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بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل للى حمم ولل لل وصمه وللم
المم هلل المنزه لن الصاحه والوال والول المنفرد ف حلك وحلكوت ولظمت حن أن ال
يشابه أح  ،حوج الخاليق وحودلها ،المقر بربوبيت وللعهودية تتجرد  ،أحم ه حم له
لهح ف بمر اإلخالص وأشه أن ال ال إال اهلل وح ه ال شريك ل بمق يعه  ،وأشه أن
لي نا حمم ا له ه ورلول الذي كون األشياء ألجل واوج  ،واصل واللم لل أفضل حن
أنار الموالك وأبان المسالك وه ى ولل جميع لل وأصماب القائمين بته ي ركن الهاطل
وتشيي ج ار المق حين ذاك ته ى وذا تشي  ،احا بع  ،فيقول له حواله لجليل السي
أحم بن الول الشيخ إلماليل ان لما كان تعلم أنساب الناس حن العلم الذي للم ال ينفع
وجهالت ال تضر وبذل النفس ف تمصيل حن قهيل ضياع العمر كنت ال التفات ل للي وال
حيل حن إلي  ،حين التهس لل تمييز األرحام الذين حعنا ف قي المياة حن اإلخوان
واأللمام ،تم انضم إل ذلك التهاس لهعض األهل حين صار الهعض حنهم يتطاول لل أرحاح
ويفتخر بأج اده األول ،فعن ذلك أحرن إحام العصر والطريق وحج د للوم الشريع والمقيق
 ،ألتاذ الزحان حوالي ووال ي الول إلماليل أذاقنى ب حوالي حالوة اإليمان  ،بأن أضع
نسهة أبين فيها حطلق األج اد الذين تفرع لنهم حن ف قي المياة حن األوالد  ،ويوضح فيها
جميع ذراري ج نا الفقي بشاره الغرباوي واوج نسهتهم إلي واتصال نسه بالملك ناصر بن
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صالح بن حول الكهير الشهير بمسوا وجميع فروع جميع جعل ال فار الموجودين األن
حاولى ، 1واذكر اتصال نسهت بالسلطان حسن كردم ج جميع الجعل واوج اتصال فى
النسب بالسي العهاس لم النهى للي الصالة والسالم األكمل ثم إل ج ه ل نان وانظم فيها
احسن نظام ليهلغ بها جميع االهل وحن لواهم غاية المرام .
فمن ثم تطلهت كــتب النسب الجاحعة لقهائل جعل ال فار وحن لواهم حن العرب ،فظفرت
بمول اهلل وقوت بنسخ ل ي ة ،حنها نسخة حررها ج ي أبو أح العالم المعهر والعالحة
المتهمر الماج حمم بن بشارة حن نسخة وج ها ف بالد اهلل حكة المشرفة ف لام حجت
بي الشريف لرور ونسخ حررها العالم الناجح التق الصالح الشيخ حمم بن ليس بن
له الهاق ف الهل المرام أيضا حن نسخ وج ها لن الشيخ الكاحل العالم بالنسب
المعروف بالمغرب  ،وهو نقلها حن نسخة الشيخ العالم السنهوري  ،ونسخ حوافقة للنسختين
المذكورتين ذكر ناقلها أنها حأخوذة حن الشيخ السنهوري أيضا وأكثر حن اربع نسخ غيرها ،
فتصفمت جميع هذه النسخ واقتهست حنها الخالصة وضممت إليها حا التف ت بالسؤال حن
العم العارفين  ،ووضعتها نسه تغنى حن يقف لليها بال خصاصة  ،وذلك ضموة يوم األربعاء
رابع يوم حن شهر اهلل جمادي اآلخرة لام  (1621الف وحائتين وثالثة ولتين ) حن هجرة
خاتم المرللين صل اهلل وللم للي ولل ال وصمه أجمعين  ،فمن ح ة حا صار تسوي ها
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فى ذلك العام لم أزل أتتهع صمة أقوال النسب التى أخذتها حنها إلى أن حضت ل ة ألوام ،
وبع الوقوف للى صمة األقوال فى كتب المعتهرين حن األئمة األبطال نهذت حنها حا كان فى
بعض النسخ حمض تمريف وأثهت الصميح الذى وقفت للى صمت بعون الملك اللطيف ،
ثم لم ت إل تنسيقها بع زيادة أقوال يمتاج إليها المقام ق تضمنت حا وقع وحا ف ضمن
الوقوع لل لهيل الهيان واإللالم  ،فعن ذلك لميتها خالصة االقتهاس ف اتصال نسهنا
بالسي العهاس وجعلتها حوشم بهعض حعان المنقول وحؤي ة بأقوال األئم الشهيره لن كل
حن ل حعقول  ،وللكت فيها فجا لم اره فى لواها ،ورتهت حطالع أهلة التكلم لليها حسودة
ف خمسة فصول.
الفصل األول :ف بيان شرف حن ينسب إل السي العهاس  ،بيان فضائل السي العهاس،
وذكر ذراري وحن ينسب إليهم ،وف بيان شرف حن يجتمع حع النه صل اهلل للي وللم ف
ج ه هاشم بن له حناف ،وف بيان ائتمان حن حفظ نسه حن أبي وج ه وحا يترتب لل حن
نفاه لن  ،وفي وصل ف بيان اتصال نسهنا بالسي العهاس رض اهلل تعال لن بطريق الع نثراً
ونظماً ،وذكر اصح الطرق بع ذكرها جميعها ،وف بيان اجتمالنا حع النه صل اهلل للي
وللم ف ج ه هاشم بن له حناف وانتهاء ذلك إل ج ه ل نان.
الفصل الثان  :ف بيان وجوب تعلم حا ينتفع ب حن النسب وف بيان حا ال ينتفع ب حن  ،وفي
وصلة ف بيان حكم حواصلة األرحام.
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الفصل الثالث :ف بيان ذراري ج نا الفقي بشاره الغرباوي ،وتوجي نسهتهم إلي  ،وفي وصل
ف تعريف ج نا الفقي بشاره المذكور وبيان بعض حناقه وحناقب بعض أوالده وذريتهم ولهب
تلقيه بالغرباوي ،وذكر شيخ الذى لقه بذلك وبعض فضائل شيخ المذكور.
الفصل الرابع  :ف النه لن التفاخر باألباء واألج اد ،وفي وصلة ف بيان فضل العالم
والتق لل شريف النسب إذا لم يكن كذلك .
الفصل الخاحس :ف بيان شئ حن قهائل العرب وجعل ال فار ،وفي وصل ف بيان اتصال
نسب ج ي أب أح الماج حمم ول بشاره بالسي العهاس ،واجتمال حع النه صل اهلل
للي وللم ف ج ه هاشم بن له حناف وانتهاء ذلك إل ج ه ل نان.
فهذا أوان الشروع ف المأحول بعون ذي اإلكرام والطول بسم اهلل فأقوال حعتم اً لل اهلل
والرلول:
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الفصل األول
فى بيان شرف من ينسب الى السيد العباس رضى هللا تعالى عنه وفى بيان
جميع ما ترجمناه به أوال الى ذكر وصلته .
اللم أيها األخ السائل لن حا أنا في قائل إن كل حن ينتسب الى السي العهاس رضى اهلل
تعالى لن طاهر الن النسهة إلي حن النسهة للرلول صل اهلل للي وللم بطريق العموم  ،بمثابة
أن ول العهاس رض اهلل تعال لنهم حن ال صل اهلل للي وللم ،وال يخف حن أن الشرف
كان ق يماً خاصا بهن العهاس  ،غير ان فيما بع صار الشرف الخاص ألوالد فاطمة رض اهلل
تعال لنها حن لل كرم اهلل وجه كما هو المنصوص ف كتب األئمة.
ويكف ف خصوص شرف ول العهاس حا رواه ال ارقطن فى األفراد "ليكونن ف ول العهاس
حلوك يلون احر احتى يعز اهلل بهم ال ين " وحا أخرج الرافع " إال ان يا لم إن حن ذريتك
األصفياء وحن لـتـرتك الخلفاء حنك المه ي ف لخر الزحان ب ينشر اله ى و ب تطف نيران
الضالل إن اهلل فـتح بنا هذا األحر وبذريتك يختم".
وف العموم حيث أن بن العهاس حن اآلل يطلق لليهم الشرف ألنهم تشرفوا بالنه صل اهلل
للي وللم ،وكذلك كل حن كان حن اآلل كهن السي جعفر الطيار والسي لل والسي لقيل
رض اهلل تعال لنهم أجمعين  ،وال يخف حن أن المذكورين هم لل صل اهلل للي وللم فق
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نص للى ذلك االحام الفاضل لي ى له الوهاب بن احم الشعرانى فى كتاب كشف الغم
فى القسم الثاحن فى حا اختص ب صلى اهلل للي وللم حن الكراحات والفضائل حا نص  ،وان
لل لم يكافئهم فى النكاح اح حن الخلق  ،ويطلق ليهم االشراف وهم ول لل ولقيل
وجعفر والعهاس كذا حصطلح السلف رضى اهلل لنهم وانما ح ث تخصيص الشرف بول
المسن والمسين فى حصر خاص حن له الفاطميين .انتهى  .فاذا للمت ذلك فأللم ان
شرف جميع حن ينسب إل السي العهاس رض اهلل تعال لن ثابت نقال ولقالً ،فمن حيث
النقل أن حا أوردناه في كفاي وحن حيث العقل إن شرف بني ثابت بثهوت شرف  ،ويكف ف
شرف وبعض فضائل حا ذكره اإلحام العالحة الشيخ احم الصاوي ف شرح لقول اإلحام
األلظم لي ي حمم الهوصيري ف همزتي ( .......حفقوده)  ،حا نص وأحا العهاس كان ذا
رأي وكمال لقل حعظماً بين الصمابة ولن النه صل اهلل للي وللم قهل اإللالم و كانت
تنسب إلي لمارة المسج المرام والسقاي  ،وكان صل اهلل للي وللم حشفق ب ف أحره لما
الر به ر لقول صل اهلل للي وللم حن لقي فال يقتل فان خرج حكرها ،لمع صل اهلل لل
وللم يئن لكونهم ش وا وثاق فلم ينم فقيل ل حا يسهرك يا رلول اهلل قال أنين العهاس فقام
رجل فأرخ وثاق ووثاق الهقية ،رثا نفس ولقيال ابن اخي بع ان قال حا حعى شىء فقال ل
صلى اهلل للي وللم وأين المال الذى قلت ألم الفضل يعنى زوجت حين خرجت اذا انا حت
فافعلى ب كذا فقال حن اللمك بهذا ولم يطلع للي غيرى وغيرها فأللم لرا وكتم إيمان إل
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قهيل فتح حكة فخرج إل النه صل اهلل للي وللم يكاته بأخهار أهلها  ،وكان المسلمون
بمك يثقون ب وكان يمب الق وم لل الرلول صل ال للي وللم حنينا وثهت حع حين
انهزم الناس  ،وكان لمر يستسق ب الغيث إذا قمط الناس يقول اللهم إنا كنا نستسق
بنهيك فـتسقينا وها نمن نستسق بعم نهيك فالقنا فيسقون  ،توف بالم ينة ثان لشر رجب
أو رحضان لنة اثنين وثالثين ول نمو حن ثماني و ثمانين لنة وقهره حشهور بالهقيع.
واخرج ال ارقطنى فى األفراد ليكونن فى ول العهاس حلوك يلون احر احتى يعز اهلل بهم ال ين ،
واخرج الرافعى اال ابشرك يا لم ان حن ذريتك األصفياء وحن لترتك الخلفاء حنك المه ى
فى اخر الزحان ب ينشر اهلل اله ى وب تطفى نيران الضالل ان اهلل فتح بنا هذا األحر وبذريتك
يختم  ،وكون المه ى حن ول ه يممل للى ان في شعه حن لما صح ان ول فاطم وصح ان
حن ول (............حفقوده).
وأحا ذراري السي العهاس رض اهلل تعال لن فق ذكر أهل النسب أن ل ول ين وهما الفضل
وله اهلل رض اهلل تعال لن ولنهما ،والصميح أن للسي العهاس لشرة بنين وثالث بنات
وهم الفضل وله اهلل ولهي اهلل وقثم وله الرحمن وحعه والمارث وكثير ولون وتمام واحن
وام حهيب وصفي  ،وحع الهمث وال قة لم نقف لل أن للسي الفضل ذرية إال أم كلثوم.
وأحا حهر األحة السي له اهلل ابن لهاس فق وقفنا لل ان ل أكثر حن ثالثة أوالد فمنهم
لل والفضل ولهي اهلل ،فمن ذرية لل بن له اهلل العهابسة ،وحن ذرية الفضل بن له اهلل
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الجعليون وحن ذرية لهي اهلل بن له اهلل الهالليون ،وق تفرقت ذراري ذراريهم ف ارض
المشارق والمغارب وجميع قهائل بن العهاس الموجودين اآلن ف بالد السودان إنما هم حن
ذرية الفضل بن له اهلل بن العهاس لواء كان حن جعل ال فار أو غيرهم  ،ولنهـيـن ذلك إنشاء
اهلل تعال ف الفصل الخاحس لن ذكر قهائل الجعليين ألن جعل ال فار.
وي ل لل صمة نسهة الذراري المذكورين للسي له اهلل ابن العهاس حا ذكره العالحة نور
ال ين لي ي لل االجهوري حن كتاب المنقذ حن الجهال ف أحثلة اله ع حيث قال " ثم إن
حن اله ع المهاحة األكل بالماللق  ،وق حضر أبو يولف صاحب اإلحام أب حنيفة حائ ة
هارون الرشي فطلب الماللق  ،فقال ل يا أحير المؤحنين ق قال ج ك ابن لهاس ف قول اهلل
تعال (ولق كرحنا بن ادم ) جعلنا لهم أصابع يأكلون بها ولم يجعلهم كال واب تأكل بأفواهها
فأب ال يأكل بالماللق"  ،هكذا ذكر بعضهم والذى فى الكشاف للى نقل بعضهم ان لما
ذكر (................حفقوده)
وكون ابن لهاس المراد ب له اهلل فهذا احر واضح ي ل النمات للى ذلك ألن حن العهادل
الغالب لليهم ذلك ،فمتى قيل ابن لهاس المراد ب له اهلل  ،وحتى قيل ابن لمر المراد ب
له اهلل وحتى قيل ابن الزبير المراد ب له اهلل وحتى قيل ابن لمرو بن العاص المراد ب له اهلل
ايضا فأنى للمت ذلك  ،فأللم أن بن العهاس إنما هم ذرية ابن السي له اهلل واحا ابن
السي الفضل لم نقف لل أن ل ذرية أصال اال ام كلثوم التى كان تزوجها السي المسن ابن
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االحام للى رضى اهلل لنهما وكان السي الفضل بن العهاس يكنى بأبى العهاس وابى له اهلل
وغير ذلك  ،وق توهم كثير ف طرق الع ف ذكر بن العهاس الذين هم حن ذرية الفضل بأن
الفضل بن العهاس  ،بل إنما هو الفضل بن السي له اهلل بن العهاس ،لما ق حناه حن ان
للسي له اهلل ابن العهاس أوالدا حنهم لل والفضل ولهي اهلل  ،وق تق م ان لليا هو ج
العهابسة والفضل هو ج الجعليين ولهي اهلل هو ج الهالليين  ،وف هذا الق ر كفاية.
وأحا شرف حن يجتمع حع النه صل اهلل للي وللم ف ج ه هاشم ابن له حناف كذرية
اآلل الذين ق حنا ذكرهم فظاهر ،وحثل ذلك ذرية المطلب ابن له حناف ،فان جميع بن
هاشم وبن المطلب تشرفوا بالنه صل اهلل للي وللم وكل حن ينسب إليهم ل شرف لظيم
لل حن لم ينسب إليهم  ،والنسب يثهت باإلشالة والناس حأحون لل أنسابهم  ،فان حن
حفظ نسه حن أبي وج ه وحازه فان لل حا حاز ،وحن نفاه لن وادل خالف كلف بالهينة
فان لم يثهت حا ادلاه ح ويوافق جميع ذلك حا أجاب ب العالحة لاحر الشهراوي الشافع
وغيره حن العلماء لقب حا أجاب ب اإلحام لل االجهوري حين لئل لن جمالة يجتمعون
حع النه صل اهلل للي وللم ف ج ه هاشم ابن له حناف لل حسب حا ذكر ف فتاوي
الت قي ها العالحة له العال ابن له الملك ابن الشيخ لمر القرش بما نص ولئل لن
جمال يجتمعون حع النهى صلى اهلل للي وللم فى ج ه هاشم بن له حناف كذرية لي نا
(........حفقوده) ....... " ،فهل الناس حؤتمنون لل أنسابهم  ،فهل الح ان يطعن ف
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نسههم  ،وإذا طعن فماذا يترتب للي  ،وهل قول صل اهلل للي وللم ق حوا قريشاً وال
تق حوها لام ف كل قرش أم خاص بذرية المسن والمسين وف الرجل الذى أح شريف هل
يكون شريفاً أم ال ؟ واذا قلتم بالشرف فهل فهل حا حكاه الشيخ المغتادى فى باب الوقف
للى ابن لرف صميح ام ال فأجاب نعم لهم شرف النسب لل حن دونهم ف النسب حن
حيث النسب  ،واحا حن حيث العلم فشرف العلم يزي لل شرف النسب  ،وحن لرف بنسب
هو أبوه وج ه فان يج حن نفاه لن  ،فق لئل قاضى الجمال بمراكش لن رجل يقول ان
احوى وق حاز ابوه وج ه هذا النسب لل حمر األيام وقال ل رجل أخر أثهت ح يثك،
فأجاب بقول إذا حاز هو ولباؤه هذا النسب ولرفوا ب حمل أحره لل ان أحوي ويم حن
قال ل اثهت ح يثك إال أن يقيم بين ب لواه ،ووافق لل ذلك الجميع ولم نر حن خالف ،
وأجاب ابن اإلحام بقول تصفمت لؤالك فإذا كان األحر لل حا ذكرت فق قال حالك :
الناس ف أنسابهم للى حا حازوا ولرفوا ب كميازة االحالك وحن ادلى خالف ذلك كلف
اقاحة الهين واال ح  ،انته  .وقال الشيخ العالح خليل فى التوضيح وتهع الشيخ العالح
بهرام الناس حص قون فى انسابهم ،انتهى  .أي حيث لرفوا بها ب ليل حا ق حناه  ،وابن
الشريفة ليس بشريف الشرف الخاص لل حا ذهب إلي ابن لرف وحن وافق وخالف جمع حن
حمقق المشايخ التلمسانين كابن حرزوق ،وأحا حيث ق حوا قريشاً وال تق حوها فقال ف
شرح حما وقفت للي أن ال تق حوا لليها ف أحر شرع تق يمها في كاإلحاحة انته .ولم أري
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حن قي ه بذرية المسن والمسين فهو لل ظاهره واهلل اللم  ،وأجاب شيخنا العالحة لاحر
الشهراوي الشافع بما نص المم هلل حن نسب إل لي نا جعفر ل شرف لظيم  ،وكذا حن
نسب الى  ، 6......فق كان الشرف ق يما خاصاً بهن العهاس ولكن حجر وصار الشرف
الخاص ألوالد فاطمة رض اهلل لنها حن لل  ،وجميع بن هاشم وبن المطلب تشرفوا بالنه
صل اهلل للي وللم  ،والنسب يثهت باإلشال وإذا ادلاه وأقام شاه ين حسن هما اإلشال
ثهت النسب ،وابن الشريف ليس بشريف لكن ل حزي لل غيره حمن لم تكن أح كذلك واهلل
اللم  ،وأجاب الشيخ العالح له الوهاب لهط الفتوح المنهل لليهما بما نص " المم
هلل الذي بي ه الفضل يؤتي حن يشاء " الجواب كما أفاده حوالنا الشيخ الشافع نفع اهلل بعلم
لحين  ،وأجاب حوالنا الشيخ العالح زين العاب ين النمريري" المم هلل رب زدن للماً حن
نسب إل النه صل ال للي وللم لل طريق العموم فل شرف لظيم بتلك النسه  ،إن
ذرية لي نا جعفر حن جملة حن حرحت لليهم الزكاة  ،غير أن الشرف الخاص لذراري فاطم
حن اإلحام لل بن أب طالب رض اهلل تعال لنهم أجمعين  ،والناس حأحونون لل أنسابهم
وإذا طعن اح ف نسه اح بنف أصل لن التمق ح القذف  ،وقول للي الصالة والسالم
ق حوا قريشاً وال تق حوها لام وحن كانت أح شريف فهو شريف لل قول أب يولف ولل
قول أب حنيفة ليس بشريف وهو المعتـنى ب واهلل اللم ،انته ".
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وصلة في بيان
اتصال نسبنا بالسيد العباس رضي هللا تعالي عنه
وصلة ف بيان اتصال نسهنا بالسي العهاس رض اهلل تعال لن واجتمالنا حع النه صل اهلل
للي وللم ف ج ه هاشم بن له حناف وانتهاء ذلك إل ج ه ل نان.
فأللم ان لما التهان حما ذكرناه حصول الشرف لنا باجتماع نسهنا حع النهى صلى اهلل للي
وللم وللم حن ان الناس حأحون للى أنسابهم فنقول المم هلل انا ق حفظنا نسهنا لن أبائنا
وهم لن أبائهم وقرر لنا ذلك حن وج ناه حتق حاً ف السن حن األهل العم المؤتمنين،
وبالسؤال لهم حققنا ذلك وانضم إل توضيمهم حا حفظناه حن النسهة الصميم الت وقعت
بأي ينا  ،وصممنا ذلك بتطله لن العارفين باألنساب  ،فها هو توجي نسهتنا إل ج نا الفقي
بشاره الغرباوي الذي تنسب إلي ذريت الموجودون األن  ،وتوجي اتصال نسه بأبى قهائل جعل
ال فار الموجودين اآلن  ،وتوجي اتصال نسه بسرار ابن كردم ج قهائل جعل الشهيرة كلها ،
وتوجي اتصال نسه بسي نا العهاس لم النه للي افضل الصالة والسالم وال ج ه هاشم ابن
له حناف وال ج ه ل نان.
وق حفظت نسهت حن إل أب الهشر ادم للي السالم ولكن لم أجاوز الع حن ل نان ال
غيره لما رواه أهل النسب حن قول للي الصالة والسالم " ال تنسهوا نسهت فوق ل نان"
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وألننا لم نرد بذلك الع إال الشرف باجتماع نسهتنا حع النه صل اهلل للي وللم اذ ب
تشرف ل نان وغيره ولذا قيل شعرا:
كم حن أب ق لال بابن حوي شرفا كما لال برلول اهلل ل نان
فأقول ف بيان ذلك  ،فافهم أن الجعليين الن جعل ال فار لما تهين أنهم حن أوالد السي
الفضل ابن السي له اهلل بن العهاس  ،وصار كل حن كان حنهم يع حن أبي ج ا ج ا إل أن
ينته إل السي العهاس اختلف بعض أهل النسب ف طرق الع بمادة التمريف الذى يقع
حن النساخ حن تمريف بعض األلماء وترك بعضها ووضع بعضها ف غير حمل  ،ونمن بع
الهمث والت قيق التم نا حا كان للي األكثر بع لمال حن أفواه العارفين  ،وصار ل نا
بالمعتم حن كما لتراه قريهاً إنشاء اهلل تعال نثراً ونظماً .
فكل حن ي ل ان حن جعل ال فار إذا كان ل ه لم يتصل بصالح فان نسهت غير صميمة
الن صالحاً هو ج جعل ال فار وأوالده لهعة وأبوه هو حول الكهير الشهير بمسوا  ،ثم يع
حن صالح إل أن ينته إل لرار بن كردم ج جميع الجعل وحن لم يتصل ل ه ب فليس
بجعل ولل حسب الخالف ف الع ذكر بعضهم أن صالحاً هو ابن حمم ال همش ابن
ب ير ابن لمره وهذا غير صميح وذكر بعضهم ايضا أن صالحاً هو ابن حمم ال همش ابن
ب ير ابن ترك ابن ب ير ابن لمره ولم يصح أيضا وذكر بعضهم أن صالحاً هو ابن حول
الكهير الشهير بمسوا فهو ابن حمم بن صالح بن ب ير بن لمره وهذا أقرب.
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و الصميح المعتم أن صالحا هو ابن حول الملقب بمسوا الكهير فهو ابن حمم ابن
صالح بن حمم بن دهمش بن ب ير بن لمره بن لرار ،وأحا لرار ج الكل ذكر بعضهم أن
لرار هو ابن كردم بن بضال بن حرقان بن حسروق بن أحم اليمانى بن الجعل بن إدريس
إبن قيس بن يمن بن الخزرج بن ل ى بن قصاص بن كرب بن هاطل إبن ياطل إبن ذى
الكالع المميرى بن حمير بن لع بن الفضل بن له اهلل بن العهاس ولم أقف ل للى صم
 ،وذكر بعضهم أن لرار هو إبن كردم بن أبى ال يس بن بضال بن حصين بن أحم
المجازى بن إبراهيم اليمانى جعل األلود بن الفضل بن له اهلل بن العهاس ففي حا في أيضا،
وذكر بعضهم أن لرار هو ابن كردم بن أبى ال يس بن بضال بن حسروق وقيل حصين ابن
أحم إبن حرقان وقيل إلم له اهلل بن له المطلب بن هاشم وهذا واهن إيضا  .والصميح
المعتم الذى وج ناه فى أصح الكتب وللي األكثر وجرى ل نا ب فها هو فأقول وباهلل
التوفيق :
أنا السي أحم بن الشيخ إلماليل الول بن له اهلل بن إلماليل بن له الرحيم بابا إبن
الماج حم بن الفقي بشاره الغرباوى إبن الفقي للى إبن برل بن حمم بن كهش بن حنين
ابن الملك ناصر بن صالح بن حول الملقب بمسوا الكهير بن حمم بن صالح بن حمم
ابن دهمش بن ب ير بن لمره بن لرار ج الكل بن كردم بن أب ال يس بن بضالة ابن
حرقان بن حسروق بن أحم المجازي بن حمم اليمنى بن إبراهيم الجعلى وهو جعل الشهير
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إبن لع بن الزكى الفضل بن له اهلل بن العهاس لم النه للية أفضل الصالة والسالم فهو
إبن له المطلب بن هاشم بن له حناف بن قص بن كالب بن حره بن كعب بن لؤى إبن
غالب بن فهر بن حالك بن النضر بن كنان بن خزيم بن ح رك بن الياس بن حضر بن نزار إبن
حع بن ل نان  ،إنتهى النسب الصميح الذى حفظناه وأتمننا الشرع للي وق نظمت ليسهل
حفظ للطالب ك يهلغ ب غاية المطالب وهو هذا :
خ ــذ نسها حسلسال جميال

حن أحم إبن الشيــخ إلمالـيل

الـن الـول إبن لـه اهلل

هو إبن إلمالــيل أبى ذى الجـاه

إبن الـذى بالمكــرحات لبا

أله ــل لهـ الرحيــم بابا

وانـ إبن المــكثر المج أحم

إبن بشاره الشــهير المعتــم

فأن المعــروف بالغـرباوي

أصـل الفــروع حن إلي تاوى

إبن لــلى حن لهرل إنتسب

إبن حمــم إبن كـهش المنتخب

إبن حـنين إبن الرئيس الفاخر

المــلك الساحـ الهمام ناصـر

إبن صــالح وهـو إبن الج

حول ـ الكهير أصل كل الول

وصــح أن إبن ذى النجاح

حمـم إبن المتعــل صــالح

إبن حمـم إبــن دهمــش

إبن ب ـ ـ ير بن لم ـ ــره

وهو إبن لرار الشهير حن فضل

وصــار أصل كل فرع حن جعل
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وق لمـيـت حن ول ه األخيار

أى المل ــوك جعل ال فــار

وأن إبن كـردم السلــطان

إبــن أبى ال يس العظيـم الشان

إبن بضــال بن حــرقان

ابن حسـروق بأحم المجاز إلتهس

إبن حمــم الفخيم اليــمنى

هــو إبن إبراهيم بالجعـلى ألنى

ألنى ب جعـل الشهير إبن لع

إبن الزكــى الفضل خير حستـن

إبن له ـ اهلل حــهر األح

الرالــخ المرض ــى خير أح

إبن الش ـريف السي العهاس

ل ــم النه أفضـل األجناس

حن حــاز أهل جميع الشرف

وق ـ رقوا ب أللــلى الغرف

وثهت الفضــل لهم بال كذب

وج ــاء ان ابن لهـ المطلب

هو ابن هاشـم الكريم األخالق

وهو ان ابن المعتلــى له حناف

ابن قصـ ابن كالب خير ح

هــو ابن حرة ابن كعب ابن لؤي

فان ابـن غالــب ابن فـهر

وذا ه ــو ابن حالك ابن النضر

ابن كنان العــظيم الـهرك

ابن خ ــزيم هو ابن حـ رك

هــو ابن الياس نعم ابن حضر

ابن ح ــع المعـ ـ ــت ـ ـهـ ـر

هو ابن ل نان الفخيم المنتخب

هذا الصميح لن أرباب النسـب

جـ الرلول الهاشم المرتض

حن حـاز حنسوب ل كل الرضى
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فالمــم هلل الذى لــرفنا

نسهتنا إلــي بل شـ ــرفنا

وذاك حن فضــل اإلل القادر

ولر ط العـ ـرب الطاهر

ونفــس األلتاذ وال ي الول

الشيخ إلماليل ذي الفتح الجـلى

غوث األوان حفرد العصر السرى

ال غرو ان بكل ذا جرى

اذ خرق العواي المعروف

وجاء بأشياء لم تكن حألوف

بها نعــم فاق لــل أقران

وصــار ذروة يــري ف شأن

فنســأل الــرحمن أن يجيـهنا

رضـاءه ل ــك ب يج ـهـينا

حن حوتة المجــاب والظالم

لنش ــوة الفتح ونــور لام

حتى نــري حقاح ـ ونعرف

ونم ــكم السر بمـكم المعرف

ونستقــيم ف شهود المصطف

حنادح ــين لن أهل االصطـفا

نرق ـ ب نعم إل المضـرات

نرى بـ كــل التج ــليات

بهـا ننزه العــل الــهاري

لهمــان لن كل وصف طارى

ونختــم القــول بمم اهلل

ثم الص ــالة والسالم الهاهـى

ألشرف الخـلق الرلول احم ا

ولل وص ــمه أول النـ ا
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انتهى  ،فانى انتخهت حن طرق كثيره فهذا الطريق الذى التم ت وأثهت هو اصح الطرق وجميع
حا وج ت حن طرق الع ووقفت للي فهو أضعف حن هذا بل اصمها حا اثهت هنا وهلل المم
والمنة للى ذلك وق وفيت كاحل حا له ت ذكره فى هذا الفصل بعون الملك الكهير وهو
للى كل شىئ ق ير .

الفصل الثاني
فى بيان وجوب تعلم ما ينتفع به من النسب وفى بيان ما ال ينتفع به منه الى ذكر
وصلته
أللم أن تعلم النسب حن حا ينتفع ب وحن حا ال ينتفع ب  ،فالذي ينتفع ب يجب تعلم شرلاً
لل كل حسلم  ،ولذا قال لي ي اإلحام لمر بن الخطاب رض اهلل تعال لن " تعلموا حن
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أنسابكم حا تصلون ب أرحاحكم" قال الشيخ التتاري " تعلموا وجوباً حن أنسابكم حا تصلون ب
أرحاحكم"  ،لما ورد حن المث لل صلة الرحم قال الشاذل " وحا ال يتوصل إل الواجب
إال ب فهو واجب والمراد كل حن بينهما قرابة" وق صرح اإلحام أبو المسن بوجوب تعلم
كذلك وقال " المراد بهم هنا يعن األرحام كل حن بين وبين قرابة ال حن يمرم نكاح " وقال
الع وي" قول تعلموا ألن صلة الرحم واجهة فوليلت كذلك  ،وانظر هل يتعلم حن أنساب إل
حنته أج اده ف اإللالم وهو الظاهر أو يتقي بثالثة أج اد ،وأحا الذى ال ينتفع ب حن
النسب تعلم نسب الغير وهو حا ليس بين وبين قراب لع م توجي الخطاب الشرل في وي ل
لل ذلك قول للي الصالة والسالم ف رجل تعلم انساب الناس للم ال ينفع وجهالة ال تضر
قال التتاري " تعلم انساب الناس كأن يقول فالن ابن فالن حن بن فالن وبن فالن يجتمعون
حع بن فالن ف بن فالن للم ال ينفع ف ال نيا وال ف اآلخرة ،وجهالت التضر حن ال يعلم
بذلك وال يأثم بترك ذلك " وف هذا أيضا إيماء إل ان ال لهره بشرف النسب ف أحر ال ين
والفخر ب فان حذحوم  ،قال يولف ابن لمر " إذا كان لم يممل لل للم حا يخص حن دين
فاشتغال ب حرام " انتهى .أقول فان هذا الم يث وان كان تأكي اً للنه لن الفخر باآلباء
فان في أشعار بان تعلم نسب الغير ال فائ ة في وال ينتفع ب حيث كان للم ال ينفع وجهالت
ال تضر .قال االحام ابو المسن اذ ال يقال لمن جهل جاهل وحن النسب الذى ال ينتفع ب
رفع النسه إل اج اده الكفار إذ حعرفة أقارب الكفار ليست حطلوب شرلاً حت يمصل بها
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نفع ولذا قال إحاحنا حالك رحم اهلل تعال " واكره أن يرفع النسه فيما قهل اإللالم حن اآلباء
قال أبو المسن " حثل أن يع أج اده المسلمين حت يهلغ الكفار " وقول اإلحام " واكره"
قيل كراهة تنزي وقيل كراهة تمريم قال العالحة الع وي " قول أن يرفع ف النسهة الخ هذا
حقي بما إذا لم يكن ل إال أب واح ف اإللالم فال يتعلم حن نسه شيئاً والماصل ان إذا
وصل إل ج كافر حسك ولو لم يكن ل ف اإللالم إال ج وكذلك لو لم يكن ل إال أب
ف اإللالم لم يتعلم حن شيئاً" انتهى .فق اتضح لك حما ذكرنا حا ينتفع ب وحا ال ينتفع ب
حن النسب ووجوب تعلم الذى ينتفع ب ب ليل قول اإلحام لمر المتق م ،ويؤي ذلك أيضا حا
وج ت ف بعض كتب النسب اثر قول للي الصالة والسالم ف رجل تعلم انساب الناس"
للم ال ينفع وجهالة ال تضر" هذا ف زحن التمابب والتوادد  ،وأحا ف زحننا هذا وهو زحن
التهاغض والتمال  ،واجب تعليم النسب الن أخر الزحان يمصل في حلك العرب وال
يتخلصون إال باألنساب  ،فق فرضت األنساب  ،تاركها لاص خوف اإلضالة بين الناس
وحصلت الفتنة ف قلوب لائر األجناس ،انتهى .
فلما ذكرنا وجوب تعلم النسب ألجل صلة الرحم  ،وجب للينا بيان حكم حواصلة األرحام ،
فنقول وصل ف بيان حكم حواصلة األرحام .أللم أن صلة الرحم واجه بالكتاب والسن
واإلجماع  ،أحا الكتاب فقول تعال " واتقوا اهلل الذى تساءلون ب واألرحام" والسن قول للي
الصالة والسالم" حن كان يؤحن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيف وحن كان يؤحن باهلل واليوم
21

األخر فليصل رحم وحن كان يؤحن باهلل واليوم األخر فليقل خيراً أو ليصمت" واإلجماع
فاجتمعت األحة لل أن صلة الرحم فرض لين حن تركها فهو لاص .قال اإلحام أبو المسن
لن قول ابن أب زي " وللي أن يصل رحم  ،ويجب للي أي لل المؤحن أن يصل رحم
وه كل قراب تنسب حن جهة األبوه واالحوح " دل لل ذلك الكتاب والسن واإلجماع
،انتهى .
وقال العالحة التتاري " ويجب للي أن يصل رحم بالزياره والمعون ف شغل  ،ويصل حن
وصل حنهم وحن قطع  ،وق قيل ليس الواصل واصل حن وصل وإنما الواصل واصل حن
قطع  ،وأحا حن واصل فهائع وحشتري  ،تنهي  ،وهذا حا لم يتكهر للي ويستم حن نسهت
إلي  ،وهل الرحم كل حن يمرم للي نكاح أو حن بين وبين قراب قوالن ،وف الم يث الرحم
حتعلق بالعرش تقول يا رب صل حن وصلن واقطع حن قطعن وخهر صلة الرحم تزي ف العمر
هل الزيادة حقيق أو حعنوي قوالن  ،انته "
ولئل اإلحام االجهوري لن قول الشيخ ابن أب زي ف رلالت " وللي أن يصل رحم " هل
يممل لل الوجوب كما نقل التتاري شارحها أو الن ب فأجاب " صلة الرحم واجهة " بل
حكى لياض وغيره االتفاق للى وجوبها فقال فى االكمال ال خالف ان صلة الرحم واجه
ف الجمل وقطعها كهيرة  ،وقال ابن لمر صلة الرحم فرض بال خالف وحن تركها فهو لاص
باتفاق وال تجوز شهادت وهو حلعون ف ثالثة حواضع ف القرلن واختلف ف الرحم الذى
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للي إن يصل فقيل كل حن يمرم للي نكاح حن اجل القراب  ،وقيل كل بين وبين قراب ،
وقال الشيخ زروق قال القراف الت يجب صلتها كل قراب قريه تنشر المرح بميث لو كان
اح هما ذكرا واألخر أنثى حرم كل حنهما كالعم والخال وابن األخ وابن األخت وحا لوى
ذلك فه حستمهة  ،انتهى .
والصلة تمصل ولو بالسالم كما بين االقفهنس وبالسؤال لن المال(..........حفقوده)
ول م االنقطاع واهلل اللم وق وفيت كاحل حا له ت ذكره ف هذا الفصل بعون الملك
الكهير وهو لل كل شئ ق ير.
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الفصل الثالث
فى بيان ذرارى ج نا الفقي بشاره الغرباوى وتوجي نسهتهم الي الى ذكر وصلت
اللم ان لما تقرر ان تعلم النسب واجب ألجل صلة الرحم وهو كل حن بين وبين قراب كما
جزم ب االحام ابو المسن اردنا بيان ذرارى ج نا الفقي بشاره الغرباوى كى تتضح قرابة كل حن
ذريت لألخر لوجوب الصل ألن التهاس ذلك للينا وللى بعض األهل كان حن جملة الغرض
الماحل لتأليف هذا الكتاب وق التزحنا فى الهيان اننا لم نذكر حن ذريت وال حن ذرية ذراري اال
حن كان ل ذري فقط الجل االختصار بميث ان كان الرجل حنهم ل لشرة اوالد حثال واهل
الذري حنهم ثالث او اربع فاننا نقول واحا فالن فل حن الذري ثالث حثال بمذف الذى ليس ل
ذري والتزحنا اننا نق م ذكر حن يكون انتماؤنا الي اوال ان كان هو االصغر ثم حن بع ه بذكر
اخوت كما هو االولى ويكون الذكر بمجرد الع بال ذكر فضيلة اح حنهم وهكذا الى ذكر
الوصل واحا فى الوصل فنهين ان شاء اهلل تعالى فضيلة كل حن بلغتنا لن فضيل باالختصار
وترك التكرار للى حسب التيسير  ،فلنشرع فى الهيان بعون الملك المنان فنقول :
اللم ان ج نا الفقي بشاره الغرباوى ل حن الذري ول ان فقط وهما الماج حم وحمم ،
فلنذكر ذرارى الماج حم الى ان ننتهى فى ذريت الميين االن ثم نرجع الى ذكر ذرارى اخي
حمم ونهينهم الى ان ننتهى فى االحياء الموجودين االن فنقول  :احا الماج حم ابن الفقي
بشاره الغرباوى فل حن الذري الذين لهم ذري لتة اوالد وهم له الرحيم بابا والخواجا وله
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النهى وبلول وحسين وله الرحمن  ،احا له الرحيم بابا ابن الماج حم فل حن الذري
الماليل فقط والماليل المذكور هو ج وال نا األقرب الذى لمى وال نا للي فل حن
الذري الذين لهم ذري ثالثة اوالد اشقاء وهم ج نا له اهلل ولالم وله الرحيم ولهم اخ حن
ابيهم وهو فضلى ولهم اختان وهما لالي وام بل وانتهت ذرية الهنتين المذكورتين فلم يهقى
حنها شئ وكذلك اخوهم له الرحيم لم تكن ل ذري اصال ولنهين ذرارى له اهلل ولالم وفضل
،فنقول احا ج نا له اهلل فل حن الذري اربع وكلهم حن حلك ال ار بنت ابراهيم بن له النهى
وهم وال نا االلتاذ الشيخ الماليل الولى ولمنا الماج حم ولمتنا الماج زينب ولمتنا
لالي فكل حن الوال والعم والعمتين ل ذري حوجوده االن واحا لالم فل حن الذري الذين لهم
ذري له الرحيم وحلك ال ار الملقه بتجتوج بالم بين الجيم والنون وفاطم  ،فمن ذرية
له الرحيم احن بنت انق ولها ذري حن حمم ول له اهلل حوجوده االن وحن ذرية تجتوج احم
ول له السالم واخوات بخيت ولائش وزينب بنت حسين فعه السالم وحسين هما ابنا حم
ابن حسين االتى ذكره واحم ول له السالم ل ذري حع باب بنت حنظل وحع غيرها حوجوده
االن وبخيت لها ذري حع حع زبير ابن فضلى حوجوده االن ولائش لها ذري حع خليف حوجوده
االن وزينب لها ذري حع الفقي ابى بكرالسنارى حوجوده االن وحن ذريت فاطم وأحن وحريم
اوالد الفقي له اهلل وكل حنهم ل ذري حوجوده االن واحا فضلى فل حن الذري الذين لهم ذري
زبير فقط وزبير ل ذري حوجوده االن  ،فهذه ذرية له الرحيم بابا بن الماج حم واحا الخواج
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بن الماج حم فل حن الذري الذين لهم ذري لشره وهم حنصور ونصر وجميل وخضر وناصر
وليسى وخالص وزهراء وحلك ال ار وجاره  ،احا حنصور فل حن الذري الفقي حازرى فقط
والفقي حازرى ل حن الذري حمم دول وحنصور وارنن ولالي ولت النفر واحن وحلك ال ار
وبعض المذكورين ل ذري حوجوده االن فمن ذرية حنصور ابراهيم واخوان وحن ذرية ارنن
الخليف حمم والفقي احم ابن الفقي حم بيلى وحن ذرية لالي اوالد قرافى نايل واخوان
واوالد لورج فضل واخوان وحن ذرية احن حمم كردفانى واخت وحن ذرية حلك ال ار حمم
ول للى واخوات فهم وذرية الهعض حنهم حوجودون االن  ،واحا نصر بن الخواجا فل حن
الذري ول ان فقط وهما الماليل واحم فمن ذرية الماليل غرباوى اوالد غرباوى هم
الماليل وحنصور واحم ولالي وخادم وكسه ولتنا وغيرهم ولهعض المذكورين ذري حوجوده
االن وحن ذرية احم بن نصر ،نصر فقط ول حن الذري احم كوكو واخت زينب واحا جميل
بن الخواجا فل حن الذري حنصور وحمم فمن ذرية حنصور حلك ال ار ام اوالد غرباوى الذين
ق حنا ذكرهم  ،وزينب ام اوالد جميل بن حمم ول جميل لنذكرهم لن ذكر ابيهم وفاطم
ام اوالد له اهلل اخى جميل وحن ذرية حمم ول جميل لت وهم جميل ونصر اهلل وله اهلل
وحنصور واحن و زينب  ،فمن ذرية جميل نصر وفاطم وحلك فهم اوالد زينب بنت حنصور
التى ق حنا ذكرها وهم حوجودون االن  ،وحن ذرية نصر اهلل فاطم ولائش وام المسن
واخوانهن فهم حوجودون االن  ،وحن ذرية له اهلل اوالد وبنات فانهم حن فاطم بنت حنصور
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التى ذكرناها لابقا وهم حوجودون االن  ،وبقية اوالد حمم ول جميل كل حنهم ل ذري
حوجوده االن  ،واحا خضر ابن الخواج فل حن الذري حممود فقط وحممود ل حن الذري
خ يج وفاطم وكل حنهما ل ذري حوجوده االن  ،واحا ناصر بن الخواجا فل حن الذري
حمم فقط وحمم ل حن الذري ثالث وهم له اهلل ول ام ال ار وشاشول ونفيس  ،احا
له اهلل فل حن الذري ابو زي وحمم وام ال ار ولهم اخوه حوجودون االن  ،واحا شاشول فلها
حن الذري حلك ال ار بنت حنصور واوالد حلك ال ار هم اوالد غرباوى الذين تق م ذكرهم
بأبيهم واحا نفيس فلها حن الذري اوالد حمم ول جميل الذين تق م ذكرهم  ،واحا ليسى ابن
الخواجا فل حن الذري فاطم فقط وفاطم لها حن الذري الذين لهم ذري له العالى واالحين
ولالي  ،فمن ذرية له العالى حمم واحم اخي وكل حنهما ل ذري حوجوده االن  ،واحا
االحين فل حن الذري كنهال واحم وكل حنهما ل ذري حوجوده االن  ،واحا لالي فلها حن
الذري الملك حسين فقط واوالد الملك المسين لهم ذري حوجوده االن  ،واحا خالص بنت
الخواجا هى بنت التاي اخت ابو للمان الرجل الصالح المعروف وهو ابن لات حممود ،
فلها اى لخالص بنت الخواجا حن الذري ج نا له اهلل ابو وال نا واخوان اوالد الماليل بن
له الرحيم بابا وق تق م ذكر الجميع حن طرق ابائهم  ،واحا زهراء بنت الخواجا فلها حن
الذري اثنان وهما لهي وفرع الزين  ،فأحا لهي فل حن الذري قرافى فقط وذرية قرافى نايل
وفاطم حن لالي بنت الفقي حازرى التى تق م ذكرها .واحا فرع الزين اخت لهي ...........
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(......حفقوده) وذرية فرع الزين هم اوالد له اهلل ول ام ال ار الذى تق م ذكره  ،وذرية جاره
هم اوالد فاضل ول فاطم بنت ديموا  ،فمن ذرية االحين جاره وفاطم ولهما ذري حوجوده
االن  ،وحن ذرية حج ابوالقالم ول الماليل وهو ل اوالد حنهم حمم وفاطم وحج
ولائش وهم وذريتهم حوجودون االن  ،وحن ذرية زهراء حلك ال ار وذريتها هم اوالد حنصور
ول جميل ق تق م ذكرهم  ،وحن ذرية ام ال ار ابنها له اهلل وق تق م ذكره لن ذكر ابي
حمم ول ناصر  ،واحا حلك ال ار بنت الخواجا فلها حن الذري الذين لهم ذري اربع وهم
لاتى الماليل ولات تركمان وكلثوم وزينب اوالد لات حنوفلى  ،احا لات الماليل فل حن
الذري الذين لهم ذري اربع وهم ابو احم وابو القالم وشاشول وشاي  ،فهم وذراريهم
حوجودون االن  ،وحن ذرية ابى القالم حمم واخوات وق ق حنا ذكرهم لن ذكر ج تهم
حج هم وذراريهم حوجودون االن  ،وحن ذرية شاشول له اهلل ولمر وفاطم فهم وذراريهم
حوجودون االن  ،وحن ذرية احيره اوالد الفقي لوركتى لنذكرهم لن ذكر ابيهم وهم وذراريهم
حوجودون االن واحا لات تركمان فل حن الذري خالص فقط وذرية خالص هم حمم واخوت
أوالد أبى القالم ول إلماليل وق ق حنا ذكرهم  .وأحا كلثوم بنت حلك ال ار فلها حن الذرية
الذين لهم ذرية لهع وهم الفقي إبراهيم والفقي له الرحمن والفقي لوركتى والفقي له اهلل
وحمم ولمر وأراب  ،أحا الفقي إبراهيم فل حن الذرية الخليف ليسى وحلك ال ار  ،فذرية
الخليف ليسى حوجوده اآلن  ،وحن ذرية أخت حلك ال ار الفقي أحم نور والماج له
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الرحمن وأخواتهما أوالد تركمان وهم وذراريهم حوجودون اآلن  ،أحا الفقي له الرحمن فل حن
الذرية الخليف إلماليل والفقي أحم وبتول أم لوركتى وزينب أم الشيخ ول حمارب وهم
وذراريهم حوجودون اآلن.
وأحا الفقي لوركتى فل حن الذري الفقي حم وليسى وبرتوده وزينب فهم أوالد أحيره بنت
لات إلماليل التى ذكرناها وهم وذراريهم حوجودون اآلن  ،وأحا الفقي له اهلل فل حن الذري
حمم ولحنة وحريم فهم أوالد فاطم بنت لالم أخى ج نا له اهلل الذى ق حنا ذكره وأخوهم
حممود إبن أبيهم فهم وذراريهم حوجودون اآلن  ،وأحا حمم فل حن الذرية الخليفة له
الخالق ولثمان وحم وفاطمة وكلهم أوالد خالصة بنت الفقي حم بيلى وهم وذرية كل حنهم
حوجوده اآلن  ،وأحا لمر فل حن الذرية لالم ول ار وحلك ال ار وأراب وذرية كل حنهم
حوجوده اآلن  ،وأحا أراب فلها حن الذرية حمم ول إدريس وذريت حن تنهولة بنت األحين
حوجوده اآلن  ،وأحا زينب بنت حلك ال ار فلها حن الذرية شتهان وشيهون ولحن  ،فمن ذرية
شتهان أبو شام وأخت بتول وذرية كل حنهما حوجودون اآلن  ،وحن ذرية شيهون شتهان وزينب
ولحنة فهم وذريتهم حوجودون اآلن.
وأحا جاره بنت الخواجا فلها حن الذرية ل ار فقط  ،وأحا ل ار فلها حن الذري رحم وأرباب
حمم وحن ذرية رحم جاره بنت رحم ولها ذري حن حمم ول حموده حوجوده اآلن  ،وذرية
أرباب حمم حوجوده اآلن فهذه ذرية الخواجا إبن الماج حم .
وأحا له النهى إبن الماج حم فل حن الذري ثالث وهم إبراهيم وحمم ول بشاره وحمم
الصغير  ،أحا إبراهيم إبن له النهى فل حن الذري أربع وهم الماج زبير وحلك ال ار وأحيره
وحليك  ،أحا الماج زبير فل حن الذري فاطم فقط وهى أم له اهلل إبن لمنا الماج حم
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وهو وذريت حوجودون اآلن  ،وأحا حلك ال ار فهى ج تنا أم وال نا ولها حن الذري خمس وهم
وال نا األلتاذ الشيخ إلماليل الولى ولمنا الماج حم ولمتنا الماج زينب ولمتنا لالي
والمذكورون أوالد ج نا له اهلل وخاحسهم لمنا الفقي حمم ول دوليب إبن الفقي أبو حن
ال واليب وكل حنهم ل ذري حوجوده اآلن  ،وأحا أحيره فلها حن الذري لت النفر وفرحين
وفاطم وذرية الهعض حنهم حوجوده اآلن  ،وأحا حليك فلها حن الذري له الرحمن ول حاج
حم ول فنوس وأختاه زحزم وأحون وكل حنهم ل ذري حوجودة اآلن  ،وأحا حمم ول بشاره
إبن له النهى فل حن الذري جاد الرب وحلك أم راى ولائش ....حماد  ،فمن ذرية جاد
الرب لثمان فقط وهو حوجود اآلن  ،وحن ذرية حلك أم راى فاطم أم أحون وأم بخوت
وذريتها حوجوده اآلن  ،وحن ذرية لائش فاطم غهيش وهى حوجوده اآلن  ،وأحا حمم
الصغير إبن له النهى فل حن الذري له الرحمن ولحن وأحيره  ،فمن ذرية له الرحمن ل ار
زوجة حنصور إبن حازرى ولها ذري حوجودة اآلن  ،وحن ذرية لحن باب بنت حنظل وزينب بنت
األحين  ،فهاب لها ذري حع أحم ول له السالم حوجوده اآلن  ،وأحا أحيره فليست لها ذري ،
فهذه ذرية له النهى إبن الماج حم .
وأحا بلول إبن الماج حم فل حن الذري الذين لهم ذري أربعة بنات وهن لت الهنات ولت
النفر وجاره واراب  ،أحا لت الهنات فلها حن الذري ج تنا حلك ال ار أم وال نا وأخوها الماج
زبير وأختاها أحيره وحليك وق ق حنا ذكر الجميع حن طريق أبيهم إبراهيم إبن له النهى  ،وأحا
لت النفر فلها حن الذري حنظل وري ابنا إبراهيم  ،وذرية حنظل باب وق ق حنا ذكرها حن
طريق أحها .
وذرية ري هم :
اوالد الفقي حازرى الذين ق حنا ذكرهم حن طريق أبيهم  ،وأحا جاره فلها حن الذري أوالد حم
ول حسين ولنذكرهم لن ذكر وال هم  ،وأحا أراب فلها حن الذري أربع وهم حممود وله
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العالى وحهيب وحمره  ،احا حممود فل حن الذري خليلى ابو حلك ال ار وذريت حوجوده االن،
واحا لتنا فلها حن الذري فاطم بنت له الصم وهى حوجوده اآلن  ،وأحا حهيب فل حن
الذري خادم أم حاج الوقيع وإخوتها وهم وذراريهم حوجودون اآلن  ،وأحا حمره فلها حن الذري
لورج وحلك وزينب أم أوالد أبى القالم  ،أحا لورج فل حن الذري أبو القالم وله العالى
وهاشم وحاج زبير وفضل وفاطم وزينب فهم أوالد لالي بنت الفقي حازرى التى ق حنا ذكرها
وكلهم حوجودون اآلن  ،وأحا حلك فلها حن الذري خليف وأخوان فكلهم حوجودون اآلن  ،وأحا
زينب فلها حن الذري فوراوى وكمال وحمره وفاطم وذرية كل حنهم حوجوده اآلن ،فهذه ذرية
بلول إبن الماج حم .
وأحا حسين إبن الماج حم فإن الذى خرج حن أهل وتغرب فى ديار الغرب وأكرح أح
حشايخهم وزوج بنت  ،وول أوالده اآلتى ذكرهم حنها فل حن الذري الذين لهم ذري لت وهم
حم وفنوس ونصر وشالل وبشاره وفاطم  ،أحا حم فل حن الذري حسين وله السالم
ولمر وفان وحلك وكلهم أوالد جاره بنت بلول التى ق حنا ذكرها  ،فمن ذرية حسين زينب ،
وحن ذرية له السالم أحم وبخيت ولائش  ،فهنت حسين وأوالد له السالم المذكورون
كلهم أوالد حلك ال ار الملقه بتجتوج بنت لالم التى ق حنا ذكرها لابقا  ،وكل حن
المذكورين ل ذري حوجوده األن  ،وأحا لمر فل حن الذري تل فه وذريتها حن كوكو ول
دقيل حوجودون األن  ،وأحا فان فلها حن الذرية خ يج بنت حممود وق ق حنا ذكرها بطريق
أبيها  ،وأحا حلك فلها حن الذرية جاره بنت األحين  ،أحا فنوس فل حن الذري لت وهم األحين
وحاج حم ودقيل وحسن ولتنا وحلك ال ار وكلهم أوالد لائش بنت له العزيز األت ذكره
،احا األحين فل حن الذري حم وزينب وجاره وغيرهم وكل حنهم ل ذري حوجوده اآلن  ،وأحا
حاج حم فل حن الذري له الرحمن وأحم وزحزم وأحون وفاطمة المعروف بهنت لنار وكلهم
أوالد حليك بنت إبراهيم إال أحم وفاطم وكل حن المذكورين ل ذري حوجوده اآلن  ،وأحا
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دقيل فل حن الذرية الشيخ بخيت وكوكو وحمم أبو رالين وحمم أبو فاطم وحاج حم
بروا وحمم دغيان وغناوه ولحن وروف وفاطم وربوها وزينب ولائش وكل حن ل ذري
حوجوده اآلن  ،واحا حسن فل حن الذري الذين لهم ذري االحين وله اهلل وحمم فالت
واحم

ك ك وا وفاطم

وام كلثوم ولائش

وكل حنهم ل

ذري

حوجوده االن

واحا لتنا فلها ذري حن حسن بن ابراهيم لن لوب حوجوده االن وأحا حلك ال ار فلها حن الذري
ليسى ول إبراهيم وذريت حوجودة اآلن  ،وأحا نصر فل حن الذري حلك فقط  ،وحن ذرية حلك
ل ار بنت له الرحمن زوجة حنصور إبن حازرى التى ق حنا ذكرها  ،وأحا شالل فل حن الذري
لازه فقط  ،وحن ذرية لازه حولى وذريت حوجوده اآلن  ،وأحا بشاره فلم نقف ل للى ذري ،
وأحا فاطم فلها حن الذري حلك أم راى وق ق حنا ذكرها حن طريق أحها ،فهذه ذرية حسين
إبن الماج حم .
وأحا له الرحمن إبن الماج حم فل حن الذري إبراهيم ولت العيل  ،أحا إبراهيم فل حن
الذري الذين لهم ذري حنظل وري  ،أحا حنظل فل حن الذري باب بنت لحن بنت حمم وق
ق حنا ذكرها بطريق أحها  ،وأحا ري فذريتها هم أوالد الفقي حازرى حمم دول وأخوان الذين
ق حنا ذكرهم  ،وأحا لت العيل فذريتها هم أوالد حمم الصغير ول له النهى له الرحمن
أبو ل ار زوجة حنصور ولحن أم باب بنت حنظل وق تكرر ذكرهما للى حسب الطرق حن
األج اد والج ات .
فهذه ذرية الماج حم إبن الفقي بشارة الغرباوى  ،فق ذكرناهم بمسب حا أدى إلي الهمث
 ،وحن وج زياده فليلمقها فى حمابا .
وأحا حمم إبن الفقي بشاره الغرباوي فل حن الذرية ول ان فقط وهما بشاره قيل وحم  ،أحا
بشاره قيل إبن حمم فل حن الذري له الصم وقن يل وبشاره واحن اهلل وله الهادى ،احا
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له الصم فل حن الذري أبو زي واألحين وحج وزهرا وأم ال ار وكلهم أوالد فرع الزين بنت
زهرا بنت الخواجا وق ق حنا ذكرهم فى ذكر اوالد الخواجا ،وأحا قن يل فل حن الذرية أحن
فقط  ،وه أم حلك ال ار الملقهة بتجتوج بنت لالم بن إلماليل ول له الرحيم بابا وق
ق حناها فى ذكر أوالده وق حنا ذكر أوالدها أيضا حن طرق أبائهم فى ذكر أوالد حسين  ،وأحا
بشاره فل حن الذري نصر المعروف بأب حرب فهو ابن حلك ال ار بنت زهرا أم أوالد حنصور
ول جميل وق ق حنا ذكرها وذكر أوالدها فى ذكر أوالد الخواجا  ،وأحا أحن اهلل فل حن
الذري ل ار بنت جاره وق تق م ذكرها حن طريق أحها جاره بنت الخواجا  ،وأحا له الهادي
فل حن الذري الذين لهم ذري حممود وحلك ال ار وأحيره  ،فمن ذرية حممود الخليف تهرى
وهو وذريت حوجودون األن  ،وحن ذرية حلك ال ار حمم وفاطم أوالد بشاره ول نايل وحن
ذرية حمم له الرحمن دافوري وحسن وحلك ال ار وهم حوجودون األن  ،وحن ذرية فاطم
لوركت ولائشة وزينب أوالد الفقي ول حممود وهم حوجودون األن  ،وأحا أحيره فلها حن
الذري فاطم بنت حسن فقط  ،فمن ذرية فاطم حسن وحم أوالد الفقي نق ول ابو حم
وكلهم حوجودون األن ،فهذه ذرية بشاره قيل ابن حمم ول الغرباوى .
وأحا حم إبن حمم ول الغرباوي فل حن الذرية ول ان فقط وهما حول وله العزيز  ،أحا
حول فل حن الذرية حم هجوة وحاج حمم وأرنن ولجايب  ،أحا حم هجوه فليست ل
ذري وكان يقال ان حن اهل اهلل المستورين وكانت تقلب ل االليان وشاه ها كثير حن الناس
حرارا  ،واحا حاج حمم فل حن الذري حول ول حصري فقط  ،وحن ذرية حول له الممي
والمك وفرحين وفاطم وهم وذراريهم حوجودون األن  ،وأحا أرنن فلها حن الذري الذين لهم
ذري الفقي حازرى ابن حنصور ابن الخواجا وق ق حنا ذكره  ،واحا لجايب فلها حن الذري
حمم ول الغرباوى واحم والماليل ،احا حمم ول الغرباوى فل حن الذري حولى واراب
بنت ام بل وداحن اختها وكلهم اوالد ام بل بنت الماليل ج وال نا ولابقا تركنا ذكرهم
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النتهاء ذريتهم فلم يهقى حنها شئ االن  ،وحمم ول الغرباوى وال هم المذكور يقال ان ل
ول ي لى النسه الي يسمى لناد وتزوج فى قهيلة األل اب ول حن الذري ابراهيم وحمرا وكل
حنهم ل ذري حوجوده األن واحا احم و الماليل ابنا لجايب فهما ابنا نصر ابن الخواجا
وكل حنهما ق ذكرناه بطريق ابي لابقا واحا له العزيز بن حم فل حن الذري خمس وهم
حمم وديموا وبشاره وري ولائش  ،احا حمم فل حن الذري له العزيز ول ار وكل حنهم ل
ذري حوجوده األن  ،واحا ديموا فل حن الذري حمم ولالي وفاطم  ،احا حمم فل حن
الذري حم وله العزيز واألحين وبشاره وبخيت وزينب وفاطم الكهيره وفاطم بنت كاكا وهم
وذراريهم حوجودون األن  ،واحا لالي فلها حن الذري فاطم وفان بنتا حم  ، ....فمن ذرية
فاطم حمم ول األحين واخوه جميل وزينب وغني وهم وذراريهم حوجودون األن  ،وحن ذرية
فان حقهول وأحن وهما وذريتهما حوجودون االن  ،واحا فاطم فلها حن الذري فاضل والشيخ
له اهلل وحممود ول ديموا وزينب وكل حنهم ل ذري حوجوده األن  ،واحا بشاره فل حن الذري
حمم ول حنان واخت فاطم احا حمم فل حن الذري بشاره وحاج حم وزينب و......و
جمال وحنان وكل حنهم ل ذري حوجوده األن  ،واحا فاطم فذريتها هم اوالد ابن ابى زي ول
له الصم ول بشاره قيل وق تق م ذكرهم حن طريق ابيهم  ،واحا ري فلها حن الذري اربع
وهم حم وابراهيم وله المفيظ وقوت هم اوالد لن لوب  ،احا حم فل حن الذري حمم
وذريت حوجوده األن  ،واحا ابراهيم فل حن الذري حممود وحسن وحم وحمم ولجوب
وزينب وفاطم وكل حنهم ل ذري حوجوده األن  ،واحا له المفيظ فل حن الذري حاج حم
وله العزيز وحمم وفاطم وكل حنهم ل ذري حوجوده األن  ،واحا قوت فلها حن الذري بنت
تكرور وهى حوجوده األن واحا لايش فذريتها هم اوالد فنوس الذين ق حنا ذكرهم لن ذكر
اوالد حسين بن الماج حم  ،فهذه ذرية حمم ابن الفقي بشاره الغرباوى فق ذكرناهم
بمسب حا ادى الي الهمث فمن وج زياده فليلمقها فى حملها فهذه ذرارى ج نا الفقي
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بشاره الغرباوى وتوجي نسهتهم الي فق ذكرناهم بمسب حا ادى الي الهمث فمن وج تغييرا
بزيادة او نقص فيها فليتمم ليمصل المقصود  ،فلنذكر الوصل للى حسب حا له ناه اوال
فنقول :
وصل فى تعريف ج نا الفقي بشاره الغرباوى المذكور وبيان بعض حناقه وحناقب بغض اوالده
وذريتهم ولهب تلقيه بالغرباوى وذكر شيخ الذى لقه بذلك وبعض فضائل شيخ المذكور ،
اللم ان ج نا الفقي بشاره الغرباوى اصل حن الجعل األخيار العم األحراز فهو لهالى
النسب حن بنى العهاس لم النهى للي افضل الصالة والسالم  ،وق وجهنا ذلك فى الفصل
األول حن طريق الع وان اج ادنا حن لم حلوك ال فار وهم طاقي حستقل  ،فان ج ه
الخاحس هو الملك ناصر بن صالح بن حولى الملقب بمسوا الكهير فهو ج المكناصري
فلهذا يطلق للى ذرية ج نا المذكور وغيره حن اوالد الملك ناصر لفظ الملكناصري  ،غير ان
ج نا انفرد لنهم واشتهر بهركة ال ين حتى صار اصال بالنسهة الى ذراري فنسهت ذريت الي
فعرفت حن بين قهائل جعل ال فار بالغرباوينجى بياء نسه بع الواو ونون بع ها وحرف بين
الجيم والشين  ،فها هو ق التهان كل احره فمن حيث اصل النسب فهو لهالى وحن حيث
قهائل جعل فهو جعل دفارى وحن حيث حلوك ال فار فهو حلكناصرى  ،فان كان للى غاية
التقاء واله ى والصفاء وق تظاهر بال يان والص ق واألحان وتخلق باألخالق الرضي وتملى
بألظم حلل حرضي حيث صار حكرحا بين اهل بالده وفاز بغاية الشرف لن اكابرها حع اوالده
فال ليل للى جميع حا ذكرت وحتمقق ب وحوافي اقهال الملوك للي والتفاتهم الي وجاللت
ل يهم ورفعت بين ي يهم فكانوا يكتهون ل االجواه العاح لكل حن حوت حملكتهم بأن ال
يتعرض للي اح هو وابناؤه وجميع حن ينتسب الي بقراب او صهاره حن جعل السلطن
المعهوده بين الرلي  ،فانى وج ت كتابا في ختم العلم المهرور المري المنصور المرحوم
السلطان بادى بن السلطان نول حؤرخا لنة  1111الف وحائ وخمس واربعين حن الهجره
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صورت بع حق حت فان هذا الجاه كتهت للفقي بشاره بن الفقي للى بن برلى بان ال يتعرض
للي واخوان وأوالده واصهاره واهل وجميع حن ينسب الي او يلتجى الي ب يان  ،ال يتعرض
للي اح حن العمال الذين فى الهالد وانا السلطان بادى بن السلطان نول  ،تمت حا فعل
السلطان بادى بن السلطان ارباط حن تجوي الفقي بشاره بن الفقي للى بن برلى وهو حن
حع جاها هلل والرلول حرحة لل ين وجاه الذى فى ي ه حن بع ه ال يطلب للي ال حسب وال
لاره وال لان وال قوار وال جهاي وال للوق وال حتورت وال شئ قل او جل حن جميع حضار
السلطن ال فى المضر وال فى السفر ان شرقوا أو غربوا فكل حن تعرض ل هو او دناه ال
يلوحن اال نفس والمذر المذر حن الخالف والمخالف ال يلوحن اال نفس  ،انتهى  ،نقلت حن
الجاه الذى للي األختام حرفا بمرف وهذا الجاه المذكور األن تمت ي نا وغير هذا ل اجواه
ضالت لطول الزحن ويكفيك فى وقوف حع اهلل تعالى وانتهاج لهيل شيخ الذى اخذ لن
للوم دين وطريق حعاحالت  ،ان اهلل تعالى اح ه بطول العمر كشيخ والطاه ول ين لماهما
بالمى ول ى شيخ حم وحمم وبارك فيهما حتى تفرلت لنهما جميع هذه األح التى
بيناها وان اوالده وذراريهم نالوا المظ األوفر والجاه العريض الوافر فمن جملة ذلك ان ابن
الماج حم الذى ذكرنا ذريت ق انعم اهلل تعالى للي بسعة ال نيا ووفق للى بذلها فى
حراضي حتى حج بها الهيت المرام وزار بها النهى للي افضل الصالة والسالم لهع حرات وكل
ذلك بطريق السويس وكان فى كل حج يممل حن النساء والجوارى وكل حا يأتى فى بل ه
ويول ل حولود يسمي ويلقه بالم تلك الهل ه كمصري وحكي ونموهما وحن جملة ذلك كان
ابن ج نا له الرحيم يج ه بعض العجم لن اهل ويقولون ل بابا بابا حتى صار ل لقها شائعا
وكانوا يقولون ل له الرحيم بابا وق حمل حع حجار رخام حن تلك األحاكن الشريف واوصى
ان اذا حات توضع حشاه فى قهره وقهر وال ت  ،فإلى األن بعض المجاره المذكوره حوجوده
فى قهره  .ويمكى ان ول ل حولود فذبح ل حن كل نوع حن النعم حائ فى لقيقت  ،فمات
36

ذلك المولود فى لابع والدت فتوقف جميع ذراري حن الذبح للعقيقة الوالدهم الى وقتنا هذا
 ،إال أن وال نا الذى تم ب فخر أهل وحلف ال هر بأن اليجود بمثل لكس لهم المقاص
وغير لهم جميع هذه العواي وصار يذبح العقيق لجميع أوالده  ،حتى بالغ فى العقيق لن
حول أخى الذى نال المظوظ المنيف وصار لن األلتاذ الوال خليف السي حمم المكى ،
وذبح ل لتين كهشا لخرق لواي أهل وكذلك ذبح فى لقيقتى بقره واربعين كهشا وكذلك لم
يزل يذبح لعقيقة أوالده الذكور واإلناث إلى اآلن  ،وجميع أوالده للكوا لهيل فكلنا رفضنا
لواي هم وإنتهجنا نهج  ،وحن جمل لواي هم أنهم كانوا يكرهون يوم األح لم يعملوا في
شيئا أب ا ألن ج هم له الرحيم دخل ب الهمر وغرق  ،فلما توج وال نا االلتاذ إلى المج
لام ألف وحايتين ولهع وخمسين وحع بعض أهل وتالحيذه حاينوف ل هم لن الكثره قال
لهم أنا خرقت العواي حتى خرق اهلل تعالى ل العواي  ،فتعم ودخل بمر المالح بيوم األح
فإنخرقت ل العادة حين قطع فى ليل واح ه  ،وكان بع حا دخلوا اللج إشت ت الريح
وتموجت المركب تمويجا ش ي ا وإحتنعت حن السير وحابق إال الغرق  ،وضاق المال وإشت
األحر بالناس حتى أن بعض رؤلاء المركب كالناخوره والربانى وحن حعهما أرللوا أخانا الماج
حصطفى الهكرى لأللتاذ الوال  ،فكان ق حج حع فى حال صغره وهو أصغر حنا لنا ،
وقالوا ل أخهر وال ك وقل ل أن المركب حاجت وإحتنعت حن السير ونمن إنقطعت حيلنا وحا
بقى إال الغرق وصار األحر لن كم  ،فلما طلع ل فى بيت حن بيوت المركب الذى هو ب
وأخهره بكالحهم وحا حصل للناس قال ل األلتاذ أحض إليهم وإلى الناس وحع بعض حن القوم
وقال لهم قولوا لهم ان الناس يستغيثون بنا فى الهر والهمر واهلل لهمان وتعالى يغيثهم فكيف
ونمن حعهم يمصل لهم الغرق  ،قولوا لهم ورب الكعه لو غرقت المركب وإنكسرت لصار
لكم الهمر كل شعها تعتم ون لليها أو أرضا تمشون فيها كراحة لنا ولم يزل يرلل لهم حنهها
بمثل هذا حتى حصل لهم اإلطمئنان والسالح وقطعوا الهمر .وق ذكرنا جميع ذلك للمناله
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 ،فالماج حم إبن الغرباوى المذكور أح ه اهلل تعال بالذري الع ي ه ولم نذكر إال الست الذين
لهم ذرية  ،فمن جملة أوالده الخواجا كان ل حن لعة ال نيا حا ال يتوصف ،فيقال أن كان
يكيل الذهب والفضة بالمكيال  ،وألطاه اهلل تعال لشرة أوالد كلهم يمفظون القران  ،وبعض
حن أوالده كانوا يمفظون القران والرلالة كالفقي حازري إبن ول ه حنصور ،وكذلك ج نا له
الرحيم بابا كان ل حن لعة ال نيا حا ال يتوصف  ،وكان ق إلتولى للى جميع أجواه ج ه
وج دها وحلكها كلها إلبن إلماليل  ،فكانت لن ه الى أن حلكها إلبن له اهلل أبى وال نا ،
وحن ش ة إحترام السالطين لج نا له الرحيم حتى كانوا يقهلون ي ه وي ول ه إلماليل  ،وق
زوج ول ه إلماليل لهنت أخي الخواجا خالص بنت أراب بنت لات حممود أخت أبو للمان
الرجل الصالح الشهير حتى ول حنها ج نا له اهلل وأخوان الذين تق م ذكرهم  ،ويقال أن أبو
للمان رأى لخالص بنت أخي وبشرها أن يخرج حن ذريتها رجل حن أولياء اهلل تعال ويشتهر
أحره  ،وكان الناس ينتظرون قول إلى أن خرج وال نا وهو ابن ول ها له اهلل  ،فلما إشتهر
ج نا إلماليل إبن له الرحيم رغهت في السالطين وتزوجوا إبنت  ،ولم يزل هو وأوالده فى
نزاه إلى أن حات وترك ألوالده الخيول والرقيق والذهب والفضة واألروض والنخيل حتى أن
ج نا له اهلل أبا وال نا إشترى حن ضعفاء أهل جميع نخيلهم وأروضهم وإلى األن باقي فى
حلكنا وحوالي ه إلى األن فى ي ى وال نا وأخوان  ،ولم يزل فى النزاه وركوب الخيول حتى
يقال أن فى بعض األيام ركب فرلا فأخذت بالعنان وجرت حتى قربت حن رجل أولياء العصر
هو الماج لربى حن ذرية الشيخ حهيب نسى الركابى قهره األن ظاهر يزار فلما وصل أبو وال نا
بالفرس فى حجلس الم أهل المجلس للي وظنوا أن ق أخل باألدب بطول  ،فقال لهم
الشيخ " أتركوه فإن هذا الرجل ليس بمراده وإنما حمل للى ذلك ول ل فى صله فإن إذا
خرج يطفئ نيران جميع أهل لصره وال توق اال ناره " وكالح هذا كناي لن اشتهاره وارشاده
للخلق فكان األحر كما قال رضى اهلل تعالى لن  ،فهكذا لم تر وال نا اآلن فى حجمع حن
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حجاحع الملوك إال وهو الناحوس المتق م وال فى حجلس حن حجالس العلماء إال وهو المناظر
الممرر المعلم  ،وال رفعت غاشي لذى طريق إال وخضعت لغاشية لره وال هم بشئ إال
وشه الكون بهلوغ أحره  ،وصار كالمفرد العلم فى أبناء دهره  ،لم يقم حثل بأداء المقوق
قائم ولم يخش فى اهلل لوح الئم فإن ينفذ أحره طولا أو كرها فى العظيم والمقير والغنى
والفقير  ،ق إنتهت لن ه السيال ولم يهلغ حن له لبائ والمتق حين حن غيرهم نصف حا
بلغ حن إنتظام الريال  ،فكان تهاب حلوك لصره  ،وللم العلماء والملوك والعظماء والعم
جميع أحره  ،وتتردد الملوك للى باب وتفتخر العلماء بلثم ألتاب ألن ق كشف لثام المقائق
وبين طاللم الرحوز حن غمايض الرقايق  ،فهو حن أجل حا صنف فى العلوم الظاهره والهاطن
وبين فى كته الذى لم يهين ولى حن األلرار الغميض الكاحن  ،فإن فضل لم يمصر وإنتهاء
ليرت لم ت رك ولم تعهر  ،وإن أردنا الهمث فيها إلحتجنا إلى حجل ات كثيرة وأوراق غزيره ،
ويكفى فى شرف أهل وفضلهم ظهوره فيهم  .وحن أوالد حمم إبن ج نا بشاره الغرباوى
بشاره قيل  ،يمكى حن غناه أن لمل لهعض جواري دجاجة بأوالدها حن ذهب حن جملة صيغ
لهسنها وكذلك جعل لها فى أرجل لريرها ألاور حن ذهب وفض وبعض قواديس لساقي لها
فى الهيت تعمل هى فيها حن ذهب وفض  .وحن ذرية حم أخي حولى ول ول يسمى حم
هجوه يقال كان رجالً حن أهل اهلل المستورين وكان تقلب ل األليان كالماء لهنا والرحاد دقيقا
وطور الجمال تمرا ونمو ذلك  ،وكان حشتهراً بذلك ويستر أحره  .وها ق بينا لك بعض
فضائل وفضائل بعض أوالده للى حا بلغنا بإختصار حع ترك كثير حن خوف التطويل  ،وأحا
لهب تسمية ج نا الفقي بشاره بالغرباوى  ،إن لما جاء الشيخ إبراهيم الهوالد إبن جابر حن
حصر وجلس فى جزيرة ترنج بأرض الشايقي ودرس بها خليل والرلال  ،كان ج نا الفقي
بشاره صغيراً وكان الفقي للى بن برلى أبو ج نا الفقي بشاره رجال دينا يمفظ القرلن وشيئاً
حن العلوم وخرج لن طور أهل وإشتغل بال ين  ،وكان يمث ول ه بشاره للى ال ين حن بين
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أخوان  ،فلما لمع ج نا الفقي بشاره بأخهار الشيخ إبراهيم الهوالد قطع الهمر حن حمل
حسكنهم حوش حار بأرض دنقال ووصل إلى الشيخ إبراهيم فى جزيرة ترنج وطلب لن ه العلم
والطريق وجلس حع ح ه  ،وكان إلم بشاره فى تالحيذه كثير فلقب ج نا الفقي بشاره
بالغرباوى ألن حمل ج نا حوش حار غرب الجزيره التى فيها الشيخ  ،وكان يقطع ج نا الهمر
حن جهة الغرب ويسير إلى الشيخ بجزيرة ترنج بالشرق  ،فلما لماه الشيخ إبراهيم بالغرباوى
إشتهر إلم ب  ،وكان إجتمال ب فى القرن المادى لشر وخ ح وأخذ لن العلم وطريق
حعاحالت ألن الشيخ إبراهيم الهوالد كان حن ألظم الفضالء الصالمين وأجل العلماء العاحلين ،
أول حن درس خليال بهالد الفنج  ،وق ذكر بعض األفاضل حن حناقهة حا نص " إبراهيم الهوالد
إبن جابر ريمانة حن أخهاره  ،هو الشيخ اإلحام المج إبراهيم إبن جابر إبن لون إبن لليم
إبن أرباط وال الساره الركابية  ،ول بترنج جزيره بأرض الشايقية ودخل حصر وتفق بسي ى
حمم الهنوفرى وأخذ للي الفق واألصول والنمو ثم رحل إلى ترنج ودرس بها خليال والرلال
 ،وهو أول حن درس خليال بهالد الفنج وش ت إلي الرحال  ،وح ة ت ريس فى خليل لهعة
ختمات وللم فيها أربعين إنساناً وحن جملتهم الشيخ الصالح له الرحمن أخوه إلى لخر حا
ذكره إلى أن قال ولهب تسميت بالهوالد أن رجالً حلف بالطالق ي خل بيت جميع حا خلق
اهلل فأفتاهم بوضع المصمف للى لريره وإلت ل بقول تعالى " حا فرطنا فى الكتاب حن شئ"
فقال ل شيخ أنت بوالد الهر فمن ذلك الوقت إشتهرت تسميت بالهوالد ول حن األوالد
الماج حمم والماج حم وهما صالمان فاضالن والنسل الموجود اآلن هو نسلهما " إنتهى
 .فإن بركة الشيخ المذكور كثيرة لاح  ،وأحا نسهت فإن ركابى حن أصل شجرة الركابي وتوجي
ذلك أن وال السادة الركابية الشيخ غالم اهلل ل حن الذرية ول ان وهما رباط وركاب  ،أحا
رباط فكان رجالً حجذوباً زوج العوارى أحة لهم غروه بها فول حنها إبن لليما ثم أقروا ل
بالغرور وقالوا ل هى خادم فرفعهم إلى القاضى فمكم ل بمرية إبن المذكور والزح قيمة أح
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وهذه الواقع فى زحن الفنج  ،فإن لليم بن رباط المذكور خطب جنيه بنت لم ركاب
للتزويج فأبت ألجل الرق  ،ثم أن قن يال العونى ل إبن حريض فعزم لها لليم فعوفيت وزوج
إياها فول ت حن لونا ،وول لون جابر أبا الشيخ إبراهيم المذكور وأخوان أوالد جابر  ،وأيضاً
حلك الكنيهي ل بنت حريض ولوفيت فزوجها لسليم أيضاً وول ت ل هذلول  ،ثم أن جنهي
بنت لم ركاب ن حت للى إحتنالها حن تزوج لليم إبن لمها لكون رجالً صالماً ورغب في
الناس فرضيت وتزوجها فول ت ل أربعة أوالد وهم رزين وله الرزاق ودهمش وحصهاح  ،فمن
ذرية رزين الشيخ حهيب نس  ،وحن ذرية له الرزاق الشيخ حسن ول بليل  ،وحن ذرية
دهمش الروي اب ديري  ،وحن ذرية حصهاح ركابية العفاط  .وأحا ركاب إبن الشيخ غالم اهلل
فل حن الذرية خمس وهم له اهلل وله النهى شقيقان وحهيب ونجيب شقيقان وزي الغرب ،
أحا له اهلل إبن ركاب فل حن الذرية حج وحجاج  ،فمن ذرية حج ال واليب  ،وحن ذرية
حجاج أوالد أكمل  ،وأحا له النهى إبن ركاب فمن ذريت الصادقاب  ،وأحا لجيب إبن ركاب
فمن ذريت ال رلاب وأوالد أبى حليمة  ،وأحا زي الغرب فمن ذريت العكازاب والتمراب
والشيواب  ،وق بمثت فلم أج لمهيب إبن ركاب ذري وحن وج ل ذري فليلمقها بهذا
الموضع ليتم المقصود  .فإن شجرة الركابي ق تألست حما ذكرناه ووجهنا ذلك للمناله
لذكر الشيخ إبراهيم الهوالد شيخ ج نا الفقي بشاره الغرباوى وألجل أن لمنا الفقي حمم
ول دوليب الذى ق حنا ذكره أن أخو وال نا حن أح  ،وذكرناه فى أوالد أحهم حلك ال ار بنت
إبراهيم  ،صار حنا التزويج لهنات وحصل اإلختالط بين أوالد وال نا واوالده بالذري وتسمية
األوالد للى وال نا وللي فأردنا تهيين نسهت ليكون أوالدنا لارفين بنسههم حن جهة أحهاتهم .
أيضاً فأن وال لمنا الفقي حمم ول دوليب هو الفقي أبوا حن ذرية الشيخ حمم ول
دوليب الكهير إبن قهيلة ال واليب  ،فق ذكر بعض األفاضل فى حناقه بقول " حمم ول
دوليب فهذه شهرت لن الناس وأبوه حمم الضرير إبن إدريس إبن دوليب الركابى وأح ألمها
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زينب  ،ول بال بة ونشأ بها إلى لخر حا ذكره  ،وبين أن حمم الضرير رباه الشيخ حمم ول
دوليب يقال ل دوليب نسى  ،وقال دوليب نسى  ،وقال دوليب نسى هو حمم الضرير إبن
إدريس إبن دوليب وحعنى نسى فى لغة الضناقلة هو ول الول .
لق أوفيت كاحل حاله ت فى هذا الفصل بعون الملك الكهير وهو للى كل شئ ق ير.
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الفصل الرابع
فى الفصل السابق بينا الشرف الذى حاز للي ج نا الفقي بشارة الغرباوى وذراري ولم أقص
بيان الشرف للى غيري والفخر للي وحعاذ اهلل إنى لم أذكر ذلك إال حن باب الهيان فقط ولم
أقص بذلك الفخر وال ليل للى ل م إرادتى بما ذكرت الفخر المنزل الماصل لنا اآلن حن
إلتم اد وال نا األلتاذ وولى نعمتنا المالذ ألن لودنا للى األقران وهذب نفولنا حن أن ال
نرغب حنزلة قاص ودان  ،ألن لما لرف نفس بالذل واإلنكسار ولاحل الفتى القوى حعاحلة
فقير ضعيف لقادر قاهر جهار حقق حواله بوصف لهوديت وللب لن صفات ولوض ب لها
حن أوصاف ربوبيت  ،فعن ذلك صرف فى خلق تصرف المالك فى حستمق  ،فأواله السياده
للى الغير واألهل ولرف بالولى زيادة للى أهل الخصوصية المتأخرين واألول وأكرح بتقواه
للى جميع أهل لصره واألقران  ،وأذل ل بقهر حن لن ه حلوك الزحان فصاروا يقهلون ي ي
ورجلي  ،ويقولون أهال وحرحها لكل حا يميل إلي  ،ويترددون حساءاً وصهاحاً للى باب
ويفتخرون بوقوفهم حول ركاب لتمقق بمعين قول تعالى فى كالح الق ل " أنا الملك قلوب
الملوك بي ى فأى قوم أطالونى جعلت قلوبهم لليهم نعمة وأى قوم لصونى جعلت قلوبهم
لليهم نقمة "
وحع ذلك أن كان غاية التواضع حع جميع الخلق وإكراحهم بما يقتضى التعظيم فى المجلس
والكالم واإلقهال والطعام حتى يظن المأحور لن ه أن ألظم حن األحير  ،ويسوى فى حجلس
بين العظيم والمقير غير أن يميز كال حنهم بمقاح ويكرح في باإلصغاء لكالح ويقول ال لهره
بشرف النسب بين المسلمين إنما الفضل والكراح والشرف بالتقوى وال ين  ،ولم يزل يتمثل
بأبيات التى هى حن بعض واردات وهى -:
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فأنا لزى بربى

ال لجاه ارم قلهى

كل حن ق رام ذلى فالنهى واهلل حسهى
شاء اهلل إكتفينا ب وبأحوال واقوال حن أن ال نقص الشرف والفضل بغيره وال نصرف الهم
فى إجتالب فخر دون فخره.
وصل فى بيان فضل العالم والتقى للى شريف النسب إذا لم يكن كذلك  ،فأفهم أن الشرف
انما يمصل للعه أحا بنسب أو للم أو تقوى  ،فإن كان جاحعاً لذلك كل فهو شريف للى
المقيق  ،وأحا أن كان ل شرف النسب فقط ولآلخر شرف العلم فقط  ،فشرف العلم يفوق
للى شرف النسب فيكون الفضل للعلم.
قال العالحة الع وى " تنهي فضل العلم يفوق فضل النسب فالعالم أفضل حن الشريف"
وقال اإلحام األجهورى حين لئل لن جمالة يجتمعون حع النهى صلى اهلل للي وللم فى ج ه
هاشم إبن له حناف هل لهم الشرف للى غيرهم حن ليس بقرشى أم ال " نعم لهم شرف
النسب للى حن دونهم فى النسب حن حيث النسب وأحا حن حيث العلم فشرف العلم يزي
للى شرف النسب " إنتهى  ،وكذلك شرف التقوى أفضل فالتقى أفضل وأكرم لن اهلل حن
الشريف لقول تعالى  ( :إن أكرحكم لن اهلل أتقاكم) .قال العالحة الخازن لن تفسير هذه
اآلية ثم بين الخصل التى بها يفضل اإلنسان للى غيره ويكتسب بها الشرف لن اهلل تعالى
فقال  ( :إن أكرحكم لن اهلل أتقاكم إلى أن قال لن أبى هريرة قال لئل رلول اهلل صلى اهلل
للي وللم أى الناس أكرم  ،قال أكرحهم لن اهلل أتقاهم قالوا ليس لن هذا نسألك قال
فأكرم الناس يولف نهى اهلل إبن نهى اهلل ابن خليل اهلل قالوا ليس لن هذا نسألك قال فعن
حعادن العرب تسألونى قالوا نعم قال فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى اإللالم إذا فقهوا
فقهوا بضم القاف للى المشهور وحكى كسرها وحعناه إذا تعلموا أحكام الشرع.
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لن إبن لمر أن النهى صلى اهلل للي وللم طاف يوم الفتح للى راحل يستلم األركان حمجن
 ،فلما خرج لم يج حناخا فنزل للى أي ى الرجال  ،ثم قام فخطههم فمم اهلل وأثنى للي
وقال " المم اهلل الذى أذهب لنكم غيهة الجاهلية وتكهرها يا أيها الناس ،الناس رجالن تقى
كريم للى اهلل وكافر شقى هين للى اهلل  ،ثم تلى يا أيها الناس إنا خلقناكم حن ذكر وأنثى إلى
لخر حا ذكره.
وقال العالحة الع وى " قول حؤحن تقى أى ألنكم حا بين حؤحن تقى أى حمتثل للمأحورات
حجتنب للمنهيات فيكون حرتفعا لن اهلل بتقواه وإن لم نسيهاً وقول أو فاجر أى كافر شقى
بع م تقواه ولو كان نسيهاً فالتفاضل باآلباء ال يكسب شيئاً" إنتهى.
وقال العالحة التتارى " حؤحن تقى حرتفع بتقواه لن اهلل وإن لم يكن نسهيا أو فاجر شقى
حنخفض لن اهلل وإن كان نسهياً " إنتهى.
وق وفيت كاحل حا له ت فى هذا الفضل بعون الكهير وهو للى كل شئ ق ير.
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الفصل الخاحس
فى بيان شئ حن قهائل العرب وجعل ال فار الى ذكر وصلت
أللم أن اهلل لهمان وتعالى يقول " وجعلناكم شعوباً وقهائل لتعارفوا" أي ليعرف بعضكم بعضاً
فى قرب النسب وبع ه  ،ال للتفاخر وال لألنساب فالشعوب كما ذكره العالحة الخازن جمع
شعب بفتح الشين وهى رؤوس القهايل حن ربيع وحضر واألوس والخزرج  ،لموا شعوباً
لتشعب القهائل حنهم وقيل لتجمعهم .والقهائل جمع قهيل وهى دون الشعوب كهكر حن ربيع
وتميم حن حضر  ،ودون القهايل العماير  ،واح تها لماره بفتح العين وهم كيسان حن بكر
ودارم حن تميم .ودون العماير الهطون واح ها بطن وهم كهنى غالب ولؤي حن قريش .ودون
الهطون األفخاذ  ،واح ها فخذ وهم كهنى هاشم وبنى أحية حن لؤى  .ودون األفخاذ الفصايل
 ،واح ها فصيل بالصاد المهمل كهن العهاس حن بن هاشم  .ثم بع ذلك العشاير ،واح ها
لشيره وليس بع العشيرة شئ يوصف  .وقيل الشعوب حن العجم والقهائل للعرب الذين
ينسهون إل أبائهم  ،انته .
وق للمت أن ألال طهقات النسب الشعوب وبع ها القهائل وبع ها العماير وبع ها الهطون
وبع ها األفخاذ وبع ها الفصايل  ،فمثال ذلك أن خزيم شعب وكنان قهيل وقريشا لماره
وقصيا بطن وهاشما فخذ والعهاس فصيل  .قال العالحة حمم زاي الكفورى حسأل هل يجوز
الترقاق جميع العرب أم ال الجواب المشهور جوازه وهو قول حالك وأحم ألن االلترقاق
إتالف حكما وروى لن ابن لهاس ان للية الصالة والسالم قال اليقهل حن حشركى العرب إال
اإللالم أو السيف والبن وهب لهع قهايل اليجوز الترقاقهم قريش واألنصار وحزين وجهين
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وأشجع ولالم وغفار ولن صل اهلل للية وللم ال رق لل لرب  ،راجع شرح المشكات
للقاري حع بعض حن له الهاقى  ،انته .
ولم أقف تفصيل ذرارى المذكورين حن حيث توجي ذرية كل إلي  ،غير أن وج ت ف بعض
كتب النسب المنسوبة للصم أن قهايل العرب لهع حن لم يمسب فيها جاز للي الملك ،
أولهم كنان وجهين وخزيم وحزين وأشجع وغفار وحمير وأفضلهم كنان لقول للي الصالة
والسالم إن اهلل أصطف حن ول إلماليل كنان وأصطفى حن كنان قريشا وأصطف حن قريش
بن هاشم واصطفان حن بن هاشم فانا خيار حن خيار  ،إل أن قيل وأحا جهين أكثرها بأرض
النيل  ،وحزين حمتزج فيها  ،وحمير بأرض الهصره وفارس  ،وأشجع بأرض تونس واألن لس
وطرابلس  ،وغفار بأرض الهصرة والعراق  ،ونسل كنان بأرض حكة والم ين وحصر والشام
والروم  ،ولهع خارج حن القهايل السهع وه بج وباجيج وخشه وخهره وحرث وغهره ولاثر
حن أج اد العجم حن بيض ولودان  ،هذا لل الصميح  ،انته .
وفى بعض كتب النسب أن أصول العرب حمير وكل وثعلب ولجم وج ام وهم ان وحعافر
وحضر وحقن وكالب اآلزي وحزين وجهين فهذه كلها نسلهم فى ج

واح وهو لن

الممسى إبن قمطان وقيل الممسى إبن النهى إبراهيم للي السالم .ولم أقف للى صمت
واهلل أللم.
وأحا قهايل العرب حن جهين خاص دون غيرهم فعلى حا فى بعض النسب أن أوالد ذيهان
لشره وهم وتي وفهي وشتير وبشير ولاحر ولمران وحمسى وجذام وأفزر وصارد  ،فأحا وتي
فمن ذريت الخوال ه وأحا فهي فمن ذريت القنن والهطاحين والشهل  ،وأحا شتير فمن ذريت
للطان وحن ذرية للطان لهع قهايل حذكورين بألمائهم وذراريهم وق تركنا ذكرهم خوف
التطويل وحن أراد بيانهم فيراجع النسخة التى نقلت حن التمف الشريف والطرق المنيف لإلحام
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الشافعى فيها قهايل العرب وهى التى نقلنا حنها ،يج ها وافي  ،وأحا بشير فمن ذريت الشكري
والهوادره  ،وأحا لاحر فل ثالثة أوالد هم حمم إبن لاحر ورافع وحم العالطى  ،وأحا لمران
فمن ذريت العمارن والجرابيع  ،وأحا حمسى فمن ذريت الممس  ،وأحا جذام فمن ذريت
الجذاحي  ،وأحا أفزر فمن زريت فزاره لهس وكهش  ،وأحا صارد فمن ذريت الصوارده  ،فهؤالء
كلهم حن أوالد ذيهان العشره  ،وق ذكرنا حن أوالد ذيهان العشره لاحر وذكرنا أن ل ثالثة
أوالد وهم حمم ورافع وحم العالطى  ،فلم أقف للى ذرارى رافع  ،وأحا حمم فمن ذريت
المزنيين وهم نصره إلى لاحر واألحويين وهم نصره إلى لاحره والزحيالت ويقال أن حن ذرية
حمم أيضاً زنقل والشهارق والقوالم والمماحي والمجاحاب  ،وأحا حم العالطى المذكور
فمن ذريت حسن المعاركى وقربن وبشقر وهالل وزحلوط ولسيل وحكيم وحمم العاقل
وحسن وحسين وحسان ولهيل وفرج والمواح ه  ،فمن ذرية المعاركى دشم ولشم ودرك ،
فمن ذرية دشم ب وى وحجازى وزي وفاضل وثقيف وزهير ولرحان أبو ب ر  ،وحن ذرية لشم
ناجح وثعلب ولثمان وحممود ج المالويين و أوالد القرين  ،وحن ذرية درك أحم وحمران.
فأحا ذيهان المذكور فهو إبن جهين إبن لطي إبن حسن إبن بزره إبن حعاوي إبن المكم إبن
لنان إبن أحس إبن له شمس إبن له حناف إبن قصى إبن كالب إبن حره إبن كعب إبن لؤى
إبن غالب إبن فهر ابن حالك إبن النضر إبن كنان إبن خزيم إبن ح رك إبن الياس إبن حضر
إبن نزار إبن حع إبن ل نان إنته حاوقفنا للية لل حسب حاوج ناه فى النسب التى فى
قهائل العرب .
وأحا جعل لل لموحهم فالصهح الذى وقفنا للي كما ف بعض النسب أن قريشا كانت فى
زحن النه للي الصالة والسالم ثمانين قهيل وجهين ثمانين قهيل  ،وأحا بنوا حعمور وهالل
فيهما خالف قيل حن قريش وقيل حن جهين  ،وأحا جعل فإنها حن بن العهاس فال تسم قهيل
بل ه فرع حن فروع بن هاشم وإنما لرفت بجعل ألن ج ها يسم ابراهيم  ،ولرف بجعل
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 ،ألن كان رجال كريما فى زحن المسغه  ،تنسب إلي الفروع الضعاف فيقول لهم جعلناكم حننا
فلها لقب بجعل  ،وأحا الجاحع لجميع قهائل جعل فهو كردم إبن أب ال يس والذى لم
يمسب إلي فليس بجعلى  ،وحسكن هو بأرض المجاز واألرياف ويقال أن البي أبى ال يس
ول ين أح هما هو والثان ترجم  ،ولم نقف لترجم للى ذري  .وأحا هو فيقال أن إلم
السلطان حسن كردم إبن ابى ال يس  ،ويقال أن ل لشرة أوالد ولكن الذين لرفوا وحفظت
ذريتهم وكتهت النسب ثالث فقط وهم دل وتمام ولرار  ،فأحا دل فهو ج فور والسقارنج ،
وأحا تمام فهو ج التمام  ،وأحا لرار ج الكل فل ثالثة أوالد وهم لمره ولميره وحسمار
ولنتكلم لل ذرية اح هم حتى ننهيها ثم نتكلم للى ذرية األخر إل تماحهم إنشاء اهلل تعالى
 ،فنقول أحا لمره إبن لرار فل حن الذري قيل ول ان وهما ب ير وابو شيح  ،والصميح أنهم
اربع وهم ب ير وله الرحمن ابوشيح وطريف واحم ابو ريش فمن ذرية ب ير اله يري  ،وحن
ذرية له الرحمن أبى شيح الشويمات  ،وحن ذرية طريف الطريفي  ،وحن ذرية أحم أب
ريش رياش وقيل أن طريف إلم ترك وهو ج الطريفي والصميح األول .
وأحا لميره إبن لرار فل حن الذري قيل ثالث والصميح أربع وهم الف يات والهطاحين والقنن
وقصاص وأحا حسمار إبن لرار فل حن الذري أربع وهم لع الفري والثالث األشقاء رباط
ونهي وصهح أبواحرخ  ،أحا لع الفري فل حن الذري ثالث وهم قمطان وللم وحم  ،وفى
بعض النسخ أن إبن لع الفري الثالث هو فهي ولكن ليس بصميح والصميح أن إبن
الثالث هو حم  ،وفهي إبن حم المذكور  ،ولنهين ذرية كل حن أوالد لع الفري للى
الترتيب .
فنقول أحا قمطان إبن لع الفري فل حن الذري قيل لت والصميح أنهم لهع وهم صهح
وفضل وحنصور وحقيت وقيل إلم له الغيث وحياس وحمم الضب وحقهض  ،فصهح هو
ج الصهح وفضل هو ج الفضيليين ويقال ج بن فضل  ،وحنصور هو ج المناصره  ،وله
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الغيث الذى يقال ل حقيت هو ج المقايت  ،وحياس هو ج الميال  ،وحمم الضب هو
ج الضهاب  ،وحقهض هو ج المقابض .
وأحا للم إبن لع الفري فل حن الذري ول ان وهما حاكم وجابر  ،فمن ذرية حاكم
الماكماب وحن ذرية جابر الجابري ويقال لهم الجابراب أو الجوابره.
وأحا حم إبن لع الفري فل حن الذري فهي فقط  ،وحن ذرية فهي جمع وجاحع وحم
ويقال ل حاح  ،فجمع هو ج الجمع وجاحع هو ج الجواحع ويقال إن ج النوايب
والسلمان وبرقوا أيضاً وحم وقيل حاح هو ج األحاح ه والمم وفى بعض النسخ أن
فهي ا هو بالتصغير وفى بعضها بالتكهير والصميح األول.
وأحا رباط إبن حسمار فل حن الذري أربع وهم لوض وقريش وخنفر وحقهل وقيل خمس
فخاحسهم يسمى لهيط ولم تكن ل ذري  ،فعوض هو ج العوضي  ،وقريش هو ج
القريشاب  ،وخنفر قيل بالخاء وهو األقرب وقيل بالجيم هو ج الخنفري  ،وحقهل هو ج
المقابلي والصميح األول وهو حقهل ج المقابل  ،وأحا نهي إبن حسمار هو ج النهي وقيل
النه بالتكهير ،وأحا صهح أبو حرخ إبن حسمار فل حن الذري ثالث وهم حم األكرت وحمي
وحمي ان  ،أحا أحم األكرت فمن ذريت الكرتان والماج ي  ،وأحا حمي فمن ذريت النوام
ج النواحي وقيل حمي هو الملقب بالنواحى ج النواحي والصميح األول  ،وأحا حمي ان فل
حن الذري ثماني وهم شايق وغانم حن حماح بنت لم رباط وحسب اهلل وحطرف حن بنت
جاش القمر وأربعة أشقاء وهم غنيم وغنوم وجميع وحلك الزين  ،أحا شايق فهو ج الشايقي ،
وأحا غانم فل حن الذري ثالث وهم ضواب وذياب وجموع فمن ذرية ضواب لرحان وأبوا
خمسين أخوه ولرحان ل ول إلم ل الن  ،وحن ذرية ذياب بشاره وناصر فهشاره هو ج
الهشاراب وناصر هو ج الناصراب وفى بعض النسخ أن ذيابا حه ل ذال بضاد حعجم فيقال
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ل ضياب  ،وحن ذرية جموع الجمولي  ،وأحا حسب اهلل فهو ج المسهابي ولم أقف للى
توجي ذرارى الهقي ولكن فى الجمل وج ت فى بعض كتب النسب أن حمي انا هو ج
العوني والضرابي والشايقي والجمولي  ،إنتهى .فهذه ذرية لرار إبن كردم ج الكل ،
وبعضهم ل حن أوالده ب ير ولكن ليس بصميح والصميح أن أوالده هم الثالث لمره
ولميره وحسمار الذين ذكرنا ذراريهم الشاحل لجعل كلها ال فار وغيرهم.
وأحا جعل ال فار خاصة فتوجيههم أن ج هم الذى تفرلوا لن هو صالح ابن حولى الكهير
ابن حمم ابن صالح ابن حمم ابن دهمش ابن ب ير ابن لمره ابن لرار ج الكل وجميع
الذى لم يمسب في فليس بجعلى دفارى .
وأوالد صالح إبن حولى المشهور بمسوا الكهير لهع حنهم نصر اهلل ج المسراب والعي اب
واألل اب والسع ناب والسطراب  ،وناصر ول صالح ج الناصري والملكناصري والكرفاب
والشاالب والشفوا والسلماب وهؤالء كلهم حن أهل ال فار فى أوالد صالح السهع .
وأحا أوالد حمم وهم أبكر والطريفي  ،وأحا أوالد الملك حولى الصغير الكهار أربعة أشقاء
وهم حمم ج األرللماني  ،وحاج حم ج المم اب  ،وله القادر ج العه القادري ،
وأبو القالم ج القالماب وأوالده أربع وهم ل الن ج أوالد لماح والسورجاب
والكردلاب وللوق ول أبى القالم وأيضاً حمم الهن ج أوالد فتاح وأوالد لناد وحمم
حور ج أوالد أرنس ولاي أخو حولى الصغير وهما ابنا حماد اإلثنان وأحا لاي ج العي اب
حن جعل ال فار إنتهى الذى وقفت للي فى التفريع ولم أقف للى ذكر أوالد صالح السهع
وتوجي ذرية كل حنهم وفى هذا الق ر كفاي .
وق للمت حما ذكرناه لابقاً أن جميع الذري المنسوب اآلن إلى السي العهاس إنما هى ذرية
الفضل إبن السي له اهلل إبن السي العهاس  ،ولم أقف للى أن للسي الفضل إبن السي
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العهاس ذري إال أم كلثوم  ،وإنما وج ت فى تفصيل الهعض للى طريق الع حسلسالً حا نص "
وأحا العهاس لم الرلول للي الصالة والسالم ل ول ان الفضل وله اهلل " وقلت الصميح
انهم لشرة بنين وثالث بنات  ،وأحا له اهلل ول ل ول إلم الفضل  ،والفضل ل ول إلم
لع  ،ولع ول إبراهيم الجعلى وإبراهيم ول حمم اليمنى  ،وحمم اليمنى ول أحم
المجازى  ،وأحم المجازى ول حسروق وحسروق ول حرقان وحرقان ول بضال وبضال
ول أبى ال يس  ،وأبى ال يس ول كردحا وكردم ول لرار  ،ولرار ل ثالثة أوالد وهم لمره
ولميره وحسمار إنته .
وأحا أوالد السي له اهلل إبن السي العهاس للى حسب حا ق حناه أن حنهم السي الفضل
والسي للى والسي لهي اهلل بالتصغير  ،فالفضل هو ج الجعليين  ،وللى هو ج العهابس
 ،ولهي اهلل هو ج الهالليين وفى هذا كفاي .
فلنذكر الوصل للى حسب حا له ناه أوال فنقول :وصل فى بيان إتصال نسب ج ى ابى أحى
الماج حمم ول بشاره بالسي العهاس  ،وإجتمال حع النهى صلى اهلل للي وللم فى ج ه
هاشم إبن له حناف وإنتهاء ذلك إلى ج ه ل نان.
أللم أن لما بينا لك الصميح المعتم فى طرق الع وصار ل نا ب حن طريق وال نا ونظمناه ،
فليكن اآلن توجي نسهة ج ى أبى أحى ول ى ب .
وها هو فأقول أنا السي

أحم

إبن الشيخ إلماليل الولى إبن ...........

إبن الماج حمم إبن بشاره إبن األرباب لورج إبن حممود إبن لورج إبن ل الن إبن أبى
القالم إبن حولى إبن حماد إبن حمم إبن نصر اهلل إبن صالح إبن حولى الملقب بمسوا
الكهير إبن حمم إبن صالح إبن حمم إبن دهمش إبن ب ير ابن لمره إبن لرار النى ج
الكل إبن كردم إبن أبى ال يس إبن بضال إبن حرقان إبن حسروق إبن أحم المجازى إبن
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حمم اليمنى إبن إبراهيم الجعلى وهو جعل الشهير إبن لع إبن الفضل إبن له اهلل إبن
العهاس لم النهى للي الصالة والسالم فهو إبن له المطلب إبن هاشم إبن له حناف إبن
قصى إبن كالب إبن حره إبن كعب إبن لؤى إبن غالب إبن فهر إبن حالك إبن النضر إبن كنان
إبن خزيم إبن ح رك إبن الياس إبن حضر إبن نزار إبن حع إبن ل نان إنتهى النسب الصميح
الذى حفظناه وأتمننا الشرع للي وإنى درجت فى هذا الكتاب للى بيان جميع الذرارى لواء
كانوا حن أوالد الذكور أو اإلناث لقص ى ب حعرفة الكل ألجل الصل المطلوب شرلاً ،
وإلتهاس بعض أرحاحى للى كان حن جملة الغرض الماحل لتأليف هذا الكتاب وق وفيت كاحل
حا له ت ذكره في بعون الملك الكهير وهو للى كل شئ ق ير  ،والمم هلل أوال ولخرا
والصالة والسالم للى حن حاز حن بين األنهياء حقاحا فاخرا وللى جميع أصماب ولل والتابعين
أقوم حناهج حنوال  ،اللهم أغفر لنا حا ق حنا وحا أخرنا وحا ألررنا وحا أللنا وحا أنت أللم ب
حنا ،ربنا لتنا فى ال نيا حسن وفى اآلخرة حسن وقنا لذاب النار وللم للى جميع األنهياء
والمرللين والمم هلل رب العالمين.
تم تهييض قيلولة يوم األربعاء حادى لشر ربيع
الثانى لام  1627ألف وحايتين ولهع ولتين حن
هجرة خاتم المرللين صلى اهلل للي
وللى لل وصمه
أجمعين
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