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 في العصر المملوكي السكاني للقبائل العربية في مصر  توزيع  ال

 فتحي سالم حميدي اللهيبي  مناهل أحمد محمود الجريسي  

 جامعة الموصل/ كلية التربية األساسية / قسم التاريخ

 (12/9/2021، قبل للنشر 15/7/2021قدم للنشر ) 

 الملخص  
يرجع استقرار القبائل العربية في مصرر ممرها ا ىلرص  صرر مرا إلسرل اوسرداد ماذهاهل جرات ال  ررال فري 
العصرررار اوسررردمية ا ترررها م  تفر رررر مصرررر فررري العصرررر الرامرررهاد مررررمرام  العصرررر ا مررراا مال باسررري مبق ررر  جرررات 

ة الااطإيررة ما يابيررة ف  رراد ال  رررال ممررتإرى ىلررص مصررر   ررص الرررها مررا اااصررال ا  ررا ال باسرر  ا ا ررر  يرراا الهملرر
م نهما إلام  الهملة الإإ اكية   ص ااقاض ا ياب  ا كاا  القبائل إله أخال مضع ا الطسيعري فري ا سرتقرار اًررام 

ا( م يرراا الهملررة 1250جررر 648لطررام مررهى ج ر  رراد ممررع  ررالي  رر  الررهيا ايبرري لعرررن المرر طنة فرري مصررر سررنة  
القبائل  نهلع ضهجا في مناطق مصر الإخت اةد ألا ا  هل الإإاليي أهررا    الإإ اكية  هأل الثارال العربية ل ات

 ررا الررسده مال أج  ررا األارر   ا ااررق  فنإ ررا جرراا مررا ااايررةد م رره  ا مإاليرري رإل ررق   اررق ل ررا فرري انررا الررسده 
ما في مسع ا مأج  ا ا ارار ما اااية أخرىد فكاا  جات الثارال مرهى فعل المدط ا الإإاليي     ا مبال ا كل 

ل قضرررا    رررص جرررر   الثررراار مهمرجرررا فررري  ن  رررر الخارطرررة المرررنااية ل رررات القبائرررل فررري مصرررر  إرررا كااررر    يررر  فررري 
العصار الما قة مبإاجب جات التن رال ساف اتفهث  ا مناطق  اذ ع ا كل   ص اهى كي يتضح ل قارئ الكرر ا 

 .ف ا األاهاث المياسية
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Abstract  

 The stability of the Arab tribes in Egypt and its cities dates back to the pre-

Islamic era, and these migrations increased in the Islamic eras, starting with the 

liberation of Egypt in the Rashidun era, passing through the Umayyad and Abbasid 

eras. These migrations remained continuous to Egypt despite their separation from the 

Abbasids after the establishment of the Fatimid and Ayyubid states in it. Furthermore, 

when the Mamluk state was established on the ruins of the Ayyubids, the tribes had 

taken their natural position in stability due to the long period of their migration, and 

with Izz al-Din Aybak assuming the throne of the Sultanate in Egypt in a year ( 648 

AH / 1250 AD) and the establishment of the Mamluk state. The Arab revolutions of 

these tribes began to break out against them in the various regions of Egypt, because 

they considered the Mamluks to be strangers to the country and that their original 

people were deserving of this rule on the one hand. They were considered slaves who 

had no right to rule the country and its free people on the other hand, so it was these 

revolutions and the reaction of the Mamluk sultans to them and their efforts which 

eliminate these revolutionaries and their role in changing the population map of these 

tribes in Egypt from what it was in previous ages. According to these changes, the 

study talks about their areas of distribution separately, in order to make it clear to the 

honorable reader to understand the political events. 
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 :في العصر المملوكي  توزيع القبائل في الوجه القبلي -1

 :(1)قوص -أ

 :الكنزأوالد  -1

 رجع أاام أم ه الكن  ىلص ربيعرة  را ار ار  را معره  را  رهاالد مإلره اسرتاطناا األراضري 
فررري الصرررع ه الإصرررراد مكررراااا ين لرررال اليإامرررة إلسرررل ملررريد مجررراجرما ىلرررص أرض مصرررر فررري خدفرررة 

شرررما فرري منرراطق مخت اررة مررا مصرررد ا ( فرري أ ررهاه كس رررى ماات1377جررر  779الإتاكررل   ررص    
كإررا اسررتقرل طائاررة مررن ا فرري أ ررالي الصررع ه األ  ررصد مكرراااا امررننال فرري   ررال مررا الشررعر فرري 
 رار  ا ال نابية مأمهيت اد مإله   اما ملي مرع هرارال الب رة التري كاار   شرن ا   رص القررى الشرر ية 

  ال الإاإلررا البطررالي لقس  ررة مررا همل ااقطررامد مإررا ألفررق   ررا اضرررار كس رررى أهل ىلررص خرا  رراد ى
ربيعررة كررال لرر  همر كس ررر فرري ىاقرراف جررات النررارال اتررص كارراجا  ررا جررات الإنرراطقد فاسررتقرما ف  ررا 

 .(2 ماهث اختدط فيإا   ن ا م  مج كث ر ما  ني ربيعة ما الب ة

مسررإااا   ررراا ا سرررا امرربة ىلرررص جرررهجا اررااب النارررام فررري العصررر الاررراطإي الإ قرررب  ننررر  
الهملررة م ررل الكنرراذ أاررفا  ااررام فرري جنررا  مصررر اتررص إلضررص   رر  ا العرراهم  ررا أ ررا  نررر  ررا 

 .(3 ا(1175جر  570أيا  سنة  

ا( ى  1175جررر 570 عرره جرر  إت ا فرري سررنة   (4 مإلرره اامررفب  نررا كنرر  الهملررة مررا اسرراال
لة ضره ا رهائ ا اا ا  اهما ىلص الً ار مرى أخرى في العصر الإإ اكي مكاااا جات الإرى  ااام ل هم 

-684ا( إلام  اإ ة  منر ة في مصر لتأهيب سرإامال م ري النابرة  1288جر 686فاي سنة  
ا( لخرمج   ا طا ة الم طال الإنصار إلدممل مإلره خرجراا أم ه الكنر  1293-1286جر   691

. ىم سررارل العمرراكر  ر رره النابررة   ررص مفاما  ررا   ررص السررر (5 مررع القبائررل الترري خرجرر  مررع الفإ ررة
كنا( مإما  رسل متإ ي النابة إله  إلت ا فه ر ل را م ري النابرة من رهى  إنرا 44امام مااهام  إمافة  ي

 .(6 ف  ا ما ألقا  القبض   ص أم ه الكن  ماسرجا جإيعام 
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 :والبهنسااالشمونيين    -ب

 فزارة: -1

مجا  نا ف ارى  ا م يال  ا  غيض  ا ر ث  را هطارال  را سرعه  را  ريي  را  ر دل  را 
مضر  ا ا ار  ا معه  ا  هاال مسرإي فر ارى ماسرإ   إررم ألل سرعه  را م يرال اخرات فر ر   ررت 
مكاا     ف رى فمإي ف ارىد م نقما  نا ف ارى ىلص خإمة افخام جا:  نا  ها مسعه ممإخ ممراذل 

د مإم (7 العشرررا مبنررا  رراا  مكررال فرري جررات الرربطا جإا ررة مررا الع إررا  ما ئإررة م ررالاد ممررن ا  نررا
د (8 كاارر  منرراذل ا  ن رره مماها القرررى  ررا  ارإلرراا فن لرراا  صررع ه مصررر مضرراااي القرراجرى فرري إل  ررا  

 .(9 مما اال ا مفي الإنطقة الااإلعة ما   ا  رإلة مطرا  ي مالإنر  األإلصص

مرراذل م رررها ممررإخ م ررالا ممررررى مرممرري مفرر  ا اقرررام  مكررال لارر ارى  ررهه مرررا األم ه مجررا
 الشا ر:

 فزززززززارة عيزززززز  العززززززز والعززززززز فززززززيه 
 لهززا العزززة القعسززاس والذسزز  الزز  

 

 فزارة قيس حس  قيس نضلها 
 (10 عنززززاي لقززززيس فززززي القزززز    رجالهززززا

 

مأا  ها  ا ف ارى اص رى  ن  جشا  ا معام رة  را  نرر  را جرااذل أمرا مراذل ممررى مرمري 
م الا مام ا منالة  ن  جشا  ا  نرر  را اس رب  را  ن ربد ىم كراااا اعرفرال   را لراا فر ا ا ممإخ  

 .(11 أ نا  خالة مكال لعها  ا ف ارى  ع بة

مف ارى إلس  ة  يمية كاا  خ ياة لسني جدم منا  هااة  كا رجا مجي  ترألا مرا  رهى  شرائر 
ت القبائرررل  اسرررا فررر ارى فررري القررررمل مثرررل هار اامررره مبنرررا جررررار مال  اهارررة مالشرررنالإة مإلررره  رفررر  جرررا 

الإاضية أما اآلل فقره ىااررط  قرهجا  عره كسرر ا رهاهجا. فصرارل مارهال إلس يرة مناصر ة  مرإص كرل 
 مااهى من ا  اسإ ا الخاص مكاا  معًا  شن دل ال يش الإإ اكي  تكال ما أ نائ ا.

 

 الجيزة: -ج
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 عنو ع  : -1

مجا  نا  ها  ا كعب  را لررا  را هالرب  را ف رر مجرا إلر شري مالنمربة ىلرص  رها ممرا 
مجرا  إرر  را الخطرا   را اا رل  (  ها العإر ال مجا  نا ام ر الإرمن ا  إرر  را الخطرا  

 .(12  ا  سه الع ى  ا رباح  ا  سه    ا إلرط  ا رذاح  ا  ها

مإلرره مفرره مررا  نرري  ررها جإا ررة ىلررص الررهاار الإصررر ة فرري مذارى الصررالح طدئررع  ررا رذ رري 
ممقرهم ا خ را  ( ا( مذ ر الااطإ  ا ممن ا رجام ما  ني  إرر  را الخطرا  1154جر 549 

 ا اصر العإرا ماا ا لقاا ما الصالح طدئع  ا رذ ي مافر ا كراا ما لراا  السرلمرا مرا سرااال 
 د مما  ني  ها ا هاه كس رى استاطن  أرض الف اذ.(13 األ إام النربية

مما  نري  رها  إررم  را جنرهم  را مر بال  را سر يال مبنرا  رها كراااا اجرل لررا ا ررا  
 .(14 مهإلة اخد  ال استنناا مفاا مال افتقرما الفاا

ا ( فرري   رره المرر طال إلايتبرراا م  ررص الرررها ال 1469جررر 874مإلرره  ررار  نررا  ررها  رراا  
. مبنررا (15   األمضررام ا إلتصرراهاة فرر ل م ررهجارجا الإإاليرري إلررا  اا  ررار  ا  ررالعنا ررار  ا  رجررع لمررا 

 .(16  ها مبنا سيف ام إا ما فهاج اسإ ا    ب  ن   ابال  ا س يا  ا رجال  ا فهاج

 العزالة:  عرب -2

مجرررا اررري مرررا العرررر  كررراااا اقطنرررال فررري منطقرررة ال  ررر ى مإلررره  رررارل  ربرررال الع الرررة   رررص 
ا( مإررا يركرره اا ررا كرراااا امررننال البف رررى ففررارب ا 1498جررر 904 ررالبف رى فرري  رراا   (17 الكشرراف

الكامررررا ماكررررل   ررررا مإررررا اضررررطرجا ىلررررص ال ررررر  م اج رررراا مررررا خ ررررا ال سررررل األاإررررر  ررررا ا لرررراا 
مامتبناا مع إلاى ما الإإاليي الم طااية مإلتل ما الإإاليي المر طااية افرا خإمر ا   (18  الإ يصرى

ملررري مرررا الن إرررال مالعس ررره مجررررح األم رررر إلإرمإررران را  اابرررة النرررا  فررري  مإ اكرررام مإلترررل مرررا مثرررل
 .(19 مج  

ا( فرري   رره المرر طال ا مرررف إلااصررات النررارا خرجرر  اإ ررة 1512جررر 918مفرري  رراا  
 مررنر ة مررا الإإاليرري ىلررص الصررع ه م رراهل  عرره ا ررهاا  إاايررة مررا  ررر  الع الررة مإلرره كاارر   ررارال 
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ن ا سررسبام فرري ال  رر    الررة مإلارراا مرع الإإاليرري ماإلاررام اخت ررا   الرة مااتقرراا الإإاليرري ال راكمرة مرر
 ا ماإلا  قية القبائل العربيرةد ىم رفضراا التعرامل مرع الإإاليري ضره العثإراا  ا مارامم المر طال 
طامال  اا اسرتإالة  رر  الع الرة ىلرص جاابر د ى  اا را رفضراا ا اضرإاا ىلير   ف رة  رها م راإل ا 

د م سرريإا ال طامررال  رراا إلرررا  ا  رررا  مفضرر  ا (20 العثإرراا  ا مررا إلررهر  ا   ررص ا اتصررار   ررص
  رص أ نرا  القبائررل العربيرةد  عره ال كاارر   ن ري ارمرة الإإ كررة م س رهل  ا  ررا    هلررة  مرسب لإررا 

 .(21 مإلع ل ا في الإ يصرى
 

 هوارة: -3

مجررا  طررا مررا امذ ررع  ررا يررااي  ررا ارررى  ررا مجيرري  ررا مرراههش  ررا  ررر  ررا  ررهاال  ررا 
 .() 22 ا ااا  ا ااح كنعال  

ىلررص  (23 م تناسررب  طررال جرراارى كإررا  نمررب العررر  مااررل هاارجررا فرري اخررر   إررل سررال(
طرا  يد  ا إلها طائاة من ا ىلص مصر م ركاا  ده البف ررى مم كاجرا مرا إلسرل المر طال جراارى التري 

ا( ىم 1380جرر 782 سده الصع ه أار ل ا ف  را الًراجر  رإلرا   عره ماإلعرة  رهر  را سردا فري سرنة  
ر الإررامرال اه   جات الااإلعة اتي ة ل خ ل في أج  ى اوهارى الإإ اكية مااصراف الفناا ىلص  ه  

ضرره  عضرر ا الرربعضد مكررال مالرري البف رررى جررا اارره الإشررارك ا فرري جررات ا ضررطرا ال مالاررتا الترري 
 .(24 اه   في القاجرى مس تا التاص ل  ا جات الااإلعة  الاصل الخاص  الثارال العربية

 رجرررع جررراارى فررري أارررال ا ىلرررص  رررر  الررريإا فترررارى اقالرررال اا رررا مرررا  ام رررة اارررهى  طرررال 
إلضررا ة م ررارى اقالررال اا ررا مررا ملرره الإمررار  ررا امررر   ررا كنررهتد فررالقام األاررح أا ررا مررا ملرره 
الإمار  ا أمر   ا كنهىد مااتشرما في مماكن ا في مصر ال  ر ى ماوسرننهر ة هربرام ىلرص العقبرة 

إله إلاا امرجا مامته  أس ا مكثر جإع ا اتص ااتشرما في الاج  القس ي فيإرا  ر ا الكس رى في  رإلة م 
 .(25 إلاص ىلص أ إام الس نمام ة ماإلطعاا من ا ا إلطا ال ماارل ل ا ا مرى في  ده اخيا

ما مرى اآلل من ا في   ت ا األمم  نا  إر مفإه ماخااا  ممناذل ا   رجا ممنشاى أخإريا 
اال ما القس ة ىلص آخر  ده ا مإاا  ا في الاج  البفررا مالثرااي أم ه هر رب مامرجا اافا ىلص اس
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مب هجا الس نمص ممناذل ا هجرمط مما اال ا أما الاج  البفرا ف ل ا مررى مرن ا فري خإمرة ا إرام 
 .(26 العإل األمم الشر ية الثااي الإنافية مالثالث النربية مالرا ع البف رى مالخامي  رإلة

ما ال جاارى كاا   إثل معًا القبائل الإنخرطة في جريش مصرر الإإ راكي   م  ص الرها
ا(    امررة يررااي  ررا  إررر  مررسب سياسررة 1477جررر 882ى  اا ررا  ررارما   ررص الإإاليرري فرري سررنة  

الإإاليررري التعمررر ية   ررراج اد التررري أهل ىلرررص  يررراا  بائرررل  رررر  جررراارى  ثرررارى  نيارررةد إلت ررراا خدل رررا 
 .(27 م إا ة ما ال نه الإإ اكي

مم ا رررة ملاا رررة ى  ال األخ رررر  ا أسرررتق تاد  (28 ممرررا  بائرررل جررراارى األخررررى ك ررردل مم   رررة
 .(29 مجاجر ا ما  ده جاارى ىلص  رإلة

 :في العصر المملوكي توزيع القبائل العربية في الوجه البحري  -2

 الشرقية: -أ

 عنو حرام:قبيلة   -1

إلس  رة جرااا القفطاايرة ماسرا جرهجا  رامر مجا  نا اراا  ا جااا  ا  ها مجا ما  طال 
 ا  ها  ا الفرث ا ا مررى  را اهه ا را ذ ره  را اشر ب  را  ر رب  را ذ ره  را ك ردل مجرا اخراى 

 .(30 لخا

م نتإي ىلص اراا أفخام م شائر  ربية متعرههى مرن ا  نرا ارسرى  را اصرر  را هطارال  را 
ا ارراا ا ررا ارااا مالرري  نرري سرعه  ررا اارا   ررا ارراا  ررا جررااا مإل رل ا ررا هرنا  ررا هطارال مالرري  رر

اسرى مال إلس  ة  ني اراا القاطنة  إصر ما الخ رجد مجا  نرا ارراا  را كعرب  را هرنا  را كعرب 
 ررا سرر إص  ررا سررعه  ررا   رري  ررا أسرره  ررا مررارهى  ررا    رر   ررا جشررا  ررا الخرر رجد مبنررا ايررة مبنررا 

 ا تة امتقرمل  م يال مجا امتال من ا مشااخ مإلضاى مفق ا  مكاااا  ر  رال لا  كا ل ا منطقة
 .(31   ا

ا( ىم اا ررا  ررارما ىلررص جااررب 1471جررر 876لقرره كررال لسنرري اررراا همر كس ررر فرري  ررارى سررنة  
القبائرل العربيررة التري  ررارل   رص المرر طال إلايتبرراا فري منطقررة الشرر ية مملرري ألل إلايتبراا امررر فرري 
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اا  طر قررة ا(  ا تقررام  ررهه مررا امررقيا  العررر  مااررهر ضررهجا اانرراا  او رره 1467جررر 872سررنة  
د فكررال  عضرر ا ينتإرري ىلررص  نرري اررراا مبنرري سررعه مبنرري مائررل  الشررر ية لرراا  ررارل  ررر  (32  اسرري 

الشر ية   ص الم طال مانامت د ما اجل اجبارت   ص النا  جات ا انااد التي  همجا جائرى  فق 
 .(33 أ نا جا

 

 قبيلة عني العائ : -2

د مكررال لسنرري العائررا (34 القفطاايررة م نبمررال ىلررص العائررا مجررا  طررا مررا  طررال إلس  ررة جررااا 
منراطق معرمفرة امرتاطنال   را  قرع فيإرا  ر ا   سريي فري مصرر م قبرة اي رة ىلرص الكرر  مرا ااايرة 

 .(35 ف مط ا مماإلع جات األماكا مالف يج اتص اصل العقبة     ا

 ا مية  را خس رب  تكال إلس  ة  ني العائا ما  هى  طال من ا  ني ذهاه  ا  ع ة  ا ذ ه 
 ا إلرظ  ا اا هى  ا  س ه  ا كعب  ا   ي  ا سعه  ا ااامة  ا  طاال  ا سعه  ا ااا   را 
اررراا  ررا جررااا مكررال إلمررإام مررن ا امررنا فرري  ررده الشرراا ممررن ا ذ رره منرراى  ررا امضرري  ررا ااررا   ررا 

لشر يةد ى  د م  ص الرها ما ال  ني  ائا ما البطال الكس رى ل ااا في منطقة ا(36 اراا  ا جااا
اا ررا لررا  كررا معرمفررة لكث ررر ا مررا  ررر  مصرررد مربإررا يرجررع ملرري ىلررص  شررتت ا فرري منرراطق مصررر 
 فررر  ممرررإيال  هيرررهى كااررر   ط رررق   رررص إلمرررا مرررن اد ممثرررام ملررري مرررن ا  الهإل  يرررة  إررررم مذج رررر 
مالفض ن  ا مرهالة ما اامهى مالفإاراة مجا  نا اإهال مفي ذج ر جرر    نري  رر ا مبنري مرس ب 

ي  سه الراإا مبني مالي مبني  س ه مبني  سه القاا مبنا ماكر مبنا اما مبنا سرإال مجرا مبن
 .(37 يترامهمل في أسإا   عض البطال 

مما ذ إا   ائا في العصر الإإ اكي الشيخ مفإه  ا عيمرصد الراا يرجرع ىلير  الاضرل 
  ير  م إا رة  جرر(  عره ال  ر مر778ه764في ى اهى الم طال ا مرف م بال ىلرص الفنرا سرنة  

ما امرا  الإإاليي ى  أل جات الخطة لرا انترب ل را الن راح  مرسب معارضرة ااره األمررا  مرا افرراه 
اامررية المرر طال. مإلرره إلا ررل مفإرره  ررا عيمررص مرريخ العائررا المرر طال مرر بال  عرره مرررامرى خ عرر  مررا 
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نر م  تإرع الفنا مإلام ل  اخا  ما اج   ي ما العقبة ىلص هر ىد فتقريا   را اترص  مرامع  ري العمر
 .(38   يي العر  م رجع ىلص القاجرى م أخا الإ ي  الميف

 قبيلة عنو سع : -3

مجا  نا سعه  ا اراا  ا جرااا مإلره اسرتاطناا فري منطقرة الشرر ية فري الاجر  البفررا مإلره 
  إصر المعاه الخإمة ما  نا جااا ماخت    عض ا  البعض اآلخر مجا: ىجتإع

  نا سعه  ا ااا   ا اراا  ا جااا. -1

 نررا سررعه  ررا مالرري  ررا فر رره  ررا اإلصررص  ررا سررعه ا ررا أاررا   ررا اررراا ماليرر   نمررب اكثررر  -2
 المعاهي ا.

  نا سعه  ا مالي  ا اراا  ا جااا. -3

 مالي  ا اراا  ا جااا. نا سعه  ا أسامة  ا  سيي  ا هطاال  ا سعه  ا  -4

 .(39  نا سعه  ا مالي  ا اإلصص  ا سعه  ا ااا   ا اراا  ا جااا -5

 نتإي جر   المعاه الخإمة لسني سرعه  را جرااا ا رث اخت طر  مرع  عضر ا الربعض فري 
مل ررا مرر ارم مممرراكا ممأكرررل  (40 الإنرراطق المررننية فرري مصرررد مكاارر  اكثررر مشررااخ الررسده مررن ا

ممرن ا  نرا  سره الًراجر ماجرل  رجإتران  (42 ىلرص ذف ترا    (41 مفماهجا كثر مممرنن ا فري منيرة هإرر
مبنررا مررا  مبنررا الضررس ب مبنررا ال  رره مبنررا الال رره مبنررا اررسرى  ررا اصرررى  ررا هطاررال  ررا سررعه  ررا 

 .(43 ااا  مبنا جاما م دل

مذ رر العاضرها الاراطإي آخرر الخ ارا  ا( 1162جرر 558مما  نا سا ه مرامر المرعها  
ا( م رررالص الفنررا  عرررهت الناارررر 1172جرررر 564العس ررهي ا  إصررررد مالررراا  ررافص فررري القررراجرى سررنة  

ادح الهيا ياسا  ا أيا   نه هخال   صفبة  إ  اسه الهيا م ركات ىلص مصر ل هفام  ن را 
 .(44 اماا الخطر الص  سي

مائررل العربيررةد ماسررتإرل العررهامى مالشررفنا  مإلرره هخ رر   نرري سررعه فرري ارررام مررع إلس  ررة  نرري 
ممإلع    ن إا الاإلرائع التري إلترل ف  را ا رهاه كس ررى مرا الطررف ا ك   إراد ىم كاار  ممراكن ا متقاربرة 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), 

(2022) 

 

432 

 

في ضاااي القاجرى ىلص أطراف الشرر يةد مكاار  إلررارى  نري سرعه  هإلرهم  ممن را  هإلرهم  مهمرر   
 .(45 استقر ا منية هإر ىلص ر ا امل  ة مفي مقهم  ا أم ه فضل مالمداإة الايا 

 

 عنو وائل:قبيلة   -4

مجا  نا مائل  ا  اف  ا  ن ب  ا سدمال  ا  عل  ا  إرم  ا الناث مجا  طا مرا 
 .(46  طال إلس  ة طي القفطااية ممن ا  إرم  ا  ها الاا مهاُ  امرؤ القيي  ا ا ر

مما مائل أاضام  نا مائل  ا إلاس   ا جنرب  را اإلصرص  را ه إري ممرا مائرل  نرر  ن رب 
مما  ن ب  را مائرل ك  رب  را مائرل الراا إلت ر  جمرا  مأارهلع   مرسب  الفرر  الإعرمفرة  البمرا  
التي استإرل أربع ا سنة مما  ن ب اإلااا   رم مبصرى مبالقر ت ا مما  نر اإلااا ممن ا  نر  ا 

 .(47  نا م بال  ا  ع بة  ا  نا ة  ا اعب  ا   ي  ا  نر مائل م بال مجا

مالنمررربة ىلرررص  ن رررب  ن سررري مكرررال لتن رررب مرررا الالررره هرررنا ماألم  م إررررال مكااررر  هارررارجا 
 .(48  ال   رى الارا ية    ال سن ار ماص س ا م عرف هاارجا هاار ربيعة

ا(  رجرررع ألسررربا  1496جرررر  902مإلررره مإلعررر   ررر ا مائرررل مبنررري ارررراا معرررار  فررري سرررنة  
اإلتصاهاة ىم ال الم طال ا مررف إلايتبراا اراهر جإا رة مرا اعيرال   رارجا ممرا   رار األر راف 
مفرض   ص الشر ية الخإيد لخيالة  خرج ما الت ر هى ىلص ا ا  ثإال فضدم  ا  ال ت  جإا رة 

ااخ القبائل العربية ف ارما ااضام   رص الادار ا ماخراما مرن ا اضرعاف ما مإالين   اضام  ا مش
 .(49 ملي مالكشاف ما اقر     ا األماام فيإرهمل   ص السده 

 الغربية:  -ب

 سنبس:قبيلة  -1

مجا  نا سنبي  ا معام ة  ا جرمم  ا  عل  ا  إرم  ا الناث  را طري مكرال لر  مرا 
 .(50 الاله لس ه م إرم
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مما سنبي افخام م شائر كسني لس ره م إررم م رها مأ رال مجررا ممفصرا مإلنرة فأمرا  نرا 
 إرررم ف ررا يرره ال  سنرري  قررهى امرربة ىلررص اسررا ام ررا   قررهى( جررا  نررا  إرررم  ررا سررنبي  ررا معام ررة 
ممن ا الخ ا  ة ماا  ا  نا إلنة ا ا جرده  را ايرال  را اإ ره  را خ  رل  را  ايره اارهى  شرائر 

. مسنبي اار  ا مرا ال ر ام مال ربي أا ىل اار  ا جرا  (51 مم مالي إلنةسسني  ا معام ة  ا جر 
مجررا  طررا مررا القفطاايررة سررنناا ىإل رريا النربيررة  عرره ج ررر  ا ىليرر  مررا  (52 مررا  مررإية ال رر ام مال رربي

ا( مال ا مرررى فرري العصررر الإإ رراكي كاارر  فرري أم ه 1253جررر 651البف رررى فرري ا قررا   ررارى  رراا  
 .(53 ياسا ما الخ ا  ة ما سنبي

 فمررن  أاررراام  نرررا سررنبي كث ررررام م ًرررا امرررجا م سررريإا فررري  صررر الهملرررة الااطإيرررة فررري 
مصر مبقاا ممتقر ا في منطقة البف رى اترص  يراا الهملرة الإإ اكيرة م رالص الإعر   ر  الرهيا ايبري 

د كإا أستقر إلما مرا سرنبي فري منطقرة  طرائح العررا د مكراااا (54 التركإااي أمم سدط ا البفر ة
 رردث  طررال مجررا الخ ا  ررة مبنررا  س رره مجإرراحد فضرردم  ررا أسررتقرار إلمررا أخررر مررن ا  ررال   ى   ررص 

 .(55 اام سقارى ممنشاى هجشار

ممررا ا اررا  سررنبي  ررارى ممررهلج م  ررامرجا فرإلررة مررا كنااررة  ررا خ  إررة كررال مقررهم ا فرري 
رذ ري ا(  ا الًافر مفي مذارى الصرالح طدارع  را 1154جر 549خدفة الاائ   نصر   عيمص  

ا ( ا خررا ا م  ررامرجا فرإلررة مررا  نرري  ررها  ررا كعررب مجررا رجرر  أم ررر الإرررمن ا 1154جررر  549 
ممقهم ا خ ا  ا اصر  ا منصار  ا  س ه    ا   ي  را مفإره  را   (  إر  ا الخطا   

ما لررراا  ( ا ررري  نرررر  سررره    رررا ا ررري  نرررر  رررا  س ررره    رررا  سررره   ا رررا  إرررر  رررا الخطرررا  
 .(56 جا مالكناا ال ما مما اآل ار الإاكارى في اابة همياط  السراي مكاااا

  

 المنوفية: -ج

 لواتة:قبيلة   -1

مجي إلس  ة  تكال ما مله لاا ة  ا  ربر  ا جا ر  ا  غيض  ا ر ب  ا هطاال  ا سعه 
 .(57  ا  يي  ا   دل
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مإله سإاا  اسا لاا ة امبة ىلص أ   ا لاا ة مجا ما الستر مجا  نا لاا رة األارنر ا را لاا رة 
األكسر ا ا ذخيي ا ا مراه ش  را  ربرر ماا را مرا  ريي  ر دل ماا را مرا ملره  ربرر  را إل رهار  را 

 (58 مل ا في الباهاة  طال كث رى من ا  نا ا ي كث ر مبني ارهمااة. ( ىسإا  ل 

ي الإنافية ما لاا ة  نا اف ص مالاساى م سه ممص فة مبنا مختار ممع را مكال ماستقر ف
في السده أادف ما فرا ة مذاارى مرهاش مبنا االح مبنا امراا مذمررال ممرهانرة م رمرال مبنرا 

 .(59 مفر ش مبنا سرال مبنا إلطرال مبنا كسر   مجاارى

العربيرة مالإإاليري فقره  قرص  رهه مرا   ص الرها ما الإعار  التي إلامر   را أ نرا  القبائرل 
 طرررال لاا رررة  قررريا  الإنافيرررة ىلرررص أل ااضرررا الررر  ا  رررر  النربيرررة مرررا أ نرررا  إلس  رررة سرررنبي مارررارباا 
الإإاليي ففققاا النصر     ا ماهى ملي ىلص اامفا  العر  ما أإلاليا الصررام م ارإلراا فري اافرا  

ا( ما ترراه  ررر  الإنافيررة 1254جررر 652مصررر  ررا  ق رر   قااررا مررا لاا ررة فرري الإنافيررة  عرره  رراا  
 .(60 ا اضإاا ىلص  ر  النربية في كل  ارى  ربية  قاا ضه اناا الإإاليي

مفرررري سرررررنة  ماررررل جإررررع كس رررررر مررررا أ نرررررا  إلس  ررررة لاا رررررة مررررا الإنررررر  ىلرررررص هاررررار مصرررررر
ا( 1123جرر 517ا( د فأفمهما ف  ا ما ساجا مس ساا ف إع الإأمال  را البطراافي  1123جر 517 

الاذارى في مصر  عه األفضل ف إع  منر مصر مسار مألتقص مع را فري معركرة كرال   الاا  الص
د ماسرتقر إلمرا مرا إلس  رة لاا رة فري (61 النصر ف  ا ا ياام ل   إنا خدل ا ما إلتل مأسر أ هاه كس رى

 .(62 رإلة
 

 البذيرة:  -هز

 لبي :قبيلة عني   -1

مل را أفخرام  (63 ممراكن ا فري  رإلرةمجا  طرا مرا سر يا مجري ااره القبائرل العهااايرة مكاار  
متمررعة  عررهى اايررا  مجرري أم ه اررراا مام ه سرردا مالسركررال مالبشرررى مالسد رريي مال اامررنة مالفررهاههى 
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مالفا ة مالهرمم مالرفيعال مال راذ ر مالماالا مالمسا  مالشرراعية مالصرر رال مالعااك رة مالعمردماة 
 .(64 مإلطا  مالقصاص مالسااجنة مه رجا

ا   ي القبائرل فري الإنطقرة الإإترهى مرا  ر ا اوسرننهر ة مالعقبرة مإلراا أ نرا  إلس  رة لس ره م من
ا( مال 1469جرر 874ا( مالثاايرة  راا  1460جرر 865 إ اجإت  ىإل يا البف رى مر  ا األملرص  راا  

جرررا  ا الثرررار  ا مإلعترررا  قرررب  ررررمف اإلتصررراهاة ه رررر طسي يرررة فاررري األملرررص كااررر  األاررراام فاسرررهى 
 (65  طربة مفي الثااية  ا الند  في مصر مالشاا.ماألمار مض

م رجرررع  (66 مامتررراذل إلس رررة  نررري لس ررره  نثررررى  رررهه افراهجرررا  ف رررث   انررراه افصرررص ل رررا  رررهه 
أاررام  نرري سرر يا ىلررص العررر  الإمررتعربة مأج ررص المرر طال الإر رره سرر طال مصررر  ررر  البف رررى مررا 

نتإي ىلص لس ه  هيهى  طال من ا  نا د م (67 ا( ماسنا لس ه  اضام من ا1415جر 818ذاارى سنة  
إلطا  مجا ااه  طال لس ه  ا س يا ممماكن ا مع إلرام ا لس ره  سرإلرة مجرا  طرا متمرع مالنااف رة جرا 

مبنرا ارا   را   رص كاار  اارهى  طرال  (68 ااهى  طال لس ه ممنراذل ا أاضرام مرع إلرام ا لس ره  سرإلرة
 .(69 لس ه مكاا  مماكن ا فيإا فا  اخيا ما اع ه مصر

 

 نتائج البذث

 مإله  اا نا ما خدم جاا البفث ىلص م إا ة ما النتائج:

مثرررل  نررري جررراارل مبنررري ارررراا كااررر   إثرررل معًرررا القبائرررل ل معًرررا القبائرررل العربيرررة ى -1
ا 1477-1471جرررر  882-876الإنخرطرررة فررري جررريش مصرررر الإإ ررراكيد فاررري سرررنة 

تري أهل ىلررص  يرراا  رارما   ررص الإإاليريد  مررسب سياسرية الإإاليرري التعمر ية   رراج ا مال
أ نرررا  القبائرررل العربيرررة  ثرررارال  نيارررة ضرررهجا إلت ررراا خدل رررا م إا رررة كس ررررى مرررا ال نررره 

إاررهار أانرراا ضررهجا الإإ رراكيد ىم إلامرر  المرر طال الإإ اكيررة مررا امررقيا  العررر  م 
  او هاا  طر قة التاسي .
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كرررال لررربعض ذ إرررا  جرررات القبائرررل فررري العصرررر الإإ ررراكي الاضرررل فررري ى ررراهى  عرررض  -2
  ا ل فنا  عه أل  أمر     ا م إا ة ما ا مرا  الإإاليي.المدط

جاجرل الكث ر ما جات القبائل ىلص أرض مصر مأاتشررما فري منراطق مخت ارة  إصرر  -3
جرات القبائرل مرع الثراار فري  مأستقرل طائاة من ا في أ رالي الصرع ه األ  رصد ىاًإر  

أمتاذل جات القبائل  نثرى  هه أفراهجا ىم  ىم كل  ارى اقامال   ا ضه اناا الإإالييد 
 .  اإنا أل افصص ل ا  هه 

 مإلع  العهيه ما الإعار    ا أ نا  القبائل  رجع ألسبا  اإلتصاهاة مسياسية. -4

ل العربيررةد ىم كررال كاارر  معًررا  شررن دل ال رريش الإإ رراكي  تكررال مررا أ نررا  القبائرر -5
 أل نا  جات القبائل همر م ا في  ياا الهملة الإإ اكية.

 

 الهوامش:

 

( إلرراص: مجرري مهينررة كس رررى  ًيإررة ماسررعة مجرري إلصرربة الصررع ه  إصررر   ن ررا مبرر ا الامررطاط ا نررا  شررر يامررام 1 
فرسرخ  الارسرخ  ردث أميرام( ماج  را اربرا   ررمى ماسرعة مجري مفر  الت رار كا( مب ن را مبر ا إلار     44 ال اا:  

القهم ا ما  هل مل ا مماجه ممهار  كث رى مجي من م م ى الصع ه ما ًرا مرهائا الصرع ه م قرع الن رل  ن ر  
في اااا م ي ما م ا  القب  األمم اقرام لر  سرهال  را  رهاا. ينًرر:  سره الإررما  را  سره الفرق ا را مرإائل 

جرر(: 1412يعي البنهاها الفنس يد مرااره ا طردم   رص اسرإا  ا مننرة مالبقرامد هار ال  رلد    ررمل: القط
 .1133 ص2ج 

ا(د المر ا  لإعرفرة 1442ه  1364( قي الهيا ا ي ال با  ااإه  ا   ي  ا  سه القاهر العس رها الإقر ر ا  2 
 يضرالد هار الكترب الع إيرةد    ررمل: همم الإ ا د  فق رق: مفإره  سره القراهر  طراد منشرارال مفإره   ري 

 .142(د ص 1997
( مفإرررررراه ف إرررررري ا رررررراذاد   ررررررا ال نررررررة العربيررررررةد هار هر ررررررب ل طبا ررررررة مالنشررررررر مالتاذ ررررررعد  ه.ا.: ه.ل(: ج 3 

 .278 ص11
( اساال: مجي مهينة كس رى مكارى في آخر اع ه مصر مأمم  ده النابة   ص الن ل في مر ية مجي ما اوإل ريا 4 

ل ررا سربع مخإمررال هرجرة م رضرر ا ا نترال م شرررمل هرجرة م د ررال ه يقرة مفرري جبال را مقطررع العإرره الثرااي طا 
الترري  اوسررننهر ة مفرري  دهجررا مررا ال بررام ماألم ررار الترري  فررام   ررن ا مبرر ا النابررة ماجررل اسرراال  ررر   ررا 

هار اراهر  مع را الس رهالدد ا(1228جرر 626الفإااد م ا  الهيا أ ا  سه   ااإلال  ل إلفطال. ينًر:  
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؛ ا ررررا  سرررره الفررررقد  سرررره الإرررررما  ررررا  سرررره الفررررق  ررررا سررررإائل القطيعرررري 191 ص1: ج ا(1995   رررررمل: 
مرااررررره ا طررررردم   رررررص اسرررررإا  ا مننرررررة مالبقرررررامد هار ال  رررررل    ررررررمل: د ا(1338جرررررر 739البنرررررهاها  ل 

د ا(1206جرررر 900أ رررا  سررره   مفإررره  رررا  سررره    رررا  سررره الإرررنعا  ل ؛ الفإ ررررا 78 ص1ا(: ج 1412
   رررررمل:  2الرررررمض الإعطررررار فرررري خسررررر ا إلطررررارد  فق ررررق: اامررررال عبررررا د مرسمررررة اااررررر ل طبا ررررةد ط

 .57 ص1: ج ا(1980
 رررار خ القبائرررل العربيرررة فررري  صررررا الرررهملت ا ا يابيرررة مالإإ اكيرررةد مرسمرررة مررربا  ال امعرررة ( مفإررراه المررر هد 5 

 .45د ص ا(1998 ا سننهر ة: 
 .287 ص1( الإقر  اد الم ا : ج 6 
: ج ا(1968مع رررررا  بائرررررل العرررررر  القهاإرررررة الفهيثرررررةد هار الع رررررا ل إديررررر ا    ررررررمل: كفالرررررةد   إرررررر رضرررررا( 7 

 .1073 ص3
( إل  ا : مجي مهينة  ًيإة مرإلي الن لد ملإهينة إل  ا   ف رى   ر   را فري سرنة مرا المرن ا ارام مرا المرإي 8 

ااإره كاا   ًام ا مهجن ا  ضي  في ال  ل الإً ا كالمراج مكال في إل  ا  الا مسبعإائة  متال. ينًرر: 
 صررررار فرررري مإالرررري ممررررالي ا د  ا(1348جررررر 749 ل  العإرررررا  ررررا اف ررررص  ررررا فضررررل   القرمرررري العررررهما 

؛ سرراج الرهيا أ را اارر  إرر  را الإًارر 501 ص3: ج جرر(1422ا مصارد الإ إع الثقافي  أ ا  سي:  
 ا الارهاد خر هى الع ائب مفر هى الطاائاد  فق ق: أاار مفإاه ذاا يد منتبرة الثقافرة اوسردميةد  القراجرى: 

 .90 ص1(: ج 2008
 .678 ص3( كفالةد مع ا  بائل العر : ج 9 
إلدئررره ال إرررال فررري التعر رررف  قبائرررل ال مرررالد  .86 ا(د1421جر 821 ل  الق قشنهاااإه  ا   ي ( 10 

 .113ا(: ص1982 فق ق: ا راهيا ا  ياراد هار الكتب ا سدمية    رمل: 
 .48( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 11 
الإختصررر فرري اخبررار البشرررد  فق ررق: مفإرراه د ا( 1331جررر  732   أ ررا الاررها الإ رري الإر رره  إرراه الررهيا ( 12 

 .138؛ الق قشنهاد إلدئه ال إال: ص108 ص1: ج ايا د منشارال مفإه   ي    رمل: ه.ل(
ااإره  را اسرفا   را ( السرلي: مجي مهينة   ص ماطئ ا ل مصر إلر  البفر مرا ج رة اوسرننهر ة. ينًرر: 13 

 :ا(1422الس رهالد هار الكترب الع إيرة    ررمل: د ا( 904جرر 292  ل  اليعقرابيجعار  را مجرب  را ماضرح  
 .176 ص1ج  

اررربح ا  شرررص فررري ارررنا ة ا اشررراد  فق رررق: مفإررره امررر ا مرررإي الرررهياد هار الكترررب الع إيرررة ( الق قشرررنهاد 14 
 .354-353 ص1: ج    رمل: ه.ل(

 .46( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 15 
 .550 ص8(: ج 2001عر  إلسل ا سداد هار الماإلي ل نشرد  ه.ا: ( جااه   يد الإاصل في  ار خ ال16 
 امارد  سع ه  سه الاتاح( مجإع  الكشافةد مجا جإا ة مع نة ما العمنر  قاا  نشا أخبار العهم. ينًر: 17 

 . 469د ص ا(1976العصر الإإاليني في مصر مالشااد هار الن ضة  القاجرى: 
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 ل  ا رررا الرررارهاذ رررا الرررهيا  إرررر  رررا مًارررر ( الإ يصررررى: إلر رررة فررري مصرررر كرررال امرررنن ا التركإرررال. ينًرررر: 18 
 .258 ص2: ج جر(1389 ار خ ا ا الارهاد منشار الإطبعة الف هر ة  الن ا: د ا( 1348جر 749

صرطاصد  هائع ال جار في مإلائع الهجار  فق ق: مفإره مد ا( 1524جر 930 ل    ا ا ااا مفإه  ا ااإه  (  19 
 .77 ص2؛ كفالةد مع ا  بائل العر : ج 414 ص3: ج ا(1982ال  ئة الإصر ة ل كتا   القاجرى: 

 .50( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 20 
 .436 ص3( ا ا ااا د  هائع ال جار: ج 21 
 .168( الق قشنهاد إلدئه ال إال: ص22 
نًرررر: ا رررا  سررره الفرررقد مرااررره األطررردمد ( مجررري   رررهى إلرررر    نمرررا مرررا أ إرررام ا ررربد ف  رررا أسررراا  امرررنة. ي23 

 .94 ص1ج
(: 1969( م ا  الهيا أاإه  ا ا ر العمقدايد أابا  النإر  أ نا  العإرد  فق ق: امرا ارشد  القراجرى: 24 

 .150 ص5ج 
( الق قشرررنهاد ا اارررة ا ر  فررري معرفرررة اامرررا  العرررر د  فق رررق:   ررري الخمررراإلاايد مطبعرررة الن ررراحد   نرررهاهد 25 

 .441 ص1(: ج 1988
 .71-70 ص2( الق قشنهاد ابح ا  شص: ج 26 
 .51( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 27 
( أ ا مفإه  ا أاإه  ا سع ه  ا ا ا ا اهلمي القرطسيد جإ رى ااما  العرر د  فق رق: ل نرة مرا الع إرا د 28 

 .496 ص1(: ج 1983هار الكتب الع إيةد    رمل: 
 .148( الإقر  اد رسائلد ص 29 
 .516قشنهاد ا ااة ا ر د ص ( الق 30 
ما  رررا د  فق ررق فرهارراه  د السيررال(  قرري الررهيا ا رري ال بررا  أاإرره  ررا   رري  ررا  سرره القرراهر العس ررها الإقر رر ا 31 

 .38( د ص 1847ماسطال ف  ه الإاايا 
التاسري : مرا أاراام او رهاا فري العصررر الإإ راكي ا رث اعررى الشرخر مررا الإد ري  را اشره   رص خشرربة  (32)

  ص األرض م ضرر   المريف أسرال ارر    ف رث اقمرا جمرهت ىلرص إلمرإ اد ينًرر: امرال ارد  م عبرا  
ارسرررية اررربااد الإع رررا ال رررامع فررري الإصرررط فال األيابيرررة مالإإ اكيرررة مالعثإاايرررة مال األارررام العربيرررة مالا

 .57ا(د ص1999مالتركيةد هار الع ا ل إدي ا    رمل: 
 .54-53( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 33 
 .5 ص5( كفالةد مع ا  بائل العر : ج 34 
 .308( الق قشنهاد ا ااة ا ر د ص 35 
 .14( الإقر  اد السيال ماو را د ص 36 
 .334-333 ص1( الق قشنهاد ابح ا  شص: ج 37 
 .54( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 38 
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 .63( الق قشنهاد إلدئه ال إالد ص 39 
 .382 ص4( العإراد ممالي ا  صار: ج 40 
( منية هإر:   ه ما أ إام مصر  قع مإالي مصر   ص فاجة الن ر الإررها ىلرص هميراط ممقا   را أا مقا رل 41 

؛ ا رررررررا  سررررررره الفرررررررقد مرااررررررره ا طررررررردم: 218 ص5ج منيرررررررة ذفترررررررا. ينًرررررررر: الفإرررررررااد مع رررررررا الس رررررررهال: 
؛ مفإره  را  سره    ررا مفإره  را أاإرره  را م اجره القيمري الهمشررقي الشرافعيد مرإي الررهيا 1328 ص3ج

الش  ر  ا ا ااار الهياد  اضيح الإشتب  في ضرب  أسرإا  الررماى ماامرا  ا مالقرا  ا مكنراجاد  فق رق: مفإره 
 .358 ص6(: ج 1993رمل: ا ياد العرإلماسيد مرسمة الرسالةد    

( ذف تررا:   ررهى مررإالي مصررر   ررص فاجررة الن ررر الرراا يرررها ىلررص هميرراط ممقا   ررا منيررة هإررر. ينًررر: الفإررااد 42 
 .1328 ص3؛ ا ا  سه الفقد الإصهر اام : ج 18 ص5الإصهر اام : ج 

 .32( الإقر  اد السيال ما  را د ص 43 
 .32( الإصهر اام د ص 44 
 .125 ص2 صار: ج ( العإراد ممالي ا 45 
 .404( الق قشنهاد ا ااة ا ر د ص 46 
د العسر في خسر ما هسرد  فق ق: أ ا جاجر مفإه ا(1405جر 808 سه الراإا  ا مفإه ا ا خ همل  ل (47 

؛ الق قشررررنهاد ارررربح 360 ص2ا(: ج 1985المررررع ه  ررررا  مرررر ااي ذه ررررامد هار الكتررررب الع إيررررة    رررررمل: 
 .387ا  شصد ص 

 .133الق قشنهاد إلدئه ال إالد ص ( 48 
( الكشرراف: رئرريي الارإلررة الإن اررة  نشررا اخبررار العررهم. ينًررر: هجإررالد مع ررا األلارراظ التار خيررة فرري العصررر 49 

 .128ا(د ص 1990الإإ اكيد هار الاكر الإعاار    رملد لسنال: 
 .557 ص2؛ كفالةد مع ا  بائل العر : ج 87( الق قشنهاد إلدئه ال إال: ص50 
 .9( الإقر  اد السيال ما  را د ص 51 
( أ ررا  نررر مفإرره  ررا الفمررا  ررا هر رره ا ذهاد ا مررتقا د  فق ررق:  سرره المرردا مفإرره جررارملد هار ال  ررلد 52 

 .390 ص1(: ج 1991   رمل: 
 .42( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 53 
 .10( الإقر  اد السيال ما  را د ص 54 
 .87ص( الق قشنهاد إلدئه ال إال: 55 
 .10( الإقر  اد السيال ما  را د ص 56 
 .52( الإقر  اد الإصهر اام د ص 57 
د ا(1830جرررر 1246 ل  المرررا هاأ رررا الاررراذ مفإررره امررر ا البنرررهاها ؛ 375( الق قشرررنهاد ا اارررة ا ر د ص 58 

 .102سبائي الاجب في معرفة  بائل العر د هار اايا  الع اا    رمل: ه.ل(د ص 
 .147د ص ( الإقر  اد رسائل59 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), 

(2022) 

 

440 

 

 

 .58( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 60 
( أ ا الفما   ي  ا ا ي الكرا مفإه  ا مفإه  را  سره الكرر ا  را  سره الاااره الشر بااي ال ر را  ر  الرهيا 61 

(: ج 1997ا ا ا   رد الكامل في التار خد  فق ق: مفإه  سه المدا  همراد هار الكتب العربريد    ررمل: 
 .689 ص8

 .572 ص2ا ا خ هملد العسر: ج ( 62 
 .109 ص3( كفالةد مع ا  بائل العر : ج 63 
 .126( الق قشنهاد إلدئه ال إال: ص64 
 .60( مفإاه الم هد  ار خ القبائلد ص 65 
 .410 ص1( الق قشنهاد ا ااة ا ر : ج 66 
 .175( الق قشنهاد إلدئه ال إال: ص67 
 .153 ص1( الق قشنهاد ا ااة ا ر : ج 68 
 .1165 ص3( كفالةد مع ا القبائل العر : ج 69 
 
 

 المصادر 

ا ررررررا  سرررررره الفررررررقد  سرررررره الإرررررررما  ررررررا  سرررررره الفررررررق  ررررررا سررررررإائل القطيعرررررري البنررررررهاها  ل  .1
ا(د مراارررره ا طرررردم   ررررص اسررررإا  ا مننررررة مالبقررررامد هار ال  ررررل    رررررمل: 1338جررررر 739

 .ا(1412

 سرره الكررر ا  ررا  سرره الااارره الشرر بااي أ ررا الفمررا   رري  ررا ا رري الكرررا مفإرره  ررا مفإرره  ررا  .2
ال  را    الهيا ا را ا   ررد الكامرل فري الترار خد  فق رق: مفإره  سره المردا  رهمراد هار 

 (.1997الكتب العربيد    رمل: 
ا(د سربائي الراجب فري معرفرة 1830جر 1246أ ا الااذ مفإه ام ا البنهاها الما ها  ل   .3

 : ه.ل(. بائل العر د هار اايا  الع اا    رمل 
أ ا  نر مفإره  را الفمرا  را هر ره ا ذهاد ا مرتقا د  فق رق:  سره المردا مفإره جرارملد  .4

 (.1991هار ال  لد    رمل: 
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أ ررا مفإرره  ررا أاإرره  ررا سررع ه  ررا ارر ا ا اهلمرري القرطسرريد جإ رررى اامررا  العررر د  فق ررق:  .5
 (.1983ل نة ما الع إا د هار الكتب الع إيةد    رمل: 

ا( د الس ررهالد 904جررر 292جعاررر  ررا مجررب  ررا ماضررح اليعقررابي  ل ااإرره  ررا اسررفا   ررا  .6
 ا(1422هار الكتب الع إية    رمل: 

إلدئره ال إرال فري التعر رف  قبائرل ال مرالد  ا(د1421جر 821ااإه  ا   ي الق قشنها  ل  .7
 ا(.1982 فق ق: ا راهيا ا  ياراد هار الكتب ا سدمية    رمل: 

ا( د ممررررالي 1348جررررر 749مررري العررررهما العإررررا  ل ااإررره  ررررا اف رررص  ررررا فضررررل   القر  .8
  3جر(: ج 1422ا  صار في مإالي ا مصارد الإ إع الثقافي  أ ا  سي: 

ه  1364 قرررري الررررهيا ا رررري ال بررررا  ااإرررره  ررررا   رررري  ررررا  سرررره القرررراهر العس ررررها الإقر رررر ا   .9
ا(د المرر ا  لإعرفررة همم الإ ررا د  فق ررق: مفإرره  سرره القرراهر  طرراد منشررارال مفإرره 1442

 (.1997 يضالد هار الكتب الع إيةد    رمل:    ي
 قي الهيا ا ي ال برا  أاإره  را   ري  را  سره القراهر العس رها الإقر ر اد السيرال ما  ررا د  .10

 (.1847 فق ق فرهااه ماسطال ف  ه الإاايا 
(: ج 2001جااه   يد الإاصل في  رار خ العرر  إلسرل ا سرداد هار المراإلي ل نشررد  ه.ا:  .11

8. 
عبررررا  ارررربااد الإع ررررا ال ررررامع فرررري الإصررررط فال األيابيررررة مالإإ اكيررررة  امررررال اررررد  م .12

 ا(.1999مالعثإااية مال األاام العربية مالاارسية مالتركيةد هار الع ا ل إدي ا    رمل: 

ا(د الررررمض 1206جرررر 900الفإ رررا أ رررا  سررره   مفإررره  رررا  سررره    رررا  سررره الإرررنعا  ل  .13
   ررمل:  2عبا د مرسمة ااارر ل طبا رةد طالإعطار في خسر ا إلطارد  فق ق: اامال 

 ا(.1980
هجإالد مع ا األلااظ التار خية في العصر الإإ اكيد هار الاكر الإعاار    رملد لسنال:   .14

 ا(.1990
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ا( د  رار خ ا را الرارهاد منشرار 1348جرر 749ذ ا الهيا  إر  را مًارر ا را الرارها  ل  .15
 جر(.1389الإطبعة الف هر ة  الن ا: 

سررراج الررهيا أ ررا ااررر  إررر  ررا الإًاررر  ررا الررارهاد خر ررهى الع ائررب مفر ررهى الطاائرراد   .16
 .1(: ج 2008 فق ق: أاار مفإاه ذاا يد منتبة الثقافة اوسدميةد  القاجرى: 

سرررع ه  سررره الاتررراح  امرررارد العصرررر الإإررراليني فررري مصرررر مالشرررااد هار الن ضرررة  القررراجرى:  .17
 ا(. 1976

ا(د مع را الس رهالد هار اراهر 1228جرر 626اإلال الفإراا  ل م ا  الهيا أ ا  سه   ا .18
 ا(1995   رمل: 

مرر ا  الررهيا أاإرره  ررا ا ررر العمررقدايد أابررا  النإررر  أ نررا  العإرررد  فق ررق: امررا اررشد  .19
 .5(: ج 1969 القاجرى: 

اررربح ا  شرررص الق قشرررنها فررري ارررنا ة ا اشرررا د  فق رررق: مفإررره امررر ا مرررإي الرررهياد هار  .20
 ه.ل(. الكتب الع إية    رمل:

ا(د العسر في خسر ما هسرد  فق رق: 1405جر 808 سه الراإا  ا مفإه ا ا خ همل  ل  .21
 .2ا(: ج 1985أ ا جاجر مفإه المع ه  ا  م ااي ذه امد هار الكتب الع إية    رمل: 

 سرره الإرررما  ررا  سرره الفررق ا ررا مررإائل القطيعرري البنررهاها الفنس رريد مراارره ا طرردم   ررص  .22
 .2جر(: ج 1412د هار ال  لد    رمل: اسإا  ا مننة مالبقام

 إررررر رضررررا كفالررررةد مع ررررا  بائررررل العررررر  القهاإررررة الفهيثررررةد هار الع ررررا ل إديرررر ا    رررررمل:  .23
 .3ا(: ج 1968

الق قشنهاد ا ااة ا ر  في معرفة ااما  العر د  فق ق:   ي الخماإلاايد مطبعة الن احد  .24
 (.1988  نهاهد  

( د  رهائع ال جرار فري مإلرائع الرهجار  فق رق: ا1524جرر 930مفإه  ا ااإه ا را اارا   ل   .25
 .3ا(: ج 1982مفإه مصطاصد ال  ئة الإصر ة ل كتا   القاجرى: 
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مفإره  را  سرره    را مفإرره  را أاإرره  را م اجره القيمرري الهمشرقي الشررافعيد مرإي الررهيا  .26
الشررر  ر  رررا ا ااارررر الرررهياد  اضررريح الإشرررتب  فررري ضرررب  أسرررإا  الررررماى ماامرررا  ا مالقرررا  ا 

 .6(: ج 1993 فق ق: مفإه ا ياد العرإلماسيد مرسمة الرسالةد    رمل:  مكناجاد
مفإررراه المررر هد  رررار خ القبائرررل العربيرررة فررري  صررررا الرررهملت ا ا يابيرررة مالإإ اكيرررةد مرسمرررة  .27

 ا(.1998مبا  ال امعة  ا سننهر ة: 
مفإررراه ف إررري ا ررراذاد   رررا ال نرررة العربيرررةد هار هر رررب ل طبا رررة مالنشرررر مالتاذ رررعد  ه.ا.:  .28

 .11ه.ل(: ج 
ا( د الإختصررر فرري اخبررار البشرررد 1331جررر  732الإ رري الإر رره  إرراه الررهيا أ ررا الاررها     .29

 . فق ق: مفإاه ايا د منشارال مفإه   ي    رمل: ه.ل(

 


