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بسم اهلل الرمحن الرحيم
التقديم عىل األرجوزة الخفاجية الكاملة

 بقلم االستاذة االديبة

رجاء حسني / جمهورية مرص العربية

 

موضــوع األنســاب لــه أهميــة خاصــة لــدى العــرب منــذ وقــت 

طويــل؛ وذلــك لخطــورة هــذا األمــر وحساســيته مــن نــواٍح كثــرية.

وعلــم األنســاب مــن العلــوم التــي متيــز بهــا العــرب كــا ذكــر 

البيهقــي، مــن أن ]ألهــل اليونــان الحكمــة واملنطــق، وللهنــد 

التنجيــم والحســاب، وللفــرس اآلداب، وألهــل الصــني الصنائــع، 

ــب[. ــم النس ــال وعل ــرب األمث وللع

ــم  ــن يهت ــرى م ــم األخ ــد يف األم ــا ال يوج ــه رمب ــد أن ــا أعتق ك

ــدى العــرب  ــم األنســاب ل ــة عل ــل العــرب، وتنشــأ أهمي ــك مث بذل

مــن اقرتانــه بأحــكام املواريــث التــي تعــد بابــا مــن أبــواب الــرع.

وما يدل عىل اهتامهم بذلك؛ أنهم كانوا يف موسم الحج وأثناء 

انعقاد سوق عكاظ يهتمون بعرض أنسابهم ويعتربون هذا أمرا مها 

من األمور التي يجب عليهم القيام بها ومن هنا نفهم قول الله تعاىل:
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}فــإذا قضيتــم مناســككم فاذكــروا اللــه كذكركــم آباءكــم أو أشــد 

ذكرا{.

وإذا كان موثقــو التاريــخ ال بــد وأن يشــرتط فيهــم األمانــة 

ــة  ــاره أمان ــه باعتب ــا يكتبون ــة في ــري الدق ــورع وتح ــدق وال والص

ــك مــن يتصــدر ملوضــوع  يســأل عنهــا اإلنســان، فــإن األجــدر بذل

}توثيــق األنســاب{ ألنــه مــن أعظــم أنــواع األمانــة املتعلقــة بعنــق 

ــوىل أمرهــا. مــن يت

وال أزيك عــىل اللــه أحــدا؛ فــإين أحســب ذلــك يف صاحــب هــذا 

الكتــاب األســتاذ الفاضــل / } مجاهــد منعــرث منشــد{ ، وإذا جــاز لنــا 

الحكــم عــىل إنســان مــن خــال عملــه؛ فــا أحســب أن كاتبنــا قــد 

ــه بالصــورة املناســبة ملــا تصــدى  ادخــر جهــدا؛ حتــى تظهــر كتابت

لــه مــن عمــل رائــع يحســب لــه، كــا ال يفوتنــا اإلشــادة باهتامــه 

الكبــري بالناحيــة اللغويــة، وحرصــه الشــديد عــىل تصويــب أي خطــأ 

ولــو كان بســيطا، وإن دل هــذا عــىل يشء فإمنــا يــدل عــىل احرتامــه 

للعمــل الــذي بــني يديــه، وتقديــره لقيمتــه األدبيــة والتاريخيــة.

اعتمــد الكاتــب عــىل فــن }الرجــز{ وهــو فــن مــن فنــون الشــعر 

ــه  يتســم بالســهولة والساســة؛ فهــو خفيــف عــىل الســمع وتتقبل

النفــس بســهولة، وهــو بحــر تتــواىل فيــه الحركــة والســكون، 

وميثــل كل شــطر فيــه بيتــا وحــده، وتتــواىل األبيــات حتــى تكــون 

ــوزة{. }األرج

ــارات وســهولة األلفــاظ؛  ــا بقــر العب ــز لغــة الراجــز هن وتتمي
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حيــث خلــت مــن غريــب اللفــظ الــذي اشــتهرت بــه الكثــري مــن 

األراجيــز. كــا تبــدو بهــا الوحــدة املوســيقية؛ مــا يجعلهــا صالحــة 

للغنــاء؛ مــا يســهل حفظهــا.

وأخــريا وليــس آخــرا فبــني أيدينــا أرجــوزة تعليميــة؛ تهــدف إىل 

توثيــق نســب العائلــة والقبيلــة؛ فهنيئــا ل }خفاجــة{ هــذا العمــل 

الرائــع ومــن قــام بــه، وألســتاذي / مجاهــد الخفاجــي جزيــل 

الشــكر ووافــر االمتنــان لتريفــه يل بكتابــة مقدمــة عملــه الــذي 

أدعــو اللــه أن يجعلــه يف ميــزان حســناته بــإذن اللــه، وأن ينــال كل 

إعجــاب وتقديــر.

 بقلم االستاذة

رجاء حسني

مر
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املقدمة

ــة  ــوزة املعني ــذه األرج ــة، ه ــة كتاب ــة الكامل ــوزة الخفاجي األرج

بنســب خفاجــة، هــي مثــرة دراســة متعمقــة بالرجــوع إىل املصــادر 

العامــة والخاصــة بالقبيلــة عــىل مــدى عريــن ســنة تقريبــاً. وألننــا 

مل نجــد أحــد النســابني أو مؤرخــي القبيلــة قــد خصــص حيــزا 

لكتابتهــا، وبالرغــم مــن أن البعــض قــد كتبــوا شــعرا وذكــروا شــعراء 

مــن خفاجــة، لكــن مل يتطــرق أحــد لتوثيــق النســب عــن طريــق 

ــد يف أســلوب  ــا التجدي ــذا ارتأين ــرث وبحــر الرجــز الشــعري، وله الن

ــه أول عمــل  ــا القــارص أن ــن النســب. ورمبــا وحســب اطاعن تدوي

يقــدم بهــذا األســلوب حيــث يســهل للنســابني والباحثــني واملهتمــني 

ــة ســهلة  ــا بطريق ــة نســب خفاجــة وحفظه ــة معرف ــاء القبيل وأبن

كانــت متخــذة عنــد العــرب. 

وملعرفــة روايــة بحوثنــا النســبية كبحــث عمــود نســب خفاجــة 

إىل آدم قدمنــا قطعــة نرثيــة عنوانهــا )) أجــداد عدنــان (( ليكــون 

واضًحــا بأننــا نعتمــد عــىل الروايــة لســرية ابــن هشــام يف وصولنــا 

آلدم )عليــه الســام(. ولــو مل نعــد مــا بعد الجــد عدنــان يف األرجوزة 

لكــن هــي إشــارة ملــا ســبق مــن بحــوث تخــص الغــرض. 

ــري  ــة باألم ــرى خاص ــة أخ ــة نرثي ــوزة قطع ــة األرج ــأيت نهاي وت

ــة  ــة املهم ــه أحــد الشــخصيات الخفاجي ــن شــاهني؛ كون ــران ب عم

ــاىل أن  ــبحانه وتع ــه س ــأل الل ــبه. نس ــىل نس ــوء ع ــليط الض ولتس
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ــوىل  ــا امل ــن أحــب االطــاع، داعي ــن ذكرناهــم وم ــة مل تكــون نافع

ــب. ــميع مجي ــه س ــن إن ــول حس ــا بقب ــل أن يتقبله ــز وج ع

 بقلم املؤلف

مجاهد منعرث منشد



11

 متهيد 

ـ حرمة أدعاء النسب للنبي أو لغري اآلب

ــِه . صــدق  ــَد اللَّ ــْم ُهــَو أَقَْســُط ِعْن قــال تعــاىل :اْدُعوُهــْم آلبَائِِه

اللــه العظيــم

ــي  ــن يدع ــم م ــىل تحري ــامية ع ــب اإلس ــع املذاه ــق جمي تتف

النســب للنبــي )صــىل االــه عليــه والــه وســلم( كذبــا، وكذلــك مــن 

انتســب لغــري أبيــه، والــرع يجــوز لألفــراد أو الجاعــة التعايــش 

مــع قبيلــة أخــرى بــرط التمســك بالنســب األصــي صعــودا 

ــون  ــه ملع ــري أبي ــى لغ ــن انتم ــام م ــكل ع ــة األم. وإال بش للقبيل

ــف. ــث الري ــب الحدي حس

ــن  ــة مل ــة واضح ــا حج ــع لن ــادي )ع( وض ــي اله ــام ع إن اإلم

ــن  ــة الحس ــن ذري ــة )ع( م ــيدة فاطم ــب ألوالد الس ــون النس يدع

والحســني )عليهــم الســام(، ففــي عهــد املتــوكل العبــايس ظهــرت 

ــه)ص(  ــول الل ــت رس ــة بن ــت فاطم ــب بن ــا زين ــي أنه ــرأة تّدع ام

ــوكّل: أنــت امــرأة شــابة وقــد مــى مــن وقــت رســول  فقــال املت

ــه )ص(  ــول الل ــت: إّن رس ــنني، فقال ــن الس ــى م ــا م ــه)ص( م الل

مســح عــّي وســأل اللــه أن يــرّد عــّي شــبايب يف كل أربعــني ســنة، ومل 

أظهــر للنــاس إىل هــذه الغايــة فلحقتنــي الحاجــة فــرت إليهــم. 

فدعــا املتــوكل مشــايخ آل أيب طالــب وولــد العبــاس وقريــش 

وعرّفهــم حالهــا فــروى جاعــة وفــاة زينــب يف ســنة كــذا، فقــال 
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لهــا: مــا تقولــني يف هــذه الروايــة؟ فقالــت: كــذب وزور، فــإّن أمــري 

كان مســتوراً عــن النــاس، فلــم يعــرف يل حيــاة وال موت، فقــال لهم 

املتــوكل: هــل عندكــم حّجــة عــىل هــذه املــرأة غــري هــذه الروايــة؟ 

فقالــوا: ال، فقــال: هــو بــريء مــن العبّــاس إن ال أنزلهــا عــّا اّدعــت 

إالّ بحجــة. قالــوا: فأحــر ابــن الرضــا)ع( فلعــّل عنــده شــيئاً مــن 

ــرأة  ــرب امل ــربه بخ ــر فأخ ــه فح ــث إلي ــا. فبع ــا عندن ــة غريم الحج

فقــال: كذبــت فــإّن زينــب توفيــت يف ســنة كــذا يف شــهر كــذا يف 

يــوم كــذا، قــال: فــإّن هــؤالء قــد رووا مثــل هــذه وقــد حلفــت أن 

ــا  ــة تلزمه ــا حّج ــك فههن ــال: وال علي ــا. ق ــة تلزمه ــا إالّ بحّج ال أنزله

ــة  ــي فاطمــة محرّم ــال: لحــوم بن ــال: وماهــي؟ ق ــزم غريهــا، ق وتل

ــة  ــد فاطم ــن ول ــت م ــإن كان ــباع ف ــا إىل الس ــباع فأنزله ــىل الس ع

فــا ترّهــا، فقــال لهــا: مــا تقولــني؟ قالــت: إنـّـه يريــد قتــي، قــال: 

فههنــا جاعــة ولــد الحســن والحســني)عليهم الســام( فأنــزل مــن 

ــال  ــع، فق ــوه الجمي ــرّيت وج ــد تغ ــه لق ــال: فوالل ــم، ق ــئت منه ش

ــل عــىل غــريه مل ال يكــون هــو؟ فــال  بعــض املبغضــني: هــو يحي

املتــوكل إىل ذلــك رجــاء أن يذهــب مــن غــري أن يكــون لــه يف أمــره 

ــال: ذاك  ــك؟ ق ــت ذل ــون أن ــا الحســن مل ال تك ــا أب ــال: ي ــع فق صن

إليــك قــال: فافعــل، قــال: أفعــل. فــايُت بســلّم وفتــح عــن الســباع 

ــل  ــا دخ ــا فل ــن إليه ــو الحس ــزل أب ــد فن ــن األس ــتة م ــت س وكان

وجلــس صــارت االُســود إليــه فرمــت بأنفســها بــني يديــه، ومــّدت 

ــىل رأس  ــل ميســح ع ــه فجع ــني يدي ــها ب ــا، ووضعــت رؤوس بأيديه

كل واحــد منهــا، ثــم يشــري إليــه بيــده إىل االعتــزال فتعتــزل ناحيــة 
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ــذا  ــر: ماه ــه الوزي ــال ل ــه. فق ــت بازائ ــا وأقام ــت كلّه ــى اعتزل حت

ــل أن ينتــر خــربه فقــال  ــاك، قب ــادر بإخراجــه مــن هن ــاً فب صواب

لــه: يــا أبــا الحســن مــا أردنــا بــك ســوءاً وإمّنــا أردنــا أن نكــون عــىل 

يقــني مــّا قلــت فاُحــّب أن تصعــد، فقــام وصــار إىل الســلّم وهــي 

حولــه تتمّســح بثيابــه. فلــّا وضــع رجلــه عــىل أّول درجــة التفــت 

ــن  ــال: كّل م ــد فق ــت وصع ــع، فرجع ــده أن ترج ــار بي ــا وأش إليه

زعــم أنـّـه مــن ولــد فاطمــة فليجلــس يف ذلــك املجلــس، فقــال لهــا 

املتــوكّل: انــزيل، قالــت: اللــه اللــه اّدعيــُت الباطــل، وأنــا بنــت فــان 

حملنــي الــّر عــىل مــا قلــت، قــال املتــوكّل: ألقوهــا إىل الســباع، 

ــه. فاســتوهبتها والدت

أمــا مــا ظهــر يف اآلونــة األخــرية مــن أدعــاء الســيادة والنســب 

الريــف املبنــي عــىل الظــن والتخمــني ، ال ســيا ممــن يعرفــون 

ســابقا مــن عشــائر عربيــة أخــرى وال ميتلكــون مســتندات قدميــة 

ــاً،  ــة رشع ــرب حج ــذي ال يعت ــم ال ــىل أدعائه ــة ع ــواهد واضح وش

وهــذا مــا تطــرق لــه املرجــع األعــىل الكبــري الســيد عــي الحســيني 

السيســتاين يف فتــواه حيــث قــال: ال حجيــة لقــول الباحثــني يف 

األنســاب الذيــن يعولــون عــىل الحــدس والتظنــي يف تنظيــم 

شــجراتها. وهنــا يبــني ســاحته بــأن مــن يدعــي النســب الريــف 

البــد لــه مــن أدلــة قطعيــة مــع الشــهرة جيــل بعــد جيــل لتعتــرب 

حجــة رشعيــة لهــذا االدعــاء . واملذاهــب االســامية اســتنبطت مــن 

الــرع املقــدس عــدم الرتخيــص يف أن ينتســب املــرء إىل غــري 

مــن ينتســب إليــه، واالدعــاء الباطــل لــه أثــار وخيمــة يف الداريــن 
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فيعتــرب خطيئــة وكــا ورد يف الفتــوى مل يبــارك اللــه لــه يف انتســابه 

ومل يســعد بــه يف دنيــاه وكان وبــاالً عليــه يــوم القيامــة . وتــري 

ــبوا  ــن انتس ــة مم ــائر العربي ــوام العش ــىل ع ــك ع ــب كذل العواق

حديثــا لغــري أبائهــم وقبائلهــم بــدون حجــة قاطعــة وملجــرد األقوال 

بأنهــم مــن فــان عشــرية وهــم يشــتهرون باســم عشــرية غريهــا ، 

ــع  ــد باملصــادر واملســتندات م ــرتوي والتقي ــاج إىل ال فاملســألة تحت

ــاء  ــات رؤس ــة واعرتاف ــال القدمي ــدى األجي ــهرة ل ــتفاضة والش االس

العشــائر املاضــني بذلــك االنتســاب . أمــا الدعــوة الباطلــة مــن أجــل 

جــاه أو شــهرة أو تفــرد أو معيشــة أو قــوة أو تعايــش ســكن ومــا 

شــابه مــن مســائل تناســب الجيــل الحديــث ممــن صاهــر عشــرية 

ــه ،  ــوا مع ــريته أن يكون ــد كل عش ــا ويري ــا أو فيه ــكن بجواره وس

فهــذا ال يعتــرب دليــا وال حجــة ، بــل زيــادة خــاف واضطــراب يف 

النســب نتيجتــه كــرثة الفــن واملهاتــرات واملشــاحنات التــي تــؤدي 

إىل قطــع صلــة األرحــام. ومــا ملــن شــبه اآلمــر عــىل نفســه وأقربائــه 

بغــري حجــة قاطعــة إال أن يتــوب إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل ويتــورع 

ليقدراملــوىل عزوجــل لــه تورعــه يــوم القيامــة ، وليعمــل مبــا جــاء 

يف فتــوى الســيد عــي الحســيني حيــث قــال: ومــن كان قــد أخطــأ 

مــن قبــل وظــن صحــة عملــه ثــم رجــع إىل الحــق فاغضاضــة عليــه 

يف خطئــه ولكــن عليــه إذا كان قــد أقنــع بــه اخريــن أن يرشــد مــن 

اتبعــه وليوثــق ذلــك حتــى ترتفــع الشــبهة عنــه ، ومــن ثبــت عــىل 

ــل وزره  ــة وحم ــه صــار خطــؤه خطيئ ــه الخاطــئ وأرص علي موقف

ووزر مــن تبعــه .
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ـ ثوابت طبقات األنساب

الثوابــت الغــري قابلــه للتغــري يف علــم النســب ســت، اثنــان أصــل 

وفرعــان ســبقها أربعــة ثوابــت واثنتــان مــن الطبقــات. وهــي:

1. الجذم أصل اليشء

2. الجاجم رؤساء القوم

ــا.  الجــذم والجاجــم ال تعــد مــن الطبقــات لكنهــا أصــا ثابت

وأيضــا مــا ســبق الجاجــم ويطلــق عليــه أرحــاء العــرب وهي ســتة 

والجمــرات خمســة رغــم أنهــا ليــس مــن اآلصــل ولكنهــا ثوابــت.

ــْعب َشــْعب ألنــه انَشــعب منــه أكــرث مــا  3. الشــعب، قيــل للشَّ

آنشــعب مــن الَقبيلــة.

4. القبيلــة ،وقيــل للَقبيلــة قبيلــة لتقابُلهــا وتناظرُهــا وإّن بعضها 

ــئ بعضاً . يُكاف

أّمــا البطــون واألفخــاذ والعشــرية أو الســلف والفصيلــة والرهــط 

ــن  ــد البط ــد ح ــف عن ــري وتق ــة للتغ ــا قابل ــذه جميعه ــرتة ه والع

مهــا بلــغ حجــم أحدهــا مــن الكــرثة العدديــة وال ميكــن آلي منهــم 

أن يكــون قبيلــة، علــا يف العــراق تتقــدم العشــرية أو الســلف عــىل 

الفخــذ وهــذا مــن العــرف وليــس علــم النســب وهــو وضــع عــار 

عــن الصحــة .

هــذا هــو املنهــج الخاضــع لنصــوص العلــم والــذي يعمــل بــه 

جميــع النســابني يف الــدول العربيــة وغريهــا ، بــل حتى املســترقني.
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أن مــا ســاقنا لهــذا املوضــوع هــو املتغــريات املســتحدثة لبعــض 

أســاء العشــائر حيــث تحولــت بعــض االســاف أو العشــائر إىل أن 

تطلــق عــىل نفســها قبيلــة دون درايــة ومعرفــة أو أدراك ملنهج علم 

النســب ، وكأن املســألة هــوى ورغبــات تشــري إىل االســتقالية ومــا 

ــا  ــأن تلــك النواي شــابه مــن متغــريات الوقــت املعــارص ، والشــك ب

تؤثــر ســلبا عــىل األجيــال مــن ناحيــة نســبية بســبب التباعــد بــني 

اآلرومــة الواحــدة .

ــر يســجل عــىل مــن  ــرب تزوي والتاعــب بطبقــات األنســاب يعت

ــه ســواء كان شــيخ أو مســؤول مهــا تــوىل مــن منصــب،  يقــوم ب

ــارات  ــة االعتب ــن ناحي ــة ، وم ــر جرمي ــة التزوي ــة قانوني ــن ناحي فم

الوطنيــة هــو تفكيــك للقبيلــة الواحــدة مــن أجــل غايــات وأطــاع 

ــرب  ــة يعت ــة اجتاعي ــن ناحي شــخصية وهــذا خــاف الوحــدة ، وم

انعــزال مــربره غــري مقنــع العقــا والمنطقــا ، فضــا عــن ذلــك مــن 

يقــوم بهــذه االفعــال ســيواجه بانعــدام الثقافــة والجهــل والتدخــل 

بأصــول وقواعــد ومنهــج علــم ال درايــة لــه بــه .

ــه الرجــوع آلهــل  ــد أن يتفــادى هــذا الــرر علي إذن مــن يري

ــة  ــه عــن عشــريته بلفــظ قبيل االختصــاص واستشــارتهم قبــل أدالئ

وهــي ســلف أو عشــرية عاديــة تداعــت بالكــرثة العدديــة وغرتهــا 

ــز  ــر يجي ــذا االم ــأن ه ــت ب ــث توهم ــات حي ــاءات والتحالف االنت

لهــا أن تدخــل الطبقــات ، فالحقيقــة ال يصلــون إىل أكــرث مــن بطــن 

لتلــك القبيلــة .



17

نســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يهدينــا والجميــع لســبيل الرشــاد 

ــرج  ــنا ويخ ــري يف نفوس ــي الضم ــا ويحي ــرور فين ــا والغ ــل االن ويقت

منهــا العصبيــة املقيتــة وجــذور الجاهليــة املميتــة ويجعلنــا ممــن 

يطلــب العلــم لرضــاه ويلهمنــا فهــم معناهــا إنّــه ســميع مجيــب.

ـ َخفاَجة ثالثة عند العرب

خفاجــة اســم ولقــب يف العــرب ، بنــو ضمــرة ، وبنــو نــر ، كل 

منهــم األحفــاد أخفــج إســميا.

حفيــد ضمــرة اســمه خفاجــة بــن عفــار بــن مليــل بــن ضمــرة 

بــن بكــر بــن هــوازن .

وبنــو النــر حفيدهــم خفاجــة بــن النابغــة بــن عــز بــن حبيب 

بــن وائلــة بــن دهــان بــن نــر بــن معاويــة بــن بكــر بن هــوازن.

أمــا خفاجــة وأعنــي )معاويــة بــن عمــرو بــن عقيــل( ، فهــو لــه 

لقــب منــه قبيلــة يف كتــب اللغــة واألنســاب عنــد العــرب .

نقــل ابــن األثــري يف اللبــاب قــول ابــن حبيــب ذكــر :طعــن رجــا 

مــن اليمــن فأخفجــه ، والزبيدي يف تــاج العروس بهــذا القول ظفر .

وقــال ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة عــن معنــى خفــج: 

الخــاء والفــاء والجيــم أصــل واحــد يــدل عــىل خــاف االســتقامة، 

األخفــج واألعــوج الرجــل واملصــدر اخفــج.

حــرك أحــرف اللفــظ ابــن منظــور يف لســان العــرب ،فقــال 

ــر. ــي عام ــن بن ــي م ــم ح ــم ، فه ــاء والجي ــح الخ ــة ( بفت )َخفاَج



18

وكــرر القــول جاعــة منهــم القلقشــلندي بكتابــه قائــد الجــان 

يف التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان ،ثــم الطريحــي يف مجمــع 

ــي يف  ــاب، و القزوين ــى و األلق ــي يف الكن ــك القم ــن ، وكذل البحري

ــة. ــل العربي أنســاب القبائ

وخفــاج يف لســان العــرب : الطاعــن ، فــإذا بــارز خصــا أخفقــه 

بربــة رسيعــة ، فلقبــوه خفاجــة.

قــول ابــن منظــور قبيلــة مشــتقة مــا ورد ، ناقــا عــن األزهــري 

قولــه إذا نســب إليهــم قيــل فــان الخفاجــي.

وقال ابن دريد يف االشتقاق، خفاجة من قبائل بني عقيل الخلعاء.

روى الســكري عــن ابــن حبيــب ذاك ابــن الســائب يف جمهــرة 

ــن  ــة ب ــر : خفاج ــاب ،ذك ــرة األنس ــزم يف جمه ــن ح ــب، واب النس

عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة 

ــن  ــن منصــور بــن عكرمــة ب ــن هــوازن ب ــن بكــر ب ــة ب ــن معاوي ب

ــان . ــن قيــس عي خصفــة ب

ــل  ــم قبائ ــة يف معج ــة األرب ، وكحال ــلندي يف نهاي ــال القش وق

العــرب: بنــو خفاجــة بطــن مــن بنــي عقيــل بــن كعــب بــن عامــر 

بــن صعصعــة مــن العدنانيــة.

ـ النتائج

1.خفاجة لقب .

2.بطن من قبائل بني عقيل .
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3.حي من بني عامر.

4.من شعب قيس عيان .

5.من العدنانية

ـ أمراء خفاجة يف ظل الخالفة العباسية االخرية

حســب املصــادر التاريخيــة املتاحــة لدينــا مل نعــرث عــىل وجــود 

ــاس يف العــر  ــي العب ــاء بن ــع خلف ــاء خفاجــة م ــني زع ــة ب عاق

االول والثــاين والثالــث . ويف تلــك الحقبــة الزمنيــة كان الخفاجيــون 

يجتمعــون ببيشــة ورانيــة )بــوزن أكلــة( ،وهــا واديــان :امــا بيشــة 

فيصــب مــن اليمــن ،و أمــا رانيــة فيصــب مــن الــرة ،رسة تهامــة 

،وهــو واد واســع لــه روافــد كثــرية.

ــع  ــرن الراب ــة الق ــراق بداي ــوا الع ــم دخل ــاً بأنه ــت تاريخي والثاب

ــن  ــوت م ــراد او بي ــود أف ــتبعد وج ــري )301ـ 400( ، وال نس الهج

القبيلــة توطنــوا الكوفــة يف القــرن االول الهجــري ، ال ســيا كحقيف 

ــاعر )ت 125هـ(. الش

وســجلت لنــا املصــادر التاريخيــة أول حادثــة لخفاجــة مــع 

ــش  ــا أرغ ــداد ، وه ــتنجد يف بغ ــايس املس ــة العب ــك الخليف مالي

الــذي كان عــىل الكوفــة والحاكــم قيــر عــىل الحلــة ، إذ اجتمــع 

بنــو خفاجــة إىل الحلــة والكوفــة عــام 356هـــ ،وطالبــوا بإعطائهــم 

إقطاعيــات ينالــون منهــا مايكفيهــم مــن الــرثوة واملعــاش والتموين، 

فمنعــوا بنــي خفاجــة ، فأخــذوا بالقــوة مايريــدون ،خرجــوا إليهــم 

يف أثرهــم ، واتبعوهــم إىل الرحبــة ،فطلبــوا الصلــح ،فلــم يجيبهــم 
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ــكرها،  ــوا عس ــة ،وهزم ــو خفاج ــا بن ــر ،فقاتله ــش وال قي أرغ

ــا  ــه و إليه ــتأمن ل ــة ،فاس ــش إىل الرحب ــرب أرغ ــر ،وه ــل قي وقت

ــادة عــون  ــة بغــداد جيشــا بقي ــي خفاجــة ،فجهــزت خاف ــن بن م

الديــن هبــرية ،لطلــب خفاجــة ،فدخلــوا الباديــة ،وســارت خفاجــة 

إىل البــرة ،ثــم حــدث صلــح بينهــم وبــني قائــد الخليفــة.،

ويف الجنــوب العراقــي إبــان العــر العبــايس االخــري أســس 

ــح (  ــري البطائ ــران )أم ــري عم ــد االم ــي وال ــاهني الخفاج ــري ش األم

مدينــة العمرانيــة والشــاهينية يف ذي قــار .

وأن إمــارة األمــري عمــران بــن شــاهني الخفاجــي كانــت يف ســنة 

369هــــ  أمــا تأثــريه ونفــوذة الســيايس فكان ســنة 335هـــ اذ حصل 

عــىل موافقــة أبوالقاســم الربيــدي عــىل حايــة البطائــح واالهــواز .

وعمــران بــن شــاهني من فــرع بني ُســلَيُم الخفاجيــني ، من ذرية 

القحيــف بــن حمري بن ســليم الندي بن عوف بن حــزن بن خفاجة.

وهــو شــخصية فريــدة مــن نوعهــا ،ذاع صيتــه يف العــام )338هـــ 

ــذي تســميت االمــارة  ــده ال ــا عــن وال – 940م( .وقــد نصــب بدي

باســمه الشــاهينية حيــث كانــت ملجــأ لــكل خائــف وطريــد كــا 

قــال ياقــوت الحمــوي .

ــوم  ــي يق ــران الخفاج ــراق كان عم ــول للع ــال املغ ــد احت وبع

بإصــاح الخلــل االجتاعــي واالقتصــادي والقهــر الســيايس بالقــوة 

وحايــة الفقــراء وإســعادهم فيســتويل عــىل قوافــل املغــويل 

ــه. ــول إىل مطاردت ــا املغ ــا دع ــراء م ــىل الفق ــم ع ــا كغنائ ويوزعه
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ــة الخفاجيــة عــام  ــة بنــي عقيــل قامــت الدول ــام دول وقبــل قي

ــة  ــزوج مــن ابن ــايس يف بغــداد املت ــد الخليفــة العب 374هـــ ، إذ قل

ــه ) 363ـ 381هـــ( بــن املطيــع  ــع لل ــة الخليفــة الطال عضــد الدول

للــه بــن املقتدرالعبــايس ) 334ـ 363هـــ( األمــري أبــو طريــف عليــان 

بــن مثــال الخفاجــي حايــة الكوفــة .وهــذا نــص الكتــاب :

ــن  ــي ، م ــان الخفاج ــف علي ــايس، أليب طري ــة العب ــن الخليف م

ــايب : ــال الص ــاء ه انش

كتــاب الخليفــة العبــايس الطالــع للــه بتوليــة األمــري أبــو طريــف 

عليــان بــن مثال الخفاجي عىل والية الكوفة وما حولها ســنة 374هـ.

))قــد رأينــا تقليــدك أطــال اللــه بقائــك ،الحايــة عــىل الكوفــة 

ــكونا  ــك ،وس ــهامتك وغنائ ــة بش ــا ، ثق ــري معه ــا يج ــا وم وأعاله

ــك ، واعتقــاداً الصطناعــك ،وحســن ظــن بــك  إىل اســتقالك ووفائ

يف شــكرك مــا يســدى إليــك ، ومقابلــة مبــا يحــق عليــك مــن اآلثــر 

ــوىل ـ  ــتكفاه، فت ــا تس ــد في ــام الحمي ــواله ، واملق ــا ت ــل في الجمي

أيــدك اللــه ـ ذلــك مقدمــا تقــوى اللــه ومراقبتــه ،ومســتمدا توفيقه 

ــالكها  ــابلة يف مس ــاكنها ، والس ــة يف مس ــرس الرعي ــه ، واح ومعونت

ــب  ــا ، وأطل ــث جميع ــل العب ــه أه ــك ونواحي ــن عمل ــع ع ،وأدف

طلبــا شــديدا ، واطرقهــم يف مكامنهــم ،وتولــج عليهــم يف مكانهــم ، 

وتــكل مبــن تظفــر بــه اتــكاال، ليقيــم حكــم اللــه عليــه وحــدوده يف 

أحكامهــم ، وامنــع قويهــم مــن تحيــف املضعــوف ورشيفهــم مــن 

اســتضافة املــروف ، وأوليهــم عدلــك وحســن ســريتك واســتقامة 
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ــك دوام  ــي ل ــرك ،ويقت ــه ذك ــب ب ــه شــكرك ،ويطي ــا يصــل علي م

ــة . ــة وتضاعــف العناي الوالي

واعلــم بأنــك فيــا وليتــه مــن هــذا اآلمــر متضمــن للــال والدم 

ــكل مــا يهمــك مــن ذمــة ومحــرم ، فليكــن اجتهــادك  ،ومأخــوذ ب

يف الضبــط والحايــة ،واحرتاســك مــن االهــال واالضاعــة بحســب 

ذلــك ،واكتــب بأخبــارك عــىل ســياقها واثــارك بأوقاتهــا ،ليضــل لــك 

االحــاد عليهــا ،واملجــازاة عنهــا ،أن شــاء اللــه تعــاىل(( .

ــيف  ــاب الس ــن ارب ــذي كان م ــف ال ــو طري ــري أب ــب األم ونس

ــن  ــية م ــة العباس ــوان الخاف ــم يف دي ــب له ــن يكت ــاه ، ومم والج

ــود . ــاب العه أرب

هــو هــذا : علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي 

بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع 

بــن معاويــة االغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.

و يف عــام 393هـــ قامــت الحــرب بــني اىب جعفــر الحجــاج نائــب 

بهــاء الدولــة عــىل العــراق وبــني عميــد الجيــوش العباســية بنواحــي 

النعانيــة وكانــت بنــو خفاجــة مــع أبــو جعفــر فانهــزم ابــو جعفــر 

ورجــع إىل الكوفــة واســتنجد ببنــي خفاجة واســتنجد عميد الجيوش 

ــة. ــة طاحن ــني معرك ــني الفريق ــد ودارت ب ــي اس ــل وبن ــي عقي ببن

العلويــني  بــني  بالكوفــة  فتنــة  حدثــت  399هـــ  عــام  يف  و 

ــم  ــة فأمدوه ــي خفاج ــم ببن ــد منه ــتعد كل واح ــيني فاس والعباس

العلويــون والعباســيون. وافرتقــوا عليهــم واقتتــل 
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و خــرج األمــري محمــود االخــرم )446هـــ ـ 465هـــ( عــن الــوالء 

الفاطمــي  للخليفــة  ســنة 447هـــ وخطــب  العبــاس يف  لبنــي 

املســتنر باللــه صاحــب مــر ، وبعــد أن اســرتضاه طغرلبــك عــاد 

ــة العباســية ســنة 449هـــ . ــوالء للخاف إىل ال

ويف عــام 555هـــ تــويف املقتفــي العبــاس فيويــع ابنــه املســتنجد 

خليفــة ويف حينهــا كان لخفاجــة نفــوذ واســع .

ويف فــرتة ســقوط بغــداد بيــد املغــول عــام 656هـــ لجــأ الحاكــم 

ــري  ــايس اىل )أم ــدى العب ــن املقت ــة املســتظهر ب ــن ذري ــن عــي م ب

ــام  ــداد ،فأق ــي يف بغ ــاح الخفاج ــن ف ــني ب ــري حس ــة ( األم خفاج

ــه إىل دمشــق . ــم أوصل ــده مــدة ،ث عن

ونســب األمــري حســني هــو : حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن 

محمــد بــن احمــد بــن ســيف بــن عامــر صاحــب قــر االخيــر 

املعــروف باألمــري محمــود االخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن منيع 

بــن ابــو الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان أو عليان ابــو طريف 

بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن 

ــة(. ــة االغــر بــن خفاجــة )معاوي بــن الصحــايب الربيــع بــن معاوي

ـ النتائج

1.خفاجــة لعبــت دوراً يف مقاومــة املغــول وســاهمت يف إعــادة 

الخافــة العباســية للقاهــرة بعــد ســقوطها يف بغــداد عــام 656هـــ .

2.يف ظــل الخافــة العباســية ظلــت إمــارة خفاجــة ثاثــة قــرون 

متتاليــة نافــذة ومؤثــرة يف الحيــاة السياســية والعســكرية .
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ــة  ــري خفاج ــب أم ــري إىل لق ــت تش ــة بقي ــب التاريخي 3.أن الكت

حتــى بعــد نهايــة الخافــة العباســية يف بغــداد بقرنــني مــن الزمــن .

ـ إمارة قبيلة خفاجة وأمرائها

ــة،  ــخ أن يتجــرد مــن العاطف ــة يف التاري ــد للمتصــدي للكتاب الب

ويكــون منصفــاً يف كتابتــه. ومبــا أن موضــوع اإلمــارة مــن املواضيــع 

ــدة كل  ــي شــغلت أذهــان البعــض؛ فأخــذوا يصــدرون أراء بعي الت

ــري  ــباب غ ــع وأس ــة لدواف ــث التاريخي ــج املباح ــن مناه ــد ع البع

مفهومــة ، فإننــا نحتــاج العــودة إىل الــرأي األكادميــي املتمثــل 

الســياق  مبعطيــات  والتــدرج   ، الجامعــات  اســاتذة  بإنتاجــات 

ــة . ــادر التاريخي ــع واملص ــا املراج ــت عنه ــي تحدث ــي والت التاريخ

ــو  ــر فه ــوم يأم ــىل الق ــر ع ــال: أّم ــة، يق ــرة: الوالي ــارة واإلم اإلم

ــراء)1(. ــع: األم ــري، والجم أم

والتأمــري مبعنــى توليــة اإلمــارة، يقــال: هــو أمــري مؤّمــر، وتأّمــر 

عليهــم، أي تســلّط)2(.

وأّمــا اصطاحــاً فقــد اســتعمل يف املعنــى اللغــوي نفســه، إاّل أّن 

لألمــراء مراتــب يف الواليــة والســلطة التنفيذيــة حســب صاحياتهم. 

وعــىل هــذا فاإلمــارة ثــاث: إمــارة سياســية ، أمــارة قبليــة ، إمــارة 

سياســية قبليــة .
ــو 770هـــ(  ــوىف: نح ــاس )املت ــو العب ــوي، أب ــم الحم ــي ث ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب )1( أحم

ــان ( ، ج1، ص22. ــريوت ـ لبن ــة – )ب ــة العلمي ــري ، املكتب ــرح الكب ــب ال ــري يف غري ــاح املن .املصب

)2( إســاعيل بــن حــاد الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، تحقيــق أحمــد عبــد 

ــني)1990م( ، ج2، ص582. ــم للماي الغفــور عطــار، ط4، دار العل
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ــة أعــاه  ــت بالتقســيات الثاث وبالنســبة إلمــارة خفاجــة دخل

عــرب العصــور مــن القــرن الرابــع الهجــري وحتــى القــرن الســابع أو 

الثامــن الهجريــني، إذ بــدأت إمــارة سياســية قبليــة . وتــارة سياســية. 

وأخــرى قبليــة، وهكــذا .

إمــا مراجــع التاريــخ ومصــادره العامــة والخاصــة القدميــة 

والحديثــة ، فذكــرت إمــارة خفاجــة بالنصــوص التــايل قــال املؤيــد 

ــر  ــان، وذك ــم الزم ــن قدي ــراق م ــراء الع ــم أم ــاة: وه ــب ح صاح

ــة )1(. ــار املري ــة بالدي ــم طائف ــداين منه الحم

ــراق  ــوا إىل الع ــي خفاجــة : انتقل ــدون يف بن ــن خل ــول أب ويق

ــق  ــر محمــد صدي ــة )2(. وذك ــة العــراق دول ــم ببادي ــرة وله والجزي

خــان وخفاجــة مازالــت لهــا إمــرة العــراق مــن قديــم إىل اآلن )3(.

ونقــل العــزاوي قــول ابــن بطوطــة الــذي يقــول: كانــت الســلطة 

بيدهــا )يقصــد خفاجــة( يف أنحــاء الكوفــة ومــا واالهــا)4( 

)1( القلقشــندي ) 756هـــ ـ 821هـــ (، نهايــة األرب يف معرفــة أنســاب العــرب ، تحقيــق إبراهيــم 

اآلبيــاري ،ط2، دار الكتــب اللبنــاين ، بــريوت ـ لبنــان )1980م(، ص 247 ، القلقشــندي ،صبــح االعــى، 

ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش ــرة )1922م( ج1ص341، النوي ــة ، القاه ــب املري دار الكت

ــب  ــة، دار الكت ــد قميح ــق: د. مفي ــرب ، تحقي ــون الع ــة االرب يف فن ــاب )ت 733هـــــ( نهاي الوه

العلميــة، بــريوت )1986م (، ج 1ص85.

)2(  أبــن خلــدون )ت 630هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون ، راجعــه وصححــه د. محمــد يوســف الدقــان 

،دار الكتــب العلميــة )بــريوت ـ لبنــان (، ج2 ص 212.

)3(  الشــيخ محمــد صديــق بــن حســن بــن عــي بــن لطــف اللــه الِقنَّوِجــي البخــاري )1832م ـ ت 

1890م(، لقطــة العجــان مــا متــس إىل معرفتــه حاجــة اإلنســان، طبعــة الجوانــب ) 1296هـــ ( ، 

ص 113.

)4(  عبــاس العــزاوي موســوعة عشــائر العــراق ، الطبعــة األوىل ، الــدار العربيــة للموســوعات ،بــريوت 

لبنــان )2005م (،املجلــد الثالــث ص 109 نقــاً عــن تحفــة النظــار ج1 ص 108و131.
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ــة العــراق  وتحــدث الشــيخ عــي الرقــي عــن اإلمــارة يف بادي

قائــا: وبقيــت الرايــة العراقيــة يف باديــة العــراق عاليــة ومحرتمــة 

بــني أمــراء الجزيــرة العربيــة .وكانــت إمــارة باديــة العــراق لزعيــم 

ــة  ــد مــن البادي ــي كان نفوذهــا ميت ــك العشــرية الت ــد ،تل ــي خال بن

العراقيــة باديــة الســاوة إىل اليامــة يف نجــد . ثــم كانــت لخفاجة، 

ثــم لخزاعــة ثــم ألل الســعدون . ويف أواخــر القــرن الحــادي 

عــر للهجــرة اشــتهر بأمــارة باديــة العــراق الشــيخ عبــد الواحــد 

ــة أل ســعدون  ــة هــي راي ــة يف البادي ــة عراقي ــي.. وأخــر راي الكعب

وكانــت آخــر أيامهــا بيــد الشــيخ ســعدون بــن منصــور بــن ثامــر 

ــري)1(. ــن ســعدون الكب ب

ــارة  ــود إم ــو وج ــة ه ــوص املتقدم ــن النص ــتنتج م ــا يس أن م

خفاجــة . ورغــم هــذه اإلشــارة الواضحــة إال أن مراجــع ومصــادر 

التاريــخ مل تغفــل عــن تســمية أمــراء القبيلــة باألســاء عــرب 

الحــوادث التاريخيــة، وكــا يــأيت :

ــو  ــِة اأْلَمــريِ أَبُ ــرِْن الرَّابــعِ الِْهْجــِريِّ تُــوىَل إَمــارَُة الُْكوفَ أوالً: يِف الَْق

ــايِسُّ  ــُة الَْعبَّ ــَد الَْخلِيَف ــاِم 374هـــ قَلَّ ــي َع )2(، فِف
ــيِّ ــُف الَْخَفاِج طَِري

ــوىس  ــق : م ــع وتحقي ــة ( ، جم ــواح التاريخي ــة )االل ــي النرثي ــي الرق ــيخ ع ــوعة الش )1(   موس

األول ،ص86. القســم  بغــداد)1980م(،  ،ط1،  الكربــايس 

)2(   أبــن خلــدون )ت 630هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون ، راجعــه وصححــه د. محمــد يوســف الدقــان 

ــح  ــقلندي ، صب ــر : القش ــابع ، ص418، وأنظ ــد الس ــان (، املجل ــريوت ـ لبن ــة )ب ــب العلمي ،دار الكت

ــد العــارش ، ص262ـ263،وذكــر نــص رســالة الخليفــة  ــة )القاهــرة (، املجل االعــى ، الطبعــة األمريي

العبــايس لتوليــة األمــري أبــو طريــف الخفاجــي ، وأنظــر : خاشــع املعاضيــدي ، دولــة بنــي عقيــل يف 

املوصــل ، مطبعــة شــفيق ، بغــداد )1968م(، ص 70ـ 71.د.محمــد عبــد املنعــم خفاجــي ، الخفاجيون 

يف التاريــخ ،املطبعــة االزهريــة )مــر ـ 1971م(. ص 47.وص51.
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ــَة  ــاِل الَْخَفاِجــيِّ ِحَايَ ــن مُثَ ــاِن بْ ــُف َعلِيَّ ــو طَِري ــريِ أَبُ ــَداِد اأْلَم يِف بَْغ

ْولـَـُة الخفاجيــة، َوَذلـِـَك ُهــَو أَوََّل إَمــارَِة  الُْكوفـَـِة)1(. َوِبَذلـِـَك قَاَمــِت الدَّ

ــِة الخفاجيــة يِف الِْعــرَاِق  ْولَ ــيِّ مُثـَـاِل الخفاجيــني، َوبَــْدَء ظُهــوِر الدَّ بُنِّ

ــٍب)2(. ــرَّاِت َوإِىَل ُحلَ ــا إِىَل َســْقي الَْف ــَداِد نُُفوِذَه َواِْمِت

ثانيا: األمري أبو ُعِيَ الَْخَفاِجيِّ )390هـ ـ 399هـ ()3(

اِن بْن مُثَاٍل. واألمري أَبُو َعِيُّ بْن مُثَاٍل  َوُهَو أَبُو َعِيُّ الُْحْسِن بْن ُعلُوَّ

كَاَن َمـِن أِْشـَهِر األمـراء الخفاجيني يِف َدْولَِة بُنِّيِّ َخَفاَجـَة يِف الِْعرَاِق)4(.

ثالثا: األمري ُسلْطَاَن الَْخَفاِجيِّ )399هـ ـ 415()5(

اِن بْن مُثَاٍل. نْيِ بْن ُعلُوَّ َوُهَو ُسلْطَاُن بْن الِْحسَّ

)6(
رابعا: األمري ُعْمرَاَن بْن َشاِهنِي الَْخَفاِجيِّ

)1(   أبــن األثــري )ت 630هـــ ( ، الكامــل يف التاريــخ، راجعــه وصححــه د. محمــد يوســف الدقــاق 

ــابع ، ص418. ــد الس ــان/1987م( ، املجل ــريوت ـ لبن ــة )ب ــب العلمي ،ط1، دار الكت

ــث ، مــر  ــخ، ط1، رابطــة اآلدب الحدي ــة يف التاري ــة الخفاجي ــم ، الدول ــد املنع ــد عب )2(   د.محم

)1971م(، ص 59و61، مجاهــد منعــرث منشــد ، مقــال حــوادث إمــارة خفاجــة يف التاريــخ )منشــور(.

)3(   د. محمد خفاجي ، الدولة الخفاجية يف التاريخ ، ص 61 نقا عن أبن األثري ، ج9 ،ص 74.

ــون يف  ــي ، الخفاجي ــد خفاج ــابق ، ص 60، د، محم ــدر س ــة ، مص ــي ، الدول ــد خفاج )4(   د. محم

ــابق ، ص52. ــدر س ــخ ، مص التاري

)5(   أبــن األثــري ، مصــدر ســابق ، ج8،ص 78ـ79، د. محمــد خفاجــي ، الدولــة ، ص 62و91، د. محمــد 

، الخفاجيــون ، ص 52، مجاهــد منعــرث ، مقــال حوادث .

)6(   االمــري عمــران بــن شــاهني الخفاجــي ج1و2بحــث للباحــث مجاهــد منعــرث منشــد الخفاجــي 

اشــرتك بــه يف دروة الدكتــورة أمــال كاشــف الغطــاء التــي اقامهــا مركــز النــور الثقــايف يف الســويد ســنة 

ــت، مذكــرات مجاهــد الخفاجــي  ــة ،وهــو منشــور عــىل االنرتني ــة الثاني ــاز البحــث باملرتب 2011 وف

ــارف ، ط1 ، النجــف  ــد املع ــن)ت 1365هـــ ( ،مراق ــد حــرز الدي )2005م( منشــورة ، الشــيخ محم

ــب ،ط1،  ــخ والنس ــة التاري ــة خفاج ــي ، قبيل ــب الخفاج األرشف)1389هـــ ( ، ج2 ص 134 . د. طال

مؤسســة مــر مرتــى للكتــب العراقــي )بغــداد2009م(، ص 66، د.خــر عبــد الرضــا ، إمــارة بنــي 

ــة العــر االســامي ،ط1، دار الفراهيــدي )بغــداد2016م(، ص 51. خفاجــة يف العــراق وحتــى نهاي
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أَنَّ ُعْمرَاَن بْن َشاِهنِي ِمْن أَُمرَاِء أْهِل الِْعرَاِق)1(

َد بْن ِعمران بْن َشاِهنِي)2( خامسا: األمري أَبُو الَْهيَْجاِء ُمَحمَّ

سادسا: األمري أبو الَْفِتيَّاِن الَْخَفاِجيِّ )415 ـ 433هـ()3(

اِن بْن مُثَاٍل. َوُهَو أَبُو الِْفتْيَاِن َمِنيَع بْن ِحَساِن بْن ُعلُوَّ

سابعا: األمري ُعِيَ الَْخَفاِجيِّ )423 ـ 426هـ ()4(

اِن بْن مُثَاٍل. َوُهَو َعِيُّ بْن ُعلُوَّ

اِن بـْـن مُثـَـاِل الَْخَفاِجــيِّ  ثامنــا: اِلَْحِســنَّ بـْـن أيب الـْـرَبَكَاِت بـْـن ُعلـُـوَّ
)426ـ 440هـ ()5(

ــن  اِن بْ ــوَّ ــن ُعلُ ــاِن بْ ــن ِحَس ــُع بْ ــن َمِني ــَب بْ ــرُي رََج تاســعا: اأْلَم
ــاٍل.)6( مُثَ

)1(   ابــن طــاووس، عبــد الكريــم )692هـــــ( فرحــة الغــري برحــة الغــري، تحقيــق: د. ثامــر كاظــم 

الخفاجــي، مكتبــة املرعــيش النجفي، قــم، )1433هــــ( ص 508.

)2(   ابــن األثــري: الكامــل يف التاريــخ ، ج10، ص456و654، ابــن خلــدون: تاريــخ ابــن خلــدون ج4، 

.510

)3(   د. محمــد خفاجــي ، الدولــة ، ص 91نقــا عــن أبــن االثــري ، التاريــخ ،ج9، ص 131ـ 132، أبــن 

خلــدون ،التاريــخ، ج4 ص 258، د. محمــد خفاجــي ، الخفاجيــون ، ص 53، مجاهــد منعــرث ، مقــال 

حــوادث .

)4(   أبــن االثــري .ج8 ص 165ـ 166، د. محمــد خفاجــي ، الدولــة ، ص92، د. محمــد خفاجــي 

ــخ . ــارة خفاجــة يف التاري ــال حــوادث إم ــخ ،ص53. مجاهــد الخفاجــي ، مق ــون يف التاري ، الخفاجي

ــي  ــد خفاج ــري ج9 ص 166، د. محم ــن األث ــن أب ــا ع ــة ص 92 نق ــي ،الدول ــد خفاج )5(   د. محم

ــارة خفاجــة. ــال حــوادث إم ــون ،ص54 ، مجاهــد الخفاجــي ، مق ،الخفاجي

)6(   األمــري الحافــظ أيب النــر عــي بــن هبــة اللــه الشــهري بأبــن ماكــوال املتــوىف )475هـــ / 1082م( ، 

اإلكــال يف رفــع االرتيــاب، الطبعــة االوىل ، مطبعــة مجلــس دائــرة املعــارف العثانيــة بحيــدر أبــاد ـ 

الهنــد )1965م( .ص25. واملؤلــف معــارص لألمــري رجــب بــن منيــع يف عهــد إمــارة االخــري ، د. محمــد 

خفاجــي ،الدولــة ص 94 ، والخفاجيــون ص54، راجــع اختصــار االصفهــاين ،تاريــخ دولــة ال ســلجوق 

، املطبــوع بركــة طبــع الكتــب العربيــة ســنة 1900م، ص 17.
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ــن  اِن بْ ــوَّ ــن ُعلُ ــاِن بْ ــن ِحَس ــُع بْ ــن َمِني ــَع بْ ــري َمِني ــارشا : األم ع

مُثَــاِل ) 446هـــ( )1(   

الحــادي عــر : اأْلَمــرُي َمْحُمــوُد اآلخــرم الَْخَفاِجــيِّ ُهــَو) األمــري 
( )446 ـ 465هـــ()2( َعاِمــَر ُســلْطَاِن الَْعرَاقَيَــنْيِ

) 430 ـ 466هـــ( يِف  ــَناِن الَْخَفاِجــيِّ ــن ِس ــاين عــر : األمــري بْ الث

ــٍب )3(  ُحلَ

ــُد بْــن َســِعيُد بْــن ِســَناِن  ــَد َعبْــِد اللــِه بْــن ُمَحمَّ وهــو ابــو ُمَحمَّ

ــن  ــَناِن بْ ــن ِس ــعِ بْ ِبي ــن الرَّ ــُد بْ ــن ُمَحمَّ ــنْيِ بْ ــن الِْحسَّ ــي بْ ــن يَُحيِّ بْ

. ــيَّ ، الَْحلِْب ــيِّ ــعِ، الَْخَفاِج ِبي الرَّ

) 560 ـ 568هـ ( )4( الثالث عر: األمري الَْغَضبَاِن الَْخَفاِجيِّ

)5(
نَيَّ بْن فََاَِح الَْخَفاِجيِّ الرابع عر: اأْلَمرُي َحسِّ

ــري  ــن األث ــن أب ــدون ج 4ص 278ـ 279، وع ــن خل ــن اب ــة ص93 ع ــي ، الدول ــد خفاج )1(   د. محم

ــارة  ــوادث إم ــال ح ــي ، مق ــد الخفاج ــون، ص54. مجاه ــي ، الخفاجي ــد خفاج ج9ص 224، د. محم

ــخ . ــة يف التاري خفاج

ــي ،  ــد خفاج ــري ج10ص 5، د. محم ــن األث ــن أب ــا ع ــة ، ص93 نق ــي ،الدول ــد خفاج )2(   د. محم

ــوادث . ــال ح ــي ، مق ــد الخفاج ــون ، ص54. مجاه الخفاجي

)3(   راجــع ترجمتــه يف فــوات الوفيــات ج1ص 222ـ 235. وقــد نقلــت يف مقدمــة ديوانــه املطبــوع 

ــاء  ــف ،أعــام النب ــا ايضــا مؤل ــوان ،ونقله ــريوت عــام 1316،ص 2و3مــن الدي باملطبعــة االنســية بب

يف تاريــخ حلــب الشــهباء ،ج4ص 301ـ 304، أنظــر د. محمــد خفاجــي ، الدولــة ص 102، مذكــرات 

مجاهــد الخفاجــي ، د. محمــد خفاجــي ،الخفاجيــون ص64.

)4(   د. محمــد خفاجــي ، الدولــة ، ص 136 عــن تاريــخ أبــن االثــري ج11ص 160 و119، د. محمــد 

خفاجــي ، الخفاجيــون ص 58.

)5(   جــال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ( ، تاريــخ الخلفــاء ، الطبعــة الفريــدة ، مطبوعــات وزارة 

األوقــاف والشــؤون اإلســامية ، دولــة قطــر ، ص725، بــدر الدين العينــي )ت 855هـــ ( ، عقد الجان 

ــب  ــة دار الكت ــني ، مطبع ــد أم ــد محم ــان ، صححــه ووضــع حواشــيه د. محم ــخ اهــل الزم يف تاري

الوطنيــةـ القاهــرة )2010م( ، ص385، املحامــي عبــاس العــزاوي موســوعة عشــائر العــراق ، الطبعــة 
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الخامــس عــر : اأْلَمــرُي َعــِيَ الُْجورِْجــيَّ خفاجــي يِف الَْقــرِْن 
)1( ــْرٍ ــُرٌ مِبِ ــاين ُع الث

أَمــرَي  االغلبــي  ُســْفيَاِن  بْــن  َخَفاَجــَة   : عــر  الســادس 
)2 ( ) 248هـــ 863م/ ( َصْقلِيََّة

الســابع عــر : اأْلَمــرُي صكبــان الَْعــِيَّ الَْخَفاِجــيِّ )1892ـ ت 
1966م()3(

الثامن عر: اأْلَمرُي َعاِمُر َغِنيُّ صكبان)4(

هــذا غــري املصــادر التــي ذكــرت طرفــاً مــن أخبــار أمــراء خفاجــة 

ــخة  ــث ص 109، والنس ــد الثال ــان )2005م (،املجل ــريوت لبن ــوعات ،ب ــة للموس ــدار العربي األوىل ، ال

الثانيــة مــن عشــائر العــراق ، طبــع مكتبــة الحضــارات )بــريوت لبنــان( ، املجلــد الثــاين ، ص 225،عبــد 

ــان ـ االردن ) 2008م(،ج1ص 254. ــة ،ع ــراق ، ط2،االهلي ــائر الع ــوعة عش ــان . موس ــون الروض ع

)1(   د. محمد خفاجي ،الدولة ،ص141، والخفاجيون ، ص102.

)2(   د. محمد خفاجي ، الخفاجيون ، ص 40 عن كتاب العرب والروم ،ص 229ـ 231.

)3(   د. محمــد خفاجــي ، الخفاجيــون ، ص 64. وكان عضــوا يف الربملــان العراقــي منــذ تأسيســه ملــدة 

11دورة انتخابيــة ، أضافــة إىل أمــارة القبيلــة . وال يــكاد يخلــو كتــاب عــن تأريــخ العــراق عــن ذكــر 

زعامــة أبيــه ملشــيخة عمــوم قبيلــة خفاجــة ومواقفــه الوطنيــة أو عنــه ، ومــن بينهــا االطروحــات 

الجامعيــة.

ــن  ــن مشــايخ خفاجــة ع ــه أعل ــد وفات ــه ، وبع ــاة ابي ــوم يف حي ــة املشــيخة العم )4(   تســلم زعام

ــة  ــة خفاج ــس قبيل ــف رئي ــل العري ــيخ فيص ــم الش ــة ومنه ــدول العربي ــة يف ال ــىل القبيل ــه ع إمارت

ــدة  ــده : أنظــر: جري ــاة وال ــة بوف ــة مــن خــال التعزي ــك عــرب الصحــف العربي يف ســوريا ونــر ذل

الصبــاح الكويتيــة ،الســنة الثانيــة، العــدد 170، الخميــس 19شــوال 1430هـــ / 8اكتوبــر 2009، صفــة 

ــس 19شــوال 1430هـــ /  ــة ،الســنة اآلوىل، العــدد 141، الخمي ــة الكويتي ــدة الحري 7. وأنظــر : جري

8اكتوبــر 2009، صفــة 7. وعملــت الدولــة العراقيــة مؤمتــراً يف 2010م حــره رئيــس الــزراء العراقــي 

ــي  ــر اآلمــن الوطن ــة الشــهيد أحمــد الخفاجــي ووزي ــة ووكيل ــر الداخلي ــي ووزي ــوري املال الســيد ن

األســتاذ شــريوان الوائــي ، فأنتخــب الحــاج الشــيخ عامــر غنــي أمــرياً لقبيلــة خفاجــة مــن قبــل أغلــب 

ــدة  ــة ، ونــرت جري ــق العراقي ــة اســتنادا للمصــادر والوثائ عشــائر خفاجــة يف املحافظــات العراقي

الربملــان العراقيــة ، العــدد 1403 ـ الســنة الســابعة ـ الثاثــاء 16 اب 2011 الصفحــة االخــرية. ( اســاء 

أمــراء القبائــل يف العــراق الــذي منهــم أمــري قبيلــة خفاجــة الحــاج الشــيخ عامــر غنــي.
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ــراء  ــاب أم ــة يف كت ــي خليف ــد ع ــم ومحم ــوزي املنتظ ــن الج كاب

الكوفــة وحكامهــا)1(، وكذلــك ذكــر بعــض أمــراء خفاجــة يف ســياق 

ــد  ــاب د. عب ــة وكت ــل دراس ــل أخــرى مث ــارات وقبائ ــات لإلم دراس

ــة)2(، لكــن وقــع  ــة األســدية يف الحل ــار ناجــي ،اإلمــارة املزيدي الجب

ــدم إدراك  ــة لع ــات نتيج ــض املغالط ــار ببع ــد الجب ــث د. عب الباح

ــق  ــا مل يوف ــل ك ــة وعقي ــني خفاج ــب ب ــة يف النس ــة العاق طبيع

ــا  ــدأت حايته ــى ب ــدوم خفاجــة للعــراق ومت ــت ق ــد وق يف تحدي

ــة. للكوف

ــاط  ــراً يف الب ــاو )كان وزي ــاوي زامب ــترق النمس ــع املس ووض

العثــاين( مخططــاً إلمــارة خفاجــة يف كتابــه معجــم األنســاب 

التاريــخ اإلســامي ورغــم أهميــة هــذا  الحاكمــة يف  واآلرسات 

املخطــط وقيمتــه التاريخيــة الكبــرية ، لكنــه مل يتســم بالدقــة 

والشــمول.

ــادر  ــد الق ــى عب ــد ومصطف ــق محم ــم ، تحقي ــوك واألم ــخ املل ــم يف تاري ــوزي املنتظ ــن الج )1(   أب

عطــا ، ط1، دار الكتــب العلميــة )بــريوت ،1992م(، ومحمــد عــي خليفــة ،أمــراء الكوفــة وحكامهــا ، 

مراجعــة وتنقيــح د. ياســني الصلــوايت ، ط1، مؤسســة االمــام الصــادق عليــه الســام ، 2004م.

ــية  ــا السياس ــة يف أحواله ــة دراس ــدية يف الحل ــة األس ــارة املزيدي ــي ،اإلم ــار ناج ــد الجب )2(   د. عب

والحضاريــة ، ط1، املكتبــة التخصصيــة التاريخيــة ،)2010م(.
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الفصل األول 

أجداُد عدنان

لعــــــــدناَن نسُب النبيِّ ابـــن الســائب ميسكا 

قـــــــــــــــول ابِن عباس قال : كذب من نسبا 

ال قـــــــــــــول الــــرسول الســهيي قــــــــائا 

شــاهد تاريَخ ابِن خلـــــــــدون الجزَء السادســا

عبُد الله بُن مسعود قـــــــد كـــــذبَّ من نسبا

هكـــــــذا يف طبقاِت ابـــِن سعٍد الـــــجزء األوال

واثنــان عنــد ابــِن عبــِد الــرب كــــــذب من نســبا

يف البدايــــــــــِة عــــــمرو بــُن ميمــون األوديا

والنهايِة محمُد القرظيا يف الجـــزِء الثانيا     

ورأي عبــُد الــربِّ غــرَي أبِن مســعود قــــــــــــائا

عـــــدد ناس ال قبائل يف الــــــجزء الثانيا 

و ابــن ســعد قائا ال تخوضوا نســبا ابعـــــــــدا

وقال املعيطي: إنَّ مــــــالًكا قد كــــــــرها 

وابن دريد بعد نسِب عــــــــــدنان يكــــــذبا

أًم املؤمنني أُم سلمة هـــــذه اآلراَء تُفندا 

عندهــــــــــا الرســوُل  عــن عدنــاَن مل يحجمـــا

عدنــان بــن أدد بــن يــرى بــن أعـــــراِق الــرثى

ففتحــت لنــا بــــاَب اجتهــاٍد يف  البحــِث األكــربا
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وجـــــــــاءت سريُة ابِن هشاٍم لقولهــــــا مؤيدة 

حدثني محمـــُد بـــُن عبــــِد الرحمِن العجـــاين

عن مــــوىس بـــِن يعقـــــــوَب الزمعـــي 

عــن عمِتــه عــن كرميــة بـــــنِت املقـــــداد أمها

فقال ابُن هشاٍم ما سمع ، و قال مــا جرى 

وقــال إين ســائٌر يف ذكــِر األوالِد واألصابــــا

هـــــــــــذا ميداُن تاريخ  ال فقه إذ يحــرما 

دعــــــــــونا نكشــُف لكــم ذاك العــَر املظلا

وإين أمــي عــىل قــوِل أم املؤمنــني ماضيــا

يف خفــــــــــاجٍة عــىل ســريِة أبــِن هشــاِم راويـًـا
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األرجوزة الخفاجية الكاملة

املصطفــى     النبــيِّ  عــــــىل  الرفـــَــــــــــــــا*صــايت  املصطفــني  وآلِــه 

أرجـــــــــــــوزٍة   يف  اللــَه  مــــــــــــــــــــقاصَد خفاجـــٍة ونســبا*وأســتعنُي 

والــــــــــــكاتُب مجــــاهُد بــُن منعرثا*هــــــــــــا أنَا ذا أكــــــــــــــــــــتُب  

دالف   ــه  وأمُّ بنــُت أيب بكــــٍر بــِن كـــــــــــــــــــابا*خفاجــــــــــــــــــــــٌة 

ــا بـ ــيٍف لــــُـــــــــــــــــقِّ ــِة س ــا*برب ــًا فأخَفَجــ رضَب رجــــــــــــــــــــ

ــُة بــُن عــــــــــــمـــرو*اســٌم صــريــــــــــــــــــــٌح غــرُي ذا   وأســُمه معاوي

ــل   ــُن عقي ــمرو ب ــُن عــــــ ــاويُة ب وكــــــــــــــــــــــــــعٌب جـــٌد ثالٌث*معــ

كــــــــــــــــــــاهمــــا مــن صْعَصعا*الـــــــــــــــرابُع ربيعــُة بــُن عامـــرا  

يليــه بــــــــــــــــــــــكٌر بُن هــــوازنا*والخـــــــــــامُس كاســِمه معاويــــُة  

والـــــــــــــعارُش خصفــــُة بــُن قيــٍس*الثامــُن منصــوُر بــُن عــــــــكرَِمـــة  

ه قيــُس بــُن عيــان   ــاسا*جــــــــــــــــــــدُّ ــيس يــ ــاٌس لــــــــــــــ ــان نـ عي

ــزارا   ــُن نـــــــــــــــــــــ ــُر اب ــم م أعقــــــاُب معِد بِن عـــــــــــــــــدنانا*ث

ــذكورٌة   ــٌة مـ ــام َخًفاجــ عنــَد الكلْبــي بالــــــــــــــــــَجْمهــــرا*أعمـــــــــــــ

أَرى   كمـــــا  أوالُده  هـــاكهمــــا أحــــــــــــــــــــــَد عَر*أمـــــــــــــــــــا 

ــالٌِد   ــالٌِك وخــ ــهُم َمــ ــَا مـــــــن بني أَسد*أولــــــــــــــــــ أمهــــــــــــــــــُ

ــن عــــــــــــــــــــدوان*وكــــــــــــــــعب األكــرُب وَعــامــِــٌر   ــا مـــ أمُهمــَ

القــــــرح   ذو  وكــــعـــُب  وقيــل ذو الـــــــــــــقرح معــــاويـــــا  *وُمَعاِويَــُة 

املذيــارا يـــــوم  الرئيــس  أمهـــــم أميمــُة بنُت عبــــــــــــــــاده*وحـــــزن 

واألقـــــــــرعــــا   النويـــــــرة  ــا*وذو  ــَوازَن نجمعــــــــــ ــا وَهـــ ووازعـــ
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وكــــــعبا كــــــل املصــادر تجمعـــــــا*واليــوم َخًفــاَجـــــــُة حــــــــــــــزنا  

ذهـــــــب للـــــــــــــرسوِل ساعيــــــا*جـــــــــــدي ربيــــــــٌع الـــــصحابيا  

األغـــــر نجـــــــــــل الخفـــــاجيـــــا*ربيــٌع بــُن مـعاويـــــــــة األغــــــــر   

أعـــــــــقبـــــا الصحـــــــــايبُّ  كَِمي أســاه حـــــــــــــــــــــــزنـــــا*ذاك 

ــا    ــع أنجبــــــــ ــن ربيـــ ــزن ب رجـــــــا ربيعـــــــــــــا ثانيـــــــــــــا*حــــــــ

ــا   ــزن بينـــ ــن حــــــــــ ــع ب مــــــولـــــــــوده حــــــــزنا ثانيـــــــا*ربيــــــــ

ــردا   ــال انـــفـــــــــــــ ــزن ب لــــــــفــــــــــظ واسم أبــــــــــــدا*حـــــــــ

راويــــــــــــــا االرتيـــــــــــاب  حـــــــــــــزن لسلمـــــــاَن أعقبــــــــا*يف 

ــرا ــا كــوال يــــــــــــذكــ ــن مــــــــ ــا*اب سلان يُنجُب مــــــــــــــــهديــــــ

ــاال ــدي مثـــــــــــ ــن مهـــــــــــ مــن مثـــــــال ســتُة رجــــــــــــــــــاٍل*مـــ

ــال أوال   ــُن مثـــــــــــ ــٌد ب ــا*مـــــحمــــ ــُب ثانيــ ــنُي املعقــــــــــــــ والحس

ــا   ــٌي ثــــالثـــــــــــــ ــُن وعلــــ ــامسا*الحس ــاُن خـــــــ ــواُن أوعلي علـــــــــ

نا    ــا*أبـــــــو طــــــــريِف جــــــــــــــــدُّ ــاِت سادس ــو الربكــــــــــ وأبــــــــــ

نــــــا علـــــــــــــــواُن أمــريا    را*جـــــدُّ عــىل الــــــــكوفــــــــــِة تـــــــــــأمَّ

ــا     ــٌة نصب ــُر خليفـــــــــــــ أبــــــــو طـــــــريٍف به يجمعــــــــــا*آخــــــــــ

ــا   ــاُن عـــقبـــــ ــاُن حس ابَن حـــــــــليٍم ينفعـــــــــــــــــــــا*عليـــــــــــــ

منيــع أبــــــــو الفتيان لقبــــــــــــــــا*حســاُن مــــــــــــــولـــــــود يعقبــا  

ــا   ــع ينجب ــان مني ــو الفتيـــــ هكـــــــــــــــذا االسم تـــــــــــــوارثا*أبـــــــــ

ــا   ــن حسانــــ ــعٍ بــــــ ــُن مني ــٌع اب ســمى حسان مـــــــــــــجـــــــــــددا*مني

ــا   ــد أعقبـــــــــ ــان الـحفيـــــــــ ــا*حس ــه إطاق ــىل نجلـــ ــام ع رضغـــــــــ

عازمـــــــــا    لآلســم  لعقبـــــــــــه عـــــــــــامر أطـــــــاقا*رضغــــــــــام 

نـــجلــــــــه   العــــــراقيني  قــره*ســلطان  بكــــربـــــــــــاء  األخيــر 
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ــا*بثاثـــــــــِة اســاء تلــــــقبــــــــــا    ــميه األنجعـــــــــــــ ــُر تس مــــــ

تســميا    خــــــــواجــــــــــًة  ــا*تونــُس  ــن تخاصمــــــــــ ــد م ــرم عن األخـــ

أوال*أربـــــعـــــــــة أوالٍد أعـــقبــــــــــا    ســيف  الــــعـــــــــــــــراِق  يف 

ثانيـــــا الشــام  يف  ــيُف األوال*ثــــــاثـــــــــــة  نا س ــدُّ جــــــــــــــــــــــــ

أحمــــــــَد ليعقــــــــب محمـــــــدا*ســيُف بــُن  عــــــــامــــــــِر أعقبــا     

عـــــــامِر بِن محمـــــــــــــــٍد نعــده*مـــــحمٌد نجلــــــــــــُه كاسم جـــــده      

وفــــــــــاح حســني ينجبــــــــــــــــا*وعـــــــــــامرا فـــــــــــــاح يعقبــا    

ــا    ــاِح تزعمـــ ــُن فــــــــــــ ــنُي ب خفــــاجـــــــَة العـــــــــراق أجمعــــا*حس

بـــــــــــــــرأسه   األمـــــــرُي  اسم لصلبـــــــــــــــــه كـــــــــــجده*حســنُي 

ــا   ــامرا تيمًنــــــــــــ ــمى عــــــــــ فــــأ نــــــــجب جـــــــــــديد مالكا*س

ــا      ــامر أعقبـــــــ ــن عـــــــ ــالك ب عمــــــــــــــــــرو لينجــَب عـــــــامرا*مــــ

ــكا       ــن مال ــرو ب ــن عم ــامر ب ــل املشــجرات تتفــق وتجمعــا*عـــــــــــ كــــــــ

أوالده سعيــــــــد وبـــــــــــــــرصا*اثنــان لـــــــــعامـــــــــــر معـــــرفا  

ــا روى   ــعيد كمـــــــ ــا س أيب عــن الـــعـــــــــــــوارف تـــــرى*جـــــدنــــــ

تسلســا   عــــــــــــــوارَف  ــا*هاكهــا  ــن بشــبوش عــــــــــــــارفــ جــرب ب

عبـــــــــد املحســن بــن زويــر معمــرا*عبيــد بــن عــربة شاعــــــــــــــــــرا     

اطاعــــــــا     ملزبــان  ابـــن عي ومنشــد يــــــــؤيـــــــــــدا*والــــــــــــدي 

عبد ســيد قــــــــــومه ينجبــــــــــــــا*جــــــــــــــــــــدي ســعيد اعقبـــــــا   

أوال اًو محمـــــــــــــــًدا  وحمــــــــــــوًدا جــــــــــــــدي ثالثــا*حمــــــــد 

ــا      ــر يعقب ــدي عـــــامــــــــــــــــ ــه كجده مــــــــالكا*جــ ونجلــــــــــــــــ

ــا      ــالك رابعـــــــــ فأعقــــــــــــــب حــــــــــفيده راشدا*تسلســل مــــــــــــ

ــا      ــالك أعقبـــــــــــ ــن مــــــ ــد ب نجلـــــــــــــه نــــــــارصا ينجبـــــــــا*راش
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ــا     ــت عــــــــــــ ــارص البخـــــ عــــــــــــــــوارف قالــــــــــــــوا بــا*نــــــ

ــرا*نحــن نـــــــرى مــــــــــــــــــصادرا      ــزاوي ذاكــــــ ــاس العـــــــــــــ عب

ناقــــا      الـعــــــــــــــــــوارِف  جـــــــــــــدي نــــــــــارص معقبــــــا*عــىل 

ــا    ــًدا تيمن ــمى مــــحمــــــــــــــــ ــي مـــــــــــحمدا*س بأسم النبـــــــــــــ

ــا   ــارِص انجبــــــ ــُن ن ــُد ب صالــح البخـــــــــــــــت صالحـــــــــا*محمـــــــــــ

ــان بينهـــــــــم مصلحـــــــا*عــــــرب خفاجـــــــــــة جمعــــــــــا    كــــــــــ

ــا الله لعقبـــــــــــــــــه     فضل الــــــــــــزعيم ابنـــــــــــــــــه*دعــــــــــــ

ــدنا     ــح جـــ ــن صالــــــــــــــ تلــه عنــد حـــــــــــــــــــــواس باقيــا*فضــل ب

فأعقبــا املــــــــــــــــــــوىل  عــي ابنـــــــــــــــــــه متزعمــــــــــا*دعـــــا 

ــذكرا*عمــوم خفـــــــــــــــاجة تزعمـــــــا   ــلُّ املصــادِر تـــــــــــــــــ كــــــ

ــا   ــخ أنجب ــَس مشايـــــــــــــــــــ األوســُط بينهــم تأمـــــــــــــــــــــــرا*خم

مجلــــــــــــــــــي بــُن علـــــــٍي ثانيا*راشــُد بــُن علــــــــــــــــــــــٌي أوال   

ــا   ــٍى أوسطـــ ــُن علــــــــــ ــاُن ب أمرُي خفــــــاجــــــــــــــــــة أجمـــعا*صكب

ــورثا*نجلــــُــــــــــــــــــــــه غنــٌي وارثــا    ــيخة يـ ــَة مش سالـــــــــــــــــــ

ــرا*غنــٌي بــُن صكبــــــــــــــــان أعقبــا    ــداده تأمــ ــامرًا كأجــــــــــــــــ عـ

عــــــامــــــــــــرا    املــــــجد  بأمــــــــــــــــــارة خفاجــــة عـــــائدا*وارث 

ــا     ــي رابع ــن ع ــزبان ب ســلان بــن عـلـــــــــــــــــي خامســا*مـــــــــــــــــ

ــي رابعــا   ــدنا مجلــــــــــــــــــ ــه منشد ثالثـــــــا*جـــــ نـــــــــــجلـــــــــ

راويـــــــا   منـــــــــــــــــــــعرث  ــا*أيب  ــا االرجــوزة ناهي ــا أن هـــــــــــــــــ
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نسب عمران بن شاهني

عمــــــــــــراُن بــُن شــاهني مــن بنــي ُســلَيُم النــدي

مخلــدا البطائــِح  امــرُي  شــاهني  بــُن  عمــــــــــــراُن 

نشــأ الجــــــامـــــــــدة  يف  وواســط  البــرة  بــني 

وتأمــرا الهجــري  الرابــعِ  القــرِن  يف  ُولِــــــــــــــد 

كــــــذَب مــن قـــــال إنــه لصيــق ومجهــول النســبا

وتوهــــــــم مــن نســبه لبنــي ُســلَيُم أخــوة هوازنــا

تشــهدا مصــدًرا  عــَر  خمســَة  خفـــــاجٌي  عمــراُن 

تؤيــدا قـــــار  ذي  يف  الشــاهينية  مدينــُة  لــــــوالِده 

خــــــــــــــذ منــي نســَب عمــــراَن الدقيــَق مـــؤكدا

هــو رهــــٌط مــن ُســلَيُم النــدي الخفاجــي الشاعـــرا

ــعاويا ــة مــ ــِن خفاج ــزن ب ــِن ح ــوٍف ب ــن عــ ــلَيُم ب ُس

شاعـــــــرا القحيــَف  فأنجــَب  َحمــريًا  اعقــَب  ُســلَيُم 

عقــــابا والحســن  الحســني  االوالد  مــن  وعمــران 

شــاعرا الهيجــاء  وابــو  محمـــد  الفــرج  وابــــــــــو 

يذكــرا خلــدوَن  فابــُن  بأمارتَــه  عمـــــراُن  أســتفحَل 

ســاعيا ظــل  اذ  الدولــة  عضــَد  البويهــي  ارهـــــــَب 

ومســجدا رواقــا  عــي  اإلمــــــام  صحــن  يف  وبنــى 

بــــــــرؤية داحــي بــاب خبــري مــن اعدائــه تخلصــا

ممجــدا بالتاريــخ  عمــراَن  وتاريـــــُخ  اثــاُر  ســتبقى 

مختــرص عــن نســب وتاريــخ األمري عمــران بن شــاهني الخفاجي 

كتبنــا عــن األمــري عمــران بــن شــاهني الخفاجــي )ت 369 ه ـــ ـ 

979 م( يف مذكراتنــا ثــم بحثــا اخــرا فــاز الجــزء األول منــه باملرتبــة 
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ــام  ــال كاشــف الغطــاء يف الســويد ع ــورة ام ــة يف دورة الدكت الثاني

2011 م ..وتــم نــر الجــزء األول والثــاين .

عمــران ينتســب إىل قبيلــة خفاجــة وهــو شــخصية فريــدة مــن 

نوعهــا ،ذاع صيتــه يف العــام )338هـــ – 940م( .وقــد نصــب بديــا 

عــن والــده الــذي تســميت األمــارة باســمه الشــاهينية حيــث كانت 

ملجــأ لــكل خائــف وطريــد كــا قــال ياقــوت الحمــوي .

ــوم  ــي يق ــراُن الخفاج ــراق كان عم ــول للع ــال املغ ــد احت وبع

بإصــاِح الخلــل االجتاعــي واالقتصــادي والقهــر الســيايس بالقــوة 

وحايــة الفقــراء وإســعادهم فيســتويل عــىل قوافــل املغــويل 

ــه . ــول اىل مطاردت ــا املغ ــا دع ــراء م ــم عــىل الفق ــا كغنائ ويوزعه

ولعمــران بــن شــاهني إخــوه اشــقاء هــم )ابــو الفتــح املعــروف 

بابــن العربــان .وأبــو القاســم (.

أن بعــض أهــل الســري والباحثــني يف العــر الحديــث توهمــوا يف 

نســب عمــران بــن شــاهني فنســبه بعضهــم إىل قبيلــة بنــي ســليم 

الذيــن هــم أخــوة هــوازن، فوقعــوا يف أشــباه بــني القبيلــة املذكــورة 

ــلمي  ــران الس ــه عم ــوا بأن ــي ، فقال ــدي الخفاج ــليم الن ــده س وج

وهــذا غــري صحيــح !

ــازل  ــع من ــت تق ــن كان ــه أي ــار إلي ــا املش ــا يف بحثن ــد تناولن لق

ــن  ــا ع ــراق فض ــن الع ــدا ع ــدة ج ــي بعي ــليم وه ــي س ــة بن قبيل

ذلــك فــأن ســرية عمــران الخفاجــي مل تذكــر يف تاريــخ قبيلــة بنــي 

ســليم الســيا إنــه كان أمــريا وشــخصية معروفــة .ويف خمســة عــر 
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ــه خفاجــي . مصــدرا ذكــر بأن

وبهــذا فــإن عمــران بــن شــاهني الخفاجــي مــن فــرع بني ُســلَيُم 

ــٌة،  ــن ًخًفاَج ــزن ب ــن ح ــوف ب ــن ع ــدي ب ــلَيُم الن ــني ، وُس الخفاجي

فأعقــب ُســلَيُم النــدي ) َحمــرُي( و َحمــرُي أعقــب الَقحيــُف الشــاعر 

ــن  ــارشة م ــة الع ــام يف الطبق ــن س ــده اب ــاعر يع ــف الش .والقحي

الشــعراء اإلســاميني مــع مزاحــم ابــن الحــارث العقيــي ويزيــد بــن 

الطرثيــة وأيب دؤاد الــرؤايس أحــد بنــي رؤاس ابــن كاب العامــري .

وتشــري دراســاتنا إىل نــزوح القحيــف يف القــرن األول الهجــري إىل 

العــراق يف الكوفــة.

وذكــر البعــض نســب القحيــف بهــذا الشــكل هــو القحيــف بــن 

حمــري بــن ســليم النــدي بــن عبــد اللــه بــن عــوف بــن حــزن بــن 

خفاجــة ، واســمه معاويــة.

والخطــأ بذكــر عبــد اللــه كوالــد ُســلَيُم النــدي . والصحيــح  

ُســلَيُم وعبــد اللــه أخــوة . وأمهــم: هنــد بنــت األســود بــن يعمــر 

ــرَّا :  ــول امل ــه يق ــاعر ، ول الش

ترى فصانة يف الِورِد هزىل وسمن يف املعاري والجبال

فإن التسلسل عىل النحو االيت :

عمــران بــن شــاهني ) ......( بــن القحيــف بــن حمــري بــن ســليم 

النــدي بــن عــوف بــن حــزن بــن خفاجــة.

والبحــث ال يــزال جاريــا عــن االجيــال مــن عمــران )ت369هـــ( 
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إىل أجــداده وصــوال إىل القحيــف )ت125هـــ ( ، فعــىل االقــل يجــب 

ــة  ــن األجــداد حســب نظري ــون خمســة إىل ســتة اســاء م أن تك

األجيــال البــن خلــدون .

هــذا مــا يخــص نســبه وتاريخــه حافــل باألمجــاد البطوليــة ضــد 

ــه  ــك تدين ــن ذل ــا ع ــول ،فض ــا كاملغ ــا أرشن ــب ك ــوك األجان املل

ــام  ــح اإلم ــوءه إىل رضي ــه ولج ــي وتواصل ــد الدين ــه باملعتق وإميان

عــي بــن أيب طالــب )ع( يف كل شــدة .وعــىل أثــر ذلــك بنــى رواق 

ــدس . ومســجد يف الصحــن املق
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الفصل الثاين

تحقيق األرجوزة

مقدمة التحقيق 

الحمد لله عىل ما ظهر من نعمه وقرب من سابغ منته وصاته وسامه 

عىل نبيه واله الطيبني الطاهرين وصحبه األخيار املنتجبني . وبعد...

هــذا التحقيــق املوســوم بــــ) تحقيــق عمــود نســب خفاجــة يف 

األرجــوزة الخفاجيــة الكاملــة ( مــن البحــوث النســبية التــي تخضــع 

للمنهــج العلمــي االكادميــي حســب رؤيتنــا القــارصة ،فهــذا البحــث 

يوظــف التاريــخ لعلــم النســب وليــس العكــس ، و ال يتنــاول 

النصــوص التاريخيــة إال مبقــدار الــرورة والحاجــة وحتــى االجتهــاد 

يف بعــض املســائل كان مســتنبطا مــن مصــادر البحــث ، فــا يوجــد 

فيــه يشء مجــاين كتــب مــن محــض الخيــال .

ــبب  ــن س ــدث ع ــي تتح ــرية الت ــة اليس ــك الومض ــه تل إّن بدايت

ــارشة يف  ــكل مب ــل بش ــعر ، وأدخ ــن الش ــز م ــر الرج ــا لبح اختيارن

التحقيــق . ويف الثاثــة األبيــات األوىل أعرف النســب لغــة واصطاحا 

ــع . ــداء التحقيــق مــن البيــت الراب ثــم خفاجــة يف اللغــة وابت
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وأتبعنــا االســلوب املقيــد يف الــرح حيــث يجدنا القــارئ الكريم 

مــرة نحقــق بيتــا واحــدا وتــارة مجموعــة أبيــات حســب مــا يتعلــق 

بــكل شــطر منهــا . وحاولــت قــدر اإلمــكان تنســيب األســاء مــن 

األقــدم إىل الوقــت املعــارص ، وذكــرت بعــض التسلســات النســبية 

ألبنــاء خفاجــة يف وقتنــا الحــارض. وعززنــا البحــث بالهوامــش التــي 

تذكــر املصــادر وااليضــاح لبعــض االستفســارات التــي نعتقــد أنهــا 

تــدور يف ذهــان مــن يهمــه األمــر .

أمـا املصـادر البالـغ مجموعهـا الكي مـع التفرعـات )73( ودون 

تفرعاتها )55(  مصدر ذكرتها نهاية البحث حسب األحرف األبجدية .

ــة  ــا لتحقيــق وكتاب ــأة العلي هــذا التحقيــق كتــب خصيصــا للهي

تاريــخ أنســاب القبائــل والعشــائر وبتشــجيع مــن الشــيخ الدكتــور 

عيــى قاســم الســعدي ، فــكل الشــكر والتقديــر لحرتــه وجميــع 

الســادة اعضــاء الهيــأة املحرتمــني .

ــل  ــذا العم ــل ه ــاىل أن يتقب ــبحانه وتع ــه س ــأل الل ــريا أس وأخ

بأحســن القبــول ويعفــو عنــي كل زلــل خطتــه أنامــي دون قصد أو 

ســهو وينفــع بــه القبيلــة وابناءهــا والباحثــني والنســابني ويســجله 

ــب  ــميع مجي ــه س ــنات أن ــجات الحس ــا يف س ــن كان عون ــا ومل لن

ــر .  ــة جدي وباإلجاب

 والله ويل التوفيق

 بقلم املحقق الباحث

 مجاهد منعرث منشد
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ومضة عن االختيار لبحر الرجز يف نسب خفاجة

األرجــوزة أحــد بحــور الشــعر الســتة عــر والتــي أحدهــا بحــر 

الرجــز ،وُســمَى رجــزاً آلنــه يقــع فيــه مــا يكــون عــىل ثاثــة أجــزاء، 

وأصلــه مأخــوذ مــن البعــري إذا كُــرت إحــدى يديــه فيبقــى عــىل 

ثــاث قوائــم ، وقيــل آلن أكــرث مــا تســتعمل منــه العــرب املشــطور 

الــذي عــىل ثاثــة أجــزاء ، فشــبه بالرجــز مــن اإلبــل . وهــذا ثــاين 

ــي يف أول  ــن( الت ــن )عيل ــدأ م ــتبه ، ويب ــرة املش ــد يف دائ ــر يع بح

تفعيلــة يف الهــزج ، ثــم )مفــا( وهــا يســاويان )مســتفعلن( وهكذا 

حتــى تتــم ســت تفعيــات ، هــي تــام الرجــز)1(.

ُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن

ــات  ــاف أبي ــو أنص ــا ه ــعر وإمن ــس بش ــه لي ــل أن ــم الخلي وزع

ــد رجــز وارتجــز  ــز، وق ــه: أراجي ــدة من ــاث، واألرجــوزة. القصي وأث

ــوزة)2(. ــده ارج ــزه أنش ــه ورج ــز ب ورج

قيــل بــأن أول بحــر اســتخدمه العــرب يف شــعرهم هــو )الرجــز(، 

ــى  ــرب القدام ــاد الع ــب نق ــف: يذه ــوقي ضي ــول د. ش ــث يق حي

إىل أن أول وزن ظهــر مــن تلــك األوزان هــو )الرجــز(، الــذي كانــوا 

ينشــدونه يف أثنــاء حدائهــم لإلبــل وكأنهــم يحاكــون مبــا فيــه مــن 

ــزان الذهــب يف صناعــة شــعر  )1(   للتفاصيــل أكــرث راجــع : العامــة الســيد أحمــد الهاشــمي ، مي

العــرب ، تحقيــق د. حســني عبــد الجليــل يوســف ،الطبعــة املحْققــة االوىل ، مكتبــة اآلداب ، القاهــرة 

ـ 1997م، ص65.

)2( (( ينظر : القاموس املحيط. باب الرجز.
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صلصلــة وأصــوات وقــع أخفــاف اإلبــل عــىل بســاط الصحــراء 

الواســع)1(.

هــذا الــوزن مرتبــط بنشــأته بالحيــاة البســيطة للشــعراء العــرب 

ــرب؛  ــا الع ــا يعرفه ــرث م ــي أك ــة وه ــأته بالناق ــت نش ــث ارتبط حي

ــراء  ــة يف الصح ــان الرملي ــذه الكثب ــني ه ــفرهم ب ــة س ــا رفيق ألنه

الواســعة، ويؤكــد ذلــك د. ابراهيــم أنيــس بقولــه: ونظرتهــم إليــه 

عــىل أنــه أصــل األوزان وأقدمهــا، فهــم حــني يتحدثــون عــن نشــأة 

الشــعر العــريب ينســبون هــذه النشــأة عــادة إىل تتبــع الجــال يف 

ــني حــداء  ــال ويربطــون ب ــوق الرم ــع خطاهــا ف الصحــراء وإىل وق

ــل ووزن الرجــز)2(. اإلب

ومبــا إْن ذلــك البحــر أول تــراث مــن أدب العــرب يف الجاهليــة، 

اختــاره نســابة قبيلــة خفاجــة أْن يكــون وســيلته التعليميــة لألجيال 

القادمــة مــن القبيلــة ، كــون خفاجــة عــارص نهايــة العــر الجاهي 

، وعــاش مــع أوالده بــداوة الصحــراء حيــث كان تحديــد موطــن و 

أماكــن نــزول بنــي خفاجــة يف ببيشــة ورانيــة )بــوزن أكلــة( ، وهــا 

واديــان: أمــا بيشــة فيصــب مــن اليمــن ، وامــا رانيــة فيصــب مــن 

ــه  ــرية ، وفي ــد كث ــه رواف ــع ل ــو واد واس ــة ، وه ــرة ، رساة تهام ال

قــرى ومــزارع وســكان كثــريون)3(.
)1(   د. شوقي ضيف. دار املعارف. مر. مكتبة الدراسات االدبية. ط 2. ص 100.

)2(   د. ابراهيم انيس،موسيقى الشعر، دار القلم، بريوت. لبنان.  140.

)3(   خفاجــي ، د. محمــد )1915، ت 2006م( بــن عبــد املنعــم )1870ــــ 1936م( بــن عبــد املنعــم 

ــذي جــده عــوض الخفاجــي ،  ــن احمــد ال ــن مصطفــى ب ــن حســن ب ــن ســليان ب ــن خفاجــي ب ب

الخفاجيــون يف التاريــخـ  الكتــاب االول، نــره وعلــق لــه مجاهــد منعــرث منشــد ، ط1، مطبعــة االدب 

الحديــث ، القاهــرة ـ مــر ، لســنة 1971م، ص 30.
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وملــا كان هــذا البحــر الــذي أوجــده الفراهيــدي أســهل بحــور 

ــات  ــة األبي ــوات وقل ــروف واألص ــة الح ــاز بقل ــث ميت ــعر حي الش

وقرهــا التــي تــؤدي إىل الخفــة والرعــة ، فوجدتــه ضالتــي 

املنشــودة ليكــون أخــف عــىل اللســان، واللســان بــه ارسع ، فلهــذا 

ــار. ــا كان االختي ايض
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تحقيق نسب خفاجة يف األرجوزة الخفاجية الكاملة

املصطفــى     النبــيِّ  عــــــىل  وآلِــه املصطفــني الرفـــَــــــــــــــا*صــايت 

أرجـــــــــــــوزٍة   يف  اللــَه  ــقاصَد خفاجـٍة ونسبا*وأســتعنُي  مــــــــــــــــــ

ــا أنَا ذا أكــــــــــــــــــتُب   والــــــــــــكاتُب مجــــاهُد بُن منعرثا*هــــــــــ

النسب لغة 

النســب : نســب القرابــات ، وهــو واحــد من األنســاب والنســب 

والقرابــة وســميت القرابــة نســبا ملــا بينهــا مــن صلــة واتصال .

  واالســم: النســبة بالكــر وتجمــع عــىل نســب ،ويقــول بعــض 

أهــل اللغــة هــو يف اآلباء خاصــة باعتبــار أن املرء ينســب ألبيه فقط 

وال ينســب إىل أمــه إال يف الحــاالت االســتثنائية وجمعــه أنســاب .

يقــول الراغــب االصفهــاين)1): النســب والنســبة مــن جهــة أحــد 

ــب  ــاء ونس ــول كإرشاك األبن ــان ، رضب بالط ــك رضب ــن وذل األبوي

ــني بنــي اإلخــوة وبنــي األعــام . بالعــرض  كالنســب ب

النسب اصطالحا 

للنســب تعريــف عــام وخــاص ، فالعــام عرفــه صاحــب العــذب 

الفائــض بالقرابــة ثــم قــال : هــي االتصــال بــني انســانني باالشــرتاك 

)1(   الرَّاِغــب اأَلْصَفَهــاين )ت 502 هـــ / 1108 م( ، هــو الحســني بــن محمــد بــن املفضــل، أبو القاســم 

ــدة  ــف ع ــداد. أل ــاش ببغ ــان، وع ــن أصفه ــه م ــاين( املعــروف بالراغــب ، أصل ــاين )أو األصبه األصفه

كتــب يف التفســري واألدب والباغــة.
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يف والدة قريبــة أو بعيــدة)1(.

أّمــا تعريفــه الخــاص هــو صلــة اإلنســان مبــن ينتمــي إليهــم مــن 

ــاء واألجداد. اآلب

ــداد حضــاري ونظــام يحقــق  ــام بنســب خفاجــة امت إّن االهت

ــة يف  ــدر عــال مــن األهمي ــة عــىل ق ــة وروحي إشــباع حاجــة علمي

ــظ  ــود ، ويحاف ــي يف الوج ــة الخفاج ــخ ذاتي ــان ، فريس ــاة االنس حي

لــه عــىل كرامتــه النســبية ، وهــذا إقــرار لنعــم اللــه تعــاىل املوجبــة 

لشــكره أوالً ، والســبيل لدليــل معرفــة االنتســاب ثانيــاً ، وبــاب علــم 

ومعرفــة ملــن أراد ثالثــاً.

َخفاَجة لغة 

ــم)2(،  ــح الجي ــة وفت ــاء املعجم ــح الخ ــة بفت ــة َخَفاََج ــظ كلم لف

ــم. ــس أس ــل ولي ــب رج ــو لق ــاء)3( ، وه ــف واله ــاء وأل ــح الف وفت

ــن كعــب)4( . ــل ب ــن عقي ــن عمــرو ب ــة ب وأســمه معاوي

ــة الســاوة  ــد الخفاجــي يف بادي ــو أرب نقــل  الســمعاين عــن أب
)1(   الفخــر الــرازي )ت 606 هـــ(،  أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســني بــن 

ــد، القــريش، التيمــي البكــري النســب ، الشــافعي األشــعري امللقــب بفخــر  عــي ، الطربســتاين املول

ــرتاث العــريب ، ج5و6، ص 26ـ27. ــاء ال ــري ،ط3، دار إحي ــرازي ،التفســري الكب ــن ال الدي

)2(   ابــن منظــور ، ابــو الفضــل محمــد بــن مكــرم،  لســان العــرب ،ط1، قــم منشــورات ادب الحــوزة 

، 1984م، ج3ص 256.

)3(   القلقشــندي،  ابــو العبــاس احمــد بــن عــي ) ت 821هـــ( ، قائــد الجــان  يف التعريــف بقبائــل 

عــرب الزمــان ، تحقيــق ابراهيــم البيــار ، ط2، القاهــرة ـ بــريوت دار الكتــب االســامية ،دار الكتــاب 

املــري ، دار الكتــاب اللبنــاين للطباعــة 1982،ص 122

)4(   القلقشندي، قائد الجان  ،املصدر السابق ، ص 122، الحازمي )ت584 هـ( ، أبو بكر زين الدين 

محمد بن موىس بن عثان بن موىس بن عثان بن حازم الحازمي الهمداين الشـافعي، عجالة املبتدي 

وفضالـة املنتهـي يف النسـب ، تحقيق عبد اللـه كنون ،ط2، املطابع األمرييـة ، القاهرة، 1973م، ص57.
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ــق  ــن املحق ــا اوالد وكرثوا)1(،ولك ــد له ــرأة ول ــأّن خفاجــة اســم ام ب

ــا هــو خفاجــة  ــك وإمن ــس كذل ــال : ولي ــه فق ــري صحــح ل ــن األث اب

بــن عمــرو بــن عقيــل وهــو ابــن أخ عبــادة )2(.وأردف ابــن األثــري 

بـُـوه  قائــا : قــال ابــن حبيــب طعــن رجــا مــن اليمــن فأخفجــه، فلقَّ

ــَة)3(.  َخَفاَج

ــه دالف   ــٌة وأمُّ بنــُت أيب بكــــٍر بِن كـــــــــــــــــــابا*خفاجــــــــــــــــــــ

ــن  ــرة ب ــن م ــن كاب ب ــت ايب بكــر ب ــة هــي دالف بن أم َخَفاَج

كعــب)4( ، تلتقــي مــع النبــي محمــد )ص( بالنســب بجــده الخامس 

كاب بــن مــرة بــن كعــب .

ــا بـ ــيٍف لــــُـــــــــــــــــقِّ ــِة س ــا*برب ــًا فأخَفَجــ رضَب رجــــــــــــــــــــ

 خفــاج : الطاعــن ، فــاذا بــارز خصــا اخفقــه بربــة رسيعــة ، 

فلقبــوه خفاجــة)5(.

و خفــج ،الخــاء والفــاء والجيــم أصــل واحــد يــدل عــىل خــاف 

االســتقامة ، فاألخفــج ،االعــوج الرجــل واملصــدر أخفــج)6(.

)1(   راجــع  الســمعاين ، ابــو ســعيد عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور )ت 556هـــ (  االنســاب ، 

تحقيــق عبــد اللــه عامــر البــارودي ،ط1، بــريوت دار الجنــان للطباعــة 1988،ج2 ص 386.

ــاب يف تذهيــب االنســاب ،  ــن محمــد الجــزري ) ت630هـــ( ، اللب ــو الحســن ب ــري، اب ــن االث )2(  اب

ــداد ،)د. ت(، ج1ص455.  ــى ، بغ ــة املثن مكتب

)3( كذلك ذكر الزبيدي يف تاج العروس.

)4(   هشــام ابــو املنــذر بــن محمــد بــن الســائب ابــن الكلبــي ، جمهــرة النســب  ،تحقيــق محمــود 

فــردوس العظــم  ، تصحيــح وتنقيــح محمــد فاخــوري  ، ط2، دار اليقظــة العربيــة ، دمشــق ـ شــارع 

املتنبــي ، ج2، ص 31.

)5(   ابن منظور ، لسان العرب ،املصدر السابق ، ج2 ص 256.

ــة  ــس اللغ ــم مقايي ــني ،معج ــو الحس ــا أب ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس )ت395(، أحم ــن ف )6(   اب

ــارون ،دار الفكــر ـ 1979م ،ج2ص253. ــد ه ــام محم ،تحقيــق عبــد الس
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ــُة بــُن عــــــــــــمـــرو*اســٌم صــريــــــــــــــــــــٌح غــرُي ذا   وأســُمه معاوي

تقــدم تصحيــح ابــن االثــري للســمعاين والتريــح باســم خفاجــة، 

معاويــة بــن عمــرو بــن عقيــل .

ــل   ــُن عقي ــمرو ب ــُن عــــــ ــاويُة ب وكــــــــــــــــــــــــــعٌب جـــٌد ثالٌث*معــ

قبيلــة خفاجــة، الجــذم)1( عدنانيــة مــن مــر ، الجمجمــة قيــس 

عيــان)2(، الشــعب هــوازن)3(، حــي مــن قبائــل وعــارة عامــر بــن 

صعصعــة)4(، بطــن مــن بنــي عقيــل)5( الخلعــاء)6((.

ــة مــن القبائــل الحمــس آلن والــدة جــده الثــاين   وتعتــرب القبيل

كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة هــي مجــد بنــت تيــم 

)1(  مفهــوم مصطلــح  الِجــْذُم   ، بالكــر هــو اصــل الــيشء وقــد يفتــح ، وَجَذْمــُت الــيشء َجذمــاً 

ــه ، ملــا كــرث االختــاف يف  أي قطعتــه وجــذم النســب هــو مــا صــار أصلــه وحــده الــذي قطــع علي

أســاء اآلبــاء وعددهــم عــىل العــرب قطعــوا ذكــر مــا اختلفــوا عليــه ،واجتمعــوا عــىل مــا صــح ثبوتــه 

واقتــروا عليــه وجعلــوه االصــل ، فالعــرب كلهــا يف األرض يجمعهــا جذمــان ال يخلــوا احــد منهــا 

إمــا إىل عدنــان أو إىل قحطــان ، فيقــال عدنــاين أو قحطــاين ، انظــر الغريفــي، الســيد محمــود املقــدس 

، معجــم مصطلحــات النســابني ،  ط1،بــريوت ـ لبنــان ،لســنة 1999م، ص31 .

)2(   أنظر :القزويني ، مهدي ، انساب القبائل العربية ، )النجف االرشف ـ 1963م( ، ص51.

)3( (( راجــع ابــن عبــد ربــه االندلــي )246 هــــ  ت328 هـــ(، العقــد الفريــد ، تحقيق د.عبــد املجيد 

الرتحينــي ،ط1،دار الكتــب العلميــة )بريوتـ  لبنان(،لســنة 1983م، ج3،ص289.

)4(   القشــلندي ابــو العبــاس احمــد بــن عــي ) ت 821هـ(  قائــد الجان  يف التعريــف بقبائل عرب 

الزمان ، تحقيق ابراهيم البيار ، ط2، ) القاهرة ـ بريوت دار الكتب االسامية ،دار الكتاب املري ، دار 

الكتــاب اللبنــاين للطباعــة 1982(،ص 122، القزوينــي ، انســاب القبائل العربية، مصدر ســابق ، ص51.

ــا  ــر رض ــر 1959م(،ص 246. عم ــاري ) م ــم االبي ــق ابراهي ــة االرب ، تحقي ــلندي ، نهاي )5(  القش

كحالــة ، معجــم قبائــل العــرب القدميــة والحديثــة ،)بــريوت ـ 1986( ،ج1، ص 351. وعــن االزهــري 

ابــن منظــور ، لســان العــرب ، مصــدر ســابق ، ص865.

)6(   ابــن دريد)223هـــ ـ ت 321هـــ (،أيب بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد ، االشــتقاق ، تحقيــق 

ورشح محمــد عبــد الســام هــارون ،ط1، دار الجيــل ـ بــريت ،لســنة 1991م، ص 299.
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بــن غالــب بــن فهــر )وفهــر هــو قريــش ()1(.

كــــــــــــــــــــاهمــــا مــن صْعَصعا*الـــــــــــــــرابُع ربيعــُة بــُن عامـــرا  

يليــه بــــــــــــــــــــــكٌر بُن هــــوازنا*والخـــــــــــامُس كاســِمه معاويــــُة  

والـــــــــــــعارُش خصفــــُة بــُن قيــٍس*الثامــُن منصــوُر بــُن عــــــــكرَِمـــة  

ه قيــُس بــُن عيــان   ــاسا*جــــــــــــــــــــدُّ ــيس يــ ــاٌس لــــــــــــــ ــان نـ عي

ــزارا   ــُن نـــــــــــــــــــــ ــُر اب ــم م أعقــــــاُب معِد بِن عـــــــــــــــــدنانا*ث

أجمعت جميع مراجع األنساب ومصادر التاريخ عىل أّن تسلسل 

عمـود خفاجـة النسـبي هـذا نصـه :)خفاجـة ( وأسـمه معاويـة بن 

عمـرو بـن عقيـل بـن كعـب بـن ربيعة بـن عامـر بـن صعصعة بن 

معاويـة بـن بكـر بـن هوازن بـن منصور بـن عكرمة بـن خصفة بن 

قيـس بـن عيان بن الناس)2( بن مـر بن نزار بن معد بن عدنان)3(.

)1(  أنظــر أيب عبيــد القاســم بــن ســام ، النســب  تحقيــق مريــم محمــد خــري الــدرع ، تقديــم ســهيل 

زكار ، دار الفكر ، دمشــق ،1989م،ص 259

)2(   القرطبــي )ت671 هـــ(  ، محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن فـَـْرح كنيتــه أبــو عبــد اللــه ولــد 

ــن  ــرب والعجــم وأول م ــف بأصــول أنســاب الع ــم يف التعري ــس( ، القصــد واألم ــة ب)األندل بقرطب

تكلــم بالعربيــة مــن األمــم ، مطبعــة الســعادة ، القاهــرة ، 1350هـــ ، ص 81.

)3(   الكلبــي )ت 204هـــ (، هشــام ابــو املنــذر بــن محمــد بــن الســائب  ،جمهــرة النســب ،تحقيــق 

محمــود فــردوس العظــم ،قــدم وعلــق لــه ســهيل زكار ج2 ص 31ـ 32،وج3ص 216. ، القلقشــندي 

، نهايــة االرب ، تحقيــق ابراهيــم االبيــاري ) مــر 1959م(،ص 246، ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن 

بــن خلــدون )723ـ 808هـــ (، تاريــخ ابــن خلــدون، املســمى ديــوان املبتــدأ والخــرب يف تاريــخ العــرب 

والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن االكــرب ، ضبــط االســتاذ خليــل شــحادة ، مراجعــة د. ســهيل 

زكار ، دار الفكــر ،بــريوت ـ لبنــان ،)2000م(. الســويدي ، أبــو الفــوز محمــد االمــني البغــدادي 

الشــهري بالســويدي  ،ســبائك الذهــب يف معرفــة قبائــل العــرب ،دار احيــاء العلــوم ، بــريوت ،1989م، 

ــه  ــراه بأســلوب  مختلــف اعتمــد في ــه عــن القلقشــندي ، ون ــأن كتاب ص175 )والســويدي أوضــح ب

الســويدي  عــىل تتبــع أعمــدة النســب مــن خــال الخطــوط الرابطــة بــني اآلبــاء واألجــداد(، 

ــريوت ـ 1986( ،ج1، ص 351. ــة ،)ب ــة والحديث ــرب القدمي ــل الع ــم قبائ ــة ، معج ــا كحال ــر رض عم
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ــذكورٌة   ــٌة مـ ــام َخًفاجــ عنــَد الكلْبــي بالــــــــــــــــــَجْمهــــرا*أعمـــــــــــــ

املقصود يف هذا البيت أوالد عقيل بن كعب ، وهم :

عبــد اللــه وعبــادة وعامــر وربيعــة وعــوف ومعاويــة وشــقيقهم 

عمــرو الــذي أعقــب خفاجــة .

ذكرهــم ابــن الكلبــي يف جمهــرة النســب وذكرنــا أســائهم 

مخططنــا)1(. يف  وأحفادهــم 

ــا أَرى))(   ــا أوالُده كمـــ هـــاكهمــــا أحــــــــــــــــــــــَد عَر*أمـــــــــــــــــ

ــالٌِد   ــالٌِك وخــ ــهُم َمــ ــَا مـــــــن بني أَسد*أولــــــــــــــــــ أمهــــــــــــــــــُ

ــن عــــــــــــــــــــدوان*وكــــــــــــــــعب األكــرُب وَعــامــِــٌر   ــا مـــ أمُهمــَ

القــــــرح   ذو  وكــــعـــُب  وقيــل ذو الـــــــــــــقرح معــــاويـــــا  *وُمَعاِويَــُة 

املذيــارا يـــــوم  الرئيــس  أمهـــــم أميمــُة بنُت عبــــــــــــــــاده*وحـــــزن 

واألقـــــــــرعــــا   النويـــــــرة  ــا*وذو  ــَوازَن نجمعــــــــــ ــا وَهـــ ووازعـــ

ــر  ــة ، ن ــخ ، املقدم ــون يف التاري ــي ، الخفاجي ــم خفاج ــد املنع ــد عب ــاب د. محم ــر  كت )1(   أنظ

املؤلــف ، و د. ،خــر عبــد الرضــا جاســم الخفاجــي ، إمــارة بنــي خفاجــة يف العــراق وحتــى العــر 

ــداد ، ص 178. ــدي ، بغ ــامي ، ط1 ، دار الفراهي االس

)2(  كا يرى املؤلف أسائهم يف كتب النسب القدمية .
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رصح مرجــع النســابني)1( بأســاء أوالد خفاجــة وأعقابهــم، هــذا 

ــن املصــادر  ــم أســتنبطنا أســاءه م ــا نخــط مخططــا له ــا جعلن م

ــي ذكــرت خفاجــة))4((. ــة ))3(( الت العامــة))2(( والخاصــة الحديث

ــن  ــب الب ــرة النس ــو جمه ــم ه ــذي ذكره ــع األول ال  إّن املرج

ــي عــرض  ــن الكلب ــري اب ــي )ت 204هـــ (، إال أْن العامــة الكب الكلب

عــن ذكــر الصحــايب الربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة الــذي 

ذكــره ابــن حجــر يف كتابــه اإلصابــة)5( وابــن األثــري يف أســد الغابــة)6(، 

)1(   راجع الكلبي  ، جمهرة النسب ،املصدر السابق ، ج2، ص 31.

)2(  ابــن الكلبــي  ، جمهــرة النســب، املصــدر الســابق ، ج3ص 216، ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن 

بــن خلــدون )723ـ 808هـــ (، تاريــخ ابــن خلــدون، املســمى ديــوان املبتــدأ والخــرب يف تاريــخ العــرب 

والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن االكــرب ، ضبــط االســتاذ خليــل شــحادة ، مراجعــة د. ســهيل 

ــح  ــان ،تصحي ــان وقحط ــب عدن ــث، نس ــد الثال ــان ،)2000م(، املجل ــريوت ـ لبن ــر ،ب زكار ، دار الفك

وضبــط عبــد العزيــز اليمنــي الراجكــوايت ،مطبعــة لجنــة التأليــف والنــر، الهنــد،)1936 م(. ـ ابــن 

ــن )ت  ــد، جــال الدي ــو محم ــري، أب ــوب الحمــريي املعاف ــن أي ــن هشــام ب ــك ب ــد املل هشــام ، عب

ــظ  ــد الحفي ــاري وعب ــم األبي ــقا وإبراهي ــى الس ــق: مصطف ــة ،ط2 ، تحقي ــرية النبوي 213هـــ( ،الس

ــي وأوالده مبــر)1955م((. ــايب الحلب الشــلبي، مطبعــة مصطفــى الب

االدب  رابطــة  ، ط1،  التاريــخ  الخفاجيــة يف  الدولــة  املنعــم خفاجــي،  عبــد  د. محمــد     )3(

ــي  ــد الخفاج ــرث منش ــد منع ــث مجاه ــه الباح ــاف ل ــق واض ــره وعل ــه ون الحديث،)1971م(،كتب

التاريــخ،  يف  الخفاجيــون  )2015م(،  وتاريخهــا  خفاجــة  قبيلــة  اخبــار  صفحــة  اصــدارات   ،

مجاهــد  الباحــث  لــه  واضــاف  وعلــق  ونــره  الحديث،)1971م(،كتبــه  االدب  رابطــة  ط1، 

)2017م(. وتاريخهــا  خفاجــة  قبيلــة  اخبــار  صفحــة  اصــدارات   ، الخفاجــي  منشــد  منعــرث 

ــب  ــن غال ــن حــزم ب ــن ســعيد ب ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــي ،ايب محم ــن حــزم االندل ــر: اب )4(   انظ

بــن صالــح بــن خلــف بــن معــدان بــن ســفيان بــن يزيــد  )384هـــ ــــ ت 456هـــ (، جمهــرة أنســاب 

ــرة ، ص291. ــارف ، القاه ــارون ، ط5، دار املع ــد ه ــد الســام محم ــق عب ــرب ، تحقي الع

)5(   أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقاين ، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ، 

املحقــق: عــادل أحمــد عبــد املوجــود ، عــىل محمــد معــوض الكتــب العلميــة – بــريوت ، 1415 – 

ــم 2589. ــراء رق 1995 م، ج2ص 382 حــرف ال

ــريوت ،  ــان ـ ب ــريب ،لبن ــرتاث الع ــاء ال ــة ، دار إحي ــة الصحاب ــة يف معرف ــري ،أســد الغاب ــن أألث )6(   اب

لســنة 1996، ج5ص252.
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ــد  ــن حجــر يف وف ــة اب ــه ســهواً ، الســيا أن رواي ــره لعل فعــدم ذك

بنــي عقيــل إىل رســول اللــه )ص( عــن طريــق ابــن الكلبــي ، ولرمبــا 

أكتفــى أشــهر نســابة العــرب بذكــر أبيــه معاويــة األغــر بــن خفاجة 

،ولذلــك يكفــي ذكــره مــن ابــن حجــر وابــن األثــري . واســتنادا ملــا 

ــا  ــب وم ــاب يف النس ــع كت ــاره أوس ــب باعتب ــرة النس ورد يف جمه

توافــق معــه مــن املصــادر القدميــة نظمنــا مخطــط خفاجــة وأوالده 

وأحفــاده عــىل الشــكل اآليت :

ــره  ــر مل أذك ــب أخ ــر عق ــش ، ولعام ــب َحَن ــر، فأعق أوالً : َعاِم

باملخطــط يدعــى بــدر بــن عامــر بــن خفاجــة ،وابــن أخيــه الشــاعر 

أبــو العيــال الخفاجــي ، خرجــا ملــر وســكناها يف خافــة عمــر بــن 

الخطــاب)1(.

ثانياً: كََعُب ذو القرح ، فأعقب َمَعاِويَُة وَرِبيَعُة وُعبيَدة .

ـ أوالد َمَعاِويَُة : َعتبَة )الشاعر( .

 ـ أوالد َرِبيَعــُة  : اَلَحمــرُي، فأعقــب تَْوبــُة )الشــاعر ()2( ، ولربيعــة 

عقــب أخــر يدعــى مســلم الخفاجــي وهــو عــم توبــة مل أذكــره يف 

املخطــط ،وكذلــك لحمــري ولــد أخــر يدعــى عبــد اللــه بــن الحمــري 

الخفاجــي شــقيق توبــة وأخــوه ألمــه وأبيــه)3(. 
)1(   د. محمــد عبــد املنعــم خفاجــي، الخفاجيــون يف التاريــخ ، مصــدر الســابق ، ص 39 عــن ابــن 

رشــيق ، العمــدة ، ج1،ص 24.

)2(   تَْوبُة )الشاعر ( ))20ـ ت57هـ(كان  عاشقاً لليىل األخليلية الشاعرة )30ـ ت80هـ (، وقصة حبها 

تشـبه قصـة املجنـون وليـىل العامريـة . واملصادر التاريخيـة مل تذكر لنا بان توبة تـزوج ،بل حافظ عىل 

وفـاءه لليـىل التـي تزوجها ابن عمها بعد مقتله وظلت تعشـقه ودفنـه اعامه حيث مل يكن له عقب.

)3(   مســلم عقــب ربيعــة ينظــر د. محمــد خفاجــي ، الخفاجيــون ، املصــدر الســابق ، وعبــد اللــه 

بــن حمــري ينظــر نقــس املصــدر املذكــور د. محمــد ، الخفاجيــون نقا عــن االغــاين ،ج10، ص 73ـ 74 .
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ــاً  ــذي  كان فقيه ــِه ال ــُد الل ــب َعب ــِقيُُق، فأعق ــَدة: ش ـ أوالد ُعبي

ــان بالبــرة. ــن عف ــان ب ــة عث ــام خاف ــداً أي ــاً عاب رشيف

ثالثاً : كََعُب االكْرَب. 

رابعاً: َمَعاِويَُة األََغر ، فأعقب َخالُِد ولِقيُط وَحزُْن ورِبيُع . 

ـ أوالد : َخالِد ، فأعقب َهْوَذُة أوالده امَلَرُب.

ـ أوالد :  لِقيــُط ، فأعقــب املَختــاُر و أبنــه َعــْزرَُة أوالده الرحــال 

)الشــاعر( ، ونَجــدُة . ولنجــدة عقــبَ غــري مذكــور يف املخطــط هــو 

محــرز الخفاجــي بــن نجــدة بــن عــزرة بــن املختــار بــن لقيــط بــن 

معاويــة بــن خفاجــة)1(.

أوالد : َحــزُْن ، فأعقــب كَلُيــُب وأوالده َعبــُد اللــِه ،فأعقــب 

األََشــهُب. ولحــزن بــن معاويــة األغــر عقــب أخــر يدعــى قلــب بــن 

حــزن بــن معاويــة الخفاجــي ، عــارص توبــة ، مل أذكــره يف املخطــط 

ــب)3(،  ــن كلي ــي ب ــاذ الخفاج ــو مع ــر ه ــب أخ ــب عق )2(. و لكلي

ــور . ــك غــري مذك كذل

ــب  ــذي أعق ــُع ال ــزُْن وأوالده رِبي ــب َح ــُع)4(، فأعق ـ اوالد : رِبي

ــزُْن. َح

)1(   أنظــر د.محمــد خفاجــي ، الخفاجيــون يف التاريــخ ، مصــدر ســابق ، ص 34نقــا عــن معجــم 

ــعراء ، ص 406. الش

)2(   د،محمد ،الخفاجيون، املصدر السابق ،  نقا عن االغاين ،ج10، ص71.

)3(   املصدر السابق نقا عن  ،املؤتلف ، ص 19.

)4(   يف جمهــرة النســب مل يذكــره ابــن الكلبــي وذكــره ضمــن وفــد بنــي عقيــل عــىل النبــي )ص( 

وهــذا يــدل عــىل وجــوده ، ومــن ذكــره باالســم الكامــل هــو ابــن حجــر  وابــن كثــري وغريهــم .
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خامساً: َخالِد.

سادساً: َعْمرُو.

سابعاً:َهَوازَن .

ثامناً: َمالُِك األزَْهُر ، فأعقب َشِقيُق وْحيَدُة وَواِزع وَزيْد)1(.

ـ أوالد َشِقيُق. 

ـ أوالد ْحيَدة فأعقب َواِزع )الحفيد الرابع ( .

ـ أوالد َواِزع )الحفيد الثالث (.

ـ أوالد َزيْــد، فأعقــب الــرواغ ،وخالــد ،ولزيــد أحفــاد منهــم 

ــن  ــد ب ــن يزي ــرواغ ب ــن ال ــن حســل ب ــر الخفاجــي ب ــده  جاب حفي

مالــك بــن خفاجــة .ومناهــض الخفاجــي بــن خالــد بــن يزيــد بــن 

مالــك بــن خفاجــة .، لكــن مل نذكــر األعقــاب واألحفــاد يف املخطــط 

لاختــاف باســم زيــد أو يزيــد ، واملســألة تتطلــب األمانــة والتأكــد 

للجــزم باالســم  .

تاسعاً : َواِزع.

عارشاً: َحزُْن ، فأعقب عوف و َمَعاِويَُة.

ـ أوالد :عــوف ،فأعقــب َعبــُد اللــِه وُســلَيُْم النــَدي أوالده ُحمــرْيُ 

ــُف )الشــاعر()2(. الــذي أعقــب الُقَحيْ

)1(   ذكــره د. محمــد يف الخفاجيــون ،ص 31 يزيــد بــن مالــك بــن خفاجــة عــاش يف الجاهليــة ويف 

عــر االســام ،واألصــح زيــد بــن مالــك بــن خفاجــة عــىل مــا ذكــره ابــن الكلبــي

ــه األمــري  ــويف نحــو) 125هـــ( ، مــن ذراري ــة وت )2(   كان يعيــش يف القــرن األول الهجــري يف الكوف

عمــران بــن شــاهني الخفاجــي )ت369هـــ( ، والبحــث ال يــزال جاريــا عــن االجيــال مــن عمــران إىل 
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ـ أوالد َمَعاِويَة ، فأعقب قَيُْسا وأوالده َعبُْد الَعِزيِْز.

وال ريــب بأننــا مل نحــِص كل األســاء يف هــذا املخطــط ،فيقــول 

النويــري العقــب مــن خفاجــة مــن أحــد عــر فخــذا لصلبــه وهــم 

: بنــو معاويــة ذي القــرح فخــذ ،وبنــو كعــب ذي النويــرة، وبنــو 

األقــرع فخــذ ، وبنــو كعــب األصغــر ، وبنــو عامــر، وبنــو مالــك، 

ــو  ــي، وبن ــب كل وازع ــه ينس ــوازع ،إلي ــو ال ــم ، وبن ــو الهيث وبن

عمــرو، وبنــو حــزن ، وبنــو خالــد)1)، فــال يعنــي عــدم الذكــر النفــي 

ــدم)،  ــاً بالع ــس عل ــل لي ــم بالدلي ــدم العل ــدة )ع ــب القاع حس

وإمنــا ليكــون مجــاال لدراســة تلــك االســاء واكتشــاف ســبب عــدم 

ذكرهــا  يف جمهــرة النســب. 

وكــــــعبا كــــــل املصــادر تجمعـــــــا*واليــوم َخًفــاَجـــــــُة حــــــــــــــزنا  

ــة ،  ــن خفاج ــب ب ــة وكع ــن خفاج ــزن ب ــبة إىل ح ــود النس املقص

وهــذا البيــت مســتنبط مــن قــول ابــن األثــري الــذي قــال : الَحــْزين: 

ــن  ــون ـ نســبة أىل حــزن ب ــزاي وأخــره ن ــح الحــاء وســكون ال بفت

خفاجــة بــن عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر 

بــن صعصعــة ، وخفاجــة يف هــذه األمصــار ال تعــرف غــري قبيلتــني: 

حــزين وكعبــي)2). 

أجــداده وصــوال إىل القحيــف، ومــن ذريــة عمــران يف وقتنــا املعــارص عائلــة ال قســام الخفاجــي يف 

النجــف االرشف ،ففــي العهــد العثــاين تولــوا مرقــد هــود وصالــح ، ونعــرف منــه الشــيخ حســني ال 

قســام خطيــب ومتــويل مرقــد ســعيد بــن جبــري )رض( يف قضــاء الحــي .

)1(   النويــري ، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت 733هـــ (، نهايــة األرب يف فنــون اآلدب 

، ط1،تحقيــق د، مفيــد قميحــة ـ د. حســن نــور الديــن ، دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت ـــلبنان،لسنة 

2005م ، ج2،  ص352.

)2(  ابــن األثــري )-555 ت630  هـ(،املشــهور بعزالديــن الجــزري أبــو الحســن عــي بــن أيب املكــرم 
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وهنــا كام ابــن األثــري)555- ت630  هـــ( واضــح حيــث يقصــد 

عــره ، وبنفــس الوقــت ذكــر نســبة هــؤالء اىل قبيلــة حــزن 

وكعــب أوالد خفاجــة ، واملشــار إليهــم رهــط أو عشــرية مــن تلــك 

القبيلتــني، وإال هــم قبيلــة واحــدة يف اآلصــل، لكــن يبــدو كل منهــم 

مســتقا بعشــريته عــن األخــر . وايضــا هــذا النــص ال يعنــي عــدم 

ــن ألوالد خفاجــة . وجــود ذراري آخري

ذهـــــــب للـــــــــــــرسوِل ساعيــــــا*جـــــــــــدي)1( ربيــــــــٌع الـــــصحابيا  

األغـــــر نجـــــــــــل الخفـــــاجيـــــا*ربيــٌع بــُن مـعاويـــــــــة األغــــــــر   

تطرقنــا يف مقدمــة هــذا الكتــاب بــأن الصحــايب الجليــل الربيــٌع 

عــرض عــن ذكــره ابــن الكلبــي يف جمهــرة النســب ، لكــن ابــن حجر 

ــن  ــة اب ــا رواي ــروه ، وايض ــري ذك ــن كث ــري وأب ــن األث ــقاين واب العس

ســعد يف ذكــره عــن ابــن الكلبــي ، ولاطــاع عــىل النصــوص ممكــن 

مراجعــة املصــادر املذكــورة )2(،فأعقــب الربيــع حزنــا .

ــب األنســاب،  ــاب يف تهذي ــد الواحــد الشــيباين ، اللب ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن محمــد ب محمــد ب

ــداد، ج1  ص363. ــى ـ بغ ــة املثن مكتب

)1(  جد املؤلف مجاهد الخفاجي كاتب األرجوزة ومحقق هذا الكتاب

ــد املوجــود ،  ــة ، تحقيــق: عــادل أحمــد عب ــز الصحاب ــة يف متيي )2(   ابــن حجــر العســقاين ، اإلصاب

ــراء رقــم  عــىل محمــد معــوض الكتــب العلميــة – بــريوت ، 1415 – 1995 م، ج2ص 382 حــرف ال

ــان ـ بــريوت  ــرتاث العــريب ،لبن ــاء ال ــة ، دار احي ــة يف معرفــة الصحاب ــري ،أســد الغاب ــن أالث 2589، واب

ــد املحســن  ــن عب ــه ب ــد الل ــق عب ــة ، تحقي ــة والنهاي ــري ، البداي ــن كث ، لســنة 1996، ج5ص252،و اب

ــري  ــن النوي ــرتيك ، هجــر للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، 1997م، ج 7ص357. وغريهــا شــهاب الدي ال

ــة األرب يف فنــون األدب ، وعــي بــن محمــد البغــدادي، الــروض والحدائــق يف تهذيــب ســرية  ،نهاي

خــري الخائــق .
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أعـــــــــقبـــــا الصحـــــــــايبُّ  كَِمي)1( أساه حـــــــــــــــــــــــزنـــا*ذاك 

ــا    ــع أنجبــــــــ ــن ربيـــ ــزن ب رجـــــــا ربيعـــــــــــــا ثانيـــــــــــــا*حــــــــ

ــا   ــزن بينـــ ــن حــــــــــ ــع ب مــــــولـــــــــوده حــــــــزنا ثانيـــــــا*ربيــــــــ

ــردا   ــال انـــفـــــــــــــ ــزن ب لــــــــفــــــــــظ واسم أبــــــــــــدا*حـــــــــ

ال يســتغرب التكــرار النمطــي باألســاء ، فــإذا نظرنــا يف جمهــرة 

النســب فيــا يخــص أبنــاء خفاجــة ، فســنجد يف قــول ابــن الكلبــي 

إشــاره طبيعيــة ، إذ يقــول :  ومنهــم : الحزنــان ، حــزن بــن خفاجــة  

ــن  ــزن ب ــر وح ــي عام ــان بن ــن فرس ــا م ــة ، كان ــن معاوي ــزن ب وح

معاويــة هــو قاتــل مــر اليشــكري.

ومنهــم : الوازعــان : وازع بــن خفاجــة ، ووازع بــن حيــدة بــن 

مالــك بــن خفاجــة ، والثالــث وازع بــن خفاجــة .

وبعــد أن علمنــا بــأن اســم الربيــع ثابــت يف املصــادر التاريخيــة 

ــاء  ــداد واآلب ــم األج ــن باس ــي التيم ــن الطبيع ــك ، فم ــزن كذل وح

وتكرارهــا مــن قبــل األبنــاء ، الســيا أننــا نعلــم بــأن الربيــع صحــايب 

ــا  ــه صحابي ــون أبي ــن أن يك ــت م ــك الوق ــريب يف ذل ــراً لع وكان فخ

ويتــرف باســم أبنــه عــىل اســم أبيــه .

ــة  وحــزن بــن خفاجــة كان رئيســا ، والحفيــد حــزن بــن معاوي

بــن خفاجــة كان أشــهر األحفــاد حتــى قــال ابــن الســائب الكلبــي 

عنــه يقــول الشــاعر مــن جــرم قضاعــه :

)1( كمي : الكمي ، هو الشجاع ، ُسمي به ، آلنه يتكمى يف الساح أي يتغطى به .
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ركايب ســمت  الحــزون  حــزن  جيــش* إىل  نســان  خلفهــا   توائــل 

 

كعــب  أل  يف  بيتــه  قريــش* توســط  يف  املغــرية  بنــي  كبيــت 

ــمى  ــد س ــع ق ــايب الربي ــأن الصح ــي ب ــوارد والطبيع ــر ال إّن األم

اســم ابنــه حــزن عــىل اســم عمــه حــزن ، ونرجــح تســمية الربيــع 

آلبنــه حزنــا قبــل االســام ، كــون ذلــك الصحــايب عندمــا كان رئيســا 

لوفــد بنــي عقيــل يف الســنة العــارشة للهجــرة ، فقــد كان أكربهــم 

ســناً ومقامــاً ، فلعلــه ســاه قبــل أن يعتنــق االســام . وحــزن ســمى 

أبنــه ربيــع والحفيــد ربيــع أعقــب فســمى حــزن)1( بــن ربيــع بــن 

حــزن بــن الصحــايب ربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة .

ويتبــني يل أن صاحــب كتــاب )رس الفصاحــة ( ابــن ســنان مــن 

ســالة حــزن بــن الصحــايب الربيــع  ، وهــذا تسلســله النســبي األمــري 

العــامل الشــاعر األديــب أبــو محمــد عبــد اللــه)423ـ ت 466هـــ ( 

بــن محمــد بــن ســعيد بــن يحيــي بــن الحســني بــن محمــود بــن 

الربيــع بــن ســنان بــن الربيــع)2( بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن 

الصحــايب ربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )3(.

وكانت أبيات ابن سنان تخاطب حزن بن خفاجة كقوله :

)1(  راجــع املؤلــف بحــث عمــود نســب خفاجــة إىل ادم ، نــر اخبــار قبيلــة خفاجــة وتاريخهــا ، 

ــوم النســب )لنــدن( ، رقــم الكتــاب  1250  ، ص 34ـ 36. ــة عل ومكتب

)2(  الكتبــي )ت 764هـــ(، محمــد شــاكر بــن أحمــد  ، فــوات الوفيــات ، تحقيــق عــي محمــد بــن 

يعــوض اللــه وعــادل أحمــد عبــد املحمــود ، ط1، دار الكتــب العلميــةـ  بــريوت ،2000م، ج1، ص572.

)3(   والــدة ابــن ســنان  مــن أرسة مبــارك التميمــي أعــز العــرب مــن بنــي متيــم . و عــم ابــن ســنان 

هــو القــايض أبــا الحســن بــن عبــد املنعــم بــن ســنان كان بينهــا تواصــل .
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عمــرو بــن  حــزن  مــن   وبالشــهباء 

    

لئيــم* عــىل  رفعــن  مــا   بيــوت 

إيــاى عــىل مثــاورة الخــــــــــــــطوب*وقولــه : وهــل علمــت بنــو حزن بن عمـــــرو    

وهــذا آلن حــزن بــن خفاجــة هــو رئيــس قبيلــة الشــاعر وقــول 

ابــن األثــري يف الصفحــات الســابقة خــري دليــل عــىل الــكام ، فكانــت 

خفاجــة حــزين وكعبــي، لكــن كان بــني بنــي حــزن وأبنــاء أعامهــم 

بنــي كعــب الخفاجيــني خافــات شــديدة يف العــراق كــا كان 

بينهــم وبــني أبنــاء أعامهــم مــن بنــي عقيــل وبنــي كاب كثــري مــن 

ــن نجــد أو  ــم م ــك كان الســبب يف هجرته ــات ،ولعــل ذل الخصوم

أرض العــراق إىل الشــام يف القــرن الثالــث الهجــري )201– 300هـــ(.

وإذا تأملنــا يف قــول الشــاعر ملــاذا قــال يف شــعره حــزن بــن عمرو 

ومل يقــل حــزن بــن خفاجــة ؟ هل بســبب الرورة الشــعرية ؟ 

واألكيــد أن التنســيب للجــد كالتنســيب لــألب ،فالولــد ومــا ميلك 

ــه ، إال أن بعــض املؤرخــني أغفــل عــن مســألة قــول الشــخص  ألبي

ــبي إال  ــل النس ــه بالتسلس ــط ب ــهم وأال يرتب ــوم او رئيس ــري الق بكب

بالجــد األعــىل!  كقــول الرســول )ص( أنــا النبــي ال أكــذب أنــا ابــن 

عبــد املطلــب ، فالرســول ينســب نفســه مبــارشة دون املــرور باســم 

والــده عبــد اللــه ، ولكــن البعــض أخــذ ينســب ابــن ســنان إىل بنــي 

حــزن ملجــرد خطــاب مختــر يف أبيــات شــعرية ، وهــذا ال يعتــرب 

دليــا.

نعود إىل تكملة أبيات األرجوزة :
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راويــــــــــــــا االرتيـــــــــــاب  حـــــــــــــزن لسلمـــــــاَن أعقبــــــــا*يف 

ــرا ــا كــوال يــــــــــــذكــ ــن مــــــــ ــا*اب سلان يُنجُب مــــــــــــــــهديــــــ

ــاال ــدي مثـــــــــــ ــن مهـــــــــــ مــن مثـــــــال ســتُة رجــــــــــــــــــاٍل*مـــ

ــال أوال   ــُن مثـــــــــــ ــٌد ب ــا*مـــــحمــــ ــُب ثانيــ ــنُي املعقــــــــــــــ والحس

ــا   ــٌي ثــــالثـــــــــــــ ــُن وعلــــ ــامسا*الحس ــاُن خـــــــ ــواُن أوعلي علـــــــــ

نا    ــا*أبـــــــو طــــــــريِف جــــــــــــــــدُّ ــاِت سادس ــو الربكــــــــــ وأبــــــــــ

ــاب عــن املؤتلــف  ــاب اإلكــال يف رفــع االرتي ــاب هــو كت االرتي

واملختلــف مــن األســاء والكنــى واألنســاب ومؤلفــه األمــري الحافــظ 

أيب النــر عــي بــن هبــة اللــه الشــهري بابــن ماكــوال )ت 475هـــ ( 

، وهــو املصــدر التاريخــي الوحيــد الــذي ذكــر والــد مثــال وبعــض 

أحفــاده ، علــاً أن مؤلفــه معــارص لشــخصية رجــب بن منيــع الذي 

ذكــر نســبه)1( حــني كتابــة الكتــاب وإيــراد النســب ، فذكــر نســبه 

هكــذا : رجــب فهــو رجــب بــن منيــع بــن حســان بــن علــوان بــن 

مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن أمــري خفاجــة يف زماننــا بعد 

محمــود)2( ، فــكان اســتداللنا عــىل اســم والــد مثــال بهــذا املصــدر .

ـ أوالد وأحفــاد مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن 
)3 الخفاجــي)

أوال : محمد 
ــه األول كان  ــني ، فحكم ــة مرت ــارة خفاج ــوىل أم ــب ت ــة )رج ــارة خفاج ــد إم ــب كان يتقل )1(  ورج

)438ـ 440هـــ ( والثــاين )449ـ 452هـــ (.

)2(   أبــن ماكــوال )ت 475هـــ ( ، اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف مــن األســاء 

والكنــى واألنســاب، ط1 ، مجلــس دائــرة املعــارف العثانيــة بحيــدر أبــاد ـ الهنــد ، 1965م، ص25.

)3(   راجع مشجر أوالد مثال يف بحثنا عمود نسب خفاجة اىل ادم ، مصدر سابق ، ص 33.
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ثانيــاً: الحســني)1(، فأعقــب ســلطان وابنــه بــدران ، وعلــوان بــن 

الحســني ، ورجــب بــن الحســني.

ثالثاً: عي)2(.

رابعــاً: علــوان أو عليــان )أبــو طريــف(، فأعقــب حســان)3(وابنه 

أبــو الفتيــان منيــع)4( الــذي أعقــب رسايــا ورجــب ومنيــع)5( وابنــه 

حســان .

خامساً : الحسن، فأعقب عي)6(.

سادساً: أيب الربكات ، فأعقب حسن)7(.

نــــــا علـــــــــــــــواُن أمــريا    را*جـــــدُّ عــىل الــــــــكوفــــــــــِة تـــــــــــأمَّ

ــا     ــٌة نصب ــُر خليفـــــــــــــ أبــــــــو طـــــــريٍف به يجمعــــــــــا*آخــــــــــ

أمــا جدنــا عليــان أو علــوان أبــو طريف)ت390هـــ ( الــذي كان 

ــايب ، ج8  ــخ الص ــم )ت 448هـــ( ، تاري ــن ابراهي ــن ب ــن محس ــال ب ــن اله ــايب ، أيب الحس )1(   الص

امللحقــة بكتــاب تحفــة األمــراء يف تاريــخ الــوزراء ، مطبعــة اآلبــاء العيســويني ـ بــريوت .1904، ص 

448.وكانــت مــدة إمــارة ســلطان بــن الحســني )399ـ 415هـــ (.

ــة االدب  ــخ ، ط1، رابط ــة يف التاري ــة الخفاجي ــي ،الدول ــم خفاج ــد املنع ــد عب ــره د. محم )2(  ذك

الحديــث ـ مــر ، 1971م، ص 92، نــر مجاهــد منعــرث الخفاجــي ، ود.محمــد نقــا عــن ابــن اآلثــري 

ج9ص 165ـ 166.وفــرتة إمارتــه )423ـ 426هـــ(.

)3( الصــايب ، أيب الحســن الهــال بــن محســن بــن ابراهيــم )ت 448هـــ( ، تاريــخ الصــايب ، ج8 امللحقة 

ــريوت .1904، ص 448. ــويني ـ ب ــاء العيس ــة اآلب ــوزراء ، مطبع ــخ ال ــراء يف تاري ــة األم ــاب تحف بكت

حــوادث 392 ولكــن ذكــره بالتنســيب للجــد مثــال ،حســان بــن مثــال.

)4(   املصــدر الســابق ، وقــال الصــايب : هــو أمــري خفاجــة، وذكــره ابــن خلــدون يف روايــة ، وكانــت 

مــدة إمارتــه )415ـ 433هـــ (.

)5(   كأن أمرياً عىل قبيلة خفاجة للفرتة ) 440ـ 446هـ (.

ــو  ــده أب ــد وال ــة بع ــارة خفاج ــد إم ــابق ، ص452، وتقل ــدر الس ــايب، املص ــخ الص ــايب، تاري )6(   الص

ــوان بــن مثــال ) 390ـ399هـــ (. طريــف عل

)7(   توىل إمارة خفاجة للفرتة )426ـ 438هـ (.
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ــه) 363ـ  ــع لل ــايس الطال ــة العب ــة وواله الخليف ــىل خفاج ــرياً ع أم

ــايس ) 334ـ 363هـــ(  ــدر العب ــن املقت ــه ب ــع لل ــن املطي 381هـــ( ب

اإلمــارة  عــىل الكوفــة، فهــذا نــص كتــاب تقليــده األمــرة السياســية: 

مــن الخليفــة العبــايس، أليب طريــف عليــان الخفاجــي، مــن انشــاء 

هــال الصــايب :

كتــاب الخليفــة العبــايس الطالــع للــه بتوليــة األمــري أبــو طريــف 

عليــان بــن مثــال الخفاجــي عــىل واليــة الكوفــة ومــا حولهــا 

ســنة)374هـ(.

))قــد رأينــا تقليــدك أطــال اللــه بقائــك ،الحايــة عــىل الكوفــة 

ــكونا  ــك ،وس ــهامتك وغنائ ــة بش ــا ، ثق ــري معه ــا يج ــا وم وأعاله

ــك ، واعتقــاداً الصطناعــك ،وحســن ظــن بــك  إىل اســتقالك ووفائ

يف شــكرك مــا يســدى إليــك ، ومقابلــة مبــا يحــق عليــك مــن األثــر 

ــوىل ـ  ــتكفاه، فت ــا تس ــد في ــام الحمي ــواله ، واملق ــا ت ــل في الجمي

أيــدك اللــه ـ ذلــك مقدمــا تقــوى اللــه ومراقبتــه ،ومســتمدا توفيقه 

ــالكها  ــابلة يف مس ــاكنها ، والس ــة يف مس ــرس الرعي ــه ، واح ومعونت

ــب  ــا ، وأطل ــث جميع ــل العب ــه أه ــك ونواحي ــن عمل ــع ع ،وأدف

طلبــا شــديدا ، واطرقهــم يف مكامنهــم ،وتولــج عليهــم يف مكانهــم ، 

وتــكل مبــن تظفــر بــه اتــكاال، ليقيــم حكــم اللــه عليــه وحــدوده يف 

أحكامهــم ، وامنــع قويهــم مــن تحيــف املضعــوف ورشيفهــم مــن 

اســتضافة املــروف ، وأوليهــم عدلــك وحســن ســريتك واســتقامة 

ــك دوام  ــي ل ــرك ،ويقت ــه ذك ــب ب ــه شــكرك ،ويطي ــا يصــل علي م

ــة . ــة وتضاعــف العناي الوالي
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واعلــم بأنــك فيــا وليتــه مــن هــذا اآلمــر متضمــن للــال والدم 

ــكل مــا يهمــك مــن ذمــة ومحــرم ، فليكــن اجتهــادك  ،ومأخــوذ ب

يف الضبــط والحايــة ،واحرتاســك مــن االهــال واالضاعــة بحســب 

ذلــك ،واكتــب بأخبــارك عــىل ســياقها واثــارك بأوقاتهــا ،ليضــل لــك 

االحــاد عليهــا ،واملجــازاة عنهــا ، إن شــاء اللــه تعــاىل(()1(.

إّن الفــرتة الزمنيــة بــني الجــد األعــىل خفاجــة وأبــو طريــف بــن 

مثــال حــوايل 350ســنة ، أي أن فــرق األجيــال املفــروض يكــون مثانية 

أو تســعة أســاء ، وحلقــات تسلســل نســب  أبــو طريــف ونســب 

األمــري أبوطريــف الــذي كان مــن اربــاب الســيف والجــاه، وممــن 

ــود  ــاب العه ــن أرب ــية م ــة العباس ــوان الخاف ــم يف دي ــب له يكت

وفقنــا لتحقيقنــا  عــىل هــذا النحــو :  علــوان أو عليــان أبــو طريــف 

بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن 

بــن الصحــايب الربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة .

ــا   ــاُن عـــقبـــــ ــاُن حس ابَن حـــــــــليٍم ينفعـــــــــــــــــــــا*عليـــــــــــــ

منيــع أبــــــــو الفتيان لقبــــــــــــــــا*حســاُن مــــــــــــــولـــــــود يعقبــا  

ــا   ــع ينجب ــان مني ــو الفتيـــــ هكـــــــــــــــذا االسم تـــــــــــــوارثا*أبـــــــــ

ــا   ــن حسانــــ ــعٍ بــــــ ــُن مني ــٌع اب ســمى حسان مـــــــــــــجـــــــــــددا*مني

حســان بــن ابــو طريــف علــوان  اســم ثابــت يف مصــادر التاريــخ 

ــان  ــو الفتي ــمية  أب ــذه التس ــا به ــه  نص ــع ابن ــري م ــن األث ــره اب ذك

)1(   القلقشــندي ، صبــح االعــى ، املطبعــة االمــريةـ  القاهــرة ، املجلــد العــارش ، ص362ـ 364، وعنــه 

خاشــع املعاضيــدي ، دولــة بنــي عقيــل يف املوصل ، مطبعــة شــفيق ، 1969م، ص 70ـ 72. 
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ــه)2(.  ــدون يف تاريخ ــن خل ــره  اب ــك ذك ــن حســان)1(، وكذل ــع ب مني

ومنيــع بــن منيــع أبــو الفتيــان بــن حســان ، وتحــدث عنــه مــؤرخ 

خفاجــة االول د. محمــد عبــد املنعــم خفاجــي نقــاً عــن الحــوادث 

التــي ذكرهــا ابــن األثــري وابــن خلــدون)3(.

ــا فيــا  ــداً ســاه حســان ، وأرشن ومنيــع الثــاين هــذا أعقــب ول

ســلف بــأن التكــرار النمطــي باألســاء أمــر طبيعــي وعنــد العــرب 

هــذه عــادة مألوفــة  . ولكــن حســان الحفيــد غــري مذكــور يف 

املصــادر التاريخيــة القدميــة ، لكنــه ذكــر يف بعــض مشــجرات 

خفاجــة التــي هــي غــري دقيقــة يف بعــض األســاء يف حلقــات 

ــال  ــري يف األجي ــم وتأخ ــاك تقدي ــداً ، فهن ــبي تحدي ــل النس التسلس

متــت مناقشــته وتفصيلــه يف بحثنــا عمــود نســب خفاجــة إىل ادم 

،إال أن هــذا ال يعنــي نفــي بعــض األســاء املتفــق عليهــا يف تلــك 

املشــجرات ، ومــن بــني هــذه األســاء الحفيــد حســان بــن منيــع 

ــن مثــال . ــو طريــف ب ــن أب ــن حســان ب ــع ب ــان مني ــو الفتي ــن أب ب

ــا   ــد أعقبـــــــــ ــان الـحفيـــــــــ ــا*حس ــه إطاق ــىل نجلـــ ــام ع رضغـــــــــ

عازمـــــــــا    لآلســم  لعقبـــــــــــه عـــــــــــامر أطـــــــاقا*رضغــــــــــام 

)1(   انظــر ابــن األثــري، عــز الديــن الجــزري )ت 630هـــ(، ،الكامــل يف التاريــخ  ،مراجعــة وتصحيــح  

ــان ( لســنة 1987م، ،  ــريوت لبن ــة )ب ــب العاملي ــاق ،الطبعــة االوىل ،دار الكت د. محمــد يوســف الدق

ج8 ص 155.

ــدأ  ــوان املبت ــدون، املســمى دي ــن خل ــخ اب ــدون )723ـ 808هـــ (، تاري ــن خل ــد الرحمــن ب )2(   عب

ــل  ــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن االكــرب ، ضبــط االســتاذ خلي ــخ العــرب والربب والخــرب يف تاري

ــان ،)2000م(.، ج 4 ، ص634. ــريوت ـ لبن ــر ،ب ــهيل زكار ، دار الفك ــة د. س ــحادة ، مراجع ش

)3(   أنظــر د.خفاجــي ، الدولــة الخفاجيــة يف التاريــخ ، ص 93 ، نقــا عــن ابــن خلــدون ج 4ص 278ـ 

279، ابــن االثــري ج9ص 224.
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نـــجلــــــــه   العــــــراقيني  قــره*ســلطان  بكــــربـــــــــــاء  األخيــر 

ــا*بثاثـــــــــِة اســاء تلــــــقبــــــــــا    ــميه األنجعـــــــــــــ ــُر تس مــــــ

تســميا    خــــــــواجــــــــــًة  ــا*تونــُس  ــن تخاصمــــــــــ ــد م ــرم عن األخـــ

عامــر )ســلطان العراقيــني ( هــو محمــود األخــرم  ووالــد عامــر 

ــادر  ــة ومص ــرية الهالي ــا يف الس ــر كاه ــام  وذك ــك رضغ ــو املل ه

ــا  ــي ذكرته ــرية الت ــخ .والس ــان يف التاري ــان ثابت ــة)1( فاالس خفاج

ــود  ــىل وج ــتدالل ع ــا اس ــب  وإمن ــات النس ــنداً يف إثب ــرب  س ال تعت

األســاء . ومــا يجــب التنويــه لــه قبــل الخــوض يف هــذا املوضــوع 

ــب  ــددة النس ــة متع ــجرات خفاج ــن مش ــري م ــو أْن الكث ــم ه امله

وأبنــاء القبيلــة يظنــون عامــرا هــو عامــر بــن خفاجــة وهــذا تصــور 

غــري صحيــح فــإن الفــرق بــني عامــر بــن رضغــام وعامــر بــن خفاجة 

حــوايل خمســة قــرون تقريبــاً.

ــن  ــر ب ــد املنعــم خفاجــي حــول عام ــح د. محمــد عب  أن ترجي

رضغــام وقــال هــو محمــود اآلخــرم ترجيحــا صحيحــا لجملــة 

ــاور قــد ســبقه يف كتابــه معجــم  أســباب ، ولعــل  املســترق زامب

ــة 210  ــامي ، صفح ــخ االس ــة يف التاري ــاب واآلرسات الحاكم األنس

رقــم 127 بنــو خفاجــة ، حيــث مل يــرح باســم األمــري عامــر بــن 

ــىل  ــم ع ــة وحاك ــخصية معروف ــو ش ــي وه ــام الخفاج ــك رضغ املل

ــده ، لكــن ذكــر محمــود األخــرم دون أن ينســبه  العــراق هــو وال

ــة  ــي )الدول ــم خفاج ــد املنع ــد عب ــايب د. محم ــي ))كت ــم خفاج ــد املنع ــد عب ــايب د. محم )1(   كت

الخفاجيــة والخفاجيــون يف التاريــخ( ومذكــرات مجاهــد الخفاجــي التــي كتبــت ســنة 1998 ونــرت 

ــف  ــريب يف الصح ــي والع ــام العامل ــة يف اإلع ــخ خفاج ــن تاري ــرت ع ــرات ن ــي أول مذك 2005 وه

ــة. ــع االلكرتوني واملجــات واملواق
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لثــال أو أحــد أوالده ، وهــذا يــدل عــىل تأييــد  الرتجيــح املذكــور 

ــح . رغــم عــدم التري

إما األسباب التي نعتقدها ، فهي :

1.عــدم ذكــر اســم والــد محمــود يف املصــادر القدميــة ، وكذلــك 

مل يســتطع املؤرخــون املعــارصون أثبــات ذلــك بــدون فرضيــات.

ــارة ،  ــىل اإلم ــة ع ــني أوالد العموم ــادة ب ــات ح ــود خاف 2.وج

ــه رجــب  ــع أمــرياً عــىل خفاجــة ومــن بعــده ابن فــكان األمــري مني

بــن منيــع ، وخلعــه الســلطان طغرلبــك وســلمها ملحمــود اآلخــرم 

يف عــام 452هـــ يــدل عــىل وجــود تلــك الخافــات التــي تعتــرب أحــد 

دواعــي تغــري االســم امــام الســلطان والخصــوم مــن غــري خفاجــة 

عــىل األقــل.

3.خــروج األمــري محمــود عــن الــوالء لبنــي العبــاس ســنة 

ــة الفاطمــي املســتنر  ــه للخليف ــاء إمارت ــه أثن )447هـــ (  وخطاب

باللــه  صاحــب مــر وصــار يف طاعتــه ، داٍع أخــر لتغــري اســمه مــن 

ــود .  ــر إىل محم عام

4.أنّــه مبجــرد التأمــل بقيــام امللــك رضغــام وولــده األمــري 

ــال  ــود بقت ــري محم ــاركة األم ــدم مش ــم ، وع ــة األعاج ــر مبقاتل عام

ــال  ــم قت ــراك ، ث ــا بعــد واألت ــل الفــرس في البساســريي أي مل يقات

األمــري عامــر لصالــح الهاليــني يف تونــس ، كل ذلــك يــدل عــىل أنــه 

رجــل ســيايس يتــرف حســب مــا تقتــي املصلحــة ، ويســتخدم 

ــة  ــي موجب ــذه دواع ــة ،فه ــايل الدق ــا ع ــا أمني ــه حس ــع خصوم م
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لتخفــي بأســاء مســتعارة ،فمــرة الخواجــة وتــارة األنجــع وأخــرى 

محمــود األخــرم)1( ، فعامــر بــن رضغــام  هــو األمــري محمــود األخــرم 

ــه. ــة بصحت ــا تام ــؤرخ خفاجــة األول ، وقناعتن ــح م عــىل ترجي

أوال*أربـــــعـــــــــة أوالٍد أعـــقبــــــــــا    ســيف  الــــعـــــــــــــــراِق  يف 

ثانيـــــا الشــام  يف  ــيُف األوال*ثــــــاثـــــــــــة  نا س ــدُّ جــــــــــــــــــــــــ

مــا نفهمــه مــن تــداول الســرية الهالليــة عــن األمــري عامــر بــن 

امللــك رضغــام بأنــه رجــل مــزواج، هــذا حســب كالم رضغــام والــد 

ــة  ــات شــعرية باللغــة البدوي ــك يف أبي ــث عــر عــن ذل عامــر حي

ــه  ــاء رحلت ــة يف العــراق أثن ــه تــرك ثالثــني حليل الدارجــة فقــال أن

ــة مــع الخفاجــي عامــر  ــرد يف قصــة الهاللي ــي هــالل)2) وي مــع بن

ــا نصــه  ــه شــوال م ــام وأم ــوه رضغ ــا أســتأذن أب صفحــة 48 عندم

ــه وأرص  ــه أوالد . ويف هــذه القصــة نفســها اعتــذر عامــر ألبي : ول

عــىل الذهــاب ثــم تــرك لــه أوالده وأخــذ معــه ابنتــه ذؤابــة 

ــك  ــة رجــل مــن قومــه ، فضــال عــن ذل ــع مائ ــه مــي وأرب وزوجت

أغلــب روايــات   مشــجرات أبنــاء خفاجــة ممــن يعــودون بنســبهم 

إليــه يذكــرون أســم ابنــه )ســيف)))) ،أمــا أوالده الثالثــة يف الشــام 

)1(   حاولنــا ذكــر ملخــص الحــوادث التاريخيــة كونــه بحثــا نســبيًا وليــس بحثـًـا تاريخيًــا ، ومــن أراد 

املزيــد مــن تفاصيلهــا مراجعــة د. محمــد خفاجــي، الدولــة الخفاجيــة يف التاريــخ ، ص 93ـ94 ومــا 

بعدهــا، د. محمــد عبــد املنعــم خفاجــي أســتخرج تلــك الحــوادث نقــاً عــن ابــن األثــري مــن كتــاب 

الكامــل يف التاريــخ ج9وج 10.

ــم  ــزواج الدائ ــة ال ــد أربع ــا القص ــل فرمب ــة ال يعق ــني زوج ــن ثاث ــر م ــري عام ــر زواج األم )2(   أم

ــل مــى عــىل  ــة ،ب ــن الجاهلي ــم يكــن عــره يف زم ــا ملكــت اليمــني فل ــات جــواري أو م واألخري

ــرون. ــة ق ــام خمس اإلس

)3(   راجــع بحثنــا عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، مصــدر ســابق ، ص 18 ســيف مذكــور يف الروايــة 

املتواتــرة لنســب املؤلــف.
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ــص )1)  ــو خري ــرية الب ــن عش ــن أرسة م ــا ع ــم يف بحثن ــا له فتطرقن

إىل أنهــم ثالثــة عــار ورضغــام و عجــاج حســب مصــادر العشــرية 

املذكــورة يف ســوريا )2)، والبــو خريــص مــن ذريــة عــار بــن األمــري 

عامــر بــن رضغــام))). وخفاجــة مســكنه التــي منهــا رئيــس عشــائر 

ــام  ــة رضغ ــن ذري ــف م ــل العري ــيخ فيص ــوريا الش ــة يف س خفاج

بــن األمــري عامــر بــن رضغــام . وذكــر د. محمــد خفاجــي ترصيــح 

ــن عامــر عــىل حــد  ــه مــن ســاللة رضغــام ب ــف بأن الشــيخ العري

قــول الشــيخ فيصــل)4) .

وعجاج ال عقب له . 

)5( الذيــن أوالد عمومتهــم يف  ويف ســوريا خفاجــة املعتــوق 

ــح د.  ــو خريــص مــن خفاجــة ، تصحي ــد مــن الب )1(   أنظــر: مجاهــد منعــرث منشــد ، أرسة آل عبي

ــاب )1428(. ــم الكت ــوم النســب ، رق ــة عل ســعد الحــداد ، مكتب

)2(   تطرقنــا يف بحــث أرسة آل عبيــد مــن البــو خريــص مــن خفاجــة إىل عــوارف خفاجــة ومصادرهم 

ومشــجر عشــريتهم الــذي خطــه املــؤرخ عبــاس الرويــي ســنة 1963 بالتفصيل .

)3(   ترتبــط عشــرية البوخريــص بالجــد خشــان الــذي أعقــب جاســم وأوالده هــم ) حــاج ومرعــي 

ونجــم ( .وهــذا تسلســل نســبه : خشــان بــن محمــد بــن غنــام بــن رضغــام بــن مريــي بــن مهنــا 

بــن خلــف بــن مصطفــى بــن طــرودي بــن إبراهيــم بــن ســليان بــن عــي بــن حســان بــن رفاعــة 

بــن عامــر بــن زيــاد بــن غالــب بــن محمــود بــن صالــح بــن عبداللــه )الــرز( بــن عــار بــن عامــر بــن 

رضغــام بــن حســان بــن علــوان او عليــان ابــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن 

بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع بــن معاويــة االغــر بــن خفاجــة .

)4( )(ذكــر د. محمــد عبــد املنعــم خفاجــي مــن ســالة األمــري عامــر بــن رضغــام يف وقتنــا املعــارص 

ــو  ــذا النح ــىل ه ــاء ع ــرة أس ــداده ع ــن أج ــظ م ــد 1919م ويحف ــف موالي ــل العري ــيخ فيص الش

ــى  ــن عي ــن امللحــم ب ــف ب ــن عري ــى ب ــن عي ــن مــوىس ب ــدي ب ــن الشــيخ حمي الشــيخ فيصــل ب

ــا بــن ناعــس بــن نــارص بــن محمــد ، انظــر الخفاجيــون يف التاريــخ ، مصــدر ســابق ، ص  بــن ضاي

ــذا البحــث. ــف ه ــع مؤل ــون م 85،والزال أوالده يتواصل

)5(   إنَّ املعتــوق يف العــراق يلتقــون مــع املعتــوق يف ســوريا بالجد عواد ، فهذا تسلســل نســب شــيخ 

خفاجــة املعتــوق يف ســوريا: عبيــد بــن عيــى بــن عبيــد بــن حســني بــن حمود بــن محمد بن شــهاب 

بــن عمــر بــن جــواد بــن عــواد بــن معتــوك ، اما نســب شــيخ املعتــوق يف العــراق : ابراهيم بــن رومي 
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العــراق املوصــل، فهــم مــن ســيف بــن عامــر بــن رضغــام . ومــا 

تقــدم مــن الــكام ومــا هــو مذكــور يف مصــادر خفاجــة الخاصــة)1( 

ــة  ــىل أربع ــا ع ــة )2( عرثن ــا الخاص ــائرها ومصادره ــجرات عش ومش

ــار  ــيف وع ــم: س ــام ه ــن رضغ ــر ب ــري عام ــب األم ــن صل أوالد م

ــن . ــاك أخري ــامل هن ــه الع ــاج . والل ــام وعج ورضغ

أحمــــــــَد ليعقــــــــب محمـــــــدا*ســيُف بــُن  عــــــــامــــــــِر أعقبــا     

عـــــــامِر بِن محمـــــــــــــــٍد نعــده*مـــــحمٌد نجلــــــــــــُه كاسم جـــــده      

هكــذا : عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بن ســيف بــن األمــري عامر 

وبهــذه األســاء انتهــت حلقــات التسلســل املعتمــدة يف املصــادر 

ــة  ــرة)3( واملصــادر الحديث ــة املتوات ــة الرواي القدميــة ودخلــت مرحل

ومشــجرات القبيلــة مــع االجتهــاد الشــخيص، املســتنبط مــا 

ذكرنــا . أن حلقــة األســاء املذكــورة ذكــرت يف مشــجرات خفاجــة، 

بــن صالــح بــن عبــد بــن مطــرود بــن رشايب بــن جامــوس بــن عامــر بــن بايزيــد بــن جــواد بــن عــواد 

بــن معتــوك. ووالــد معتــوق أو معتــوك هــو ســعيد أي معتــوق بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــر بــن 

مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن احمــد بــن ســيف بــن اآلمريعامــر..

)1(   مصــادر خفاجــة الخاصــة: د. محمــد خفاجــي ، الخفاجيــون يف التاريــخ ، الدولــة الخفاجيــة يف 

التاريــخ . الباحــث مجاهــد منعــرث الخفاجــي ، مذكــرات مجاهــد الخفاجــي ، مكتبــة علــوم النســب ، 

رقــم الكتــاب )1254(، عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب ) 1250(، 

قبيلــة خفاجــة يف بــاد الشــام ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب)1383(. أرسة آل عبيــد مــن البــو 

خريــص مــن خفاجــة ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب) 1428(.

)2(   مصــادر عشــرية البــو خريــص هــي: أدهــم الجنــدي ، مجلــة العمــران ، العــدد 39و40، دمشــق 

ــوريا  ــص يف س ــو خري ــرية أب ــة عش ــة خفاج ــي ، قبيل ــد مدلج ــد املجي ــاب عب ــد الوه ، 1971م ، عب

والعــراق.، طبــع دمشــق ، 2015م، عمــر صليبــي ، لــواء ديــر الــزور، الطبعــة األوىل ، دار العلــم ،1997 

م، مشــجر املــؤرخ نســابة البــو خريــص عبــاس الرويــي ، 1963.

)3(   راجــع بحثنــا عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، مصــدر ســابق ، ص 6ـ 12 ، ملعرفــة مفهــوم الروايــة 

وتفاصيــل روايــة نســب املؤلف .
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لكنهــا ليســت بالرتتيــب الصحيــح فهنــاك تقديــم وتأخــري يف الجيــل 

وانقطــاع يف بعضهــا، ولكــن مــا يجــب اإلشــارة إليــه هــو دقــة عمود 

نســب عــي الفضــل زعيــم قبيلــة خفاجــة عمــوم لحلقــة األســاء يف 

بدايــة عمــوده النســبي)1( وعمــود نســب خفاجــة الــزور)2( حلقــة 

األســاء يف البدايــة)3( والوســطية يف ذكــر والــد مثــال باالعتــاد عــىل 

)1(   الشــيخ عــي ) 1825مـ  ت 1930م ( بــن الشــيخ فضــل بــن الشــيخ صالــح بــن محمــد بــن نــارص 

بــن راشــد بــن مالــك بــن عامــر بــن حمــود بــن عبــد ســيد قومــه بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــر 

بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن األمــري 

عامــر. وســيتم التطــرق إىل روايتــه فيــا بعــد.

)2(   أخــربين الشــيخ محمــد غــايل جاســم شــيخ عشــرية الشــحيل التــي هــي أحــد فــروع خفاجــة 

ــزور، وكان  ــب ال ــظ نس ــن كان يحف ــو م ــد 1936م ه ــن موالي ــايل م ــيخ غ ــده الش ــأن وال ــزور ب ال

ــذي علمــه جــده حفــظ نســب  ــه جاســم بعمــر عــر ســنوات ال ــه وابن ــه وعمومت ــه أخوت بصحبت

عشــريته فذكــره يل وصورتــه فيديــو ونرتــه يف مواقــع خفاجــة الرســمية فقــال: جاســم بــن محمــد 

بــن غــايل بــن جاســم بــن حســني بــن خليــف ســامل بــن بليــل بــن شــحيل بــن عبــد اللــه بــن خزعــل 

بــن كديربــن بديــر بــن عــي بــن رساج بــن برصــم الخفاجــي وهنــاك أجيــال مل تذكــر وهــي مدونــه. 

عنــدي يف االرشــيف مــن لســان املرحــوم الشــيخ غــايل فصحيــح العمــود لولدنــا جاســم عــىل هــذا 

النحــو : جاســم بــن محمــد بــن غــايل بــن جاســم بــن حســني بــن خليــف بــن ســامل بــن بليــل بــن 

شــحيل بــن عبــد اللــه بــن بــن نجــم بــن كركــوش بــن خزعــل بــن نوفــل بــن مشــلح بــن كديربــن 

بديــر بــن عــي بــن زور بــن رساج الثــاين بــن حمــد بــن نجــم بــن عبــد بــن عــي بــن رساج األول 

بــن برصــم الخفاجــي.

)3(   ذكــر نســب خفاجــة الــزور بروايــة ذكرناهــا يف عمــود نســب خفاجــة إىل آدم عــىل هــذا النحــو: 

رساج بــن برصــم بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن 

أحمــد بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن منيــع بــن حســان بــن مثــال 

بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن ...انظــر بحثنــا املذكــور، ص 13. واتصلــت باملــؤرخ الشــاعر أبــو 

حيــدر الخفاجــي مــن خفاجــة الــزور الــذي لديــه كتــاب يــدون فيــه تاريــخ خفاجــة فســألته عــن 

العمــود املعتمــد للشــيخ فأرســل هــذا: عبــد الكريــم الــرايض املنــوخ بــن هــزاع بــن عبــاس بــن عــي 

بــن حســن بــن عبــد الواحــد بــن زور بــن رساج الثــاين بــن حمــد بــن نجــم بــن عبــد بــن عــي بــن 

رساج األول بــن برصــم بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن األمــري حســني بــن 

فــاح بــن عامــر بــن األمــري رضغــام بــن األمــري محمــود االخــرم بــن األمــري حســان بــن األمــري منيــع 

أبــو الفتيــان بــن منيــع بــن األمــري حســان بــن األمــري مثــال الخفاجــي بــن مهــدي بــن ســلان بــن 

حــزن بــن الربيــع بــن ســنان بــن الربيــع بــن قيــس بــن معاويــة بــن حــزن بــن خفاجــة . ورغــم وجود 
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ابــن مأكــوال يف االرتيــاب وهــذا يــدل عــىل الدقــة الجزئيــة . وهــذه 

الحلقــة نوهــت عنهــا بــرح وايف يف بحــث عمــود نســب خفاجــة 

ــم  ــور الله ــا املذك ــىل بحثن ــاد ع ــا باالعت ــزم به ــا أج إىل آدم وحالي

ــك  ــة قدميــة عــارصت تل ــد يف مصــادر تاريخي ــل جدي ــر دلي إال ظه

الحقبــة الزمنيــة . 

وفــــــــــاح حســني ينجبــــــــــــــــا*وعـــــــــــامرا فـــــــــــــاح يعقبــا    

ــا    ــاِح تزعمـــ ــُن فــــــــــــ ــنُي ب خفــــاجـــــــَة العـــــــــراق أجمعــــا*حس

بـــــــــــــــرأسه   األمـــــــرُي  اسم لصلبـــــــــــــــــه كـــــــــــجده*حســنُي 

ــا   ــامرا تيمًنــــــــــــ ــمى عــــــــــ فــــأ نــــــــجب جـــــــــــديد مالكا*س

ــا      ــامر أعقبـــــــ ــن عـــــــ ــالك ب عمــــــــــــــــــرو لينجــَب عـــــــامرا*مــــ

ــكا       ــن مال ــرو ب ــن عم ــامر ب ــل املشــجرات تتفــق وتجمعــا*عـــــــــــ كــــــــ

عقــب عامــر هــو األمــري حســني بن فــاح اســم ثابــت يف املصادر 

التاريخيــة وكان يف عهــد املغــول ذكــره الســيوطي يف كتابــه تاريــخ 

ــه )661ـ 701هـــ ()1(  ــر الل ــم بأم ــة الحاك ــوع خاف ــاء موض الخلف

وتطــرق لــه الباحــث العراقــي املحامــي عبــاس العــزاوي يف كتابــه 

ــر جــده  موســوعة عشــائر العــراق)2(، لكــن االنقطــاع يف عــدم ذك

بعــض املاحظــات عــىل هــذا العمــود كرفــع ســيف وأحمــد ووضــع حســني بــن فــاح ابنــا لعامــر 

بــن رضغــام والفــرق بينهــا مائتــا ســنة تقريبــاً وســنتطرق لذلــك فيــا بعــد ،إال أنــه يتصــف ببعــض 

الدقــة يف حلقــات معينــة والروايــة األول أصــح مــن هــذه.

)1(   انظــر قصتــه يف بحــث عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، مصــدر ســابق ، ص 14نقــا عــن 

الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر )849ـ 911هـــ ( ، تاريــخ الخلفــاء ،ط2،وزارة 

ــر )2013م(، ص 725. ــامية ،قط ــؤون اإلس ــاف والش األوق

ــراق ، ط1  ــزاوي موســوعة عشــائر الع ــاس الع ــا عــن عب )2(   راجــع املصــدر الســابق ، ص 14 نق

ــاب تاريــخ  ــد الثالــث ص 109 ويف كت ــان )2005م (،املجل ــة للموســوعات ،بــريوت لبن ــدار العربي ، ال

ــف. ــني ج 1وج2 لنفــس املؤل ــني احتال العــراق ب
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ــة  ــة خفاج ــىل مضبط ــاد ع ــل باالعت ــاح الخل ــاين إىل إص ــا دع م

ــات  ــل يف أبي ــة التسلس ــل حلق ــا)1( . وتكتم ــدرا حديث ــك مص وكذل

األرجــوزة عــىل هــذه الصــورة : عامــر بــن عمــر أو عمــرو بــن مالــك 

بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر.

  أن جميــع مشــجرات خفاجــة القدميــة والحديثــة تتفــق عــىل 

)عامــر بــن عمــر أو عمــرو بــن مالــك بــن عامــر( حتــى ذكرتهــم 

بعــض املصــادر الحديثــة)2( التــي اقحمــت يف تسلســل نســب 

ــر)4(  ــم أخ ــر أحده ــا)3( ومل يذك ــم إقحام ــل اس ــي الفض ــيخ ع الش

ــظ األنســاب  ــون بحف ــة مولع ــرون املاضي ــا وأن العــرب يف الق عل

ولهــم مهــارات مشــهورة يف حفــظ األنســاب ،فــكان املــرء ينســب 

ــرث. ــال أو أك ــرة أجي إىل ع

أوالده سعيــــــــد وبـــــــــــــــرصا*اثنــان لـــــــــعامـــــــــــر))( معـــــرفا  

)1(   املضبطــة لخفاجــة بغــداد يف العــام 2001م ، ينظــر : بحــث عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، 

مصــدر ســابق ، ص 15، واملصــدر الحديــث هــو حســني حاجــم النــوارص ،معجــم النــارصي )نســب 

ــة  ــة ـ العــارة (،)الطبعــة الثاني ــة البــرة ـ النارصي ــة )املنطقــة الجنوبي ــخ ( العشــائر العراقي وتاري

ـ2009م( ، ص61.

)2(   جبــار عبــد اللــه الجوبــرياوي ، عشــائر الفــرات االوســط والجنويب يف الحلــة والديوانية والســاوة 

والنارصيــة ،مطبعــة األديــب البغداديــة ،بغــداد )1992م(، ص 121، حســني حاجــم النــوارص ،معجــم 

ــة،ط2.  ــائر العراقي ــوعة العش ــري ، موس ــن العام ــد الحس ــبق، ص61 ، ثامرعب ــدر س ــارصي ،مص الن

توزيــع مكتبــة النهضــة بغــداد ، طبعــة القاهــرة ،) 2009م( ، ج4ص 65 .

)3(   املصــادر الحديثــة يف الهامــش الســابق ذكــرت يف حلقــة تسلســل نســب زعيــم خفاجــة اســم 

)ســلطان( وال أصــل لــه يف الروايــة املتواتــرة ومشــجر العــي وســألت كبــار الســن فقالــوا ال وجــود له .

)4(   الباحــث جبــار عبــد اللــه الجوبــرياوي يف كتــاب عشــائر الفــرات األوســط والجنــويب عــرض عــن 

ذكــر نــارص يف نســب عــي الفضــل وهــو جــده و شــخصية معروفــة وشــائعه ذكــره عبــاس العــزاوي 

وموجــود يف الروايــة املتواتــرة ويحفظــه أحفــاد الشــيخ ..

)5(    مــن املرجــح وحســب املشــجرات هنــاك أعقــاب أخريــن لعامــر هــم زيــد ودبيــس وخفــي 

ــم الصــواب . ص 11. ــه يعل ومحمــد كأخــوة لســعيد وبرصــم . والل
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ســعيد وبرصــم أعقــاب عامــر معروفــني ومشــهورين عنــد أبنــاء 

ــة  ــائر العراقي ــادر العش ــجراتهم ومص ــم مش ــة ذكرته ــة خفاج قبيل

التاريخيــة الحديثــة وهنــاك بعــض االختافــات يف القــول بــأن 

ــى  ــول ال ترق ــذه األف ــا إال أن ه ــس أيض ــم والعك ــن برص ــعيد ب س

ــث  ــة حدي ــت صح ــند روايئ يثب ــرد كام دون س ــي مج ــل وه لدلي

مــن ابــن مــن وهــذا مــؤرش يظهــر اضطــراب ذاكــرة حفــظ القائلــني 

مــن ناحيــة حلقــة األســاء . ولذلــك اعتمدنــا عــىل الروايــة املتواترة 

يف نســب شــيخ عمــوم خفاجــة الشــيخ عــي الفضــل)1( واملصــادر 

ــبي  ــله النس ــم يف تسلس ــر برص ــن ذك ــت ع ــي عرض ــة الت الحديث

ــا  ــة مــن برصــم حســب م ــس كل القبيل ــه لي ــدل عــىل أن وهــذا ي

يدعــي البعــض خصوصــا هنــاك مــن عشــائر خفاجــة مــن يحفــظ 

تسلســله إىل عامــر وبــني الحلقــات يــرد برصــم دون ســعيد ال ابــن 

ــس بالــرورة أن يكــون مــن برصــم املقصــود  ــا لي ــد وهن وال كوال

ــيم ،  ــم كاآليت : خش ــي ه ــدي الخفاج ــب مه ــم د. طال ــا ذكره ــب م ــر حس ــد العام ــاب محم وأعق

هشــيم، تريــم ، صــال، عبيــد، ســلان، عاشــك ، أجنــايت . ســعدان ، أعبيــد ، تليثــي ، أنظــر د. طالــب 

ــا  ــخ والنســب ، ص 150. ومتــت مناقشــة هــذا املوضــوع يف بحثن ــة خفاجــة التاري الخفاجــي ، قبيل

ــُد بـْـن َعاِمــُر بـْـن ُعَمــِرو  رفــع االرتيــاب ص 19 . والتسلســل النســبي ملحمــد عــىل هــذا النحــو : ُمَحمَّ

ــُد بـْـن اِْحَمــْد بـْـن َســيِْف بـْـن َعاِمــُر  ــنْيِ بـْـن فـَـَاَِح بـْـن َعاِمــُر بـْـن ُمَحمَّ بـْـن َمالـِـُك بـْـن َعاِمــٍر بـْـن  ِحسَّ

َصاِحــُب قَــْرِ االخيــر الَْمْعــُروَف ِباأْلَمــريِ َمْحُمــوَد األخــرم بْــن رِضَْغــاِم بْــن ِحَســاِن بْــن َمِنيــُع بْــن 

اِن أو َعلِيَّــاِن أبــو طَِريــَف بـْـن مُثـَـاِل بـْـن َمْهــِديُّ بـْـن ُســلََّاِن  أبــو الَْفِتيَّــاِن َمِنيــَع بـْـن ِحَســاِن بـْـن ُعلـُـوَّ

ــَة( .  ــن َخَفاَجــَة) ُمَعاِويَ ــِة االغــر بْ ــن ُمَعاِويَ ِبيــَع بْ َحــايِبِّ الرَّ ــن الصَّ ــن ُحــزِْن بْ ــن َرِبيــعِ بْ ــن ُحــزِْن بْ بْ

رأجــع املؤلــف ، رفــع االرتيــاب عــن نســب وتاريــخ ذريــة محمــد العامــر الخفاجــي ، مكتبــة علــوم 

النســب )لنــدن( ، رقــم الكتــاب )2262( . ص 50.

)1(   ذكــره الشــيخ عبــد املهــدي )1900ــــ ت 1975م( بــن الشــيخ عبــد الحســني بــن الشــيخ حســن 

الشــيخ مطــر بــن ســحاب بــن صالــح بــن محــزم بــن ســعدون بــن خنجــر بــن محــزم بــن ســيلة بــن 

نــارص بــن عليــوي الخفاجــي يف كتابــه ذكــرى علمــني مــن آل مطــر ، ط1 ، النجــف األرشف ، 1957م 

، تحقيــق ودراســة مجاهــد منعــرث منشــد ، ذكــر نســب الشــيخ عــي الفضــل يف ص 39هامــش 38.
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ــس إال)1(.  ــة لي ــأوالد العموم ــن ب ــاين تيم ــم ث ــه اس ــة فلعل يف الحل

ويف أرشــيفي هنــاك قــول للراحــل حنتــوش املحيميــد مــن معمــري 

القبيلــة مــن عشــرية خفاجــة الــزور يســكن املحاويــل حيــث 

يقــول: إن برصــم جــد عشــائر خفاجــة عشــرية )البوخليــل والــزور 

والعجمــي واملعتــوق(، وأن خليــل وعبــد اللــه ومحمــد وحمــد هــم 

أخــوة ابنــاء ســيف برصــم. ويســتنتج مــن قــول املرحــوم حنتــوش 

بــأن برصــم جــد خفاجــة الحلــة)2( ويف هوامــش الصفحــات الســابقة 

ذكرنــا بدايــة عمــود نســب شــيخ خفاجــة عشــرية الــزور واملعتــوق 

. ويبــدو هنــاك أرس خفاجيــة أخــرى ترتبــط معهــم بالجــد املذكــور 

كشــيخ خفاجــة كركوك)3(وهــذا يؤيــد قــول املرحــوم حنتــوش. ولكن 

ال يعنــي كل خفاجــة ترتبــط معهــم بالجــد برصــم ، كالبهــادل مثــاً 

ــار  ــد 1947م مــن خفاجــة األنب ــه الخفاجــي مــن موالي ــد الل ــور عــادل عب )1(   كنســب أرسة الدكت

ــادل  ــم بنســابها وهــذا نصــه: ع ــة تهت ــه وهــم أرسة علمي ــن عم ــه ع ــن أبي وحفظــه عــن جــده ع

)مواليــد 1947(بــن عبداللــه )مواليــد 1905( بــن حســني )مواليــد1881( بــن عــي بــن ســليم بــن 

ــن  ــن حســني ب ــن شــبعان ب ــن بطــران ب ــن داود ب ــن ســلان ب ــن حســني ب ــن حســن ي مصطفــى ب

برصــم بــن فهــد بــن غنيمــة بــن مزيــد بــن دبيــس بــن عامــر (.ووفقــا لبحثنــا عمــود نســب خفاجــة 

إىل أدم يكــون أخــر جــد يف روايتهــم عامــر هــو: بــن عمــر بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح 

بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن عامــر صاحــب قــر األخيــر املعــروف باألمــري 

محمــود االخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن منيــع بــن ابــو الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان أو 

عليــان ابــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب 

الربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة واللــه أعلــم .

)2(  وتسلســل شــيخ عشــرية البــو خليــل هــو الشــيخ فخــري بــن منصــور بــن ســاوي بــن عافــص 

بــن خليــل بــن طرفــة بــن عبــد اللــه بــن إســاعيل بــن نصيــف بــن جاســم بــن محمــد بــن خليــل 

بــن إســاعيل بــن منصــور بــن خليــل بــن ســيف بــن برصــم .

)3(   هــو الشــيخ ثابــت بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن حــادي بــن خــر بــن خــردل بــن محمــد 

بــن كاظــم بــن دولــة بــن شــلهوم بــن ســيد بــن ذيــاب بــن محمــد بــن عامــر بــن ثامــر بــن محمــد 

ــة  ــة خفاج ــار قبيل ــدارات اخب ــوك ، إص ــة يف كرك ــف خفاج ــع للمؤل ــم. راج ــن برص ــيف ب ــن س ب

ــنة 2017، ص 5(. ــا ، لس وتاريخه



79

)1( ومــا يســتدل عليــه مــن أعمــدة النســب املذكــورة يف الهوامــش 

ــة  ــأن أعقــاب ســعيد ثاث ــة نســب الشــيخ عــي الفضــل)2( ب ورواي

هــم: عبــد ســيد قومــه وبرصــم وبهــدل هــذا الثابــت لدينــا حاليــاً. 

ــا روى   ــعيد كمـــــــ ــا س أيب عــن الـــعـــــــــــــوارف تـــــرى*جـــــدنــــــ

تسلســا   عــــــــــــــوارَف  ــا*هاكهــا  ــن بشــبوش عــــــــــــــارفــ جــرب ب

عبـــــــــد املحســن بــن زويــر معمــرا*عبيــد بــن عــربة شاعــــــــــــــــــرا     

اطاعــــــــا     ملزبــان  ابـــن عي ومنشــد يــــــــؤيـــــــــــدا*والــــــــــــدي 

أن روايــة نســب الشــيخ عــي الفضــل جــاءت بروايــة متواتــرة 

ممــن عــارصوا جــده ووالــده فضــل وبــدأ الحــاج منعــرث منشــد)3( 

بكتابتهــا يف العــام 1952م مــن عــىل لســان عــوارف رجــال خفاجة)4( 

ــور  ــة إىل ك ــن الكوف ــرية م ــال العش ــل انتق ــروا مراح ــن ح الذي

واســط منطقــة التســاعني ثــم ذي قــار وعــارصوا جميــع األحــداث 

ــار الســن اىل  يف حياتهــم ووصلــت أعارهــم حســب مــا يذكــر كب

قــرن وربــع القــرن ، ورغــم وجــود بعــض األخطــاء يف حلقــة العمود 

الوســطي واألعــىل إال أنهــا تحفــه مثينــة جــدا صححنــا الخلــل فيهــا 

)1(   وهــذه حلقــة بدايــة تسلســل نســب شــيخ عشــرية البهــادل: الشــيخ مــوىس بــن محمــد بــن 

عبداللــه بــن مغنــم بــن هليــل بــن ســبتي بــن خنجــر بــن جنــام بــن بهــدل بــن ســعيد بــن عامــر 

بــن عمــر بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر.. راجــع بحثنــا عشــرية البهــادل مــن 

قبيلــة خفاجــة ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب 1398، ص 8.

ــان. وأخــوة  )2(   أعقــاب عــي الفضــل خمســة أوالد هــم: راشــد ومجــي وصكبــان وســلان ومزب

الشــيخ عــي هــا محمــد وابنــه جاســم ، وعزيــز ال عقــب لــه مــن األوالد.

)3(   والــد املؤلــف الحــاج منعــرث بــن منشــد بــن مجــي بــن عــي الخفاجــي مــن مواليــد 1938م 

وهــو مــن عــوارف خفاجــة.

)4(   عــوارف خفاجــة مــن ذُكــرت أســاؤهم يف األبيــات الشــعرية .وهــم: جــرب بن بشــبوش وعبيد بن 

عــربة و عبــد املحســن بــن زوير. ملعرفــة املزيد من التفاصيــل عنه يراجع عمود نســب خفاجة إىل آدم.
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ونوعــز التقديــم والتأخــري يف املــكان املشــار إليــه لضعــف الذاكــرة 

أو احتاليــة ســاعها لهــم بذلــك الشــكل ، وقــد متــت مناقشــة كل 

ذلــك يف بحثنــا عمــود نســب خفاجــة إىل آدم ، وأيــد هــذا العمــود 

أخــر أوالد عــي الفضــل)1( وحفيــده)2(. وروايــة تواتــر عمــود نســب 

زعيــم خفاجــة عــىل هــذا النحــو : عــن جــرب البشــبوش عــن عبيــد 

ــان عــي الفضــل  ــر عــن مزب ــد املحيســن آل زوي العــربة عــن حمي

عــن منشــد مجــي العــي عــن منعــرث املنشــد عــن املحقــق املؤلــف 

مجاهــد منعــرث .

عبد ســيد قــــــــــومه ينجبــــــــــــــا*جــــــــــــــــــــدي ســعيد اعقبـــــــا   

أوال اًو محمـــــــــــــــًدا  وحمــــــــــــوًدا جــــــــــــــدي ثالثــا*حمــــــــد 

ذكرنــا أخــوة عبــد ســيد قومــه فيــا مــى ومنــذ عهــد االحتــال 

العثــاين هــم ســلف كامــل)3( مبعنــى عشــرية يقــدر عددهــم اليــوم 

بحــوايل ســبع آالف نســمة وهــذه العشــرية)4( مــن أوالد عبــد ســيد 

)1(   أخر أوالده هو مزبان )1897م ـ ت 1983م( بن عي بن فضل، فأقر بصحته وأنه سمعه كا هو .

)2(   حفيــده هــو الحــاج الشــيخ منشــد )1910ـ ت 1998م( بــن مجــي بــن عــي، ذكــره د. محمــد 

ــن آل مطــر ، ص  ــرى علمــني م ــاب ذك ــر يف كت ــخ، ص 95 . وذك ــون يف التاري ــد املنعــم، الخفاجي عب

20، وأشــري لعاقتــه مبؤلــف الكتــاب األخــري يف أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الشــيخ عبــد املهــدي مطــر 

حياتــه وأثــاره ،الباحــث مــي هــاين عبــد نــور ، واألســتاذ املســاعد د، حيــدر جبــار عيــدان ،جامعــة 

ــة  ــة اآلداب ص 271ـ273 ، وجــاء يف هامــش الرســالة بأنهــا نســخة موجــودة يف مكتب ــة ـ كلي الكوف

الشــيخ محمــد حســني كاشــف.

ــراق ، دار  ــد الســيد ( ،أنظــر عشــائر الع ــزاوي اســم الســلف )العب ــاس الع ــي عب ــر املحام )3(   ذك

ــخ ،  ــد املنعــم خفاجــي ، الخفاجيــون يف التاري ــان ،  ص325 ، و د. محمــد عب ــة ، بــريوت ـ لبن املحب

ص 61، وعبــد عــون الروضــان ،موســوعة عشــائر العــراق ، ط2،اآلهليــة للنــر والتوزيــع ، األردن ـ 

ــم أو حديــث إال وتطــرق إليهــم .  ــو أي مصــدر تاريخــي قدي عــان، 2008م، ج 1 ص254 . وال يخل

ــة ال صكبــان. ــوا يف قري ومنهــم أرسة الفــارس والغــزال والرمــح الزال

)4(   أفخــاذ الســلف هــم : العــي )رئاســة عمــوم خفاجة( ، ال صليبــي ، الراد ، الحرامي . الســيدية .
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قومــه واســمه عبــد واشــتهر بســيد قومــه وهــذا مــا يــدل عــىل أنــه 

زعيــم خفاجــة يف عــره ، فأعقــب حمــد)1( ومحمــد وأبنــه هزيــم)2( 

وحمــود وابنــه عامــر)3(.

ــا      ــر يعقب ــدي عـــــامــــــــــــــــ ــه كجده مــــــــالكا*جــ ونجلــــــــــــــــ

ــا      ــالك رابعـــــــــ فأعقــــــــــــــب حــــــــــفيده راشدا*تسلســل مــــــــــــ

ــا      ــالك أعقبـــــــــــ ــن مــــــ ــد ب نجلـــــــــــــه نــــــــارصا ينجبـــــــــا*راش

ــا     ــت عــــــــــــ ــارص البخـــــ عــــــــــــــــوارف قالــــــــــــــوا بــا*نــــــ

ــرا*نحــن نـــــــرى مــــــــــــــــــصادرا      ــزاوي ذاكــــــ ــاس العـــــــــــــ عب

ناقــــا      الـعــــــــــــــــــوارِف  جـــــــــــــدي نــــــــــارص معقبــــــا*عــىل 

حلقــة األســاء نــزوالً فصعــوداً لألعــىل : نــارص بــن راشــد بــن 

ــن  ــت ع ــي ثاب ــرة وه ــة املتوات ــر ، وردة يف الرواي ــن عام ــك ب مال

طريــق  االســتفاضة والشــهرة ، وكذلــك ذكــرت يف املصــادر الحديثــة 

ــه يف  ــا إلي ــارص وتطرقن ــر ن ــا عــدا مصــدر واحــد عــرض عــن ذك م

هامــش الصفحــات الســابقة وهــو كتــاب عشــائر الفــرات األوســط 

ــرياوي .   ــه الجوب ــد الل ــار عب ــويب تأليــف الباحــث جب والجن

إّن نــارص ليــس مــن األســاء البعيــدة فهــو قريــب إذ هــو الجــد 

)1(   حمد هو جد ال رشاد وشيخهم الشيخ صاح مهدي صالح حسن  نومان .

)2(   محمــد هــو جــد ال صليبــي ،فأعقــب هزيــم وأبنــه زيــارة الــذي أعقــب محمــد 

ــن  ــلطان ب ــن س ــر هللا ب ــن خي ــد ب ــيخ محم ــوم الش ــيخهم الي ــي ، وش ــه صليب وابن
صليبــي بــن محمــد بــن زيــارة بــن هزيــم بــن محمــد بــن عبــد الســيد .علمــا هنــاك 

أجيــال لــم تذكــر لعــدم حفظهــا وهــذا نــوع مــن األمانــة .
ــه  ــه ابن ــة حيات ــة يف نهاي ــه الخمســة ســابقاً وتزعــم القبيل ــا اعقاب )3(   حمــود جــد ال عــي ، ذكرن

الشــيخ صكبــان ، فأعقبــه ولــده الشــيخ غنــي ، ثــم األمــري عامــر غنــي صكبــان وهــو مــن  مواليــد 

1966م.
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الثامــن ملحقــق هــذا البحــث ، ولــه ذراري)1( الزالــت أحفادهــم مــع 

ــف  ــى مضي ــن بن ــه أول م ــال أن ــة الشــيخ عــي الفضــل . ويق ذري

ــده أوالده  ــن بع ــلمه م ــارص وتس ــا املع ــود يف وقتن ــعر املوج الش

ــان  ــي صكب ــر غن ــيخ عام ــاج الش ــة الح ــو اآلن برعاي ــاده وه وأحف

زعيــم قبيلــة خفاجــة عمــوم .

ــا    ــًدا تيمن ــمى مــــحمــــــــــــــــ ــي مـــــــــــحمدا*س بأسم النبـــــــــــــ

ــا   ــارِص انجبــــــ ــُن ن ــُد ب صالــح البخـــــــــــــــت صالحـــــــــا*محمـــــــــــ

ــان بينهـــــــــم مصلحـــــــا*عــــــرب خفاجـــــــــــة جمعــــــــــا    كــــــــــ

ونــارص لــه مــن األوالد محمــد  الــذي أعقــب ثاثــة أوالد)2( 

ثالثهــم صالــح بــن محمــد بــن نارص ، فــكان صالــح صاحــب البخت 

ومصلــح  املتخاصمــني بــني العــرب والقبائــل وهــذا مــا هــو شــائع 

ومشــهور.

ــا الله لعقبـــــــــــــــــه     فضل الــــــــــــزعيم ابنـــــــــــــــــه*دعــــــــــــ

ــدنا     ــح جـــ ــن صالــــــــــــــ تلــه عنــد حـــــــــــــــــــــواس باقيــا*فضــل ب

فضــل بــن صالــح بــن محمــد بــن نــارص ، لــه مــن العقــب عــي 

ومحمــد وعزيــز ، وعــىل أثــر جفــاف نهــر شــط الغــراف)3( هاجــر 

مــع ابنــه الشــيخ عــي هجــرة مؤقتــه إىل قريــة الحــواس)4( بدعــوة 

)1(   مــن ذريــة نــارص أحفــاده ال ســدخان وهــم يف قريــة ال صكبــان ويف الكــوت منطقــة املوفقيــة 

ومدينــة النارصيــة 

)2(   محمــد بــن نــارص أعقــب األول عيــى وابنــه حســني ال عقــب لــه مــن األوالد ،  والثــاين مرشــد 

فأعقــب محمــد وحســني .

)3(   كان تسمى تلك الفرتة بسنة لوعة أي جوع وقحط شديد . وتقريبا كانت بحدود نهاية العرينات .

)4(   قرية الحواس خارج قضاء الغراف من نهاية املدينة .
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مــن شــيخ الســلف)1( وتــرك  حفيــده)2( يف ارضــه ومضيفــه فعــاش 

ردحــا مــن الزمــان هنــاك وتــويف يف تلــك املنطقــة)3( ولــه فيهــا تــل 

يحمــل اســمه تــل فضــل .

فأعقبــا املــــــــــــــــــــوىل  عــي ابنـــــــــــــــــــه متزعمــــــــــا*دعـــــا 

ــذكرا*عمــوم خفـــــــــــــــاجة تزعمـــــــا   ــلُّ املصــادِر تـــــــــــــــــ كــــــ

تحــدث العلــاء واالدبــاء واملؤرخــون املعــارصون للشــيخ عــي 

الفضــل بأنــه زعيــم ورئيــس خفاجة ،فمنهم الشــيخ  عــي الرقي)4( 

الــذي رصح بزعامتــه عــىل القبيلــة وذكر مواقفــه النبيلة والشــجاعة 

ضــد االحتــال االنكليــزي)5(، وأشــار لزعامتــه الشــيخ محمــد باقــر 

الشــبيبي)6( يف معــارك الشــطرة واعتقالــه مــن قبــل االحتــال 

)1(   الشــيخ عيــى الحــواس الخفاجــي شــيخ ســلف الطوينــات واملتــزوج مــن بنــت الشــيخ عــي 

الفضــل .تســلم املشــيخة مــن بعــده ابنــه ذيــاب ثــم محمــد الحــاج ذيــاب عيــى الحــواس .وولدتــه 

بنــت مجــي بــن الشــيخ عــي الفضــل .

)2(   حفيده هو راشد بن عي بن فضل.

)3(   تويف الشيخ فضل سنة 1930م.

)4(   الشــيخ عــي )1890ـ ت 1964م(بــن الشــيخ جعفــر بــن الشــيخ محمــد حســن بــن احمــد بــن 

مــوىس بــن راشــد بــن نعمــة بــن حســني مــن عشــرية الفراعنــه ،فــرع مــن بنــي خاقــان مــن العشــائر 

ــويب يف  ــعيد الحب ــد س ــيد محم ــد الس ــروف كان معتم ــاعر مع ــي وش ــامل دين ــو ع ــة ، وه القحطاني

التواصــل مــع زعــاء القبائــل يف شــال ذي قــار ملقارعــة االحتــال االنكليــزي وعمــل وزيــرا للدولــة 

منــذ عــام 1954 ولغايــة 1958.

)5(   الــذي قــال والتجــأ زعيــم العبــودة إىل زعيــم خفاجــة ذلــك البطــل الشــهم عــي الفضــل ، أنظــر 

ــوىس  ــق م ــع وتحقي ــم االول جم ــة القس ــواح التاريخي ــة االل ــي النرثي ــي الرق ــيخ ع ــوعة الش موس

الكربــايس، العــراقـ  بغــداد ،1980م، ص 143 ، وقــال ايضــا وعــىل مثــل مــا أقــدم عليــه البطــل كاظــم 

اقــدم الزعيــان عــي الفضــل والشــيخ عبــد الواحــد ، فعــي الفضــل الزعيــم لخفاجــة النازلــة يف ذنبــة 

وادي الفــرات مــا يــي نارصيــة املنتفق)املصــدر الســابق ،ص51(.

ــد رضــا جــواد الشــبيبي شــاعر  ــد رضــا الشــبيبي )1889 - ت 1965( هــو محم )6(   الشــيخ محم

ــراً  ــوىل مســؤولية عــدة مناصــب ســيادية كوزي ــي. وت ــم وطن ــن وزعي ــغ الشــعراء املتأخري مــن نواب

للمعــارف  وعضــو مجلــس االعيــان ورئيســا لــه مــرة ثانيــة وعضــو مجلــس النــواب ورئيســا لــه مــرة 
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العثــاين)1( وتطــرق إليــه حســني الشــعرباف عنــد معركــة أخــرى)2(.

ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــه مجل ــزي ذكرت ــال االنكلي ــد االحت ــا يف عه أم

شــيخ عشــرية خفاجــة)3(، الشــيخ عــي الفضــل كان زعيــا لعشــرية 

ــور  ــول الدكت ــة ، إذ يق ــادر التاريخي ــاء يف املص ــب ج ــة حس خفاج

ــة واســعة  ــت عشــرية خفاجــة تشــغل منطق ــل الطاهــر : كان جلي

ــار املنتفــق)4(، وال يوجــد شــيخ متنفــذ  ــث دي تقــدر مســاحتها بثل

ــى بعــض  ــل((ذي الســيطرة الواســعة)5( والتق ــي الفض ــدا ))ع ماع

ــائل   ــم رس ــزي وكان بينه ــال االنكلي ــة االحت ــاء مقارع ــاء أثن العل

كرســالة الســيد محمــد اليــزدي)6(، وزيــارة الســيد الدامــاد وجاعــة 

العلــاء إليــه)7(، هــذا غــري وثائــق االحتــال االنكليــزي واخــرى يف 

االحتــال العثــاين التــي تشــري كلهــا لزعامتــه عــىل القبيلــة عمــوم 

ــدى املؤلــف. والتــي هــي منشــورة ومحفوظــه ل

اخرى ورئيس للمجمع العلمي العراقي .

)1(   انظر الشيخ محمد باقر الشبيبي، تاريخ الشطرة ، 1918م،  ص374. حادثة أبو عضيلة.

)2(   قــال فانســحب خيــون محتميــاً بعــي آل فضــل شــيخ عشــرية خفاجة ، أنظر حســني الشــعرباف، 

الشــطرة يف األحتالــني ، مخطــوط ، ص-37 38 . وذكــر القبــض عليــه وســجنه مــن قبــل العثانيــني 

وقــال عــي آل فضــل رئيــس عشــرية خفاجــة ، نفــس املخطــوط . ص40.

)3(   دراســة أ.د عبــاس حســني الجابــري ، موقــف عشــائر الشــطرة مــن ثــورة العريــن، مجلــة كليــة 

الرتبيــة للبنــات للعلــوم االنســانية، النجــف األرشف ـ جامعــة الكوفــة ، رقــم التصنيــف الــدويل 5242ـ 

ISSN  1993 ، ص66.

)4(   د. جليل الطاهر، العشائر العراقية، دار لبنان بريوت 1972 ، هامش 1ص199.

)5(   العشائر العراقية ، املصدر السابق ،ص 199.

)6(   أنظــر :وثائــق الثــورة العراقيــة الكــربى مقدماتهــا ونتائجهــا )1914ـ 1923م( ، دراســة وتحقيــق  

د. كامــل ســلان الجبــوري،ط1، دار املــؤرخ العــريب ، بــريوت ـ لبنــان )2009م(، ج1ص92.

)7(   أنظــر الشــيخ عبــد املهــدي مطــر ، ذكــرى علمــني مــن ال مطــر ، مصــدر ســابق ، ص 34، وذكــر 

كيــف مل مينــح األمــان املجتهــد عبــد الحســني مطــر والشــيخ عــي الفضــل مــن قبــل االنكليــز ، فقــال 

ورئيــس عشــرية خفاجــة الشــيخ عــي الفضــل ، انظــر ص 39 نفــس املصــدر.
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ونطقــت برئاســته عــىل خفاجــة مصــادر القبيلــة الخاصــة حيــث 

ــتنداً  ــا مس ــة رصاحتن ــك الرئاس ــي إىل تل ــد خفاج ــرق د. محم تط

لرســالة وقــول العامــة الشــيخ عبــد املهــدي مطــر الخفاجــي فقــال 

رئيــس خفاجــة )عــي الفضــل ()1(.

ــا   ــخ أنجب ــَس مشايـــــــــــــــــــ األوســُط بينهــم تأمـــــــــــــــــــــــرا*خم

مجلــــــــــــــــــي بــُن علـــــــٍي ثانيا*راشــُد بــُن علــــــــــــــــــــــٌي أوال   

ــا   ــٍى أوسطـــ ــُن علــــــــــ ــاُن ب أمرُي خفــــــاجــــــــــــــــــة أجمـــعا*صكب

ــورثا*نجلــــُــــــــــــــــــــــه غنــٌي وارثــا    ــيخة يـ ــَة مش سالـــــــــــــــــــ

ــرا*غنــٌي بــُن صكبــــــــــــــــان أعقبــا    ــداده تأمــ ــامرًا كأجــــــــــــــــ عـ

عــــــامــــــــــــرا    املــــــجد  بأمــــــــــــــــــارة خفاجــــة عـــــائدا*وارث 

ــا     ــي رابع ــن ع ــزبان ب ســلان بــن عـلـــــــــــــــــي خامســا*مـــــــــــــــــ

ــي رابعــا   ــدنا مجلــــــــــــــــــ ــه منشد ثالثـــــــا*جـــــ نـــــــــــجلـــــــــ

راويـــــــا   منـــــــــــــــــــــعرث  ــا*أيب  ــا االرجــوزة ناهي ــا أن هـــــــــــــــــ

ــراء  ــر بعــض أم ــا يف الصفحــات الســابقة وبإيجــاز ذك ــر علين م

خفاجــة يف القــرن الرابــع الهجــري ومــا تــاه مــن القــرون ويجــوز 

ــا يف هــذا  ــارة أوالد مثــال القدميــة وتطرقن ــا إم ــق عليه ــا أن نطل لن

ــؤال  ــن الس ــد  ، لك ــا املزي ــا عنه ــا ولدين ــض مصادره ــث لبع البح

الــذي يطــرح نفســه حــول هــذه األبيــات ولفــظ كلمــة تأمــرا وأمــري 

قبيلــة خفاجــة يف الوقــت املعــارص مــن جانــب ؟ والجانــب اآلخــر 

ماهــي األدلــة عليهــا يف مصــادر القرنــني التاســع عــر والعريــن ؟

)1(   أنظــر : د. محمــد هبــد املنعــم خفاجــي ، الخفاجيــون يف التاريــخ ، ط1 ، دار الطباعــة املحمديــة 

، االزهــرـ  القاهــرة ، 1971م، ص 96.
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باختصــار يحــدد لنــا الشــيخ عــي الرقــي يف موســوعته النرثيــة 

أســاء اإلمــارات يف باديــة العــراق  فيقــول كانــت لزعيــم بنــي خالد  

ــم آلل ســعدون . ويف أواخــر  ــم لخزاعــة  ث ــم كانــت لخفاجــة  ث ث

القــرن الحــادي عــر للهجــرة اشــتهر بإمــارة باديــة العــراق الشــيخ 

ــة  ــة هــي راي ــة يف البادي ــة عراقي ــي، واخــر راي ــد الواحــد الكعب عب

ال ســعدون وكانــت اخــر ايامهــا بيــد الشــيخ ســعدون بــن منصــور 

بــن ثامــر بــن ســعدون الكبــري)1( وإْن لقــب األمــري أطلــق رصاحتنــا 

عــىل الشــيخ صكبــان وهــو االوســط مــن  أوالد الشــيخ عــي الفضــل 

مــن قبــل الدكتــور محمــد عبــد املنعــم خفاجــي ، إذ اســتند مــؤرخ 

خفاجــة األول إىل معلومــات االســتاذ االديــب الشــاعر العراقــي 

ــة  ــة التاريخي ــك الحقب ــادر لتل ــت املص ــي)2(. وتناول ــم الوائ إبراهي

ــودة إىل  ــي الع ــوم ، فف ــة عم ــىل القبيل ــته  ع ــر رئاس ــألة ذك مس

تاريــخ العــراق الســيايس كان ال ميكــن أن يكــون نائبــاً يف املجلــس 

التأســيي منــذ بدايــة تشــكيلة إال مــن هــو شــيخ عمــوم للقبيلــة)3( 

هــذا اآلمــر األول ،إمــا الثــاين ال يقبــل يف الكليــة العســكرية بدايــة 

تأسيســها كضابــط إال مــن هــو ابنــا لشــيخ  العمــوم)4(، فــكان األمــري 
)1(   موسوعة الشيخ عي الرقي النرثية ، مصدر سابق ، ص 86 ـ87.

)2(   ذكــر األمــري صكبــان  يف كتــاب  الخفاجيــون يف  التاريــخ ، النســخة االصليــة ، ط1،دار الطباعــة 

املحمديــة ، االزهــر ـ القاهــرة ، 1971م.ص92.

ــي ،  ــه التكريت ــليم ط ــق س ــة وتعلي ــث ، ترجم ــراق الحدي ــأة الع ــرت، نش ــري فوس ــر ه )3(   أنظ

ط1،دار الفكــر ، بغــداد ، 1989م، ج1 ص 200 هامــش )32(ينظــر أســاء معارضــني ملعاهــدة لــوزون 

جميعهــم شــيوخ عمــوم مــع االســاء السياســية ،وينظــر مذكــرات املجلــس التأســيي العراقــي لســنة 

1924 منشــورة عــىل الشــبكة العنكبوتيــة النســخة األصليــة .

)4(   د. رجــاء حســني الخطــاب ، تأســيس الجيــش العراقــي وتطــور دوره الســيايس مــن 1921ـ1941 

ــش  ــارصي ،الجي ــل الن ــة ، 1979 ،  ص88 وص 129 .  ،وأنظــر : د.عقي ــة للطباع ــداد ، دار الحري ، بغ

والســلطة يف العــراق امللــي 1921ـ1958، ط1،دار الكلمــة ،ســوريا ـ دمشــق ،ص75.
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صكبــان هــو النائــب يف مجلــس النــواب العراقــي عــن كل القبيلــة 

وملــدة اثنتــي عــرة دورة انتخابيــة)1(. ومــن نفــس أرسة عــي 

الفضــل الشــيخ مبــارك العــي يف الكليــة العســكرية العراقيــة مــن 

خفاجــة)2(. وال نجــد ذكــر لغريهــم مــن خفاجــة يف مصــادر التاريــخ 

لذلــك العــر .

أّمــا يف وقتنــا املعــارص وبعــد وفــاة زعيــم قبيلــة خفاجــة 

وأمريهــا الشــيخ غنــي صكبــان ســنة 2009 م .أعلــن مشــايخ 

خفاجــة يف الــدول العربيــة مــن خــال تعازيهــم بـــأن األمــري مــن 

ــان وجــاء ذلــك  ــه الحــاج الشــيخ عامــر غنــي صكب بعــده هــو ابن

نصــا ، فضــا عــن ذلــك عــربت خفاجــة العــراق بأغلــب مشــايخها 

مــن خــال االهازيــج عــن تأييدهــا الكامــل لــه ، ويف عــام 2010م 

ارتــأت الحكومــة العراقيــة أعــادة إمــارة القبائــل العربيــة فانتخــب  

ــن  ــراق والوط ــة يف الع ــايخ خفاج ــب مش ــن أغل ــر م ــيخ عام الش

العــريب ومنهــم مــن كتــب إقــراراً بذلــك. ونــر اســمه كأمــري عــام 

ــل  ــراء قبائ ــاء أم ــع أس ــة)3( م ــان العراقي ــدة الربمل ــة بجري للقبيل

ــن . ــة أخري عربي

وبهــذا املختــر إن شــاء اللــه قــد نكــون أوضحنــا ســبب تناولنــا 

لفــظ  تأمــر وأمــري خفاجــة يف أبيــات األرجــوزة.
)1(   ينظــر : حســني عــي خلــف، املفصــل يف تاريــخ مدينــة النارصيــة ،ط2، دار الفيحــاء ـ بــريوت ، 

ج1و2ص 128 ومــا بعدهــا لعــدد الــدورات االنتخابيــة مــن 1921ـ 1958م.

)2(   د. رجــاء حســني الخطــاب ، تأســيس الجيــش العراقــي وتطــور دوره الســيايس مــن 1921ـ1941، 

مصــدر ســابق ، املصــدر يذكــر الحكــم عــىل رئيــس أول مبــارك العــي يف حينهــا مــع مجموعــة ضبــاط 

أثــر اتهامــه مبحاولــة اغتيــال نــوري ســعيد انظــر ص 224 هامــش 86  .

)3(   العدد 1403 ـ السنة السابعة ـ الثاثاء 16 اب 2011 الصفحة االخرية.
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لقــد ذكرنــا أســاء أوالد عــي الفضــل الخمســة)1( حســب 

تسلســل األعــار ، فــاألول الشــيخ راشــد  )1850ـ ت 1938م( الــذي 

ــن . ــد ومحس ــف ومحم ــر وخل ــن وخ ــب حس أعق

والثــاين الشــيخ مجــي مواليــد 1852م ، فأعقــب مبــارك و منشــد 

وصبار.

ــب  ــان )1892ـ ت 1966م(،فأعق ــيخ صكب ــري الش ــث األم والثال

األمــري الشــيخ غنــي وأوالده : غســان وعــادل و الحــاج الشــيخ عامــر 

غنــي )أمــري قبيلــة خفاجــة عمــوم ( يف وقتنــا املعــارص ، وقحطــان .

ــز و  ــد1894م، فأعقــب كوك ــع الشــيخ ســلان مــن موالي والراب

محمــد.

ــى  ــان )1897ـ ت 1983م( فأعقــب عي والخامــس الشــيخ مزب

ومــوىس ونــارص وصالــح وجميــل وفضــل وعبــد اللــه و خــري اللــه 

واملرحــوم فليــح.

)1(   انظر احفادهم يف مذكرات مجاهد الخفاجي ، مصدر سابق ، ص 41وما بعدها.
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النتيجة النهائية لعمود نسب خفاجة

الحــاج منعــرث )1938م(بــن الحــاج  مجاهــد )1971م( بــن 

الشــيخ منشــد )1910م ـ ت 1998م ( بــن الشــيخ مجــي )1852م، 

ت 1942م   ( بــن الشــيخ عــي ) 1825م ـ ت 1930م ( بــن الشــيخ 

ــن  ــن راشــد ب ــارص ب ــن ن ــن محمــد ب ــح ب ــن الشــيخ  صال فضــل ب

مالــك بــن عامــر بــن حمــود بــن عبــد ســيد قومــه بــن ســعيد بــن 

عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن 

عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن عامــر صاحــب قــر 

االخيــر املعــروف باألمــري محمــود االخــرم بــن رضغــام بــن حســان 

بــن  منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان أو عليــان 

أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن  بــن ربيــع 

بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع  بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة 

)معاويــة( بــن عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر 

بــن صعصعــه بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن 

عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــان النــاس بــن مــر بــن  

نــزار بــن  معــد بــن عدنــان.

بتاريــخ  التحقيــق  )انتهــى 

عــرص  املصــادف   2018/12/4

يــوم االربعــاء مــن شــهر ربيــع 

األول)
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الفصل الثاين

بعــض تسلســالت شــخصيات ومشــايخ  

خفاجــة يف العــراق

أوال: الشيخ أبراهيم الساموي يف الحلة 

)إبراهيــم بــن ســاوي بــن عافــص بــن خليــل بــن طرفــة بــن 

ــد  ــن محم ــم ب ــن جاس ــف ب ــن نصي ــاعيل ب ــن إس ــه ب ــد الل عب

بــن خليــل بــن إســاعيل بــن منصــور بــن خليــل بــن ســيف بــن 

ــم(. برص

ــي يف  ــب  الخفاج ــا د. طال ــاء ذكره ــن األس ــة م ــذه الحلق ه

كتابــه قبيلــة خفاجــة النســب والتاريــخ عندمــا تطــرق إىل نســب  

الشــيخ فخــري بــن منصــور بــن  ســاوي بــن عافــص بــن خليــل 

بــن طرفــة بــن عبــد اللــه بــن إســاعيل بــن نصيــف بــن جاســم 

بــن محمــد بــن خليــل بــن إســاعيل بــن منصــور بــن خليــل بــن 

ــن برصــم)1(. ســيف ب

وذكــر األخ الفاضــل أ.د خــر عبــد الرضــا الخفاجــي نســبه بهــذا 

)1(   د. طالــب مهــدي الخفاجــي ، قبيلــة خفاجــة التاريــخ والنســب، مؤسســة مــر مرتــى للكتــاب 

العراقي ـ بغــداد )2009(.ص98.
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ــد الرضــا بــن جاســم بــن حســني  الشــكل: الدكتــور خــر بــن عب

بــن جاســم بــن حســن بــن محمــد عــي بــن إســاعيل )الثــاين( بــن 

نصيــف بــن جاســم بــن محمــد بــن خليــل بــن إســاعيل)األول( 

ــيخ  ــن الش ــم [ بــ ــيف برص ــن ســــ ــليل ]ب ــن خــ ــور ب ــن منص ب

ســــعيد بــن عامــر بــن عــــمر]و[ بــن مالــك بــــن أبــــو طــــريف 

بــن علـــــيان) األمــري () وأبــو طــــريف هـــــذا يعـــــترب أول أمــري 

بنــي ثــــال فهــو( ابــن ثـــــال بــن ســيف بــن برصــم )األكــرب( بن 

ــن ســنان  ــع ب ــن ربي ــن محمــد ب ــن حســني ب ــى ب ــن يحي ســعيد ب

بــن ربيــع بــن حــزم بــن ربيــع بــن مالــك بــن عامــر بــن خفاجــة) 

معاويــة( بــن عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر 

بــن صعصعــة بــن معـــــاوية بــن بــــكر بــن هــــــوازن بــن بهتــة 

بــن ســــليم بــــن منصــور بــن عكـــرمة بـــن خصفــة بــن قيــس بــن 

عيــان بــن مــر بــن نزار بــــن مــــعد بــن عــــدنان بن أد بــن أدد 

بــن هميســع بــن عابــر بــن صلــح بــن نبــت ابــن حمــل بــن قيــدار 

ابــن النبــي إســاعيل ابــن النبــي إبراهيــم بــن آزر)وهــو تــارح( بــن 

ــغ بــن عابر)وهــو هــود  ناحــور بــن شــاروغ ]بــن آرغــو [ بــن فال

النبــي( بــن شــالخ بــن أرفخشــد بــن ســام بــن النبــي نــوح بــن ملــك 

ــن  ــرد ]ب ــن ب ــي( ب ــس النب ــوخ )وهــو ادري ــن أخن ــن متوشــلخ ب ب

مهائيــل[ بــن قينــان بــن انــوش بــن شــيت بــن النبــي آدم)1(.

ناحــظ يف الحلقــة األوىل مــن تسلســل األســاء ارتبــط األســتاذ 

خــر بالشــيخ إبراهيــم الســاوي بالجــد  إســاعيل )الثــاين( بــن 

)1(   أ.د. خر الخفاجي، نســب خفاجة يف ســطور، منشــورات شــبكة أخبار قبيلة خفاجة وتاريخها.
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نصيــف. وأصبــح مــن املعــروف لــدى إســاعيل الثــاين عقبــني مــن 

األبنــاء هــا عبــد اللــه ومحمــد عــي.

ــر  ــره د. خ ــا ذك ــاء يف م ــن األس ــة م ــة الثاني ــة الحلق مناقش

ــن الشــيخ  ــيف برصــم [ بــ ــن ســــ ــة ]اب املقصــود بالحلقــة الثاني

ســــعيد بــن عامــر بــن عــــمر ]و[ ابــن مالــك بــــن ابــــو طــــريف 

بــن علـــــيان)االمري ()وابــو طــــريف هـــــذا يعـــــترب أول أمري بني 

ثــــال فهــو( ابــن ثـــــال بــن ســيف بــن برصــم )األكــرب(.

إن هــذه الحلقــة التــي ذكرهــا د. خــر الخفاجــي اســتاقها مــن 

مذكراتنــا حســبا ذكــر يف هامــش بحثــه. وهــي مكتوبــة يف مشــجر 

ــا يف  ــد صححناه ــة. وق ــيد خفاج ــد الس ــلف العب ــن س ــي م آل ع

بحثنــا )عمــود نســب خفاجــة إىل أدم (، وذكرنــا يف هــذه األرجــوزة 

بــأن ســيف برصــم وســعيد هــا أخــوة وكاهــا والــده عامــر .

وكذلك مثال، سيف بن برصم األكرب ليس بوالده!

فهــذا الخطــأ الــذي جــاء مــا نقلــه الــرواة واليؤيــده أي مصــدر 

تاريخــي أو أي مــن كتــب النســب دحضــه مــا ظهــر مــن دليــل يف 

ــع  ــاب اإلكــال يف رف ــة وهــو كت أحــد املراجــع النســبية والتاريخي

االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف مــن األســاء والكنــى واألنســاب 

ــهري  ــه الش ــة الل ــن هب ــي ب ــر ع ــظ أيب الن ــري الحاف ــه األم ومؤلف

بابــن ماكــوال ، فقــال مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن.

أمــا الحلقــة الوســطية: ابــن ســعيد بــن يحيــى بــن حســني بــن 

محمــد بــن ربيــع بــن ســنان بــن ربيــع  بــن حــزم بــن ربيــع بــن 
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مالــك بــن عامــر بــن خفاجــة.

د.خــر الخفاجــي مل يذكــر لنــا مــا هــو مصــدر هــذه الحلقــة، 

ولكنهــا هــي موجــودة بالفعــل يف بعــض مشــجرات خفاجــة، 

ــب  ــا يف نس ــا فيه ــأت أيض ــا أخط ــا أن ــة، عل ــري صحيح ــا غ إال أنه

ــا ،وهــي  ــل يف حينه الراشــد خفاجــة يف الكــوت لعــدم وجــود دلي

خاصــة باألمــري الشــاعر )ابــن ســنان ()423ـ 466هـــ (.وهــو أمــري 

أعــزاز بحلــب وصاحــب املصنــف الشــهري )رس الفصاحــة( ونســبه 

ــى  ــن يحي ــن ســعيد ب ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــو محمــد عب هــذا: أب

ــو  ــع وه ــن ربي ــنان ب ــن س ــع ب ــن ربي ــود ب ــن محم ــني ب ــن حس ب

مــن بنــي حــزن مــن خفاجــة)1(، علــا أن شــهرة ابــن ســنان جــاءت 

ــه  ــع .وكان يفخــر بأخوال ــن ربي ــن  جــده الســادس ســنان ب ــه م ل

بنــي متيــم)2(. وكان ميــدح االمــراء يف عــره، لكــن يف إطــار مدحــه 

دون ذكــر أمــراء خفاجــة، ال ســيا األمــري عامــر الخفاجــي )ســلطان 

العراقيــني( الــذي كان يعــارصه ، فــا نــرى أي صــدى بشــعره ، فلــو 

ــد  ــة أوبأخــرى . وق ــه لذكرهــم بطريق ــاط بعمومت ــاك ارتب كان هن

ذكــر ابــن عمــه الوحيــد القــايض أبــا الحســن عــي بــن عبــد املنعــم 

بــن ســنان الــذي مل يكــن معــه عــىل وفــاق دائــم 

لكن هل نستطيع الجزم من أي بني حزن يعود؟

يوجــد حــزن بــن خفاجــة ويوجــد حــزن بــن معاويــة بــن 

ــات  ــاوي ، مطبوع ــيب نش ــرات ، ود.نس ــد توي ــار األحم ــق د. مخت ــنان ، تحقي ــن س ــوان اب )1(   دي

ــق )2007م( ،ص 19 ــة ،دمش ــة العربي ــع اللغ مجم

)2(   املصدر السابق ، ص 17.
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خفاجــة. وننــوه ونذكــر بالقاعــدة التــي تقــول االختــاف يف الفــروع 

ــل. ــاف يف اآلص ــي االخت ال يعن

وإذا تتبعنــا ســري التحقيــق والنظــر إىل التواريــخ العمريــة ،فابــن 

ــويف مســموما  ــد 423وت ــي ول ــن يحي ــذي جــده ســعيد ب ــنان ال س

466هـــ ، وأبــو طريــف عليــان تــوىل اإلمــارة 374وتــويف  390هـــ أي 

قبــل والدة ابــن ســنان بـــ 33ســتة !

فاملرجــح  ســعيدا كان معــارصا أليب طريــف فكيــف يكــون 

حفيــدا لســعيد؟

أمــا مالــك بــن عامــر بــن خفاجــة ، فــا توجــد إشــارة باملصــادر 

ــن خفاجــة  ــر ب ــن لعام ــب النســب عــىل وجــود اب ــة وكت التاريخي

اســمه مالــك بــل تذكــر بــأن مــن أوالده حنــش ) وكان فارســاً( .

ــي  ــان فه ــة إىل عدن ــن خفاج ــرية م ــل األخ ــاء قب ــة األس وحلق

ــبية. ــة و النس ــع التاريخي ــة يف كل املراج معلوم

والحلقــة األخــرية مــن عدنــان إىل أدم ، هــي رأي الباحــث ومــا 

ــر يف  ــتاذ د. خ ــع األس ــا م ــادر .. فاتفقن ــن املص ــه م ــل إلي توص

املذكــرات القدميــة وتبدلــت وجهــة النظــر يف بحــث عمــود نســب 

ــام . ــن هش ــرية اب ــىل س ــا ع ــة إىل أدم ،إذ اعتمدن خفاج

نتيجــة تسلســل عمــود نســب الشــيخ إبراهيــم الســاوي 

حســب األرجــوزة كالتــايل: 

ــن  ــة ب ــن طرف ــل ب ــن خلي ــن عافــص ب ــن ســاوي ب ــم ب إبراهي
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عبــد اللــه بــن إســاعيل بــن نصيــف بــن جاســم بــن محمــد بــن 

خليــل بــن إســاعيل بــن منصــور بــن خليــل بــن ســيف بــن برصــم  

بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح 

بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن عامــر صاحــب 

قــر األخيــر املعــروف باألمــري محمــود األخــرم بــن رضغــام بــن 

حســان بــن  منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان 

أو عليــان أبــو طريــف بــن بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن 

ــة  ــن معاوي ــع  ب ــايب الربي ــن الصح ــزن ب ــن ح ــع ب ــن ربي ــزن  ب ح

األغــر بــن خفاجــة )معاويــة( بــن عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن 

ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــه بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن 

بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــان النــاس 

بــن مــر بــن  نــزار بــن  معــد بــن عدنــان.

ثانيا:الشيخ عبد الكريم رايض املنوخ / خفاجة الزور .

حســب مــا نــر ذكرنــا  نســب خفاجــة الــزور بروايــة  يف بحــث 

عمــود نســب خفاجــة إىل آدم عــىل هــذا النحــو: رساج بــن برصــم 

بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني 

ــو  ــن أب ــن حســان ب ــن عــي ب ــن ســيف ب ــن أحمــد ب ــن فــاح ب ب

ــن  ــدي ب ــن مه ــن مثــال ب ــن حســان ب ــع ب ــن مني ــع ب ــان مني الفتي

ســلان بــن حــزن)1(.

واتصلــت باملــؤرخ الشــاعر أبــو حيــدر الخفاجــي مــن خفاجــة 

ــألته  ــة فس ــخ خفاج ــه تاري ــدون في ــاب ي ــه كت ــذي لدي ــزور ال ال
)1(   املؤلف ، عمود نسب خفاجة إىل أدم ، ص 13.
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عــن العمــود املعتمــد للشــيخ فأرســل هــذا: عبــد الكريــم الــرايض 

املنــوخ بــن هــزاع بــن عبــاس بــن عــي بــن حســن بــن عبــد الواحد 

بــن زور بــن رساج الثــاين بــن حمــد بــن نجــم بــن عبــد بــن عــي 

بــن رساج األول بــن برصــم بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــرو بــن 

مالــك بــن عامــر بــن األمــري حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن األمــري 

رضغــام بــن األمــري محمــود االخــرم بــن األمــري حســان بــن األمــري 

منيــع أبــو الفتيــان بــن منيــع بــن األمــري حســان بــن األمــري مثــال 

الخفاجــي بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن الربيــع بــن ســنان 

بــن الربيــع بــن قيــس بــن معاويــة بــن حــزن بــن خفاجــة .

املالحظات عىل هذا العمود األخري 

ــث محمــد ووالدهــا  1..برصــم أخ ســعيد ولهــم شــقيق ثال

ــر.  عام

2..أزاحــة ســيف وأحمــد ووضــع حســني بــن فــاح ابنــا لعامــر 

بــن رضغــام والفــرق بينهــا مائتــا ســنة تقريبــاً .

3. حســان الخفاجي  كانت إمارته  ســنة )440 ـ 446هـ()1(، فهو 

ــربكات الخفاجــي)2(.  ــن أيب ال ــذي تســلم اإلمــارة بعــد الحســن ب ال

ــد حســان وتنســيبه لجــده  ــي أســتغرب مــن عــدم ذكــر وال ولكنن

مثــال مبــارشة يف حــني أســم والــده مــرح بــه يف املراجــع التاريخيــة 

والنســبية فيقــول أبــن مأكــوال : يف كتابــه اإلكــال الــذي يعتــرب مــن 

أهــم املصــادر  كــون املؤلــف قريــب مــن األحــداث وعــارص بعضهــا 

)1(   د.محمد خفاجي ،الدولة الخفاجية  يف التاريخ ،ص 93

)2(   راجع املؤلف ، بحث عمود إىل أدم ،ص 26



98

ــان حســان  ورمبــا كان صديقــا لبعــض أمــراء خفاجــة ، إذ يقــول ب

بــن علــوان بــن مثــال)1(.

ــة (  ــن خفاج ــزن ب ــن ح ــة ب ــن معاوي ــس ب ــن قي ــع ب 4.) الربي

ــع ؟ ــمه الربي ــدا أس ــس ول ــىل أن لقي ــي ع ــل التاريخ ــو الدلي ماه

علــاً أســم )قيــس بــن معاويــة بــن حــزن بــن خفاجــة ( ثابــت 

تاريخيــا يف كتــب النســب .ولقيــس أخــا أســمه عبــد العزيــز .وعــم 

أســمه حــزن .

أليــس غريبــا ظهــور أســم الربيــع يف الجيــل الخامــس وأول مــن 

ذكــر يف بعــض املصــادر هــو الصحــايب الربيــع بــن معاويــة )األغــر( 

بــن خفاجــة !

ــز )أخ قيــس ( وهــو مــن  ــد العزي ــاب اســم عب طيــب ملــاذا غي

ــه ؟ املشــاهري يف زمان

عــىل كل حــال ، الصحيــح لعمــود نســب الشــيخ عبــد الكريــم 

ــوخ هكــذا :  رايض املن

عبــد الكريــم بــن رايض بــن منــوخ بــن هــزاع بــن عبــاس بــن 

ــن  ــاين ب ــد الواحــد بــن زور بــن رساج الث ــن عب عــي بــن حســن ب

حمــد بــن نجــم بــن عبــد بــن عــي بــن رساج األول بــن برصــم  بــن 

عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن 

)1(   )أنظــر : ابــن ماكــوال ،ايب نــر عــي بــن هبــة اللــه )ت 475ـ 1082م( ،االكــال يف رفــع االرتيــاب 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــق عب ــح وتعلي ــاب ،تصحي ــى واألنس ــن األســاء والكن ــف م ــف واملختل ــن املؤتل ع

يحيــي املعــىل اليمنــي ،الطبعــة األوىل ،وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة ،1965م ،ج 4 ،ص 

25(، وراجــع املؤلــف ، بحــث عمــود نســب خفاجــة إىل أدم ، ص 31..
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أحمــد بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن 

منيــع بــن حســان بــن علــوان أوعليــان أبــو طريــف بــن  مثــال بــن 

مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب 

ربيــع بــن معاويــة )األغــر( بــن خفاجــة )معاويــة (.

ثالثا: الشحيل من خفاجة الزور يف بابل .

ذكــر د. طالــب الخفاجــي نســب شــيخ عشــرية الشــحيل عــىل 

هــذا النحــو :

غــايل بــن جاســم بــن خليــف بــن ســامل بــن بليــل بــن شــحيل بن 

عبــد اللــه بــن نجــم بــن كركــوش بــن خزعــل بــن نوفــل بــن مشــلح 

بــن كديــر بــن بديــر بــن زور بــن محمــد بــن ســيف بــن برصــم.

ــزور  وقــال : الشــيخ غــايل مــن مواليــد 1936م ومــن عشــرية ال

ومــن املهتمــني بنســب عشــريته)1(.

ــن  ــان  اب ــة آل صكب ــار / قري ــع يف ذي ق ــزيل الواق وزارين يف من

الشــيخ املرحــوم محمــد غــايل وبصحبتــه أخوتــه وعمومتــه وابنــه 

ــب  ــظ نس ــده حف ــه ج ــذي علم ــنوات ال ــر س ــر ع ــم بعم جاس

عشــريته فذكــره يل عــىل هــذا النحــو )جاســم بــن محمــد بــن غــايل 

بــن جاســم بــن حســني بــن خليــف ســامل بــن بليــل بــن شــحيل بــن 

عبــد اللــه بــن خزعــل بــن كديربــن بديــر بــن عــي بــن رساج بــن 

برصــم الخفاجــي(. وصورتــه فيديــو ونرتــه يف قنــاة أخبــار قبيلــة 

خفاجــة وتاريخهــا الرســمية عــىل اليوتيــوب ، فقــال يل شــيخ محمــد 

)1(   د. طالب مهدي ، مصدر سابق، ص 99.
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غــايل يف هــذه الزيــارة بــأن والــده الشــيخ غــايل مــن مواليــد 1936م 

هــو مــن كان يحفــظ نســب الــزور وهــو مــن نظمــه .

ــال املدونــة عنــدي يف  ــه جاســم يفتقــد لبعــض األجي أن مــا قال

االرشــيف مــن لســان املرحوم الشــيخ غــايل فصحيــح العمــود لولدنا 

جاســم عــىل هــذا النحــو : جاســم بــن محمــد بــن غــايل بــن جاســم 

بــن حســني بــن خليــف بــن ســامل بــن بليــل بــن شــحيل بــن عبــد 

اللــه بــن بــن نجــم بــن كركــوش بــن خزعــل بــن نوفــل بــن مشــلح 

بــن كديربــن بديــر بــن عــي بــن زور بــن رساج الثــاين بــن حمــد 

بــن نجــم بــن عبــد بــن عــي بــن رساج األول بــن برصــم بــن عامــر 

بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن أحمــد 

بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن منيــع 

بــن حســان بــن علــوان أوعليــان أبــو طريــف بــن  مثــال بــن مهــدي 

بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب ربيــع بــن 

معاويــة )األغــر( بــن خفاجــة )معاويــة (.

رابعا : الرتابيني / الشيخ صباح موىس الخاجي 

يقــول د. طالــب الخفاجــي يف كتابــه حدثنــي املرحــوم محمــد 

الخاجــي والحــاج مــوىس بهلــول الخاجــي :

ــال  ــي واالتص ــرية آل عجم ــن عش ــرع م ــني ف ــرية الرتابي أن عش

ــايل : ــو الت ــىل النح ــد ع ــن حم ــادة ب ــد ح ــم بالج بينه

1.الشــيخ بهلــول بــن مــوىس بــن خاجــي بــن جــراح بــن عامــر 

بــن حســني بــن عــي بــن حســان بــن راشــد بــن حــادة بــن حمــد.



101

ــن  ــود ب ــن عب ــري ب ــن خض ــران ب ــن عم ــود ب ــن عب ــد ب 2.أحم

إســاعيل بــن دنيــور بــن جمعــة بــن تبنــة بــن حــادة بــن حــاد.

إذن جــد عشــرية الرتابيــني حــادة بــن حمــد كــا رأينا يف نســب 

املرحــوم بهلول موىس الخاجي ونســب أحمد بــن عبود. وحادة بن 

حمــد بــن ســيف بــن برصم وحمد شــقيق محمــد جد عشــرية الزور 

وعبــد اللــه جــد عشــرية املعتــوق وخليــل جــد عشــرية البو خليــل)1(.

ــيخ  ــادف 2020/7/17 بالش ــة املص ــوم الجمع ــاح ي ــت صب أتصل

ــاك أخطــأ ببعــض األســاء يف  ــاح مــوىس الخاجــي فأكــد يل هن صب

ذلــك التسلســل ، فيكــون عمــود نســب الشــيخ صبــاح مــع صحيــح 

ــن  ــاح ب ــايل : صب ــكل الت ــة بالش ــوزة الخفاجي ــق األرج ــاء وف األس

مــوىس بــن خاجــي بــن مــراح بــن عامربــن عــي بــن حســان بــن 

راشــد بــن مرشــد بــن دخيــل بــن حــاد بــن حمــد بــن برصــم بــن 

عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن 

أحمــد بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن 

منيــع بــن حســان بــن علــوان أوعليــان أبــو طريــف بــن  مثــال بــن 

مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب 

ربيــع بــن معاويــة )األغــر( بــن خفاجــة )معاويــة (.

خامسا: املعتوق )البو عبد الله ) يف بابل واملوصل وسوريا/ الحسكة .

عــىل مســتوى عمــوم خفاجــة يف الوطــن العــريب )املعتــوك ( أو 

)املعتــوق( ثاثــة يف القبيلــة هــم :

)1(   د. مهدي طالب الخفاجي ، مصدر سابق، ص 100.
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ـ خفاجة املوصل يف العراق .

ـ خفاجة يف )الطهازية( بابل يف العراق .

ـ خفاجة يف الجزيرة السورية محافظة الحسكة.

و خفاجــة املوصــل والجزيــرة الســورية أخــوه حتــى أنهــم 

يرتبطــون بنفــس التسلســل النســبي .ولكــن خفاجــة الطهازيــة يف 

بابــل الذيــن ذكرهــم املحامــي عبــاس العــزاوي يف كتابــه العشــائر 

العراقيــة باســم )الطهامــزة ()1(، ال يطلــق عليهــم يف الوقــت الســابق 

او املعــارص بانهــم )املعتــوق( ، وامنــا تســميتهم ))البــو عبــد اللــه(( 

وهــم عشــرية خفاجيــة مســتقلة ، ولكــن يف تسلســل أجداهــم أســم 

)معتــوق( ، وعــىل األرجــح أنــه تشــابه أســاء بســبب فــرق األجيال 

التــي ســرتد فيــا بعــد .

ولكنهــم أوالد عمومــة بشــكل عــام ســواء أنهــم يلتقــون بجــد 

ــان أو الجــد األكــرب خفاجــة)2( . ــو طريــف علي أخــر  كأب

1. البو عبد الله 

 نســب شــيخ  ))البــو عبــد اللــه (( يف بابــل : الشــيخ شــعان بــن 

دهــش بــن كايــم بــن ســلطان بن معتــوق بن ســلطان بن عبــد الله.

والشــيخ شــعان الدهــش تــويف ســنة 1966م ، وكان مــن عــوارف 

خفاجة)3(.

)1(   نسبة إىل نهر الطهازية.

)2(   أنظر : املؤلف ، قبيلة خفاجة يف باد الشام ، ص 29.

)3(   املصدر السابق ، ص 30.
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ــن  ــي ب ــو : ع ــذا النح ــىل ه ــدي ع ــب مه ــبه د. طال ــر نس وذك

شــعان بــن دهــش بــن كايــم بــن ســلطان بــن معتــوق بــن حمــد 

بــن عبــد الواحــد بــن ثابــت بــن محمــد بــن معتــوق بــن ســلطان 

بــن عبــد اللــه بــن ســيف بــن برصــم . 

وأردف قولــه :وقــد أيــد هــذا النســب الريــف الحــاج عويد بن 

عليــوي العبــد .وهــو مــن مواليــد 1920 م . ومــن عشــرية املعتــوق .

وكتـب ماحظة : ليسـت هناك رابطة بني املعتـوق يف الطهازية 

واملعتـوق يف املوصـلـ  القيارة . وكل عشـرية مسـتقلة عن األخرى)1(، 

ونسـب شـيخ البوعبـد اللـه وفـق األرجـوزة عـىل هـذا النحـو : عي 

بـن شـعان بـن دهـش بـن كايـم بن سـلطان بـن معتوق بـن حمد 

بـن عبـد الواحـد بـن ثابـت بـن محمد بـن معتـوق بن سـلطان بن 

عبـد اللـه بـن سـيف بـن برصـم بـن عامـر بـن عمـرو بن مالـك بن 

عامـر بـن حسـني بـن فاح بـن أحمد بن سـيف بن عي بن حسـان 

بـن أبـو الفتيـان منيـع بـن منيع بن حسـان بن علـوان أوعليـان أبو 

طريـف بـن  مثـال بـن مهـدي بـن سـلان بـن حـزن بـن ربيـع بـن 

حـزن بـن الصحـايب ربيع بن معاويـة )األغر( بن خفاجـة )معاوية (.

 2.املعتوق يف املوصل .

قصــة جدهــم معتــوق يحفظهــا رجالهــم مــن املعمريــن يف 

ــة االخيــر إىل  ــث ان عشــريتهم هاجــرت مــن منطق العشــرية حي

ــرون . ــن خمســة ق ــرث م ــل اك ــرة قب الجزي

)1(   د. طالب الخفاجي ، قبيلة خفاجة التاريخ والنسب ، مصدر سابق ، ص 105.
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ــرة ،  ــة الجزي ــزو منطق ــذاك غ ــام  آن ــكام الش ــرون أن ح ويذك

وأرسوا ولــدا عــواد وهــا حســن والطفــل الرضيــع جــواد ،فعاشــا يف 

كنــف حــكام الشــام ، وملــا شــب عــواد وأصبــح رجــا ،قتــل رجــا 

ــو  ــم العف ــن ت ــن الزم ــدة م ــد م ــن الحــكام وأودع الســجن وبع م

ــميت  ــك س ــم ، ولذل ــه الحاك ــجن وأعتق ــن الس ــرج م ــه ،فأخ عن

ــوك( . ــوق )املعت ــواد املعت ــه آل ج ذريت

نسب شيخهم املرحوم أبراهيم الرومي عىل هذا النحو :

أبراهيــم بــن رومــي بــن صالــح بــن عبــد بــن مطــرود بــن رشايب 

ــن  ــواد ب ــن ع ــواد ب ــن ج ــد ب ــن بايزي ــر ب ــن عام ــوس ب ــن جام ب

ــوك)1( . معت

ــد يف  ــف حم ــم خل ــيخ غان ــت بالش ــخ  5| 2017 م التقي وبتاري

ــان  ــي صكب ــر غن ــيخ عام ــاج الش ــة الح ــة خفاج ــري قبيل ــوان أم دي

بعــد عودتــه مــن رحلــة العــاج يف املانيــا ، فســلمني مســودة بحث 

مختــوم بختمــه وختــم والــده يف ســنة 1952 م . ومــن بينهــا كتابــة 

نســبه بالشــكل التــايل : غانــم بــن خلــف بــن حمــد بــن خــر بــن 

خلــف بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن رفاعــي بــن عمــريه بــن 

بيازيــد بــن جــواد بــن عــواد بــن معتــوق .

ناحــظ التقــاء الشــيخ أبراهيــم مــع الشــيخ غانــم بالجــد بيازيــد 

بــن جــواد أي أنهــا أعــام .

ــد  ــرث منش ــاج منع ــدي الح ــي يف دار وال ــم الروم ــيخ أبراهي ــوم الش ــت باملرح ــف ، التقي )1(   املؤل

ــام ، ص 31. ــاد الش ــة يف ب ــة خفاج ــاب قبيل ــف ، كت ــر للمؤل ــدورة ، أنظ ــة ال ــداد | منطق ببغ
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). املعتوق يف الحسكة سوريا 

خفاجــة املعتــوك يف الشــام ،فــا نعلــم عنهــم الكثــري مــن 

ــرية وكان  ــن الشــخصيات الكب ــد م ــات غــري ان الشــيخ عبي املعلوم

شــيخا حتــى عــىل عشــرية الجبــور يف ســوريا مــن القاطنــني بارضــه 

ــي . ــى الخفاج ــد عي ــود عبي ــور محم ــن الدكت ــا م ــبا علمن حس

واخــربين د. محمــود الخفاجــي خفاجــة املعتــوك يف ســوريا عــىل 

تواصــل مــع أبنــاء عمومتهــم يف املوصــل وإن والــدة الشــيخ عبيــد 

عيــى منهــم و نســب الشــيخ هــذا نصــه : 

عبيــد بــن عيــى بــن عبيــد بــن حســني بــن حمــود بــن محمــد 

بــن شــهاب بــن عمــر بــن  جــواد بــن  عــواد بــن معتوك)لدكتــور 

محمــود دراســة تحقيقيــه عىل عمــود نســبهم بعنوان ))ملــع الربوق 

ــا . ــع عليه ــي مل اطل ــوك (( ،ولكنن ــري معت يف نســب الخفاجــي األم

ــون  ــوريا يلتق ــل وس ــوق املوص ــا  معت ــا ذكرن ــن م ــح م ويتض

ــوق . ــن معت ــواد ب ــن ع ــواد ب ــد ج بالج

وبايزيد وعمر هم أشقاء أوالد جواد)1(.

ــن  ــواد ب ــن ع ــأن أوالد جــواد ب ــدم يتضــح ب ــكام املتق ــن ال وم

ــر(. ــد وعم ــم :)بيازي ــوق ه معت

وبيازيد أوالده ) عامر وعمريه ( وها يف املوصل .

وعمر ولده )شهاب ( يف سوريا.

)1(   املؤلف ، قبيلة خفاجة يف باد الشام ، ص 32..
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النتائج

ــن أوالد أو  ــوريا م ــل وس ــوق املوص ــون معت ــتحالة أن يك أ. اس

أحفــاد برصــم ، الســيا قــد أرشنــا ولعــدة مــرات بــأن أوالده هــم 

) خليــل وعبــد اللــه ومحمــد وحمــد( وهــذا مــا يركــده د. طالــب 

الخفاجــي عــن طريــق عــوارف خفاجــة الذيــن ذكرهــم يف كتابــه .

ــر ،إال أن  ــن عام ــعيد ب ــن س ــوك اب ــون معت ــتبعد يك ب.ال يس

ــن املصــادر  ــة أو مشــجر أو م ــل ســواء برواي ــاج إىل دلي هــذا يحت

التاريخيــة .

ت.نرجــح بــأن والــد معتــوك هــو عامــر بــن عمــرو بــن مالــك أو 

جــده حســب الشــواهد التاريخيــة والقصــص املحفوظة لــدى اآلرسة 

وأحداثهــا يف الشــام ، ولحــني ظهــور دليــل تاريخــي أو نســبي يثبــت 

مــن هــو والــد معتــوق ، فيعتــرب  االنقطــاع كأمانــة علميــة .

ــب  ــود نس ــل عم ــون تسلس ــرتض يك ــن املف ــزم م ــدون ج ث. ب

الشــيخ أبراهيــم الرومــي  عــىل هــذا النحــو : أبراهيــم بــن رومــي 

بــن صالــح بــن عبــد بــن مطــرود بــن رشايب بــن جامــوس بــن عامــر 

بــن بايزيــد بــن جــواد بــن عــواد بــن معتــوك بــن عامــر بــن عمــرو 

بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن أحمــد بــن ســيف 

بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن منيــع بــن حســان 

بــن علــوان أوعليــان أبــو طريــف بــن  مثــال بــن مهــدي بــن ســلان 

ــة  ــع بــن معاوي ــع بــن حــزن بــن الصحــايب ربي بــن حــزن بــن ربي

)األغــر( بــن خفاجــة )معاويــة (.
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سادسا : الوزون  

ــني الشــيخ  ــه وب ــاء بين ــه إىل لق ــب مهــدي يف كتاب يشــري د. طال

ــذ  ــئلة نأخ ــة أس ــأله جمل ــخ 29/ 1992/8 وس ــزاوي بتاري ــعد ع س

ــة : ــا األســئلة التالي منه

س1/ هل هناك عاقة نسب قرابة بني الزور والوزون ؟

س/هل ينتهي نسب الوزون إىل الزور ثم إىل برصم ؟

وكانت إجابته عىل النحو اآليت :

ــم  ــوزون . نع ــزور وال ــني ال ــة ب ــاك عاق جــواب 1 : ليســت هن

ــرية  ــا وكل عش ــتقلة بذاته ــرية مس ــن كل عش ــم ولك ــم أوالد ع أنه

ــا . ــظ بنســب خــاص له تحتف

جــواب 2: كا ال ينتهــي نســب الــوزون إىل خليــل بــن ســيف بــن 

برصــم وليــس إىل الــزور وكــا قلنــا أن كل عشــرية مســتقلة بذاتها .

ــألت  ــاب : وس ــن الكت ــة م ــس الصفح ــب يف نف ــول د. طال ويق

ــال :  ــبه فق ــل نس ــن تسلس ــزاوي ع ــم ع ــعد جاس ــيخ س الش

ســعد بــن جاســم بــن محمــد بــن جــواد بــن عــزاوي بــن حســني 

بــن غلــو بــن حســني بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن مظلــوم بــن 

نــارص بــن حســني بــن منصــور بــن خليــل بــن ســيف بــن برصــم)1(.

املســتغرب يف هــذا النــص جــواب الســؤال الثــاين مــع املطابقــة 

ــي  ــة بالنف ــني اإلجاب ــض ب ــعد والتناق ــيخ س ــب الش ــل نس لتسلس

)1(  د. طالب الخفا�جي ، مصدر سابق ، ص104.
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ــر ! ــح يف الذك والتري

ــت مــع أحــد أوالد أخ الشــيخ وهــو ســعد عــزاوي  ــد تواصل لق

عــرب التواصــل االجتاعــي وطلبــت منــه أرســال تسلســل النســب ، 

لكنــه أرســل يل بعــض الوثائــق وأهمــل التسلســل .

وعنــد مقارنــة تسلســل الشــيخ ســعد عــزاوي مــع الشــيخ حيــدر 

محمــود الدعيبــل وكاهــا مــن عشــرية الــوزون ســناحظ الفــرق 

والصحيــح مــن األســاء . وهــذا مــا كتــب يف املشــجر : حيــدر بــن 

محمــود بــن كاظــم بــن عبــد بــن دعيبــل بــن خميــس بــن حــردان 

بــن خــر بــن يــاس بــن محمــد املظلــوم بــن حســن أبــو قيــس بــن 

حســني بــن عبــد اللــه بــن حمــد بــن ســهيل بــن نجــم بــن إبراهيــم 

بــن حبيــب بــن كمــر بــن عبــد اللــه بــن محســن أبــو الــوزون بــن 

رساج بــن حمــد بــن نجــم بــن عبــد عــي بــن  رساج بــن برصــم بــن 

ســعيد بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن 

فــاح بــن أحمــد بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن أبــو الفتيــان 

منيــع بــن منيــع بــن حســان بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن 

حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب ربيــع بــن معاويــة )اآلغــر( 

بــن خفاجــة )معاويــة ( .

تاريــخ املشــجر 2019/2/14م / ملوقعــون عــىل املشــجر : الشــيخ 

حيــدر محمــود كاظــم عبــد دعيبــل )شــيخ عشــرية الــوزون( ، الحاج 

الشــيخ عامــر غنــي صكبــان )شــيخ عشــائر خفاجــة( ، العميــد نارص 

عــي النــوري )وزارة الداخليــة ـ مديــر مكتــب شــؤون العشــائر ( .
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املصدقــون بتاريــخ 2019/2/2م مــن الهيــأة العليــا لكتابــة تاريخ 

ــور  ــيخ الدكت ــابة الش ــق النس ــائر /املحق ــل والعش ــاب القبائ وأنس

عيــى قاســم الســعدي )رئيــس الهيــأة ( / الســيد عــي الســيد عبــد 

العريــي الحســيني )عضــو( / الســيد عبــد الوهــاب الســيد كريــم 

ــعي  ــف املشعش ــيد نصي ــود الس ــيد محم ــو ( / الس ــارسي )عض الي

)عضــو(.

املالحظات :

أ.يبــدو مــن التسلســل مــع مطابقة تسلســل الشــيخ عبــد الكريم 

رايض  أن محســن أبــو الــوزون شــقيق زور ووالدهــا هــو رساج . 

وهنــا تتضــح دقــة كام الشــيخ ســعد عــزاوي حيــث ال توجــد عاقة 

ارتبــاط عشــائري هــذه عشــرية وهــذه عشــرية كل منهــم مســتقل 

بذاتــه ،إال أنهــم أوالد عمومــة بلحــاظ شــهرة خفاجــة الــزور باســم 

جدهــم زور . وعشــرية الــوزون بشــهرة جدهــم محســن .

ب.ذكرنــا يف األرجــوزة بــأن برصــم وســعيد أخــوة ووالدها عامر 

. ولهــم شــقيق ثالــث  محمــد ذكرنــا تفاصيله يف كتابنا رفــع االرتياب 

عــن تاريــخ ونســب ذريــة محمــد العامــر الخفاجــي ، فتطرقنــا يف 

الكتــاب عــن عامــر الــذي نــزح مــن الكوفــة إىل الكــوت تقريبــا يف 

القــرن الحــادي عــر الهجــري أو قبلــه وســعيد ومحمــد كانــا معــه 

وبرصــم يف الحلــة ، فمن املفرتض أن يزاح أســم ســعيد من املشــجر .

ــن  ــان  ب ــو طريــف علي ــذي هــو أب ــد حســان ال ت.مل يذكــر وال

مثــال الخفاجــي !
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صحيح تسلسل العمود عىل هذا النحو :ـ

حيــدر بــن محمــود بــن كاظــم بــن عبــد بــن دعيبل بــن خميس 

بــن حــردان بــن خــر بــن يــاس بــن محمــد املظلــوم بــن حســن 

ــه بــن حمــد بــن ســهيل بــن  ــو قيــس بــن حســني بــن عبــد الل أب

نجــم بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن كمــر بــن عبــد اللــه بن محســن 

ــن   ــد عــي ب ــن عب ــن نجــم ب ــد ب ــن حم ــن رساج ب ــوزون ب ــو ال أب

رساج بــن برصــم  بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر بــن 

حســني بــن فــاح بــن أحمــد بــن ســيف بــن عــي بــن حســان بــن 

أبــو الفتيــان منيــع بــن منيــع بــن حســان بــن عليــان أبــو طريــف 

بــن  مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن 

بــن الصحــايب ربيــع بــن معاويــة )األغــر( بــن خفاجــة )معاويــة ( .

سابعا : البهادل

وصلنــي خــرب مــن أحــد األخــوة خفاجــة مفــاده بــأن املهتمــني 

باألنســاب يف إحــدى الــدول العربيــة توهمــوا بنســب عشــرية 

ــري،  ــي الهج ــو ع ــاب أب ــتنادا لكت ــادة اس ــة عب ــادل إىل قبيل البه

ــد: ــص املعتم ــذا الن ــوادر . وه ــات والن التعليق

ــن  ــة ب ــي معاوي ــكام عــىل بن ــال يف ال ــل: ق ــن عقي ــة م )البهدل

حــزن بــن عبــادة بــن عقيــل: هــم بطنــان: بنــو الحرشــية ، وفيهــا 

العــدد ثــم فصائــل بنــي الحرشــية :بنــو بهــدل، وبنــو مرجــو وهــم 

ــو معــرض، وهــم املعارضــة()1(. ــة وبن ــة والبهادل املزاجي

ــم  ــوادر ، تقدي ــات والن ــري ، التعليق ــا الهج ــن زكري ــو 300 هـــ ( ب ــارون )ت نح ــي ه )1(   أيب ع

وترتيــب حمــد الجــارس ،ط1)1992م(،ص 1686.
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ــض  ــىل الحام ــيعتمدون ع ــم س ــا بأنه ــجيا صوتي ــمعت تس وس

ــوع . ــذا املوض ــووي يف ه الن

ــادة وخفاجــة فكاهــا أوالد عقيــل ،  ــة ال فــرق بــني عب وكبداي

ولكــن انطاقــا مــن الناحيــة الرعيــة والحديــث الريــف )ملعــون 

مــن انتســب لغــري أبيــه(، نضــع أمــام األنظــار مــا وقعــوا فيــه مــن 

االشــتباه والتســديد مــن اللــه تعــاىل .

رأي الفقــه االثنــي عــري بالفحــص املختــربي عــن طريــق 

)DNA(؟ النــووي  الحامــض 

ــة  ــة بين ــة علمي ــاً إذا كان بطريق ــور دلي ــص املذك ــرب الفح يعت

ال تتخللهــا االجتهــادات الشــخصية أي أن اثبــات النســب القريــب 

اعتــادا عــىل نتائــج الفحوصــات املختربيــة منــوط بصــريورة األمــر 

ــاً بنحــو ال يكــون فيــه مجــال لاجتهــادات الشــخصية. بيّن

ــاحة  ــد س ــذا ، فعن ــا ه ــوع بحثن ــد كموض ــب البعي ــا النس أم

املرجــع األعــىل الســيد السيســتاين ليــس قطعيــاً محســوماً إذ يقــول: 

ومل يثبــت لدينــا كــون األمــر كذلــك فيــا يتعلــق بإثبــات النســب 

البعيــد.

ــى  ــادة وحت ــادل إىل عب ــرية البه ــب عش ــات نس ــرب إثب ــذا يعت ل

خفاجــة عــن طريــق الفحــص املختــربي املذكــور مــن النســب 

ــه . ــرتف ب ــري مع ــا أي غ ــت رشع ــري ثاب ــد غ البعي

ــدم  ــدر املتق ــص يف املص ــإّن الن ــة ف ــة علمي ــة بحثي ــن ناحي وم

ــادل  ــرية البه ــه عش ــود من ــدل املقص ــة أو به ــأن البهدل ــي ب ال يعن
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الحاليــة، فلــو كانــت كذلــك لذكرت يف مصــادر القرن الرابــع الهجري 

ومــا أعقبــه ولــرح بوجودهــم ابــن األثــري وابــن خلــدون وغريهــم 

ممــن ســبقوهم وأشــاروا لتواجدهــم كــا تطرقــوا لعبــادة وخفاجــة 

ــرن  ــش بحــدود الق ــر كان يعي ــار الذك ــدل م ــا، إال أن به وحوادثه

الثــاين الهجــري واملؤلــف يف القــرن الثالــث الهجــري ومبجــرد معرفــة 

أوالد بهــدل العبــادي ســيتبني صحــة املعنــى املقصــود مــن قولنــا .

ــذي  ــدل ال ــم به ــبة إىل جده ــة نس ــادل الحالي ــرية البه إّن عش

أعقــب مهيــب وجنــاب وشــهاب املتفرعــة منهــم العشــرية ، فــكان 

ــن عامــر  جدهــم عــىل االعتقــاد املرجــح هــو أحــد أوالد ســعيد ب

بــن عامــر بــن عمــر بــن مالــك)1(.

وحســب نظريــة األجيــال البــن خلــدون فــإن والــد بهــدل بــن 

ســعيد عــاش تقريبــاً بحــدود القــرن الرابــع عــر أو الخامــس عــر 

الهجــري وفقــاً لحلقــة تسلســل االســاء املذكــورة يف بحثنــا عمــود 

نســب خفاجــة إىل أدم)2(.

أذن هنــاك فــرق بــني بهــدل الــذي عــاش يف القــرن األول أو الثاين 

ــراق(  ــادل يف الع ــرية البه ــعيد )عش ــن س ــدل ب ــني به ــري .وب الهج

مــا يقــارب ثاثــة عــر قرنــا مــن الزمــن وحلقــة تسلســل األســاء 

بينهــا تســعة وثاثــون اســا .

ــورة  ــرية املذك ــدى العش ــوظ ل ــو محف ــا ه ــك م ــن ذل ــا ع فض

)1(   راجع مجاهد منعرث منشد ، تحقيق عمود نسب خفاجة يف األرجوزة الخفاجية الكاملة ،ص18 وهامش 

60، وأنظر لنفس املؤلف ، عشرية البهادل من قبيلة خفاجة ،مكتبة علوم النسب ، رقم الكتاب)1398 ( ،ص 8

)2(   لنفس الكاتب ، عمود نسب خفاجة إىل أدم، مكتبة علوم النسب ، رقم الكتاب)1250 ( ، ص 5.
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ــم عشــرية مســتقلة بســبب  ــة خفاجــة ، لكنه ــأن أنتســابها لقبيل ب

ــرية . ــا العش ــرت به ــي م ــروف الت الظ

أمــا املصــادر التــي ذكــرت هــذا االنتســاب بــكل رصاحــة ، 

فهــي ثاثــة مصــادر ســيأيت ذكرهــا الحقــاً ، هــذا مــن غــري املصــادر 

الخاصــة بالقبيلــة التــي فصلتهــم مــع فروعهــم مــن حيــث التاريــخ 

والنســب ، وأيضــا املصــادر التاريخيــة العامــة يف القرنــني العريــن 

والواحــد والعريــن . وكذلــك بالنســبة لنســبهم لخفاجــة تنطبــق 

عليــه قواعــد علــم النســب مــن حيــث الشــهرة واالســتفاضة .

ــد  ــت عن ــو مثب ــا ه ــة ك ــة خفاج ــب إىل قبيل ــادل تنتس البه

أهــل األنســاب . وجــاء يف كتــاب )أنســاب القبائــل العراقيــة ( ، يف 

ضواحــي كربــاء مــن الجنــوب الرقــي مــن املدينــة قبيلــة زراعيــة 

تدعــى )البهادلــة ( لعلهــا ترجــع إىل بهدلــة بــن أيب النجــود الــذي 

ذكــره الســيد محمــد القزوينــي)1(.

ــه :  ــرية قول ــذه العش ــب ه ــن نس ــد ع ــد الفري ــاء يف العق وج

وفيــا ذكــره أبــو عبيــد يف التــاج أن أرشف بيــت يف مــر مدافــع 

ــن  ــن ســعد ب ــن كعــب ب ــن عــوف ب ــة ب ــت بهدل ــة بي يف الجاهلي

زيــد منــاة بــن متيــم)2(. وقــول مؤلــف كتــاب )أعــام متيــم ( : وبنــو 

بهدلــة هــم أبنــاء بهدلــة بــن عــوف بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد 

منــاة بــن متيــم)3(. 

)1(   حاشية الطريحي ، ص 35.

)2(   العقد الفريد ج2 ، ص 44.

)3(   د.طالب الخفاجي ، مصدر سابق ، ص 120.
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الحاشــية  الطريحــي يف  املــوىل  عبــد  الشــيخ  ذكــره  مــا  أن 

املذكــورة هــو اشــتباه بســبب تشــابه األســاء، وميكــن للقــارئ أن 

يراجــع تعليــق النســابة املعــروف عبــد الســتار الحســني املنشــور 

ــة . ــدل البغدادي ــدة الع يف جري

نطــرح مــا قيــل عنهــم يف املصــادر التاريخيــة العامــة منهــا مثــل 

موســوعة العشــائر العراقيــة للمحامــي عبــاس العــزاوي .

واملصـادر الخاصـة كموجـز تاريـخ عشـائر العـارة ملحمـد باقـر 

الجـاين .وتاريـخ عشـائر العـارة وعشـائرها لعبـد الكريـم الندواين 

.وموسـوعة العشائر العراقية لثامر العامري،ومعجم النارصي )نسب 

وتاريـخ ( العشـائر العراقيـة املنطقـة الجنوبيـة لحسـني النـوارص  .

عشرية البهادل يف املصادر

وردت أخبــار تلــك العشــرية الكبــرية وفرعهــا يف مصــادر القــرن 

العريــن وهــذا مــا جــاء عنهــم :ـ

1.املحامي عباس العزاوي ذكرهم يف موسوعته عن عشائر العراق 

قائاً: عشرية البهادل من خفاجة . ويقال أنها كانت تسكن )هورعكركوف( 

يف أنحاء الكاظمية ،فنزحت إىل العارة، وهذا ما يبعد بينهم وبني 

فلم  أبل،  أصحاب  هؤالء  من  قسم  كان   : قالوا  املنتفق)1(،  خفاجة 

يطب لهم املقام فالوا إىل امليناو يف إيران وأصحاب الغنم استقروا)2(.

ــوف ، واملصــدر األخــر  ــة عقرق ــزاوي يف تواجدهــم يف منطق ــد الع ــايل تأيي )1(   ســرى يف مصــدر ت

ــواء العــارة.. ــواء املنتفــق إىل ل يحــدد وقــت هجرتهــم مــن ل

ــة االوىل ،  ــة للموســوعات ، الطبع ــدار العربي ــراق ، ال ــزاوي، موســوعة عشــائر الع ــاس الع )2(   عب

ــث، ص111. ــد الثال ــنة 2005م، املجل لس
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2.الســيد محمــد باقــر الجــاين  يف كتابــة املطبــوع ســنة 1947م  

قــال : كانــت عشــرية البهــادل تســكن يف أرايض عكركــوف الكائنــة 

ــذه األرايض  ــة ه ــوم بزراع ــت تق ــة وكان ــة الكاظمي ــن منطق ضم

بطريقــة اإللتــزام مــن الحكومــة وصــادف ثــاث ســنوات متواليــة مل 

ينمــو زرع يف األرايض فأخــذت الحكومــة منهــا أوالد رئيســها رهائــن 

إىل أن يتــم تســديد بــدل االلتــزام للســنوات الثــاث ولكــن عشــرية 

البهــادل هاجــرت مــن أرايض عكركــوف وســكنت يف العــارة وذلــك 

قبــل ثامثائــة ســنة تقريبــا تاركــة ورائهــا الرهائــن يف بغــداد . وملــا 

علمــت الحكومــة بهجرتهــا اطلقــت الرهائــن فابــوا هــؤالء االلتحاق 

بعشــريتهم واســتوطنوا أرضهــم )عكركــوف( .

وملــا أستشــعر مجاوروهــم فيهــم الضعــف لقلــة رجالهــم 

اســتولوا عــىل أراضيهــم وطردوهــم منهــا فهاجــروا وســكنوا األرايض 

ــاك  ــوا هن ــة ومازال ــة ( والحل ــج )الهندي ــاء وطويري املجــاورة لكرب

حتــى األن ويطلــق عليهــم أســاء ) البــو عطــا والبوحســني والبــو 

ــم . ــاس ( نســبة إىل أبائه ي

أمــا عشــرية البهــادل التــي نزحــت إىل العــارة فــكان قســم منها 

أصحــاب األبــل وقســم من أصحــاب األغنام هؤالء ميتهنــون الزراعة . 

ــوا  ــارة فرحل ــم أرايض الع ــب له ــم تط ــل فل ــاب األب ــا أصح إم

ــاك  ــم هن ــري منه ــم كب ــة والزا قس ــاو اإليراني ــا إىل أرايض املين عنه

يقــدر عددهــم بثاثــة األف نســمة املجاحيــل والشــيبة واملاحلــة 

ــم . ــبة إىل أجداده نس
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ــا واملســاة  ــي توطــن فيه ــي يف األرايض الت ــري بق والقســم الكب

ــا  ــا وعندم ــا باقي ــض أثاره ــة الزال بع ــا قلع ــم فيه ــد( له )أبوعرابي

تــويف مــوىس بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن مغنــم ، خلفــه ولــده 

ســدخان الــذي قــام بعمــل ســد كبــري عــىل ضفــاف نهــر البتــرية.

ــها  ــي يرأس ــة الت ــة خفاج ــب إىل قبيل ــادل تنتس ــرية البه أن عش

ــطرة  ــاء الش ــوب قض ــاكنة جن ــي)1(، والس ــان الع ــيخ صكب األن الش

ــك . ــواء املنتف ــة لل التابع

تنقسـم عشـرية البهادل إىل ثاثة أقسـام األول ويسـمى الجنامنة 

ويتكون من ثاثة أفخاذ وهي البوثنوان ، وبيت بايش ،وبيت مغنم .

والقســم الثــاين ويســمى البــو حبيــب ويتألــف مــن ثاثــة أفخــاذ 

وهــي البــو حبيــب ، والبــو ســعد ،وبيــت بــريش . 

والقســم الثالــث ويســمى الشــهابات ويتكــون مــن ثاثــة أفخــاذ 

وهــي بيــت ســفاف ،والبــو عيــد ، والبونــر .

تقــدر نفــوس عشــرية البهــادل مــن الرجــال بأكــرث مــن أربعــة 

ــاً)2(.  ــواء العــارة تقريب االالف نســمة ضمــن ل

3. . عبـد الكريـم النـدواين يف كتابـة املطبـوع سـنة 1961م، إذ 

يقـول : عشـرية البهـادل فرع من قبيلـة خفاجة املعروفـة يف التاريخ 

.وخـال سـنة 1227هــ أمـر الشـيخ ماجـد ممثـل مشـيخة املنتفـق 

)1(   حاليــا أمــري قبيلــة خفاجــة حفيــد الشــيخ صكبــان ، هــو الحــاج الشــيخ عامــر غنــي صكبــان 

مــن مواليــد 1964م.

)2(   محمــد باقــر الجــاين، موجــز تاريــخ عشــائر العــارة ،الطبعــة األوىل ،  مطبعــة النجــاح، بغــداد، 

1947م، ص 79ـ 81.
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الراغبـني مـن عشـائر الغـراف بالهجـرة إىل لـواء العـارة مـن أجـل 

تعزيـز جانـب دجلـة األميـن ضـد عـدوان عشـرية بنـي الم وإيجابـا 

هـذا األمـر وبالنظـر لخصوبة املراعـي يف هذا الجانب وكـرثة األغنام 

لـدى عشـرية البهـادل فقـد رغـب رئيسـهم محمـد بـن مغنـم أن 

يهاجـر بعشـريته إىل هـذا الجانـب فهاجـر وسـكن يف أرايض العوفية 

و)أبـو حاتـه( الواقعتـني يف جنوب غـريب مركز لواء العـارة الحايل .

ــك األرايض وانتــرت  ــد تجــاوزت هــذه العشــرية حــدود تل وق

ــرب  ــر الط ــوب نه ــة يف جن ــوار ( الواقع ــع( و) الج يف أرايض ) األبيج

املشــتق مــن جانــب دجلــة األميــن والعائــدة إىل أرسة الســادة 

الهواشــم ولحــد األن فــأن األيــدي العاملــة يف زراعــة هــذه االرايض 

ــوار  ــرية أط ــذه العش ــىل ه ــت ع ــد تعاقب ــادل وق ــدي البه ــي أي ه

وبعــد وفــاة محمــد خلفــه ولــده مــوىس وبعــد وفــاة مــوىس خلفــه 

ولــده ســدخان فانتقــل بهــذه العشــرية إىل أرايض )قصيبــة( الواقعــة 

ــة األوىل اســتعادت  ــاء الحــرب العاملي ــواء وأثن ــز الل ــوب مرك يف جن

البهــادل أرضهــا الســابقة بواســطة رئيســها الحــاج كاظــم بــن 

ســدخان ومل تــزل أكرثيــة بهــذه العشــرية الســاكنة يف أراضيهــا التــي 

ــا لتعــذر ســقايتها ســبحا وهــذه  ــوع الوســط زراعي ــرب مــن الن تعت

العشــرية التــي يتجــاوز عددهــا الخمســة األف مــن الرجــال تتألــف 

مــن فــروع هــي )البــو حبيــب ، البــو نــر، الشــهابات ، البــو ســعد، 

البــو عيــد ، أل ســقاف ، الجنامنــة ، آل مغنــم ( و آل مغنــم الذيــن 

تنحــر فيهــم رئاســة هــذه العشــرية)1(.

)1(   عبد الكريم الندواين ، تاريخ العارة وعشائرها ، مطبعة االرشاد ـ بغداد ،لسنة 1961م، ص 70..
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ــوع يف  ــراق املطب ــائر الع ــن عش ــة ع ــري يف كتاب ــر العام 4. ثام

ــد  ــادل تؤك ــرية البه ــن عش ــول ع ــث يق ــعينيات  حي ــط التس وس

بعــض الوثائــق التاريخيــة عــىل أن عشــرية البهــادل هــي يف األصــل 

مــن العشــائر التابعــة لخفاجــة  .وقــد نزحــت منــذ مــا يقــارب مــن 

)50)) ســنة مــن مناطــق )عكركــوف  وأيب غريــب) لتســكن مــع 

عشــائر الــراي يف ميســان لتنصهــر معهــا عــر االحقــاب الزمنيــة 

وتكــون أحــد أجــزاء كيانهــا الكبــري .وأن كثافــة أخــرى مــن عشــرية 

البهــادل توزعــت   يف محافظــة البــرصة ومدينــة الثــورة يف بغــداد.

ويــرأس هــذه العشــرية الشــيخ كاظــم الســدخان )n .(1وعــدد 

أفخاذهــم وشــيخ كل فخــذ)2) كــا وردت يف املصــادر املتقدمــة.

5.حســني بــن حاجــم النــوارص الــذي أصــدر معجمه ســنة 2009 

وذكــر التسلســل النســبي لهــم الــذي ناقشــناه يف بدايــة البحــث 

وقــال : أن البهــادل مــن صلــب قبيلــة خفاجــة  وأشــار لنخوتهــم 

العامــة ) عمــور) التــي هــي نخــوة خفاجــة عمــوم  وقــال انهــم 

يســكنون )ميســان وبغــداد والبــرصة) ورئيســهم هــو الشــيخ حاتم 

بــن الشــيخ كاظــم الســدخان))). 

ــخصيات  ــن الش ــه م ــدخان أن ــم الس ــيخ كاظ ــن الش ــوعته ع ــش موس ــري يف عام ــول العام )1(   يق

العشــائرية املعروفــة بالحكمــة والجــرأة واملواقــف الصعبــة فهــو فريضــة عشــائر محافظــة ميســان 

عــرف بالكــرم والشــجاعة وتوشــح بالقيــم العربيــة االصيلــة ) وذكــر أن معلوماتــه هــذه أفــاده بهــا ) 

جاســم محمــد الحســن ( بتاريــخ 20|3|1991م.(.

)2(   ثامــر عبــد الحســن العامــري ، موســوعة العــارش العراقيــة ، مكتبــة الصفــا واملــروى ، لنــدن ، 

املجلــد الثالــث ، ص52..

)3(   حســني بــن حاجــم بــن بريــدي بــن نــارص بــن عتيــج بــن عبــدال النــوارص ، معجــم النــارصي 

)تاريــخ ونســب( العشــائر العراقيــة ) املنطقــة الجنوبيــة ( البــرة ــــ النارصيــة ــــ العــارة ، الطبعــة 

الثانيــة ، مديــن للطباعــة والنــر ، لســنة 2009م ، ص 30ـ 31
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نسب بعض رجال البهادل 

ــن  ــض ب ــن عري ــي ب ــن خف ــن حســن ب ــد ب ــن محم ـ جاســم ب

فرحــان بــن محمــد بــن ســلطان بــن طرفــة بــن غديــر بــن نــارص 

بــن جمعــة بــن ســعدي بــن حبيــب بــن بهــدل .

ــن  ــح بــن فرحــان بــن عوينــي ب ــن فلي ـ فاخــر بــن حويجــي ب

بــريش بــن محمــد بــن فــري بــن ايهــام بــن طــي بــن ســعد بــن 

ــن بهــدل . ــن حبيــب ب بــريش ب

ـ جيجــان بــن معــن بــن حرجــان بــن عصفــور بــن زربــن 

حمــدان بــن عــودة بــن جــراح بــن حســني بــن دعيــم بــن بركــة 

ــدل . ــن به ــهاب ب ــن ش ــفاف ب ــن س ب

ـ مجيــد بــن حســن بــن جابر بن مســلم بن علوش بن ســبتي بن 

طرفــة بــن جويعــد بــن احمد بن فرج بن عيد بن شــهاب بن بهدل .

التسلسل النسبي لبهدل حسب معجم النارصي)1(

هــو بهــدل بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن األمــري عامــر بن 

حســان بــن فــاح بــن عامــر بــن رضغــام بــن محمــود بــن األخــرم 

بــن حســان بــن منيــع بــن أبــو الفتيــان بــن منيــع بــن ســلطان بــن 

الحســني بــن عليــان بــن أبــو طريــف بــن مثــال بن ســعيد يــن يحيي 

بــن حســني بــن محمــد يــن ربيــع بــن ســنان بــن ربيــع بن حــزم بن 

ربيــع بــن معاويــة امللقــب الخفــاج القيســية املريــة العدنانيــة)2(.

)1(   حسني النوارص ،معجم النارصي )العشائر العراقية( املنطقة الجنوبية ، ص 30.

)2(   حســني النــوارص ، مصــدر ســابق ،معجــم النارصي )العشــائر العراقية( املنطقــة الجنوبية ، ص 30
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ــدل  ــل لبه ــذا التسلس ــوارص يف ه ــل الن ــو دلي ــا ه ــم م ال نعل

حيــث مل يذكــر لنــا يف مقدمــة كتابــة أو هامــش الصفحــة أي يشء 

ــك . عــن ذل

وأمــا التسلســل مــن عامــر إىل ربيــع بــن معاويــة فتمــت 

ــود نســب خفاجــة إىل أدم)1( . ــا عم مناقشــته وتصحيحــه يف بحثن

ولكــن ليــس هنــاك أي مصــدر تاريخــي قديــم أو حديــث يذكــر 

لنــا أســم والــد بهــدل غــري املصــدر املذكــور لنــوارص الــذي أوصلــه 

إىل خفاجــة .

ــق  ــدل وف ــب به ــا لنس ــنذكر ترجيحن ــاس س ــذا األس ــىل ه وع

نظريــة األجيــال عنــد ابــن خلــدون وتصحيحنــا لتسلســل األســاء 

ــه. ــار إلي ــا املش ــور يف بحثن املذك

يف مشــجر الجــد الجامــع بهــدل يتضــح أن أوالده هــم : حبيــب 

وجنــام وشــهاب ولــه ولــد رابــع مل يذكــر يف املشــجر أســمه 

)شــويل()2(.

وأول رجــل ذكــر كرئيــس عــام عــىل البهــادل يف املصــادر الحديثة 

هــو الشــيخ محمــد  بــن عبداللــه بــن مغنــم و كان أول مــن هاجــر 

ــا  ــواء العــارة ســنة 1227هجــري وعندم ــق إىل ل ــواء املنتف ــن ل م

تــويف خفــه ولــده مــوىس كشــيخ عــام .

)1(   أنظــر: الباحــث مجاهــد منعــرث منشــد ، عمــود نســب خفاجــة إىل أدم ، منشــور عــىل مكتبــة 

علــوم النســب ، واخبــار قبيلــة خفاجــة وتاريخهــا ، والشــبكة العنكبوتيــة )كــوكل(.

ــوس  ــرب الس ــواز ق ــة األح ــة محافظ ــامية اإليراني ــة اإلس ــكن يف الجمهوري ــه تس ــويل ذريت )2(   ش

منطقــة البهــادل وســيتم ذكــره يف بحــث عشــرية البهــادل مــن قبيلــة خفاجــة ، للمؤلــف راجــع ص 7.
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ومــوىس بــن محمــد بعمــر زعيــم قبيلــة خفاجــة العموم الشــيخ 

عــي الفضــل )1825ـ ت 1930م(الــذي يشــرتك يف تسلســل األســاء 

مــن عامــر إىل خفاجــة مــع  مــوىس حســب معجــم النــارصي .

ــن  ــوىس ب ــدل :ـ م ــجر إىل به ــب املش ــوىس حس ــم م ــذا أس وه

محمــد  بــن عبداللــه بــن مغنــم بــن هليــل بــن ســبتي بــن خنجــر 

بــن جنــام بــن بهــدل .

وهــذا تسلســل أســاء زعيــم عمــوم قبيلــة خفاجــة إىل خفاجــة: 

الشــيخ عــي  بــن الشــيخ فضــل بــن الشــيخ  صالــح بــن محمــد بــن 

نــارص بــن راشــد بــن مالــك بــن عامــر بــن حمــود بــن عبــد ســيد 

قومــه بــن ســعيد بــن عامــر بــن عمــر بــن مالــك بــن عامــر بــن 

حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن 

عامــر صاحــب قــر االخيــر املعــروف باألمــري محمــود االخــرم 

ــن  ــع ب ــان مني ــو الفتي ــن أب ــع ب ــن  مني ــن حســان ب ــام ب ــن رضغ ب

حســان بــن علــوان او عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن 

ســلان بــن حــزن  بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع  بــن 

معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة()1(. وهنــا ناحــظ الفــرق بــني 

أجــداد الشــيخ عــي الخفاجــي الــذي يصــل إىل عامــر بعــد عــرة 

أســاء والشــيخ مــوىس البهــاديل يصــل إىل عامــر بعــد مثانيــة أســاء 

ــال األقــرب  ــا واالحت ال ســيا انهــا بنفــس العمــر فاملرجــح لدين

ــن  ــن عمــر ب ــن عامــر ب ــد بهــدل هــو ســعيد ب ــأن وال للصــواب ب

)1(   مجاهــد منعــرث منشــد ، عمــود نســب خفاجــة إىل أدم ، مكتبــة علــوم النســب رقــم الكتــاب 

ــار قبيلــة خفاجــة وتاريخهــا ، ص5. )1250( ،لســنة 2015م، إصــدارات أخب
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مالــك .واألقــوى واالرجــح فبهــدل أبنــا لعامــر . ويكــون التسلســل 

النســبي الصحيــح لشــيخ البهــادل بالتتابــع التــايل : الشــيخ مــوىس 

ــن  ــن ســبتي ب ــل ب ــن هلي ــم ب ــن مغن ــه ب ــن عبدالل ــن محمــد  ب ب

خنجــر بــن جنــام بــن بهــدل بــن عامــر بــن عمــر بــن مالــك بــن 

عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

ســيف بــن عامــر صاحــب قــر األخيــر املعــروف باألمــري محمود 

األخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن  منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع 

بــن حســان بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي 

بــن ســلان بــن حــزن  بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع  

بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة( واللــه أعلــم .

ثامنا : الزيادات  

يشــاع عــن بعــض كبــار الســن بــأن الزيــادات مــن عشــرية بنــي 

ــدت  ــابهم ، فوج ــق يف انتس ــاين للتحقي ــا دع ــة؛ م ــكان الكرمي خي

ــي/  ــم املحام ــرق له ــا تط ــب م ــة حس ــن خفاج ــرع م ــم كف ذكره

عبــاس العــزاوي يف كتابــة العشــائرالعراقية .وأيضا ذكرهــم د. محمد 

ــخ( بأنهــم  ــون يف التاري ــه ) الخفاجي ــد املنعــم خفاجــي يف كتاب عب

ــود  ــدس/ حم ــيخ املهن ــم الش ــر قصته ــة . وذك ــروع خفاج ــد ف أح

النومــاس الخفاجــي يف كتابــه )عشــرية الزيــادات مــن خفاجــة 

ــاة  ــوا أنفســهم ملســايرة الحي ــا:  هيئ ــخ وحقيقــة( وهــذا نصه تاري

منــذ قديــم الزمــان حيــث تنقلــوا مــن دار إىل دار ومــن منطقــة إىل 

منطقــة، ومــن بلــد إىل بلــد ومــن مدينــة إىل مدينــة؛ طلبــا للعيــش 

والــرزق وســعيا وراء لقمــة العيــش والتخلــص مــن الجــوع؛ حيــث 
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هاجــروا وعــادوا وعــادوا وهاجــروا وال يزالــون يعــودون ويهاجــرون 

ويهاجــرون ويعــودون كأمثالهــم مــن أشــقائهم مــن أبنــاء عمومتهم 

خفاجــة وباقــي أبنــاء العشــائر املجــاورة إىل عشــائر خفاجــة.  ولكن 

يف كل هجــرة يدفــع الزيــادات مثنــا باهظــا واملــا مريــرا؛ حيــث يقــل 

جمعهــم وتتفــرق كلمتهــم وتضعــف إرادتهــم رغــم أنهــم مــروب 

العرالقديــم والعرالحديــث،  املثــل بكرمهــم وشــجاعتهم يف 

وتكشــف لنــا الحقائــق بعــض الوثائــق املوثقــة عــن معــارك املنتفك 

يف منطقــة الخميســية جنــوب ســوق الشــيوخ وغريهــا يف املناطــق 

ــادات  ــد الزي ــل ج ــي يف قت ــبب الرئي ــت الس ــي كان ــرى. والت األخ

محمــد الزليمــه مــن قبــل بعــض العشــائر؛ حيــث كان يفتــك 

برجالهــم ويقتــل العديــد مــن أوالدهــم وخاصــة يف املعــارك التــي 

كانــت تدوربــني بعــض القبائــل وبنــي خيقــان )خيــگان( يف معــارك 

أرايض الخميســية حيــث اتفــق قــادة تلــك القبائــل عــىل رســم خطة 

ــدا  ــا ويســكن وحي ــه غريب ــادي لكون ــل )محمــد الزليمــه( الزي لقت

ــزوج مــن  ــد ت ــه وأبرزهــم، وق ــرب إخوان ــان وكان أك ــي خيق ــني بن ب

بنــي خيقــان وأصبحــت لــه عائلــة كبــرية مــن األوالد والبنــات وأكــرب 

أوالده خضــري . و ذات يــوم توجــه عــدد مــن الرجــال عــىل ظهــور 

ــل  ــا يفع ــه؛ ك ــدر ب ــه والغ ــد الزليم ــر ملحم ــن ال ــم ناوي خيوله

قطــاع الطــرق، وكان محمــد الزليمــه يســكن منفــردآ لوحــده مــع 

ــن الشــعر  ــا م ــه مبني ــه وكان بيت ــع تل ــىل مرتف ــه ع ــه وأبنائ إخوان

مقســا إىل قســمني: بيــت وربعــه ) مضيــف للخطــار( . وبعكــس 

ــه  ــا مبني ــه؛ فكانــت معظمه ــل والعشــائر املحيطــة ب ــوت القبائ بي
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مــن القصــب والــربدي والطــني، فلــا أقــرتب الرجــال مــن الباديــة 

إىل بيــت محمــد الزيــادي أســتقبلهم الشــيخ محمــد بنفســه 

اســتقبال الكريــم لضيفــه، فقامــوا بربــه فــأردوه قتيــآل وهربــوا. 

وقيــل بعــد أن تناولــوا وجبــة الفطــور ورشاب القهــوة وقــام الشــيخ 

ــه  ــا رووا ل ــتطرقني ك ــاس مس ــم أن ــا أنه ــم ظان ــد بتوديعه محم

ــاء صعودهــم عــىل ظهــور الخيــل  ــوه أثن ــم قتل ــادئ األمــر . ث يف ب

وفــروا مذعوريــن، وبعــد وفــاة الشــيخ محمــد الزليمــه رحمــه اللــه 

ــه، وأخــذ قســم منهــم يخاطــب أوالده  ــه ومال طمــع النــاس بحال

ــا أســاء  ــان ك ــي خيق ــن بن ــم م ــب وخاصــة أخواله بلهجــة الغري

كثــري منهــم ألوالده وإخوانــه. وتناســوا مواقــف محمــد واخوانــه يف 

التصــدي لألعــداء ورد الخطرعــن أخــوال والــده بني خيقــان وملرات 

عديــدة .مــا دفــع خضرياالبــن االكرب)ملحمــد الزليمــه( إىل العــودة 

إىل ديــرة أجــداده وأهلــه يف )خفاجــة( الغــراف ) ناحيــة الغــراف( 

وتســمى نهرالغــراف امتــدادا مــن الكــوت إىل ناحيــة الغــراف 

حاليــآ، وبعــد وصولــه تــم بنــاء بيــت لــه قــرب عشــرية الطربــوش 

)العجيــل( وقــد كان الطربــوش مروريــن بعودتــه وطلبــوا منــه أن 

يرســل إىل كافــة أعامــه وبقيــت إخوانــه بالعــودة لوطنهــم كونــه 

وصــل ومعــه واحــدة مــن أخواتــه فقــط وكان غــري متــزوج ؛ فقــام 

شــيوخ الطربــوش بإهــداء إحــدى بناتهــم لــه وتزويجهــا وكذلــك 

ايضــآ رد معــروف أعامــه الطربــوش بتزويــج أختــه ألحدهــم 

ــه  ــة أوالد مــن غريالبنــات مــن زوجت ــه لخضــري ثاث وقــد قســم الل

الطربوشــية وهــم كل مــن عبــاس وروضــان ومطــر  .وقــد التحــق 
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أوالد محمــد الزليمــه بأخيهــم خضريمحمــد الزليمــه وهــم كل مــن 

)جابــر وجــرب( وتبعهــم يف مــا بعــد كثريمــن أبنــاء عمومتهــم وقامــوا 

ــرى يف أرض  ــل األخ ــرز( واملحاصي ــلب( )ال ــول )الش ــة محص بزراع

ــم  ــة أخوانه ــا بقي ــرى . وأم ــم األخ ــة( وأراضيه ــم )املليح أجداده

مــن الزيــادات فمعظمهــم التحقــوا بإخوانهــم خضريوجابــر وجــرب؛ 

مــا عــدا الزيــادات )آل ســاعيل( مل يرتكــوا أقاربهــم بنــي خيقــان 

حيــث بينهــم وبــني بنــي خيقــان مصاهــرة نســاء بــني الطرفــني هــذا 

ــح  ــان مبن ــي خيق ــيوخ بن ــام ش ــر ق ــب أخ ــن جان ــب، وم ــن جان م

ــادات ال ســاعيل خشــية مــن رحيلهــم وراء  قطــع زراعيــة إىل زي

ــك  ــوا يف ذل ــة عمومتهــم وكان ــر وجــرب وبقي اخوانهــم خضــري وجاب

ــع  ــه م ــارك الخميســية مل تنت ــم؛ ألن مع الوقــت بحاجــة ماســة له

ــة عشــائر املنتفــك وقســم  القبائــل وغريهــا مــن املعــارك مــع بقي

مــن عشــائربن مالــك وتســمى )بنــي مالــج( ولكــن بعــد ســنوات 

التحــق قســم مــن أوالد أســاعيل وهــم )عــايت وشــايت( إىل منطقــة 

الغــراف منضمــني إىل أخوانهــم الزيــادات . وبعــد أن تــوىف )عــايت( 

عــاد أخــوه شــايت مــرة أخــرى إىل منطقــة املجــرة وأخــر محطــة لــه 

كرمــة حســن مــع عشــائر الحســن . والذيــن يلقبــون اليــوم باســم 

ــة  ــدن ألوي ــر إىل م ــم هاج ــم كثريمنه ــاعيل وقس ــادات آل س الزي

العــراق )محافظــات العــراق( . ومــن ثــم اســتقر شــايت مــع أخوتــه 

آل ســاعيل يف منطقــة ال ســاعيل الزيــادات، وليــس عشــائر آل 

ســاعيل األخــرى، وهــذه املنطقــة ال تــزال لهــذا اليــوم فيهــا أرايض 

الزيــادات آل ســاعيل وقســم مــن أبنــاء الزيــادات آل ســاعيل . 
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وهــذه املنطقــة مجــاورة إىل عشــائر الجوبــري. وهــي جنــوب أهــوار 

الحــار قريــب املزلــك وقســم منهــم ضمــن منطقة ابــو )شــعثه()1(.

هــذا وقــد اســتلمنا من الشــيخ حمــود نومــاس مشــجر الزيادات 

ــائر  ــيخ عش ــان )ش ــي صكب ــيخ/ عامرغن ــاج الش ــا الح ــي أيده الت

ــائر  ــيخ عش ــي )ش ــارأل بط ــد جب ــيخ حمي ــوم(، الش ــة عم خفاج

الزيــرج(، الشــيخ فضــل عبــد الواحــد عبــد املحســن )شــيخ عشــائر 

عبــاده(، فــورد النســب عــىل الشــكل التــايل : جباربــن نومــاس بــن 

جلــو بــن شــهيب بــن حمــد بــن نومــاس بــن دهــريب بــن عبــاس 

بــن خضريبــن محمــد بــن عبــد بــن عــون بــن عــي بــن زايــد بــن 

حســني بــن نــارص بــن محمــد بــن حســن بــن عبــد اللــه بــن حمــد 

بــن عــي بــن يارسبــن عمــران بــن عبــد الرحيــم بــن حمــود بــن 

صخــر بــن محمــد بــن ســيف بــن أحمــد بــن رضغــام بــن عامــر بــن 

رضغــام بــن خفاجــة بــن عمروبــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة 

بــن عامربــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكربــن هــوازن بــن ســليم 

بــن منصــور بــن عكرمــة بــن قيــس بــن عيــان بــن إليــاس مربــن 

نزاربــن معــد بــن عدنــان . 

املالحظات عىل العمود

1.تنســيب قيــس عيــان إىل إليــاس بــن مــر بــدآل عــن النــاس 

بــن مــر ، فهــذه مســألة غــري مقبولــة يف علــم النســب ، إذ تجمــع 

ــان ينســب  ــأن قيــس عي ــخ ب كل مراجــع النســب ومصــادر التاري

)1(   الشــيخ م. حمــود نومــاس الخفاجــي ، عشــرية الزيــادات مــن خفاجــة تاريــخ وحقيقــة، منشــور 

يف مكتبــة علــوم النســب )لنــدن( ،  شــبكة أخبــار قبيلــة خفاجــة وتاريخهــا ص 7و8.
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للنــاس بن مــر)1(.

2. . نســبت هــوازن إىل ســليم بينــا املعــروف ســليم أخ هــوازن، 

وتجمــع كل مصــادر النســب أن هــوازن أبــن منصــور بــن عكرمة.

ــارشا  ــدا مب ــام حفي ــن رضغ ــار عامرب ــح اعتب ــن غريالصحي 3. م

ــاً. ــرون تقريب ــة ق ــا خمس ــة وبينه لخفاج

 4. نهايــة الحلقــة األوىل مــن األســاء وبدايتهــا )صخربــن محمد 

بــن ســيف بــن أحمــد بــن رضغــام بــن عامربــن رضغــام( ، هــل هذا 

يعنــي بــأن الزيــادات مــن ذريــة رضغــام بــن عامــر يف ســوريا ؟ لكن 

ــن  ــن ســيف ب ــن أحمــد ب ــة محمــد ب ــون ذري هــذا غريمعقــول ك

عامــر مل تغــادر العــراق، وتنحــر حوادثهــا يف الكوفة وواســط وذي 

قــار واألنبــار . ويف هــذا املشــجر أول مــره يف تاريــخ نســب خفاجــة 

يطــرح ولــدا يســمى صخــر بــن محمــد بــن ســيف ، فعــىل ســبيل 

االفــرتاض صخــر أخ عامــر بــن محمــد بــن ســيف فــا هــو الدليــل؟.

ــة  ــوريا معروف ــام يف س ــن رضغ ــر ب ــن عام ــام ب ــة رضغ 5.  ذري

ــم  ــة اس ــا إلزاح ــا يدعون ــذا م ــدي .وه ــة عن ــجراتهم محفوظ ومش

ــم أن  ــا نعل ــادات خصوصــا أنن ــن عامــر مــن عمــود الزي رضغــام ب

ســيفا هــو ابــن لعامــر وليــس رضغــام . ومــن املســتحيل أن يكــون 

تشــابه األســاء بأربعــة أســاء .

6. . العمــود النســبي االفــرتايض الصحيــح للزيــادات عــىل هــذا 

ــن  ــد ب ــن حم ــهيب ب ــن ش ــن جلوب ــاس ب ــن نوم ــار ب ــو : جب النح
ــن  ــرب والعجــم وأول م ــف بأصــول أنســاب الع ــم يف التعري ــي ، القصــد واألم )1(   راجــع: القرطب

ــة مــن األمــم ، مطبعــة الســعادة ، القاهــرة ، 1350هـــ ، ص 81. ــم بالعربي تكل



128

ــد  ــن عب ــاس بــن خضريبــن محمــد ب ــن عب ــن دهــريب ب نومــاس ب

بــن عــون بــن عــي بــن زايــد بــن حســني بــن نــارص بــن محمــد 

بــن حســن بــن عبــد اللــه بــن حمــد بــن عــي بــن يارسبــن عمــران 

بــن عبــد الرحيــم بــن حمــود بــن صخــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

ســيف بــن عامــر صاحــب قــر األخيــر املعــروف باألمــري محمود 

األخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع 

بــن حســان بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي 

بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع 

بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.

تاسعا : الراشد يف الكوت

بتاريــخ  واســط  يف  الراشــد  شــيخ  نســب  عمــود  نظمنــا 

ــن  ــول ب ــن رس ــي ب ــيخ رشج ــو :الش ــذا النح ــىل ه 2011/7/15م ع

جريــدي بــن محمــد بــن راشــد بــن عــي بــن معلــه بــن نــارص بــن 

ــن  ــن عمــر ب ــر ب ــن عام ــد ب ــن زي ــن حمــد ب ــد ب ــن حمي فضــل ب

مالــك بــن عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن رضغــام بــن 

محمــود )446ـ465 هـــ (بــن االخــرم حســان بن منيــع )444ـ446هـ 

(بــن ابــو الفتيــان منيــع )415ـ422هـــ (بن ابــو عي حســان)390هـ 

ـ 399هـــ ( بــن ابــو طريــف عليــان)374 ـ 390 هـــ( بــن مثــال بــن 

)ســيف بــن برصــم االكــرب( بــن ســعيد بــن يحيــى بــن حســني بــن 

محمــد بــن ربيــع بــن ســنان بــن ربيــع بــن حــزم بــن ربيــع بــن 

ــل  ــود كان قب ــذا العم ــة( .وه ــن معاوية)خفاج ــن عامرب ــك ب مال

ــن  ــتق م ــو مش ــة إىل أدم ، وه ــب خفاج ــود نس ــا عم ــر بحثن ن
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مشــجر أرسة عــي الفضــل املحفوظــة نســختها األصليــة عنــد أحــد 

عــوارف خفاجــة الحــاج منعــرث منشــد العــي . وقــد وضعنــا قوســني 

عــىل أســم ســيف بــن برصــم األكــرب ! والســبب أننــا كنــا نبحــث يف 

بطــون املصــادر عــن والــد مثــال ،فســيف بــن برصــم األكــرب الــذي 

ــم  ــا إىل أس ــم توصلن ــخ ، ث ــدر التأري ــر املص ــة دون ذك ورد يف رواي

ــور يف  ــا املذك ــوال يف بحثن ــن مأك ــال آلب ــاب اإلك ــال يف كت ــد مث وال

مقدمــة املوضــوع .  فتكونــت لدينــا بعــض املاحظــات التاليــة عــىل 

العمــود أعــاه :

1.ذكــر الربيــع بــن مالــك بــن عامــر بــن خفاجــة ال دليــل عليــه 

غــري املشــجر الــذي ذكرنــاه .

ــال  ــأب مث ــق ب ــا يتعل ــد في ــي يؤي ــدر تاريخ ــد مص 2. ال يوج

وجــده األول والثــاين .

3.تداخــل النســب مــع نســب األمــري الشــاعر ابــن ســنان 

الخفاجــي ، فــإن مثــال يكــون عــم الشــاعر ابــن ســنان وهــذا خطــأ. 

وقــد ذكرنــا مقارنــة التواريــخ يف نســب الشــيخ أبراهيــم الســاوي 

يف هــذا الفصــل.

وعنــد النظــر يف املعطيــات الزمنيــة يف حــال املقارنــة بــني نســب 

ــان منيــع  ــو الفتي ــا أوالد أب كل مــن األمــري منيــع أو رجــب أو رساي

بــن حســان بــن علــوان بــن مثــال مــع نســب الشــاعر ابــن ســنان 

ســناحظ أنهــم كانــوا قــد عاشــوا بنفــس الفــرتة .

4. غياب األدلة القطعية عىل حلقة األساء الوسطية .
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فاملحفــوظ لــدى اآلرسة الحلقــة األوىل هــذه :  رشجــي بــن 

رســول بــن جريــدي بــن محمــد بــن راشــد بــن عــي بــن معلــه بــن 

نــارص بــن فضــل بــن حميــد بــن حمــد بــن زيــد.

واملســتبعد أن يكــون زيــد أبنــا لســعيد أو حتــى برصــم لعــدم 

وجــود دليــل يؤيــد ذلــك وهــم بنفــس االعــار تقريبــاً ،فاالحتــال 

ــه وشــقيقه ســعيد  ــادر مع ــر غ ــد أحــد أوالد عام ــأن زي الراجــح ب

ــر  ــة يف ظه ــبب املعرك ــط بس ــور واس ــة إىل ك ــن الكوف ــد م ومحم

الكوفــة أثنــاء عهــد االحتــال العثــاين  وعــىل أغلــب الظــن يف عهــد 

ســليم باشــا  .فيكــون عمــود نســب الشــيخ رشجــي عىل هــذا النحو 

: رشجــي بــن رســول بــن جريــدي بــن محمــد بــن راشــد بــن عــي 

بــن معلــه بــن نــارص بــن فضــل بــن حميــد بــن حمــد بــن زيــد بــن 

عامــر بــن عمــر بــن مالــك بــن عامــر بن حســني بن فــاح بــن عامر 

بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن عامر صاحــب قــر األخير 

املعــروف باألمــري محمــود األخــرم بــن رضغــام بن حســان بــن  منيع 

بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان أو عليان أبــو طريف 

بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن  بــن ربيــع بــن حــزن 

بــن الصحــايب الربيــع  بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.

عارشا : الوتيدات يف املوصل 

ــت  ــمر نزح ــة ش ــائر ربيع ــع عش ــة م ــرية الخفاجي ــذه العش ه

ــام جدهــم جاســم  ــا بســبب قي ــل 400ســنة تقريب إىل املوصــل قب

بذبــح رجــا عــىل أثــر خــاف فحكــم عليهــم بالجــاء ، علــا لديهــم 
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مشــجر موقــع مــن رؤســاء خفاجــة يف الحلــة ومصــدق عليــه مــن 

ــان .  ــي صكب ــر غن ــيخ عام ــاج الش ــة الح ــة خفاج ــري قبيل ــل أم قب

وكذلــك بتوقيــع مؤلــف هــذا الكتــاب . والخلــل يف املشــجر األســاء 

التــي بعــد برصــم وتسلســلهم الصحيــح عــىل التتابــع التايل : جاســم 

بــن فيــاض بــن مليــح بــن عبطــان بــن ســمره بــن حســني بــن نــارص 

بــن ســامل بــن روكان بــن ســيف الحــق بــن محمــد العجمــي بــن 

ــروف  ــر املع ــر االخي ــب ق ــر صاح ــن عام ــم ب ــن برص ــيف ب س

باألمــري محمــود االخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن  منيــع بــن أبــو 

الفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن 

مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن  بــن ربيــع بــن حــزن بــن 

الصحــايب الربيــع  بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.

أحد عرا : شيخ خفاجة يف كركوك

التقيــت الشــيخ/ ثابــت محمــد عبــد اللــه الخفاجــي يف ديــوان 

ــم زارين  ــخ 27|5|2017 ، ث ــان بتأري ــي صكب الحــاج الشــيخ عامرغن

ابــن العــم وبرفقتــه وفــد مــن مشــايخ خفاجــة مــن أوالد عمومتــه 

يف منــديل واملقداديــة وكركــوك . وكان ذلــك يف ديــوان الحــاج 

ــا ســمعه  ــره عــىل م منعرثمنشــد العــي ،فســألته عــن نســبه وذك

مــن جــده وأبيــه عــىل هــذا النحــو : ثابــت بــن محمــد بــن عبــد 

اللــه بــن حــادي بــن خربــن خــردل بــن محمــد بــن كاظــم بــن 

دولــة بــن شــلهوم بــن ســيد بــن ذيــاب بــن محمــد بــن عامــر بــن 

ثامربــن محمــد بــن ســيف بــن برصــم بــن األمريعمــر بــن ســعيد 

بــن األمــري مالــك بــن األمــري حســني بــن األمــري فــاح .
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املالحظات:

ال بــأس حفــظ الروايــة الشــفهية إىل الجد برصم ، إال أن األشــكال 

)برصــم بــن األمــري عمــر بــن ســعيد بــن األمــري مالــك(، فتجمــع كل 

مشــجرات خفاجــة الحديثــة عــىل أن برصــم بــن ســعيد بــن عامــر 

بــن عمــرو بــن مالــك . تتوهــم أغلــب عشــائر خفاجــة بــأن الجــد 

ــم يف  ــق بعضه ــى أطل ــة يف العــراق حت ــكل القبيل برصــم هوجــد ل

ــد االدعــاء د.طالــب الخفاجــي .  العــام 1990م عشــرية برصــم وفن

وأننــا ذكرنــا مــرارا يف هــذا الكتــاب مــن هــم أوالد برصــم ومحــل 

ــل ، علــا اســمه غريمذكــور يف املصــادر النســبية  تواجدهــم يف باب

إليــه يف  بالنســب  . ولذلــك يحفظــه مــن يرتبــط  والتاريخيــة 

املحافظــة املذكــورة . أن أخــوة ابنــاء ســيف بــن برصــم هــم خليــل 

ــوش  ــوم حنت ــول املرح ــد ق ــىل ح ــد ع ــد وحم ــه ومحم ــد الل وعب

املحميــد مــن خفاجــة الــزور . ويف مخطــط ثامرالعامــري يف كتابــه 

موســوعة العشــائر العراقيــة الجــزء الرابــع املطبــوع عــام 1990م ، 

مل يــرد ذكرلســيف وبرصــم . فيكــون نســب الشــيخ ثابــت الخفاجــي 

ــت  ــذا الشــكل: ثاب ــا عمــود نســب خفاجــة إىل آدم به ــق بحثن وف

بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن حــادي بــن خربــن خــردل بــن 

محمــد بــن كاظــم بــن دولــة بــن شــلهوم بــن ســيد بــن ذيــاب بــن 

ــن برصــم  ــن ســيف ب ــد ب ــن محم ــر ب ــن ثام ــر ب ــن عام ــد ب محم

ــاح  ــن ف ــني ب ــن حس ــن عامرب ــك ب ــن مال ــر ب ــن عم ــن عامرب ب

ــب  ــن عامرصاح ــيف ب ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــن عام ب

قراألخيرأومحمــود األخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن علــوان 
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أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن 

بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع بــن معاويــة األغــر بــن 

خفاجــة )معاويــة()1(.

أثنا عر :الراب فخذ من سلف آل عويد / ذي قار 

وصلنــي مشــجر عشــرية آل رساب مــن ســلف العويــد / خفاجــة، 

ــد  ــم : أحم ــجر ه ــور يف املش ــا هومذك ــب م ــاب رساب حس فأعق

ومحمــد ومحمــود أوالد رساب بــن محمــود بــن أحمــد بــن بريســم 

بــن راشــد بــن صكــر بــن عويــد بــن عبــود بــن برصــم بــن ســيف 

بــن برصــم بــن ســيف بــن أحمــد بــن رضغــام بــن عامــر رضغــام 

بــن عمــر بــن عقيــل بــن ربيعــة بــن عامربــن صعصعــة .

املالحظات:

1.ال يتوفــر أي دليــل تاريخــي أوروايــة تقــول لربصــم ولدا اســمه 

ــمى  ــب يس ــم عق ــأن لربص ــات ب ــد الرواي ــل أح ــن تنق ــود ، لك عب

ســيف . إمــا أن يكــون ســيف والــد برصــم فهــذا مســتحيل ، فوالــد 

برصــم هــو ســعيد وعــىل األغلــب عامــر .

2.وذريــة رضغــام يف ســوريا فقــط هــم عشــرية خفاجــة التابعــة 

ــم  ــة يف عل ــرية غريمقبول ــة األخ ــف . 3.الحلق ــل العري ــيخ فيص للش

النســب فلصــق رضغــام بـــ عمرأوعمــرو بــن عقيــل مبــارشة وبينهــم 

ــن  ــن عامرب ــة ب ــن ربيع ــل ب ــك عقي ــال ، وكذل ــرون وأجي ــدة ق ع

صعصعــة دون ذكــر كعــب مســألة تــدل عــىل عــدم معرفــة منظــم 
)1(   أنظــر الباحــث مجاهــد منعــرث منشــد الخفاجــي ، بحــث عمــود نســب خفاجــة اىل آدم ، نــر 

مكتبــة علــوم النســب )لنــدن ( ، لســنة 2015م، رقــم الكتــاب 1250.
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ــل الشــك  ــذي اليقب ــا وال ــت تاريخي ــم النســب ،فالثاب املشــجر بعل

واإلزاحــة والرتجيــح هــي هــذه الحلقــة املعروفــة واملشــهورة 

ــة( بــن عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة  خفاجــة )معاوي

ــو ســلمنا ملــا ورد يف حلقــة األســاء  بــن عامربــن صعصعــة . 4.ول

ــاىل  ــه تع ــام الل ــؤولية أم ــل املس ــن يتحم ــم م ــار املنظ األوىل باعتب

ــل  ــون تسلس ــم يك ــمه برص ــد اس ــيف ول ــة لس ــذ باحتالي .ونأخ

العمــود النســبي لــراب عــىل هــذا النحــو : رساب بــن محمــود بن 

أحمــد بــن بريســم بــن راشــد بــن صكــر بــن عويــد بــن عبــود بــن 

برصــم بــن ســيف بــن برصــم بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن 

عامــر بــن حســني بــن فــاح بــن عامربــن محمــد بــن أحمــد بــن 

ســيف بــن عامــر صاحــب قراألخيــر املعــروف باألمــري محمــود 

األخــرم بــن رضغــام بــن حســان بــن منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع 

بــن حســان بــن علــوان أوعليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي 

بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع 

بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.
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الفصل الثالث

أرسة أل عبيــد يف العــراق مــن البــو 

ســوريا يف  /خفاجــة  خريــص 

ــة التــي حملــت لقــب  ــا عــن هــذه اآلرسة الخفاجي ــا بحثن كتبن

ــب  ــه إىل األخ مصع ــخة من ــلمنا نس ــن وس ــن الزم ــا م ــاين ردح الع

الخفاجــي الــذي يســكن بغــداد منطقــة الســيدية يف حينهــا . 

ــني  ــص يف ســوريا فب ــو خري ــه جــدا لعشــرية الب ــب من وهــذا الكتي

ثنايــا صفحــات تصحيــح تسلســل العمــود النســب للعشــرية ، لــذا 

ســنذكره بإيجــاز يف هــذا الكتــاب لاســتفادة منــه يف فصــل خفاجــة 

ــوريا . يف س

قــدم عــىل البحــث أ. د ســعد الحــداد )أديــب وأســتاذ جامعــي 

يف بابــل ( وهــذا نــص التقديــم : 

ــاًء  ــرثُ اعتن ــاً أك ــاً وتوثيق ــب تتبع ــْت بالنس ــٍة اعتن ــن أم ــا م م

ــِة العــرب ، فنســيُجها االجتاعــي يخضــع لنظــاٍم  واهتامــاً مثــل أمَّ

ــة  ــة عــىل وفــق مفهــوم العشــرية والقبيل محكــٍم يف أمــوره الحياتي

ــٍة  ــة مبارك ــك فأشــار يف آي ــل ذل ــَم مل يغف ــرآَن الكري ــى أنَّ الق . حت

إىل ذلــك االهتــام مــن بــاب التعــارف الــذي هــو أصــُل الحفــاِظ 
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عــىل وحــدة األّمــة يف متاســكها االجتاعــي ، ومــا تنطــوي عليــه مــن 

أمــور أخــرى يف روح الوئــام واأللفــة والعمــل الصالــح . فقــال تعــاىل: 

ــْم  ــى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأْنَث ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخَلْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ ــا َأيُّ )َي
ــْم إِنَّ  ــَد اهللَِّ َأْتَقاُك ــْم ِعنْ ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوًبا َوَقَباِئ ُش
اهللََّ َعِليــٌم َخبـِـٌر( الحجــرات/13.  ولســيد البرية الرســول العظيم 
محمــد )ص( دعــوة إىل تعلـّـِم النســِب حيــث قــال )ص( :  )تََعلَُّمــوا 

ــم ومحجــة  ــه نهــج قوي ــْم( . ففــي دعوت ــوا أَرَْحاَمُك ــابَُكْم تَِصلُ أَنَْس

ــه  ــاب في ــم األنس ــم ، فعل ــام العظي ــى االس ــري يف خط ــاء للس بيض

مــن املنافــع والفوائــد الجّمــة مــا يحفــظ لنــا الســاالت املتعاقبــة 

ــاً عــىل األخ  ــس غريب ــة الرحــم .  ولي ــرء يف صل ــة امل ويصــون كرام

األســتاذ الخفاجــي ، وهــو يســعى بــاذالً مــن الجهــد والوقــت بحثــاً 

ــاب ،  ــات األنس رات ومؤلف ــجَّ ــن املش ــن خزائ ــري م ــاً يف الكث ي وتقصِّ

ــن  ــري م ــببها كث ــع  بس ــتجدات ضيَّ ــن مس ــه م ــنُّ ل ــا يع َن م ــدوِّ لي

ــار أو  ــم يف األمص ــرق آباؤه ــا تف ــابهم ، بعدم ــَح أنس ــاس صحي الن

ارتحلــوا يف البــوادي والحــوارض ، ألســباب عديــدة فأهملــوا التواصل 

مــع أســافهم بعــدم التواصل مــع أرحامهــم يف عشــائرهم وقبائلهم، 

ــداً  ــٍر بعي ــح واالنتســاب اىل آخ ــاع نســبهم الري ــا أدى اىل ضي م

عنهــم جملــة وتفصيــاً .

ومــا يحســب لــألخ الخفاجــي هّمتــه العاليــة يف تــدارك تلــك 

ــودة إىل  ــت والع ــند الثب ــول إىل السَّ ــال الوص ــن خ ــات م اإلخفاق

ــز الباحــث والنســابة  ــه أخــي العزي الجــذور الصحيحــة . وفــق الل

الفاضــل األســتاذ مجاهــد منعــرث الخفاجــي  وهــو يســعى جاهــداً 
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يف ملِّ شــمل عشــريته انطاقــاً مــن مفهــوم إســامي عظيــم حفاظــاً 

عــىل صلــة الرحــم .  
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُقــوا اهللََّ الــِذي َتَســاَءُلوَن بِــِه َواألَْرَحــاَم ۚ إِنَّ اهللََّ َكاَن  )َواتَّ
ــا( ــْم َرِقيًب َعَلْيُك

صدق الله العيل العظيم
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مقدمة البحث  بقلم مؤلف هذا الكتاب

نســلط الضــوء يف هــذا البحــث املوســوم بـــ) أرسة آل عبيــد مــن 

عشــرية البــو خريــص .. قبيلــة خفاجــة ( عــىل هــذه األرسة . وهــي 

ــب بلقــٍب مناطقــي ، وهــو )) العــاين(( ،  أرسة خفاجيــة كانــت تلقَّ

الــذي وضــع لهــم يف الجنســية العراقيــة يف الســتينيات مــن القــرن 

العريــن . وإلنَّ الكتابــة عــن العوائــل املعروفــة بانتســابها إىل 

ــة  ــق يف صح ــوث والتعّم ــن البح ــد م ــاج اىل املزي ــة ال تحت خفاج

انتســابها خصوصــاً ممــن عرفــت مــن أي فــرع أو ســلف ، ويشــهد 

لهــا ويعــرتف بهــا رئيــس الســلف وشــيخ الفخــذ ،   فالشــهرة لتلــك 

األرس تكفــي .

ولكــن البحــوث النســبية عــن تاريــخ قبيلــة خفاجــة وعشــائرها 

يجــب أْن يكــون تركيزهــا عــىل العوائــل واألرس التــي تلقــب مناطقياً  

ــت  ــي طغ ــن الت ــن امله ــا م ــي وغريه ــاغ والتتنج ــاً كالصب أو مهني

عليهــا الشــهرة باللقــب املســتعار تعويضــاً عــن اللقــب االصــي .

  وإنَّ الســبب الرئيــي لضيــاع اللقــب االصــي ، هــو االنشــغال 

باملعيشــة وعــدم التواصــل مــع االعــام ، والعزلــة أو االنطــواء عــىل 

محيــط األرسة فقــط  . ولذلــك آثرنــا كتابــة هــذا البحــث للكشــف 

عــن حقيقــة انتســاب تلك األرس التــي من بينهــا أرسة )) ال عبيد(( .

بدايــًة نطلــع القــارئ الكريــم عــىل مصــادر البحــث التــي 

قســمناها اىل مصــادر خاصــة وعامــة وأرشــيف معلومــات عشــرية 
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ــك  ــخ تل ــظ تاري ــىل حف ــم ع ــه القائ ــا ب ــذي زودن ــص ، ال البوخري

العشــرية املهنــدس الباحــث غســان الشــيخ الخفاجــي . فضــاً عــن 

ــني  ــع بعــض الباحث ــة يف املناقشــة م الرحــات االستشــارية امليداني

ــاب . ــني باألنس واملهتم

األرس  مــن  حســني  بــن  عبيــد  آل  )أرسة  مبوضــوع  ومهَّدنــا 

الخفاجيــة يف االنبــار  ( ، ثــم عرَّجنــا عــىل بعــض األســباب العامــة 

لعــدم التواصــل . ويليــه األرس الخفاجيــة املتوطنــة يف االنبــار ، ثــم  

أرسة آل عبيــد  الخفاجــي ، حيــث بيَّنــا بعض التفاصيــل واملعلومات 

عــن هــذه األرسة .

وذكرنــا أعــام أرسة آل عبيــد بــن حســني بــن عمــر يف العــراق 

والبوكــال ، وبــأيِّ جــدٍّ يلتقــون معهــم . لــي يكــون البحــث نافعــاً 

لــألرسة موضــوع البحــث ، وللعشــرية نفســها بشــكل عــام ، ال 

ســيا أنَّ )البــو خريــص( يف ســوريا الشــقيقة متــّر بادهــم بظــروف 

ــوا تاريــخ  حــرب داخليــة عصيبــة ال تســمح أو تتيــح لهــم أن يغطّ

ــن  ــاعدتهم م ــا مس ــب علين ــوب ، فتوجَّ ــكل املطل ــريتهم بالش عش

ــة  ــة املخول ــة والصاحي ــة املمنوح ــتناداً للثق ــة ، واس ــاب العموم ب

ــيخ  ــاج الش ــة الح ــة خفاج ــري قبيل ــات أم ــاالً لتوجيه ــا ، وإمتث إلين

هــم ، وتصحيــح  عامــر غنــي صكبــان ، ارتأينــا أْن نســتعرض مــا يخصَّ

ــق بتاريخهــم مــن  ربــط نســبهم وتســليط االضــواء عــىل مــا يتعل

ــن  ــم ملحــة ع ــص ، ث ــو خري ــى الب ــا معن ــة نســبية ، فأوضحن ناحي

ــّجر  ــب مش ــان( حس ــىل )خش ــا األع ــب اىل جده ــرية والنس العش

ــي عــام 1963م. ــاس الروي ــه النســابة عب ــذي نظّم العشــرية ال
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ــه  ــو خريــص خشــان وابنائ ــا تفاصيــل جــدِّ عشــرية الب وأدرجن

وأحفــاده مــع مخططــات نظمناهــا وصــوال اىل األرسة موضــوع 

البحــث ، ثــم ختمنــا البحــث بالتسلســل النســبي لـــ )آل عبيــد (.

وأخــرياً ال يســعني غــري تقديــم الشــكر والتقديــر إىل كل الذيــن 

تفضلــوا مبســاعدتنا إلنجــاز هــذا البحــث مــن مؤرخــني وباحثــني ، و 

باألخــص املهنــدس غســان الشــيخ الخفاجــي .

ــاً  ــاً لغوي ــذي كان مصحح ــداد ال ــعد الح ــور س ــتاذ الدكت واألس

الكبــرية   مشــاغله  مــن  الرغــم  عــىل  املؤلــف  لهــذا  مــاً  ومقدِّ

ــه  . ــىل عاتق ــل ع ــبء الثقي ــذا الع ــا ه ــا معه ــيمة، وضعن والجس

ــا  ــم مل ــع ويوفقه ــظ الجمي ( أْن يحف ــلَّ ــزَّ وج ــوىل )ع ــأل امل أس

ــب . ــميع مجي ــه س ــرىض إنَّ ــبُّ وي يح

ـ مصادر البحث

متتاز املعلومات ومصادرها  يف كتابة هذا البحث مبعارصتها لعشرية 

البـو خريـص يف سـوريا . كـا اعتمدت بعـض املصـادر الحديثة التي 

أوضحت نسب هذه العشرية . وخاصة يف ما يتعلق بأرسة آل عبيد .

ــة وأرشــيف معلومــات مــن  وتقســم املصــادر اىل خاصــة وعام

العشــرية نفســها.

امــا الخاصــة مــن بينهــا : مــؤرخ خفاجــة األول الدكتــور محمــد 

ــة  ــايب )الدول ــف كت ــد املنعــم خفاجــي )1915ـ ت 2006م( مؤل عب

الخفاجيــة يف التاريــخ (، و)الخفاجيــون يف التاريــخ( .



142

ــر بعــض  ــث ذك ــني حي ــف يف الكتاب ــىل املؤل ــد اعتمــدت ع  وق

ــىل لســان  ــن خفاجــة ســوريا وتطــرق اىل النســب ع ــل ع التفاصي

ــاً. ــم أيض ــن عارصناه ــه ، ومم ــن ل ــض املعارصي بع

ومؤلفاتنــا : بحــث عمود نســب خفاجــة اىل آدم الــذي اعتمدناه 

يف ربــط نســب عشــرية البوخريــص بشــكل دقيق .

والبحــث الثــاين : )قبيلــة خفاجــة يف بــاد الشــام( الــذي تنــاول 

بعــض تفاصيــل العشــرية هنــاك حيــث اســتندنا لبعــض نصوصــه .

امــا كتــاب عبــد الوهــاب عبــد املجيــد مدلجــي ، )قبيلــة خفاجة 

ــذي  ــة ال ــع املهم ــد املراج ــو أح ــراق ( ، فه ــوريا والع ــر يف س عام

ــرية  ــل عش ــل عوائ ــع تفاصي ــد م ــاء أرسة آل عبي ــا أقرب ــف لن كش

ــص . البوخري

ومــن املصــادر العامــة :، مقــال الكاتــب أدهــم الجنــدي يف 

ــا يف  ــاً لرأين ــه مطابق ــد كان رأي ــام 1971م. فق ــران لع ــة العم مجل

ــرية . ــد العش ــل تواج أص

وكتــاب عمــر صليبــي ، )لــواء ديــر الــزور اداريــاً وسياســياً( حيث 

ســاعدنا يف رأيــه حــول انتقــال خفاجــة مــن العــراق اىل ســوريا يف 

ــة  ــد الســيد رمضــان املوســوم عــن مدين ــزور، وكتــاب حمي ــر ال دي

البوكــال الــذي اســتفدنا منــه كثــرياً .

ويف أرشــيف معلومــات العشــرية الــذي زودين بــه األخ املهنــدس 

الباحــث غســان الشــيخ الخفاجــي ، اعتمدنــا عــىل مشــجر النســابة 

ه  ورتبــه عــام 1963م. عبــاس الرويــي الــذي أعــدَّ
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ــا بــه االخ املهنــدس غســان  ــل علين وقــد اطلعنــا عــىل مــا تفضَّ

الشــيخ مــوىس مــن حــوار بــني أبنــاء العشــرية ، وهــو مبثابــة تقريــر 

ــريتهم،  ــخ عش ــة تاري ــادة كتاب ــن إلع ــن املعارصي ــة م ــه لجن أعدت

أســهموا مبــا يلــزم مــن توثيــق ملعلومــات ووثائــق مهمــة ، فاعتمدنا 

مــن الوثائــق التــي بحوزتــه واملدونــة مــن قبــل لجنــة مــن العشــرية 

ــىل   ــا ع ــارص ، واطلعن ــا املع ــم يف وقتن ــل معه ــي تواص ــها الت نفس

حوارهــم و هــم كل مــن : االســتاذ القــايض تــريك الجمعــة الســليان 

مواليــد 1940م  ـ الحقوقــي عبــد املحســن الكنعــان مواليــد 1938م 

ــز  ــد عزي ــي ـ أحم ــيد الروي ــد رش ــادة محم ــبي ـ عب ــارس الش ـ ي

ــب الكنعــان ـ حمــد الكنعــان ـ  ــان املعــروف ـ صهي كنعــان ـ عدن

ــز نجــم  ــور فائ ــوان ـ زهــري الشــيخ ـ الدكت ــرزاق كــال عل ــد ال عب

الديــن املدلجــي مواليــد 1938م ـ حســان الســامل مواليــد 1940 م 

ـ ظافــر العيــى ـ قاســم محمــد رمضــان املحمــد الشــيخ مــوىس .

واســتند الباحــث غســان الشــيخ إىل الراحــل  أخيه االكــرب  محمد 

بــن رمضــان الشــيخ املــوىس الــذي كان ممثــل عائلــة الشــيخ املــوىس 

فخــذ الحــاج ) الحــاج جاســم الخشــان  ويطلــق عــىل الفخــذ اســم 

ــيخ  ــان الش ــن رمض ــد ب ــدُّ محم ــامل - (، فيع ــيف الع ــذ الس – فخ

املــوىس أحــد نســايب العشــرية ورموزهــا  )رحمــه اللــه(،  تــويف عــام 

ــد  ــني العب ــي وحس ــد الروي ــه الحم ــه عبدالل ــك عّم 2011م. وكذل

الشــيخ املــوىس الــذي كان مــن جيــل والــده .
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اما نسابة وعوارف البوخريص هم كل من :

1.بديع صالح الحساين أكرب وأهم نسايب عشرية البوخريص الخفاجية 

، تولّد دير الزور عام  1929 م. وقد استفاد منه النسابة عباس عي أحمد 

الرويي)1933ـ ت 2013م( ومحمد رمضان املحمد الشيخ موىس .

2.العارفة الشيخ فيصل العريف .

3.العارفة الشيخ املستشار عارف عليوي .

4.العارفة الوجيه بديع صالح الحساين  العدس .

5.العارفة الوجيه محمد رمضان املحمد الشيخ املوىس .

6.العارفة الوجيه عباس عي األحمد  الرويي . 

7.العارفة الوجيه تريك محمود الجمعة السليان. 

8.العارفة الوجيه صالح الجمعة السليان .

9.العارفة الوجيه  شكري الجمعة السليان .

10.العارفة الوجيه  بشري حاج حسني الطعمة السفان .

11.العارفة الوجيه خر رشاد ابراهيم لطفي افندي .

12.العارفة الوجيه جال مدلجي .

13.العارفة فاروق السند وركن السند.

14.العارفة الوجيه عبدالله الدبس .

15.العارفة الوجيه  ثابت حج عجيل الدبس.
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أرسة آل عبيد بن حسني من األرس الخفاجية يف األنبار

انتقــل جدهــم حســني بــن معــروف بــن عمــر مــع ولــده عبيــد 

مــن ديــر الــزور يف ســوريا اىل العــراق محافظــة االنبــار مدينــة عانــه 

حــوايل عــام 1915م .

 وتــويف حســني يف موطنــه الجديــد وتــرك خلفــه ولــده الوحيــد 

عبيــد يف عانــه .

وعائلــة آل عبيــد ال تعلــم مــا هــو ســبب النــزوح اىل العــراق . 

ويبــدو يل أنَّ الســبب مســألة معاشــية .

ــة  ــت محافظ ــص توطن ــو خري ــة الب ــن خفاج ــذه األرسة م وه

األنبــار حالهــا حــال األرس الخفاجيــة التــي توطَّنــت يف هــذه 

ــة  ــش أو الوظيف ــبب العي ــا بس ــنني ،ام ــات الس ــن مئ ــة م املحافظ

أو حــدوث مشــكلة مــا يف العشــرية أو األرسة ، فســكنوا عــدداً 

ــة وهيــت وعنــه والفلوجــة والرطبــة والرمــادي (  مــن املــدن ) جبَّ

حتــى كان لقــب بعضهــم باســم املدينــة التــي يســكنها مثــل العــاين 

والهيتــي والحديثــي . واملعــروف واملشــهور أنَّ هذيــن اللقبــني 

ــدٍّ . ــاً لج ــس اس ــة ولي للمنطق

 ونتيجــة الرتبــاط بعــض األرس مــن عشــرية خفاجــة مع العشــائر 

املتوطنــة يف املنطقــة كعاقــات املصاهــرة التــي كانــت أحــد 

ــاً عــن  ــت حائ ــة ، فكان العوامــل املســببة للتســمية بلقــب املدين

حمــل اللقــب االصــل . وغــري ذلــك كعــدم التواصــل مــع االعــام يف 

ــاورة كســوريا . ــدان املج ــة أو البل ــات العراقي املحافظ
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 نجمُل بعَض أسباِب عدم التواصل بالتايل :

1.اهــال اآلبــاء أو كبــار األرسة إذا كان االســتقرار طبيعيــاً ، امــا 

إن كان بســبب املشــاكل كالقتــل او االجــاء قــراً فهــذا مانــع 

ــروع . م

2.االسباب السياسية والخافات مع الحكومات .

3.الحالة الطائفية .

4. خــوف ربِّ األرسة واألبنــاء مــن فقــدان الوظيفــة إذا كان 

ــام . ــع األع ــال م ــاك اتص هن

5.عــدم التواصــل والتعــارف بــني األرس الخفاجيــة يف هــذه 

املحافظــة وغريهــا .

األرس الخفاجية املتوطنة يف األنبار

هــذه األرس ال تعــود لســلف أو فخــذ لعشــرية واحــدة مــن قبيلة 

خفاجــة مبعنــى أن كل أرسة جدهــا األعــىل غــري جــّد اآلخــر ، ولكــن 

تجمعهــم العمومــة الخفاجيــة ، فمنهــم :ـ

1ــ السهيل : يرأسهم الشيخ أحمد السهيل وينقسمون إىل :

أ .آل عــواد ويطلــق عليهــم آل حاجــم . يســكنون يف قريــة جبــة 

والرمــادي والفلوجــة وعانــه .وميثلهــم الحــاج محمــد عبــد الغفــور 

ويســمى ديوانــه بيــت حاجــم يف القريــة املذكــورة .

ب .آل العويد.
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ج  .آل بطران وهؤالء يف هيت .

ويف بطــران يكــون اللقــاء مــع آل ســلطان بــن حســن بــن 

ــد  ــم عب ــن ســعيد.. ويرأســهم الحــاج غان ــن ســليان ب البطــران ب

الواحــد البطــران وينقســمون اىل:

1.آل لطيف .

 2.فخذ آل شاهني .

والعويــد بــن ســلطان يســكنون يف الرمــادي وقريــة جبــة وقريــة 

ــريي  ــاج خ ــم الح ــم وميثله ــة يف التأمي ــاء الحويج ــة .وقض الطليحي

الحامــد الجبــاوي .

ويرتبطون معهم باللقب الخفاجي :

3.البــو ظاهــر : وهــؤالء يرأســهم الحــاج عبــد اللــه ســعود 

ــو ظاهــر خفاجــة  ــه . الب ــوا قضــاء عان ــه باســم  وتوطن ــوم ابن والي

يف عانــه محافظــة األنبارأخــوال عشــرية دلــه عــي يف عانــه وبينهــم 

مصاهــرات متعــددة . والبــو ظاهريلقبــون )دلــه عــي العــاين( ،إال 

أنهــم يف النســب مــن قبيلــة خفاجــة واالنتســاب عشــرية البوخريص 

ــا)1(، وكتبناهــم البوطاهــر والحقيقــة  يف ســوريا وذكرناهــم يف بحثن

ــون  ــعود ويحفظ ــه س ــد الل ــيخهم عب ــا ش ــر وذكرن ــم البوظاه ه

تسلســلهم النســبي الحلقــة األوىل مــن األســاء عــىل التتابــع التــايل 

ــعود  ــن س ــد 1924 اب ــه موالي ــد الل ــن عب ــد 1959اب ــم موالي : باس

مواليــد 1882ابــن زعــني بــن عــواد بــن األحيمــد بــن الشــيخ 

)1(   املؤلف ،أرسة آل عبيد من البو خريص / خفاجة ص 10.
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ــه بــن مــا محمــد بــن الشــيخ ظاهربــن عــي  جاســم بــن عبدالل

ــو يف العهــد  ــد.  ولديهــم وثيقــة طاب الهــادي بــن ســلان بــن خال

ــا  ــا مــرح فيه ــق األصــل منه ــاين أطلعــت عــىل نســخه طب العث

بلقبهــم خفاجــي ، فضــا عــن ذلــك يعرفهــم بعــض أبنــاء عشــرية 

البــو خريــص يف ســوريا . و هــم منــذ مئــات الســنني تحالــف مــع 

عشــرية دلــة عــي العــاين غــرب العــراق ويحرتمــون هــذا التحالــف 

ومشــايخهم متصاهــرون مــع البوظاهــر كــا يرحــون ويعتــزون 

بنســبهم لخفاجــة، وأيضــا بينهــم وبــني خفاجــة ســوريا البوكــال 

ــدم . ــذ الق ــك من ــزور مصاهــرة كذل ويف ديرال

4. آل غريــب : توطنــوا يف جبــة ويرتبطــون مــع آل ســلطان 

ــص ،  ــو خري ــرية الب ــن عش ــم م ــح أنَّه ــرة ، وارّج ــة مصاه يف عاق

ــث)1(. ــل البح ــد ، مح ــو عبي ــب أخ ــم غري وجده

ــل  ــن العوائ ــرون م ــاً ، وآخ ــرف بعض ــم يع ــذه األرس بعضه وه

الخفاجيــة مل يتعارفــوا بينهــم كأرسة آل عبيــد الــذي هــو أخــو 

غريــب ، ومــن أبنــاء وأحفــاد غريــب الذيــن توطنــوا يف جبــة كــا 

ذكرنــا ، ال يعرفــون أوالد عّمهــم آل عبيــد مــن عشــرية البــو خريــص. 

ــاء هــذه األرس يف بغــداد. و نــزح واســتقر الكثــري مــن ابن

مشجر البطران يف األنبار

زودين ابــن العــم املهنــدس ســتار الحديثــي الخفاجــي بنســخة 

)1(   ينظــر امللحــق رقــم )1( ، ص 34  يف بحــث أرسة ال عبيــد املنشــور عــىل الشــبكة العنكبوتيــة 

، مشــجر ارسة الغريــب ايت زودنــا بهــا االخ الباحــث م .غســان الشــيخ مــوىس الخفاجــي نقــا عــن 

كتــاب عبــد الوهــب عبــد املجيــد مدلجــي.
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ــر  ــذي يذك ــخ 2001/1/15 م ال مصــورة مــن املشــجر املــؤرخ بتاري

عمــود النســب عــىل التتابــع التــايل :

 محمــد بــن فيــاض بــن أحمــد بــن عــي بــن حســن بــن البطران 

بــن ســليان بــن ســعيد بــن برصم .

وأعقــاب محمــد بــن فيــاض هــا :  1.شــاهني بن محمــد وأوالده 

) صكــر ، عبــد ، عبــد اللــه ، نجــم ( .

2. لطيــف بــن محمــد وأوالده )مجيــد وعبــد الحميــد (  ، فمــن 

هــؤالء الرجــال الذريــة .

أطلعت عىل مشجرهم املوقع من :

الشــيخ عبــد الكريــم رايض املنــوخ شــيخ خفاجــة الــزور ، وعباس 

ســلان فيصــل الــوزين الخفاجــي ، الشــيخ محمــد عــي الصحــاف ، 

الشــيخ محمــود عبــاس ســعيد ، الشــيخ ســام أبراهيــم محمــد .

املالحظات عىل التسلسل :

ذكــر ســعيد بــن برصــم محــل أشــكال الســيا أننــا علمنــا مــن 

هــم أوالد برصــم ، اللهــم إال أذا كان برصــم غــري برصــم بــن ســعيد 

ــه  ــاك نقــص أســاء وكأمان ــك  أو هن ــن مال ــن عمــرو ب أو عامــر ب

مل تذكــر ، لكــن أحــد املوقعــني عــىل املشــجر وهــو الشــيخ عبــاس 

ســلان فيصــل مكتــوب أســفل أســمه رئيــس عشــرية الــوزون 

برصــم العــام .

ويف هــذا التحقيــق ال عاقــة لنــا مبــن هــو شــيخ العشــرية 
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املذكــورة فموضوعنــا نســبيا وليــس تأريخــا .  إمنــا يف جميــع مصــادر 

ــود  ــري لوج ــا يش ــد نص ــة ال نج ــة والعربي ــل العراقي ــخ القبائ تاري

ــس عشــرية . ــأن برصــم جــد ولي ــا ب ــد ذكرن عشــرية برصــم .وق

ــىل  ــده ع ــا العه ــجر إمن ــي املش ــي نف ــكال ال يعن ــل األش ومح

ــن  ــد ب ــو : محم ــذا النح ــىل ه ــب ع ــود النس ــون عم ــراوي ويك ال

فيــاض بــن أحمــد بــن عــي بــن حســن بــن البطــران بــن ســليان 

بــن ســعيد بــن برصــم  بــن عامربــن عمــر بــن مالــك بــن عامربــن 

حســني بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن 

عامــر صاحــب قــر األخيــر أو محمــود األخــرم بــن رضغــام بــن 

حســان بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن 

ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع بــن 

معاويــة األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.

)أرسة آل عبيد  الخفاجي(

ــُب باســم املنطقــة ، وليــس باســم جــدٍّ  ذكرنــا أنَّ بعــض األرس تلقَّ

أو عشــرية ، وإمنــا لقــب ســكن املنطقــة وعــدم االعــان عــن لقــب 

االنتســاب للعشــرية األصــل .

وعبيــد مل يــدرج لقبــه يف الجنســية العراقيــة ،وتــزوج مــن مدينة 

عانــه فاعقــب ولديــن هــا ) محمــد وشــاكر ( ، ومحــل والدتهــا 

املدينــة املذكــورة .

ــع  ــي مل تتواصــل م ــة الت ــك العائل ــه املوطــن لتل واصبحــت عان

ــرتة . ــك الف ــراق يف تل ــا يف ســوريا والع اعامه
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ــة  ــداد منطق ــد اىل  بغ ــن عبي ــد ب ــل محم ــنوات انتق ــد س وبع

الكــرخ  يف عــام 1950 م ، ومتلــك مقهــى بالقــرب مــن مستشــفى 

الــوالدة عنــد جــر الشــهداء ، ثــم بــاع تلــك املقهــى ســنة 1959م 

وســاها املتملــك الجديــد )قهــوة كاتــب( ، وامتهــن محمــد تجــارة 

بيــع القــاش يف منطقــة ســوق الشــورجة . واشــرتى منــزالً يف 

ــه  ــكن في ــام 1960م وس ــة االوىل ع ــدورة املهدي ــة ال ــداد منطق بغ

ــه . حتــى وفات

ــَب  ــني ، أعق ــن زوجت ــد م ــن عبي ــد ب ــم محم ــو هاش ــزوج اب ت

منهــا ســبعة أوالد محــل والداتهــم بغــداد ، وقُيّــدوا ضمــن تعــداد 

ــن :  ــنة 1957م، وهــم كل م س

ــد  ــد موالي ــد 1949 وأحم ــم موالي ــد 1945وجاس ــم  موالي هاش

1959ومحمــود مواليــد 1961 وحســني مواليــد 1967 وســامي 

مواليــد 1968وعــاء مواليــد 1974 وهــو ال يــزال يســكن يف منــزل 

ــدورة. ــده يف ال وال

ــام  ــا ع ــويف فيه ــه وت ــكن عان ــه س ــد ، فان ــن عبي ــاكر ب ــا ش ام

ــق 3.ســعد  ــم 2. فائ ــة أوالد هــم :1.ابراهي ــب أربع 1923 م .واعق

ــد. 4. محم

وســكن أوالد شــاكر مدينتــي عانــه والقائــم ، ثــم انتقلــوا جميعــاً 

إىل بغــداد بســبب أحــداث االرهــاب التي طالــت املناطــق املذكورة. 

ــاء  ــوريا اثن ــم يف س ــد وأعامه ــني أرسة آل عبي ــال ب ــر اتص كان آخ

وقــوع االحــداث االرهابيــة يف بغــداد بــني ســنتي )2005ـ 2007 م(. 
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ــل  ــه اىل ســوريا قب ــد مــع عائلت ــن عبي ــن محمــد ب ســافر أحمــد ب

االحــداث فيهــا ، فاتصــل بأعامــه يف البوكــال بيــت شــواخ يف عــام 

2006 م ، والتقــى بشــواخ مــن بيــت غريــب)1(.

وكتــب لــه مخطــط يــدوي يبــني لهــم نســب آل عبيــد واتصالهــم 

نــوه  معهــم بدرجــة القرابــة ، واســتنكر شــواخ عــىل آل عبيــد  مــا دوَّ

مــن لقــب )العــاين( يف الجنســية وهــم خفاجيــون . علــاً أنَّ اللقــب 

ــه أْن يتصــل بأمــري  ــب من ــا. وطل ــرَّ بن كتــب يف الســتينيات كــا م

قبيلــة خفاجــة الحــاج الشــيخ عامــر غنــي صكبــان ليطلعــه عــىل 

نســب أرسة آل عبيــد .

)أعــام أرسة آل عبيــد بن حســني بن عمر يف العــراق والبوكال(

عبيــد بــن حســني بــن عمــر بــن معــروف بــن نجــم بــن حســن 

ــر  ــوريا )دي ــد يف س ــد عبي ــان . ول ــم الخش ــن جاس ــي ب ــن مرع ب

الــزور ( وأنتقــل إىل العــراق محافظــة األنبــار مدينــة عانــه فأعقــب 

فيهــا ولديــن هــا ) محمــد وشــاكر( .

أوَّال: األرسة األقرب عمومة مع آل عبيد .

 أرسة عثــان أبــو محمــد ، وهــو عثــان بــن معــروف بــن نجــم 

بــن حســن بــن مرعــي بــن جاســم الخشــان .

ويســكن يف البوكــال مــع أبنــه وأحفــاده . ويلتقــون مــع أرسة 

عبيــد بــن حســني بــن  عمــر بالجــد )معــروف بــن نجم بن حســن(.

ــن نجــم بــن حســن بــن  ــن معــروف ب ــن عمــر ب ــن غريــب ب ــن شــواخ ب ــن ســامل ب )1(   شــواخ ب

ــاً ــن ســامل يف ســنة 2006 بحــدود 65 عام ــر شــواخ ب ــن خشــان . وكان عم ــن جاســم ب ــي ب مرع
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ثانيــا : األرس التــي تلتقــي مــع آل عبيد بالجّد حســن بــن مرعي .

1.محمــد بــن عــي بــن جاســم بــن عبــد الرحمــن بــن حســن 

بــن مرعــي بــن جاســم الخشــان.

ومســكن محمــد وأوالده )عبــد اللــه وعبــد الــرزاق وزيــدان( يف 

منطقــة البوكــال ، وأقــام ابنــه عبــد الــرزاق مــع ولديــه  ) محمــود 

وحميــد( يف العــراق .

2. أرسة املرحــوم خلــف بــن صالــح بــن حــاج خلــف بــن محمــد 

بــن ســليان )الشــحاذه( بــن يوســف بــن محمــد بــن عبــد اللــه 

بــن حســن بــن مرعــي بــن جاســم الخشــان .

فخلــف هــذا عــاش يف العــراق ، وعندمــا تــويف دفــن فيــه . وهــو 

مــن )آل دابــس(.

3.  أرسة عــايص بــن عبــد الكريــم بــن حســني بــن حســن بــن 

مرعــي بــن جاســم الخشــان. 

يســتوطن عــايص هــو وأوالده )ســليان وحســن( البــو كــال ، 

ويطلــق عليهــم ) الغثيــث(.

4. أرسة جاســم )الســحري( بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 

حســن بــن مرعــي بــن جاســم الخشــان . وولديــه )فتــاح وعبــد 

الغفــور بــن جاســم( يســكنون البــو كــال .

5. أرسة حســني بــن جاســم بــن عبــد الرحمــن بــن حســن بــن 

مرعــي بــن جاســم الخشــان 
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وحســني وأوالده ) مشــعان وعبــد الكريــم وشــعبان ( يقطنــون 

يف البوكــال.

ــد ( بالجــدِّ  ــع أرسة )آل عبي ــي م إنَّ هــذه األرس الخمــس  تلتق

حســن بــن مرعــي بــن جاســم الخشــان.

ثالثا : األرس التي تلتقي مع آل عبيد بالجّد جاسم الخشان.

1.أرسة عبيــد بــن عبــد اللــه بــن حميــد بــن رزيــج بــن ياســني 

بــن نجــم بــن جاســم الخشــان. 

ــد  ــد املجي ــد وعب ــد الحمي ــن )عب ــد وأوالده كل م ــن عبي توطَّ

وعبــد الحليــم وجــال وعبــد الغنــي و عبــد الكريــم وعبــد الجبــار 

ــال . ــد الحــي ( يف البوك ــظ وعب ــد الحاف ــم وعب ــد الرحي و عب

ــن  ــج ب ــن رزي ــد ب ــن حمي ــم ب ــن جاس ــل ب ــاج عجي 2.أرسة ح

ــان . ــم الخش ــن جاس ــم ب ــني النج ياس

ــرزاق  ــد ال ــار وعب ــد الجب ــل وأوالده ) عب ــاج عجي ــتوطن ح اس

ــق عليهــم  ــد وجاســم ( يف البوكــال .ويطل وثابــت وصــربي وحمي

ــس (. )آل دب

ــن ياســني  ــج  ب ــن رزي ــد ب ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب 3. محم

ــان . ــم الخش ــن جاس ــم ب النج

يســكن محمــد هــو وأوالده ) عبــد اللــه ومنــري( يف البــو كــال . 

ويطلــق عليهــم )آل  دبــس (.

وهذه االرس الثاث تلتقي مع أرسة )آل عبيد( بالجد جاسم الخشان .
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وابلغنــي  املهنــدس غســان الشــيخ الخفاجــي عندمــا ســألته عــن 

وجــود العوائــل الخفاجيــة يف العــراق مــن البــو خريــص تحديــداً ، 

أجابنــي :

عبدالــرزاق راغــب عبدالــرزاق خليفــة أوالد عّمــه عبدالوهــاب 

خليفــة ، يف ديــر الــزور بالجــورة .

ــه أوالد وأحفــاد يف العــراق ، وهــو  ونجــم الديــن املدلجــي ، ول

مدفــون فيــه ، وهــو أحــد قــادة النضــال الوطنــي يف ســوريا والعراق 

يف عقــدي العرينيــات والثاثينيــات مــن القــرن العريــن .

البو خريص

البو خريص لغوياً :

ــة  الِخــرَاُص والِخــرَُص : ِســناُن الرُّْمــح، َوِقيــَل: ُهــَو َمــا َعــىَل الُجبَّ

ــنان، َوِقيــَل: ُهــَو الرُّْمــح نَْفُســُه؛ ِمــَن السِّ

ــَو  ــوٍت َوُه ــٍب َمْنُح ــْن َخَش ــذ ِم ــرٌي يُتَّخ ــح قَِص ــَو رُْم ــَل: ُه َوِقي

، وأَنشــد أليَب ُدواد:  الَخِريــُص؛ َعــِن ابْــِن ِجنِّــيٍّ

يّف وبالَخريص وتشاَجرَْت أَبطاله، ... باملَْرَ

: َهــَذا البيــُت يُــْروى أَبطالنــا وأَبطالــه وأَبطالهــا،  قَــال ابْــُن بَــرِّيٍّ

ْم لََهــا  فََمــْن َرَوى أَبْطالهــا فَالَهــاُء َعائـِـَدٌة َعــىَل الَحــرْب وإِن لـَـْم يَتََقــدَّ

ــٌر لِِداَللــِة الــَكَاِم َعلَيَْهــا، َوَمــْن َرَوى أَبطالــه فَالَهــاُء َعائِــَدٌة َعــىَل  ِذكْ

املَْشــهد يِف بَيْــٍت قَبْلَــُه:

هاَّ َسالت مِبَْشَهدي ... يَْوًما يَِتعُّ ِبِذي الَفريِص
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ــناُن  ــُص السِّ ــَل: الَخِري ــوٌم. َوِقي ــاُه َمْفُه ــا فََمْعَن ــْن َرَوى أَبْطالن َوَم

ــم: ــُن الَخِطي ــُس بْ ــال قَيْ ــاُن؛ قَ ــا الُقْضب ــاُن أَصلُه والِخرْص

ُع ِخرْصــاٍن بأَيْــدي  ـه ... تَــَذرُّ تَــرى ِقَصــَد املُــرّاِن تُلْقــى، كأَنّـَ

ــواِطِب الشَّ

ــَنان األَْعــىل إىل َمْوِضعِ  َجَعــَل الِخــرَْص رُْمحــاً وإمِنــا ُهــَو نِْصُف السِّ

الُجبّــة، وأَورد الَجْوَهــِريُّ َهــَذا البَيْــَت َشــاِهًدا َعــىَل قَْولـِـِه الُخــرْص)1(.

عشرية البو خريص

البــو خريــص عشــرية كبــرية مــن عشــائر قبيلــة خفاجــة ، 

وكانــوا يف العــراق اصــاً  ، كــا ذكرنــا يف بحثنــا املنشــور ســابقا)2(. 

ويشــاطرنا الــرأي املــؤرخ الســوري أدهــم الجندي ،اذ يقول : عشــرية 

ــم  ــد هجرته ــراق)3(. وتحدي ــة خفاجــة يف الع ــن قبيل ــص م البوخري

ــول الشــيخ فيصــل العريــف يف  مــن العــراق إىل ســوريا حســب ق

عهــد األمــري رضغــام بــن الخفاجــي عامــر الــذي تــزوج ابنــة أمــري 

حلــب)4(. و يبــدو حــني انتقلــوا إىل بــاد الشــام ، ســكن قســٌم مــن 

خفاجــة البــو كــال والديــر ، ثــم رحــل قســٌم إىل مســكنة يف حلــب 

)ومــن خفاجــة مســكنة آل عريــف()5( .

ــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن  )1(   انظــر : لســان العــرب  7/ 21-23، مــادة ) خــرص ( . أب

مكــرم ) ابــن منظــور( ، لســان العــرب ، طبــع دار صــادر ـ لبنــان ، ط3 ، 1414هـــ  

)2(   مجاهــد منعــرث منشــد ، قبيلــة خفاجــة يف بــاد الشــام ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب 

)  1383  ( ، ص  8.

)3(   أدهم الجندي ، مجلة العمران عام 1971م العدد 39و40 ص 112.

)4(   انظر : مجاهد منعرث ، قبيلة خفاجة يف باد الشام ، ص 8.

)5(   عمر صليبي ، لواء الزور ص 147 .
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فروع وأفخاذ عشرية البو خريص الرئيسية)1(

خفاجة عامر ـ البو خريص ـ
آل خشمآل بخيتآل املدلجي

آل شويشآل بو عظمآل الشحوذي

آل خواجهآل الصحنآلحسن مرعي

آل الفجريآل دريعيآل الدبس

آل سنــــدآل علوانآل خفاجة

آل معروفآل الكدورآلخر الهندي

آل شبيآل روييآل حساين

آل شواخآل كنعانآل طه الياسني

آلعبيد العيى الحسكة)2(آل حميديآل طعمة

آل العريف مسكنة)3(آل العطية الياسنيآل طعيعمة

آل عليويآل الشمنيهآل الشيخ موىس

آل سفانآل سليان الجمعةآل خليفة

والبــأس أن نســتعيد بعــض مــا تطرقنــا اليــه يف بحثنــا )قبيلــة 

خفاجــة يف بــاد الشــام ( حــول موطــن خفاجــة يف ســوريا ، ونقــارن 

مــا ورد مــن خــرب عنــد مــؤرخ آخــر ملاحظــة تطابــق الــرأي : ويف 

ــد  ــارف أحم ــايل  ع ــم الح ــني ،عميده ــرع الخفاجي ــزور ،ف ــر ال دي

ــف  ــب )1000أل ــىل التقري ــم ع ــغ عدده ــم  ، ويبل ــوي الجاس علي

ــم  ــن نزحــوا معه ــد الذي ــة العبي ــن قبيل نســمة()4(، وخمســائة م

مــن العــراق . ولهــم ـ الخفاجيــني ـ فــرع آخــر يف قضــاء البــو كــال 
)1(   املــؤرخ عبــد الوهــاب عبــد املجيد مدلجي ، قبيلة خفاجة عشــرية ابو خريص يف ســوريا والعراق..

ــا  ــان ، امن ــد خش ــص بالج ــو خري ــع الب ــون م ــوق ال يلتق ــة املعت ــى خفاج ــد العي )2(   آل عبي

ــام. ــن رضغ ــر ب ــي عام بالخفاج

)3(   آل العريــف هــم امللحــم جاعــة الشــيخ فيصــل العريــف وهــم مــن ذريــة األمــري رضغــام بــن 

الخفاجــي عامــر والبوخريــص مــن ذريــة األمــري عــار بــن الخفاجــي عامــر.

)4(   هذا العدد التقريب كان يف الستينات واألن عددهم يفوق هذا العدد باألالف.
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ـ عــىل حــدود العــراق ـ ،منهــم الحــاج عبــد اللــه الدبــس ، رئيــس 

البلديــة فيهــا ، ويبلــغ عددهــم 100 مئــة نســمة)1(.

وهــذه الفــروع متواصلــة متصاهــره ، وتشــرتك يف التقاليــد 

ــزور (  ــر ال ــرع ) دي ــال أنَّ ف ــة ومشــاكلها ، ويق العشــائرية ، كالدي

ــق  ــر املســمى )عــار ()2(. ويواف ــن عام ــام ب ــن ســالة أٍخ لرغ م

هــذا الخــرب الــذي أصبــح معلومــة ، املــؤرخ عبــد الوهــاب مدلجــي 

ــة  ــة خفاجــة متواجــدة يف ســوريا مبدين الخفاجــي ، فيقــول :وقبيل

ديــر الــزور والبــو كــال  التابعــة لهــا ، ويف الرقــة ، وكذلــك ســكن 

البعــض يف الحســكة ، ومســكنة ، يســمون خفاجــة .

إنَّ الخفاجيــني يف ســوريا منحــدرون مــن ثاثــة :- عــار ورضغــام 

وعجــاج )ذهــب إىل حــاة قريــة رجيــل أو الرجيــل()3(. أذن ، 

ــة عــار ورضغــام و عجــاج ، وهــؤالء  خفاجــة يف ســوريا مــن ثاث

والدهــم هــو عامــر ســلطان العراقيــني صاحــب قــر األخيــر بــني 

كبيســة وكربــاء .

ــيخ  ــول الش ــب ق ــار( حس ــن )ع ــص م ــو خري ــرية الب وإنَّ عش

فيصــل العريــف الــذي اســتند إليــه مــؤرخ خفاجــة األول د. محمــد 

ــور  ــه الدكت ــتند إلي ــا أس ــة م ــد صح ــم خفاجــي ،  ونؤي ــد املنع عب

خفاجــي. وايضــا هــو قــول املــؤرخ عبــد الوهــاب مدلجــي. ولكــن 

مــن املعلومــات واملصــادر التــي وصلتنــي مــن األخ الباحــث غســان 

)1(   هذا العدد التقريب كان يف الستينات واالن عددهم يفوق هذا العدد باألالف.

ــد  ــف موالي ــل العري ــيخ فيص ــان الش ــىل لس ــكام ع ــه ،ص 10، وال ــار إلي ــا  املش ــر : بحثن )2(   أنظ

1919م نقلــه املرحــوم الدكتــور محمــد عبــد املنعــم خفاجــي يف كتابــه الدولــة الخفاجيــة يف التاريــخ.

)3(   عبد الوهاب عبد املجيد املدلجي ،قبيلة خفاجة عامر يف سوريا والعراق.



159

الشــيخ الخفاجــي ، وهــو مــن البوخريــص يف ســوريا هنــاك مشــجر 

للعشــرية كتبــه املــؤرخ  عبــاس رويــي ، وهــذا املشــجر يذكــر 

الجــدِّ االعــىل ألرسة )آل عبيــد ( موضــع بحثنــا هــذا ، ذلــك الجــد 

هــو  )خشــان بــن مريــي(. وقــد ذكــر تسلســله النســبي املــؤرخ 

عبــاس يف ســوريا بهــذا الشــكل :) خشــان بــن مريــي بــن مهنــا 

بــن خلــف بــن مصطفــى بــن طــرودي بــن إبراهيــم بــن ســليان 

بــن  عــي بــن حســان بــن رفاعــة بــن عامــر بــن زيــاد بــن غالــب 

بــن محمــود بــن صالــح بــن عبداللــه )الــرز( بــن توبــة بــن حمــري 

بــن ربيعــة بــن كعــب بــن )ذوالقــرح( بــن معاويــة )خفاجــة ( بــن 

عمــرو بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة 

ــن  ــن منصــور بــن عكرمــة ب ــن هــوازن ب ــن بكــر ب ــة ب ــن معاوي ب

خفصــة بــن قيــس عيــان بــن مــر()1(.

ويف هــذا التسلســل ال نجــد ذكــر أيَّ اســم مــن أوالد عامــر الذين 

هــم )عــار ورضغــام و عجاج(!

 ونتســاءل : مــا روايــة املــؤرخ عبــاس رويي عىل هذا التسلســل؟

ــري  ــن حم ــة ب ــاب توب ــر أعق ــذي ذك ــا املصــدر التاريخــي ال وم

ــرز( ؟ ــه ) ال ــد الل ــن أوالده عب ح أنَّ م ورصَّ

هــل كان )توبــة( متزوجــاً أصــاً ؟ وهــو عاشــق ليــىل األخيليــة ، 

ومــات قتــاً وهــو يعشــقها ؟ وأن ليــىل األخيليــة بعــد مــوت توبــة 

تزوجــت)2(.

)1(   مشجر عباس رويي )شجرة البوخريص 1962م(.

)2(   ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ،ج70،ص74 ؛ ابن الجوزي، املنتظم ، ج 6 ، ص 178.
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طيــب .. أيــن أوالد )توبــة( عنــد مقتلــه اذا كان متزوجــاً ؟ فلاذا 

مل يحــروا تغســيل وتكفــني والدهــم ! علــا أنَّ مــن غســله وكفنــه 

ودفنــه هــو عبــد العزيــز بــن زرارة بــن جــزء بــن عمــرو بــن عــوف 

بن كعــب الــكايب)1(.

وعــىل كل حــال ، رمبــا هنــاك ســهو أو خطــأ يف ربــط التسلســل 

بتوبــة بــن حمــري الخفاجــي املتــوىف قتــاً عــام 57للهـــجرة . وارّجــح 

صحــة روايــة املــؤرخ عبــاس رويــي يف ســنة 1962م من خشــان إىل 

عبــد اللــه )الــرز( حيــث يتفــق معــه معمــرو العشــرية املعــارصون 

) وهــم : بديــع حســاين وتــريك الجمعــة واملرحــوم عبــاس واملرحــوم 

محمــد الشــيخ الخفاجــي( ، إال إيّن اختلــف مــع املــؤرخ عبــاس يف 

ربــط النســب إىل توبــة ، وقــد ذكــرت بعــض األســباب مــن خــال 

األســئلة التــي طرحتهــا يف االســطر األوىل .

أن النسب الصحيح لعشرية البو خريص بهذا التتابع:

ــن  ــن مريــي ب ــن رضغــام ب ــام ب ــن غن ــن محمــد ب خشــان ب

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــرودي ب ــن ط ــى ب ــن مصطف ــف ب ــن خل ــا ب مهن

ســليان بــن  عــي بــن حســان بــن رفاعــة بــن عامــر بــن زيــاد بــن 

غالــب بــن محمــود بــن صالــح بــن عبداللــه )الــرز( بــن عــار بــن 

عامــر بــن رضغــام بــن حســان بــن علــوان أو عليــان ابــو طريــف بن 

مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن 

الصحــايب الربيــع بــن معاويــة األغــر بــن خفاجــة .

)1(   االصفهاين، األغاين ، ج 11 ، ص149؛ ابن طيفور، باغات النساء، ص 186 – 187.
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خشان ... جدُّ عشرية البو خريص

كان خشــان ميتلــك أول بســتان يصبــح مــن أمــاك العشــرية ، 

ــق مــن  ــزور العتي ــر ال ــة دي ــك البســتان بالقــرب مــن تلَّ ويقــع ذل

ــد  ــاه الســقاية  عن ــي تجــر مي ــف الت ــع الغراري ــرب وتق ــة الغ جه

نقطــة مــا يســمى ببكــرة الشــيخ املــوىس الخفاجــي)1(. وبنــى منزلــه 

وديوانــه يف الديــر العتيــق ، ومســكنهم يف حــي الوســطيني و حــي 

ــر العتيــق وبســاتينهم يف الرشــدية  والحويقــة .  الغــرب  مــن الدي

وأقــام خشــان جامعــا ســمي »بجامــع خشــان« ويقــع يف الجهــة 

الغربيــة مــن الديــر العتيــق)2(. ويبــدو مــن املشــجر الــذي خطــه 

ــان  ــو خريــص ب ــاس الرويــي ومخطوطــات عشــرية الب النســابة عب

خشــان أعقــب ولــداً واحــداً هــو جاســم بــن خشــان .

واعقب جاسم ثاثة أوالد هم ) حاج ومرعي ونجم ( .

اوالً : أعقــاب وأحفــاد حــاج بــن جاســم بــن خشــان .أعقــب 

حــاج ولــداً واحــداً هــو محمــد بــن حــاج ، فأعقــب محمــد ثاثــة 

أوالد هــم ) حمــد وجاســم وعــي ( .

1.أوالد حمــد بــن محمــد بــن حــاج )مــوىس وابنــه الشــيخ الــذي 

أعقــب )محمــد وعبــد وأحمــد (.

ــني  ــه حس ــم وابن ــاج )جاس ــن ح ــد ب ــن محم ــم ب 2.أوالد جاس

ــوي (. ــب علي ــذي أعق ال

)1(   الشيخ موىس من أحفاد األحفاد وجده خشان.

)2(   هــذه املعلومــات اســتعلمناها مــن كام األخــوة مــن البــو خريــص والتــي بعــث بهــا الينــا األخ 

املهنــدس غســان الشــيخ الخفاجــي.
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3. عي .

ثانيا : مرعي بن جاسم بن خشان .

أعقــب مرعــي ولــداً واحــداً هــو حســن بــن مرعــي . وأعقــب 

ــه ، نجــم ،  ــد الل حســن أوالداً هــم :)محمــد ، الشــيخ أحمــد ، عب

ــد الرحمــن ، ســيف ، حســني ( . عب

1.محمد وأعقابه )كدور وياسني ومحمد وذياب(

أ.كدور أوالده )دريعي ومصطفى وعايد (

ب.ياسني أوالده )عطية وعبيد وطه(.

جـ محمد أوالده )سليان وكتعان ورويي( .

د. ذياب وابنه )عواد (.

2. الشــيخ أحمــد بــن حســن املرعــي الــذي أعقــب : رعــد 

وعبــد اللــه وخلــف وأوالد خلــف هــم )عــي وابراهيــم ومصطفــى 

ــيد( . ــد ورش ومحم

3. عبــد اللــه بــن حســن املرعــي ، فاعقــب:  مصطفــى ومحمــد 

وأوالد محمــد هــم )حــج شــعيبي وجاســم وعســاف ويوســف (.

4. نجم بن حسن املرعي ،فاعقب :

أ. محمد وأوالده )حسني وطعيمه( .

ب. معروف وأوالده )عي وعثان وعمر(.

 جـ .عبد الرحمن .
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5. عبد الرحمن بن حسن املرعي  ،فاعقب :

أ. أحمد )وابنه جاسم( .

ب. جاسم وأوالده )حسني ، وعي وابنه محمد (.

6. سيف  بن حسن املرعي الذي أعقب:

 أ. عبد الرحمن .

ب. ما أحمد وابنه )ما عبدالله(.

7. حســني بــن حســن املرعي ،فاعقــب عبد الكريــم وابنه عايص .

ومــن هــذه األســاء مــا يهمنا مطلــوب البحث ، )نجم بن حســن 

بن مرعي (الذي هو أحد اجداد أرسة )آل عبيد ( فقرة )4( من ثانياً .

)أعقاب  معروف بن نجم بن حسن املرعي  وأحفاده (

1.عثــان بــن معــروف النجــم ، ولــه ولــد واحــد هــو  محمــد ، 

فأعقــب محمــد بــن عثــان : أ. وردي وأوالده )صبحــي وحمــد (.

 ب. زكريا وأوالده )زهري ونوري(.

2. عي بن معروف النجم ،وأعقب :

ــد  ــود ومحم ــيد ومحم ــح وس ــعيد وصال ــت وأوالده )س أ. بخي

ــف (.  ــفيق واص وش

ب. حسني وأوالده) عمر وعبدالله وعي وغني (. 

ــف وأوالده  ــد اللطي ــو عب ــداً ه ــداً واح ــب ول ــاوي ، فاعق ج. مت

ــن (. ــد الرحم ــد وعب ــود وأحم )محم
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3. عمر بن معروف النجم ، وأعقب من األوالد:

 أ. غريب وأوالده )سند وشواخ وعبد العزيز (.

 ب. حسني وله ولد واحد هو )عبيد ( موضع البحث.

معــروف زوجتــه فضــة بنــت الشــيخ فــارس الشــيخ عيــى وهــو 

أحــد االقطــاب الخمســة .

أرسة عثــان بــن معــروف تســتوطن البوكــال يف العــراق ، 

ــوريا ــروف يف س ــن مع ــي ب وع

وغريب بن عمر بن معروف يف دير الزور سوريا .

ــة  ــروف يف مدين ــن مع ــر ب ــن عم ــني ب ــن حس ــد ب  وأرسة عبي

)عانــه( يف االنبــار -العــراق .

ـ أعقاب وأحفاد حسني بن عمر بن معروف النجم .

ــا  ــداً ك ــداً واح ــم ول ــروف النج ــر املع ــن عم ــني ب ــب حس أعق

ذكرنــا ، هــو عبيــد ، الــذي هاجــر مــع أبيــه حســني مــن ديــر الــزور 

يف ســوريا اىل العــراق يف محافظــة االنبــار مدينــة عانــه .

فاعقــب عبيــد مــن األوالد )محمــد( و)شــاكر املتــوىف عــام 

) عانــه  1923م يف 

ـ اعقــاب وأحفــاد محمــد بــن عبيد بن حســني بن عمــر املعروف 

ــن  ــن محمــد وأوالده )عــدي وعي(.2.أحمــد ب النجــم :1.هاشــم ب

محمــد وأوالده ) عمــر وصهيــب وابنــه رضا(.3.حســني بــن محمــد 

وأوالده )عــي ومحمــد (.4.محمــود بــن محمــد .5.ســامي بــن 
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ــن  ــد وغيــث (7.جاســم ب ــن محمــد وأوالده )زي محمــد .6.عــاء ب

محمــد وأوالده )محمــد ونبيــل وســنان (.

أعقــاب شــاكر بــن عبيــد بــن حســني بــن بــن عمــر املعــروف 

النجــم :1.ابراهيــم بــن شــاكر وأوالده )محمــد وعقبــه وعبداللــه( 

2.فائــق بــن شــاكر وأوالده ) أحمــد ومنتظــر ومنــذر (.3.ســعد بــن 

شــاكر وأوالده ) مهنــد ومحمــد (.4.محمــد بــن شــاكر وابنــه أثــري .

ــه  ــم ابن ــب نج ــان  ، فاعق ــن خش ــم ب ــن جاس ــم ب ــا : نج ثالث

ــن  ــف ب ــاف (.1.أوالد يوس ــج ، عس ــف ، رزي ــني وأوالده )يوس ياس

نجــم )حســن وســليان (.أ.حســن بــن يوســف ، أعقــب عبــد 

الكريــم وابنــه غيــث .ب، ســليان بــن يوســف اعقــب مهنــا وابنــه 

ــارف . ع

2.أوالد رزيج بن نجم )حميد ويوسف (.

ــج  ــل وح ــاج عجي ــه ح ــم وابن ــج )جاس ــن رزي ــد ب أ .أوالد حمي

ــه(. ــد االل ــد وعب ــد وعبي ــه محم ــه وابن ــد الل ــن ( و)عب محس

ب .أوالد يوســف بــن رزيــج )محمد عي وابنه يــوزو وعبد العزيز 

وســليان ( و)ســلان شــحاذة وابنــه محمــد الــذي اعقــب خلف (.

3. أوالد عساف بن نجم )محمد وأعقب الشيخة (

أ . أوالد الشــيخة الحــاج أحمــد وأوالده عبــد املجيــد وعبــد 

الحميــد .
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النتيجة وخالصة البحث

اسـتناداً للمشـهور عنـد أرسة )آل عبيـد( بأنَّهـم مـن عشـرية البو 

خريـص )خفاجـة(، واتصـال أحـد أحفاد عبيـد الذي هـو )أحمد بن 

محمـد بـن عبيـد( بأعامـه بيـت شـواخ بـن غريـب عـام 2006م ، 

واعـرتاف شـواخ بـأنَّ عبيـد بـن حسـني منهـم ، ويكون عّمـه غريب 

أقربـاء هـذه  عـن  البحـث  مـن معلومـات يف هـذا  قدمنـا  ومـا   .

األرسة وربـط نسـبهم وفـق مـا ورد يف مخططـات العشـرية فإنَّهـم 

أرسٌة خفاجيـٌة ، ونسـب جّدهـم بهـذا الشـكل : عبيـد بـن حسـني 

بـن عمـر بـن معـروف بـن نجـم بـن حسـن بـن مرعـي بن جاسـم 

بـن خشـان بـن محمـد بـن غنـام بن رضغـام بـن مريي بـن مهنا 

بـن خلـف بـن مصطفـى بـن طـرودي بـن إبراهيـم بـن سـليان 

بـن  عـي بـن حسـان بـن رفاعـة بـن عامـر بـن زيـاد بـن غالـب 

بـن محمـود بـن صالـح بـن عبداللـه )الـرز()1( بـن عار)2(بـن عامر 

بـن رضغـام بـن حسـان بـن علـوان أو عليـان أبـو طريـف بـن مثال 

بـن مهـدي بـن سـلان بـن حـزن بـن ربيـع بـن حـزن بـن الصحايب 

الربيـع بـن معاويـة االغـر بـن خفاجـة )معاويـة ( بـن عمـرو بـن 

عقيـل بـن كعـب بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة بـن معاويـة 

بـن  بـن خصفـة  عكرمـة  بـن  منصـور  بـن  هـوازن  بـن  بكـر  بـن 

قيـس بـن عيـان النـاس بـن مـر بن نـزار بـن معد بـن عدنـان)3(.

)1(   هذا ما ذكره عباس الرويي ومعمري العشرية وما يتفق عليه املعارصون من عشرية البو خريص .

ــد املجيــد مدلجــي والشــيخ فيصــل العريــف  )2(   حســب مــا ذكــر املــؤرخ عبــد الوهــاب بــن عب

وقــد بينــا ذلــك يف هــذا البحــث .وتوصلنــا اليــه يف هــذا البحــث مــن اســتنتاج بــان الربــط بتوبــة بــن 

حمــري ال صحــة لــه ،والصحيــح عــار بــن عامــر او محمــود االخــرم بــن رضغــام . 

)3(   أنظر : بحثنا عمود نسب خفاجة اىل آدم ، مكتبة علوم النسب ، لندن . رقم الكتاب ) . 1250 (.
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الفصل الرابع

عمود نسب خفاجة يف الدول العربية

أوال : خفاجة يف سوريا )آل عريف )

تطرقنــا يف هــذا الكتــاب لعشــريتني مــن خفاجــة ســوريا وهــا 

)البــو خريــص واملعتــوق ( نهايــة الفصــل الثالــث  ، إال أننــا عرضنــا 

عــن ذكــر النصــوص التاريخيــة املهمــة مــا يتوجب رسدهــا وتحليل 

بعضهــا مــع التطــرق لعمــود نســب خفاجــة لفــرع رئيــي.

يقــول ابــن خلــدون فيلســوف التاريــخ : كان بنــو عقيــل وبنــو 

ــن صعصعــة  ــو خفاجــة وكلهــم مــن عامــر ب ــو منــري وبن كاب وبن

قــد انتــروا مــا بــني الجزيــرة الفراتيــة والشــام : واســتفحل أمرهــم 

عنــد فشــل دولــة بنــي حمــدان وصــاروا إىل ملــك البــاد . ونحــن 

ــم  ــاط به ــا أح ــام، وم ــم بالش ــروف إقامته ــن ظ ــيئا ع ــم ش ال نعل

فيهــا مــن أحــداث تاريخيــة ، ولكنــه قــد وصلنــا الكثــري عــن األمــري 

ــد املشــهور  ــب الناق ــام األدي ــن ســنان الخفاجــي اإلم ــه ب ــد الل عب

مؤلــف كتــاب رس الفصاحــة . واألمــري ابــن ســنان مــن بنــي حــزن 

ــب  ــي كع ــم بن ــاء أعامه ــزن وأبن ــي ح ــني بن ــني ، وكان ب الخفاجي

الخفاجيــني خافــات شــديدة يف العــراق كــا علمنــا مــن قبــل كــا 

ــي كاب  ــل وبن ــي عقي ــن بن ــم م ــاء أعامه ــني أبن ــم وب كان بينه
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كثــري مــن الخصومــات، ولعــل ذلــك كان الســبب يف هجرتهــم 

مــن نجــد أو أرض العــراق إىل الشــام يف القــرن الثالــث الهجــري ) 

201ـ 300هـــ ( ،وملــا قامــت دولــة بنــي حمــدان بحلــب كان بنــو 

ــوذ  ــون زاد نف ــف الحمداني ــا ضع ــا فل ــني لحكمه ــة خاضع خفاج

بنــي خفاجــة وحكمــوا البــاد كــا يقــول ابــن خلــدون .

ومــن كام ابــن خلــدون ومــن دراســتنا لحيــاة األمــري ابــن ســنان 

نعلــم أن إقامــة األرسة كان بحلــب مــن بــاد الشــام ، وكانــوا عــىل 

أي حــال أبنــاء إعــام األرسة الحاكمــة يف الكوفــة واملوصــل والحلــة 

ــن ســالة  ــي خفاجــة م ــن بن ــن ســنان م ــب والشــام. وإْن اب وحل

بنــي حــزن الخفاجيــني أوالد خفاجــة بــن عمــرو بــن عقيــل .

ــة  ــي خفاج ــن بن ــم م ــري ضخ ــرع كب ــن ف ــت موط ــب كان وحل

ــل  ــب ، ولع ــتقروا يف حل ــى اس ــني ، وال أدري مت ــني العامري العقيلي

ذلــك قــد كان مــن أول القــرن الثالــث الهجــري أو قبله بقليــل وكان 

بنــو حــزن يقيمــون يف العــراق والجزيــرة الفراتيــة ولعلهــم رحلــوا 

منهــا واســتقروا يف حلــب وهــي قريبــة جــدا مــن هــذه البــاد)1(.

ــن يف الشــام ، وهــو الشــيخ  ــني املعارصي ويقــول أحــد الخفاجي

فيصــل الخفاجــي :

))أصــل الخفاجيــني عدنــاين مــن بني عامــر املعروفــني يف الحجاز 

منــذ العــر الجاهــي ،وقــد ذكــر ذلــك كتــاب ) الســبائك الذهبيــة 

يف أنســاب القبائــل العربيــة ( وأول مــن اشــتهر منهــم يف التاريــخ 

)1(   د. محمــد عبــد املنعــم خفاجــي ، الخفاجيــون يف التاريــخ ، ص 100ــــ 138، املؤلــف ، قبيلــة 

ــام ، ص 7و8. ــة يف الش خفاج
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اإلســامي األمــري الخفاجــي عامــر امللقــب بســلطان العراقــني وكان 

قــره ))األخير((بــني كبيســة وكربــاء والتــزال أثــاره قامئــة حتــى 

ــر إىل ســوريا  ــن الخفاجــي عام ــام ب ــده رضغ ــد هاجــر ول األن .وق

ــم إىل  ــو 80 ك ــب بنح ــن حل ــد ع ــي تبع ــكنة .وه ــتقر يف مس واس

ــة قدميــة  ــد اثري ــدة مســكنة بل ــة أمريهــا ، وبل ــزوج ابن الــرق وت

مل تــزل أثارهــا باقيــة املعمــور منهــا اآلن قليــل، وأطــال قصورهــا 

عــىل جبــل مســكنة شــاهقة مرتفعــة . وكانــت تســمى يف التاريــخ 

القديــم الرومــاين ) أميــار(  وهــذا االســم مبعنــى املــكان املســكون 

وهــو يف أســفل الجبــل الــذي تقــوم بــه أثــار )بالــس()1( ثــم ســميت 

)بالــس( وأتخذهــا امللــك األيــويب نــور الديــن زنــي حصنــاً ومدخــراً 

لتمويــن الجيــوش األيوبيــة  بســبب موقعهــا الحصــني عــىل شــاطئ 

ــراب  ــد خ ــدث بع ــد ح ــايل ،فق ــكنة الح ــم مس ــا اس ــرات . وأم الف

)بالــس( يف معــارك الغــوري قانصــوه والســلطان ســليم العثــاين .

ــدي  ــام امله ــرج اإلم ــا يخ ــول : عندم ــا تق ــة قرأته ــاك رواي وهن

)عليــه الســام( يكــون معــه رجــل مــن بالــس ، وبالــس هــي مدينــة 

ــار  ــاين أمي ــد الروم ــت يف العه ــرات كان ــاطئ الف ــىل ش ــة ع تاريخي

وســميت بالــس يف العهــد اإلســامي وقــد مــر بهــا موكــب الــرأس 

ــي مقــام يف مــكان املبيــت . الريــف يف طريقــة للشــام وبن

ــكان   ــأن م ــا ،ف ــن عدمه ــة م ــة الرواي ــن صح ــر ع ــض النظ وبغ

بالــس هــو مدينــة مســكنة التــي ســكانها جميعهــم مــن خفاجــة .

أمــا الخفاجيــون املوجــودون يف مســكنة فيشــكلون عــدة قــرى 
)1(   أنظر : املؤلف ، قبيلة خفاجة يف باد الشام ، ص9.
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متجــاورة هــي : مســكنة ـ ومســكنة القدميــة ـ وشــعيب مســكنة 

ـ ورســم الغــزال يف باديــة مســكنة ـ والجديعيــة ـ واملحموديــة 

ويبلــغ عددهــم 1660نســمة .ويرأســهم الشــيخ فيصــل العريــف ، 

وهــو مــن ســالة األمــري رضغــام بــن الخفاجــي عامــر ، ويحفــظ من 

أســاء أجــداده عــرة أســاء عــىل التتابــع هــم : حميــدي )1875ـ 

ت 1928م( )وهــو والــد الشــيخ فيصــل مــن مواليــد 1916م( ،بــن 

ــى ،  ــن عي ــم ، ب ــن امللح ــف ، ب ــن عري ــى ، ب ــن عي ــوىس ، ب م

ــظ  ــا يحف ــد ، ك ــن محم ــارص ، ب ــن ن ــس ، ب ــن ناع ــا ، ب ــن ضاي ب

املعمــرون مــن العشــرية .

ــف  ــب املؤل ــل األول  يف نس ــوزة يف الفص ــة األرج ــا لنتيج وطبق

مــن منشــد مواليــد 1910م املقــارب لــوالدة فيصــل العريــف 

وبينهــم فــرق خمســة ســنوات ،فيحتــاج الشــيخ فيصــل إىل أربعــة 

ــام  ــارب أحــد عــر اســا للوصــول لجــده رضغ ــا يق ــال أي م أجي

بــن عامــر بــن رضغــام ، فيكــون تسلســله عــىل التتابــع التــايل مــع 

االنقطــاع يف األســاء : فيصــل بــن حميــدي  بــن مــوىس ، بــن عيــى 

، بــن عريــف ، بــن امللحــم ، بــن عيــى ، بــن ضايــا ، بــن ناعــس ، 

بــن نــارص ، بــن محمــد )انقطــاع 11أســم ( بــن رضغــام بــن  عامــر 

ــن  ــرم ب ــود األخ ــري محم ــروف باألم ــر املع ــر األخي ــب ق صاح

رضغــام بــن حســان بــن  منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع بــن حســان 

بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان 

بــن حــزن  بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحــايب الربيــع  بــن معاويــة 

األغــر بــن خفاجــة )معاويــة(.
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ثانيأ: بنو خفاجة يف مرص

بــذل د. محمــد خفاجــي جهــودا كبــرية مــن أجــل تاريــخ قبيلتــه 

خفاجــة ، ومــن املســتحيل أن يحيص أنســاب بنو خفاجــة جمهورية 

مــر العربيــة ، فالرجــل أحــد العلاء األجــاء واألســاتذة الجامعيني 

الكبــار وهــذا يجعلــه يف حالــة تقيــد من ناحيــة املؤلفــات والبحوث 

يف مجــال تخصصــه مــع اهتامــه بكتابــة تاريــخ القبيلــة. ولذلــك 

حــاول قدرأماكنــه وبــكل أمانــه ذكــر بعــض األســاء اعتــادا عــىل 

الوقفيــات واملنظومــة الشــعرية لغــرض تثبيــت ذلــك .

فيهــا فهــي مذكــورة ضمــن  التــي وقــع  االشــتباهات  أمــا 

الوقفيــات ونقلهــا بأمانــه كــا هــي ومل يعللهــا كونــه ليــس بنســابة، 

فعــىل ســبيل املثــال ذكرالســيد خفاجــي والريــف وهــذه االلقــاب 

ــر ويف  ــن يف م ــي )ص( ، ولك ــة النب ــب لذري ــن ينتس ــة مب مختص

بعــض املحافظــات املشــهورة بالتديــن حتــى مــن كانــت أمــه مــن 

ــف . وهــذا  ــه الســيد والري ــون عــىل أبنائ ــة يطلق ــة النبوي الذري

ــه  ــه )ص( وذريت ــول الل ــرتام لرس ــب واالح ــود والح ــن ال ــوع م ن

ــن  ــة الذي ــاء خفاج ــؤالء أبن ــني ه ــن ب ــام( . وكان م ــم الس )عليه

ــا . ــاط وغريه ــنوان ودمي ــة يف ش ــروا أرس علوي صاه

ــاء ينســبون  ــم النســب األبن ــة ويف عل ــة رشعي ــن ناحي ولكــن م

ــم . آلبيه

وقبــل الخــوض يف أســاء العوائــل الخفاجيــة يف مــر ننــوه بــأن 

ــي خفاجــة يف العــام 2011م حســب ســجات اإلحصــاء  نفــوس بن
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حســب مــا أخربنــا أوالد العمومــة هنــاك هــو عــرة مليــون نســمة 

عــىل مســتوى الجمهوريــة .

ذكــر العامــة الراحــل د. محمــد خفاجــي يف كتابــه الخفاجيــون 

ــرت  ــي ذك ــة الت ــادر التاريخي ــوص يف املص ــض النص ــخ بع يف التاري

نــزول القبائــل يف مــر بعــد فتحهــا مــن عمــر بــن العــاص ، فمثــا 

ذكــر املقريــزي طائفــة مــن القبائــل فيهــا بــني االســكندرية والعقبــة 

الكــربى ، ومنهــا خفاجــة.

وذكــر الحمــداين طائفــة مــن بنــي خفاجــة ببــاد البحــرية . وذكر 

صبــح االعــى بنــي عقيــل ونزولهــا بالوجــه البحري .

وقــال: وال نســتبعد أن يكــون نــزول بعــض قبائــل بنــي خفاجــة 

ــا أن  ــد علمن ــيا وق ــا الس ــا وقبله ــرتة أيض ــذه الف ــر يف ه إىل م

شــاعرا هــو وأوالد أعامــه اقامــوا مبــريف عهــد عمــر بــن الخطــاب 

وهــو أبــو العيــال الخفاجــي .

ــة يف محافظــات  ــن تواجــد األرسالخفاجي ــه أماك وذكررحمــه الل

الجمهوريــة املريــة ، ثــم تطــرق للشــخصيات املعروفــة يف العصور 

ــرع  ــا ف ــة ، وبه ــة املنوفي ــنوان مبديري ــي ش ــره ، فف ــة وع القدمي

كبريمــن فــروع بنــي خفاجــة . وأول مــا يلفــت النظرمــن تاريخ هذه 

األرسة الشــهاب الخفاجــي وهــو شــهاب الديــن محمــود )977هـــ ـ 

1569م ـ 1069هـــ ـ 1659م( بــن محمــد بــن عمرالخفاجــي )937ـ 

ــدة عــىل  ــارا خال ــذي تــرك اث ــري ال 1019 هـــ ( العــامل املــري الكب

ــات  ــري وم ــادي عرالهج ــرن الح ــاش يف الق ــد ع ــور. وق مرالعص
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فيــه، والخفاجيــون يف شــنوان تثبــت املراجــع التاريخيــة أنهــم مــن 

بنــي خفاجــة العامريــني القيســيني . ذلــك أن كثــرياً مــن املؤرخــني 

أثبتــوا انتســاب الشــهاب الخفاجــي إىل بنــي خفاجــة ،إذ يقــول فيــه 

ابــن معصــوم .فــروع تبــدل مــن خفاجــة .

ويقــول فنديــك فيــه: الخفاجــي يرجــع نســبه إىل قبيلــة خفاجة.   

وكان والــد محمــد بــن عمــر الخفاجــي املــري الشــاعر احــد علاء 

عــره ، وأعــام دهــره .

ومــن ذريــة الشــيخ شــهاب الديــن ذكــره عبــد الفتــاح أفنــدي 

ــت إىل  ــرية بقي ــة كب ــه ذري ــهاب كان ل ــي. وأن الش ــربي الخفاج ص

العــر الحديــث وذريتــه هــذه هــي بقايــا أرسة خفاجــي املوجودة 

اآلن بشــنوان.

أرسة خفاجي بدمياط

أســتخرج مــؤرخ خفاجــة مصــدر حديثــه عــن هــذه األرسة 

مــن مخلفــات املغفــور لــه األســتاذ الكامــل الشــيخ عــي العايــي 

ســبط األســتاذ النــور الشــيخ عــي خفاجــي عليــه ســحائب الرحمــة 

ــة  ــن ذري ــادة األرشاف م ــرة الس ــذه اآلرسة مصاه ــوان . فه والرض

ــة  ــة صافي ــام الحســني )ع( ، وتصــل هــذه النســبة إىل الريف اإلم

زوجــة األمــري عــي خفاجــي ووالــدة املــريزا محمــد حلبــي خفاجــي 

ــم  ــري و العل ــتاذ الكب ــوم األس ــد املرح ــي وال ــني خفاج ــدة حس وج

املشــهور شــيخ اإلفتــاء والتدريــس الــذي ســاربه املثــل يف األقطــار 

العامــة الشــيخ عــي خفاجي كســاه اللــه ثيــاب الرحمــة والرضوان.
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ــي الشــوريجي  ــري ع ــو األم هاجرأحــد أجــداد هــذه اآلرسة وه

ــروف  ــخ املع ــاط والتاري ــر دمي ــام  بثغ ــام وأق ــن الش ــي م خفاج

لــآلرسة يبتــدئ مــن أول القــرن الثــاين عــر الهجــري أي مــن بعــد 

ــام 1100هـ. ع

واألمــري عــي الشــوريجي خفاجــي ونســبته أرستــه إىل حلــب من 

بنــي خفاجــة الذين هاجروا من الكوفة واســتوطنوا حلب من أجيال 

بعيــدة .وال يبعــد أن يكــون مــن ســالة األمريابــن ســنان الخفاجــي.

ــة  ــيدة الكرمي ــباب الس ــن الش ــغ س ــد أن بل ــري بع ــزوج األم وت

ــف  ــن الري ــد اب ــف أحم ــت الري ــة بن ــة صافي ــة الريف العلوي

الحســيب النســيب الســيد محمــد بــن ســامه بــن محمــد بــن عــي 

بــن صــاح الديــن اللقيمــي عــني أعيــان دميــاط املحروســة والــذي 

رحــل كــا يف نســبة الريــف الخطيــة ـ إىل دميــاط ســنة 921هـــ ، 

وأعقــب بهــا العقــب الكثــري املوجوديــن بدميــاط أىل االن .

ذرية حسني بن محمد بن األمري عي الشوريجي هم:

عي . محمد ، رضوان .

فأعقب محمد بن حسني من االوالد ولدا واحدا أحمد .

وذريــة رضــوان بــن حســني بــن محمــد بــن االمــري عــي 

. وحســن  ومحمــد  وحســني  مصطفــى   : هــم  الشــوريجي 

أمــا مصطفــى بــن الســيد رضــوان بــن حســني بــن محمــد بــن 

ــد  ــيخ محم ــه الش ــا ابن ــة منه ــف ذري ــي ..خل ــي خفاج ــري ع األم
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خفاجــي الــذي هاجــر إىل الســودان وأعقــب هنــاك أرسة كبــرية ثــم 

تــرك أوالده هنــاك وعــاد إىل مــر وتــويف بهــا . وقــد أعقــب الشــيخ 

محمــد ولديــن هــا :

1.توفيــق الخفاجــي وهــو مقيــم اآلن بــوادي مــدىن بالســودان 

وشــخصية بــارزة بــني شــخصيات هــذا اإلقليــم وقــد تــزوج كرميــة 

اللــواء املرحــوم أحمــد فطــني باشــا ولــه منهــا نحــو اثنــى عرولــداً.

2.محمــد خفاجــي وهــو مقيــم االن بالخرطــوم ومــن كبــار 

تجارهــا.

ــه  ومحمــد بــن حســني بــن محمــد بــن األمريعــي خفاجــي ، ل

ــه الحــاج  ــن : ابن ــرية هــي م ــة كب ــب ذري ــد أعق ــد اســمه أحم ول

ــه الحــاج حســني خفاجــي. ــاس و ابن ــد وعب ــد وأحم عــي و محم

أمــا عبــاس بــن أحمــد بــن محمــد بــن حســني بــن محمــد بــن 

األمريعــي خفاجــي ، أعقــب نجليــه : محمــود وأبنــاؤه )محمــد بــك 

واألســتاذ حســني واألســتاذ حســن(. وعبــد الوهــاب وأعقابــه )عباس 

والدكتــور ســيد ويوســف وابنــه )محمــد( و مختــار وابنــه )محمــد( 

ومصطفــى وابنــه )عبــد الفتــاح (.

ــني  ــاس ، رزق نجل ــن عب ــود ب ــن محم ــك ب ــد ب ــد محم والحفي

ــود. ــي ومحم ــا: ع ه

والحفيد حسن بن محمود بن عباس ، أعقب محمد .

ــه  ــد ول ــب أحم ــد ، فأعق ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــاج ع والح
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ولــدان هــم : )عــي ومحمــد( . و الســعيد خفاجــي ، وحســني 

خفاجــي وابنــه )محمــد عبــد الغنــي خفاجــي( ، وخالــد خفاجــي .

ــه  ــق ، ونجل ــاءه :توفي ــن محمــد فأبن ــن أحمــد ب ــا محمــد ب أم

أحمــد ، و حامــد ، ومــن ابنائــه : حســني ، واملرحــوم أحمــد ، 

ومحمــد . وأخريــن .

والرابــع حســني بــن أحمــد بــن محمــد ، فنجلــه عبــد الســام ، 

ومــن أبنائــه األســتاذ محمــد ، وعبــد الجليــل.

وأحمــد بــن أحمــد بــن محمــد ، أعقــب نجلــني هــا: محمــد 

بــك خفاجــي . وحســني بــك خفاجــي والــد األســتاذ أحمــد خفاجي.

وحســني  ابــن الســيد رضــوان خفاجــي بــن الســيد حســني جلبي 

خفاجــي بــن املرحــوم  محمــد خفاجــي بــن األمــري عــي خفاجــي، 

أنتقــل مــن دميــاط إىل القاهــرة ثــم الفيــوم وأنجــب )الشــيخ عبــد 

الحليــم وأبنــاءه :  الدكتور انور،  واملستشــار األســتاذ شــمس الدين(.

ــن  ــي اب ــي خقاج ــو جلب ــي ه ــي خفاج ــاط جلب ــا يف دمي وأيض

املرحــوم يوســف خفاجــي بــن محمــد خفاجــي أعــام األمــري عــي 

خفاجــي ، وهنــاك لوحــة تاريخيــة مبســجد ويل اللــه محمــد البدوي 

ــم  ــد والخواجــه إبراهي ــا : أنشــأه الخواجــه محم ــاط ، ونصه بدمي

ولــدى الحــاج يوســف خفاجــي عــام 1106هـــ ـ 1694م .

ومــن ذريــة يوســف عــي بــن أبراهيــم بــن يوســف الــذي تــزوج 

أخــت الريفــة صافيــة . وذكــر د. محمــد أن الســيدتني العلويتــني 

بنــات الشــيخ اللقيمــي الــذي يعــود بنســبه إىل البــاز الســيد الشــيخ 
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عبــد القــادر الكيــاين . وهنــا هــذه اآلرسة الخفاجيــة تصاهــر ذراري 

اإلمــام الحســن الســبط وليــس اإلمــام الحســني الســبط ، فالســيد 

ــي  ــه ع ــن ابن ــم م ــرك إبراهي ــد ت ــب ، وق ــني النس ــاين حس الكي

ذريــة كبــرية وأحفــاداً خالديــن ، ويلقــب يف الوقفيــة بفخــر أمثالــه. 

والظاهــر أنــه تــويف نحــو عــام 1130هـــ ، وتــويف ابنــه عــي نحــو 

عــام 1165هـ.

وأعقــب عــي هــذا ابنــه محمــد وهبــة خفاجــي والــد إســاعيل 

خفاجــي وعــي بــك خفاجــي.

و عــي )بــك( خفاجــي بــن محمــد وهبــة بــن عــي بــن إبراهيــم 

بــن يوســف . فأعقــب عــي )بــك( نجلــني هــا: عبــد الســام )بــك( 

،ومحمــد )بــك( ، فأعقــب محمــد بــن عــي )بــك( نجليــه: حســني 

بــك خفاجــي والســيد مصطفــى وابنــه )عــي(. 

وإســاعيل خفاجــي بــن محمــد وهبــة بــن املرحــوم عــي بــن 

فخــر أمثالــه إبراهيــم جلبــي خفاجــي ابــن الحــاج يوســف خفاجــي 

ابــن الحــاج محمــد الشــهري نســبه بابــن خفاجــي .وأعقابــه ولــدان 

ــدة  ــاعيل ع ــن إس ــود ب ــب محم ــد (.فأعق ــود ومحم ــا )محم ه

أبنــاء هــم: اإلمــام الــورع الشــيخ محمــد خفاجــي وأبنــاؤه )حســني 

ومحمــود(.و مصطفــى خفاجــي . وأخريــن .

أمــا محمــد ابــن املرحــوم إســاعيل خفاجــي فأعقبــه : حســن 

و أبنــاؤه  حامــد خفاجــي . ومحمــد خفاجــي( . و أحمــد خفاجــي 

مل يعقــب ذكــوراً.
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بنو خفاجة مبنية بدواى 

عميــد بنــي خفاجــة مبنية بــدواى املرحوم الشــيخ عبــد القادربن 

ســيد أحمــد ســيد أحمــد محمــود خفاجــي .وســيد أحمــد محمــود 

ــة  ــة إىل عائل ــة القراب ــت بصل ــاط ، ومي ــة دمي ــن مدين ــي م خفاج

ــاء: كــال  ــد القادرمــن األبن ــدى الشــيخ عب ــاط . ول خفاجــي بدمي

الديــن وجــال الديــن وأنورونجــاىت وفــاروق وماهــرو مجــدى. أرسة 

ــا  ــغ افراده ــرية يبل ــنطة وهــي ارسة كب ــن مركزالس خفاجــي بهوري

نحــو خمســائة شــخص ، ومنهــا : املرحــوم محمــد خفاجــي، 

وأبنــاؤه هــم: احمــد وعبــد الرحمــن وعبــد املجيــد وعبــد الفتــاح 

خفاجــي. ومنهــا االســاتذة : محمــد خفاجــي، وســيد خفاجــي، 

وأمــني خفاجــي. ومحمــود خفاجــي، وعبــد اللــه املأمــون خفاجــي 

ــد  ــظ محم ــي ، والدكتورحاف ــاح خفاج ــد الفت ــتاذ عب ــل األس ونج

خفاجــي ووالــده الشــيخ محمــد خفاجــي وابنــه الدكتورنائــب 

بالقــر العينــي . عائلــة خفاجــي باإلســكندرية وهــي كبــرية 

العــدد ومتفرقــة ، ومنهــا مصطفــى عــي خفاجــي ونجلــه محمــد 

ــتاذ  ــكندرية األس ــني يف االس ــن الخفاجي ــي .وم ــم خفاج ــد املنع عب

ــي  ــن أرسة خفاج ــي . وم ــعد خفاج ــي، والدكتورس ــف خفاج يوس

باإلســكندرية: عبــد املنعــم خفاجــي ، وعبــد املنعــم محمــد خفاجي 

، وســواهم، ويف االســكندرية شــارع يســمى شــارع الشــيخ خفاجــة 

ــن  ــد املنعــم خفاجــي هواب براغــب باشــا ،وســواهم ، ومحمــد عب

ــن خفــاج. ــن خفاجــي بــن رشف الدي ــن عــي ب مصطفــى اب

أرسة خفاجــي مبنيــة شــبني القناطــر مــن أبنائها: األســتاذ الشــيخ 
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حســن محمــود خفاجــي، ارسة خفاجــة بالقــارة منهــا الشــيخ أمــني 

خفاجــي، وهــو أمــني بــن أحمــد بــن محمــد بــن حســن الخفاجــي.

 أرسة خفاجي بضواحي املنصورة 

تقيــم أرسة خفاجــي بضواحــي املنصــورة يف قريــة صغــرية مــن 

قــرى مركزاملنصــورة وتســمى هــذه القريــة الصغــرية تلبانــة، وبهــذه 

ــة ووجــدوا  ــاس يف القري ــاء ، نشــأ الن ــات ألولي ــدة مقام ــة ع القري

أباءهــم يعتقــدون يف صاحهــم ، ومنهــا مقــام لرجــل صالــح اســمه 

العــارف باللــه الــويل الشــيخ عــوض ويــكاد يكــون مــن املحقــق أنــه 

ــي ،  ــوض خفاج ــيخ ع ــل الش ــمه الكام ــي وأن اس ــن أرسة خفاج م

ومــن علــاء تلبانــة املشــهورين : العامــة الشــيخ مصطفــى التلباين، 

وهــو مــن أجــداد الخفاجيــني يف تلبانــة، وكان أســتاذ الشــيخ محمــد 

بــن ســامة الصــويف. نســب أرسة خفاجــي ورد يف املقامــة الخفاجيــة 

ــويف عــام 1912  ــري الشــيخ نافــع الخفاجــي املت تأليــف العــامل الكب

ــد  ــن أحم ــدئ م ــألرسة يبت ــروف ل ــخ املع ــة. التاري ــي مخطوط وه

ــي  ــد الخفاج ــن . وأحم ــروع األرسة املعارصي ــي بف ــي وينته خفاج

مــن بنــي خفاجــة مــن قبائــل بنــي عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة 

بــن عامــر بــن صعصعــة، وكان مــن أهــل الحقيقــة ومشــايخ 

الطريقــة، وقــد ســمع د. محمــد عبــد املنعم عــن أجــداده أن األرسة 

تقيــم يف هــذه البلــدة منــذ امــد بعيــد ، وكان مــن رؤوس األرسة : 

الشــيخ املغفورلــه عــوض الخفاجــي جــد أحمــد الخفاجــي املذكــور، 

ــة  ــش يف حال ــا، يعي ــة ثري ــروة كثريالذري ــم الجــاه كبريامل وكان عظي

مامئــة مــن الغنــى والــرثوة . فعــىل هــذا يكــون أحمــد الخفاجــي 
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ــف  ــد خل ــا كان فق ــي. ومه ــوض الخفاج ــده ع ــدا لج املذكورحفي

ــى  ــف مصطف ــى خفاجــي، وخل ــا مصطف ــرية منه ــة كب ــد ذري أحم

ــن  ــف حس ــي، وخل ــن خفاج ــا حس ــرية كان منه ــة كب ــك ذري كذل

ــا  ــة منه ــف ســليان ذري ــا ســليان خفاجــي، وخل ــة كان منه ذري

ابنــاه: خفاجــي والجواهــري اللــذان هــا األصــل الغالــب ألغلــب 

األرسة الخفاجيــة بتلبانــة اآلن،  أرسة مــؤرخ تاريــخ قبيلــة خفاجــة 

األول د. محمــد )1915، ت 2006( ابــن عبــد املنعــم )1870ــــ 

ــن حســن  ــليان ب ــن س ــن خفاجــي ب ــم ب ــد املنع ــن عب 1936( اب

بــن مصطفــى بــن أحمــد الــذي جــده عــوض الخفاجــي . وعــوض 

مــن ذريتــه أحمــد فأعقــب مصطفــى الــذي عقبــه حســن وأوالده 

يوســف وســليان . ويوســف بــن حســن أعقــب أحمــد الــذي لديــه 

مــن األوالد أبراهيــم . أمــا ســليان أعقــب ثاثــة أوالد هــم كل مــن 

ــي ،  ــي ،ع ــي )الخفاج ــب خفاج ــليان، فأعق ــن س ــي ي : 1.خفاج

ســليان ، وعبــد املنعــم ( ، وأوالد عبــد املنعــم بــن خفاجــي هــم 

: عبــد املنعــم وعبــد الجليــل وبيومــي ، فأعقــب عبــد املنعــم بــن 

عبــد املنعــم بــن خفاجــي )املؤلــف د.محمــد وابنــه ماجــد، عبــد 

الفتــاح ،عثــان وأوالده عبــد املنعــم وعبــد الهــادي، أحمــد وأوالده 

لطفــي وطاهــري وفهمــي وأحمــد وصالــح (. 2.املنــي محمــد بــن 

ســليان أعقــب الشــيخ العــدل . 3.الجوهــري بــن ســليان، فأعقب 

ســعيدا، أبوزيــد وابنــه القندورالــذي أعقــب صادقــا، عــروأوالده 

محمــد وابنــه فــاروق ومحمــود وابنــه محمــد، الشــيخ نافــع 

فأعقــب محمــدا وأوالده عبــد اللطيــف وابنــه رجــايئ، ونافــع الــذي 
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أعقــب رشــدي ومحمــدا ورفيقــا وعوضــا وحامــدا  والعامــة الشــيخ 

نافــع الخفاجــي ) 1250 ـ 1330هـــ | 1834ـ 1912م(الــذي أعقــب 

محمــدا: ترجــم لنفســه يف صدرمعلقتــه الخفاجيــة ترجمــة طويلــة 

مســتفيضة ســننتقل بهــا يف ايجازواختصــار، قــال: نافــع الخفاجــي 

بــن الجوهــري بــن ســليان بــن حســن بــن مصطفــى بــن أحمــد 

الخفاجــي التلبــاين مــن بنــي خفاجــة وأمــي مــن أوالد الحســن بــن 

عــي بــن أيب طالــب وأعقــب الجوهــري بــن ســليان هــم كل مــن 

ســعيد وابــو زيــد. وأنجــب خفاجــي بــن ســليان أوالده : ســليان 

وعــي ونعمــت اللــه وعبداللــه . وخلــف الشــيخ العــدل بــن املنــي 

محمــد بــن ســليان عقــب اســمه املــايض بــن املــايض بــن العــدل 

الخفاجــي. وأعقــب الســيد بــن أحمــد بــن يوســف بــن حســن ابــن 

ــا  ــد ذكرن ــيد. لق ــم والس ــم : ابراهي ــي ، أوالدا ه ــليان الخفاج س

ــر))1((،  ــة يف م ــي خفاج ــة لبن ــرثة العددي ــوع الك ــة املوض مقدم

وهــذه األرس املذكــورة أول مــن ذكــرت يف مؤلفــات املــؤرخ الراحــل، 

كــا وأننــا عــىل اتصــال مــع أوالد العمومــة هنــأك إال أننــا مل نوفــق 

ــتقبل  ــم يف املس ــاىل أن نزوره ــه تع ــاء الل ــى أن يش ــم ع لزيارته

القريــب لغــرض إكــال عمودهــم النســبي .

ثالثا : خفاجة يف األندلس 

توطنــت خفاجــة  يف األندلــس يف القــرن الخامــس الهجــري 

ــد  ــم كل واح ــر اس ــس يف آخ ــاء األندل ــن عل ــري م ــدا، و كث تحدي

املكتبــة  العامري)راجــع  أو  القيــي،  اللقــب:  هــذا  منهــم 

)1(   أنظر د. محمد عبد املنعم خفاجي ، الخفاجيون يف التاريخ ، ص 89ـ 158.
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ــد  ــك يع ــة )خفاجــة(، ولذل ــذه الكلم االندلســية(،أو الخفاجــي به

ــد  ــامل النحــوي محم ــس ..الع ــني يف األندل ــن الخفاجي ــن حــزم م اب

ــاك  ــد ونشــأ هن ــة)1( . و ول ــي بقرطب ــن معــارك املعــروف بالعقي ب

الشــاعر )ابــن خفاجــة األندلــي( ســنة 450هـــ ببلــدة شــقر وتــويف 

بهــا ســنة 533هـــ ،فعــاش يف أواخــر عــر بنــي أميــة وزمــن ملــو ك 

الطوائــف، وإبــان دولــة املرابطــني.

ــان(()2( ويف  ــات االعي ــه ))وفي ــكان يف كتاب ــن خل ــه اب ــم ل ترج

نســبة ابــن خفاجــة األندلــي إىل بنــي خفاجــة يقــول صاحــب بغية 

امللتمــس عنــه مــا نصــه: إبراهيــم بــن أيب الفتــح بــن عبــد اللــه بــن 

ــهور  ــاعر مش ــة ، ش ــن خفاج ــي م ــحاق الخفاج ــو اس ــة ، أب خفاج

متقــدم مــربز، حســن الشــعر جــدا ، وشــعره كثــري مجمــوع، وكانــت 

لــه همــة رفيعــة ، وتــويف ألربــع بقــني مــن شــوال ســنة 533هـــ)3( يف 

عــر يــوم األحــد الســادس والعريــن مــن شــهر شــوال)4(.

رابعا: خفاجة يف فلسطني 

ذكرنــا يف مذكراتنــا العامــة املجاهــد عــز الديــن القســام وعائلــة 

الصفــدي مــن بنــي خفاجــة كــا أرشنــا إىل أن أحــد أوالد العمومــة 

ــع  ــورة واطل ــل املذك ــه للعوائ ــب بنفس ــة ذه ــو خفاج ــى أب يدع

عــىل وثائقهــم املختومــة واملوثقــة مــن النجــف األرشف بأنهــم مــن 
)1(   ابن حزم ،أنساب العرب ،174.

)2(   وفيات األعيان ج1 ص 23ـ24.
)3(   الضبــي ، بغيــة امللتمــس يف تاريــخ رجــال أهــل األندلــس ص 202ـ 203، والبــن خفاجــة ترجمــة 
يف املعجــم البــن األبــار ،ويف مجلــة الرســالة للزيــات يف األعــداد األوىل منــه مقــاالت عــن ابــن خفاجــة 

والطبيعــة يف شــعره بقلــم عبــد الرحمــن جبــري.

)4(   ابن األبار ، املعجم ،59ـ 60.
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قبيلــة خفاجــة. و بالوقــت ذاتــه اتصلنــا ببعــض أبنــاء العمومــة يف 

غــزة وأكرثهــم ضمــن املقاومــة والحــركات الجهاديــة الفلســطينية، 

ــن  ــم م ــىل أرواحه ــا ع ــم حفاظ ــوع ذكره ــر موض ــرأي نخت فال

بطــش االحتــال االرسائيــي.

واملعــروف اليــوم مــن خفاجــة يف فلســطني املختــار الحــاج أبــو 

إيــاد يف قطــاع غــزة داخــل الخــط األخــر املحتــل. ويف شــارع غــزة 

ــو  ــة )أب ــة خفاج ــد عطي ــاج محم ــوم الح ــة املرح ــي النزه 55 بح

ــة  ــربة املدين ــن يف مق ــا. ودف ــره 88 عام ــويف وعم ــذي ت ــة( ال عطي

ــدا.  ــاء و21 حفي ــة أبن ــه أربع ــة ل ــد خفاج ــاج محم ــو. والح طاس

وهنــاك مســجد خفاجــة يف مدينــة صفــد املنســوب إىل اإلمــام 

أحمــد بــن شــهاب الديــن بــن مــوىس خفاجــة الحلقــي الصفــدي 

ــا يقــارب  ــل م ــوىف ســنه 1218 م أي قب ــة النحــوي و املت جــد عائل

ــه  ــد ، ول ــيخ صف ــه وش ــدث الفقي ــو املح ــد ، وه ــام يف صف 800 ع

ــرية. ــات كث مؤلف

خامسا: خفاجة يف السعودية 

هنــاك بقايــا مــن خفاجــة يف اململكــة الســعودية وهــؤالء 

ــا  ــة وحالي ــة إىل الكوف ــع القبيل ــم م ــزح أجداده ــون مل ين الخفاجي

يف منطقــة ســوق الليــل تعــرف بـ)شــعب بنــي عامر(.وكذلــك 

ــاك بعــداد  توجــد أعــداد كبــرية مــن خفاجــة العــراق وســوريا هن

عشــائر مســتقلة. واململكــة العربيــة الســعودية عــىل طــول الحقــب 

ــك  ــس ذل ــي لي ــب القب ــدر الجان ــرتم وتق ــة تح ــة امللكي التاريخي
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ــا  ــراف كونه ــد واألع ــىل التقالي ــاظ ع ــعى للحف ــل تس ــب ، ب فحس

معنيــة بذلــك الــرتاث والتاريــخ .أن مــن مشــاهري خفاجــة يف 

الســعودية الشــاعر واألديــب الراحــل إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن 

بــن حســني خفاجــي املــي املولــود عــام 1926م و يعتــرب أحــد كبــار 

الشــعراء العــرب حيــث ُعــرف بتأليفــه النشــيد الوطنــي الســعودي 

الرســمي، ويعــد مــن الرعيــل األول للشــعراء الغنائيــني يف منطقــة 

ــريب. ــج الع الخلي

سادسا : خفاجة يف دولة قطر واالمارات 

يطلــق عليهــم العامــري وتحالفــوا مع بنــي كعب، إال أن نســبهم 

خفاجــة، وكنيــة أحــد أجدادهــم بالخواجــة نســبة إىل األمــري عامــر 

ــه يف مــر الخواجــة، ويف  ــق علي ــذي كان يطل ــني ال ســلطان العرق

تونــس األتجــع . ويف الرقــة الســورية أيضــا بيــت الخواجــة لكنهــم ال 

ميتــون بصلــة عمومــة درجــة أوىل مــع الخواجــة يف قطــر واإلمــارات 

غــري العمومــة العامــة .

ــد إىل  ــن نج ــروا م ــم هاج ــن موروثه ــوظ م ــا محف ــب م وحس

العــراق ثــم األحــواز فدخلــوا يف حلــف مــع بنــي كعــب ،ثــم 

ــة وقســم يف  ــارات يف رأس الخيم ــوا اإلم ــاس فنزل ــدر عب ــرورا ببن م

قطروعمــود نســب جدهــم عــىل النحــو التــايل : املرحــوم  عبداللــه 

ــن  ــر( ب ــر)آل عم ــن عم ــن ب ــن محيس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ب

عــي بــن محمــود بــن عامــر بــن ســيف بــن عامربــن أحمــد بــن 

عامــر بــن عمــر. ولعبــد اللــه بــن محمــد أخــوه أشــقاء هــم: عــي 
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ــيئا،  ــه ش ــون عن ــن وال يعرف ــزح إىل البحري ــود ن ــود . ومحم ومحم

وعبــد اللــه بعــد أن اســتقر أجــداده يف اإلمــارات ولــد يف الشــارقة 

ــر . ــات إىل قط ــر األربعين ــزح يف أواخ فن

ــف .  ــني ويوس ــد وحس ــد وخال ــب محم ــه فأعق ــد الل ــا عب أم

ــد  ــه مــن اآلوالد هــم : جاســم وعب ــد الل ــن عب ــاب محمــد ب وأعق

ــه( وأحمــد  ــد الل ــز ومحمــد وعب ــد العزي ــه )عب ــه وعــي وأبنائ الل

ــه  ــد الل ــه عب ــه ،عقب ــد الل ــن عب ــد ب ــز وفضــل .وخال ــد العزي وعب

ــال  ــد وط ــه ، أحم ــد الل ــن عب ــني ب ــب حس ــد. وأعق ــه خال وابن

وولديــه )حســني وشــخيوط( . وأنجــب يوســف بــن عبــد اللــه مــن 

األوالد ،عبــد اللــه وعبــد العزيــز . واعقــاب عــي بــن محمــد بــن 

أحمــد يف األمــارات ،فهــم : غانــم بــن عــي وأوالده : عــي و محمــد 

ومحمــود وأحمــد وعبــد اللــه . وشــقيق غانــم يســمى محمــد بــن 

عــي الــذي أعقــب محمــدا وأوالده إبراهيــم وأحمــد وعــي . أمــا 

العمــود النســبي االفــرتايض لهــذه اآلرسة مــع وجــود انقطــاع بعــض 

ــن  ــد ب ــن محم ــه ب ــدى اآلرسة : عبدالل ــوظ ل ــا محف ــال وم األجي

أحمــد بــن محيســن بــن عمــر )آل عمــر( بــن عــي بــن محمــود 

بــن عامــر بــن ســيف بــن عامــر بــن احمــد بــن عامــر بــن عمــر 

ــه  ــت هجرت ــذي كان ــه ال ــد الل ــع ســرية الجــد عب ــن خــال تتب . م

أواخــر االربعينيــات يتضــح لنــا وجــود نقــص أجيــال ، فلــو افرتضنــا 

أن عبــد اللــه مواليــد 1900م ونطابــق التسلســل عــىل النتيجــة يف 

األرجــوزة ، فالقريــب عــىل عمــره املرحــوم الشــيخ منشــد العــي 

مــن مواليــد 1910م ونحســب أجــداده وأجــداد عبــد اللــه وصــوال 
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لســيف بــن عامرســنجد يف تسلســل منشــد واحــد وعــرون اســم . 

وعبــد اللــه ســبعة أســاء ، فيكــون الفــرق خمســة أجيــال كل جيــل 

ــه بأنهــم  ــد الل ــح مــن الخــرب لهجــرة أرسة عب ــة أســاء . وأصب ثاث

ــا  ــري تيمن ــم العام ــق عليه ــراق ويطل ــم الع ــد ث ــن نج ــروا م هاج

بعامرجدهــم وجــد خفاجــة العــراق بذلــك نوعزخلــط التســميات 

والتقديــم والتأخــري بســبب ضعــف ذاكــرة الــرواة أوســاعهم 

ــن  ــة تذكرعامرب ــجرات خفاج ــب مش ــة ، فاعل ــري دقيق ــورة غ بص

ــه ؟ إن  ــد الل ــود عب ــو بعم ــن ه ــر فأي ــن عام ــك ب ــن مال عمروب

صحيــح العمــود النســبي لحــني وجــود دليــل تاريخــي عــىل تاريــخ 

ــس بحــدود  ــريف تون ــل عام ــد مقت ــون بع ــه يك ــذي لعل ــرة ال الهج

القــرن الخامــس الهجــري تقريبــا عــىل هــذا التتابــع : عبداللــه بــن 

ــن عــي  ــن عمــر )آل عمــر( ب ــن محيســن ب ــن أحمــد ب محمــد ب

ــني  ــن حس ــن عامرب ــك ب ــن مال ــن عمروب ــن عامرب ــود ب ــن محم ب

بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف بــن عامــر 

صاحــب قراألخيــر املعــروف باألمــري محمــود األخــرم بــن رضغام 

بــن حســان بــن منيــع بــن أبوالفتيــان منيــع بــن حســان بــن علــوان 

أوعليــان أبوطريــف بــن مثــال بــن مهــدي بــن ســلان بــن حــزن 

ــن  ــة األغرب ــن معاوي ــع ب ــن الصحــايب الربي ــن حــزن ب ــع ب ــن ربي ب

ــم  ــه أعل ــة(. والل خفاجــة )معاوي
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املصادر

ــو  ــزري أب ــن الج ــهور بعزالدي ــري) ت630هـــ(، املش ــن األث 1.اب

الحســن عــي بــن أيب املكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 

ــد الواحــد الشــيباين، ــن عب ب

ـ  اللبــاب يف تذهيــب االنســاب ، مكتبة املثنــى ، بغداد ،)د. ت( .

ــرتاث العــريب  ــاء ال ــة ، دار احي ــة يف معرفــة الصحاب ـ أســد الغاب

ــريوت ، 1996م. ــان ـ ب ،لبن

ــف  ــد يوس ــح  د. محم ــة وتصحي ــخ  ،مراجع ــل يف التاري ـ الكام

ــان ،  1987م. ــريوت ـ لبن ــة ،ب ــب العاملي ــاق ، ط1،دار الكت الدق

ــو  ــوي، أب ــم الحم ــي ث ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب 2. أحم

العبــاس )املتــوىف: نحــو 770هـــ( .املصبــاح املنــري يف غريــب الــرح 

ــان ( ، ج۱. ــريوت ـ لبن ــة – )ب ــة العلمي ــري ، املكتب الكب

3. أحمــد الهاشــمي ، ميــزان الذهــب يف صناعــة شــعر العــرب ، 

تحقيــق د. حســني عبــد الجليــل يوســف ،الطبعــة املحْققــة االوىل ، 

مكتبــة اآلداب ، القاهــرة ـ 1997م.

4. بــن ســام)157 هـــ -  ت224 هـ(،  أيب عبيد القاســم بن ســام 

ــم  ــدرع ، تقدي ــري ال ــد خ ــم محم ــق مري ــب  تحقي ــروي، النس اله

ســهيل زكار ، دار الفكــر ، دمشــق ،1989م.
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5. البخــاري، الشــيخ محمــد صديــق بــن حســن بــن عــي بــن 

لطــف اللــه الِقنَّوِجــي )1832م ـ ت 1890م(، لقطــة العجــان مــا 

متــس إىل معرفتــه حاجــة اإلنســان، طبعــة الجوانــب ) 1296هـــ ( .

6. بــدر الديــن العينــي )ت 855هـــ ( ، عقــد الجــان يف تاريــخ 

اهــل الزمــان ، صححــه ووضــع حواشــيه د. محمــد محمــد أمــني ، 

مطبعــة دار الكتــب الوطنيــةـ القاهــرة )2010م(.

اللغــة  تــاج  الصحــاح  الجوهــري،  بــن حــاد  7. إســاعيل 

ــد الغفــور عطــار، ط4، دار  ــق أحمــد عب ــة ، تحقي وصحــاح العربي

العلــم للمايــني)1990م( .

8. ثامرعبــد الحســن العامــري ، موســوعة العشــائر العراقية،ط2. 

توزيــع مكتبــة النهضــة بغداد ، طبعــة القاهــرة ،) 2009م( .

ــط  ــرات االوس ــائر الف ــرياوي ، عش ــه الجوب ــد الل ــار عب 9.  جب

والجنــويب يف الحلــة والديوانيــة والســاوة والنارصيــة ،مطبعــة 

األديــب البغداديــة ،بغــداد ، 1992م.

ــان ، بــريوت  ــة، دار لبن ــل الطاهــر، العشــائر العراقي 10. د. جلي

1972م.

11. الحازمــي )ت584 هـــ( ، أبــو بكــر زيــن الديــن محمــد بــن 

ــي  ــازم الحازم ــن ح ــان ب ــن عث ــوىس ب ــن م ــان ب ــن عث ــوىس ب م

الهمــداين الشــافعي، عجالــة املبتــدي وفضالــة املنتهــي يف النســب ، 

تحقيــق عبــد اللــه كنــون ،ط2، املطابع اآلمرييــة ، القاهــرة، 1973م.
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ــن  ــي ب ــد ع ــي )ت 456هـــ (،ايب محم ــزم االندل ــن ح 12. اب

أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب بــن صالــح بــن خلــف بــن 

معــدان بــن ســفيان بــن يزيــد  ، جمهــرة أنســاب العــرب ، تحقيــق 

عبــد الســام محمــد هــارون ، ط5، دار املعــارف ، القاهــرة.

ــو  ــن أب ــن حجــر العســقاين )ت852هـــ ( ، شــهاب الدي 13. اب

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب الفضــل أحم

محمــود بــن أحمــد بــن أحمــد بــن الكنــاين العســقاين ، اإلصابــة 

ــد املوجــود ، عــىل  ــة ، املحقــق: عــادل أحمــد عب ــز الصحاب يف متيي

ــريوت ، 1995 م. ــة – ب ــب العلمي ــوض الكت ــد مع محم

14. حسني حاجم النوارص ،معجم النارصي )نسب وتاريخ ( العشائر 

العراقية )املنطقة الجنوبية البرةـ  النارصيةـ  العارة (، ط2، 2009م.

ــة  ــة النارصي ــخ مدين ــل يف تاري ــف، املفص ــي خل ــني ع 15. حس

ــريوت . ــاء ـ ب ،ط2، دار الفيح

16. حسني الشعرباف، الشطرة يف األحتالني ، مخطوط .

17. حمــود نومــاس الخفاجــي ، عشــرية الزيــادات مــن خفاجــة 

تاريــخ وحقيقــة، منشــور يف مكتبــة علــوم النســب )لنــدن( ،  شــبكة 

أخبــار قبيلــة خفاجــة وتاريخهــا.

ــدون،  ــن خل ــد الرحمــن ب ــدون )ت 808هـــ (، عب ــن خل 18. اب

ــخ  ــرب يف تاري ــدأ والخ ــوان املبت ــمى دي ــدون، املس ــن خل ــخ اب تاري

ــط  ــرب ، ضب ــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن االك العــرب والربب

االســتاذ خليــل شــحادة ، مراجعــة د. ســهيل زكار ، دار الفكــر 
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،بــريوت ـ لبنــان ،)2000م(. والنســخة الثانيــة راجعــه وصححــه د. 

ــان (. ــريوت ـ لبن ــة )ب ــان ،دار الكتــب العلمي محمــد يوســف الدق

ــم   ــد املنع ــن عب ــد ب 19. خفاجــي )1915، ت 2006م(، د. محم

بــن عبــد املنعــم بــن خفاجــي بــن ســليان بــن حســن بــن 

ــي : ــوض الخفاج ــده ع ــذي ج ــد ال ــن احم ــى ب مصطف

 ـ الخفاجيون يف التاريخ ـ، ط1، دار الطباعة املحمدية ، االزهر ـ 

القاهــرة ،1971م، والنســخة االلكرتونيــة الكتــاب االول،نــره وعلق 

لــه مجاهــد منعرث منشــد، اخبــار قبيلة خفاجــة وتاريخهــا ، 2017م.

ـ الدولــة الخفاجيــة يف التاريــخ ، ط1، رابطــة االدب الحديــث ، 

مــر ـ القاهــرة ،1971م.

20.الخفاجي ، مجاهد منعرث منشد محقق العمود :

ــوم النســب  ــة عل ــر مكتب ـ عمــود نســب خفاجــة إىل ادم ، ن

ــاب  1250 . ــم الكت ــدن( ، رق )لن

ــح د.  ــن خفاجــة ، تصحي ــص م ــو خري ــن الب ــد م ـ أرسة آل عبي

ــاب )1428(. ــم الكت ــوم النســب ، رق ــة عل ســعد الحــداد ، مكتب

ـ مذكرات مجاهد الخفاجي ، مكتبة علوم النسب ، رقم الكتاب )1254(.

ـ قبيلــة خفاجــة يف بــاد الشــام ، مكتبــة علــوم النســب ، رقــم 

ــاب)1383(. الكت

ـ األرجــوزة الخفاجيــة الكاملــة ، تقديــم األديبــة رجــاء حســني ،  

مكتبــة علــوم النســب ، رقــم الكتــاب
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ـ خفاجــة يف كركــوك ، إصــدارات اخبــار قبيلــة خفاجــة وتاريخها، 

2017م. لسنة 

ـ عشــرية البهــادل مــن قبيلــة خفاجــة ، مكتبــة علــوم النســب ، 

رقــم الكتــاب 1398.

ـ رفــع االرتيــاب عــن نســب وتاريــخ ذريــة محمــد العامــر 

الخفاجــي ، مكتبــة علــوم النســب )لنــدن( ، رقــم الكتــاب )2262(.

ــث  ــث للباح ــي ج1و2بح ــاهني الخفاج ــن ش ــران ب ــري عم ـ األم

مجاهــد منعــرث منشــد الخفاجــي اشــرتك بــه يف دروة الدكتــورة أمال 

كاشــف الغطــاء التــي اقامهــا مركــز النــور الثقــايف يف الســويد ســنة 

2011 وفــاز البحــث باملرتبــة الثانيــة ،وهــو منشــور عــىل االنرتنيــت،

ـ للمؤلــف ، مقــال حــوادث إمــارة خفاجــة يف التاريــخ ،منشــور 

عــىل الشــبكة العنكبوتيــة .

21. د. خاشــع املعاضيــدي ، دولــة بنــي عقيــل يف املوصــل ، 

مطبعــة شــفيق ـ بغــداد ، 1969م.

22. د. خر عبد الرضا الخفاجي ، 

ـ إمــارة بنــي خفاجــة يف العــراق وحتــى نهايــة العــر االســامي 

،ط1، دار الفراهيــدي )بغــداد2016م(.

ــة  ــار قبيل ــبكة أخب ــورات ش ــطور، منش ــة يف س ــب خفاج ـ نس

ــا. ــة وتاريخه خفاج
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ــاء ،  ــخ الخلف ــيوطي )ت 911هـــ( ، تاري ــن الس ــال الدي 23. ج

الطبعــة الفريــدة ، مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية 

، دولــة قطــر .

ــخ امللــوك واألمــم ، تحقيــق  ــن الجــوزي املنتظــم يف تاري 24. أب

ــة  ــد القــادر عطــا ، ط1، دار الكتــب العلمي محمــد ومصطفــى عب

ــريوت ،1992م(. )ب

25. ابــن دريــد)ت 321هـــ (،أيب بكــر محمــد بــن الحســن بــن 

ــارون  ــام ه ــد الس ــد عب ــق ورشح محم ــتقاق ، تحقي ــد ، االش دري

،ط1، دار الجيــل ـ بــريت ، 1991م.

26. د. رجــاء حســني الخطــاب ، تأســيس الجيــش العراقــي 

وتطــور دوره الســيايس مــن 1921ـ1941 ، بغــداد ، دار الحريــة 

للطباعــة ، 1979 م. 

ــن  ــم ب ــد الكري ــعيد عب ــو س ــمعاين )ت 556هـــ (  ، اب 27. الس

محمــد بــن منصــور ،  األنســاب ، تحقيــق عبــد اللــه عامــر البارودي 

،ط1، بــريوت دار الجنــان للطباعــة 1988م.

ــهري  ــدادي الش ــني البغ ــد االم ــوز محم ــو الف ــويدي ، أب 28. الس

بالســويدي ، ســبائك الذهــب يف معرفــة قبائــل العــرب ، دار إحيــاء 

ــريوت ، 1989م. ــوم ، ب العل

29. الســيوطي )ت911هـــ (، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن 

أيب بكــر، تاريــخ الخلفــاء ،ط2،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية 

،قطــر 2013م.
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30. ابــن ســنان ، ديــوان، تحقيــق د. مختــار األحمــد تويــرات ، 

ــة ،دمشــق  ــة العربي ود.نســيب نشــاوي ، مطبوعــات مجمــع اللغ

. )2007م( 

31.الرقــي )1890ـ ت 1964م( ، الشــيخ عــي بــن الشــيخ 

جعفــر بــن الشــيخ محمــد حســن بــن احمــد بــن مــوىس بــن راشــد 

ــة  ــي النرثي ــي الرق ــيخ ع ــوعة الش ــني، موس ــن حس ــة ب ــن نعم ب

االلــواح التاريخيــة القســم االول جمــع وتحقيــق مــوىس الكربــايس، 

ــداد ،1980م. ــراق ـ بغ الع

32. الشــبيبي )1889 - ت 1965م(  محمــد رضــا جواد الشــبيبي، 

تاريخ الشــطرة ، 1918م.

33. الشــيخ محمــد حــرز الديــن)ت 1365هـــ ( ،مراقــد املعارف، 

ط1 ، النجــف األرشف)1389هـ ( .

34. الصــايب )ت 448هـــ(، أيب الحســن الهــال بــن محســن بــن 

ــراء يف  ــة األم ــاب تحف ــة بكت ــايب ، ج8 امللحق ــخ الص ــم، تاري إبراهي

ــريوت .1904م. ــاء العيســويني ـ ب ــة اآلب ــوزراء ، مطبع ــخ ال تاري

ــد  ــن محم ــني ب ــن الحس ــي ب ــرج ع ــو الف ــاين ، أب 35. االصفه

الــرتاث  احيــاء  ،دار  ،)بــريوت  األغــاين   ، )ت356هـــ/966م( 

العــريب،1994م(.

36. ابــن طــاووس، عبــد الكريــم )692هـــــ( فرحــة الغــري 

برحــة الغــري، تحقيــق: د. ثامــر كاظــم الخفاجــي، مكتبــة 

املرعــيش النجفــي، قــم، )1433هــــ( .



196

37. ابــن طيفــور، أيب الفضــل بــن أيب طاهــر )ت380هـــ/990م(  

،باغــات النســاء ،)قــم، مكتبــة بصرييت،1361هـــ(.

ــب  ــخ والنس ــة التاري ــة خفاج ــي ، قبيل ــب الخفاج 38. د. طال

ــداد2009م(. ــي )بغ ــب العراق ــى للكت ــر مرت ــة م ،ط1، مؤسس

ــد ،  ــد الفري ــي )ت328 هـــ(، العق ــه االندل ــد رب ــن عب 39. اب

العلميــة  الكتــب  الرتحينــي ،ط1،دار  املجيــد  عبــد  د.  تحقيــق 

لبنــان(، 1983م. ـ  )بــريوت 

ابـن عسـاكر ، أبـو القاسـم عي بن الحسـن )ت571هــ/1175م( 

،تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: عي شريي )بريوت، دار الفكر، 1994م(.

40. عمــر رضــا كحالــة ، معجــم قبائل العــرب القدميــة والحديثة، 

بــريوت ـ لبنان ، 1986م.

41. عبــد الكريــم النــدواين ، تاريــخ العــارة وعشــائرها ، مطبعة 

االرشــاد ـ بغداد ،لســنة 1961م.

42. عبــد الوهــاب عبــد املجيــد مدلجــي ، قبيلــة خفاجــة عشــرية 

أبــو خريــص يف ســوريا والعــراق.، طبــع دمشــق ، 2015م.

43. عمر صليبي ، لواء دير الزور، ط1 ، دار العلم ،1997 م.

ــدار  ــراق ، ط1 ، ال ــائر الع ــوعة عش ــزاوي موس ــاس الع 44. عب

العربيــة للموســوعات ،بــريوت ـ لبنــان ،2005م.

45. عبــد املهــدي )ت 1975م(، الشــيخ بــن الشــيخ عبد الحســني 

بــن الشــيخ حســن الشــيخ مطــر بــن ســحاب بــن صالــح بــن محــزم 
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ــن  ــارص ب ــن ن ــيلة ب ــن س ــزم ب ــن مح ــر ب ــن خنج ــعدون ب ــن س ب

ــن آل مطــر ، ط1 ، النجــف  ــرى علمــني م ــوي الخفاجــي ، ذك علي

األرشف ، 1957م .

46. عبــد عــون الروضان ،موســوعة عشــائر العــراق ، ط2،اآلهلية 

للنــر والتوزيــع ، األردنـ  عان، 2008م. .

ــي  ــراق املل ــلطة يف الع ــش والس ــارصي ،الجي ــل الن 47. د.عقي

1921ـ1958، ط1،دار الكلمــة ،ســوريا ـ دمشــق.

ــدس ، معجــم مصطلحــات  ــود املق ــي، الســيد محم 48. الغريف

ــنة 1999م ــان ،لس ــريوت ـ لبن ــابني ،  ط1،ب النس

49. ابــن فــارس )ت395هـــ(، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــو 

ــد  ــام محم ــد الس ــق عب ــة ،تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــني ،معج الحس

ــر ـ 1979م . ــارون ،دار الفك ه

ــرازي )ت 606 هـــ(، أبــو  عبــد اللــه محمــد بــن  50. الفخــر ال

ــب  ــي ، الطربســتاين  امللق ــن ع ــن الحســني ب ــن الحســن ب ــر ب عم

ــرتاث  ــاء ال ــري ،ط3، دار إحي ــري الكب ــرازي ،التفس ــن ال ــر الدي بفخ

ــريب . الع

51. القلقشندي) ت 821هـ(،  أبو العباس أحمد بن عي

ـ  قائــد الجــان  يف التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان ، تحقيــق 

ابراهيــم البيــار ، ط2، القاهــرة ـ بــريوت دار الكتــب االســامية ،دار 

الكتــاب املــري ، دار الكتــاب اللبنــاين للطباعــة 1982م.
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ــر 1959م. و  ــاري ، م ــم االبي ــق ابراهي ــة االرب ، تحقي ـ نهاي

ط2، دار الكتــب اللبنــاين ، بــريوت ـ لبنــان )1980م(.

ـ صبــح االعــى ، املطبعــة االمــريةـ  القاهــرة. وطبعــة دار الكتب 

املريــة ، القاهرة )1922م(.

52. القرطبــي )ت671 هـــ(  ، محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بن 

ــس( ، القصــد  ــة ب)األندل ــد بقرطب ــه ول ــد الل ــو عب ــه أب ــْرح كنيت فَ

ــن  ــرب والعجــم وأول م ــاب الع ــول أنس ــف بأص ــم يف التعري واألم

تكلــم بالعربيــة مــن األمــم ، مطبعــة الســعادة ، القاهــرة ، 1350هـ.

ــف  ــة ، النج ــل العربي ــاب القبائ ــدي ، أنس ــي ، مه 53. القزوين

. ـ 1963م  االرشف 

54. الكلبــي)ت 206هـــ ( ، هشــام ابــو املنــذر بــن محمــد بــن 

الســائب  ، جمهــرة النســب  ،تحقيــق محمــود فــردوس العظــم  ، 

ــة ،  ــة العربي ــوري  ، ط2، دار اليقظ ــد فاخ ــح محم ــح وتنقي تصحي

دمشــق ـ شــارع املتنبــي .

55. ابــن كثري)ت774هـــ( ، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل 

بــن عمــر بــن كثــري بــن َضــْو بــن درع،  البدايــة والنهايــة ، تحقيــق 

ــر ،  ــة والن ــر للطباع ــرتيك ، هج ــن ال ــد املحس ــن عب ــه ب ــد الل عب

ــرة ، 1997م. القاه

ــوات  ــد ، ف ــن أحم ــاكر ب ــد ش ــي )ت 764هـــ(، محم 56. الكتب

الوفيــات ، تحقيــق عــي محمــد بــن يعــوض اللــه وعــادل أحمــد 

ــريوت ،2000م. ــة ـ ب ــب العلمي ــود ، ط1، دار الكت ــد املحم عب
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57. أبــن ماكــوال )ت 475هـــ ( ، أيب النــر عــي بــن هبــة اللــه، 

ــاب عــن املؤتلــف واملختلــف مــن األســاء  اإلكــال يف رفــع االرتي

والكنــى واألنســاب، ط1 ، مجلــس دائــرة املعــارف العثانيــة بحيدر 

أبــاد ـ الهنــد ، 1965م.

58. ابــن منظــور ، ابــو الفضــل محمــد بــن مكــرم،  لســان العرب 

ــع دار صــادر ـ  ــم منشــورات ادب الحــوزة ، 1984م. و طب ،ط1، ق

لبنــان ، ط3 ، 1414هـــ  .  

ــة  ــا ، مراجع ــة وحكامه ــراء الكوف ــة ،أم ــي خليف ــد ع 59. محم

وتنقيــح د. ياســني الصلــوايت ، ط1، مؤسســة اإلمــام الصــادق عليــه 

ــام ، 2004م. الس

60. محمــد باقــر الجــاين، موجــز تاريــخ عشــائر العــارة 

1947م. بغــداد،  النجــاح،  مطبعــة    ، األوىل  ،الطبعــة 

ــاب )ت  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري ، ش 61. النوي

733هـــ (، نهايــة األرب يف فنــون اآلدب ، ط1،تحقيــق د، مفيــد 

ــريوت  ــة ـ ب ــب العلمي ــن ، دار الكت ــور الدي ــن ن ــة ـ د. حس قميح

ــلبنان، 2005م . ـ

62. الهجــري ،أيب عــي هــارون )ت نحــو 300 هـــ ( بــن زكريــا، 

التعليقــات والنــوادر ، تقديــم وترتيــب حمد الجــارس ،ط1)1992م(.

63. هــري فوســرت، نشــأة العــراق الحديــث ، ترجمــة وتعليــق 

ــي ، ط1،دار الفكــر ، بغــداد ، 1989م. ســليم طــه التكريت
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64. ابــن هشــام )ت208وقيــل 218هـــ(، أبــو محمــد عبــد امللــك 

بــن هشــام بــن أيــوب الحمــريي ،،الســرية النبويــة ،ط2 ، تحقيــق: 

مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، 

ــي وأوالده مبــر،1955م. ــايب الحلب ــى الب ــة مصطف مطبع

*الرسائل الجامعية 

65. أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الشــيخ عبــد املهــدي مطــر 

حياتــه وأثــاره ،الباحــث مــي هــاين عبــد نــور ، واألســتاذ املســاعد 

ــة اآلداب . ــة ـ كلي ــة الكوف ــدان ،جامع ــار عي ــدر جب د، حي

الدراسات والتحقيق 

66. وثائــق الثــورة العراقيــة الكــربى مقدماتهــا ونتائجهــا )1914ـ 
ــوري،ط1، دار  ــلان الجب ــل س ــق  د. كام ــة وتحقي 1923م( ، دراس

املــؤرخ العــريب ، بــريوت ـ لبنــان 2009م.

، موقــف عشــائر  الجابــري  أ.د عبــاس حســني  67. دراســة 
الشــطرة مــن ثــورة العريــن، مجلــة كليــة الرتبيــة للبنــات للعلــوم 
االنســانية، النجــف األرشف ـ جامعــة الكوفــة ، رقــم التصنيــف 

.ISSN  1993 الــدويل 5242ـ

68. د. عبــد الجبــار ناجــي ،اإلمــارة املزيديــة األســدية يف الحلــة 
دراســة يف أحوالهــا السياســية والحضاريــة ، ط1، املكتبــة التخصصية 

،)2010م(. التاريخية 
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الكتب املصححه 

ــز  ــد العزي ــط عب ــح وضب ــان ،تصحي ــان وقحط ــب عدن 69. نس
اليمنــي الراجكــوايت ،مطبعــة لجنــة التأليــف والنــر، الهنــد،)1936 

م(. 

املقاالت يف املجات 

70. أدهــم الجنــدي ، مجلــة العمــران ، العــدد 39و40، دمشــق 
، 1971م ،

الصحف والجرائد 

71. جريــدة الربملــان العراقــي العــدد 1403 ـ الســنة الســابعة ـ 
الثاثــاء 16 اب 2011م.

املشجرات 

72. مشجر املؤرخ نسابة البو خريص عباس الرويي ، 1963.

73. مخطط مجاهد الخفاجي أعام خفاجة وأوالده .




