           حم د       امحد                     
 

 عاصم     رابم    هابم    جابم               
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 باللة آل وسني احلاج مصأفى  نزال
 ج(-51تابع قجرة يقم )

 باللة آل وسن ويوبف وسني نزال
 1وسني 

 
   2عمر  2فبحه  1مريم   3عائشه  3امنه  1يوسف  5حسن    2محمد

 13م  سل
 

 د(-34راجع هلر  رألم)                                  12فمر     13م لا          
 

محمد      21يوسف     23امنه   12حِسن     11عبدالقادي   عبدالرحمن
    22العربي

 
 يوبف                        )ا رودي( ن يعبب     حم د   زياد           

 
 حم د    الد   امحد    الب  مصل   صالح

 

 محمد                        
 
 

 24مفيد    هالل      ال    هنت     23الشيخ ناجي                                     
 

 سائد                                  23   23يوسف  فمر    وليد    
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 باللة آل وسني احلاج مصأفى  نزال
 ج(-51تابع قجرة يقم )
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 باللة آل ع ر وسني نزال
 1وسني

 
  2عمر   2فبحه  1مريم   3عائشه  3امنه  1يوسف  5حسن    2محمد

 13م  سل
 

 52عبدالل يف 51يحيل   53قريف 22فبر   عسيسه  22يوفم  21يستم
 ادييم   53ن يه  51عبدالعميم   55عبداهلل

 )راجلللع الصفللحللة الللالوللبلة(              
          وسن               31عادل      31حم دبعيد              36بليم 

       44بعيد
 31)ماجد االول(                                

 لب ام ماجد )الهاني(          عبدالعزيز  معزوز  حم د 41زياد   32جالل  نبي   ع ر
 حم د     45نةام                  بعيد          حم ود   اهراهيم  فتحي  امحد  41يونس 

 

   يوفم                       فتحي خالد محمد محمد عبداهلل  عبدالباس
 يوسف سعيد   عبدالرحمن    

 رالد إدريس امحد                                                         
 43ع ر                عب                     

 

عادل  يوفم  ع ام  حسام  عادل  فران            عنان عمر مؤيد عماي 
 امر حسنع

 
 لعت حسن حسام عمر                                                        
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 عادل معين            
 

 نزال     هالل     نضال     الل     ار     وسن     وسني    علي             
 
 

 باللة آل وسني احلاج مصأفى  نزال
 ج(-51تابع قجرة يقم )

 ني نزالتاهع باللة آل ع ر وس
 1وسني

 
  2عمر   2فبحه  1مريم   3عائشه  3امنه  1يوسف  5حسن    2محمد

 13م  سل
 

  دييم  53ن يه 51عبدالعميم     55عبداهلل   52الل يفعبد 51يحيل  53قريف 22فبر  عسيسه  22يوفم  21يستم
 )ياكع ال سحة الكحقة(                                                         

 51هاميل 56عريفل  51يوبف 51عاهد                حم د                      زهدي
 

  51رافع    53 52ذ عبدام  اهناء   ناف3                       46عالء  صربي 
 52امنل

 

 هناة    هكري  هناة     54مسي  فتيام  نع ام  بعد                   عبدالرمحن
 

 رافع رفعت حم د علي ع ر لؤي  55ع ر              الب         41هنت             
 

 61 مازم            عبدالرؤوف    42وهيب    41"حم د اديب"            
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 فايز      مروام    رضوام   عبد العزيز    امحد     علي     غامح     وسن            
                                       

 اياد      مصعب    هنتني     حم د                                             
 

 بد امحم د   مسه    ع                                  
                        

 61صبر  ثاهت    ار    رعد  ثالر                          
 

     62عاكف   ابامل   صا                    
 . : سكلة عبد الل يف عمر حسين الحاج م  سل في ال سحة الكحقة مكحظة

 باللة آل وسني احلاج مصأفى  نزال
 ج(-51تابع قجرة يقم )

 تاهع باللة آل ع ر وسني نزال
 ياكع ال سحة السابقة 

 
 ع ر وسني  32عبداللأيف        

 
 زكريا   حم د      عصام     وك ت   فواز    رجب   وسد "ن يعبب"    63انور   

 

 وبيب                                             هاني 
 

     للأيف  مازم                                                    رياض   وال    امحد                                            عبدا
 

 وسد     بامر                                         مروام   هشام   حم د           
 

 رو  وليد    ال ع رام  صميب  ع                         
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 ج( :-51هوامش قجرة يقم )
( نسلللاء : ام مصلللأفى ملللن هيلللار 5كلللام وسلللني يف صوفيللللن إ نلللزل أللبيليلللل ، تلللزوج ) -1

عللد  ، ام ع للر وورانيللة ، ام يوبللف وِسللن اهلللرط ، ام وسللن مللن آل فضلليلل مللن 
 اجلي  وام حم د من آل نوار  من كفر ألابم .

زوجتللل االوىل هللي : محللده محللد مصللأفى  امللل مللن آل نللواره افللريا مللن كفللر ألابللم ،  -2
نللزال 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  .  -3
 امسما وِسن. امل من آل اهلرط  -4
 وهي ام الشيخ وامد حم د محد نزال .   -5
 زوجما من هديا .  -6
 هي ام امحد صا  وسن صربي .  -1
 زوجما من أللنسوه .  -1
تزوج وسنل اهلرط وعببلت يلونس وادريلس وعبلد ام وعبلد العزيلز وتلزوج ولي لل اهلو   -2

 علي جحا من اجلي  وعببت اال رين.
 امل من هيار عد  .  -11
 ر وسني .زوجتل بعاد يونس ع   -11
 زوجة ضرار هي هنت موبى وسن موبى اهو الذره .  -12
زوجتلللل هلللي عفيفلللل حم لللد مصلللأفى وسلللني نلللزال ، تلللويف احللللاج عبلللود ليللللة السلللبت   -13

 ( عام .111م عن ع ر يناهز )13/11/1223
 زوجة )م   ه( هي هنت عبد الرويم حم د يوبف  ل  .   -14
 زوجة حم ود عبد العزيز صا  محدام .  -15
 بم عوده .زوجتل وِسن ألا  -16



413 

 )اهو احلكم( .  -11
 زوجتل هي ولي ل مصأفى  وسني نزال .  -11
 هي زوجة بعيد داعور .  -12
 وهي زوجة رافع عبد العزيز .  -21
 )ا رودي( ن يعبب .  -21
 زوجتل هي هاميل عبد العزيز ع ر وسني .  -22
ام الشلللليخ نللللاجي حم للللد )العللللريب( منللللر نللللزال هللللو ألاضللللي هللللرعي )در  الشللللريعة يف   -23

م 1261االردم للع للل  وعلللني ألاضللليا يف الزرأللللاء هعلللد علللام  االزهلللر(  لللرج الللللى هلللر 
وتنبلللل  يف عللللدد مللللن املللللدم يف هللللر  االردم يللللزاول البضللللاء إ بللللكن هلللللد  املعيصللللم 
 نواوي املفر  هو وا وتل مفيد وهالل ويث هنوا مسكنا هلم فيما وابتبروا هناك .

 هي زوجة علي الشيخ وامد نزال  .  -24
 غه معروف االبم .  -25
 البم .غه معروف ا  -26
 زوجة رهيد بعيد ذره .  -21
تللللزوج يللللونس  ع للللر  زوجتللللني الهانيللللة : زريفللللة عبللللدالرمحن  عبللللدام داود وعببللللت :   -21

"حم للد بللعيد" وعللادل وامنللل وفا  للل وبللعاد ووفصللة وِوِسللن  )ن تتللزوج( . وزوجتللل 
االوىل هللي صللفية حم للد وسللني نللزال وعببللت بللليم وع للر )تللويف اعزهللا( وكللام يللونس  

م إ مللللن 1212-1211ل نللللزال ورليسللللا لبلديللللة أللبيليللللل مللللن ع للللر هلللليخا علللللى آ
 م . 1224-1221

 زوجة وسن موبى اهو الذره . -22
 تويف هالشام .  -31
 تويف يف ديب .  -31
 زوجتل رمسيل  حم د مصأفى وسني نزال .  -32
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 -2زهلللدي  -1كلللام  تلللارا وزوجتلللل هلللي زريفلللل حم لللود ماضلللي ملللن اجلللزم وعببلللت    -33
فريللده زوجللة بلللي ام مصللأفى وسللن -3عديلللل )ام فللرج كاملل  امحللد  مصللأفى (  

 هدرية زوجة علي حم د وسني . -4هريلم الهانية  
تزوج عبدالعزيز ع ر : لأيفلل حم لود ماضلي ملن اجلزم وعببلت عريفلل تزوجملا بلعيد   -34

إدريللس ع لللر ، وتزوجلللت  لأيفلللل هعلللد وفللا  زوجملللا : بلللالمل عبلللداهلادي بلللل ي ملللن 
. وكلام عبلدالعزيز ع لر متزوجلا ص ي  اخللي   وعببت منلل : جلاهر السلالمة ووجيملل 

 ألبلما بعد  الغزاوي وعببت منل رافع وعبدالرؤوف وهامية وامنل .
 زوجة اهو صفوة )علي حم د مصأفى نزال ( .  -35
 ذريتل يف رام ام زوجتل فريده حم د مصأفى وسني نزال .  -36
م اي حلللللللني وفاتللللللل . 15/4/1211-1264كللللللام نالبللللللا يف الربملللللللام االردني مللللللن    -31

وىل هديل اهو غزالة من ناهلس عببت ماجد االول )تلويف اعزهلا فللو ( وزيلاد زوجتل اال
 . 44، والهانية انةر هامش 

م . زوجتللللل هنللللت بللللعيد 22/6/1242ابتشللللمد )ألتلللللل اليمللللود( ألللللرب السللللكة يف   -31
 ناصر ألزوح .

 يع    بيبا يف رام ام .  -32
 يع    بيبا يف رام ام .  -41
اهيل . وابتو ن زياد يونس يف اهلو نصله غلريب ع لام عوني نالبا يف الربملام  هعد وفا    -41

م وعاد الللى أللبيليلل هعلد ذلل  .  زوجتلل فا  لل امحلد حم لد عبلد اللرمحن 1211بنة 
 داود .

زوجة )حم د بعيد ( يونس الهانية هلي هنلت حم لد أللدور  علوده  تلار وبللل وعببلت   -42
 ني ن تعبب .االمحد من امات 1111لب ام وماجد الهاني وهنتني والهالهة هنت 

 بكن عب  يف ع ام  .  -43
زوجللة بلللعيد إدريللس ع لللر وسللني هلللي : عريفلللة عبللدالعزيز ع لللر وسللني وامملللا هلللي   -44

 لأيفل حم ود ماضي ماضي من اجزم .
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 يف  ولكرم .  -45
 غه معروف االبم .  -46
 زوجة وهيب صال  ع ر وسني نزال .  -41
 امل ناهلسية .  -41
 امل من غز  .  -42
 .( اهناء غه معرويف االبم 3عبب )  -51
 يف البد  .  -51
 غه معروف االبم .  -52
 غه معروف االبم .  -53
م ويللث ألتلللل اوللد الهللوار مللن دار احلأللاب مللن كفللر 1236ألوتلل  عبللدالرمحن يف ثللور    -54

صللور هللامر مللن عبللداللأيف وأللاب ألالللدهم والوللق األللارب عبللدالرمحن ) صللال ع للر 
يليلل هعلد وفرج ( كامل  البتللل وألتللوا  عبلداحلفيظ وألاب .ويلث  ألتللل صلال غلريب أللب

ام  أفللوه مللن مبمللى هيافللا . وتزوجللت ارملللة عبللدالرمحن وهللي  د للة حم للد عه للام 
 صويل  هعده مصأفى يوبف نصار  .

 يف ع ام . -55
 زوجة بعيد إدريس ع ر .   -56
 زوجة حم د العريب منر يوبف وسني .  -51
م وهلو نلا ر مزرعلة 1254زوجتل امنل منر يوبف وسني ، ألتلل اليمود يف روز عام   -51

 ال صوفيللن اثنللاء مللرورهم هلل وهللم يف  للريبمم ملما لة معسللكر اردني ألللرب هأليخ هشلل
 عزوم .

 وهي ام كام  حم ود اهو صا  داود .  -52
 زوجتل نة ية عبد ام ع ر وسني .  -61
 غه معروف االبم .  -61
 غه معروف االبم .  -62
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 نزل انور مرج احل ام ألرب ع ام .  -63
 تويف ون يعبب .  -64

 د( -51قجرة يقم )
 حسين الحاج م  سل حسين سكلة م  سل 

 سكلة ال احمد وفالا م  سل فمال
 أ(-51ياكع قجرة يقم )    1مصأفى                                 

 
 12حليمدده 11مددريم 13سددعديه 2عائشدده  2محمددد  1سددايه 3امندده 3حمددده 1خديجددة  5خءددرة 2احمددد   

 فالا
 
 مصأفى                                11جن ل  16ورده  15كام    14ذهيبل  13بعاد 
 

 وسن       21امحد  21علي   بمي    فم ي             حم د     12حم د   11فرج     
 
 منذر كام  ك ال   ال                    حم د        
 

 حم د  زياد  يزيد هريف امحد
 

 نصر "حم دبعيد"    وليد   22فريد  بامي                        
 

 مسي   غسام امين واصف    24هابم  هسام            امني مسه  23هاب              
                

 راهد  مصأفى  عوني  ع ر    وال                                                          
 
 : باللة آل حم د مصأفى وسني احلاج مصأفى نزال يف الصفحة الالوبة . كحظةم
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 د( -51تابع قجرة يقم )
 سكلة م  سل حسين الحاج م  سل حسين 

 سكلة ال محمد م  سل فمال
 أ(-51ياكع قجرة يقم )    1مصأفى                                 

 
 11مدددريم 13سدددعديه 2عائشددده  2محمدددد  1سدددايه 3امنددده 3حمدددده 1فدددالا  خديجدددة  5خءدددرة 2احمدددد   

 12حليمه
 
 22رهدي    31بعيد 23عبدالرويم   21وسني   21علي     26ألابم     25امني 

 حم د     عبدااللل ك ال مسي  نع ام                                       
 ابامل صا                             حم د  امحد  حم ود                                  
                                  
 جواد                  41بيف الدين 46حم د 45عالء غالب 41وضاح                               

 )بكن ع ام(                                                                               
 نور       فرا   مراد   رعد   بعيد       43صفوة                 

   
 صبر   فمد  صخر         وليد      نشوة حم د  بعيد  وليد  الد                    

                                
                                         31فتحيل  36زريفل  35( هناة  غسام  بفيام   نزال  هريفل4ربالم  هسام   )   

                       
   34امحلللللد           33هلللللريف    44صلللللا   مفلللللل    عاهلللللد 32فلللللا   31فلللللالح صلللللالح

 نةام
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 ألابم ادي فارو       هنام  32 الل                                              
 امحد      42هامسل  41بناء  41امين  هادي وسام  موموم               منذر    

 امني  مصأفى  حم د   بالد رالد حم د  تيسه "حم داديب" نواف اهرف     غالب                
 ألابم  هاجم  حم د   31ألابم                                                          

 :باللة آل وسني حم د مصأفى وسني احلاج صأفى نزال يف الصفحة الالوبة.مكحظة
 د( -51تابع قجرة يقم )

 سكلة م  سل حسين الحاج م  سل حسين 
 سكلة ال ابو عمشه )حسين محمد م  سل فمال(

 راجع الصفحة الساهبة 
 
 

 21وسني )اهو ع شل(   
 

 مدلول                                                                               53 لي  52"حم د زكي"  51مصأفى     51رفيق     42ناجي
 

 ابالم  اياد    ايماب                                                                    
   

 معن  حم ود معتز عبدام مصأفى                                                             
 

 وسني  امحد  لب ام   هريف                                              
 

 هشام     حم د     نال    صالح  اهو هكر)وال (    54درويش                            
 

 امين    هيهم    مي وم    لؤي   وسني     55اكرم     هاني                 
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 هاهر )حمامي(  وازم  56واين     ماهر   
 د( :-51هوامش قجرة  يقم )

-----تزوج مصأفى وسني ثالص نساء : فا  لل امساعيل  اهللرط وعببلت حم لد  -1
 من كفر باها وعببت امحد من آل محدام نزال وعببت صا   . -

( هنللاة 5تللزوج امحللد مصللأفى :  ضللر  حم للد عللوده نللزال وعببللت كاملل  وورده و)  -2
 وتزوج ألبلما : ري ل ولل احلاج مصأفى نزال   وعببت : ذهيبل وبعاد وجن ل .

 زوجة وسني احلسن هريلم الهانية ام امحد ووسن وعبد ام .  -3
 ني وسن هريلم  ام بعيد ويوبف .زوجة وس  -4
 وهي ام الشيخ عبد ام البلبيلي وام امساعي  يوبف امساعي  هرط .  -5
 زوجة بلي ام بعيد  ل اهو وللل من هديا .  -6
 زوجة عبد الرمحن صا  محدام .  -1
تزوج حم د مصأفى وسني : بعاد يوبلف  لل نلزال وعببلت : ألابلم واملني وعللي   -1

 م  وهناة .ووسني ورهدي وبعيد وعبدالروي
 وهي ام امني حم د بلي ام عناية .  -2

 وهي ام هاكر عبد ام جامو  .  -11
 زوجة وسني صال الشنأي .   -11
 زوجة منر يوبف وسني نزال .  -12
 تزوجت يف يازور .  -13
 زوجة مصأفى عبدالرمحن محد ام .  -14
)الفليفللل  ( زوجتلللل االوىل عديللللل عبلللد ام ع لللر وسلللني ام فلللرج والهانيلللة هلللي فوزيلللة    -15

  اهو ع شل حم د نزال وعببت : علي وحم د وبمي  وفم ي .وسني
متزوجلللة يف بلللر ة وهلللي ام صلللالح حم لللد العلللان ملللن بلللر ل ملللدير الةهيلللة والتعلللليم    -16

السلللاهق يف نلللاهلس وا وتلللل : فتحلللي ملللدير مدربلللة بللللفيت وفلللؤاد ملللدير مدربللللة يف 
 ناهلس و آ ر يف ع ام .
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 تزوجت يف هيت امني .  -11
 من كفر ثلث .زوجتل هنت مصأفى  لي    -11
  بيب عةام .  -12
 )اهو فريد (   وزوجتل هي صفيل وامد امحد محدام .  -21
 زوجتل هي صفية حم د البلبيلي عبدالرمحن وسن صربي .  -21
م زوجتل هنلت رهليد 1222بامي حم د مصأفى صا  هو عضو يف هلدية أللبيليل   -22

 حم د داعور .
مسللي  و لبمللا إ تللزوج تللزوج عبللد الللرويم حم للد مصللأفى اوال زوجللة لبنانيللة وعببللت   -23

 ثانية من دار البهو  وعببت اوالده اال رين .
 يدعى امه .  -24
 )اهو فالح( زوجتل هي وفصة يونس ع ر وسني .  -25
زوجتللل االوىل هللي : ررللل كايللد هللرط وعببللت عاهللد وهللريف وامحللد والهانيللة : امنللل   -26

كيللوام   العاصللي مللن نللاهلس وعببللت نةللام وارهللع هنللاة والهالهللة : مللرا حم للود وسللني
وعببت اهناءه اال رين وكام ألابم حم لد نلزال   تلارا  عللى محوللة نلزال هعلد عبلد ام 

 م  .1246م  وحلني وفاتل حنو عام 1226ع ر وسني حنو عام 
يدعى اهو صفوة زوجتل زكيل ع ر وسني نلزال ملن هنلاة عللي اهلو صلفوة فا  لل   -21

زوجللة حم للود  1111. و زوجللة الللدكتور حم للد عبللدالفتاح عورتللاني وهللي  بيبللة ابللنام
 وسن موبى ذره ، وميسر زوجة رفيق وسني اهو ع شل ، وهنت عزهاء .

يلللدعى اهلللو ع شلللل زوجتلللل االوىل هلللي امنلللل كايلللد عبلللد ام هلللرط وعببلللت مصلللأفى   -21
وناجي ورفيق . ووزجتل الهانية لأيفل صالح ا بايل )ا ت وسني صالح(  وعببلت 

 م .1253ام زكي و لي  ومدلول . تويف وسني اهو ع شل ع
زوجتلللل هلللي نزيملللل عبلللد ام البلبيللللي اهلللةى رهلللدي حم لللد ألأعلللة ارض يف مبلللرب  ام   -22

 احلهام يف ع ام لتكوم مبرب  للعاللة وعند وفاتل دفن فيما .



421 

يدعى اهو العالء  وزوجتل هي امنل يونس ع ر وسلني نلزال  ، تلويف بلعيد حم لد يف   -31
 نوب ع ام .م ودفن يف مبرب  ام احلهام ج1261وزيرام عام 

م ، وهعلد تسللم السللأة 1222مدعي عام حمك ة ناهلس بلاهبا ، تباعلد حنلو علام   -31
م علني ألاضلي صلل  يف 1225الفلسأينية احلكم الذا  يف ملدم الضلفة الغرهيلة علام 

 حمك ة  ولكرم . 
 تويف ن يتزوج . راجع تر تل يف صفحة باهبة .  -32
اهيلللل )ام نةلللام ( . وكلللام  زوجتلللل هلللي هنلللت اهلللو بللله ملللن نلللاهلس وهلللي ا لللت املللرأ   -33

 م أي حلني وفاتل .31/11/1264-1246هريف ألابم  تارا  من عام 
زوجتل هي هنت ع لل وسلني اهلو ع شلل . وكلام امحلد ألابلم ملديرا ملدربلة السلعدية   -34

 يف أللبيليل .
 زوجة امحد وسني احلسن هريلم .  -35
 زوجة فوزي عبد الفتاح ألابم عوده .  -36
 زوجة مصأفى وسني اهو ع شل .  -31
 صيديل .  -31
 تويف اعزها .  -32
 م .1216يدعى روكس . ابتشمد يف لبنام عام   -41
 زوجة حم د زكي وسني اهو ع شل .  -41
 زوجة منيف اهراهيم وسني هرهم .  -42
بكن ع لام ، وكلام صلفوة يع ل  ملدير هنل  يف الشلام إ بلكن يف ع لام زوجتلل   -43

 من دار ألدور  من صفد .
م واىل 1252يليلللللللللل علللللللللام عاهلللللللللد ألابلللللللللم حم لللللللللد نلللللللللزال تلللللللللوىل رلابلللللللللة هلديلللللللللة أللب  -44

م ، تللللزوج اوال فا  للللل وسللللني احلسللللن هريلللللم وعببللللت تيسلللله واديللللب 1/2/1263
ونلللواف وغاللللب ، إ تلللزوج هدريلللة وسلللني اهلللو ع شلللة نلللزال وعببلللت اهلللرف وموبلللى 

 بنة . 11م عن ع ر 1211)تويف ف (  تويف عاهد ألابم ووايل عام 
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 م .1222  يف ديب  بيب زوجتل هنت هكر بلي ام اهو اجنيم الشنأي . ويع   -45
  بيب بكن ع ام .  -46
 زوجتل هي انتصار حم د مصأفى ألوا  .  -41
 ( بنة .41م عن ع ر يناهز )11/6/1221تويف اعزها يف ع ام هتاريخ   -41
 م.1211-م1261زوجتة هي ممديل امني حم د مصأفى  وكام  تارا من عام   -42
 زوجتل هي ميسر هنت ع ل علي حم د مصأفى .  -51
ع شل هي فتحيل ألابم حم د نلزال . وكلام مصلأفى اهلو  زوجة مصأفى وسني اهو  -51

 م .1216-1212ع شل عضوا يف هلدية أللبيليل إ رليسا للبلدية من عام 
زوجتل هي بناء هريف ألابم حم د نزال .  تويف )حم د زكي( يف اهلو ظليب يف ايللول   -52

 بنة .52م عن  1211عام 
 زوجتل هي  تام حم د اهراهيم النصر .  -53
 يف مستشفى املباصد اخلهية يف البد  .  بيب أللب ع    -54
 م .1221 بيب ابنام ، يع   يف غ ام   -55
 زوجة ماهر ناجي هي  الدية يوبف نوف  صا  نوف  ويع   ماهر ممندبا .  -56

 

 
 
 


