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يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكراً وانثى ": بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي يقول يف كتابه العزيز
 وصلى اهللا على سيدنا حممد القائل "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم

    تعلموا من االنساب ما تعرفون به اصولكم : "الصحابه

ممن انت ؟ فيقول من قرية : ارحامكم، وال تكونوا كنبط السواد، يسأل احدهم فيقال لهوتصلون به 
وسلم عليه ما تليت احاديثه الغرا، وسريه الزهرا، وعرفت بني العاملني اوامره ونواهيه فجائت تترى، " كذا

ملدونني الثارهم وعلى آله احلافظني لسياق انسام، واالخذين بسالسل سالالم وادام، وعلى اتباعه ا
  .إىل يوم الدين

فهذه رسالة مجعت فيها من انساب اهل عمان ما امكنين مجعه، وسردت فيها من ذلك ما : اما بعد
امكننيسرده، اسعافاً لرغبة الطالب، وان كان غري مرتب على وترية التصنيف، والمؤلف على طريقة 

قد جعلته القسم الثالث من العنوان، وخصصته التاليف، ولكنه جمموع متكن مراجعته عند احلاجة اليه، و
واسال اهللا التوفيق لكل خري، والعون على كل مأمول، " اسعاف العيان يف انساب اهل عمان: "باسم

 : ونقدمه ب

  في فضل العرب ةممقد

 رواه ابن مسعود رضي اهللا عنه،" إذا سالتم احلوائج فاسألوا العرب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واملواساة هللا، أي الا خصت . كرم احساا، واستحياء بعضها من بعض: وفيه الا تعظم لثالث خصال
وعنه صلى اهللا عليه . وهو عني الواقع يف العصر العريب ان مل خيالطه دخيل اجنيب. ذا دون باقي االمم

لم يكون داخال يف بغض أي ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" من ابغض العرب ابغضه اهللا: "وسلم 
  .العرب

وبغصه صلى اهللا عليه وسلم كفر عظيم، وعلى كل حال فإن اهللا يبغضه لذلك وعنه عليه الصالة 
حب العرب آية : "، وقال صلى اهللا عليه وسلم..من احب العرب فبحيب احبهم احلديز: "والسالم
قال ابن " لك فخراً بني اعالم االمموحسبهم بذ: "، أو كما قال عليه الصالة والسالم..احلديث"االميان
يف العرب خاصة عشر خصال مل تكن لغريهم من ااالمم، مخس منها يف الرأس، ومخس يف باقي : "الكليب

قلت هي املسماة سنن الفطرة عند الفقهاء، وهي خصال جائت النبوة ا، ونوه الشارع . اجلسد احلديث
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 القيافة، ومل تكن يف احد غريهم وهي من عجائب ويف العرب: عليه الصالة والسالم بفضلها، قال
املخلوقات، حيث يفرق القائف بني املرأة والرجل، واالبيض واالسود، والبكر والثيب، مبجرد وضع 

واملهزول والسمني، وحنو ذلك فتراه , ومنها معرقة الطويل والقصري. اقدامهم على االرض، يف امور عدة
ويعرف الغريب من الوطين، ليس ذلك اال للعرب دون .  وكذا العكسيلحق االبن القصري باالب الطويل،

باقي االمم مهما بلغت عقوهلم، فأن ذلك اعظم من توليد املواد الكيمياوية، وتركيب املعادن االرضية، 
: فنظر بعضهم إىل بعض مث قالوا" اي االمم اعقل؟: "والبن املقفع قال لبعض اعيان العر. وهللا يف لقه اسرار

، يقال ليسوا بذلك، فأم "فارس: " اراد اصله وهو فارسي، فجروا حبسب ما ختيل الحدهم، فقالوالعله
ملكوا كثريا من االرض، ووجدوا عظيماً من امللك، وغلبوا على كثرياً من اخللق، ولبث فيهم عقد االمر، 

اصحاب : ، قال"الروم: "فما استنبطوا شيئاً بعقوهلم، وال ابتدعوا شيئاً كباقي انكم يف تفوسهم، قالوا
، "السودان: " اصحاب فلسفة، قالوا: ، قال"اهلند: "اصحاب طرفة، قالوا: ، قال"الصني: "صنعة، قالوا

يقل، : بقر سائمة، فقالوا له: ، قال"اخلزر: "كالب خمتلسة، قالوا: قال" الترك: "شر خلق اهللا، قالوا: قال
. قتكم ولكن إذا فاتين حظي من النسبة فال يفوتين من املعرفةاما انين ما اردمتواف: مث قال". العرب: "فقال

أي إذا كتت انا غري عريب فقد فاتين شريف باالنتساب اليهم، فال ينبغي علي ان يفوتيت العلم بأحوال 
ان العرب حكمت على غري مثل هلا، وال اثار اثرت، بل هم اصحاب إبل وغنم، وسكان : مث قال. الناس

دهم بقوته وال يبايل، ويتفضل مبجهوده، ويشارك يف ميسوره ومعسوره، ويصف شعر وأدم، جيود اح
الشىءبعقله فيكون قدوة، وبفعله فيصري حجة، وحيسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح، ادبتهم 

انفسهم، ورفعتهم مهمهم، واعلتهم قلوم والسنتهم، فلم يزل حباء اهللا فيهم وحباؤهم يف انفسهم، حىت 
م الفخر، وبلغ م اشرف الذكر، وختم هلم مبلكهم الدنيا على الدهر، وافتتح دينه وخالفته م إىل رفع هل

  ."إن االرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني": احلشر، على اخلري فيهم وهلم فقال

 كالم ابن انتهى. ودفع احلق باللسان اكبت للجنان. فمن وضع حقهم خسر، ومن انكر فضلهم خصم
وله بالغة وردها من حياض العرب، فشرا بني اقرانه بأكف .املقفع، وناهيك باملذكور ادباً وفصاحة

  .االدب

    

وجاءت فيهم آثار نبويه، ويف القرآن من صفات العرب ما ال يكون لغريهم، فقد وصفهم بالكرم العظيم، 
وحسبك انه ... و قريب منه لباقي االمموالصرب الكامل، وذكر عنهم من اخلصال ما مل يذكر مثله، أ

اختارهم حمطا لرحال دينه ومحاة لشريعته، وانصاراً الْوامره، وحفظه لبنيه وجواراً واهالً لبيته، يف عدة 
  .خصال، سوف نذكر منها ان شاء اهللا يف ناريخ عمان ما يالئم الغرض
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ارة وبطناً وفخذا وفصيلة إىل غري ذلك وهل توجد امة من االمم تعرف اصوهلا وفروعها، شعباً وقبيلة وعم
من بيوتاا املعروفة، واحواهلا املألوفة، ومكارمها العالية، وفضائلها السامية؟ فهم جنوم االرض، ورغيثها 

منها اخللقاء الراشدون، ومنها االئمة املهتدون، وفيها العلماء العاملون، وان كان . الذي حتيا به اجادا
فيهم الشجاعة اليت ال يقاس جاهاية واسالماً، . احلظ االوفر، وهلم النصيب االكربيوجد يف غريهم فلهم 

وعن ذي الرمة يف العرب كالم جامع وذكر واسع، وقد ساًل زياد . ومللوكهم املفاخر اليت ال تسامى
ين عن فأخرب: اجلاهليه لليمن، االسالم ملضر، والفتنة لربيعة، قال: دغفالً النسابة عن فضائل العرب فقال
فاخر بكنانة، وكابر بتميم، وحارب بقيس ففيها الفرسان : مضر، أي ان خصاهلا اخلاصة ا، فقال

ما تقول يف بين : وسأل معاوية بن ايب سفيان دغفالً فقال" قال. "والنجوم، وأما اسد ففبها ذل وكيد
خشن، ان صادفته آذاك، حجر : فما تقول يف بين متيم؟ فقال: عاقة قافة فصحاء كافة، قال: اسد؟ فقال

: فما تقول يف اليمن؟ قال: جوع واحاديث، قال: فما تقول يف خزاعة؟ فقال: وان تركته اعفاك، قال

ومنهم حامت طي كرمي العرب، ومنهم املهلب " اي الركن اليماين"ولليمن ربع البيت. فيهم مفاخر واسعة
 يف هذه اخلصال احلميدة كلها، فقد مجعوا والاعدل باالنصار احداً" قات"بن ايب صفرة القايد الكبري 

ويف الرتار النيب املرسل، واخلليفة املؤمل، : الكرم والشجاعة والصرب واشياء ال يسعها املقام، قال دغفل
والكتاب املرتل، وقي االوس غسيل املالئكة حنظلة بن لراهب، وعاصم بن االقلح الذي محت حلمه 

  .، والذي اهتز ملوته العرش سعد بن معاذ، ويف اخلزرجالدب، وذو الشهادتني خزمية بن ثابت

االربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت، وابو زيد، ومعاذ بن 
جبل، وأيب بن كعب سيد القراء، والذي ايده اهللا بروح القدس حسان بن ثابت شاعررسول اهللا صلى اهللا 

  .نهعليه وسلم ومناضل ع

ويف العرب البيوتات املشهوره كبيت بين معاويه األكرمني يف كندة، وبيت بين جشم بن بكر يف تغلب، 
وبيت بن ذي اجلدين يف بكر، وبيت زرارة بن عدس يف متيم، وبيت بين بدر يف قيس، وفبهم األحرز بن 

كنانة : " سئل عن العربوقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني. جماهد التغليب الذي كان اعلم القوم
بيت متيم بنو عبد اهللا بن دارم، ومركزه بنو : وقالوا".مججمتها، وفيهاالعينان، وأسد لساا، ومتيم كاهلها

  .زراره، وبيت قيس ارة، ومركزه بنو بدر، وبيت بكر بن وائل شيبان ومركزه بنو ذي اجلدين

: حصن بن حذيفة بن بدر، قال: ب، فقالاخربين عن أعز العر: وقال معاوية بن أيب سفيان للكليب

بيت زرارة بن : واهللا أين ألعرفه وأين ألبغضه، قال ومن هو؟ قال: فأخربين عن اترف بيت يف العرب، قال
وقيل أن أشرف بيت يف مضر بر مدافع يف . بنوا اسد: فأخربين عن افصح العرب، فقال: عدس، قال

  .بن زيد مناة بن متيماجلاهلية، بيت دلة بن عوف بن كعب بن سعد 
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ليلبس هذين الربدين أكرم : وحضر عند املنذر بن ماء السماء وفود العرب ووجهها دعا بربدي حمرق فقال
العرب واشرفهم حسباً، واعزهلم قبيلة، قأحجم الناس، وقام األحيمر بن خلف بن دلة بن عوف بن 

وما : ر بأحدمها، وارتدى باألخر فقال له املنذركعب بن سعد بن زيد بن مناة بن متيم فقال انا هلما، فائتز
الشرف من نزار كلها يف مضر، مث يف متيم، مث يف سعد، مث يف كعب، مث قي : حجتك فيما أدعيت؟ قال

أنا أبو عشرة، وعم عشرة، وأخو عشرة، : هذا انت يف أصلك، فكيف انت يف عشريتك؟ قال: قال. دلة
شاهد العني شاهدي، مث قام فوضع : يف أنت يف نفسك؟فقالهذا يف عشريتك، فك: قال. وخال عشرة

ومن بيت دله . من أزاهلا فله من األبل مائة فلم يقم اليه احد، والتعاطى ذلك: قدمه يف األرض، فقال
  .بن عوف، كان الزربقان بن بدر وكان يسمى سعدالكرمني

    

مث قي آل حرب بن صفوان بن وفيهم كانت األفاضة قي عطارد بن عوف ابن كعب بن سعد، " قال"
عطارد، وكان إذا اجتمع الناس ايام مىن قي احلج، مل يربح احد حىت جيوز آل صفوان، ومن ورث ذلك 

ويف " أين الجد نفس ربكم من اليمن: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.عنهم، مث متر الناس ارسال
، وقال "األميان ميان واحلكمة ميانية: "عليه وسلماحلديث، وعنه صلى اهللا " أين الجد نفس الرمحن"رواية

، وقال عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما لبعض "األنصار شعار والناس دثار: "عليه الصآلة والسالم
لكم من السماء جنمها ومن الكعبة ركنها ومن الشرف صميمها، وقال امري املؤمنني عمر بن : اليمن

فمن فارسها؟ قالوا عمرو : من اجود العرب؟ قالوا حامت طي، قال: ائهاخلطاب رضي اهللا عنه لبعض جلس
: فأي سيوفها أقطع؟ قالوا: فمن شاعرها؟ قالوا أمرؤ القيس بن حجر، قال: بن معد يكرب، قال

  .كفى ذا فخراً لليمن: الصمصامة، قال

زد، ولساا مذحج، ملوك العرب محري، ومقاوهلا غسان وخلمة، وعددها وفرساا األ: وقال أبو عبيدة
نعم األنصار ونعم القوم هم، كنانة األسالم، وسيوف ": واقول"ورحيانتها كندة، وقريشها األنصار، 

األميان، وسور الشريعة، واعمدة االخالص، أوىف العرب ذمة، وأكرب الناس مهة، واعز، الناس أمة، وأكرم 
ري ملوك وارداف امللوك، وألزد أسد، ومذحج مح": قال أبن الكليب. "العرب أنفساً، واصدق العرب وعداً

وبصفة علمية فالعرب محاة اجلار، ورعاة ": قلت"الطعان، ومهدان أحالس اخليل، وغسان أرباب امللوك، 
الذمار، وأسدالقفار، هلم اخلصال احلميدة، واملكارم العديدة، والأريد أن أشرح هنا مكارمهم، فاا شىء 

  .كرنا هذه الكلمات كالتعريف ماليسعه كتابنا هذا، ولكنا ذ

  ببيان في أصول العر
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ولذلك .أعلم أن العرب كلهم، نزارهم ومينهم، يرجعون إىل أصلني ال ثالث هلما، ومها عدنان وقحطان
يعد العرب كلهم أخوة وبالد العرب كلها بلد الكل، وأمة العرب يف هذه املعموره كلها، أمة واحدة، 

الرحام، من شرق أالرض وغرا، وا أعز اهللا دينه، وأقام دعائمه، وأذا متصلة األنساب، متواجشة ا
إذا ذل العرب أالسالم : "ذهب حفظ اجلوار، من العرب فال يوجد يف غريهم، وعنه صلى اهللا عليه وسلم

وملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرايات تلمع يف االفق قي . ، املشاهد بديهياً هو هذا"والواقع
ال يهزم اهللا جيشاً لواؤه : "لربيعة، قال صلى اهللا عليه وسلم: ملن هذه الرايات؟ قالوا: حرب احلرقة قال

  ".بيد رجل من ربيعة

ومن حيث أنا ذكرنا هذه النبذة مقدمة يف هذا املقام الوجيز وقد آن لتا الشروع فيما حنن بصدده، والبدء 
فقد وجب أن نقدم نسب رسول اهللا ". شاً وال تتقدموهاقدموا قري: "بقريش، لقول صلى اهللا عليه وسلم

هو رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم، تربكاً به، وتشريفاً الطاهر األزهر فنقول
بن عبد اهللا بن عبداملطلب أبن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

لنضر وهو قريش أي والنضر لقب قريش، وأليه تنسب هذه القبيلة، وبقية غالب بن فهر بن مالك بن ا
  .النسب نوصول إىل عدنان، معروف عند أهل هذا الشأن

كذب الناسبون ما : "وى صلى اهللا عليه وسلم أن يتجاوز بنسبة إىل ما قوق عدنان، ملا روي عنه أنه قال
وهنا حنن نضع أمام القارىء الكرمي من ينتسب إىل " "وقروناً بني ذلك كثرياً": فوق عدنان فأن اهللا يقول

  : قريش بعمان فنقول

  آل الرحيل المعروفون في صحار

ممن ينتسب إىل قريش بعمان آل الرحيل بن سيف بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن 
  .خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب

    

صنديد خالد بن الوليد، ومنهم سعيد بن املسيب التابعي املشهور، وبعمان من ومن خمزوم، ذلك البطل ال
حمبوب بن الرحيل، وهو ويل رضي، عامل تقي، وهو املشهور يف : آل الرحيل، أولئك أألئمة األعالم

 املذهب بأيب سفيان؟ وولده األمام العالمة القدوة اجلليل حممد بن حمبوب، أكرب عامل يف زمانه بعمان، وهو

املراد عند األطالق يف االثر املشرقي بأيب عبد اهللا، وناهيك مبحمد بن حمبوب أكرب علماء عمان، وأفضلهم 
شأناً، وولده املكىن به عبد اهللا الفاضل التقي الزاهد، وولده االمام الفاضل، السيد احلالحل، أفضل أمام 

العامل بشري بن حممد بن حمبوب، وهو بعمان، سعيد بن عبد اهللا بن حممد بن حمبوب بن الرحيل، وولده 
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صاحب كتاب احملاربة املشهور، وولده العامل حمرب بن بشري بن حممد بن حمبوب، وذراريهم املشهورة 
  .بالفضل الشامل والعلم الكامل

ومن بقية رجاهلم . ومنازهلم بصحار أشهر من نار على علم، من ذلك العهد إىل هذه االيام االخرية
عىن الكلمة الشيخ حممد بن سيف، وعليه تتلمذ قاضي صحار احلايل الشيخ سعيد بن البارزين بكل م

محدان الريامي، وقد أخربين الشيخ حممد بن سيف أبن عبد اهللا السعدي عن هذا الشيخ الرحيلي بأخبار 
  .عطرة، وال بدع، فأن الثمر دال على الشجر، والفرع ال يزال معروفاً باالصل

   بن غالب بعماننسب بني سامة بن لؤي

فأما سامة بن : قال ابن أسحاق: قال أبن هشام صاحب السرية. بنو سامة: وممن ينتسب إىل قريش بعمان
ويزعمون أن عامر بن لؤي أخرجه وذلك أنه كان بينهما شي، ": قال"لؤي فخرج إىل عمان وكان ا

ون أن سامة بن لؤي، بينا هو فيزعم" قال"ففقأ سامة عني عامر بن لؤي، فاخافه عامر، فخرج إىل عمان
يسري على ناقته، أذ وضعت رأسها ترتعي، فأخذت حيه مبشفرها فهصرا حىت وقعت الناقة على شقها، 

قال ابن "مث شت سامة فقتلته، فأنشد سامة شعراً ذكره أبن هشام، أعرضت عنه أذ مل يكن من صددنا
ليه وسلم، فأنتسب أليه، أي سامة بن لؤي، وبلغين أن بعض ولده أتى رسول اهللا صلى اهللا ع": هشام

  : أردت قوله: ، فقال بعض أصحابه"الشاعر كاملصدق له: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 الموت لم نكن مهراقه حذر  رب كاس هرقت با أبن لؤي

ومسألة سامة بن لؤي و أنتقاله إىل عمان أمر شهري " قلت."وذلك يف مجلة الشعر الذي رواه ابن هشام
الينكره أحد ممن له علم وأطالع بالتاريخ وأن دفع هذا النسب بعض نسابة قريش فاحلق غري مدفوع، 

متوا إىل حممد ةالباطل غري مسموع، وبنو سامة بعمان معروفون، ويف التاريخ مذكورون وبذلك النسب 
بن بور إىل البحرين، فسار م إىل السلطان العباسي، وأعترف به أي بالنسب املذكور وأعام يف حروم 

وأرهاط سامة سوف تتلى على املسامع، ويتلقى حقائقها السامع، والتاريخ . العمانية، والقضية مشهورة
 عمان عهداً كبرياً، ال حمل لذكره هنا فان منهم العريب شاهد، والسري العمانية معربة عنها، وقد تولوا ملك

  .أمراء يف عمان، وزعماء هلم عظيم الشأن بني بين عدنان وقحطان، نأيت به أنشاء اهللا يف تاريخ عمان

  نسب بني غافر بن سامة في عمان

ش لكم ويابين غافر عليا قري: ومن سامة بعمان بنو غافر، وأليهم يشري شاعر العرب أبو مسلم حيث يقول
    أصل وأنتم لنا كاألصل أغصان 
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فهم من سامة بن لؤي بن غالب، وغافر لقب جدهم الذي تفرع من شجرة سامة بن لؤي، ومنازهلم 
معروفة، ويف الظاهرة هلم اليد الطوىل، ومقامام مل تنكر، وهم أالن رهط من أوفر قبائل عمان عدداً 

 وادي بين غافر، وهو أسم يشمل قرى متعددة، وأشهرها ومن بلدام. وعدة، وهلم يف التاريخ ذكر حافل
آل ناصر بن راشد بن حسني بن : ورؤساؤهم االن. خفدى لكوا مركز زعامتهم، ومرجع أمارم

ناصر بن حممد بن ناصر بن راشد بن حسني وهو ولد جديد السن قريب : سعيد، واملقدم فيهم اآلن
 من الظاهرة، ومها اآلن بيد علي بن سعيد بن حممد بن سليمان، وهلم اآلن أمارة العينني والدربني. العهد

وحممد بن سليمان املذكور هو الذي دمر فلج الغيي الواقع بني العراق وعربى من الظاهرة وخربه ظلماً 
ويف هذه الطائفة أعيان وأبطال، . وعدواناً، واهللا سائله عنه يوم القيامه، وعما فعل يف تلك البلدة الطيبة

يزان بني قبائل الظاهرة، وفيهم أخيار؛ وناهيك بالشيخ الفقيه العامل خلف بن سنان، أحد علماء دولة هلم م
اليعاربة، وأبلغ أدبائها، وله شعر مجيل، له يف البالغة قدر جليل، وله مدائح يف أئمة آل يعرب واسعة، ويف 

وأحسب أن . فاًمن الكتب القيمةاجليش الذي خرج لفتح بنه من بالد اهلند، وله مكتبة مهمة، جتمع آال
منهم شيخاًآخر، يقال له خلف بن سنان مسامياً هلذا، وهو الذي حيكم يف أراضي الباطنة بعد الغرق 

الواقع عليها، أيام االمام الصلت بن مالك اخلروضي يف أول القرن الرابع للهجرة ان تعمر، ملا مر ا ورأى 
 وكثرة الدعايات والتعصبات، وبقيت الباطنة خراباً مهجورة، من سوء احلال ما رأى من أختالط األمالك

فال يسوغ أن تبقى هكذا مدة قرون طويلة حىت حيكم فيها هذا الشيخ وهو من أهايل القرن احلادي عشر 
  .واهللا أعلم

  نسب آل العطابي في بني غافر

يد بن راشد بن ناصر بن وممن ينتسب إىل قريش بعمان آل العطايب، وهذا أسم يقع على ذرية راشد بن مح
حممد بن ناصر الغافري، الذي أفترقت عمان على يده، وخلف بن مبارك العنبوري اهلنائي 

جد أوالد هالل بن زاهر بن سعيد، وسوف نقف على سرد نسب املذكور يف حمله، " بالقصري"املعروف
اشد ابن محيد بن حممد بن واملوجود اآلن من هذه العائلة أوالد حممد بن ناصر بن محيد بن ناصر بن ر

ناصر بن عامر بن رمثة بن محيس من بين سامة بن لؤي، ومن بيت العطايب هذا سيف بن مسلم بن سامل، 
املعروف بولد ابن رمثة يف حوزة سرور، حىت انقرضوا يف هذاالعهد القريب الذي حنن قيه، وهللا األمر، 

ويأل، وآخر ملكهم لبهلى وجربين، وفيهما ناصر وقد ملك أوالد راشد ابن محيد حصون الظاهرة زماناً ط
بن محيد الذي أخرجه منهما األمام سامل بن راشد اخلروصي رمحه اهللا تعاىل يوم الثالث من شهر شعبان 

، وذرية ناصر بن محيد يف بلد جربين ال يف حصنها، فأن األمام املرحوم سامل بن راشد، أباح 1334سنة 
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 لى، فرتعه األمام اخلليلي رمحه اهللا منهم بواسطة عامله على لى هلم حصن جربين بعد خروجهم من
الشيخ أيب زيد، حني اختلفوا فيمن يكون االمري هلذا احلصن، واآلن بيد عمال السلطان حتت رئاسة وايل 

  .لى بعد الفتح السلطاين لعمان

  نسب آل صالح بن علي في بني غافر

    

حل بن علي بن ناصر بن عيسى بن صاحل بن عيسى بن راشد بن وممن ينتسب إىل قريش بعمان آل صا
سعيد بن سامل بن رجب، وأبناء عمهم آل محيد بن عبد اهللا بن سليمان بن حممد بن عيسى ابن صاحل بن 

ومنهم اآلن أوالد سليمان ابن عبد اهللا وآل محدون بن محيد بن عبد . راشد بن سعيد بن سامل بن رجب
 ابن عبد اهللا، وآهلم، وهم رؤساء على البناوية وخصوصاً يف األطراف الشرقية من اهللا، وآل محد بن محيد

عمان، ومركز زعامتهم يف هذه السنني األخرية القابل، وهلم السيادة على آل احلارث بن كعب بن 
وآل . اليحمد، ومن أنضم أليهم من بادية الشرقية، كاملالكي والدويكي والشبلي ومن هو من لفيفهم

ث الرهط اخلاص، وهلم السيادة على سفالة أبرى ومن هم من أعماهلا، ويرأسهم اآلن الشيخ الشهم احلار
االمري أمحد بن حممد بن عيسى بن صاحل، بل يرأس الشرقية كلها يف هذا الوقت، وهو االمري املقدم على 

العلماء الذين هلم وصاحل بن علي من فحول .أمراء أهل عمان عند السلطان سعيد بن تيمور بعد فتح عمان
احلل والعقد، وعيسى بن صاحل العالمة الثاين، من هذا البيت، فهو من أعلم أهل زمانه بعد األمام اخلليلي 

  .رمحهما اهللا تعاىل، وحملمد بن عيسى فقه وأدب، وهو من أجناب الرجال

د، وأوالده النجب وهؤالء عائلة بارزة هلا شخصيات يعتمد عليها، وناهيك بفارس الشرق سليمان بن محي
امليامني، أعيان يف طليعة شعبهم، ويظنهم بعض الناس أم من فرقة السمرات من فرق آل احلارث، 
وليسوا كذلك بل الشائع أن عيسى بن صاحل األول، هو الذي جاء إىل هذه القبيلة فنرأس على آل 

والسمرات . السمرات فافهماحلارث، وصاهرهم، وأندمج فيهم كلياً، فال يكاد يعرف هو وذراريه أالب
هم بطن من بطون آل احلارث بن كعب بن اليحمد، كما سوف تراه عند الكالم على هذه القبيلة بني 

  .قبائل األزد أنشاء اهللا

  نسب آل عزرة في سامة بن لؤي

وممن ينتسب إىل قريش بعمان بنو عزرة، ويتصل نسبهم إىل سامة بن لؤي بن غالب، وكانت هلم 
بت دورها بعمان زماناً، وكانوا ينتسبون إىل األصل وال ينتسب أليه غريهم بعمان، فيقال زعامات، لع
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مث أنتسبوا بعد ذلك، أي بعد ما زال األمر عنهم، وزالت خنوم إىل عزرة، .فالن بن فالن السامي وهكذا
أزكى هي ومدينة . وأىل ولده علي بن عزرة وهم رهط عريق يف الشرف الينكر أمارة وزعامة وعلماً

عرش زعامتهم، وهم القدماء ا والزعماء فيها، ومنهم مجلة من أجلة العلماء األعالم، الذين هلم القدح 
املعلى بعمان، علماً وعمالً ورئاسة، كموسى بن أيب جابر، وموسى بن موسى، واضرام، وتارخيهم 

اريخ القبائل، أمنا هو عنوان حافل بأحوال الفضل والشرف وحسن األحدوثة، وليس املقام معداً لذكر ت
  .عن أحواهلم، وبيان صاحل يف أنسام، وأن مل يعم أصوالً وفروعاً ولكنه جاء ببلة يف هذا املنهج

  نسب بني زياد أهل عقر نزوى

وبنو زياد رهط مشهور بعقر نزوى، وهم أيضاًمن سامة بن لؤي بن غالب، فهم أيضاً من قريش، وفيهم 
، املعدودين يف طبقات العلماء العاملني، ال يسع املقام ذكرهم فرداً فرداً، فهم يف مجلة من علماء املسلمني

سري املسلمني مذكورون، ويف مواقع العلماء منظورون، ويف الزوايا خبايا، ويف الرجال بقايا وأهل عمان 
  .أبطال، ويف قبائلهم عباقرة الرجال

  نسب آل أمبو سعيد أهل العقر

من بين نافع من أهل العقر وهم وبنو زياد نسب واحد، وهلم رئاسة العقر قدمياً، وبنو امبو سعيد قوم 
وزعامة السفالة برتوى، وهم حجة التنكر، فهم على صحيح النسب من سامة ابن لؤي بن غالب، فهم 

  .من قريش، واهللا أعلم، ومنهم العالمة الكبري الشيخ الضرير حبيب بن سامل امبو سعيد رمحه اهللا

  مصالحة من قريش في عماننسب ال

ومن الرتار بعمان بنو مصلح، وهم املعروفون بعمان باملصاحلة، الذين هم يف املساكرة، ويف احلرث، ويف 
وادي بين خالد، وهلم يف هذا الوادي الصوت العايل، وبنو مصلح رجال اجماد، فهم بطن من بين عبد اهللا 

  .، من أشراف العرب وأجمادها، واهللا أعلمبن الزبري بن العوام، وعليه فهم من قريش أيضاً

  نسب بني رمضان في النزار بعمان

ومن الرتار بعمان بنو رمضان، بطن من بين الزبري بن العوام، وبعمان موجودون يف بلدة سرور من وادي 
  .مسائل، وهم أقدم من ا، وأذا صح هذا النسب فهم قريش بال مدافع

ا، ينفعون فيها ويضرون، وأن كانوا غري كثريين، واهللا أعلموعلى كل حال هم أعيان سرور وعيو.  
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ومن حيث أنا قدمنا نسب قريش، للمعىن الذي أشرنا أليه باحلديث النبوي، وهم نزاريون، وجب أن 
نوايل أنساب الرتارية بعمان هلذه املناسبة، وأن كان أول من نزهلا من العرب اليمن، فقريش مقدمة على 

الناس تبع : "، وحديث"قدموا قريشاً والتتقدموها: "ا الينكر، كما يف احلديث السابقالعرب أمجع مل
  .، يف أمثاهلا..اخل" لقريش

  نسب آل سعد أهل الباطنة في عمان

أعلم أن أوسع القبائل العمانية الرتارية فروع هوازن، وهم كثريون، كما سوف تقف على ذكرهم أن 
شاء اهللا حبسب األماكن، وأن كانت املصادر العمانية يف هذا املنهج قليلة لعدم أهتمام العمانيني بذلك بل 

 القبائل العمانية املهم معهم انصاف مظلوم، وأغاثة ملهوف، وتقدمي األفضل على الفاضل، وأكرب
والبدء م ألم حضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما : بنو سعد: املتسلسلة من هوازن بن منصور

وأنتم : يعلم ذلك املسلمون أمجع، وأليه أشار شاعر العرب أبو مسلم، حيث يقول يف نونيته العمانية
 بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن وهم من سعد بن بكر بن هوازن بن منصور. لرسول اهللا أحضان

ومنازهلم الباطنة من عمان، بل هلم منها أكثرها، والتباريهم .عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
فيها قبيلة من قبائل عمان عدداً وأمواالً ورجاالً، وتارخيهم جميد يف تاريخ عمان بكل معىن اد كرماً 

  .بةوشجاعة، وفضالً وتقوى وخسن عواطف دين

مجيل بن مخيس بن : ومنهم شيخ العلم اجلليل صاحب االعتناء الواسع واالطالع اجلامع، واهلمة البارزة
اليف صاحب قاموس الشريعة، وهو تسعون جملداً، كل جملد جامع ضخم، كله فقه وأدب وتشريع وحوار 

ة المقام لذكر نرامجهان وجدل، وأنه ألشبه بدائرة معارف علمية جبميع ما يشمله أسم العلم، يف فنون عد
وحسب املطلع على هذا الكتاب الذي مل تفته شاردة والواردة أالجاء ا وافية، وهذا الشيخ هو من 

  .أهايل القرط بلد من بلدان آل سعد بن البطانة

ويف آل سعد مجلة من أعيان املسلمني، وليس غرضنا ذكر أعيان القبائل، أال ما كان لقصد التعريف م 
  . املناسبات لبعض املعاين اليت هلا باملقام أملاميف بعض

وأهم قبائل الباطنة هؤالء بغري مدافع، ورئاستهم اآلن يف آل محد بن هالل، وقد ذكرنا هذه القبيلة بني 
القبائل العمانية يف عنواننا، حيث جاءذكر القبائل ومواقع بلداا ومراكز زعاماا، مبا يغين عن االطالة يف 

وهم بطون متعددة، لو ذهبنا إىل ذكرها بالتفصيل، لضاق اال، واتسع النطاق، . صر الوجيزهذا املخت
  .وخرجنا عن الشرط املوضوع عليه هذا البيان
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  نسب الناصر في عمان

املناصري، وهم من منصور عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن : ومن نسب هوازن أيضا
بادية نوسعوا يف نلك النواحي إىل الربع اخلايل، . الربميي إىل أطراف أبو ظيبنزار ابن عدنان، ومنازهلم من 

فهم قبائل البدو يف غربية عمان، فأم منتشرون من حدود الربميي إىل ديب وأبو ظيب وقطر، وهم بطون 
لقحة، عديدة وزعماء أشتراكيون وهلم بآل زائدبن خليفة أوثق العالقات والروابط، وتغلب عليهم البداوة ا

  .وللمناصري يف قبائل الغربية أعالم مرفوعة، وفروعهم كثرية ال مقام لتفصيلها يف املختصر الوجيز

  نسب بني بكر أهل الظاهرة

والبكريون هم من بكر بن هوازن بن منصور اخل، وقبائل هوازن اآلن بتلك االطراف، وبكر أيضاًيف 
لية عمان هم بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى اليمن، يف وائل، والظاهر أن البكريني الذين بداخ

بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وبنو بكر أنشط بطون وائل وأكثرهم 
عدداً وعدة، وكم يف بكر بن وائل من متام، وقد تكلفت نوارخيهم اخلاصة بذكر مناقب بكر تغلب، وما 

 الين أكلت اللحم، وأذابت الشحم، وأفنت الرجال، وأبقت الوبال، فال صار بينهم يف حرم املشهورة،
وأما . داعي أن نذكرهم هنا، وقد شهروا، وحررت فيهم التواريخ من قدمي، السري اجلامعة ألحواهلم

البكريون الذين يف مسائل، فليسوا من بكر بن وائل على ما بلغنا، بل هم من هناء باملد، بطن من طيء، 
 سعد أبو علي نسب واحد، ويف مساكنهم ومناصرم بعضهم بعضاً كذلك، من عهدهم وهم أوالد

  .القدمي، واهللا أعلم

  نسب بني ياس في عمان

اعلم أن بين ياس أهل ديب وأبو ظيب على شهري النسب، بين ياس بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
    بن هوازن 

ط عمان، وهلم زعامة أبو ظيب وديب، وما أليهما، وتلتف بن منصور، وبنو ياس رهط واسع من أكرب أرها
عليهم قبائل عديدة، تتعلق م يف مهماا أمم، وبنو ياس هم الصميم فيهم، أهالً ببين ياس بن عامر، أهل 
اخليل واخليول، وهلم الفضل الذي ال ينكر، ويرأس أبو ظيب آل بو فالح، ويرأس ديب آل بو فالسة، وهم 

يهم، وحدث عن بين ياس، فأم أالبطال اليت التقف على قياس، واألشبال اليت الترهب حكام على من يل
وبطون بين . على الباس، وهم ليوث ولدوا على ظهور اخليل، وتوسدوا أحالسها، ومترنوا على مراسها

ورئاسة أبو ظيب آلل زايد بن خليفة، ورئاسة ديب آلل حشر بن . ياس كثرية، يضيق مقامنا بتفصيلها
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  .مكتوم، والكل معروفون

وكما قدمنا أن قبائل عوازن بن منصور، أنشط قباءل عمان، فأم تفرعت منهم فروع عديدة، وناهيك 
بنو هالل بن عامر بن صعصة، ومن بين : ومن بين عامر بن صعصة. بقبائل عامر بن صعصعة بن هوازن، 

 وحمط رجال بين هالل واجلبور اجلبور، وهم معروفون، وللجبور يف عمان شأن فيما سلف،: هالل
االحساء وما أليها، ويشنون الغارات على عمان يف العصور القدمية، ويثريون شراً بني قبائلها، خصوصاً 

أطراف الربميي والظاهرة وما حواليهما، فطاملا شنوا الغارات على عمان كنهابة، وطاملا علت أصوام بني 
حممد، الذي توىل قسماً مهماً من ملك عان، بقيادة مطلق أهها، وآخرهم االمري حممد بن ناصر بن 

املطريي أحد قواد السعوديني، أذ جاء به من الرياض السلطان سعيد بن سلطان بن أمحد، جد العائلة 
املالكة اليوم يف عمان، مث زال ذلك االمر كله من يد اجلبور، أذكان قائماًعلى أعمدة من الظلم والعسف 

  . شاهد صادق، وحمل كشف ذلك تفصيال التاريخواجلربوت، والتاريخ

  .ويف عامر بن صعصة كهؤالء كثريون

  .نسب بني الشكيل في النزار

ومن الرتار بعمان بنو شكيل على املشهور أم من عامر بن صعصة، وشكيل لقب ألحد أوالد عامر بن 
وشكيل "يوت يف العرب، صعصة، وأكثر أعالم القبائل ألقاب، كطي لقب جلهمة، ألنه أول من طوى الب

، وكذلك بطاش لقب عمرو بن عدي، وكذلك حبس ومسيب لقبان أيضاً، ومثل "لقب أحد أوالد عامر
ذلك كثري، وكذلك مين لقب يعرب بن قحطان، فشكيل لقب على أحد أوالد عامر الذين يتصل نسبهم 

كبين شكيل قلعت هلم أعينهم : وعند العامة يف االمثال السائرة بني أهل عمان، يقولون. بعذه القبيلة
فعوروا وكانت على طريقهم، وكأم مروا بركبهم يف ليلة مظلمة، ولعلهم "وهي صغار السدر"شكلة

غزاة، فعسفت الشكلة املذكورة أوهلم يف عينه فقلعتها، فلم يبدو ما عنده، ولعله أستعاب أن يقول 
ضعف بصره أو غباوته، فيعيبه أصحابه، عسفتين أو ضربتين يف عيين أو حنو ذلك، فيكون دليالً على 

فكانوا كلهم على طريقة أوهلم، حىت ظهر ذلك .. فسكت وتالهالثاين والثالث والرابع واخلامس وهكذا
بعد حال، وأقروا به حني علموا بأن كال مصاب، فال يعيب أحد أحداً، فضرب م املثل املذكور، وهو 

هم، وهي مركزهم املهم، وهي حمط رحاهلم، وتقع بالقرب من االمثال الشائعة ومنازهلم بين شكيل سيف
وأكثرهم يف بلد بسيا، بل . من الغافات، بالد بين هناة، وكالمها شرقي جبل الكور املعروف لدى الكل

هي عاصمة أمرم حىت اليوم، ومن بسيا الشيخ العالمة أبو احلسن علي بن حممد البسيوي صاحب اجلامع 
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له كتاب خمتصر أيب احلسن، وهذان الكتابان من أشهر الكتب الفقهية بعمان، املشهور جبامع احلسن، و
  .وهو من تالميذ العالمة أيب حممد ابن بركة املشهورة

  نسب آل عمير في النزار

ومن الرتار بعمان آل عمري، فهم من عمري بن عانر بن صعصعة، وآل عمري قوم هلم الشرف يف قبائل 
وتولوا ملك لى . لك عمان، كنا أخرب التاريخ عنهم، وفيهم مشاهري الرجالعمان، وقد تولوا جانباًمن م

يف القرون الوسطى، وذلك أمي بين نبها، وأليهم يشري سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاين حيث يقول، 
  : وهو بفارس، مستنجداً مبلكها على أخيه حسام

  بات مرابعه؟وهل عقر نزوى مخص  رامهل حصن العميري ع خليلي

وقد ملكوا مسائل إىل وقت قيام دولة لالمام ناصر بن مرشد، وكان ا يومئذ مانع بن سنان العمريي، 
  .فأخرجه االمام من حصن مسائل باحلرب لظلمه، مث مل تعد أليهم

  نسب آل عبس في عمان

    

ومن الرتارية بعمان بنو عبس، فهم من أشهر قبائلها، وباخلصوص، بنو رواحة بن قطيعة بن عمرو بن 
  .عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وبنو عبس كما قلنا عنهم يف العنوان، من أوسع القبائل وأشدها صرامة، وهلم مهم، وصرب على مضض 
ومناوهلم بعمان وادي حمرم، بفتح امليم وسكون احلاء املهملة بعدها . هر، أبطال الرجال وأحرار السنانالد

ميم، على وزن جعفر، ويقع يف قلب عمان، قهو أقرب إىل وادي مسائل، فهما متعانقان بالرؤوس، 
ى الوادي الغريب عرفاً وهلم الوادي املسم. متواصالن ما، وبينهما أخوة معنوية، ويسمونه الوادي الشرقي

عاماً معهم، وهو عنصر وادي مسائل، ورأسه اجلامع، وعنقه الطويل، يتلقى فيض قسم من سفوح اجلبل 
االخضر، املنحدرة على صفحته الشرقية، ومير من مسائل وتوابعها، ومؤدياً ألمانته إىل البحر جبانب السيب 

 ويتلقى الصيب من الرؤوس املرتفعة مشاالً، معانقة من البطانة، وهلم وادي عندام، وهو شرقي وادي حمرم
وبنو عبس يف هذه . ألودية العق وما أليهان ويفيض إىل الرمل جنوباً، وهو واد متسع تقطنه أمم متعددة

وقد طاملا تغىن فيه شيخ البيان، حممد بن شيخان الساملي وطاملا تغزل يف بواديه، . العصور األخرية يف أعاله
  .لياتهبل قيه غرز غز

ويف بين عبس أعيان الختفى، وأبطال التنكر، وسيوف عبس محراء الهبة، وبنادقهم كذلك، وقلوم 
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أمحس من سيوفهم، وفيهم أدباء أجماد، كاملشايخ سامل بن سليمان بن عدمي البهالين، ابن أخي شاعر 
ليمان ين عمري، املتوىف يف سامل بن س: العرب، ناصر بن سامل بن عدمي البهالين، وخرج فيهم أدبياً نابغاً

وقاضيهم االن، . دولة االمام اخلليلي، وأعيام، أوالد سيف ابن سليمان بن عمري من أهايل سيح حمرم
وكان يرأس قدمياًبين رواحة النباهنة من عنصر نباهنة . يوسف بن سعيد بن محيد من أهايل حمرم أيضاً

ه اآلونة يرأسهم آل اخلليل بن الصلت بن مالك بن العتيك، ومساكنهم العينية من وادي حمرم، ويف هذ
بلعرب اخلروصي رئاسة عامة تأيت على مجاهري بين رواحة، وأن أتى عليها يف بعض االحيان ما يكدر 

ورؤساؤهم اآلن أوالد . صفوها أو يصدع من صخرا، فذلك شأن كل رئاسة هامة، السيما يف عمان
 أمحد بن صاحل أبن أمحد بن عامر بن ناصر بن عامر بن سامل أبن علي بن عبد اهللا بن سعيد ابن خلفان بن

أمحد، من نسل األمام اخلليل بن عبد اهللا بن عمر بن حممد بن االمام اخلليل بن شاذان بن الصلت بن 
مالك ابن بلعرب، ويتصل نسبه اللى خروص بن شاري بن اليحمد بن عبد اهللا، وهو املسمى باحلمى، 

ن أحوال يدل عليها كما يفهمه أهل األوضاع العربية، ونسب خروص ستقف عليه والبد هلذا اللقب م
أن شاء اهللا يف حمله، مسروداً إىل يعرب بن قحطان، ومقر هؤالء الوعماء يف عبس، عالية مسائل، فهي 

بنو راشد وبنو : موطنهم الوحيد، وقصرهم املشيد وهلم فيها احلول والطول، ويف الوادي الغريب فئتان، 
شام، ويرأس بين راشد، أهل الوادي املذكور، قوم من آل يعرب، وهم آل حامد بن سيف بن أمحد، ه

وأما بنو هشام فهم عبس، زعماء . ويقال هم من يعاربة مناقى، من أعمال الرستاق، ويقال هلم آل االعود
سعيد بن خلفان، وآلل اخلليل الرئاسة على الكل، من عهد الشيخ اهلمام الزعيم عبد اهللا بن . وعشرية

وأصلهم يف بين رواحة، بسبب ال خيفى، وهو الزعامة فقط، وهيوالها ذلك االمام الرباين ايد سعيد بن 
خلفان بن أمحد رضي اهللا عنه، وأليه أنتهت رئاسة العلم يف أيامه، ومن هناك توثقت العالقات، وتأكدت 

 وكان آل اخلليل البدر الطالع يف أفق آل عبس .الروابط، وقويت االيدي، وتبادل الكل االحتفاظ باحلقوق
واليهم امللجأواملنجأ، وم املعتصم بعد اهللا، واأليام التزال هكذا يف كل جيل، وآلل عبس أبطال، . بعمان

  .ومقادمي الرجال يف احلرب والسلم

    

صيصني، وهم الن، أي بنو رواحة، بطون متعددة، وأنشطها بنو هشام وبنو راشد، ألن هلم زعماء خ
كسائر فرق بين رواحة، . ومنهم أيصاً الكوامل وهم فريق كامل يف شؤونه. ويتجاوزون مواقع خاصة م

والكل من قدماء العرب بعمان، أذ جاءوا بعد حادثة سد مأرب، حلوقاً مبالك بن فهم، سيد عمان 
أن من بطون عبس بنو ويقال .وملكها األوحد يف الزمان العصيب، والعهد الرهيب، جبنود فارس يف عمان

حضرم املعروفون اآلن، ببين حضرمي، وهم كثريون يف عمان منتشرون يف بلدام، لكنهم الجتمعهم 
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زعامة خاصة وال يستقلون ببلد خاص، بل هم منضومون حتت أجنحة قبائل عمان، وأكثرهم حتت 
 ومنهم شاعر اجلوف املر ..اجلناح النبهاين حوايل اجلبل األخضر، يف وادي مستل، وحوزة خنل، وغريها

وكان هذا الشاعر يستوطن بلدة فرق من أعمال نزوى والتزال ذريته ا حىت اآلن، . بن سامل املعروف
سامل بن راشد بن سليمان اخلروصي، وحممد : وله أشعار يف ملك مسقط، ويف االمامني الرضيني املرضيني

  .بن عبد اهللا بن سعيد اخلليلي ومن هم من أعوام

أن هذا الشاعر مل يدرك أيام االمام حممد بن عبد اهللا بل مات قبلها، وله قصيدة يف مديح األمام : قلت
  .عزان بن قيس رمحه اهللا، وذكر بعض حروبه مع االعراب، وهو ممن عمر وعاش حنواً من تسعني عاماً

  نسب آل وهيبة في النزار

م األكرب بني أمم البدو بغري نكران، فهم قبيلة نشطة ومن الرتار بعمان آل وهيبة، وهم بادية مهمة هلا املقا
باسلة، وشهرم بني قبائل البدو بعمان تغين عن ذكرهم، وهم أمة متعددة، شأن كل قبيلة كبرية يف 

العرب، وأنشط بطوم اجلحاحيف، وحيتلون قسماًمهماًمن جتوب عمان، والدقم، وقي الساحل اجلنويب، 
رمل، وأكثر أمواهلم أالبل املعروفة بيوا عندهم، والغنم كذالك، وحيتلون تقع يف أحوازهم وأكثرهم بال

بلدة السديرة لزعامتهم أيام مصيفهم وهي يف شرقية عمان، ويتوىل رئاستهم آل علي بن مطر منهم، 
وخيتص برئاسة اجلحاحيف آل محود بن سعيد، ويف بقايا بطوم مسؤولون، كراشد هلم، وأكثرهم 

  .والد علي بن مطريعترف برئاسة أ

وألهل هذا البيت كهانة معروفة فيهم، التزال باقية األثر، وهم أهل وفاء إذا خانت البدو، وأهل صرب إذا 
  .طاشت السهام، وهم القوم أن شدوا وأن النوا

  نسب الهشم ومن أليهم في النزار

 ا، على أثر قدوم مالك بن ومن الرتار بعمان اهلشم، وهم قوم من عبس، نزلوا عمان أيام نزول العرب
وهلم رئاسة . فهم، ونغلغلوا يف شرقية عمان، واحتلوا جانباًمن جعالن، وهلم بلدة الكامل يف أرض جعال

وقبائله، على أختالف أحواهلم يف، تعترف للهشم فيه . بين خالد يف هذه العصور األخرية، وهلم النفوذ فيه
  .رجع أليهم، وسر ذلك شي يستدعي قراغاً واسعابالرئاسة، وهم عدة بطون حتيط م، وأفخاذ ت

ورئاسة اهلشم يف هذه األطراف ترجع إىل أوالد خادم وأبناء عمهم، ومن رؤسائهم االن الشيخ حليس بن 
واهلشم وبنو راسب ألصق بعضهم ببعض يف االلفة .خادم، وخادم بن حممد، ويف كل بطن رشيد مسؤول

وعلي، ألن الكل أهل جعالن، ورمبا نآلقوا من جهة الديانة، ألن وكذلك بنو ب. والروابط، ال يف النسب
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املذهب الوهايب يف بين بو علي، ظل يسرس يف اهلشم، كسريانه يف بين راسب، وكذلك العصبية، وللهشم 
مقام بني رجاالت عمان، واهلواشم الذين بعمان هم اهلشم الغري، ونسأل شيخنا ابن مجيل الشيخ عبد اهللا 

والذي نعلمه حنن . ممن أنتم من قبائل عمان؟ فأجابه حنن نزار ولسنا من هاشم قريش: امشيبن راشد اهل
  .أم من عبس

وللهواشم معامل ظاهرة، ورجال بارزة، وهم يف غري شرقية عمان، منظمون حتت أجنحة القبائل اليت 
بن قيس على الرستاق ومنهم الشيخ العالمة عبد اهللا بن حممد اهلامشي قاضي االمام عزان . جياوروا

ومتعلقاا، والشيخ عبد اهللا بن راشد املشار أليه، فقيه من فقهاء عمان، وما زال املذكور قاضياً لالمام 
    سامل ابن راشد، ولالمام حممد بن عبد اهللا اخلليلي، وكان أكثر قيامه 

 يف ديار آل سعد من بوادي املعاول، وكان عالمة فقيهاً من مغاوير الرجال، وكان كثرياً ما يرغب
الباطنة، وله عندهم مكانة ليست لغريه، وهو فيهم كأخصرجاهلم، حىت قضى أيامه كلها وهو حمبوب عند 
الكل، مرضي عند الكاقة، وجيه بني القبائل اليت يتردد عليها، ومقامه عند السلطان ليس بأهون من مقامه 

يته، توقى رمحه اهللا وخلف أوالد، أكملهم عند االمام، وهللا رجال خيتصهم برعايته، ويشملهم بعنا
يعقوب، وهو من الرجال البارزين، وكان له عند السيد أمحد بن أبراهيم ابن قيس، املقام املعترب، واملخل 

احملترم، حىت واله بأمر السلطان مرتني أو ثالثاً، وكان له أخالص حلكومة السلطان، أذ ترىب فيها، ورضع 
د العزاين، ولكن األيام التزال يف صراع معه، حىت رمت به من شاهق، وتركته من ألباا، بعناية السي

يصدق ما يعتاده من توهم، وخيمن فيما ليس يعلم، وينهج منهجاًكانت مثرته الوبال، وهللا يف خلقه أسرار، 
  .ويف الغيب عجائب، وهللا أالمر

تفرقون يف بالد بين جابر من ومن بطون عبس القراوشة، فهم أيضاً من عبس على صحيح النسب، وهم م
سرور إىل الطو وغريمها من بلدان آل ذبيان، من بوه ومحيم والفرفارة، وذلك للحرب اليت مزقت بني 

احليني عبس وذبيان يف اجلاهلية، ومل تزل يف األسالم تتبعهم إىل اآلن، وكان نسبهم عندي مسروداً أيام 
  .من أمثالهالصبا، فضاع مين يف هذا الوقت، كما ضاع كثري 

  .يوجد يف بين وهيب بطن يقال هلم القراوشة، وقبيلتهم من طيء: قلت

  في عمان نسب بطون وائل 

بطون وائل، وهي كثرية، ومنهم عوف، وبكر، وذهل، وشيبان، وحراص، : ومن قبائل الرتار بعمان
هورة، ولو أنا كان مهنا ذكر وصبح، وجساس، وكل هؤالء قبائل معدودة يف عمان، وهلا مقامات مش

  .أهم القبائل ألتينا على تفصيلهم



سامل السيايب-إسعاف األعيان يف أنساب أهل عمان 18  

ومن بطون وائل أيضاًحبس واملسيب، وسنذكرمها أستقالالً فأم وأن كانوا بطونا، فقد صاروا يف عمان 
  .قبائل، كما سوف تعرف ذلك أنشاء اهللا

ن آل حبس وآل املسيب، وهم أيضاً من وائل، فأم ومن قبائل الرتار بعما نسب آل حبس وآل املسيب 
ينتسبون إىل شهاب بن النويرة بن عمرو بن احلارث بن زهري بن أيب النويرة بن ربيعة بن مرة بن زهري ابن 

جشم بن بكر بن حبيبنب غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن 
  .بن عدنانأسد بن ربيعة ابن نزار بن معد 

    

وحبس ومسيب لقبان غلبا على هذين الرجلني، ونزل آل حبس وآل املسيب جانباًمن شرقية عمان، ومن 
أخص بلدام يف أاليام اخلالية الروضة، وهي كأمسها أذ ذاك روضة غناء، وارفلة الظل، حىت وقع ما وقع 

نة أهلية بالروضة، كما نزغ بني حبس ونسيب ونزغ الشيطان بينهم، فاغرى بعضهم على بعض، يف فت
بني عبس وذبيان يف قضية داحس والغربا، كما أوقع الشر بني بين بكر وبين تغلب يف قضية البسوس، حىت 

أفنت احلرب رجاهلم، وثارت حبس حني رأت الغلبة عليها، فحالفت اليمانية يف شرقية عمان، كآل 
عب هلم، وفعالً هامجوا أخوم آل االسود، وآالحلارث بن كعب بن اليحمد، وآل حجر، ومن تص

املسيب، باغتني هلم يف مأمنهم، حىت متكنوا منهم، وأخذوا ثارهم، حسب قصدهم الذي اجتمعوا له، 
فكانت الغلبة هلم، وتولوا أمر الروضة، عاضني على زمامها، متمركزين فيها، بسلطة مؤلفة من تلك 

، ولعب الشيطان فيهم، حىت باعد بني احليني، وفرق بني القبائل املشار أليها، واستعر العداء بني الفئتني
الفئتني، وحىت تناسى القوم ما بينهم من االواصر، وأمهلوا ما بينهم من احلقوق، ورضي آل حبس أن 

يكونوا ميانية باحللف، ومل ترض آل املسيب بذلك، مع أنه غضب هلم من أبناء عيصهم أناس ووعدوهم 
 آل املسيب أن يتقلدوا منة قبيلة اخرى، يف االنتقام من آل حبس، وتفرق برد الكرة على حبس قلم يقبل

آل املسيب يف بلدان اخرى، ومنها بلدان وادي مسائل، واحتلوا بلدة نفع، متعاضني ا عن روضتهم، 
 ومسوا أمكنة هلم بالروضة بأمسائها يف نفعا، كالبليدة، والعاو وحنوها، بدالًمن بليدة الروضة والعلو الذي

هلم ا، وذلك فيما أحسب أيام ملوك بين نبهان، فاما آل حبس فلم يزالوا على مرتهلم من الروضة 
واملضييب وتوابعها، وآل حبس شرف يف قبائل الشرقية، وهم حجة، وقد اقتتلوا فيما بينهم يف هذه األيام 

عيشهم اخلضل، وأحمل االخرية، خصوصاً باملضييب، ووقع بينهم الشر، حىت افىن رجاهلم الكمل، وعطل 
ربعهم اخلصب، وأذا كان هذا فيما بينهم، فكيف يف ما بينهم واخوم آل املسيب؟ وقد تردد عليهم 

الساعون يف صلحهم ففشلوا، حىت باغت احلال م إىل أستشعار اهلوان الذي ال تقوم بعده قنام، وفيهم 
  ...ذكرت أسى وبعض الذكر ينسي: لعهاأنشأ شاعر عمان الشيخ ابن شيخان قصيدته السينية اليت مط
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  .وهي كفياة بأيضاح هذه الفتنة العمياء

ومن حبس الشاعر راشد بن مخيس بن مجعة بن أمحد احلبسي . فحبس بن شهاب واملسيب بن شهاب
الرتوي العقري األعمى، شاعر دولة آل يعرب، الذي وضع ترمجته االمام لبساملي رمحه اهللا، يف اجلزء 

فته، وحبث املؤلف أي مؤلف الترمجة يف مقاله الذي خيرب فيه عن نسبه وعن عشريته، وعلق الثاين من حت
عليه مبا ليس له عالقة مبقامه، حىت نسب أليه اجلهل بأصله، وأمنا الرجل غري خمطىء يف مقاله، فهو احلبسي 

ء ومل خيلط كما حبسب ما يشمله علم هذه القبيلة، وهو ازدي حبسب التداخل العماين فالرجل مل خيطى
نسب أليه، وامنا يف احلبوس من االزد بطن مهم وهم الغساسنة، والغساسنة قوم من اليمن من خصوص 

  .االزد، وعليه حيمل قول الشاعر احلبسي

وليس ذلك بالعجيب يف عمان، فأنه موجود يف عدة قبائل كآل صاحل بن علي بن آل احلارث بن كعب 
 وهذه كتبهم وأوراقهم حسب العرف العماين العام وهؤالء آل بن اليحمد، وليس منهم كما عرفت،

اخلليل لوال االمامة اليت قامت يف هذه االيام فأبرزت أسم اخلليلي من مظانه، وأخربت أنه من العنصر 
اخلروصي، والشيء إذا طال عليه العهد أختفى، واهللا أعلم ولوال ذلك، ملا كان أسم اخلليلي معروفاً أال 

حة، وبين رواحة معروفون أم من عبس، وعبس من نزار، هكذا فتختفي االحوال على مر شيخ بين روا
  .االيام والليايل

وهؤالء شيوخ بين جابر ليسوا من ذبيان بل هم من غنيم وكذلك شيوخ الطوا، الذين هم أوالد سعيد 
  .علي املشهورون أم من آل الصلت بن مالك

سو من نفس القبيلة، أمنا هم صلوت من أهل حلم، دخلوا يف وكذلك شيوخ بين بو علي يف جعالن، لي
  .بين بو علي وتولوا رئاستهم

  .وكذلك النباهنة اآلن رؤساء على بين ريام

    

وكثري غريهم من أهل عمان، ميانيون دخلوا يف الرتار، وترأسوا فيهم، وكذلك نزاريون دخلوا يف اليمن، 
 أخرى، ميانية من غري نسبهم، وأنتسبوا فيهم وكذلك الرتار فترأسوا فيهم، وكذلك ميانيون دخلوا قبائل

وهذا أمر مل خيتصوا به بل شاركتهم قيه العرب يف اجلاهلية، يعلم ذلك املطلع على السري، ويف ..وهلم جرا
تارخيهم أيضاً ذلك شائع ذائع، اليسع املقام ذكره، وال يضر عرب تدخل يف عرب، لكن املضر حفاء 

نتساب بنسب مستحدث، وقد شنع الشارع على أهل هذا الشأن غاية التشنيع، النسب األصلي واآل
وتوعدهم بأبشع وعيد، ولعل قابل ذلك بنهاية اللعن، وقد عرفت أن األصول الميكن تغيريها، فالفرع 

: نعم هنا حبث ينبغي ان يذكر، فيقال. أحرى بذلك، والنسب حجة يف عدة أشياء يف أحكام اهللا عز وجل
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ماء فقهاء يعرفون أصوهلم يف قبيلة ويقبلون األنتساب القبيلة األخرى الين دخلوا فيها؟ وهلذا املقام مابال عل
وحلبس اخلط الغريب من شرقية عمان، وعمدة بلدام سييب . جواب واضح، ولكنه ليس من صددنا

يت آل رشيد ويرأسهم اآلن ب. وتوابعها، إىل مسد الشان، إىل الروضة، وهي من أفخر بلدان الشرقية
  .ورئيسهم احلايل حممد بن سعود

وأما آل املسيب فهم من وادي مسائل، وأهم بلدام نفعا على وزن صنعا، وهلم يف وادي مسائل بلدان متتد 
من اجلردا إىل السيب من البطانة، ويرأهم هنا آل حمسن بن سعيد، واآلن الرئيس فيهم عبد اهللا بن سعيد 

وهلم يف وادي الطائيني بلدان، ويرأسهم هناك محد ابن سيف، .  ابن سعيدبن حمسن بن سعيد بن عبد اهللا
وهو رجل أبرز رئاسته بني زعماء ذلك الطرف، ومنهم العالمة ابن مجيل، مؤلف كتاب السلك نظماً 

  .مزدوجاً، ومؤلف هذه الرسالة

  نسب الشكور في وايل

 من يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط، ومن الرتار بعمان الشكور، حسب العرف العماين العام، فهم
ومنهم احلارث بن حلزة املعروف، والشكور بعمان قليلون، يوجد منهم أناس دخلوا يف القبائل الرستاقية 
وما أليها، واندجموا فيهم، فلم متيزهم العرب بأعالم مشهورة، أالما كان دخيالً يف رهط آخر، فال نطيل 

  .م الكالم

يلة ببلد ضنك من بلدان الظاهرة، ويوجد منها بعض أفراد ببلد محراء العربيني من أن أكثر هذه القب: قلت
  .جوف عمان

  نسب آل حراص في وايل

ومن الرتار بعمان بنو حراص، وحراص لقب أحد أوالد وائل، ولكن املختلف فيه هل هم من بكر أو 
  .تغلب أو عوف أو شيبان أو غريهم، وعلى كل حال، فحراص هم من وائل

ومجا هي عاصمتهم وهي من أعمال الرستاق، وهلم بلد طيمسا من أعمال لى، وهلم . نازهلم معروفةوم
رئاسة على خنل يف العصور األخرية، وزعامتهم يف آل حممد بن فاضل، مث اآلن يف آل حممد بن طالب، 

: ابن شيخانويرأسهم اآلن زهران بن حممد بن طالب، ورءاسة خنل آلل ثنيان خاصة، ولكنهم كما قال 

خراص من خنل متزق مشلهم كسبا متزق مشلهم من بابل هذا حاهلم احلاضر، وأما أخوام بكر وعوف 
وهذل وصبح ففي قرى الرستاق، وتوابعها، وخيتص بنو صبح ببلدة األبيض يف نواحي اجلنوب من أعمال 

وف واحلمراء، وهذه القرية هي خنل، وتقع يف ثغر وادي بين خروص، وهلم أيضاً بلدة القرية الواقعة بني تن
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  .اليت سقط فيها األمام الساملي رمحه اهللا

ولن تكن . ويف بين صبح رجال معدودون، وأعيان معروفون، كالشيخ العالمة سعيد بن بشر يف املتأخرين
  .لعن رئاسة خاصة، بل يرجعون إىل العربيني

ن اجلبل األخضر متوجهاً إىل الرستاق، وأما بنو عوف فلهم الوادي املعروف بوادي بين عوف، املنحدر م
. منصباً يف بطاحها، وجممع أمرهم، بلدة الفرع بفتخ الفاء وسكون الراء املهملة آخرها عني مهملة أيضاً

وبيت رئاستهم آل سامل بن حمسن، وسامل ابن حمسن هذا صارحامتاً الثاين يف تلك احلوزة على قلة ما يف 
ولعله يطلب منه، .امه، وزار الشيخ زائد بن خليفة يف ابو ظيب لشهرتهيده، حىت ضربت به األمثال يف أي

وأما أخوام الذهول فهم يف بلدة العوايب من سوين، وخيتص حملهم بأسم طوي السيح يف البلد املذكور، 
وان كانوا موجودين يف أمكنة أخرى من عمان، ولكن طوي السيح مركزهم الوحيد، وفيهم أعيان هلم 

ترب بني أخوام، ومنهم القا ضي الشيخ سليمان بن ناصر، املوجود اآلن على قضاء وادي مقامهم املع
  .املعاول

    

وأما بنو شيبان ففي قرى الظاهرة، ويوجد بعضهم يف قرى البطانة، متبعثرين زرافات ووحداناً، وما ذلك 
م بنو جسام فهم يف وكذلك أخوا. أال لقلتهم، فأم غري كثريين بعمان، كسائر بقايا بطون وائل

السليف أفراد معدودون وأشخاص منفردون ولكنهم باقون على نسبهم األصلي، ويف عربى لعضهم، 
ومنهم محيد بن راشد املعروف بالوائلي من أعيلن عربى، وقد ابتلي يف عربى عند تقلب ملك عمان من 

وائل يف عمان منضمة إىل وبقايا بطون .أمام إىل سلطان، وخلقه من حر احلرب لفح كاد يقضي عليه
والشك أن حراص مل .ويطول لنا تتبع البطون هلذه القبائل املشار اليها. قبائلها، شأن كل قبيلة غري كبرية

يكن يف االصل من البطون املشهورة كشيبان وبكر وذهل وتغلب وعوف، ولكنهم منوا يف عمان وكثروا، 
خلت حتت العلم احلراصي، فنشطت القبيلة م، وكان يف زعامتهم غىن، فالتفت عليهم قبائل أخرى د

  .وبذلك صاروا عمارة فقبيلة بعد ما كانوا بطناً

  نسب بني جابر في ذبيان

ومن الرتار بعمان بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض، وبنو مرة بادية برمل عمان، الفاصل بني 
م صولة وطولة، وبينهم وبين ياس روابط ابو ظيب والربميي وعربى، وهم رهط عنيد يف البادية، وهل

وهم باديتهم أن مل نقل أن بين ياس مطلق بادية، بل وأهل عمان كلهم تغلب عليهم البداوة حبكم .وأخاء
موقعهم من اجلزيرة العربية، وهم عرب صراح ال يضرهم ما ينسب أليهم من أم عرب تنبطوا، فأن كان 
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  .ريهم مرات، وهللا االمرأهل عمان تنبطوا مرة واحدة فقد تنبط غ

ومنهم آل ضرار بن . ومن بين مرة هرم بن سنان املري، اجلواد املشهور، والذي مدحه زهري بن أيب سلم
  .الشماخ

ويف آل مرة عدد عديد، وزاد مزيد، ورأي سديد، وهم أرهاط كثرية، وبطون طويلة عريضة، ابة أكالة، 
  .طلقاًمل تطأهم حكومة، ومل خيضعوا لسلطة، أحرار م

  نسب بني عوف في ذبيان

ومن الرتار بعمان بنو عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض وهم متداخلون يف االعواف العمانية، فأن عوف 
وائل وعوف قيس عيالن وعوف األزد يعسر التفريق بينهم، لدخول بعضهم بعضاً فأن العويف إذا خرج 

عويف، وليس عن قومه ودخل يف أحد االعواف انتسب إىل عوف، فظن أنه منهم وظنوا أنه كذلك والكل 
وقد عزمنا أننجعل خامتة الكتاب يف بيان القبائل املتسامية بعمان، كاالعواف، وآل جابر، وآل . كذلك

عامر، وآل ربيعة، وآل مشس، وآل بكر، وآل عدي، وآل حمارب، وآل راشد، وآل سعد، وآل كعب، 
الك، وآل سعيد، فأن وآل احلار، وآل احلجر، وآل اليحمد، وآل حبر، وآل عزان، وآل دمهان، وآل م

  .هذه القبائل يف عمان كلها متسامية كما أشرنا أليها

ومنهم . ومن األعواف بعمان آل عوف بن عامر بن صعصعة، وهم الذين نزلوا تؤام وتلك االطراف
صعصعة بن عوف العويف املقتول يف وقعة القاع من ظهر عوتب من صحار، اليت دارت بني أصحاب 

امي وأصحاب عزان أبن متيم اخلروصي، وهي حرب عظيمة يف عمان، وكان الفضل بن احلواري الس
الفضل بن احلواري طلب األعانة من بين عوف بن علمر أهل تؤام وأرهاطهم الذين انتشروا بالرمل يف 

  .قضية مشهورة

  نسب بني محارب في قيس عيالن

ضربن نزار بن معد بن عدنان، ومن الرتار بعمانبنو حمارب بن زياد بن خصفة بن قيس بن عيالن ابن م
وهم الذين يف وهيبة، وهم بطن واسع، ومنهم احلكم بن منيع الشاعر، وبقيع بن صفار الشاعر، الذي 

كان يهاجي األخطل، ومنهم بنو مالك بن حمارب بن زياد، وهم أيضاًبطن يف وهيبة، ومنهم ذهل البدو 
 عن دائرة وهيبة، مل يستقلوا مبكان خاص، وغنم، ومن حيث أن هؤالء مل يربروا وحدهم، ومل خيرجوا

واجلالفة واجلفاء يغلبان على البادية، فيسلخاامن كل فضيلة، وعنه صلى اهللا عليه .وال برئاسة خاصة
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وهذا احلال غلب على أمممن العرب كثرية، فأورثها الوبال وأراها " من بدا جفا، ومن جفا كفر: "وسلم
  .ك يف مهاويهامن جمدها اخليال، ومن تبع هلا هل

  نسب بني جشم في النزار

ومن الرتارية بعمان بنو جشم بن معاوية بن بكر بنهوازن ابن منصور، وبقية النسب معروف، وبنو جشم 
من القبائل القدمية اليت مل تكثر بعمان أستقالالً بل هم داخلون يف قبائلها، ويف أمم الرستاق؛ ومنهم دريد 

، وصاحب رأيها املخبور، وناهيك بآخر أيامه يف حنني، واألمر غري بن الصمة فارس العرب املشهور
  .خفي

  نسب آل قيس وهو ثقيف بعمان

    

ومن الرتار بعمان آل قيس وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور، وهم قوم تبعثروا يف قبائل 
واملغرية بن .يد عظيم القريتنيالباطنة، فدخلوا فيهم، وفيهم أعيان كمسعود بن متعب، واملختار بن أيب عب

  .ويف آل قيس رجال مقادمي اختفوا يف القبائل اليت دخلوا فيها. شعبة وعبد الرمحن بن أم احلكم وغريهم

والباطنة بلد عظيم، جيمع من رجال العرب فبائل شىت الحيصيها القلم العجول، بل يتطلب ذكرهم فراغاً 
. ال على القليل من أهل عمان الذين هلم الشهرة عند أهل اخلربةواسعاً مهماً، فأن خمتصراً كهذا اليأيت أ

وأهل عمان أمم كثرية، أختفت أنسام حني تركوا اآلصول وانتسبوا إىل الفروع الغري املألوفة، واختفى 
األصل، وانبهم الفرع، فلم يكن يعرف من أي القبائل، بال متييز من اليمانية إىل الرتارية وال العكس اال ما 

اء اهللا، وهذا احلال هو الذي ذهب بأكثر أنساب أهل عمان، وتركهم خيمنون يف أنسام وخيطئون يف ش
  .أنتسام

  نسب عامر بن صعصعة في عمان وبطونهم

ومن القبائل املهمة بعمان بنو عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور وبقية النسب معروف، وبنو 
وأما الذين هم على عمود النسب فهم الذين حيتلون أرض اجلوف . ددةعامر بن صعصعة بعمان قبائل متع

من عمان من القلعة جنوباً الىقريب من بلدة سناو، وهلم بلدتا احليل واملعبيلة من أعمال السيب من 
الباطنة وقد ذكرنا أحوال هذه القبيلة ورجاالا وما هلا من اخلصال بني قبائل أهل عمان يف العنوان 

ساهم بالبطانة آل منصور بن غالب باملعبيلة وآل محد بن شامس باحليل، وهم عمال حكومة وذكرنا رؤ
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مسقط ورؤساؤهم ببالد اجلوف أوالد حممد بن سيف ورئيسهم احلايل سرحان بن مراش بن علي بن 
سليمان ابن حممد بن سيف، وهؤالء املذكورون غري عامر ربيعة الذين يف بادية عمان، وهؤالء هم الذين 

. يعرفون بالعوامر عند االطالق يف عمان وأن أريد غريهم ميز بشيء من االحوال والصفات اخلاصة

وفروع عامر صعصعة كثريون، ومنهم شكيل، ومنهم كعب، ومنهم بنو قشري، وبنو العجالن، وبنو 
كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ومنهم اجلعافرة، ومنهم بنو سلول، وبنو عادية بن صعصعة، 

منهم بنو هالل، وبنو عمر، وقد سبق ذكر بعضهم وسوف نذكر هذه البطون ليعلم أن من أعمدة و
النسب الرتاري بعمان عمود عامر بن صعصعة كعمود وائل وعمود قيس بن عيالن وحنوهم، ولكنه 

  . الينتسب إىل عامر صعصعة خاصة اال من ذكرنا فهم باقون على االصل

  نسب بني هالل في عامر صعصعة

ن القبائل املعروفة بعمان من قبائل عامر صعصعة، بنو هالل بن عامر بن صعصعة، بنو هالل بن عامر بن م
صعصعة، وهم رهط اجلبور، أي ألن اجلبور من بين هالل، ولكن صار هلم شأن، حىت أصبح بنو هالل 

، وينتهبون يف عشرية اجلبور كما قدمنا، فكانوا فيما خال يفيضون على عمان غزاة من احلسا والقطيف
عمان مث يرتفعون إىل أطراف احلسا ونواحيها، وتوجد منهم بقية يف عمان بأطراف الباطنة، وبعضهم يف 

ومنهم عاصم ابن عبد اهللا صاحب خراسان، ومحيد بن ثور الشاعر، وعمروبن . البدو من أطراف الغربية
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عامر بن فارس الضحب، ومن ولده خالد وحرملة ابنا هوذة صاحب رسول

ومنهم عبيد بن حصن الشاعر، . ومنهم خداش بن زهري، ومنهم بين زهري بن عاصم بن عامر بن صعصعة
ومنهم مهام بن قبيصة، وشريك بن خباشة وغريهم من الرجال، وبعمان رجال أهل شأن وشرف، وقد 

والساحل، ومنهم املعتمر بن سامل بن اتينا على ذكرهم يف حمله، وذكرنا بلدام ورؤسائهم يف الداخل 
  .الرباءة منه وحد السيف أيام شبيب العماين: ذكوان، الذي قيل فيه

  نسب بني كعب في عامر صعصعة

ومن منازل هؤالء الربميي وما اليها، . ومن القبائل الرتارية بعمان بنو كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة
ة الربميي مهمة، ومن بين كعب آل عقيل بن كعب، رهط توبة وهي رهط البأس به وهلم مواقف يف ناحي

  .بن محري صاحب ليلى األخيلية

ومنهم متيم بن . وبنو العجالن بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، دخلوا يف قبائل الشمال من عمان
بن مقبل الشاعر، وقشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، دخلوا يف بطون عامر، وبنو كالب 
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بن صعصعة، وهم "بن عامر"عامر بن صعصعة دخلوا يف قبائل عمان واندجموا فيها، وقد عرفت بين مرة
  .املعروفون ببين سلول، وسلول أمهم، نسبوا اليها، فيقال فالن من بين سلول واملراد من بين مرة

  نسب الجبور في عمان

    

د ابن ناصربن حممد بن حممد بن سيف بن ناصر واملوجود منهم بعمان آل حمم. ومن الرتارية بعمان اجلبور
بن ناصر بن ناصر بن قطن بن قطن بن قطن بن علي بن هالل، ويقال وذراري حممد بن ناصراآلن يف 

  مسائل، وهلم مرتلة السلطنة يف الوادي قدمياً ومنهم أوالد سعود بن علي بن جرب بن حممد ابن ناصر 

  نسب الجعافرة في عامر صعصعة

 بعمان اجلعافرة، وهم من جعفر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقد تعدد اجلعافرة ومن الرتار
ولكنهم مل يستقلوا بزعامة خاصة وال ببلد خاص، واكثرهم يف اجلنبة وبين بو علي وغريهم، ويوجد منهم 

أم من جعفر أفراد يف قبائل عمان، واجلعافرة رهط من صميم عامر بن صعصعة، ال كما يظنهم األغبياء 
الطيار، فأن جعفراً الطيار بن هاشم من قريش، ومن اجلعافرة الطفبل املعروف، وعامر بن الطفيل، وعلقمة 

ويف اجلعافرة الرجال الكمل يف عمان . بن عالثة، وابو براء عامر بن مالك املعروف مبالعب األسنة
  .وغريها

  نسب آل عمير في عمان

عامر صعصعة، وآل عمري يف عمان من مشاهريها االجماد، فهم يف طليعة ومن الرتار بعمان آل عمري بن 
زعمائها أيام بين نبهان وأيام آل هالل، وقد تولوا يف تلك االزمنة جانباًمن ملك عمان، وأليهم يشري 

  : القائل

  :وهل عقر نزوي مخصبات مرابعه  راميل عهل حصن الخل خليلي

وأراد حبصن العمريي خصن لى، فأا كانت يف ذلك االوان حتت سلطتهم، ويف التاريخ هلم ذكر عطر، 
  .ومنهم مانع ابن سنان ملك مسائل وتوابعها يف أول دولة االمام ناصر بن مرشد وله معه حروب

  نسب بني جني
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ومن الرتار بعمان بنو جين بن مرة بن عامر بن صعصعة، وينتسب بعمان إىل جين بنو غافر، وقد عرفت 
أن بين غافر من سامة بن لؤي بن غالب القرشي، فما أدري حقيقة هذا االنتساب والذي حيتمله احلال أن 

تلطوا حابالً بنابل، وبقية بين جين دخلوا يف غافر واندجموا فيهم، فينتسب احليان إىل غافر واىل جين، واخ
النسبة إىل جين واىل غافر، وهذا هو الواضح، فأن أكثر قبائل عمان على هذا احلال، وقد تكون القبيلة 

وهذا أمر مستفيض يف . بطوناً متعددة، فتظهر النسبة لبطن منها، لشهره يناهلا حبال من االحوال وهكذا
م، فأن باقي العرب، أخذوا بأحوال من خالطهم من عمان، مع أن اهل اكثر العرب حمافظة على انسا

االعاجم واالفرنج وحنوهم، وهؤالء ال يراعون لالنساب أصوالً وال فروعاً، خبالف أهل عمان فأم ما 
  .زالوا يف أنعزال عن العامل االجنيب

  نسب آل عزير في عامر صعصعة

 من آل هالل بن عامر، وقد نزلوا يف ومن الرتار بعمان بنو عزير وهم بطن من عامر صعصعة، خصوصاً
بلدان الربميي والظاهرة من غربية عمان، أبام حلوقهم بامللك مالك بن فهم، وما زالوا يف تلك االطراف 

إىل حد االن، وكانت هلم يف سالف االيام ذكريات مجيلة وهلم بني قبائل الربميي والظاهرة، مقام معروف، 
  .ني، وفيهم مجاعة منهموبعضهم يقول أم بطن من العربي

  نسب بني عمر في عامر صعصعة

ومن الرتار بعمان بنو عمر بن عامر بن صعصعة، وهم املوجودون االن بأطراف الظاهرة، من أعمال 
صحار، وبالباطنة أيضاً كثريون منتشرون، وهم عدد ال يستهان به وفيهم رجال الينكرها الرجال، 

ا يف العنوان شؤوم املهمة، وأن رئاستهم ترجع يف احلال إىل آل وأبطال التقتحمها العيون، وقد ذكرن
وبلدان أخرى يشملها وادي بين عمر، " اهليال"و" كهنات" سامل بن مرهون وخليفة بن عيب، وهلم بلدتا

وهلم اختالط بقبائل احلدان وبلدام، ومنهم زرارة بن احلارث، وعيسى بن جرا، ومنهم آل جراد الذين 
 اعمال بركا ومن اعمال املصغة وهم غري كثريين، ومن بين عمر أمراء حلب قدمياً وهم بنو بالباطنة من

  .مرداس، ولبين عمر صوت رفيع بني قومهم

  نسب شحيمان في جعالن

ومن الرتار بعمان شحيمان الذي يف جعالن بين بو حسن، فهم من شحيم بشني معجمة وحاء مهماة 
ها ميم، ابن مرة بن عامر بن صعصعة، نزلوا جعالن، فالتفوا بآل بعدها ياء مهملة مثناة من حتت بعد
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مطاعن، فتألفت القبيلة من صواعي ومسرودي وراجحي وجابري ومشائخي وشكيلي ودرعي ومطاعين 
. وشحيمي وهكذا، فشمل الكل علم القبيلة بين بو حسن، وهم أفخاذ شىت أكثرها نزارية كما عرفتها

  .ناك عنهاوقد كانت العرب كذلك كما أفد

  نسب بني عادي في عامر صعصعة

    

ومن الرتار بعمان بنو عادي، فهم من عادية بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن، وهؤالء غري كثريين 
بعمان، اوام دخلوا يف قبائلها وهو الواضح، وتوجد منهم بقية يف القريات يف الساحل الشرق، وهم قوم 

 بىن املسجد املعروف يف قريات مبسجد الشيخ مالك، وهلم يف قريات أجماد، ومنهم الشيخ مالك الذي
رئاسة قدمية، ولعدم حفظ االنساب وتدوينها يف عمان اختفى كثري من انساب أهلها، بل االكثر، أال 

  .ماشاء اهللا بقي حمفوظاً، واالمر هللا

  نسب بني خالد في عامر صعصعة

 جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وبقية ومن الرتار بعمان بنو خالد، وهم من خالد بن
  .النسب قد مر عليه غري مرة

أليهم، " الوادي"وبنو خالد نزلوا الوادي املعروف بوادي بين خالد، يف القسم الشرقي من عمان، فاضيف
وهلذا .وعرف م، كوادي بين رواحة، ووادي املعاول، ووادي اجلهاور، ووادي بين غافر، وحنوها

دي، أي واديبين خالد، أيام ملوك بين نبهان صولة وطولة، وال يزال يستعصي على االمراء وامللوك، الوا
وله تاريخ مهم، وكانوا أهلهميعتمدون على صعوبة اجلبال والعقبات اليت حتيط به متمنعني ا، ولكن 

  .امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاوجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون

 اجلبال والقالع ممن إذا قال فعل، وقد ختلى بنو خالد عن هذا الوادي، ومل يبقى هلم فيه أال وال تعصم
أمسه، ولكنهم اآلن موجودون يف أطراف الباطنة الغربية أفراداً، وخصوصاً بلوى يف العهد اخلايل، ولعلهم 

  .حىت اآلن كذلك

محيد بن حممد بن عثمان، كان أحد وبنو خالد فيهم من املشاهري الرجال من ذكرهم التاريخ، كابن 
الصناديد النهابة مع ناصر بن قطن اهلاليل، أيام االمام ناصر بن مرشد اليعريب رمحه اهللا، وقد ذكرنا بين 

  .عوف بن عامر صعصعة، فهؤالء الذين حضرنا ذكر نسبهم بعمان من خصوص عامر صعصعة

  نسب بني تميم في عمان
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د بن طاخبة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهم قوم موجودون ومن الرتار بعمان بنو متيم بن أ
بعمان باقون على نسبهم االصلي، مل ينتسبوا إىل فروع متيم اليت نذكرها ومنهم سامل بن محدان بن لى 

لوال متيم النكفأت األرض : من االعيان وقبائل متيم وبطوا كثرية بل أكثر العرب ولذلك يقول بعضهم
كن أغلبية متيم يف عمان قل وجودها بل يوجد منها بطون أكثرهم دخلوا يف القبائل العمانية باهلها ول

  .كما سوق تقف على ذلك أنشاء اهللا

  نسب المحاريق في عمان

ومن الرتارية بعمان احملاريق وهم قوم من منيم من بقايا القوم الذين أحرقهم امللك التبعي أيام سلطته 
وهم عريقون فيها، ويشاركهم فيها سابقاً اجلنبة، . جبل".علم"على وزن" أدم"عليهم، ومنازهلم بعمان

، وهلم أدم رئاسة "القاتل جنييب والشاهد حمروقي: "ويف األمثال العمانية. وهم وأياهم كانوا عصبة واحدة
وسياسة، ويرأسهم فيها يف هذه العصور االخرية آل علي بن مخيس وأبناء عمه، ومنهم العامل الزاهد 

الشيخ درويش بن مجعه، صاحب الثبيان والدالئل، أحد قضاة الدولة اليعربية يف طليعة شباا، ومنهم 
وللمحاريق فضل وشرف، وناهيك بشرف متيم يف العرب جاهلية . القاضي سيف بن هالل

  .ويوجد منهم، أي احملاريق، فريق ببهلى وأفراد يف بلدان أخرى من عمان.وإسالماً

  ي تميمنسب بني تقاعس ف

ومن الرتار بعمان بنو مقاعس، وهو لقب احلرث بن عمرو ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وهم 
املعروفون يف الباطنة بااعسة بأبدال القاف جيماً، على قاعدة البادية العمانية، ويف الباطنة موجودون 

ومنهم عمرو بن .  شرفه وعزتهمعنوياً وحساً، ومنهم قيس بن عاصم سيد أل الوبر، وأكرم بقيس يف
االهتم، وأبناء عمه، وذراريهم، كشبيب بن شيبة بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم، وآل األهتم بيت بالغة 

ومن بين مقاهس األمام عبد اهللا بن أباض أمام األباضية، . يف اجلاهلية واألسالم، بأمجاع أهل األدب
وفيمقاعس رجال كمل، وأحرار أكابر، وأعيان يشار أليهم .ومنهم عبد اهللا ابن الصفار، أمام الصفرية

. بالبنان، ولكنهم يف عمان قليلون، مستضعفون، يف مصاف القبائل ااورة هلم، وكم مثلهم يف ذلك

وهؤالء بنو اجللندى كانوا ملوك عمان جاهلية واسالماً، وأولئك اليعاربة يف أئمتهم العظماء وملوكهم 
غريهم، وال يضر ذلك يف شرفهم االصلي املعروف، وفضلهم التميمي املشهور، وفس على ذلك . الكرماء

  .فأن يف متيم من رجال اد أقياال، ومن صناديد الشرف أبطاالً

  نسب بني عدي في عمان
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ومن الرتار بعمان بنو عدي بن زيد مناة بن متيم بنأد ابن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
ومن بين عدي الشاعر ذو الرمة، وهو . و عدي يف الرستاقمن رجاهلا األجالء وأبطاهلا املشاهريعدنان، وبن

غيالن بن عقبة وناهيك بسيف بن شيخان العدوي، الذي أرتفع صوته يف دولة اآلمام عزان بن قيس رمحه 
 عدي معروفة، ومنازل بين. اهللا، وكان سيف بن شيخان من الرجال البارزين فيهم، السيما يف قضية نفعا

ويف الرستاق قبائل متعددة، .وليست الرجال بالكثرة، وامنا هي باالفعال الفاضلة، واألعمال الكاملة
وبلغين أن بنو عدي هؤالء ينتسبون إىل عدي بن ربيعة الذي هو املهلهل بن كليب . وطوائف عريقة ا

ما حنن فذلك علمنا عن بين فأن كانت عندهم على ذلك صحة فهم أعرف بأصلهم وأعلم بنسبهم، وأ
  .عدي واهللا أعلم

  نسب المشارقة في عمان

ومن الرتارية بعمان املشارقة الذين هم يف وهيبة وامسه معاوية ابن احلرث بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن 
  .مضر بن نزار ابن معد بن عدنان

  : وقيل له شقرة لبيت قاله وهو قوله

 من دماء القوم كالشقرات به  وقد احمل الرمح االصم كعوبه

والشقرات اسم لشقائق النعمان، أي أمحر كحمرة شقائق النعمان، يعين أنه مصطبغ بالدم، وكذلك بنو 
عمرو بن متيم، وهم يف بطون متيم كغريهم، واملشاقرة املذكورون يف وهيبة بطن واسع ويقال للواحد 

ة التصغري، ووهيبة بطون ملتفة من الرتار، ويقال فيهم فريق ميانون، سيأيت ذكرهم منهم مشيقري على صف
يف أنساب اليمن أنشاء اهللا، وأما العلم الغالب على العشرية هو وهيبة، وهم أهل جنائب األبل، وأهل 

  .اجلود، أن شدوا، وأن النوا

  نسب الحناظلة في نميم

ومن الرتار بعمان احلناظلة الذين هم باجلانب الشرقي من وادي الطائيني، فهم من حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن متيم، ومكانام معروفة يف الوادي املذكور، ويف وادي بين شهيم كذلك، وشهم الرباجم، 

قبيلة واحدة، هم الذين وهم مخسة أبطن واحلناظلة يف هناة ابن مالك خاصة يف جبل الطور، وماأظنهم اال
  .يف شرق عمان وغرا
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  نسب بني غدانة في تميم

ومن القبائل الرتارية بعمان، بنو غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، ومنازل بين 
غدانة، باجلانب الشرقي من وادي الطائيني معروفة، ويف بين غدانة أعيان معدودون يف العرب، ويف بين 

  .بوع، الرجال الكمل، واالبطال املغاويرير

   نسب بني كليب في تميم

ومن الرتار بعمان، بنو كليب بن يربوعنب حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، ومنازهلم بالعذيبة، ومن 
غربة بوشر من أعمال مسقط، واآلن حتت بوشر نفسها، أذ جعلت حكومة مسقط لوادي بوشر والية 

والقائم ا اآلن الشيخ هالل ابن علي اخلليلي بعد أبيه علي بن عبد اهللا بن سعيد، وكذلك بنو خاصة، 
  .زيد من بين يربوع، وهم بعمان بالشرقية والغربية كذلك متبعثرون وليسوا بكثريين

   نسب بني دارم في تميم

ابن زيد مناة بن متيم، ومنهم آل ثاين حكام قطر ومن الرتار بعمان بنو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ومن بين دارم بنو شل بن دارم، ومنهم خازم بن خزمية الذي جاء إىل عمان، وكان منه ماكان من قتل 

. االمام اجللندى بن مسعود واصحابه خبلفا، واذ كان قائداً للرشيد العباسي، والقضية معروفة يف التاريخ

فلج املعروف بفلج بين ربيعة بالظاهرة، وبعضهم متفرقون، ومنهم بعالية مسائل، ومنهم بنو ربيعة أهل ال
ومنهم الفارس املشهور أبو بالل املرداس . من القدماء فيها، فهم من ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

مهان وبنو د. ومنهم بنو حبيش بن حبيش بن مالك بن زيد مناة بن متيم. بن حدير رمحه اهللا ورضي عنه
بعمان من دمهان بن اهون بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، 

  .ويعسر التفريق بينهم لعدم ما يدل على ذلك، واهللا أعلم. وسيأيت دمهان يف أنساب اليمن

  نسب العمور في عبد القيس

ين ريام، ونزلوا اجلبل االخضر، وانتسبوا ومن الرتار بعمان العمور، وهم قوم من عبد القيس دخلوا يف ب
  .فيهم، ويوجد منهم يف البطانة، ومنهم علي بن حممد بن العموري يف صحم

   نسب بني قتب في ضبة
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ومن الرتار بعمان بنو قتب، وهم قوم من ضبة بنأد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
وبنو قتب بادية .القريبة منها إىل رمال الربميي والسنينة وما اليهاعدنان، ومنازهلم ضند إىل رمال األفالج 

  .شرارة يف البدو والغربية من عمان ابة

   نسب السوالم في مضر

ومن الرتار بعمان السوامل، وهم قوم من ضبة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
غربيتها وقلبها، ينضمون حتت القبائل اليت جياوروا، ال عدنان، وهم متبعثرون يف عمان، يف شرقيتها و

جتمعهم بلدة خاصة، وال زعامة، شأن كل قبيلة غري كثرية العدد ومنهم شيخ السالم االمام الساملي عبد 
اهللا بن محيد، وابن عمه شيخ البيان حممد بن شيخان، ومنازهلم القدمية احلوقني من أعمال الرستاق، وهم 

 كثريي العدد، والبداوة تغلب عليهم، وأمنا أقام شهرم ذلك العلم االفخم، والسيد االجمد، كما قلنا غري
أبو حممد عبد اهللا بن محيد، رمحه اهللا ورضي عنه، والشيخ الفحل حممد بن شيخان املعروف بشيخ البيان، 

الكاتب حممد بن عبد وفيهم اآلن شبل نور الدين، الشيخ األديب . أذ كان عالمة فيه من أجل علماء الفن
  ".تاريخ عمان"و" النهضة"اهللا بن محيد املعروف بشيبة، مؤلف

   نسب بني فزارة في ذبيان

وهم قوم من أشرف العرب يف . ومن الرتار بعمان بنو فزارة يف ذبيان بن بغيض، وبقية النسب معروف
 بن راشد اخلروصي رمحه اهللا، اجلاهلية، وبعمان هم يف وهيبة بطن كبري، ومنهم قاتل االمام الرضي سامل

وفضائل فزارة يف القدمي تفوق . ويوجد منهم يف حوزة صحم واخلابون رجال. وهم يف الباطنة من أعياا
منهم .اخل"فزارة بيت العز والعز فيهم: "احلصر، وهلم من مقاخر العرب النصيب االكرب، وناهيك بفزارة

باطنة، وبعضهم يف بادية عمان، ويف عمان غلبت عليهم اكثر أهايل بلد خميليف من أعمال صحار من ال
ومنهم آل بدر الذين بالباطنة، ومكانام . جالفة البداوة فأصبحوا تشملهم رئاسة وهيبة يف داخلية عمان

  : معروفة، وآلل بدر ما لفزارة من الشرف، أذ هم عنصر واحد بل احلال فيهم كما يقول أبو الطيب

 دوديفخوت ال بج وبنفسي  ا بيالبقومي شرفت بل شرفو

وللعرب مطلقاً النجابة البارزة قدمياً . ومنهم آل حذيفة بن بدر، أبطال صناديد، وأجناب من األجالء
ولكن فزارة عمان تباعدت عن شرفها األصلي بأميال، سبحان . وحديثاً، والشخصيات الكاملة كل آن
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ا، وأين هي يف عمان منيغري وال يتغري، قأين فزارة يف سري العرب القدماء بأجناا وأبطاهلا وصناديده
  .أجالف يف وهيبة رعاء شاء وأبل

  بنو جساس في وايل

وبقية النسب معروف، وهل كجساس يف أبطال وائل؟ فأنه قاتل . ومن الرتار بعمان بنو جساس بن مرة
وهم يف بلدان عمان على املشهور . كليب، أعز العرب محى، وأقواهم شوكة يف األزمات احلرجة

 ا، كالسليف وعربى وبالد بين جساس، وقد أشرنا أليهم عند الكالم على بطون بالظاهرة، متبعثرون
وائل، وأعدنا ذكرهم هنا كالتنويه بشأم، فهم رجال ابطال، ومنهم الشيخ الفاضل حممد بن محد 

اجلساسي، ومسكنه بلد عربى تويف قريباً، ومنهم الذي قتل أيام ثورة االمام غالب بن علي بن هالل بن 
 اهلنائي بالسليف وقد نزل جيش االمام ا بقيادة الشيخ عبد اهللا بن علي اخلليلي، وكان هو من زاهر

أنصار اليعاقب أذ ذاك، فهجم فريق من اجليش على السليف بقيادة املذكور ومن معه من بين هناءة، فقام 
 مل تكتفي وأذا أردت سرد نسب جساس. اجلساسي املذكور ضد املسلمني مناصراً للبغاة آن ذلك

باالشارة أليه كما قدمنا فهو جساس بن مرة بن هذل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن علي بن بكر بن 
  .فهو بكري وائلي.. وائل بنقاسط اخل

  نسب آل محرز في وائل بعمان

    

، ومن الرتار بعمان أل حمرز، ويقال هلم أوالد حمرز، هم قوم من وائل، على شهري النسب عند أهل عمان
وهلم بلدة بعد بفتح الباء املوحدة وسكون العني املهملة . وأوالد حمرز كرام أجماد.وهم كذلك يقولون

آخرها دال مهملة ، وثقع بعد بني آل حبس وآل مهدان، وآخر زعمائهم الشيخ خلفان بن سرحان، 
اهلند، كغريه ممن الذي أبتلي فاعتقلته حكومة مسقط، أيام االمام سامل ابن راشد اخلروصي وغربته إىل 

غربتهم بدعوى أم جواسيس، وأبلى خلفان بن سرحان بالًء كبرياً، وآخر األمر أطلق سراحه وعاد إىل 
رئاسته يف قومه، وكان من أفاضل الزعماء لوال عدم العلم معه، وكانت صداقته اخلاصة، كبقية عشريته 

ر اليهم، وعند االمتحان يكرم املرء أويهان، آلل املسيب معروفة، وهلم فيهم مودة ومكانة الينكرها املشا
  .وآل حمرز أصدقاء خاصون آلل املسيب دون غريهم

  نسب بني هميم في عمان



سامل السيايب-إسعاف األعيان يف أنساب أهل عمان 33  

ومن الرتار بعمان بنو مهيم، وهم نت مهيم عتزة بنأسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، دخلوا يف 
شهور، وقيل أن بين مهيم من مهيم بن ومنهم كدام بن حيان امل.بطون عبس وليسوا منهم وليسوا منهم

معن بن مالك بن فهم، ولعلهم فرقتان كسائر الفرق املتسامية، واهللا أعلم أي النسبني أصح، واألشه أن 
يكونوا فرقتني أالوىل ذكرها املؤرخون وأهل األنساب؛ والثانية ذكرها العمانيون يف سريهم، ومنهم اآلن 

ل هذا القول أصح، وأهل عمان أعرف بأصوهلم، وأعلم بأنسام، بطن يف حبس، أي يف بين رواحة، ولع
وأهل مكة أدرى بشعاا، وغالب أهل عمان يتدارسون أنسام جيالًعن جيل، قيأخذها األبناء عن اآلباء 

بأسباا، ويف املنتقلة بأسباب انتقاهلا، ويف عمان وخصوصاً ببلد الرستاق، وبنو مهام ولعلهم من أوالد 
  .شهور يف وائلمهام امل

  نسب القواسم في عمان وما قيل فيهم

ومن الرتارية بعمان القواسم، وهم الذين يسميهم االجانب اجلوازم بأبدال االلقاف جيماً وبأبدال السني 
زاياً، على لغة البداوة العمانية، فأخذها الكتاب بذلك النحو، وعلى تلك اللهجة، وهم حسب ما يظهر 

اسم بن شعوة املزين، وهم بنو أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن لنا يف نسبهم من القو
عدنان، ومزينة أمهم نسبوا أليها، ومن مزينة رجال معدودون، منهم النعمان بن مقرن، وزهري بن أيب 

  : سلمى الشاعر، ومعن بن أوس الشاعر، وأياس بن معاوية القاضي، وفيهم يقول القايل

 مادة دعس مهقوم كل مساعير  ينأتأدع في أوس وعثمان ت متى

 عند عقد الجار يوفون في الذمم وهم  هم األسد عند البأس والحشد في القرى

    

هو الذي أخرجه احلجاج إىل عمان يف مجع كثري ومخيس جرار، فخرج جبيشه حىن والقاسم بن شعوة 
انتهى إىل عمان يف سفن كثرية، فأرسى مراكبه يف قرية من قرى عمان يقال هلا حطاط، حلرب سليمان 

بن عباد بن عبد بن اجللندى العماين، ولعله نزل على قريات فأا هي اليت تفضي إىل حطاط، وأال 
ت على ساحل البحر، أو أن تلك األطراف كانت كلها يشملها اسم حطاط، وهو الظاهر، فحطاط ليس

حىت ان وادي بوشر يف القدمي داخل يف أسم حطاط، والذي أراه أم نزلوا مسقط، فأا هي أخص 
بأطراف حطاط يف ذلك الوقت، ومل تكن هلا ذلك الوقت أمهية أكثر من غريها من تلك الثغور اليت تتصل 

 كاجلصة وقنتب والبستان وحرامل إىل قريات املذكورة، وأحسن املراسي مرسى مسقط، وملا وصل ا
القاسم املذكور إىل هذه احلوزة، التقاه سليمان بن عباد يف رجال األزد من عمان، فاقتتلوا قتاالً شديداً، 
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ادهم، فبلغ ذلك فكانت اهلزمية على اصحاب القاسم املذكور، وقتل القاسم معهم، واستوىل على سو
احلجاج فأثار محيته وغضب لعصبيته، فاستدعى جماعة بن شعوة أخا القاسم ابن شعوة، وأمره أن يندب 
الناس ويصرخ يف قبائل الرتار مستصرخاً هلم حيث كانوا، وأظهر احلجاج غضباً ومحية وأنفة وكتب إىل 

صرة عن النصرة لسليمان بن عباد، فكان عبد امللك بن مروان بذلك، وأقعد وجوده األزد الذين كانوا بالب
اجليش الذي أخرجه احلجاج هذه املرة أربعني ألفاً، ومضوا إىل عمان والتقوا بالبلقعة من وادي بوشر، 
والقضية مشهورة يف التاريخ العماين، ووقعات هذا اجليش يف بوشر وبركا ويف مسائل، حىت كان آخر 

ان وسعيد بذراريهما إىل أرض الزنج، أي زجنبار، وكانوا سبباً األمر النصر اعة بن شعوة، وهرب سليم
لدخول زجنبار حتت سلطان عمان، وبقيت زجنبار منتزحاً ألهل عمان، وأنتشر األسالم بأرض الزنج بأهل 

عمان، وكانوا داعية االتصال العماين بتلك االطراف، وبقي جماعة هو وجنوده يعيثون يف عمان فساداً، 
يل املنكرة، شأن كل فاتح غالب، الذي ال حيجزه دين، وال يراعي احلقوق وفعلوا االفاع

فالقواسم املذكورون بعمان هم من نسل القاسم بن شعوة املذكور، وانتشروا يف عمان، .االنسانية
وخصوصاًيف سواحلها، ولعلهم اختذوا اجلصة متفائلني ا يف ذلك العهد، وناهيك بقواسم اجلصة، فقد 

.  حكومة مستقلة، وتقع اجلصة شرقي مسقط، وهلم فيها آثار مهمة شاهدة على جمدهمكادوا يكونون

ومنهم زعماء الشارقة ورأس اخليمة، وتوابعهما، وهم يف الداخلية موجودون يف قرى متعددة، ولكنهم 
دخيل يف قباءهلا، غري أن أصل النسب معهم حمفوظ، يف ساحل صور وجعالن كذلك، وفرقة منهم يف 

ائل يف جامعة آل املسيب، تشملهم رئاستهم، وهلم بلدتا امللتقى العلوية واحلدرية يف وادي مسائل، وادي مس
  .ويوجد منهم أناس متعددون يف قبائل عمان الداخلية والساحلية

  نسب أوالد حسين أو بني حسين

صعة اختلف الناظرون يف أنساب أوالد حسني من أهل عمان، فقيل هم عوامر، أي من عامر بن صع
وكذلك قال شيخنا ابن مجيل عفا اهللا عنه، ولكنه يقول على أغلب الظن، وأوالد حسني وبنو حسني 

وقد نزلوا وادي عندام من داخلية عمان، ونزل فريق منهم بأزكى، وبامسهم مسيت . كلهم طائفة واحدة
. رور من وادي مسائلاحلارة املعروفة ا حبارة بنو حسني، ونزل فريق منهم يف العهود األخرية بلدة س

وهو موسى بن حسني بن شوال بشني معجمة .ومنهم الشاعر الكيناوي ماد ح النباهنة، وشاعرهم اخلاص
. وواو بعدها ألف فالم وقيل آخره نون، والنون والالم قريبتان من بعضهما لبعض يف املخرج والصورة

هم منضمون إىل القبائل اليت حتيط م، مل ويف أوالد حسني أدباء وأذكياء وأخيار بالنسبة إىل جريام، و
  .يستقلوا برئاسة وال ببلد مهم
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  نسب الدروع في النزار

    

واحملاميد بعمان عمود . ومن املزار بعمان الدروع، وهم بطن من ثة من ذئاب وبقية النسب معروف
 االن، ومتتد من الدروع، وهم الرؤساء عليهم، وهم االعيان فيهم، ومنازل الدروع معروفة، خصوصاً

والدروع أيضاً كلهم من الرتار، فهم بطون من لبيد من بين .تنعم إىل فهود إىل أن تتسع يف الرمل اجلنويب
سليم خاصة، ويرأس الدروع اآلن حممد بن سعيد امللقب التينة وعلى بن هالل، وهلم من جنائب االبل 

أو بطوناً، فصارت اآلن قبيلة مستقلة يف شؤوا والدروع اآلن قبيلة هلا شأن، بعدما كانت بطناً . خيارها
وكذلك بنو . حرباً وسلماً، وعددهم وافر، والدروع كأمسهم، وقد ذكرنا فرقة منهم يف جعالن بين حبسن

وكذلك بنو صابر، ". سبائك الذهب"سبت يف هذا النسب، أي من لبيد بن سليم، كما ذكرهم صاحب
. هم الشيخ سعيد بن أمحد بن ناصر السبيت كان من أهل العلمأما بنو سبت فهم املوجودون بفنجا، ومن

وكذلك اآلن أبن أبنه القاضي سيف بن محدان بن سعيد بن أمحد بن ناصر السبيت، القائم بالساحل 
وكذلك املوالك من هذا النسب، أي بطن من لبيد من سليم، . الشمايل من عمان قاضياً حلكومة مسقط

وكذلك بنو حمارب بطن من ثة من سليم، وهم غري حمارب اليمن . بائلهاوهم متبعثرون يف عمان ويف ق
كما عرفت، وغري حمارب قريش، وقد سبقت األشارة أليهم، وكذلك بنو حرب بطن من بين هالل بن 
عامر ابن صعصعة، وكذلك بنو محيد بطن من غزية، وكذلك السنديون الذين يف جامعة بين بو علي يف 

وبنو غزية بطن من هوازن، وكذلك آل متيم بطن من غزية وهم املوجودون اآلن جعالن بطن من غزية، 
  .باملسفاة من وادي بوشر

وكذلك النواصر الذين يف جامعة آل . وكذلك بنو ساعدة، بطن من غزية، وهم املوجودون يف بدو عمان
علبة بن سعد بن عربة بن زهران، وهم بطن من سعد بن ذبيان، فهم من ناصرة بن جبالة بن مازن ابن ث

وبنو بدر الذين يف . وكذلك القبوس، وهم القبيسات الذين يف جامعة بين ياس هم بطن من فزارة. ذبيان
وال خيفى أن السنديني الذين هم يف جعالن من . الباطنة كما سبق الكالم عليهم من بدر بن علي بن فزارة

. د مهم، وعليهم عالقات من بقية القبيلةمجلة بطون قبيلة بين بو علي، بل هم الشرارة فيهم، وهم عد

ومنهم الشيخ مخيس بن سعد بن صاحل، زعيم السنديني وأحد الرجال البارزين يف جعالن، وهو حبق أقول 
السلطنة واألمامة، وقد وقع يف هذه : كان أحد الدهاة يف عجالن، وأحد املتوجهني عند احلكومتني بعمان

  .الويل، وعلى حياته باأليار، وهللا يف خلقه أمر هو بالغهاأليام يف باقعة، أتت على زعامته ب

  نسب المزاريع في عمان
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ومن الرتار بعمان املزاريع، على الشهري الشائع، وهم مجلة لكنهم متفرقون، ال جتمعهم رئاسة، وال 
ية خيتصون ببلد خاص، بل يوجد بعضهم، بأطراف الشمال من عمان، ولعلهم يف القصر من أرض الشميل

من أعمال شناص، ويوجد بعضهم بالرستاق باحمللة املعروفة مبحلة برج املزارعة من عالية الرستاق، ويقال 
هلم بالرستاق املزارعة، حسب األصطالح العماين العام، وبعضهم بسفالة مسائل خصوصاًمبحلة احلاجر 

وملا احنلت دولة آل . جال أبطالومن املزاريع بأفريقيا أي زجنبار ومتعلقاا ر. منها، وهم أقدم من ا
يعرب، وتقلص ظلها من أفريقيا، وكان منهم وهلا والة، استقلوا باملمالك اليت بأيديهم وبقوا قابضني 

عليها بيد من حديد، حىت عاركهم السلطان سعيد بن سلطان بن األمام أمحد، بوجه أهل عمان، 
خون يف أفريقيا، ومل يسلموها لقمة سائغة ألكلها، وسلخهم منها، واحنل أمرهم بوقائع دامية، ذكرها املؤر

  .بل أفنوا ا رجاالًوقضوا فيها على أرواح، ومضوا والدهر دول بالناس ينتقل

ونسب املزاريع على الشهري من وائل، واىل ذلك يشري شاعر مسائل محود بن محد بن سعيد اخلروصي 
  : حيث يقول

  من تغلب أنتم سماء المفخر  اللمزاريع التي أنسابه قل

وبلغين عن أكابر سنهم يقولون حنن من كليب واهللا أعلم، ولعلهم يسمعون بكليب وشهرته فيعلقون 
  .نسبهم عليه بغري حجة، ولكن املشهور أم من بطون وائل

  نسب بني كلبان في عمان

    

ومن الرتار بعمان بنو كلبان، وهم قوم من وائل، وينسبون أنفسهم إىل كليب وائل صاحب احلمى، وهم 
عدد وفيهم شهامة وهلم صوامة، وهلم يف هذه العصور األخرية ملك مقنيات، وهلم أتصال بقبائل الظاهرة، 

ف وذويهم، وهم بطون متعددة، شأن كل قبيلة مهمة، ويرأسهم اآلن غصن بن ناصر ومحد بن سي
وقساوة الظاهرة وتوحش البداوة ضارب فيهم أطنابه، والشرف يف األسالم غري الشرف يف اجلاهلية، ولبين 

  .كلبان أعمال يف حوزة عربى وهم أنصارها يف هذا العهد

  نسب بني حمدان لعمان

 وبنو .ومن الرتار بعمان بنو محدان، فهم بطن من تغلب، وهم رهط سيف الدولة ممدوح أيب الطيب
محدان من أشراف أفخاذ تغلب، وهم بعمان قليلون، بل يوجدون أفراداً تعد األنامل، فهم يف البطانة، ويف 
خنل بعضهم، ويف بلدان الساحل، لكنهم ال أمهية هلم بني قبائل عمان، غري أم حمافظون على أنسام ال 
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دان شهرييعرفه كل أحد، ينتسبون إىل غريهم، وهم كذلك يف كتب األنساب، وسرد نسب بين مح
  .وحسبك بسيف الدولة وأيب فراس وأضرام

  الفوارس في عمان

ويف . اعلم أن الفوارس يف عمان كثريون، ففي اجلنبة فخذ نشيط، وهو القسم الرابع من أقسام قبيلة اجلنبة
مسائل ويف ويف فنجا من وادي . بين بو علي كذلك، ويف الظاهرة أيضاً ويف الباطنة كثريون متبعثرون

ولكن مل نعلم أم قبيلة واحدة أو قبائل . خضرا بين دفاع من وادي عندام ويف بلدان أخرى كذلك
متعددة؟ وهل هم نزاريون أم ميانيون؟ وهل هلم رئاسة مبعىن الكلمة؟ نعم أما يف اجلنبة فرئيسهم املسؤول 

ما يف فنجا فزعيمهم الشيخ القاضي فيهم سامل ابن ناصر، أحد الرجال البارزين عند حكومة السلطان، وأ
وأما يف بين بو علي فزعيم . منصور بن ناصر بن حممد بن سيف، وينوب عنه ولده حممد بن منصور

ومن أعيام من بلدة اخلضرا كان شيخنا يف علم النحو سعيد بن واشد بن مسلم .العشرية العام زعيمهم
وأما يف بقية .  علوم اآللة وله يف الطب العريب يدالفارسي أعلم املوجودين بعمان يف علم النحو وبقية

وقد بلغين أن بعض الفوارس . بلدان عمان فلم نعلم عنهم شيئاً، وهذا كتابنا من علم عنهم شيئاًفليقله
  .يدعي ادعاءات يف نسبه مل نقدر أن نعول عليه

ن امللقب الدرعي، وللفوارس يف الظاهرة بلدة الظاهر، وزعيمهم فيها سعيد بن حممد، وكذلك سليما
وهم أربع فرق وهلم أيضاً بلدة صيع، بصاد مهملة مفتوحة وياء مثناة من حتت مفتوحة . وحممد بن علي

وقد قال الشيخ العامل القاضيأبو .أيضاً مشددة بعدها عني مهملة، وهلم أيضاً بلدة احمليول شرقي نيقل، اه
نا به عن قبيلة الفوارس أم من بقايا فارس أمحد سعيد بن أمحد الكندي السمدي الرتوي أن الذي مسع

الذين كانوا بعمان يف القدمي قبل نزول العرب ا وهكذا يقال يف الريايسة والنواصر املوجودين بعمان 
  .واهللا أعلم

  .وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وآله وسلم

  .ث من العنوان يف أنساب أهل عمانبسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد فهذا الركن الثاين، من القسم الثال

: "اآلوىل": ونقدمه مبقدمتني ال ختلوان من فوائد مهمة. وخيتص هذا الركن بأنساب اليمن من آل قحطان

اعلم ان عمان، مسيت بعمان بن قحطان، أول من نزهلا من العرب، فسميت بأمسه، وال بدع فأن العرب 
  .من السيوف والرماح وغريها، بأحوال تلم اال زالت تسمي البقاع والرجال واخليل وحنوها 

  .وقد مسيت مصر، أعظم بالد األسالم املعمورة يف الشرق، مبصر بن بيصر بن نوح، أول من بناها

وكذلك مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، نسبة إىل يثرب بن عبيد بن مهالئيل 
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  .ن نوحبن عوص بن عمالق بن الوذ ابن إرم بن سام ب

  .ومسيت اشبيلية بإشبيل بن عيص، أو أشبال، من ذرية امساعيل بن أبراهيم عليهما السالم

ومسيت الشام بسام بن نوح عليه السالم فعرب بقلب السني املهملة شيناً فقالوا الشام، وقيل أن أصل 
  .الشام جريون، مسيت جبريون بن سعد بن عاد بن رم بن سام بن نوح عليه السالم

ت اليمن بيمن بن قحطان بن هود، ومين هو لقب يعرب بن قحطان أخي عمان بن قحطان، مسيت ومسي
  .به البالد فغلب عليها، ومسيت به الذرية فشملها

  .ومسيت دمشق بدمشق بن النمرود اجلبار

ومسيت جنران بنجران بن يزيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومسيت إفريقيا بأفريقس بن قيس، الذي 
  .ها اجليوش من الرببر من أرض كنعانساق الي

    

  .ومسيت دومة اجلندل بدومان بن امساعيل عليه السالم، كان أول من نزهلا فسميت به

  .ومسيت صنعا بصنعا بنأزال بن يعرب بن عابر

  .كما مسيت هجر جر بنت منكف من العماليق

  .ومسيت وج بوج بن عبد احلي من العماليق أيضاً

  . الذين ا، أسلموا بأنفسهم فغلب على البالد بعد ذلكومسيت نفوسة بالقوم

  .ومسيت الرها بالرها بن البلندى، من ولد مدين بن ابراهيم عليه السالم

  .ومن هذا النحو مسيت الطائيني مبن نزهلا من قبائل طي

سمية نسبة وكذلك من هذا النوع مسيت املعاول باسم القوم الذين نزلوا ا وكذلك الربميي مسيت أخرياً ت
  .إىل برمي احد جتارها، وكان امسها يف االصل تؤام، بتاء مثناة من فوق بعدها واو فألف فميم

  .وكذلك على ما قيل يف عربى ان اول من عمرها رجل عربي

  .ومجلة أ مكنة كذلك يف العامل من تتبعها وجد منها كثرياً

  وقد مسيت الفرس عمان مزوناً وفيها يقول القائل العريب 

 الديا صاح خير ب ومزون  إن كسرى سمى عمان مزوناً

  .يف ابيات مشهورة، وللعرب تفنن كغريهم، بل ولكل قوم عرف واصطالحات

فاعلم ان املعرفة بعلم اآلنساب مطلوبة، ومتييزاتالقبائل من بعضها لبعض امور مندوبة، ملا : "وأما الثانية"
وجعلناكم شعوباً وقبائل "يترتب عليها من األحكام الشرعية، كما يشري إىل ذلك القرآن الكرمي يف قوله 
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  .ه وقرابته وعصبيته وهكذا وهل حيصل التعارف اال بعلم النسب فيعرف به الرجل قوم"لتعارفوا

وال خيفى عليك أن متييز بعض الناس من بعض تترتب عليه معرفة املواريث، ومن هو الوارث، ومن 
وكذا معرفة مستحق الوقف . والوالء يف النكاح وبه يتقدم بعضهم على بعض، حىت والء العتق. الإرث له

وبعتبار النسب .  الذين جيب ان يطالبوا املعينني ومستحق وصية األقربني ومن هم العاقلة يف الدماء
تنكح ": تعرف األكفاء يف النكاح ويعرف حسب املرأة بذلك كما أشار اليه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، يف كثري من االحكام اليت الحمل هلل هنا وال اعتبار بقول بعضهم النسب علم ..احلديث" املرأة حلسبها
ان اسم العرب يشمل سكان القرى وأهل البادية وخيتص اسم البدو وال خيفى . الينفع وجهل ال يضر

ومن عدا العرب يشملهم اسم العجم وقد علمت مما سبق ان العرب كلهم يرجعون إىل . باألعراب الرحل
ويف ابتداء األمر كانت مساكن العرب اجلزيرة املعروفة بشبه جزيرة العرب، الواقعة . أصلني ال ثالث هلما

ورة، وأعدل أماكنها، وأفضل بقاعها من مجيع النواحي، ولسنا اآلن مشغولني بالتعريف يف وسط املعم
وبتبيني معىن القبيلة من الشعب، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة، . جلزيرة العرب، فهي معروفة

ارة فصار ومن كان يف األصل فصيلة فصار فخذاً أو كان فخذاً فصار بطناً، أو بطناً فصار عمارة، أو عم
، ولكن هذا مما حتويه املطوالت اليت تم بعموم االحوال للعرب، ..وهكذا. قبيلة، أوقبيلة فصار شعباً

ومن كان يف االصل غري عريب . كمساكنها، واألقطار اليت يتفاهم أهلها بالعربية، ويتلقون ثقافة عربية
  ..فصار عربياً وهكذا

 ينضم اليها باحللف وبالوالء، فيقال فالن الفالين باحللف أو ومما يهم، انتساب الرجل إىل القبيلة اليت
وجيوز معهم انتساب الرجل إىل قبيلته االصلية وإىل القبيلة اليت ينضم إليها أو إليهما معاً؛ كأن . بالوالء

يقول فالن التميمي األسدي، أو الوائلي الرتاري، أو األزدي احلمريي، أو اليحمدي القحطاين، أو األزدي 
  ..الكهالين، أو النبهاين األزدي، أو األزدي النبهاين، وهكذا

وقد تنسب القبيلة إىل األم كما تنسب إىل األب، فيقال خنديف، والسلويل، والبجلي، إذا انتسب إىل 
  ..خندف، وسلول، وجميلة وهكذا

الن كما يقال بنو ويقال للقبيلة آل ف..ورمبا مسيت القبيلة بلقب له سبب كغسان، وبين أنفتاقة وحنو ذلك
ورمبا أسقطوا األب وانتسبوا إىل اجلد وهوكثري فاٍش، واليه يشري قوله صلى اهللا ..فالن وأوالد فالن وهكذا

  ".أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب"عليه وسلم 

    

واعلم ان غالب تسميات العرب منقولة من أحوال ترد م، كحرب ملن يولد يف احلرب، وحارب 
 وربيعة من يولد يف الربيع، أو االربعاء، أو مخيس ملن يولد يوم اخلميس، ومجعة ملن يولد يوم كذلك،
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اجلمعة، وكخصيب، وحمل، وكأسد، وفهر، ومنحر، وقمر، وصعب، وكفهد، ومنر، وسيف، وخنجر، 
وكذلك إذا كان يف عمود النسب .شعبان، ورمضان، ورجب، ملن يولد يف هذه األشهر: ورمح، وكذلك

ن متوافقان، كحارث وحارث، وناصر وناصر، وقطن وقطن، ومالك ومالك، كالمها من نسب اسا
حارث األكرب، حارث األكرب، وعربوا عن الثاين باألصغر، : واحد، عربوا من األول باألكرب، فيقولون

حممداً : ا قالواورمب. ومراد السن ال القدر والشأن، إذ رمبا يكون الثاين أكرب شأناً من األول وأعلى قدراً منه
  ..األول وحممداً الثانيإذا كان يف عمود النسب حممدان وثالثة وأربعة وهكذا

  ..ويشترط يف الوالء االحتفاظ على االصل كما يشترط يف الدخيل، وهكذا

إعلم أنه ملا كانت عمان وطن األزد خاصة قبل غريهم من العرب ووطن مالك بن فهم وأوالده : تنبيه
 من األزد، وجب أن نقدم يف هذا الركن أوآل نسب مالك وأوالده ومن انتسب اليهم وذويه قبل غريهم

من األفخاذ والبطون قبل غريهم، مث نعقب بعدهم بنسب األزد على التوايل، مث نأيت بعدهم بنسب باقي 
اع أهل اليمن بعمان، إن شاء اهللا، على التوايل، حىت النبخس أحداً حقه، فإن التقدم يف عمان لألزد بأمج

  .التاريخ

لكونه من أعمدة األزد يف : والثاين. ملطلقالسبق له: األول: ومنهم مالك بن فهم وهو أقدمهم لشيئني
عمان، فقد فتحها هو وأخرج منها أرهاط كسرى، وبه صارت قاعدة عربية، ألن العجم تولوها عدة 

يت به، وقد باد منها، ومل يبقى قرون قبل العرب األزديني، وأن كان أول من نزهلا عمان بن قحطان، ومس
  .للعرب فيها سلطان، كما سوف تقف عليه إن شاء اهللا يف تارخينا العماين

  نسب مالك بن فهم األزدي

مالك بن فهم بن غنم ويقال غامن بن : إعلم أن مالك بن فهم هو أول العنصر اليمين بعمان، وهذا نسبه
ن احلارث بن كعب بن عبد اهللا وهو محى بن مالك بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب ب

نصر وهو شنوءة بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب ابن يعرب 
  .بن قحطان بن عابر وهو هود عليه السالم

وكانت عاصمة مالك بن فهم هذا منح، وهو . وقضية مالك بن فهم ونزوله عمان مل ختف على احد
لذي حفر ا الفلج املعروف بفلج مالك، واختار هذه الواحة التساعها وسهوهلا وطيب مراعيها خليله ا

ومن ذراريه أيضاً . ومن ذراريه مسدلة بن اجللندى بن كركر. وابله، وكوا يف قلب الداخلية من عمان
  .ملوك مرو يف اجلاهلية، وشهرة مالك تغين عن ذكره
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  نسب بني هناءة بن مالك

بنو هناءة بن مالك بن فهم، وقد ذكرنا يف العنوان أحوال هناءة بن مالك، وما هلم من : ن األزد بعمانوم
اخلصال، وأم حييطون جببل الكور، إحاطة السوار باملعصم، وهلم بالد سيت وبالد الفاقات، وهم يف 

  .طنةعمان، يف عدة بلدان، وهلم بلدة اخلوض من وادي مسائل، وهي ثغرة من جهة البا

وهناءة بن مالك هو الذي مل يزل على ميينة أبيه مالك، أيام تلك احلروب الشوهاء، بني العجم ومالك، 
ومنها أخذ دروس احلرب، وعليها شب وشاب، وهو الذي متلك بعد أبيه، فكان على وتريته، وهو أحد 

، من أئمة القرن العاشر، فإن امللك األجالء املوقرين، يف عمان، ومنهم األمام عبد اهللا بن حممد بن القرن
القرون بطن من هناءة بن مالك، وكذلك الربوخ هم من رخبة بن هناءة بن مالك، ومنهم األمام عمر بن 
حممد، احدأئمة املسلمني أيام بين نبهان، وكذلك آل احلديد من هناءة ابن مالك وهذه البطون موجودة 

هر بن غصن، وبقية النسب معروف وموصول إىل بعمان، ومنهم اإلمام غالب بن علي بن هالل بن زا
  .مالك بن فهم

ورئاسة آل هناءة اليوم يف أوالد زاهر بن غصن املذكور، وهؤالء هم ذراري خلف بن مبارك بن القصري 
  .العنبوري اهلناوي، ولعل عبد اهللا بن زاهر هو الرئيس احلايل فيهم

  نسب بني فراهيد بن مالك

    

هيد بن مالك بن فهم، وبقية النسب كما عرفته، ومنازل آل فراهيد الباطنة من ومن األزد بعمان بنوفرا
ودام وما يليها من أعمال السويق، ومن فراهيد بن مالك األئمة العلماء، واجلهابذة األجالء، منهم الربيع 
بن حبيب، صاحب الصحيح املعروف الذي هو أصح كتاب بعد كتاب اهللا عز وجل، ومنهم األمام أبو 

ر بن دريد، أحد أعالم األدب، لغة وتارخياً وسرياً وغريها ومنهم اهلمام األوحد بلج بن عقبة، الذي بك
ومنهم الشيخ األوحد الذي يعرفه يف دائرة العلماء كل " بلج الذي أللف قرن ينتمي: "يعد عن ألف رجل

واضع علم العروض، أحد؛ اخلليل بن أمحد النحوي صاحب التصانيف النافعة واملعارف اجلامعة، وهو 
وهم من أهايل البصرة، هرع اليها آبائهم من عمان أيام عمارا، وبعضهم خرج اليها بصحبة عمرو بن 

العاص حني خرج من عمان، وأقاموا ا، ومنهم من رجع إىل عمان، وحسبنا مثل هؤالء العلماء أحدوثة 
  .هيد بن مالك بن فهم املذكورفاضلة بني رجاالت العلم واألدب، وأعيان أكارم العرب، من فرا

  نسب بني معن بن مالك
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ومن األزد بعمان، بنو معن بن مالك بن فهم، وهؤالء دخلوا يف بطون مالك، ويف قبائل األزد، ومل 
يستقلوا ببلد خاص، وال زعامة خاصة، ومل تكن هلم كثرة ملحوظة، إال بعض أفراد يف قبائل األزد 

لة الكربى منها، ويف الرستاق ويف الباطنة، وال ريب فأن الباطنة، تعترب بعمان، وأغلبهم بسيغهم، وهلم احمل
ثلث عمان عمراناً وولداناً ومساحة، إذ هي من حدود الوطية بضم الواو، وفتح الطاء املهملة، وتشديد 

ة الياء املثناة من حتت على صيغة التصغري، إىل رأس اخليمة يف مشال عمان، قدر ثالثني مرحلة كلها آهل
  .بعرب عمان إال ما شاء اهللا

  نسب بني سليمة بن مالك بن فهم

وهم بعمان رجال من أبطال الرجال، ومنهم اهلمام املقدام . ومن األزد بعمان بنو سليمة بن مالك بن فهم
أبو محزة الشاري، وشهرته تغين عن ذكره، فقد عرفه كل أحد حىت مالك بن أنس، وعرفه أهل احلرمني 

العالمة ابن بركة البهلوي، أحد أعالم املذهب بعمان، ومقامه بالضرح من قرية لى، وقد ومنهم األمام 
بقي أثر مدرسته الشهرية عند الكل، ومنهم سليمان ابن عبد امللك بن بالل، من الزعماء املطاعني يف أيامه 

  .وكان مسكنه جمز من صحار

ن فهم، ذلك املشهور حبروبه الطاحنة، وابنه وبنو سليمة هلم قدم راسخ يف اد، إذ هم أبناء مالك ب
سليمة، هو الذي قضى على ابيه يف قضية مشهورة يف تارخيهم، وكانت تلك نتيجة الكيد األخوي، وكان 
سليمة أمه احلزام بنت مالك بن زهري، فكان ممن تأخذ به النفس امللوكية، اليت تأىب اخليانة وجنب واخلور، 

فس احلماسية قضي على دارا بن دارا بن من بن اسفنديار امللك الكسوري، يف أحواهلا كلها، وبتلك الن
يف قضية هي من بدائع التاريخ، ومتلك على الفرس زماناً، وتناسلت ذراريه هناك، وجاء بعضهم إىل عمان 

 أخرياً، فتناسلوا ا، ولبين سليمة بلدة إمطي بكسر اهلمزة وسكون امليم بعدها طاء فياء كياء النسبة

وهي الواقعة بسفح اجلبل األخضر من اجلانب . والنسبة إليها إمطي وامطوي، وجهان. وليست هي
وهم بطبيعة احلال منضمون يف هذه العصور األخرية حتت الزعامة النبهانية، واجلامعة الريامية، . الشرقي

  .فهم االن كبطن منهم، وكقطعة من بين ريام

منا هم حتت أجنحة القبائل األخرى، ويرأسهم يف إمطي كرشيد ومل يستقل بنو سليمة برئاسة خاصة، وإ
ومنهم الشيخ . زاهر ابن مخيس وابناء عمه، وفيهم االن املسؤول علي بن سامل بن زاهر: وكمسؤول

العالمة أبو عبيد محد بن عبيد بن مسلم، من أهايل عالية مسايل، املوجود حالياً ا، معدود من العلماء 
  . املتضلعني بعلوم الفقه، وهو أحد شيوخنا عفى اهللا عنهاألجالء، والفقهاء

    نسب آل بو سعيد ملوك عمان يف العصر احلاضر 
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ومن األزد بعمان آل بو سعيد، ومنهم ملوك العصر، وقد وصم آل بين سعيد من اجلهالء الذين 
الرسائل، فمن قائل ان آل بو اليعملون، والذين ساءهم حال القوم، كما قرأنا يف بعض االت وبعض 

سعيد منسوبون إىل أيب سعيد الكدمي، والرجل ناعيب من قضاعة، وبعضهم طاش به سهم الرتق فنسب 
القوم إىل من ال أصل هلم به، وبسبب أختفاء نسبهم وهم ملوك العصر، ومل يقل الكاتبون عنهم إال أم 

عهم على األصل، حىت هم املذكورون ال يعرفون قوم من األزد، وال مييزون من أي األزد هم، لعدم أطال
وينتسب امللوك إىل األمام أمحد بن . نسبهم من أي بطون األزد، مع أن فيهم علماء وفقهاء وأدباء أجماد

وأما العشرية فمن خلف بن أيب سعيد، . سعيد بن أمحد ابن عبد اهللا بن حممد بن خلف بن أيب سعيد
  .سيف ابن حممد بن أيب سعيدوأخيه حممد بن أيب سعيد، وابنه 

وكان خلف بن أيب سعيد وأخوه حممد بن أيب سعيد رئيسني يف أيامهما لقبائل األزد، خصوصاً آل مالك 
بن فهم، مسموعي الكالم فيهم، وإليهما األمر يف أيام سليمان بن املظفر النبهاين، وكانا معه قدوة أهل 

الشمل، ويضرم نار العداوة بدل الصداقة، يف شيء غري زماما، مث لعب الشيطان بينهما دوره، ليفرق 
وال شك أن آل بو سعيد خرجوا من . كبري الشأن يف األصل، ولكن الفتنة كالنار تتكون من الشرارة

ذراري مالك بن فهم، كما خرج ملوك بين اجللندى من املعاو، وكما خرج ملوك آل يعرب من آل 
مان يف أيامهم، ورفعوا علم الناطقني بالضاد يف الشرق نبهان، فغطوا على آل نبهان وعلى أهل ع

فكذلك آل بو سعيد خرجوا من عنصر مالك بن فهم، فتولوا ملك عمان بعد آل يعرب إىل . األوسط
وشأن كل أمة . اآلن، ومنت العشرية من هذين الرجلني، فاالن آل أمحد بن سعيد وحدهم يعدون قبيلة

وآل بو سعيد، أي آل أيب . ان ما ترى منوها، وهذا يف مطلق األممهذا إذا تولت السلطان يف أرض، سرع
سعيد، قوم من آل مالك بن فهم، فهم فرع منهم، وكم من فرع يفوق األصول، كما هو املعقول، وقد 

  .كان موطنهم اخلاص أدم، أعين امللوك، أي موطن أمحد بن سعيد ومنها خرج

تقلة، ويقال إن اجلحاحيف بطن من آل بو سعيد إن ويف آل بوسعيد االن فروع تكاد تكون قبائل مس
وأغلب ملوك عمان . وكذلك الفروع الذين يف بلدة الشريعة األخضر من أعمال مسد الشان. صح ذلك

وآل بو سعيد . وأئمتها األزد، بل هي موطن األزد، ومقر زعامتهم يف شرق اجلزيرة بعد حادثة سيل العرم
 شرق عمان وغرا، قل ان ختلوا بلد من أمهات بلدان عمان اال متعددون يف عمان يف عدة بلدان، يف

وفيهم أفاضل وأعيان، ومنهم العالمة الفقيه اجلليل السيد مهنا ابن خلفان صاحب . وا قوم منهم
ومنهم األمام املرضي عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن األمام أمحد بن سعيد، ". لباب اآلثار"كتاب

بن عزان الذي كاد أن يفوق أباه زهداً وفضالً وتقوى، حىت مهوا بنصبه إماماً بعد وولده الفاضل سعود 
  .أبيه، فكان من قدر اهللا ما حال بني مرام القوم، وهللا األمر
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ومنهم السيد الزاهد املعروف يف عمان عند اخلاص والعام بزهده وورعه سيف بن حممد من أهايل الشريعة 
يخ الفاضل محد بن سيف بن سعيد بن راشد، أحد أصحاب الشيخ من أعمال مسد الشان، ومنهم الش

الساملي رمحهم اهللا، ومنهم الشيخ العالمة حممد بن مسعود املنجى وكان من أشهر فقهاء عمان الذين 
إليهم املرجع يف الفتوى، تويف يف أثناء العقد الثاين من هذا القرن قتيالً يف بيته على يد أحد األشقياء رمحه 

اىل، ومنهم السيد احملسن هالل بن أمحد، أفضل رجل يف أهل عمان يف زمانه، كان سيداً فاضالً اهللا تع
. حمسناً إىل الفقراء واملساكني وأهل العلم والطلبة وأخيار املسلمني، وكان مسكنه ببيت احلوز من مسقط

متأل ذلك الوادي ويف أيامه مسي ذلك الوادي الذي بقرب بيته من اجلانب النعشى وادي العور، حيث أ
  .بالعميان من أهل عمان، يعيشهم ذلك السيد احملسن اجلليل

املشائخ أمحد بن ناصر بن : ويف آل أيب سعد أخيار وأفاضل وأعيان، وفيهم من القضاة يف عصرنا هذا
  .خلفان، ومحد بن سيف بن حممد، ومحد بن عبد اهللا، والكل من أهايل شريعة مسد الشان

    

 إيضاح عن الشيخني خلف بن أيب سعيد وأخيه حممد بن أيب سعيد يف أهل عمان، فقد وإذا أردت زيادة
ذكرمها األمام الساملي رمحه اهللا يف حتفته، يف األحوال الواقعة بني بين هناءة وسليمان بن املظفر، حيث 

اً وشدة، وكان بنو هناءة من أقرب الناس إىل سليمان بن مظفر، وكانوا هم أكثر عدداً وعدة وبأس: قال
وكان فيهما رجالن يليان أمرمها، ومها خلف بن أيب سعيد وسيف بن حممد بن أيب سعيد، وكانا عنده 

فعند ذلك سار خلف بن أيب سعيد إىل داره : إىل أن قال.. قدوة أهل زمام، فافترقوا، وذكر سبب الفرقة
فندب :  بذلك، إىل أن قالبالد سيت، هو وبنو عمه، وكان سليمان بن مظفر يومئذ بالبادية، فعلم

سليمان بن مظفر وزيره أن أفعل يف أموال بين هناءة من القرية من كدم، وكانت تلك األموال للشيخ 
خلف بن أيب سعيد، فوقعت العداوة والبغضاء بينهما، فأمر عند ذلك الشيخ خلف بين عمه أن أغزوا 

م، على هذا احلال، مث قام باألمر بعد ذلك سيف لى، فغزوها، فقتلوا من قتلوا منها، إىل آخر األمر بينه
بن حممد بن أيب سعيد اه، وطال اخلطب بينهم وسليمان بن مظفر وأمراء بين نبهان، حىت ظهر هذا البطل 

املقدام أمحد بن سعيد فرعاًمن ذلك األصل، ليكون ملك عمان، ولسنا مشغولني اآلن بالسري والتاريخ، 
ا يف ذكر آل بو سعيد، ألنا قرأنا عنهم يف السري األجنبية، عن أضدادهم ما ولكل مقام مقال، وإمنا توسعن

ساءنا، واحلق هو املطلوب، وغري احلق هو املردود، وال بدع إذا تاقت نفس أمحد بو سعيد إىل امللك، فأنه 
 آل بو من ذلك العنصر املتغذي مباء الشرف اجلاري يف أعمدة اد، واهللا يأيت ملكه من يشاء، فهذا نسب

  .سعيد، فليأخذه من يريد أن يكتب عنهم، واهللا أعلم



سامل السيايب-إسعاف األعيان يف أنساب أهل عمان 45  

  نسب الشحوح في أهل عمان

ومن األزد بعمان الشحوح، وهم من لقيط بن احلارث بن مالك بن فهم وهو امللقب عند أهل عمان شح 
 حني شح بالصدقة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وبسببه كانت وقعة دبا، وهي من الوقائع

  .الكربى

والشحوح هم أوالد لقيط املذكور، وهو املعروف بذي التاج، أي ادعى امللك بعمان له، وتلقب بذي 
  .التاج

ومنازل الشحوح بالساحل الشمايل من عمان غري جمهولة، وهم كثريون بالنسبة إىل جريام من القبائل 
ال املعروفة جببال الشحوح، األخرى، منتشرون بتلك األطراف من خضب إىل رأس اخليمة، إىل اجلب
  .املتصلة بسالسل اجلبال املرتفعة باتصال إىل وادي العور ومتتد إىل الربميي

ومنهم الشيخ العالمة الفقيه . ومسي ذا التاج كما قلنا، ألنه ادعى امللك له عن بقية أوالد مالك بن فهم
عاىل عنه يف البصرة، الدراكة كعب بن سور أو ابن سوار، قاضي عمر بن اخلطاب رضي اهللا ت

  .والستقضائه سبب يذكره املؤرخون

فبنو لقيط هم الشحوح، ووقعة دبا معهم، وأصلها منهم، وقد ذكرها املؤرخون على غري وجهها، وأطالوا 
فيها وأطنبوا، وا نسوا الردة ألهل عمان، فإن عند أهل اخلارج ما كان من قطر تشريقاً كله عمان، وما 

. راف ينسب إىل أهل عمان، نسبة فارغة، ودعوى شاردة، الحتقيق هلا عند أهل احلقينفعل يف تلك األط

وقد سجل التاريخ ما كان ألهل عمان من السبق إىل األسالم، عندما وافاهم السيد عمرو بن العاص بن 
ما من وائل رضي اهللا عنه، الذي أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم، إىل عبد وجيفر ابين اجللندى، ومن معه

أهل عمان، يدعوهم إىل األسالم، وقصته معهم مشهورة، وقد أثىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
  أهل عمان، كما يف حديث رواه مسلم يف صحيحه وغريه من أئمة احلديث، وهللا احلمد واملنة 

  نسب بني جهضم بن عوف بن مالك

بنو جهضم كأخوم بين مالك بن فهم يف و. ومن األزد بعمان بنو جهضم بن عوف بن مالك بن فهم
شؤوم، وهلم مسد الشان من شرقية عمان، وإن شاركهم فيها غريهم من القبائل، فسمد تضاف اليهم، 
ونسبتها إليهم، فيقال مسد اجلهاضم، وكما يقال مسد الشان، وقد مسيت ميد الشان بعد أيام األمام عزان 

وفيهم . يم، ويوجد منهم فريق يف وادي الطائيني مواطنون كغريهمابن متيم، ملا وقع فيها من الشان العظ
أعيان وأخيار، ومن أهل العلم فيهم اآلن، سليمان بن راشد، أحد قضاة حكومة مسقط، املوجود حالياً 
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  .قاضياً بظفار

وبنو جهضم رجال أحرار من أعمدة الرجال، ولكن الغالب على القبائل القدمية، التأخر يف هذه العصور 
  .القدمية

  نسب بني جماز بن مالك بن فهم

    

ومجاز هذا هو الذي يقال فيه أجرب من مجاز، وكان أمسه . ومن األزد بعمان، بنو مجاز بن مالك بن فهم
زياد بن مالك، ولعله هو جد بين زياد الذين بعمان، وكان ملكاً جباراً عنيداً، متلك مائة وعشرين سنة 

ويذكر .. اآليات"فقال لصاحبه وهو حياوره": ي ذكره اهللا يف قوله تعاىلهو الذ: على معد واليمن، قيل
عنه املؤرخون أحواالً من اجلرب والظلم والعسف، حىت ضربوا به األمثال، وكان شديد الوطئة على معد 

  .بعد ما ملكوه على أنفسهم

ال كثرة فيهم، بل هم وبنو مجاز يف عمان كبين معن بن مالك بن فهم قليلون منضمون يف قبائل األزد، و
  .أفراد يعدون باألنامل، يف هذه العصور اليت حنن ا

  نسب بني محارب بن األزد

بنو حمارب، وهم بطن من بين مالك بن فهم، وقد جاء حمارب يف أنساب الرتار : ومن األزد بعمان
وأنساب قريش، ويعسر الفرق غالباً إال على التحري واألستدالل باألحوال، ألن املصادر يف هذا املوضوع 

  .أشيه أن تكون غري موجودة

شجاع اهلنائي احملاريب، كان أحد الزعماء ومن حمارب األزد راشد بن شاذان بن غسان بن سعيد ابن 
العتاة، وهو الذي ب رباط املسلمني بدما من الباطنة، وقتل واليها، وانتهب نزوى فيما احسب، وعاث 

  .بأفعاله الشوهاء، وليس هذا املختصر معداً للقضايا التارخيية كما عرفت

  نسب بن معولة بن شمس

بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران " أوغامن"ن عمرو بن غنمبنو معولة بن مشس ب: ومن األزد بعمان
بن كعب ابن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد ابن الغوث بن نبت بن مالك بن 

  .زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

نم بن غالب، فهم أقرب وبنو معولة بن مشس من أجماد العرب يف عمان ويلتقون مبالك بن فهم يف غ
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لبعضهم بعضاً من بقايا األزد، ومنازهلم معروفة بوادي املعاول من أعمال خنل املشتمل على بلدانه احلسنة 
وهي أيف، عاصمة زعامتهم، ومسلمات، ااورة خنل، قريبة منها، وحربى بكسر احلاء . الواسعة الغناء

 فألف قصر، على وزن ذكرى ويف املعاول أبطال املهملة، سكون الباء املوحدة، بعدها راء مهملة،
  .الجتهل، ومناصرام لألئمة السابقني التنكر، والتاريخ يشهد هلم بذلك

ويف املعاول رؤساء من أوالد ناصر بن حممد يف أيف بفتح اهلمزة وكسر الفاء بعدها ياء مثناة من حتت ويف 
  .مد الرواحياملسلمات الشيخ حممد بن سعيد، والشيخ عبدالعزيز بن حم

ومن املعاول يف أيامنا هذه والة حلكومة مسقط، منهم زهران ابن خلف بن ناصر بن حممد، وعلي بن 
ومن أخيارهم يف هذا العهد سيف بن راشد بن نبهان، أحد القضاة أيام األمام اخلليلي . محد بن سعيد

  .خ ممحمد عامر بن عريقيف املرياث، وهو الشي" املذهب"ومن املعاول العالمة صاحب. رمحه اهللا

  .ومنهم بنو زامل وفيهم فقهاء، ومنهم مجلة أفاضل مل حتضرين أمساؤهم اآلن

ومن أوالد زامل العالمة الفقيه الشيخ صاحل بن سعيد ابن زامل الزاملي الرتوي، قاضي أئمة اليعاربة : قلت
ويف أوالد زامل . عة احملروقيللعالمة الشيخ درويش بن مج" التبيان"برتوى، وهو املقدم يف أبواب كتاب 

  .اليوم ابن عريق قاضي الرستاق الزاملي الشيخ حممد محد

  نسب بني الجلندى في عمان

ومن األزد بعمان بنو اجللندى بن املستكرب بن مسعود بن احلرار بن عبد عز بن معولة بن مشس، وبقية 
ومنهم وهو أوهلم عبد عز بن . سالموبنو اجللندى هو ملوك عمان يف اجلاهلية قبل األ. النسب معروفة

وقيل هذا . معولة بن مشس، مث ولده املستكرب بن عبد عز، مث اجللندى بن املستكرب، مث احللندى بن كركر
  .من مالك بن فهم كما ذكرنا، مث األمام اجللندى بن مسعود رضي اهللا عنه، أول إمام بعمان

    

 ليس فيهم من حيسن أي عمل من األعمال، بعد ذلك فبنو اجللندى اآلن يف عمان شواوى أعراب جفاة،
العز والشرف، فإنه قد جاء األسالم وهم ملوك عمان، وإىل جيفر وأخيه عبد كتب النيب صلى اهللا عليه 

ومل تزل بنو اجللندى اجم مراكز عمان قدمياً، . وسلم يف إسالم أهل عمان، كما يعرف ذلك الكل
وام . عمان، فتقوم هلم االمامة العمانية، فتقمعهم وتردهم على ورائهمويثريون ثائرات حياولون ا ملك 

ألشبه بآل يعرب، فإم خرجوا من بين نبهان فتولوا ملك عمان، وسادوا ممالك عديدة، وامتد هلم 
سلطان عظيم، وأحسنوا االدارة كذلك حىت مشخت أنوفهم، وعظمت نفوسهم، ورأوا هلم ما ليس 

. ان عظيم يف بالد العرب بالشرق األوسط، اجتاح األقاليمالشرقية براً وحبراًلغريهم، فكان هلم سلط
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فبنو اجللندى اآلن يف . وسترى يف تاريخ عمان إن شاء اهللا عنهم ما تقضي به العجب، وهللا امللك الدائم
  .عمان يعدون باألنامل متبعثرين يف البالد بني الرائح والغادي

األزد بعمان بنو سعيد بن عباد بن عبد بن اجللندى ابن املستكرب بن احلرار نسب بين سعيد يف عمان ومن 
وبنو سعيد هؤالء متفرقون يف عمان، بعضهم يف حبس، وبعضهم يف . بن عبد عز بن معولة بن مشس

املساكرة، وبعضهم يف احلواسنة وبعضهم يف بين كلبان، يشملهم اسم هذه القبائل، فهم منضمون فيها، 
ر كان عليهم، وهل أكرب مما شرد م إىل زجنبار، يف أيام كانت الأسم للعرب فيها، وحتملوا ولعله حملذو

  .بذراريهم إليها، وقضيتهم مشهورة يف التاريخ العماين

نسب السليمانية يف عمان ومن األزد بعمان السليمانيون، وهم من سليمان بن عباد بن عبد بن اجللندى، 
مانيون بعمان كثريون يف نزوى ويف منح ويف جعالن بين حبسن، حىت أن والسلي. وبقية النسب هو هو

نصف بين حبسن الذين هم الصواويع والرواجح واملساير وغريهم، من بين جابر ومن لف إليهم، يشملهم 
اسم السليمانيني، عرفاً اصطالحياً، إىل اآلن، فهم من سليمان بن عباد، وفيهم مقادمي الرجال؛ والشك 

ن اسم السليمانيني غلب على نصف القبيلة، وال بد هلذا التغليب من سبب، ولعل السليمانيني فيهذا، فإ
كانوا هم الرؤساء على هذه البطون املذكورة، وهو الواضح، وقد تضعف القبيلة، وتبقى هلا بعض 

  .الصفات، مث خيتفي سببها

  .ت شأن السليمانيني اولقد توليت بالد بين حبسن من قبل األمام اخلليلي رمحه اهللا، فعرف

وهم بيت ...نسب العباديني بعمان ومن األزد بعمان العباديون، وهم من عباد بن عبد بن اجللندى اخل
ومنهم الشيخ العامل املعاصر للشيخ الويل الرباين ناصر بن جاعد . علم يف عمان، مشهورون برتوى

ن حممد بن خلف بن أمحد بن علي بن حممد اخلروصي، وهو عامر بن علي بن مسعود بن علي بن علي ب
  .بن عباد بن حممد بن عباد العابدي، وذريته برتوى إىل اليوم

نسب العتيك بعمان ومن األزد بعمان العتيك بن األزد بن عمران بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن أمريء 
 بنخل، فهي ذا األسم إىل وبقية النسب معروفة، وإليهم تنسب حملة العتيك. القيس بن مازن بن األزد

ومن العتيك نصر بن منهال، وولداه . وفروع العتيك منتشرة يف عمان أفخاذاً وبطوناً وفصائل. اآلن
املنهال وغسان، وأخوه صاحل بن املنهال، املقتولون يف وقعة الروضة، اليت هي أشنع الوقائع العمانية، وهي 

  .بني العمانيني وحدهم

لت بن النظر بن منهال اهلجاري، ومن أعيام منبه بن خملد، املقتول أيضاً يف مجع ومن زعماء العتيك الص
  .ورجال العتيك كثريون. من أصحابه بالوقعة املذكورة

نسب اليحمد بعمان ومن األزد بعمان اليحمد بن محى، وهو لقب عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد 
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وفيه تلتقي .  بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانبن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ابن كهالن
قبائل عديدة من األزد، أي تلتقي يف اليحمد فانظر يف سياق األنساب تركثرياً من أنساب األزد تلتقي 

  .باليحمد بن محى

    نسب بين خروص يف عمان 

علم والعمل، ومن األزد بعمان، بنو خروص بن شاري بن اليحمد، وهم حضرية االمامة بعمان، وبيت ال
وأهل الفضل والشرف الديين، ومنهم األئمة األجماد، والعلماء الفطاحل، ليس القوم يف حاجة إىل التعريف 

م يف مصاف القبائل، وهلم الوادي املعروف بوادي بين خروص، الذي ينحدر من اجلبل األخضر من 
السافل، وتقع بلدة سوين يف حنره سفحه النعشى فيمر على بلدة األبيض، وا يعرف الوادي يف اجلانب 

وهي املعروفة اآلن بالعوايب، بفتح العني املهملة والواو بعدها ألف فباء موحدة فياء مثناة من حتت، 
واختفى امسها القدمي، كما اختفى اسم محمت، حباء مهملة مفتوحة وميمني بعدمها تاء مثناة من فوق، 

وكما اختفى اسم دنا من الباطنة، . دي بين رواحة الغريبواشتهرت بأسم اجلناةيف هذا العهد، وهي بوا
وكما اختفى اسم توأم، بتاء مثناة من فوق بعدها واو . واشتهرت باسم اخلريس، تصغري خرس، بالسيب

وكذلك اختفت جلفار، جبيم معجمة فالم ففاء فألف وراء مهملة، . فألف فميم، واشتهرت بأسم الربميي
  ..وهكذا. يمةواشتهرت جلفار باسم رأس اخل

وحصن العوايب كان بيتاً للشيخ العالمة الكبري جاعد بن مخيس بن مبارك بن حيىي بن عبد اهللا بن ناصر بن 
ومنهم الشاعر .حممد بن حيان بن زيد بن منصور بن اخلليل بن ثباذان بن الصلت بن مالك بن بلعرب

وهو .  السياىل مادح ملوك آل نبهانومنهم الشاعر. سعيد بن حممد بن راشد بن حممد بن بشري الغشرى
ومنهم الشاعر اللواحي سامل بن حممد بن غسان، من أهايل بدبد، صاحب اهلائية . أمحد ابن سعيد

  : املشهورة اليت مطلعها

 تلمانها لهوى دعاها وال  دعاها كيفما منعت دعاها

وزعامة بين خروص األمامة، فأن كل بطن من بين خروص يدعي الزعامة له، ويرى أنه األحق ا، أذ هو 
  ..ابن األمام الفالين وهكذا

وبنو خروص أشرف قبيلة يف باب العلم والدين والتقوى، وهم أيسر قبيلة يتفق العمانيون على إمامتهم 
، وال يغضون عليه، وال خيشى بأسهم من هذا الوجه، منها، إذ الخيشى أهل عمان منهم تسلطاً على امللك

وهم أضاً . فال يدعون امللك بالوراثة، وال يطالبون به على هذا الوجه، فلذلك ترى أكثر أئمة عمان منهم
ونسبه . متعددون يف عمان، وهلم بلدة مشايق، وطن األمام سامل بن راشد اخلروصي رمحه اهللا قبل األمامة
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بن سليمان بن عامر بن مسعود بن سامل بن حممد بن سعيد بن سامل، من ذرية الشيخ سامل بن راشد ا: هو
وهي يف الوقت احلايل من . ومشايق وطن هذا األمام. عزان بن حممدبن مسعود بن األمام عزان بن متيم

أعمال السويق، ومن بين خروص شاعر مسائل، محود بن محد بن سعيد بن سيف بن عدي بن حممد بن 
  .بن حممد ابن سليمان بن مبارك بن مسعود بن سليمان بن ماجد بن عدي، وهو شاعر أديبسليمان 

ويف مسائل منهم مجاعة مشهورون، وهم أهل أدب وفضل، وقد كان أجداد العالمة املقدم أيب نبهان 
ومن أشهر علمائهم ببهلى .جاعد بن مخيس، وأجداد بيت آل اخلليل، من بلد لى من جوف عمان

عالمة الشهريأبو املؤثر الصلت بن مخيس، وولده الشيخ عبد اهللا بن أيب املؤثر، الذي قتل مع األمام الشيخ ال
  .الشهيد سعيد بن عبد اهللا بن حممد بن حممود، بوادي الرستاق، يف حادثة أهلية

  نسب آل الحارث بن كعب

وليسوا منهم كما وهم رهط آل صاحل بن علي، . ومن األزد بعمان آل احلارث بن كعب بن اليحمد
. وقد تكلمنا يف العنوان عنهم، وحسبك أطراء شلعر العرب هلم مبا ال مزيد عليه. عرفت نسبهم

ورئاستهم ترجع إىل آل صاحل بن علي، وهم بطون عدة، من براونة ودغشة وخناجرة وطوقيني وسناويني 
  .سبومن براونتهم عنصر آل بارون يف جبل نفوسة على شهري الن. وغيوث وغريهم

ومنهم بالوالء الشيخ أبو الوليد سعود بن محيد بن خليفني، أحد . وللحارث القدم الراسخ يف شرقية عمان
  .سامل بن راشد اخلروصي، وحممد بن عبد اهللا اخلليلي: الفقهاء يف دولة األمامني

  نسب آل عبرة في عمان

 عبد اهللا، وهو محى بن مالك ومن األزد بعمان، آل عربة بن زهران بن كعب بن احلارث ابن كعب بن
وبقية النسب معروفة، وأكرم بعربة بن زهران وآل عربة يف عمان، أهل السيف . بن نصر بن األزد

  .والضيف، يلتقون خبروص بن شارى يف محى، وكذلك آل احلارث وآل معولة يف نصر بن زهران

بن راشد بن سامل بن راشد بن ورئلسة آل عربة بن زهران يف آل حمسن بن زهران بن حممد بن ابراهيم 
  .ابراهيم بن عيسى بن عمران بن راشد بن عمر بن عيسى بن عمران

    

ويف آل عربة مشايخ علم يف عمان، وناهيك بالشيخ العالمة الكبري ماجد بن مخيس، ولو مل يكن فيهم 
وفيهم اآلن . اغريه لكفى، والشيخ مخيس بن راشد، والد الشيخ ماجد، املعروف عند أهل عمان بذو الغرب

الشيخ العالمة امللي الدراكة الذكي ابو اسحاق ابراهيم بن سعيد بن حمسن، وغريه من أهل األدب بعمان، 
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ويف التاريخ املتقدم آلل عربة صوت عايل يف مساء الشرف، وذكر عطر يف الفضاء العريب، وهللا أبطال عربة 
فال نعيد " العنوان"ت بآل عربة يف كتابنايف عمان، ومنهم القاضي مالك بن حممد بن جهد، وقد نوه

  .الكالم هنا

وآل عربة بطون تكفل الشيخ العالمة ابراهيم بن سعيد بذكرهم تفصيالً، وبذكر ديارهم وأعيام، يف 
وقد كفانا ذلك، وله الفضل على ما ذكر، وله الشكر على ما حرر، فقد أعان . تبصرته اجلامعة ألحواهلم
م، وهو اآلن أحد قضاة احلكومة يف مسقط، وإليه ترجع مهمات األثر فيها وهو به من شاء التحرير عنه

  .حبق أعلم من فيها، والعلم عند اهللا

  نسب آل نبهان ملوك عمان

ومن األزد بعمان، آل نبهان بن كهالن بن نبهان بن حممد بن ابن نبهان بن عمر بن نبهان بن كهالن بن 
ان بن عثمان بن أمحد بن زياد بن خالد بن طالب بن علقمة بن نبهان بن حممد بن عمر بن ذهل بن نبه

شعوة بن قيس بن بشر بن زياد بن حممد ابن املغرية بن زياد بن البحتري بن ذهل بن زيد بن كعب بن 
الكبيد بن احلارث بن العتيك بن األسد بن عمران ابن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة بن 

لقيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد الركب بن األزد بن الغوث بن نبت بن الغطريف بن أمرىء ا
وكان بنو نبهان . مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم

له ملوكاًعلى عمان ردحاً من الزمن، وكان نزوهلم باجلبل األخضر منذ مثامنائة سنة، وكان قبلهم يقال 
ويسمى رضوى باسم جبل يف الطائف يقال له رضوى، الجبل عمان على الصحيح الذي . جبل اليحمد

وقد كام ملوك آل يعرب كما أم من العنصر النبهاين قد . يسمى ذا األسم أيضاً، ويضاف إىل األخضر
وب، وفيه منفعة أقبلوا على هذا اجلبل فاستعمروه بأنواع األشجار والغراس، وجلبوا إليه كل شيء حمب

  .لألمة، فصار بآل يعرب جبالً أخضر

وكان قدمياً حصن عمان املنيع، وقد ملك بنو نبهان عمان عهداً طويالً، مل يزل امللك فيه من أيديهم إال 
أعواماً يسرية، مث يعود إليهم، فمن قائل ملكوا عمان مرتني، ومن قائل مرة واحدة تسلسل امللك فيها قدر 

  .بعضهم يقول قدر مائتني وستني أو سبعني عاماًمخسمائة عام، و

وال أكثرية لبين نبهان هؤالء إال بيت امللك، ولعله اليقدر مناسبوهم االنتساب إىل نبهان جلربوت م، 
وإال فليس من الصحيح أن قوماً يتولون امللك ثالمثائة عام وزيادة أوحنوها، وميضي م الدهر أفراداً تعد 

 م احلال كذلك، فقد انفصل منهم آل يعرب، وأقاموا هلم عموداً، شهروا به، فلعل من األنامل، ويستمر
  .تناسل منهم دخل يف غريهم، من حيث أم صاروا عائلة تقامست امللك وافترقت وطال ا العهد
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 ومنهم الشيخ العالمة الفقيه مسعود بن رمضان أحد علماء دولة األمام ناصربن مرشد رمحهم اهللا، وأكرب

  .جهابذا، وهو من أهايل نزوى

زكام يف أيام الصغر وصل إيل جدول يف ملوك آل نبهان، وعاصمة كل واحد منهم يف عمان، ومدة 
ملكه، وبقي ذلك اجلدول عندي مدة مث ضاع مين، وليتين وجدته اآلن فافيد حميب األطالع على ذلك، 

  .فائدة حيسن السكوت عليها

  نسب آل يعرب في نصر بن زهران

    

ومن األزد بعمان آل يعرب بن عمر بن نبهان بن حممد بن نبهان ابن كهالن، وبقية النسب معروفة، 
فاليعاربة يف احلقيقة بطن من آل نبهان، صاروا ملوك عمان وأئمتها، الذين يعلم العامل العريب من هم، 

ا، فقد خاضوا البحر ويعترف الكل بشرفهم، وأحوال آل يعرب يف عمان منقطعة النظري، وال قياس هل
وهللا تلك . فاحتني، وتغلغلوا يف الرب مكافحني، وداسوا ممالك يف الشرق، كانت بعيدة األمنية ألهل عمان

الرجال الذين خلفوا بعدهم ذكرى الصاحلني تدهش السامعني، والقالع املنيعة بعمان، واحلصون الشاخمة 
واملدافع . ثمر احللو اليانع، والروض الفاره، فهو هلماألركان، هي من آثار آل يعرب، والغراس الباهر، وال

ومفاخر . الطويلة الضخمة هي من مثرهم بعمان، وما من ذكر حسن يف عمان إال وقد أخذوا حظهم منه
أخربين بعض رجال األجنليز، الذين تغلغلوا اآلن يف عمان، . آل يعرب يف عمان خالدة الذكر، عالية الشأن

عمان، أكثرها من أسبانيا، وبعضها من بقية دول أوربا، وقليل منها عليه اسم أن املدافع املوجودة ب
خديوي، وهي اليت سيقت إليهم كهدية من الدول اليت ختطب ودهم، ويوجد واحد منها يف حصن بدبد، 

إلن آثار هذه األسلحة يف عمان عند . عليه اسم خديوي مصر، وبعضها يف نزوى عليه اسم الشاه عباس
ليها نظرة، تلقي إليه دهشة وروعة، فقد ملئت احلصون والقالع واملراصد، ومواقف اجليوش من يلقي إ

فها هي اليت تدفن اآلن حتت األنقاض، وتلقى يف أعماق البحار اليوم، عندما صارت اآلن بالنسبة . بعمان
حسبك و. إىل السالح العصري غري شيء، تلقى يف ختوم األرض، وكان هلا الشأن الكبري يف وقتها

األساطيل اليت كانت متخر عباب البحر، حاملة للعلم العماين املوقر، باسم آل يعرب، يف ضخامتها وعدا 
  .وعدها

  فانظروا بعدنا إلى اآلثار  اينلتلك آثارنا تدل ع

  .وكان من فرعهم ملك اليعاربة الصيد الكرام، وما أدراك ما الشأن، واهللا يؤيت ملكه من يشاء

  .واليعاربة اليوم قليلون بعمان، إال بقايا يف بلدة سيجا من وادي مسائل وأفراد يف بعض البلدان
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  نسب بني راسب في األزد

ومنازهلم الوايف من أرض جعالن، . ومن األزد بعمان، بنو راسب بن مالك بن ميدعان بن نصر ابن األزد
  .وهي بلدة من أفخر بلدان جعالن

ألمام عبد اهللا بن وهب الراسيب، إمام أهل النهروان وهو ذو الثفنات، وقد قتل يوم ومن بين راسب ا
  .النهروان

  ".الروضة"ومنهم األمام يف األدب، املربد، صاحب 

ويرأس أوالد فارس ناصر بن سعيد، وياسر . أوالد فارس، أوالد ربيع: وبنو راسب يف جعالن فخيذتان
  .صر بن حممد بن مخيسويرأس أوالد ربيعنا. بن علي بن صاحل

وبنو راسب شرارة يف جعالن، وهم عدد غري كيب، ولكنهم مقادمي . ومن أعيام، ولد راعي البادة
  .مغاوير، وبلدة الوايف هي حمط رحاهلم

  نسب بني غسان في األزد

وبنو غسان يف عمان توجد يف آل حبس، . ومن األزد بعمان بنو غسان بن عمرو بن مازن بن األزد
  .وا منهم، بل هم دخيل فيهم، شأن القبائل العمانية، بل هو شأن العرب قدمياً وحديثاًوليس

والظاهر أن الشاعر احلبسي من هذا الفريق، . وهم باقون حمافظون على نسبهم يف حبس، وليسوا منهم
  .كما أشرنا إليه عند كالمنا على حبس

 حبري أو بنو حبر بن شادي بن اليحمد أخي نسب بين حبري أو بين حبر يف األزد ومن األزد بعمان بنو
وهؤالء خالف بين حبر الذين يف بين هناءة بن مالك بن فهم، فإم بضم الباء . خروص بن اليحمد

املوحدة والنسبة إليهم حبري بضمها على األصل، وحبر بن شادي، بفتح الباء املوحدة، فهما قبيلتان، 
  .فهماألوىل من اليحمد، والثانية من مالك بن 

  .ومن بين حبر اهلنائي آل محيد بن عمري أهل اخلوض على صحيح النسب

  نسب المساكرة في األزد

ومن األزد بعمان املساكرة، وهم أوالد األسود بن عمران ابن عمرومزيقيا بن عامر، ومنازهلم عالية إبراء 
ويرأسهم اآلن . رق متعددةمن الشرقية، وهلم هنالك بلدان أخرى تتصل بالعالية، وجتيب دعوا، وهم ف

الشيخ هاشل بن راشد وأبناء عمه، وهم أعيان يف الطرف الشرقي، أجناب، أكابر، هلم بني جريام املقام 
. وهم يعدون من مجرات الشرقية. احملمود، وأعيان املساكرة، ومنهم ذراري الشيخجمعة بن سعيد املغريي



سامل السيايب-إسعاف األعيان يف أنساب أهل عمان 54  

علي، األديب الكاتب، تويف يف عشر اخلمسني وآلل األسود شرف عريق، وكان منهم الشيخسيف بن 
  .من هذا القرن

  نسب الحجريين في األزد

    

ومن األزد بعمان آل احلجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء وبقية النسب قد عرفته إذ مر عليك 
ومنازل احلجريني يف عمان واحة بدية، تلك الديار الفيحاء املكشوفة، بفضائها الواسع، وهوائها . غري مرة

  .النقي

ة من عمان، فإم جنوم مسائها الزاهرة، ويف آل حجر أخيار وأجماد، وناهيك مبطاوعة احلجريني يف الشرقي
ويرأسهم اآلن الشيخ الوايل أمحد بن عبد اهللا بن أمحد . وهلم بني قبائل الشرقية عرش بدية املصون

  .احلارثي

ومن زعائمهم صديقنا اخلاص الشيخ محدان بن سامل بن سعيد، فهو اآلن من رؤسائهم املنظور إليهم، 
وشهامة احلجريني . مقامات. حملبوب بفلج املطاوعة من بدية، وله يف قيهااملسموع يف أكثريتهم، ومقامه ا
  .يف الشرقية معروفة عند كل أحد

  نسب بني ربيعة في األزد

ومن األزد بعمان بنو ربيعة بن احلارث بن عبد اهللا بن عامر بن حارثة الغطريف بن أمرىء القيس البطريق 
وبنو ربيعة يف عمان موجودون يف الظاهرة، ويف بلدان . ألزدبن ثعلبة البهلولنب مازن زاد الركب بن ا

الذين يف فلج بين ربيعة، وعندي أن بين ربيعة الذين يف عمان : وبعض النسابة يقول. الداخلية من عمان
من املختلف فيهم، ومن القبائل املشتبهة، فإن الرتارية راهم منها، واليمانية كذلك، شأن القبائل املتسامية 

  .أعلمواهللا 

  نسب بني خزير في األزد

ومن األزد بعمان بنو خزير، بصيغة التصغري، فهو خباء معجمة وراء مهملة وياء مثناة من حتت بعدها راء 
ولقب خزيراً حني خزر عن . وخزير هذا لقب حممد بن كعب، أخي األمام الوارث بن كعب. مهملة

اوية، ذكرها العلماء والفقهاء واملؤرخون، ألا من أخيه الوارث، عندما توجه الوارث إىل نزوى بعناية مس
  .بدائع التاريخ، من غر احلوادث، وقضية وقف األمام الوارث رمحه اهللا خترب عن احلقيقة
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ولقد أثر نفور حممد . وبنو خزير هلم الفلج املعروف بفلج بين خزير، أسفل من العوايب، وأعلى من املهاليل
فال يوجد إمام من هذه الفرقة اخلزيريه أبداً على كثره . ب يف ذريتهبن كعب عن أخيه الوارث بن كع

أئمة بين خروص وعلمائهم وأهل الفضل، وإمنا أئمة بين خروص من بقايا بطون خروص األخرى، كآل 
اخلليل واجلوامع وغريهم من العزانيني، والفشور من بين خروص أيضاً، وكذلك بنو لواح، وهم من 

وبنو خزيرة بالنسبة إىل بين خروص . خروص بن شادي بن اليحمد، والكل أزدالبيوت املشهورة يف 
شواويهم وباديتهم، فهم بعيدون عن شرف خروص بعد الثريا عن الثرى، وتلك كرامة عظيمة لألمام 

  .الوارث، ظلت هذا العهد الطويل، يتناقلها جيل عن جيل وهللا يف خلقه أسرار

  نسب بني عمران في األزد

وهم متعددون يف عمان، منضمون يف قبائلها، األشيه أن يكونوا .  بعمان بنو عمران بن األزدومن األزد
. كلهم قبيلة واحدة، فهم يف العربيني بطن واسع، وهم يف الرحبيني رهط جامع، ويف قبائل أخرى كذلك

لعلهم أول وإليهم تنسب بلدة بوشر بن عمران، فهي معروفة م، مضافة إليهم، و. فهم معروفون بعمان
  .من أستعمرها وهو الواضح

ويف وادي . وبنو عمران يف القبائل اليت دخلوا فيهم شرارة متقدة، وأبطال تعرف يف مواقف الرجال
وكاتب هذه الورقات أيضاً من أوالد . الطائيني منهم فريق، وأحسب أن يف قبائل الغربية منهم كذلك

مران، وعن النساب املتقدمني يف املتداول بينهم حني عمران، فنحن يف آل املسيب، ويقال لنا أوالد ع
جاء جدنا من غرب عمان، ونزل باملكان املعروف جبنب ابن : يذكرون األنساب وبطون القبيلة يقولون

عمران، وكان من البادية، وله ماشية نزل ا يف أسفل الغريني من وادي عندام، والغريني بغني مفتوحة 
وياءين مثناتني من حتت بعدها نون، وأظن هذه التسمية جاهلية املرتع، معجمة وراء مهملة مكسورة 

احلاقاً بالغريني اللذين بنامها أحد ملوك اليمن القدماء لندمييه حني قتلهما، وبعد ذلك أحدث عندمها تلك 
حنن أما . واهللا أعلم بصحة ذلك" اجلاهلي"البدعة املذمومة، ويرشد إىل هذا أيضاً تسمية فلج هذه البلدة

وقد عرفت تداخل القبائل العربية بل العمانية خصوصاً، فإنه فيها كثري، . اآلن ففي جامعة آل املسيب
  .والعلم احلقيقي إىل اهللا عز وجل

  نسب بني علي في األزد

    

وبقية النسب سبق فال حاجة . ومن األزد بعمان بنو علي بن سودة بن علي بن عمرو بن عامر ماء السماء
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وبنو علي هم أهايل ينقل من الظاهرة، ومنهم اإلمام اجلليل عبد امللك ابن محيد، بويع باإلمامة .إىل إعادته
وبنو علي يف الظاهرة اجلامود .  مائتني وسبع، أي يف أول القرن الثالث للهجرة207يف أواخر شوال سنة 

ومنهم اآلن .  بين عليالثابت، والعمود الراسي، ويرأس بين علي املذكورين الغصون، وإليهم ينتهي شرف
الشيج سيف ابن عامر وأبناء عمه، وهم عروة بين علي، وبيدهم زمام هذه القبيلة، وليسوا من نسب بين 

بعد ما تأخرت حكومة عمان عن األستيالء على تلك األطراف، وأمهات بالد . علي على الصحيح
لبين علي يف الظاهرة واحات واسعة، الظاهرة، وتركتها بيد أهاليها يتالعبون ا، ويتقاتلون عليها، و

  .وبلدان متعددة، وهم رهط يرأس قبائل عديدة

  نسب بني الحدان بن شمس في األزد

وبقية . ومن األزد بعمان، بنو حدان بن مشس بن عمرو بن غنم ابن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران
  .النسب هو هو

هم اإلمام عبد اهللا بن حممد احلداين، واإلمام ومن. وبنو احلدان من أشرف أهل عمان من أعيان مينها
. ومنهم اإلمام عمر بن حممد بن مطرف، وهو املنصوب أيام حروب القرامطة لعمان. احلواري بن مطرف

ومنازل . وذا يظهر فضل احلدان بن مشس، ومناصرة احلدان لألئمة تكفل ا التلريخ العماين يف صحائفه
احلدان، من أعمال يف الداخلية قدمياً، فهم منتشرون بالغربية من عمان، وقد حدان اجلبال املعروفة، جببال 

  .شاركوا يف إمامة عمان، بثالثة أئمة من خيار أئمة املسلمني، واهللا يؤيت فضله من يشاء

والذي يظهر يل باألستقراء والنظر يف األحوال، أن املقابيل من فرق احلدان بنشمس، الشتراكهم يف 
وأوديتهم وفلوام، والعادة ال تشترك القبيلة يف العرب إال يف أعياصها، واهللا أعلم حبقيقة أراضي احلدان 

  .األمر

ويرأس املقابيل اآلن علي بن محيد ببلدة اللثبات بنو محدان ابن علي باحللة، وحممد بن سليمان بن محد بن 
  . يف بلدة باتمحيد بن سامل، وأوالد محدان بن علي بن هالل يف احللة، وحممد بن سامل

  نسب بني الندب بن شمس في عمان

وبنو األزد بعمان حيتلون وادي . ومن األزد بعمان بنو الندب بن مشس، وبقية النسب معلوم لشمس األزد
العق، املفضي إىل الشرقية من أعاله، وهلم بلدة سرور من وادي مسائل، وهي عاصمتهم الوحيدة، 

لعالمة ضمام بن السائب النديب، أحد زمالء الربيع بن حبيب وجامعتهم الوطيدة، ومنهم اإلمام ا
  .الفراهيدي البصري
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ويرأسهم اآلن الشيخ ناصر بن محيد بن مسلم بن سليمان ابن سيف، والندب األصغر والندب األكرب 
كالمها من مشس األزد، ولكن الندب األصغر هو املسمى زياداً، والندب لقب له، كما هو لقب للندب 

 وقد عرفت أن العرب تريد باألكرب واألصغر وحنو ذلك السن ال القدر وشأن، كما ذكرنا يف أول األكرب،
  .كالمنا املار آنفاً من هذا الكتاب

  نسب بني شبيب في األزد

وبنو شبيب بطن من األزد، وهم بعمان الشرقية، وهلم بلدة لزق، بكسر . ومن األزد بعمان بنو شبيب
وهي يف هذه العصور األخرية من أحسن البلدان ااورة هلا، وهي قريبة من . ةالالم وسكون الزاي املعجم

  .خضرا بين دفاع، من أعمال مسد الشان يف األصل، وهي اآلن من أعمال املضييب

وبنو شبيب أو آل شبيب عصبة بين رواحة، وترجع رئاستهم تارة إىل زعامة آل صاحل بن علي، ويف آن 
  .بني زعامتني شاغلتني هلم، تتجاذباما جتاذباً معنوياًآخر إىل آل اخلليلي، فهم 

منهم بنو حبر يف أنساب عمان، وهو حبر بن شادي أخ خروص بن شادي بن . وهنا بطون من األزد
  .اليحمد، وعند نسابة العرب اآلخرين حبر بن غسان

 الكاف وسكون وللشعيبيني بلدة كبدى بفتح. وكذلك الشعيبيون بطن من األزد من خصوص أزد شنوءة
الباء املوحدة بعدها دال مهملة فألف قصر، وهلا توابع، وهي يف احلوزة الشرقية من الطائيني، وترجع إىل 

  .والية صور، أي هي من أعماهلا، ويرأسهم اآلن سلطان بن حممد بن مشاس

ون، وكذلك بنو مفرج بطن من األزد، أي خاصة أزد شنوءة، وشنوءة لقب نصر بن األزد، وهم كثري
  .منهم يف قبيلة الدروع، ومنهم يف قبيلة بين ريام، ومنهم يف لى، ويف بالد أخرى

  نسب بني بطاش في عمان

  : إعلم أن بين بطاش عند أهل عمان من طي، وإىل هذا يشري شاعر العرب حيث يقول

 انالمثقف وهو اليوم عطش واء  عادات طيء تخضيب السيوف وإر

    

وشهري نسبهم عند العمانيني طي، ولكن الشيخ حممد بن شامس القاضي البطاشي ينكر هذا النسب، وملا 
وقف على العنوان رأيت له عليه تعليقاً لنسب بين بطاش إىل األزد، مث التقينا حنن وهو، وتذاكرنا نسب 

النسب الذي يقوله بين بطاش، فأجاب بأن انتسام إىل طي غلط، وإمنا هم أزد، وعليه فهاك سياق 
القاضي املذكور، والعهدة عليه يف ذلك فإنه على فالف ما يقوله أهل عمان، وخصوصاً نسابة طي، وهو 
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أحد قضاة املسلمني فيحسن به الظن، والشك أن أهل مكة أدرى بشعاا، والناس أعرف بأنسام، 
جبلة بن بلعرب بن حممد بن فبطاش حبسب الظاهر لقب عمر بن عدي بن حممد بن بلعرب بن مزاحم بن 

مربع بن احلارث بن عمرو بن جبلة بن األيهم بن احلارث بن جبلة بن احلارث بن ثعلبة بن عمرو بن 
جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن أمرىء القيس البطريق بن ثعلبة 

 مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن البهلول بن مازن زاد الركب بن األزد بن الغوث بن نبت بن
فتراه يلتقي بآل نبهان بن عمرو بن عامر، ومبعولة يف . يشجب ابن يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم

هذا ما يقوله القاضي املذكور، ولعل القوم من . نصر بن األزد، وكذلك مبالك بن فهم وبقية قبائل األزد
طيء، فغلبوا عليهم عرفاً، أو أم تولوا على قبائل من طيء األزد يف األصل، فدخلت فيهم قبائل من 

شهروا ا، والكل حمتمل، فعلى نسب القاضي هم من األزد، وعلى نسب أهل عمان هم من طيء، 
  .والشك أن اجلانب الشرقي أغلبه طيء، كما سوف تقف عليه أنشاء اهللا

  .بعه بأنساب بقية اليمن أنشاء اهللاوسوف نت. وهنا ينتهي نسب األزد حسب علمنا والعلم عند اهللا

  نسب بني ريام في عمان

وأصل أسم ريام حسب العرف للراشدي خاصةً، أي هو الذي خيتص بأسم . ومن اليمن بعمان بنو ريام
فأوالد راشد بن سامل .ريام دون بقية القبيلة اليت جيمعها أسم ريام اليت يرأسها بنو نبهان املقدم ذكر نسبهم

وبنو نبهان . بون ويكتبون بذلك، وأما بقايا بطون هذه القبيلة فكل ينتسب على أسم قبيلتههم الذين يكت
زعماؤهم، وهم آل سيف بن سليمان، الذين هم أحفاد امللوك من بين نبهان، ملا زال امللك عنهم بقوا 

وجيمع وأما أصوهلم فكل بطن من نسب خاص، . زعماء على اجلبل األخضر وأهله، وأهله هم املذكورون
وإليك سرد نسبهم، فهم ريام بن احلارث بن عبداملدان بن محري بن رعني ابن زيد بن . الكل بنو ريام

الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد ابن شداد بن اهلاد بن محري األصغر بن سيأ بن كعب 
وائل بن الغوث بن بن زيد اجلمهور ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس ابن 

قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن العرجنج بن محري األكرب بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
  .قحطان بن هود عليه السالم

وبنو ريام قبائل ملتفة على عمود ريام هذا، من تويب ودغيشي وجامودي وعمري وعموري وشريقي 
ام على هذا الوضع أخالط ميانية غالباً، إال العزور، على ما فبنون ري. وسليمي وراشدي ونبهاين وحضرمي

  .عرفت من نسبهم، وإال الكنود، وإال بنو قريش، وإال السراحنة ومن إليهم

وبنو ريام أكثر القبائل العمانية، هلذا، أي فهم يف األصل قبائل ال قبيلة، أحاطوا باجلبل األخضر إحاطة 
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. يف كل قبيلة من قبائل بين ريام املذكورين مسؤول كرئيس فيهمالسور باملعصم، واخلامت باألصبع، و

. وفيهم آل ثاين كما هم يف آل املسيب وآل حبس، ويرأسهم الشيخ سيف بن هاشم بن سيف يف اجلبل

وقد مسعت الشيخ سيف بن هاشم يذكر أن أوالد ثاين املوجودين يف بين ريام هم من الصالمهة، 
  . أعلموالصالمهة من بيت هناءة واهللا

  نسب آل كندة في عمان

    

كندة بن عفري بن عدي بن احلارث بن : ومن اليمن بعمان بنو كندة، وامسه ثور بن مرتع بن عفري، وقيل
. مرة ابن أددبن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان

د نزوى مبحلتيها السويق والردة، وكلتامها بعالية نزوى، والكنود بعمان يف أمكنة متعددة، ومنهم يف مس
ومنهم الشيخ عبد اهللا بن حممد . ومنهم مشايخ وأعيان وفقهاء وعلماء أجالء وأدباء بلغاء.وإليهم رئاستها

وهو الباين لبيت سليط، أحد حصون نزوى . بن عبد اهللا بن حممد الكندي، رئيس عالية نزوى يف أيامه
مه السلطان سعيد بن تيمور يف احلرب اليت وقعت بينه وزعماء إمامة غالب بن علي بن الكبرية، الذي هد

ولكنود حماة الغريض من خنل، وهلم وادي اجلزى من . هالل اهلنائي، وكان قصراً عظيماً وحصناً منيعاً
ر غربية عمان، وهو من أعمال صحار، ويرأسهم فيه يف هذه اآلونة الشيخ عبد اهللا بن خطام بن سرو

  .وأما يف نزوى ففي جامعة بين نبهان، ويف خنل حتت رؤسائها. وأبناء عمه

. ومن الكنود بعمان إمامان، مها راشد بن الوليد، من أئمة القرن الرابع. ويف الكنود العلم ضارب جبرانه

وعلماء املسلمني يف الكنود هم أجلة العلماء . وحممد بن يزيد املختلف فيه، واملشهور هو كندي
ابرهم، وال حيتاج أن ننوه م، فإم كثريون، وال يباريهم إال علماء بين خروص وناهيك وأك

ولو . وقد قيل لو سئل العلم لقال كندي. وغريمها من أمثاهلما" املصنف"، وصاحب"بيان الشرع"بصاحب
د وادي وهذا الفضل لكنود نزوى غالباً، ومن يف داخلية عمان، أما كنو. سئلت اإلمامة لقالت خروصية

اجلزي فهم يف معزل من هذا، بل هم هناك أشبه بأجالف تلك الديار املتوحشة، ويف احلقيقة كما قال 
فالكنود معدن فقه، وبنو خروص معدن إمامة، وعلى قلة العلم يف .." الناس معادن"صلى اهللا عليه وسلم 

د بن ناصر بن عبد اهللا املتويف منهم يف العهد األخري شيخ املسلمني سعي. هذا الوقت ففي الكنود األكثر
ومنهم تلميذ الشيخ سليمان بن حممد أمحد شارح منظومة العقيدة لنور . قريباً ببلدة املتهدمات من خطاط

  .الدين الساملي

ومنهم الشيخ سعيد بن أمحد، أحد قضاة حكومة مسقط، والشيخ ابراهيم بن سيف بن أمحد، وكان 
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 العهد األخري، وولده الشيخ ابراهيم بن سيف أحد قضاة حكومة الشيخ سيف هذا من خيار أهل العلم يف
ومنهم القاضي سعود بن سليمان بن حممد بن . ومنهم القاضي سعود بن سليمان ابن مجعة.مسقط حالياً

وفيهم أيضاً أدباء . ومنهم القاضي سليمان بن سامل. أمحد، املوجود اآلن مبركز اخلابورة من أعمال مسقط
وهم وبنو خروص يف الفقه فرسا رهان، واحلمد هللا الذي خيتص برمحته . ل منهم كذلكويف خن. آخرون

ومنهم قاضي بلد خنل احلايل الشيخ سليمان بن علي بن سليمان الكندي وأصل هؤالء من . من يشاء
  .نزوى

  نسب بني اسماعيل في اليمن

 بن امساعيل بن علي بن امساعيل بن ومن اليمن بعمان بنو امساعيل، فهم من امساعيل بن عبد اهللا بن حممد
احلسني بن حممد بن عيسى بن حممد بن احلرير بن مسر بن مدجل بن محري ابن بيدر بن وعاث بن العادي 
بن اهلداينب احلمري بن األرمي ابن عمرية بن حيدان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن مالك ابن سبأ بن 

وقيل إن . وهذا على القول بأن قضاعة من قحطان. ميشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السال
قضاعة هو ابن معد بن عدنان أخ معد بن عدنان وعك بن عدنان وهو الذي يرجحه شيخنا ابن مجيل 

فبنو . واحدة يف قحطان، وواحدة يف عدنان، وهو من احملتمل. وقيل بل يف العرب قضاعتان. عفى اهللا عنه
ومنهم علي بن سليمان اإلمساعيلي، صاحب بلدة النصيب من أعمال . امساعيل هم الذين يف املكاسرة

ابراء، وهي بفتح النون وكسر الصاد املهملة بعدها ياء مثناة من حتت بعدها باء موحدة، وهو من أعيان 
" الظهور احملتوم يف الرد على العالمة طبوم"ومنهم سامل بن علي اإلمساعيلي، الطابع رسالة. بين أمساعيل

وفيهم أخيار، ومنهم اإلمام حممد بن امساعيل . نو امساعيل بن يف نزوىبسفالتها مجاعة منهمويوجد ب
وحممد بن امساعيل هذا الذي طارد السلطان سليمان بن سليمان بن . احلاضري، وولده بركات بن حممد

 غري خائف  سنة، قضى فيها عمره قائماً بأمر اهللا،36 وعاش يف اإلمامة 906مطغر فبايعه املسلمون يف 
يف اهللا لومة الئم، حىت تويف، مث بايعوا ابنه بركات يف اليوم الذي تويف فيه ابوه، واألمر هللا عز وجل يضعه 

  .حيث يشاء

  نسب بني راشد بن اسماعيل في عمان

    

ومن اليمن بعمان بنو راشد بن امساعيل، اخي اإلمام حممد ابن امساعيل احلاضري، وقد عرفت سياق 
وبنو راشد، الذين يف العوامر، هم من راشد بن امساعيل، أخ اإلمام . النسب آنفاً، فال نعيده مرة
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تني يف داخلية عمان، ومنازل هؤالء القري.. املذكورحممد بن أمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل اخل
  .من بلدان العوامر، من خصوص أرض اجلوف

ومنهم الشيخ الفقيه سعيد بن محد بن عامر بن . وهم رجال معدودون يف عامر صعصعة، وفيهم أخيار
خلفان الراشدي، املتويف مبدينة مطرح، املقبور مبقربة العريانة، قرب بيت احلكومة يف جهة اجلنوب، وقربه 

ومنهم الشيخ سفيان بن حممد بن عبد اهللا، أحد القضاة لإلمام اخلليلي رمحه . تلك احمللةمعروف عند أهل 
اهللا برتوى، مث تقضى السلطان سعيد بن تيمور على مسائل، مث ساقته األقدار إىل الكوت اجلاليل مبسقط، 

ى أيام اإلمام بعد فتح السلطان سعيد بن تيمور لعمان، فتويف به، وكان سفيان إذ ذاك والياً على عرب
  .غالب، وكان خروجه من عربى فتحاً للسلطان، وفأالً على فتح عمان

ومنهم حمسن بن محد بن حممد بن . وبنو راشد هؤالء توجد منهم أفراد بفنجا من بلدان وادي مسائل
سبائك "ويف. حمسن، من أعيام، وبعمان هم حتت جامعة عامر صعصعة، وليسوا منهم كما عرفت

وأهل عمان أعرف بأنساب قومهم، وأهل مكة أدرى . د راشد من هلباء سويد من جذامأوال": الذهب
  .بشعاا

غري هؤالء، فإن بعمان بنو راشد هؤالء، وأوالد راشد يف بين ريام، وآل " السبائك"نعم إن كان يريد
بكسر السني راشد يف القبائل الربميية، والرواشد يف أهل اخلضر من وادي عندام، وآل براشد يف سناو، 

املهملة بعدها نون فألف فواو، من أفخر البلدان، وأصلهم آل أيب راشد، كآل بو سعيد، أي آل أيب 
سعيد، وآل محراشد، وهؤالء األخريون بالرستاق، وفرز هذه القبائل من بعضها بعض وإيصاهلا بأصوهلا 

  .شيء متعذر أو كاملتعذر

يمانية، كما هي يف الرتارية، إن شاء اهللا، ليفيدنا من عنده وسنضع مقاماً خاصاً للقبائل املتشاة يف ال
  .اطالع عنهم وعن غريهم، ومن يدري حجة على من اليدري

  نسب اليعاقيب في اليمن

ومن اليمن بعمان اليعاقيب، وهم اآلن حكام عربى يف هذه األيام األخرية، وهم قوم من جذاب من هلبا، 
ان هم حكام عربى كما قلنا، يتوارثوا من عهد سالف، وآخر وجذام معروفة النسب يف اليمن، وبعم

  .زعمائهم االشيخ عبد اهللا بن راشد

وعبد اهللا بن راشد هذا هو الذي سلم عربى إىل اإلمام اخلليلي رمحه اهللا اختياراً سياسياً سد به الباب بينه 
تردها أهلها آخر األمر، يف أواخر عمر وابنه حممد ابن عبد اهللا، وبقيت يف يد اإلمام املذكور عهداً، مث اس

  .اإلمام املذكورعهداً، ألحوال هناك
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وكم حاوهلا املسلمون سابقاً، والدهر من طبعه التقلب، ومن شيمته الغدر، مث احتلها اإلمام غالب بن 
. علي عهد إمامته، ومل يطل ا العهد حىت احتلها السلطان سعيد بن تيمور من يد عمال غالب بن علي

  .وعلى كل حال هم مينيون كما عرفت. اليعاقبة بطن من جذام" سبائك الذهب"ويف

وبعضهم ينسبهم إىل العربيني، ألم عقبوا على بلد . وليست لليعاقيب كثرة بعمان، بل هم يف عربى فقط
  .عربى بعد ما خرجوا منها، وبذلك مسوا باليعاقيب واهللا أعلم

  نسب الغوارب في اليمن

ن الغوارب، وهم بطن من هلبا من جذام، وقد دخلوا يف جامعة آل سعد أهل الباطنة، ومن اليمن بعما
  .وانتسبوا فيهم

ومنهم العالمة الشيخ حممد بن سليم الغاريب، أحد أركان دولة اإلمام املرضي عزان بن قيس بن عزان، من 
  .أهل الباطنة خاصة

  .عد شأن، ورئاسة آل سعد شاملة هلموالغوارب يف آل سعد رهط مهم، وقبيل معترب، وهلم يف آل س

  نسب بني راسب في قضاعة

    

ومن اليمن بعمان بنو راسب، فهم غري بين راسب األزد، الذين سبق كالمنا عليهم، وأم نزلوا الوايف من 
وهؤالء بنو راسب بن اخلزرج بن جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة بن . جعالن

 يشجب بن يعرب بن قحطان، فتراهم يف ذلك غري راسب األزد الذي مر عليك ذكره، مالك بن سبأ بن
بل هذا هو الذي حلق بامللك مالك بن فهم أوالً إىل عمان كما ذكره املؤرخون، منهم اإلمام الساملي 

ا رضي اهللا عنه أيضاً، وهؤالء نزلوا الشحر، وال يعرف هل أفاضوا على عمان أوالً حتقيقاً، وإذا كانو
أفاضوا على عمان، وقالوا حنن بنو راسب، فلعلهم دخلوا يف راسب األزد، وهو الواضح من حاهلم، 
وتفصيل قضيتهم عندي مشكل، والعمانيون اليعرفون إال راسب األزد يف شعرهم وتوارخيهم، وأهل 

قت به السري يقولون خرجوا حلوقاً مبالك بن فهم، وعلى كل حال أن مالك بن فهم استقر بعمان، وحل
  .القبائل اليمانية والرتارية كما عرفت

  نسب الجنبة في اليمن
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وهم من جنب بن يزيد بن حرب ابن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن . ومن اليمن بعمان اجلنبة
  .يشجب بن عريب ابن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

افر، وفيهم شهامة، وهلم عرامة، وفيهم زعامة، وبالدهم صور، واجلنبة كما قلنا عنهم يف العنوان رهط و
أفخر بالد يف عمان، وأقدمها عمراناً، كما يقال، هي من استعمار األمم البائدة األول، أي هم 

ومنهم الشيخ أمحد بن سليم بن املر، أحد والة اإلمام سامل : العرامي: واجلنبة اآلن أربعة أفخاذ. الفينيقيون
وفيهم : وفوارس. روصي رمحه اهللا على مسد الشأن وتوابعها، مث قتل رمحه اهللا يف بلد صوربن راشد اخل

  .سامل بن ناصر، مسؤول يف الفوارس، مقبول األمر فيهم

  .وفيهم أوالد ناصر بن علي، املعروف باحلشار: وغيالني. وفيهم محد بن خلفان، زعيم مسؤول: وخمانة

تتباعد عن أخالق أهل عمان، ولكثرة أختالطهم باألجانب يف وأخالق اجلنبة يف هذه األخرية ضلت 
وللجنبة يف األقليم الشرقي من عمان ما ليس لغريهم، وهلم يف جعالن موارد ومصادر، وهم من . األسفار

أعزم رجال عمان على مصارعة البحر، وللجنبة شأن ال جيهل، وهم عدد، وهلم يف عمان الداخلية زعامة 
وهلم عالقات .واجلنبة كلهم يعترفون للمجاعلة بالرئلسة املشار إليها. بن محود املعجلييتوالهاالشيخ ياسر 

ومسوا جنبة ألم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشرية، . مبا حوايل صور شرقاً وغرباًواضحة األعالم
ة التعريف م، ويف بين جنب أعيان ال مقام لذكرمههنا، إذ ليس غرضنا ذكر مفاخر القبائل األ على جه

وقول الشيخ أيب مسلم شاعر العرب ناصر بن سامل يف نسب . كما قلنا ذلك غري مرة يف هذا الكتاب
سعد العشرية عليا مذحج كانوا فإن كان يريدهم من مذحج باحللف فذاك، وإال فمذحج غريهم، : اجلنبة

  .وليس اجلنبة من مذحج كما قرأت سرد نسبهم إىل قحطان

  في همداننسب الرحبيين 

وهم ينو رحب أو أرحب بن دعام ابن مالك بن معاوية بن صعب بن . ومن اليمن بعمان الرحبيون
دومان بن بكيل بن جشم بن خريان بن نوف بن مهدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة ابن اخليار 

ان ملتفة إىل وبطون مهدان يف عم. بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
وبنو أرحب، أو رحب على اخلالف فيه، منتشرون يف عمان من وادي مسائل، إىل وادي . هذه القبيلة

  .الطائيني، إىل أطراف حطاط

  .وهم رهط واسع وفيهم طاعة لرؤسائهم وهلم بأس.هلم من البلدان مسر ونقصى وبليدات أخرى أيضاً

هم سعيد بن سلطان بن سامل بن حسن بن حممد بن ورئاستهم يف آل حسن بن حممد، واآلن الرئيس في
سعيد بن سيف بن حممد بن سامل، وعاصمة هذا الرئيس جردمانة، جبيم بعدها راء مهملة فدال مهملة 
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فميم فألف فنون فهاء، بليدة صغرية، وهي أشبه بصغار البلدان يف عمان، داخلة يف جبال وادي مذحج، 
د، وجعلوها صندوقاً مغلقاً ملقى بني أودية وادي مسائل وأودية فهي كغاب هلم، وقد استعمروها من جدي

  .الطائيني وحطاط

  نسب بني شمس في اليمن

    

ومن اليمن بعمان بنو مشس، أعين غري مشس األزد، فهم من مشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عمرو 
هل حطاط و وادي و منهم بنو حسن أ. بن اهلميسع بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

ومنهم بنو شرجة بن مشس، والشروج يف خضرا بين دفاع من وادي عندام، وهم مجلة باخلضرا، . بوشر
وهي مركزهم، وليس هلم غريها، وليست هي كلها هلم، بل يشاركهم فيها الفوارس وبنو دفاع وبنو 

كيوميون هم من كيوم وكذلك ال......... ويرأس الشروج الشيخ سرحان بن. رواحة والرواشد وغريهم
بن مشس، والكيوميون متفرقون يف عمان الغربية، من نزوى مغرباً، وبأودية بين غافر، كبين ريام، 

الجتمعهم رئاسة، وال حتيطهم سياسة، وبعضهم يف الباطنة، بالقرب من بلد اخلابورة، يف بلدة يقال هلا 
  .البداية

  نسب طي في عمان

.  جامعة عربية كجامعة هوازن ابن منصور، وكجامعة اليحمد بن محىومن اليمن بعمان قبائل طي، وطي

وطي هو ابن أدد بن بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأبن يشجب ابن يعرب بن 
ومن طي تفرعت قبائل . واسم طي جلهمة، ولقب طياً ألنه أول من طوى البيوت يف العرب. قحطان

ي من عمان غلب عليه الطائيون كماسوف تقف عليه إنشاء اهللا، فسمي عديدة بعمان، فإن اجلانب الشرق
م، وأضيف إليهم، فهم من حوزة مسقط، إىل وادي بوشر مشاالً، إىل أودية قلهات وصور وما إليها 
جنوباً، إىل جعالن، كلها قبائل طي، ومل خيالطهم إال دخيل ناجع إليهم من بعض القرى أيام حروب 

  .نهمالعمانيني فيما بي

  نسب أوالد سعد أمبو علي في طي

ومن اليمن بعمان أوالد سعد أمبو علي، املعروفون بأوالد سعد، يف مسائل، وهم رهط الشيخ الصحايب 
مازن بن غضوبة السعدي، الذي وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخربه شهري يف السري وعند أهل 
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التقييد، ال مبطلق ما يقال هلم اآلن، كذا وجدناهم يف التاريخ، ويكتبون أوالد سعد أمبو علي ذا 
الصكوك، ويف كتب األثر أيضاً، فإن منهم أناساً أخياراً، وفيهم رجال هلم مفام وأعتبار، فهم من سعد بن 

ومنازهلم مسائل، وهم من القدماء ا، وأوالد سعد غري عديدين، . نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي
 يف األصل، ولكنهم جلهل األنساب، وعدم التدوين، وعدم التعيني اختلط حابلهم ولعلهم كانوا كثريين

بنابلهم، وسوف ترى ما يقال فيهم، وآخر أوالد سعد يف أيامنا احلالية الشيخ حممد بن سليمان بن سيف 
  .بن عبد اهللا املشهور يف مسائل بكرمه احلامتي يف أيامه

ن ناصر بن عبد اهللا ألن والدة األمام املذكور بنت ناصر بن ومنهم خال اإلمام اخلليلي الشيخ خلفان ب
عبد اهللا، ومقام أوالد سعد يف هذا العهد بعالية مسائل، والتزال حجرم معروفة م إىل اآلن، وبركات 

  .مازن التزال تراعيهم، ودعوات الرسول عليه الصالة والسالم ما برحت حافة م

مشاسة بن حيان بن مر بن حيان بن ايب بشر بن خطامة بن سعد بن ومازن هو ابن غضوبة بن سبيعة بن 
وعلى الصحيح نعم، . نبهان بن عمرو ابن الغوث بن طي، وهل لنا صحايب آخر غري مازن؟على الشهري ال

  لكن مل يعرف من أي قبائل عمان هو؟ " األستيعاب"أبو شداد املعروف يف عداد الصحابة، ذكره صاحب

  نسب النباهنة في طي

ومن اليمن بعمان النباهنة، الذين بوادي بوشر يف بلدة سنب واحلمام ويف مسائل، خصوصاً مبحلة الدن، 
وليس هم من نباهنة العتيك املقدم ذكرهم، بل من نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي، فهؤالء نباهنة 

  .بهم فافهمأما النباهنة الذين هم ملوك عمان سابقاً، فهم نباهنة األزدوقد مر عليك نس. طي

    يا راكباً بلغن عمراً وإخوته : وقول مازن رمحه اهللا

واسم الصامت عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن . يف شعر ذكره املؤرخون، إمنا أراد به بين الصامت
على خالف يف الرواية، يريد به بين خطامة بن سعد بن نبهان بن " واخوا"أو" واخوته: "وقوله.نبهان

أوالد خطامة حرس وشرح وعرابة، أي فهؤالء أوالد خطامة بن سعد بن :  قال ابن رزيق.الغوث بن طي
وجرير وسامر وصهبان وبطل وعرابة هم يف بلد حدى، أي بكسر احلاء وفتح الدال : نبهان، إىل أن قال

طامة وأما سرح بالسني والراء واحلاءوبالشني املعجمة، وخ: قال. بعدها ياء، هي معروفة ببالد الطائيني
: فمن ولدمها سعيد وراشد وأخزم ووهيب ومعني، قال: باخلاء والطاء بعدها ألف فميم فهاء تأنيث، قال

وأمابنو الصامت فمن : قال. وهم أهل صيا، أي بكسر الصاد املهملة وفتح الياء املثناة من حتت بعدها ألف
صهبان وهادية وأشرف، : تومن بين شرح بن الصام: عمرو بن غامن بن مالك بن سعد بن نبهان، قال

ومنهم أكلب بن يعد بن الصامت بن : وهؤالء كلهم بعمان، أي وكل واحد منهم أبو قبيلة، قال: قال
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. خالد بن معدان، جد قحطبة بن شبيب بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي

بنو أصمع، وسدوس بن أصمع بن : ومن قبائل نبهان سعد ونائل وأما الباقون من ولد سعد فهم: قال
ومنهم خالد بن سدوس بن أصمع بن : قال. عبيد بن نصر بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي

فأكثر أهل عمان بنو سعد األرقم ابن : وحابس بن سعد، قال: قال.عبيد بن نصر بن سعد بن نبهان
وهم أهل بيت بنخل، : قال.عمرو بن أمنارالبعمان بن وهب بن ربيعة بن ظامل بن عمرو بن احلارث ابن 

وهم : ومنهم بنو أقصى أهل كدم من عمان، قال: وينتسبون إىل عمرو بن مسعود بن سرور، قال: قال
ومنهم أهل الكوفة، وهم بنو شيبان بن العتيك، وهم أهل : العيون بن معن بن حجة بن ماء السماء، قال

د بن ملحان، وعامر بن حوسن وامسه األسود وهو من طي وهم بنو يسار بن عبد اهللا بن زي: قال. مسد
  .ومنهم بنو أكلب أيضاً: ويقال من بين سعد بن طي، قال

زيد بن ملحان، فأرى : فأكثر أهل عمان بنو سعد األرقم إىل قوله: مل أفهم قوله من حيث يقول: قلت
بل عن بطون طي، بل عن بطون هنا ختليطاً يف النسب، واضظراباً يف الكالم، فإنه يتكلن عن بطون طي، 

سعد خاصة، فأدخل يف الكالم القبائل األخرى، اليت العالقة هلا بطي أصالً، فما أدري هل هذا غلط منه 
  .أو من النساخ

وكذلك آل فضل : قال. وبنو غسني بن عمرو ابن الغوث بن طي. وبنو وهيب بن عمرو بن ثعل: قال
  . مسائل، عائلة حممد بن سلطان وسعيد بن سلطانوآل فضل بعمان االبة أهل: من طي، قلت

وينو شبل بعمان بادية، ترجع : بنو شبل، قلت": سبائك الذهب"ومن طي أيضاً، على ما يقوله صاحب
ويقال هلم اآلن بنو فليت، : بنو أفلت بطن من طي، قلت: وكذلك قال. إىل زعامة آل صاحل ابن علي

وهم قوم منتشرون بعمان، يف بادية جعالن، : ي، قلتوكذلك آل عيسى بطن من ط: بالتصغري، قال
  .هم بطن يف وهيبة بدو رحل، فهم من طي أيضاً: وكذلك آل مسلم، قلت: قال. كثريون

واحلواسنة هم من حوسن، وهو لقب له، وامسه األسود بن سدوس بن أصمع بن عبيد بن نصر بن سعد 
 يشجب بن عريب بن زيد ابن كهالن بن سبأ بن نبهان بن عمرو ابن الغوث بن طي بن أدد بن زيد بن

  .بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم

واحلواسنة من الرجال الذين يقدر مقامهم، وحيفظ زمامهم، وهلم بلد الغيزين، وهي أهم بلدام، وهلم 
  .بلدة القصف، بالقاف والفاء بينهما صاد مهملة، وهلم بلدة اهلجارى، ووادي احلواسنة

  .هم فرق، منهم اامعة، ومنهم احلوامد كما هم يف بين عمرو فيهم بنو سعيد، وقد سبق الكالم عليهمو

سوامل ليسوا من عمود نسب القبيلة، ويرأسهم األن الشيخ سلطان بن : وأما شيوخهم فهم على ما يقال
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سنة من حسان بن وغلط من قال احلوا. ومن أعيان احلواسنة شوين وأخوته. سيف بن حممد وأبناء عمه
  .وللحواسنة اآلن عند السلطان سعيد بن تيمورمقام، واأليام دول. ثابت، غلطاً بيناً، واجلهل قبيح

  نسب المشارفة في طي

    

. واملشارفة من أشرف بن الصامت بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي

وأهم بلدام تيما، بفتح التاء املثناة من .ال صورواملشارفة باجلانب الشرقي من عمان من خصوص أعم
فوق والياء املثناة من حتت ساكنة بعدها ميم فألف، على وزن سيما، وهلم الرفصة املعروفة، وهي مركز 

قابض على طريق صور املفضي إىل جعالن والشرقية، يف مضيق اجلبال، عليه قالع هلم مبدافعها، إذا 
، طلقوا مدفعيتهم، فيعلم قومهم الذين يف تلك البلدان، فيأتون إليهم جاءهم من ال يقدرون على رده

وفيهم رؤساء منهم، ومل أقف على . مسرعني، فيقبضون الثغور الضيقة على املار، ويتحكمون عليهم
حقيقة بناء هذا الرصد، ما أظن املشارفة وحدهم بنوه، مع أنه طريق القبائل الشرقية بعمان، وطريق 

الخيفى حاهلا، فلعله غين عن أتفاق أيام احلروب العمانية، مث أستمر به الوقت، حىت فض صور، وهي كما 
  .عليه املشارفة بالنواجذ، واهللا أعلم حبقيقة األمر

  نسب الهاديين في طي

ومن اليمن بعمان اهلاديون، فهم من هادية بن شرح بن الصامت بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن 
  . طيعمرو بن الغوث بن

واهلاديون قوم من حطاط، يف بليدات هلم هناك، وهلم بليدة القرم، غريب الوطية، من اجلانب النعشي منها، 
وليسوا كثريين يف العدد، ويرأسهم اآلن الشيخ حارث بن حممد، ومقامه احلايل حباجر حطاط، وهم بني 

  .بكل وادي بنو سعد: أضرام أكفاء، ويف املثل

  نسب أخزم في طي

 اليمن بعمان بنو أخزم بن شرح بن خطامة بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي، وبنو ومن
أخزم أهايل صيا، بكسر الصاد املهملة وفتح الياء املثناة من حتت بعدها ألف، وصيا هذه بلدة طيبة، يف 

  .اجلانب احلطاطي، وا قبائل أخرى، لكن رئاستها لبين أخزم

  . بن سعود بن خلفان، أحد والة حكومة مسقط يف الوقت احلايلويرأسهم اآلن الشيخ سيف



سامل السيايب-إسعاف األعيان يف أنساب أهل عمان 68  

زيد اخليل، : ومن بين ثعل. بنو أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي: ويقال
ما بلغين عن أحد : "الذي قال فيه رسوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال من حديثه الشريف، حيث قال

وبنو ثعل هم الذين يضرب م املثل يف إجادة ". زيد اخلري"، ومساه"ين إال زيد اخليلإال رأيته دون ما بلغ
  .أرمى من ثعل: الرمى، فيقال

  نسب بني تمام أي بنو بوعلي في طي

وبنو ".العقد الفريد"ومن اليمن بعمان بنو بو علي، أهل جعالن، وهم بطن من طي كما ذكرهم صاحب
متام بتاء مفتوحة فميمني بينهما ألف، وهم عمود قبيلة بنو بو علي، وهم عند علماء األنساب من جذمية 

ا عنهم يف العنوان، وبنو بو علي من القبائل املهمة، ذات الشأن يف عمان، كما تكلمن. جرم، بطن منطيء
أكثر قبائل عمان الشرقية عدداً، وأقوامهم عدة، وهلم يف مصاف القبائل العربية العمانية شأن الخيفى، 

وقد قلنا عنهم يف . وتقدير احلكومات هلم معروف غري منكور، ويدعون هلم السيادة على القبائل اجلعالنية
  .العنوان ما يلزم

وهلم فيهم رئاسة فعالة مبعناها احلقيقي، وال مثيل هلم يف قومهم إال . نويرأسهم اآلن آل محودة بن سلطا
واآلن يتوىل رئاستهم مخيس بن حممد بن ناصر . وكل أهل عمان يعرف ذلك. رئاسة النباهنة يف بين ريام

  .بن عبد اهللا بن سامل بن محودة بن سلطان، وابن عمه صاحل بن علي بن عبد اهللا

هم من صلوت بين خروص، نزحوا إىل تلك : من أهل حلم، ويقالوهم، أي آل محودة، صلوت 
األطراف يف القرون الوسطى، فترأسوا على بطون بين متام، من بين بو علي، ومن ألتف إليهم، ودخل يف 
عصبتهم، وسيأيت إنشاء اهللا يف تاريخ عمان، أن الصلوت وبطوناً من بين خروص، اقتتلوا يف بلدة شال، 

 فازم الصلوت، بعدما جتربوا فيها، وطغوا على املارة يف ذلك املكان وبنوا حصناً من وادي بين خروص،
على ذروة جبل يف وسط الوادي، حيث متر الطريق صاعدة إىل البلدان وإىل اجلبل األخضر، يعرف إىل 
اليوم حبصن الصلوت، فاستعان عليهم قومهم بالريامي، وكان الريامي يهوى زواهلم، وكسر شوكتهم، 

خضد قوم، فكبسوهم ليالً، والقوم يف هلوهم، فحل عليهم الدمار، ومل يبق منهم إال قتيل أو جريح أو و
  .وبذلك تفرقوا يف البلدان، وتفصيل هذه احلوادث يف حمله. أسري أو شارد

  نسب بني الم في طي

    

وقد صاروا، هم .الغربيةوهم رجال معدودون، فهم يف قبائل الباطنة من اجلهة . ومن اليمن بعمان بنو الم
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وبنو خالد، أنصاراً لإلمام ناصر بن مرشد رمحه اهللا، وما زال أضداد اإلمام من أهل الغربية يغريون عليهم، 
وناصر بن قطن اهلاليل النهابة من أهل األحساء ال يزال يشن الغارات على . ملناصرم لإلمام املذكور

  .غربية عمان، قتالً وباً وسرقاً

ويذهب إىل األحساء هرباً من ثأر العمانيني، فيأىب يف حني . ب من بين الم، وكم قتل وبوكم أصا
وعمان أمس ليست عمان اليوم، ومن . وكم فسد يف األرض. غرة من القوم، على إبله اليت أعدها للنهب

  .احملال ام احلال، واهللا ويل كل شيء

  نسب آل الريس في طي

م قوم من طي، نزلوا عمان على أثر خروج مالك بن فهم، واحتلوا وه. ومن اليمن بعمان آل الريس
وهم بلدام فسح، بكسر الفاء وسكون السني املهملة بعدها حاء مهملة، وهي . اجلانب الغريب من عمان

وهم هناك يف رهط باسل، وهم زعماء وأعيان معروفون، وآل الريس . من أعمال لوى من اجلهة الشمالية
  .ن بذلك الطرف من عهدهم القدميكثريون، مث عريقو

  نسب الهدادبة

واهلدادبةهم بطن من آل الريس، وهم كثريون يف بلدة فنجا من .وهم قوم من طي على الشائع الشهري
وادي مسائل، ويوجد فريق منهم يف أطراف الشميلية، وهلم السور املعروف بسور اهلدادبة، ويف أفريقيا 

إن قبائل عمان يف زجنبار فروع من عمان، قل ان توجد قبيلة يف عمان، الشرقية، أي زجنبار وتوابعها، ف
إال وقسم منها يف زجنبار، ويرأس اهلدادبة يف فنجا أوالد سعيد بن راشد، واملوجود منهم اآلن سعيد بن 
خلفان بن حممد بن سليمان، واهلدادبة يرجحون بفنجا إذا ووزن بني قبائلها، ورئاستهم تشمل نصف 

صف الثاين ترجع رئاسته إىل الفوارس، وزعيمهم اآلن الشيخ منصور بن ناصر بن حممد بن فنجا والن
وينوب عن منصور . سيف، أحد القضاة برتوى، منذ عهد اإلمام حممد بن عبد اهللا اخلليلي رمحه اهللا

ور املذكور يف رئاسة الفوارس بفنجا ولده حممد، هكذا وصلين رمسياً من حكومة السلطان سعيد بن تيم
  .أيام كنت والياً على بدبد، ألن فنجا من أعماهلا

  نسب بني نهد في اليمن

ومن اليمن بعمان بنو د بن زيد بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة، على اختالف يف قضاعة كما 
ويوجد بعضهم يف بدو عمان، ومنازل . وبنو د بن زيد موجودون يف عمان، بالباطنة منها. عرفته
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وكانوا العريقني ببلدة بعد، بفتح الباء املوحدة وسكون العني املهملة بعدها دال مهملة، . جلرداءباديتهم ا
ولعل . ويوجد فريق منهم يف جامعة آل املسيب". تردك بعد يا النهدى: "حىت قيل يف األمثال العمانية

  : شاعر العرب ابن عدمي البهالين إليهم يشري يف قوله

 .وزعيم القوم زهران قضاعة  وأين نار الوغى آل المسيب من

: وزهران املشار اليه هو حمسن بن زهران، زعيم آل املسيب، كان يسميه السلطان فيصل بن تركي

حىت شاع ذلك عند الزعماء، ومصداقه أن زهران والد حمسن هذا كان غري موجود أيام يقول " زهران"
قط، إذ الشاعر هذه القصيدة، بل املوجود هو حمسن بن زهران، وهو الذي هرب من اإلمام سامل إىل مس

وكان شاعر العرب رأى هذه القبيلة فظن أن نسب الكل . كان من أنصارها، حىت أنتهت أيام ذلك اإلمام
قضاعة فعلقهم عليه، أو أنه وجد يف سري العرب ما يدل على ما قال، وكل يقفو ما علم، وإال فبنو 

 وقد أوردنا لك ذلك ".املؤمتن"املسيب على شهري نسابة أهل عمان أم من وائل، كما يقول صاحب 
الصعق الذي يعرفه كل أحد، وهو جشم بن : ومن بين د بن زيد . مسلسالً إىل وائل والعلم عند اهللا

  .عمرو بن سعد، وكان سيد د يف زمانه

وبنو د يف أرض اليمن وحضرموت كثريون، واحلقيقة أن اليمانية بعمان أغلبها من أرض اليمن 
  .د العرب األخرىوحضرموت، إال قيالً من بال

  نسب بني حرب في همدان

وهم بنو حرب بن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل . ومن اليمن بعمان احلربيون
  .بن جشم بن خريان بن نوف بن مهدان، وبقية نسب مهدان معروف

ن ال متعددون، فإن اخل، ومنهم أفراد بعمان مترددو..وبنو حرب وهم احلربيون": العقد الفريد"قال يف
ومن احلربيني قوم بعالية . بعض القبائل تزيد سنوياً، وبعضها تنقص سنوياً، وبعضها تستمر على حاهلا

  .مسائل يعرفهم أهلها

  نسب بني حضرموت في عمان

    

ومن اليمن بعمان بنو حضرموت بن عمر بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث 
قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن بن حيدان بن 

احلضارم والواحد حضرمي، ولعل بين حضرم الذين بعمان املدعى نسبهم من عبس : ويقال هلم. قحطان
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  .هم من حضرموت هذا، فإن احلضارم اليزالون كثريي األتصال بعمان واألختالط بأهلها وسكوم فيها

نتسام إىل حضرم يف عبس، فإنا ال جنده يف شيء من كتب األنساب العمانية، وال يف الكتب وأما أ
األخرى لبقية علماء النسب يف العرب، أن بطناً أو فخذاً أو فصيلة يف عبس تعرف ذا النسب، واهللا 

. ومن احملتمل أن يكون بعمان بنو حضرم يف عمان من عبس، وبنو حضرموت يف عمان أيضاً. أعلم

واحلضارم يعدون عمان بلدهم الذي يعتاضون به عن بالدهم يف القدمي واحلديث، ومن يطلع على السري 
اإلمام احلضرمي وتردده على عمان، وتردد العمانيني على اليمن يف أيامه، ويف : يدرك ذلك صرحياً، ومنه

  .واألمر هللا عز وجل. أيام بقية األئمة

  نسب الجهاور بعمان في اليمن

 اليمن بعمان اجلهاور، وهم قبيلة البأس ا، وهلم وادي احليال، بكسر احلاء املهملة بعدها ياء مثناة ومن
وبيدهم اآلن حصن املربح من حصون الظاهرة ومنهم آل يداع، وهلم بلدة . من حتت بعدها ألف فالم

هم من قبائل بدت بباء موحدة ودال مهملة وتاء مثناة من فوق، وبليدات أخرى، وهلم رؤساء كغري
  .وهم من مغاوير الرجال املعدودين، ورئيسهم علي بن محود اجلهوري. عمان

  نسب بني عرابة في طي

ومن اليمن بعمان بنو عرابة، وهم من عرابة بن شرح بن خطامة بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث 
يس كذلك، وإمنا الصحيح ورمبا اشتبه على بعض الناس نسبهم، فيظنهم من عرابة األوسي، ول. بن طي

وعرابة يف طي معروفة النسب، مشهورة األصل، وهم قوم يف اجلانب الشرقي من . هذا الذي أوردناه لك
  .بالد الطائيني املشهورة، ويعتصبون اآلن لقبيلة الرحبيني من مهدان، وليسوا منهم

  نسب بني وهيب في طي

وبنو . ابن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيومن اليمن بعمان بنو وهيب بن شرح بن خطامة بن سعد
وهيب قوم هلم األكثرية يف حطاط، وهلم بلدة احلاجر، منن أفخر بلدان حطاط، وتتصل بلدام إىل قربات 

وإىل بلدة روى، ثغر مدينة املطرح، ومسقط، ولعلهم هم الذين عمروا مسقط، وهو الظاهر، كسائر 
ويف بين وهيب .ن بن مشس بن وائل بن الغوث بن قطنالساحل الشرقي، ويشاركهم يف ذلك بنو حس

وزعيمهم احلايل . كرم معروف، وهم عدد يف حطاط، وهلم رئاسة مازالت يتداوهلا زعماء هلم حىت اآلن
حممد بن سامل بن خلفان، املقيم موظفاً يف حكومة مسقط، وكان بنو وهيب شعرة يراها كل أحد يف 
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نو بطاش وراموا قطعها، ولكن األيام يداوهلا اهللا عز وجل بني الطرف احلطاطي، حىت أخذ من أصلها ب
  .عباده، والبغي يصرع راكبه، والقوي يضعف به، واهللا أمر هو بالغه

  .سليمان بن حممد، املوجود مبسقط وذووه: ومن أعيان بين وهيب

  نسب بني حسن في عمان

 عمرو بن اهلميسع بن محري بن سبأ ومن اليمن بعمان بنو حسن بن مشس بن وايل بن الغوث ابن قطن بن
وبنو حسن يف أطراف حطاط من رأس بو داود على الساحل، حىت .بن يشجب بن يعرب بن قحطان

غربة بوشر، وعندهم يف ذلك وثائق تارخيية من عهد ملوك بين نبهان، وهلم أحواز معروفة، حسب 
 وبني آل املسيب يف األحواز، وهلم أصطالح أهل الساحل، وهلم يف الداخل إىل وادي قشة، الفاصل بينهم

يف العصور األخرية رئاسة وادي بوشر، على من فيه من القبائل، من نبهاين ورقادي ومتتمي، وغريهم من 
وما زالت زعامتهم تضعف، فتنتقل من بيت إىل آخر حىت اآلن، يرومها . سكان الوادي املذكور

  .هم، وكلهم يقول أنامتعددون، ويدعيها كثريون، ومل تكن رمسية لواحد من

ويوجد منهم فريق بوادي عندام، ببلدة الغريني، حىت راحوا منها هم وآل املسيب، وحلت بنو رواحة حمل 
  .الفئتني، وتلك األيام نداوهلا بني الناس

  نسب بني عمر أهل اللجيلة في طي

    

. عمرو بن الغوث بن طيوبنو عمر أهل اللجيلة من وادي مسائل، وأهل وادي الطائيني، هم من عمر بن 

وليسوا من بين عمر أهل الغربية، الذين سبق كالمنا عليهم يف مشال عمان، وإمنا أولئك من عمر بن عامر 
بن صعصعة، وكثرياً ما تشتبه االنساب على الناس، فيخلطون فيها احلابل بالنابل، والغث بالسمني، 

 تدوين األصول وحفظ األنساب يف الوثائق وذلك لعدم.. واألصل بالفرع، واليمين بالرتاري، وهكذا
  .التارخيية ونشرها، ليطلع عليها اخللف بعد السلف، والصغري بعد الكبري

  نسب النعب في قضاعة

ومن اليمن بعمان النعب، وهم قوم من قضاعة، وهلم بلدة الألجال من أعمال خنل، الواقعة بني الطو 
  .ووادي املعاول

سعيد حممد بن سعيد الكدمي، أحد اعالم املذهب بعمان، وأكرب علمائها أهل ومنهم األئمة االعالم، أبو 
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  .التحقيق فيها

ومنهم أيضاً بنو النظر أهل مسايل، من قدماء أهلها، وهم رهط اإلمام أيب بكر أمحد بن سليمان، صاحب 
مان يف زمانه، الدعائم بن عبد اهللا بن أمحد بن اخلضر بن سليمان، واخلضر هذا أحد العلماء األكابر بع

ولبين النظر .وعبد اهللا بن أمحد جد أمحد بن سليمان كان قاضي القضاة بدما، وله مؤلفات مهمة يف الفقه
ولكنهم انقرضوا عن آخرهم، واهللا أعلم بسبب .مقامات معروفة يف مسائل، وهلم فيها شهرة عالية

  .انقراضهم، وهذه قبورهم يف البساتني اليت كانت هلم

و مداد، وهم أيضاً بيت علم بعمان، خرج منهم علماء املسلمني، وفقهاء امللة والدين، ومن النعب بن
  .والناس معادن، واهللا يؤيت فضله من يشاء

وفيهم من أعيان الرجال أناس . والنعب اآلن منضمون حتت رئاسة آل معولة بن مشس بكل معانيها
ويوجد اآلن من قبيلة النعب أناس .  أخوةويف بعض كتب األنساب أن ناعباً ورياماً وداهناً. معروفون

  .كثريون بناحية كدم يف احلمراء والقرية وذات خيل والعارض والقلعة وغمر وبالد سيت

ويف بعضها اشارات . اشتمل هذا الكتاب على ثالثني ومائة قبيلة من قبائل عمان الرتارية واليمانية: تنبيه
دم األطلع على األصول وال على ما يدل على شيء من إىل قبائل اخرى من عمان مل يأت تفصيلها، لع

  .أحواهلا
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