




بسم ال الرحمن الرحيـــم 

احلـمـدُ لِ إِذ هـدانـا إلـى وصــّـل مـا أمـر بـهِ أنْ يـوصـل, والـشـكـر لـهُ عـلـى انـعـامـهِ عـلـيـنـا ف كـل شـأنٍ سُـبـحـانـه, وصـالةً وسـالمًـا عـلـى نـبـي 
الـهـــدى واحلـبِ مـحـمـد بـن عـبـدال بـن عـبـداملـطـلـب الـهـاشـمـي الـقـرشـي الـكـنـانـي وعـلـى آلـهِ وصـحـــابـتـه وتُـبـاعـهِ إلـى يـوم الـديـن أمـا بـعـدُ: فـقـد 
وفـقـنـا ال تـعـالـى إلـى نـشـر اجملـمـوعـة األولـى مـن "شـخـصـيـات وهـبـيـة ف الـقـبـيـلـة الـتـمـيـمـيـة" الـتـي كـانـت مـثـمـرةً, ونـاجـحــة إِذ حـصـدت مـوقـعًـا 
حـسـنًـا وشـكـرًا وافـيـَّا مـن أوالد الـعـمِ الـكــرام مـن الـوهـبــة وسـائـر متـيـم, بـل إنّـا حـصـلـنـا عـلـى جتـاوبـات وأسـئـلـة مـن خـارج الـقـبـيـلـة أيـضًـا, ممـا حـدى 
بـنـا إلـى زيــادةِ الـتـحـصـيـّـل مـا أمـكـن ذلـك لـنـسـتزيـد عـلـمًـا ومـن ثـمّ نـزيـد الـقـارئـي عـنــهُ مـا أوعـزنـا اجلـهــد والـقـصــد بـتـوفـيـق ال تـعـالـى, سـائـلـي 
املـولـى أن يـسـددنـا, ويـعـيـنـنـا عـلـى ذلـك , وإنـنـا إذا عـمـلـنـا عـرفـنـا مـا قـد يـعـتـري اإلنـسـان مـن الـسـهــو واخلـطـأ ونـرجـو أن ال يـكـون مـقـصـودًا فـإن كـان 
فـبـاحلـب أسـتـقـبــل رسـائـل اجلـمـيــع, ومـن ميـلـك مـعـلـومـةً أو يـرى تـصـحـيـحًـا. وقـد أتـخـذنـا عـدم الـتـرتـيـب األبـجـدي, وال خـلـف الـسـيـاقِ الـعُـمـري, 
أو املـنـزلـةِ ; طـريـقًـا لـلـتـرتـيـب فـإنّـا نـقـصـد إيـصـال املـعـلـومـة مـهـمـا كـان صـاحـبـهـا وفـيـمـا كـان, ورأيـنـا ذلـك صـابًـا بـشـكـلٍ حـسـن ف مـقـصــد هـذه 

السلسلةِ مُعتبرةً الوهبـة "أسرّة" متضامنة, ومتصلة. 
 haythamalrayyes@gmail.com

هيثم بن محمد البرغش آل ريس  

الريـــاض، سديــر.  
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(الوهـــبة)  

الـوهـبـة هـم فـخـذٌ مـن بـنـي طـهـيـــة, مـن بـطـن حـنـظـلـة, مـن قـبـيـلـة بـنـي متـيـم , 
وهـؤالءِ ذريـة وهـيـب بـن قـاسـم بـن مـوسـى بـن مـسـعـود بـن عـقـبـة بـن سـنـيـــع 
بــن نــهــشــــل بــن شــداد بــن زهــيـــر بــن شــهــاب بــن ربــيــعــة بــن أبــي ســود بــن 
مــالــك بــن حــنــظــلــة بــن مــالــك بــن زيــد مــنــاة بــن متــيــم. وواحــدهــم وهـــبــي أو 

وهيبي ( ١ ) 

ولـلـوهـبـةِ فـرعـي بـارزيـن ال تـكـون الـنـسـبـةُ إلـيـهـم إال مـن خـاللـهـا وفـاقًـا ( ٢ ) 
هـمـا: آل مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيّـب و آل ريـس بـن زاخـر بـن 
مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيّـب فـال يـكـون الـوهــيـبـي إال مـنـسـوبًـا ألحـد هذيـن 

الرجلي اتفقًا. وإلى هذين اجلدين تعود أفرع الوهـــبة من بني متيم. 

قـال الـشـيـخ حـسـن بـن عـبـدال أبـاحـسـي: فـمـحـمـد بـن عـلـويّ لـه مـن الـولـد 
زاخـر جد آل بسام بن عقبة , وآل مشرف

والـريـايـسـة وآل راجـح وآل عـسـاكـر وآل بـسـام بـن مـنـيــف. ولـه أيـضًـا مـن الـولد 
مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي املـسـمـى عـلـى اسـم أبـيـه, وهـو جـد آل مـحـمـد 

وآل خرفان.  

قـال الـعـالمـة إبـراهـيــم بـن صـالـح بـن عـيـسـى مبـجـمـوعـه: أن جـمـيـع قـبـيـلـة( ٣ ) 
الـوهـبـة يـجـتـمـعـون ف مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيـب ومـحـمـد بـن عـلـوي هـو اجلـد 
اجلــامــع لــبــطــونــهــم. فــمــحــمــد بــن عــلــوي املــذكــور لــه ولــدان: وهــمــا زاخــر, 

ومحمد بن محمد, املسمى باسم أبيه ( ٤ ).   

صورة من بلدة أشيقر منشورة ف جريدة الرياض

١- حمد اجلاسر, جمهرة األنساب. 
٢- بال مخالف إطالقاً. 

٣- وذكر حمد اجلاسر أن جميع الوهبة يجتمعون دون ذكر القبيلة . 
٤2-  حتقيق الدكتور خالد الوزان واألستاذ عبدال البسيمي لتفريع أفخاذ الوهبة. 

أوالً: التعريف بالوهبة
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قـال عـالمـة اجلـزيـرة حـمـد اجلـاسـر : يـكـاد يـجـمـع مـؤرخـو جنـد عـلـى أن بـلـدة 
أشيقر كانت مستقر الوهبة, ومنها تفرقوا. ( ١ ) 

وقـال: آل مـحـمـد بـنـوا مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيـب. مـن الـوهـبـة, 
من متيم. ( ٢ )  

وقال: الريايسة (آل ريس)  

أفـخـاذ كـثـيـرة فـصـلـهـا ابـن عـيـسـى ف آخـر تـاريـخـه, ووردت أسـمـاؤهـا مـفـرقـة ف 
مـواضـعـهـا مـن هـذا الـكـتـاب وهـم أبـنـا ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن 

وهيب (جد الوهبة). من بني متيم بن مُر بن أدّ. ( ٣ ) 

 آل محمد 

سـمـي مـحـمـد عـلـى اسـم والـدهِ لـوفـاتـهِ وهـو ف بـطـن أُمـه, فـولـد يـتـيـمًـا, سُـمـيّ 
على أبيه تيمنًا بهِ. وألفراد هذه الذرية موقرون كثر, وفروع كِبار هيّ:  

آل مـســـنـد, و اخلـرفــــان, و أوالد شـبـرمـة احملـمـد, واملـتـبـقـي عـلـى الـنـسـبـةِ 
إلى آل محمد , وحتت هؤالء أفرع يأتي بيانها. 

آل ريس بن زاخر  

وهـم أوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيّـب, وقـد قـال بـعـض 
النسابةِ أنّ هذه "النســبةُ" خالصة للريايسة أحد أفرعِ آل ريس. 

وفــروع ريــس بــن زاخــر األولــى: أوالد مــعــضــاد بــن ريّــس بــن زاخــر, وأوالد 
عـقــبـة بـن ريـس بـن زاخـر, وأوالد ريـس بـن زاخـر املـتـبـقـي والـذيـن يـنـسـبـون 
إلـيـهِ تـغـلـيـبًـا, ولـيـسـوا مـن الـفـروع اآلنـفـة ويـسـمـون الـريـايـسـة أكـثـر مـن أوالد 

عمومتهم. 

١- حمد اجلاسر, جمهرة األنساب, صفحة ٨٦٧. 
٢- حمد اجلاسر, جمهرة األنساب, صفحة ٧٢٥. 

٣-حمد اجلاسر, جمهرة األنساب, صفحة ٢٩٣.

أ

ب
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من آل زاخر 

املـشـارفـة أوالد مـشـرف بـن عـمـرو بـن مـعـضـاد بـن ريّـس , فـهـم مـن املـعـاضـيـد 
مـن آل ريّـس الـزواخــر مـن الـوهـبــة. وكـذلـك: آل بـسـام الـذيـن يـنـقـسـمـون إلـى 
فـروعٍ مـشـهــورة هـي: آل بـسـام بـن عـقـبـة بـن ريّـس الـذيـن لـيـسـوا مـن الـفـروع 
اآلتـيــة وآل بـسـام بـن عـسـاكـر بـن بـسـام بـن عـقــبـة بـن ريّـس ومـنـهـم الـرواجــح 
وأيـضًـا آل بـسـام بـن مـنـيـف بـن بـسـام بـن عـقـبــة بـن ريّـس وأخـتـلـف هـل يـضـم 
الـريـايـسـة إلـى هـذا الـقـسـم أم ال واألرجـح أنـه ال يـضـم ألنـه انـتـسـابٌ لـألصــل 
وقـد جـمـع الـشـيـخ حـمـد اجلـاسـر أوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي 

 من آل محمد 

وأوالد شـــبـــانــــة املـــســـنـــد بـــأفـــرعـــهـــم, وهـــم آل عـــبـــد اجلـــبـــار وآل بـــن نـــاصـــر 
والــشــبــانــات وآل ســنــد ف وشــيــقــر وآل خــريــف بــن عــبــدال والــرقــراق أمــيــر 
وشـيـقـر وأوالد شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي: وهـم أوالد مـانـــع 
بـن شـبـرمــة, و عـلـي بـن شـبـرمـة, وشـيـحـة بـن شـبـرمـة, واملـتـبـقـي عـلـى أصـل 

النســبةِ إلى شبرمة احملمــد. 

أفرع الريايسة األصليـة 

 قــال الــشــيــخ حــمــد احلــقــيـــل: الــريــايــســة وهــم آل ريّــس ف متــيــر 
وعـنـيـزة وآل ضـلـعـان ف الـرس مـن آل ريّـس وكـذلـك الـبـرغـش ف متـيـر أبـنـاء 
ريـس مـن الـريـايـسـة . قـلـتُ : الـريـايـسـة ف سـديـر هـم أوالد بـرغـش بـن ريـس 
وأوالد عــبــدالــعــزيــز بــن ريــس وأوالد ســلــطــان بــن حــمــاد بــن ريــس , وف 
اجلـنـوبـيـة أوالد حـمـد بـن عـبـدال بـن ريـس, وف احلـصـون أوالد حـمـد بـن 
عـبـدال بـن ريـس , وف اخلـطـامـة أوالد عـمـر بـن ريـس. وف الـضـلـعـان قـولـي 
أنــهــم مــشــارفــة وقــال بــه حــمــد اجلــاســر, وأنــهــم ريــايــســة وقــال بــه بــعــض 
الـنـسـابـة, والـكـل ف آل ريّـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيـب. 

 ( ١ )

أ

ب

١- كنز األنساب ومجمع اآلداب, حمد إبراهيم احلقيل.

ج
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ثانيًا: الفروع الوهـبيّة القدمية 
واملشهورة عُرفًا غير الفروع األصليـّة 

آنفة الذكرِ. 
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ريس املذكور أوالً, هو ريس بن إبراهيم بن 
عبدالعزيز بن ريس, وقويت الشريعانية جدة 

برغش بن ريس, وابن خريف الشبانة آل مسند  
آل محمد الوهيبي التميمي.
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ثالثًا: الشخصيات الوهبيـّة مع 
التطرق النّسبي لبعضِ األفرعِ 

الصغيـرة. 

صاحب العظمة محمد بن عبدالوهاب آل 
مشرف  

مؤسس الدولة السعودية األولى مع األميـر 
محمد بن سعود املقرن املريــدي, ومؤسس 

الدعوة السلفية النجدية التي إنتشرت بالعالم, 
من أسرةٍ علمية فيها علماء وقضاة, طلب العلم 

ف مكة واملدينة و العراق, وهم بالسفر إلى الشام 
إال أن متاعه سرق فعاد إلى جند, من مؤلفاته: 

كتاب التوحيد, أداب املشي إلى الصالة,  
مختصر زاد املعاد, األصول الثالثة, كشف 
الشبهات, نواقض اإلسالم العشرة. وذريته 

املسماة آل الشيخ املشارفة املعاضيد آل ريس.

 واملشارفة هم أوالد مشرف بن عمرو بن معضاد 
بن ريس بن زاخر.  

 قال الشيخ حمد اجلاسر: ومن آل الشيخ كثير 
من العلماء األجالء, من املشارفة, من آل 

ريس, من الوهبة.

فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز اخلريف 
الشبانة احملمد الوهيبي عينه مفتي البالد محمد 

بن ابراهيم إماماً جلامع متير وبقي حتى توف 
١٤٢٢هـ.

سماحة سماحة املفتي األكبر الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ مفتي عام اململكة العربية 

السعودية, من املشارفة, من آل ريس الوهبة. 

سعادة األمير تركي بن عبدال بن عطيشان 
أباحسي أمير رأس تنورة ف عهد امللك 

عبدالعزيز , من أوالد علي بن شبرمة احملمد 
الوهيبي.

سعادة سفير خادم احلرمي الشريفي لدى 
الكويت األستاذ أحمد بن حمد بن ناصر 

اليحيى آل محمد بن محمد بن علوي الوهيبي 
من اجلمعة بسدير.
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فضيلة الشيخ محمد بن عبدال البرغش آل 
ريس, مدير عام بيوت املال ف وزارة العدل 

سابقًا, وتقلد عددًا من املناصب احلكومية ف 
وزارة العدل مديرًا عامًا للشؤون املالية واإلدارية, 
وف اإلدارة العامة للمجاهدين مديرًا للمهمات 

األمنية, وديوان املراقبة العامة, وباحث شرعي, 
مديرًا ف ديوان املراقبة, من الريايسة من الوهبة. 

سعادة الشيخ األديب حمد بن عبدال بن 
سليمان القاضي من أوالد منيـف بن عساكر بن 

بسام من الريايسة (آل ريس) من فخذ الوهبة, 
عضو مجلس الشورى, والكاتب بصحيفة 

الرياض, وصاحب املؤلفات العديدة, أمي عام 
مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد اجلاسر 

الثقافية اخليرية. والقضاة منسوبي إلى 
القاضي: الشيخ محمد بن أحمد بن منيف بن 

بسام بن منيف بن عساكر بن بسام, تولى قضاء 
عالية جند , فعرف بالقاضي. من الريايسة (آل 

ريس) , من الوهبة, من متيم.

قاضي روضة سدير والعيينة الشيخ سليمان بن 
علي بن مشرف من علماء املذهب احلنبلي من 

املعاضيد من آل ريس.

أسرة آل صقيه األسرة الوهبية اجلليلة وهم من 
ثالثة أفرع زايد الصقيه عبيد الصقيه حمدان 

الصقيه, من آل بسام من منيف بن عساكر بن 

فضيلة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن محمد 
بن مانع بن شبرمة احملمد الوهيبي مؤسس 
التعليم ف قطر ثم مدير املعارف ف اململكة 

العربية السعودية .
السلوم واملقبل واخلميس ف العطار : من 

بلدان سدير من الوهبة
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سعادة مدير عام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 
بوكالة األحوال املدنية األستاذ عبدالعزيز بن سليمان 

الشبرمي من آل محمد بن محمد بن علوي.

       سعادة املهندس سليمان بن عبدال املسنـد 

آل محمد الوهيبي, مدير عام الزراعة ف شقراء 
سابقًا, وأحد وجهاء أشيـقر منبع فخذ الوهبة 

سعادة األخصائي مدير مستشفى الرس طارق 
بن محمد القزالن آل حميـدان –الراجح 

البسام, من آل ريس, من الوهبة.

       معالي السيد جاسم بن محمد بن 

عبداحملسن اخلراف , من اخلرفان آل محمد بن 
محمد بن علوي بن وهيب, رئيس مجلس 

األمة ف دولة الكويت سابقاً. 

صاحب السمو األمير السادس لدولة قطر الشيخ 
خليفة بن حمد بن عبدال آل ثاني , من آل 
ثــامر أوالد سالم بن عمرو بن معضاد بن ريس 

بن زاخر

8

    سعادة أمير الطائف, ومدير عام مؤسسة 

اجلزيرة سابقًا األمير صالح بن عبدالعزيز 
السالم املانع الشبرمي احملمد الوهيبي .
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سماحة مفتي عام اململكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 

لإلفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدال بن محمد 
آل الشيخ من أوالد الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب آل مشرف املعضادي آل ريس 
الوهيبي.  

أمير أشيقر إبراهيم بن عبدال بن إبرهيم 
اخلراشي آل بسام من ذرية بسام بن منيف بن 

عساكر بن بسام بن عقبة ريس بن زاخر 
الوهيبي. 

سعادة الشيخ ريس بن بجاد آل ريس رجل 
األعمال املعروف ورئيس احلصاد الدولي 

للعقارات , من أسرة الريايسة السديرية, من 
ذرية ريس بن إبراهيم.  

سماحة الشيخ املؤرخ النسابة عبدال بن عبدالرحمن 
بن صالح بن حمد البسام من عنيزة من أوالد بسام 

بن عقبة بن ريس بن زاخر الوهيبي , عضو هيئة كبار 
العلماء , والقاضي سابقًا. 

فضيلة األستاذ الدكتور سعد بن عبدال 
احلميـد اللهيب بن شبرمة احملمد الوهيبي, 

مؤسس موقع األلوكة على األنترنت, متخصص 
ف احلديث و الشريعة .  

سماحة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن 
بجاد بن راجح بن عقبة بن راجح بن عساكر 

بن بسام بن عقبة بن ريس  من ١٠٧٨هـ من آل 
راجح, من آل ريس من الوهبة .

9
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امللحق الثقاف السعودي بسنغافوره وأستاذ علوم 
احلاسب األستاذ الدكتور عبدال بن محمد 

الضلعان آل ريس, من الريايسة الوهبة. 

سعادة الشاعر محمد بن عمر السكران آل 
مشرف, من املشارفة املعاضيـد آل ريس 

الوهيبي-وهذه األرومة ترأس بلدة السكران ف 
إقليم السر.

من أوالد شبـرمة : آل دريفيس ف أثيثة, والنجادا 
ف أشيقر والكويت, والهوميـل ف متير أوالد شبرمة 

الكبير بن محمد آل محمد الوهيبي .

سعادة األمير سليمان بن دحيم بن سليمان الشبرمي, 
أمير سميراء, ومدينة السلمي, من أوالد مانع بن 

شبرمة احملمد الوهيبي . من وجهاء بني متيم الكبار ف 
منطقة حائل, وبالوهبة.

سعادة الشيخ األستاذ عثمان بن إبراهيم بن 
محمد املسند احملمد الوهيبي , املستشار املالي ف 
وزارة املالية سابقًا, ومن املهتمي بالكتابة, باحث 

باألنساب الوهبيـّة, وبني متيم.

قال العالمة إبراهيم بن صالح بن عيسى: أما معضاد بن 
ريس بن زاخر فاملعروف اآلن ممن ينتسب إليه: آل ثاني 

املعروفون ف قطر. 

فضيلة الدكتور الشيـخ أحمد بن عبدالعزيز الصقيـه , 
قاضٍ سابق, حاصل على الدكتوراه ف الفقه, ويدير 

مكتب محاماةٍ حاليـا , عضو مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمحامي ,  من آل بسام بن عساكر بن بسام 

بن عقبة بن ريس
10
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سعادة األستاذ عبدالعزيز بن حمد الشبانة آل 
مسـند , مساعد مدير مكتب التعليم بشمال الرياض 

, ومقدم 

سعادة مدير اجلوزات اللواء سليمان بن عبدالعزيز 
اليحيى , آل محمد بن محمد الوهيبي .

سعادة وكيل وزارة اخلدمة املدنية املساعد لالستقطاب 
والتوظيف األستاذ أحمد بن إبراهيم املنيـف آل ريس , 

من الوهبة .

سعادة الدكتور عبدالرحمن بن حسي الوزان 
أباحسي , من الشبارمة , الوكيل املساعد ف إمارة 

منطقة القصيـم

فضيلة وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية لشؤون املساجد 
سابقًا الشيخ األديب عبدال بن حمد الشبانة آل 

مسند , من آل محمد بن محمد الوهيبي .

فضيلة مدير التعليم مبنطقة الوشم سابقًا الشيخ محمد 
بن عبدال املانع الشبرمي , من ذرية مانع املانع 

الشبرمي احملمد الوهيبي .
11
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سعادة رئيس العالقات العامة للملحقية الثقافية ف لندن 
األستاذ عبدال علي املسند , آل محمد الوهيبي .

سعادة الشيخ ريس العلي البرغش آل ريس , رجل 
أعمال بارز, وباحث شرعي .

سعادة الوزير السيد صالح بن غان العلي املعاضيد, 
وزير الثقافة والرياضة ف قطر , من أوالد معضاد بن 

ريس بن زاخر الوهيبي .

سعادة الشيخ عبدل بن فهد آل مشرف املعضادي, 
مشارك ف توحيد اململكة مع امللك عبدالعزيز ومن 
أعيان الرياض عرف عنه الكرم واجلود ويعتزي ابن 

وهيب.

معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني املعضادي , 
رئيس الوزراء القطري ووزير اخلارجية سابقا من آل 
ثامر أوالد سالم بن عمرو بن معضاد بن ريس بن 

12

الـشـاعـر الـوردي األسـتـاذ الـشـيـخ  حـمـد عـبـدالـرحـمـن 
املــغــامــس , شــاعــر مٌــشــرف قــديــر لــه حــضــوره الــبــارز ف 
الـسـاحـة الـشـعريـة الـسـعـوديـة, والـقـبـلـيّـة ف بـنـي متـيـم. مـن 
ســاللــةِ أمــراء اخلــطــامــة ف ســديــر آل مــغــامــس املــشــارفــة 
املـعـاضـيـد آل ريـس الـوهـبــة . لـه ديـوان شـعـري مـسـمـوع 

بصوت األستاذ عبدالعزيز الدويـش .
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سعادة الفارس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن 
عثمان بن برغش بن ريس, من املشاركي ف تأسيس 

اململكة مع امللك عبدالعزيز ف لواء أهل سدير من 
أسرة الريايسة أوالد ريس بن زاخر بن محمد بن 

علوي بن وهيب .

سعادة اللواء باحلرس امللكي منصور بن عبدال 
املسند, آل محمد بن محمد بن علوي الوهيبي

سعادة األستاذ  أحمد بن علي املغامس املشرف, 
من املعاضيد من آل ريس من الوهبة, رجل أعمال.

فضيلة العالمة الشيخ  عبدالوهاب بن محمد بن 
عبدال بن فيروز آل بسام , صاحب احلاشية على 

الروض املربع من آل بسام بن عقبة بن ريس.

13

سماحة العالمة الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن 
سليمان بن عبدالرحمن بن عثيمي عضو هيئة كبار 

العلماء, األستاذ ف فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية ف القصيم, وصاحب املؤلفات الشرعيـة. 

وعثيمي هو (عثمان) آل مقبل بن بسام بن عساكر بن 
بسام بن عقبة بن ريس .

سعادة الدكتور  عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ 
عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود وكاتب 

صحفي , من املشارفة أوالد مشرف بن عمرو بن 
معضاد بن ريس بن زاخر

العميرة ف القادسية بدولة الكويت : من املشارفة 
آل ريس الوهبة منهم سعادة اللواء عبدال بن علي 

العميـرة آل مشرف بالسعودية.(الريايسة) , من 
الوهبة من متيم.
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احلصيني, لقب الشيخ حمد بن عثمان بن عثمان 
بن محمد بن علي بن عثمان آل بسام بن عقبة آل 

ريس الوهيبي.

قاضي أشيقر , فضيلة الشيخ علي بن عمر بن 
حسي بن علي بن مغامس آل مشرف املعضادي من 

آل ريس توف سنة ١٠٥١هـ .

سعادة األستاذ عبدالرحمن بن بجاد آل ريس, املدير 
العام ف األمن العام لوزارة الداخلية سابقا ومن 
املهتمي بجمع الوثائق , من أوالد إبراهيم بن 

ريس  .

14

سعادة الشاعر األديب الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
اليحيان بن شايع احلريقي آل مشرف, مهندس 

زراعي باملرتبة احلادي عشر ف اإلدارة العامة لشؤون 
الزراعة مبنطقة الرياض فرع الدرعية مبسمى كبير 

أخصائيي زراعيي, وأديب له عناية بالشعر الفصيح.

سعادة الدكتور  فهد بن عبدال بن فهد العزام 
املشـرف , دكتوارة األدب احلديث, ومستشار 

متقاعد بالديوان امللكي السعودي , من آل مشرف بن 
عمرو بن معضاد بن ريس.

قال الشيخ حمد اجلاسر :  آل سعيـد بن ريس وهم 
احلسانا املعروفون ف شقراء والقصب , واملعيـوف ف 
جالجل وروضة سدير , ومنهم آل جبيل ف ملهم.

SSU_Haytham



سعادة الوزير املفوض باألمانة العامة جمللس التعاون 
لدول اخلليج العربي األستاذ  خالد بن إبراهيم بن 

محمد بن عبدال بن حسن آل الشيخ , آل مشرف 
بن عمرو املعضادي آل ريس ويعمل باإلضافة إلى 

مسؤوليته مدير للتكامل املالي والنقدي ف قطاع 
الشؤون اإلقتصادي .

سعادة الشيخ   عبدال بن ناصر بن عبدال العقيل 
العزام آل مشرف, رئيس مركز قصر 

بن عقيّل, من آل ريس الوهبة.

سعادة األستاذ عضو النادي األدبي بالقصيم الشاعر   
أحمد بن سليمان بن صالح اللهيب الشيحة, من 

الشبارمة عمل محررا أدبيا ف مجلة املعرفة بوزارة 
التعليم , أسس جماعة الشعر ف نادي القصيم 
األدبي , صدرة له مجموعة شعرية بعنون النبع 

احلزين , وحي النوافذ إمرأة, وقربان  حلزن ال يبصر, 
وأوراق من حلم لم ينتهى, وله مجموعة كبيرة من 

الدراسات األدبية وحائز على الكثير من اجلوائز 
الشعرية ف  اململكة.

15

فضيلة الشيخ   سالم بن صالح الشبرمي احملمد 
الوهيبي , معلم للمواد الدينية, ومعالج ادمان مبركز 

التأهيـل النفسي لعالج اإلدمان بالقصيم.

الرائد ف الشرطة العسكرية البرية   يزيد بن فهد آل 
مشرف , من املعاضيد من آل ريس جده ألمه الشيخ 

عبدال بن عبدالرحمن آل الشيخ.
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معالي رئيس مجلس الشورى ووزير العدل سابقا 
الشيخ الدكتور   عبدال بن محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ, من املشارفة املعاضيد آل ريس الوهيبي.

سعادة النسابة األستاذ  القدير خالد بن عبدالرحمن 
بن عبدالكري أبامني الراجح, من أوالد عساكر بن 

بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر, باحث ونسابة مؤرخ 
ف أنساب الوهبة وغيرها. وقد شجر للوهبة, وآل 

أبامني ذرية مباركة كان فيها إمارة رويضة اخلفس  .

سعادة األستاذ عبدال بن سليمان دحيم الشبرمي, 
مدير احلقوق العامة بأمارة منطقة حائل من آل محمد 

بن محمد الوهيبي .

سعادة الشيخ األستاذ مشاري بن عبدال الناصر 
البرغش آل ريس, ( الريايسة )  أوالد ريس بن زاخر 

نائب اجمللس البلدي ف دورته احلالية, رئيس نادي 
اجملزل سابقا, وقد عمل نائب للرئيس ٢٠ عاما , 

عضو جائزة الشيخ إبراهيم السلطان املهيدب للتفوق 
العلمي واإلبداعي, عضو اللجنة الثقافية باجلمعية 

اخليرية ف متير .

16

سعادة الشاعر  عبداللطيف بن عبدال بن 
عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ, من املشارفة 

املعاضيد, شاعر يحاكي الكالسيكية واحلداثة ف 
شعر سهل ممتنع, رقراق جميل.

معالي السيد األستـاذ  علي بن عبدالكري الفوزان 
املنيـف ف الكويت, متن آل ريس بن زاخر مدير عام 
اإلسكان , رئيس مجلس الشركة الوطنيـة للطيران, 

ووكيل وزارة األشغال العامة.
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األستاذ املؤرخ النسابة الشيخ عبدال بن بسام 
البسيمي, من أشيقر من أوالد بسام بن عقبة بن ريس 

بن زاخر, صاحب األوراق البحثية الكثيرة عن فخذ 
الوهبة وجند التي لو جمعت ملا اتسع لها السفر الكبير.

معالي الشيخ  عبدال بن ناصر بن خليفة آل ثاني, 
رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية من آل ثامر من 
أوالد سالم بن عمرو بن معضاد بن ريس بن زاخر .

سعادة الشيخ  فيصل بن محمد العطيشان 
أباحسي, الشبرمي آل محمد بن محمد من وجهاء 
الوهبة وشاعر قدير, له اهتمامات ف الشؤون الثقافية 

والتاريخية ف قبيلة بني متيم .

سعادة محافظ اجلهراء ف دولة الكويت األستاذ  فهد 
بن أحمداألمير السعيد آل مشرف, من آل ريس 

من الوهبة .

معالي وزير الشؤون اإلجتماعية سابقا األستاذ  
سليمان بن سعد احلميد آل لهيب , من أوالد 

شيحة بن شبرمة آل محمد الوهيبي .

سعادة الدكتور  عبدالعزيز بن عبدال اخلريف, من 
متير دكتوراه مواد األسنان وكيل كلية طب األسنان 
بجامعة امللك سعود, من آل خريف بن عبدال بن 

شبانة آل أبي مسند احملمد الوهيبي.
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سعادة الدكتور عبدال بن فالح السكران آل مشرف, 
األستاذ املشارك ف قسم أصول التربية جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية, من املعاضيد من آل 

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالرجمن 
القاضي ,  آل بسام بن منيف بن عساكر بن بسام 
بن عقبة بن ريس بن زاخر, أستاذ مشارك ف قسم 

العقيدة ف جامعة القصيم املشرف على موقع العقيدة 
واحلياة واملشرف على مركز املشير لالستشارات 

التعليمية والتربوية من آل ريس.

معالي وزير شؤون البلدية والقروية املهندس 
عبداللطيف بن عبدامللك بن عمر آل الشيخ, وقد 

عمل ف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيسا 
ملركز املشاريع والتخطيط فيها. من املشارفة املعاضيد 

سعادة األستاذ عبدال بن عبدالعزيز البرغش آل 
ريس ( الريايسة), أوالد ريس بن زاخر , يلقب 
باجلنوبي مدير العالقات العامة باخلدمات الطبية 

باملركز الطبي اجلامعي بجامعة اجملمعة وحائز على 
عدة جوائز ف مجال التصوير منها حصوله املركز 

اخلامس ف مسابقة تراث سدير على مستوى مصوري 
اململكة, مدير املركز اإلعالمي بنادي اجملزل ف متير.

فضيلة الشيخ حسي بن علي بن إبراهيم بن علي 
الضبيب الشبرمي, توف ١١١٠هـ وهو من جنوبية 

سدير  .

قال العالمة ابن عيسى:  ف سنة 1255 
توف الشيخ عبدالرازق بن الشيخ محمد بن 
علي بن سلوم الوهيبي وكان قاضيًا ف سوق 

الشيوخ وتوف فيه رحمه ال تعالى.
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أبو حيمد,  ف أشيقر من أوالد شيحة بن شبرمة بن 
محمد الوهيبي, وهم غير أبو حيمد ف عودة سدير 

فهم من العنبر من بني متيم .

املقبل,  ف العطار ف سدير من الرواجح آل بسام بن 
منيف بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر 
ومنهم الشيخ السلفي محمد الصالح العثيمي املقبل 

الراجح البسام الوهيبي  .

سعادة رئيس نادي سميراء األستاذ  رشيد بن محمد 
الشبرمي, من أوالد مانع بن شبرمة بن محمد الوهيبي.

19

سعادة الشيخ  عبدال بن محمد آل الشيخ 
املشـرف, املستشار اخلاص لسمو رئيس الهيئة العليا 

للسياحة واآلثار, وكاتب ,  وهو من ذرية الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب آل مشرف املعضادي آل ريس 

الوهيبي مؤسس الدولة السعودية مع األمير محمد بن 
سعود املقرن املريدي.

سعادة األستاذ عبداحملسن بن أحمد بن عبدال 
املسنـد, رئيس بلدية محافظة اجملمعة سابقًا , من آل 

محمد بن محمد بن علوي الوهيبي.

سعادة األستاذ طالل بن حسن آل الشيخ املشـرف, 
الكاتب ومدير قناة العرب , من آل مشرف بن عمرو 

بن معضاد بن ريس.
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سعادة الدكتور احملامي سامي بن عبدالرحمن بن 
دريفيس الشبرمي, مستشار سمو رئيس هيئة البيعة 
األمير مشعل بن عبدالعزيز , من أوالد دريفيس بن 

شبرمة احملمد الوهيبي , وقد كانت ف هذه الذرية 
إمارة أشيقر.

قال الشيخ حمد اجلاسر :   املشاهدة ف أثيثة من آل 
عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس من الريايسة (آل 

ريس) , من الوهبة, من متيم.

آل مانع ف عنيزة وشقراء واألحساء جدهم اجلامع:    
إبراهيم بن مانع بن حمدان بن محمد بن مانع بن 

شبرمة منهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد املانع 
الشبرمي.

فضيلة الشيخ القاضي خليفة بن إبراهيم الزرير آل 
مشرف, رئيس االستئناف بالتمييز ف محاكم منطقة 

القصيم. من أوالد مشرف بن عمرو بن معضاد بن 
ريس بن زاخر الوهيبي.
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مـعـالـي الـدكـتـور صـالـح بـن سـلـيـمـان الـوهـيـبـي, مـن آل 
مــشـــرف بــن عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن ريــس , أمــي عــام 
الــنــدوة الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســالمــي. والــوهــيــبــي ف 
اخلــبــراء ثــم الــبــدايــع والــرس مــن املــشــارفــة (آل مــشــرف) 
وجـــدهـــم ســـلـــيـــمــــان الـــوهـــيـــبـــي انـــتـــقـــل مـــن أشـــيـــقـــر , 
والـوهـيـبـي نـسـبــة لـفـخـذ الـوهـبـة الـذي تـنـسـب إلـيـه الـوهـبـة 

من متيم.
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قال الشيخ حمد اجلاسر :    آل منيف ف حوطة سدير 
وعودة سدير من  آل ريس (الريايسة) , من الوهبة من متيم.

قال الشيخ حمد اجلاسر :  آل سعيـد بن ريس وهم 
احلسانا املعروفون ف شقراء والقصب , واملعيـوف ف 
جالجل وروضة سدير , ومنهم آل جبيل ف ملهم.

آل يوسف بن علي بن أحمد بن ريس بن راجح بن 
عساكر :  ف أشيقر والعيون وسدير من ذرية عساكر 

بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر , وأفرعهم 
العياف, السليمان, السويلي, اليحيى, واليوسف 

بالشام, وكذلك اليوسف بالعيون, والقبالن اليوسف 
باحللوة والكويت والعراق, واملقري والعثمان.
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حـضـرة صـاحـب اجلـاللـة أمـيـر دولـة قـطـر الـشـيـخ متـيـم بـن 
حـمـد بـن خـلـيـفـة آل ثـانـي, مـن الـثـوامـر املـعـاضـيـد مـن 

آل ريس بن زاخر الوهبة .

آل سبهي ف القراين من أوالد شيحة بن 
شبرمة بن محمد بن محمد بن علوي بن 

وهيب, فهم من الشيحة من الشبارمة من آل 
محمد .                         

مـفـتـي جنـد اجلـلـيـل صـاحـب الـسـمـاحـة الـشـيـخ  أحـمـد بـن 
مــحــمــد بــن حــســن بــن أحــمــد بــن ســلــطــان, (املــلــقــب 
بـالـقـصـيـّـر) داللـة عـلـى الـقـصـر مـن أسـرة آل مـسـنــد احملـمـد 
الــوهــيــبــي مــن أشــيــقــر, تــوف ف الــقــرن الــثــانــي عــشــر 

الهجري 1124 هـ.

فــضــيــلــة قــاضــي األحــســاء الــشــيــخ أحــمــد بــن عــلــي بــن 
حـسـن بـن مـشـرف املـعـضـادي آل ريـس,  واله اإلمـام 
فـيـصــل بـن تـركـي آل سـعـود قـضـاء األحـسـاء وأقـراه عـلـى 
الــواليــة اإلمــام عــبــدال الــفــيــصـــل آل ســعــود, مــالــكــي 

املذهب.

صـاحـب الـفـضـيـلـة الـشـيـخ  مـحـمـد بـن عـبـدال بـن غـان 
الـسـويـكـت,  قـاضـي جـالجـل مـن عـلـمـاء الـنـصـف األول 
مـن الـقـرن الـثـانـي عـشـر الـهـجـري مـن األسـرة اجلـلـيـلـة آل 
أباحسيـن أوالد علي بن شبرمة آل محمد الوهيبي .
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ســمــاحــة الــعــالمــة الــشــيــخ األديــب الــنــســابــة مــحــمــد بــن 
عـثـمـان الـقـاضـي, أكـبـر نـسـابـة الـوهـبـة وأقـدم أمـنـاء املـكـتـبـات 
ف الــعــالــم إذ بــلــغ ســتــون عــامــا ف أمــانــتــه لــلــمــكــتــبــه ولــه 
مـؤلـفـات عـدة ف الـتـرجـمـة واألنـسـاب . والـقـضـاة هـم ذريـة 
الـقـاضـي الـشـيـخ مـحـمـد بـن أحـمـد بـن مـنـيـف بـن بـسـام بـن 
منيف بن عساكر بن بسام آل ريس تولي قضاء عالية جنـد 

فعرف بالقاضي .

مـعـالـي الـشـيـخ صـالـح بـن عـبـدالـعـزيـز بـن مـحـمـد بـن 
إبــراهــيــم بــن عــبــدالــلــطــيــف آل الــشــيــخ املــشــرف, وزيــر 
الــــشــــؤون اإلســــالمــــيــــة واألوقــــاف والــــدعــــوة واإلرشــــاد 
صـاحـب املـصـنـفـات والـعـنـايـة بـالـدعـوة الـسـلـفـيـة وهـو حـفـيـد 
مــفــتــي الــبــالد الــشــيــخ مــحــمــد بــن إبــراهــيــم مــن ذريــة 
مــؤســس الــدولــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب آل 

مشرف, من املعاضيد من آل ريس من الوهبة.

ســـعـــادة األســـتـــاذ الـــشـــاعـــر خـــلـــيـــل إبـــراهـــيـــم الـــنـــاصـــر 
الشبرمي, من أوالد مانع بن شبرمة احملمد الوهيبي.

سـعـادة املـعـالـج بـالـطـب الـبـديـل وأشـهـر مـعـالـج بـالـرفـلـيـكـسـلـوجـيـا 
( الـــعـــالج االنـــعـــكـــاســـي ) وصـــاحـــب أول كـــتـــاب عـــربـــي 
تـعـلـيـمـي لـلـعـالج االنـعـكـاسـي وعـضـو جـمـعـيـة الـطـب الـبـديـل 
مــحــاضــر ومــدرب دولــي مــعــتــمــد  األســتــاذ عــبــدالــعــزيــز بــن 
عــبــدال بــن مــحــمــد املــعــيــوف بــن مــحــمــد بــن ســعــيــد بــن 

ريس آل بسام بن منيف آل ريس .

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم 
اليحيـى, من آل محمد بن محمد بن علوي بن وهيـب , 

أستاذ علم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة امللك سعود.
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سـعـادة الـنـسـابـة األسـتـاذ صـالـح بـن شـايـع الـصـقـيــه, مـن آل 
بـسـام بـن عـسـاكـر مـن أوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بن 
عـلـوي بـن وهـيـب, لـه عـنـايـة بـنـسـب الـوهـبـة وبـحـوث ف أفـرع 

الوهبة كالريايسة وآل بسام بن منيف وغيرهم.

سـعـادة الـشـاعـر الـقديـر عـزام بـن عـبـدال بـن ظـاهـر 
اخلـــريــــف,  مـــن متـــيـــر, شـــاعـــر قـــديـــر مـــشـــارك ف 
مـحـافـل ظـاهـرة بـاملـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة مـن آل 
خـريــف بـن عـبـدال بـن شـبـانـة املـسـنـد آل مـحـمــد 

الوهيبي .

مـعـالـي األمـي الـعـام لـلـمـجـلـس األعـلـى لـلـقـضـاء الـشـيـخ 
سـلـيـمـان بـن مـحـمـد بـن نـشـوان آل مـشــرف, املـعـاضـيــد 

آل ريس الوهيـبي .

عــمــيــد كــلــيــة طــب األســنــان بــجــامــعــة املــلــك ســعــود , 
الــنــســـابــة األســتــاذ الــدكــتــور  خــالــد بــن عــلــي الــوزان 
ـة احملمدية اجمليـدة  السويكت , من األسرة الشبـــــــــــــــــــــــــرمي

أباحسيــن .

الوهبة ف متير من بلدان سدير هم : آل محمد بن 
محمد , وهم اخلريـف من الشبانة من املسند من آل 

محمد , والهويـمل من أوالد شبرمة احملمد . و 
الريايسة أوالد ريس بن زاخر وهم: آل برغش بن ريس 
, وآل عبدالعزيز بن ريس , وآل حماد بن سلطان بن 

ريس. وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي أن 
الشتوي من املشارفة , وكذلك املغامس ف متير من 

أوالد مشرف بن عمرو بن معضاد بن ريس .

الضلعان: أوالد محمد بن منصور آل ريس, ومن 
الضلعان احلبس والكل ف الرس والرياض.

اخلراشي واحلصيني: ف أشيقر أوالد بسام 
بن منيف بن عساكر بن بسام بن عقبة بن 

ريس بن زاخر
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قول الي لعالي اجملد شد اركابه 
                                         متيمياً ربى ف روضه الشجعاني 

ولد شيخً محنك فاتٍ ابوابه 
                                        سليل اجملد راسه زين التيجاني 

ابومنصور عبدال ونعم الالبه 
                                        من البرغش زحولٍ فعلها قد باني 

وداره باجملزل ديرهٍ خالبه 
                                        من اهل متير دره جمله االوطاني 

بساعات النداء نهوى اخلطر وجنابه 
                                        ونختار النسب من حاضر وبدواني 

وكسبنا الطيب بافعال الرجال اكسابه 
                                         من جدنا زاخر الى عدناني

سعادة الشيخ الشاعر 
عبدالوهاب بن عبدال          

البرغش آل ريس
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فــضــيــلــة الــدكــتــور  إبــراهــيــم بــن حــمــاد بــن ســلــطــان آل 
ريـس,  مـن الـســلـطـان الـريـس الـريـايـسـة أوالد ريـس بـن 
زاخــر بــن مــحــمــد بــن عــلــوي بــن وهــيــب , عــضــو هــيــئــة 
الــتــدريــس بــقــســم الــثــقــافــة اإلســالمــيــة قــســم الــتــربــيــة 
بــجــامــعــة املــلــك ســعــود, وكــيــل قــســم الــســنــة وعــلــومــهــا 

بكلية أصول الدين سابقًا.

ســعــادة األســتــاذ  إبــراهــيــم بــن عــبــدالــعــزيــز الــيــحــيــى,  
رئـيـس قـسـم اخملـطـوطـات مبـكـتـبـة املـلـك عـبـدالـعـزيـز الـعـامـة 
بــالــريــاض مــن آل مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــوي بــن 

وهيب.

الـعـقـيـد  دحـيـم بـن سـالـم دحـيـم الـشـبرمـي, مـديـر مـرور 
منطقة حائل من أوالد مانع بن شبرمة

مــعــالــي عــضــو مــجــلــس الــوزراء, عــضــو مــجــلــس الــشــؤون 
االقـتـصـاد والـتـنـمـيـة األسـتـاذ  حـمـد بـن عـبـداملـلـك بـن 
عــبــدال آل الــشــيـــخ املــشــرف, مــن أوالد مــشــرف بــن 
عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن ريــس بــن زاخــر , رئــيــس هــيــئــة 

سوق املال سابقًا.

فــضــيــلــة الــشــيــخ األديــب صــاحــب املــؤلــفــات الــعــديــدة 
والـفـوائـد الـغـزيـرة الـفـهـامـة الـدراكـة  زيـد بـن عـبـدالـعـزيـز 
بــن زيــد بــن فــيــــاض آل مــشــرف,  املــولــود ف روضــة 
سـديـر مـن أرومــة مـشـرفـيـّـة مـعـضـاديــة ريـسـيــة وهـبـيـــة 

أول طـبـيـب سـعـودي الـدكـتــور  حـمـد الـعـبـدال الـبـسـام,  
بن عقبة بن ريس بن زاخر.
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سـعـادة الـشـاعـر األسـتـاذ  عـبـدالـعـزيـر بـن عـبـدالـرحـمـن 
بـــن عـــبـــدالـــكـــري الـــرقـــراق الـــشـــبـــانـــة املـــســـنـــد احملـــمـــد 
الــوهــيــبــي, مــن أوالد األمــيــر مــحــمــد بــن عــبــدال بــن 

شبانة آل أبي مسنـد الوهيبي.

ســـعـــادة الـــلـــواء املـــهـــنـــدس  مـــنـــصـــور بـــن عـــبـــدال آل 
مـــشـــرف, مـــن املـــعـــاضـــيـــد آل ريـــس الـــوهـــبــــة , قـــائـــد 

اإلسناد الهندسي ف احلرس الوطني سابقًا.

سـعـادة الـشـيـخ  عـبـدالـرحـمـن بـن خـلـيـفـة آل ثـانـي, مـن 
آل ثـامـر املـعـاضـيــد آل ريـس , وزيـر الـبـلـديـة والـتـخـطـيـط 

العمراني ف دولة قطر.

ســـعـــادة الـــدكـــتـــور  مـــحـــمـــد بـــن عـــبـــدال الـــعـــزام آل 
مـشـرف, مـن قـصـر ابـن عـقـيـّـل بـالـقـصـيـم , مـسـتـشـار ف 
ديــوان رئــاســة مــجــلــس الــوزراء , مــن املــعــاضــيـــد مــن آل 

ريس الوهيبي .

فـضـيـلـة الـشـيـخ دحـيـم بـن راشـد الـشـبرمـي,  مـديـر 
املـكـتـب الـتـعـاونـي لـلـدعـوة وتـوعـيـة اجلـالـيـات, وعـضـو 
اجملـلـس الـبـلـدي بـسـمـيـراء سـابـقًـا , مـن أوالد مـانـع 

بن شبرمة احملمد الوهيبي .

مـعـالـي مـحـافـظ املـؤسـسـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب 
املـهـنـي عـضـو مـجـلـس الـشـورى سـابـقًـا الـشـيـخ األسـتـاذ 
مــحــمــد الــســلــيــمــان الــضــلــعــان آل ريــس,  مــن أوالد 

محمد بن منصور بن ريس آل ريس الوهيبي .
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فـضـيـلـة الـشـيـخ   عـبـدالـلـطـيـف بـن أحـمـد بـن فـيـروز آل 
بــســـام, مــن أوالد بــســام بــن عــقــبــة بــن ريــس , مــفــتــي 

احلنابلة باألحسـاء 1182 هـ .

سـعـادة األسـتـاذ  أحـمـد بـن مـحـمـد الـعـبـداجلـبـار الـشـبـانـة 
آل أبي مسنـد , موظف ف إدارة املياه باجملمعة.

عــمــيــد أوالد الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب آل مــشــرف 
وأكـبـرهـم سـنًـا الـشـيـخ اجلـلـيـل  مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب بـن 

عبدال آل الشيخ , من املعاضيد آل ريس.

ســعــادة املــســتــشــار الــقــانــونــي األســتــاذ املــوقـــر   خــالــد بــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـــن عـــبـــدال بـــن حـــمـــد الـــفـــاخـــري آل 
مــشـــرف , األمــي الــعــام لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة حلــقــوق 
اإلنـسـان, مـقـدم بـرنـامـج مـن أجـلـك عـلـى الـقـنـاة الـسـعـوديـة 
األولـى, مـسـتـشـار قـانـونـي ف عـدة بـرامـج مـنـهـا بـدون شــك 
عــلــى قــنــاة إم بــي ســي , حــفــيــد املــؤرخ الــنــجــدي الــعــظــيــم 

الشيخ محمد بن عمر الفاخري آل مشرف.

سـعـادة مـديـر املـنـتـخـب الـسـعـودي لـلـنـاشـئـي لـكـرة الـقـدم 
األسـتـاذ عـبـدال بـن سـلـيـمـان املـسـنـد ,  عـبـدال بـن آل 

محمد الوهيبي .

قال الشيخ حمد اجلاسر: ف الوهبة تكرر اسم بسام 
فتداخلت أسماء األسر التي تنتسب إليه ف العهد 

األخير, فهناك : 1- آل بسام بن عقبة بن ريس 2- 
آل بسام بن عساكر بن بسام بن ريس 3- آل بسام بن 

منيف بن بسام بن عقبة وكل أسرة منسوبة إلى 
أحدهم جتتمع مع بقية األسر ف (ريس).

آل عيدان ف بريدة واألحساء:  من املشارفة أوالد 
مشرف بن عمرو بن معضاد بن ريس.
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سـعـادة املـديـر الـعـام لـشـركـة ورثـة الـشـيـخ عـبـدال بـن مـحـمـد 
الــريــس لــلــتــجــارة الــعــامــة واملــقــاوالت ف دولــة الــكــويــت 
األســتــاذ الــســيـــد  مــشــعــل بــن عــبــدالــعــزيــز الــريـــس, مــن 
أوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيــب ف 

سدير .

سـعـادة  الـدكـتـور  عـبـدالـرحـمـن بـن عـبـدالـعـزيـز الـنـشــوان 
آل مـــشـــرف مـــن املـــعـــاضـــيـــد آل ريـــس,  عـــضـــو هـــيـــئـــة 
الـتـدريـس قـسـم اجلـغـرافـيــا بـجـامـعـة اإلمـام مـحـمـد بـن سـعـود 

اإلسالميـة.

سـعـادة الـدكـتـور  صـالـح بـن سـلـيـمـان بـن عـلـي الـعـزام آل 
مــشــرف,  اســتــشــاري جــراحــة ورئــيــس قــســم اجلــراحــة ف 

مستشفى امللك فهد باحلرس الوطني .

الفارس بالصاحلية بالكويت : أوالد الشيخ عبدالعزيز 
بن إبراهيم الفارس من ذرية بسام بن عقبة آل ريس

فـضـيـلـة الـشـيـخ   عـثـمـان املـنـصـور الـبـرغـش آل ريـس مـن 
أســرة (الــريــايــســة) مــن الــوهــبــة ,  مــن تــالمــذة الــشــيــخ 
مـحـمـد بـن إبـراهـيـم آل الـشـيـخ, مـن املـتـخـرجـي مـن كـلـيـة 

الشريعة بالريـاض.

مـعـالـي الـدكـتـور   عـبـدالـلـطـيـف بـن عـبـدالـعـزيـز آل 
الــشــيــخ املــشــرف ,  رئــيــس هــيــئــة األمــر بــاملــعــروف 
والـنـهـي عـن املـنـكـر, رئـيـس مـجـلـس املـشـارفـة الـذيـن 
هــم مــن أوالد مــشــرف بــن عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن 

ريس .
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ســعــادة الــشــيــخ  مــجــاهــد بــن عــبــدالــرحــمــن اخلــلــيــفــة آل 
مـشــرف مـن املـعـاضـيـد آل ريـس الـوهـبــة ,  رئـيـس مـركـز 

الشنانة ومن مواليدها .

مـعـالـي عـضـو هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء الـشـيـخ  مـحـمـد بـن حـسـن 
آل الـشـيـخ ,  مـن أوالد الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب بـن 

سليمان آل مشـرف من املعاضيـد آل ريس الوهبة .

مــعــالــي األمــيــر    مــحــمــد بــن عــبــدالــعــزيــز آل الــشــيــخ ,   
الــــذي لــــقــــبــــه جــــاللــــة املــــلــــك عــــبــــدالــــعــــزيــــز آل ســــعــــود 
(بـالـصـحـابـي) متـيـزًا لـه وصـارت تـطـلـق عـلـى ذريـتـه, أمـيـر 
الـطـائـف ثـم األمـيـر الـعـام جلـمـيـع فـرق جـبـايـة الـزكـاة , 

سـعـادة الـدكـتـور نـاصـر بـن عـلـي املـوسـى (املـعـيـــوف)  ,    
أوالد مـــحـــمـــد بـــن ســـعـــيــــد بـــن ريـــس , عـــضـــو مـــجـــلـــس 

الشورى السعودي , مستشار بوزارة التعليم.

سـعـادة األسـتـاذ مـحـمـد بـن تـركـي الـسـكـران آل مـشــرف 
بـن عـمـرو بـن مـعـضـاد بـن ريـس بـن زاخـر , مـعـلـم مـدرب 

بالتنمية البشرية ومهارات التفكير.

سعادة الدكتور عبدالكري بن حمد النجيدي 
الشبـرمي, من أوالد شبرمـة احملمد الوهيبي , املدير 

العام لصندوق تنميـة املوارد البشرية (هـــدف) 
سابقاً, والرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع 

االهلية.
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األســـتـــاذ مـــحـــمـــد بـــن ســـلـــيـــمـــان الـــضـــلـــعـــان آل ريـــس ,  
مـسـتـشـار الـطـب الـوقـائـي ف أرامـكـو الـسـعـوديـة , مـن أوالد 

ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.

مــعــالــي الــدكــتــور عــدنــان بــن عــبــدال الــشــيــحــة , مــديــر 
جــامــعــة شــقــراء , مــن أوالد شــيــحــة بــن شــبــرمــة احملــمــد 

الوهيبي.

ســعــادة الــدكــتــور الــشــاعــر األديــب   أحــمــد بــن راشــد بــن 
سـعـيــد آل مـشـرف ,  أسـتـاذ اإلعـالم, وشـاعـر مـثـقـف مـن 

أوالد مشرف بن عمرو بن معضاد آل ريس.

سـعـادة الـلـواء بـدر بـن مـحـمـد الـنـجـيـدي مـن الـشـبـارمـة آل 
مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيـب ,  مـديـر إدارة 

احملاكمات العسكرية باملديرية العامة للجوازات سابقًا.

فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ الـــنـــســـابـــة   عـــبـــدال بـــن مـــنـــصـــور بـــن 
عـبـدالـرحـمـن بـن عـثـمـان بـن بـرغـش بـن ريـس بـن عـثـمـان 
بـن ريـس ,  كـمـا أمـلـى نـسـبـه, مـن تـالمـذة الـشـيـخ مـحـمـد 
بـن إبـراهـيـم آل الـشـيـخ, سـاهـم مـع الـشـيـخ عـمـر بـن حـسـن 
آل الـشـيـخ املـشـرف هـيـئـة األمـر بـاملـعـروف والـنـهـي عـن املـنـكـر 
, كـمـا عـمـل ف سـلـك الـتـعـلـيـم ف متـيـر وسـديـر والـريـاض 
أخـيـرًا وعـلـم كـثـيـرًا مـن الـقـيـادات والـكـفـاءات, إمـامًـا ملـسـجـد 
ف الــريــاض, وقــد رشــحــه الــشــيــخ مــحــمــد بــن إبــراهــيــم 
لـلـقـضـاء ف جـنـوب املـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة إال أنـه سـعـى 
بـالـواسـطـات وت قـبـول طـلـبـه ف تـرك الـقـضـاء. مـن الـريـايـسـة 

أوالد ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب .
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ســعــادة األســتــاذ الــشــيــخ خــالــد بــن إبــراهــيــم املــســنـــد ,  
مـديـر عـام املـسـتـودعـات بـجـامـعـة اإلمـام مـحـمـد بـن سـعـود 
اإلســـالمـــيــــة , مـــن آل مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد بـــن عـــلـــوي 

الوهيبي .

ســعــادة الــشــيــخ ســعــود بــن خــالــد بــن حــمــد آل ثــانــي 
املعضادي من آل ريس ,  رئيس نادي الريان القطري .

قال الشيخ حمد اجلاسر:  آل شارخ ف الفرعة ثم أشيقر 
والزبير منهم الشيخ عبداحملسن بن علي بن عبدال بن 

نشوان الشارخي من التّجار, من آل مشـرف, الوهبـــة.

سـعـادة الـشـيـخ املـهـنـدس عـبـداحملـسـن بـن عـبـدالـعـزيـز آل 
حـمـد الـيـحـيـى ,  مـؤسـس ورئـيـس شـركـة كـودو لـألغـذيـة 

من آل محمد بن محمد بن علوي بن وهيب .
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الـشـيـخ عـبـدال عـبـدالـرحـمـن الـعـيـسـى والـشـيـخ نـاصـر بـن 
عــبــدالــرحــمــن الــعــيــســى ,  مــن اخلــرفــان آل مــحــمــد ف 

الكويت , نزحو للكويت ف القرن التاسع عشر .

سعادة عضو مجلس األمة سابقا ف دولة الكويت 
السيد األستاذ علي اخللف السعيد املشرف, من 

املعاضيد من آل ريس.

مـعـالـي مـديـر جـامـعـة اإلمـام, عـضـو مـجـلـس الـشـورى 
الـدكـتـور مـحـمـد بـن سـعـد الـسـالـم املـانـع الـشـبرمـي  ,   
أوالد مـانـع بـن شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي 
بــن وهــيــب , كــمــا عــمــل رئــيــسًــا جملــلــس أمــنــاء مــكــتــبــة 

امللك فهد الوطنية.
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سـعـادة الـشـيـخ األسـتـاذ  إبـراهـيـم بـن مـحـمـد بـن صـالـح 
الـلـهـيـب بـن شـيـحــة بـن شـبـرمـة الـوهـيـبـي ,  رجــل أعـمـار 

بارز وعقاري مطور .

فــضــيــلــة وكــيــل وزارة الــشــؤون اإلســالمــيــة املــشــرف الــعــام 
الـشـيـخ   مـحـمـد بـن عـبـدالـرحـمـن بـن إسـحـاق آل الـشـيـخ 

آل مشرف بن عمرو بن معضاد بن ريس .

سـعـادة الـدكـتـور  نـاصـر بـن سـعـود بـن عـبـدالـعـزيـز آل ريـس 
مـن سـديـر ,   دكـتـوراه الـفـلـسـفـة بـاإلدارة الـتـربـويـة بـجـامـعـة 

الدمام من أسرة (الريايسة) من الوهبـة.
مـعـرف الـشـبـارمـة مبـحـافـظـة سـمـيـراء األمـيـر الـشـيـخ  سـعـود 
بــن جــهــز بــن مــطــنــي الــشــبـــرمــي , مــن أوالد مــانــع بــن 

شبرمة احملمد الوهيبي .

ســــعــــادة الــــســــيــــد الــــشــــاعــــر   حــــمــــد بــــن غــــان الــــعــــلــــي 
املــعــاضــيـــد , مــن أوالد ســالــم بــن عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن 

ريس بن زاخر .

العكوز فرع من اجلميـل:  وهم ذرية محمد بن 
عبدال بن عبيد وهذا لقب عبدال بن عبيد الصقيـه 

آل بسام بن عساكر , من آل ريس , الوهبة.

ســعــادة مــديــر عــام االتــصــاالت اإلداريــة بــأمــانــة مــنــطــقــة 
الــريــاض األســتــاذ عــبــدالــعــزيــز بــن إبــراهــيــم بــن مــحــمــد 

املسنـد احملمد الوهيبي .
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يــرجــع أصــل عــائــلــة آل مــســنــد إلــى بــلــدة أشــيــقــر (رحــم جنــد) , وقــد هــاجــر بــعــض مــنــهــم إلــى مــديــنــة اجملــمــعــة, 
وعـنـيـزة, وأثـيـثـة, والـريـاض, والـدمـام, واجلـبـيـل, واملـديـنـة املـنـورة, وجـده, واسـتـقـروا بـهـا. أسـرة آل مـسـنـد هـي 
عـشـيـرة تـرجـع أصـولـهـا إلـى قـبـيـلـة بـنـي متـيـم مـن وهـبـة مـن آل مـحـمـد وتـنـدرج حتـت هـذه الـعـشـيـرة عـدة عـوائـل مـنـهـا 

املسند, و الشبانة, والعبداجلبار, واملطروق, وقد انتشرت ف إقليم جند وخاصة الوشم.  
بـرز مـنـهـم عـلـمـاء وكـتـاب ومـؤرخـي وإعـالمـي وإداريـي, ومـن مـشـائـخ الـعـائـلـة الـشـيـخ إبـراهـيـم بـن عـبـدال بـن 
سـلـيـمـان بـن مـحـمـد بـن مـسـنـد بـن سـلـيـمـان املـسـنـد مـن أهـالـي بـلـدة أشـيـقـر ولـد عـام 1274 هـ وتـوف عـام 
1327 هـ ومـن الـعـلـمـاء أيـضًـا الـعـالمـة الـشـيـخ مـسـنـد بـن مـحـمـد والـعـالمـة نـاصـر بـن مـسـنـد بـن عـبـدالـرحـمـن 
ولـم يـدون لـهـم شـيء ف ذلـك الـوقـت. ومـن الـكـتـاب مـن عـائـلـة املـسـنـد الـكـاتـب/ مـسـنـد بـن عـبـدال بـن 
مـسـنـد بـن سـلـيـمـان بـن مـحـمـد بـن مـسـنـد بـن سـلـيـمـان ولـد عـام 1258 هـ وتـوف عـام 1341 هـ  بـأشـيـقـر ومـن 
الـكـتـاب مـن عـائـلـة املـسـنـد مـسـنـد بـن عـبـدال أخ لـلـشـيـخ إبـراهـيـم بـن عـبـدال بـن سـلـيـمـان الـذي لـم يـكـن لـه عـقـب, رحـل مـسـنـد بـن عـبـدال إلـى 
شـقـراء لـالسـتـزادة وطـلـب الـعـلـم عـلـى يـد عـدد مـن املـشـايـخ أشـهـرهـم الـشـيـخ أحـمـد بـن إبـراهـيـم بـن عـيـسـى قـاضـي بـلـدان الـوشـم. وبـرز ف هـذا الـوقـت 
عـدد مـن أبـنـاء عـائـلـة املـسـنـد مـنـهـم عـلـى سـبـيـل املـثـال الـفـلـكـي/ عـبـدال بـن عـبـدالـرحـمـن املـسـنـد مـن سـكـان مـديـنـة عـنـيـزة ومـحـاضـر ف جـامـعـة 
الـقـصـيـم كـذلـك اإلعـالمـي املـشـهـور د. أحـمـد بـن عـبـدالـعـزيـز املـسـنـد مـن أهـالـي مـديـنـة عـنـيـزة مـحـاضـر ف جـامـعـة الـقـصـيـم ولـه نـشـاطـات ف 
االسـتـشـارات األسـريـة , كـمـا بـرز مـن الـعـائـلـة الـدكـتـور/ إبـراهـيـم بـن عـبـدال املـسـنـد مـن مـديـنـة اجملـمـعـة مـديـر تـعـلـيـم الـريـاض سـابـقًـا. هـذه نـبـذة 

مختصرة عن أسرة آل مسند.

نبذة عن عائلة املسند

سعادة الشيخ عثمان بن 
إبراهيم املسند احملمد 
الوهيبي (أبو نزيـه)  
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الضفيان ف احللوة ف حوطة بني متيم :   أوالد 
ضفي آل مشرف الوهيبي  ومنهم آل رشيـد الضفيان 
ف اخلرج, وآل عثمان الضفيان ف الزبير عاد بعضهم 

إلى الرياض.
ســعــادة رئــيــس مــجــلــس اإلدارة ف بــنــك الــبــالد الــدكــتــور   
عـبـدالـرحـمـن بـن إبـراهـيـم احلـمـيــد , مـن آل لـهـيـب بـن 

شيحة بن شبرمة احملمد الوهيبي .

ســـعـــادة مـــديـــر عـــام الـــتـــطـــويـــر والـــتـــقـــنـــيـــة بـــاإلدارة الـــعـــامـــة 
لـلـمـجـاهـديـن بـوزارة الـداخـلـيــة األسـتـاذ مـحـمـد بـن عـبـدال 
بــن ريــس آل ريــس , مــن أســرة الــريــايــســة ف ســديــر أوالد 

ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.

فـضـيـلـة الـشـيـخ الـدكـتـور حـسـي بـن عـبـدالـعـزيـز آل الـشـيـخ 
املــشـــرف , مــن أوالد مــشــرف بــن عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن 
ريـس , إمـام وخـطـيـب املـسـجـد الـنـبـوي, وقـاضـي بـاحملـكـمـة 

العامة باملدينـة املنورة.

آل سلوم ف العطار بسدير والفروع امللتحقة بهم:  
نسبةً إلى الشيخ بن سلوم الذي ولي قضاء أشيقر 

أوالد الشيخ خميس بن سليمان الوهيبي.

34

آل راجح بن محمد بن جاسر البجادي ف شقراء 
وأشيقر :   من ذرية راجح بن عساكر بن بسام بن 

عقبة بن ريس وكذلك آل عثمان البجادي وآل خلف 
البجادي ف أشيقر.

الــرائــي الــفــلــكــي نــاصــر بــن عــبــدالــعــزيــز الــفــيـــاض آل 
مشرف, من املعاضيد آل ريس , من الوهبة.

اخلليفة ف الرس,  من املشارفة املعاضيد آل 
ريس الوهبة.
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مـديـر عـام الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم ف الـقـصـيـم األسـتـاذ رشـيـد بـن 
عــبــدال الــعــزام آل مــشــرف , مــن املــشــارفــة آل ريــس مــن 

الوهبة.

سـعـادة الـسـيـد مـحـمـد بـن راشـد الـعـسـيـري املـعـاضـيـد ,  
مــن ذريــة مــعــضــاد آل ريــس , تــاجــر الــلــؤلــؤ الــبــارز ف دولــة 

قطر قبل اكتشاف النفـط .

سـعـادة الـسـيـد األسـتـاذ نـاصـر بـن بـدر الـبـرغـش آل ريـس ,  
مـن أسـرة الـريـايـسـة ف دولـة الـكـويــت ومـن أوالد عـثـمـان 
بـن بـرغـش بـن ريـس آل ريـس بـن زاخـر , صـاحـب مـشـروع 
املـثـلـث الـذهـبـي مبـنـطـقـة جـلـيـب الـشـيـوخ ف دولـة الـكـويـت, 
عـضـو جـمـعـيـة احملـاسـبـي و اجلـمـعـيـة االقـتـصـاديـة وعـضـو ف 
جـمـعـيـة املـشـاريـع الـصـغـيـرة و املـتـوسـطـة يـشـغـل عـضـويـة عـدد 
مـن مـجـالـس إدارات الـشـركـات ف الـكـويـت وخـارجـهـا ولـه 
مــســاهــمــات ف اجملــتــمــع املــدنــي و يــحــاضــر ف مــنــتــديــات 

متخصصة بالشؤون التنموية واالقتصادية.

حـفـيـد مـؤسـس دولـة قـطـر صـاحـب الـسـمـو الـشـيـخ جـاسـم 
بـــن ثـــانـــي بـــن جـــاســـم بـــن ثـــانـــي املـــعـــضـــادي آل ريـــس 
الــوهــيــبــي ,  عــمــيــد األســرة الــقــطــريــة احلــاكــمــة ســابــقًــا, 
نــســابـــة كــبــيــر وعــارف ف أنــســاب الــوهــبـــة .األعــمــال, 

وعضو هيئـة احملاسبي.

فـضـيـلـة الـشـيـخ هـو الـشـيـخ عـبـدالـوهـاب بـن مـوسـى بـن 
عـبـدالـقـادر بـن راشـد بـن بـريـد بـن مـحـمـد بـن بـريـد بـن 
مــشــرف بــن عــمــرو بــن مــعــضــاد بــن ريــس بــن زاخــر بــن 
مــحــمــد بــن عــلــوي بــن وهــيــب ,  فــهــو مــن املــعــاضــيــد آل 

ريس الزواخـر من الوهبة.

ســـعـــادة شـــاعـــر جنـــد الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدال 
الـقـاضـي آل بـسـام بـن مـنـيـف  آل ريـس ,   الـوهـبـة 

توف ١٢٨٥ هـ .

سـعـادة األسـتـاذ إبـراهـيـم بـن عـبـدال الـهـوميـل الـشـبرمـي ,  
مـتـقـاعـد مـن الـبـريـد الـسـعـودي , الـشـبـارمـة أوالد شـبـرمـة بـن 

محمد بن محمد بن علوي بن وهيب
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تـشـكـل "األســرةُ ( ١ )" عـمـادًا تـنـهـل مـنـهـا الـبـيـئـةُ الـتـي يـتـلـقـى بـهـا األفـراد خـبـراتـهـم وعـلـومـهـم مبـا يـؤهـلـهـم إلـى خـوض غِــمـارٍ أوســع ف الـتـنـمـيــةِ 
اجملـتـمـعـيــةِ ف اطـار االقـلـيــم ثـم الـوطـن والـثـقـافـة اجلـامـعــة; ألنـهـا راعـيـةٌ لـسـاللـتـهـا مبـا يـحـقـق سـعـيـهـم ف احلـيَّـاة ف سـيـرٍ أغـلـبـي يـعـرفُ إلـيـهـم, 
وتـرى ذلـك جـلـيًـا ف أُسـرٍ انـضـمـت إلـى "الـتـجـارةِ" وعـرفـت بـهـا, وأسـرًا انـضـمـت إلـى الـعـلـمِ وعـرفـتْ بـهِ, وأُسـرًا تـخـصـصـت دقـيـقًـا ف قـيـادةٍ 
قـبــلـيـَّة لـفـخـذٍ أو قـبـيــلـة, وأُسـرًا امـتـدت ف األصـالـةِ والـكـالسـيــكـيـة فـحـافـظـت عـلـى الـعـادة والـتـقـلـيـد الـقـدي فـهـيّ مـنـضـمـة إلـى قـريـةٍ, وإلـى 
متـدنٍ مـحـدود بـالـثـقـافـةِ الـنـقــيـةِ ف هـذه الـديــار الـصـغـيـرة, وغـيـر ذلـك كـثـيـر ف شــتـى الـصُـعـد. إن أكـثـر "الـنــاسِ" يـتـأثـرون مبـا يـسـقـيـهـم 
مـجـتـمـعـهـم الـصـغـيــر فـيـظـهـرون عـلـى الـعـالـمِ بـعـد نـهـلـهـم مـنـه صـورةً ظـاهـرة لـنـمـطـيـتـهِ املـعـلـومــة فـتـلـحـظ ذلـك ف طـرق تـفـكـيـرهـم, وف لـسـانـهـم إِذ 
يـحـيـكـون الـكـلـمـاتِ ضـمـن عـقـدٍ فـريــد دال إلـى ذاك الـنـبــع وتـلـك الـواحـة الـتـي جـاءوا مـنـهـا, وال يـخـرم ذلـك مـن اإلبـداعِ شـيـئًـا إِذ يـنـسـاقُ ف 
مـنـظـومـتـهِ مـبـتـكـرًا مـا يـجـود بـه ضـمـن "األطـــر" الـثـقـافـيــة املـوروثـةِ حـسـنًـا تـرضـاهُ األنـفــس املـتـلـقـيـة لـه وبـذلـك يـصـدر لـنـا نـتـاجـات وابـداعـات 
تـسـهـم ف منـاءِ "اجملـتــمـعِ" احملـيــطِ مـهـمـا كـان, واميـا كـانـت ظـروفـه, ومـسـتـواهُ. إن الـتـاريـخ ال ميـكـن أن يـكـون مـقـروءً بـاسـتـفـاضـةٍ وهـو مـحـدودٌ ف 
حـدودٍ ضـيــقـةٍ, ومـهـمـا سـمـقَ الـفـرعُ فـإن األصــلَ "أرفــعُ" ذِكـرًا, وأكـثـر منـاءً إذا مـا قـرأنـا ذلـك تـاريـخـيًـا فـإنّـا نـعـلـمُ انـتـشـارُ اخلـبـــرِ عـن فـخـذ 
الـوهـبـــةِ وفـروعـه األولــى الـتـي ذكـرهـا ابـن عـيـســى ف مـجـمـوعـهِ فـلـلـريـايـيـسـة شـهـرةٌ كـبـرى, وملـا ظـهـر مـن ذُريـةِ ريـسٍ بـن زاخـر مـن املـعـاضـيـدِ 
واملـشـارفـةِ وآل بـسـام بـاألفـرع املـلـتـحـقـة فـإذا قـرأ الـتـاريـخُ مـتـصـالً بـهـم عـرفـت أنـه اكـثـر انـتـشـارًا لـلـتـواتـر ف الـتـأريـخِ الـنـجـدي أوالً, والـتـنـوع املـلـحـوظ 
ف األفـراد إِذ هـم ف اقـالـيـمِ ممـدوة كـسـديــرٍ والـوشـم والـقـصـيــم وحـائــل وغـيـر ذلـك فـيـحـصـل تـواتـر بـالـنـقـلِ عـن الـنـسـبـة األُسـريــة الـعـلـيـا, مـا يـبـلـغ 

األرومة موطنًا عليَّا مؤثرًا ف وسطها االجتماعي والثقاف تبعًا بالضرورةِ إِذ يجبُ أن تعرف املعرفات عن أصحابها حقيقةً

مركزية البناء ف األسرة
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 فـتـكـون "األسـرةُ" كـمـا هـيّ ف كـتـبِ األنـسـابِ, وعـنـد عـلـم اخملـتـصــي, أمـام اجلـمـعِ مُـعـرفـة إِذ يـحـصـل بـذلـك "صـِـلّـة " ثـقـافـيــة تـربـط األفـراد 
ف األسـرةِ بـبـعـضـهـم بـعـضًـا, وتـقـوي األواصــر, وتـعـزز املـكـتـسـبـات ظـاهـرةً, وتـزيـد ف قـوةِ الـربــط بـاألرض وذلـك قـوةٌ لـلـمـكـونِ االجـتـمـاعـي 
مـهـمـا كـان ف اجلـزيـرة الـعـربـيــة والـدولـة الـسـعـوديـة اجملـيــدة واخلـلـيـج الـعـربـي احلـبـيـب. إن آل مـحـمــد بـن مـحـمــد ظـاهـرة الـفـروعِ األولـى, ف 
املـتـبـقـي عـلـى األصـلِ, و الـشـبـارمـة, وأل أبـي مـسـنـــد, وآل خـرفــــان ; قـويــة األثـر ف تـاريـخـنـا املـاضـي واملـعـاصــر فـحـريٌ بِـنـا أن نـعــزَ مـن 
هـذه الـقـوةِ بـالـظـهـورِ مـتـصـلـيــن ف أُطـرنـا "األســريـةِ" مـشـكـلـي أثـرًا مـحـمـودًا ف تـدويـن تـاريـخـنـا الـسـعـودي أوالً ومـن ثـم اخلـلـيـجـي والـعـربـي 
واألممــي فـبـذلـك تـقـوى صِـلـتـنـا مبـحـيـطـنـا الـعـائـلـي الـذي هـو أوجـب بـالـرعــايـةِ والـعـنـايـةِ مـن األطـر الـعـلــيـا ف الـقـبـيـلـةِ وإنّ لـكـلٍ حـقًـا ف "الـصـلـةِ" 
والـدعـوةِ لـلـبــر والـتـقـوى تـأصـيــرًا وتـطـويـرًا. يـبـدو أثـر الـوهـبـةِ عـلـيَّـا مـحـمـودًا ف نـشـأةِ الـدولـة الـسـعـوديـة األولـى ومـا بـعـدهـا وقـبـل ذلـك ف جنـدٍ إِذ 

أسـهـمـوا بـلـيـغًـا ف الـعـلـمِ واإلمـارة ف الـبـلـدان وشـكـلـوا حـركـةً عـلـمـيــة قـويـة مُـنـذ الـقـرن الـعـاشـر 
الـهـجـري وحـتـى اآلن امـتـدادًا لـصـنـيــعِ مـؤسـس الـدولـة اإلمـام مـحـمــد بـن عـبـدالـوهـاب آل مـشــرف 
مـع األمـيـر مـحـمــد بـن سـعـود املـقـرن املـريــدي, وبـعـد ذلـك امـتـدادًا ثـقـافـيًـا سـعـوديًـا ف مـشـرق 
األرضِ ومـغـربـهِ ف الـشـأن الـديـنـي مبـخـتـلـف طـوائـفـه و وجـهـه, وف الـشـؤون الـعـلـمـيــة, والـنـظـريــةِ 
أيـضًـا, وغـيـر ذلـك. إذًا حـريٌ بـنـا كـمـا وحِـدنـا ف دولـةٍ أن نـكـون كـذلـك اجـتـمـاعـيًـا ف أُسـرنـا الـتـي 
تــشــكــل وحــدةً أولــى ف الــبــنــيــة اجملــتــمــعــيـــة فــإذا هــيّ متــاســكــت دلــت األســر األخــرى إلــى هــذا 
الـتـمـاسـكِ إِذ اجلـمـع مـتـصــلٌ ف مـسـتـوى مـا, وبـذلـك يـزدادون اتـصـاالً بـجـامـعـهـم, وال يـنـفـكـون 
عـــنـــه ف أي ظـــرفٍ بـــل 
هــم أحــوج بــذلــك إلــيــهِ 

متسكًا وارتباطا. 
١- حتد بشكلٍ أدنى ف خمسة عشر جيالً من تاريخ النسبة الظاهر; ألن ذلك مرتكز الرسوخ الذي تنبى عليه العالئق 
االجتماعيـة, والعادات والتقاليد املتسلسلة عبر الزمان_ وهيّ حقيقة بهذا االمتداد ف أثر الدولةِ القائم إذ تشكل لبنةً 

مجتمعية ضرورية عند العرب للنماء والبنـاء. 
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سعادة أمير مدينة السليمي الشيخ سالم بن دحيم بن 
سليمان الشبرمي , من أوال مانع بن شبرمة احملمد 

الوهيبي.

ســعــادة أمــيــر املــضــايــا عــبــدال بــن مــحــمــد بــن 
ابـراهـيـم بـن دريـفـيـس الـشـبرمـي ,  مـن أوالد 
شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن 

وهيب.

ســعــادة الــشــيــخ اجلــلــيــل  عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــدال بــن 
مــحــمــد بــن دريــفــيــس بــن شــبــرمــة  ,   بــن شــبــرمــة بــن 
مـحـمـد بـن عـلـوي الـوهـيـبـي وكـيـل هـيـئـة الـرقـابـة والـتـحـقـيـق 

بأمر امللك فهد بن عبدالعزيز.

سـعـادة الـشـيـخ الـشـاعـر عـبـدالـوهـاب بـن عـبـدال الـبـرغـش 
آل ريـس ,  شـاعـر كـبـيـر, مـن أسـرة الـريـايـسـة أوالد ريـس 

بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.

فـضـيـلـة الـشـيـخ رشـيـد بـن نـاصـر بـن مـقـرن الـشـبرمـي ,   
بـكـالـوريـس بـالـشـريـعـه ووكـيـل املـعـهـد الـعـلـمـي مبـنـطـقـة 
حـائـل مـن أوالد مـانـع بـن شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد 

بن علوي بن وهيب.

عـبـدال بـن سـعـيـد املـعـروف بـاحلُـرّ ف أشـيـقـر 
من املشارفة.

آل رشـيـد ف احلـريـق أسـرة مـشـرفـيـة مـن املـعـاضـيـد 
آل ريس من الوهبة.

ســعــادة األســتــاذ ســلــطــان بــن عــلــي بــن مــحــمــد الــيــحــيــى 
احملــمــد الــوهــيــبــي ,  إدارة الــتــمــويــن والــعــقــود مبــســتــشــفــى 

احلرس ورجل أعمال.
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سعادة األستاذ سالم بن سليمان الشبرمي احملمد الوهيبي 
, باحث ومهتم بالصيد وأنساب بني متيم.

سـعـادة األسـتـاذ  سـلـطـان بـن عـبـدالـرحـمـن بـن عـبـدال 
بـن دريـفـيـس الـشـبرمـي احملـمـد الـوهـيـبـي. مـديـر إدارة 
اخلـدمـات الـعـامـة بـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة سـابـقـا, 
باحث الشؤون اإلدارية ف إدارة التسويق واالتصال .

سـعـادة الـشـيـخ األسـتـاذ عـبـدال بـن عـلـي بـن عـبـدال بـن 
صـقـيـه ,   شـاعـر بـنـي متـيـم, ومـن سـادتـهـا الـعـظـام, عـمـل 
رئــيــسًــا لــهــيــئــة األمــر بــاملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر ف 
الـصـفـرات, وهـو مـن آل صـقـيـه بـن بـسـام بـن عـسـاكـر  بـن 

بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر .

فــضــيــلــة عــمــيــد الــهــوميــل الــشــبــارمــة ف متــيــر األســتــاذ 
الـشـيـخ عـبـدال بـن عـثـمـان الـهـوميـل الـشـبرمـي ,   مـن 
أوالد شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن 

سـعـادة األمـيـر صـالـح بـن مـحـمـد الـقـاضـي ,  أمـيـر عـنـيـزة 
مـــن عـــام 1248 إلـــى عـــام 1250 هـ , مـــن آل بـــســـام بـــن 

منيف بن عساكر بن بسام من آل ريس.

ســعــادة الــفــلــكــي عــصــام بــن عــثــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ريـس ,   مـن أوالد عـثـمـان بـن بـرغـش بـن ريـس الـوهـيـبـي 

ف متير من أسرة الريايسة من الوهبـة. سـعـادة أمـيـر أشـيـقـر  عـبـيـد بـن دريـفـيـس بـن شـبـرمـة , 
39بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب.
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سـعـادة الـشـيـخ عـثـمـان بـن عـبـدالـعـزيـز بـن عـثـمـان آل 
ريــس ,  رجــل األعــمــال مــن  الــريــايــيــســة مــن أوالد 

ريس بن زاخر من الوهبة 

اخلـــبـــيـــر ف قـــطـــاع االتـــصـــاالت والـــعـــامـــل بـــهـــا األســـتـــاذ 
إبـراهـيـم بـن عـبـدالـعـزيـز بـن مـحـمـد املـسـنـد ,  مـن آل ابـا 
مــســنــد بــن مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــوي بــن وهــيــب, 

مهتم بأنساب الوهبة وقارئ فيها . 

سـعـادة الـشـيـخ حـمـدان بـن سـلـيـمـان آل حـمـيـدان الـوهـيـبـي 
,  مـن آل مـشـرف بـن عـمـرو بـن مـعـضـاد بـن ريـس بـن زاخـر 
بـن مـحـمـد بـن عـلـوي بـن وهـيـب , مـن ريـاض اخلـبـراء ف 
إقـلـيـم الـقـصـيـم بـنـجـد وهـو مـن كـبـارجتـار اإلبـل ف املـمـلـكـة 
ومـصـر وكـانـن بـارا ف أسـرتـه وقـبـيـلـتـه مـتـكـفـال بـعـالج أي 

سعودي مبصر  

ســعــادة الــوجــيــه عــثــمــان بــن بــرغــش بــن ريــس ,  الــتــاجــر 
والـنـائـب ف متـيـر, كـانـت املـراسـالت تـبـعـث لـه بـعـد خـلـو 
اإلمـارة ف متـيـر قـبـل تـولـي األمـيـر عـبـدال بـن فـايـز الـعـشـري 

إمارة متير .                         

العجالن من حرميالء: أوالد محمد بن علوي بن 
وهيب, وقد نقل لنا أنهم مشارفة من أسرة النشوان, 
وال خالف فآل محمد بن محمد و املشارفة يجتمعون 

ف محمد بن علوي بن وهيب                         
فـضـيـلـة الـشـيـخ الـدكـتـور عـبـدالـوهـاب بـن عـبـدالـرحـمـن 
الـبـرغـش آل ريـس ,  مـسـؤول الـتـطـويـر وتـنـمـيـة املـوارد املـالـيـة 
بـجـمـعـيـة حتـفـيـظ الـقـرآن ف متـيـر ونـائـبًـا لـلـرئـيـس, وعـمـل 
أسـتـاذًا ف اجلـامـعـة الـعـربـيـة املـفـتـوحـة, ومـديـرًا تـنـفـيـذيًـا ف 
جــمــعــيــة مــكــافــحــة الــتــدخــي, ومــنــدوبًــا لــوزارة املــعــارف 
حــيــنــذاك ضــمــن نــشــاطــات املــهــرجــان الــوطــنــي لــلــتــراث 
والـــثـــقـــافـــة اخلـــامـــس عـــشـــر ف مـــســـابـــقـــة الـــقـــرآن الـــكـــري, 
مــتــخــصــص ف الــشــريــعــة اإلســالمــيــة مــن جــامــعــة اإلمــام 
مـحـمـد بـن سـعـود اإلسـالمـيـة.مـن الـريـايـسـة أوالد ريـس بـن 

زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.  
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الـشـيـخ سـلـيـمـان بـن مـحـمـد بـن عـبـدالـكـري الـلـهـيـب بـن شـيـحـة بـن شـبـرمـة احملـمـد 
الـوهـيـبـي رحـمـه ال مـن أسـرة الـلـهـيـب الـكـرميـة , قـدم جـده عـبـدالـكـري وأخـوه 
سـلـيـمـان رحـمـهـمـا ال مـن أشـيـقـر ف الـوشـم إلـى بـريـدة ف مـنـتـصـف الـقـرن الـثـالـث 
عـشـر تـقـريـبـا . وقـد ولـد ف مـديـنـة بـريـدة عـام ١٣٣٤هـ وتـرعـرع بـهـا , و بـدأت 
رحـالتـه  وعـمـره ١٢ سـنـة مـع أخـيـه عـبـدالـعـزيـز لـلـتـجـارة وذلـك لـلـحـجـاز ,  حـيـث 
سـافـر لـلـعـراق وفـلـسـطـي والـشـام ومـصـر لـلـتـجـارة , واسـتـمـر بـالـسـفـر حـتـى اسـتـقـر ف 
احلـدود الـشـمـالـيـة بـرفـحـا ف حـدود عـام ١٣٨٠ حـيـث عـمـل ف جتـارة املـواشـي 
الـتـي كـان يـوردهـا مـن الـعـراق ويـبـيـعـهـا ف مـخـتـلـف مـدن املـمـلـكـة الـسـعـوديـة , 
وكـان ف رفـحـا لـه مـجـلـس عـامـر يـسـتـقـبـل فـيـه جتـار املـواشـي والـضـيـوف الـقـادمـي 
مـن مـخـتـلـف املـدن ,وذلـك قـبـل صـالة الـعـصـر بـشـكـل يـومـي يـتـبـادلـون األخـبـار 
لـلـتـجـارة وغـيـرهـا ويـسـتـمـرون بـاجملـلـس حـتـى حـلـول وقـت صـالة الـعـصـر , ثـم ف 
عـام ١٣٩١ انـتـقـل الـى جـده لـيـعـمـل ف تـوريـد املـواشـي مـن الـسـودان والـصـومـال 

ومكث ف جده حتى توف بها رحمه ال عام 1415 هـ .

علمٌ من آل لهيب بن شيحة بن شبرمة

سعادة الشيخ إبراهيم 
بن محمد اللهيب بن 
شيحة بن شبرمة
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سـمـاحـة الـعـالمـة مـحـمـد بـن فـيـروز بـن مـحـمـد آل بـسـام 
بـن عـقـبـة بـن ريـس بـن زاخـر ,  أول قـضـاة الـكـويـت ف 
عـهـد األمـيـر صـبـاح تـوف ١٨١١م, مـن آل بـسـام بـن عـقـبـة 

بن ريس بن زاخر                        .  

ـسعـادة رائـي متــير الــفلــكي األسـتـاذ مـتـعـب بـن الـشـيـخ 
عــبــدالــرحــمــن الــبــرغــش آل ريــس ,  مــن األســرة 
الـريـسـيـة أوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد بـن عـلـوي 

مـعـالـي مـديـر جـامـعـة االمـام مـحـمـد بـن سـعـود اإلسـالمـيـة 
سـابـقـاً ونـائـب رئـيـس مـجـلـس إدارة إحتـاد املـؤرخـي الـعـرب 
األسـتـاذ الـدكـتـور الـشـيـخ  عـبـدال بـن يـوسـف الـشـبـل آل 
مـشـرف ,  مـن عـنـيـزة  مـتـخـصـص ف الـتـاريـخ واحلـديـث 
وحـــاصـــل عـــلـــى الـــدكـــتـــورة ف الـــفـــلـــســـفـــة واألدب مـــن 
االســكــنــدريــة , وعــضــو  إدارة دارة املــلــك عــبــدالــعــزيــز . 
حـقـق تـاريـخ صـاحـب الـسـمـاحـة الـفـاخـري مبـسـاعـدة الـشـيخ 
عــبــدال الــفــاخــري آل مــشــرف , مــن أوالد مــشــرف بــن 

عمرو بن معضاد بن ريس . 

سـعـادة املـرشـد الـسـيـاحـي مـن عـودة سـديـر األسـتـاذ عـثـمـان 
بــن حــمــد الــعــيــســى ,  األمــي الــعــام عــلــى جــائــزة عــودة 
سـديـر , مـن األسـرة الـوهـبـيـة احملـمــديـة مـن اخلـرفـان أوالد 
مـــــحـــــمـــــد بـــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــن عـــــلـــــوي بـــــن وهـــــيـــــب.                        

سـمـو الـشـيـخ حـمـد بـن عـبـدال بـن قـاسـم بـن مـحـمـد بـن 
ثـانـي املـعـضـادي ,  أول املـسـاهـمـي ف تـنـمـيـة الـصـنـاعـة 
الــبــتــرولــيــة ف دولــة قــطــر, وولــي الــعــهـــد فــيــهــا حــتــى عــام 

1948 م.

آل نغيمش بن مشرف ف أشيقر من املشارفة من 
املعاضيد          

آل بن ناصر ف اجملمعة و أشيقر من الشبانة من آل 
مسند بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب                         
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فـضـيـلـة الـشـيـخ الـدكـتـور عـبـدالـعـزيـز بـن ريـس بـن بـجـاد 
الـريـس,  مـن أوالد ريـس بـن إبـراهـيـم بـن عـبـدالـعـزيـز بـن 
ريــس ف متــيــر مــن الــريــايــســة, مــؤســس مــوقــع اإلســالم 
الــــعــــتــــيــــق, وبــــاحــــث شــــرعــــي ف شــــؤون اجلــــمــــاعــــات 

اإلسالمية.

فـضـيـلـة قـاضـي جـالجـل الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـدال بـن 
غـــان الـــســـويـــكـــت آل ابـــاحـــســـي,  مـــن أوالد عـــلـــي بـــن 

شبرمة بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب. 

فـضـيـلـة الـشـيـخ عـبـدال بـن مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب آل 
مـــشـــرف,  فـــقـــيـــه حـــنـــبـــلـــي, وابـــن مـــؤســـس الـــدولـــة 

السعودية, توف ف القاهرة عام 1828 م .

سـعـادة الـرائـد ولـيـد عـبـدال الـشـبرمـي ,  قـائـد الـكـتـيـبـه 
الــســابــعــه بــالــقــواة اخلــاصــه بــاجلــيــش الــســعــودي, مــن 
الـشـبـارمـة أوالد مـانـع بـن شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد 

بن علوي بن وهيب.                        .  

فـخـامـة األمـيـر عـلـي بـن عـبـدال آل ثـانـي املـعـضـادي ,  
رابـع احلـكـام الـقـطـريـي, أصـدر قـرارات مـهـمـة ف الـدولـة 
الــقــطــريــة مــن مــجــانــيــة الــصــحــة والــتــعــلــيــم واملــاء تــوف 
١٩٧٤م. وهــو مــن آل ثــامــر, أوالد ســالــم بــن عــمــرو بــن 

معضاد بن ريس بن زاخر.                        

آل بن حسن ف اجملمعة وحرمة أوالد حسن بن مقبل 
بن راجح بن بسام بن عساكر بن بسام بن عقبة بن 

ريس بن زاخر .                         

الـشـيـخ إبـراهـيـم  مـحـمـد صـالـح الـلـهـيـب الـشـيـحـة 
الـشـبرمـي مـن آل مـحـمـد,  رجـل أعـمـال , صـاحـب 
مـكـتـب عـقـاري ومـهـتـم بـالـتـسـويـق والـتطـويـر الـعـقـاري, 

وباحث ف شؤون الوهبة.

صــاحــب الــســمــو حــاكــم قــطــر الــشــيــخ مــحــمــد بــن ثــانــي 
املـــعـــضـــادي مـــن الـــثـــوامـــر مـــن آل ســـالـــم بـــن عـــمـــرو بـــن 
مــعــضــاد بــن ريــس ,  وهــو أول مــن بــســط ســلــطــتــه عــلــى 
قـطـر, وقـد حتـالـف مـع اإلمـام فـيـصـل بـن تـركـي آل سـعـود 

عام ١٨٥١م.  
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فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد ال بــن عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد 
الـلـطـيـف آل الـشـيـخ,  كـان مـن كـبـار الـعـلـمـاء املـقـربـي 
جـداً مـن ابـن عـمـه الـشـيـخ مـحـمـد بـن إبـراهـيـم بـن عـبـد 
الـلـطـيـف آل الـشـيـخ ونـائـبـه مـن آل مـشـرف مـن املـعـاضـيـد 

من آل ريس بن زاخر.

فــضــيــلــة الــشــيــخ ســلــيــمــان بــن عــبــدال بــن مــحــمــد بــن 
عـــبـــدالـــوهـــاب آل مـــشـــرف,  حـــفـــيـــد مـــؤســـس الـــدولـــة 
الــســعــوديــة مــن مــؤلــفــي الــدعــوة الــســلــفــيــة ف جنــد, مــن 
مـؤلـفـاتـه تـيـسـيـر الـعـزيـز احلـمـيـد ف شـرح كـتـاب الـتـوحـيـد 
تـوف 1818 . وآل مـشـرف بـن عـمـرو بـن مـعـضـاد بـن ريـس 

بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.

فـضـيـلـة الـشـيـخ عـلـي بـن مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب,  مـن 
فــقــهــاء الــدعــوة الــســلــفــيــة, مــن آل مــشــرف بــن عــمــرو بــن 
مــعــضــاد بــن ريــس بــن زاخــر, وهــو ابــن مــؤســس الــدولــة 
الــســعــوديــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب مــع األمــيــر 

محمد بن سعود .

الـفـلـكـي الـشـاعـر عـبـدالـعـزيـز بـن بـرغـش بـن ريـس,  أخـذ 
عـنـه بـنـيـه وحـفـدتـه عـلـم الـفـلـك ف متـيـر مـن أوالد عـثـمـان 

بن برغش بن ريس من الريايسة من الوهبة.

آل عبداجلبار بن حمد بن شبانة بن محمد بن 
شبان آل أبي مسند بن محمد بن محمد بن علوي 

بن وهيب من اجملمعة وجوي و وشي وظلما ومدينة 
الرياض.                         

ســعــادة األســتــاذ بــدر بــن عــثــمــان بــن بــدر الــعــبــداجلــبــار 
الـشـبـانـة,  بـاحـث مـهـتـم ف األنـسـاب مـن أوالد مـسـنـد 

بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب .

فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ حـــســـن بـــن عـــبـــد ال بـــن حـــســـن أبـــا 
حـسـي,  مـن أشـيـقـر ت 1123هـ سـافـر إلـى مـكـة وطـلـب 
الـعـلـم عـلـى عـلـمـاء احلـرم, مـن أوالد عـلـي بـن شـبـرمـة بـن 

محمد بن محمد بن علوي بن وهيب.

فـضـيـلـة الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب بـن عـبـدال بـن 
فـيـروز بـن بـسـام ,  كـان واحـد عـصـره ف الـفـقـه والـتـوحـيـد 
زاهــدًا بــالــدنــيــا وهــو قــاضــي الــزبــارة ســنــة ١١٠٩ هـ وقــد 
عـيـنـه الـشـيـخ صـبـاح بـن جـابـر قـاضـيًـا عـلـى الـكـويـت أيـضًـا 
تـوف ١١٣٥ هـ , مـن أوالد بـسـام بـن عـقـبـة بـن ريـس بـن 

زاخر .  

الـفـلـكـي الـشـاعـر عـبـدالـعـزيـز بـن بـرغـش بـن ريـس,  أخـذ 
عـنـه بـنـيـه وحـفـدتـه عـلـم الـفـلـك ف متـيـر مـن أوالد عـثـمـان 

بن برغش بن ريس من الريايسة من الوهبة.

فــضــيــلــة الــشــيــخ الــبــاحــث عــبــدالــرحــمــن عــبــداحملــســن 
عـبـدالـلـطـيـف آل ال الـشـيـخ,  أخـوالـه مـن آل مـشـرف بـن 
عــمــرو بــالــريــاض, مــتــخــصــص بــالــشــريــعــة ومــتــخــرج مــن 
جـامـعـة اإلمـام مـحـمـد بـن سـعـود اإلسـالمـيـة لـه عـنـايـتـه 
بـالـتـحـقـيـق, والـكـتـابـة واألنـسـاب. ولـه شـهـادة بـكـالـوريـوس 
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سـعـادة الـلـواء عـبـدالـرحـمـن بـن عـبـدال الـشـبـانـة آل أبـي 
مــســنــد,  املــســتــشــار مبــجــلــس الــشــورى ســابــقًــا مــن أوالد 

مسند بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب.

ســـعـــادة مـــديـــر مـــكـــتـــب األوقـــاف واملـــســـاجـــد والـــدعـــوة 
واالرشــاد بــتــمــيــر ورئــيــس جلــنــة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
االهـــلـــيـــة, وعـــضـــو شـــرف نـــادي اجملـــزل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
عـبـدال الـبـرغـش,  مـن الـريـايـسـة (آل ريـس) أوالد ريـس 

بن زاخر من الوهبة.

ســعــادة األســتــاذ تــركــي بــن عــبــدال الــشــبــانــة آل أبــي 
مـسـنـد,  مـديـر قـنـوات روتـانـا , مـن آل مـحـمـد بـن مـحـمـد 

بن علوي بن وهيب .

فـضـيـلـة الـعـالمـة الـكـاتـب مـحـمـد بـن عـبـدال بـن نـاصـر 
بـن عـلـي بـن مـحـمـد بـن نـاصـر بـن حـمـاد بـن شـبـانـة آل 
أبــي مــســنــد بــن مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــوي بــن 
وهــيــب,  قــدم مــن أشــيــقــر  إلــى اجملــمــعــة وصــار قــاضــيًــا 
فـيـهـا قـبـل مـقـدم الـشـيـخ عـبـدال الـعـنـقـري, نـسـابـةٌ مـعـتـني 
بـنـسـب الـوهـبـة مـن بـنـي متـيـم, وف ذريـتـه عـلـمـاء وأدبـاء 

كتّاب.

األمـيـر حـمـد بـن خـلـيـفـة بـن حـمـد بـن عـبـدال بـن قـاسـم 
بـن مـحـمـد آل ثـانـي املـعـضـادي ,  أمـيـر دولـة قـطـر, تـنـازل 
لـلـحـكـم لـنـجـلـه الـشـيـخ متـيـم بـن حـمـد ,  وت ف عـهـده 
اعــداد الــدســتــور الــقــطــري , وســاهــم بــالــتــطــور الــثــقــاف 

والعمراني ف الدولة. 

سـعـادة أمـيـر أشـيـقـر مـحـمـد بـن إبـراهـيـم بـن نـشـوان آل 
مـشـرف,  أوالد مـشـرف بـن عـمـرو بـن مـعـضـاد بـن ريـس 

بن زاخر.

فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن عــلــي بــن مــحــمــد بــن 
نــشــوان آل مــشــرف,  مــن أوالد مــشــرف بــن عــمــرو بــن 

معضاد بن ريس توف 1388 هـ . 
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عــام 1375 هــجــريــة وكــان تــرتــيــبــه الــثــانــي ف ثــانــي دفــعــة 
لــلــطــالب اجلــامــعــيــي عــلــى مــســتــوى املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة , صــفــر 1377 هـ صــدر قــرار بــتــعــيــيــنــه مــديــراً 
لــثــانــويــة شــقــراء بــاإلضــافــة إلــى تــكــلــيــفــه بــإدارة مــعــهــد 
املـعـلـمـي كـأول جـامـعـي يـعـمـل ف مـنـطـقـة الـوشـم , ف 
١٥/٢/١٣٧٩ هـ صـدر قـرار وزارة املـعـارف بـافـتـتـاح إدارة 
لـلـتـعـلـيـم مبـنـطـقـة الـوشـم وكـان تـرتـيـبـهـا مـن حـيـث تـاريـخ 
الــتــأســيــس اخلــامــس عــشــر عــلــى مــســتــوى املــمــلــكــة , و 
كــانــت تــضــم مــحــافــظــة الــدوادمــي ومــحــافــظــة عــفــيــف 
بـاإلضـافـة إلـى مـحـافـظـة شـقـراء , واسـتـمـر بـالـعـمـل مـديـراً 

لهذه اإلدارة حتى طلب اإلحالة على التقاعد املبكر.

فـضـيـلـة الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـدال بـن عـبـدالـعـزيـز بـن 
عـبـدال بـن مـحـمـد بـن نـاصـر بـن إبـراهـيـم بـن نـاصـر بـن 
مـانـع بـن شـبـرمـة,  ولـد ف شـقـراء عـام 1352 هـ , الـتـحـق 
بــكــلــيــة الــشــريــعــة مبــكــة املــكــرمــة وحــصــل عــلــى شــهــادة 

الباكالوريوس

فــضــيــلــة الــشــيــخ  إبــراهــيــم بــن مــحــمــد آل عــبــداجلــبــار 
الـشـبـانـة,  رئـيـس كـتـابـة عـدل اجملـمـعـة سـابـقـا , مـن أوالد 

مسند بن محمد بن محمد .

فــضــيــلــة الــشــيــخ  األديــب مــنــصــور بــن عــبــدالــرحــمــن 
الــبــرغــش آل ريــس,  مــن األســرة الــريــســيــة ف ســديــر,  
املــســتــشــار واملــشــرف الــعــام عــلــى مــكــتــب األمــي الــعــام 
لـرابـطـة الـعـالـم اإلسـالمـي بـاملـرتـبـة اخلـامـسـة عـشـر. مـن 

أوالد ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب.

ســعــادة الــشــيــخ  عــبــدالــوهــاب بــن نــاصــر بــن عــبــدال أبــو 
هــيــب الــعــيــســى, آل مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــوي بــن 
وهـيـب , مـن الـوهـبـة ف عـودة سـديـر, ومـن الـوجـهـاء الـكـبـار 

سـعـادة الـفـارس  مـرشـد بـن سـالـم بـن مـانـع الـشـبرمـي 
(راعـي قِـصْـقِـيـص),  مـن أوالد مـانـع بـن شـبـرمـة بـن 

محمد بن محمد بن علوي بن وهيب.
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تـبـدو بـدهـيـةً إذا مـا جـاء الـنـظـر إلـى أغـلـب املـشـجـرات األسـريـة فـاملـسـمـيـات الـنـاشـئـة ال ميـكـن لـهـا أن تـسـتـقـيـم إذا عُـزلـت عـن "األصـــلِ" الـذي تـعـودُ 
إلـيـهِ, فـإنّـا عـنـدمـا نـقـرأ ف مـشـجـرات الـوهـبـة مـن متـيـم جنـد جـلـهـا مُـسـتـقـيـمًـا إِذا لـم تـكـن كـلـهـا فـهـيَّ مُـسـتـنـدةٌ إلـى مـصـدرٍ غـزيــر ف الـتـاريـخ الـنـجـدي 
املـكـتـوب واحملـكـي عـلـى حـدٍ سـواء كـمـا هـيّ مـنـظـمـة إلـى أعـرافٍ سُـلـوكـيـة تـدل الـبـاحـث إلـى صـحـةِ الـنـسـبـةِ غـالـبًـا كـمـا هـو مـعـلـومٌ عـنـد أهـلِ جنـدٍ 
ومـن سـار ركـبـهـم ف األقـالـيـمِ األخـرى, وكـمـا أن هـذه املـسـمـيـات ال تـدلُ أصـالً عـلـى كـونـهـا أُسـرةً أو عـائـلـة ضـرورةً فـإن الـبـاحـث ف جنـد يـعـلـمُ أن 
أسـرهـا تـتـعـدد مـسـمـيـاتـهـا فـتـكـونُ األسـرة ذات أسـمـي وثـالثـة وأربـع وأكـثـر مـن ذلـك بـكـثـيـر أحـيـانًـا وهـيّ لـم تـبـلـغ األربـعـمـئـة عـامٍ بـعـد, ورمبـا تـسـمـى 
أُسـرةٌ مـن لـم تـبـلـغ مـئـتـي عـامٍ تـسـمـيّـة عُـرفـيــة, بـيـنـمـا هـيّ لـيـسـت كـذلـك أصـالً بـداللـةِ شـجـرة الـنـسـبِ, والـتـأريـخ احملـكـي ف املـنـطـقـةِ, و اتـصـال 
األحـداثِ والـقـرابـاتُ الـلـصـيـقـة بـاألرومـةِ والـعـشـيـرة, فـكـل ذاك وغـيـرهُ مـن احتـادٍ ف املـكـانِ والـقـرى الـقـريـبـة كـسـديـر وأقـالـيـمـهـا يـدلُ أنـهـا فـرع أو فـريـع 
عـن "األسـرةِ" وال يـصـحُ أن تـقـبـل قـراءةٌ تـاريـخـيـة تـعـزلُ الـفـرع عـن األصـلِ مـهـمـا كـان شـريـفًـا, فـفـي األسـرةِ جتـبُ الـصـلـةُ كـمـا وصـل الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم قـريـشًـا وقـال: إن لـيّ رحـمًـا سـأبـلـهـا بـبـلـهـا وهـو ف الـعـلـيـاءِ نـسـبًـا, فـلـيـسـت رِفـعـةُ اجلـدودِ مـوجـبـةً لـلـقـطـيـعـةِ, ومـحـقـقـة لـالسـتـئـثـار 
بـالـتـاريـخِ فـهـو ال ميـكـن أن يـقـرأ جـيـدًا دون صـلـتـه بـحـقـبـتـه وحـوادثـه املـؤثـرة ولـيـس أسـمـى مـن ذلـك حـديـثًـا مـن دعـوةِ الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب 
الـوهـيـبـي فـمـن هـذه الـدعـوة صُـيـرت الـدولـة إلـى مـجـدهـا ف حـقـبـهـا, وعُـزت جنـدٌ وأرتـفـع شـأنـهـا بـعـد إذ صـارت حـاضـرةُ الـدولـةِ الـضـامـة احلـرمـي 
الـشـرفـي وعـاصـمـتـهـا, واسـتـمـرت الـوفـود إلـى االسـتـقـرار فـيـهـا مـن شـتـى الـبـقـاعِ حـتـى وقـتـنـا وقـد كـانـت أول األمـرِ أقـلُ األقـالـيـم نـاسًـا, عـزيـزةً عـلـى 
الـتـوطـنِ فـيـهـا, ملـا لـلـظـروف الـقـاسـيـة مـن أثـرٍ ميـنـع رواد احلـيـاةِ مـن الـذهـاب إلـيـهـا, فـبـقـيّ أهـلـيـهـا قـلـةً مـعـدودة, وفـئـة مـعـلـومـة مـحـصـورة, وتـبـعًـا لـذلـك 
أصـبـحـوا إلـى سـلـوكٍ فـريـد, حـفـظ أنـسـابـهـم عـن الـيـدِ الـعـابـثـة, والـدواخـل املدنـيـة الـطـارئـة, وقـد كـانـوا إِذ هـم نـزرًا يـسـيـرًا مـن الـعـربِ يـتـعـامـلـون فـيـمـا 

بينهم كأسرةٍ صغيـرة, يعرفُ كبيرها صغارها, ويرعاهم, دون حدودٍ وفواصـل,

املسمياتُ ضمن األطر "األسرية" وليست أعلى منها. 
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وبـيـنـمـا هـكـذا اتـخـذوا تـعـريـفـاتٍ مـحـدودة ضـمـن الـنـطـاق الـصـغـيـر الـذيـن يـعـيـشـون فـيـه بـحـريـةٍ ويـعـرفُ كـل واحـدٍ مـنـهـم اآلخـر بـسـهـولـةٍ فـهـم بـعـيـدي عـهـدٍ 
بـدولـة شـامـلـة كـافـة الـقـطـر الـنـجـدي إن لـم تـكـن الـدولـة الـسـعـوديـة هـيّ األولـى ف ذلـك, فـكـانـت الـتـعـريـفـات تـتـخـذُ إلـى تـوثـيـقِ احلـقـوقِ واملـبـايـعـات, وهـيّ 
تـخـتـصـرُ تـبـعًـا لـلـفـئـةِ الـسـاكـنـة جِـدًا ولـهـا أمـثـلـةٌ مـعـروفـة عـنـد الـريـايـسـة فـتـجـدُ سـلـطـان بـن حـمـاد يـكـتـفـي بـذلـك ف بـعـضِ الـوثـائـق, وكـذلـك عـثـمـان بـن 
بـرغـش, و عـبـدالـرحـمـن بـن عـثـمـان, وريـس بـن إبـراهـيـم الـذي اكـتـفـي بـذكـرهِ دون ذكـر اسـم والـدهِ ف وثـيـقـتـه مـع بـرغـش بـن ريـس املـكـتـوبـة بـخـط 
عـيـسـى بـن خـريـف وهـذا حـادثٌ ف املـثـولِ أمـام الـقـضـاء الـذي اعـتـبـر تـوثـيـق احلـق دون االهـتـمـامِ بـتـوثـيـقِ نـسـبـةٍ مُـعـيــنـة ضـرورةً ألنـهـا مـعـلـومـة تـواتـرًا 
مـحـفـوظـة بـالـسـلـوكِ الـدال عـلـيـهـا وأعـتـبـر نـسـبِ أصـحـابـهـا مـن اجلـمـعِ الـغـفـيـرِ الـذيـن يـسـتـحـيـل تـواطـئـهـم عـلـى الـكـذب وعـلـى أن يـدخـلـوا ف أنـسـابـهـم ما 
يـضـعـهـا. وعـنـدمـا ازدادت أعـداد الـنـاس, وتـغـيـر الـنـمـط احلـيـاتـي, وزاد االقـبـال عـلـى احلـاضـرةِ الـنـجـديـة, كـان مـن الـلـزوم أن تـتـواكـب الـنـسـبـة مـع ذلـك, 
ويـنـتـسـبَ لـألسـرةِ, ويـجـتـمـع ف هـذا االطـار األُسـري, تـعـزيـزًا ف قـوةِ الـصـلـة, وحتـقـيـقًـا خلـيـريّ اآلخـرة والـدنـيــا, وأيـضًـا ملـا يـسـتـوجـبـه وجـودُ الـدولـةِ, مـن 
تـغـيـرٍ ف الـتـعـاطـي, فـأعـداد الـنـجـديـي األصـلـيـي وهـم مـن يـنـتـمـون لـنـجـدٍ قـبـل الـدولـة الـسـعـوديـة تـضـاعـفـت كـمـا هـو مـشـهـود فـفـي الـقـريـةِ الـتـي لـم يـتـجـاوز 
عـدد أفـرادهـا مـئـة ومـئـتـي أصـبـحـت الـيـوم تـزيـد عـن عـشـرةِ آالفِ إنـسـانٍ واتـسـعـت الـريـاضُ اتـسـاعًـا هـائـالً ووفـد إلـيـهـا الـسـعـوديـون مـن كـل فـجٍ, وصـار 
الـشـيـاع الـنـسـبـوي مـتـعـلـقًـا غـالـبًـا بـالـكـفـاءةِ مـع اسـتـحـضـار الـقـريـة الـتـي مـنـهـا الـرجـلُ فـيـقـال : نـعـم إِنـهُ كـفـؤ لـلـزواجِ, دون الـنـظـر أصـالـةً ف الـنـسـبِ إلـى 
الـقـبـيـلـة ألنـه ممـتـنـع لـعـدمِ االحـاطـةِ ضـرورةً إذ هـذه املـسـمـيـات غـيـر حـقـيـقـةٍ ف الـبـنـاءِ الـقـبـلـي خـصـوصًـا أنـهـا نـشـئـت مـن بـيـئـةٍ مـحـدودة يـعـلـم كـل آخـرٍ اآلخـر 
فـيـهـا, دون طـبـقـيـه, فـلـمـا جـاءت الـتـابـعـيـة الـسـعـوديـة والـنـاسُ حـديـثـي عـهـدٍ بـدولـة سـجـلـت أسـمـائـهـم كـيـفـمـا اتـفـق حـتـى إنـك لـتـجـد أرومـة صـغـيـرة ف 
قـريـةٍ مـحـدودة املـسـاحـة والـعـدد, ولـم تـبـلـغـهـا الـطـرق احلـديـثـة بـعـد بـخـمـسِ أسـمـاءٍ ورمبـا أكـثـر بـيـنـمـا هـيّ اجـتـمـاعـيًـا حـيـنـذاك أسـرةٌ واحـدة, وتـوسـع الـفـارق 
مـع الـتـعـايـش مـع احلـالِ اجلـديـد, واالنـصـهـار ف سـلـك الـتـعـلـمِ, والـوظـائـف احلـكـومـيـة, أو حـتـى االنـشـغـال بـالـزراعـة كـمـا هـيّ احلـالُ سـالـفًـا ف الـقـرى, 

ولم يلحظ أحدٌ هذا التغيرَ, حتى ولد األبناءُ وتعززت الهويةُ اجلديدة, ثم صنعت استقالالً غريبًا 
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تـبـعًـا لـلـمـسـمـيـاتِ الـتـي تُـظـهـر أنـهـا تـنـتـمـي إلـى قـرى صـغـيـرة قـلـيـلـة الـعـدد, ولـيـس شـكـل الـدولـة الـشـمـولـي الـذي أتـت بـه الـدولـة الـسـعـوديـة حـيـنـمـا بـسـطـت 
نـفـوذهـا عـلـى اجلـزيـرة الـعـربـيـة وجنـد عـلـى وجـهِ اخلـصـوص, بـعـد كـون االمـارات ف الـقـرى واملـدن مُـسـتـقـلـةً, ولـهـا شـئـنـهـا اخلـاص, اتـصـلـت األقـالـيـم 
بـبـعـضـهـا, وقـويـت الـروابـط بـيـنـهـا, إال أن املـعـرفـات لـم متـتـد امـتـداد الـدولـة, والشـك بـأنـهـا كـذلـك تـاريـخـيًـا وف اجلـانـبِ الـنـسـبـي فـهـيّ مـتـبـقـيـةٌّ عـلـى 
األصـلِ قـراءةً, وتـنـعـزل اجـتـمـاعـيًـا وفـق سـلـوكٍ ممـنـهـج يُـضـعـف الـنـسـق الـتـاريـخـي ف الـتـدويـن الـنـسـبـيّ, فـهـو وإن كـان صـحـيـحٌ حـيـثُ أنـه يـلـتـزم وفـق 
الـقـواعـد الـنـسـبـيـةِ الـصـحـيـحـة, إال أنـه يـتـخـذُ صـيـغـةً مـنـفـصـلـة إِذ يُـحـيّـد مـجـمـوعـةٌ بـشـريـة تـلـتـقـي قـريـبًـا ويـؤلـف عـنـهـا مُـسـتـقـالً عـن األسـرةِ, أو أن يـتـخـذ 
سـبـيـالً ف الـروايـةِ الـتـاريـخـيـة جتُـيّـر الـتـألـيـفِ إلـى فـرعٍ وأرومـةٍ صـغـيـرة, وبـيـنـمـا نـقـرأ تـفـسـيـر عـلـمـاءٍ جنـديـي لـلـعـاقـلـة بـأنـهـا تـصـل إلـى اجلـد الـعـاشـر إذا قـل 
الـعـدد كـمـا قـال ذلـك الـعـالمـة عـبـدال بـن عـبـدالـرحـمـن بـن جـبـريـن, فـهـيّ إِذًا تـدل عـلـى حـدٍ أُسـري لـن يـكـون مـربـوطًـا بـحـالِ املـعـرفِ الـقـبـلـي, وقـد 
حـمـلـت قـبـيـلـة متـيـم ديـاتٍ وصـلـت إلـى عـشـراتِ املـاليـي ف الـبـعـداء الـذيـن رمبـا ألـتـقـوا مـعـهـم ف ألـفِ عـامٍ, وهـو فـعـل حـسـن, مـعـروف عـنـد املـسـلـمـي, 
والـعـرب, فـعـتـقُ رقـبـةٍ لـهـا أجـرٌ وفـيـر, وهـيّ تـدلُ مـن هـذا الـوجـهِ عـلـى حـسـنِ قـوة األسـرة وأثـرهـا االجـتـمـاعـي مـهـمـا حـادت عـن احلـدِ احلـقـيـقـي واتـخـذت 
تـعـريـفًـا مـجـازيًـا ال يـعـبـر عـن احلـقـيـقـة. إنّـا عـنـدمـا نـقـرأ عـن عـشـائـر قـرشـيـة وغـيـرهـا ف احلـجـاز جنـد أن سـمـعـتـهـا قـد بـلـغـت اآلفـاق, وميـكـنـك أن تـدل عـلـى 
نـسـبـهـا ف املـشـرقِ واملـغـرب اللـتـزامـهـا بـحـدٍ أُسـري ف الـنـسـبـةِ تـوارثـوه مـع تـعـاقـب الـدول, وهـذه الـشـهـرة أرادهـا الـعـرب, ووجـب تـوسـعـهـا تـبـعًـا لـالنـتـشـار, 
وازديـاد الـنـاس, فـمـع الـزيـادة وجـب رفـع احلـدِ لـيـتـوصـل إلـيـه سـريـعًـا لِـقـلـتـه, فـنـحـنُ نـعـلـم أن الـشـبـارمـة لـهـم مـن الـسـمـوقِ مـا يـدل عـلـى عـظـم مـكـانـتـهـم 
الـتـاريـخـيـة فـلـمـا نـفـصـلـهـم إلـى خـمـسـي اسـمًـا وأكـثـر مـن ذلـك بـيـنـمـا ميـكـنـنـا أن نـعـتـنـي بـتـاريـخِ الـشـبـارمـة مـن خـالل عـلـمـائـهـا وهـكـذا نـعـزز دارسـة الـتـاريـخ, 
ونـقـوي رابـط الـوهـبـة بـبـعـضـهـم, وبـاآلخـريـن مـن أوالد عـمـومـتـهـم ف متـيـم والـعـرب.  هـكـذا نـعـلـمُ أن املـنـتـسـبـات الـعـلـيـا لـألسـرةِ ركـن ف تـوطـيـد الـصـالتِ 
ومـن هـذه الـصـعـد تـتـنـزل الـرحـمـاتُ عـلـى مـن اقـتـفـى أثـر الـرسـولِ ودلـه ف صـلـتـه قـومـه قـريـش, وتـفـضـيـلـه قـرابـتـه مـن الـعـرب. عـنـدمـا يـريـد اجلـمـيـع اخـتـراع 

نـسـبـة مـغـايـرة لـلـتـمـيـز فـلـن يـبـقـى مـتـمـيـز واحـد إذ الـتـمـيـز مـحـدود ف نـسـق ثـقـاف مـورث عـنـد الـعـرب والميـكـن أن يـكـون االنـعـزال عـن 
األسرة موروثا عربيا أو القبول به حتت طائلة أي الظروف واألسباب  إن األسماء حينما ال تكون جامعة ال يعول عليها.
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ســعــادة الــنــســابــة الــشــيــخ  خــالــد بــن بــرغــش الــبــرغــش آل 
ريــس مــن أوالد عــثــمــان بــن بــرغــش بــن ريــس ف متــيــر مــن 

الريايسة (آل ريس) من الوهبة.  

سـعـادة الـدكـتـور  عـبـدالـرحـمـن بـن مـحـمـد الـسـبـيـهـي مـن 
آل شــيــحــة بــن شــبــرمــة , حــاصــل عــلــى دكــتــوراه الــعــالج 
الطبيعي . من آل محمد بن محمد بن علوي بن وهيب

سـعـادة الـعـمـيـد الـدكـتـور املـهـنـدس  عـبـدالـعـزيـز بـن تـركـي 
بـن عـبـدال بـن تـركـي الـعـطـيـشـان آل أبـاحـسـي أوالد عـلـي 

بن شبرمة بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب

ســعــادة اخلــبــيــر ف اإلحــصــاء واملــعــلــومــات األســتــاذ 
الـشـيـخ عـبـدال بـن مـحـمـد املـعـيـوف مـن ذريـة سـعـيـد 

بن ريس من آل عساكر بن بسام من آل ريس

فـضـيـلـة الـبـاحـث األسـتـاذ إبـراهـيـم بـن عـمـر الـسـكـران 
آل مــشــرف شــيــخ لــه بــحــوثــه الــفــكــريــة, ونــدواتــه, 

قانوني, له عنايته بنتاج اإلمام ابن تيمية.

فـضـيـلـة الـشـيـخ  عـبـدالـعـزيـز بـن عـلـي بـن مـحـمـد بـن 
نـشـوان آل مـشـرف مـن أوالد مـشـرف بـن عـمـرو بـن 

معضاد بن ريس توف 1388 هـ .
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سـعـادة األسـتـاذ الـوجـيـه  خـالـد بـن مـحـمـد بـن فـهـد آل 
ريــس, مــن الــريــايــســة أوالد ريــس بــن زاخــر بــن مــحــمــد 
مـديـر إدارة الـتـركـيـبـات واإلصـالح سـابـقًـا ف االتـصـاالت 
الـسـعـوديـة, الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة قـنـوات الـشـبـكـة.(آل 

ريس) من الوهبة.  

ســعــادة وكــيــل وزارة الــشــئــون الــبــلــديــة والــقــرويــة لــلــشــئــون 
الـقـرويـة  عـبـدالـرحـمـن بـن عـبـداحملـسـن املـنـصـور آل لـهـيـب 

بن شيحة بن شبرمة.

سـعـادة مـحـافـظ الـبـدائـع بـالـقـصـيـم  األسـتـاذ  إبـراهـيـم بـن 
راشـد الـشـبرمـي,  أوالد مـانـع بـن شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن 

محمد بن علوي بن وهيب .

سـعـادة الـشـيـخ  األسـتـاذ  عـبـدال بـن سـلـيـمـان احلـمـود آل 
لــهــيــب,  وكــيــل مــحــافــظــة شــقــراء, مــن أوالد شــيــحــة بــن 

شبرمة بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب .

سـعـادة الـدكـتـور  مـحـمـد بـن عـبـدالـرحـمـن الـسـبـيـهـي آل 
شـيـحـة بـن شـبـرمـة,  مـسـتـشـار بـالـديـوان املـلـكـي بـاملـرتـبـة 
اخلـامـسـة عـشـر, وعـمـيـدُ كـلـيـة الـلـغـة الـعـربـيـة بـجـامـعـة 

اإلمام محمد بن سعود سابقًا.

سـعـادة الـدكـتـور  احـمـد عـلـي الـرقـيـبـة آل سـبـيـهـي,  وكـيـل 
جـامـعـة الـقـصـيـم, مـن آل شـيـحـة بـن شـبـرمـة بـن مـحـمـد بـن 

محمد بن علوي بن وهيب.
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سـعـادة الـدكـتـور الـوجـيـه  عـبـدال عـبـدالـعـزيـز عـبـدال الـريـس,  
مــن الــريــايــســة أوالد ريــس بــن زاخــر بــن مــحــمــد الــعــائــديــن مــن 
الــزبــيــر, مــديــر مــســتــشــفــى الــدمــام املــركــزي ســابــقًــا,  طــبــيــب 

استشاري طب األسرة واجملتمع ١٩٩٠م,  

اخــصــائــي غــدد صــمــاء وســكــر "بــريــطــانــيــا" مــاجــســتــيــر "درجــة 
الشرف" 

وت وضع حجر األساس  ملركزين طبي متخصصان: 

مركز سعود البابطي للقلب. 

 مركز كانو للكلى. 

مـديـر ملـركـز الـلـيـاقـه الـطـبـيـه بـالـدمـام "بـدايـة فـحـص مـاقـبـل الـزواج" 
باالضافه لعمله الطبي. 

ســعــادة الــشــاعــر الــقــانــونــي األســتــاذ  ريــس بــن نــاصــر 
الـــريـــس,  مـــن الـــريـــايـــســـة ف ســـديـــر, شـــاعـــر عـــذب 

جميل اللغة, باذخ األلفاظ, ومحامٍ

ومــنــذ ١٣ ســنــه مــتــفــرغ لــلــعــمــل الــطــبــي كــاســتــشــاري 
االمـراض املـزمـنـه والـسـكـر خلـمـس عـيـادات اسـتـشـاريـه 

كل أسبوع موزعه على منطقة الدمام واخلبر.

سـعـادة مـديـر عـام اخلـدمـات الـعـامـة بـالـهـيـئـة املـلـكـيـة 
بـاجلـبـيـل األسـتـاذ  عـبـدالـعـزيـز بـن عـبـدال إبـراهـيـم 

املسند,  من آل محمد الوهبة

سـعـادة الـشـيـخ األديـب  عـبـدالـكـري بـن عـبـدالـعـزيـز 
اجلـــهـــيـــمـــان آل ســـبـــيـــهـــي,  مـــن الـــرعـــيـــل األول ف 
الـصـحـافـة الـسـعـوديـة, تـخـرج مـن مـن املـعـهـد الـعـلـمـي 
وانــتــدب الفــتــتــاح املــدرســة الــنــمــوذجــيــة األولــى ف 
الـــســـيـــح مبـــنـــطـــقـــة اخلـــرج , وأنـــشـــأ صـــحـــيـــفـــة أخـــبـــار 

الظهران.
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سـعـادة الـنـاشـط اإلجـتـمـاعـي, ورجـل األعـمـال, األسـتـاذ  
مـنـصـور الـرقـيـبـة آل سـبـهـي,  مـن آل شـيـحـة بـن شـبـرمـة 

بن محمد بن محمد بن علوي بن وهيب بن وهيب .

رئـيـس بـلـديـة عـنـيـزة املـهـنـدس  عـبـدالـعـزيـز عـبـدال 
الــبــســام,   مــن ذريــة بــســام بــن عــقــبــة بــن ريــس (آل 

ريس ) من فخذ الوهبة

عاهل آالم العاملي

آل سبيهي لفروعهم تسميات هيّ: اجلهيمان, 
والرقيبة, والشبنان والباقي على آل سبهي الشيحة 

من الشبارمة آل محمد بن محمد الوهيبي.                          ســعــادة الــدكــتــور األديــب الــشــيــخ  عــبــداملــلــك بــن 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل الـــشـــيـــخ املـــشـــرف,   عـــضـــو هـــيـــئـــة 
الـــتـــدريـــس ف جـــامـــعـــة اإلمـــام مـــحـــمـــد بـــن ســـعـــود 
اإلسـالمـيـة بـكـلـيـة الـلـغـة الـعـربـيـة, وأديـبٌ نـحـريـر بـارع 

فياض , من املشارفة املعاضيد آل ريس بن زاخر.
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يـردُ إلـيـنـا تـسـاؤلٌ; ملـاذا ال نـدعـوا الـوهـبـة قـبـيـلـةً ونـدعـوهـا فِـخـذًّا?. إن الـوهـبـة فـخـذٌ, وال يـدخـلـنـا ف ذلـك شـكٌ إِذ قـطـعـيـةٌ هـذا مـبـنـيـةٌ ف دواخـل 
الـتـمـيـمـيـي الـذيـن مـازالـوا يـسـمـون متـيـمًـا قـبـيـلـة, رغـم تـبـاعـد الـبـقـع اجلُـغـرافـيـة واالنـضـمـام لـثـقـافـاتٍ ولـهـجـاتٍ مُـخـالـفـة ف قـطـرِ جـزيـرة الـعـرب فـإنـهـم 
يـتـفـقـون أخـيـرًا عـلـى أمـريـن: أولـهـمـا أن متـيـمًـا هـيّ املـرجـع الـذي يـعـودون إلـيـهِ, ويـنـتـسـبـون لـه, إِذ يـالحـظُ بـأن الـنـسـبـةَ إلـيـهِ لـم تـضـمـر حـتـى اآلن, 
بـخـالفِ قـبـائـل كـثـيـرة تـفـرعـت وخـرجـت مـنـهـا قـبـائـل أخـرى, وثـانـي اجملـتـمـعـات عـلـى اعـتـبـار الـكـفـاءة املُـعـيـنـة بـصـفـاتٍ مـعـلـومـة ال يـصـيّـر فـيـهـا 
الـتـمـيـمـيُ مـعـتـرفًـا بـهِ بـالـغـالـب إنْ خـالـفـهـا, و اشـتـهـرت هـذه اخملـالـفـة, وتـعـددت; خـالفًـا لـفـعـل الـفـردِ األحـمـق. فـبـذلـك يـتـحـصـلُ عـلـمٌ لـديـنـا أن 
متـيـمًـا قـبـيـلـة, مـهـمـا بـعـدت جـدودهـا عـن األصـلِ املـنـتـسـبِ إلـيـه, و يـوافـقـنـا عـلـى ذلـك جـمـهـور الـتـمـيـمـي, وهـو مـعـتـمـدنـا أنّ الـوهـبـة لـيـسـت قـبـيـلـة, 
بـل فِـخـذًّا بـعـشـيرتـي كـبـيـرتـي عـلـى سـبـيـلِ الـطـرقِ احلـقـيـقـي, وإال فـلـلـمـجـاز مـنـتـسـبـات ممـتـدة دون ذلـك. فـيـتـحـصـل لـنـا عـلـمٌ أغـلـبـيٌّ أن الـوهـبـة مـن 
طـهـيـة مـن حـنـظـلـة مـن متـيـم فـخـذ تـنـدرج حتـتـه عـشـيرتـي هـمـا أوالد مـحـمـد بـن مـحـمـد وفـروعـهـم, وأوالد ريـس بـن زاخـر بـن مـحـمـد وفـروعـهـم, 
والـكـل ف أوالد عـلـوي بـن وهـيـب الـهـطـوي مـن قـبـيـلـةِ بـنـي متـيـم. والـظـن أن هـذا الـتـوجـه إمنـا حُـصِــل بـكـثـرةِ تـفـرع الـوهـبـةِ ف حـدٍ غـيّـر مـعـقـولٍ 
أحـيـانًـا فـيـتـحـصـلُ أن جتـد نـزرًا قـلـيـالً مـن الـنـاسِ يـلـتـزمـون نـسـبـةً فـارقـة تـفـصـلـهـم عـن بـنـي عـمـهـم األقـارب, وعـصـبـتـهـم اجلـامـعـة, ف قـريـةٍ واحـدة, 
واقـلـيـمٍ قـريّـب, واحلـق أنـنـا متـيـمـيـي بـوصـف متـيـمًـا جـدُ الـقـبـيـلـةِ, وتـعـزيـز ذلـك حـاصـلٌ بـردم الـهـواتِ ف الـفـروع الـصـغـيـرة وجـمـعـهـا إلـى بـعـضـهـا 
فـيـحـصـلُ بـذلـك مـنـعـةٌ ثـقـافـيـة ال تـتـزعـزع تُـبـقـي أشـدُ األمـةِ عـلـى الـدجـالِ مـتـصـلّـي فـيـمـا بـيـنـهـم لـيـؤدون مـا حـكـاهُ املـصـطـفـى صـلـى ال عـلـيـه وعـلـى 
آلـهِ وصـحـبــه وسـلـم عـنـهـم, وهـذا االتـصـال أيـضًـا مـحـقـقٌ بـصـلـةِ األُسـرةِ (الـعـشـيـرة) ومـا هـو أعـلـى مِـنـهـا ف الـفـخـذِ حـتـى يـوصــل إلـى متـيـمُ بـن مُـرٍ 

اجلامع الذي نلتقي فيهِ على احلب والتقوى واملودة إن شاء ال تعالى.

ملاذا نسمي الوهبة فِخذًا ? 

54

SSU_Haytham



55

SSU_Haytham




