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يقول اإلمام الشافعي :

حبكم
يا �أهـل بيت ر�سول اهلل
ُ
ٌ
فر�ض من اهلل فـي القر�آن �أنـزل ُه
				
أنكم
كفاكم من عظيم القدر � ُ
ُ
من مل ِّ
ي�صل عليكم ال �ص ــالة ل ُه
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اإلهداء
�إىل من بذال الغايل والنفي�س فـي تربيتي
	�إىل من علماين منذ نعومة �أظفاري
	�إىل من �أمرين اهلل بربهما
	�إىل والدتي العزيزة رحمها اهلل و�أ�سكنها ف�سيح جناته
	�إىل والدي العزيز حفظه اهلل و�أطال اهلل فـي عمره على طاعته
�أُهدي بحثي هذا عرفان ًا باجلميل
					

املؤلف
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شكر وتقدير
�أتقدم بال�شكر اجلزيل والثناء العطر لكل من �شجعني �أو �ساندين �أو وقف
بجانبي فـي �إجناز هذا الكتاب ،ولكرثتهم حفظهم اهلل �أكتفي ب�شكرهم العام،
و�أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفقهم فـي الدنيا والآخرة و�أن يجعل ما قدموه
يف موازين ح�سناتهم� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

				

املؤلف
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مقدمة مربة اآلل واألصحاب

احلمد هلل الذي �شرح �صدور �أهل الإ�سالم حلب �أهل البيت اتباع ًا لل�سنة وارتياح ًا لها،
و�أمات نفو�س �أهل الطغيان بالغلو فيهم بعد �أن متادت يف نزاعها وتغالت يف ابتداعها،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له العامل بانقياد الأفئدة باحلب وامتناعها ،املطلع
على �ضمائر القلب يف افرتاقها عن �أهل البيت واجتماعها.
ون�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله ،الذي انخف�ضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها،
وات�صلت بذريته و�أتباعه �أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها� ،صلى اهلل عليه وعلى
�آله و�صحبه و�سلم ،الذين ك�سروا جيو�ش الكفر وفتحوا ح�صون قالعها ،وهجروا يف حمبة
داعيهم �إىل اهلل ال�شحناء ومل يعاودوها بعد وداعها ،وحفظوا على �أتباعهم �أقواله و�أفعاله
و�أحواله حتى الحت املحبة بني الآل والأ�صحاب ،ومل ي�شك يف حمبتهم وثنائهم على بع�ضهم
�إال الزائغ بال ارتياب.
�أما بعد:
وجوب حب �أهل البيت:

قال اهلل تبارك وتعاىل:
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ(((.

عم ًال بهذه الآية الكرمية نحر�ص على خدمة �أهل البيت ،التي ُتكن �صدورنا لهم �أثمن
احلب و�أودعه ،و�أ�شرف التقدير و�أرفعه ،بيد �أننا ر�أينا خطوط ًا حمراء انتهجها كثري من
�أرباب الأفكار بني غلو وانحدار� ،إال �أن �أهل الإ�سالم ي�سلكون الو�سطية فحبهم لأهل البيت
غري ممزوج بالطعن وال مزخرف بالغلو ،فهم ب�شر مثلنا لهم من اهلل ما لنا وعليهم ما
علينا ،غري �أن اهلل ك َّرمهم بن�سب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم ،ولذا عليهم
((( �سورة ال�شورى الآية (.)23
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جميع ًا �أن يعملوا وال يتكلوا و�أن يجتهدوا وال يركنوا ،و�أن يجتمعوا وال يتفرقوا ،و�أن يلوذوا
باالجتماع على مائدة التعارف.
فقوم تتناهى معرفتهم عند �أول جد لهم لفي جادة غري مهدوفة و�سبل غري
معروفة ،حتى انفتح بذلك الباب لقوم يتاجرون بالن�سب ال�شريف ف�صار يباع وي�شرتى
– مع الأ�سف – للح�صول على العمامة املن�شودة التي ُتدر الربح الكثري والنعيم الوثري ،لذا
كان لزام ًا على �أهل البيت حق ًا �أن مي�سحوا هذا الغبار عن الثوب حتى يتم بها�ؤه ويظهر
�ضيا�ؤه.
والنقل والعقل ي�ستنكران �أي�ض ًا على قوم يغالون يف �أهل البيت �إىل حد امل�شاركة هلل يف
الأعمال والأقوال ،فالعبادة ال تكون �إال هلل ،كما قال �سبحانه :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ (((.
دالالت املحبة:

ومن دالالت حبنا لأهل البيت قامت مربة الآل والأ�صحاب بالتعاون مع م�ؤلف هذا
الكتاب – وفقه اهلل – بطباعة هذا العر�ض ال�سريع اللطيف لبع�ض الن�سل ال�شريف ،ولعل
يف ذلك �أب�سط مظاهر الوفاء لآل البيت الأطهار من خالل االهتمام بذريتهم ،ت�أو ًال لقول
احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :أذكركم اهلل يف �أهل بيتي� ،أذكركم اهلل يف
�أهل بيتي� ،أذكركم اهلل يف �أهل بيتي»((( ،وقوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :كل �سبب ون�سب
منقطع يوم القيامة �إال �سببي ون�سبي»(((.
ومن قبل ذلك كله ت�أو ًال لقول الباري َّ
جل وعال :ﱫﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﱪ((( ،
�أي �أن مبغ�ضك يا حممد هو الأبرت الذي ال عقب له املنقطع ذكره .وهذه الآية نزلت يف �أحد
امل�شركني حني قال لقري�ش :دعوا حممد ًا ف�إنه �أبرت ،ف�إذا مات انقطع عقبه.
((( �سورة الأنعام الآية «.»162
((( �صحيح م�سلم )2408( -36 :باب من ف�ضائل علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
((( رواه الطرباين :املعجم الكبري رقم .)44/3( 2633 :من حديث زيد بن �أ�سلم ،واملعجم الأو�سط برقم:
 .5606ويف م�صنف عبد الرزاق برقم  .10354و�سنن البيهقي الكربى برقم  .)64/7( /13171و�صححه
الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة برقم.2036 :
((( �سورة الكوثر الآية «.»3
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ولعل يف ت�أويل هذه الآية واحلديث الذي �سبقها �أعاله داللتني وا�ضحتني على �أن توثيقنا
لهذه الأن�ساب ال�شريفة هو من قبيل الإعجاز القر�آين والنبوي الذي من خالله ثبت توا�صل
هذا الن�سب ال�شريف �إىل يوم القيامة �إن �شاء اهلل.
ويف النية �إن �شاء اهلل �أن تتواىل حلقات هذه ال�سل�سلة املباركة «�سل�سلة ذرية �آل البيت
وح ْ�س ُب «�آل معافى» ومن قبلهم «�آل بركات» �أن يكون للمربة
الأطهار» فور توفرها للمربةَ ،
�شرف البداية ب�أن�سابهم الكرمية،وقد �س ُّنوا بذلك �سنة ح�سنة ،لهم – �إن �شاء اهلل� -أجرها
و�أجر من تبعهم �إىل يوم القيامة.
تنويه :

ومربة الآل والأ�صحاب �إذ ت�سعد بامل�ساهمة يف هذا العمل ف�إنها تعتذر �سلف ًا عن �أي خط�أ
– �إن ورد فيه – حيث �إن الكمال هلل وحده ،والع�صمة فقط ل�سيد اخللق �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،فامل�ؤلف نح�سبه بذل جهده وا�ستفرغ و�سعه ،فله جزيل ال�شكر وعظيم الأجر على
حله وترحاله من �أجل جمع هذا الكتاب الذي �أبدى لنا طرف ًا من هذا الن�سب ال�شريف.
وح�سبنا يف املربة الرعاية والت�شجيع لإ�صدار مثل هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة املباركة
�إن �شاء اهلل دون تدخل يف تفا�صيل الأن�ساب وامل�شجرات التي ما وثقت �إال بناء على اجتهاد
امل�ؤلف م�شكور ًا.
ون�س�أل اهلل �أن نكون من الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه
و�أن يجعلنا من املخل�صني الهادين املهتدين املحبوبني املُحبني
و�أن يكرمنا ب�شفاعة نبيه امل�صطفى ور�سوله حممد املجتبى
و�أن يح�شرنا مع �آله و�أ�صحابه �أعالم الهدى وم�صابيح الدجى
د .عبداملح�سن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف
رئي�س جمـل�س �إدارة مبـرة الآل والأ�صحـاب
			
غرة رم�ضان املبارك  1430هـ
					
� 22أغ�سط�س 2009م
		
دولة الكويت
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الرديني
املعافا بن
آل
معرفة األرشاف آل املعافا بن الرديني
الوايف يف
املخترص

15

تنويه وبيان
لعل من نافلة القول �أن من مظاهر حمبتنا وتقديرنا لآل البيت �أنه ال تكتمل �صالتنا
الفري�ضة والنافلة على ال�سواء �إال بال�صالة والتربيك عليهم.
ولقد اهتمت مربة الآل والأ�صحاب يف الكويت بتوثيق ن�سب ذرية �آل البيت الأطهار مود ًة
للمت�أخرين منهم ووفا ًء للمتقدمني ،ونحن يف هذا الإ�صدار نقدم ملحة عن ن�سب بع�ضهم،
حيث ينتهي عمود ن�سبهم �إىل �سيد الآل والأ�صحاب املتقدمني منهم واملت�أخرين عن طريق
�سبطه احل�سن �سيد �شباب �أهل اجلنة ر�ضي اهلل عنه �آخذين يف احل�سبان واالعتبار
ال�ضوابط التالية:
-1نرحب بكل ما يردنا من �أن�ساب �آل البيت الكرام طاملا كانت �صحيحة �شاملة لكل
�أفراد املجموعة املنتمية �إليها �سواء كانت عائلة� ،أو فخذ ًا ي�ضم عائالت عدة� ،أو �أي طبقة
من طبقات الأن�ساب التي يختلف حجمها من حيث عدد املنت�سبني �إليها.
وبهذه املنا�سبة ن�ؤكد �شاكرين لكل من �آل بركات و�آل املعافا يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة على ثقتهم باملربة وعلى �إ�سناد �شرف �إ�صدار هذين الإ�صدارين لها.
وبالتحديد �إىل كل من ال�شريف طارق بن غالب بن عيد من �آل بركات وال�شريف علي
بن حممد بن �أحمد �أبو اخلري معافا م�ؤلفي �أول حلقتني من �سل�سلتنا املباركة�« :سل�سلة
ذرية �آل البيت الأطهار».
وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا للأخ ال�شريف عبد اهلل بن حممد �آل ح�سني رئي�س مربة ال�سادة
الأ�شراف يف الكويت على اقرتاحه ملربة الآل والأ�صحاب �آنذاك لتبني كتاب �آل بركات
والذي تلقفت املربة اقرتاحه فور ًا يف حينها.
-2بعد الفتوحات الإ�سالمية يف عهد اخللفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،انت�شر
�آل البيت الأطهار – كغريهم من عرب اجلزيرة – يف �سائر الأم�صار ،بل وفـي �سائر
البيئات يف البلد الواحد ،وتنا�سلوا حتى يومنا هذا ،فتنوعت واختلفت لغاتهم ومذاهبهم
وجن�سياتهم يف بالد معي�شتهم ،ورغم �أن �أكرثيتهم �سكنت احلا�ضرة ،لكن بع�ضهم دخل يف
�أحالف مع بع�ض القبائل العربية يف البادية ح�سب ظروفهم و�أحوالهم ،وال يكاد يخلو بلد
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من بالد امل�سلمني اليوم �إال وي�ضم عدة �أ�سر منهم من خمتلف ال�شرائح االجتماعية ،ولكن
مرجع ن�سبهم واحد.
ونحن �إذ نركز يف هذه ال�سل�سلة على بع�ضهم لن�ؤكد �أننا نحفظ الود واملحبة لكل �أ�سر �آل
البيت يف البالد العربية والإ�سالمية ،ولكننا ال منلك الإمكانات الكافية للإحاطة باجلميع
يف العامل الإ�سالمي.
ولعل يف �إ�صدارنا املتوا�ضع هذا حافز ًا لأ�صحاب االهتمام املماثل �أن ي�صدروا ما ي�شبه
هذا الإ�صدار يف بالدهم ،ليتداعوا �إىل جمع ال�شمل املبارك ،ويتعاونوا على الرب والتقوى،
ويكونوا الأ�سوة احل�سنة لأبناء جمتمعاتهم م�ستلهمني هدي جدهم امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وهدي �آله و�أ�صحابه �أجمعني ،ويف ذلك تكليف لهم وت�شريف يف الوقت
نف�سه بعيد ًا عن التعايل والتفاخر غري املحمود.
-3رائدنا يف هذا الإ�صدار الإخال�ص لوجه اهلل تعاىل والوفاء لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم من خالل �إكرام �آله الأكرمني ،ونحن نتحرى �أن يكون هذا التوثيق لأن�سابهم
الكرمية �صورة من �صور التكرمي لهم ،ونرب�أ ب�أنف�سنا – ف�ض ًال عن �آل البيت الكرام – بل
ونرب�أ �إىل اهلل تعاىل من �أي عر�ض زائل من �أعرا�ض هذه الدنيا الفانية با�سمهم ،واهلل
على ما نقول �شهيد ،ومن اجتهد ف�أ�صاب فله �أجران ومن اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر ،فح�سبنا
املبادرة وفتح الباب للتوثيق املرجعي املنهجي ،واهلل �سبحانه وتعاىل ويل التوفيق وهو يتوىل
ال�سرائر ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ(((.
-4ملا كان التوثيق – ح�سب تقديرنا املتوا�ضع – هو �أدنى مراتب التكرمي ،ف�ست�سعى
مربة الآل – يف م�شروعاتها القادمة �إن �شاء اهلل – �إىل توثيق ما تي�سر لها من �أن�ساب بقية
الع�شرة املب�شرين باجلنة مبتدئني ب�أن�ساب البكريني والعمريني والعثمانيني – ما تي�سر لها
ذلك.
وملا كانت �أن�ساب �آل البيت الكرام خمدومة بالقدر الكافـي لتوثيق ما تي�سر عنهم يف
بلد �إ�سالمي ،ف�إننا �سنحاول البد�أ بتوثيق ما تي�سر لنا من �أن�ساب البكريني والعمريني
كل ٍ
((( �سورة غافر الآية «.»19
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والعثمانيني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة �أو ًال حيث �أنها مظنة ا�ستقرار ذرية �سائر
املهاجرين «القر�شيني» والأن�صار ،مع اال�ستعانة بالن�سابني الثقات ذوي العلم واالخت�صا�ص
واملراجع املعتربة يف هذا الفن.
وهي حماولة ن�س�أل اهلل تعاىل فيها التوفيق وال�سداد ،ويكفينا منها املبادرة وال�سعي،
م�ستلهمني يف ذلك قوله تعاىل :ﱫ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﱪ (((.
ونهيب بهذه املنا�سبة بكل �أ�صحاب االهتمام امل�شرتك يف هذا الباب لأن يوجهوا �إخوانهم
يف مربة الآل والأ�صحاب �إىل امل�صادر واملراجع وامل�شجرات املعنية باملو�ضوع والتي ثبت لنا
من خالل التجربة املبدئية �صعوبة احل�صول عليها.
د .عبداملح�سن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف
رئي�س جمل�س �إدارة مربة الآل والأ�صحـاب

((( �سورة النجم الآية «.»41-39

18

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

الرديني
املعافا بن
آل
معرفة األرشاف آل املعافا بن الرديني
الوايف يف
املخترص

19

تقريظ

العـالمة الرشيف حممد أمحد عيه معافـا
َّ
(((
كبري األرشاف املعافني بالبديع والقريف
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد :
لقد جاءتني مذكرة من علي بن حممد بن �أحمد �أبواخلري املعافا فاطلعت عليها
ووجدتها �صحيحة من جميع الأطراف .
و�إنني �أ�شكر علي بن حممد �أبواخلري املعافا على هذا العمل  ،و�أكرث اهلل من �أمثاله .

				
				

ال�شريف حممد �أحمد ع َيه املعافا
حرر يف 1428/10/14هـ

((( هو العلاَّ مة ال�شريف حممد بن �أحمد بن عيه املعافا من مواليد قرية البديع عام 1345هـ ن�ش�أ يف زمن
كانت فيه �إمكانيات العلم حمدودة ولكن ذلك مل مينعه من االجتهاد يف طلب العلم ،بل اجتهد وثابر
يف طلب العلم يف �أماكن �شتى ،بد�أ بقراءة القر�آن على يد ال�شيخ عبداهلل بن حممد احل�سني ،ثم �سافر
�إىل �صنعاء و�أخذ العلم هناك على يد جمموعة من �أهل العلم ،ثم عاد �إىل وطنه و�أخذ التوحيد والأ�صول
والفرائ�ض على يد ال�شيخ عبداهلل القرعاوي وال�شيخ نا�صر خلوفه وال�شيخ حافظ احلكمي ،ثم �سافر �إىل
مكة املكرمة لطلب العلم و�أخذ بع�ض العلوم على يد جمموعة من �أهل العلم ،ثم عاد �إىل وطنه ودر�س بعد
ذلك على يد ال�شيخ حممد عقيل وال�شيخ علي بن �أحمد عي�سى مبدينة جازان وال�شيخ هادي بن علي مطيع
وال�شيخ �أحمد بن ح�سن عاك�ش حتى ت�ض َّلع يف جميع العلوم ،عني مدر�س ًا باملدر�سة ال�سلفية العلمية ب�ضمد
وعندما �ضمت املدر�سة ال�سلفية �إىل وزارة املعارف انتقل للعمل ع�ضو ًا يف هيئة الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر يف حمافظة �أبي عري�ش وعمل بها �إىل �أن �أحيل �إىل التقاعد ،قال عنه ال�شعفي يف فرجة النظر
(مت�ض َّلع يف العلوم ال�شرعية والعربية والفقه و�أ�صوله بل يعد من العلماء الأفا�ضل ال ميل املذاكرة وال
متل من جمال�سته يحب جمال�س الذكر والعلماء بيني وبينه كمال الألفة وال�صداقة جلامع القرابة يزورنا
ونزوره بني �آونه و�أخرى وهو �أكرث منا يف املوا�صلة ويعد كبري�أ�سرة �آل املعافا بالبديع ،ولديه مكتبة تزخر
بالكتب النفي�سة كالتف�سري واحلديث والفقه واللغة العربية والتاريخ وت�ضم جانب ًا منها الكتب املخطوطة
النادرة التي تهتم برتاث املنطقة و�أن�سابها يحفظ كثري ًا من �أ�شعار العرب القدمي واحلديث).
للتو�سع �أكرث انظر :فرجة النظر (�ص )137 -136وك�شف النقاب (�ص )88وبهجة الزمان (�ص)78
برتقيمي.
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الرشيف حييى بن حييى بن أمحد اخلواجي
ً (((
عميد متقاعد عضو جملس منطقة جازان سابقا
احلمد اهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سولنا ونبينا حممد عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم.
�أما بعد  :لقد اطلعت على ر�سالة بعنوان (املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل
املعافا بن الرديني)وقد كانت قراءتي للر�سالة على عجالة لكني وجدتها قد اكتملت من
جميع اجلوانب التاريخية  -ح�سب اجتهاد الكاتب  -وقد كانت خمت�صرة و�شاملة يف ن�سب
الأ�شراف �آل املعافا ال�سليمانيني بقلم الكاتب املجتهد ال�شريف �أبو حممد علي بن حممد
بن �أحمد �أبواخلري املعافا ووجدتها ح�سب معلوماتي القليلة يف الأن�ساب ب�أنها �شاملة وكاملة
بذل فيها جهد وبحث الي�ستهان به ،وتتحدث عن �أن�ساب الأ�شراف ،ومنها ن�سب الأ�شراف
�آل املعافا ال�سليمانيني و�إين �إذ �أقدِّ ر هذا اجلهد اجلبار يف �إخراجه بهذه ال�صيغة اجليدة،
والتي تدل على عمق البحث يف املراجع وجمعها وكتابتها و�إخراجها بهذا الإخراج الذي
ي�ستحق عليه ال�شكر اجلزيل ،و َّفقه اهلل ملا يحبه وير�ضاه ،وجعل ماق َّدمه يف ميزان ح�سناته،
ونطلب منه املزيد من البحوث و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .
عميد متقاعد
						
يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي
					
((( هو العميد متقاعد ال�شريف يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف بن حممد بن ح�سني اخلواجي ،ينتمي �إىل
و�شب،
الأ�شراف �آل مهار�ش بن ح�سني اخلواجي ،ولد يف حمافظة �أبوعري�ش عام1364هـ ،وفيها ن�ش�أ َّ
تخ َّرج من كلية امللك فهد الأمنية عام 1387هـ ،وح�صل على دبلوم �إداري من بريطانيا تعادل املاج�ستري
كما ح�صل على الكثري من الدورات التدريبية ،عمل مدير ًا لإدارة العمليات بحر�س احلدود بجازان ثم
م�ساعد ًا لقائد حر�س احلدود بجازان ،عمل كذلك مدير ًا لإدارة العمليات بحر�س احلدود مبكة املكرمة،
ثم م�ساعد ًا لقائد حر�س احلدود مبكة ،ثم عمل قائد ًا حلر�س احلدود مبنطقة تبوك ،عمل ع�ضو ًا يف جمل�س
منطقة جازان لفرتتني متتاليتني �أنيطت به الكثري من الأعمال �سواء يف منطقة جازان �أو خارجها ،يتَّ�صف
بالتوا�ضع اجلم واخللق الرفيع ولني اجلانب ،وهو من خرية �أبناء منطقة جازان ،له منزلة عظيمة ومكانه
كبرية بني �أهله وع�شريته ،وله من الأبناء حممد و�أكرم و�أنور ويا�سر وعبد العزيز ،بارك اهلل فيه ،وكثرَّ
من �أمثاله.

آل املعافا بن الرديني

21

تقريظ

الشيخ الرشيف إبراهيم بن محادي حييى زويل
(((
قايض املحكمة العامة بحيل
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد :
لقد اطلعت على ر�سالة بعنوان (املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن
الرديني) وبدرا�ستها وجدتها ر�سالة ممتازة وممتعة وتتحدث عن الأ�شراف �آل املعافا
مبنطقة جازان ،والتي قام بجمعها وتنظيمها ال�شريف علي بن حممد بن �أحمد �أبواخلري
جهد ُي�شكر عليه و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقه يف الدنيا والآخرة،
املعافا  .ويف احلقيقة �أنه قام ببذل ٍ
و�أن يو ِّفق اجلميع ملا فيه �صالح هذه الأمة وفالحها �إنه ويل ذلك والقادر عليه وال�سالم.
قا�ضي املحكمة العامة بحلي
ال�شريف �إبراهيم بن حمادي زويل
1428/9/27هـ

((( هو ال�شيخ ال�شريف ابراهيم بن حمادي بن يحيى بن علي بن �أحمد بن زويل املعافا من مواليد حمافظة
�ضمد بتاريخ 1370/12/6هـ در�س املرحلة االبتدائية يف حمافظة �ضمد ثم التحق باملعهد العلمي بجازان
وح�صل على املتو�سطة والثانوية ثم التحق بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ودر�س بها �أ�صناف ًا
من العلوم ال�شرعية والأدبية ،وقد تخ َّرج منها حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية لي�سان�س �شريعة �إ�سالمية
مالزما قا�ض ًيا عن غري رغبته يف رئا�سة حماكم منطقة جازان
بتقدير جيد جد ًا وذلك عام 1393هـُ ،عني
ً
ثم قا�ض ًيا يف حمكمة �ضبا ثم قا�ض ًيا يف حمكمة حلي والزال �إىل �إعداد هذه الرتجمة ،يت�صف بالتوا�ضع
أياد بي�ضاء يف عمل اخلري يف خدمة قبيلته وع�شريته ،بارك اهلل فيه وكرث من �أمثاله
واخللق اجلم وله � ٍ
قال عنه ال�شعفي املعافا يف فرجة النظر" وهو ممن حمل ر�سالة الق�ضاء ال�صعبة و�أداها �إن �شاء اهلل على
الوجه املطلوب ميتاز ف�ضيلته بالدقة والن�شاط واحلر�ص على �إجناز ق�ضايا املراجعني ،وهو من �أهل الذكاء
والفطنة� ،أخالقه �أخالق العلماء العاملني" للتو�سع انظر :فرجة النظر� :ص( )19 -18وك�شف النقاب:
�ص( )85بهجة الزمان� :ص( )69برتقيمي.
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تقريظ

الرشيف حسن بن حييى بن عبده املعافا
(((
عقيد متقاعد و عضو جملس منطقة جازان
احلمد هلل وبعد :
لقد َّ
اطلعت على ر�سالة بعنوان (املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا ابن
الرديني) ر�سالة خمت�صرة يف ن�سب الأ�شراف �آل املعافا ال�سليمانيني بقلم ال�شريف �أبو
حممد علي بن حممد ابن �أحمد �أبو اخلري املعافا ،وبالإطالع عليها وجدتها ر�سالة �شاملة
كاملة تتحدث عن جميع الأ�شراف �آل املعافا ،وهي ر�سالة ممتازة للباحثني واملهتمني يف
هذا املجال ( جمال الأن�ساب ) وتعترب مرجع كامل للأ�شراف �آل املعافا؛ لذا نقدم �شكرنا
للأخ امل�ؤرخ وهذه جهود طيبة منه وله منا جزيل ال�شكر والتقدير.
		
		

ال�شريف  /ح�سن بن يحيى بن عبده املعافا
عقيد متقاعد وع�ضو جمل�س املنطقة

((( هو ال�شريف ح�سن بن يحيى بن عبده بن حممد بن عبداهلل بن ح�سني بن فاخر املعافا من مواليد بلدة
الظبية عام 1370هـ ن�ش�أ يف حجر والده فف َّرغه للدرا�سة منذ �صغره ،ح�صل على ال�شهادة االبتدائية من
مدر�سة الظبية ،ثم ح�صل على الكفاءة املتو�سطة من معهد �صامطة العلمي ،ثم ح�صل على ال�شهادة
الثانوية من معهد �إمام الدعوة بالريا�ض عام 1392هـ  ،التحق بعد ذلك مبعهد اجلوازات ودر�س به �إىل
�أن تخرج ُ ،عني بعد ذلك يف جوازات منطقة الريا�ض ،ثم ابتعث من قبل وزارة الداخلية �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية لدرا�سة العلوم البولي�سية يف جامعة فلوريدا بوالية فلوريدا الأمريكية ح�صل بعدها على
درجة البكالوري�س عام 1403هـ  ،عاد �إىل وطنه وعني برتبة مالزم �أول يف وزارة الداخلية انتقل �إىل العمل
مبنطقة جازان مدير ًا للقوى العاملة ثم مدير ًا لإدارة الرتحيل ثم مديرا ً جلوازات منطقة الطوال ثم
م�ساعد ًا ملدير جوازات منطقة جازان ل�ش�ؤون العمليات وقد و�صل �إىل رتبة عقيد وبقي على هذا العمل �إىل
�أن �أحيل �إىل التقاعد ،ثم ُعني بعد ذلك ع�ضو ًا يف جمل�س منطقة جازان وال زال �إىل �إعداد هذه الرتجمه
قال عنه ال�شعفي يف فرجة النظر" :ميتاز بالذكاء والفطنة واللباقة والعقل الراجح وح�سن �إدارة الأمور
بالأ�سلوب الأمثل حيث �أدار �أكرث من جهة بكل جدارة وجد ون�شاط وعفة ونزاهة و�سمعة طيبة �إىل جانب ما
يتمتع به من �أخالق فا�ضلة و�صفات حميدة" ن�س�أل اهلل له التوفيق .للتو�سع انظر فرجة النظر (�ص،)220
وك�شف النقاب (�ص ،)90بهجة الزمان (�ص )132برتقيمي.
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تقريظ

الشيخ الرشيف حسني بن حممد بن أمحد معافا
(((
تربوي متقاعد
احلمد اهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى �آله الطاهرين
املط َّهرين و�صحابته الأكرمني ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
�أما بعد :
قال تعاىل ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ(((.
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قيل :يا ر�سول اهلل من �أكرم النا�س ،قال� :أتقاهم
قالوا :لي�س عن هذا ن�س�أل ،قال يو�سف نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن خليل ،اهلل قالوا :لي�س
عن هذا ن�س�أل ،قال فعن معادن العرب ت�س�ألون؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف الإ�سالم
�إذا فقهوا((( ف�إن اهلل تعاىل قد حكم ب�أن الأكرم هو الأتقى ولو �أنه ابن زجنية ،والعا�صي
والكافر حمطوط الدرجة ولو �أنه ابن نبيني ،فقد جعل تعارف النا�س غر�ض ًا له يف خلقه
�إيانا �شعوب ًا وقبائل ،فهو ِعلم جليل رفيع به يكون التعارف ،وجعل جزء ًا منه ال ي�سع �أحدً ا
جهلهَ ،ومن جهله فهو ناق�ص الدرجة يف الف�ضل ،ومنه ما هو فر�ض كمعرفة ن�سب الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ومعرفة �أن اخلالفة ال جتوز �إال يف ولد فهر بن مالك بن الن�ضر،
رحم حم َّرمة ليتجنب ما يحرم عليه من
ومعرفة الإن�سان �أبيه و�أمه وكل َمن يلقاه ٍ
بن�سب يف ٍ
((( هو ال�شريف ح�سني بن حممد بن �أحمد معافا من مواليد حمافظة �ضمد عام 1376هـ  ،در�س املرحلة
االبتدائية يف مدر�سة �ضمد االبتدائية ،ثم وا�صل درا�سته �إىل �أن نال �شهادة �إمتام معهد �إعداد املعلمني
وعني بعدها مدير ًا ملدر�سة القمري  ،ثم وا�صل درا�سته اجلامعية بعد ذلك والتحق بجامعة الإمام
بجازانُ ،
فرع �أبها ودر�س بها �إىل �أن تخ َّرج منها حا�ص ًال على لي�سان�س �شريعة �إ�سالمية عام 1404هـ  ،عمل معلماً
يف عدة مدار�س �إىل �أن طلب التقاعد املبكر عام 1419هـ من حفظة كتاب اهلل عز وجل له ق�صائد جميلة
�ألقاها يف �أكرث من منا�سبة وله كذلك كلمات جميلة وقيمة ومفيدة يلقيها دائم ًا بعد �صالة اجلمعة يف
جامع ال�شيخ �أحمد ب�شري معافا يف حمافظة �ضمد ،بارك اهلل فيه وكثرَّ من �أمثاله .للتو�سع �أكرث انظر:
فرجة النظر � :ص( ،)256وك�شف النقاب� :ص ( ،)83وبهجة الزمان� :ص( )43برتقيمي .
((( �سورة احلجرات �آية (.)13
((( رواه البخاري :كتاب الأنبياء باب قول اهلل تعاىل  :واتخذ اهلل �إبراهيم خلي ًال  ،ح (.)3175
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النكاح ،و�إن كان َمن يت�صل به برحم يوجب مرياث ًا �أو من تلزمه �صلة �أو نفقة �أو معاقدة
�أو حكم ًا ما ،فمن جهل هذا فقد �أ�ضاع فر�ض ًا واجب ًا عليه الزم ًا له من دينه ،و�أما ما كان
منه فر�ض كفاية فيتعلق مبعرفة �أمهات امل�ؤمنني و�أ�سماء �أكابر ال�صحابة من املهاجرين
والأن�صار ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،ومعرفة ما يفرق به يف �أخذ اجلزية ويف اال�سرتقاق
بني العرب والعجم و�سائر �أهل الكتاب و�أ�ضعاف ال�صدقة فه�ؤالء يت�ضاعف الفر�ض عندهم
يف احلاجة �إىل علم الن�سب ،وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يتكلم يف الن�سب فقال:
نحن بنو الن�ضر بن كنانة((( وكذلك ذكر بني متيم و�شدتهم على الدجال و�أخرب �صلى اهلل
عليه و�سلم �أن بني العنربية بن عمرو بن متيم من ولد �إ�سماعيل ،وكذلك ن�سب احلب�شة
�إىل (�أرفده) ونادى قري�ش ًا بط ًنا بط ًنا عندما نزل عليه قــوله تعاىل ﱫ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﱪ((( وقال علي ر�ضي اهلل عنه � :إذا مل نعرف �أن�ساب الأن�صار مل نعرف �إىل
من نحن وال عمن نتجاوز ،كما روى �أحمد يف م�سنده �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال :ا�ستو�صوا بالأن�صار خري ًا(((.
ويجب معرفة الأن�ساب ملعرفة من حترم عليه ال�صدقة من �آل حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وبهذا ثبت بطالن قول من قال� :إن علم الأن�ساب علم الينفع وجهالة ال ت�ضر ،وقد
قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أنا النبي ال كذب �أنا ابن عبد املطلب )((( وكان �أبوبكر ر�ضي
اهلل عنه وجبري بن مطعم من �أعلم النا�س بالأن�ساب بل من �أكرث النا�س ر�سوخ ًا بجميع
�أن�ساب العرب ،ومن علماء الأن�ساب من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -عمر وعثمان
وعلي ر�ضي اهلل عنهم ثم من التابعني �سعيد بن امل�سيب وابنه حممد بن �سعيد والزهري
ومن �أهل الفقه حممد بن �إدري�س ال�شافعي و�أبي عبيد بن القا�سم بن �سالم وغريهم .هذا
والي�سعني �إال �أن �أقدم �شكري وتقديري للأ�ستاذ علي بن حممد �أبواخلري معافا الذي بذل
كل ما يف و�سعه لتقدمي هذا العمل الفا�ضل النافع الذي يعترب من �أهم العلوم ال�سامية
((( رواه �أحمد يف م�سنده  160/36 :حديث (.)21839
((( �سورة ال�شعراء �آية (.) 214
((( رواه �أحمد يف م�سنده  240/3 :حديث (.)13552
((( رواه البخاري :كتاب املغازي باب قوله تعاىل :يوم حنني �إذا �أعجبتكم كرثتكم ،ح(. )4062
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النابعة من عقيدتنا ،و�إنني على ثقة تامة ب�أن القارئ الكرمي ال ميلك �إال التقدير واالحرتام
ل�صاحب هذا الكتاب �سائلني اهلل عز وجل �أن يجعل عمله خال�ص ًا لوجهه وهو الهادي �إىل
�سواء ال�سبيل.
ال�شريف ح�سني بن حممد �أحمد معافى
					
تربوي متقاعد
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تقريظ

عبد العالم بن عرار الفلقي
(((
مدير التوجيه واإلرشاد بتعليم حمايل عسري
قراءة القامات العالية يف �آفاق الأن�ساب التي احت�ضنتها دفتي مدونة املخت�صر الوافـي
يف ن�سب الأ�شراف �آل املعافا ال�سليمانيني ت�شحذ مداد الرياع فتهتز �سنابل الكتابة ،كيف
�أقف �صامت ًا عندما �أقر�أ هذا املنجز عند ذلك يغدو ال�صمت خيانة يف قراءة مت�أنية
والتق�صي املو�ضوعي
ملفردات ذلك املوجز ف�ألفيته مت�سم ًا باملنهجية والتخطيط الإجرائي
ِّ
املفعم بالعبارة املنتقاة ،وحتري الدقة كنهج اختطه م�ؤلف هذا ال�سفر الوافـي ال�شريف علي
�أبواخلري املعافا ،فهو ن�سل �أ�سرة كرمية و�سليل تربية قومية ونتاج ن�ضاالت قيمية وفكرية
ح�صيفة فال غرو يا �سليل املجد تبز الأقران وتعلو على الأتراب وت�ست�أثر باالهتمام وحتظى
بزكي النعوت ونا�صع الألقاب فعلى �صهوات املثابرة حترز الأجماد.

				
			

ال�شريف عبد العالم بن عرار بن �إبراهيم الفلقي
مدير التوجيه والإر�شاد يف �إدارة تعليم حمايل ع�سري

((( هو ال�شريف عبد العالم بن عرار بن �إبراهيم بن �أحمد بن �شيخني الفلقي من �أعيان قبيلة الأ�شراف
الفالقية ح�صل على درجة املاج�ستري يف علم النف�س من جامعة �أم القرى يعمل حاليا مديرا لق�سم التوجيه
والإر�شاد يف �إدارة تعليم حمافظة حمايل ع�سري كما �أنه ع�ضو يف املجل�س البلدي يف حمافظة حمايل وع�ضو
يف جمل�س احلوار الرتبوي يف �إدارة تعليم حمايل ونائب رئي�س جلنة التنمية ال�سياحية بال�شقيق وع�ضو
جلنة التنمية ال�سياحية يف حمايل ع�سري كما �أن له م�شاركات فعالة يف خدمة املجتمع بارك اهلل فيه وكرث
من �أمثاله.
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الرشيف /عبد العزيز بن محود اخلواجي
(((
شاعر وأديب وإعالمي
ببالغ من االعتزاز والفخر اطلعت على كتاب ( املخت�صر الوافـي ) يف معرفة الأ�شراف
�آل املعافا بن الرديني مل�ؤلفه الأ�ستاذ الباحث ال�شريف علي بن حممد بن �أحمد �أبو اخلري
املعافا والذي �سريى النور قري ًبا.
وقد جت َّلت يف هذا الكتاب روح البحث واجلهد والتميز ودالالت م�ضيئة يف كيفية
حتقيق املعلومة التي تتطلب الغو�ص يف �أمهات املراجع واملخطوطات والوثائق التاريخية
فيما يخ�ص هذه الدوحة الها�شمية املباركة للأ�شراف �آل املعافا بن الرديني ،واعلم �أن
الباحث قد بذل الكثري والكثري من اجلهد والوقت يف التمحي�ص والتدقيق والتث ُّبت يف هذا
الكتاب (اال�ستثناء) ولكن تلك هي �ضريبة العطاء اخلال�ص وروح التحدي للذات للو�صول
ل�شواطئ النجاح يف ظل ظروف و�صعوبات زمانية ومكانية ومعلوماتية �صادفها باحثنا يف
طريق بحثه ولكن بالعزم والت�صميم والإ�صرار و�صل �إىل هذه الن�سخة املجودة والنا�صعة .
و�سرنى جميع ًا �إن �شاء اهلل �أ�صداء هذا الكتاب الرائع حتلق يف ف�ضاء العمل القوي
وامل�ؤ�س�س متجاوز ًا كل خطوط التوقعات لر�ضا املتل ِقي ،وهذه خطوة هامة لهذا الباحث
امل�ؤلف ال�شاب الذي نتمنى له املزيد من التوفيق و�أنا على يقني تام ب�أننا �سرنى يف امل�ستقبل
القريب خطوات �أخرى للتاريخ الها�شمي املجيد يف املخالف ال�سليماين ومنطقة ع�سري .
مع دعواتي له بالتوفيق وال�سداد يف القادم من الأيام
ال�شريف  /عبد العزيز بن حمود بن حممد بن عبد اهلل اخلواجي
		
((( هو ال�شريف املنيف احل�سيب الن�سيب عبدالعزيز بن حمود بن حممد بن عبداهلل اخلواجي ولد يف
ال�شعبني برجال املع يف منطقة ع�سري عام  1389هـ برز يف املجال الإعالمي عمل حمرر ًا متعاون ًا يف �أكرث
من جريدة ويف عام  1410هـ التحق بالعمل يف جريدة البالد ومكث فيها ثالثة ع�شر عام ًا يف �أق�سامها
املختلفة ثم مدير ًا ملجلة جدة التي ت�صدر من لندن ثم رئي�س ًا لتحريرها� ،أديب و�شاعر �أحيا الكثري من
كل من �أبها والطائف
الأم�سيات ال�شعرية يف �أماكن خمتلفة ،ع�ضو يف ثالثة �أندية �أدبية يف اململكة يف ٍ
وجدة ،كما �أنه ع�ضو احتاد ال�صحفيني العرب ،له جمموعتان �شعريتان ،وكتاب خمطوط ،بارك اهلل فيه
وكثرَّ من �أمثاله.
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الشيخ الرشيف عبداهلل بن حييى معاىف
(((
عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام
لآل البيت �شرف ومكانة ،ولن�سبهم علم ودراية،ال يدركها �إال من وف َّقه اهلل لذلك.كيف
ال وهم ينت�سبون لبيت ر�سولنا امل�صطفى ونبينا املجتبى �صلى اهلل عليه و�سلم .وقد اطلعت
الن�سابة الها�شـمي الأخ الفا�ضل الأ�ستاذ � /أبو حممد علي بن حممد
على ما �سطره ال�شريف َّ
�أبو اخلري املعافى يف ر�سالته املعنونة بـ (املخت�صر الوافـي) ولقد �أفاد و�أجاد ،و�أتى باملراد.
عر�ض متميز ،وم�ضمون وا�ضح وم�صادر ووثائق ،وبيان للحقائق� ،أ�شكر الباحث على ما كان
منه من ح�سن و�إح�سان ،وجهد و�إتقان �سائ ًال اهلل له الإعانة وال�سداد ،والتوفيق والر�شاد .
عبدا هلل بن يحيى معافا
					
ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة ع�سري
			
((( هو ال�شريف عبداهلل بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن ح�سني املعافا ولد يف مدينة
�أبها بتاريخ  1403/12/12هـ ن�ش�أ يف حجر والده العالمة يحيى بن علي املعافا فرباه على طاعة اهلل
ومكارم الأخالق ،حفظ القر�آن الكرمي منذ �صغره .در�س املرحلة االبتدائية يف املدر�سة ال�سعودية ب�أبها ثم
التحق باملعهد العلمي ب�أبها ودر�س به �إىل �أن َّ
تخرج منه ،ثم التحق بجامعة امللك خالد ودر�س بها �إىل �أن
تخرج منها عام 1426هـ حا�ص ًال على درجة البكالوري�س تخ�ص�ص �شريعة �إ�سالمية  ،عمل معلم ًا يف املعهد
العلمي ب�أبها مدة  ،قرابة ال�سنة  ،ثم عمل بعد ذلك ع�ضو ًا يف هيئة التحقيق واالدعاء العام وال زال بها
�إىل حال �إعداد هذه الرتجمة ،له �صوت جميل يف قراءة القر�آن الكرمي وله م�شاركات �شعرية و�أدبية رائعة
بارك اهلل فيه وكثرَّ من �أمثاله وهو �أعز �أ�صدقائي ومن �أقرب املقربني �إىل قلبي خاطبني بهذه املقطوعة
من ال�شعر:
" �أبيات خا�صة مني لك ف�أنت عندنا مبنزلة العني من الر�أ�س" :
		�إليك �س ـ ــالمي �أيا ذا ال�صديق 	�إليك املك ــارم يـ ــاذا القيم
جتلت على ثغ ــرك املبت�سم
ففي ـ ــك املح ـ ـ ــامد يا �صـاحبي
		
لأنك رم ــز ًا لت ــلك ال�شي ــم
فكم جلت يف خاطري يا حبيب
		
	�أحبك قلبي بـذاك ان�سجم
�سـ ـ ـ�أبــقى �أردد يف داخ ـ ـ ـ ـل ـ ــي
		
لتبقى من ــار ًا ب�أعلى القمم
دعـ ــائي ب�أن يبقيك ربي لن ـ ـ ــا
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تقريظ

الرشيف أمحد بن عيسى النعمي
(((
باحث ومؤرخ
احلمد هلل وحده وبعد ..
فقد �أطلعني �أخي ال�شريف احلبيب الأ�ستاذ علي بن حممد بن �أحمد �أبو اخلري معافا
كتابه املو�سوم " املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن الرديني " فما �أن
�شرعت يف قراءته حتى انبهرت من خمت�صره فكيف لو مل يكن خمت�صر ًا ،حيث �إبداع
ما دونه ،و�شمول ما كتبه ،وو�ضوح ما �سطره ،عن بني جلدته الأ�شراف �آل املعافا  ،فحق ًا
�أتى على ا�سمه خمت�صر ًا وافي ًا  ،فقد �أبرز اجلانب امل�شرق ت�أريخا خمت�صر ًا ون�سب ًا و�أعالم ًا
للأ�شراف �آل املعافا بفروعهم الثالثة � :آل املعافا  ،و�آل اخلواجي ،و�آل الفلقي ذاكر ًا كل
فرع على حده مف�ص ًال �إ ّياه للقارئ مع مكان �سكناهم م�شري ًا لأبرز �أعالم كل بيت ليزيل
اللب�س ويك�شف ال�ستار عن كل فخذ وبيت �إىل �أ�صله وم�سكنه،ثم ذكر �أ�سماء بع�ض القبائل
التي ت�شابه ا�سم ( املعافا ) مع اختالف الن�سب ،ثم �أنه ترجم ملا يزيد ل�ستني علم ًا مابني
حاكم وعامل ومفتي وقا�ضي ومدر�س من �أعالم هذه الأ�سرة املباركة من القرن العا�شر
وحتى القرن الرابع ع�شر الهجري ،لذا �ألفيته بذل جهد ًا م�ضني ًا ف�أخرج لنا �سفر ًا حميد
املعنى  ،قومي املبنى� ،ساطع الر�ؤيا ،عن الأ�شراف �آل املعافا ،مع خ�ضم م�شاغله والتزاماته
�إال �أننا نراه قد �أبدع يف بحثه فخرج ب�صورة كما قر�أتها وقر�أها غريي وا�ضحة العبارة،
�شيقة القراءة ،فيه الإبداع والرباعة ،وجل ما دونه عزاه مل�صدره مما �أثرى بحثه ح�صافة
وقوة ومنعة من القيل والقال وكرثة ال�س�ؤال .هنيئ ًا للأ�شراف عموم ًا ولآل املعافا خ�صو�ص ًا
((( هو ال�سيد �أحمد بن عي�سى بن حممد بن علي بن �إ�سماعيل بن ظافر بن �إبراهيم عطيف بن حممد بن
�أحمد بن حممد بن �إبراهيم بن حممد بن علي بن احل�سن بن حممد بن احل�سن بن عبد الرحمن بن
يحيى بن حممد بن عي�سى النعمي ولد عام 1400هـ  ،تلقى تعليمه االبتدائي ثم املتو�سط والثانوي باملعهد
العلمي ب�أبها  ،تخرج من كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين ـ ق�سم ال�شريعة ـ جامعة امللك خالد ب�أبها ،وال يزال
يوا�صل درا�سته العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة ،له مطالعة واهتمام بالرتاث والأن�ساب وله بع�ض الر�سائل
والأبحاث يف ذلك.
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هذا ال�شريف الذي يتوقد حمبة للبحث العلمي ليخدم ع�شريته وبني قومه يف زمن كرثت
فيه �صروف الدنيا وم�شاغلها مما �أن�شغل النا�س بقوت يومهم ومعا�شهم عن هذا الفن الذي
حث عليه ال�شرع احلنيف ،وفق اهلل الباحث وحفه برعايته ،وكلل جميع �أعماله بال�سداد
والنجاح،،،
					�أحمد بن عي�سى حممد ظافر النعمي
يوم اجلمعة 1430/5/20هـ
					

آل املعافا بن الرديني
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تقدمي

الشيخ الرشيف خالد بن أمحد بشري معاىف
(((
قايض املحكمة العامة بصبيا
احلمد هلل رب العاملني ال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني وخري خلق اهلل
�أجمعني حممد بن عبد اهلل وعلى �آله ال ُغر امليامني و�صحبه الطيبني الطاهرين � .أما بعد:
الن�سابة املعروف �أبا حممد علي بن حممد بن �أحمد �أبو اخلري
ف�إن الأخ ال�شريف َّ
املعافا له باع طويل يف معرفة �أن�ساب الأ�شراف عموم ًا ويف ن�سب الأ�شراف �آل املعافا ،على
وجه اخل�صو�ص ،وله م�ؤلفات جيدة ومفيدة خدم من خاللها �أهله وع�شريته �آل املعافا،
وبينَّ قدرهم ومكانتهم ،لقد طلب �إ َّ
يل الأخ ال�شريف �أبو حممد �أن �أقدم لن�سخته املو�سومة
بـ ( املخت�صر الوايف يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن الرديني) ،وقد �أطلعت عليها
فوجدتها نبذة خمت�صرة حاوية جلميع بيوت �آل املعافا ب�أ�سلوب �سهل الفهم على القارئ
تو�صل
مف�صلة تف�صي ًال دقيق ًاَّ .
كافي ًا ملن �أ�شغلته الدنيا عن قراءة املطوالت يف هذا املجالَّ ،
للنتيجة املرجوة من هذا البحث ،مت�صفة بالنهج العلمي ال�صحيح ،من حيث الدقة والأمانة
يف النقل ،مو َّثقة بالأدلة وامل�صادر التاريخية املوثوقة  ..كما �أن امل�ؤلف حفظه اهلل ذ َّيل هذه
((( هو ف�ضيلة ال�شيخ ال�شريف خالد بن �أحمد بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سني
املعافا من مواليد حمافظة �ضمد عام 1388هـ ن�ش�أ يف كنف والده الذي رباه على مكارم الأخالق ،
در�س املرحلة االبتدائية يف حمافظة �ضمد ،ثم التحق باملعهد العلمي ب�ضمد ،ودر�س به �إىل �أن َّ
تخرج
حا�ص ًال على الكفاءة املتو�سطة والثانوية ،ثم التحق بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية فرع �أبها
ودر�س بها �إىل �أن تخرج منها حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية تخ�ص�ص �شريعة �إ�سالمية ،كان ال�ستقامته
وذكائه وفطنته دور كبري يف تر�شيحه من ِقبل �إدارة كلية ال�شريعة ليتوىل الق�ضاء  ،عني مالزم ًا ق�ضائي ًا
يف املحكمة الكربى بجازان بجوار والده الذي كان يعمل قا�ضي ًا يف املحكمة الكربى ،ثم عني بعد ذالك
قا�ضي ًا يف حمكمة تربة ،ثم انتقل قا�ضي ًا يف املحكمة العامة ب�أبي عري�ش ،ثم انتقل قا�ضي ًا يف حمكمة �أحد
امل�سارحة ،ويعمل حالي ًا قا�ضي ًا يف املحكمة العامة ب�صبيا ،وهو من خرية �أبناء �ضمد خلق ًا ودين ًا وا�ستقام ًة،
أياد بي�ضاء على اجلميع ي�سعى يف خدمة
�صادع ًا باحلق اليخاف يف اهلل لومة الئم ،يت�صف بالتوا�ضع وله � ٍ
�أبناء قبيلته بكل ما ميلك ،بليغ مفَّوه حمبوب من ِقبل اجلميع ،له من الأبناء �أحمد وحممد و�أمين ،بارك
اهلل فيه وكثرَّ من �أمثاله .للتو�سع انظر فرجة النظر (�ص ، )278وبهجة الزمان (�ص  )47برتقيمي وتاريخ
الق�ضاء والق�ضاة يف العهد ال�سعودي
.
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الن�سخة بر�سالة �أ�سماها ( ت�شابه بع�ض �أ�سماء الأ�سر والقبائل مع الأ�شراف �آل املعافا )
وهذا ا�ستدراك جميل من امل�ؤلف يجيب عن �س�ؤال قد يتبادر �إىل ذهن بع�ض القراء عن
�سبب ا�ستبعاد تلك الأ�سماء من زمرة قبائل الأ�شراف �آل املعافا ،كما �أنه يدفع من يف نف�سه
�ضعف عن االنت�ساب �إىل الن�سب ال�شريف بغري حق .و َّفق اهلل الباحث ملا يحبه وير�ضاه
وجعل ما َّقدمه يف موازين ح�سناته ،و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
				

القا�ضي باملحكمة العامة ب�صبيا
خالد بن �أحمد ب�شري معافا

آل املعافا بن الرديني
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تقدمي

الرشيف أمحد بن حييى الباصم النعمي احلسني
صاحب كتاب الدرر املنثورة يف سرية آل البيت احلسينية
(((
واحلسنية املشهورة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد بن عبد اهلل وعلى �آله كل ما ذكره
الذاكرون وكل ما غفل عنه الغافلون ،وعدد املدر واحلجر ،وعدد �أوراق ال�شجر ،وكل ما
نزل من ال�سماء من قطر وعدد حبات القطر ،وكل ما زخر موج يف بحر ،وكل ما تعاقب
الليل والنهار وكل ماذكره الأبرار الأخيار ،وكل ما ذر �شارق وكل ما ترى بارق ،اللهم �أبلغه
�صالتي و�سالمي واجعلها مما يبقى من �صالح �أعمايل بعد انقطاع �أيامي ،و�أدخلنا اجلنة
برحمتك يا �أرحم الراحمني مع الذين �أنعمت عليهم من النبيني وال�صديقني وال�شهداء
وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيقا� ،أما بعد :
فقد طلب مني ال�سيد اجلليل ال�شريف الأملعي الأحوذي الكرمي ابن الكرمي الذي ح َّل
يف بني قومه حمل الذروة وال�سنام علي بن حممد ابن �أبو اخلري املعافا �أن �أقدم لر�سالته
املو�سومة بـ ( املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن الرديني ) وقد اطلعت
على الر�سالة فوجدتها كما �أ�سماها �صاحبها خمت�صر �إال �أنه وايف ا�ستوعب فيها �أهل
بيته ،و�أتى فيها بالكثري الطيب ،ومن خالل مطالعتي للكتاب املذكور علمت �أن الرجل قد
((( هو ال�شريف �أحمد بن يحيى البا�صم النعمي ،من مواليد خبت ال�سادة عام 1387هـ ،ن�ش�أ يف حجر والده
فر َّباه على طاعة اهلل واملداومة على اجل ُمع واجلماعات ،تع َّلم يف مدار�س التعليم العام يف بداية حياته ثم
التحق بال�سلك الع�سكري من املهتمني بالتاريخ والأن�ساب والرتاث ،وب�صماته وا�ضحة يف هذا اجلانب،
حيث �إن له م�صنفات وهي:
 -1الغالية من �أخبار القرون البالية .
� -2شذا الأزهار يف �سرية وتراجم �آل البيت .
 -3الدرر املنثورة يف �سرية �آل البيت احل�سينية واحل�سنية امل�شهورة .
 -4ن�سيم الأ�سحار تتمة �شذا الأزهار.
أديب مفَّوه ،و�شاعر خم�ضرم يت�صف بالتوا�ضع واخللق العايل والورع و�صدق احلديث ،بارك اهلل فيه وكثرَّ
	� ُ
من �أمثاله .للتو�سع انظر :معجم م�ؤرخي ،تهامة �ص (.)45
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أ�صبحت
بذل جهد ًا يف التدقيق والتحقيق حتى �أخرجها للنا�س عامة ولأهل بيته بخا�صة ف� َ
بحمد هلل مرجع ًا علمي ًا خا�صة يف �أن�ساب الأ�شراف �آل املعافا ،فن�س�أل اهلل لنا وله التوفيق
والفالح يف الدنيا والآخرة ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل على حممد
وعلى �آله.
				
كتبه العبد الفقري �إىل عفو مواله القدير .
				
�أ حمد بن ال�شريف يحيى البا�صم النعمي احل�سني
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مصابيح الدجى

ق�صيدة �شعرية لل�شاعر ال�شريف عبداهلل بن يحيى بن علي معافـا ع�ضو هيئة التحقيق
واالدعاء العام مبنطقة ع�سري مبنا�سبة �صدور كتاب املخت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف
�آل املعافا:
يا �آل بيت ر�سولنا لكم العال
ً
مكانة
نلتم عز ًا وح�سن
قد ُ
اهلل �أكرب كم تعاىل ذكركم
اهلل �أكرب كم ت�سامى جمدكم
منكم علي واحل�سني كفاكم
ما �أ�سعد الدنيا بقوم قد بدوا
�شرفوا بهدي امل�صطفى وبن�سله
�آل املعافى هم م�صابيح الدجى
هم قوم عز �آل بيت طاهر
هذا وقد جاء (العلي) بخريه
وكتابه (الوافى) تبادى وافيــ ًا
حممد
لكم التحية �آل بيت
ٍ

ولكم عظيم الرب والإح�سان
ن�سب ًا �شريف ًا وا�ضح الربهان
بني العباد ودومنا نكران
ليظل دوم ًا عايل البنيان
�شرف ًا وفخر ًا يا �أوىل العرفان
يف العاملني �أئمة الأزمان
�صلَّى عليه اهلل ذو الغفران
هم كالنجوم ت�ضيئ للأكوان
حا�شاهم من قول ذي بهتان
علم ًا وفهم ًا لي�س يفرتقان
قد جاء باالي�ضاح والتبيان
حمفوفة بال�شيح والريحان
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وهـذه ق�صــيدة �شعرية ثانية لل�شريف �أحمد بن يحيى البا�صم النعمي مبـنا�سبة �صدور
كتاب املخـت�صر الوافـي يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا :
كتاب
بخط املعافـــــا قد �أتانا ٌ

به اللفـــــظ در واملـــــداد عبابا

و�أحتفنـــــا ابن الكرام ب�سفره
ً
ورفعة
وعون ًا وتوفيقــ ًا ونعمى
له العلم �إر ًثا من �أبيه وجده

ف�شكـــــر ًا جزي ًال لل�شريف جوابا
من اهلل ترتى لل�شـــــريف ثوابا
علي وطـــــه ف�ستتـــــم ن�صـــــابا
هـــــم الترب ثم العاملـــــني ترابا

ومن ح�سن ثم احل�سني وجنلهم
ٌ
و�صادق
وباقـــــرنا نعم الإمـــــام

متى �أخط�ؤا ف�صل اخلطاب �أ�صابا

والنن�سى يحيى وامل�سمى حممد

وزيـــــدٌ ومو�سى للمعـــــارف بابا

ٌ
�شارق
�سالمي عليهم كلما ذر

�ســـــالم عليهـــــم رحمـــة وثوابا
ٌ

�أولئك �أعالم الإمامة والهدى

زكى الفـــــرع من �آل النبي وطابا
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املـقدمــة
احلمد اهلل رب العاملني وال عدوان �إال على الظاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد الأمني املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله الطيبني الطاهرين
وعلى �صحابته ال ّغر امليامني ،وعلى من اقتفى �أثره وا�سنت ب�سنته �إىل يوم الدين.
�أما بعد:
ف�إن املعرفة بعلم الأن�ساب من الأمور املطلوبة واملعارف املندوبة ملا يرتتب عليها من
الأحكام ال�شرعية واملعامل الدينية ويتحدد بها انتماء الأ�سر والقبائل واجلماعات وقد حث
عليها �سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله حيث قال ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ(((.
وحث عليها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حيث قال:
َّ
أجل ذلك �شرعت يف جمع �أن�ساب
(تعلموا من �أن�سابكم ما ت�صلون به �أرحامكم)((( ومن � ِ
قبيلة الأ�شراف �آل املعافا لتوثيقها وحفظها يف هذه الر�سالة امل�سماة (املخت�صر الوافـي
يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن الرديني ).
و لتحقيق �سبل التعارف والرتاحم واالجتماع على الرب والتقوى .
وقد قمت بتق�سيم البحث �إىل خم�سة ف�صول هي :
 -1الف�صل الأول :

•
•
•
•
•
•

ف�ضل �آل البيت.
م�شروعية التلقب بال�شريف.
التحذير من ادعاء الن�سب ال�شريف بغري حق.
مقولة النا�س م�ؤمنون على �أن�سابهم.
طبقات �أ�شراف احلجاز.
الأ�شراف ال�سليمانيون.

((( �سورة احلجرات �آية (. )13
((( م�سند الإمام �أحمد :ج.274/ 2
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 -2الف�صل الثاين :

•
•
•
•

الأ�شراف �آل املعافا.
�أعالم من الأ�شراف �آل املعافا واخلواجيني والفالقية.
فروع الأ�شراف �آل املعافا من ذرية يو�سف بن غامن يف الوقت احلا�ضر.
فروع الأ�شراف �آل املعافا من ذرية مكرم بن املعافا يف الوقت احلا�ضر.

 -3الف�صل الثالث :

• الأ�شراف اخلواجية.
• فروع الأ�شراف اخلواجية.
 -4الف�صل الرابع :

• الأ�شراف الفالقية
• فروع الأ�شراف الفالقية يف الوقت احلا�ضر
 -5الف�صل اخلام�س :

• ت�شابه �أ�سماء بع�ض القبائل مع الأ�شراف �آل املعافا
لذا �أرجو �أن يحوز عملي هذا ر�ضا اهلل عز وجل و�أن يجزل اهلل لنا الأجر واملثوبة،
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
الباحث
					
ال�شريف علي بن حممد بن �أحمد �أبو اخلري املعافا ال�سليماين احل�سني
		

آل املعافا بن الرديني

39

فضل آل البيت
لآل البيت منزلة عظيمة ومكانة كبرية فقد ميزهم اهلل عز وجل وف�ضلهم بقرب ن�سبهم
من خري الب�شر و�سيد ولد �آدم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أهل ال�سنة واجلماعة و�سط
بني الإفراط والتفريط والغلو واجلفاء ،فالتقاة من �آل البيت لهم واجب التقدير واالحرتام
و�آل البيت هم من حرمت عليهم ال�صدقة من بني ها�شم بن عبد مناف وهم �آل علي  ،و�آل
عقيل  ،و�آل جعفر ،و�آل عبا�س وقد وردت الكثري من الأحاديث النبوية التي تبني ف�ضل �آل
البيت ومنها:
عن واثل َة ِبن ال ْأ�س َقع ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعتُ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
يقول�( :إنَّ َ
ولد �إ�سماعيل ،وا�صطفى قري�ش ًا من ِك َنا َنة ،وا�صطفى ِمن
اهلل ا�صطفى ِكنا َن َة ِمن ِ
ها�شم)(((.
ها�شم ،وا�صطفانيِ ِمن َب ِني ِ
قري�ش َب ِني ِ
ٍ
وعن عائ�ش َة ر�ضي اهلل عنها قالت( :خرج ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم غدا ًة وعليه ِم ْر ٌط
ُم َر َّحل ِمن َ�شعر �أ�سود ،فجاء احل�سن بن علي ف�أدخلهَّ ،ثم جاء ا ُ
حل�سني فدخل معهَّ ،ثم
ثم قال :ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
علي ف�أدخلهَّ ،
جاءت فاطم ُة ف�أدخ َلهاَّ ،ثم جاء ٌّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱪ )(((.
ومنها حديث َ�سعد بن �أبي و َّقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال( :لمَ َّا نزلت هذه الآي ُة  :ﱫ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱪ دعا ُ
وح�سن ًا
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عل ًّيا وفاطم َة َ
هم ه�ؤالء �أهل بي ِتي)((( .
ُ
وح�سين ًا ،فقال :ال َّل َّ
وح�صني بن َ�سبرْ ة وعمر بنُ م�سلم �إىل
وجاء عن يزيد بن ح َّيان قال( :انطلقتُ �أنا ُ
أيت
لقيت  -يا زيد!  -خري ًا كثري ًا؛ ر� َ
زيد ِبن �أرقم ،فل َّما جل�سنا �إليه ،قال له ُح�صني :لقد َ
َ
لقيت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
يت خلفه ،لقد َ
و�سمعت حدي َثه ،وغزوتَ معه ،و�ص َّل َ
َ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
 يا زيد!  -خري ًا كثري ًا ،حدِّ ْثنا  -يا زيد!  -ما َ�س َمعت من ِ
عهدي ،ون�سيتُ َ
بع�ض الذي كنتُ � ِأعي من
قال :يا ابنَ �أخي ! واهلل ! لقد كبرِ َ ْت ِ�س ِّني ،و َقدُم ِ
((( روى م�سل ٌم يف �صحيحه (. )2276
((( �سورة االحزاب.33 :
((( وروى م�سلم يف �صحيحه (.)2404
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فما ح َّدثتُكم فاقبلوا ،وما ال فال ُت َك ِّلفونيهَّ ،ثم قال :قام
ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم ًا فينا خطيب ًا مباءٍ ُيدعى ُخ ًّما ،بني مكة واملدينة ،فحمِ د
َ
اهلل و�أثنى عليه ،ووعظ وذ َّكر ،ثم قال� :أ َّما بعد� ،أال �أ ُّيها النا�س! ف�إنمَّ ا �أنا ب�ش ٌر يو�شك �أن
ر�سول ر ِّبي ف�أُجيب ،و�أنا ٌ
ي�أتي ُ
تارك فيكم َث َق َلينْ �أ َّو ُلهما كتاب اهلل ،فيه ال ُهدى وال ُّنور ،فخذوا
ورغب فيه ،ثم قال :و� ُ
بكتاب اهلل ،وا�ستم�سكوا به ،فحثَّ على كتاب اهلل َّ
أهل َبي ِتي� ،أُذ ِّك ُركم
اهلل يف �أهل بي ِتي� ،أُذ ِّك ُركم َ
اهلل يف �أهل بي ِتي� ،أُذ ِّك ُركم َ
َ
اهلل يف �أهل بي ِتي ،فقال له ُح�صني:
َومن � ُ
أهل بي ِته يا زيد؟ �ألي�س ن�سا�ؤه من �أهل بي ِته؟ قال :ن�سا�ؤه ِمن �أهل بي ِته ،ولكن �أه ُل
علي ،و� ُآل َعقيل ،و� ُآل جعفر ،و� ُآل
بي ِته َمن ُح ِرم َّ
ال�صدق ُة بعده ،قالَ :ومن هم؟ قال :هم � ُآل ٍّ
ال�صدقة؟ قال :نعم)(((.
ع َّبا�س ،قال :ك ُّل ه�ؤالء ُح ِرم َّ

((( رواه م�سلم يف �صحيحه (.)2408
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مرشوعية ُّ
التلقب بالرشيف
كلمة الأ�شراف هي جمع �شريف ،يطلق ال�شريف يف اللغة على الرجل املاجد � ،أو َمن
هو كرمي الآباء  ،ثم �أُطلق لقب ال�شريف على َمن كان من �آل بيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم.
مقولة (ال�شريف من �شرف نف�سه):

ا�شتهرت هذا املقولة يف جمتمعنا كثري ًا ،والتي تدل على التوا�ضع و�أن ال�شريف من
ابتعد عما ي�سيء �إليه من الأقوال والأفعال التي التليق بامل�سلم احلق ولكن امل�ستغرب �أن
بع�ض عامة النا�س من �آل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا نودي بال�شريف ا�ستنكر ذلك
علم ًا �أن هذا اللقب حق مكت�سب م�شروع ولي�س فيه �أي حمظور �شرعي وقد بينَّ م�شروعية
مي ،ال ُيعلم متى
ذلك الدكتور ال�شريف حامت العوين((( بقوله( :تل ُّق ُب �آل البيت بالأ�شراف قد ٌ
بد�أ� ،إال �أنه كان معرو ًفا من القرن الهجري الثالث .ولي�س يف ذلك ما له عالقة باحلكم
ال�شرعي لهذا اللقب� ،إال ملن �أدخل التل ّقب به يف باب البدع! ف�إنه �إن ق�صد البدعة ال�شرع ّية
التي َ�ش ْر ُطها �أن تكون �أم ًرا يف الدين وبق�صد التع ُّبد ،فهو خمطئ خط�أ وا�ضح ًا ،لأن التل ّقب
بال�شريف من �أمور الأعراف والعادات الدنيو ّية التي لي�ست من الدين ،وال هو عباد ٌة وال
ألقاب �أو
ُيق�صد به العبادة .ولذلك مل يقل �أح ٌد (ال عامل وال جاهل) �إنه ال يجوز �إحداث � ٍ
�أ�سماءٍ �إال لقب ًا �أو ا�سم ًا كان على زمن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وما زال النا�س يتل َّقبون
أن�ساب مل تكن يف زمن ال�سلف ال�صالح ،وال نكري عليهم من
ألقاب و�أ�سما ٌء ل ٍ
وتتج ّدد لهم � ٌ
�أهل العلم ،بل ي�شاركهم يف ذلك �أهل العلم �أنف�سهم ،وال ُو�صفت بالبدعة لذلك .ف�إنكار
دع ّية ،هو البدع ُة يف الفتوى ،والتي مل تكن يف زمن ال�سلف وال
التل ّقب بال�شريف بدعوى ال ِب ِ
اخللف .و�أ ّما �إن �أراد الوا�صف لهذا اللقب بالبدعة البدعة اللغو ّية ،فمعلوم �أنّ ذلك ال عالقة
له ببيان احلكم ال�شرعي .وبنا ًء على ذلك ،من �أن باب الألقاب الأ�صل فيه الإباحة ،كما هي
مباحا.
القاعدة يف الأمور الدنيو ّية ،حتى يقوم الدليل على التحرمي يكون التل ّقب بال�شريف ً
ّ
ي�ستدل
ومع وجود املمتع�ضني الكارهني لهذا التل ُّقب� ،إال �أنيّ مل �أقر�أ بحث ًا علمي ًا م� ّؤ�ص ًال
((( بحث مطول بعنوان "م�شروعية التلقب بال�شريف" للدكتور ال�شريف حامت العوين النموي.
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و�شحة الأد ّلة �إىل درجة
لتحرميه بغري ما �سبق .وهذا الإفال�س يف اال�ستدالل على التحرميّ ،
�صحة ذلك املوقف� .إال �أين قد
عدم الوجودّ ،
مما يكفي لبيان �ضعف هذا الر�أي ،وعدم ّ
�سمعتُ وقر�أت قلي ًال من املقاالت ال�صحف ّية ،ولي�ست بحو ًثا �شرع ّي ًة علم ّية ،لبع�ض الكارهني
لهذا التل ّقب ،فوجد ُتهم يحومون يف كراهيتهم حول معاين ،بنوا عليها موقفهم القلبي جتاه
هذا اللقب وجتاه املتل ّقبني به).
�أقول �أهل العلم يف م�شروعية التلقب بال�شريف(((:

قال ال�سيوطي(((« :ا�سم ال�شريف كان ُيطلق يف ال�صدر الأول على من كان من �أهل
البيت� ،سوا ًء كان :ح�سني ًا� ،أم ح�سيني ًا� ،أم علو ًّيا من ذرية حممد بن احلنف ّية وغريه من
�أوالد علي بن �أبي طالب� ،أم جعفر ًّيا� ،أم عقيل ًّيا� ،أم عبا�س ًّيا .ولهذا جتد تاريخ احلافظ
الذهبي م�شحو ًنا يف الرتاجم بذلك ،يقول :ال�شريف العبا�سي ،ال�شريف العقيلي ،ال�شريف
اجلعفري ،ال�شريف الزينبي .فلما ويل اخللفاء الفاطميون مب�صر ،ق�صروا ا�سم ال�شريف
على ذرية احل�سن واحل�سني فقط ،فا�ستم ّر ذلك مب�صر �إىل الآن.
ا�سي ،ومب�صر
وقال احلافظ ابن حجر يف كتاب الألقاب :ال�شريف ببغداد لقب لكل ع ّب ّ
لقب لكل علوي ،انتهى .وال �شك �أن امل�صطلح القدمي �أوىل ،وهو� :إطالقه على كل علوي،
وجعفري وعقيلي ،وعبا�سي؛ كما �صنعه الذهبي ،وكما �أ�شار �إليه املاوردي من �أ�صحابنا،
والقا�ضي �أبو يعلى الفراء من احلنابلة ،كالهما يف الأحكام ال�سلطانية� ،»...إىل �آخر
الفتوى (((.
ووا�ضح من هذه الفتوى �أنه يرى م�شروع ّية هذا اللقب ،هو ومن �س ّماهم من العلماء.
و�أ ّما ما جاء فيها نق ًال عن احلافظ ابن حجر ،من �أن لقب (ال�شريف) كان ببغداد يخ�ص
العبا�سيني ،فلي�س ب�صحيح .فما زال الطالب ّيون بالعراق وببغداد يتل ّقبون بال�شريف ،ولهم
نقابة الأ�شراف .ولي�س هذا جمال اال�ستدالل لذلك ،لكن مما يدل عليه ،ويدل على ا�ستخدام
العلماء لهذا اللقبُ ،
قول القا�ضي �أبي احل�سني بن �أبي يعلى الف ّراء احلنبلي (ت526هـ)(((:
((( بحث مطول بعنوان (م�شروعية التلقب بال�شريف) للدكتور ال�شريف حامت العوين النموي .
((( فتواه امل�س ّماة بـ(العجاجة الزرنب ّية يف ال�ساللة الزينب ّية).
((( (احلاوي للفتاوي .)33-32/2
((( طبقات احلنابلة (.)456/3
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ري من �أرباب الدين والدنيا ،و�أ�صحاب املنا�صب ،ونقيب العبا�سيني
«وح�ضر جنازته خل ٌق كث ٌ
ونقيب الأ�شراف الطالبيني .»...وقال �شهاب الدين القرايف (ت684هـ)((( ،وهو ي�ضرب
مثا ًال لكتابة حم�ضر يف �إثبات ن�سب« :تكتب يف ن�سب ال�شرفاء :وي�شهدون باال�ستفا�ضة
ال�شرع ّية بال�شائع الذائع ،والنقل ال�صحيح املتواتر� ،أنه �شريف الن�سب� ،صحيح احل�سب،
�شريف من ذرية احل�سني بن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،و�أن ن�سبه �صريح �صحيح،
ال�صلب� ،أ ّبا عن �أب� ،إىل �أن يرجع ن�سبه
متّ�ص ٌل بن�سب احل�سني عليه ال�سالم ،من �أوالد ُّ
�إىل �أ�صل ن�سب احل�سني عليه ال�سالم» .وقال �أبو بكر بن املقريء (ت381هـ)(((« :حدثنا
�أبو حممد ال�شريف العلوي ،ومل تر عيناي يف الأ�شراف مثله :يحيى بن حممد بن حممد بن
عبداهلل بن احل�سن بن احل�سني بن علي بن احل�سني بن علي بن �أبي طالب».
َ
ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه
وقال احلاكم �أبو عبداهلل (ت405هـ)(((« :وممن يجمعهم
(((
و�آله هذا الن�سب من التابعني ،بعد الأ�شراف العلو ّية  .. »...وملـّا ذكر الآجري (ت360هـ)
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ذكر
له �أن �أبا بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما مدفونان بقرب ّ
أقواما من �أهل
�أن بع�ض �أهل البدع ُي�ش ّككون يف ذلك ،ثم قال« :ف�إن قال قائل :ف�إن فيهم � ً
ال�شرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح يف �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما .قيل له :معاذ
اهلل! قد �أج َّل اهلل الكر ُمي � َ
أهل ال�شرف من �أهل بيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وذر ّيته
الط ّيبة من �أن ُينكروا دفن �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما مع النبي �صلى اهلل عليه و�ســلم،
وب�صحة دفنهما مع ر�سول اهلل
هم �أزكى و�أطهر ،و�أعلم النا�س بفـ�ضل �أبي بكر وعمر،
ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وما ينبغي لأحد �أن َ
ينحل هذا اخللق القبيح �إليهم ،هم عندنا �أعلى
مما ُي ْن َحل �إليهم .ف�إن كان قد ظهر �إن�سا ٌن منهم مثلما تقول ،فلع ّله �أن
قد ًرا و�أ�صوب ر�أ ًيا ّ
يكون �سمع من بع�ض من يقع يف �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،ويذكرهما مبا ال يح�سن،
فظنّ القول كما قال .ولي�س كل من رفعه اهلل الكر ُمي بال�شرف وبقرابته من ر�سول اهلل
((( كتابه الذخرية (.)413/10
((( معجم �شيوخه (رقم .)1367
((( (معرفة علوم احلديث .)496
((( (ال�شريعة للآجري .)2381-2375/5
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مما عليه� ،إمنا ُي َع ّول يف هذا على �أهل العلم
�صلى اهلل عليه و�سلم ُعني بالعلمَ ،ف َع ِل َم ما له ّ
منهم.والذي عندنا �أن �أهل البيت ر�ضي اهلل عنهم الذين ُع ُنوا بالعلم ُينكرون على من ُينكر
دفن �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �( ...إىل �أن قال) :
فنحن نقبل من مثل ه�ؤالء الذر ّية الط ّيبة املباركة ما �أتوا به من الف�ضائل يف �أبي بكر وعمر،
وهل يروي �أكرث ف�ضائل �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما �إال علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه وولده من بعده؟! ي�أخذه الأبناء عن الآباء� ،إىل وقتنا هذا .نحن نجُ ل �أهل البيت ر�ضي
اهلل عنهم �أن ُينحل �إليهم مكروه يف �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما �أو تكذيب لدفنهما مع
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�إىل �أن قال عن الرجل من �آل البيت ُينكر ف�ضل ال�شيخني) :
بل �إذا ُ�سمع منه ما ال َي ْح ُ�سنُ ُ ،و َ
قف على ذلك ،و ُو ِع َظ ،و ُر ِفقَ به .وقيل له� :أنت و�سل ُفك �أج ّل
عندنا من �أن نظنّ بك �أنك جتهل ف�ضل �أبي بكر وعمر� ،أو تنكر دفنهما مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ويف هذا النقل فوائد جليلة ،غري ا�ستعمال لقب ال�شريف لآل البيت ،ومنها:
�إجاللهم وتوقريهم ،والرفق بجاهلهم ،ودفع قالة ال�سوء عنهم ما �أمكن ذلك ،واحلر�ص
على هداية �ضالهم.
وقال املرداوي احلنبلي (ت885هـ)(((« :الثامنة :الأ�شراف :وهم �آل بيت النبي �صلى اهلل
تقي الدين :و�أهل
تقي الدين ،واقت�صر عليه يف الفروع .قال ال�شيخ ّ
عليه و�سلم .ذكره ال�شيخ ّ
ري من �أهل ال�شام وغريهم
العراق كانوا ال ي�س ّمون �شري ًفا �إال من كان من بني العبا�س ،وكث ٌ
ال ي�س ّمونه �إال �إذا كان علو ًّيا .قال :ومل ُيع ّلق عليه ال�شارع حك ًما يف الكتاب وال�سنة ،ل ُيتل َّقى
َح ُّده من جهته .وال�شريف يف اللغة :خالف الو�ضيع وال�ضعيف ،وهو الريا�سة وال�سلطان.
وملـّا كان �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أحقَّ البيوت بالت�شريف� ،صار من كان من
�أهل البيت �شري ًفا»..وهذا كالم �صريح يف م�شروع ّية هذا اللقب لآل البيت ،و�أن هذا اللقب
من �أمور العادات التي ال ُيتط ّل ُب معناها وح ُّدها من ن�صو�ص ال�شرع فل ّما وافقت حقيق ُة
ن�سب �آل البيت الداللة اللغوية لهذا اللقب كانوا �أحقّ من ُخ ُّ�صوا به .وقد �سئل �شيخ الإ�سالم
ابن تيم ّية(((« :عن الوقف الذي �أُوقف على الأ�شراف..؟ » ،ف�أجاب عن ال�س�ؤال� ،إىل �أن
((( (الإن�صاف -بحا�شية ال�شرح الكبري.)512/16 -
((( (جمموع الفتاوى .)94-93/31
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قال« :وكذلك من وقف على الأ�شراف ،ف�إن هذا اللفظ يف ال ُعرف ال يدخل فيه �إال من
كان �صحيح الن�سب من �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم »...وو�صف �شيخُ الإ�سالم
عبداهلل بن احل�سن بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب ب�أنه(((�« :أحد الأ�شراف
ابن تيم ّية َ
َ
احل َ�سنني ،بل �أجلهم قدر ًا يف ع�صر تابعي التابعني».
ويف حا�شية ابن عابدين احلنفي(((« :ال�شريف ،كل من كان من �أهل البيت :علو ًّيا،
�أو جعفر ًّيا� ،أو عبا�س ًّيا ،لكن لهم (�أي للجعفري والعبا�سي) �شرف الآل الذين حترم
ال�صدقة عليهم ،ال �شرف الن�سبة �إليه �صلى اهلل عليه و�سلم  »...وقال اللقاين يف �شرح
جوهرة التوحيد له(((ُ « :يطلق على م�ؤمني بني ها�شم� :أ�شراف ،والواحد� :شريف ،كما هو
خا�صة
م�صطلح ال�سلف .و�إمنا حدث تخ�صي�ص ال�شريف بولد احل�سن واحل�سني يف م�صر ّ
يف عهد الفاطميني .ويجب �إكرام الأ�شراف ،ولو حت ّقق ف�س ُقهم؛ لأن فرع ال�شجرة منها،
ولو مال» وقال املناوي(((« :ع ّدوا من خ�صائ�ص �آل امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم �إطالق
(الأ�شراف) عليهم ،والواحد� :شريف».
وامل�سالة �أ�شهر من �أن يكرث فيها النقل ويراجع كل كتب الرتاجم والطبعات ففيها �إقرار
واهلل تعاىل �أعلم .

((( (جمموع الفتاوى .)383/27
((( (حا�شية ابن عابدين .)685/6
((( (حا�شية الطهطاوي على مراقي الفالح . )8/1
((( في�ض القدير (.)522/1
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التحذير من ادعاء النسب الرشيف بغري حق
كرث يف زمننا هذا الباحثون عن الن�سب يف �أمهات الكتب واملراجع العلمية ،فمن ه�ؤالء
الباحثني من يبحث عن ن�سبه و�أ�صل قبيلته فما �إن يجد �إ�شارة �أو م�سمى ي�شبه ا�سم قبيلته
حتى يت�شدق به من دون براهني �أو �أدلة قطعية فيدعي هذا الن�سب من دون �أدلة ت�ؤكد ما
ادعاه ف�أدى ذلك �إىل تداخل واختالط الكثري من الأن�ساب وخ�صو�صا الن�سب ال�شريف ،فهو
الأعظم خطر ًا لأنه يتعلق ببع�ض الق�ضايا ال�شرعية ،ومن هذا املنطلق كان لزام ًا علينا بيان
خطورة انت�ساب الرجل �إىل غري �أبيه �أو انت�ساب الرجل �إىل غري قومه وع�شريته ،والأب
ي�شمل الأب الأقرب �أو الأبعد ،والدليل على ذلك �أن اهلل �سبحانه وتعاىل جعل نبينا �إبراهيم
عليه ال�سالم رغم ُبعده عنا مبئات ال�سنيني �أب ًا لنا حيث قال ( :ملة �أبيكم �إبراهيم).
والأدلة على خطورة ذلك من ال�سنة كثرية منها :

عن واثلة بن الأ�سقع ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال � ( :إن من
�أعظم الفرى �أن ُيدعى الرجل �إىل غري �أبيه� ،أو ُيري عينه ما مل تر � ،أو يقول على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ما مل يقل )(((.
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أنه �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول  ( :لي�س من رجل
ادعى لغري �أبيه – وهو يعلمه – �إال َك َف َر  ،ومن ادعى قوم ًا لي�س له فيهم ن�سب فليتبو�أ مقعده
من النار )(((.
عن �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول  ( :من ادعى �إىل غري �أبيه – وهو يعلم �أنه غري �أبيه – فاجلنة عليه حرام)(((.
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( من انت�سب
�إىل غري �أبيه � ،أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني)(((.
((( رواه البخاري يف �صحيحه برقم ( .) 3509
((( رواه البخاري يف �صحيحه برقم ( .) 3508
((( رواه البخاري يف �صحيحة برقم (.) 6767
((( �أخرجه ابن ماجة يف �سننه برقم (  ) 2658ب�إ�سناد �صحيح.
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عن عبد اهلل بن عمرو � ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ُ ( :كفر بامرئ ادعاء ن�سب
ال يعرفه � ،أو جحده  ،و�إن دق )(((.
وكذا هو عند �أحمد كما يف امل�سند (  ) 215 / 2بلفظ  ( :كفر باهلل ترب�ؤ من ن�سب و�إن
دق � ،أو �أدعاء ن�سب ال ُيعرف ).
عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :من
ادعى �إىل غري �أبيه مل يرح ريح اجلنة  ،و�إن ريحها ليوجد من م�سرية خم�سمائة عام ) .
واحلديث �صحيح (((.

((( �أخرجه ابن ماجة يف �سننه برقم (  ) 2793ب�سند ح�سن .
و�صححه البو�صريي.
((( رواه ابن ماجة ح(َّ )2611
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مقولة

( الناس مؤمتنون عىل أنساهبم )

(((

يكرث يف �أيامنا هذه ترديد مقولة �أو قاعدة( :النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم)  ،ونرى
كثري ًا من الباحثني و م َّدعي العلم و العامة ي�ستخدم هذه القاعدة ليثبت �صحة انت�سابه
لقبيلة �أو عائلة ما.
و كثري ممن َّيدعون الن�سب ال�شريف يدندنون حول هذه املقولة ليثبتوا انت�سابهم �إىل
الر�سول الأعظم �صلى اهلل عليه و�آله �سلم.
لذلك ر�أينا �أن نفرد هذه القاعدة ببحث خمت�صر لنبيني معناها للنا�س حتى ال يلتب�س
عليهم الأمر.
مغالطات حول �أ�صل املقولة:

يعتقد كثري من النا�س �أن مقولة( :النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم) حديث �شريف روي
عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �سلم ،وهذا اعتقاد خاطئ و ال ي�ستند على �أي دليل معترب.
كما �أن كثري من الكتاب والعامة يرددون املقولة مكتفني بجزئها الأ�شهر متنا�سني �أو
جاهلني بتتمة العبارة و هي (ما مل يدعوا �شرف ًا)� .إذ ًا فاملقولة ال�صحيحة كاملة هي :
(النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم ما مل يدعوا �شرف ًا).
�أ�صل املقولة و م�صدرها:

عبارة (النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم ما مل يدعوا �شرفا) ،تن�سب �إىل الإمام مالك ،و
هي قاعدة فقهية ولي�ست قاعدة �أن�ساب ،بل �إنها مل ترد يف كتب الأن�ساب املعتربة بل نقلها
ُكتَّاب مت�أخرون كتبوا يف علم الأن�ساب دون دراية مما �ساعد يف انت�شار املقولة ،واعتبارها
قاعدة يف الأن�ساب ال تقبل اجلدال.
و يذكر ال�شيخ بكر بن عبد اهلل �أبو زيد((( حول �أ�صل هذه املقولة ما ن�صه :
(هذا ال �أ�صل له مرفوع ًا  .ويذكر علماء التخريج �أنه من قول مالك وغريه من العلماء .
((( بحث للأ�ستاذ  /نواف بن �سليم البي�ضاين.
((( معجم املناهي اللفظية  /...ت�أليف بكر �أبو زيد - .ط - .3.الريا�ض ،ال�سعودية  :دار العا�صمة.1996 ،
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و�إىل هذه ال�ساعة مل �أقف عليه م�سند ًا �إىل الإمام مالك �أو غريه من العلماء  ،فاهلل �أعلم).
انتهى كالمه.
كما يذكر ف�ضيلته يف م�صدر �آخر((( �أن هذه العبارة " ال �أ�صل لها مرفوع ًا ،وي�ؤثر عن
الإمام مالك رحمه اهلل تعاىل) .انتهى.
و مما تقدم نخل�ص �إىل �أن هذه املقولة ما هي �إال قاعدة فقهية ت�ستخدم يف م�سائل
اللقطاء و �إحلاق ولد الفرا�ش ،واملواريث ،و ما �شابهها من م�سائل فقهية.
معنى املقولة و مدلوالتها:
• (النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم ما مل يدعوا �شرف ًا) تعني �أن النا�س م�ؤمتنون على
�أن�سابهم مامل يدعوا ال�شرف ويثبت خالف ما يدعون  ،ف�إذا ما ثبت خالف ما يدعون
�سقطت القاعدة و مل ُيعتد بها.
• و قد �أورد ال�شيخ بكر بن عبد اهلل �أبو زيد فائدة حول هذه املقولة يف كتابه (فقه
النوازل) حيث قال:
• (وهاهنا فائدة يح�سن تقييدها والوقوف عليها ،وهو �أن هذا (�أي مقولة النا�س
م�ؤمتنون على �أن�سابهم) لي�س معناه ت�صديق من َّيدعي ن�سب ًا قبلي ًا بال برهان  ،ولو كان
كذلك الختلطت الأن�ساب ،واتَّ�سعت الدعوى  ،وعا�ش النا�س يف �أمر مريج ،وال يكون بني
الو�ضيع والن�سب ال�شريف �إال �أن ين�سب نف�سه �إليه .وهذا معنى ال ميكن �أن يقبله العقالء
ف�ض ًال عن تقريره� .إذا تقرر هذا فمعنى قولهم( :النا�س م�ؤمتنون على �أن�سابهم) هو قبول
ما لي�س فيه ج ّر مغنم �أو دفع مذم ٍة ومنق�صة يف الن�سب كدعوى الإ�ستلحاق لولد جمهول
الن�سب .واهلل �أعلم) .انتهى كالمه.
و هو هنا يقرر �شروط ًا لقبول املقولة ،وهي كما ذكر:
�	-1أن ال يكون فيها ُّجر مغنم.
�	-2أن ال تكون لدفع مذمة �أو منق�صة يف الن�سب.
�	-3أال تكون ادعاء ل�شرف� ،أو �أال يثبت خالفها.
((( فقه النوازل " ق�ضايا فقهية معا�صرة " ،اجلزء الأول �،ص ،122م�ؤ�س�سة الر�سالة.
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هذه القاعدة تعترب قاعة َّ
ه�شة ال ُيعتُّد بها دائم ًا ،و مما يدل على ذلك �أنك جتد �أفراد ًا
يتن�سبون �إىل قبيلة واحدة �أو �أ�سرة واحدة يختلفون حول انت�سابهم �إىل ج ّد معني و جتد
اختالفهم كبري ًا وهذا �أمر مالحظ و معروف .و كثري ممن ا�شتغلوا بعلم الأن�ساب و �أل َّفوا
فيه وتع َّمقوا ال يثقون بهذه القاعدة و ال يعتدون بها ،لأنه ثبت لهم �أن النا�س قد يجهلون
�أن�سابهم.
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طبقات أرشاف احلجاز

((( ((

الطبقة الأوىل :
الأ�شراف املو�سويون  :ويقال لهم :بنو مو�سى  ،وهم من بني جعفر ابن �أبي جعفر

حممد الأمري بن احل�سني الأمري بن حممد الثائر بن مو�سى الثاين بن عبد اهلل الر�ضا بن
مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه .
و�أول من تولىَّ �إمارة مكة املكرمة منهم جعفر بن حممد بن احل�سني .
وكان الأوىل �أن ت�س َّمى هذه الطبقة بالأ�شراف اجلعفريني ن�سبة �إىل �أول من تولىَّ
�إمارتها ،وقد انقر�ضت .
الطبقة الثانية :
الأ�شراف ال�سليمانيون  :وهم من بني �سليمان بن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون

ابن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه وهم مو�ضوع بحثنا يف هذه الكتاب.
الطبقة الثالثة :
الأ�شراف الهوا�شم الأمراء  :وهم من بني �أبي ها�شم حممد الأمري بن احل�سني الأمري

ابن حممد الثائر بن مو�سى الثاين بن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل
املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه.
و�أول من تولىَّ �إمارة مكة املكرمة ،منهم �،أبو ها�شم الأ�صغر حممد بن عبد اهلل بن �أبي
ها�شم حممد الأمري بن احل�سني الأمري  ،بخالف ما قرره امل�ؤرخون من �أن طبقة الهوا�شم
((( درج بع�ض املت�أخرين �إىل تق�سيم �أ�شراف احلجاز وهم الذين تولوا �إمارة مكة �إىل طبقات .
املق�صود بهم من تولوا �إمارة مكة املكرمة.
حتقيق منية الطالب يف معرفة الأ�شراف الهوا�شم الأمراء� -،ص. 21
((( تكن مربة الآل والأ�صحاب الود والتقدير لكل �آل البيت يف كل بقاع العامل ،وهذه ت�صنيفات ا�صطالحية
داخلية فنية لها مراجعها املوثقة اختارها امل�ؤلف الكرمي ح�سب ما وقف عليه من معلومات.
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عرفت من عهد �أبي ها�شم حممد بن جعفر  ،وا�صطلح امل�ؤ ِّرخون على ت�سميتهم بالطبقة
الثالثة من الأ�شراف ،ويتفرعون �إىل عده فروع هي :
 -1ذوو مبارك :وي�سكنون مكة وقلة منهم يف جدة.
 -2ذوو عبد اهلل :وي�سكنون مكة وقلة منهم يف جدة.
 -3ذوو يو�سف :وي�سكنون مكة ووادي فاطمة.
 -4ذوو �صالح :وي�سكنون مكة.
 -5ذوو �سعيد :وي�سكنون مكة ووادي فاطمة وجدة.
 -6ذوو جعفر :وي�سكنون مكة.
 -7ذوو هجر�س :وي�سكنون مكة وبيت منهم يف جدة.
 -8ذوو زيد :وي�سكنون وادي فاطمة.
 -9ذوو حممد :وي�سكنون مكة.
الطبقة الرابعة :
الأ�شراف القتاديون  :وهم من بني قتادة بن �إدري�س بن مطاعن بن عبد الكرمي بن

عي�سى بن احل�سني بن �سليمان بن علي بن عبد اهلل بن حممد الثائر بن مو�سى الثاين
ابن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن
ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه .و�أول من توىل �إمارتها منهم
قتادة بن �إدري�س  .وهم الطائفة الكربى عدد ًا من الأ�شراف احل�سنيني املقيمني باحلجاز ،
ويتفرعون يف عهدنا احلا�ضر �إىل عدة فروع هي :
 .1الأ�شراف �آل زيد :وجلُّهم ي�سكنون مكة املكرمة و�ضواحيها بالعابدية واحل�سينية
ومنهم بالطائف وخا�صة باجلال واملثناة.
 .2الأ�شراف العبادلة :وم�ساكنهم مبكة املكرمة ومنهم بالطائف و�أوديته ويف رنية
والأح�سبة والليث  ،ومنهم يف عالية جند ومنهم مب�صر والأردن.
 .3الأ�شراف ذوو بركات :وجلُّهم ي�سكنون بوادي فاطمة ومنهم مبكة املك َّرمة واملدينة
النبوية.
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 .4الأ�شراف ذوو حراز� :سكان احلرازية بني جدة وبحرة  ،ومنهم مبكة وجدة ودوقة
بالقنفذة.
 .5الأ�شراف املناديل :وم�ساكنهم بقوز بلعري  ،ومنهم مبكة املكرمة والليث.
 .6الأ�شراف �آل خريات :وي�سكنون جنوب ال�سعودية وخا�صة ب�صامطة وجازان و�أبي
عري�ش  ،ومنهم ب�شمال اليمن.
 .7الأ�شراف احلرث :وي�سكنون امل�ضيق ،وجلُّهم الآن مبكة ومنهم باخلرمة.
 .8الأ�شراف ال�شنابرة :وي�سكنون بني مكة والطائف ،ولهم يف ميقات يلملم (ال�سعدية)
قرية ُتع َرف با�سمهم .
 .9الأ�شراف ذوو جود اهلل :وي�سكنون بني مكة والطائف ولهم ديرة اجلوادية ن�سبة
�إليهم .
 .10الأ�شراف ذوو جازان :وي�سكنون بوادي البجيدي ،ومنهم يف �سراة الطائف
الغربية.
 .11الأ�شراف املناعمة :وي�سكنون بوادي فاطمة بقرية املبارك والريان  ،ومنهم
مبكة.
 .12الأ�شراف ذوو �سرور :وي�سكنون مبكة املكرمة و�ضواحيها
 .13الأ�شراف الغوالب :وي�سكنون العقيق بالطائف .
 .14الأ�شراف ذوو عمرو :وي�سكنون ال�سوق ال�صغري يف مكة املكرمة .
 .15الأ�شراف الرواجحة :وي�سكنون خيف الرواجحة بوادي فاطمة  ،ومنهم يف
مكة.
 .16الأ�شراف الثقبات  :كانت م�ساكنهم قدمي ًا بني وادي خلي�ص واخلوار.
 .17الأ�شراف ذوو عنان :وي�سكنون يف قرية اخلوار  ،ومنهم يف مكة املكرمة وجدة .
 .18الأ�شراف العنقاوية  :وي�سكنون مبكة املكرمة ووادي فاطمة بقرية �أبي عروة ،
ومنهم باملدينة النبوية  ،ومنهم يف �صعيد م�صر مبدينة قنا .
 .19الأ�شراف ذوو ح�سن  :وي�سكنون بني ال�شاقتني ال�شامية واليمانية وما حولها،
ومنهم قلة بوادي فاطمة .
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 .20الأ�شراف ذوو هجار  :وي�سكنون بينبع النخل والبحر  ،ومنهم باملدينة النبوية
ومكة املكرمة وجدة والريا�ض .
 .21الأ�شراف املجاي�شة  :وي�سكنون قرية البلهاء جنوب الليث  ،ومنهم يف جدة .
وقبيلة الأ�شراف احل�سنيني باحلجاز لي�ست مق�صورة على �أهل هذه الطبقات الأربع بل
هنالك فروع متواترة ومقطوع ب�صحة ن�سبهم مثل:
 الأ�شراف املحاميد �أو املحموديون جمع حممودي  :وي�سكنون يف ينبع  ،ومنهم يفاملدينة .
 الأ�شراف الثعالبة واحدهم ثعلبي  :وي�سكنون مبجريمة والغالة  ،ومنهم يف جدة . الأ�شراف العياي�شة واحدهم عيا�شي  :وي�سكنون يف ينبع . الأ�شراف القرون ،واحدهم قروين  :وي�سكنون يف ينبع . الأ�شراف �آل نامي  :وي�سكنون يف بدر الأ�شراف �آل عي�سى الوفائية :ومنهم �آل ق�صري واملنادحة و�آل �سليمان ،وي�سكنونالطائف ومكة وجدة .

آل املعافا بن الرديني

55

األرشاف السليامنيون
ُين�سب الأ�شراف ال�سليمانيون يف املخالف ال�سليماين �إىل �سليمان بن عبد اهلل الر�ضا بن
مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احلــ�سن الــ�سبط ب ــن الإمــام علي
ابن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنــه ح ـيـث كـانوا ي�سكـنون ببـاديــة حول مكة املكرمة ،ثم نزحوا
�إىل املخالف ال�سليماين يف بداية القرن اخلام�س الهجري((( بعد حكمهم ملكة املكرمة وقد
حكم مكة من الأ�شراف ال�سليمانيني كل من:
� -1أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن �أبي الفاتك عبد اهلل بن داود بن �سليمان.
 -2حمزة بن وها�س بن داود �أبي الطيب بن عبد الرحمن ،وقد حكموا املخالف
(((
ال�سليماين بعد ال�سلطان �سليمان بن طرف احلكمي وقد تف َّرع الأ�شراف ال�سليمانيون
�إىل فروع كثرية وقبائل �شتى ج ّلهم ا�ستقر يف منطقة جازان ،والقليل منهم نزح �إىل ع�سري
وبع�ضهم �إىل اليمن ،وهم على بطنني رئي�سيني:
البطن الأول:

ذرية �أبي الطيب((( بن عبد الرحمن بن �أبي الفاتك و�أهم القبائل املنت�سبة �إىل هذا
البطن كل من:
� -1آل املعافا ومنهم اخلواجية والفالقية  :وهم مو�ضوع بحثنا يف هذا الكتاب.
 -2الذروات(((  :وينت�سبون اىل ال�شريف ذروة((( بن ح�سن بن يحيى بن �أبي الطيب،
وينق�سمون �إىل عدة فروع وهي:
((( عمدة الطالب البن عنبة.
((( اجلامع يف الأن�ساب� :ص .43 -42
((( اجلواهر اللطاف خمطوط� :صفحة  119وما بعدها.
((( الأ�شراف الذروات :من الأ�سر الكرمية والأ�صيلة والتي ا�شتهرت عرب القرون املا�ضية وخ�صو�ص ًا �أن هذه
الأ�سرة كان لها �إمارة املخالف ،ويت�صف �أبنا�ؤها بال�شجاعة والكرم والنخوة الها�شمية الأ�صيلة و�شيخهم
حالي ًا هو ال�شريف �إبراهيم بن ح�سن بن علي الذروي �شيخ �شمل قبائل احل�سيني والنجوع وهو من �أكابر
و�أعيان ووجهاء منطقة جازان و�أبنائها املخل�صني ،وبيني وبينه كامل املحبة واملعزة واالحرتام بارك اهلل
فيه.
((( اجلواهر اللطاف� :ص 175وما بعدها.
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�آل عمار الق�ضاة� ,آل دحالن الذروي� ،آل خدي�ش� ،آل هو�ش �آل غالب� ،آل جربان� ،آل
حممد بن حمود� ،آل ح�سني �أبو طالب �آل عي�سى ،ال�صملة� ،آل امل�ساوى ،ومنهم الأنباري
و�آل طيب (((.
 -3ال�شماخمة (((  :وينت�سبون �إىل ال�شريف �شماخ بن يحيى بن �أبي الطيب داود ،ومنهم
ُ�س َّكان ال�سالمة العليا الذين ينت�سبون �إىل ال�شريف حممد بن ح�سني بن �إبراهيم بن علي
ابن �أحمد بن �إبراهيم بن حمد بن حممد ال�شهيد بن ح�سني بن �أحمد بن �صديق بن �أحمد
ابن حممد بن ال�شماخ بن يحيى بن �أبي الطيب ومنهم ُ�س َّكان الل�ؤل�ؤة و�أبي عري�ش ويجتمعون
مع ُ�س َّكان ال�سالمة العليا يف �أحمد بن �صديق بن �أحمد بن حممد بن ال�شماخ(((.
 -4اجلواهرة ((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف �شيبان بن يحيى بن �أبي الطيب .
� -5آل ال�شعابي((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف هدار بن يحيى بن �أبي الطيب ومنهم ذرية
ال�شريف علي بن حم�سن ال�شعابي ُ�س َّكان قرية اخل�ضراء اجلنوبية التابعة ملحافظة �أبي
عري�ش.
� -6آل الأمري  :وهم �أمراء املخالف ال�سليماين يف القرون املا�ضية وقد قامت دولتان
من هذه الأ�سرة وهما دولة الغوامن والدولة القطبية ،كما كان لهم حكما ذاتيا على بع�ض
الأقاليم يف املخالف ال�سليماين ،وينق�سمون يف الوقت احلايل �إىل ق�سمني هما :

((( نبذة بخط ال�شريف �إبراهيم داود الذروي.
((( نبذة بخط ال�شريف �إبراهيم داود الذروي.
((( اجلواهر اللطاف� :ص. 242-241
((( للتو�سع  :الإحتاف لعاك�ش�( :ص  ،)16اجلواهر اللطاف للنعمي�(:ص ،)225-224-223نيل احل�سنني
الأنباء عن دولة بلقي�س و�سب�أ لزبارة (�ص  ، ) 133ك�شف النقاب للحازمي�( :ص ،)154-153-152-151
م�شجرة الأ�شراف القطبيني الأمراء .
((( اجلواهر اللطاف� :ص.239
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�أو ًال:
الأ�شراف ال�شطيون(((  :وينت�سبون �إىل ال�شريف عامر بن �أحمد بن عبد العزيز بن
عبداهلل بن حممد بن وها�س بن �سليمان بن وها�س بن من�صور بن �أحمد بن غامن بن يحيى
ابن حمزة بن وها�س بن �أبي الطيب((( وينق�سم هذا الفرع �إىل عدة بيوتات هي :
�آل �شبيلي� ،آل احلفاف� ،آل �شامي� ،آل �شريف� ،آل املكرمي �آل �أبو ها�شم� ،آل طوا�شي� ،آل
فواز� ،آل العقاقي� ،شطوط �أبو عري�ش� ،آل حيدر(((� ،آل �أبوحجر((( .
ثاني ًا :
القطبيون(((  :وينت�سبون �إىل ال�شريف خالد بن قطب الدين �أبوبكر بن حممد بن

ها�شم بن وها�س بن حممد بن ها�شم بن غامن بن يحيى بن حمزة بن وها�س بن �أبي
الطيب وينق�سمون �إىل عدة فروع هي :
�آل �سراج(((� ،آل الـعادل� ،آل خـريات(((� ،آل يحيى� ،آل عي�سى �آل دريب� ،آل فار�س� ،آل �أبو
زقلة واملجالية((( اجلونة(((.

((( اجلواهر اللطاف� :ص126وما بعدها.
((( اجلواهر اللطاف� :ص .126
((( �آل حيدر من البيوت املنقر�ضة �أفادين بذلك ال�شريف علي بن احل�سن �سراج الأمري وهذا ال�شريف من
الف�ضالء ولديه اهتمام بارز يف ان�ساب الأ�شراف عموم ًا والأ�شراف �آل الأمري خ�صو�ص ًا ا�س�أل اهلل له
التوفيق.
((( �أفدت بذلك رواية عن ال�شريف يحيى بن نا�صر �شبيلي الأمري وهو م�شجر وباحث يف ان�ساب �أ�سرته ولديه
م�شجرات جمع فيها قبيلته .
((( اجلواهر اللطاف� :ص .126
((( وممن �أعرف من هذه الأ�سرة ال�شريف الأجل ح�سني بن قا�سم �أبو يحيى وهو من املتميزين الذين ي�شار
�إليهم بالبيان �صادع باحلق اليخاف يف اهلل لومة الئم وله م�شاركات اجتماعية يف جلنة التنمية املحلية
بوادي جازان وهو زميلي يف مدر�سة الريان بارك اهلل فيه.
((( ممن �أعرف من هذه الأ�سرة ال�شريف احل�سيب الن�سيب مهدي بن حممد خريات وهو من الف�ضالء ومن
املحافظني على اجلمع واجلماعات وهو زميلي يف مدر�سة الريان ن�س�أل اهلل له التوفيق .
((( �أفدت بذلك رواية عن ال�شريف ح�سني بن �أحمد الأمري وهو باحث يف تاريخ وان�ساب �أ�سرته ولديه م�ؤلف
يف ذلك.
((( اجلونة من الفروع املنقر�ضة كما ذكر يل ال�شريف الأجل علي بن احل�سن �سراج الأمري
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 -7املهادية ((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف املهدي بن قا�سم بن بركة بن قا�سم بن حممد
ابن حمزة بن قا�سم بن عبد اهلل بن داوود �أبي الطيب ،وينق�سمون �إىل ثالثة �أق�سام
رئي�سية وهي:
الفواخرة ,الفجاجة ،الرواجحة ،وي�سكنون حمافظة �ضمد ومن الأ�شراف املهادية
الأ�شراف املهادية ُ�س َّكان الأح�سبة بالقنفذة.
البطن الثاين :
�آل نعمة الكربى((( :ابن علي بن داوود ،و�أهم القبائل املنت�سبة �إىل هذا البطن هي :
 -1الفليتيون(((  :وينت�سبون �إىل ال�شريف فليته بن احل�سني بن يو�سف بن نعمة الأكرب،

ومنهم �آل همالن والفليتي .
� -2آل النعمي((( :وينت�سبون �إىل ال�سيد ال�شريف �سامل بن يحيى بن مهنا بن �سرور بن
نعمة بن علي بن فليتة بن احل�سني العابد بن يو�سف الزاهد بن �أحمد (نعمة الأكرب) ،ومن
�أ�شهر فروعه(((:
�أو ًال � :أبناء ال�سيد الأمري �أحمد بن عي�سى بن حممد بن �سليمان بن حممد بن �سامل
النعمي ومن فروعه :ال�سادة ال�شيوخ ،و�آل هادي ،و�آل �سهيل ،واحلفاظية ،و�آل �أبو قرن
والهدا�سية ،والطرافة ،و�آل �أبو الف�ضائل و�آل عبدة ،وال�شعافة ،و�آل ال�شو�ش ،و�آل �أبو الأذان،
و�آل مطهر.
ثاني ًا � :أبناء ال�سيد حممد بن عي�سى بن حممد بن �سليمان بن حممد بن �سامل النعمي
ومن فروعه :ال�سادة املكاتلة ،و�آل الأخر�ش ،و�آل حمرق ،و�آل �شبري ،والقمرة والــزراعية،
و�آل خر�شان ،والأ�ساودة ،و�ســادة العذير بــمور و�آل �إب ــراهيم ،واحلذقــة ،و�آل �أبو عي�شة،
والقــ�ضاة ،و�آل عـرار و�آل عدوان ،و�آل مهدي.
((( اجلواهر اللطاف �ص. 171
((( اجلواهر اللطاف� :ص 53وما بعدها.
((( اجلواهر اللطاف� :ص .101
((( اجلواهر اللطاف� :ص .55
((( �أخذت ذالك روية عن الن�سابة ال�شريف �أحمد بن عي�سى بن ظافر النعمي والن�سابة ال�شريف �أحمد بن
يحيى البا�صم النعمي.
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ثالث ًا� :أبناء ال�سيد جحي�ش بن عطية بن �أحمد بن حممد بن �سامل النعمي �إليه ال�سادة
القباب وال�سادة العرية.
رابع ًا� :أبناء ال�سيد يو�سف بن حممد بن �سامل ومن فروعه :ال�سادة احلوام�ضة والبقا�شة
واملالكدة و�آل ميلب و�آل �صعب.
 -3العماريون((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف يحيى بن �إدري�س بن يحيى بن بركات بن
فليته بن احل�سني العابد بن يو�سف الزاهد بن نعمة الأكرب .وتنق�سم هذه القبيلة �إىل عدة
فروع وهي � :آل زيد  ،امل�شربة � ،آل م�صادم � ،آل مناع � ,آل دريب بالطويلة� ،آل مقبول(((.
 -4املثام((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف ثمام بن نعمة الأكرب.
� -5آل �شعالن((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف �شعالن بن �أحمد بن �سامل بن علي بن حممد
ابن احل�سن بن �صالح بن �شكر ،بن جعفر وينق�سم هذا الفرع �إىل عدة بيوتات هي(((� :آل
�سلطان  ،امل�شايخ  ،ال�سوادية .
� -6آل �أبو اخلري ((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف حممد �أبو اخلري بن �أحمد بن حممد بن
�أحمد بن حممد بن علي بن حممد بن احل�سن بن �صالح بن �شكر وينق�سم هذا الفرع �إىل
عدة بيوتات هي� :آل �أحمد� ،آل دريب� ،آل مهدي� ،آل الرب ،املناقرة ،املتابعة ،الطماميح.
� -7آل �أبي الفرج((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف �أبي الفرج بن مريع بن م�شاري بن
عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي بن �إدري�س بن جعفر بن نعمة الأكرب.
� -8آل عي�شان((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف عي�شان بن احل�سن بن علي الذي يعود ن�سبه
�إىل احل�سني العابد بن يو�سف بن نعمة الأكرب بن علي بن داود بن �سليمان.
((( اجلواهر اللطاف �ص 103وما بعدها.
((( نبذة للأ�شراف العماريني بخط ال�شريف نا�صر بن �أحمد بن جربان �آل زيد العماري.
((( اجلواهر اللطاف �ص  107وما بعدها.
((( اجلواهر اللطاف �ص.109
((( �أخذت فروع الأ�شراف اجلعافرة �آل �شعالن و�آل �أبو اخلري من ال�شريف عبده بن حممد بن �إبراهيم �آل
�شعالن اجلعفري.
((( اجلواهر اللطاف �ص.109
((( اجلواهر اللطاف �ص 110وما بعدها.
((( اجلامع يف الأن�ساب لل�شهاري ،نق ًال عن ال�شريف� :ص.28
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� -9آل الرديني((( :وينت�سبون �إىل ال�شريف احمد الرديني بن حممد بن احل�سني بن
احل�سن بن مدافع بن علي بن حممد بن علي �إدري�س بن جعفر بن نعمة الأكرب.
وقد �أ�سهمت امل�صادر التاريخية يف ذكر عقب �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون
وم�آثرهم و�أكتفي يف هذا املقام بالإ�شارة �إىل بع�ضها .قال العبيديل الن�سابة((( املتوفـي عام
435هـَ ( :و َلد �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى بن عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سن وفيهم عدة
�أفخاذ وقبائل و�شدة وب�أ�س وجندة ،فر�سان العرب وفتَّاكها� ،أهل بادية وعمد ،ينتجعون
القطر ويتبعون مواقعه� ،أهل نعم و�أ�شياء وخيول وعبيد و�إماء ،وهم يبارون الرياح �سخا ًء
ووفا ًء من منع اجلار وحمبة الإيثار وحفظ الذمار والعقب).
(ولد �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون رجل واحد فقط وهو داوود بن �سليمان
والعقب من داوود بن �سليمان خم�س رجال هو �أبوالفاتك عبد اهلل ،وهم بطن منفرد يقال
لهم :الفاتكيون ،وحممد واحل�سن واحل�سني وعلي بن داوود الأزرق).
وقال ابن حزم الأندل�سي (ت456هـ)(((( :ومنهم عبد الرحمن بن �أبي الفاتك عبد اهلل
ابن داود بن �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى بن عبد اهلل بن احل�سن بن احل�سن بن عــلي
ابن �أبي طالب؛ وكــان له اثنان وع�شرون َذ َكر ًا بالغون ،وهم :عبد احلـميد ،وعبد الكرمي
وعبد احلكم ،وعبد اهلل ،ومو�سى ،وعي�سى ،وحممد ،ويحيى و�إ�سماعــيل ،و�أحمــد ،وعلي،
واحلـ�سن ،واحل�سني ،وحمزة ،ونعمة ورحمة ،وزيادة وحممود ،وموهــوب ،والردي ــني ،و�أبو
الطـيب و�أبو القا�سم وعريقة).
وقال فخر الرازي((( املتوفى عام606هـ (و�أما �س ـلـيمان بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون
فله عقب كثري ويعرفون بال�سليمانيني ،وله ابن واحد ا�سمه داوود �أمه قريبة بنت �إبراهيم
ابن مو�سى اجلون ولداود �ستة من الأبناء :عبد اهلل �أبو الفاتك العامل ويكنى �أبى الكرام
له عقب كثري يعرفون بالفاتكيني ،وعلي الأزرق واحل�سني ال�شاعر واحل�سن املحرتق وحممد
((( اجلواهر اللطاف� :ص .113
((( تهذيب الأن�ساب ونهاية الأعقاب �ص .53-52
((( جمهرة �أن�ساب العرب البن حزم الأندل�سي .19/1
((( ال�شجرة املباركة يف الأن�ساب الطالبية� :ص.29
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امل�صفح ،و�إ�سحاق فيه خالف� ،أما عبد اهلل �أبو الفاتك فله من الأبناء املعقبني ت�ســعة:
احل�ســن و�أحمد وحممد ابن الزهرية وجعفر وداود و�صالح ،ويف عقبه خالف ،والقا�س ــم
وعبد الرحمن – عا�ش مئة و�سبع وع�شرين �سنة وله �أحد ع�شر ابن ًا – ومن �أحمد ال�سيد
الأج ّل النقيب ببلدة بغ�شور �أبو احل�سن علي بن �أحمد بن م�سلم بن احل�سن بن علي بن
�أحمد بن �أبي الفاتك� ،أما علي الأزرق فله من الأبناء املع ِّقبني الذين ال�شك فيهم ثالثة:
احل�سني الدين العابد ال�شبيه بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم عا�ش مئة و�أربعني �سنة ،واحل�سن
�أبوالنجيب ،يــعرف عقبه ببــني النــجيب ونعــمة �أبو القا�سم ا�سمه �أحمد ال�شبيه بر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وله عقب).
قال �صفي الدين حممد تاج الدين علي((( املتوفى عام 709هـ( :و�أما عبد اهلل النا�سك
ال�شيخ ال�صالح بن مو�سى اجلون فله من الأوالد املعقبني خم�سة� :سليمان ويحيى ال�سويقي
و�أحمد امل�سور و�صالح ومو�سى الثاين).
وقال ابن عنبة((( املتوفى �سنة  828هـ (و�أما �سليمان بن عبد اهلل ال�شيخ ال�صالح بن
مو�سى اجلون ،وكان �سيد ًا وجيه ًا ،وولده يف بادية باملخالف ،و�سمــعت �أنهـم قد بنوا هناك
مدن ًا ،و�أبرزوا اجلدران).
رجل واحد وهو ابنه داود و�أعقب داود خم�سة رجال:
وقال �أي�ضا((( ( :فعقب �سليمان من ٍ
�أبو الفاتك عبد اهلل واحل�سني ال�شاعر واحل�سن املحرتق وعلي وحممد امل�صفح).
وقال �أي�ضا يف عقب �أبو الفاتك (وولد �أبو الفاتك عبد اهلل بن داود بن �سليمان ويقال
لولده :الفاتكيون ،وفيهم ريا�سة وتقدم ،وعا�ش مائة وخم�س وع�شرين �سنة ،و�أعقب من
ثمانية رجال� :إ�سحاق وحممد و�أحمد و�صالح وجعفر والقا�سم الن�سابة وداود وعبد الرحمن
قال ال�شيخ تاج الدين� :أعقابهم باملخالف باليمن ،ونقلت من خط ال�سيد ال َع َلم عبد احلميد
الن�سابة احل�سني� :إنهم مبخالف ابن طوق من خر�ص �إىل جبل �أب فيل من
ابن التقي َّ
اليمن ،وهم عامل عظيم وقد ملكوا هناك).
((( الأ�صيلي يف �أن�ساب الطالبني �ص.92
((( كتاب عمدة الطالب :يف ان�ساب �آل �أبي طالب لعمدة الن�سابني جمال الدين احمد علي احل�سني املعروف
بابن عنبة �ص.144
((( عمدة الطالب� :ص.145-144
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وقال �أي�ضا((( يف عقب عبد الرحمن بن �أبي الفاتك (و�أما عبد الرحمن بن �أبي الفاتك
فعا�ش مائة وع�شرين �سنة وكان له �إحدى وع�شرون ولد ًا �أعقب منهم �أحد ع�شر ولد ًا،
فمنهم �إ�سماعيل بن عبد الرحمن ولد حممد بن �إ�سماعيل كان بني�سابور ،ثم خرج �إىل
بلخ وطخار�ستان ،ومنهم �أبو الطيب داود بن عبد الرحمن ،ولده يقال لهم� :آل �أبو الطيب،
وهم عدد كثري ،وي�سكنون املخالف من اليمن وقد تق�سموا عدة �أفخاذ وبطون ،ومنهم بنو
وهـا�س ،وبنـو علي وبنو �شماخ ،وبنو مكرث ،وبنوح�سان ،وبنو ه�ضام ،وبنو قا�سم ،وبنو يحيى،
ه�ؤالء كلهم �أوالد �أبي الطيب ل�صلبه �إال مكرث و�شماخ ف�إنهم �أوالد �أوالده).

((( عمدة الطالب� :ص.147
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األرشاف آل املعافا
هم فرع من فروع العرتة احل�سنية والدوحة الها�شمية ال�شريفة م�صابيح الدجى ال مير
ع�صر من الع�صور �إال بوجود عامل �أو فقيه �أو حم ِّقق منهم ،ذرية مباركة يقطنون يف �أرجاء
تخ�ص�صات نادرة ،فمنهم
منطقة جازان ومنطقة ع�سري ،وقد برزوا يف جماالت عديدة ،ويف ُّ
العامل ،والقا�ضي ،والطبيب ،واملع ِّلم ،واملهند�س ،وهم فرع من فروع الأ�شراف ال�سليمانيني،
وينت�سبون �إىل ال�شريف املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب داوود بن عبد الرحمن
ابن �أبي الفاتك عبد اهلل بن داوود بن �سليمان  -جدِّ كافة الأ�شراف ال�سليمانيني يف منطقة
جازان وما حولها  -ابن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن
املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه .
وقد ت َّفرعت ذرية ال�شريف املعافا �إىل فروع عديدة و�أُ�سر كثرية وي�سكنون يف مناطق �شتى
من منطقة جازان  ،والبع�ض منهم يف منطقة ع�سري وقد �أجنب املعافا حازم ًا ومكرم ًا(((.
�أما حازم فقد �أجنب غامن ًا ،و�أجنب غامن يو�سف ًا وحممد ًا.
�أما يو�سف بن غامن بن حازم املعافا فمن ذريته كل من �آل علي بن ح�سني املعافا ج ّد
م�ؤلف الكتاب ،و�آل حممد بن علي بن عز الدين املعافا ،و�آل مهنا ،والر�صا�صة ،و�آل زويل،
و�آل مهدي ،و�آل وها�س ،و�آل جومان ،و�آل �سيد ،والزقلة منهم �آل عيه ،و�آل حممد بن ح�سن
ابن هادي ،و�آل ال�شريف ،و�آل الزناتي ،منهم �آل درباج و�آل �إبراهيم بال�شاخر ،و�آل �سرحان
منهم �آل �أبو عجة ،و�آل مروعي ،و�آل دعاك منهم �آل �أبودية ،و�آل �إبراهيم بن يحيى املعافا
ببحر �أبو �سكينة وال�شقيق ,و�آل ال�صافـي ،وذرية حممد امللقب ربيدان بن علي املعافا و�آل
جراد ،والهوادنة ،والع�صرة.
و�أما حممد بن غامن بن حازم بن املعافا فمن ذريته اخلواجية الفالقية ُّ�سكان ال�شقيق
وبحر �أبو�سكينة وحمايل..
و�أما مكرم بن املعافا فمن ذريته� :آل فاخر ومنهم �آل عبد اهلل املعافا بالظبية ،و�آل
�إ�سماعيل بن مو�سى املعافا وي�سكنون �صبياء وجنران ومكة املكرمة.
((( اجلواهر اللطاف � :ص  222واجلامع يف الأن�ساب� :ص.43 ، 42
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ومن �آل املعافا �أي�ض ًا� :آل حامت بالظبية ،و�آل �شرفـي �سكان حرجة �ضمد ،والبع�ض منهم
يف مدينة الريا�ض.
وقد ذكرت الكثري من امل�صادر التاريخية ف�ضل الأ�شراف �آل املعافا وانت�سابهم �إىل �آل
بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وقد �أن�شد يف مدحهم ال�شاعر الكبري القا�سم بن هتيمل
اخلزاعي ال�ضمدي (ت القرن  7هـ) حيث قال:
وقل لبني �سبـــ�أ وبني املعافـــا
حميتم جانبي �صبيا بحـــرب
و�س َّي�ستم �أهل دولتكم بحمل

لـــب اللبـــــاب
وذروة �أنهـــم ُّ
�سحائبها مواطـر كال�سحـاب
(((
اجلفان والطعان وبال�ضراب

وقال احل�سن بن �أحمد عاك�ش (ت1290هـ)(ال�سادة املعافيون �سكان هجرة �ضمد،
والبديع ،والظبية ،و�صبيا ،وغريها من قرى وهجر املخالف ال�سليماين ،ه�ؤالء ال�سادة
الأفا�ضل ين�سبون �إىل ال�سيد املعافا بن رديني بن يحيى بن داود بن عبد الرحمن املل َّقب
ب�أبي الطيب بن عبد اهلل بن داود بن �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون بن الإمام
عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط ابن الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه  .وه�ؤالء ال�سادة من البيوتات امل�شهورة بالعلم والف�ضل ومنهم من تولىَّ رئا�سة
املخالف و�إمارته بعد الذرويون)(((.
وقال العالمة ال�شريف حممد حيدر القبي النعمي (ت1351هـ)( :ومن �أوالد �أبو الطيب
واحد ،وهو اجلامع لهم غامن بن حازم بن املعافا
رجل ٍ
بنو املعافا ،بل هم واخلواجي �أوالد ٍ
ابن رديني .فاخلواجي معافا وال عك�س)(((.
وقال ال َّعالمة حممد زبارة ال�صنعاين (ت 1381هـ)( :ال�سادة بيت املعافا يف املخالف
ال�سليماين بتهامة ين�سبون �إىل ال�سيد املعافى بن رديني بن يحيى بن داوود بن عبدالرحمن
ابن عبد اهلل بن داوود بن �سليمان بن عبد اهلل بن مو�سى بن عبد اهلل بن احل�سن بن
((( ديوان ال�شاعر ابن هتيمل ال�ضمدي � :ص(. )85
((( الإحتاف يف �أن�ساب �أ�شراف املخالف � ( :ص .)9
((( اجلواهر اللطاف�( :ص .)197
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احل�سن بن علي بن �أبي طالب)(((.
وقال امل�ؤرخ حممد بن �أحمد العقيلي (ت1423هـ )( :املعافيني من الع�شائر الها�شمية،
ومن بيوت العلم ،ومن �أ�شهرهم ال َّعالمة �أحمد بن علي املعافا يف القرن العا�شر وغريه،
و�أكرثيتهم ت�سكن بلدة �ضمد ويوجد بع�ضهم يف الكثري من القرى) .
وقال العالمة �أحمد بن عبد اهلل احلازمي(((( :ف�آل املعافا لهم ال�سبق يف ميدان
العلم واملعرفة ،فمنهم الق�ضاة ويعملون يف �أجزاء مملكتنا الغالية ،ومنهم املديرون
واملدر�سون)(((.

((( نيل احل�سنني � :ص(.)228
((( (نفح العود) للبهكلي (�ص.)148
((( (ك�شف النقاب عن نبذة حجاب) (�ص .)77

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

66

رموز من املاضي
أعالم من آل املعافا والخواجيني والفالقية
الرشيف عيسى بن حسني اخلواجي
(  951 - ....هـ ((( )
هو ال�شريف عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي
ابن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي
الطيب داود ،كان والي ًا على �صبياء وتوابعها ،توفـي رحمه اهلل �سنة 951هـ
الرشيف دريب بن مهارش اخلواجي
( 964 - ....هـ ((( )
هو ال�شريف دريب بن مهار�ش بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي
اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا بن الرديني بن يحيى
عمه عي�سى بن ح�سني،
ابن �أبي الطيب داود ،كانت له �أمارة يف �صبياء ،توىل الإمارة بعد ِّ
وهو الذي اختط مدينة �صبياء مبوقعها احلايل عام 958هـ.
قال عنه النعمان ال�ضمدي(ت 1078هـ)( :ا�ستقام بعد ال�شريف عي�سى بن ح�سني
ابن �أخيه دريب بن مهار�ش بن ح�سني �صاحب احلروب العظيمة بينه وبني الأتراك)(((.

((( العقيق اليماين للنعمان ال�ضمدي � :ص .181
((( العقيق اليماين.229-228 :
((( العقيق اليماين.181 :
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الرشيف عيل بن احلسن وهاس املعافا احلسني
( ) .... - ....
هو ال�سيد ال�شريف علي بن احل�سن بن حممد بن احمد بن وها�س بن ح�سن بن علي بن
يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا.
قال عنه ابن �أبي الرجال(((( :كان عامل ًا عام ًال رحل �إىل �صنعاء وقر�أ يف ال�سر ببلدة
عيال ال�شيخ وكان نبي ًها نبي ًال فا�ض ًال).
(((

الرشيف حسني بن عيسى اخلواجي
(  994 - ....هـ )
هو ال�شريف ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي
اخلواجي وهو والد ال�شريف �أحمد بن ح�سني اخلواجي �سلطان �صبياء.
قال عنه النعمان ال�ضمدي (ت 1078هـ)( :كان ال�شريف رحمه اهلل من �أهل الف�ضل
واملعروف والعقل والكمال ،وكان �صاحب حراثة وزراعة وجتارة كبرية ،وكان حري�ص ًا على
�إخراج الزكاة يتوخى مب�صارفها �أهل اال�ستحقاق) توفـي رحمه اهلل تعاىل عام 994هـ(((.
الرشيف مفيد بن عبد الكريم اخلواجي
( 995 - ....هـ )
هو ال�شريف مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي
اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،كان جلي ًال ،وهو ج ُّد
الأ�شراف �آل مفيد بن عبد الكرمي اخلواجي �سكان ال�شقريي بوادي �ضمد ،تويف رحمه اهلل
�سنة 995هـ((( .
((( مطالع البدور البن �أبي الرجال :حتقيق عبد الرقيب مطهر حجر.
((( مطالع البدور� :ص.223
((( العقيق اليماين� :ص .321 -320
((( العقيق اليمني� :ص.323

68

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

الرشيف موسى بن مفيد اخلواجي
(997 - ....هـ)
هو ال�شريف مو�سى بن مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن
�أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا.
قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :كان رئي�س ًا كبريا ً �شجاع ًا مقدام ًا جواد ًا كرمي ًا
ا�شتهر بال�شجاعة يف قتال الأمري ح�سني بربر وكرمه م�شهور جدً ا) تويف رحمه اهلل �سنة
997هـ.
العالمة الرشيف أمحد بن عيل بن قاسم املعافا
َّ
( 999 - ....هـ )
هو ال َّعالمة ال�شريف �أحمد بن علي بن قا�سم((( بن ح�سن بن �شافع بن ح�سن بن علي
ابن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،ولد يف قرية الراكب((( قرية �آبائه و�أجداده التي
تقع يف وادي �صبياء ،وتل َّقى معارفه يف وطنه ،ويف غري وطنه وعندما و�صل �إىل مرتبة عالية
من العلم قام بوظيفة الق�ضاء احت�ساب ًا يف وادي �صبياء ،وكان يتح َّرى العدل يف �أحكامه
وي�ستق�صي الإن�صاف بني اخل�صوم يف جميع الق�ضايا التي ينظر فيها فحمدت �سري ُته،
وعال مكانه ،وهو من �أبرز �شخ�صيات املخالف ال�سليماين يف القرن العا�شر علما ونباهة
وف�ض ًال جتاوزت �شهرته بعلمه وف�ضلة املخالف ال�سليماين �إىل اليمن واحلجاز ،وقد قال
فيه العالمة عبد اهلل بن علي بن النعمان ال�ضمدي(((( :وفيها � -أي �سنة  999هجرية
تويف �شم�س الدين ال�سيد �أحمد بن علي املعافا  ،كان يرحمه اهلل عامل ًا ورع ًا ف�صيح ًا �أديب ًا
((( انظر اجلواهر اللطاف� :ص . 197
((( الراكب :قرية قد اندثرت منذ �أمدٍ بعيدٍ  .قال العقيد ال�شريف ح�سن بن يحيى بن عبده معافا :الراكب
قرية تقع جنوب وادي �صبياء املار �شمال بلدة الظبية ،وبالتحديد مكان ال�سوق احلايل لبلدة الظبية املار
و�س َّكانها الأ�صلني هم الأ�شراف �آل املعافا ،وقد
بجواره خط الإ�سفلت العام امل�ؤدي �إىل حمافظة �صبياءُ ،
تفرق ُ�س َّكانها �إىل بلدة الظبية وحمافظة �ضمد ،وكان لها �آثار ومقابر حتى جاء ال�سيل الكبري وجرف تلك
الآثار واملقابر و�سمي باحلرف الأحمر ،هذا ما عرفته عن �أبائي و�أجدادي .
((( العقيق اليماين �:ص.327
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مف َّوه ًا تولىَّ الق�ضاء بجهة �صبياء ل�صالحه ،وكان �صلب ًا يف دين اهلل ال يخاف يف اهلل لومة
الئم ،وله نظم عجيب و�أ�شعار رائقة ،لو جمعت �أ�شعاره جلاءت جملد ًا �ضخم ًا ويف �سنة 966
خلالف
هجرية انتقل من قرية الراكب الواقعة غرب قرية الظبية حالي ًا �إىل قرية �صلهبة
ٍ
ح�صل بينه وبني �أ�سرته).
وهذا العامل ترجم له يف مطالع البدور وهو الوافد على الإمام �شرف الدين �سنة 951
هجرية فقال يف الإمام ق�صيدة مطلعها :
تلألأ الأفق نــــــــور ًا وازدهى طربا
وطاب هذا الزمــــان الغ�ض منظره
وفاقت الأر�ض فخر ًا بالذي لب�ست
وعز دين �إلــــــــــه العر�ش وانتقبت
وافرت عن لـ�ؤلـ�ؤ رطــــــــب وعن برد
وجرت اخلود �أذيال ال�سرور �ضحى
فـــــال �آثــام عـن بيـ�ضا �إذا بـــرذت
عجب
�إذا كان فيما م�ضى من دهرنا
ُ

ومـــــــــا�س يف حلل من�شورة عجبا
فـي امل�سلمني وراقت عي�شه الأدبا
من التفــاخر حتى طالت ال�شهبــا
�سيوفه وا�ستقـــام احلـق وانت�صبا
ثغر اخلالفة حتى �ضاء وال�شهبا
ومل ت�ؤد من الأفراح ما وجبــــــــا
وال مالم على حـــــــــــــرب �إذا لعبا
لل�ســــــــــالفني فقد رد الذي ذهبا

تويف رحمه اهلل �سنة  999هـ((( .
الرشيف دريب بن عيسى اخلواجي
(((
( 1003 - ....هـ )
هو ال�شريف دريب بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي
اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا بن الرديني بن يحيى
وا�ستتب الأمن
ابن �أبي الطيب ،ويف �أيامه عمرت �صبيا وانتقل النا�س �إليها من كل مكان،
َّ
وق َّل الظلم واجلور .
((( العقيق اليماين �:ص.327
((( العقيق اليماين� :ص.338
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الرشيف شمس الدين بن دريب بن عيسى اخلواجي
(((
( 1009 - ....هـ )
هو ال�شريف �شم�س الدين بن دريب بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن
�أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا بن
الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب توىل الإمارة بعد والده دريب وكان رجال كرمي ًا عاقال
خليق ًا بالإمارة ولكن مل ت�ساعده الأيام((( تويف ب�صلهبة �سنة 1009هـ.
الرشيف عيسى بن مفيد اخلواجي
( 1011 - ....هـ)
هو ال�شريف عي�سى بن مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن
�أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا.
قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :كان فار�س ًا بط ًال من نوادر ال�شجعان الفر�سان ولبث
يجاهد الأتراك مدة عمره بنف�سه " تويف رحمه اهلل مقتو ًال هو وابن �أخيه ال�شريف ح�سني
ابن دريب بن مفيد يف التا�سع من �شهر رم�ضان عام 1011هـ(((.
الرشيف حممد بن عزالدين اخلواجي
( 1019 - ....هـ)
هو ال�شريف حممد بن عز الدين بن مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن
�أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم
ابن املعافا .توىل بعد عمه ال�شريف دريب بن مفيد كان عاقل الأ�شراف �آل مفيد اخلواجي
ورئي�س وادي �ضمد وا�ستمرت واليته ت�سعة �أ�شهر فقط تويف رحمه اهلل �سنة 1019هـ (((.
((( العقيق اليماين� :ص. 341
((( العقيق اليماين� :ص . 338
((( العقيق اليماين� :ص . 349
((( العقيق اليماين� :ص .352
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الرشيف أمحد بن حسني اخلواجي
(((
( 1028 - ....هـ )
هـو ال�شريف �أحمد بـن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد
ابن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا بن الرديني
ابن يحيى بن �أبي الطيب.
قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :ت�سلطن يف املخالف ال�سليماين وتر�أ�س على كافة
الأ�شراف من وادي بي�ش �إىل �إقليم جازان ،وحفظ البالد ،و�أزال ما بقي من املنكر والف�ساد،
ومل يزل كذلك فا�ستفحل �أمره وا�ستقوت �شوكته ومت َّكنت �سلطته فتم َّكن وت�سلطن ،وقننَّ
القوانني يف حفظ ال�ضعفاء وامل�ساكني ،و�أباد الظلمة واملعتدين)(((.
وقال عنه البهكلي (ت 1114هـ)(((�( :أزال املنكرات والبدع ورفع من الدين ما ت�ضع�ضع)
توفـي يف �أخر ربيع الثاين 1028هـ (((.
الرشيف حممد بن مطاعن آل مهارش اخلواجي
(((
(1034 - ....هـ)
هو ال�شريف الهمام والليث الدرغام حممد بن مطاعن كبري �آل مهار�ش اخلواجي يف
زمانه.
قال عنه النعمان ال�ضمدي (ت 1078هـ)((( ( :كان من العقالء الأجالء ا�شتهر
بالفرا�سة وال�شجاعة املطلقة) .

((( العقيق اليماين� :ص.360
((( العقيق اليماين� :ص .340
((( العقد املف�صل� :ص .36
((( العقيق اليماين �:ص.360
((( العقيق اليماين �:ص.355
((( العقيق اليماين� :ص .355

72

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

الرشيف حسني بن صديق اخلواجي
( 1035 - ....هـ )
هو ال�شريف ح�سني بن �صديق اخلواجي كبري الأ�شراف �آل ح�سني �أهل ال�سالمة من
�أعمال وادي بي�ش.
قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :كان كرمي ًا مطعام ًا م�شهور ًا بالكرم) تويف رحمه اهلل
يف �شهر �شوال �سنة 1035هـ (((.
الرشيف عز الدين بن حسني اخلواجي
( 1037 - ....هـ)
هو ال�شريف عز الدين بن ح�سني اخلواجي ،ولعل عمود ن�سبه ما يلي ((( :عز الدين
بن ح�سني بن مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي
اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،كان عاقل الأ�شراف
�آل مفيد ورئي�س وادي �ضمد.
قال عنه النعمان ال�ضمدي (ت 1078هـ)( :كان رئي�س ًا �شجاع ًا �سديد الر�أي كثري
التقى حكيم ًا كثري ال�صرب والتعاطي) تويف رحمه اهلل يف يوم اخلمي�س الرابع من �شهر ذي
القعدة عام 1037هـ (((.
الرشيف مطاعن بن حسني اخلواجي
( 1048 - ....هـ)
هو ال�شريف املنيف مطاعن بن ح�سني بن �أبي بكر بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن
�أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم
ابن املعافا.
((( العقيق اليماين �:ص .368
((( اجلامع يف الأن�ساب لل�شهاري نق ًال عن ال�شريف� :ص.42
((( العقيق اليماين� :ص .370
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قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :كان من �أعيان اخلواجيني و�أهل الرثوة ،وكان يرتدد
يف املهمات بيـن عمه �أحمد بن ح�سني والإمام وله عند الإمام و�ساير دولة اجلبل احلظ
العظيم الأوفر ب�سبب تعل َّقه بهم ونفعه لهم) تويف رحمه اهلل �سنة 1048هـ (((.
الرشيف عيسى بن عبدالوهاب اخلواجي
( 1048 - ....هـ)
هو ال�شريف الفار�س البطل عي�سى بن عبدالوهاب اخلواجي قال عنه النعمان
(ت 1078هـ) (من فر�سان �صبياء و�أبطالهم امل�شاهري رحمه اهلل كان رئي�س ًا كرمي ًا
م�ضياف ًا) تويف رحمه اهلل يف �شهر �شوال عام 1048هـ(((.
الرشيف مهارش بن مضاض اخلواجي
(1051 - ....هـ)
هو ال�شريف مهار�ش بن م�ضا�ض اخلواجي .قال عنه النعمان (ت 1078هـ)( :من
�أعيان �أ�شراف �صبياء يف وقته) توفـي رحمه اهلل �سنة 1051هـ(((.
الرشيف حسني بن أمحد اخلواجي
(1053 - ....هـ)
هو ال�شريف املاجد �أبو حممد ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى
ابن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن
حازم بن املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب ،كانت �سريته �سديدة و�أفعاله حميدة
و�سار يف حفظ البالد و�صيانة �ضعيفها كوالده(((.
((( العقيق اليماين� :ص.390
((( العقيق اليماين �:ص .392
((( العقيق اليماين� :ص .397
((( العقيق اليماين� :ص.360
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قال عنه البهكلي (ت 1114هـ ((()( :بلغ من االرتقاء ما مل يبلغه �أحد ،ويف �أيامه كان
خروج البا�شا قان�صوه ومع عظيم قهره ونفاذ حكمه و�أمره مل يكن له يف بلد ال�شريف
املذكور الوطئة الكلية) تويف �سنة 1053هـ ا�ستمر حكمه نيف ًا وع�شرين �سنه(((.
الرشيف عز الدين بن أمحد اخلواجي
( ) .... - ....
هو ال�شريف عز الدين بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي
القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن
املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب نازع �أخيه ال�شريف ح�سني على �إمارة �صبياء
ولكن �سبقته املنية فا�ستقر احلكم بعدها لأخيه ال�شريف ح�سني بن �أحمد اخلواجي.
الرشيف حسني بن حممد بن عبد الوهاب اخلواجي
(1056 - ....هـ)
هو ال�شريف ح�سني بن حممد بن عبد الوهاب بن دريب بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى
ابن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن
حازم بن املعافا.
تولىَّ بيت الفقيه و�أعمالها تويف رحمه اهلل يف الثاين والع�شرين من �شهر رجب عام
1056هـ ((( .

((( العقد املف�صل� :ص .36
((( العقيق اليماين� :ص .398
((( العقيق اليماين �:ص  402حتفة الدهر البن �أبي البحر خمطوط� :ص .110
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الرشيف حسني بن عيسى املعافا
(1057 - ....هـ )
هو ال�شريف ح�سني بن عي�سى بن �إبراهيم املعافا،ولعله ابن ال�شريف عي�سى بن �إبراهيم
ابن حممد بن دريب بن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن
غامن بن حازم بن املعافا عاقل الأ�شراف املعافني كان له عند الأئمة جاه ًا ،ومكانة ،وكلمة
م�سموعة ،تويف رحمه اهلل 1057هـ (((.
الرشيف حسني بن حسن بن صديق اخلواجي
( 1061 - ....هـ )
هو ال�شريف الأجل ح�سني بن ح�سن بن �صديق اخلواجي �صاحب قرية ال�سالمة عاقل
جماعته الأ�شراف �آل ح�سني اخلواجي قال عنه النعمان (ت 1078هـ) (((( :كان �سيد ًا
رئي�س ًا كرمي ًا متوا�ضع ًا مبارك ًا كان يف ع�صره معدود ًا يف الأفا�ضل الكرام ومطعمي الطعام
له منزاله((( يطرقها العام واخلا�ص وهو من �أكرب النبالء الفخام) تويف رحمه اهلل
�سنة1061هـ (((.
الرشيف عبده بن عيسى بن مفيد اخلواجي
(1063-....هـ)
هو ال�شريف الأجل الفار�س الفاتك البطل عبده بن عي�سى بن مفيد بن عبد الكرمي
ابن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن
حممد بن غامن بن حازم بن املعافا كانت له �سمعه و�شهرة يف بلده((( تويف رحمه اهلل �سنة
1063هـ.
((( العقيق اليماين�:ص .403
((( العقيق اليماين� :ص.406
((( هو مكان خم�ص�ص ال�ستقبل النا�س.
((( العقيق اليماين �:ص.406
((( العقيق اليماين� :ص .408
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الرشيف عيل بن عز الدين اخلواجي
(1064 - ....هـ )
هو ال�شريف علي بن عزالدين بن ح�سني اخلواجي قال عنه النعمان(ت 1078هـ)(((:
(كان فار�س ًا جلي ًال حليم ًا �سديد الر�أي) تويف رحمه اهلل يف الليلة الثامنة من �شهر �صفر
عام 1064هـ .
الرشيف عيل بن حسني اخلواجي
(1064 - ....هـ )
هو ال�شريف علي بن ح�سني اخلواجي كان من �أعيان �أ�شراف �صبيا تويف رحمه اهلل �سنة
1064هـ ((( .
الرشيف حممد بن حسني اخلواجي
(((
( 1076 - ....هـ )
هو ال�شريف علم الدين حممد((( بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني
ابن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن
غامن بن حازم بن املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب وكانت �سريته طيبة فقد
�أن�صف املظلومني((( قال عنه البهكلي (ت 1114هـ)( :له من املعايل واملكارم ما ميلأ
الفم والأذان والعني وعلى اجلملة فله ولآبائه يف املعايل �أخبار ال تت�سع بها هذه الوريقات
و�أيامهم م�شهورة يف عدوهم لها غرر معلومة �شهرية ).
((( العقيق اليماين �ص 408
((( العقيق اليماين �ص . 408
((( العقد املف�صل حتقيق العقيلي �ص . 36
((( العقيق اليماين �ص . 398
((( العقيق اليماين� :ص 360اجلواهر اللطاف .25
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الرشيف حسن بن مطاعن اخلواجي
( 1102 - ....هـ)
هو ال�شريف ح�سن بن مطاعن ،ولعله ابن ال�شريف مطاعن بن �أبي طالب بن دريب بن
مفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،كان
والي ًا على قرية ال�شقريي بوادي �ضمد.
قال عنه البهكلي (ت 1114هـ)((( ( :كان �شريف ًا جلي ًال ورئي�س ًا نبي ًال له �شجاعة وتدبري
وكرم من غري تبذير و�سيا�سة لأمور الرعية وقمع لأهل الف�ساد يف الربية) ،تويف مقتو ًال عام
1102هـ (((.
(((

الرشيف مطاعن بن أيب طالب بن دريب اخلواجي
().... - ....
ه ــو ال�شـريف مـطـاعــن بن �أبي طـالب بن دريـب بن مـفيد بن عبد الكرمي بن ح�سني
ابن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،كان �شجاع ًا ،ذكره البهكلي يف
�أحداث عام 1102هـ وكان مطلوب ًا لل�شريف حممد بن �أبي طالب اخلواجي فارحتل من
قرية ال�شقريي ،وا�ستنجد بال�شريف �أحمد بن غالب ،وكان من �أكابر الأ�شراف �آل مفيد
اخلواجي يف زمانه.
(((

((( العقد املف�صل� :ص.30
((( العقد املف�صل� :ص.20
((( العقد املف�صل� :ص.30
((( العقد املف�صل� :ص.60- 31
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الرشيف أبوطالب بن حممد بن حسني اخلواجي
(((
( 1103 - ....هـ )
هو ال�شريف �أبو طالب بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن
ابن حازم بن املعافا ابن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب ،جمع اخل�صال احلميدة ما ال
يجمعه غريه كان �شجاع ًا �شهم ًا جواد ًا ممدوح ًا ،همته عالية و�سيوفه لأوليائه حامية وكان
دواعي �صدره �سليمة ،وا�ستمر حكمه اثني ع�شر �سنة كلها عند امل�سلمني �أعياد ًا خال�صة عن
ال�شوائب واملحن واالنكاد((( ،تويف رحمه اهلل يف يوم عرفة عام 1103هـ.
الرشيف حممد بن أيب طالب بن حممد بن حسني اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف حممد بن �أبي طالب بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني ين عي�سى
ابن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي كان والي ًا على �صبياء ،ومل
ي�ستمر طويال ب�سبب ما حاكه البع�ض طمع ًا يف ملكه وواليته.
(((

الرشيف أمحد بن حممد بن حسني اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف �أحمد بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،كان والي ًا وعام ًال على �صبياء ،ومل
ي�ستمر طويال عزل يف �سلخ جماد الأوىل عام 1103هـ .
(((

((( العقد املف�صل :للعالمة علي بن عبدالرحمن البهكلي حتقيق العقيلي �ص.36
((( العقد املف�صل بالعجائب والغرائب للبهكلي حتقيق العقيلي� :ص.37
((( العقد املف�صل� :ص.32
((( العقد املف�صل� :ص .34 – 32
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الرشيف حمسن بن حممد بن حسني اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف حم�سن بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،نعته البهكلي بالرئي�س والأكرم ،ولعله
كانت له رئا�سة على �صبياء (((.
الرشيف مهدي بن حممد اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف مهدي بن حممد اخلواجي املكنى �أبا �صالح ،ولعله ابن ًا لل�شريف حممد
ابن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني اخلواجي ،كان �شجاع ًا مقدام ًا وله ق�صه م�شهورة وهي �أن
ال�شريف �أخذ على رجل من �آل حبيب فر�س ًا ت�سمى �شار ًا عقاب ًا له لأمر �صدر منه ،ف�شكى
الرجل �أمره على الوزير �سنبل ،ف�أر�سل الوزير �إىل ال�شريف مهدي وامتنع عن احل�ضور،
ف�أر�سل الوزير خم�سة ع�شر مقات ًال �إىل دار ال�شريف مهدي ،ومل يكن ال�شريف بها ،ف�أخذوا
فر�سه وفر�س احلبيبي وملا علم ال�شريف �أبى �صالح مبا ح�صل غار على الع�سكر وا�سرتجع
فر�سه.
قال البهكلي (ت 1114هـ)( :ومل يذكر عن �أحد من �أهل الغارة فعل �إال عن هذا
الفاطمي ،ف�إنه حملته عن عدم ال�ضيم نف�سه الأبية وبالأفعال تعظم الأخطار ،وعلى ح�سبها
يكون اجلدود وعلو املقدار).
(((
فمن كان �أ�سعى كان باملجد �أجدرا
ومل �أجد الإن�سان �إال ابن �سعيه

((( العقد املف�صل� :ص.57
((( العقد املف�صل بالعجائب والغرائب للبهكلي حتقيق حممد�أحمد العقيلي.
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الرشيف أمحد بن املهدي اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف �أحمد بن املهدي بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني ابن عي�سى بن
ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،كان عام ًال على �صبياء �سنة
1142هـ ((( .
الرشيف مهدي بن أمحد بن خضري اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف مهدي بن �أحمد بن خ�ضري اخلواجي ،من �أ�شراف ال�سالمة ال�ساكنني يف
مدينة �صبياء كان �شجاع ًا بط ًال ((( .
الرشيف حسني بن حمسن اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف ح�سني بن حم�سن اخلواجي ،ولعله ابن ال�شريف حم�سن بن حممد بن
ح�سني بن �أحمد بن ح�سني اخلواجي كان عام ًال على �صبياء �سنة 1141هـ ((( .
الرشيف أيب طالب بن أمحد اخلواجي
().... - ....
هو ال�شريف �أبي طالب بن �أحمد اخلواجي ،ولعله ابن لل�شريف �أحمد بن حممد بن
ح�سني بن �أحمد ح�سني اخلواجي ،ونظر ًا لدينه و�أمانته وعفته فقد اختاره �أهل النظر
للوالية على �صبيا عام 1158هـ.
((( خال�صة الع�سجد� :ص .111
((( خال�صة الع�سجد .178
((( خال�صة الع�سجد �ص .109
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قال البهكلي (ت 1248هـ)(((( :عمرت بواليته تلك البالد واطم�أنت �أنف�س العباد،
وح�صلت الأمطار ،ورخت الأ�سعار حتى بلغ حمل اجلمل بقر�ش) �إىل �أن قال(" :وعمر
ب�صبيا قلعة ج َّدد بها �آثار �سلفه املا�ضني) ،و�سلك م�سلك ًا ح�سن ًا يف الرفق بامل�سلمني ،حتى
�أ�صبحت �صبيا ط ِّيبة الأرجاء �صبية املحيى:
و�إذا نظرت �إىل البقاع وجدتها ت�شقى كما ت�شقى الرجال وت�سعد.
وقد ا�ستمرت واليته على �صبيا �سنتني وثالث �أ�شهر.
الرشيف مطاعن بن أيب طالب اخلواجي
( ) .... - ....
هو ال�شريف مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي بن حممد بن ح�سني ابن �أحمد بن ح�سني
ابن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي ،توىل �إمارة
�صبيا وخمالفها �سنة 1176هـ وقد ع ــزل فيـما بعد بتهمة مباطنة ج�شم((( و�إليه ينت�سب
الأ�شراف �آل مطاعن اخلواجي �سكان �صبياء.
الرشيف عيل بن حسني املعافا
().... - ....
هو ال�شريف علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى
ابن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم
ابن املعافا لقب بالفقيه لتفقهه يف العلم ال�شرعي قر�أ على يد العالمة عبدالرحمن بن
ح�سن بن علي البهكلي عام 1180هـ �صحيح البخاري و�صحيح م�سلم ،وهو من العلماء
الأجالء الأعالم ،له من الأبناء حممدً ويحيى وجميعهم من العلماء الف�ضالء ،تويف بعد
عام 1180هـ رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته (((.
((( خال�صة الع�سجد لـعبد الرحمن البهكلي ،حتقيق مي�شل تو�شريير ،وعدنان دروي�ش � :ص .162
((( خال�صة الع�سجد� :ص .298- 296
((( رو�ضة النا�ضرين يف تراجم الأعالم الأربعة النا�ضرين  :العالمة ال�سيد عبد الرحمن بن �سليمان الأهدل
ح�صل على �أربع ورقات منها العالمة ال�شريف يحيى بن علي املعافا رحمه اهلل من علي الديلمي مبكتبة
الطائف عام 1390هـ وحققها ال�شريف عبدالغني يحيى معافا.
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الرشيف عيل بن مطاعن اخلواجي
( 1202 - ....هـ )
هو ال�شريف علي بن مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي بن حممد بن ح�سني بن �أحمد
ابن ح�سني اخلواجي ،ا�شتهر برباطة اجل�أ�ش وال�شجاعة والإقدام ،وقد كانت له �صوالت
وجوالت ،وقد كانت بينه وبني الأ�شراف �آل خريات مناو�شات وك ّر وف ّر وخ�صو�ص ًا �أن
ال�شريف علي بن مطاعن كان ي�سعى ال�ستعادة ملك �آباءه و�أجداده واحل�صول على والية
�صبياء ،وقد ُوعد بها من ِقبل ال�شريف �أحمد بن حممد اخلرياتي ،ولكن ذلك مل يتم تويف
رحمه اهلل يف بالد اجلرابح �أعال ال�ضحى �سنة 1202هـ(((.
العالمة الرشيف أمحد بن حسني الفلقي
( 1218 - ....هـ )
هو العالمة الداعية املجاهد �أحمد بن ح�سني الفلقي املعافا ،ولعله ابن ال�شريف ح�سن
فلقي بن ح�سني بن عبده بن �أحمد بن �سلطان بن علي بن عبده بن �أحمد بن حممد بن
علي بن يحيى بن مناع بن ح�سن بن علي بن ح�سني بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم
ابن املعافا ولد يف �صبيا يف املركز ال�شامي ،ومن �أ�سرته �أحمد بن زمري الفلقي((( حار�س
الإمام حممد بن على الإدري�سي ا�شتغل الداعية �أحمد يف بداية حياته بالتجارة والبيع
وال�شراء ويف �أثناء ذلك �سمع بالدعوة ال�سلفية ،دعوة الإمام حممد بن عبد الوهاب يف
ف�شجعه هجرة بع�ض ال�شباب �إليها بامل�ضي يف طلب العلم �إىل الدرعية ،و�أخذ
الدرعيةَّ ،
العلم هناك على يد علماء الدعوة ال�سلفية العلوم ال�شرعية يف ذلك الوقت ،وبعد االنتهاء
انتُدب كداعية لقومه يحمل ر�سالة من الأمري عبد العزيز بن حممد بن �سعود �إىل �أمراء

((( تاريخ املخالف ال�سليماين ملحمد �أحمد العقيلي � :ص  429ط.2
((( حتقيق نفح العود ملحمد بن �أحمد بن عي�سى العقيلي � :ص 83وتاريخ املخالف ال�سليماين للعقيلي ج 2
�ص .68
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املخالف ال�سليماين((( يدعوهم �إىل دعوة التوحيد((( ونبذ ال�شرك وو�صل �إىل م�سقط ر�أ�سه
�صبيا و�سلم �أمريها يف ذلك الوقت من�صور بن نا�صر اخلرياتي ((( ر�سالة هذا ن�صها :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن �سعود �إىل من يراه من �أهل املخالف ال�سليماين خ�صو�ص ًا الأ�شراف
�أبناء حممد بن �أحمد وحمود ونا�صر ويحيي و�سائر �إخوانهم وبني �إخوانهم ،وكذلك
الأ�شراف بني النعمي وكافة �أهل تهامة و َّفقنا اهلل و�إياهم �إىل �سبيل احلق والهداية وج َّنبنا
اهلل و�إياهم طريق ال�شرك والغواية � ،أما بعد ،،،
فاملوجب لهذه الر�سالة �أن ال�شريف �أحمد بن ح�سني الفلقي ،قدم �إلينا ور�أى ما نحن
عليه وحت َّقق �صحة ذلك لديه ،فبعد التم�س منا �أن نكتب لكم مما يزول به اال�شتباه،
فاعلموا يرحمكم اهلل تعاىل �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �أر�سل حممد ًا �صلى اهلل عليه و�سلم
على فرتة من الر�سل ،فهدى به الدين الكامل وال�شرع التام و�أعظم ذلك و�أكربه وزبدته
�إخال�ص العبادة هلل وحده ال �شريك له ،والنهي عن ال�شرك وذلك هو الذي خلق اهلل اخللق
لأجله ودل كتاب اهلل على ف�ضله كما قال تعاىل  :ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ (�سورة النحل.)36 :
وقـال تعاىل  :ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ (�سورة البينة .)5 :
و�إخال�ص الدين هو �إخال�ص العبادة هلل �سبحانه وتعاىل وحده ال �شريك له ،وذلك ب�أن
ال ُيدعى �إال اهلل تعاىل وال ُي�ستغاث �إال به وال يذبح �إال له ،وال يرجى �سواه ،وال يرغب �إال فيما
لديه ،وال يتوكل يف جميع الأمور �إال عليه ،و�أن كل ما هنالك هلل تعاىل ال ي�صلح �شيء منه
مللك مقرب وال لنبي مر�سل وال �شيء غريهما ،وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي �أُ�س�س
((( حدود املخالف ال�سليماين من حلي بني يعقوب �إىل حر�ض .
((( التوحيد هو � :إفراد اهلل بالعبادة ونبذ ال�شرك.
((( قال عنه عاك�ش (هذا ال�شريف هو العني الناظرة يف �آل خريات والهرما�سة البطل �إذا تالقت الكماة ،له
جمد با�سل وعقل كامل و�سيا�سة يف الأوامر والنواهي ،وهو مع طيب عن�صره داهية من الدواهي هذا مع
�أخذه بح�صة من العلم كان بها طراز فخاره ،وتعلق بالأدب انتف�ش بها جمد نظاره ،ويل على مدينة �صبياء
وخمالفها �سنوات ،و�أذاقها حالوة العدل و�أزال عنها الظلمات ،واختار النقول ب�إذن عمه ال�شريف حمود
�إىل �أبي عري�ش وبنى له عمه معق ًال �شاخم ًا ل�سكناه).
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الإ�سالم عليه وانفرد به امل�سلم عن الكافر وهو معنى �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل فلما َمنَّ علينا
مبعرفة ذلك وعلمنا �أن الدين الإ�سالم اتبعناه ودعونا النا�س �إليه و�إال فنحن قبل ذلك كنا
على ما عليه غالب النا�س من ال�شرك باهلل من عبادة القبور ،واال�ستغاثة بهم والتق ُّرب
بالذبح لهم ،وطلب احلاجات منهم مع ما ين�ضم من ذلك من فعل الفواح�ش واملنكرات
وارتكاب املحرمات وترك ال�صالة وترك �شعائر الدين حتى �أظهر اهلل احلق بعد خفائه
على يد �شيخ الإ�سالم حممد بن عبد الوهاب� ،أح�سن اهلل له امل�آب ،ف�أبرز لنا ما هو احلق
وال�صواب من كتاب اهلل املجيد الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل
من حكيم حميد فتبني لنا الذي نحن عليه وهو دين غالب النا�س اليوم من االعتقاد يف
ال�صاحلني وغريهم ودعوتهم والتقرب بالذبح لهم والنذر لهم واال�ستعانة بهم يف ال�شدائد
وطلب احلاجات منهم� ،إنه ال�شرك الأكرب الذي ُنهي عنه وتهدد بالوعيد ال�شديد عليه
و�أخرب يف كتابه �أنه ال يغفره �إال بالتوبة منه قال تعاىل  :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ (الن�ساء.)48 :
وقال تعاىل :ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ (املائدة.)72 :
وقال تعاىل ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ (فاطر .)14 - 13 :

والآيات يف �أن دعوة غريه �شرك �أكرب كثرية وا�ضحة �شهرية فحني ك�شف اهلل لنا الأمر،
وع َّّرفنا ما نحن عليه من ال�شرك والكفر بالن�صو�ص القاطعة والأدلة ال�ساطعة من كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله وكالم الأئمة الأعالم الذي �أجمعت الأمة على روايتهم ،عرفنا ما نحن
عليه وما كنا ندين به �أنه ال�شرك الأكرب الذي نهى اهلل عنه َّّ
وحذر ،و�أن اهلل �أول ما �أمرنا به
�أن ندعوه وحده ،وذلك كما قال تعاىل  :ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱪ
(اجلن .)18 -
وقال تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﱪ (الرعد .)114 -
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وقال تعاىل :ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﱪ (الأحقاف:

.) 6 - 5
�إذا عرفتم هذا فاعلموا يرحمكم اهلل �أن الدين هلل تعاىل هو �إخال�ص العبادة هلل
وحده ونفي ال�شرك و�إقامة ال�صالة جماعة وغري ذلك من �أركان الإ�سالم والأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وال يخفى على ذوي الب�صائر والأفهام واملتدبرين من الأنام �أن هذا هو
الدين الذي جاءنا به الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم قال جل جالله  :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ (�آل عمران .)85:
قال تعاىل  :ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﱪ(.املائدة .)3 :
فمن قبل هذا ولزم العمل به فهو حظه يف الدنيا والآخرة ونعم احلظني الإ�سالم ومن
�أتى غريه وا�ستكرب فلم يقبل هدي اهلل ملا تبني نوره و�سناه نحينا عن ذلك وقاتلناه  .قال
تعاىل  :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ( .البقرة .)193 :
وق�صدنا بهذه الن�صيحة لكم القيام بواجب الدعوة قال تبارك وتعاىل  :ﱫﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﱪ

( يو�سف .)108 :
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليم ًا.
وبذل الداعية املجاهد �أحمد بن ح�سني الفلقي جهود ًا عظيمة ومباركة يف ن�شر العقيدة
ال�صافية ونبذ ال�شرك ،بل وحماربته ،ومن �أعماله يف ذلك ،هدم قرب �أبو �سبعة وم�ساواته
بالأر�ض والذي كان مزار ًا ي�ستعان ويلتج�أ �إليه من دون اهلل عز وجل .رحم اهلل الداعية
املجاهد �أحمد بن ح�سني الفلقي رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته وتويف رحمه اهلل �سنة
1218هـ تقريب ًا.
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الرشيف زيد بن عيل بن مطاعن اخلواجي
()....- ....
هو ال�شريف زيد بن علي بن مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي بن حممد بن ح�سني بن
�أحمد بن ح�سني اخلواجي ،توىل �أمر بادية بيت الفقيه يف عهد دولة ال�شريف حمود بن
حممد بن �أحمد احل�سني وذلك �سنة 1222هـ (((.
الرشيف حممد بن عيل بن حسني املعافا
(1251 - ....هـ)
العالمة ال�شريف حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى
ابن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن
ابن حازم بن املعافا.
يقول عنه عاك�ش(((( :هو من ال�سادة الف�ضالء ومن العلماء النبالء هاجر �إىل زبيد،
وقر�أ يف الفقه واحلديث على �شيخنا عبد الرحمن بن حممد ال�شرفـي وغريه ،وكان ذا
�سمت َح َ�سن ،وقوة جماهدة ،م�ؤثر ًا اخلمول غري ملتفت �إىل ف�ضول ،وهو من عباد اهلل
ال�صاحلني و�أوليائه وما زال م�شتغ ًال مبا يعنيه ويقر ِّبه �إىل مر�ضاة اهلل حتي تويف عام
 1251هجرية تقريب ًا).

((( نفح العود يف دولة ال�شريف حمود للعالمة عبدالرحمن بن �أحمد بن ح�سن البهكلي حتقيق حممد �أحمد
العقيلي �ص. 230
((( عقود الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شر للعالمة احل�سن بن �أحمد عاك�ش ال�ضمدي حتقيق
�إ�سماعيل حممد الب�شري �ص . 671
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العالمة السيد أمحد بن حممد الضحوي املعافا
( 1233هـ 1287 -هـ)
هو ال�سيد العالمة �أحمد بن حممد ال�ضحوي لقب ًا((( بن ح�سن بن ح�سني بن حمد بن
يحيى بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن
ابن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا(((.
قال عنه احل�سن بن �أحمد عاك�ش((( (ت1290هـ)  :ال�سيد �أحمد بن حممد ال�ضحوي
ن�سبة �إىل قرية ال�ضحي� ،إحدى ُقرى وادي �سهام((( �سكنها ج ُّده ون�سب �إليها ،و�إال فهو يف
الأ�صل من مدينة �صبياء ،من ال�سادة بني املعافا ،وهو �صاحبنا النحرير ،مولده �سنة 1233
هجرية ،كما �أخربين يف ذلك ،ن�ش�أ يف حجر والده ،وحفظ القر�آن من �صغره ،و�أ َّدبه والده
ف�أح�سن ت�أديبه ،و�أر�شده �إىل الطلب ،وف َّرغه للقراءة ،ف�أخذ عن علماء وقته يف املخت�صرات
حتى برع يف النحو و�أخذ يف علم الفقه على الفقيه عمر بن �أحمد باكليه ،والزم �شيخنا
احلافظ حممد بن علي العمراين((( �أيام �إقامته يف �أبي عري�ش يف �سائر الفنون العلمية،
وحفظ فيها يف �أق�صر مدة ،لأنه ر�أ�س يف الذكاء وح�سن احلافظة و�أخذ عني فا�ستفدت
منه �أكرث مما ا�ستفاد مني ،وقد انهال عليه الطلبة من كل جهة ،وكل �أوقاته يف الدر�س
والتدري�س ،وا�شتغل بعلم احلديث واطلع على م�صطلحه ومعرفة رجاله ،وهو الآن عني
الوقت وفريد الع�صر يف املعارف على اختالف �أنواعها مع ما هو عليه من الأدب املحمود
((( ن�شر الثناء احل�سن للو�شلي  :ج�2ص.123
((( ت�سل�سل عمود ن�سبه يف اجلواهر اللطاف للنعمي � :ص .206
((( عقود الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شر � :ص.12
((( وادي م�شهور ين�سب �إىل �سهام بن �سهمان بن الغوث وم�آتيه من جبال (ح�ضور) غرب �صنعاء ،وي�صب
يف البحر الأحمر ،وق�صبته عند م�صبه (الكدراء) وقد خربت .انظر :املقحفي� ،إ�سماعيل الأكوع ،البلدان
اليمنية عند ياقوت احلموي .156 :
((( من علماء اليمن ،مولده �سنة  1194هجرية من م�شايخه حممد بن علي ال�شوكاين ،وترجم له ال�شوكاين
فقال :برع يف جميع العلوم االجتهادية ،و�صار يف عداد من يعمل بالدليل ،وبلغ يف املعارف �إىل مكان جليل،
وهو قوي الذهن �سريع الفهم قوي الإدراك ثابت النظر ،يقل وجود نظريه مع توا�ضع ،ومن م�ؤلفاته :حا�شية
على �سنن ابن ماجة ا�سمها (عجالة ذوي احلاجة) ،و (التعريف مبا يف التهذيب من قوي و�ضعف) يف
جملدين وغريها ،تويف يف جمادي الأويل �سنة  1264هجرية (نيل الوطر :ج � ، 2ص  289وما بعدها).
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وال�سمت احل�سن والنزاهة التامة ملتفت ملا يعنيه ،وما علمت �أحد ًا من �أهل جهته يدانيه
يف �سالمة طبعه وح�سن �أخالقه ،وال ر�أيت �أن�شط منه يف املذاكرة العلمية مع التوا�ضع
والإن�صاف يف البحث ،ال يتع�صب وال يغمط ف�ضل ذي ف�ضل ،و�أما الأدب فقد انتهت �إليه
رئا�سته يف املنظوم واملنثور ،وعليها وقعت العناية �سرها املطوي واملن�شور ،وفاق يف جودة
�شعره �أهل قطره احلا�ضر منهم والباد ،وبيني وبينه كمال الألفة وال�صداقة من زمن
احلداثة جلامع العلم واحتاد البلد ،فهو طيب ال�سريرة ،ال يحقد وال يح�سد ،وقد كان بيني
وبينه مكاتبة يف ال�شعر الأنيق لو جمع جلاء يف جملد.
و قال عنه ال�شريف �أحمد ال�شعفي املعافا((( (ت1427هـ) (:يجتمع مع والدي يف اجلد
عز الدين ،من العلماء الأفا�ضل والأدباء املربزين وال�شعراء املجيدين).
له ق�صائد م�شهورة ومنها ق�صيدة اخلال يقول يف مطلعها:
تبدت فخلنا �أنــه �أوم�ض اخلال
يرنحها �سكـــر ال�شبيبة وال�صبا
ممنعة بال�سمهريـة والظبـــــــــا
على خدها نار املحا�سن �أوقدت

وما م�ست فغار البان والرند واخلـال
ويطغو على �أعطافها الزهو واخلال
ممنعة �إذ لب�سها الو�شي واخلــــــــــــال
وفيها ثوى من �سعده ذلك اخلــــــــــال

تويف رحمه اهلل عام 1278هـ وقد انقطعت ذريته بوفاة ابنيه علي ،ومل يعقب ،وابن �آخر
تويف �صغريا عندما �سقط عليه قدر من الزيت((( رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح
جناته .

((( لآلئ الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شر� :ص .47
((( �أخذت ذلك رواية عن ال�شريف �إبراهيم بن علي حيدر معافا.

آل املعافا بن الرديني

89

الرشيف عيل بن أمحد الضحوي املعافا
(1266هـ 1286 -هـ)
هو ال�شريف علي بن �أحمد بن حممد ال�ضحوي لقب ًا بن ح�سن بن ح�سني بن حمد بن
يحيى بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن
ابن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،ولد يف عام 1266هـ تقريب ًا،
كان �شاعر ًا موهوب ًا و�أديب ًا مف َّوه ًا رغم �صغر �سنه �إال �أنه �ضاها الكبار بف ِّنه و�أدبه.
قال عنه عاك�ش( :هو ال�سيد الذي ارتفع قدره وتبلج يف �سماء الأدب بدره املهذبة
�شمائله القا�ضية بنجابته �أخالقه وخمايله ،ن�ش�أ يف حجر والده على العفاف والطهارة،
و�أر�شده �إىل الطلب ،فج َّد بالقراءة بذهن و َّقاد ،و�أدرك يف النحو ،وا�ستفاد يف الفقه وغريه،
علي يف احلديث وم�صطلحه ،وله رغبة تامة يف املطالعة واملذاكرة مع الطلبة ،وقد
و�أخذ َّ
ا�شتغل بالأدب).
ومن ق�صائده ق�صيدة يقول يف مطلعها :
�إذا وجه �سلمى م�شرق ًا �أم بدا البدر وذلك ابت�سام الربق �أم الح يل الثغر ؟
وهل ذلك غ�صن فــوق �أكثبة النــوى �أم القــد يف ردف ب ــه �ضعف اخل�صـر
توجه �إىل بندر جدة فوافاه
توجه �إىل مكة املكرمة لأداء فري�ضة احلج ،وبعد انق�ضائه َّ
َّ
الأجل املحتوم هناك وذلك يف �شهر حمرم عام 1286هـ ،وعمره مل يتجاوز الع�شرون عام ًا.
وقد حزن عليه والده حزن ًا �شديد ًا رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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الرشيف مسعود بن محد املعافا
( ) .... - ....
هو ال�شريف م�سعود((( بن حمد بن يحيي بن �شار بن �أحمد بن علي بن �أبي بكر حممد
ابن �إبراهيم بن حممد بن دريب بن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف
ابن غامن بن حازم بن املعافا .قال عنه عاك�ش((( يف عقود الدرر( :هو من العلماء العاملني
ومن العقالء ال�صاحلني ،فن�ش�أ ببلدة قرية �ضمد وا�شتغل بطلب العلم يف مبادئه على علماء
بلده ،وبعد ذلك ارحتل �إىل مدينة زبيد وقر�أ على م�شايخ الع�صر بزبيد مثل ال�سيد الع ّالمة
عبد الرحمن بن حممد ال�شريف وغريه و�أدرك يف علم الفقه ويف علم الفرائ�ض و�شارك
يف النحو وله رحلة �إىل �صنعاء قر�أ على علمائها يف احلديث وغريه وا�ستفاد فائدة جليلة
ورجع �إىل وطنه وحج بيت اهلل احلرام ،وا�شتغل مبا يعنيه من التالوة للقر�آن ومالزمة
اجلمع واجلماعات واملحافظة على الواجبات والتنزه عن املقبحات وقد قر�أ عليه جماعة
من طلبة �ضمد هو مبارك التدري�س ل�صالحه ،وبعد وفاة الع ّالمة حممد نا�صر احلازمي
َىّ
تول الإمالء يف �صحيح البخاري يف �شهر رجب على ح�سب العادة امل�ستمرة يف اليمن وهو
ما�شي على طريق �أهل الزهد مع ح�سن التوا�ضع والر�ضا مبي�سور العي�ش وعدم الت�صنع يف
جميع �أموره).
الرشيف أمحد بن عيل املعافا
( ) .... - ....
هو ال�شريف �أحمد بن علي بن �أحمد بن ُح َمد بن بكري بن عبده بن علي بن نه�شل بن
�أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن
يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،ولد يف قرية الراكب ،ول ِّقب بامل�سافر؛ لكرثة رحالته
وتن ُّقالته وله ذرية حالي ًا ي�سكنون بلدة الظبية مبحافظة �صبياء مبنطقة جازان ،وهو من
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص.217
((( عقود الدرر برتاجم رجال القرن الثالث حتقيق الدكتور �إ�سماعيل الب�شري ع�شر �ص 856ج.2
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رجال القرن الثالث ع�شر الهجري قال عنه حممد بن �إ�سماعيل الكب�سي((( (فهذا ك�شكول
لطيف وحممول على الأرواح خفيف �س�ألني من ال ي�سعني ر ُّده وال يحل يل �ص ُّده وهو �سيدي
الولد الع ّالمة امل�صقع الفهامة املبدع فرع الدوحة العلوية وطراز الع�صابة احل�سنية �أحمد
ابن علي املعافا من �أ�شراف املخالف ال�سليماين� ،أنعم اهلل عليه بالعلم والعمل وب َّلغه غاية
ال�س�ؤل والأمل يف ر�صد تاريخ من ويل هذه الأقطار من �أول الإ�سالم ومن عا�صرهم من
علماء الأعالم وهو حينئذ على جناح ال�سفر وم�صاحبة الأ�صائل والبكر و�أنا باحلال متخل
عن جوامع الأ�سفار ودفاتر التواريخ والأخبار لكن نقلت ما علق باخلاطر وبقي يف خزانة
احلفظ القاطر على وفق اقرتاحه يف يومني وطبق �س�ؤاله يف الإ�شارة �إىل الأثر ال �إىل العني
فوافقته على امل�ساعدة يف املدة الي�سرية وتكلف هذه امل�شقة رجاء لنيل دعوة منه متقبلة
ووفور املودة املت�صلة) وهو من املق َّربني �إىل ال�سلطان العثماين عبد احلميد ،والقادم �إليه
يف �صنعاء عام 1309هـ((( .تويف رحمه اهلل بعد عام 1309هـ.
العالمة الرشيف حييى بن عيل بن حسني املعافا
(1190هـ 1311 -هـ)
هو َاّ
العلمة ال�شريف يحيى بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عزالدين بن �أحمد بن يحيى
ابن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن
ابن حازم بن املعافاُ ،و ِلد عام 1190هـ ن�ش�أ يف حجر والديه على الطهارة والعفاف .قال
علي يف حلقة
عنه الأهدل( :وفد �إلينا بزبيد �سنة خم�سة ع�شر بعد املائتني والألف فقر�أ َّ
التدري�س يف �صحيح م�سلم والنحو و�أمالين يف �سنن �أبي داود ويف �إمالئه حمبة الدر�س �إىل
ماترتاح له النف�س بارع احلفظ مبا ميليه والتوثيق فيما يغنيه قوته من بركة يده وف�ضائل
خلقه) �إىل �أن قال( :برع يف الفقه واحلديث والنحو نفع اهلل به �أهل جهته يف الإ�صالح
(((

((( اللطائف ال�سنية خمطوط حممد بن �إ�سماعيل الكب�سي� ،ص.3
((( نيل احل�سنني ملحمد زبارة الأنباء عن دولة بلقي�س و�سب�أ � :ص.229
((( رو�ضة النا�ضرين يف تراجم الأعالم الأربعة النا�ضرين للعالمة ال�سيد عبدالرحمن بن �سليمان الأهدل
ح�صل على �أربع ورقات منها العالمة ال�شريف يحيى بن علي املعافا رحمه اهلل من علي الديلمي مبكتبة
الطائف عام 1390هـ وحققها ال�شريف عبدالغني يحيى معافا.
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وجمع الزكاة وتدري�س �أهله ،وهو من املنا�صرين ل�سلف الأمة ا�ستعنت به يف الإ�صالح يف
زبيد فقوبل بارتياح).
كان يردد دائما :
يحيى((( �أ�صلهم من ها�شم
الف�ضل وال�شرف الرفيع لآل
تويف رحمه يف 1311/11/18هـ.
الرشيف أمحد بن بشري بن حممد معافا
(1280هـ 1351 -هـ )
هو َاّ
العلمة ال�شريف �أحمد بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز
الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد
ابن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،من مواليد �ضمد عام 1280هـ ،قر�أ على
يد ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى زكري وعلى علماء �ضمد يف ذلك الع�صر حتى نال الن�صيب
الأوفر من املعرفة هو من �أحفاد َاّ
العلمة ال�شريف حممد بن علي بن ح�سني املعافا .قال
عنه احلازمي يف كتابه(((( :كان لديه معرفة يف علم الفقه والتاريخ والأن�ساب وكان قائم ًا
بالإ�صالح بني النا�س عن طريق احل�سبة ،وهو على جانب من الورع وال�صالح ،تويف رحمه
اهلل عام 1352هـ تقريبا).
(((

الرشيف حسن بن حممد بن أمحد معافا
().... - ....
ال�شريف ح�سن بن حممد بن �أحمد بن جعفر بن ح�سن بن ح�سني الزناتي بن حمد بن
�إبراهيم بن حمد بن ح�سن بن �أحمد امللقب �أبا �سكران بن حممد بن عي�سى بن علي بن
�أحمد بن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن
((( الأ�شراف �آل يحيى ن�سبة �إىل ال�شريف يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد
ابن علي ابن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا.
((( فرجة النظر لل�شعفي ج� 1ص.78
((( ك�شف النقاب عن نبذة حجاب لأحمد بن عبد اهلل احلازمي� ،ص.62
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املعافا،من رجال القرن الثالث ع�شر ومن �أهل الورع والتقى ومن املحافظني على اجلمع
واجلماعات ،كان يتمتع بذهن و َّقاد وحفظ قويَ ،ح ِفظ القر�آن الكرمي عن ظهر قلب و�سعى
واجتهد يف كتابة القر�آن الكرمي((( ،واهتم كذلك بتعليم النا�س القر�آن الكرمي امتثا ًال لقول
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه) ف�أن�ش�أ �أكرث من مدر�سة ومن
هذه املدار�س مدر�سة يف خبت امل�سرحي فع َّلم هناك مدة من الزمن ،وكان يتلقى الزكاة
من الدولة العثمانية ويقوم بتوزيعها على املحتاجني وخ�صو�ص ًا من طلبة العلم ،وكان يتنقل
(((
مابني �ضمد والظبية والبديع� ،أما ذريته فهم �آل املعافا ال�ساكنون باملرايا واحلنبكة
رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
الرشيف أمحد رشيف اخلواجي
( ) .... - ....
هو ال�شريف �أحمد بن حممد بن ح�سني �آل مهار�ش اخلواجي ،وهو من ذرية ال�شريف
مهار�ش بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن
حتدث عن �شجاعته
غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،وهو ذلك البطل الذي َّ
كل �شرب من �أر�ض املخالف ال�سليماين� ،صاحب املواقف البطولية ،قال عنه القا�ضي
ال�شريف �أحمد ال�شعفي املعافا رحمه اهلل (ت1427هـ) يف فرجة النظر(((( :هو الأديب
�أحمد �شريف اخلواجي من مواليد مدينة �صبياء وهو من �أ�سرة �آل اخلواجي ال�شهرية التي
كان لها �إمارة �صبياء و�آل اخلواجي فرع من بني املعافا كان املرتجم له �شجاع ًا ا�شتهر
بثبات اجل�أ�ش والنظر �إيل معايل الأمور وله مطالعات يف كتب الأدب وال�شعر ولديه دواوين
لبع�ض ال�شعراء كالبحرتي و�أبي متام) .وله عالقات جيده بالعثمانيني وقد وقع بينه وبني
((( للمرتجم له م�صحف بخط يده موجود ومتداول وقد قال يل ال�شيخ حممد �أحمد عيه املعافا ب�أنه موجود
الآن بحوزة ال�شريف عي�سى بن رديف �شماخي ،وقد وجدنا �صفحات للقر�آن الكرمي بخطه �أنظر ملحق
الوثائق (�ص .)175
((( م�صدر املعلومات هو حفيد املرتجم له المه ال�شيخ ال�شريف حممد بن �أحمد عيه املعافا املولود عام
1341هـ.
((( فرجة النظر لل�شعفي املعافا�( :ص .)85
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الإدري�سي خالف فكاد له املكائد و�سعى �إىل ت�صفيته حتى قتل يف �أبها رحمه اهلل تعاىل
و�أ�سكنه ف�سيح جناته(((.
الرشيف حمسن بن عيل اخلواجي
( ) .... - ....
هو ال�شريف حم�سن بن علي بن ح�سني بن علي بن مبارك بن مطاعن بن حممد بن
عبدالوهاب بن ح�سني بن �أبي بكر بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن
�أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا من
رجال القرن الرابع ع�شر ،ومن �أكابر الأ�شراف اخلواجيني يف زمانه ومن �أهل احلل والعقد
يف �صبيا وتوابعها ،وهو �شيخ �شمل �صبياء ،كان �شجاع ًا مهاب ًا كرمي ًا م�ضياف ًا له عري�ش
يلتج�أ �إليه املتنازعون واملتخا�صمون لي�صلح بينهم .يروي عنه ِ�ص ِديق الأعرج بقوله :كان
النا�س ي�أتون �إليه من كل مكان وخ�صو�ص ًا يف ال�سنني اجلدباء فيكرمهم غاية الإكرام
ويعطيهم مما فتح اهلل عليه ،وقد ذكره القبي النعمي (ت1351هـ) عندما ذكر الأ�شراف
�آل �أبوبكر بن عي�سى وذكر منهم ال�شريف حم�سن بن علي اخلواجي((( رحمه اهلل رحمة
وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
الرشيف حييى بن هادي اخلواجي
( ) ....- ....
هو ال�شريف يحيى بن هادي بن �إبراهيم بن هادي بن زيد بن علي بن مطاعن بن
�أبي طالب بن املهدي بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني بن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن
ابن حازم بن املعافا ،من �أكابر الأ�شراف اخلواجيني يف زمانه ،كان �شجاع ًا قوي ًا مهاب ًا
اليخاف يف اهلل لومة الئم ،وقد تز َّوج من ال�سادة النعامية ،وله يف ذلك ق�صة م�شهورة،
((( و�صلتني ترجمة خمت�صرة من حفيده العميد يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف.
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص.193
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قال القبي النعمي (ت1351هـ)(((( :ملا تز َّوج ال�شريف يحيى بن هادي اخلواجي عند
ال�سادة احلفاظية �سكان ال�شعبني تذمر ال�سادة بنو النعمي ،وقامت حفايظهم وه ُّموا بقتل
اخلواجي ورفع �سادة ال�صنيديل �إىل �أهل هجرتي العالية والدهنا وقام يف �صدر اخلواجي
بع�ض العلماء من ال�سادة بني النعمي وتر�سل بر�سالة و�أقنع يف تلك املقالة ،وقد كاد يكلفهم
خطة الت�ستطاع لو�ساعدت املقادير ولكن جتري الرياح مبا الت�شتهي �سفن التدبري ،وكان
�إر�سال تلك الر�سالة �إ َّ
يل وكان اجلواب مني على املر�سل وقد ر�ضي اجلميع حتكيمي) .

((( انظر (اجلواهر اللطاف) للقبي� :ص .21
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فروع األرشاف آل املعافا ومساكنهم
و أعالمهم املعارصين

البطن الأول� :آل يو�سف بن غامن :
الفرع الأول :الأ�شراف �آل علي بن ح�سني املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شريف علي بن

ح�سني بن ح�سن بن عز الدين((( بن �أحمد((( بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن
�أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املع ــافا بن الرديني بن
يحيى بن �أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن �أبي الفاتك عبد اهلل بن داود بن �سليمان بن
عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط
ابن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه(((.
وينق�سم هذا الفرع �إىل عدة بيوتات هي:
البيت الأول� :آل يحيى بن حممد بن علي املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شريف يحيى بن
حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن املعافا وينق�سم هذا البيت �إىل عدة بيوتات وهي :
الأول :الأ�شـراف �آل �أبو اخلري((( املعافا وهم ذرية ال�شـريف �أحـمـد �أبو اخلري لقب ًا بن
علي بن يحيى بن حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين املعافا ،ومنهم �صاحب
هذا الكتاب.
الثاين :الأ�شراف �آل عبا�س املعافا ،وهم ذرية ال�شـريف �إبراهيم عبا�س بن علي بن
يحيى بن حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين املعافا.
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص .)207
((( �أبو نه�شل �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم املعافا املوجود يف الكثري من امل�صادر
التاريخية.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة الأ�شراف امليامني يف ن�سب �آل علي
ابن ح�سني املعافا ال�سليمانيني) من اعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص .)178
((( كان يلقب �أبو اجلن فلما انتقل والدي وعمي �إىل معهد �صامطة للدرا�سة قام ال�شيخ عبد اهلل القرعاوي
رحمه اهلل بتغيري هذا اللقب �إىل �أبو اخلري �أفدت هذا رواية عن والدي حفظه اهلل .
هناك �أ�سرة ت�سكن قرية �صنبة التابعة ملركز وادي جازان وال�شقريي يعرف الواحد منهم بـ( �أبو اخلري)
وهم من قبيلة �آل �شافع وال�صلة لهم بالأ�شراف �آل �أبواخلري املعافا يف حمافظة �ضمد
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الثالث :الأ�شراف �آل �أبوحوزة املعافا ،وهم ذرية حممد �أبوحوزة لقب ًا بن يحيى بن
حممد بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين املعافا .
البيت الثاين :الأ�شراف �آل حيدر املعافا ،وهم ذرية ال�شـريف حيدر بن حممد بن علي
ابن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين املعافا.
البيت الثالث :الأ�شراف �آل ب�شري املعافا وهم ذرية ال�شريف ب�شري بن حممد بن علي
ابن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين .
البيت الرابع :الأ�شراف �آل يحيى بن علي املعافا وهم ذرية ال�شـريف يحيى بن علي
ابن ح�سني بن ح�سن بن عز الدين املعافا .ومن �أعالم الأ�شراف �آل علي بن ح�سني املعافا
املعا�صرين ما يلي:
 -1ال�شريف العالمة ال�شيخ يحيى((( بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن
ح�سني املعافا ،عمل ع�ضو ًا يف هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
فرع �أبها ومع ِّلم ًا يف املعهد العلمي يف �أبها تويف عام  1417هـ رحمه اهلل.
 -2والدي ال�شيخ الفا�ضل ال�شريف حممد((( بن �أحمد �أبواخلري بن علي بن يحيى بن
حممد بن علي بن ح�سني املعافا ،عمل مندوب ًا لتعليم البنات بالليث ثم عمل يف الدعوة
والإر�شاد داعي ًا �إىل اهلل ثم رئي�س ًا لكتابة العدل يف حمافظة �صبيا مبنطقة جازان ،وقد
�أحيل للتقاعد عام 1416هـ ثم ع�ضو ًا ملجل�س منطقة جازان �إىل عام 1422هـ.
 -3ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ �أحمد((( بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي
ابن ح�سني املعافا ،عمل قا�ضي ًا يف �أكرث من حمكمة �إىل �أن و�صل �إىل �أعلى مرتبة من مراتب
الق�ضاء ،قا�ضي ًا للتمييز مبكة املكرمة وقد �أحيل �إىل التقاعد عام  1424هـ ،ويعمل الآن
ع�ضو ًا ملجل�س منطقة جازان.
((( ولد يف مدينة �ضمد عام  1354هـ تخرج من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية كلية ال�شريعة
عام  1386هـ ،عمل مدر�س ًا مبعهد �أبها العلمي ،تخرج على يديه الكثري من طالب العلم ،مت�ضلع يف العلوم
ال�شرعية واللغة العربية و�أ�صول الفقه له �أن�شطة كثرية يف الدعوة والإر�شاد وم�شاركات �شعرية رحمه اهلل.
انظر( :فرجة النظر) (�ص365ج )2و(ك�شف النقاب) (�ص )80وكتاب ال�شريف ها�شم النعمي .
((( انظر ترجمته يف فرجة النظر (�ص 138ج )2وك�شف النقاب (�ص.)80
((( انظر ترجمته يف فرجة النظر (�ص87ج )1وك�شف النقاب (�ص.)79

98

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

 -4ال�شيخ الفا�ضل ال�شريف مو�سى((( بن �أحمد �أبو اخلري بن علي بن يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،عمل مدير ًا عام ًا للأوقاف وامل�ساجد مبنطقة جازان ،وقـد انتقل
�إىل رحمـة اهلل تعاىل عام  1415هـ.
 -5ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ �أحمد((( ال�شعفي لقب ًا بن حممد بن �أحمد بن علي بن يحيى
ابن علي بن ح�سني املعافا ،عمل قا�ضي ًا يف �أكرث من حمكمة ثم يف املحكمة العامة ببلغازي
مبنطقة جازان ،تويف رحمه اهلل يف �شهر �شوال عام 1427هـ.
-6ال�شريف الفا�ضل الأ�ستاذ حممد((( بن �أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن
ح�سني املعافا ،عمل معلم ًا يف متو�سطة �ضمد رحمه اهلل.
-7ال�شريف الفا�ضل الأ�ستاذ يحيى((( بن �إبراهيم عبا�س بن علي بن يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،تربوي متقاعد .
 -8ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ حممد ال�ضمدي((( بن علي بن ب�شري بن حيدر بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،ا�شتغل بالق�ضاء يف عدة حماكم يعمل حالي ًا قا�ضي ًا يف حمكمة
�أم الدوم بالطائف.
 -9ال�شريف الفا�ضل الأ�ستاذ علي((( بن �أحمد بن حممد �أبو حوزة بن يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،عمل يف �سلك التعليم معلم ًا ثم مدير ًا �إىل �أن طلب التقاعد
املبكر ،وهو الآن ع�ضو ًا يف املجل�س املحلي ملحافظة �ضمد .
((( انظر ترجمته يف فرجة النظر (ج�2ص ) 305 - 292وك�شف النقاب�( :ص.)79
((( انظر (ك�شف النقاب) (�ص ،)79قلت ال�شيخ ال�شريف احمد بن حممد ال�شعفي املعافا من �أهل العلم
البارزين يف منطقة جازان وله م�ؤلفات مطبوعة وم�ؤلفات خمطوطة وهي:
 -1لآلئ الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شر مطبوع.
 -2فرجة النظر يف رجال من بعد القرن الثالث ع�شر على جزئني مطبوع .
 -3النور الو�ضاء يف بيان �أحكام الق�ضاء مطبوع.
 -4منطقة جازان يف املا�ضي واحلا�ضر وال يزال خمطوطاً.
 -5درا�سة نقدية عن النبذة التاريخية وال تزال خمطوطة.
 -6جمموعة خطب منربية على مدار ال�سنة والتزال خمطوطة.
((( انظر (فرجة النظر) ( ج�2ص )142وك�شف النقاب (�ص.)83
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�2ص ) 385و(ك�شف النقاب) (�ص.)82
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�2ص )142و(ك�شف النقاب) (�ص.)79
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�2ص )18و(ك�شف النقاب) (�ص.)83
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 -10ال�شـريف الفا�ضل الأ�ستاذ �أحمد((( بن حم�سن بن حممد �أبو حوزة يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،تربوي متقاعد.
 -11ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ ب�شري((( بن حممد بن علي بن ح�سن بن ب�شري بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،وهو �شيخ قبيلة الأ�شراف املعافيني ب�ضمد.
 -12ال�شـريف الفا�ضل الأ�ستاذ ح�سني((( بن حممد بن �أحمد بن ح�سن بن ب�شري بن
حممد بن علي بن ح�سني املعافا ،تربوي متقاعد(((.
 -13ال�شريف عبدالعزيز بن حممد بن �أحمد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي
ابن ح�سني املعافا ،يعمل مدر�س ًا يف املدر�سة اخلالدية يف حمافظة �ضمد كما �أن له ن�شاط ًا
ملمو�س ًا يف ال�صحافة.
 -14ال�شريف حممد بن �أحمد بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي بن
ح�سني ،يعمل معلم ًا يف �إحدى مدار�س تعليم �صبياء .
 -15الأ�ستاذ ال�شريف عبدالغني بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن
علي بن ح�سني املعافا ،وهو من البارزين يف علم الأن�ساب ويحتفظ باملوروث العلمي لوالده
العالمة ال�شريف يحيى بن علي املعافا.
 -16ال�شريف الفا�ضل ح�سن بن �أحمد بن حممد بن ح�سن ب�شري بن حممد بن علي بن
ح�سني املعافا ،عمل معلم ًا يف عدة مدار�س ثم مدير ًا للمدر�سة اخلالدية ب�ضمد ثم مدير ًا
ملتو�سطة وثانوية �ضمد �إ�ضافة اىل مايقوم به من �إمامة وخطابة اجلامع الأعلى ب�ضمد،
تويف رحمه اهلل عام 1428هـ .
 -17ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ خالد((( بن �أحمد بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،يعمل حالي ًا قا�ضي ًا يف املحكمة العامة ب�صبيا(((.
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�1ص )103وك�شف النقاب (�ص.)83
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�1ص. )182
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (ج�1ص )256وك�شف النقاب (�ص.)83
((( �سبق ترجمته (�ص.)32
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (�ص . )182
((( �سبق ترجمته (�ص.)31
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 -18ال�شريف في�صل بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن ح�سني
املعافا ،يعمل حالي ًا م�شـرف ًا تربوي ًا يف تعليم العا�صمة املقد�سة.
 -19ال�شريف حممد بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن ح�سني
املعافا ،يعمل حالي ًا يف الإر�شاد الطالبي يف �إدارة تعليم ع�سري.
 -20ال�ضابط مهند�س ال�شريف حممد بن يحيى بن علي بن �أحمد بن ب�شري بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا .
 -21ال�شريف مو�سى بن يحيى بن علي بن �أحمد بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سني،
يعمل مدير ًا ملدر�سة عبد اهلل بن خياط بالعا�صمة املقد�سة.
-22ال�شريف نا�صر بن �أحمد بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سني
املعافا ،يعمل حالي ًا مدير ًا ملدر�سة �ضمد الثانوية.
� -23أخي ال�شاعر ال�شريف �أحمد بن حممد بن �أحمد �أبواخلري بن علي بن يحيى بن
حممد بن علي بن ح�سني املعافا ،عمل مع ِّلم ًا يف �أكرث من مدر�سة �شاعر خم�ضرم له ق�صائد
كثرية �ألقاها يف منا�سبات واحتفاالت عدة �سواء يف حمافظة �ضمد �أو خارجها وال زال
ب�إبداعه املعهود.
 -24ال�شريف �أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن ح�سني
املعافا ،يعمل حاليا م�شـرف ًا تربوي ًا يف �إدارة تعليم منطقة ع�سري.
 -25الأ�ستاذ ال�شريف يحيى بن �أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن ح�سني
املعافا ،يعمل مدير ًا ملتو�سطة ال�سليل يف حمافظة �ضمد.
 -26الأ�ستاذ ال�شريف احل�سني بن علي بن �أحمد بن حممد �أبوحوزة بن يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،يعمل يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
 -27ال�شريف عبد اهلل((( بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن
ح�سني املعافا.

((( �سبق ترجمته (�ص .)28
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 -28ال�شريف الدكتور �سلطان بن �أحمد بن حممد بن ح�سن بن ب�شري بن حممد بن علي
ابن ح�سني املعافا ،يعمل طبيب ًا يف م�ست�شفى الزاهر مبكة املكرمة.
 -29الأ�ستاذ ال�شريف �سلطان بن �أحمد ال�شعفي لقب ًا بن حممد بن �أحمد بن علي بن
يحيى بن علي بن ح�سني املعافا ،وهو من رجال الأعمال يف حمافظة �ضمد.
 -30ال�شيخ ال�شريف خالد بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سن بن ب�شري بن حممد ابن
علي بن ح�سني املعافا ،يعمل مالزم ًا ق�ضائي ًا يف حمكمة �صبياء.
 -31الأ�ستاذ ال�شريف �أحمد بن مو�سى بن �أحمد �أبو اخلري بن علي بن يحيى بن حممد
ابن علي بن ح�سني املعافا ،ويعمل مدر�س ًا يف مدر�سة خ�ضرية �ضمد املتو�سطة و�إمام م�سجد
القزعي يف حمافظة �ضمد.
 -32ال�شريف املهند�س حممد بن ح�سني بن حممد بن �أحمد بن ح�سن بن ب�شري بن
حممد بن علي بن ح�سني املعافا ،يعمل يف �شركة كهرباء منطقة جازان .
 -33ال�شريف عبد الإله بن يحيى بن مو�سى بن ب�شري بن حممد بن علي بن ح�سني
املعافا ويعمل يف وزارة الثقافة والإعالم.
وي�سكنون حمافظة �ضمد مبنطقة جازان.
الفرع الثاين :الأ�شراف �آل حممد لقب ًا حكمي بن علي((( بن عز الدين بن �أحمد بن
يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن
غامن بن حازم بن املعافا((( ومنهم :
 – 1ال�شـريف �إبراهيم بن علي بن حيدر املعافا ،كبري الأ�شراف املعافني ذرية حممد
ابن علي بن عز الدين املعافا.
 -2الأديب ال�شريف حممد بن علي بن �شعبي حكمي املعافا ،وهو من ال�شعراء ال�شباب
م�شجرة جمع فيها ن�سب �أ�سرته ال�شريفة.
املوهوبني واملتميزين ولديه َّ
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص (.)207
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم �إىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة الرو�ض امل�صطاف يف معرفة
الأ�شراف �آل حممد بن علي بن عز الدين الأ�شراف) من �أعداد ال�شريف حممد علي �شعبي حكمي املعافا
انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)180
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 -3ال�شريف حممد بن �إبراهيم بن علي بن حيدر بن حوذان املعافا ،وهم فرع من
فروع الأ�شراف �آل املعافا ولقب باحلكمي لأن �أمه من قبائل احلكامية امل�شهورة يف املنطقة
وي�سكنون مدينة �ضمد وحرجة �ضمد مبنطقة جازان .
الفرع الثالث :الأ�شراف �آل مهنا((( املعافا وينت�سبون �إىل ال�شريف مهنا بن ح�سني بن
مهنا بن علي بن �إبراهيم بن عبد اهلل بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن
حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن
املعافا((( ،وي�سكن هذا الفرع حمافظة �ضمد مبنطقة جازان ،ومن هذا الفرع :
 -1الأ�ستاذ ال�شريف علي بن �إبراهيم بن �أحمد بن حممد بن مهنا ،املعلم يف املعهد
العلمي ب�ضمد.
 -2الأ�ستاذ ال�شريف �إبراهيم بن جابر بن �إبراهيم بن حممد ابن مهنا ويعمل معلم ًا يف
املدر�سة اخلالدية ب�ضمد.
الفرع الرابع  :الأ�شراف �آل الر�صا�ص املعافا وينت�سبون �إىل ال�شريف نا�صر((( بن �أحمد
الر�صا�ص لقب ًا بن مفيد بن جابر بن مفيد بن مهدي بن زهري بن مو�سى بن عز الدين بن
�أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن
يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا((( ،ومن هذا الفرع :
-1ال�شريف الأ�ستاذ ح�سني بن حممد بن �أحمد بن نا�صر بن �أحمد بن مفيد املعافا،
ويعمل معلم ًا يف متو�سطة وثانوية ال�شقريي وي�سكنون حمافظة �ضمد مبنطقة جازان.
الفرع اخلام�س :الأ�شراف �آل زويل((( املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف زويل بن �أحمد
ابن مهدي بن خريات بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص(.)207
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم �إىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة روائع الأو�صاف يف ن�سب الر�صا�صة
و�آل مهنا املعافا الأ�شراف) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)179
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص.)207
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة روائع الأو�صاف يف ن�سب الر�صا�صة
و�آل مهنا املعافا الأ�شراف) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)179
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص.)219
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(ح�سن) بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا((( ،وي�سكنون حمافظة
�ضمد مبنطقة جازان ،ومن �أعالم هذا الفرع :
 -1ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ علي((( بن حممد بن علي بن �أحمد بن زويل ،عمل رئي�س ًا
للمحكمة امل�ستعجلة مبنطقة جازان رحمه اهلل .
 -2ال�شريف الفا�ضل ال�شيخ �إبراهيم((( بن حمادي بن يحيى بن علي بن �أحمد بن
زويل ،يعمل حالي ًا رئي�س ًا للمحكمة العامة بحلي وقد مت ترقيته قا�ضي ًا للتمييز .
 -3ال�شـريف الفا�ضل حممد بن �أحمد �شريف زويل ،تربوي متقاعد.
 -4ال�شريف الفا�ضل حممد بن �إبراهيم بن حممد غا�شم ،من رجال الأعمال البارزين
يف حمافظة �ضمد.
 -5ال�شريف املهند�س جربان بن حممد بن �إبراهيم غا�شم ،يعمل مهند�س ًا يف �شركة
�سابك باجلبيل ال�صناعية.
 -6ال�شاعر ال�شـريف �إبراهيم بن ح�سني بن يحيى زويل ،له م�شاركات �شعرية و�أدبية
ويعمل معلم ًا يف متو�سطة عثمان بن عفان يف حمافظة �ضمد .
 -7ال�شريف املهند�س ح�سن بن حممد بن �إبراهيم غا�شم ،يعمل يف �شركة االت�صاالت
يف منطقة جازان.
 -8ال�شريف املهند�س نا�صر بن �إبراهيم بن حمادي زويل ،يعمل يف امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه بال�شقيق.
 -9ال�شريف املهند�س حممد بن �إبراهيم بن حمادي زويل ،يعمل يف �شركة الكهرباء
مبنطقة جازان.
 -10الأ�ستاذ ال�شريف �إبراهيم بن �أحمد بن �إبراهيم بن حممد بن �إبراهيم غا�شم
زويل حا�صل على درجة املاج�ستري من الواليات املتحدة الأمريكية ويعمل حما�ضر ًا يف
جامعة جازان.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة عبق اخلزامى يف معرفة الأ�شراف
�آل زويل املعافا) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)182
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) (�ص 388ج )1و (ك�شف النقاب) (�ص.)85
((( انظر ترجمته يف (فرجة النظر) ( ج�1ص  )18و (ك�شف النقاب) (�ص.)85
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الفرع ال�ساد�س :الأ�شراف �آل مهدي((( املعافا وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن �أحمد
ابن ُح َمد بن بكري بن عبده بن علي بن نه�شل بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد
ابن قا�سم بن �أحمد بن (ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف)((( بن غامن بن حازم بن
املعافا((( ،وي�سكنون بلدة الظبية يف حمافظة �صبياء مبنطقة جازان ومنهم :
 -1ال�شريف حممد بن يحيى بن عبد الرحمن املعافا ،يعمل مدير ًا عام ًا لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد يف منطقة جازان.
 - 2الأ�ستاذ ال�شريف عبده بن يحي بن علي املعافا ،املدر�س يف ثانوية الظبية .
 - 3الأ�ستاذ ال�شريف حممد بن يحيى بن علي املعافا ،يعمل معلم ًا يف متو�سطة وثانوية
�ضمد.
 - 4الأ�ستاذ ال�شريف ابراهيم بن يحيى بن علي املعافا.
 - 5ال�شـريف حممد بن �أحمد عزي املعافا ،عمل مدير ًا للم�شرتيات يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ثم م�ساعد ًا للمدير العام لل�ش�ؤون االجتماعية يف منطقة جازان.
الفرع ال�سابع :الوه�سة �آل مظفر((( وهم الأ�شراف �آل م�شاجي ،وينت�سبون �إىل ال�شــريف
م�شاجي بن �أحـمــد بن يحيى بن مـو�سى بن عز الدين بن مظفر بن حممد بن مظفر بن
حممد بن �أحمد بن وها�س بن ح�سن بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا،
وي�سكنون قرية اجلمالة التابعة ملحافظة �صبياء وقرية حرجة �ضمد ،ومن �أعالم هذا
الفرع:
((( منهم ال�شريف �أحمد بن علي املعافا� ،صاحب التوثيق املوجود يف (اجلواهر اللطاف) �ص.201
((( ورد يف كتاب (اجلواهر اللطاف) �ص  201-200عمود ن�سب هذا الفرع ما ن�صه� :أحمد بن علي بن
ُح َمد ابن بكري بن عبده بن علي بن نه�شل بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن
(حممد بن غامن بن حازم بن املعافا) وال�صحيح ما ثبت لدينا هو (�أحمد بن علي بن ُح َمد بن بكري بن
عبده بن علي بن نه�شل بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى بن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد
ابن علي بن يو�سف بن غامن ابن حازم بن املعافا) وقد ورد يف (اجلواهر اللطاف) العمود اخلا�ص ب�آل �أبو
نه�شل �ص 230وكذالك ورد يف م�شجرة الأ�شراف �آل يحيى بتاريخ 1268هـ ماي�ؤكد ذلك وهناك ر�سالة يل
بعنوان (الت�صحيح والإي�ضاح يف معرفة الأ�شراف �آل مهدي املعافا الأقحاح) تو�ضح ذالك بالتف�صيل .
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة جواهر الأ�صداف يف ن�سب �آل مهدي
املعافا الأ�شراف) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)181
((( انظر (ك�شف النقاب) للحازمي� :ص.78
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 -1ال�شريف الفا�ضل نا�صر بن �أحمد بن مو�سى معافا.
 -2ال�شريف الفا�ضل حممد بن يحيى بن مطاعن املعافا.
 - 3ال�شريف املهند�س �أحمد نا�صر املعافا رئي�س املجمع القروي بالداير بني مالك
مبنطقة جازان .
 -4ال�شـريف الأ�ستاذ عبداهلل نا�صر املعافا ،املدر�س يف مدر�سة اجلمالة .
الفرع الثامن :الأ�شراف �آل مفيد املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن عبده بن
مفيد املعافا ،وي�سكنون حمافظة �ضمد مبنطقة جازان ومن �أعالم هذا الفرع :
 - 1ال�شريف الفا�ضل علي((( بن �أحمد املعافا ،عمل مدير ًا للمعهد العلمي يف �ضمد.
الفرع التا�سع :الأ�شراف �آل جومان و�آل �سيد ،وينت�سبون �إىل ال�شريف �أحمد((( بن علي بن
حممد بن ح�سن بن عبده بن علي بن حممد بن ح�سن بن �أحمد بن عبد اهلل بن علي بن �أحمد
ابن �شافع بن القا�سم بن ح�سن بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا((( ومنهم :
 -1ال�شيخ ال�شـريف يحيى بن حممد جومان املعافا� ،شيخ اجلربة والزخمية يف حمافظة
�أبي عري�ش.
 -2ال�شريف ح�سني بن حممد جومان ويعمل يف �إدارة الأوقاف وامل�ساجد يف منطقة
جازان.
 -3ال�شريف ح�سن حممد جومان ويعمل يف فرع وزارة العدل يف منطقة جازان.
 -4ال�شـريف حممد بن يحيى جومان �صاحب (م�شجرة الأ�شراف ال�شوافع من �آل
املعافا الدرر اللوامع)((( ،وقد كان هذا الفرع يعرف قدمي ًا بال�شوافعة� ،أما اليوم فال يعرف
الواحد منهم بال�شافعي ،وال�شوافعة غريهم من �آل املعافا وي�سكن الأ�شراف �آل جومان و�آل
�سيد حالي ًا يف قرية الزخمية يف حمافظة �أبي عري�ش.
((( انظر (فرجة النظر) ج�2ص 83و(ك�شف النقاب) �( :ص.)84
((( وثيقة بخط َاّ
العلمة حممد بن حيدر القبي النعمي ذكرت فروع الأ�شراف �آل جومان و�آل �سيد بتاريخ
1342هـ ـ انظر ملحق الوثائق (�ص )172ووثيقة �أخرى دلت على �أن �آل جومان و�آل �سيد قد انتقلوا جميعاً
�إىل اجلربة �أنظر ملحق الوثائق (�ص.)171
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة الأ�شراف ال�شوافع من �آل املعافا الدرر
اللوامع) من �إعداد ال�شريف حممد يحيى جومان انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)183
((( �أنظر ملحق امل�شجرات املوثقة (.)183
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الفرع العا�شر :الأ�شراف �آل دعاك((( املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف ح�سني لقب ًا دعاك
ابن �أحمد بن مهدي بن �إبراهيم بن علي بن �إبراهيم بن عي�سى بن حممد بن �إبراهيم بن
حممد بن دريب بن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن
حازم بن املعافا.
ومنهم الأ�شراف �آل �أبودية وهم ذرية ال�شريف ال�شيخ �أحمد �أبودية لقب ًا بن علي بن
ح�سني امللقب دعاك بن �أحمد بن مهدي املعافا ،ويف هذه الأ�سرة م�شيخة �شمل �ضمد عدة
قرون .
ومن �أعالم هذا البيت :
 - 1ال�شيخ ال�شـريف خليل بن �أحمد �أبودية املعافا رحمه اهلل� ،شيخ �شمل حمافظة �ضمد
�سابق ًا رحمه اهلل.
 - 2ال�شيخ ال�شـريف �أحمد((( بن يحيى دعاك معافا ،عمل مدر�س ًا باملعهد العلمي يف
حمافظة �ضمد رحمه اهلل.
 - 3ال�شيخ ال�شريف �أحمد بن �أحمد �أبودية املعافا� ،شيخ قرية حرجة �ضمد .
 - 4ال�شيخ ال�شريف علي بن خليل �أبودية املعافا ،عينِّ بعد والده �شيخ �شمل حمافظة
�ضمد(((.
 - 5العميد متقاعد ال�شريف �أحمد بن خليل بن �أحمد �أبودية.
 -6الأ�ستاذ ال�شريف جربيل((( بن خليل بن �أحمد �أبودية املعافا ،املذيع املعروف يف
القناة الأوىل يف تلفزيون اململكة العربية ال�سعودية.
 -7ال�شريف الرائد حممد بن خليل بن �أحمد �أبودية.
 -8ال�شـريف املهند�س احل�سني بن خليل بن �أحمد �أبودية ،وي�سكنون حمافظة �ضمد
مبنطقة جازان.
 -9ال�شريف املخرتع  :مهند بن جربيل بن خليل بن �أحمد �أبودية
((( انظر (اجلواهر اللطاف) � :ص .218
((( انظر (فرجة النظر) ج� 1ص  130و (ك�شف النقاب) � :ص .86
((( عرفته �صاحب �شخ�صية قوية مهاب بني �أهله وع�شريته وهو �شيخ ال�شمل حالي ًا.
((( انظر (فرجة النظر) ج� 1ص 193و (ك�شف النقاب) � :ص .86
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الفرع احلادي ع�شر :الأ�شراف �آل ال�صايف ،ويعرفـون قـدمي ًا ب�آل خمج((( ،وينت�سبون
�إىل ال�شريف يحيى امللقب خمج بن حمد بن �أحمد بن مهدي بن �إبراهيم بن علي بن
�إبراهيم بن عي�سى بن حممد بن �إبراهيم بن حممد بن دريب بن خالد بن حممد بن علي
ابن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،ومن �أعالم هذا الفرع :
 - 1ال�شيخ ال�شـريف حممد((( بن علي �صايف املعافا ،وي�سكن املدينة املنورة ،وهو من
املهتمني بالتاريخ والأن�ساب وله م�صنفات .
 – 2ال�شريف الأ�ستاذ علي((( بن عبده �صايف ،تربوي متقاعد وهو من كبار �آل �صايف
املعافا ،وهو الآن ع�ضو باملجل�س املحلي ملحافظة �ضمد.
 - 3العميد الدكتور ال�شـريف جربيل بن �أحمد بن جربيل خمج املعافا ،ويعمل برتبة
عميد يف الدفاع اجلوي ،وي�سكنون حمافظة �ضمد مبنطقة جازان.
الفرع الثاين ع�شـر :الأ�شراف الهوادنة ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف حممد بن علي بن
ح�سن بن �أحمد بن �إبراهيم بن علي بن �إبراهيم بن عي�سى بن حمــمد بن �إبراهيم بن
حممد بن دريب بن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن
حازم بن املعافا ،ومنهم :
 - 1ال�شريف ال�شيخ خالد بن ح�سن هوداين املعافا� ،شيخ قبيلة الهوادنة ب�ضمد.
 - 2ال�شريف املهند�س مرعي بن عطيف هوداين.
 - 3ال�شريف املهند�س بندر بن حممد بن احمد هوداين.
الفرع الثالث ع�شر :الأ�شراف �آل حممد((( امللقب ربيدان (الربادة)بن علي بن ب�شري
ابن علي بن حمد بن عي�سى بن حممد بن �إبراهيم بن حممد بن دريب بن خالد بن حممد
ابن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،وي�سكنون حمافظة
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص  ،218ولقبوا ب�آل �صايف عندما قام جمموعة من هذا الفرع بالدرا�سة يف
معهد �صامطة العلمي قام ال�شيح عبداهلل القرعاوي بتغيري لقبهم من خمج �إىل �صايف وال يزال البع�ض
منهم يعرفون بخمج� .أفدت هذا رواية عن ال�شيخ ال�شريف نا�صر حممد �صايف .
((( انظر (فرجة النظر) ج� 2ص .17
((( انظر (فرجة النظر) ج� 2ص 143و (ك�شف النقاب)� :ص.87
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص .218
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�ضمد وحرجة �ضمد وال�شقريي ،ومنهم:
 -1ال�شريف �أحمد قبان لقب ًا بن يحيى بن من�صور معافا.
الفرع الرابع ع�شر :الأ�شراف �آل جراد وينت�سبون �إىل ال�شريف يحيى((( بن حمد بن
يحيى بن �شار بن �أحمد بن علي بن �أبي بكر بن حممد بن �إبراهيم بن حممد بن دريب
ابن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا،
وي�سكنون حرجة �ضمد .ومن هذا البيت :
 -1ال�شريف �أحمد بن يحيى بن ح�سن جراد املعافا ،كبري الأ�شراف املعافا �آل جراد.
الفرع اخلام�س ع�شـر :الأ�شراف �آل �شريف املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف �أحمد �شريف
ابن حممد بن �أحمد املعافا ،وهم من عقب ال�شريف حممد بن �إبراهيم بن حممد بن دريب
ابن خالد بن حممد بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا،
وي�سكنون حرجة �ضمد والريا�ض ومن هذا البيت:
 -1ال�شريف �إ�سماعيل ح�سن �شريف املعافا ،كبري الأ�شراف املعافني �آل �شريف.
الفرع ال�ساد�س ع�شر :الأ�شراف الع�صـرة املعافيني ومنهم ال�شـريف نا�صر((( بن حممد
ابن �أحمد بن علي بن عز الدين بن دريب بن حممد بن يحيى بن حممد بن ع�صرية
ابن قا�سم بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا ،ومنهم
ال�شـريف حممد((( بن �أحمد بن ح�سني بن �أحمد بن عبده بن دريب بن حممد بن يحيى بن
حممد بن ع�صرية بن قا�سم بن علي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن
املعافا ،ومل يتبق من هذا الفرع �إال ال�شـريف خالد بن حممد الع�صريي املعافا ،وقد �أجنب
ن�سا ًء فقط ،ولي�س لديه عقب من الذكور ،وهذا يدل على انقرا�ض هذا الفرع .
الفرع ال�سابع ع�شر :الأ�شراف �آل حممد بن �إبراهيم املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
حممد بن حممد بن حممد بن �إبراهيم بن حممد بن �إبراهيم بن علي بن �إبراهيم املعافا،
ومل يتبق من هذا الفرع �سوى �شخ�ص واحد هو ال�شريف جربيل بن حممد بن حممد
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص.217
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص.219
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص.219
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ابن حممد بن �إبراهيم املعافا ،وهو من مواليد  1404هـ ،وي�سكنون خمي�س البحر قرية
ال�شرى.
الفرع الثامن ع�شـر :الأ�شراف الزقلة وينت�سبون �إىل ال�شـريف حمد بن ح�سن بن �أحمد
 امللقب ب�أبي �سكران((( -بن حممد بن عي�سى بن علي بن �أحمد بن خالد بن حممد بنعلي بن حممد بن عي�سى بن يو�سف بن غامن بن حازم بن املعافا(((.
وينق�سم هذا الفرع �إىل عدة بيوتات هي:
البيت الأول :الأ�شراف �آل �أبوطالب((( وينت�سبون �إىل ال�شـريف �أبوطالب بن عيـ ّـ ــة بن
هادي بن حمد بن �إبراهيم بن حمد بن ح�سن بن �أحمد ،امللقب ب�أبي �سكران((( ،وي�سكنون
بلدة القمري مبنطقة جازان ،ومن هذا البيت:
 -1ال�شـريف �أحمد بن عبداهلل �إبراهيم �أبوطالبَّ ،
موظف يف مدر�سة القمري
االبتدائية.
 -2ال�شيخ ال�شـريف �أحمد((( بن ح�سن بن ح�سن �أبو طالب املعافا ،ع�ضو هيئة التحقيق
واالدعاء العام بجازان.
البيت الثاين :الأ�شراف �آل ال�شريف ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف مو�سى((( بن �أحمد بن
جابر بن �أحمد بن ح�سني بن حمد بن �إبراهيم بن حمد بن ح�سن بن �أحمد امللقب ب�أبي
�سكران((( ،ومنهم :
((( ورد يف (اجلواهر اللطاف) ويف م�شجــرة عـاك�ش العمود اخلــا�ص بهذا الفــرع مـان�صه (�أحمد امللقب
ب�أبي �سكران بن �أحمد بن حممد بن عي�سى) وال�صحيح �أنه (�أحمد امللقب ب�أبي �سكران بن حممد بن عي�سى
املعافا) كما يف كتاب (اجلامع يف الأن�ساب) لل�شهاري بتاريخ 1177هـ وهو امل�أثور املحفوظ بحوزة الآباء
والأجداد.
((( لديهم م�شجرات قدمية جمعت �أن�سابهم قدميا �أنظر ملحق امل�شجرات (�ص .)174 - 173
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1428هـ بعنوان (م�شجرة منية الطالب يف معرفة الأ�شراف
املعافيني �آل ابوطالب) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)185
((( تقدم احلديث عنه.
((( انظر (فرجة النظر) ج � 1ص.134
((( م�شجرة بخط �شيخ الإ�سالم احل�سن بن �أحمد عاك�ش ال�ضمدي ،و م�شجرة بخط العالمة �أحمد بن ح�سن
ابن �أحمد عاك�ش ال�ضمدي ،وم�شجرة بخط العالمة عبد الرحمن بن �أحمد البهكلي.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة زهور الريف يف ن�سب املعافيني �آل
ال�شريف) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص .)168
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 -1ال�شيخ ال�شريف علي بن حممد بن مو�سى ال�شـريف املعافا ،كبري الأ�شراف املعافيني
يف �أبي عري�ش ،ومن الف�ضالء الذين �ساهموا يف تربية الأجيال ،عمل مدر�س ًا حتى �أحيل
�إىل التقاعد.
 -2ال�شريف عا�صم بن علي بن حممد بن مو�سى ال�شريف.
 -3ال�شريف عادل بن علي بن حممد بن مو�سى ال�شريف.
 -4ال�شريف حممد بن علي بن حممد بن مو�سى ال�شريف.
 -5ال�شريف �أ�شرف بن علي بن حممد بن مو�سى ال�شريف.
 -6ال�شـريف فواز بن يحيى ال�شـريف ال�ضابط يف الإدارة العامة للمرور يف منطقة
جازان .وي�سكنون حمافظة �أبي عري�ش مبنطقة جازان.
البيت الثالث  :الأ�شراف �آل ح�سن بن ع ّي ـ ــة بن هادي بن حمد بن �إبراهيم بن حمد
ابن ح�سن بن �أحمد املل َّقب �أبا �سكران املعافا(((.
ومن هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شريف �أحمد بن عايل املعافا ،املعيد يف جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية .وي�سكنون بلدة البديع والقرفـي يف منطقة جازان.
البيت الرابع :الأ�شراف �آل علي بن ع ّي ـ ـ ــة بن هادي بن حمد بن �إبراهيم بن حمد بن
ح�سن بن �أحمد املل َّقب �أبا �سكران املعافا(((.
ومن هذا البيت :
 -1العالمة ال�شريف حممد((( بن �أحمد بن ع ّي ــة املعافا ،وهو كبري الأ�شراف الزقلة
املعافيني يف منطقة جازان .
 -2ال�شيخ ال�شريف نا�صر((( بن �أحمد بن عيه املعافا.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة �أحفاد ال�شفيع يف ن�سب �آل املعافا
�أهل البديع) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)184
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة �أحفاد ال�شفيع يف ن�سب �آل املعافا
�أهل البديع) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)184
((( انظر (فرجة النظر) (ج�2ص ) 136و (ك�شف النقاب) (�ص.) 88
((( انظر (فرجة النظر) (�ص ) 331و(ك�شف النقاب) �ص.88
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 -3ال�شـريف الدكتور ح�سن بن نا�صر املعافا ،رئي�س ق�سم العمليات ال�صغرى بجمعية
الهالل الأحمر ال�سعودي.
 -4ال�شـريف عبده((( بن نا�صر بن �أحمد املعافا ،يعمل م�شـرف ًا تربويا يف مكتب �إ�شراف
�أبي عري�ش.
 -5ال�شريف �أحمد بن حممد بن �أحمد عيه املعافا ويعمل م�شـرف ًا تربوي ًا يف مكتب
الإ�شراف الرتبوي بالعار�ضة.
 -6ال�شـريف ابراهيم بن يحيى بن �أحمد عيه املعافا ،ويعمل م�شرف ًا تربوي ًا يف مكتب
�إ�شراف جازان.
 -7ال�شيخ ال�شريف ح�سني بن يحيى بن �أحمد معافا ،من طالب العلم الذين ي�شار
�إليهم بالبنان كما �أنه قام بالكثري من املحا�ضرات والدرو�س العلمية ال�شرعية .
 -8ال�شريف ح�سني بن حممد بن �أحمد عيه املعافا ،ويعمل معلم ًا ،وي�سكنون بلدة البديع
والقريف مبنطقة جازان.
البيت اخلام�س :الأ�شراف �آل هادي بن عي ّــة بن هادي بن حمد بن �إبراهيم بن حمد
ابن ح�سن بن �أحمد امللقب ب�أبي �سكران((( ،وي�سكنون حي القريات يف حمافظة جدة
مبنطقة مكة املكرمة.
البيت ال�ساد�س  :الأ�شراف �آل حممد بن ح�سن بن هادي بن حمد بن �إبراهيم بن حمد
ابن ح�سن بن �أحمد امللقب �أبا �سكران املعافا.
 -1ال�شيخ ال�شريف عبداهلل بن يحيى بن حمود املعافا.
 -2ال�شيخ ال�شريف عبداهلل بن �أحمد بن عال اهلل زقيلي املعافا،وي�سكنون بلدة البديع
والقريف مبنطقة جازان.

((( انظر (فرجة النظر) (ج�1ص ) 350و (ك�شف النقاب) (�ص.)88
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة �أحفاد ال�شفيع يف ن�سب �آل املعافا
�أهل البديع) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص .)184
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البيت ال�سابع :الأ�شراف �آل الزناتي املعافا((( ،ال�ساكنون يف املريا واحلنبكة ،وينت�سبون
�إىل ال�شريف ح�سن بن حممد بن �أحمد بن جعفر ابن ح�سن بن ح�سني الزناتي بن حمد بن
�إبراهيم بن حمد بن ح�سن بن �أحمد املل َّقب ب�أبي �سكران املعافا((( .ومن هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شـريف حممد بن يحيى بن حممد درباج معافا� ،شيخ الأ�شراف املعافني
يف العار�ضة.
 -2املهند�س ال�شريف خالد بن قا�سم بن ح�سني بن �أحمد معافا.
 -3ال�شـريف �سمري بن ح�سن بن مهدي بن حممد درباج ال�ضابط يف وزارة الداخلية،
وي�سكنون املريا واحلنبكة غرب ق�صبة العبادل جنوب حمافظة العار�ضة مبنطقة جازان ،و
منهم يف حمافظة �ضمد ومكة املكرمة.
الفرع التا�سع ع�شـر :الأ�شراف �آل مقدام((( ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف مقدام بن �أحمد
ابن مهدي بن حممد بن مهدي بن هزاع بن (�أحمد امللقب ب�أبي �سكران بن حممد) ((( بن
عي�سى بن علي بن �أحمد بن خالد بن (حممد بن علي بن حممد بن عي�سى) بن يو�سف بن
غامن بن حازم بن املعافا .وينق�سم هذا البيت �إىل بيتني رئي�سيني هما:
البيت الأول :الأ�شراف �آل �إبراهيم وينت�سبون �إىل ال�شـريف �إبراهيم بن علي بن مقدام
ابن �أحمد بن مهدي بن حممد بن مهدي بن هزاع بن �أحمد امللقب ب�أبي �سكران املعافا،
ومن �أعالم هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شريف مو�سى بن يحيى املعافا.
 -2ال�شريف حممد بن مو�سى بن يحيى املعافا.
 -3ال�شريف مو�سى بن فتح الدين املعافا.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1428هـ بعنوان (م�شجرة الن�سب الوايف يف معرفة الأ�شراف
املعافيني �آل الزناتي) من �إعداد ال�شريف �سمري ح�سن مهدي حممد درباج انظر ملحق امل�شجرات التي مت
توثيقها (�ص.)187
((( يعرف بع�ض من هذه الأ�سرة يف هويته ال�شخ�صية باحلامظي نتيجة حلف قدمي وقع بني هذه الأ�سرة
وقبيلة احلوامظة وقد ح�صروا جميعا �إىل عام 1428هـ يف م�شجرة ت�سمى (م�شجرة الن�سب الوفـي يف
معرفة الأ�شراف املعافيني �آل الزناتي).
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص 210و.211
((( �سبق تو�ضيحه يف �صفحة �سابقة.
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وي�سكنون قرية ال�شاخر وبي�ش((( و�أم ال�شباقا((( ومنهم يف الريا�ض وجدة.
البيت الثاين :الأ�شراف �آل �سرحان((( املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف �سرحان بن
هادي بن يحيى وهم من َع ِقب ال�شريف حمد بن علي بن مقدام بن �أحمد بن مهدي بن
حممد بن مهدي بن هزاع بن �أحمد امللقب ب�أبي �سكران املعافا ،ويعرف الواحد منهم
ب�ألقاب وهي مروعي ،ومن �أعالم هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شـريف نا�صر مروعي ،مدر�س يف �إحدى مدار�س تعليم �صبيا.
وي�سكنون قرية امللحا((( وبلدة احلقو((( و منهم يف حمافظة جدة .
الفرع الع�شـرون :الأ�شراف �آل �إبراهيم بن يحي املعافا((( ،بال�شقيق وخمي�س البحر،
وينت�سبون �إىل ال�شريف �إبراهيم بن يحيى بن �إبراهيم املعافا ،وهم من عقب ال�شريف
املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن �أبي الفـاتك عبد اهلل
ابن داود بن �سليمان بن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن
املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ومن �أعالم
هذا البيت :
 -1ال�شريف ح�سني بن �إبراهيم بن �أحمد معافا ،كبري الأ�شراف املعافني �آل ابراهيم
ابن يحيى املعافا ،يف خمي�س البحر وال�شقيق.
 -2ال�شـريف �إبراهيم بن ح�سني بن �أحمد معافا� ،أحد وجهاء و�أعيان ال�شقيق .
 -3ال�شريف حممد بن عامر املعافا ،وي�سكنون ال�شقيق وخمي�س البحر(((.
((( بي�ش حمافظة تقع �شمال منطقة جازان وتبعد عن مدينة جازان حوايل 75كيلو مرت.
((( �أم ال�شباقا قرية قريبة من قرية ال�شاخر بحوايل واحد كيلو مرت تقريب ًا .
((( انظر (اجلواهر اللطاف) �ص .211
((( امللحا قرية تتبع ملحافظة �صبيا وتقع يف �شمال منطقة جازان وتبعد حوايل  66كيلو مرت عن مدينة
جازان.
((( قال العقيلي يف (املعجم اجلغرافـي) (احلقو) ( :بفتح احلاء املهملة و�سكون القاف و�آخره واو بلدة
معروفة �شرقي قرية بي�ش يف ميل �إىل اجلنوب).
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة �أجمل القطاف يف ن�سب �آل �إبراهيم
ابن يحيى املعافا الأ�شراف) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)188
((( خمي�س البحر مركز ًا �إداري ًا يتبع حمافظة حمائل وتبعد  35كلم �إىل اجلنوب الغربي على الطريق امل�ؤدي
�إىل مدينة ال�شقيق.
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البطن الثاين  :آل مكرم بن املعافا
وأعالمهم املعارصين
الفرع الأول :الأ�شراف �آل عبد اهلل املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف حمــمد بن
عبد اهلل بن ح�سني((( بن فاخر بن ح�سني بن مـهـدي بن عز الدين بن علي بن معقب بن
�أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن ح�سني بن حممد بن علي بن مطاعن بن مكرم بن
املعافا((( ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1العقيد متقاعد ال�شـريف ح�سن((( بن يحيى بن عبده املعافا ،عمل م�ساعد ًا ملدير
جوازات منطقة جازن �إىل �أن �أُحيل �إىل التقاعد ،ثم عني ع�ضو ًا يف جمل�س منطقة
جازان.
 -2ال�شيخ ال�شريف علي((( بن حم�سن بن يحيى املعافا ،املدر�س يف املعهد العلمي ب�ضمد.
 -3ال�شريف ح�سني بن حمد بن عبده املعافا ،ويعمل حما�ضر ًا يف الكلية التقنية
بجازان.
 -4ال�شريف خالد بن حممد بن يحيى املعافا ،ويعمل م�شـرف ًا اجتماعي ًا يف ال�ش�ؤون
االجتماعية مبنطقة جازان .وي�سكنون بلدة الظبية مبنطقة جازان.
الفرع الثاين :الأ�شراف �آل �إ�سماعيل بن مو�سى املعافا ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
�إ�سماعيل بن مو�سى بن يحيى بن ح�سني بن فاخر بن ح�سني بن مهدي بن عز الدين بن
علي بن معقب بن �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن ح�سني بن حممد بن علي بن
مطاعن بن مكرم بن املعافا ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شريف الفا�ضل حممد بن ح�سن بن �إ�سماعيل املعافا.
 -2ال�شريف ح�سن بن ح�سن بن �إ�سماعيل املعافا.
((( انظر (اجلواهر اللطاف) � :ص .215
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1428هـ بعنوان (م�شجرة ال�شهد امل�صفى يف معرفة الأ�شراف
�آل عبداهلل املعافى) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)196
((( انظر (فرجة النظر)  :ج�1ص 220و (ك�شف النقاب) � :ص . 90
((( انظر(فرجة النظر)  :ج �2ص 26و (ك�شف النقاب) � :ص .89
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 -3ال�شريف فهد بن عبداهلل بن ح�سن بن �إ�سماعيل املعافا ،ويعمل ع�ضو ًا يف هيئة
التدري�س يف كلية امللك فهد البحرية باجلبيل ،وي�سكنون حمافظة �صبياء((( والبع�ض منهم
يف جنران((( ومكة املكرمة.
الفرع الثالث  :الأ�شراف �آل حامت املعافا((( ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن حممد بن
ح�سن بن �أحمد بن حممد بن �سلطان بن مهدي بن عز الدين بن علي بن معقب بن �أحمد
ابن علي بن حممد بن �أحمد بن ح�سني بن حممد بن علي بن مطاعن بن مكرم بن املعافا
ابن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن �أبي الفـاتك عبد اهلل بن
داوود بن �سليمان بن عبد اهلل الر�ضــا بن مو�سى اجلــون بن عبـد اهلل املح�ض بن احل�سن
املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،ومن �أعالم
هذا البيت:
 -1الأ�ستاذ ال�شـريف علي بن يحيى بن �سلطان املعافا ،املدر�س يف مدر�سة الظبية
االبتدائية.
 -2املهند�س ال�شريف �أحمد بن حممد بن علي املعافا .ويعمل يف م�ؤ�س�سة حتلية املياه
يف ال�شقيق.
 -3ال�شـريف ح�سن بن حممد بن ح�سن املعافا ،املدر�س يف مدر�سة حلة الأحو�س.
 -4املالزم �أول مهند�س ال�شريف هاين علي �إ�سماعيل املعافا.
 -5النقيب ال�شريف حممود علي �إ�سماعيل املعافا.
 -6املهند�س ال�شريف �إبراهيم بن حممد بن ح�سن املعافا.
 -7الدكتور ف�ؤاد بن يحيى بن ح�سن معافا ،ا�ست�شاري يف م�ست�شفى �أرامكو ال�سعودية.
وي�سكنون بلدة الظبية مبنطقة جازان.
(((
 -8ال�شريف توفيق بن يحيى بن ح�سن معافا .
((( �صبيا ء  :هي حمافظة تقع �شمال منطقة جازان وتبعد حوايل  37كيلو مرت تقريب ًا عن مدينة جازان.
((( جنران  :هي منطقة من مناطق اململكة العربية ال�سعودية تقع يف �أق�صى اجلنوب.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة العذق املحلى يف ن�سب الأ�شراف �آل
حامت املعافا) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)197
((( هذا الرجل من خرية الرجال خلق ًا ونب ًال و�شهامة ،ومروءة حيث �أن له مواقف م�شرفة يف الدفع بهذا
الكتاب وال�سعي يف ترخي�صه وخدمته ،بارك اهلل فيه وكرث من �أمثاله ،ون�س�أل اهلل �أن يجعل ما قدمه يف
ميزان ح�سناته يوم يلقاه.
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البطن الثالث  :األرشاف اخلواجيون
وأعالمهم املعارصين
وقبل �أن ن�شرع يف �أن�ساب الأ�شراف اخلواجيني يح�سن بنا �أن نبني مال هذه الأ�سرة
من ح�ضور تاريخي فقد ب�سطت امل�صادر التاريخية لهذه الأ�سرة رغم �أنها فرع من فروع
الأ�شراف املعافيني .
وينت�سب الأ�شراف اخلواجيون �إىل ال�شريف علي املل َّقب باخلواجي((( بن �سليمان بن
غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا.
ويلتقي الأ�شراف اخلواجيون مع الأ�شراف الفالقية يف غامن بن حممد بن غامن بن
حازم بن املعافا ،حيث �إن ج ّد الأ�شراف الفالقية هو ح�سني بن غامن بن حممد بن غامن
وجد الأ�شراف اخلواجيني هو �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن ،ثم يلتقون بعد ذلك
مع ذرية يو�سف بن غامن يف غامن بن حازم بن املعافا ،ويلتقي معهم بعد ذلك �أوالد مكرم
ابن املعافا بن الرديني  .كما َنّبي َج ْم ٌع من �أهل العلم مكانة هذه الأ�سرة وف�ضلها ورئا�ستها،
اكتفي بالإ�شارة �إىل بع�ضها:
قال علي بن عبد الرحمن البهكلي(ت1114هـ)((( عند ذكر وفاة ال�شريف �أبو طالب
ابن حممد بن ح�سني اخلواجي :
فتية مل تلد �سوى املعايل

واملعــايل قليـــلة امليـــالد

ثم قال( :هم من بيت ب�سق جمد ملكه ،وانتظمت املفاخر واملعايل يف �سمطه و�سلكه).
وقال َاّ
العلمة عبدالرحمن بن �أحمد البهكلي(ت 1248هـ)(((�( :سالمة العرب و�إ�ضافتها
للعرب لالخت�صا�ص وملقابلتها �سالمة الأ�شراف ف�إنها غربي هذا بحذاها من الغرب ي�سكنها
الأ�شراف اخلواجيون ويجتمع ن�سبهم يف معافا بن رديني هم و�أ�شراف �صبياء).
((( قلت يف هذا املو�ضع علي امللقب باخلواجي كما يف (الإحتاف يف �أن�ساب �أ�شراف املخالف) �ص .9
((( العقد املف�صل بالعجائب والغرائب حتقيق العقيلي� :ص.36
((( الإحتاف يف ان�ساب �أ�شراف املخالف �ص .9
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وقال احل�سن بن �أحمد عاك�ش ال�ضمدي((( (1290هـ)( :وهم الذين �آلت �إليهم �إمارة
املخالف بعد الذرويون ،كما قاموا باختطاط مدينة �صبياء الواقعة مبوقعها احلايل).
وقال حممد بن حيدر القبي النعمي((((ت1351هـ)( :مدينة �صبياء وما واالها ريا�ستها
للخواجيني ن�سبة �إىل ال�شريف �أحمد بن علي اخلواجي).
وقال امل�ؤرخ �أحمد بن عبداهلل احلازمي( :تن�سب هذه الأ�سرة �إىل الدوحة الها�شمية،
وهم فرع من بني املعافى).
وفيهم �آلت الإمارة يف القرن العا�شر واحلادي ع�شـر على �صبياء وتوابعها بعد �أبناء
عمومتهم الأ�شراف الذروات ،و�أول من اختط مدينة �صبياء((( هو ال�شريف املاجد دريب
ابن مهار�ش اخلواجي عام  958هـ  .ويتفرع الأ�شراف اخلواجيون �إىل عدة فروع �أهمها :
البطن الأول  :الأ�شراف �آل حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني بن عي�سى بن ح�سني
ابن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد بن
غامن بن حازم بن املعافا .وينق�سم هذا البطن �إىل فخذين رئي�سيني هما(((:
الفخذ الأول :الأ�شراف �آل مطاعن اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف مطاعن بن �أبي
طالب ابن املهدي بن حممد بن ح�سني بن �أحمد بن ح�سني اخلواجي وينق�سم الأ�شراف
�آل مطاعن �إىل عدة ف�صائل هي :
الف�صيلة الأوىل :الأ�شراف �آل �إبراهيم بن هادي اخلواجي وينت�سبون �إىل ال�شريف
�إبراهيم بن هادي بن زيد بن علي بن مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي بن حممد بن ح�سني
اخلواجي وتنق�سم هذه الف�صيلة �إىل عدة ع�شائر هي :
الع�شرية الأوىل :الأ�شراف �آل يحيى بن هادي بن �إبراهيم بن هادي بن زيد بن علي
ابن مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت :
((( الإحتاف يف ان�ساب �أ�شراف املخالف �ص .9
((( اجلواهر اللطاف� :ص .31
((( انظر (الإحتاف يف �أن�ساب �أ�شراف املخالف) � :ص.11
((( نبذة عن الأ�شراف اخلواجيني لل�شريف حممد بن احل�سني خواجي رئي�س كتابة العدل بجازان موقع
�أ�شراف احلجاز.
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 -1ال�شيخ ال�شريف نا�صر بن يحيى بن هادي اخلواجي �شيخ قبيلة اخلواجية ب�صبيا
�سابق ًا.
 -2ال�شـريف الفا�ضل حممد بن احل�سني بن نا�صر خواجي ،رئي�س كتابة العدل الثانية
يف جازان.
 -3ال�شريف الدكتور يحيى((( بن نا�صر بن يحيى بن هادي خواجي رحمه اهلل ،امل�شـرف
ال�سابق على برنامج الزمالة العربية مب�ست�شفى امللك فهد باملدينة املنورة.
 -4ال�شـريف الدكتور جمدي بن حممد خواجي ،يعمل حالي ًا وكي ًال لعمادة �ش�ؤون
الطالب بجامعة جازان.
 -5ال�شريف عبدالعزيز بن نا�صر خواجي� ،شيخ قبيلة اخلواجية ب�صبيا حالي ًا.
 -6ال�شـريف عدنان((( بن نا�صر خواجي ،امل�شـرف الرتبوي يف �إدارة تعليم �صبياء.
 -7ال�شـريف جمدي بن ح�سن خواجي ،مدير البنك الزراعي ب�صبيا .
 -8ال�شـريف علي بن يحيى خواجي رحمه اهلل ،مدير �أحوال جازان �سابق ًا .
 -9ال�شـريف احل�سني بن �إبراهيم خواجي ،رجل الأعمال املعروف مبدينة �صبيا.
 -10ال�شريف عمر بن احل�سني بن �إبراهيم خواجي ،من رجال الأعمال املعروفني يف
مدينة �صبيا.
 -11ال�شـريف عبداهلل بن �إبراهيم خواجي ،مدير �إدارة املوا�صفات باملنطقة الغربية.
 -12ال�شريف ح�سني بن �أحمد خواجي.
 -13ال�شـريف ع�صام بن ح�سن خواجي ،امل�شـرف الرتبوي يف �إدارة تعليم �صبياء.
 -14ال�شريف عبدالرحمن بن يحيى بن حممد بن علي بن يحيى بن هادي اخلواجي،
وهو باحث تاريخي ومن املهتمني بالأن�ساب وقد قر�أت له الكثري من املقاالت التاريخية التي
تدل على �سعة علمه يف هذا املجال ،وي�سكنون حمافظة �صبيا ء والظبية مبنطقة جازان.
الع�شرية الثانية :الأ�شراف �آل �أحمد بن �إبراهيم بن هادي بن زيد بن علي بن مطاعن
ابن �أبي طالب بن املهدي اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت :
((( انظر (فرجة النظر) ج � 2ص 391و (ك�شف النقاب) �ص.97
((( انظر (ك�شف النقاب) �ص.95
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 -1ال�شـريف علي((( بن عبد اهلل خواجي ،م�ساعد مدير تعليم منطقة ع�سري لل�ش�ؤون
املالية �سابق ًا ومدير �إدارة امل�شرتيات يف وزارة الرتبية والتعليم حالي ًا.
 -2ال�شيخ ال�شـريف علي بن عبداهلل خواجي� ،أحد �أعيان ووجهاء قبيلة الأ�شراف
اخلواجيني يف الظبية.
 -3ال�شـريف مو�سى بن يحيى خواجي ،مدير ثانوية حمافظة �صبياء �سابق ًا ،وي�سكنون
حمافظة �صبيا ء والظبية .
الع�شرية الثالثة :الأ�شراف �آل عبداهلل بن �إبراهيم هادي بن زيد بن علي بن مطاعن
ابن �أبي طالب بن املهدي اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شريف الدكتور عقيلي((( بن �ضيف اهلل خواجي ،مدير عام الهيئة امللكية بينبع
حالي ًا.
 -2ال�شـريف حممد بن �ضيف اهلل خواجي ،ويعمل يف �شركة الكهرباء بجازان ،وي�سكنون
حمافظة �صبياء.
الع�شرية الرابعة :الأ�شراف �آل علي بن �إبراهيم بن هادي بن زيد بن علي بن مطاعن
ابن �أبي طالب بن املهدي اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف �سعد بن يحيى بن ح�سن بن علي بن �إبراهيم اخلواجي ويعمل يف وزارة
الداخلية.
الف�صيلة الثانية :الأ�شراف �آل �أبو �أحمد اخلواجي((( ،وينت�سبون �إىل ال�شريف �أحمد
بن هــادي بن �أحمد بن مطاعن بن �أبي طالب اخلواجي ،وي�سكنون ال�سالمة ال�سفلى ومن
�أعالم هذا البيت:
 -1ال�شيخ ال�شريف يحيى بن ح�سن بن علي بن حممد بن �أحمد بن هادي بن �أحمد بن
مطاعن بن �أبي طالب اخلواجي ،وهو �شيخ قرية ال�سالمة ال�سفلى.
((( انظر (ك�شف النقاب ) �ص.96
((( انظر (ك�شف النقاب) �ص.97
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة م�شكاة ال�ساري يف معرفة الأ�شراف
�آل �أحمد بن هادي �أبو �أحمد اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص .)192
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الف�صيلة الثالثة :الأ�شراف �آل حنني و�آل �أبو �سراح ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف نا�صر بن
علي ابن مطاعن بن �أبي طالب بن املهدي اخلواجي ،وي�سكنون �صبياء والعاليه.
الف�صيلة الرابعة :الأ�شراف اخلواجية ال�ساكنون باحلقو ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
حمود بن يحيى بن علي بن مطاعن بن �أبي طالب اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1الأ�ستاذ ال�شريف علي بن حممد بن علي �أبو �سحمة خواجي� ،شيخ خواجية احلقو.
 -2ال�شريف يحي بن ح�سن خواجي حقوي ،ويعمل يف مكتب �أوقاف بي�ش.
الف�صيلة اخلام�سة :الأ�شراف �آل ما�ضي اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف ما�ضي بن
ح�سن �آل مطاعن بن �أبي طالب اخلواجي ،وي�سكنون خمي�س البحر وقنا يف منطقة ع�سري،
ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شريف �أحمد بن علي عالمي بن ما�ضي اخلواجي ،ولد عام 1330هـ ،كان رج ًال
متدين ًا ورع ًا حافظ ًا للقر�آن يع ِّلم الهجاء والقر�آن الكرمي ،وكان راقي ًا وم�أذون ًا للأنكحة
�إ�ضاف ًة �إىل ما يقوم به من الإ�صالح بني النا�س وف�ض نزاعاتهم ،تويف رحمه اهلل �سنه
1415هـ عن عمر ناهز  85عام ًا.
 -2الدكتور ال�شريف احل�سني بن حممد بن ابراهيم عالمي خواجي ،يعمل ا�ست�شاري ًا يف
الأمرا�ض الباطنية و�أمرا�ض الروماتيزم يف م�ست�شفى ع�سري املركزي وامل�ست�شفى الع�سكري
باجلنوب.
(((
الف�صيلة ال�ساد�سة :الأ�شراف �آل �أبو هدا�ش و�آل �أبو الليلى  ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
حمد �أبو الليلى لقب ًا بن مطاعن بن حمد بن مطــاعن بن �أبي طالب اخلواجي((( ،وي�سكنون
�صبياء وال�سالمة ال�سفلى واحل�سيني والظبية ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شيخ ال�شـريف عبده بن حممد �أبو هدا�ش خواجي ،كبري الأ�شراف �آل حمد بن
مطاعن اخلواجي.
 -2العقيد متقاعد ال�شـريف �صالح بن حممد خواجي ح�صل على ماج�ستري يف الدرا�سات
الع�سكرية عمل �ضابط ًا يف وزارة الدفاع والطريان.
((( نهايتها �ألف مق�صورة ولي�س �أبو الليل ،ومل ي�سري هذا اللقب على �أوالده من بعده.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة العنرب الزاكي يف ن�سب الأ�شراف �آل
حمد بن مطاعن اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)190
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 -3ال�شريف عبداهلل بن حممد خواجي ،عمل مدير ًا للأحوال املدنية يف �أكرث من
منطقة ،ويعمل حالي ًا يف وزارة الداخلية.
 -4ال�شـريف حممد بن عبده بن حممد خواجي ،ح�صل على ماج�ستري يف الدرا�سات
ال�صديق جنوب مدينة الريا�ض.
الإ�سالمية ،وهو �إمام جامع �أبو بكر ِّ
الف�صيلة ال�سابعة :الأ�شراف �آل �إبراهيم بن مطاعن بن حمد بن مطاعن بن �أبي
طالب اخلواجي ،ومنهم �آل �ضيف اهلل وي�سكنون مدينة �صبياء.
الف�صيلة الثامنة :الأ�شراف �آل عز الدين بن �أحمد اخلواجي ،ومنهم القطابرة
واجلناوي وي�سكنون حمافظة �صبياء.
الفخذ الثاين :من �آل حممد بن ح�سني اخلواجي الأ�شراف �آل عبد اهلل ال�شريف،
وينت�سبون �إىل ال�شريف عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن قا�سم بن عبد اهلل امللقب
البدوي بن عي�سى بن حممد بن ح�سني اخلواجي ،وي�سكنون قرية ال�شعبني حا�ضرة رجال
املع يف ع�سري ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شاعر الكبري ال�شريف حمود بن حممد بن عبداهلل اخلـواجي �أحـد ال�شعراء
البــارزين ك ــرم من الــدولة يف مهرجان �صيف �أبها عام 1423هـ.قدمت عنه درا�سات
تتناول �شعره �صدرت يف مالحق يف جريدتي املدينة والبالد ،وكتب عنه كبار املثقفني حول
�شعره يف يوم تكرميه .
 -2اللواء متقاعد ال�شريف �سعود بن يحيى بن حممد ال�شريف اخلواجي.
 -3النقيب متقاعد ال�شريف يحيى بن حمود بن حممد ال�شريف اخلواجي.
 -4الأ�ستاذ ال�شريف عبد العزيز بن حمود بن حممد بن عبداهلل اخلواجي((( ،وقد
مف�صلة عن هذه الأ�سرة.
كتب نبذة َّ
البطن الثاين :الأ�شراف �آل مهار�ش((( اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف مهار�ش بن
ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن بن حممد
ابن غامن بن حازم بن املعافا ،وينق�سم هذا البطن �إىل عدة فخوذ وهي:
((( �سبق ترجمته (�ص.)27
((( انظر (اجلواهر اللطاف) ( �ص . )188
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الفخذ الأول :الأ�شراف �آل �أحمد �شريف اخلواجي((( ،وينت�سبون �إىل ال�شريف �أحمد
ابن حممد بن ح�سني �آل مهار�ش اخلواجي ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1العميد متقاعد ال�شـريف يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي(((.
 -2ال�شـريف في�صل بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي ،من رجال الأعمال يف
حمافظة جدة.
 -3ال�شريف �أنور بن يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي ،يعمل وكي ًال للكلية
ال�صحية يف منطقة جازان.
 -4ال�شريف �أكرم بن يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي ،يعمل حالي ًا رئي�س ًا
للقبول والت�سجيل يف كلية الطب بجامعة جازان.
 -5ال�شريف حممد بن يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي يعمل مدير ًا لق�سم
امل�شرتيات يف �إدارة تعليم البنات بجازان.
 -6ال�شريف الدكتور يا�سر بن يحيى بن يحيى بن �أحمد �شريف اخلواجي ،يعــمل طبيب ًا
للأ�سنان ،وي�سكــنون حمــافـظــة �أبي عري�ش وحمافظة جدة.
الكدره ،وينت�سبون �إىل ال�شريف حممد بن حمد بن ح�سني
الفخذ الثاين :الأ�شراف �آل ِ
�آل مهار�ش اخلواجي ،وي�سكنون حمافظة �صبياء ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شريف عبد اهلل بن �إبراهيم بن حممد بن حمد اخلواجي ،ويعمل حما�ضر ًا يف
الكلية التقنية.
الفخذ الثالث :الأ�شراف �آل مهار�ش اخلواجي يف خمي�س البحر يف تهامة ع�سري،
وينت�سبون �إىل ال�شـريف ح�سن بن ح�سني �آل مهار�ش اخلواجي((( ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف زين بن ح�سن بن ح�سني �آل مهار�ش اخلواجي ،كان �إمام جامع قرية ميادي
وخطيب العيدين تويف عام 1353هـ تقريب ًا.
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة العبق النامي يف معرفة الأ�شراف �آل
�أحمد �شريف اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)193
((( �سبق ترجمته (�ص.)20
((( معلومات و�صلتني من ال�شريف الفا�ضل النقيب زين عبد اهلل خواجي.
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 -2ال�شريف عبد اهلل بن زين بن ح�سن اخلواجي ،عرف ب�أمانته وتقواه وورعه ،كان
نائب الأ�شراف اخلواجيني والثقبني يف بحر �أبو �سكينه وقنا و�أمين ًا ل�صندوق بحر �أبو
�سكينة تويف رحمه اهلل �سنة  1428هـ.
 -3ال�شريف زين بن عبد اهلل بن زين اخلواجي ،يعمل حالي ًا يف جوازات منطقة ع�سري،
وهو نائب الأ�شراف اخلواجيني والثقبني يف بحر �أبو �سكينه وقنا حالي ًا.
 -4ال�شريف حممد بن عبد اهلل بن زين اخلواجي يعمل حالي ًا �ضابط ًا يف حر�س احلدود
بالقحمة.
البطن الثالث :الأ�شراف �آل مفيد اخلواجي ((( ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف مفيد بن عبد
الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن
غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا.
وينق�سم هذا البطن اىل عدة فخوذ هي :
الفخذ الأول :الأ�شراف �آل حممد بن مفيد بن ها�شم اخلواجي((( ،وينت�سبون �إىل
ال�شريف حممد بن مفيد بن ها�شم بن مطاعن بن �أبي طالب بن دريب بن مفيد بن عبد
الكرمي بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان
ابن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،ومنهم الأ�شراف �آل حمزوم و�آل �إبراهيم
ابن حممد بن علي اخلواجي ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي ،ومن �أعالم هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شريف �إبراهيم بن يحيى بن ح�سني حمزوم بن حممد بن مفيد اخلواجي،
وهو �شيخ قبيلة الأ�شراف اخلواجيني بال�شقريي.
الفخذ الثاين :الأ�شراف املدابية وال�سالعية ،وينت�سبون �إىل ال�شريف حممد بن ح�سني
ابن عي�سى بن ح�سني بن حم�سن بن عي�سى بن مفيــد بن عب ــد الكــرمي بن ح�س ــني ابن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان بن غامن بن حممد ابن
غامن بن حازم بن املعافا اخلواجي ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي ،ومن �أعالم هذا البيت :
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص. )193
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة الرو�ض الزاهي يف معرفة الأ�شراف
�آل حممد بن مفيد بن ها�شم اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)191
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 -1املالزم �أول متقاعد ال�شـريف حممد بن �أحمد ال�سلعي اخلواجي ،عمل مالزم ًا �أو ًال
يف القوات اجلوية.
الفخذ الثالث :الأ�شراف الهوا�شمة((( ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف حممد بن ها�شم بن
�أحمد بن ها�شم بن مطاعن بن �أبي طالب بن دريب بن مفيــد بن عبــد الكــرمي بن ح�ســني
ابن عي�سى بـن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان بن غامن بن حممد
ابن غامن بن حازم بن املعافا ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي التابعة ملحافظة �ضمد مبنطقة
جازان ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف علي بن حممد بن ح�سني اخلواجي ،وهو �إمام وخطيب جامع يف قرية
ال�شقريي.
 -2ال�شريف علي بن �إبراهيم خواجي ،ويعمل مدير ًا ملتو�سطة وثانوية ال�شقريي ،كما
�أن له ن�شاط ملمو�س يف ال�صحافة.
 -3ال�شـريف يو�سف بن حممد بن ح�سني اخلواجي ،ويعمل مد ِّر�س ًا يف مدر�سة ال�شقريي
االبتدائية.
 -4ال�شريف علي بن ح�سن اخلواجي ،ويعمل يف �سلك التدري�س.
الفخذ الرابع :الأ�شراف �آل �أبو علي وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن حممد بن �أحمد
اخلواجي ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي التابعة ملحافظة �ضمد مبنطقة جازان ،ومن �أعالم
هذا البيت:
 -1ال�شـريف مروعي بن �أحمد اخلواجي ،ويعمل يف �سلك التدري�س.
 -2ال�شريف علي بن �أحمد بن علي خواجي ،ويعمل يف �سلك التدري�س.
الفخذ اخلام�س :الأ�شراف الكهالة وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن حممد بن ح�سن بن
حممد بن وحي�شـي بن ح�سن بن مطاعن ابن �أبي طالب بن دريب بن مفيد بن عبدالكرمي
ابن ح�سني بن عي�سي بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان بن
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم �إىل تاريخ 1430هـ بعنوان (م�شجرة احل�سب الراقي يف معرفة الأ�شراف
�آل ها�شم اخلواجي) من �إعدادي .
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غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي ،ومن �أعالم هذا
البيت :
 -1ال�شـريف ح�سن بن علي بن نا�صر اخلواجي ،ويعمل يف �سلك التدري�س.
الفخذ ال�ساد�س :الأ�شراف �آل طلي�س ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف حممد بن �إبراهيم بن
مفيد بن عبده بن علي بن �أبي طالب بن دريب بن مـفيــد بن عـبــد الكـرمي بن ح�ســني بن
عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان بن غامن بن حممد بن
غامن بن حازم بن املعافا ،وي�سكنون بلدة ال�شقريي ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف ح�سن بن علي بن ها�شم اخلواجي ،ويعمل يف جوازات منطقة جازان.
الفخذ الثامن :الأ�شراف �آل عز الدين((( وهم �آل فواز((( و�آل حممد بن �أحمد بن
مقدام ،وينت�سبون �إىل ال�شريف مقدام بن ح�سني بن عز الدين بن مـفيد بن ع ـبـد الكـرمي
ابن حـ�س ــني بن عـي�سى ابن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي لقب ًا بن �سليمان بن
غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا((( ،وي�سكنون قرية خميعة واجلهو التابعة ملركز
ال�شقريي التابع ملحافظة �ضمد مبنطقة جازان ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف ح�سن بن �إبراهيم خواجي ،ويعمل مدر�س ًا يف مدر�سة احلمى.
 -2ال�شريف ح�سني بن �إبراهيم اخلواجي.
البطن الرابع :الأ�شراف �آل دريب بن عي�سى((( اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
املاجد دريــب بن عــي�سى بن حــ�سـني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي
ابن �سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،وي�سكنون يف قرية ال�سالمة
ال�سفلى بجازان وحمافظة �ضمد والبع�ض منهم يف مكة املكرمة وجدة وبيت الفقيه
باجلمهورية اليمنية .ويتف َّرع هذا البطن �إىل عدة فخوذ �أهمها :
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة الطيب الزاكي يف معرفة الأ�شراف
�آل عز الدين اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص .)189
((( �آل فواز ه�ؤالء هم غري الأ�شراف �آل فواز من ذرية ال�شريف دريب بن عي�سى اخلواجي ال�ساكنون يف
قرية ال�سالمة.
((( لديهم وثيقة م�شجرة قدمية جمعت �أن�سابهم وغري م�ؤرخة وال يعرف كاتبها �أنظر ملحق الوثائق
(�ص.)176
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص.)192
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الفخذ الأول :الأ�شراف �آل حمفوظ((( ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف حممد بن علي بن
حمفوظ بن علي بن ح�سني بن ح�سن بن علي بن دريب بن عي�سى اخلواجي((( ،ومن �أعالم
هذا البيت:
 -1ال�شريف الدكتور حممد بن �إبراهيم بن حمفوظ خواجي ،يعمل يف م�ست�شفى امللك
فهد بجدة .
 -2الأ�ستاذ ال�شـريف مو�سى بن �صالح خواجي ،ويعمل حما�ضر ًا يف جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة .
 -3ال�شـريف مو�سى بن علي حمفوظ خواجي ،ويعمل يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
يف جازان.
الفخذ الثاين  :الأ�شراف �آل ال�شـم�سي((( ،ويعرف الواحد منهم باخلواجي ،وينت�سبون
�إىل ال�شـريف �شم�س الدين بن دريب بن عي�سى اخلواجي.
الفخذ الثالث :الأ�شراف �آل فواز اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف فواز بن حمد بن
عقيل من عقب دريب بن عي�سى اخلواجي ،وي�سكنون ال�سالمة ال�سفلى ،ومن �أعالم هذا
البيت:
 -1ال�شيخ ال�شـريف ح�سني بن �إبراهيم بن مهدي بن فواز اخلواجي عريفة �آل دريب
ابن عي�سى.
 -2ال�شريف عمر بن ح�سني بن �إبراهيم اخلواجي ،ويعمل يف املحكمة العامة بجدة.
الفخذ الرابع :الأ�شراف �آل علي بن مو�سى اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف علي
ابن مو�سى بن حممد بن علي بن مطاعن بن ح�سن بن علي بن دريب بن عي�سى بن ح�سني
اخلواجي ،وي�سكنون حمافظة �ضمد ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف حممد بن علي بن مو�سى خواجي ،ويعمل بالتجارة.
 -2ال�شريف علي بن �أحمد بن علي بن مو�سى خواجي.
((( انظر (اجلواهر اللطاف) (�ص.)192
((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة �شذى اليا�سمني يف معرفة الأ�شراف
�آل حمفوظ اخلواجي املعافا ال�سليمانيني) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص ).
((( انظر (اجلواهر اللطاف) ( �ص.)192
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البطن اخلام�س :الأ�شراف �آل �أبو بكر بن عي�سى اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
�أبو بكر ابن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم ابن �أحمد بن علي اخلواجي بن
�سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا.
ومن هذا البطن :الأ�شراف �آل ح�سني بن علي اخلواجي((( ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
ح�سني ابن علي بن مبارك بن مـطـاعن بن حمــمد بن عبد الوهاب بن ح�سني بن �أبي بكر
ابن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن
غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا((( ،ومن �أعالم هذا البيت:
 -1ال�شـريف عمر الأق�صم لقب ًا((( بن علي بن ح�سني بن علي اخلواجي ،وهو �أحد وجهاء
ع�صـره وزمانه ،كان �أمري ًا على �أبي عري�ش يف عهد امللك عبدالعزيز .
 -2ال�شريف حممد طاهر لقب ًا بن حم�سن بن علي اخلواجي رحمه اهلل �شيخ �آل ح�سني
ابن علي اخلواجي ،وله معرفة و�إملام كامل ب�أمالك الدولة و�أرا�ضي الأوقاف ،ولهذا
ي�ستعان به يف الكثري من الق�ضايا التي تتعلق بهذا الأمر رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه
ف�سيح جناته.
 -3ال�شـريف طالل بن حممد طاهر خواجي ،يعمل مدير ًا ملدر�سة حتفيظ القر�آن
الكرمي ب�صبيا ،وهو �شيخ �آل ح�سني بن علي اخلواجي حالي ًا ،وي�سكنون حمافظة �أبي عري�ش
وقرية الباحر وجخرية وحمافظة �ضمد والع�شة.
البطن ال�ساد�س :الأ�شراف �آل عبدالوهاب بن عي�سى اخلواجي ،وينت�سبون �إىل ال�شريف
عبدالوهاب بن عي�سى بن ح�سني بن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي بن
�سليمان بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا ،ومن هذا البطن :

((( لديهم م�شجرة جمعت �أن�سابهم اىل تاريخ 1429هـ بعنوان (م�شجرة النبع ال�صايف يف معرفة الأ�شراف
�آل ح�سني بن علي اخلواجي) من �إعدادي انظر ملحق امل�شجرات التي مت توثيقها (�ص.)195
((( تدريج الن�سب نقال عن م�شجرة بخط ال�شريف عبد الرحمن الأمري ذكر فيه ن�سب الرئي�س عمر
الأق�صم.
((( ذرية املذكور هم غري �آل الأق�صم من ذرية دريب بن عي�سى اخلواجي.
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الفخذ الأول :الأ�شراف �آل ح�سني بن زين اخلواجني وينت�سبون �إىل ال�شريف ح�سني
ابن زين بن ح�سني بن حممد بن عبد الوهاب بن عي�سى بن ح�سني اخلواجي ،وي�سكنون
اجلمهورية اليمنية((( ومن الأ�شراف اخلواجيني :
 -1الأ�شراف �آل الأق�صم يف �أبي عري�ش :وينت�سبون �إىل ال�شـريف علي بن ح�سن بن
يحيى ابن �إبراهيم الأق�صم ،وهم من عقب �أحمد بن علي اخلواجي بن �سليمان بن غامن
ابن حممد بن غامن بن حازم بن املعــافــا((( ،ويـ�سكــنون حمـافظة �أبي عـري�ش وجـدة ،ومـن
�أعـالم هـذا البيت :
 -1ال�شـريف حممود بن علي الأق�صم ،تربوي متقاعد وهو من �أعيان ووجهاء حمافظة
�أبي عري�ش.
 -2الدكتور ال�شريف �إبراهيم بن يو�سف الأق�صم .
� -2آل جربيل اخلواجي :وهــم مـن عقب حــ�ســني بن عــي�سى بــن �أبي القا�سم بن
�أحمد بن علي اخلواجي وي�سكنون ال�سالمة العليا.
 -3الأ�شراف �آل حمود اخلواجي :وج ُّدهم هوال�شـريف ح�سن بن �صديق وي�سكنون
ال�سالمة ال�سفلى.
 -4الأ�شراف اخلواجيني �س َكّان بي�ش :ويعرفون ب�آل مفرح((( ،وهم من عقب ح�سني
ابن عي�سى بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن علي اخلواجي.

((( م�شجرة بخط العالمة ح�سن بن احمد عاك�ش بتاريخ 1282هـ وموقعة من جمع كبري من �أهل العلم.
((( �أخذت ذالك رواية من ال�شريف الفا�ضل حممود الأق�صم.
((( �أخربين رواية ال�شريف عبدالرحمن خواجي الباحث يف �أن�ساب الأ�شراف اخلواجيني.
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البطن الرابع  :األرشاف الفالقية
وأعالمهم املعارصين
وينت�سبون �إىل ال�شريف ح�سن فلقي((( بن ح�سني بن عبده بن �أحمد بن �سلطان بن
علي بن عبده بن �أحمد بن حممد بن علي بن يحيى بن مناع بن ح�سن بن علي بن ح�سني
(((
ابن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن املعافا وي�سكـنون ال�شقيق((( وحمايل ع�سري
(((
وذهبان((( و�آل م�شول((( وقرية �آل منام�س((( وخمي�س البحر ((( (بحر �أبو �سكينة )
ومراتخ ((( والقحمة ( ((1و�ضمد وال�شقريي والطائف وحلي(.((1
وتنق�سم هذه القبيلة �إىل عدة فروع هي:
الفرع الأول :الأ�شراف �آل بكري الفلقي ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف بكري بن ح�سن فلقي
ابن ح�سني بن عبده بن �أحمد بن �سلطان بن علي بن عبده بن �أحمد بن حممد بن علي
ابن يحيى بن مناع بن ح�سن بن علي بن ح�سني بن غامن بن حممد بن غامن بن حازم بن
املعافا.
((( انظر :م�شجرة تقادمي بيد �أحفاد ال�شريف علي بن عبيد اجلعفري و�أملك ن�سخة م�صورة منها،
و(اجلواهر اللطاف) (�ص  ) 223و (اجلامع يف الأن�ساب) لل�شريف (�ص .)42
((( ال�شقيق تقع على ال�ساحل ال�شمايل الغربي ملنطقة جازان وتبعد عنها 150كلم تقريبا ًوت�سكنها عدة �أ�سر
من الفالقية.
((( حمايل ع�سري حمافظة تقع يف �سهل تهامة على بعد  90كلم من مدينة �أبها وهي الرابط بني مدينة �أبها
واملجاردة و ت�شتهر بو�ضعها التجاري وجوها املعتدل يف ال�شتاء.
((( ذهبان تتبع �إداريا ملنطقة ع�سري على الطريق ال�ساحلي الذي يربط بني جيزان ومكة املكرمة.
((( �آل م�شول �إحدى قرى حمافظة حمائل وتبعد عنها  23كلم تقريب ًا �إىل ال�شمال ال�شرقي �آل م�شول �إحدى
قرى حمافظة حمائل وتبعد عنها  23كلم تقريب ًا �إىل ال�شمال ال�شرقي.
ً
((( �آل منام�س قرية تتبع ملركز خمي�س مطري مبحافظة حمائل وتبعد عنها  30كلم تقريبا �إىل ال�شمال بني
خمي�س مطري وثلوث املنظر .
((( خمي�س البحر مركز �إداري يتبع ملحافظة حمائل وتبعد  35كلم �إىل اجلنوب الغربي على الطريق امل�ؤدي
�إىل مدينة ال�شقيق .
((( بحر �أبو �سكينة اال�سم الر�سمي ملركز خمي�س البحر.
((( مراتخ قرية تابعة ملركز خمي�س البحر تبعد عنها  5كلم �إىل ال�شمال وتقع بينها وبني حمافظة حمائل.
( ((1القحمة مركز يتبع ملنطقة ع�سري وتقع على ال�ساحل الغربي ملنطقة ع�سري.
( ((1حلي مركز تابع ملنطقة مكة املكرمة حمافظة القنفذة وتقع جنوب حمافظة القنفذة على بعد  60كلم
جنوب ًا على الطريق الرابط بني جازان ومكة املكرمة .
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ويتف َّرع هذا الفرع �إىل عدة بيوتات هي:
البيت الأول :بيت ال�شريف قا�سم بن �شار بن حمد بن بكري بن ح�سن فلقي ،وي�سكنون
ال�شقيق وذهبان وحمائل ،ومن هذا البيت:
 -1ال�شريف حممد بن قا�سم الفلقي رجل �أعمال.
البيت الثاين :بيت ال�شـريف علي بن بكري بن ح�سن فلقي ،وي�سكنون حمائل وقرية
امل�سلم �شمال حمائل و�آل م�شول ،ومنهم من يقطن مكة املكرمة ومن هذا البيت:
 -1ال�شريف حممد بن �أحمد بن ح�سني م�سود فلقي ،وهو رجل �أعمال.
البيت الثالث :بيت ال�شـريف �سرحان بن بكري بن ح�سن فلقي ،وينق�سم هذا البيت
�إىل عدة بيوتات هي :
�أو ًال :بيت ال�شريف �أحمد بن �سرحان بن بكري بن ح�سن الفلقي ،وي�سكنون ال�شقيق
و�ضمد ،ومن هذا البيت:
 -1ال�شريف جموي فلقي وي�سكن حمافظة �ضمد حي ال�سليل.
ثاني ًا :بيت ال�شـريف حممـد بن �سـرحان ،وي�سكـنـون الطـ ــائف و�آل م�شول وحلي ،ومنهم
من ي�سكن مدينة جدة ،ومن هذا البيت:
 -1ال�شريف حممد بن �أحمد بن علي فلقي ،ويل َّقب بابن طالع ،وهو من كبار �أعيان
الأ�شراف الفالقية ،ومن املهتمني ب�أن�ساب الأ�شراف الفالقية.
 -2الدكتور ال�شريف علي بن احل�سن ال�سـرحاين الفلقي ،ويعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف
جامعة الطائف.
 -3الدكتور ال�شـريف حممد بن احل�سن ال�سـرحاين الفلقي ،يعمل حالي ًا �أخ�صائي
بق�سم الباطنية يف م�ست�شفى امللك في�صل بالطائف.
 -4ال�شـريف الدكتور يحيى بن ح�سن ال�سـرحاين الفلقي ،ويعمل �أ�ستاذ ًا يف كلية الطب
بجامعة امللك خالد ب�أبها وا�ست�شاري جراحة العيون يف م�ست�شفى ع�سري املركزي.
 -5ال�شـريف عبداهلل بن علي بن ح�سن ال�سـرحاين الفلقي ،ويعمل م�شرف ًا تربوي ًا
للتدريب يف �إدارة تعليم حمايل ع�سري.
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 -6ال�شـريف عبداهلل بن احل�سن بن ها�شم ال�سـرحاين الفلقي ،ويعمل مدير ًا ملركز
التدريب الرتبوي يف �إدارة تعليم حمايل ع�سري.
ثالث ًا :بيت ال�شـريف عز الدين بن �سرحان ،وي�سكنون قرية �آل منام�س و�آل م�شول ،ومن
�أعالم هذا البيت:
 -1ال�شريف الفا�ضل حممد بن علي بن عز الدين الفلقي ،املل َّقب باملطوع ،وهو من �أهل
اخلري وال�صالح.
 -2ال�شريف حممد بن ح�سني بن �أحمد الفلقي ،ويعمل �ضابط ًا برتبة مقدم يف وزارة
الداخلية.
 -3ال�شريف �إبراهيم بن يحيى بن �أحمد الفلقي ،ويعمل مدير ًا لإدارة احلا�سب الآيل يف
م�ست�شفى احلر�س الوطني بالريا�ض.
 -4ال�شريف �إبراهيم بن ح�سن بن �إبراهيم �آل عزالدين الفلقي ،وهو �أحد الرتبويني يف
تعليم العا�صمة املقد�سة .
 -5ال�شريف �سليمان بن ح�سن بن �إبراهيم �آل عزالدين الفلقي ،ويعمل م�شرف ًا تربوي ًا
يف تعليم العا�صمة املقد�سة .
 -6ال�شيخ ال�شـريف معو�ض بن علي ال�سـرحاين الفلقي� ،أحد وجهاء و�أعيان قبيلة
الأ�شراف الفالقية يف �آل م�شول.
 -7ال�شـريف �صديق بن �إبراهيم �آل عزالدين الفلقي ،ويعمل مدير ًا ملدر�سة عثمان بن
مظعون التابعة لإدارة تعليم حمايل ع�سري.
(((
رابع ًا :بيت ال�شـريف �أحمد بن علي بن �سرحان ،وي�سكنون خمي�س البحر((( والقحمة
وحمايل((( ،ومن م�شاهري هذا البيت :
 -1ال�شيخ ال�شـريف �أحمد بن �إبراهيم بن هيازع الفلقي ،املل َّقب �سروي ،وهو �شيخ قبيلة
((( خمي�س البحر مركز �إداري يتبع ملحافظة حمائل وتبعد  35كلم �إىل اجلنوب الغربي على الطريق امل�ؤدي
�إىل مدينة ال�شقيق .
((( القحمة مركز يتبع ملنطقة ع�سري وتقع على ال�ساحل الغربي ملنطقة ع�سري.
((( حمايل ع�سري حمافظة تقع يف �سهل تهامة على بعد  90كلم من مدينة �أبها وهي الرابط بني مدينة �أبها
واملجاردة ،و ت�شتهر بو�ضعها التجاري وجوها املعتدل يف ال�شتاء.
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الأ�شراف الفالقية ،نائب قرية جمايرة مبحايل وبحر �أبو�سكينة.
خام�س ًا :بيت ال�شريف عبده بن �سرحان بن بكري ،وي�سكنون حمائل وخمي�س البحر.
�ساد�س ًا :بيت ال�شـريف �إبراهيم بن �سرحان ،وي�سكنون �آل م�شول وحمائل ع�سري ،ومن
هذا البيت :
 -1ال�شريف �أحمد بن عرار الفلقي ،من �أعيان قبيلة الأ�شراف الفالقية يف �آل م�شول.
�سابع ًا :بيت ال�شـريف ح�سني بن �سرحان ،وي�سكنون ال�شقيق وخمي�س البحر ،ومن هذا
البيت :
 -1ال�شيخ ال�شـريف حممد يحيى خليل �سرحان الفلقي ،وهو �شيخ قبيلة الأ�شراف
الفالقية يف ال�شقيق.
 -2ال�شـريف خ�ضريي بن حممد بن يحيى �سرحان الفلقي ،ويعمل تربوي ًا يف تعليم
�صبياء.
ثامن ًا :بيت ال�شريف ها�شم بن �سرحان ،ويتف َّرع هذا البيت �إىل عدة بيوتات هي :
�أو ًال :الأ�شراف �آل �إ�سماعيل بن ها�شم بن �سرحان ،وذريته وهم:
�أ  -الأ�شراف �آل �إبراهيم بن �إ�سماعيل بن ها�شم وي�سكنون خمي�س البحر وحمائل ومن
هذا البيت:
 -1ال�شاعر ال�شريف حامد بن حممد بن �أحمد ال�صايف الفلقي ،عمل مدير ًا ل�ش�ؤون
الطالب يف �إدارة تعليم حمايل ،وع�ضو ًا يف النادي الأدبي ب�أبها.
 -2ال�شـريف �إبراهيم بن عبده بن �إبراهيم الفلقي ،رجل �أعمال.
 -3ال�شريف �أحمد بن حممد بن عبده بن �إبراهيم الفلقي ،ويعمل مدير ًا ملدر�سة حمزة
ابن عبد املطلب يف تعليم حمايل ع�سري.
ب  -الأ�شراف �آل حممد بن �إ�سماعيل بن ها�شم ،وي�سكنون خمي�س البحر.
ج  -الأ�شراف �آل علي بن �إ�سماعيل ،وي�سكنون مراتخ وخمي�س البحر ومن هذا البيت :
 -1ال�شريف الفا�ضل حممد بن �أحمد بن علي الفلقي� ،إمام م�سجد يف قرية مراتخ.
 -2النقيب ال�شـريف عبدالرحمن بن حممد بن �أحمد الفلقي ،يعمل حالي ًا يف �إدارة
الدفاع املدين يف حمايل ع�سري ،وهو من املهتمني ب�أن�ساب الأ�شراف الفالقية.
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ثاني ًا :الأ�شراف �آل حممد بن ها�شم بن �سرحان وذريته هم:
�أ -الأ�شراف �آل احل�سن بن حممد بن ها�شم ،وي�سكنون حمائل وخمي�س البحر ،ومن
هذا البيت :
 -1ال�شريف الفا�ضل �إدري�س بن عبداهلل بن احل�سن الفلقي ،وهو �أحد وجهاء و�أعيان
قبيلة الأ�شراف الفالقية يف حمايل ع�سري ،ومن رجال الأعمال اخلرييني .
 -2ال�شـريف حممد بن عبداهلل بن احل�سن الفلقي ،رجل �أعمال .
 -3ال�شـريف حامد بن �إدري�س بن عبداهلل الفلقي� ،أحد �أعيان قبيلة الأ�شراف الفالقية
ومن رجال الأعمال.
ب  -الأ�شراف �آل �إبراهيم بن حممد بن ها�شم ،وي�سكنون حمائل وخمي�س البحرومن
هذا البيت :
 -1ال�شـريف علي بن �إبراهيم الفلقي ،املل َّقب باملطوع ،يعمل حالي ًا موظف ًا يف �إمارة
منطقة ع�سري .
 -2ال�شريف الفا�ضل حممد بن �إبراهيم بن �أحمد الفلقي ،وهو من الدعاة �إىل اهلل ومن
حفظة كتاب اهلل.
الفرع الثاين :الأ�شراف �آل �شيخني الفلقي ،وينت�سبون �إىل ال�شـريف �شيخني بن ح�سن
ابن ح�سني بن ح�سن الفلقي ،وي�سكنون القحمة وال�شقيق وخمي�س البحر وحمائل ع�سري
وحلي و�آل م�شول ،ومن هذا الفرع :
 -1ال�شريف عبدالعالم بن عرار الفلقي(((.
 -2ال�شـريف حممد بن ح�سني بن �أحمد �شيخني الفلقي� ،أحد �أعيان قبيلة الفالقية يف
ال�شقيق .
 -3ال�شـريف �إبراهيم بن ح�سني بن علي �شيخني الفلقي ،من �أعيان قبيلة الفالقية ومن
رجال الأعمال.
 -4ال�شـريف احل�سن بن �إبراهيم بن عرار الفلقي� ،ضابط متقاعد ،ومن و�أعيان قبيلة
الفالقية يف ال�شقيق.
((( �سبق ترجمته (�ص.)26
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 -5ال�شريف ح�سني حممد �شيخني الفلقي ،من رجال الأعمال.
 -6ال�شريف �إبراهيم بن ح�سني �شامي �شيخني الفلقي ،ويعمل م�شرف ًا تربوي ًا يف مركز
الإ�شراف الرتبوي مبحافظة الدرب.
 -7ال�شريف يحيى بن احل�سن بن ح�سني �شيخني الفلقي ،يعمل مدير ًا لفرع الطرق يف
ال�شقيق.
 -8علي بن ح�سني بن �شيخني الفلقي رحمه اهلل� ،أحد �أعيان ووجهاء الأ�شراف الفالقية
بحلي .
 -9ال�شـريف عبداهلل بن حممد بن عبداهلل �آل عزام الفلقي ،ويعمل يف احلر�س
امللكي.
ومن الأ�شراف الفالقية الأ�شراف �آل �إدري�س �س َكّان بلدة ال�شقريي مبنطقة جازان،
ومن �أعالم هذا البيت:

 -1ال�شريف حممد بن نا�صر �إدري�س الفلقي ،عمل م�شـرف ًا تربوي ًا يف �إدارة تعليم �صبياء
�إىل �أن �أحيل �إىل التقاعد .
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تشابه بعض أسامء األرس والقبائل مع األرشاف آل املعافا
مع مرور الزمن ظهرت الكثري من الأ�سر والقبائل التي تت�شابه يف �ألقابها مع قبائل
�أخرى ،ولكنها تختلف معها يف الن�سب .
وبنا ًء على ذلك يجدر بنا الإ�شارة �إىل ذكر بع�ض �أ�سماء القبائل التي تتفق مع الأ�شراف
�آل املعافا يف اللقب وتختلف يف الن�سب  ،و�أهم هذه القبائل هي:
� -1آل املعافا ال�شهري ،وهم بطن من بطون قبيلة بني �شهر((( ،وي�سكنون يف �أرجاء
خمتلفة من منطقة ع�سري.
� - 2آل معافى ال�شمري((( ،من اجلقيل �أهل اجلحال من الزقاريط عبده من �شمر.
� - 3آل املعافا ال�سوادي((( ،وي�سكنون ال�سودة و�شهارة وما حولها باجلمهورية اليمنية .
� - 4آل املعافا معروف ،وي�سكنون اجلمهورية اليمنية.
� - 5آل معافا املالكي((( ،وي�سكنون �أ�ضم وما حولها يف اململكة العربية ال�سعودية.
� - 6آل معايف من قبائل بني نوف ذكروا يف اجلوف(((.
� - 7آل املعافا الهمدانيني ،وي�سكنون اجلمهورية اليمنية.
� - 8آل املعافا الأهدل وهم �سادة ح�سينني ،وي�سكنون اجلمهورية اليمنية.
كما نود �أن ننوه ب�أن هناك بع�ض الأ�سر التي ت�سكن يف حميط �سكن الأ�شراف �آل املعافا
دخلت عن طريق الوالء �أو احللف ،وهم يف الأ�صل الميتون �إىل الأ�شراف �آل املعافا ب�صلة
ال من قريب وال من بعيد .

((( انظر (تاريخ ع�سري) (�ص .)49-48
((( انظر (معجم قبائل اململكة) ( .) 693 / 2
((( انظر (ك�شف النقاب عن نبذة حجاب) ( �ص.)59
((( انظر (خمت�صر تاريخ ن�سب بجيلة بني مالك) ( �ص.) 140
((( انظر (جمموع بلدان اليمن وقبائلها) ج�( 2ص.)711
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اخلـامتـة
احلمد اهلل الذي خلق من الب�شر ن�سب ًا و�صهر ًا ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل
حممد بن عبد اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم ،وبعد:
فكانت هذه ر�سالة خمت�صرة يف �أن�ساب الأ�شراف �آل املعافا فيها الكثري من الفائدة
للأجيال القادمة ،وكذلك الكثري مما يحتاجه الباحثون يف الأن�ساب عن هذه القبيلة
العريقة واملنت�شرة يف �أرجاء منطقة جازان وما حولها ،و�أي عمل �إن�ساين قد يعرتيه النق�ص
وعدم الكمال ،فالكمال هلل وحده.
والنق�ص يف �أ�صل الطبيعة كامن

فبنوا الطبيعة نق�صهم ال يجحد

وقد بذلت فيها الكثري من الوقت و اجلهد ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يكون هذا
العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي يوم الينفع فيه مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم،
و�أن يع�صمنا من اخلط�أ ،و�أن يعطينا الأجر امل�ضاعف ،و�أن يوفقنا ملا فيه خريي الدنيا
والآخرة �إنه ويل ذلك والقادر عليه ،و�ص َّلى اهلل و�سلم على �سيدنا وحممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.

					

املؤلف
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وللمربة كلمة حق يف اخلتام
بعد هذا التطواف اجلميل يف الأن�ساب وامل�شجرات نقول :
هذه مناذج من �آل معافا ال�شرفاء ،جمعها امل�ؤلف لتوطيد العالقة وزيادة املحبة ،كما �أنه
ُيعني الأجيال الالحقة على معرفة ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل حفظ الن�سل ال�شريف مبعرفة
من كان من �أهله حق ًا ومن كان من �أهل التطفيف الذي �أح�سنه بع�ض املريدين لالنت�ساب
�إىل ن�سل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم الذي علينا رعايته و�صونه ،وال �شك �أن
مثل هذا العمل من �أبواب �صون الن�سب ال�شريف من العبث والتحريف .
جهد يف �أي توثيق �آخر للأن�ساب
بارك اهلل يف جهده ،و�أكرث من �أمثاله ،واملربة ترحب ب�أي ٍ
ال�شريفة ،وبجهد �إخوانه الذين يت�صدون ملثل هذه املهمة ال�شريفة ال�سامية.
ون�س ـ�أل اهلل �أن يجمع �شمـ ــل امل�سلمــني
و�أن يــوحـ ــد �صفهــم و�أن ُيعيـد ع ّزه ــم
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
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من إصدارات مربة اآلل واألصحاب
م

السلسلة األوىل :سري اآلل واألصحاب

1

متام الآالء من �سرية �سيد ال�شهداء حمزة بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه.
�شذى اليا�سمني يف ف�ضائل �أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن.
الإمامان احل�سن املثنى وابنه عبد اهلل �سرية عطرة وتاريخ م�شرق.
الغ�صن الندي يف �سرية احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما
فاطمة بنت احل�سني دُرة فواطم �أهل البيت ر�ضي اهلل عنهن �أجمعني.

6

الرو�ض النا�ضر يف �سرية الإمام الباقر ر�ضي اهلل عنه.

7

�أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه � ...صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وخادمه.

8

�إين رُزقتُ ُحبها – ال�سرية العطرة لأم امل�ؤمنني خديجة.

2
3
4
5

م

السلسلة الثانية :العالقة الحميمة بني اآلل واألصحاب

1
2
3

الثناء املتبادل بني الآل والأ�صحاب.
الأ�سماء وامل�صاهرات بني الآل والأ�صحاب.
ما قاله الثقالن يف �أولياء الرحمن.
رحماء بينهم  ..الرتاحم بني �آل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

5

الدرة اللطيفة يف الأن�ساب ال�شريفة.

6

الآل وال�صحابة حمبة وقرابة� :إثنان وع�شرون معلقة ذات داللة عميقة على
العالقة احلميمة بني الآل والأ�صحاب.

4
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ذرى ال�سحاب يف مرويات الف�ضائل بني الآل والأ�صحاب.
السلسلة الثالثة  :قضايا التوعية اإلسالمية

1

�صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.

2

قراءة را�شدة لكتاب نهج البالغة.

3

كيف نقر�أ تاريخ الآل والأ�صحاب.

4

املنهج املقرتح لتب�صري طالب العلم برتاث الآل والأ�صحاب.

5

�أقوال العلماء يف امل�صرف ال�سابع للزكاة ( ويف �سبيل اهلل ) و�شموله ُ�سبل تثبيت
العقيدة الإ�سالمية ومناه�ضة الأفكار املنحرفة.

6

زينب ورقية و�أم كلثوم بنات ر�سول اهلل ال ربائبه.

7

�أولئك مرب�ؤون  ..بحث ت�أ�صيلي يف نق�ض ال�شبهات املثارة حول بع�ض ال�صحابة.

8
 9الو�صية اخلالدة حقيقة التوحيد عند �أئمة �أهل البيت.
 10نحو وحدة �إ�سالمية حقيقية ( مواقيت ال�صالة ) منوذج ًا.
مفاهيم حول الآل والأ�صحاب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.

م

السلسلة الرابعة  :ذرية آل البيت األطهار

1

رموز من الأ�شراف � ..آل بركات.

2

املخت�صر الوايف يف معرفة الأ�شراف �آل معافا بن الرديني .

م

السلسلة الخامسة  :الناشئة يف رحاب اآلل واألصحاب

1

طالب االبتدائي يف رحاب الآل والأ�صحاب .

2

ال�شيخ والأ�صدقاء .

3

�أبو بكر ال�صديق والر�سالة الإلكرتونية .
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م

اإلصدارات السمعية ( أشرطة – وقرص مدمج " سي دي" )

1

مربة الآل والأ�صحاب  ..تعريف ور�سالة �سامية.

2

خري القرون (�أنا�شيد).

3

كيف نقر�أ تاريخ الآل والأ�صحاب؟  -جزءان .

4

الثناء املتبادل بني الآل والأ�صحاب.

5

ال�صديقان و�آل البيت.

6

ريحانة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.

7

نداءات  ..لإخال�ص الدعوات لرب الأر�ض وال�سماوات.

8

ثاين اثنني � ...أف�ضل الب�شر بعد الأنبياء.

9

خطب منربية يف تراث الآل والأ�صحاب.
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ثبت املصادر واملراجع
� -1صحيح البخاري ،ملحـمـد بن �إ�سـ ــماعيل البـخــاري (256هـ) تـح ـقـيـق د.م�صطـفى
ديب الـ ـبـغـا ،النا�شـر :دار ابن كثري ،بريوت1407،هـ.
� -2صحيح م�سلم ،مل�سلم بن احلجاج (261هـ) ،النا�شر :املطبعة امل�صرية ومكتباتها،
م�صر.
 -3اال�صيلي يف �أن�ساب الطالبني ،البن الطقطقي حممد بن تاج الدين علي طباطبا
(ت 709هـ).
 -4الأغ�صان مل�شجرات �أن�ساب عدنان وقحطان ،لل�سيد علي الف�ضيل (معا�صر)،
النا�شر :دار احلارثي للطباعة والن�شـر ،الطائف 1415هـ.
 -5بحر الأن�ساب ،ملحمد بن �أحمد النجفي (تويف يف القرن احلادي ع�شـر) ،حتقيق
ح�سني حممد الرفاعي ،طبع يف م�صر1345،هـ.
 -6تهذيب الأن�ساب ونهاية الأعقاب ،ملحمد بن �أبي جعفر العبيديل (ت435هـ)،حتقيق:
�شيخ حممد املحمودي1413،هـ.
 -7جمهرة �أن�ساب العرب ،لعلي بن �أحمد بن حزم(ت456هـ) ،حتقيق  :عبد ال�سالم
حممد هارون ،النا�شر :دار املعارف القاهرة.
 -8اجلواهر اللطاف املتوجه بهامات الأ�شراف ،ملحمد بن حي ــدر القبي (ت1351هـ)،
خم ـ ــطوط  ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
 -9رو�ضة الألباب وحتفة الأحباب ونخبة الأح�ساب ملعرفة الأن�ساب املعروف مب�شجر
ابن عالمة ،ملحمد بن عبد اهلل بن علي امل�ؤيدي (ت1114هـ)(،خمطوط)،جامعة �أم
القرى.
 -10ال�شجرة املباركة يف �أن�ساب الطالبية ،فخر الدين حممد بن عمر الرازي(ت606هـ)،
حتقيق :مهدي الرجائي  ،الطبعة الأوىل1409،هـ.
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 -11عمدة الطالب يف �أن�ساب �آل �أبي طالب ،البن عنبة ال�سيد �أحمد بن علي احل�سني
(ت828هـ) ،حتقيق  :جلنة �إحياء الرتاث ،النا�شر:دار مكتبة احلياء ،بريوت.
 -12طرفة الأ�صحاب البن ر�سول ،عمر بن يو�سف الغ�ساين(ت696هـ) ،حتقيق:
ك.و�.سرت�ستني ،النا�شر :دار �صادر.
 -13الفخري يف �أن�ساب الطالبيني ،لإ�سماعيل بن احل�سني املروزي (ت بعد 614هـ)،
حتقيق  :ال�سيد مهدي الرجائي ،الطبعة الأوىل 1409هـ.
 -14ك�شف النقاب عن نبذة حجاب ،لأحمد بن عبد اهلل احلازمي ،النا�شر :دار
املطبوعات احلديثة ،جدة 1411هـ.
 -15لباب الأن�ساب والألقاب والأعقاب ،البن فندق ،علي بن �أبي القا�سم بن زيد
البيهقي (565هـ) 1410هـ.
 -16املجدي يف �أن�ساب الطالبني ،لعلي بن حممد العلوي العمري (ت القرن اخلام�س)،
حتقيق � :أحمد الدمغاين.
 -17جملة العرب ،لعام 1412هـ.
 -18معجم �أ�شراف احلجاز ،لل�شـريف �أحمد �ضياء العنقاوي.
 -19نيل احل�سنيني ب�أن�ساب من باليمن من بيوت عرتة احل�سنني ،ملحمد بن حممد بن
زبارة احل�سني( ،ت1381هـ) ،النا�شر :الدار اليمنية للن�شـر والتوزيع1404 ،هـ .
 -20التاريخ الأدبي ملنطقة جازان ،ملحمد بن �أحمد العقيلي ،النا�شر  :نادي جازان
الأدبي 1411هـ.
 -21فرجة النظر يف تراجم رجال من بعد القرن الثالث ع�شر مبنطقة جازان ،للقا�ضي
ال�شريف �أحمد حممد ال�شعفي املعافا (ت1427هـ) ،النا�شر :م�ؤ�س�سة املدينة لل�صحافة دار
العلم بجدة 1417هـ.
 -22تاريخ املخالف ال�سليماين ،ملحمد بن �أحمد العقيلي ،النا�شر� :شركة العقيلي
جازان ،الطبعة الثالثة 1410هـ.
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 -23الديباج اخل�سـرواين يف �أخبار �أعيان املخالف ال�سليماين ،للح�سن بن �أحمد عاك�ش
ال�ضمدي ،حتقيق �أ.د�.إ�سماعيل حممد الب�شـري ،النا�شر :دار امللك عبد العزيز 1424،هـ.
 -24الالمع اليماين بذكر ملوك املخالف ال�سليماين ،لعبد اهلل بن علي العمودي
(خمطوط).
 -25اللطائف ال�سنية يف �أخبار املمالك اليمنية ،ملحمد بن �إ�سماعيل الكب�سي،
(خمطوط).
 -26عقود الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شـر ،للح�سن بن �أحمد عاك�ش
ال�ضمدي( ،خمطوط).
 -27لآلئ الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث ع�شـر ،لل�شـريف �أحمد بن حممد ال�شعفي
املعافا(ت1427هـ) ،النا�شر :دار البالد جدة 1412،هـ .
 -28الآحتاف يف �أن�ساب �أ�شراف املخالف ،للح�سن بن �أحمد عاك�ش ال�ضمدي
(خمطوط).
 -29العقيق اليماين يف �أخبار املخالف ال�سليماين ،لعبد اهلل بن علي بن النعمان
ال�ضمدي (ت 1075هـ)( ،خمطوط).
 -30اجلامع يف الأن�ساب ،لل�سيد حممد �إبراهيم ال�شهاري نقال عن ال�شرفـي،
(خمطوط) 1177هـ.
 -31ن�شـر الثناء احل�سن ،لإ�سماعيل بن حممد الو�شلي (ت1356هـ) ،حتقيق �إبراهيم
ابن احمد املقحفي ،النا�شر :مكتبة الإر�شاد �صنعاء ،الطبعة الأوىل 1424هـ.
 -32حتفة الزمن يف تاريخ �سادات اليمن ،للح�سني بن عبد اهلل الأهدل اليمني
(ت 855هـ) ،حتقيق عبد اهلل بن حممد احلب�شي ،النا�شر :من�شورات املجمع الثقايف
بالإمارات العربية املتحدة.
 -33نفح العود يف �سرية دولة ال�شـريف حمود ،لعبد الرحمن بن �أحمد البهكلي تكملة
العالمة احل�سن بن احمد عاك�ش ،حتقيق حممد بن احمد العقيلي ،النا�شر :مطابع جازان
1406هـ.
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 -34الدر الثمني يف �أن�ساب الأ�شراف ال�سليمانيني ،لل�شريف �إبراهيم بن �أحمد
الرديني(معا�صر) حتت الطبع.
� -35شجرة تقادمي ،موجود بحوزة عبيد اجلعفري يف القنفذة1223،هـ.
� -36شجرة الأ�شراف ال�شوافعة من �آل املعافا ،نقال من ال�سيد ح�سن بن احمد النعمي
1207هـ.
� -37شجرة اال�شراف ال�شوافعة من �آل املعافا ،لل�سيد حممد حيدر القبي النعمي
(ت1351هـ) 1342هـ.
� -38شجرة الأ�شراف �آل مناجي من �آل وها�س املعافا ،لل�سيد ح�سن بن علي النعمي.
 -39جازان املخالف ال�سليماين يف اجلزيرة العربية ،لأحمد عمر الزيلعي (معا�صر)،
النا�شر :الدار العربية للمو�سوعات 1427هـ.
 -40خال�صة ال�سالف ،لأحمد حممد النمازي (خمطوط).
� -41شجرة الأ�شراف �آل اخلواجي ال�ساكنون يف القطر اليماين ,للعالمة احل�سن بن
�أحمد بن عبد اهلل عاك�ش ال�ضمدي 1282هـ.
� -42شجرة ال�شـريف عمر الأق�صم ,ال�شـريف عبد الرحمن الأمري الغامني 1354هـ.
� -43شجرة للأ�شراف �آل مطاعن اخلواجي ,الكاتب غري معروف.
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السرية الذاتية للمؤلف

ا�سمه ون�سبه ووالدته :

هو ال�شريف علي بن حممد بن �أحمد �أبو اخليـر
لقبـ ًا بن علي بن يحيى بن حممـد بن علي بن ح�سـني
ابن ح�سن بن عز الدين بن �أحمد بن يحيى بن مو�سى
ابن حممد بن قا�سم بن �أحمد بن ح�سن بن حممد بن علي بن يو�سف بن غامن بن حازم
ابن املعافا بن الرديني بن يحيى بن �أبي الطيب داوود بن عبد الرحمن بن �أبي الفاتك عبد
اهلل بن داوود بن �سليمان بن عبد اهلل الر�ضا بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن
احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
ولد يف حمافظة �ضمد مبنطقة جازان يف 1400/3/14هـ باململكة العربية ال�سعودية.
درا�سته :

در�س املرحلة االبتدائية يف املدر�سة اخلالدية ب�ضمد على يد نخبة من املعلمني الأفا�ضل
منهم:
الأ�ستاذ عي�سى �صمان النعمي ،والأ�ستاذ �إبراهيم مو�سى ب�شري معافا ،والأ�ستاذ ح�سني
حممد معافا ،والأ�ستاذ علي بن حممد فتاح احلازمي وغريهم.
در�س املرحلة املتو�سطة يف متو�سطة �ضمد الأوىل على يد جمموعة من الأ�ساتذة
منهم:
الأ�ستاذ عبدالرحمن عبد اهلل مطيع ،والأ�ستاذ خالد ح�سن زكري ،والأ�ستاذ حممد
ابن �أحمد يحيى املعافا ،وغريهم.
در�س املرحلة الثانوية يف ثانوية حمافظة �ضمد على يد جمموعة من املع ِّلمني منهم:
الأ�ستاذ حممد يحيى عبا�س معافا ،والأ�ستاذ ح�سن ها�شمي مهدي ،والأ�ستاذ حممد
يحيى عجيبي حكمي ،والأ�ستاذ حممد عبد اهلل ال�صم وغريهم.
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التحق بكلية املعلمني بجازان ق�سم الدرا�سات القر�آنية ودر�س بها �إىل �أن تخرج منها
حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س تخ�ص�ص درا�سات قر�آنية.
وقد تعلم يف املرحلة اجلامعية على يد جمموعة من الأ�ساتذة منهم:
الدكتور عبدالرحمن علو�ش مدخلي ،والدكتور مهدي ر�شاد حكمي ،والدكتور ح�سني
حممد �شريف ها�شم ،والدكتور حممد اخل�ضي ،وغريهم.
عمل مع ِّلم ًا يف متو�سطة م�سلمة بن عبد امللك بنجران عام 1424هـ.
عمل مع ِّلم ًا للرتبية الإ�سالمية قي مدر�سة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجازان.
يعمل حالي ًا معلما للرتبية الإ�سالمية يف مدر�سة الريان الإبتدائية.
ن�شاطه العلمي :

 )1قائم مقام قبائل الأ�شراف �آل املعافا على تاريخهم و�أن�سابهم(((.
� )2صاحب موقع الأ�شراف ال�سليمانيني  ،الذ ي فيه �أخبار و�أن�ساب الأ�شراف ال�سليمانيني.
 )3امل�شرف العام على موقع حمافظة �ضمد مبنطقة جازان.
بحوثه :

 )1بحث با�سم( :الإي�ضاح والبيان يف معرفة الأ�شراف املعافيني �آل مفيد الكرام).

الر�سائل والكتب املخطوطة:

 )1كتاب بعنوان( :الل�ؤل�ؤ املزدان يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا وبقية بني �سليمان)
(م�صفوف).
 )2كتاب بعنوان( :املخت�صر الوايف يف معرفة الأ�شراف �آل املعافا بن الرديني) ،وهو
الذي بني �أيديكم.
 )3كتاب بعنوان( :العقود الذهبية يف ذكر �أمراء الأ�شراف ال�سليمانيني يف احلجاز
وجنوب اجلزيرة العربية).
 )4كتاب بعنوان�( :صفحات م�ضيئة من حياة ال�شيخ مو�سى بن �أحمد �أبو اخلري املعافا)
مطبوع عام 1430هـ.
((( �أنظر وثيقة التفوي�ض ملحق الوثائق (�ص .)170
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 )5ر�سالة بعنوان( :الت�صحيح والإي�ضاح يف معرفة الأ�شراف �آل مهدي املعافا
الأقحاح).
يف تراجم �أعالم الأ�شراف �آل املعافا  ،خمطوط.
)6كتاب 
َّ
م�شجراته:

َّ )1
يف ن�سب �آل علي بن ح�سني املعافا ال�سليمانيني، وقد
م�شجرة الأ�شراف امليامني 
طبعت �سنة1428هـ.
َّ )2
م�شجرة ال�شهد امل�صفى يف معرفة الأ�شراف �آل عبداهلل املعافى.
َّ )3
م�شجرة منية الطالب يف معرفة الأ�شراف املعافيني �آل �أبو طالب.
َّ )4
م�شجرة �شذى اليا�سمني يف معرفة الأ�شراف �آل حمفوظ اخلواجي املعافا
ال�سليمانيني.
َّ )5
م�شجرة النبع ال�صايف يف معرفة الأ�شراف �آل ح�سني بن علي اخلواجي.
َّ )6
م�شجرة جواهر الأ�صداف يف ن�سب �آل مهدي املعافا الأ�شراف.
َّ )7
م�شجرة زهور الريف يف ن�سب املعافيني �آل ال�شريف.
َّ )8
م�شجرة الطيب الزاكي يف معرفة الأ�شراف �آل عز الدين اخلواجي.
َّ )9
م�شجرة روائع الأو�صاف يف ن�سب الر�صا�صة و�آل مهنا املعافا الأ�شراف.
َّ )10
م�شجرة عبق اخلزامى يف معرفة الأ�شراف �آل زويل املعافا.
َّ )11
م�شجرة الرو�ض الزاهي يف معرفة الأ�شراف �آل حممد بن مفيد بن ها�شم
اخلواجي .
َّ )12
م�شجرة �أجمل القطاف يف ن�سب �آل �إبراهيم بن يحيى املعافا الأ�شراف.
َّ )13
م�شجرة م�شكاة ال�ساري يف معرفة الأ�شراف �آل �أحمد بن هادي �أبو �أحمد
اخلواجي.
َّ )14
م�شجرة العبق النامي يف معرفة الأ�شراف �آل �أحمد �شريف اخلواجي.
َّ )15
م�شجرة �أحفاد ال�شفيع يف ن�سب الأ�شراف �آل املعافا �أهل البديع.
َّ )16
م�شجرة العنرب الزاكي يف معرفة الأ�شراف �آل حمد بن مطاعن اخلواجي.
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َّ )17
م�شجرة العذق املحلى يف ن�سب الأ�شراف �آل حامت املعافى.
َّ )18
م�شجرة عامة جلميع فروع الأ�شراف �آل املعافا، مل تكتمل.
 )19ت�شجري العقود الذهبية يف ذكر �أمراء الأ�شراف ال�سليمانيني يف احلجاز وجنوب
اجلزيرة العربية.
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آل املعافا بن الرديني

وثيقة للأ�شراف �آل جومان و�آل �سيد تدل على �أنهم انتقلوا �إىل
�أر�ض اجلربة وال �شوفعة غريهم من �آل املعافا

171

172

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

وثيقة ن�سب الأ�شراف �آل جومان و�آل �سيد ال�شوافعة بخط
العالمة ال�شريف حممد حيدر القبي النعمي

آل املعافا بن الرديني

وثيقة ن�سب للأ�شراف الزقلة بخط العالمة
حممد �إ�سماعيل عاك�ش

173

174

املخترص الوايف يف معرفة األرشاف

وثيقة ن�سب للأ�شراف الزقلة بخط العالمة
�أحمد بن ح�سن عاك�ش

آل املعافا بن الرديني

�صورة م�صحف قدمي بخط العالمة
ال�شريف ح�سن بن حممد بن �أحمد بن جعفر املعافا

175

176

األرشاف
معرفة
املخترص الوايف يف
الرديني
املعافا بن
األرشاف آل
املخترص الوايف يف معرفة

وثيقة ن�سب للأ�شراف �آل عزالدين بن مفيد اخلواجي �سكان
قرية خميعة بال�شقريي

آل املعافا بن الرديني

177

 -2ملحق َّ
امل�شجرات
التي مت توثيقهـا.
« تنبيه »
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