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ناةا  ي ْ رِيِخ ُجها  الكتاب: َتا

 أتليف: عبد الكرمي بن حممود اخلطيب
 ه 1418الطبعة الثالثة: 

 نسخه ورفعه: ابن غنيم املرواين اجلهين
 غفر هللا له ولوالديه وللمسلمني أمجعني

 نسخه ِطبق األصل
 ظة: ]هذا الكتاب من كتب املستودع مبوقع املكتبة الشاملة[مالح

 من سلسلة تراث اجلزيرة العربية
 

ناةا  ي ْ رِيِخ ُجها  َتا
 

 أتليف : عبد الكرمي بن حممود اخلطيب
 

 ه 1418الطبعة الثالثة : 
 

 اجلهين نسخه ورفعه: ابن غنيم املرواين
 

 غفر هللا له ولوالديه وللمسلمني أمجعني
 

 األصلنسخه ِطبق 
 

                      



بعض األخطاء اليت مل استطع تصحيحها اآلن؛ وابقيت الكتاب كما  قال ابن غنيم : الكتاب فيه – 1
 د أجزاء كتابناهو مطبوع ومنشور؛ ويراجع كتابنا: )معجم معامل قبيلة جهينة القدمية واحلديثة(؛ وهو أح

 مخسة عشر جزًء .الكبري(( الواقع يف  َتريخ جهينةاملخطوط : ))
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 ** اإلهداء **
 

 إىل اإلنسان الذي هو إنسان بكل ما حتمل الكلمة من معىن..
 

يف ينبع وعلمين شاابً ومنحين الضوء األخضر يف كافة إىل الذي علمين طفالً يف املدرسة األمريية 
 البحوث اليت قمت بتأليفها.

 ( .1أهدي هذا املُؤلاف ) -محد اجلاسر  -إىل أستاذي الكبري , حباثة اجلزيرة العربية : 
 

                      
وكان شيخنا  هللا عليه تعاىل؛قال الناسخ : أصل الكتاب لعالمة اجلزيرة محد اجلاسر رمحة  – 1

اجلاسر قد نشر سلسلة بعنوان : )قبيلة جهينة فروعها وبالدها( يف جملة العرب على فرتات متقطعة 
ه ؛ وانتهى من السلسلة 1384ذ صدور اجمللة من لبنان يف سنتها األوىل عام بدأت تلك السلسلة من

بعض اإلضافات؛ وكان )بالد ينبع( مع  ه ؛ مث رأيته قد استل من هذه السلسلة كتابه :1404عام 
ه ؛ ويظهر أنه كان ضمن 1354الشيخ رمحه هللا قد درس اخلطيب ابملدرسة األمريية بينبع عام 

 للجاسر شرحه لبيت أيب العالء املعري : الطالب الذي صححوا
 يهم الليايل بعض ما أان مضمر ... ويثقل رضوى دون ما أان حامل
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 مقدمة :
 



أمحد هللا سبحانه وتعاىل الذي منحين العزم واألمل, وهيأ يل أن أقوم بتأليف الكتاب الثالث من 
ث كان الكتاب األول ))شعراء ينبع جلزيرة العربية(( وهو عن َتريخ جهينة, حي))سلسلة تراث ا

( وكان الكتاب الثاين ))شعراء ينبع وبنو ضمرة(( ولعل هذا املؤلف اجلديد يطل على أخبار وجهينة(
 عطرة لتاريخ أكرب قبيلة يف منطقة ينبع بالدي؛

ساعدهتا لرسول البشرية حممد صلى هللا حيث سامهت مسامهة فعاله يف َتريخ الدولة اإلسالمية مب
ينة يثرب ابلقرب من ينبع, وهلذا جند امسها مقروانً ه وسلم, حينما قامت أول دولة لإلسالم مبدعلي

بكثري من األحداث السياسية اليت شهدهتا احلجاز كغزوة بدر وفتح مكة, كما شاركت يف الفتوحات 
 اإلسالمية كفتح مصر والشام والعراق.

مدية يف كت أفرادًا ومجاعات مع بداية الرسالة احملأن هذه القبيلة حفظ هلا التاريخ أهنا شار فال شك 
 صنع األحداث اليت كان هلا أاثرها يف انتشار اإلسالم وسيادة مبادئه.

وكان لزاماً عليَّ كأحد أبناء ينبع اليت ضمت رقعتها بسهوهلا وشواطئها تلك القبيلة بتارخيها الواسع أن 
ن ار َترخيها العاطر الذي آن له أن يعرف وأذا اجلزء من تلك السلسلة بذكر شيء من أخبافرد ه

خيلد على مر العصور, كجزء من َتريخ اململكة العربية السعودية اليت وحد أمنها ومجع كياهنا الكبري 
 .صانع التاريخ املغفور له جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود, طيب هللا ثراه

 (1عبد الكرمي حممود آل اخلطيب )
 

                      
عبد الكرمي اخلطيب؛ وِلدا يف بالد ينبع؛ وينتهي نسبه إىل بين هاشم من  هو املؤرخ الشريف : – 1

قريش؛ ترجم جلدهم اخلطيب احلافظ ابن حجر العسقالين يف كتابه: ))الدرر الكامنة يف أعيان املائة 
 صعيد(( وغريهم .األدفوى يف ))الطالع السعيد من جنباء ال الثامنة(( وابن ثعلب
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 نسب جهينة :
جهينة بن زيد, بن ليث؛ بن سود, بن أسلم, بن احلاف )ويقال : احلايف(؛ بن قضاعة؛ بن مالك؛ بن 

 ة, بن زيد؛ بن مالك؛ بن محري؛ بن سبأ؛ بن يشجب, بن يعرب؛ بن قحطان .عمرو؛ بن زهر 
 



 فروع قبيلة جهينة :
عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة. فولد قيس بن جهينة : ولد جهينة : قيس, ومودعة: وأمهما : 

قالوا : ))من أنتم(( ؟, ففقال :  -صلى هللا عليه وسلم  -غطفان, وغيان, فوفد بنو غيان على النيب 
حنن بنو غيان. فقال : ))بل أنتم بنو رشدان(( فغلب عليهم بنو رشد, وكان واديهم يسمى غوى, 

 فسماه رشدا.
يان والربعة, بطن منازهلم يف الكوفة. فولد ذبيان : سعدا, وعامرا وجدارة. منهم : فولد رشدان : ذب

 ان. ولبسبس يقول الراجز :رو بن سعد بن ذبيبسبس وضمرة ابنا عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عم
 أقم هلا صدورها ايبسبس.

 وعدادهم يف األنصار.
كلها مع بين ساعدة من األنصار وولد ( بن ثعلبة بن خرشة شهدا بدرا واملشاهد  1وكعب بن مجاز)

( بن 2الربعة رشدان : عشما وسلمة, وسريرا وعداي. منهم عنمة بن عدي بن عبد مناف بن كنانة)
 ربعة شهد بدرا واملشاهد كلها .همة بن عدي بن الج

ووديعة بن عمرو بن يسار بن عوف بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة, وهو حليف 
 جار من األنصار شهد بدرا .لبين الن

 ومتيم بن عوف بن جراد بن يربوع بن طحيل, ابيع حتت الشجرة.
 الشجرة.وعمرو بن عوف بن وهب بن جراد, ابيع حتت 

مكيث بن عمرو بن جراد, ابيع وشهد مع األنصار مشاهدها, وعبد العزي بن بدر وفد  وجندب بن
 عبد العزى فغري امسه ., وكان امسه  -النيب صلى هللا عليه وسلم  -على 

                      
حبيب ابن مجاز  كعب يف املغازي قد اختلفوا فيه بني محار وابن مجاز وقال الشريف انه خبطأ بن  - 1

اختلفوا يف نسبة اآلابء, فالشريف كما هنا واختلفوا يف بسبس وضمرة يف اآلابء وزادوا معها زايدا و 
 جلهنيني انتهى عن حاشية) خمتصر اجلمهرة(.فالشريف جعلهم اخوة بين عمرو ا

 ويف النسب الكبري : )كراثة( . - 2
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 وبدر بن زيد هو الذي ذكره العباس بن مرداس يف شعره.
ابحلجاز وقانصة ابحلجاز,  وولد غطفان قيس بن جهينة, مالكا وعوفا. فولد مالك : نصرا, والشلل

لد بن عنمة, أصم جهينة. وولد نصر بن مالك : كاهال, وعاتبة ابحلجاز وعجبا. فمن بين عجب : خا
حمة بطن, بن عدي بن كاهل بن نصر بن مالك. منهم : وديعة بن األسلع )مل يعرفه(  ورفاعة بطن, وق

بن سعد بن عدي بن كاهل بن  كان شريفا شاعرا. زهرة بطن, وكدادة بطن, وبذيل بطن, وأسامة
 نصر بن مالك .

اء بن سنيع بن ربيعة بن زهرة بن بذيل البطن, شهد املشاهد كلها مع منهم : عدي بن أيب الزغب
 وكان عداده يف األنصار, يف بين النجار. -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

ك بن رفاعة بن نصر بن مالك وعمرو بن مرة بن عبس بن مالك بن احلارث بن مازن بن سعد بن مال
 وكان عداده يف األنصار, يف بين النجار . -يه وسلم صلى هللا عل -بن غطفان, صحب رسول هللا 

ن عبس بن مالك بن احلارث بن مازن بن سعد بن مالك بن رفاعة بن نصر بن مالك وعمرو بن مرة ب
أحلق قضاعة ابليمن, فقال يف وكان أول من  -صلى هللا عليه وسلم  -بن غطفان, صحب رسول هللا 

 قاهلا عمرو, يريد جلاجة, ولده بدمشق . ذلك بعض العلويني : فال هتلكوا يف جلة
ر وسويد بن عمرو بن جدمية بن سربة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ومن بين رفاعة البطن بن نص

وخذ طريقا غريه,  ( يريد جزه1ذهل بن عمرو بن ثعلبة بن رفاعة, الذي يقال له : سويد حوط عنه)
جلاهلية, وهو الذي أخرج احلرقة من جهينة, وال متر عليه لشرفه, كان أعز جهين, وأمنعهم يف ا

 وأحلقهم ببين مر .
صلى هللا عليه وسلم  -ة بن حرملة بن جذمة بن سربة بن خديج بن مالك عقد له رسول هللا وعوسج

 ف بطن بن الطول بن عوف بن غطفان .(. حني3( يوم الفتح, وأقطعه ذامر)2على ألف ]رجل[) -
 مالك بن عدي بن الطول, وسحيم أخومها أيضاً بطن, ونصر. خزمة : بطن, ودمهان : بطن, ابنا

 -بن نصر بن مالك بن عدي, منهم زيد بن وهب الفقيه, صاحب علي بن أيب طالب  حسل : بطن,
 شهد معه املشاهد . -رضي هللا عنه 

                      
 (( . 523 ان ال مير به أحد من عزه, امنا أيخذ ميينا ومشاال )) النسب الكبريك  -1
 كلمة )) رجل (( زايدة مين يقتضيها السياق, الناسخ .  -2
هكذا ورد يف خمطوطيت )) خمتصر اجلمهرة (( و )) النسب الكبري (( وورد يف كثري من الكتب  -3

 املطبوعة
 ي بسوراي تسمى دمر.)) ذا مر (( بزايدة ألف وهذا خلط, وه
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 فولد ثعلبة, ن األطول, وولد مودعة بن جهيز : ثعلبةخزمة : بطن, بن مالك بن كبري بن عدي ب
 املة.عمرا وعامرا, فدخل عمرو يف ع

 وولد عامر : محيسا وهم احلرقة بطن, وعدادهم يف بين مرة بن عوف بن ذبيان, وامنا مسوا
 احلرقة ألهنم أحرقوا بين سهم بن مرة بن عوف, ابلنبل .

 دوعة .وذبيان : بطن قليل, بن عامر بن ثعلبة بن مو 
 بن مودوعة . وشبابة : بطن قليل, وجاوة بطن قليل, أخو ذبيان أيضا , بنو عامر بن ثعلبة

 جذمية بن عامر بن زيد بن محيس, البطن احلرقة .
 

 ضرام بطن, بن مالك بن كعب بن مالك بن ثعلبة بن محيس البطن, احلرقة, وهم رهط شهاب بن
 فقال : ما سامك ؟ قال : شهاب . قال : -عنه  رضي هللا -مجرة الوافد على عمر بن اخلطاب 

 ال : من احلرقة . قال من أي احلرقة ؟ قال : من بين ضرام .ابن من ؟ قال : مجرة . قال ممن ؟ ق
 قال : فمن أين أقبلت ؟ قال : من حرة النار . قال : فأين أهلك ؟ قال : بلظى . قال عمر

 ك وهللا إين ألظن أهلك قد احرتقوا . قال :: أعوذ ابهلل من النار, وحي -رضي هللا عنه  -
 طفأها .فانصرف, فوجد انرا قد أحاطت هبم, فأ
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 نسب جهينة وفروعها القدمية :
 نورد تفصيال لنسب قبيلة جهينة, وفروعها القدمية, نقال عن أقدم مصدر وهو كتاب )) مجهرة

سائب وابنه هشام, ومها عمدة علماء لنسب (( وكتاب )) النسب الكبري (( للكلبيني حممد بن الا
 نساب قبائل اجلزيرة العربية, ابستثناء قبائل اليمن .النسب, فيما يتعلق أب

 
 نسب جهينة وفروعها القدمية :

 مرتبة ورد يف كثري من كتب النسب وغريها ذكر بعض أفخاذ قبيلة جهينة, وسنوردها هنا



 على حروف املعجم :
 )) درر الفوائد (( وغريه, وال يزالون معروفني . بنو إبراهيم : ذكرهم صاحب -1
يل : ورد ذكر هذا الفخذ يف كتاب )) درر الفوائد املنظمة يف أخبار طريق احلاج ومكة بد -2

 (1املعظمة, لعبد القادر اجلزيري املصري احلنبلي من أهل القرن ]التاسع[)
 ري, إال أن مطبوعة هذا الكتاب كثرية التحريف.اهلج

 بين احلارث بطن ث : ذكر البكري يف )) معجم ما استعجم (( رسم األشعر أناحلار  -3
 من مرة بن الربعة, من جهينة .

 احلُرقة : بضم احلاء املهملة, بطن من جهينة, ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم يف -4
 محيس . كتاب )) النسب (( وغريه, وانظر

 ( حد جهينة وأصحاب2مغارة نبط)حسان : قال اجلزيري يف )) درر الفوائد (( و  -5
 نهم حممد بن محيدي وترمي ورفقتهم, وعرابن جهينة يفدرك سقايتها بنو حسان, م

 تلك األودية كثري, منهم الطوائف املذكورة يف ابب احململ, ومنهم مجاعات غريهم.
 الك بطن من جهينة, ذكرهم أبو عبيد يف كتابحسل : بنو حسل بن نصر بن م -6

 . )) النسب ((
 اة حتتية فسني مهملة, وهم بنو محيسمحُيس : بضم احلاء املهملة وفتح امليم بعدها مثن -7

 بن عامر بن ثعلبة بن مودوعة بن جهينة, ويقال هلم احلرقة, ألهنم أحرقوا بين مرة بن
 كرهم أبو عبيد يف كتاب )) النسب ((عوف بن سعد بن ذبيان ابلنبل, أي قتلوهم ذ 

 ( وغريمها .وصاحب )) األغاين (
                      

غنيم : يف األصل ))القرن العاشر(( وهو سبق قلم, والصواب من أهل القرن  يقول الناسخ ابن -1
امل ؛ انظر ضبطه ))معجم مع-ابلذال املعجمة  -التاسع؛ وال يزالون معروفني يف جهينة؛ وبذيل : 

 قبيلة جهينة القدمية(( .
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 ي يف )) معجم ما استعجم (( أن هلم بئرا يف األجرد,جهينة, ذكر البكر احلوتكة : من  -8
 بزقب الشطان .



 عدوان وهم حلفاء جلهينة, يسكنون معهم األشعر على ما ذكر اخلارجيون : من -9
 البكري .

 مخيس : كذا ورد يف مطبوعة )) درر الفوائد (( وال أشك أنه تصحيف )محيس( -10
 ابحلاء املهملة .

 ( : بنو دينار إخوة الربعة وهم أصحاب وادي الرشاد الذي1ار : قال البكري)دين -11
 )) رشاد (( كذا وال أستبعد -صلى هللا عليه وسلم  -ماه رسول هللا تزعم جهينة أن امسه غوى, فس

 أن ) دينار ( تصحيف ) ذبيان ( ابلذال والباء املوحدة بعدها مثناة حتتية فنون.
 ان بن قيس بن جهينة, من أكرب بطون جهينة, على ما يف كتبذبيان : هو ابن رشد -12

 النسب .
 تحتية والعني املهملة وآخره هاء : هو ابن رشدان أخوالربعة : بفتح الراء املوحدة ال -13

 ذبيان بطن ذكره علماء النسب, وهو من سكان األشعر على ما ذكر البكري .
 (( املطبوع وأراه مصحفا, ومل أهتد إىلرستم : كذا ورد االسم يف )) درر الفوائد  -14

 صوابه .
 رشدان : انظر ) غيان ( . -15
 وفتح الفاء بعدها ألف فغني مهملة فهاء, هو ابن نصر بن مالكرفاعة : بكسر الراء  -16

 بن غطفان بن جهينة, وهناك رفاعة بن نصر بن ذبيان, والبطنان مشهوران وقد
 , وال أشك أنه من صريح أفخاذ جهينة .يكون االسم لبطن واحد اختلف يف نسبه

 من جهينة ذكر زهرة : هم بنو سعد بن عدي بن كاهل بن نصر بن مالك بن غطفان -17
 ذكرهم أبو عبيد يف كتاب )) النسب (( .

 سباع : بطن من جهينة ذكر البكري أن هلم بئرا يف األجرد تدعى ذات احلرى . -18
 د أبو عبيد بين سلمة هذا من بطون جهينة .سلمة بن نصر بن مالك بن غطفان, ع -19
القاسم بن سالم أن بنيه بطن من  ضرام بن مالك بن شهاب بن مجرة من احلرقة, ذكر أبو عبيد -20

 بطون جهينة, وكذا ذكر غريه .
 عبد اجلبار : ذكر البكري أن بين عبد اجلبار فخذ من كلب من جهينة من سكان -21

 األشعر.
22- 
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احلارث بن مازن بن سعد بن مالك بن رفاعة بن نصر بن ذبيان بن رشدان, من  مالك بنعبس بن 
 بطون جهينة الكبار .

: من أمساء بطون جهينة على ما يف مطبوعة كتاب )) درر الفوائد (( وال أرى االسم عتيل  -23
 صحيحا .

 (( للبكري,عثم : ابلعني املهملة والثاء آخره ميم, ورد يف )) معجم ما استعجم  -24
 وأهنم بطن من بين مالك من جهينة, من سكان األجرد, ورد يف إحدى خمطوطات

 استبعد أن االمسني حمرفان, وأن الصواب ) عنمة ( اآليت )) املعجم (( : ) جشم ( وال
 ذكره .

 عرك : ابلعني والراء وآخره كاف, عدهم ايقوت يف )) معجم البلدان (( من بطون -25
 ( .1جهينة )

 العقب : من األمساء الواردة يف كتاب )) درر الفوائد (( . -26
هاء, هو ابن عدي بن مناف بن كنانة بن  عنمة : بفتح العني املهملة والنون وامليم وآخره -27

 رشدان, من بطون جهينة الكبرية .
 العوامرة : عدهم صاحب )) درر الفوائد (( من بطون جهينة . -28
 جهينة ذكرهم البكري من سكان األشعر . عوف بن ذهل : من بطون -29
 منهم حممدالعياشية : عدهم اجلزيري من بين إبراهيم وأهنم أصحاب درك الدهناء و  -30

 بن دواس وأن دركهم من الدهناء إىل مكة ,
 غطفان : على اسم القبيلة املشهورة, من بطون جهينة منسوب إىل غطفان ابن قيس -31

 قاسم بن سالم وغريه .بن جيهنة, ذكره أبو عبيد ال
 غيان : بفتح الغني املعجمة واملثناة التحتية املشددة بعدها ألف فنون, هو ابن قيس بن -32

 جهينة, بطن غري الرسول صلى هللا عليه وسلم امسهم إىل رشدان, بطن مشهور يف
 جهينة .

 ( .2الفوايدة : جاء يف )) درر الفوائد (( بطن من بطون جهينة) -33
                      
يقول الناسخ : ال يزالون معروفني اليوم يف السودان؛ منهم أبو بكر بن األحدب العركي املتوىف  -1

 سنة



ه ؛ذكره احلافظ ابن حجر العسقالين يف ))الدرر الكامنة(( ويف ))بدائع الزهور من وقائع 799
 الدهور((

ن نشأة قبيلة الفوايدة كانت يف القرن يقول الناسخ ابن غنيم : وال يزالون معروفني؛ ويظهر أ -2
ربعة قرون, واجلزيري ه  وهللا أعلم؛ أي قبل أن يذكرهم اجلزيري أب500الرابع أو اخلامس اهلجري 

 ه  .900متوىف مبنتصف القرن التاسع اهلجري 
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 ( : عدهم اجلزيري من بين إبراهيم من أصحاب درك الدهنا.1القواِدحة) -34
 وآخره هاء, بطن ذكره اجلزيري يف القاف وإسكان الواو وفتح الفاء قوفة : بضم -35

 كتاب )) در الفوائد (( وال يزال معروفاً .
 كلب : ابلكاف املفتوحة والالم الساكنة وآخره ابء موحدة, هو ابن كثري أخو الربعة  -36

 من بطون جهينة, ذكره البكري يف سكان األشعر .
 مالك بن غطفان بنو مالك بن رفاعة, بن نصر, وبنو مالك : بطنان من جهينة بن -37

 جهينة.
 مرة بن الربعة : من بطون جهينة من سكان األشعر, على ما ذكر البكري يف ))معجم -38

 ما استعجم(( .
 املقابلة : عدهم اجلزيري يف )) درر الفوائد (( من بطون جهينة, وهذا الكتاب كثري -39

 ( .2التحريف )
 األشعر . البكري من بطون الربعة من سكان مليح : عدهم -40
 مودوعة : هو ابن جهينة, وبنوه من بطون هذه القبيلة على ما ذكر أبو عبيد يف -41

 كتاب )) النسب ((.
 منادح : بضم امليم يف ))َتج العروس(( بنو منادح بطن صغري من جهينة . -42

 
 فروع جهينة وأفخاذها يف هذا العهد :

 إذا مل خيتلط هبا مدة طويلة -على الباحث  يصعب -القبائل الكثرية الفروع  جهينة, كغريها من
 معرفة مجيع فروعها كالتمييز بني الفروع, وإحلاق كل فرع أبصله. وهلذا فليس من املستطاع



 اجلزم ابستكمال ذكر مجيع فروع هذه القبيلة, وال أبن كل فرع أحلق أبصله, أو أبقرب الفروع
 الفروع : ع رجعت إليها, استخلصت منها هذهمنه, ومن عدة مراج

 يف كتاب )) قلب جزيرة العرب (( فقد حاول -رمحة هللا  -أوهلما : ما كتبه األستاذ فؤاد محزة 
 أن يذكر مجيع أفخاذ القبائل اليت حتدث عنها يف كتابه, وهلذا يعترب ما ذكره من أوسع ما كتب

 يف املوضوع.                      
قواد وهم ليسوا من جهينة بل فخذ من قبيلة حرب, من اسم القوادحة, واالسم الصحيح الورد  -1

 سكان ينبع النخل, ورمبا وقع هذا خطأ يف الطباعة .
قال ابن غنيم : ذكرهم اجلزيري بقرب نبط واحلوراء؛ وال يزالون ابحلوراء من قبيلة املراوين من  -2

 جهينة .
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 ه  ويعترب1363سر من سجل عمال الزكاة يف عام ؤرخ األستاذ محد اجلااثنيهما : ما أورده امل
 ية الصحيحة, وهلذا اعتمده أصال, وأضاف إليه بعض اإليضاحات أوهذا البيان من الواثئق الرمس

 الزايدات, وصحح على أساس ما جاء فيه, ما وقع يف كالم األستاذ من تصحيف أو حتريف يف
 ستاذ عبد هللا سالمة اجلهين .األمساء, وأورد ما ذكره األ

 قبيلة وكان ذلك سنةوقد حرص على إيراد مجيع ما ورد يف البيان, ومنه ذكر شيوخ فروع ال
 ه , ومن أولئك من تويف, ومنهم من استبدل بغريه, ولصلة جهينة ابألشراف غلب1363

 امسهم على بعض فروع منها مثل بين إبراهيم.
 

 :جهينة تنقسم إىل جذمني كبريين 
 مالك )) بين إبراهيم (( وموسى . -1
 ه  (( مث من بعده1363الصراصرة, رئيسهم العام : حممد بن جبارة )) تويف سنة  -2

 ابن أخيه عيد بن صاحل.
 

 وأفخاذ الصراصرة :
 الصراصرة : معتق بن عتقا, مث حممد بن معتق. -1



 املسافرة : سامل بن محدان, وسلمان بن محيد. -2
 حممد بن سلمان, سعد بن سالم.الشطارية :  -3
 الشهابني : سامل بن صاحل. -4
 سليمان بن حبيب.الفقهاء : حممد بن صاحل بن شحاد,  -5
 الصيادلة : سالمة بن سعيد, سعيد أبو دعيج, محد بن حامد, عبد احلميد بن عمرية, -6

 سليم بن عوض.
 هيم.املساوية : رجا هللا بن فارس, عطية بن عواد, خليل بن إبرا -7
 الصيادية : حممد بن سليم . -8

 
 املوايل, اجلرسة, احلالتيت,وذكره فؤاد محزة : ذوي سعد, ذوي سليم, ذوي زيد, ذوي محود, 

 الدسابكة, الشناورة, املتادقة, العالونة, الصفارين, انتهى . ولست مما ذكر على يقني بل أرى أن
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 بعض األمساء حمرف.
 

 الزوايدة وأفخاذهم :
 احلضرة : رئيسهم احلميدي بن محيد. -1
 العقاب : رئيسهم مصلح بن غامن. -2
 ملسايرة : فهد احلنشل.ا -3
 املعاقلة : غامن بن عتيق. -4
 العامري : سعد بن مبارك, ضيف هللا بن محيد. -5

 
 قوفة : رئيسهم مسعد بن عودة القاضي, وأفخاذهم :

 د بن عبد هللا.القضاة : حممد بن دخيل هللا القاضي, حمم -1
 العرفاء : سعد بن حسني, صاحل بن محيد. -2
 بن حممد. الدبسة : مليحان -3



 العنينات : مسلم بن جاسر, مسعد بن خبيت الصحيفي. -4
 احلصينات : داخل بن دخيل هللا بن طالل, عبد هللا بن صاحل. -5
 الكشوش : مرتوك بن حممد. -6
 احلشاكلة : جازي بن جريبيع. -7
 ارات : محيد احلميد, حسن بن حامد.املر  -8
 عايد. ( : سليمان بن عابد, جريد بن1املوالبة) -9

 املشاعلة : سليمان بن مبارك. -10
 الربيات : مسلم بن معتق, عودة بن عيد. -11
 الكتنة : دخيل بن عبد اجلبار. -12
 الشظفة : عفنان بن فريح. -13
 اهلدابن : سالمة بن سليمان. -14

 
                      

ملثناة, وهو خطأ مطبعي, والصحيح يقول الناسخ بن غنيم : يف األصل كتب )) املوالية (( ابلياء ا -1
 )املوالبة( ابلباء املوحدة .
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 عروة أفخاذهم :
 القرون : عيسى بن حايل. -1
 الشالهبة : هندي بن وداين, سليمان بن ضفيدع, عبد هللا بن سويلم. -2
 عفنان الصالح.:  هودالف -3
 اجلماملة : ابن محيدان. -4
 املسعد : حممد بن بنية. -5
 البوينات : سليمان بن حممد. -6
 املهادية : عيد بن عياد. -7
 اللبدان : سليم بن عياش. -8



 األخاضرة : مقبل األخيضري . -9
 زاد األستاذ فؤاد اجلعادنة .

 
 بنو كلب أفخاذهم :

 .مةالزهريات : عيد بن سال -1
 العرافني : جليدان بن عواد. -2
 احلفزة : فايز بن صاحل. -3
 السكان : عتيق بن حسن األسيك. -4
 الزيود : بدر بن سعيد. -5

 
 رفاعة : أفخاذهم :

 املشاهري : شاهر أبو العسل, تركي بن مبارك, مفرج بن فراج. -1
 احلساونة : محود بن حممد بن عويد. -2
 .العتايقة : فرج بن فرج -3
 الوهبان : سليمان بن علي بن عديوان. -4
 املدارجة : عبد هللا بن متعب بن رشدان, عواد بن رشدان. -5
 البشاتني : رجا بن عطية هللا. -6
7- 
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 النواهبة : عواد بن عويض.
 الرباطمة : عبد الرمحن بن جريد, ابن زويد. -8
 أمحد بن جابر. -وهم أشراف  -العياشية :  -9

 صاحل بن قطيل, أمحد بن هليون. -وهم أشراف  -قطيل : ذوي  -10
 الثقفاء : عامر البطي, صاحل بن عودة, عبيد هللا الفقيه. -11
 الفداعني : عطية بن فرج. -12



 احلريبات : حممد بن عبد هللا. -13
 النقران : حسن بن سليمان. -14
 القبسان : مازن بن عمران. -15
 حيم.ذوي جودة : عبد الر  -16

 من أفخاذهم : الثرود .د فؤاد وع
 

 األشراف وأفخاذهم :
 ذوي هجار. -1
 ذوي هزاع. -2
 احملاميد. -3

 ورؤساء األشراف : غالب بن بديوي, جاسر بن عبد هللا, عبد هللا بن زريعة, أمحد عبد املنعم,
 حممود بن حسني, محد بن انهض, حممد أمحد بن سليم, محدان بن سعد.

(1/14) 

 

 د بن غنيم املرواين.س العام : سعموسى : الرئي
 ( : أفخاذهم :1الُغنايم)

 الغنيم : صياح بن سعد بن غنيم. -1
 : حممد الذويب, سعد بن فاهد.الزرفان  -2
 احلمدان : علي بن عطية, عواد بن عويضة. -3

 وعد فؤاد احملاسنة.
 النمسة : حممد بن أمحد, محد بن حممد. -4
 املقبل : عواد العيهري. -5
 امللحان : محد بن عيد. -6
 العالفني : عويضة سلمي. -7
 الفحامني : عواد بن سعيد. -8
 يد.النطايطة : عواد بن عا -9



 
                      

يقول الناسخ ابن غنيم : يف األصل كتب املؤلف ) الغنيم : أفخاذهم ( وعد حتت مسمى الغنيم  -1
بيلة املراونة, والغنيم فخذ من قبيلة املراوين , ولكن أفخاذ املرواين, وهذه األفخاذ املعدودة هم ق

إليهم مشيخة جهينة, وشيخ ُجهينة احلايل هو : لشهرهتم طغى امسهم على قبيلة املراوين, والغنيم : 
صياح بن سعد بن غنيم املرواين اجلهين . قال البالدي يف )) معجم قبائل احلجاز (( : الغنيم بضم 

وسى من جهينة, فيه : املراوين, والزرفان, واحلمدان, واملقبل, والفحامني, الغني املعجمة, فرع من م
, والنمسة, واحملاسنة, قال سليمان اجلهين : الفرع الرئيسي مروان , والنطايطة..والعالفني, وامللحان

: الفرع الرئيسي الغنيم, واخرتت هذا  11س 2-1وآل غنيم بطن منه, ويف )) جملة العرب (( ج
نيم, )) ومن الغنيم هؤالء شيوخ جهينة, وشيخهم يقال له : ))ابن غنيم(( وقال أيضاً : لشهرة الغ

 نة, والشيخ يلقب ابن غنيم. انتهى كالمه.الغنيم فيهم شيخة جهي
وقال نسابة اجلزيرة محد اجلاسر: الُغنيم : من موسى من جهينة انتهى. واملراوين من قبائل جهينة  -2

ه , وكذلك الشريف الربكايت يف رحلته يف القرن العاشر 800 القرن الثامن القدمية, ذكرهم اجلزيري يف
وأيضاً املغريي يف القرن الثاين عشر؛ وانظر : ))معجم معامل ه  من بطون جهينة بقرب نبط, 1000

 قبيلة جهينة القدمية واحلديثه(( .
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 ه  , وغريهم. 1200اهلجري 
 

 اجلجور : أفخاذهم :
 , مبارك بن عبيد, زراع بن عواد, مسلم بن عاتق.حممد بن حامد

 
 سهم العام : حممد بن حامد بن جرب : أفخاذهم :نزة : رئي

 السماليل : محدان بن صاحل. -1
 املالفية : سليمان بن براك, عيد بن عايد. -2
 الواثرية : عبيد بن عبد هللا. -3



 املوانعة : سليم بن عواد. -4
 .العزوز : غنيم بن زيدان -5
 الرويشدي : عبد الرمحن بن جرب, سليمان بن عثمان. -6

 
 يان : أفخاذهم :ذب
 املصلح : عيد بن عواد. -1
 اهلميمات : مسري بن عويضة. -2
 السواحيت : صالح بن حويدر. -3
 املداجنة : مسلم بن فهد. -4
 الغرابن : مفرج بن خبيت. -5
 العطيفات : شتيان بن سليمان. -6
 بن معتق.اخليطة : سامل  -7

 
 العالوين :

 ان بن عتيق, راشد بن حريب, مساعد بن سعيد,راشد بن حامد, حسن بن ضيف هللا, سلم
 ضفيدع, مضاي بن حسن.

 
 املوال : رئيسهم : عليثة بن عبد الرمحن أبو رقيبة.

1- 
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 احلالتيت : محدان بن عواد.
 الفقهاء : عايد أبو دشيشة. -2
 يد.الصقطان : حامد بن مح -3
 الشنادرة : سعيد بن يوسف. -4

 



 لسمرة :ا
 املرادسة : راشد بن مسعود. -1
 املضاعني : ابن فياض. -2
 املضحي : مساعد بن انيف. -3
 العطية : مسعد بن عبد هللا, محاد العطوي, ومسى فؤاد أحد أفخاذهم : الطبسة. -4
 العقب : سليمان النحالة, عبد هللا بن علي املطوع. -5

 
 ة : أفخاذهم :الفوايد

 ن بركي, مصلح بن صويلح.احلوافظة : عواد ب -1
 الشوايطة : سعود بن مسعد, معوض بن مساعد. -2
 العرور : ضيف هللا بن رهيدان, سامل بن عابد. -3
 الرفايقة : فرج بن راشد. -4

 
 حبيش : أفخاذهم :

 املساحري : عيد بن خبيت, عبدان بن عبد ربه. -1
 ن مسعود.الضواحكة : حممد ب -2
 هللا.التوالت : حممد بن عبد  -3
 القنينات : حممد بن فرج. -4
 التيسة : أمحد بن جزا, مصلح بن ثويت. -5
 احلمر : مطلق بن بريك. -6
 الصبيحات : معتق بن عياد. -7
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 املشادقة : رئيسهم صاحل بن شعيب, وأفخاذهم :
 املشاهرة : عيد بن رجا. -1
 بن انجم.العالونة : راجح  -2



 مد بن صاحل بن جربان.الصفارين : حم -3
 

 احملااي : أفخاذهم :
 اجلالدين : عايد بن جلدة. -1
 العسالني : سعد بن مرزوق. -2
 املغازلة : عايد بن سليم, سعيد بن عياد. -3

 
 سنان : وأفخاذهم :

 البعران : منور بن فارع, ابدي بن حسن. -1
 ن عودة.احلميد : مقيس بن مطلق, حممد ب -2
 يد بن معتاد.الفواحجة : عب -3
 اخلددة : عيد بن عايش. -4
 الدحالني : صاحل بن راشد. -5
 الشمسة : سامل بن جاسر. -6
 الشوارية : غامن بن سعيد. -7
 النشاة : عبيسان بن خبيت الناشي. -8
 الشواهرة : سامل بن سويلم. -9

 األزايد : عايد بن عويد. -10
 سالمة, حممد بن سليم. احلمدة : راشد بن -11

 
 نمة : أفخاذهم :ع

 احلوافظة : علي بن مهنا, مساعد بن مبارك. -1
 املسكة : عايد بن راجح املسيك. -2
 املساهرة : مربك بن عايد. -3
4- 
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 الدحالني : عبد هللا بن فريج.
 العنايقة : سليم بن مسلم احلمري. -5

 حلميد.وذكر فؤاد من عشائرهم : روس البعري, ا
 

 بطناً من بطون قبيلة جهينة42جلهين, فقد سرد أمساء أما األستاذ عبد هللا سالمة ا
 قائال : إن القبيلة تنقسم إىل قسمني كبريين : مالك وموسى, وإليك أشهر بطون القبيلة للقسمني

 ,يضيف كل بطن إل القسم الذي ينتسب إليهيف اململكة العربية السعودية, مث سردها, بدون أن 
 فمما ذكر :

 مرة, الزوايدة, بين كلب, عروة, احلصينات, الربيات, املشاعلة, املوالبةالقضاة, رفاعة, العوا -1
 العنينات, اجلرسة, الثقافا, الدبسة, العرف, العقب, القرون, الرجبان, العياشية, الشظفة,

 ة, بين إبراهيم .الكشوش, اهلدابن, احلشاكلة, الكثن
 زوز, نزة, املشادقة, العالوين,ايدة, السمرة, سنان, عنمة, ذبيان, الغوذكر أيضا : الفو  -2

 احلمدة, حبيش .
 وذكر أيضا : النتافني, احلجور, القصايرة, القندة . -3

 ه , يف1384وممن حتدث عن جهينة وفروعها, الشريف بن عبد احملسن الربكايت, املتوىف سنة 
 رحلة احلجازية ((.)) ال

 ات, األساورة, املساوى, رفاعة,ال : بنو مالك : الصيحة, عروة, احلصيننود ذكر ما ذكره, ق
 كلب, احلمدة, املواليد,

 وأشراف قبيلة بين مالك العيايشة : بنو موسى : الربامهة, املوايل, املراوين, العالوين, ذبيان,
 قال هلم :صر, بقرية هلم َتبعة لشبني القناطر, يالعوامرة, السماحية, السمرة, ومنهم فروع مب

 بين موسى : ذوي هجار. انتهى. بيت أيب اثبت, وأشراف قبيلة
 

 وعدد األستاذ علي حسن العبادي من ) العيايشة ( من مالك : عشرية ) العبسان ( وقال :
 نية,العبسان هؤالء وذبيان من موسى امسان يوافقان امسي عبس وذبيان من غطفان العدان

 ان من غطفان العداننية( : كانت قبيلتا عبس وذبي1اسر ما نصه)وهلذا التوافق قال الشيخ محد اجل
 جتاوران قبيلة جهينة القضاعية القحطانية, وقد دخلت هاَتن القبيلتان يف جهينة بعد اإلسالم,

 فصارَت تعدان منها يف عهدان احلاضر, لوجود قبيلتني تسميان هبذين االمسني .
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 :دور جهينة يف الدولة اإلسالمية 
 منطقة ينبعيف املدينة املنورة كانت جهينة ابلقرب من املدينة يف  وملا ظهر اإلسالم تركزت دولته

 وما حوهلا من أودية وسهول وجبال, وأخذ اسم جهينة يظهر مقرتان بكثري من األحداث
 ا أثرالسياسية اليت شهدهتا املنطقة ورأيناها تساهم أفرادا ومجاعات يف األحداث اهلامة اليت كان هل

 ستخبارات لرسولكبري يف نشر اإلسالم, ومن أوىل أعمال جهينة التارخيية, أن قام أفراد منها ابال
 على عري قريش القادمة من الشام إليها حىت ينبع, -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 هذه ومل تكن ينبع بعيدة عن بدر اليت وقعت فيها أوىل املعارك الفاصلة بني الشرك واإلسالم, ويف
 طريق املعركة شارك أفراد من جهينة خوض غمارها وعلى أرض جهينة مبنطقة ينبع لوقوعها على

 القوافل التجارية بني احلجاز والشام, وكانت ميداان ألحداث عديدة بني قريش ورسول هللا
 فدارت فيها غزوات عدة وسامهت فيها قبيلة جهينة مبناصرة اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم  -
 لثاين( وغزوة العشرية كانت يف مجادي الثانية يف العام ا2سرية العيص, وغزوة بواط, والعشرية): 

 للهجرة قوامها مائة ومخسني من املهاجرين يعرتضون عريا لقريش ذاهبة إىل الشام, وغزوة بواط
 صلىمن أرض منطقة ينبع كانت يف ربيع األول يف السنة الثانية من اهلجرة, إذ خرج رسول هللا 

 اطا منهللا عليه وسلم يعرتض عريا لقريش فيها أمية بن خلف ومائة رجل من املشركني فبلغ بو 
 جبل جهينة فرجع ومل يلق كيدا .

 صلى هللا -ندرك من هذه األحداث اليت سامهت فيها جهينة أن العالقة بني رسول هللا 
 د وقد جتلت جهينة يفوتلك القبيلة هي صالت أمن وسالم ومسامهة يف اجلها -عليه وسلم 

 ا وأربع مائة مقاتل, وكانفتح مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة, إذ بلغ عدد أفراد جندها ألف
 يقود جهينة وقتذاك سيف هللا خالد بن الوليد, وقد دخل هبا من أسفل مكة.

 ولقد أمتد أتثري جهينة السياسي على مدى التاريخ اإلسالمي, حينما شاركت يف زحف اجليوش
 اإلسالمية على مصر والسودان والشام والعراق, وشاركت يف أكثر الفتوحات.

                      
 حبوث محد اجلاسر يف )) جملة العرب (( . -1
 العشرية : اندثرت وال زالت ابقية منها قرية الربكة بينبع النخل . -2

 د دورها الواضح يف ثوراتوكان جلهينة دور وأضح يف أحداث التاريخ يف العهد العباسي, وجن



 سن أخو النفس الزكية, حينما خرجالطالبيني يف احلجاز وال سيما ثورة حممد بن عبد هللا بن احل
 ( مبنطقة ينبع, إذ ساندته جهينة مساندة كبرية وخرج1على اخلليفة أيب جعفر املنصور من رضوى)

 املتتبع للتاريخ جيد أن جهينة تساندكثري من أفرادها معه إىل املدينة وحاربت معه ودافعت عنه, و 
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 وتناصر دوماً آل البيت الطالبيني يف كل حتركاهتا ضد العباسيني .
 لقوة يف مصر يف العهد األموي, مما جعلويف أنساب السمعاين ما يؤكد لنا أبن جهينة بلغت من ا

 لعسكرية وهي واليةشخصية يف قوة معاوية حيسب هلا ألف حساب فيسند إليها أهم األعمال ا
 اجلند إذ توىل عقبة بن عامر اجلهين حكم مصر.

 يدل على ذلك ابلكثرة ابلنسبة الرتباط اسموكان جلهينة يف العراق مركز ثقل ابلكوفة 
 نة وبوجودها فيها كانت عنصرا رئيسيا يف شرطة األمويني ابلكوفة .جهينة هبذه املدي

 
 م توىل السلطة املماليك وحاولوا فيما يبدوا إقصاءولعل من مواقف جهينة املشرفة يف مصر يو 

 صر غري مرغوب فيه وبدأواالعناصر العربية عن وظائف الدولة, وأظهروا أن هذا العن
 جرة من مصر, وهنا بدأ التذمر فعرب عن نفسه يف ثوراتيضطهدونه فحمل هذا العنصر على اهل

 لسوء احلظ انتهت هبزميتها, وخرج هادرة عارمة, فقادت جهينة إحداها ضد املماليك ولكنها
 عابدين : كثري من أفرادها إىل السودان, على أثر اهلزمية يقول الدكتور عبد اجمليد

 ه  كان هلا نصيب وافر يف املقاومة745ه  و 698)) وصفوة القول أن جهينة يف الفرتة بني 
 وأن هذه احلركة انتهت بكثري منهم إىل بالد السودان ((

 
 ينة بينبع (( :)) قبيلة جه

 بنجهينة من أعرق القبائل العربية نسباً فهي قضاعية قحطانية تنسب إىل جهينة ابن زيد بن ليث 
 ا أكد ذلك كبار حمققي النسبأسلم بن إحلاف بن قضاعة, وقضاعة مينية قحطانية النسب كم

 نسب أن منازلكابن الكليب واهلمذاين وغريمها, ويشري ابن الكيب ومن وافقه من خريه علماء ال
 قضاعة قدمياً من شاطئ البحر األمحر, جدة وما دوهنا إىل أسفل عرق وفيه احلرم من السهل.

 



                      
 وحبرها .رضوى : جبل مطل على الينبعني خنلها  -1

 احتةوملا جاء اإلسالم تدافعت قبائل جهينة األمناء مع قبائل اجلزيرة لتنظم إىل اجليوش اإلسالمية الف
 لعديد من البالد, وكانت جهينة يف مقدمة القبائل ومن ذلك فقد تفرقت جهينة وانتشرت يف أكثر

 عة :إلسالمية, وأشار العالمة ابن خلدون وهو يتحدث عن منازل قضااألقطار ا
 )) فجهينة ما بني الينبع ويثرب إىل اآلن ف متسع من برية احلجاز, وهي يف العدوة الشرقية من
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 حبر القلزم أي البحر األمحر وأجاز منهم العدوة الغربية وانتشروا ما بني الصعيد وبالد احلبشة,
 تصروا عليهم وأزالوا حكمهم وحاربوا األحباش حروابً ضاريةوسيطروا على النوبة وان

 فأرهقوهم ((.
  :ولكن ال تزال جلهينة بقية يف أماكنها القدمية, ولعل هذا البقاء يرجع إىل عاملني

 األول : مل تكن هناك هجرات مجاعية من جهينة .
 عيص.أما العامل الثاين : فهو خصوبة أوديتها, كواحة ينبع النخل ومنطقة ال

 وظلت قبيلة جهينة حمافظة على مساكنها القدمية مع تفرق أجزاء منها, أكثرها يف املواضع القريبة
 الينبعان النخل والبحر والعيصمن بالد جهينة األصلية على ساحل البحر األمحر وهي 

 يفوما جاورمها من األودية واجلبال, مع مالحظة انتشار أقسام أخرى منها إىل الشام والعراق و 
 شرق البالد اإلسالمية اليت دخلت اإلسالم, ويف الشام, ويقصد ابلشام كما يشري استأذان البحاثة

 (( الشام املدلول اللغوي القدمي الذي محد اجلاسر يف حبوثه عن قبيلة جهينة يف )) جملة العرب
 الفتوحاتيشمل القطر من احلجاز إىل بالد الروم, يف هذا اجلزء انتشرت أقسام من جهينة منذ 

 اإلسالمية , ويف العراق انضم عدد كبري من جهينة حتت راية اجليوش اإلسالمية الفاحتة عند غزو
  مدينة الكوفة حي كبري يسمى مرج جهينة,العراق واستوطن بعض اجلهنيني الكوفة وأصبح هلم يف

 م قوماً منوذكر ابن فضل العمري يف كتاب )) مسالك األبصار (( أن مبدينيت حلب ومحاة ابلشا
 جهينة, ويف بالد مصر عندما جهز عمرو بن العاص لفتح مصر انضم إىل جيشه فريق من جهينة,

 ة وصلتها مبصر :ويقول أستاذان البحاثة اجلاسر يف حبثه عن قبيلة جهين
 )) إنه ال يستبعد صلة قبيلة جهينة مبصر قبل هذا العهد جملاورة بالدهم هلم (( .



 
 يذكره املؤرخون من أن جهينة وهندا وسعدا أقاموا بصحاري جند وقتاً منونعود إىل جهينة وما 

 زال فيهاالزمن مث وقع بينهم سوء فرقهم فانتقلت جهينة إىل احلجاز وسكنت مساكنها اليت ال ت
 وكان يسكنها حني انتقال جهينة إليها بقااي من قبيلة جذام فأجلتهم جهينة ونزلت تلك البالد,

 بن الكليب : )) وتالحقت قبائلهم وفصائلهم فأصبحت حنوا من عشرة بطونوينقل البكري عن ا
 وتفرقت جهينة يف تلك البالد, وهي : األشعر, واألجرد, وقدس, وأراه, ورضوى, وصندد,

 وانتشروا يف أوديتها وشعاهبا وأعراضها, وفيها النخل والزيتون والبان واليامسني والعسل وأنواع
 لوا إىل بطن أضم وأعراضه وهو واد عظيم تدفع فيه أوديه ويفرغ يفمن األشجار األخرى, واسه

 (, واحلاضرة, وتعقباء, واملصلى, وبدر, وودان, وينبع,1البحر األمحر, وذو خشب, وتيدد)
 احلوراء, ولعلين أشري هنا إىل أن احلوراء هي ميناء قدمي ابلقرب من ميناء ينبع ورمبا كان موضعهو 
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 أقرب إىل ميناء أملج, ونزلوا ما قبل الروحاء والرويثة مث استطالوا على الساحل,
 نة يفي وجذام بناحية حقل من ساحل تيماء ومل تزل جهيوامتدو يف التهائم وغريها حىت لقوا بل

 رسول صلى هللا عليه وسلم,تلك البالد إىل أن جاء اإلسالم وهاجر ال
 وأشار املؤرخون أن قبيلة جهينة وبليا جيمعهم جد واحد, وهو إحلاف بن قضاعة وانتقال القبيلتني

 عد خراب سد مأرب وليستإىل احلجاز رمبا كان يف وقت متقارب وهو قبل تفرق األزد ب
 توهم بعض املؤرخني املتأخرين . القبيلتان من األزد كما

 
 يف احلجازمنازل جهينة 

 نورد هنا منازل حهينة يف فرتات متفاوتة من الزمن, كما أشارت إليها أوثق املراجع املظنون هبا يف
 ي. ويتضح لنا من هذهثالث قوائم, األوىل للهداين, والثانية للبكري, والثالثة لياقوت احلمو 

 وال زالت جهينة حتتفظتفظ مبنازهلا يف احلجاز ألكثر من ثالثة قرون, القوائم أن جيهنة كانت حت
 مبنازهلا يف منطقة ينبع وما حوهلا من أودية وجبال وشعاب حىت هذا العصر :

 
 ( ... قائمة البكري ... قائمة ايقوت1قائمة اهلمداين)



 شعر أجرباألشعر ... األاثية ... األ
 األجرد ... الرويثة ... األجرد أجرد
 تيدد ... اجملنبيان ... مشعر األشعر

 الروحاء ... تيدد مشعر مشعر ...
 وادي غوى )) رشد (( ... حقل ... قدس وادي القرى

 قدس ... ذو املروة ... آرة احلجر
 آراه ... العيص ... رضوى الصفراء

 ملروةرضوى ... فيف الفحلتني ... صندد ذو ا
 صنديد ... فيفاء الريح ... أضم ذهبان

 م ... خيرب ... ذو خشب أمشذانأض
 ... احلاضرة يني الصفراء ... فدك

 ساية ... حرة النار ... لقف أضم
 ذو خشب ... يني ... العيص تيدد
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 احلاضرة ... النقرة ... بواط ظبية
 ثقباء ... إرن ... املصلى اجلعالن

 نعف ... صفينة ... بدر جبل القبلية
 فجاف قدسي القرى ... جبواط ... واد

 لى ... احلوراء ... ودان حرة الناراملص
 بدر ... العرج ... ينبع رضوى

 جفجاف ... احلوراء مثعر
 رهاط ... العرج اخلبط
 ودان ... اخلبتني بواط

 ينبع ... الرويثة حرحار
 الروحاء ينبع



 حقل صحار
 ( األسود2ذو املروة)

 
 حوله إىل فيض وادي احلمض ذاة البحر ومااملنورة مبحا وكانت بالد جهينة متتد من غرب املدينة

 يف البحر فتشمل السلسلة اجلبلية واجلبال الواقعة غرب املدينة ومشاهلا ومنطقة ينبع بكامل أوديتها
 

                      
 يقول الناسخ بن غنيم : يف األصل كتب ) اهلمذاين( ابلذال املنقوطة, وهو خطأ مطبعي. -1
ة, وتقع مشال العيص ببطن وادي احلمض ) أضم (, من منازل اليوم املارميملروة : تسمى ذو ا -2

 املراوين من جهينة.
 

 جهينة يف جند :
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 كان وجود ُجهينة يف قلب جند على ما يبدوا قبل اإلسالم إىل أن وقعت حرب بينها وبني زيد,
 شرقاً يف األودية واجلبال, القليل, واضطرت جهينة إىل االنتقال ال نعرف من أخبارها إال الشيء

 طيع أن حندد السنني اليت مكثت فيها جهينة يف تلك املنطقة, وال نعرف شيئا عن أخبارهموال نست
 إال سبب رحيلهم إىل الساحل الغريب وأوديته ابحلجاز على أثر قتال نشب هناك, حني وثب خزمية

 سعد بن زيد فقتلهما.ماً جبارًا على احلراث وعرابة أبين بن هند وكان شرسا مشؤو 
 حلادثة رحلت جهينة إىل احلجاز واستقرت يف منطقة ينبع وما حوهلا من أودية.وعلى أثر تلك ا

 
 الواثئق النبوية السياسية جلهينة :

 كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدة كتب إىل رجاالت جهينة يؤمنهم فيها أو يدعو إىل
 بعض األماكن ويقطعهم إايها. انتصار املسلمني هلم أو ميكن هلم يف

 تفظ التاريخ ببعض هذه الواثئق العظيمة نوردها فيما يلي :وقد أح
 



 الوثيقة األوىل : لين الربعة من زرعة وبين الربعة من جهينة :
  يف الدين)) إهنم آمنون على أنفسهم وأمواهلم وأن هلم النصر على من ظلمهم أو حارهبم إال

 املستعان (( ن بر منهم واتقى ما حلاضرهتم, وهللاواألهل, وألهل ابديتهم م
 ويف هذه الوثيقة النبوية الشريفة يؤمن النيب الكرمي بين زرعة وبين الربعة من جهينة ويضمن هلم

 النصر على من ظلمهم أو حارهبم, وجعل ذلك العهد ألهل البادية إذا بروا واتقوا وإن كان
 ودا مع أهل احلاضرة.معق

 
 بين اجلرمز من جهينة :ية : لعمرو بن معبد, وبين احلرقة, و الوثيقة الثان

 )) بسم هللا الرمحن الرحيم, هذا كتاب من حممد النيب رسول هللا لبين اجلرمز بن ربيعة وهم من
 جهينة, أهنم آمنون ببالدهم وأن هلم ما أسلموا عليه, وكتب املغرية ((.

 
 ين :ثالثة : إقطاع لعوسجة بن حرملة اجلهالوثيقة ال

 ا ما أعطى الرسول عوسجة بن حرملة اجلهين من ذي املروة,)) بسم هللا الرمحن الرحيم, هذ
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 أعطاه ما بني بلكثة إىل املصنعة, إىل اجلفالت, إىل احلد جبل القبلة ال حياقة فيها أحد ومن حاقة فال
 (.حق له, وحقه حق (

 
 الوثيقة الرابعة : إىل بين جهينة أيضا :

 أبرض جهينة, -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا بن عكيم اجلهين قال : أَتان رسول هللا  )) عن
 وأان غالم شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين, )) أن ال ينتفعوا من امليتة أبهاب وال عصب ((.

 
 الوثيقة اخلامسة :

 يب بين مشخ ) من جهينة ( أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا, ومن)) هذا ما أعطى حممد الن
 عالء بن عقبة وشهد ((.حاقهم فال حق له وحقهم حق, وكتب ال

 



 الوثيقة السادسة : جلهينة أيضا :
 )) بسم هللا الرمحن الرحيم, هذا كتاب من هللا العزيز, على لسان رسوله حبق صادق وكتاب انطق

 ينة بن زيد : أن لكم بطون األرض وسهوهلا وتالل األودية وظهورها علىمع عمرو بن مرة جله
 أن ترعوا نباهتا وتشربوا ماءها, على أن تؤدوا اخلمس, ويف التبعة والصرمية شاَتن إذا اجتمعا,

 فرقتا فشاة شاة, ليس على أهل املثري صدقة وال على الواردة لبقة, وهللا شهيد على ما بيننا ومن
 مني ((.حضر من املسل

 
 جهينة يف فلسطني واألردن

 مع بداية الفتح اإلسالمي انتشرت جهينة يف فلسطني كما انتشرت يف الشام, وقد نزل بشري بن
 (, استشهد أبوه يوم أحد فنزل فلسطني وسكنها, قال البخاري : أن1عقربة أبو اليمان اجلهين)

 ( ومن2ابلقرب من اخلليل,) ه  بقرية من قرى فلسطني85بشري معروف ابلفلسطيين مات عام 
 ( احلجازية, نزل أجدادهم3بطون جهينة يف فلسطني اجلرادات تعود أبصلها إىل عشرية املشاعلة)

 شرق األردن ومنها نزحوا إىل قرية نصري من أعمال اخلليل, كما انتشروا ابجملدل يف بالد غزة
 أيضا يف حمافظة اربد.وايفا, حيث يعرفون هبا ابسم عائلة الطاهر واجلرادات منتشرون 
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 ومن بطون جهينة يف فلسطني الضواحك يف برية اخلليل وعشرية تتبع اجلبور إحدى بطون
 نة, ويف داير السبع موقع حتمل اسم جهينة مثل واديالكعانبة يف شرق األردن حتمل اسم جهي

 اجلهنية.
 

 جهينة يف الشام
 الد الشام, واستقرت يف مواطن عديدة إذ أشارويف الفتوحات اإلسالمية اندفعت جهينة إىل ب

 اهلمداين إىل بعضها بقوله : وللخم أيضا اجلوالن وما يليها من البالد, نوى, والبثيين, وشعث
 وختالطهم يف هذه املواضع جهينة وذبيان. ويف ترمجة الثنني من اجلهنيني عمرو من أرض حوران,

 ام هو عوسجة بن حرملة, وقد عقد له رسولبن مرة بن عبس أن له صحبة وولدا بدمشق والش
 ( وهو موضع ابلشام.4على ألف رجل من جهينة وأقطعة دامر) -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 



 
                      

 
يقول الناسخ ابن غنيم : يف األصل كتب ) اجلهيين( بزايدة الياء, وهو خطأ, تكرر كثرياً يف  -1

 الكتاب.
عرفطة اجلهين, نزل فلسطني وتويف هبا ودفن, وقربه بقرية الدومية بفلسطني,  ويقال : بشر بن -2

 حبارة تسمى خبربة بشر, وال زالت معروفة.
 ن فخوذ جهينة املعروفة اليوم )) بينبع ((.قال املؤلف : املشاعلة : فخذ م -3
 قال املؤلف : دامر : وهو ما يطلق عليه اليوم بدمشق دمر. -4

 جهينة يف العراق
 هاجرت بعض من بطون جهينة وأفخاذها من موطنها ابحلجاز إىل بالد الرافدين العراق, وإن كنا

 (,1ة مع جيوش املسلمني)ال نعرف أبي زمن رحلت ولكن نفرتض أهنا قدمت إىل العراق فاحت
 بقيادة سعد بن أيب وقاص, وأسهمت يف فتح املدائن مث انتشرت يف العراق مشاال وجنواب.

 : )) مث دخلت سنة سبعة عشر ففيها اختطت الكوفة..إىل أن يقول وأنزل يف يقول الطربي
 فكانغرب الصحن جباله وجبيلة على طريق, وجديلة وأخالط على طريق, وجهينة على طريق. 

 هذا هو بداية انتشار جهينة يف العراق, وهلذا جند معلما من معامل تلك القبيلة يف البصرة وهو
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 ا.وجود مسجد هل
 ومن أجود البحوث وأمجلها اليت كتبت عن جهينة يف مصر والسودان يف الوقت احلاضر هو ما

 ري األستاذ إبراهيم الفحام يف جملة الدرة, ولقد عرجت على إيراد هذا البحثكتبه الكاتب املص
 نفعة,يف فصل جهينة من هذا املؤلف كامال, ولعل املتتبع لتاريخ هذه القبيلة جيد فيه الفائدة وامل

 ولقد عاد الكاتب يف حبثه إىل مراجع عديدة موثوق هبا وبتارخيها, وهي من أهم املراجع التارخيية
 امة اليت ال يتطرق إليها الشك, ويف هذا البحث يثبت املؤلف حقيقة َترخيية جديدة وهي أناهل

 ا بعض اجلهاتقبيلة جهينة تصدت لقوات االحتالل الفرنسي يف زمن احلملة الفرنسية, وقد آزرهت
 مدن املسلحة اليت قدمت من ينبع عرب البحر, ومن الثابت لدينا َترخييا أنه عندما اندى املنادي يف



 م يدعو إىل اجلهاد يف سبيل حترير مصر من الفرنسيني تدفق1899احلجاز وبواديها يف أواخر عام 
 ري من األموالآالف املهاجرين من ينبع على ميناء القصري للذود عن مصر وبذلوا الكث

 للمجاهدين كما خرج اآلالف من أشراف ينبع للجهاد وسجلوا صفحة مشرفة يف َتريخ اجلهاد
 ضباط احلملة الفرنسية ابسم ))أشراف ينبع((. وعرفهم

 
 وبعمائمهم اخلضراء وأجسامهم الضامرة وجرأهتم النادرة, لكن يف حني أن قادة احلملة الفرنسية

 ين خرجوا من ينبع وسجلوا تفصيالهتم فإن معظم مؤرخينا مرواومؤرخيها أشادوا جبهاد الذ
 وفر هارولد(( الذي كتب َترخيا موثقا جبهودهلألسف هبذا احلدث مرورًا عابرا, ويقول ))كريست

 خالل وجوده يف مصر )) أما مصدر الرعب يف اإلمدادات اليت تلقاها مراد زعيم املماليك هو
 ريف حسن شريف ينبع ((.احملاربون عرب احلجاز بقيادة الش

 يشال شك أن جهاد عرب احلجاز يف معركة حترير مصر قد ساهم إسهاماً كبريًا يف حرمان اجل
 الفرنسي من االنتصار انتصاراً حامساً, ولقد لقي الفرنسيون مقاومة مل يعرفوا مثلها يف شراستها,

 م, يعرفون اليوم مبسمياهتموال زال هلؤالء اجلدود الذين خرجوا من ينبع للذود عن مصر أحفاده
 والبعض منهمكأسر ال زالت ابقية يف صعيد مصر تربطهم أواصر القرىب أببناء عمومتهم يف ينبع 

 رجع إىل موطنه األصلي.
 

 جهينة يف مصر والسودان
 كان النتشار القبائل العربية يف أرجاء العامل اإلسالمي مع الفتوح مث يف أعقاهبا أثر عظيم يف تقريب

 من شعوبه, وتوثيق روابط القرابة فيما بينهم. وقد تكاثر أبناء بعض هذه القبائل إىل عشائر كثري
 , واشتهرت أبمسائها اخلاصة, حىت طغى اسم العشرية مع الزمن على اسمتضامخت أحجامها
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 القبيلة األم, فلم تعد تذكر إال يف معرض التاريخ هلذه العشائر, وبث أصوهلا وأنساهبا.
 ظلت حتتفظ أبمسائها األوىل برغم تعدد بطوهنا وتفرق فروعهالكن بعض هذه القبائل العريقة, و 

 يف أكثر من وطن من أوطان العامل العريب, ومن هذه القبائل ))جهينة(( اليت ظل امسها هذا ابقياً 
 يف اململكة العربية السعودية, مثلما بقي يف مصر والسودان.



 
 جهينة يف مصر
 عليها )) أهل الراية (( الجتماعها حتت راية واحدة لقبائل األربعة عشرة اليت أطلقكانت إحدى ا

 يف اجليش الذي قادة عمرو بن العاص لفتح مصر, وظلت تلك القبائل مدونة معا يف ديوان اجلند
 ه , كما ظلت مشرتكة معا يف خطة واحدة43يف التدوين األول الذي قام به عمرو يف سنة 

 يت شاركت يف الفتح ابلفسطاط, أما ابقي القبائلط اليت أعدت إلقامة القبائل العند حتديد اخلط
 فقد حاربت كل منها حتت راية خاصة, وأفردت هلا خطة خاصة, ودونت على حدة ابلديوان.

 مث انفصلت جهينة عن أهل الراية, ودونت على حدة ابلتدوين الرابع الذي أجراه بشري بن
 ن انضم إليهم, ممن وفد إىلبب تضخم تعداد أفرادها لكثرة مه . وذلك بس102صفوان سنة 

 مصر من مجوع اجلهنيني بعد الفتح.
 االرتياع يف الريف املصري, أي اخلروج بدواهبم, –ومنها جهينة  -واعتادت تلك القبائل مجيعا 

 يف فصل الربيع من كل عام للرعي, مث استقرت يف مناطق إرتباعها بعد ذلك, وكان استقرار
  تقع يف جنوب حمافظة املنيا اآلن ( مث أجلتهم عنها قريش مبساعدةهينة يف منطقة األمشونني ) اليتج

 الفاطميني يف القرن الثالث للهجرة, فخلصت هلا تلك املنطقة وأطلق عليها )بالد قريش( بينما
 نهااجتهت جهينة جنوابً حىت استقرت يف منطقة أمخيم واليت تتبع حمافظة سوهاج اآلن, ولك

  قال احلمداين عن جهينة : )) وهم أكثر عرب الصعيد ابلدايرانتشرت مشاالً وجنوابً, حىت
 املصرية, وهلم بالد منفلوط وأسيوط, وهبا أقوام منهم (( وذكر وقعة نزوحهم إىل اجلنوب فقال :

 فنقلهم اخللفاء الفاطميون منها -يقصد األمشونني  -)) وكانت مساكنهم أواًل ببالد قريش 
 -يقصد قبيلة بلي  -ا وأسفلها (( مث قال : )) ويقال أن بلياً إىل بالد أمخيم, فسكنوا أعاله

 وكانت جهينة ابألمشونني جرياانً مع قريش كما -أي بالد أمخيم  -وبطوهنا كانت هبذه الداير 
 ش علىهم ابحلجاز, فوقع بينهم واقع أدى إىل دوام الفتنة, فلما أتى العسكر املصري إلجناد قري

 ( خافت بلي فاهنزمت إىل أعلى الصعيد إىل أن أزيلت ) أي غلبتجهينة ) يقصد الفاطميني 
 وانتصرت ( قريش وملكت أماكن جهينة, مث حصل بينهم مجيعاً الصلح على مساكنهم وزالت

 الشحناء من بينهم, مث اتفقت جهينة وبلي على أن يكون جلهينة من املشرق عقبة فاو اخلراب إىل
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 عيذاب, ولبلي من جسر سوهاج إىل قريب من قمولة.
 

 النوبة وتزوج بعض وقد استمرت بعض البطون اجلهنية يف االجتاه جنوابً حىت استقرت يف بالد
 رجاهلا من بنات ملوكها, وملا كان من عادة أولئك امللوك أن يورثوا ابن البنت وابن األخت, فقد

 النوبة, وبرغم استقرار بعضهم, فقد ظلت الغالبية العظمى توصل بعض اجلهنيني إىل اعتالء عرش
 مصر, كما أسهموا يف على بداوهتا, وقد أسهم اجلهنيون مع ربيعة يف فتح بالد البجة جنويب

 تفكك مملكة النوبة املسيحية, وحتوهلا حنو اإلسالم, كما اجتهت بطون منهم حنو املغرب, حيث
 يف الرمادة من أعمال لوبية, ونزح الكثري منهم غرابً إىلقامت مع بطون بلي وبين مدجل وغريهم 

 أفريقيا مع الفتح اإلسالمي لتلك البالد .
 

 اجلهينوايل مصر عقبة بن عامر 
 ومن اجلهنيني األول يف مصر, الصحايب اجلليل )) عقبة بن عامر اجلهين (( الذي قدم مصر مع

 ه  وتويف47ه  إىل سنة 44سفيان من سنة  اجليش الفاتح, مث عني والياً من قبل معاوية بن أيب
 (, وروى عنه من الصحابة جابر, وابن عباس,1ه . وكان من رواة احلديث) 85مبصر سنة 

 بو أمامة, ومسلمة بن خملد, وأما رواته من التابعني فكثريون, كما كان أحد من مجعوا القرآنوأ
 ياً من أحياء مدينة اجليزة, وكانتالكرمي, وتنسب إليه قرية ))ميت عقبة(( اليت صارت اآلن ح

 تلك القرية تضم أرضاً كان معاوية قد منحه إايها.
 

 استقرار جهينة وتوطنها يف مصر
 

 العوامل اليت ساعدت على توطن القبائل العربية يف مصر, واندماجها يف اجملتمع املصري, من أهم
 صم العباسي إىل واليه على مصر يفوختليها عن حياة البداوة ذلك األمر الذي وجهه اخلليفة املعت

 م يفاحللقة الثانية من القرن الثالث إبسقاط العرب من الديوان, وقطع أعطياهتم, فازداد انتشاره
 أحناء الريف, واشتغاهلم ابلزراعة والتجارة وغريها من وسائل الكسب اليت كانوا يرتفعون هبا عن

 ونشر اإلسالم, وبدأت ألقاب العرب تعرب االشتغال هبا من قبل, فضاعفت ذلك حركة التعريب,
 عن املناطق اليت سكنوها بدالً من أمساء القبائل اليت ينتمون إليها.

                      
1- 
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يقول الناسخ بن غنيم : قال ابن اجلوزي يف )) كشف املشكل (( : مجلة ما روى عن رسول هللا صلى 
 اً, أخرج له يف الصحيحني سبعة عشر .ون حديثهللا عليه وسلم مخسة ومخس

 وبرغم انتشار الكثري من العائالت اجلهنية يف أحناء خمتلفة من البالد, فقد آثرت كثري منها أيضاً 
 أن تعيش يف جتمعات سكنية, ظلت حتمل اسم ))جهينة(( إىل أايمنا هذه, توجد ابحملافظات التالية :

 
 أواًل : حمافظة سوهاج :

 نة (( أحد املراكز أي التقسيمات اإلدارية الرئيسية اليت تضمها حمافظة سوهاجركز جهييعد )) م
 ابلصعيد , وكانت مساكن جهينة يف تلك احملافظة )) وهي نواة ذلك املركز تعد من توابع قرية

 املراغة اليت صارت قاعدة ملركز املراغة بتلك احملافظة فيما بعد.
 اعي من قرية املراغة, وصارت قرية مستقلة يف القرنها الزر مث انفصلت تلك املساكن مع نطاق

 العاشر اهلجري, وهي تعد أقدم ما بقي من التجمعات السكنية اجلهنية, وقد أسهم اجلهنيون
 يف التصدي لقوات االحتالل الفرنسي, يف زمن احلملة الفرنسية على مصر وقد آزرهتم اجلماعات

 ر, يف املعركة اليت دارت بينهم وبني بعض الفرقر األمحاملسلحة اليت قدمت من ينبع عرب البح
 م.1899أبريل سنة  10التابعة للجنرال )) ديزيه(( يف 

 
 ويقول علي ابشا مبارك يف معرض حديثه عن قرية جهينة هذه يف كتابه )) اخلطط التوفيقية ((

 د,كرم زائ)) وأهلها أكثر من عشرة آالف نسمة من عرب جهينة القبيلة املشهورة, وهلم  
 وشهامة وفصاحة لسان, وذكاء وفطنة, وثبات جنان (( وذكر أهنم أصبحوا يعاملون معاملة

 إىل -أي مل يعودوا يعاملون معاملة البدو الذين كان يطبق عليهم نظام إداري خاص  -الفالحني 
 (اإلبل (أن قال : )) وهلم خربة َتمة بفالحة األرض ويقتنون جياد اخليل, وفاره احلمري, وعراب 

 
 وذكر عائلتها املشهورة يف زمنه وهي : )) بيت البسة, وبيت أيب خرب, وبيت احلويج (( ومن

 عائالهتا اليت ذكرها حممد اهلامشي يف كتابه : )) الدرر الذهبية يف أصول أبناء األمة العربية (( آل
 ث كانواإىل حي واصل, وآل الضبع, وآل عاصم, وآل عامر, وقد نزح بعض هذه العائلة األخرية

 قرية جديدة مبركز املراغة أطلق عليها )) عامر ((.



 م أنشئت قرية جهينة أخرى ابلقرب من تلك القرية, فعرفت القرية القدمية ابسم1913ويف سنة 
 )) جهينة الغربية (( وعرفت القرية اجلديدة ابسم )) جهينة الشرقية (( وصارَت َتبعتني ملركز طهطا

 من ضم أربع قرى صغرية متجاورة إىل بعضها وهي قرى :لشرقية وقد تكونت جهينة ا
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 )) أبو اخلري, وأوالد محد, وحسام الدين, وبين رماد (( وحتمل كل منها اسم عائلة من العائالت
 جمموعة من األسر اجلهنية. الكربى, اليت تضم كل منها

 
 مبديرية جرجا اليت عرفت بعدوظلت جهينة القدمية, أي جهينة الغربية قرية َتبعة ملركز طهطا 

 ذلك ابسم مديرية سوهاج, وهي حمافظة سوهاج اآلن, حىت تكاثر عدد سكاهنا, واتسع نطاقها
 ليت أطلق عليها )) مركزم قاعدة ملركز جديد هبذه احملافظة ا1963العمراين, فاختذت يف سنة 

 جهينة (( ويضم القرى اآلتية فصال من مركز طهطا :
 نزة احلاجر -6 جهينة الغربية -1
 نزة املخحرمني -7جهينة الشرقية  -2
 الطليحات -8نزة  -3
 عنيبس -9جنوع البوص  -4
 نزلة علي -10احلرافشة  -5

 
 اثنياً : حمافظة الشرقية :

 اقوس مبحافظة الشرقية قريتا )) دوار جهينة, وجهينة البحرية((.ومن القرى اليت يضمها مركز ف
 تني قبل األخرى, وكانت تدعى قبل ذلك ابسم ) لبينة ( أو ) لبيين (وقد تكونت أوىل هاتني القري

 مث اتسع نطاق التجمع السكاين جلهينة يف نطاق تلك القرية فعدل امسها إىل )) دوار جهينة ((
 صري يعين املكان الذي يتخذ مقرا لعمدة القرية أو القبيلة, ويباشر مسئولياتهوالدوار يف التعبري امل

 .كما تكونت يف نطاق هذا املركز أيضا قرية )) جهينة البحرية (( أي الشمالية .اإلدارية فيه
 

 حمافظة القليوبية :



 نة (( وكانتمن القرى اليت يضمها مركز شبني القناطر مبحافظة القليوبية قرية )) نزلة عرب جهي
 ة, فانفصلت عنهاتعد قدمياً من توابع قرية )) زفيتة مشتول (( حىت اكتملت مقوماهتا كقرية مستقل

 م.1930سنة 
 غري أن وجود قرى حتمل اسم جهينة, ال يؤكد أن مجيع سكاهنا من ساللة هذه القبيلة إذ قد يعيش

 ات قبيلة أخرى عريقة الصلة جبهينةالكثرة من العائالت اجلهنية عائالت تنتمي إىل بطون من مجاع
 عائالت اجلهنية تعيش يف مدن وقرىمثل بلي, وحرب, والعقيالت, وغريها, كما أن كثريًا من ال
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 غري تلك اليت حتمل اسم جهينة, وخاصة يف الصعيدين األوسط واألعلى, ومن أمثلة ذلك عائلة
 وقد أشار إىل هذه احلقيقة حممد علي علوبة ابشا الذي أسهم علوبة املعروفة مبحافظة أسيوط,

 مامه ابلقضااي العربية عامة, وبقضية فلسطنيبنصيب وافر يف احلركة الوطنية املصرية, وعرف ابهت
 بوجه خاص, وتوىل عدة مناصب وزارية يف مصر كما عني سفريًا هلا يف أكثر من دولة إسالمية,

 م يف جملة اهلالل حتت1951قاله الذي نشر بعدد سبتمرب سنة وقد حتدث عن أصل عائلته يف م
 عنوان )) أان عريب جهين ((.

 
 اخلطط التوفيقية (( أمساء العائالت الكربى مبدينة طهطا فيقول : )) ومنهم ويذكر علي ابشا يف ))

 بيت من مشايخ عرب جهينة يسمى بيت الكشكي, وهو بيت عمدهتا إىل اآلن, ويف الوقت نفسه
 مت مجاعات جهينة أخرى من اجلزيرة العربية تباعا, ويف عصور متأخرة, واستقرت يف نواحقد

 اء البطون اليت تنتمي إليها, وبرغم من حتضر اجلهنيني مجيعاً,خمتلفة, وعرف بعضها أبمس
 واستقرارهم يف أحناء البالد, وختليهم متاماً عن مظاهر احلياة البدوية, وخاصة بعد إلغاء النظام

 م, فقد ظلت جتمعهم روابط القرىب, واملصاحل1960بلي يف احملافظات غري الصحراوية سنة الق
 ت.املشرتكة, ووحدة الذكراي

 
 جهينة يف السودان

 يعد اجلهنيون أحد األقسام الرئيسية الثالثة اليت تنقسم إليها القبائل العربية يف السودان وهي :
 أواًل : جمموعة القبائل اجلعلية.



 جمموعة القبائل اجلهنية. اثنياً :
 اثلثاً : الكواهلة.

 اجلهنية األرومة القحطانية يف السودان. وبينما متثل القبائل اجلعلية األرومة العداننية, متثل القبائل
 وقد امتدت مواطن اجلعليني يف أواسط السودان من دنقلة مشاال إىل أراضي الدنكا يف اجلنوب

 هذا احملور املمتد من الشمال إىل اجلنوب وإذا ابتعدوا عنهالشرقي, وكان انتشارها على طول 
 ملصدر األصلي.شرقاً وغرابً فإن ذلك يكون على هيئة فروع متصلة اب

 أما موطن اجلهنيني فقد وزعت بني شرق السودان وغربه من حوض العطربة شرقاً إىل أقاصي
 جرة القبائل اجلهنية الغربيةدارفور غراب, وتعد هجرة القبائل اجلهنية الشرقية مستقلة عن ه
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 الشمال الشرقي وهناك من يرجح أن معظم القبائل اجلهنية يف شرق السودان وغربه قدمت من
 ندفع البعض اآلخر حنو الغرب, ولكن يغلب أن بعضها, واستقر بعضها يف الشرق بينما ا

 قدم من الشمال الشرقي, وتنقسم القبائل اجلهنية من حيث موطنها على النحو التايل :
 

 أوال : القبائل الشرقية :
 وتضم القبائل اآلتية : وموطنها مجيعا يف أقاليم النيل األزرق والبطانة شرقي السودان,

رفاعية ( : وهي كثرية العدد, واسعة االنتشار, وتعيش على جانيب النيل رفاعة ) أو الشعبة ال -1
 األزرق, وعلى األخص يف النصف اجلنويب إىل الرصريص.

 وينقسم الرفاعيون إىل شطرين, أحدمها يف الشمال واآلخر يف اجلنوب, وقد استقر الشماليون يف
 عنهم, بينما ظلت هناك قرى هم يف كثري منها أعداد غري قليلة من عناصر غريبةقرى يشارك

 أخرى كثرية تقصر على الرفاعيني, وهم ميارسون األنشطة املستقرة كالزراعة والتجارة, أما
 اجلنوبيون فتغلب عليهم حياة البداوة, وكثريًا ما يغلب عليهم اسم ))جهينة(( وليس ) رفاعة (

 جلنوبيون من حيث موطنهم إىل شعبتني :وينقسم هؤالء ا
 فاعة الشرق, ويقيمون شرق النيل األزرق. والثانية : رفاعة الغرب.األوىل : ر 

 ويطلق على كل من هاتني الشعبتني اسم األسرة واليت ظلت حتكمها زمنا طويال, فيقال لألوىل
 عشرة قبيلة صغرى ) انس أيب جن ( ولألخرى ) انس أيب روف ( وتضم رفاعة بصفة عامة أربع



 والطوال, واهلاللية, وبين حسن, وبين حسني, وجهينة (( وتعيش مثل : )) القوامسة, والعركيني,
 القبيلة األخرية اليت حتتفظ ابسم )) جهينة (( يف اجلنوب الغريب من البطانة, ابلقرب من اجملرى

 األسفل لنهر رهد.
 ( وقد تركز أبناؤه حول حلفاية امللوك وقد تفرعت من القوامسة قبيلة أخرى ) العبد لألب

 حبري, ووزعت مجاعات منها على ضفاف النيل األزرق بني رفاعة واخلرطوم, حيثواخلرطوم 
 حترتف الزراعة والرعي, وتنتسب ) العبد لألب ( إىل رجل يدعى )) عبد هللا مجاع (( الذي

 كان العضد األكرب لتلك( وأتسيس مملكة سنار و 1أسهم يف القضاء على )) مملكة سواب (()
 يل, وكان أصله من قرى شرقي خانق سبلوقة وظلت قرى عاصمة لهاململكة يف األقليم الشما

                      
يقول الناسخ بن غنيم : الصحيح أهنا ابأللف )) مملكة سواب (( : وليست ابلتاء املربوطة, وقد  -1

, وإن كان أحدهم ال حيسن ضبط اللغة, فضالً نقل قوله هذا بعض اجلهالء بتصرف وسرقة واضحة
 تقدمعن ال

 لكتابه َتريخ جلهينة !! وهلل يف خلقه شؤون.
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 وخللفائه مدة من الزمن, مث انتقل مقرهم إىل حلفاية امللوك وظلت أسرته تتوارث احلكم يف مملكة
 ألمراء العبد لألب ) منجل ( . سنار, وكان اللقب الرمسي

 د لألب جمرد زعماء للشعبة الشمالية من رفاعة, بل كانوا كذلك حكاما إقليميني,ومل يكن العب
 هلم السلطة الكاملة على مجيع القبائل اليت تعيش يف الشطر الشمايل ومملكة سنار .

 اللحويون : ويعيشون يف البطانة. -2
 يرة حول بلدة حصاحيصا.احللويون : ويعيشون يف اجلز  -3
 العوامرة. -4
 ارنة.العم -5
 الفادفية. -6
 اخلوالد. -7

 وتعيش هذه القبائل األربعة األخرية يف اجلزيرة, وتغلب عليها حياة الرعي, وإن كانت متارس



 بعض الزراعة.
 الشكرية : ويعيشون يف أقليم البطانة. -8

 
 من كردفان :اثنيا : قبائل تعيش يف اجلهات الشرقية والوسطى 

 دار حامد : -1
ة حتيا حياة البداوة, وتتعيش من رعي اإلبل, غري أن القسم األكرب منها استقر يف وكانت هذه القبيل

 منطقة اخلريان مشايل األبيض, وقد تفرع منها قسمان صغريان يعيشان عيشة البداوة, التحق
 أحدمها ابلكباشني واآلخر ابلكواهلة.

 
 بنو جرار : -2

ث كانوا هم واحلمر أعظم القبائل, اليت تنافس م فيما مضى شأن كبري يف كردفان ودارفور, حيوكان هل
 الكبابيش يف النصف الشمايل من كردفان إىل حدود النوبة, غري أهنم اضطروا للرحيل عن

 دارفور, فعاشوا يف أقليمني حمدودين يف كردفان, األول ابلقرب من النيل األبيض, حيث
 واسط كردفان, حيث يرعون اإلبلى كثرية ميارسون فيها الزراعة, واألخرى يف أيستقرون يف قر 

 وصغار املاشية.
 
3- 
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 الزايدية :
 وكان أوطاهنم فيما مضى موزعة بني دارفور وكردفان, وكان أكثرهم املقيمون يف دارفور, ولكن

 اضطرت للحاق إبخواهنم يف كردفان, وصار أكثرهم رعاة إبل ابلقرب مننسبة كبرية منهم 
 موطن دار حامد.

 
 ة :البزع -4

 وهي قبيلة صغرية العدد, يتصل نسبها ببين جرار, وهلا قرى تنتشر يف إقليم الصمغ شرقي كردفان



 وجنوب بلدة أم دم, ومنها شعبة ترعى اإلبل غريب كردفان.
 
 الشنابلة : -5

 , متارس األوىل رعي اإلبل يف إقليم دار حامد والكواهلة بينما حتيا األخرى حياة أكثروهم شعبتان
 را على النيل األزرق, وقد أندمج بعضهم يف قبيلة احلمر, وأكتسبوا ثروة كبرية من اإلبلاستقرا

 كما انضم فريق منهم إىل الكبابيش ومن الراجح أن هناك صلة قرابة بينهم وبني الشنابلة الذين
 يعيشون يف الضفة الشرقية للنيل بصعيد مصر, والذين تنسب إليهم قرية )) عرب الشنابلة ((

 ز أبنود مبحافظة أسيوط.مبرك
 
 املعاليا : -6

 وتعد من أكرب قبائل فزارة, وكانت أوطاهنا موزعة بني دارفور وكردفان, وكان أكثرهم يقيم
 ر بعضهم يف الرحيل إىل اجلنوب, حىتيف دارفور, ولكنهم فضلوا النزوح إىل كردفان, واستم

 ال دارفور, ويف أواخر احلربجاوزوا الزريقات, مث أخذت مجاعات منهم يف العودة إىل مش
 العاملية األوىل, وتنظم أوطاهنم يف الغرب من دار حامد كما أن بعضهم يعيش يف مركز النهور

 ل, وإن كان مجاعات منهمواألبيض والدلنج وأم روابة, وظل يغلب اسلوب حياهتم رعي اإلب
 لشرقي من دارفورقد استقرت يف القرى, بينما اشتغل البعض اآلخر برعي البقر ابجلنوب ا

 واجلنوب الغريب من كردفان.

(1/36) 

 

 اثلثا : قبائل تنتشر يف كردفان ودارفور :
 وإن كان لبعضها أوطان أخرى يف غري هذه املنطقة, وهذه القبائل هي :

 ية :الدوحي -1
 ويعيش بعضهم يف إقليم النيل األزرق, وتغلب عليهم حياة االستقرار ويتعيشون من الزراعة, غري

 أن نسبة كبرية منهم متارس رعي اإلبل يف أواسط كردفان, حيث يصاحبون الكواهلة, وينتقلون
 معهم.

 



 املسلمية : -2
 أطلق أمسهم على أحدويسمى كثري منهم أنفسهم ابلبكرية, وهم يعيشون يف اجلزيرة حيث 

 يف مراكزها وعلى ضفيت النيل األبيض وقد استقر معظمهم ومارسوا الزراعة ومنهم شعبة
 البطانة, حتيا حياة البداوة.

 
ر : -3  احلاما

 بفتح احلاء وامليم, وهي تتألف من الشعب الثالث اآلتية : )) العساكرة, والدقاقمة, والغريسية ((
 ىل عهد قريب يرأس كل منها انظر خاص, وإن كانت مجاعاتوكانت هذه الشعب املستقلة إ

 م حبث جعلت1928د أعيد تنظيم احلمر من سنة خمتلفة منها تعيش أحياانً يف قرية واحدة, وق
 سلطة قبيلة عليا تتمثل يف الشيخ األكرب للقبيلة يطلق عليه )) انظر عموم احلمر (( إىل جانب

 وقد أدى هذا إىل متاسك القبيلة, وتوطيد التعاونوجود انظر لكل من هذه الشعب الثالث, 
 الغربية لكردفان على حدود دارفور بني شعبها, ويعيش احلمر بشعبهم الثالث يف األطراف

 ومعظمهم يتعيش من الزراعة, ومجع الصمغ من أشجارة, وإن كان بعضهم ال يزال يرعى
 واداي وإىل ما بعد حدود السودان اإلبل, ويف مشال دارفور جمال لرعاية اإلبل , وهو ميتد إىل

 الغربية,
 واحملاميد, والنوايبة, وجتاورهم يف أوطاهنم ويف هذا اإلقليم بطون من قبائل جهينة منهم : املاهرية,

 الشمالية وحدات أخرى من جهينة مثل : العريقات, والعطيفات.
 
 الكبابيش : -4

 ودان ( وأكثرها عددا, كما أهنم ميتلكونوتعد من أعظم قبائل األابلة ) أي رعاة اإلبل يف الس
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 نهم جنوابً على ختوم البقارة, وقد استوعبتمن الضأن أضعاف ما ميتلكون من اإلبل, ومتتد مواط
 تلفة مثل الفونج سكان السودان القدامى, والبجة والنوبة, ولكنتلك القبيلة عناصر أخرى خم

 الكثرة العظمى من الكبابيش تنتمي إىل أصول عربية جهنية خالصة, وال تكاد نسبة اجلماعات
 تعدادها.% من 30غري العربية اليت أندجمت فيها تتجاوز نسبة 



 
 احملاميد. -5
 املهارية. -6
 املغاربة. -7
 البقارة. -8

 وا بذلك الشتغاهلم برعي البقر, وال يطلق هذا االسم على القبائل األخرى اليت ترعى البقروقد مس
 بل ختتص به هذه القبيلة اجلهنية اليت تعيش يف جنوب كردفان ودارفور وحترتف رعي البقر, وميتد

 ء من جهة الغرب إىل جوار حبرية تشاد أي إىل إقليم وادي وبرنو,موطن البقارة هؤال
 

 لبقارة يف كردفان :ومن ا
 أ : بنو سليم : ويعيشون على النيل األبيض, ومتتد أوطاهنم إىل كاكا أي إىل حدود قبائل

 الشلك.
 .ب : أوالد محيد : ويعيشون مشايل تقلى, وجنوب أم رابة, أي أول أقاليم كردفان, من الشرق

 رة ميال إىل االستقرار,ج  : اهلبانية : ويعيشون إىل اجلنوب من بلدة الرهد, وهم أكثر البقا
 ويعيش بعضهم يف دارفور.

 د : احلوازمة : ويعيشون مجيعا يف دارفور, وهم قبيلة كثرية العدد.
 تسمىه  : املسريية واحلمر : بفتح احلاء وسكون امليم, وكانت هاَتن القبيلتان قبيلة واحدة 

 سريية احلمر (( مث كثر احلمر)) املسريية (( مث انقسمت إىل قسمني )) املسريية الزرق و )) امل
 فانفصلوا يف قبيلة خاصة يف أوائل القرن التاسع عشر, وال تزال أوطاهنا متجاورة. ومن القبائل

 ظمها يف دارفورالشديدة القرابة من املسريية, وتعد فرعا منها مستقال )) الثعالبة (( ويعيش مع
 إىل جوار من يعيش فيها من املسريية .

 
 دارفور : ومن البقارة يف
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 الرزيقات : -أ 
وتقع أوطاهنم يف أقصى اجلنوب الشرقي من دارفور؛ وينقسمون إىل ثالثة أقسام هي : ) املاهرية؛ 

 ؛ والنوايبة( وهي ثالث قبائل تكونت من احتادها الزريقات .واحملاميد
 اهلبانية : -ب 

 ويعيش معضمهم يف دارفور؛ والباقون ف كردفان .
 التعايشية : -ج 

 وهم جياورون اهلبانية؛ ويعدون أقرب قبائل البقارة نسباً إليهم؛ ومنهم عبد هللا التعايشي خليفة
 ن قوم هؤالء إىل أم درمان ليتخذهم سنداً لُه؛ ويقدرحممد أمحد املهدي؛ وقد جلب آالفاً م

 ألف حمارب بنسائهم وأطفاهلم( فسيطروا على 24شا عدد من جلب منهم بنحو )سالطني اب
 جهات هامة مثل: دنقلة؛ مث عاد كثري منهم إىل دايرهم بعد انتهاء عهده بينما بقيت أعداد صغرية

 بيض؛ ويف كثري من املدن الرئيسية .منهم يف مديرية كسال وسنار؛ وعلى النيل األ
 بنو هبلة : -د 

 ون التعايشة؛ وهلم فروع فيما وراء احلدود الغربية للسودان؛ حيث تعيش فروع منوهم جياور 
 قبائل جهينة أخرى؛ معضمها يف واداي .

 اهلواوير : -ه  
 من قبيلة )اهلوارة(يعترب بعض النسابة اهلواوير من القبائل اجلهنية ابلسودان؛ وهم يف احلقيقة 

 تد أنساهبا وروابطها القبلية إىل بالد املغرب؛ وقداملعروفة ابلصعيد األعلى يف مصر؛ واليت مت
 نزحت مجاعات متتالية منهم إىل السودان يف عصور خمتلفة؛ وقد يرجع اهلواوير إىل القبائل

 ة؛ اليت تنتمي إليهااجلهنية؛ إىل ما يراه بعض النسابة من انتمائهم إىل األرومة القحطاني
 جلعليني الذين ينتمون إىل األرومة العداننية :جهينة؛ فهي أقرب إىل اجلهنيني منهم إىل ا

 
 ويقول األستاذ محد اجلاسر يف حبونه عن جهينة : من أهم املراجع وأوفاها اليت كتبت عن

 ت يف أعايلدراسا» جهينة يف مصر والسودان هو الدكتور : عبد اجمليد عابدين يف كتابه: 
 لة جهينة؛ وهم مجاعات يسكنون قربيف اشارته عن العركيني يف جمموعة قبي« وادي النيل 

 اجلزيرة بني النيل األبيض واألزرق؛ ومنهم فئات ما زالوا بقرب السودان؛ وأقدم من عرف عنهم
 من العركيني يف َتريخ السودان؛ كانوا يف أوائل القرن العاشر اهلجري .

 لواء الزعامة الروحية يف السودان منهم :وأول من محل 
 م( وهو جد مجاعة أيب حراز يف1550مقبل بن انفع العركي )عاش حوايل  الشيخ دفع هللا بن -1
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 يف اجلزيرة؛ يقول عنه الدكتور ضيف هللا مؤلف كتاب الطبقات : ونسبه مشهور ابلعركي؛ نسبة
 (.1إىل عرك قبيلة مشهورة )

ن يف نشر الثقافة والده اخلمسة : محد النيل؛ وعبد هللا؛ وحممد؛ وأيب بكر؛ واجملذوب؛ هلم شأوأل
 اإلسالمية يف السودان؛ ويف منطقة اجلزيرة بنوع خاص.

 م( ولد ابلنيل األبيض؛ وتلقى العلم يف1530الشيخ حممود بن حممد العركي )عاش حوايل  -2
والشيخ مشس الدين اللقاين؛ مث ارسل الفونج يف طلبه من األزهر على يد الشيخ الناصر اللقاين؛ 

 40ه قصرًا يعرف اآلن بقصر حممود؛ ابلقرب من النيل األبيض ووفد عليه مصر؛ وملا قدم بىن ل
 ألف طالب؛ وانتشرت العلوم على يديه؛ وعلم الفقه على مذهب اإلمام مالك .

 م( وكان أحد أجداده من1570ايل الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن انفع العركي )عاش حو  -3
 أنشأ الشيخ )بلدة الفقراء( يف اجلزيرة يف السودان؛اأِلشراف الذين تصاهروا إىل العركيني؛ وقد 

 وتوارث أحفاده تعاليم الدين يف هذه البلدة إىل اليوم .
 

 وندرك أن جهينة قد دخلت السودان يف موجات متعددة وانتشرت إىل الشرق حيث بالد البجة
 عرة حىت زعزعوهااحل البحر األمحر؛ وكان هلا أثر قوي على مملكة النوبة الشمالية ومملكة املوس

 وأزالوها؛ ودخلت جهينة إىل أطراف بالد الزنج كما يقول ايب أايس؛ وبالد الزنج هي بالد
 الصومال يف اصطالح العرب القدماء؛ ومن الثابت أهنا انتشرت يف الصومال.

 
 شعراء من جهينة :

 ازهلا ينبع ومنازلانت تعيش قبيلة جهينة يف بالدها يف شبة عزلة وإخالد إىل السكون؛ وجهينة منك
 أخرى؛ ولعلنا نقول أن عزلة القبيلة هي اليت سببت قلة املروي من شعر شعرائها املتقدمني؛ ومع

 ل هوذلك ففي كتب األدب جمموعة من الشعر منسوبة إىل قبيلة جهينة؛ وما نقدمه يف هذا الفص
 الطبعة القادمة من هذاكل ما عثران عليه؛ ولعلنا نعثر على شعر شعراء أخرين مستقباًل فنضمنه 

 املؤلف مبشيئة هللا :
 

 الشاعر : سلمة بن احلجاج اجلهين :



 ومن مشاهري شعراء قبيلة جهينة الشاعر سلمة بن احلجاج اجلهين؛ الذي أورد البحرتي يف محاسته
 يقول فيها:له هذه املقطوعة اليت 
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يْنارُدايْ ناُة لو عالمِت غاداةا جينا على أضمامنا وقد اج  توا
 

ْينافقالوا ايا آل هُبثاة إذ لقوان فقلنا: احسنو قاواًل جُ   ها
 فلما أن تالقينا وثُبنا جنحنا للكالكل وارمتينا

 فلما مل نادع قوساً وسهما مشينا حنوهم، ومشوا إلينا
 تأللؤ مزنة زافت ألخرى إذا حجلوا أبضياف ردينا

 شددان شدٍة فقتلت منهم ثالثة فتية ورميُت ف اْينا
ينا  وشدوا مثلها أخرى علينا فجروا مثلهم، وراماوا ُجوا

 رماح حمطمات وابنا ابلسيوف قد احنينافآبوا ابل
 وابتوا ليلهم وهلم ُأحاُح ولو خفَّْت لنا اجلرحى سرْينا

 
 وهذه القصيدة قاهلا ي وقعة جرت بينهم وبني بين سليم؛ ولعلنا جند على منط هذه القصيدة

 ر آخر من جهينة وهو : عبد الشارق بن عبد العزى اجلهين؛قصيدة أخرى منسوبة لشاع
 بو متام يف ديوان احلماسة وهي من املنصفات :أوردها أ

 أال حييت عنا اي ردينا حنييها وإن كرمت علنا
 ردينة لو رأيت غداة جينا على أضمامنا وقد اجتوينا

 فأرسلنا أاب عمر ربيئا فقال أال انعموا ابلقوم عينا
 منهم عشاء فلم نغدر بفارسهم لدينا ودسوا فارسا

 السيل نركب وازعينا فجاؤا عاراب بردا وجينا كمثل
 تنادوا اي لبهثة إذا رأوان فقلنا أحسنوا ضرابً جهينا
 مسعنا دعوة عن ظهر غيب فجلنا جولة مث ارعوينا

 فلما أن توقفنا قليال أخننا للكالكل فارمتينا



 ومشوا إلينا فلما مل ندع قوساً وسهماً مشينا حنوهم
 ثأللؤ مزنة برقة ألخرى إذا حجلوا أبسياف ردينا

 وا شدة أخرى فجروا أبرجل مثلهم ورموا جويناوشد
 وكان أخو جوين ذا حفاظ وكان القتل للفتيان زينا
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 فآبوا ابلرماح مكسرات وأبنا ابلسيوف وقد احننينا
 فباتوا ابلصعيد وهلم أحاح ولو خفت لنا الكلمى سرينا

 
 متقاربتان معىًن ووزانً؛ وإن كانتا خمتلفتني يف بعض األبيات؛ فلرمبا قلد أحد وجند القصيدتني

 الشاعرين اآلخر؛ وال عيب يف ذلك .
 

 الشاعر : هالل بن سدوس اجلهين :
 من شعره :

 وحسوة حزن متزرهتا ورددت يف الصدر منها غليال
 خلوت بنفسي فعاتبتها وقلت هلا ويك صربا مجيال

 ى وأال تلبث إال قليالأهتا أهنا تبتلوأنب
 

 الشاعر : العالء بن موسى اجلهين :
 من شعره :

 أتعرف دارا بني رضم وأمهد ملي تعف غري نؤى وموقد
 ومن شعره :

 مضاض غدرت احلب واحلب صادق وللحب سلطان يعز اقتداره
 غدرت ومل أغدر وللعهد موثق وليس فىت من ال يقر قراره

 كبدي حىت متكن انرهملت ابلذي دعا  إذا جاءين ليل متل
 ابيت أقاسي النجم والليل دامس وللنجم قطب ال يدور مداره



 إذا غاب مل أشهد وكان حمله حملي وداري حيثما كان داره
 إذا هاج ما عندي ألول عهده عالء اشتعال ما يطاق استعاره

 
 ويقول يف قصيدة أخرى :

 يلهرقية قليب تباين صدعه وللحب مين شاهده ودل
 يضنيه والوصل واصل فهل لك أن يلقى اخلليل خليله رأيت اهلوى
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 ومن شعره :
 أصون اهلوى والطرف مين كامت وال يعلمون الناس إذ ذاك داءه

 ا وماءهسوى أنين قد فزت منك بنظرة جترعت عذاب احلب منه
 

 ويقول :
 كتمت اهلوى حىت إذا شب واستوت قواه أشاع الدمع ما كنت أكتم

 فلما رأيت الدمع قد أعلن اهلوى خلعت عذاري فيه واخللع أسلم
 فيا ويح نفسي وكيف صربي على اهلوى وقليب وروحي عند من ليس يرحم

 وانهدة الثديني قلت هلا اتكي على الرمل يف ضجعة مل توسد
 سم هللا امرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما مل أعودفقلت على أ

 يذ رضاب املسك كاملتشهدفما زالت يف ليل طويل مثلما لذ
 فما ازددت منها واتشحت مبرطها وقلت لعيين اسفحا الدمع من غد

 فقامت تعفى ابلرداء مكاهنا وتطلب شذرا من مجان مبدد
 

 ومن شعره :
 داءلئن كان عديلة ذات بث فقد علمت أبن احلب 

 أمل تنظر على تغيري جسمي واين ال يزايلين بكاء
 ى الكالم وانكشف الغطاءواين لو تكلفت الذي يب لعف



 إذا العذري مات حبتف أنف فذاك العبد يبكيه راثء
 يريد املرء أن يعطي مناه وأيىب هللا اال ما يشاء

 
 تياهبم له بقصيدة أمساهاوقال شاعران العالء بن موسى لرجل جاء يشكو من افرتاء الناس عليه واغ

 ) أوضاع مقبولة ( يقول فيها :
 ا اهلوى وتبينواقل لألانم تيقنوا ودعو 
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 فلرب سهم قاتل يرمى به من يؤمن
 ولرب حب صادق يعيا به من يلعن
 ما للقلوب تقرحت أنوارها ال تفطن

 غرقوا أبكدر جلة متحو العقول وتسجن
 هاموا على حبر الظنون لغريه مل يركنوا

 انموا على سرور من األوهام مل يتمعنوا
 واإن قام فيهم ثعلب يدعوا تراهم أمن
 وإذا أَتهم مرسل من رهبم مل يؤمنوا

 انلوا على خري الربية إنه يتكهن
 ا ميشي وئيدا هنيوالليث فيهم حينم

 
 الشاعر : سعيد بن عقبة اجلهين :

 سعيد بن عقبة اجلهين شاعر من ينبع؛ عاش يف العصر الذي عاش فيه عبد هللا بن احلسن يف القرن
 ذكره يف األغاين كما ورد ذكره يف مقاتل الطالبني أكثر الثاين للهجرة يف قرية سويقة؛ وقد ورد

 وحيدي يف كتاب البصائر والذخائر؛ ومساه شداد بن عقبة؛من مرة؛ وأورد ذكره أبو حيان الت
 وهو سعيد بن عقبة؛ كما ورد يف األغاين؛ ومقاتل الطالبني؛ ومعجم ما استعجم؛ وقد أملح األستاذ

 د ينبع عن ذلك؛ وله قصيدة مطولة رائعة؛ أورد البكري يفالبحاثة محد اجلاسر يف كتابه بال
 توحيدي أوردها كاملًة.معجمه سبعًة من أبياهتا؛ ولكن ال



 وقال سعيد بن عقبة: نزلت بطحاء سويقة فاستوحشت خلراهبا إىل أن خرج ضبع من دار عبد هللا
 بن احلسن فقلت :

 رإين مررت على داير فأحزنين ملا مررت عليها منظر الدا
 وحشاً خرااب كأن مل تغن عامرة خبري أهل ملعتاد وزوار

 نبا سويقة أخباٌر ألخيارال يبعد هللا قوماً كان جيمعهم ج
 الرافعني لساري الليل انرمهوا حىت يؤم على ضوء من النار

 
 وأوردها أبو حيان التوحيدي يف كتاب البصائر والذخائر؛ كما مسى الشاعر شداد بن عقبة
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 سعيد كما يف األغاين؛ ومعجم ما استعجم للبكري؛ ومقاتل الطالبيني؛ وقال :وهو 
 ا منظر الدارإين مررت على دار فأحزنين ملا مررت عليه

 وحش خالء كأن مل يغن ساكنها ملعتفني وقطان وزوار
 من لألرامل واأليتام جيمعهم شىت املوارد من جلس وأكوار

 مة الضيف واملسكني واجلارمأوى الغريب وساري الليل معتسفاً وعص
 هبا مساكن كان الضيف أيلفها عند التنسم من نكباء مهمار

 أخرايت الليل من مارفيها مرابط أفراس ومعتلج وحامل 
 فيها معامل إال أهنا درست من واردين ونزال وصدار

 مث اجنلت وهي قد ابدت معاملها ألقى املراسي فيها وابل سار
  من البلى بعد سكان وعماروخاوايت كساها الدهر أغشيةً 

 جار الزمان عليها فهي خاشعٍة طورين من رائح يسري وأمطار
 يض القرى إذ جفت عنه يد القاريفغاضت العني ملا عيل جمرعها ف

 ودارت األرض يب حىت اعتصمت هبا واصطك مسعي بعرفان وانكار
 حىت إذا طال يوم ما يفارقين ما أوجع القلب من حزن وتذكار

 انصراف القلب وانكشفت عمياء قلب شراء النم مهجار وحان مين
 ال يبعد هللا حياً كان جيمعهم مندى سويقة أخياراٌ ألخيار



 لني إذا ما الثقل اعدمهم جادت أكفهم ابجلود مدرارالباذ
 الرافعني لساري الليل انرهم حىت جييء على سدر من النار

 ها الساريوالقائلني له أهاًل مبرحبًة جل يف انفساح ورحب أي
 والضامنني القرى يف كل راكدة فيها سديف شظااي َتمك واري

 معثار واملدركني حلوماً غري عازبة والناهضني جبد غري
 والعاطفني على املوىل حلومهم حىت يفيء حبلم بعد ادابر

 والعائدين إذا ضنت بداوهتا أم الفصيل فلم تعطف ابدرار
 ار قدر أيساروالناشرين إذا ما شتوة مجدت فلم حيس بن

 واملانعني غداة الروع جارهم بكل أجرد أو جرداء خمطار
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 والرافعني صدور العيس العبة تبغي اإلله حبجاج وعمار
 على حراجيج اظالع معوذة ترمي الفجاج بركبان وأكوار

 أمسي حلزنكم وكل شيء مبيقات ومقدار فليتين قبل ما
 فرادى حتت أحجار لفت علي شفاه القرب يف حدث على املنون

 ومل أر العيش يف الدنيا ومل يرين ومل جيئين أبنياب وأظفار
 ومل أفض عربات من مواكلة على كرمي بسفح الواكف اجلاري

 
 ا نطرب إليها وحنلق مع شاعرانحني نقف على هذه القصيدة جند فيها األصالة الشعرية؛ مما جيعلن

 ربت سويقة ينبع النخل يف زمان الطالبينييف وصفه الدقيق؛ وإن قيلت هذه القصيدة حني خ
 فلعلها تذكرين وتعيدين إىل الوراء حني اشتعلت احلرب العاملية األخرية؛ وشلت حركة احلياة

 ض املدن اجملاورة؛ وغادريف ميناء ينبع فشملت الينبعني حبره وخنله وهجرها ساكنوها إىل بع
 يبحثون عن احليا؛ ولكن احلياة تغريت؛ ينبع البحر يومها ساكنوها إىل بعض املدن اجملاورة

 وبدأ أكسري )!( احلياة يعود إىل الينبعني حبره وخنله يف هذا العصر الذهيب الزاهر؛ ونعود إىل
 شاعران سعيد بن عقبة اجلهين حني يقول يف هذا البيت :

 ريب وساري الليل معتسفا وعصمة الضيف واملسكني واجلاريمأوى الغ



 ا وال نشك يف أن الكرم يتجلى أبصالته احلقيقية يف تلك الربوع؛ وإنفال نكرة يف قوله هذ
 كان أبحدهم خصاصة إستدان وأكرم ضيفه وقدمه على أسرته.

 
 ظهره؛ والذي قيلورحم هللا شيخ جهينة الشيخ سعد ابن غنيم الذي كان ميثل العريب بكرمه وم

 من أمره فذبح هلم مطيته؛ ورحم عنه : أنه حدث ذات مرٍة أن حلَّ عليه ضيوف؛ وكان يف ضائقة
 ( .1هللا شاعران سعيد بن عقبة اجلهين رمحة األبرار )

 
                      

جهينة يف  . يقول الناسخ بن غنيم : هو الشيخ سعد بن حممد بن غنيم املرواين اجلهين؛ أمري قبائل1
أخبار ومقطعات من األشعار؛ ذكرانه اجلزيرة العربية؛ من مشاهري فرسان اجلزيرة العربية؛ وله نوادر و 

 يف غري هذا املوضع .

(1/46) 

 

 الشاعر : عمرو بن مرة اجلهين :
 ى هللاذكر وفد جهينة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ قال ابن سعد : ملا قدم رسول هللا صل

 مه أبو روعةعليه وسلم املدينة وفدى إليه عبد العزى بن بدر بن معاوية اجلهين؛ ومعه أخوه أل
 وهو ابن عم له؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد العزى: أنت عبد هللا؛ وقال أليب

 م بينروعة : أنت روعت العدو إن شاء هللا؛ وقال من أنتم ؟؟؛ قالوا: بين غيان؛ قال: أنت
 رشدان؛ وكان واديهم يسمى غوى؛ فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رشدا .

 
 ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جبلي جهينة األشعر واألجرد : مها من جبال اجلنةوق

 وال تطؤمها فتنة؛ وخط هلم مسجدهم وهو أول مسجد خط ابملدينة؛ وجاء من رجال جهينة
 ين وقال: كان لنا صنم كنا نعظمه؛ وكنت سادنه؛ فلما مسعت عن رسولعمرو بن مرة اجله

 سلم كسرته وقدمت إليه؛ فأسلمت وشهدت شهادة احلق وقلت :هللا صلى هللا عليه و 
 شهدت أبن هللا حق وأنين الهلة األحجار أول َترك

 ومشرت عن ساقي االزار مهاجرا إليك أجوب الوعث بعد الدكادك



 ا وولدا رسول مليك الناس فوق احلبائكألصحب خري الناس نفس
 

 ة بن نصر بن مالك بن غطفان؛ وهووعمرو بن مرة بن عبس بن مالك بن احلارث بن رفاع
 صاحب الرحز املعروف :

 اي أيها الداعي ادعنا وابشر وكن قضاعياً وال تنزر
 حنن بنو الشيخ اهلجان األزهر قضاعة بن مالك بن محري

 يف احلجر املنقوش حتت املنرب النسب املعروف غري املنكر
 

 انتهى
 وحسبنا هللا ونعم الوكيل

 ي العظيموال قوة إال ابهلل العل
                      

 قال الناسخ : بقي من الكتاب وريقات قليله؛ مل يتم إكماهلا .
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