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موجز تاريخ 
 عشرية البهادل

 

 المؤلؾ الشٌخ

 البهادلً ناموس حسن رزاق

 مٕٕٓٓ/سنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إصدارات أخبار قبٌلة خفاجة وتارٌخها
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 صورة املؤلف
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 االهداء
 التارٌخٌة والسٌرة المتواضع العمل هذا 

 المرحوم إلى ثوابها أهدي البهادل لعشٌرة

 وأمواتنا وأوالده البهادلً كاطع ناموس الحاج

 .جمٌعا  
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 شكز وتقذيز

 عشٌرة ووجهاء شٌوخ إلى وتقدٌري شكري أقدم

 كاظم حاتم محسن الشٌخ بالذكر وأخص    البهادل

 والشٌخ المعن جٌجان ؼسان الشٌخ  خان و السد

والشٌخ محسن عباس  الحسن محمد سعد محمد

 من حسٌن حسن علً والشٌخعزٌز البهادلً 

 مجاهد األدٌب  والباحث ستاذاأل وخاصة كربالء

 زودونً الذٌن خوةاأل و الخفاجً منشد منعثر

كرٌم  حسن خاأل ٌرانإ من الدقٌقة بالمعلومات

لهم جمٌعا جزٌل الشكر  علً الضمٌد وشبوطجمٌػ 

 .المعطر بالثناء والعرفان مع التقدٌر

 

 

 

 

 

 



5 
 

 انتقذيم

 األدٌب الباحث بقلم                       

 الخفاجً منشد منعثر مجاهد                         

 ناموس حسن رزاق الشٌخ المجاهد المؤلؾ األخ

 مؤتمن ثقة ورجل العشٌرة شٌوخ أحد البهادلً

 اإلشكاالت من حذر,  خالقه ٌخاؾ بعشٌرته عارفا

  التارٌخٌة الحوادث ونقل النسب حٌث من الشرعٌة

المؤلؾ كان دقٌقا فً نقل المعلومة واألخبار وبذل 

جهدا كبٌرا لذكر الشاردة والواردة باختصار , بدأ 

, ثم تطرق لمشٌخة البهادل , بنبذة عن العشٌرة 

, كما ذكر سادة  منهم أحد  تفرعاتها ولم ٌستثنً

معرجا على والسادة ال جواد البهادل الهواشم 

 نسبهم وتفرعاتهم .

هذا العمل ٌحسب إلى األخ الفاضل الشٌخ رزاق 

حسن البهادلً وٌسجل فً مٌزان حسناته . وٌكتب 

ون أرثا تارٌخ البهادل فً أٌدي أحد مشاٌخها , لٌك

خالدا ألجٌال هذه العشٌرة المباركة . وهللا من 

 وراء القصد .   
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 املقذمت

 البهادل عشٌرة ونسب بتارٌخ ٌعنى السفر هذا

 الشخصٌة والمقابالت المصادر من استأنفت والتً

 البهادل عشٌرة من السن لكبار المٌدانٌة والزٌارات

 وظهور الحقابق لتقصً كبٌرة جهودا   بذلنا وقد

 .منها المؽٌب

 لوجهه خالصا   العمل ٌكون نأ تعالى هللا ونسأل

 .تعالى

 

 

 

 

 بقلم املؤلف                                    
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 عمىد انىسب نعشرية انبهادلتسهسم 
 بن فالح بن حسٌن بن عامر بن مالك بن عمرو بن عامربهدل بن 

 قصر صاحب عامر بن سٌؾ بن أحمد بن محمد بن عامر

 حسان بن ضرؼام بن االخرم محمود باألمٌر المعروؾ االخٌضر

 أبو علٌان أو علوان بن حسان بن منٌع الفتٌان أبو بن منٌع  بن

 حزن بن ربٌع بن  حزن بن سلمان بن مهدي بن ثمال بن طرٌؾ

 بن( معاوٌة) خفاجة بن األؼر معاوٌة بن  الربٌع الصحابً بن

 بن صعصعه بن عامر بن ربٌعة بن كعب بن عقٌل بن عمرو

 بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بن بكر بن معاوٌة

بن  (ٔ)عدنان بن معد  بن نزار  بن مضر بن الناس عٌالن بن قٌس

, ٌَُقالُ  أُدٍّ مِ  ْبنُ   أَُددُ  َو َرحَ  ْبنِ  َناُحورَ  ْبنِ   ُمَقوِّ ٌْ ْعُربَ  ْبنِ  َت ْشُجبَ  ْبنِ  ٌَ ٌَ 

ْحَمنِ  َخلٌِلِ  -إْبَراِهٌمَ  ْبنِ  إْسَماِعٌلَ  ْبنِ  َنابِتِ  ْبنِ   َوُهوَ  ,  َتاِرح   ْبنِ  -الرَّ

َبرِ  اْبن َفالَخ   ْبنِ  َراُعو ْبنِ   َساُروغَ  ْبنِ  َناُحورَ  ْبنُ   آَزرُ  ٌْ   شالَخ   ْبنِ   َع

 أَْخُنوَخ, اْبن  ُمَتَوْشلِخَ  ْبنِ   لَْمكَ  ْبنِ  ُنوحِ  ْبنِ  َسامِ  ْبنِ   أْرَفْخَشذَ  ْبنِ 

ًُّ  إْدِرٌسُ  َوُهوَ  بِ ْزُعُموَن, فٌَِما -النَّ ٌَ  ُ
لَ  َوَكانَ  أَْعلَُم, َوهللَاَّ  آَدمَ  َبنًِ أَوَّ

َة, أُْعَطى ُبوَّ ْردِ  اْبنِ  -بِاْلَقلَمِ  َوَخطَّ  النُّ ٌِلِ  ْبنِ  ٌَ َننَ  ْبنِ   ُمْهلَ ٌْ  ٌانِشَ  ْبنِ  َق

 .(ٕ) (السالم علٌه) آَدمَ  ْبنِ  ِشٌثِ  ْبنِ 

 

 

 

 

                                                           
1
 مكتبة,  األولى الطبعة,  الكاملة الخفاجٌة األرجوزة فً خفاجة نسب عمود تحقٌق, الخفاجً منشد منعثر مجاهد,  األدٌب الباحث ( (

 . 03 ص,  02 هامش 11 ص, م2222 بغداد , جسد
2
وتارٌخها , ( نسابة وؤرخ خفاجة الباحث مجاهد منعثر الخفاجً , بحث عمود نسب خفاجة إلى أدم , اصدارات أخبار قبٌلة خفاجة  (

 .5مكتبة علوم النسب )لندن( , ص 
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 وبذة عه تاريخ انبهادل

 مستقلة العشٌرة هذه وتعد خفاجة بطون من بطن البهادل عشٌرة

 إلى التابعة عكركوؾ أرض من  هاجرت( ,حمدة)  نخوتها, 

 االلتزام خالل من الزراعة تمتهن وكانت. بؽداد فً الكاظمٌة قضاء

 سنوات لثالثة الزرع نمو عدم فصادؾ,  العثمانٌة الحكومة مع

 كرهابن ربٌسها أوالد أخذ العثمانً االحتالل دعا مما,  متتالٌة

 . سنوات ثالثة لمدة التزامها تسدٌد لحٌن

 لواء إلى فهاجرت,  العثمانٌٌن إلى الضرابب دفع العشٌرة ابت

 قبل الناصرٌة لواء فً الؽراؾ إلى منهم قسم وأتجه العمارة

 ربٌس أبناء خلفهم تاركٌن,  تقرٌبا مٓ٘ٙٔ بحدود هذا عام7ٖٓ

 أطلقت بهجرتهم العثمانٌة الحكومة علمت ولما,  الرهابن العشٌرة

 فً ارضهم واستوطنوا بعشٌرتهم ٌلتحقوا فلم,  الرهابن سراح

 أن إال,  األرض من جدادهمأ عن ورثوه ما وعمروا عكركوؾ

,  وضعفهم رجالهم عدد قلةاستؽلوا   األخرى العشابر من جٌرانهم

 شكل على فهاجروا,  منها وطردوهم أراضٌهم على واستولوا

 هناك ومازالوا الحلة إلى اآلخر والقسم.  كربالء إلى قسم قسمٌن

 والبو ـــ حسٌن والبو ـــ عطا البو) علٌهم وٌطلق.  الٌوم إلى

( ٓٓٓٗ) حوالً عددهم وٌقدر أجدادهم أسماء إلى نسبة( ٌاس

 نسمة.

 اآلخر والقسم أبل أصحاب منهم قسم العمارة فً عشٌرتهم ماأ

 لم اآلبل أصحابلكن .  الزراعة ونٌمتهن وجمٌعهم اؼنام أصحاب

 وهؤالء اإلٌرانٌة المٌناوة أراضً إلى فرحلوا,  األرض لهم تطب

 إلى نسبة( والحالحلة ـــ والشٌبة ـــ المجاحٌل)    علٌهم ٌطلق

ماعدا المجاحٌل ذاعت شهرتهم بسبب تكحٌل اعٌنهم  أجدادهم
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 عددهم وٌقدرة بالكحل فقٌل لهم المجاحٌل بلؽة تلك البالد الدارج

 العمارة لواء فً بقً الكبٌر والقسم. رجل( ٓٓٓٙ) بحوالً

 ( .عرابٌد أبو) تسمى منطقة

(  المنتفق) مشٌخة ممثل ماجد الشٌخ أمر  هـ7ٕٕٔ عام فً

 لواء إلى الؽراؾ فً البهادل عشٌرة من بالهجرة الراؼبٌن

.  الم بنً عدوان ضد األٌمن دجلة جانب تعزٌز أجل من العمارة

 لدى األؼنام وكثرة الجانب هذا فً المراعً لخصوبة ونظرا

 العوفٌة أرض العمارة فً أخوتهم مع وسكنوا استجابوا العشٌرة

 .حالٌا المحافظة مدٌنة مركز ؼربً جنوب الواقعتٌن حالنة وأبو

 انتشرت  ثم,  المذكورة األراضً حدود العشٌرة هذه تجاوزت وقد

 من المشنق الطبر نهر جنوب فً الواقعة( االبٌجع) أراضً فً

 واالٌدي هذا ٌومنا إلى هناك والزالوا االٌمن دجلة نهر جانب

 ــ زاهدي أم ــ عٌن أم:  مناطق فً انتشروا كما منهم العاملة

 .الحراكة

 حوالً العراق عموم فً البهادل عشٌرة رجال عدد ٌقدر

(ٕٔ٘0ٓٓٓ) 
(ٖ)

عشٌرة السراي مع عشٌرة البهادل فً  , ابتلفت

 السدخان كاظم الشٌخ زمن وفًزمن الشٌخ موسى محمد عبدهللا 

حٌث  عشابري لسبب االبتالؾهذا  من م 9ٕٙٔعام  البهادل خرج

 عشٌرةمن  فرادأ وبعض البهادل عشٌرة فرادأ بٌن قتال نشب

 .الصبٌح

 الكبٌر المجر قضاء ومناطقها العمارة فً البهادل وٌسكنون

 وبؽداد العمارة فً ثقلهم ٌكون لكن,  والكحالء والمٌمونة

 .المحافظات بعض فً واقلٌات والكوت والبصرة

                                                           
3
 ( مقابالت شخصٌة مع شٌوخ البهادل الذٌن زودونً بتلك االحصائٌة . (
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 مشيخت انبهادل وأراضيهم

 بن هللا عبد بن محمدترأس العشٌرة وشٌخها العام هو الشٌخ 

 بن موسىأبنه  البهادل مشٌخة زمام أستلم وفاته وبعد,  مؽنم

من األوالد كل من :  الذي اعقابمؽنم  بن هللا عبد بن محمد

 ــ مطلك ــ علً ــ نعمة ــ نجم ــ طاهر ــ طخاخ ــ ضمد ــ سدخان

 .  كرم ــ مرهج

, ثم  طخاخموسى بن محمد , خلفه ولده الشٌخ بعد وفاة الشٌخ 

 عندما وفاه اآلجل المحتوم أستلم زمام أمور المشٌخة العامة 

 .محمد بن موسى بن سدخان الشٌخ خوهأ

مرت على العشٌرة أدوار ومواقؾ وحوادث عدٌدة من بٌنها 

 لمدةاعتقال ربٌسها العام الشٌخ سدخان من قبل االحتالل العثمانً 

 (قدوري) قتل بتهمة سنوات ةثالث
(ٗ)

. 

وقررت الحكومة العثمانٌة مساومة الشٌخ سدخان بأطالق سراحه 

,  الفٌضانات من رضًاأل لحماٌة البتٌرة نهر على سد بناءمقابل 

قام الشٌخ مع عشٌرته على أثرها بعمل سد كبٌر نهر المنطقة 

(  حالنة بوأ , رمانة بوأ , العوفٌة) راضًأ فأصبحتالمذكورة , 

, ثم أعطٌت إلٌه أراضً الظلٌمة مستنقعات كانت ما بعد زراعٌة
٘ 

, فتحولت من  سنوات ةخمس فٌها وبقًبااللتزام مع الحكومة , 

 عشٌرة شٌخ وادي بن عرٌبً الشٌخ وأعطٌت إلى قبل العثمانٌٌن

 .محمد البو

توفً الشٌخ سدخان , فتولى زمام أمر المشٌخة أبنه الشٌخ كاظم 

 السدخان . وبعد االحتالل االنكلٌزي لبلدة العمارة أعطٌت له 

                                                           
4
 العثمانً االحتالل ازالم من رجل هو/  قدوري ( (

5
 ( تقع أراضً الظلٌمة بمنطقة الكحالء . (
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 الخفً حسن بن حمود الشٌخ معه ٌشترك نأ على العوفٌة راضًأ

 لبث وما البهادل شٌوخ من وهم عصفور بن حرجان والشٌخ

 الشٌخ لىإ جمٌعها عطٌتوأ راضًاأل منهم سلخت حتى الشركاء

 .السدخان كاظم

 الواقعة كصٌبة أراضً إلى البهادل عشٌرة أفراد بعض أنتقل

 .زراعٌة أراضً وهً الحالً العمارة مركز جنوب

 عبد بن محمد بن موسى بن ضمد بن كاطع هاجر 9ٕ٘ٔ عام فً

 مؽنم بن هللا

 وهم العدل ناحٌة الكبٌر المجر إلى التابعة( الصحٌن) أهوار إلى

 ( ناموس بٌت)

المجرى على واستولوا هناك واستقروا
(ٙ)

 السنبلأبو ــ 
(7)

. 

 الكبٌر المجر قضاء إلى وارتحلوا أرضهم تركوا 99ٔٔ عام وفً

 .   البابد النظام قبل من األهوار تجفٌؾ بسبب هناك واستقروا

 (معارج بن لفته) حبٌب البو عشٌرة افراد أحد هاجر
(8)

 لواء من,

 مناطق إلى العثمانً االحتالل زمن فً رمانة أبو مقاطعة العمارة

 .العدل وناحٌة الكبٌر المجر فً متعددة

 العدل ناحٌة إلى التابعة النكارة قرٌة سكنوا 9ٕٗٔ عام وفً

 االرض هذه زالت وما الشعٌبثً ــ دوشة مأ أرض على واستولوا

 صالح بن عطٌةوجدهم هو  عطٌة بٌت  علٌهم وٌطلق أٌدٌهم تحت

 .لفته بن

                                                           
6
 .المهاجرة والطٌور االسماك لصٌد منها وٌستفاد الجهات جمٌع من الماء بها  ٌحٌط أهوار ( (

7
 (العنبر) الرز لزراعة تستخدم مستصلحة زراعٌة أرض  السنبل أبو ( (

1
 , المعلومات مقابلة شخصٌة مع سعد حرز البهادلً . البهادل عشٌرة الى التابعة حبٌب البو عشٌرة من/ معارج بن لفته(  (
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 أبو مقاطعة لهم كانت سعد كالبو البهادل عشٌرة افراد وبعض

لند
(9)

 . .وأخذت منهم الحكومة العثمانٌة تلك األرض  

 بن موسى بن سدخان بن فعل الشٌخ حصل م9ٖٙٔ العام فً

 العشوش ام و , الندامة راضًأ على الحكومة مع بااللتزام محمد

 همأٌدٌ تحت األراضً هذه زالت وما حالنة أبو مقاطعة من

 على وحصل والعشرات , سبع أبو  العشٌرة من عدد وسكن.

 . بحوزتهم التزال التً أرضها

 المجر قضاء إلى التابعة االعٌمً إلى سعد البو , عٌد البو وهاجر

 الحكومة صادرت م9ٙ٘ٔ العام وفً هناك واستقروا الكبٌر

 .مٌسان سكر قصب معمل بناء لؽرض أرضهم العراقٌة

 الثالثاء ٌوم توفً الذي السدخان كاظم العام الشٌخ وفاة بعد

 السدخان كاظم هاشم الشهٌد الشٌخ ولده خلفه 9ٙ8ٔ/9/ٖٔ

 بعده,  98ٖٔ/ٗ/ٖٔ بتارٌخ البابد النظام ازالم قبل من اعدم الذي

 الشخصٌات احد وهو السدخان كاظم حاتم الشٌخ شقٌقه خلفه

 التحكٌم ٌمارس و والذكاء بالحنكة ٌمتاز و العمارة فً البارزة

 زمام تولى وبعده. مٕٔٔٓ توفى  العمارة كفرٌضة العشابري

 كاظم حاتم محسن مٌثم العام الشٌخ حفٌده العموم المشٌخة

  .السدخان

 

 

 

                                                           
 مركز شمال وتقع بهدل بن سعد بن دخٌنه بن عباس بن حسٌن بن علً بن لند أبو إلى نسبة التسمٌة بهذه المقاطعة هذه سمٌت لند أبو – 0

 العمارة مدٌنة
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 تفزعاث عشرية انبهادل 

 , حبٌب البو , الجنانمة فروع ثالثةإلى  البهادل عشرة تتفرع

 . الشهابات

 .(,شولً ثنوان , ,باٌش مؽنم) إلى  ٌتفرعون الجنانمة و

 بن سبتً بن علً بن مؽنم وهو الرباسة بٌت هم مؽنم بٌت -ٔ

 بهدل. بن جنام بن هلٌل بن جنام بن دهل بن خنجر

 .بهدل بن جنام بن هلٌل بن جنام بن باٌش -ٕ

 .بهدل بن جنام بن هلٌل بن جنام بن ثنوان -ٖ

 .بهدل بن جنام بن هلٌل بن جنام بن شولً -ٗ

 بن كاظم بن حاتم بن محسن بن مٌثم الشٌخ ٌرأسها: الجنانمة

 بن علً بن مؽنم بن هللا عبد بن محمد بن موسى بن سدخان

 بن جنامبن  هلٌل بن جنام بن دهلمنخً بن  بن خنجر بن سبتً

 بهدل.

 : إلى وٌتفرعون

,  ناموس ,بٌت فعل بٌت , السدخان كاظم بٌت , مؽنم بٌت(ٔ)

بٌت ضمد , بٌت طخاخ , بٌت نعمة , بٌت حسٌن ,بٌت نصار 

 ,بٌت ابو اٌراب ,بٌت تٌكة , بٌت عبٌد , بٌت اعوج , بٌت وهج.

البو منصور ٌتفرعون , بٌت خوٌن , بٌت دٌوان , بٌت (ٕ)

بٌت كباشً ,بٌت باشا ؼة ,بٌت دهٌم ,  بٌت محٌسن ,خالوي ,

بط , بٌت ونً , بٌت نوٌعم ,بٌت عوٌد ,بٌت مسعد , بٌت بٌت سا

 حجً سعدون.
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 بن مطلك بن الزم بن حاتم بن محمد الشٌخ وٌرأسهم: باٌش بٌت 

 بن جنام بن باٌش بن دروٌش بن هللا عبد بن عبدالحسٌن بن ذبح

 .بهدل بن جنام بن هلٌل

 بٌت , عرٌدة بٌت , تًٌسب بٌت , دروٌش بٌت) الى وٌتفرعون

 بٌت , شتٌت بٌت , سوٌلم بٌت , دٌوان بٌت , صبٌح بٌت , ؼانم

 (, بٌت عبٌد ي, بٌت زعٌر جون

 

 فروع ثالثة إلى وٌتفرعون: ثنوان البو

 ((لٌالي) لجالج , سهٌل البو , حاجم بٌت) 

 بن ظاهر بن فاخر بن عباس) الشٌخ ٌرأسهم: حاجم بٌت -ٔ

 بن دوٌج بن حكروص بن حاجم بن كلٌش بن ملٌح بن سدٌرة

 (بهدل بن جنام بن هلٌل بن جنام بن ثنوان بن سلمان

 , سدٌرة بٌت , مسافر بٌت , حاجم بٌت) إلى وٌتفرعون 

 (الشبٌحات

 طالل بن وداعة بن حمٌد بن سالم) الشٌخ ٌرأسهم: سهٌل البو -ٕ

 (السٌد عبد بن جبر بن ؼانم بن سالم بن دنانة بن صالح بن

 , اخرس بٌت , محمد بٌت , ثوٌنً بٌت , دنانة بٌت) وٌتفرعون

,بٌت مبادر , بٌت ,بٌت عوٌد  حسٌن حجً بٌت , صبٌح بٌت

 (االؼٌر

بن  زاملبن  هللا عبد) الشٌخ ٌرأسهم(: لٌالي) لجالل بٌت -ٖ

بن مخور بن سالم بن صافً بن ذلفر بن احمد بن فرج بن  لٌالي

 ثنوان بن جنام بن هلٌل بن جنام(
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 , جرٌخً بٌت , ذوٌة بٌت , ونً بٌت , لٌالي بٌت) وٌتفرعون

 (وحٌد بٌت , كعٌد بٌت , محٌوش بٌت

 

 :حبٌب البو

وفً وقتنا المعاصر لهم عدة مضاٌؾ  هم ثلث عشٌرة البهادل

مضٌؾ الشٌخ شٌاع جاسم محمد الحسن فً بؽداد (  –)اوال 

مضٌؾ الشٌخ محمد سعد محمد  الحسن فً العمارة /  –)ثانٌا 

 الكحالء ( 

مضٌؾ الشٌخ حسٌن علً جلوب حمد الخفً فً العمارة  –)ثالثا 

 / الكحالء(

مضٌؾ الشٌخ عدنان سامً حمود الحسن الخفً فً  –)رابعا 

 البصرة (

مضٌؾ الشٌخ عباس خلؾ منكاش موسى عرٌض فً  –)خامسا 

  المجر الكبٌر (  

 (سوٌح برشً, , سعد , سعدي) الى وٌتفرعون

 بن برشً ــ بهدل بن حبٌب بن سعد ــ بهدل بن حبٌب بن سعدي

 .بهدل بن حبٌب بن سوٌح ــ بهدل بن حبٌب

 حسن بن محمد بن جاسم بن شٌاع الشٌخ  بؽداد فً ٌرأسهم -ٔ

 بن ؼدٌر بن طرٌفة بن احٌمد بن محمد بن عرٌض بن خفً بن

 .بهدل بن حبٌب بن سعدي بن جمعة بن ناصر
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 خفً بن حسن بن محمد بن سعد بن محمد الشٌخ مٌسان فً -ٕ

بن محمد بن احٌمد بن طرٌفة بن ؼدٌر بن ناصر بن  عرٌض بن

 .جمعة

بٌت , عرٌض بٌت) وٌتفرعون الرباسة بٌت وهم: سعدي البو -أ

 بٌت , مسعد بٌت , منان ,بٌت مطٌر بٌت , عٌادة بٌت منكاش ,

 , مرٌعً بٌت , مزٌعل بٌت , مري بٌت , شهٌب بٌت , عنجور

 عطٌة بٌت , لعٌبً بٌت , فدٌعم بٌت , وداعه بٌت , عرٌمش بٌت

 (, بٌت شخٌنٌب , بٌت زؼٌر , بٌت سلطان شعٌر بٌت ,

 إلى وٌتفرعون ونً خمٌس نعمة الشٌخ ٌرأسهم:  سعد البو -ب

 (هٌجل بٌت , حنش بٌت)

 عبد بٌت , رملً بٌت , حنش بٌت)   وٌتفرعون: حنش بٌت -ٔ

 (.ٌونس بٌت , عطوان بٌت , عون

 بن عكاط بن لٌلو بن عصام الشٌخ ٌرأسهم: هٌجل بٌت  -ٕ

 بن جبر بن السٌد عبد بن صبح بن خلؾ بن هٌجل بن كزار

  جبارة

 بٌت , سفٌح بٌت , ؼرٌب بٌت , هٌجل بٌت) إلى وٌتفرعون 

 ( ادٌلة

 بن حوٌج بن حطاب بن ابراهٌم الشٌخ ٌرأسهم: برشً بٌت -ج

 بهام بن فدى بن محمد بن برشً بن عوٌتً بن فرحان بن فلٌح

 .بهدل بن حبٌب بن برشً بن سعد بن طلً بن

بن عوٌتً  فرحانبن فلٌح بن عذافة بن سعٌد  بن والشٌخ احمد

بن برشً بن محمد بن فدى بن بهام بن طلً بن سعد بن برشً 

 بن حبٌب بن بهدل.
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بٌت توٌؽً,  بٌت راضً ,, شمخً بٌت , فلٌح بٌت) وٌتفرعون

حجً بٌت بٌت دٌوان , بٌت ذرب, بٌت كباشً , بٌت حوٌدر , 

محمد , بٌت شناوة , بٌت سلمان , بٌت مطٌلج , بٌت سمٌر , 

, بٌت ثكب ,  , بٌت نمر كراثً بٌت , عرندس البو بٌت صجم ,

 (البوكشً

 : السوٌحات -د

 بن حلٌحل بن داخل بن الزهرة عبد ابن عادل الشٌخ وٌرأسهم

 . عجمً بن ؼضٌب

 بٌت , شامان بٌت , هدي بٌت , السوٌحات)  إلى وٌتفرعون

  (طرفة

 اث انشهاب

 حرجان الشٌخ ٌرأسها كان البهادل عشٌرة ثلث  الشهابات عشٌرة

 وفاته بعد, ( م9ٕٕٔ سنة توفً,  م8ٗ٘ٔ المولود) عصفور بن

 سنة توفً م88ٖٔ المولود) حرجان بن معن الشٌخ ولده خلفه

 الشٌخ أبنه الشهابات على المشٌخة زمام نولى بعده, ( 9٘ٗٔ

,  (مٕٙٓٓ سنة توفً م9ٔٗٔ )تولد حرجان بن معن بن جٌجان

 موالٌد المعن جٌجان بن ؼسان الشٌخ  ولده المشٌخة ورث ثم

 المجتمع فً معروفة النسب عرٌقة سرةأ من وهو م979ٔ

 ممٌزا حضورا   ٌمتلك و والفراضة والشجاعة الكرم فً العشابري

 عن فضال,  والعشابرٌة القبلٌة النزاعات فض فً العشابر بٌن

 بكلورٌوس شهادة على حاصل و والعطاء للخٌر سباق فهو ذلك

 . الحٌاة علوم تخصص تربٌة

 الشهابات تفرعات
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 .الرباسة بٌت وهم بهدل بن شهاب بن سفاؾ -ٔ

 .بهدل بن شهاب بن عٌد -ٕ

 .بهدل بن شهاب بن نصر -ٖ

 بن معن بن جٌجان بن ؼسان الشٌخ وٌرأسهم سفاؾ البو -ٔ

 بن جراح بن عودة بن حمدان بن زرزور بن عصفور بن حرجان

 .بهدل بن شهاب بن سفاؾ بن بركة بن دؼٌم بن حسٌن

 :لىإ وٌتفرعون

 بٌت , مذخور بٌت , ورعاث بٌت , مزبان بٌت , حرجان بٌت) 

 بٌت , سلطان بٌت , سعد بٌت , كاصد بٌت زار,بن بٌت , هللا جار

 بٌت , معتوك بٌت , دبٌس بٌت , نعمة بٌت , السلمان حسٌن

 ( سعٌد بٌت , مهاوي بٌت , عبٌد بٌت , شومر

 صابر بن حسن بن مجٌد بنمحمد  الشٌخ وٌرأسهم: عٌد البو -ٕ

 بن احمد بن جوٌدر بن طرفة بن سبتً بن علوش بن مسلم بن

 .بهدل بن شهاب بن عٌد بن فرج

بن  والشٌخ علً بن صكبان بن مجٌد بن حسن بن صابر بن مسلم

جوٌدر بن احمد بم فرج بن عٌد بن  علوش بن سبتً بن طرفة بن

 .شهاب بن بهدل

 لىإ ونعوٌتفر

 (سعديبٌت  , خلؾبٌت  , خمٌسبٌت   , سبتًبٌت )

 عبدبن  حريعبٌد بن بن  هللا عبد الشٌخ وٌرأسهم: نصر البو -ٖ

نجم بن حصٌن بن سوٌلم بن محمد بن نصر بن شهاب بن بن  هللا

  بهدل.
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  لىإ وٌتفرعون

الى : ) بٌت نجٌم , بٌت صوٌلح , بٌت بٌت سوٌلم وٌتفرعون  -ٔ

 ؼلٌم , بٌت بزون (

بٌت سماج وٌتفرعون الى : )بٌت حسٌن , بٌت مشلوش , بٌت  -ٕ

 كولز ,بٌت ؼمٌس , بٌت حمد , بٌت حطحوط (

وٌتفرعون الى :  )بٌت رمضان , بٌت ابو شكة ,  حمادبٌت  -ٖ

 بٌت شرجً , بٌت كصٌب (

بٌت مذبوب , بٌت بٌت شوٌع وٌتفرعون الى : )بٌت خشالة ,  -ٗ

 لفتة , بٌت ترٌجً , بٌت سلطان , بٌت زوٌر , بٌت خفً (

,بٌت فلٌح ,  ؼٌرزبٌت وشٌعة واالكٌر وٌتفرعون الى : )بٌت  -٘

بٌت هاشم , بٌت سفٌح , بٌت سلمان , بٌت عطٌة , بٌت 

 حنتوش , بٌت زرٌؾ , بٌت مٌرخان (
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 كزبالء يف انبهادل عشرية

 الحكومة أخذت عندما جاءت التسمٌة وهذه الرهابن علٌهم ٌطلق

 دفع تسدٌد ٌتم أن إلى رهابن ربٌسهم أوالد منهم العثمانٌة

 أطالق وبعد  العثمانً لالحتالل دفعها رفضوا التً الضرابب

 مجاورٌهم استشعر لما( ,عكركوؾ) أرضهم استوطنوا سراحهم

 فً بأخوتهم االلتحاق هؤالء أبوا رجالهم عدد لقلة الضعؾ فٌهم

 تقرٌبا   عام( ٖ٘ٙ) قبل كربالء مدٌنة جنوب إلى فهاجروا العمارة

( ٓٓٓٗ) الحالً الوقت فً عددهم وٌقدرم ٘٘ٙٔهذا فً حدود 

 استولوا( ,عطا البو) علٌهم وٌطلق هناك فاستقروا تقرٌبا   رجل

 ٓٓٔ مقاطعة وهً( البهادرٌة) باسم تعرؾ زراعٌة أراضً على

 البهادرٌة أسم من مقاطعتهم تؽٌٌر تم الزمن من حقبة مرور وبعد

 .البهادلٌة أسم إلى

 بن كاظم بن حسٌن بن حسن بن علً الشٌخ ٌرأسهم: عطا البو

 .عطا بن فارس بن جاسم بن علً

  لى وٌتفرعون

 (سلطان البو , طعان البو , دخٌل البو , علً البو)

 السن من عشٌرة البهادل فً كربالءان هذه المعلومات حسب اللقاء مع الشٌخ علً حسسن حسٌن وبعض كبار •

 

 

 

 



21 
 

 يزانإ يف انبهادل عشرية

لى قضاء الكاظمٌة فً هاجروا من أراضً )عكركوؾ( التابعة إ 

 ( سنة تقرٌبا  وهذا7ٖٓلى لواء العمارة قبل )إبؽداد مع عشٌرتهم 

م وكانوا ٌسكنون أراضً ابو حالنة وهؤالء ٓ٘ٙٔبحدود سنة 

عمارة بسبب قلت راضً التطب لهم أ بل فلمأنهم أصحاب أ

راضً المٌناوة االٌرانٌة وٌطلق علٌهم المراعً فهاجروا إلى أ

( سنة تقرٌبا  وهذا بحدود ٓ٘ٔالمجاحٌل والشٌبة والحالحلة قبل )

م كان فً زمن الشٌخ العام موسى بن محمد بن عبدهللا بن 87ٓٔ

راضً زراعٌة وهً أ روا هنالك فً مقاطعة الحباٌبٌةقمؽنم واست

قعة على شط الكرخة فً محافظة خوزستان االهواز االٌرانٌة الوا

وٌحدهم من الشمال عشٌرة كنانة ومن الجنوب عشٌرة السادة 

البخات ومن الشرق عشٌرة بنً الم ومن الؽرب شط الكرخة 

 وٌتوزعون على ثالثة قرى.

 البهادل قرٌة باسم القرٌة هذه تعرؾ:  الضمٌد علً قرٌة -ٔ

 (.البهادل سن) المنطقة فً الربٌسٌة القرٌة آلنها

 : الجمٌػ كرٌم قرٌة -ٕ

 :هوٌش بٌت قرٌة -ٖ

 إلى وٌتفرعون

 بن ضمد بن علً بن شبوط الشٌخ وٌرأسهم شولً بٌت -ٔ

 بن جنام بن شولً بن وحٌل بن علً بن شنو بن نمٌلة بن صخٌل

 .بهدل بن جنام بن هلٌل

  إلى وٌتفرعون
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 , الصبحً بٌت , العبٌد بٌت , عكٌب بٌت , عبٌد ,بٌت نمٌلة بٌت)

 (, بٌت حزٌم دفار بٌت , الماجد بٌت

 بن حطٌب بن جمٌػ بن كرٌم بن حسن الشٌخ ٌرأسهم الشٌبة -ٕ

 دؼٌم بن حسٌن بن شبٌب بن باشان بن عاتً بن محمد بن هبالة

 .بهدل بن شهاب بن بركة بن

  الى وٌتفرعون

 (حلو بٌت , فدٌعم بٌت , كرٌم بٌت)

 كونهم بهدل بن حبٌب لىإ نسبهم ٌعود هؤالء:  الحالحلة -ٖ

 بٌت قرٌة ٌسكنون فانهم جنام بن شولً بٌت لواء تحت ٌنظمون

 من شتان دور مدٌنة االثرٌة الزقورات مبنى تجاور والتً خماط

 .الشمال جهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 و حسن كرٌم جمٌػ وبعض الوجهاء وكبار السن من عشٌرة البهادل فً اٌران  اخذت هذه المعلومات من قبل شبوط علً ضمٌد•
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 انسادة اهلىاشم ساداث انبهادل

له وسلم ( , سادة ذرٌة رسول هللا )صلى هللا علٌه وأالهواشم من 

 موسوٌة ٌرتفع نسبهم إلى اإلمام موسى الكاظم )علٌه السالم (.

 بن هاشمأطلق علٌهم التسمٌة المذكورة نسبة إلى جدهم السٌد 

 بن حسن بن جابر بن حسٌن بن المبركع محمد بن سماعٌلأ سٌد

 بن  موسى بن حمدأ  بن محمد بن علً بن محسن بن حسٌن

  بن حسٌن بن موسى بن حمدأ بن حسن بن براهٌمإ بن حسٌن

  العابد محمد  بن ٌحٌى  بن سماعٌلأ بن محمد بن ماجد بن حمدأ

 محمد ماماإل بن  الصادق جعفر ماماإل بن الكاظم موسى ماماإل بن

 سٌد الشهداء الحسٌن ماماإل بن العابدٌن زٌنعلً  ماماإل بن الباقر

 )علٌهم سالم هللا أجمعٌن (. طالب بًأ بنأ علً ماماإل بن

 الحجاز أراضً من المبرقع حسٌن السٌد محمد السٌد جدهم نزح

 االبٌجع إلى هاجربعدها,  الناصرٌة إلى التابع الشطر فً وسكن

 العمارة. لواء فً

 من الجنوبٌة المحافظات فً واسع انتشار لهم الهواشم السادة

 . العراقٌة المناطق وباقً العراق

 . عاألبٌج وتوطن والده وفاة بعد أسماعٌل السٌد اآلسرة تزعم

 أبنه فخلفه,  توفً,  البحرانً موسى السٌد العالمة ٌد على درس

 السادة العشٌرة على فأطلق,  إسماعٌل السٌد بن هاشم السٌد

 . إلٌه نسبة الهواشم

 عشٌرة مع هاشم السٌد عهد فً العلوٌة العشٌرة هذه وسكنت

 . البهادل
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 الهواشم زعامة وتولى,  هـ7ٕٕٔ العام فً هاشم  السٌد وتوفً 

 وكان للنظر ملفت بشكل برز الذي الموسوي علً السٌد ولده

 فأعقبه,  المشاكل وحل العشابرٌة النزاعات حل فً ممٌزا دوره

 محمد السٌد شقٌقه الهواشم على والعمادة الزعامة فً وفاته بعد

 العهد فً الشورى مجلس فً عضوا  كان إذ,  هاشم السٌد بن

 البٌن ذات وإصالح النزاعات حل فً كبٌر دور له و العثمانً

 .اللواء حٌنها فً علٌها ٌطلق التً المحافظة داخل

 من كل أرضٌهم أدارة على تعاقب المحتوم اآلجل وفاه عندما

 بن محمود والسٌد حسن والسٌد محمد بن أسماعٌل السٌد أوالده

 ثم,  محمد السٌد بن طاهر السٌد بن سعد والسٌد أسماعٌل السٌد

 سعد السٌد بن محمد السٌد أوالده الزعامة فً خلفه وفاته بعد

 تولى ثم,  علً السٌد ناموك والسٌد سعد السٌد بن جابر والسٌد

  ناموك السٌد اوالد ٌاسٌن والسٌد خلؾ السٌد  لهم خلفا االمور

 السٌد وخلفهم علً السٌد بن حسٌن السٌد بن حسونً والسٌد

 . حسونً السٌد أوالد شندي والسٌد هاشم

 : كاالتً مضاٌؾ ثالثة الهواشم للسادة المعاصر وقتنا وفً

 والسٌد محمد السٌد بن طاهر السٌد حالٌا وٌمثلهم سعد سٌد بٌت ـ

 . محمد السٌد بن أمٌن

 . خلؾ السٌد بن موسى السٌد حالٌا وٌمثلهم ناموك سٌد بٌت ـ

 بن عدنان والسٌد هاشم السٌد بن علً السٌد وٌمثلهم هاشم بٌت ـ

  هاشم السٌد

 لما والعشابر القبابل بٌن المعروفة العشابر من الهواشم والساده

 الشعابر وممارسة الدٌنً التزامهم نتٌجة واحترام أجالل لهم
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 فضال,  العربٌة واألصول اإلسالمٌة بالمبادئ وتمسكهم الحسٌنٌة

 العشابرٌة المنازعات لحل وكلمتهم حضورهم لهم ذلك عن

 . البٌن ذات وإصالح
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 البهادل( )ساداتجواد الموسوي  آلالسادة 
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مام موسى اإللى جواد الموسوي  أسرة علوٌة نسبة إ آلالسادة 

بً طالب علٌه إلى اإلمام علً بن أالكاظم علٌه السالم ووصوال 

السالم, كان السٌد جواد رجال تقٌا وفاضال وورعا ٌسكن فً بؽداد 

والكاظمٌة وعلى تواصل مستمر برجال الدٌن فً النجؾ وكربالء 

لى ارة هاجر السٌد كاظم بن جواد إوسامراء وكان ٌمتهن التج

م ومعه ولده الوحٌد محمد جواد الذي 89ٓٔمدٌنة العمارة عام 

راضً من عمره واستقر بالعمارة والتزم ألم ٌتجاوز السنتٌن 

زراعٌة ومحاوال السٌطرة على منتوجات المدٌنة الزراعٌة لٌبٌعها 

وبٌن تلك االجواء نشأ السٌد محمد جواد فً بؽداد والمحافظات 

وهو ٌرى والده قد جمع بٌن الورع والتقى وبٌن والكسب 

لعمارة وفً عام التجاري الذي لم ٌألفه ؼالبٌة سكان مدٌنة ا

لى وزارة المعارؾ العراقٌة عن طرٌق م تقدم بطلب إ9ٗ9ٔ

مجلس المعارؾ بأنشاء مدرسة فً قرٌته وتعهد ببنابها والتزامها 

 باسمهفقت الوزارة على طلبه وتم انشابها من قبله وسمٌة ووا

تؽٌر اسم م 9٘7ٔ)المدرسة الجوادٌة الرٌفٌة ( وفً عام 

لسٌد مام الجواد علٌه السالم وكان االمدرسة وسمٌة مدرسة اإل

لى الدول منها دٌنٌة واالخرى محمد جواد له رحالت متعددة إ

) السٌد من االوالد م قد فارق الحٌاة وله 97ٔٔتجارٌة وفً عام 

عبدالخالق والسٌد صالح والسٌد محمد علً والسٌد عبدالحافظ 

والسٌد عبدالعزٌز والسٌد عبدالوهاب والسٌد عبداللطٌؾ والسٌد 

 عبدالرزاق والسٌد هاشم (.

ٌمثلهم السٌد ضٌاء صباح محمد جواد الموسوي وهو عمٌد 

 السادة فً الوقت الحاضر 
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  سادة الدنٌن

 سرة السٌد حسن السٌد علً السٌد لطٌؾ الدنٌناوي أ 

لع القرن العشرٌن من ناحٌة نزحت هذه االسرة العلوٌة فً مط

لى لواء العمارة مقاطعة العوفٌة وسكنوا مع عشٌرة كمٌت إ

 البهادل وكان لهم حضورا ممٌز فً حل النزاعات العشابرٌة

والسٌد  والد هم )السٌد خلؾوالقبلٌة وكان للسٌد حسن ثالثة أ

فً الوقت الحاضر السٌد خرٌبط رحمة والسٌد موسى ( وٌمثلهم 

 بن السٌد موسى الدنٌناوي .بن السٌد فاخر 

 

وهنالك سادة عاشوا وجمعتهم االخوة والمعشر والمسكن 

 والمصاهرة وٌعتبرون من سادات البهادل وهم 

 بٌت سٌد منٌهل الشرع     ,     بٌت سٌد نور 
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 عشرية انبهادلشخصياث مه 

أوآل: الشٌخ كاظم السدخان  : 

 

 

 مدٌنة ؼرب جنوب حالنه أبو منطقة فً م88ٙٔ سنة  ولد

,  وخارجه العراق فً العام البهادل عشٌرة شٌخ وهو العمارة

 الجنوب حكماء أبرز من كان والمشٌخة الدٌن بٌن بجمعه عرؾ

 .والعشابرٌة القبلٌة والنزاعات المشاكل حل فً( فرٌضة)

) الشهرودي محمود السٌد العظمى هللا أٌة الدٌنً المرجع زار

 فقصد العلمٌة الحوزة من طالب مع العمارة مدٌنة(  سره قدس

 األشرؾ النجؾ علماء من سمع أن بعد زٌارته وكانت  الشٌخ بٌت

 . النزاعات وحل العشابر بٌن القتال منع فً البارز دوره

 فً السٌد همس الشٌخ على عزٌزا ضٌفا المرجع حل أن وبعد

 االعراؾ؟ بٌن والقضاء التحكٌم تعلمت كٌؾ: أٌاه سابال أذنه

 تعلم كما تعلمت:  الفصٌحة العربٌة باللؽة كاظم الشٌخ أجابه

 به متواصل وهو وشاب الدرس على شب عندما الموقر جنابكم

 . العلم ؼمار فً ٌخوض وهو الشٌب إلى ووصل

 حزت انت وها: له فقال,  بابتسامه شفتاه وحرك المرجع إلٌه نظر

 الموروث وبعلمك العشابر بٌن التحكٌم فً واألعلمٌة االجتهاد
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 حقن من تقدمونه لما امتنانا   ازوركم انا وها الكبٌر العشابري

 ..للدماء

 على وحصل التحكٌم فً العشابر وشٌوخ المراجع له شهد

 محسن السٌد الدٌنً المرجع من العشابري التحكٌم فً مأذونٌة

 (. سره قدس)الحكٌم

 , الحمٌد عبد:) من كل األوالد من وأعقب م9ٙ8ٔ/ 9/ٖٔ  توفى

 , هللا عبد , مجبل , مطلك , خالد , خزعل , هاشم , طاهر , حاتم

 , ,عدنان سلمان , أحمد الشٌخ العظمى هللا ٌةأ , الكرٌم عبد

 , محمد , سلطان , خرٌبط , لعٌبً , شنته , جبر , سعدون

 .(فرحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 ثانٌا : أٌة هللا العظمى الشٌخ أحمد بن الشٌخ كاظم السدخان .

 

 السدخان كاظم الحاج بن أحمد الشٌخ الدكتور  العظمى هللا آٌة

 فً ترعرع العمارة مدٌنة فً م9ٖٙٔ عام فً ولد , البهادلً

 المعروؾ البهادل عشٌرة زعٌم السدخان كاظم الحاج والده كنؾ

 للعلم ومحبا االسالمٌة الشرٌعة وفق الناس بٌن وقضاءه بتحكٌمه

 أن فً والده أِلَمل وتحقٌقا والورع الحكمة منه فنهل والعلماء

 العلوم لٌتلقى والعلماء العلم مدٌنة إلى ٌهاجر َمن أوالده من ٌجعل

 األربعة عمره ٌتجاوز ولم مدٌنته من أحمد الشٌخ رحل فقد الدٌنٌة

 والتفرغ الهجرة أسباب ولمتعلقٌه له والده هٌأ أن بعد عاما عشر

 . األشرؾ النجؾ إلى العلمٌة الحوزة فً والتدرٌس للدرس

 الماضً القرن من الخمسٌنات بداٌة فً االساتذه أكابر عند درس

 الجزابري الدٌن نور والشٌخ المرعبً علً محمد السٌد  منهم

 والشٌخ  راضً شٌخ آل صالح محمد والشٌخ شبر جعفر والسٌد

 العالمة على وحضر دهام زاٌر مجٌد والشٌخ الخاقانً تقً محمد

 . الدٌن زٌن علً الشٌخ
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 األصول فً م9٘9ٔ عام فً الخارج بحث فً أساتذته أهم ومن

 السٌد واإلمام(  قده) الخوبً القاسم أبو السٌد اإلمام هو والفقه

 األعلى بالمرجع خاصة عالقة له وكانت( قده) الحكٌم محسن

  تابعا, الشاهرودي وللسٌد الحكٌم محسن السٌد االمام للطابفة

 فً الخوبً القاسم أبو السٌد االمام األعلى للمرجع وكٌال أصبح ثم

 . بكربالء الهندٌة مدٌنة

 النجؾ فً العلمٌة الحوزة فً األصول علم مادة تدرٌس فً نبػ

 الفقه كلٌتً وفً – المٌالدٌة الخمسٌنات منذ – األشرؾ

 األساتذة نخبة من نفر علٌه فتخرج – السبعٌنات منذ – والشرٌعة

 طراد أحمد والشٌخ الموسوي عباس السٌد أمثال العلم وطلبة

ٌّل على والحاج الدٌن زٌن الدٌن ضٌاء والشٌخ  خٌر والشٌخ دخ

 سلمان الدكتور وأخٌه القطٌؾ الرسول عبد والشٌخ البصري هللا

 . العلوم لنشر العالم بقاع شتى فً منتشرٌن كثٌر وؼٌرهم البهادلً

 الحوزوٌه الدراسات بٌن الجمع التدرٌس فً منهجه تمٌز وقد

 . األكادٌمً والمنهج

 البحرٌنٌة الوسط مجلة صحفً الرسول عبد خلٌل األستاذ تحدث

 أحمد الشٌخ أن ٖٕٓٓ/ ٓٔ/7ٔ بتارٌخ المنامة فً لقاءه عن

 تحدث األشرؾ النجؾ فً العلمٌة الحوزة أستاذ البهادلً كاظم

 ان قابال الشخصٌة نبذته من المزٌد إبداء رافضا تواضع بكل إلٌنا

 .القراء أمام نفسه لمدح تفادٌا «األبمة تعلٌمات خالؾ» ذلك

 الشٌخ أن( قده) االمٌنً هادي محمد الشٌخ الدكتور العالمة وقال

 الفقه فً متتبع محقق مؤلؾ كامل, جلٌل عالم البهادلً أحمد

 الواسع وفضله الجم بأدبه العلمٌة األوساط فً ُعرؾ واألصول,

 ...الٌافعه وخبرته
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 مسجد أمام قبٌسً قاسم الشٌخ العالمة مجلس فً عنه وقٌل

 العراقٌٌن والفضالء العلماء من جمع فً اللبنانً الشٌاح

 وتالمذته أصدقابه من واللبنانٌٌن

 فٌه تؤثر لم الذي الشامخ كالطود البهادلً احمد الشٌخ ان)

 وجهه تعلو تعالى, هللا إلى أمره مسلّما الجأش, رابط األعاصٌر,

 جمٌع فً سبحانه علٌه وتوكل تعالى باهلل وثقة نجفٌة, أنوار

 ( اموره

 اللمعة) موسوعة بتحقٌق المكلفة العلمٌة اللجنة ضمن شارك

 . الجعفري الفقه فً( الدمشقٌة

 الدٌنٌة النجؾ جامعة فً و العلمٌة الحوزة فً التدرٌس مارس

 العقٌدة مادتً فً الفقه كلٌة فً استاذا   وكان 9ٙٓٔ عام منذ

 صٌاؼة فً بارزا   دورا له وكان 97ٓٔ عام الفقه وأصول

 وقام م,98ٙٔ لؽاٌة 978ٔ من لألعوام وتحدٌثها المناهج

 سنوات لثالث له ربٌسا فأصبح العلٌا الدراسات قسم بتأسٌس

 .م99ٔٔ عام البابد النظام قبل من الكلٌة حلّ  ولؽاٌة

 جامعة فً اإلسالمٌة العلوم كلٌة فً أستاذا   التدرٌس مارس ثم

 القانون كلٌة فً والشرٌعة الشخصٌة لألحوال أستاذا   ثم بؽداد

 . 99ٙٔ عام ولؽاٌة بابل جامعة

 . واألولٌة العلٌا الدراسات فً اجٌاال ٌخّرج أن فاستطاع 

 فضالء من مجموعة على الخارج البحث تدرٌس ٌمارس وأخذ

 الشٌخ الدكتور ولده وكان خاصة درس حلقات فً العلمٌة الحوزة

 . األصول فً عنده حضر ممن البهادلً جواد
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 الكفٌل جامعة) الجامعة اإلنسانٌة الدراسات كلٌة بتأسٌس قام كما

 الطوسً, الشٌخ كلٌة لطلبة واستاذا   مٕٗٓٓ عام(  حالٌا

 السالم علٌه الصادق جعفر اإلمام جامعة فً ومشرفا ومحاضرا

 . م7ٕٔٓ عام حتى األشرؾ النجؾ فً

 :     ومؤلفاته مصنفاته أهم

 م9ٙٗٔ الحٌاة رسالة -ٔ 

 السٌد من بطلب ُكتِبَ  م97ٓٔ اإلسالمٌة العقٌدة فً محاضرات -ٕ

 (. قده) الصدر باقر محمد هللا آٌة الشهٌد

 م99ٗٔ النفس تهذٌب األول الجزء والعترة النبً هدى من -ٖ

 السٌد العظمى هللا آٌة األعلى المرجع طلب على بناء   ُكتِبَ 

 ( .ظله دام)السٌستانً

 م99٘ٔ العشرة آداب -ٗ

 م99٘ٔ بجزبٌن األصول علم الى الوصول مفتاح -٘ 

 م998ٔ اإلسالمٌة المذاهب أشهر فً اإللهٌة الصفات -ٙ

 والدٌانة اإلسالمً الفقه فً النطفة واجهاض الحمل منع-7

 مٕٔٓٓ المسٌحٌة

 مخطوط - اإلرشادي. ووجوبها األعظم الرسول طاعة -8

 . األحكام حدٌث -9

 . المنكر عن والنهً بالمعروؾ االمر -ٓٔ

 مخطوط - المقارن الفقه -ٔٔ

 . الفقه اصول علماء عند وعوارضها االهلٌة-ٕٔ
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 . االستداللً الفقه فً محاضرات-ٖٔ

 . اإلسالمٌة الفلسفة فً محاضرات-ٗٔ

 . الصفاتٌة عقٌدة فً هللا صفات-٘ٔ

 . المعتزلة عند هللا صفات-ٙٔ

 . الجرٌمة مكافحة فً اإلسالمً التشرٌع دور-7ٔ

 فً ومداخالته النافعة ومشاركته ومحاضراته بحوثه عن فضال

 العراق فً والندوات والمؤتمرات والجامعات العلمٌة الحوزة

 وبرٌطانٌا وإٌران ولبنان واألردن والسعودٌة والبحرٌن والكوٌت

 . والٌابان

 : أوالده

 وقد لبنان فً مٕٔٓٓ عام توفً البهادلً علً الدكتور الشٌخ

 فقال عنه كلمة فً عمرو ٌوسؾ القاضً الشٌخ تحدث

 بلدة أهالً ونفوس نفسً فً البهادلً علً الدكتور تَركه لِما أن)

 نعتبر فإننا جمٌلة, وذكرٌات حسنة آثار من لبنان فً المعٌصرة

 لنا فخر ومصدر صدورنا, على وساما   المنطقة فً مرقده وجود

 (.واآلخرة الدنٌا فً

 والدكتور 97ٗٔ عام المتوفى حسٌن والمرحوم حسن والحاج 

 السٌاسٌة والعلوم التارٌخ استاذ البهادلً باقر محمد

 والفلسفة األصولٌة الدراسات أستاذ جواد الشٌخ البروفٌسور و 

 محمد واألستاذ جعفر محمد والشٌخ الكوفة جامعة فً االسالمٌة

 .المهدي ومحمد حسٌن محمد والحقوقً كاظم
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 البهادلً السدخان كاظم حاتم محسن الحقوقً الشٌخثالثا : 

 

 بٌن ممٌزا   حضورا   وٌمتلك العمارة فً المعروفة الشخصٌات من

 ٌمارس و القبلٌة النزاعات فض فً العالٌة لقدرته العشابر

 فً البكلورٌوس شهادة على حاصل( الفراضة) العشابري التحكٌم

 .القانون

 السدخان كاظم حاتم محسن مٌثم الشٌخ:  رابعا

 

 من, الشٌخ العام لعشٌرة البهادل فً داخل العراق وخارجه 

 بالحنكة ٌمتاز, بالبنان لها ٌشار التً المعروفة الشخصٌات

 فض فً المٌسانً المجتمع بٌن البارز الدور له,  والذكاء

 فرٌضة وٌعتبر. التحكٌم ٌمارس و والعشابرٌة القبلٌة النزاعات

 . ومٌسان الجنوب
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 الحسن محمد سعد الشٌخ الكبٌر الشاعرالمرحوم : خامسا  

 

 و النسب عرٌق بٌت فً الكحالء قضاء مٌسان محافظة فً ولد

 فً البهادل شٌوخ أحد  والده كان, والشجاعة والفراضة الحكمة

 فً والمتوسطة االبتدابٌة الدراسة أكمل( , الفراضه) التحكٌم

 فً المعهد واكمل العمارة فً االعدادٌة الدراسة واكمل الكحالء

 النظام قبل من أعتقل المعهد من تخرجه وبعد 98ٓٔعام البصرة

,  م98ٔٔ عام اإلسالمٌة الدعوة حزب مع بالعمل التهامه, البابد

 الشعبٌٌن الشعراء جمعٌة رباسة تقلد, م98ٖٔ عام سراحه أطلق

 فً المحافظة ٌمثل كان,  العراق شعراء كبار من كونه مٌسان فً

 فً الشعبً الشعر فً العراق ومثل الشعرٌة المهرجانات جمٌع

 الشعر خارطة طرٌق فً كبٌرة قامة فكان,  العراق خارج محافل

 .مٕ٘ٔٓ عام توفً.  الشعبً

 السالم ( :نماذج من شعره عن أهل البٌت )علٌهم 

 *بحق اإلمام الحسٌن )علٌه السالم (

 وزنداي ٌسمع البلعرش حتا

 وزنداي جلمه كل العتب ثجٌل

 وزنداي وعٌونً النحر فدٌت
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 بٌه تقصٌر وحس هذا وكل

*بحق قمر العشٌرة العباس بن علً بن أبً طالب )علٌه السالم ( 

: 

 حاشاك كون الؽدر أجا من خسا

 حاشاك ماكدر ال الموت ؾــــوج

 حاشاك أبوالفضل ٌا التقصٌر من

 وٌهــــــــالخ معنا االسست وانته

 

 محمد بن سعدالمرحوم الشاعر الشٌخ  بن محمد الشٌخ: سادسا  

 البهادلً الخفً حسن بن

 

 من المشٌخة تقلد,  مٌسان محافظة فً  حبٌب البو عشٌرة شٌخ

 فض فً والذكاء بالحنكة ٌمتاز,  معروفة شخصٌة,  وأجداده أبابه

 . العشابرٌة النزاعات
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 البهادلً الخفً الحسن محمد جاسم شٌاع الشٌخ:  سابعا  

 

 فً ومؤثرة معروفة شخصٌة, بؽداد فً  حبٌب البو عشٌرة شٌخ

 وٌمارس العشابرٌة النزاعات فض فً ممٌزا حضورا   ٌمتلك, بؽداد

 (.الفراضة) التحكٌم

 

 

 المعن جٌجان ؼسان الشٌخ: ثامنا  

 الشهابات عشٌرة شٌخ
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 حرجان معن شٌحان معن الشٌخ:  تاسعا  

 

 بؽداد فً الشهابات شٌخ/ 9ٙ7ٔ موالٌد من

 

 بن محمد بن موسا بن ضمد بن كاطع بن ناموس الحاج:  عاشرا  

 البهادلً عبدهللا

 

مع 9ٕ٘ٔ, هاجر عام  م بمقاطعة أبو حالنة9ٕٔٔد فً عام ول 
أبٌه وأخوته إلى هور الصحٌن , تزوج من أخواله عشٌرة 
الفرطوس , شخصٌة معروفة بارزة فً فض النزاعات العشابرٌة 
, رجل مؤمن , شجاع , مواقفه طٌبه , سباق لعمل الخٌر , بسبب 
دماثة خلقه فاحت سٌرته العطرة كنسمات الهواء ٌستنشق عبٌرها 

 م.99ٔٔلعام , توفً فً اكل حلٌم 

 : بحقه البهادلً فالح الشاعر قال
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 ونتباهه عكلً؛ ذــــــــــاخ صٌتك

 ونتباهه منها؛ انته راجلــــــــالم

 ونتباهه نتفاخر؛ كناــــــــح ومن

 قضٌة أصعب وتحل موسا ابن

 وقال :

 وناموس اكبالً؛ سٌفه جر الوكت

 وســـــــونام الكلفة؛ راعً اظلن

 وناموس الطابً؛ حاتم عد الكرم

 سوٌه جامعهن والطٌب رمــــالك

 انبهادل يف ةاملؤثز انشخصياث

 ( فرٌضة )    السدخان كاظم الشٌخ المرحوم -ٔ

 )فرٌضة (الشٌخ محسن حاتم كاظم السدخان  -ٕ

 )فرٌضة ( الشٌخ مٌثم محسن حاتم السدخان  -ٖ

 الشٌخ محمد هاشم كاظم السدخان  -ٗ

 السدخان كاَظم مطلك محمد الشٌخ -٘

 ناموس محسن خزعل الشٌخ -ٙ

  مطلك الزم هاشم لضفا -7

 عزٌز عباس محسن لحقوقًاالشٌخ   -8

 االستاذ علً معارج صوٌدج  -9

 كمر حمٌد علً الشٌخ -ٓٔ

 المحامً صبٌح ؼازي حمٌد -ٔٔ

 علً اسماعٌل فعل -ٕٔ

 الؽضبان مولا -ٖٔ
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 ابوسبهان حسٌن صدام -ٗٔ

 جاسم رهٌؾ حسٌن -٘ٔ

 خمٌس عبدالرضا كرٌم -ٙٔ

 سلمان العٌبً حافظ  -7ٔ

 منكاش خلؾ عباس الحاج -8ٔ

  الهٌط شالكه راضً -9ٔ

 حسٌن علً رٌاض -ٕٓ

 الحسن حمد جلوب عبدهللا -ٕٔ

  الحسن جاسم حمٌد حمد -ٕٕ

 الحسن جاسم مجٌد حسن -ٖٕ

 حاتم حسٌن ناصر -ٕٗ

  كطافه محسن الحاج -ٕ٘

 عوده عباس الحاج -ٕٙ

 حمزة حاتم محسن مٌرخان  -7ٕ

  دعٌر فرحان  -8ٕ

  لعٌبً حافظ -9ٕ

  مشعان مسلم كاظم -ٖٓ

 برشً عبٌد كاظم -ٖٔ

 كراثً علً حسٌن -ٕٖ

 عبدالرضا محمد دٌسع -ٖٖ

 منخً علً اٌاد -ٖٗ

 شبٌب خلؾ لٌث -ٖ٘

 مزبان حمٌد جبار -ٖٙ

 علٌخ عطٌوي جاسب -7ٖ

 حمود جبار ستار -8ٖ

 رسن عباس فرحان -9ٖ
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 حافظ حرٌجه حسن -ٓٗ

 .مشٌل عنٌد محمد -ٔٗ

 حاتم لعٌبً ؼانم. -ٕٗ

 علً عبدالحسٌن مطلك الشٌخ   -ٖٗ

 بشٌر خالد الزم  -ٗٗ

 جبار عباس عزٌز -٘ٗ

 مطٌر حسٌن سالم -ٙٗ

 عبدالرحٌم حسٌن صؽٌر -7ٗ

 الدكتور سالم مزهر حسٌن الؽانم  -8ٗ

 عودة صبار سلمان -9ٗ

 عدنان سامً حسٌن حمود  -ٓ٘

 الدكتور تحسٌن كاظم جلود  -ٔ٘

 خالد زرزور حسٌن  -ٕ٘

 جبار زكً ابومصطفى  -ٖ٘

 سعد عودة حسٌن  -ٗ٘

 نصٌؾ جاسم كرٌم  -٘٘

 عودة جبار رضٌو  -ٙ٘

 كاظم حمد جبر  -7٘

 سلمان زٌدان معن  -8٘

 فرحان علً جلٌب ابومجبل  -9٘

 فاخر دعٌر علً  -ٓٙ

 كاظم علً حسٌن  -ٔٙ

 االستاذ رٌاض الؽرٌب  -ٕٙ

 عبدهلل جلوب حسن  -ٖٙ

 سالم مولى عذٌب  -ٗٙ

 الحاج عقٌل حسٌن خلؾ منكاش  -٘ٙ
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 الشٌخ ابراهٌم مالك سلٌم  -ٙٙ

 قاسم لفتة عباس الطباك  -7ٙ

 كرٌم العٌبً لفتة  -8ٙ

 هادي خضٌر عبد -9ٙ

 جعفر عبدالرضا جلود -7ٓ

 جعفر حسٌن  -7ٔ

 صفاء وادي  -7ٕ

 كاظم صبً سلطان  -7ٖ

 محمد عبدالرضا عباس  -7ٗ

 عبدالزهرة كاظم شناوة  -7٘
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شجرة النسب لعشٌرة البهادل كما ورد فً كتاب موجز تارٌخ 

عشابر العمارة للمؤلؾ محمد باقر الجاللً الصادر فً عام 

 م9ٗ7ٔ

وهذه النسخة المصورة ادرج بعض المالحظات على االسماء 

المحفوظة لدى كبار السن من المشاٌخ لعشٌرة البهادل وتطرقت 

 ٌذكرها الجاللًالى اسماء لم 
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 خارطة لواء العمارة هذا ما ذكره الجاللً فً كتابه
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مضٌؾ  –الكحالء  –احد مضاٌؾ عشٌرة البهادل فً مٌسان 

 الشٌخ جلوب الحمد 

 

 

 

 أنتهى الكتاب والحمد هلل رب العالمٌن وهللا من وراء القصد .
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 املصادر 

 مكتبة العمارة ,محمد باقر الجاللً , موجز عشابر  .ٔ

 .9ٙـ 9ٗص  لبنان بٌروت الحضارات

, العمارة وعشابر مٌسان,  الجوٌبراوي هللا عبد جبار .ٕ

 .ٕٕ٘ص

مجاهد منعثر منشد الخفاجً , تحقٌق عمود نسب خفاجة  .ٖ

فً االرجوزة الخفاجٌة الكاملة , الطبعة األولى , مكتبة جسد 

 م .ٕٕٓٓ, بؽداد 

مكتبة علوم النسب ـ بحث عمود نسب خفاجة إلى أدم . 

 لندن.

 ـ عشٌرة البهادل من قبٌلة خفاجة , مكتبة علوم النسب لندن 

 .٘ٙٔ, العمارة مدٌنتً , ص  الموسوي زهراوي صبٌح .ٗ

 .89ـ 88, ص ٗ, العشابر العراقٌة , جالعزاوي عباس .٘

 .7ٓعبد الكرٌم النداوي , تارٌخ العمارة وعشابرها , ص  .ٙ

الشٌخ احمد العامر الناصري, القاموس العشابري العراقً  .7

  ٘ٙــٗٙص ٔج

الدكتور طالب مهدي الخفاجً , قبٌلة خفاجة التارٌخ  .8

 7ٔٔــٙٔٔوالنسب ص

 ٖثامر عبدالحسٌن العامري , موسوعة العشابر العراقٌة ج .9

 ٕ٘ص

حسٌن حاجم النواصر, معجم الناصري للنسب وتارٌخ  .ٓٔ

 ٖٔـــٖٓالعشابر العراقٌة ص

الطبعة موسوعة عشابر العراق  عبد عون الروضان , .ٔٔ

 8ٖـــ8ٕص ٔاالولى ج
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  الفهرست 
 ٕ    المؤلؾ صورة
 ٖ االهداء
 ٗ وتقدٌر شكر

 ٘ التقدٌم
 ٙ المقدمة
 7 البهادل لعشٌرة النسب عمود تسلسل
 8    البهادل تارٌخ عن نبذة

 ٓٔ    وأراضٌهم البهادل مشٌخة
 ٖٔ البهادل عشٌرة تفرعات
 ٕٓ كربالء فً البهادل عشٌرة
 ٕٔ   إٌران فً البهادل عشٌرة
 ٖٕ البهادل سادات الهواشم السادة
 ٕٙ (البهادل سادات) الموسوي جواد ال السادة
 8ٕ   الدنٌن سادة

 9ٕ البهادل عشٌرة من شخصٌات
 ٔٗ البهادل فً المؤثرة الشخصٌات
 9ٗ المصادر
 ٓ٘ الفهرست

 


