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 المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي خلق اخلليقة من عدم، وأنشأها وقدر فيها مقادير حكمته، 
فأنقذها، أعز من شاء حبكمته، وأذل من شاء بعدله، فهو املستحق أن يعبد ويوحد، ويقدس وميجد، تعاىل 

  .بذاته وكمال صفاته وتفرد

ى سيدنا ونبينا حممد، الذي قوم قواعد الشريعة وأوضح طرقها، ومهد، صلى اهللا عليه وعلى وأصلي عل
  .سائر األنبياء واملرسلني دائماً مؤيد، وعلى آله وصحبه 

فيقول الفقري إىل ربه عبد الرمحن بن محد بن زيد املغريى الالمي، الطائي نسبا، احلنبلي مذهبا، : أما بعد
بعض األخوان أن أمجع نبذة يف النسب، تشتمل على أصول العرب، ومل أكن من والنجدي وطنا، سألين 

أهل ذلك امليدان، ولكن محلين على ذلك عدم رغبة الناس يف هذا الفن، الذي هو دأب العرب قبلنا، قال 
ن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل؛ لتعارفوا، إ": اهللا سبحانه وتعاىل

  ."أكرمكم عند اهللا أتقاكم

إن اهللا سبحانه وتعاىل يقول "جاء يف احلديث .الشعوب العجم، والقبائل من العرب : قال بعض املفسرين
تعلمون من أنسابكم ما : "وجاء يف احلديث" .كل نسب منقطع إال نسيب وهو التقوى: يوم القيامة

إذا وليتم مصرا : "صلى اهللا عليه وسلموقال النيب " .تعرفون به أحسابكم، وتصلون به أرحامكم
تعلموا النسب، وال : وقال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه" .فاستوصوا بالقبط خريا، فإن هلم صهرا وقرابة

من قرية كذا وكذا؛ وكان أبو بكر رضى اهللا عنه : تكونوا كنبطي السواد إذا سئل أحدهم عن أصله، قال
إذا رأيت الرجل يكره علم النسب فاعلم أن نسبه : ال بعض الظرفاءوق.نسابا، وكذلك سعيد بن املسيب 

مثل قالئد اجلمان للسيوطي، : مشوب بغري العرب، وانتخبت هذه النسخة من كتب النسب والتاريخ
بالكتاب املنتخب : "ومسيته.وسبائك الذهب للسويدي،ووصايا امللوك، والعقد الفريد، وتاريخ ابن األثري 

وأخذت أيضا من الرجال الثقات من البادية واحلاضرة املوجودين، فإن "  العربيف ذكر نسب قبائل
العرب كما هو املشاهد منهم أنه يكون أحدهم يف قبيلة وينتسب إىل غريها، وكان السبب اختالط 

بعضهم ببعض باحللف واملصاهرة، وكف الوالية بعضهم عن بعض؛ فبذلك اختلطوا، ومع ذلك حفظوا 
م وأنساوكان .م؛ فال يدعى أحد لغري أبيه، وال ينتسب إال لقبيلته يف أي حال ويف أي مكان أحسا

  .يوجد فيهم من ينسب نفسه إىل نفسه إىل قحطان، والعدناين إىل عدنان



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  3  

عاش آدم عليه السالم بعد مهبطه : ومبتدأ البشر آدم عليه السالم وهو أبو البشر، قال ابن اجلوزي وغريه
عاش أكثر من ذلك، وذكر أنه ولد له من حواء أربعون توأماً، يف كل بطن : وقيلإىل األرض ألف سنة، 

  .ذكر وأنثى، وانقرضوا كلهم إال نسل شيث

وكان بني موت آدم عليه . إن حواء ولدت له أربعني ولداً، وقيل مائة وعشرين: قال ابن جرير يف تارخيه
ونوح بن امللك بن متوشلخ بن . ثر من ذلكالسالم وبني والدة نوح عليه السالم عشرة قرون، وقيل أك

  .أخنوخ بن الياء ابن مهالئيل بن قبنان بن أنوش البن شيث بن آدم 

ونوح النيب عليه السالم وهو أبو البشر الثاين عليه الصالة والسالم؛ ألن ما قبله من : قال يف العقد الفريد
وجعلنا ذريته ": ن من نسل نوح قال اهللا تعاىلفالباقو. أوالد آدم مل يبق هلم نسل من بعد الغرق بالطوفان

: وأوالد حام. العرب وفارس والروم: فأوالد سام. سام وحام ويافث:  ولنوح عدة أوالد"هم الباقني

  .الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج : وأوالد يافث. السودان والرببر والقبط

إن سام بن نوح أبو العرب وفارس :  بن منبهوذكر ابن األثري يف تارخيه ذرية نوح عليه السالم، قال وهب
وقيل القبط من ولد . ويافث بن نوح أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وحام بن نوح أبو السودان. والروم

قال وأما . قال إن امرأة سام بن نوح صلب ابنة بتأويل بن حمول بن أخنوخ بن قني بن آدم. قوط بن حام
فمن ولد جامر ملوك فارس يف .  وبوان ونوبا وماشج وتريشيافث فله من الولد جامر ومومع ومورك

ومن . ومن ولد مومع يأجوج ومأجوج. ومن ولد ماشج األسبان. قول، ومن ولد تريش الترك واخلزر
وأما حام بن نوح . الروم وهم بنو النظر بن يونان بن يافث: ولد يافث: قال.ولد بوان الصقالبة وبرجان 
ومن ولد كوش النمرود بن كوش، وقيل النمرود من ولد .  وقوط وكنعانفمن ولده كوش ومصارمي

القبط والفيوم والرببر، وهم : إن مصارمي ولده:ويقال. وبقية ولد حام هم النوبة واحلبشة والزنج. سام
وأما . وأما قوط فإنه سار إىل اهلند والسند ونزهلا، وأهلها من ولده. فئة عرب وفئة من هذا النسب: فئتان

وأما . عان فمن ولده السند واهلند وحلق بعضهم بالشام، وحارم بنو إسرائيل وأخرجوهم من الشامكن
فارس وجوجان وعمليق وهو : فمن ولد األوذ. سام بن نوح فله من الولد األوذ وأرفخشذ وإرم وأشوذ

وأما إرم بن سام . مبصرومنهم الفراعنة . الكنعانيون:أبو العماليق الذين منهم جبابرة الشام الذين يقال هلم
مثود وهم قوم صاحل، وكانت منازهلم اليمن منع إخوم بنو عاد بن إرم، وانتقلوا : بن نوح فمن أوالده

من اليمن بعد ما تغلبت عليهم بنو يعرب بن قحطان، فرتلوا احلجر وهم قوم صاحل، وهم معدودون يف 
  .العرب البادية 

ن نوح يأيت الكالم عليهم إن شاء اهللا تعاىل عند ذكر طبقات وأما إخوم بنو عاد بن إرم بن سام ب
والفرس من ولد تريش بن ماسور بن . وأما نبيط فمن ولد نبط بن ساش بن آدم بن سام بن نوح. العرب
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وولد لعابر فاخل ". أبو العربانية"وأما أرفخشذ بن سام فولد له شاخل وولد لشاخل عابر وهو . سام بن نوح
 ألن األرض قسمت يف عهده وولد لفاخل بن عابر أرغوي، وولد ألرغوي ساروغ، وولد ومعناه القاسم؛

لساروغ فاخور، وولد لفاخور تارخ وامسه بالعربية آزر وولد آلزر إبراهيم عليه السالم، وولد إلبراهيم 
راهيم وولد إلب. ، ومنه مجيع أنبياء بين إسرائيل وملوكهم"إسرائيل"إسحاق، وولد إلسحاق يعقوب، وهو 

إمساعيل وهو الذبيح يف بعض األقوال، ومن إمساعيل العرب العدنانية وسيأيت الكالم عليهم عند ذكر 
وولد لعابر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح القحطان بن هود بن عابر واستدلوا . طبقات العرب

 : بقول الشاعر القحطاين

  فنحن بنو هود النبي المطهر  رنبي اهللا هود بن عاب أبونا

ويف .هو قحطان بن هود بن عبد اهللا ابن رباح بن اخللود بن عاد : وبعضهم يقول عن املسعودي والطربي
: كتاب البدء البن جيب هود بن عبد اهللا بن رباح بن حرب بن عاد، واستدلوا على هذا بقوله تعاىل

هو أخوهم يف النسب واستدلوا أيضا بقوله : فسرينقال بعض امل. إىل آخر اآلية "وإىل عاد أخاهم هودا"
هود وصاحل وشعيب ونبيك : األنبياء كلهم عجم إال أربعة: " صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر رضى اهللا عنه

  .والصحيح أن قحطان بن هود النيب عليه الصالة والسالم" .يا أبا ذر

  ذكر طبقات العرب فيفصل

هم جزيرة العرب، وهي الواقعة يف اجلنوب الغريب من آسية، وحييط وهم ثالث طبقات وبالدهم ومواطن
ا البحر األمحر وصحراء التيه املتصلة بترعة السويس من غرا، واخلليج الفارسي من شرقها، وحبر عمان 
الذي هو قسم من حبر اهلند من جنوا، والصحارى املمتدة بني بالد الشام والفرات من مشاهلا، وهي مثانية 

وهو الواقع يف اجلنوب الشرقي من طور سيناء على ساحل البحر األمحر : احلجاز: القسم األول: قسامأ
  .ويسمى حجاز ألنه حاجز بني امة وجند

  .وهو الواقع يف جنوب احلجاز ويف مشاله بالد عسري: اليمن: القسم الثاين

  .من شرق اليمن: حضرموت: القسم الثالث

  . يف شرقي حضرموت:إقليم مهرة: القسم الرابع

  .املتصل باخلليج الفارسي من الشمال واجلنوب وحبر اهلند من الشرق: عمان: القسم اخلامس

  .جزائر البحرين باخلليج الفارسي وميتد على ساحله إىل ر الفرات: األحساء: القسم السادس

 وصحارى الشام وإقليم وأراضيه مرتفعة وهو يف وسط اجلزيرة بني احلجاز واألحساء: جند: القسم السابع
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وأرضه أطيب يف بالد . اليمامة، وهو يتصل بالشام مشاال، والعراق شرقا، واحلجاز غربا، واليمامة جنوبا
  .العرب

. وهو أرض منخفضة يف بالد العرب يف اجلانب الغريب من بالد عمان: إقليم األحقاف: القسم الثامن

  .واليمامة معدودة من هذا القسم

 فصل

  ولى من طبقات العرب، العرب العاربةالفئة األ

    

وتسمى البائدة وهم العرب اخللص األولون وقد ذهبت عنا تفصيالت أخبارهم لتقادم عهدهم، : األوىل
عاد ومثود وأميم وعبيل : وهم تسع قبائل. وقد كانوا شعوبا وقبائل كثرية، وهم ولد إرم بن سام ابن نوح

. وكان مقر ملوكهم صنعاء، وملوكوا الشام واحلجاز.وطسم وجديس وعمليق وجرهم األول ووبار

وملكت اليمامة منهم طسم وجديس، واليمامة تسمى جو،يف زمام ومسيت اليمامة باسم املرأة اليت 
كانت تبصر مسرية ثالثة أيام وكان يقال هلا الزرقاء اليمامة، وحني قتلهم حسان بن تبع قتل املرأة، وقصة 

وهذه األمة هي أقدم األمم يعد قوم نوح، وأعظمهم قدرة، . ب التاريخهذه الغزوة مشهورة يف كت
  .وأشدهم قوة وآثارا يف األرض

  الفئة الثانية من طبقات العرب وهم العرب العرباء

وكانت مساكنهم احلجاز، وكانوا . وبعضهم يسميها املتعربة، وهم من ولد قحطان بن هود بن عابر
وىل وموالني هلم ومناصريهم، ومل يزالوا جمتمعني يف البادية بعيدين عن معاصرين إلخوام أهل الطبقة األ

امللك الذي كان إلخوام العاربة األوىل إىل أن تشعبت يف األرض فضائلهم، وتعددت أفخاذهم 
. وعشائرهم، فزامحوا معاصريهم أبناء الطبقة األوىل، انتهزوا فرصة اضمحالل دولتهم وانتزعوها منهم

ن هود بن عابر أول من نزل اليمن وغلب عادا والعمالقة عليها، فأنقرضت هذه الطبقة وكان قحطان ب
  .من العرب وبقيت الطبقتان األخريتان القحطانية والعدنانية، فالعرب املوجودون من هذين األصلني

  ذكر قحطان وذكر كتاب وصايا الملوك فيفصل
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رفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم، وقد أمجعت إن قحطان بن هود عليه السالم بن عابر بن شاخل بن أ
العلماء على أنه نيب مرسل بعثه اهللا تعاىل بعد نوح عليه السالم بشرياً ونذيراً وأميناً على وحيه ورسالته 

  : وهو الذي يقول فيه الشاعر القحطاين شعراً

  فنحن بنو هود النبي المطهر  رنبي اهللا هود بن عاب أبونا

أوصيكم بتقوى اهللا وطاعته؛ واإلقرار بوحدانيته، : وذكروا أن هوداً عليه السالم أوصى بنيه فقال هلم
وال . وأحذركم الدنيا فإا خداعة غري باقية لكم وال أنتم باقون عليها، فاتقوا اهللا الذي إليه حتشرون

به بنيه ويعظهم مبا حكى اهللا مث أقبل على قومه يوصيهم مبا وصى . يغرنكم الشيطان إنه لكم عدو مبني
 إىل "يا هود ما جئتنا ببينة" إىل آخر اآلية فكان من ردهم عليه "وإىل عاد أخاهم هودا": تبارك وتعاىل عنه

  .آخر اآلية

إنه أول من لبس التاج وأول من سلم عليه بأبيت : مث إن قحطان بعد أبيه نزل اليمن وملكها، ويقال
يعرب وجرهم وعمان وحضرموت واحلارث :  بنيه، وكان له من الولداللعن، وذكروا أن قحطان أوصى

إنكم مل جتهلوا ما نزل بعاد دون غريهم ملا : وقيل كان له عشرة من الولد، فقال هلم. كما ذكره البيهقي
عتوا على رم، واختذوا آهلة يعبدوا من دون اهللا، وعصوا أمر نبيهم هود وهو أبوكم الذي علمكم 

وأوصيكم بذي الرحم خرياً، وإياكم واحلسد، . م سواء السبيل، وما بكم من نعمة فمن اهللاهلدى وعرفك
وأخوكم يعرب خليفيت فيما بينكم، فأمسعوا له وأطيعوا، وأحفظوا وصييت وأعملوا . فإنه داعية إىل القطيعة

 العرب على مث إن يعرب بن قحطان حفظ وصية أبيه وثبت عليها وهو أعظم ملوك. ا، وأثبتوا عليها
هو الذي ملك بالد اليمن وغلب عليها قوم : اليمن، وأول من حياه قومه بتحية امللك، قال ابن سعيد

عاد، وغلب العمالقة على احلجاز، وعاد بن قحطان على احلجر، وحضرموت بن قحطان على بالد 
  .حضرموت، وعمان بن قحطان على بالد عمان

ن األسور وهم رهط حنظلة بن صفوان بن الرس، والرس ما ومن ولد احلارث بن قحطا: قال ابن حزم
وذكروا أن العرب أول من تكلم بالعربية .بني جنران إىل اليمن، وحضرموت إىل اليمامة، ذكر يف العرب

والعربية منسوبة إليه مشتقة من أمسه، وهو الذي ذكره .الواسعة، وأنطلق بأفصحها وأبلغها وأوجزها
مث إن يعرب بن قحطان مجع بنيه وأوصاهم .ى اهللا عنه شعراً يف غري هذاحسان بن ثابت األنصاري رض

أحفظوا مين خصاال عشراً تكن لكم ذكراً وذخراً، يا بين تعلموا العلم وحتلوا به، وأتركوا : فقال هلم يا بين
ن الشر جيلب احلسد عنكم وال تلتفتوا إليه، فإنه داعية إىل القطيعة فيما بينكم، وجتنبوا الشر وأهله، فإ

وإياكم والكربياء، فإا تبعد قلوب . وأنصفوا الناس من أنفسكم لينصفوكم من أنفسهم. إليكم األشرار
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الناس عنكم، وعليكم بالتواضع؛ فإنه يقربكم من الناس وحيبيكم إليهم، واصفحوا عن املسيء؛ فإن 
 وافر، واجلاه الدخيل على الصفح عن املسيء حيسم العداوة ويزيد السؤدد، والسؤدد مع الفضل فضل

أنفسكم مجاله مجالكم، ولئن يسوء حال أحدكم خري له أن يسيء حال جاره، ال تفتقد الناس إال املقتدى 
به، وانصروا املوايل فإم مواليكم يف احلرب والسلم، وحقهم عليكم مثل حق أحدكم على سائركم، وإذا 

نفسكم، فإا أمانة ألقاها يف أعناقكم؛ واألمانة كما استشاركم أحد فأشريوا عليه مبا تشريون به على أ
ومتسكوا باصطناع الرجال؛ فإنه أجدى أن تسودوا م غريكم، وأحرى أن يزيدكم ذلك شرفاً . تعلمون

  .وفخراً إىل آخر الدهر

وذكر أن يشجب بن يعرب وىل امللك بعد أبيه، وثبت على هذه الوصية دون غريه من سائر اخوته 
سألت عن اخوة بنو يعرب، : قال بعض النسابني. ساد اجلميع بثباته على الوصية وحفظه إياهاوعشريته، ف

فقيل العمالقة األوىل من ولد إرم ابن سام بن نوح، والفئة األخرى الذين هم سكان مكة ونواحيها من 
فكان يشجب بن يعرب قد سادها . ولد يعرب واخوم طسم وجديس واحلي من جرهم وعاد الصغرى

يا بين إين مل : مث إن يشجب بن يعرب بن قحطان وصى بنيه فقال هلم. والء من اخوته وسائر عشريته
أسد اخويت وعشرييت إال حبفظ وصية أيب يعرب بن قحطان، وبعملي ا، وبثبايت عليها؛ وإن أيب يعرب بن 

ريته إال حبفظ وصية قحطان مل يسد اخوته وعشريته إال حبفظ وصية أبيه، وإن قحطان مل يسد اخوته وعش
مث قال . أبيه هود عليه السالم وحفظه إياها وعمله ا، فأقيموا على ما وجدمتوين عليه فهو الذي شرفين

كالما شعرا ذكر فيه ابنه عبد مشس، وعبد مشس ابنه هو سبأ؛ ألنه أول من سبا السيب وأسر األسارى 
  .وبىن مدينة سبأ وسد مأرب

إنه طاف فيما بني املشرق واملغرب، يضرب األرض :  األقطار؛ ويقالإنه غزا: وقال صاحب التيجان
وكان لسبأ عدة أوالد وأشهرهم . وبىن مدينة عني مشس مبصر وويل عليها ابنه بليون. العاصية حىت فتحها

محري وكهالن اللذان منهما األمتان العظيمتان، ومن بنيه مسروح ذكره يف العقد الفريد؛ ومسروح هذا 
وعد ابن حزم يف ولده زيدان وابنه جنران، وبه مسيت بلد جنران، وزاد . م عليه إن شاء اهللا تعاىليأيت الكال

السهيلي، ومن ولده وائل ومالك وذكروا أن سبأ ثبت على وصية أبيه يشجب وحفظها وعمل ا، فساد 
، وأخذ إتاوا ويقال إنه أغار على بابل باخليل ففتحها. وكان ملك اجلميع وعمادهم. إخوته وعشريته

وضرب باخليل والرجال يف األرض وكان ال يذكر له بلد قصدها وفتحها، وطاف مشارق األرض 
  .ومغارا وبذلك مسي سبأ

قال حدثنا أبو كريب أبو أسامة؛ حدثنا احلسن أبو احلكم، حدثنا أبو : وقد ذكره ابن جرير يف تفسريه
يا رسول اهللا أخربنا عن سبأ أرض هي :  عنه أنه قالسربة النخعي، عن عروة بن مسيك القطيين رضى اهللا
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ليس بأرض وال امرأة، ولكنه رجل من العرب، ولد له عشرة من : "أم امرأة؟ قال صلى اهللا عليه وسلم
الولد، فتيا من ستة، وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا 

 واألزد ومذحج وأمنار، فقال علماء النسب منهم حممد بن إسحاق؛ إمسة يف فمنهم كندة واألشعريون
األصل عبد الشمس بن يشجب بن يعرب ابن قحطان وهو أول من بشر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يف زمانه املتقدم

 فصل

    

وذكر اهلمداين يف بعض كتبه أن سبأ مجع أهل مملكته ووجوه أهل بيته وعشريته، وأجلس ابنه محري عن 
أيها الناس اعطوين عهودكم ومواثيقكم إن بغت مييين على : ميينه، وأجلس ابنه كهالن عن مشاله؛ مث قال

إين مل : ق على ذلك مث قال هلممشايل أن متنعوها، أو مشايل على مييين أن متنعوها، فأعطوه العهود واملواثي
أرد مييين ومشايل إال محري وكهالن، وإين مل آمن أن خيتلفا بعدي يف األمور، ومل آخذ العهود واملواثيق 
عليكم إال لتحولوا بعدي بني من يروم من هذين لصاحبه سوءاً وخالفاً، ويطلب أحدمها بعد أكثر مما 

 يكون مييين، وكهالن أصغر من محري وحقه أن يكون مشايل، يقسم له، إن محرياً كرب من كهالن وحقه أن
وإن نصيب مخري من ملكي مثل نصيب مييين من بدين، وإن نصيب كهالن من ملكي مثل نصيب مشايل 

فيا أيها الناس من يصلح لليمني من امللك فأدعوه لليمني، وانظروا ما يصلح للشمال من امللك . من بدين
وا لليمني السيف والقلم والسوط، وحكموا لليمني بذلك قالوا هذه ثالثة فدفع: فأدعوه للشمال، قال

مث حكموا بأن صاحب السيف : أشياء تعمل ا اليمني، وال تعمل ا الشمال دون اليمني يف الرؤى، قال
ال يصلح له إال الثبات والوقوف يف موضعه، وحكموا بأن صاحب القلم ال يكون إال مدبراً فائقاً رائقاً، 

حكموا أن صاحب السوط ال يكون إال سائساً، مث حكموا أن الوقوف والثبات والفتق والرتق والتدبري و
والرياضة والسياسة ال تكون إال للملك األعظم الراتب يف دار اململكة ومكابدة األعادي حيث كانوا، 

، وحكموا أن القوس وحكموا أن الرأس يرد به البأس وتقهر به احلروب عند التالقي، وجتشم به املدارك
ينال به املناوي واملناصي على البعد منها مث حكموا بأن قيادة أعنة اخليل ومكابدة األعادي حيث كانت، 

ورد البأس والقهر عند التالقي، ومناوات األعداء ومناصاا ال تصلح إال لصاحب الدولة الذّاب عنها، 
ا، والساد خلللها، والقائم حلروفتقلد محري . ا، وإصالح الثغور وسدها، وهو كهالنوالرامي عن حوز

وتقلد كهالن األطراف والثغور . امللك الراتب يف دار اململكة وسلم إليه، ومسي ميينا جللوسه عن ميني أبيه
ولكهالن على محري املعونة من املال . وأعماهلا وحروا ومناوات األعادي ومناصاا حيث كانت
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مث إن محري وكهالن مل يزاال على ذلك، وكذلك . ن الطاعة وكفاية ما تقلدهوالنجدة، وحلمري على كهال
قال أبو حممد بن حزام كان له من الولد . مث إن محري مجع بنيه. أوالدمها من بعدمها وأوالد أوالدمها

وعاش فيما قال السهيلي ثالمثائة ". اهلميسع ومالك وزيد ووائل ومسروح ومعد يكرب وأوس ومرة"
يا بين ما اجتمع اثنان متوازران متعاضدان على : وقال لبنيه يف وصيته.  أول من توج بالذهبوهو. سنة

وما أجتمع مخسة نفر متعاضدون متوازرون على . مخسة من أشتات الناس إال غلبامها، وملكا أسرهم
غلبوا وأميا عصابة غلبت أربعني رجال يوشك أن ي. عشرة من أشتات الناس إال غلبوهم وملكوا أسرهم

وما من رجل أطاعه واحد فقام له باازاة إال أطاعه . املائتني، وغالب املائتني حريون أن يغلبوا األلف
عشرة، وما من رجل أطاعه عشرة فقام هلم مبجازام إال أطاعه مائة، وما من رجل أطاعه مائة فقام هلم 

اد ال حمالة، ومن ساد فقد ملك ومن مبجازام إال أطاعه ألف وما من رجل أطاعه ألف رجل إال وقد س
  .ملك فقد أويت املنتهى من أمله يف دنياه 

أطيعوا األرشد منكم، وال تعصوا اهلميسع فإنه خليفيت عليكم وأميين فيما بينكم، وإنه لسيفكم، : يا بين
مث إن . أنتم باهلميسع وله، واهلميسع بكم ولكم. وما السنان لوال الرمح، بل وما الرمح لوال السنان

اهلميسع بن محري ويل امللك بعد أبيه وحفظ وصيته وثبت عليها وعمل ا، وأجراهم على ما أجراهم عليه 
أبوه محري، وسار فيهم سريته، وكذلك األمين بن اهلميسع ويل امللك بعد أبيه اهلميسع وساد إخوته 

يه وجده وحفظ مجيع ما انتهى إليه من مث إن األمين ملا وىل امللك بعد أبيه سار يف الناس بسرية أب. وعشريته
. وحيفظوا لسياسة امللك، وصيانة الدولة. وصايا آبائهم وأسالفهم اليت كانوا يعملون عليها، ويوصون ا

مث إنه . مث وىل امللك بعد األمين ابنه زهري، مث إن زهري ملا وىل امللك بعد أبيه كان من أحسن امللوك سرية
     :  ومل يكن له غريه فقال لهوصى ابنه عريب بن زهري،

يا بين قد انتهى إليك ما كان من وصية جدك سبأ بن يشجب، وما أفترق عليه االثنان يوم الوصية 
جداك محري وكهالن فال جترين أمراً إال ما جرى به عليه االثنان من لدما إىل هذه : والقسمة، ومها

أوصيك بالثبات على ما وجدتين عليه من العدل يف ف. وأوصى بذلك من صلح هلذا األمر من ولدك. الغاية
  .الرعية، والتجاوز عن املسيء، والبعد عن إيذاء العشرية والتحبب إليها، فما املرء إال بقومه وإن عز وعال

مث إن عريب ويل األمر بعد أبيه وثبت على وصيته وعمل ا وأجراهم عليه، مث إنه وصى بنيه وكانوا 
يا بين إين وجدت الشرف والسؤدد والعزة والنجدة : وأبرهة وقطن، فقال هلمصباح وجنادة : أربعة

والطاعة وامللك يدور على ستة أشياء، يا بين وجدت السؤدد ال ينال إال بالكرم، وال السؤدد ملن ال كرم 
له، وإين وجدت العز يف العدد حيث كان، وال عز ملن ال عدد له، وال عدد ملن ال عشرية له، وإين 

ت النجدة يف األيادي وال جندة ملن ال أيادي له، وإين وجدت الطاعة يف العدل وال طاعة ملن ال عدل وجد



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  10  

احفظوا وصايت وال : له، وإين وجدت امللك يف إصطناع الرجال وال ملك ملن ال اصطناع له، يا بين
لك بعد أبيه وسار يف تعصوا قطنا أخاكم فإنه خليفيت عليكم، وويلّ امللك بعدي، قال مث إن قطنا ويل امل

إين مل أقلدك امللك رغبة عنه : الناس بسريته وسرية أسالفه وقلّد امللك يف حياته ابنه الغوث، فقال له يا بين
ولكين أردت أن أقف على سريتك يف الناس وسياستك يف امللك، وأن أعلم كيف طاعتهم لك، كي ال 

يا بين أوصيك باخوانك أن تفعل هلم ما فعلت . أخرج من الدنيا ويل غصة من ذلك يف أمرك وأمر الناس
لك، وأن تبذل هلم نصيحتك، وختفض هلم جناحك، وأسألك أن تفعل بعشريتك ما سألتك أن تفعل 

مث إن الغوث بن قطن ويل امللك يف حياة أبيه .إلخوانك، فما الراحة إال يف األصابع، والساعد بالعضد 
لناس سرية وأثبتهم على سنن آبائه وأجداده، مث إن ابنه وائل وبعد وفاته دهرا طويال، وكان من أحسن ا

يا بين إن امللك دار بناها اهللا تعاىل : بن الغوث ويل امللك بعده وكانت وصية الغوث إلبنه وائل هذه
ألسالفك فعمروها بالعدل واإلحسان، وكذلك ورثتها ممن قبلي وكذلك اخلفها لك بعدي بعمارا؛ 

وأعلم أن الدار دار ما بنيت حيطاا وشيدت أركاا، ومل يقع يف . رها أسالفكفأعمرها مبا كان يعم
مث إن وائل بن الغوث بن قطن ويل . فأوصيك بالرعية خرياً.شيء من بنائها ثلمة، فإن الثلمة يتبعها مثلها

 بعد أبيه امللك بعد أبيه وساس امللك سياسةً محدها أهل زمانه، وكذلك ابنه عبد مشس بن وائل ويل امللك
فسار يف الناس بسرية أسالفه وأجداده، وعبد مشس هذا جد بلقيس بنت اهلدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن 

فما من هؤالء أحد إال ملك ما ملك عبد مشس وأبوه . معاوية بن شداد بن قطاط بن عمرو بن عبد مشس
مث . ف بن شداد بن املقطاطوعمرو بن معاوية املعروف بابن عال. من قبله، وأخبارهم تطول على الشرح

انتقل امللك من هؤالء إىل محري األصغر وهو زرعة بن كعب بن سهل بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن 
وذكر أن . يشجب بن عبد مشس بن وائل بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين مب اهلميسع بن محري األكرب

اد بن زرعة، وإن زرعة وصى ابنه شداداً زرعة حسنت سريته يف الناس حني ويل امللك وكذلك ابنه شد
لو كان ملك يستغين بثاقب رأيه دون آراء الناس لفضل عقله وكمال معرفته وبارع أدبه : يا بين: فقال له

وفطنته، وعلى ما تقدم من التجاريب ألسالفه مما حفظه ورواه وأحاط به من سنن األوائل من آباءه 
. الناس عن مشاركة اآلراء ومشاركة األقيال ووصية املوصنيوملوك قومه وسنن املاضني، لكنت أغىن 

على أنه ال بد للملك من معني يعينه يف الرأي واألمر والنهي، وال بد له من مشري حيمل عنه بعض ما يثقل 
وذكروا أن شداد بن زرعة ويف .عليه من ذلك، وال بد للولد من وصية الوالد قلّت الوصية أو كثرت

سني املهملة مشتقة من السداد، ويل امللك دهر طويالً ال يعصيه أحد من محري وال كهالن نسخة سداد بال
يف ملكه، الذي أحاط له بأكثر األرض ومن فيها، وأنه سار يف الناس بسرية آبائه وأجراهم على سنن 

 عمه أجداده، وحفظ وصايا األوائل من أسالفه، وعمل ا وثبت عليها، إىل أن مات وانتقل امللك إىل
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وكان مالك بن محري قد غلب أهل عمان عليها ملك بعده ابنه قضاعة مث بعده ابنه إحلاف مث ابنه . احلارث
مالك بن إحلاف مث وقع احلرب بني مالك وبني السكسك بن وائل بن محري، فغلب مالك على عمان 

 واستبد عليه من بين وملك بعد السكسك يعفر ابنه مث خلفه بعده ابنه النعمان، ويعفر يعرف بالعارف
محري ماران بن عوف بن محري ويعرف بذي رياش وكان صاحب البحرين فرتل جنران، وأشتغل حبرب 
مالك بن إحلاف، وملا كرب النعمان حبس ذارياش وأستبد بأمره وطال عمره، وملك بعده ابنه أسحم، 

. ون امللك مع بين محريوعند ذلك اضطربت أمور محري، وكان امللك طوائف، وكان بنو كهالن يداول

وملك من شعوب قحطان من بين زيدان ابن يعرب بن أبني بن زهري املتقدم ذكره، وأبني هذا الذي 
تنسب له العرب باليمن، وملك منهم أيضاً عبد مشس بن وائل بن الغوث بن حريان بن قطن املتقدم 

ن قطن املاطاط بن عمرو بن ذي هرم بن وقيل إنه شداد ب.ذكره، مث ملك بعده ابنه شداد املتقدم ذكره 
وبعضهم يقول ذو وائل وبعضهم يقول ذو . مث إخوته ذو شدد ويطوذ ومراثل. اهلوار وبعده أخوه لقمان

واستقر امللك يف بنيه من بعده، ومسي الرائش؛ ألنه قسم أرض . مداثر، وهو احلارث جد امللوك التبابعة
ه وأعام على عمارا، وأخرج هلم املشغالت؛ فنعم الناس اليمن سهلها وجبلها وأوديتها بني عشائر

والعشائر، واستغىن بعضهم عن بعض وعن كثري مما كانوا حمتاجني إليه مما يف يده؛ فلهذا مسوه الرائش 
وامسه احلارث، وهو أول ملك اخترع الدروع ألصحابه وألبسهم إياها، وذكر ابن سعيد عن مؤرخي 

رائش الذي ملك بعده ابنه الصعب، وهو ذو القرنني بن احلارث بن قيس بن الشرق ونقله أن احلارث ال
صيفي بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن بكر بن جشم بن عبد مشس 

بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري بن سبأ ابن يشجب بن 
وكان أسم ذي القرنني الصعب، ويل امللك بعد أبيه الرائش، وهو . عليه السالميعرب بن قحطان بن هود 

الذي مكن اهللا له يف األرض وبلغ مشارقها ومغارا، وذكره اهللا يف كتابه، وسار بني الصدفني، وسد 
السد على يأجوج ومأجوج خالف ما يزعمه بعض أهل العلم واملؤرخني واللغويني من أنه اإلسكندر 

 فإن اإلسكندر اليوناين باين اإلسكندرية مل يسد سداً، وكان يلقب بذي القرنني، وهو غلط الروماين
إن : فاحش وبذلك روجوا على ضعاف العقول وعارضوا القرآن العظيم، بأنه ال يوجد سد، ويقال

مسه الصعب املقدوين اليوناين أو اإلسكندر الروماين مل يسد سداً، وإمنا الذي أقام السدود ذو القرنني، وا
تلقيب اإلسكندر املقدوين بذي القرنني قد : بن الرائش وقد ذكر املصطفى الغالييين يف كتابه فقال

استفاض على ألسنة كثرية من الناس واللغويني واملفسرين واملؤرخني وهو غلط فاحش؛ فإن ذا كلمة 
ع وذو نواس وذو عربية حمض؛ وذو القرنني من ألقاب ملوك اليمن، وكان منهم ذو جدن وذو كال

وذو القرنني، وهو الذي مكن اهللا له يف األرض وعظم ملكه . نشاتري وذو رعني وغري ذلك من ألقام
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وقد سئل ابن عباس رضي اهللا عنه عن ذي . وبىن السد على يأجوج ومأجوج، وهو الصعب بن الرائش
 أنه الصعب وأنه غري اإلسكندر هو من محري، وهذا يقوى: القرنني الذي ذكره اهللا يف كتابه العزيز فقال

املقدوين باين اإلسكندرية، هذا يوناين وهذا عريب، وكالمها ملك ملكاً عظيماً، فأفهم هذا فإنه احلق الذي 
وقد حققه أبو الفدا يف تارخيه فراجعه عند ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس، وكانت . ال حميد عنه

ويؤخذ من .  به ويعدونه يف امللوك من قومهم، ويسمونه الصعبالعرب قد ذكرته يف أشعارها، ويفتخرون
أكثر الشعراء أن اسم ذي القرنني الصعب، عند العرب، ووقع ذكر ذي القرنني أيضا يف كثري من أشعار 

يف شعر امرئ القيس، وطرفة ودوس ومذحج وغريهم، ويف كتاب نشر احملاسن اليمانية شيء : العرب
مث ملك بعده . األشعار إشارة تدل على أن ذا القرنني هو هذا وليس املقدوينكثري مما يطول نقله، هذه 

وذكر أنه ثبت على وصية أبيه ذي القرنني وعمل ا . ابنه أبرهة بن الصعب ذو القرنني املتقدم ذكره
وحفظها، وهو أول من نصب األعالم، وبىن األميال والعالمات على الطريق واملناهل؛ فلذلك مسي ذا 

وذكروا أنه ضرب يف البالد العاصية من شرقها وغرا ليفتحها ويأخذ إتاوا ويف بعض الكتب، أن . راملنا
خراسان أخو فارس، وأخومها كرمان والكرز األكرب، وأبومها يافث بن نوح عليه السالم، أما الروم 

الصني والسند واهلند األوىل فمن ولد إرم بن سام بن نوح وإلخوما الصقالبة واخلزر والالت والكابل و
مث إن أبرهة ذا املنار وصى أبنه عمراً ذا األذعار . وكل هؤالء قد ملكها أبرهة بعد أبيه ذي القرنني الصعب

يا بين أن امللك زرع، وامللك قيم ذلك الزرع، فإن أحسن القيم قيامه عليه يف سقايته عند : فقال له
إياه باحلماية عند املؤذيات من البهائم والطري، زكا حاجته، ويف إبعاد غرائب النبات عنه، وبتعاهده 

وإن كان القيم غري ذلك، فلم يتفقد الزرع، ومل يتعهده . حصاده، ومحده القيم، واستكرمت األرض
باحلماية واحلفظ أوهنه العطش، وأكلته الطيور، وداسته البهائم فال الزرع نام، وال األرض معمورة، وال 

عمراً ذا األذعار وىل امللك بعد أبيه وخرج يتفقد األعمال يف شرق البالد وغرا، قال مث إن . القيم حممود
    فكان ال يسمع به قوم إالولوا على أدبارهم خائفني مذعورين، فلذلك مسي ذا األذعار، 

وملك مخسا وعشرين سنة، وغزا ديار املغرب، وسار إليه كيقالوس : وقال املسعودي. وهو أبو تبع األول
عان ملك فارس، فبارزه وازمت جنود كيقالوس وأسره ذو األذعار، مث إن عمرا ذا األذعار وصى ابن كن

ولديه تبع ورفيدة، فقال هلما غريكما جيهل امللك وسياسته ورعايته وصالحه، وما حيتاج إليه امللك من 
ذلك قطبا آخر وقفت وما امللك إال رحى تدور على قطب، فإن جعل هلا من . املداراة واحملاباة واملناوى

فهذا لتعلموا أن امللك ال يستوي الثنني إال أن . الرحى وما دارت وتعطلت أسباا وانقطع رجاء أهلها
يكون أحدمها املقتدى واآلخر املقتدى به، وقد علمتما أن التاج ال يسع رأسني وال جيتمعان يف تاج أبدا، 

مث . بطاعة أخيه تبع، وهذا أول من ملك من التبابعةكما ال يصلح سيفان يف غمد واحد، فأمر ابنه رفيدة 
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إن تبع وىل امللك بعد أبيه وقلد الوزارة ألخيه رفيدة، وكان إىل تبع ما يكون إىل امللك، وكان لرفيدة ما 
يكون إىل الوزير، فبقيا على ذلك دهرا طويال على وصية أبيهما وسار امللك تبع يف الناس سرية أبيه ذي 

العدل واإلحسان يف األرض ورزق اهليبة وأعطى من الطاعة ما مل يعط أحدا ممن قبله، األذعار، وبسط 
قال وكانت مدائن ملوكهم صنعاء، وامللوك من كهالن يف مأرب على ثالثة مراحل منها، وكان مبأرب 

السد الذي ضربته بلقيس ملكة من ملوكهم، وهو سد ما بني جبلني بين بالصخر والقار، فحفظت به ماء 
إن : لعيون واألمطار، وتركته فيه على قدر ما حيتاجون إليه يف سقيهم، وهو الذي يسمى العرم، ويقالا

إن الذي بناه لقمان بن سناد األكرب، وقيل بناه سبأ بن : الذي بناه محري، وهو أبو القبائل اليمانية ويقال
. امه، فأمته ملوك محري من بعدهوأنه ساق إليه سبعني وادياً ومات قبل مت. يشجب بن يعرب، وهو األليق

وكانوا متجاوزين . هؤالء التبابعة عدة ملوكهم يف عصور متتابعة وأحقاب متطاولة ال يضبطها احلصر
مث ويل امللك بعد تبع ابنه حسان، وهو ملك : ملوك اليمن إىل أبعد عنهم من العراق واهلند واملغرب

يا بين إن امللك صنعة، وامللك : ه إفريقيس، فقال لهوذكر أنه وصى ابن: كرب، وهو الثاين من التبابعة
صانع، فإن قام الصانع حق قيامه على صناعته، إستجادها الناس له، واستحكم أمره فيها فكسب هلا املال 

وإن استهان ا ومل يقم حق قيامه عليها، ذهبت الصنعة من يده، . واجلاه وكانت له عدة وذخرية
. وكل نفس هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت.  الذم لنفسه واحلرمانوتقطعت منافعها عنه، وأكتسب

تويف يف أرض املغرب بعد أن ملك مخسني : وهو الذي يعرف بأقرن. إن حسان هذا هو قاتل أخيه: ويقال
مث وىل امللك بعده ابنه إفريقيس، فلما استقر امللك له غزا بقبائل العرب بالد . سنة وقد ملك األقطار

. وساق الرببر إليها من أرض كنعان، وقتل امللك جرجري.  ا مدينة ومسوها بامسه إفريقيةاملغرب، وبىن

ويقال هو الذي مسى الرببر ذا االسم؛ ألنه ملا فتح بالد الغرب ومسع رطانتهم قال ما هذا؟ ما أكثر 
ا رجع من غزو ومل. فسموا الرببر وكلمة الرببر يف لغة العرب هي اختالط أصوات غري مفهومة! بربرم

قال الطربي واجلرجاين واملسعودي . املغرب، ترك هناك من قبائل محري صنهاجة وكتامة، ومها ا إىل اآلن
مث إفريقيس وصى أخاه أسعد أبا كرب الكامل، .وابن الكليب ومجيع النسابني وهذا هو الثالث من التبابعة

ن وصايا اآلباء واألجداد، وسياسة هذا امللك الذي قد علمت ما وصانا به أبونا مما عهد إليه أبوه م: فقال
فعليك بالتمسك مبا وجدتين عليه من بث العدل واصطناع الرجال، ومكايدة العدو، . أوتيناه دون غرينا

وملك مخسا : وقال املسعودي. و أبو تبع األول.والصفح عند االقتدار، وسد الثغور، وصف اخللل
ار إليه كيقالوس ابن كنعان ملك فارس، فبارزه وازمت جنود وعشرين سنة، وغزا ديار املغرب، وس

كيقالوس وأسره ذو األذعار، مث إن عمرا ذا األذعار وصى ولديه تبع ورفيدة، فقال هلما غريكما جيهل 
وما امللك إال رحى . امللك وسياسته ورعايته وصالحه، وما حيتاج إليه امللك من املداراة واحملاباة واملناوى
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ى قطب، فإن جعل هلا من ذلك قطبا آخر وقفت الرحى وما دارت وتعطلت أسباا وانقطع تدور عل
فهذا لتعلموا أن امللك ال يستوي الثنني إال أن يكون أحدمها املقتدى واآلخر املقتدى به، . رجاء أهلها

واحد، فأمر وقد علمتما أن التاج ال يسع رأسني وال جيتمعان يف تاج أبدا، كما ال يصلح سيفان يف غمد 
    مث . ابنه رفيدة بطاعة أخيه تبع، وهذا أول من ملك من التبابعة

إن تبع وىل امللك بعد أبيه وقلد الوزارة ألخيه رفيدة، وكان إىل تبع ما يكون إىل امللك، وكان لرفيدة ما 
ة أبيه ذي يكون إىل الوزير، فبقيا على ذلك دهرا طويال على وصية أبيهما وسار امللك تبع يف الناس سري

األذعار، وبسط العدل واإلحسان يف األرض ورزق اهليبة وأعطى من الطاعة ما مل يعط أحدا ممن قبله، 
قال وكانت مدائن ملوكهم صنعاء، وامللوك من كهالن يف مأرب على ثالثة مراحل منها، وكان مبأرب 

خر والقار، فحفظت به ماء السد الذي ضربته بلقيس ملكة من ملوكهم، وهو سد ما بني جبلني بين بالص
إن : العيون واألمطار، وتركته فيه على قدر ما حيتاجون إليه يف سقيهم، وهو الذي يسمى العرم، ويقال

إن الذي بناه لقمان بن سناد األكرب، وقيل بناه سبأ بن : الذي بناه محري، وهو أبو القبائل اليمانية ويقال
.  سبعني وادياً ومات قبل متامه، فأمته ملوك محري من بعدهوأنه ساق إليه. يشجب بن يعرب، وهو األليق

وكانوا متجاوزين . هؤالء التبابعة عدة ملوكهم يف عصور متتابعة وأحقاب متطاولة ال يضبطها احلصر
مث ويل امللك بعد تبع ابنه حسان، وهو ملك : ملوك اليمن إىل أبعد عنهم من العراق واهلند واملغرب

يا بين إن امللك صنعة، وامللك : وذكر أنه وصى ابنه إفريقيس، فقال له: لتبابعةكرب، وهو الثاين من ا
صانع، فإن قام الصانع حق قيامه على صناعته، إستجادها الناس له، واستحكم أمره فيها فكسب هلا املال 

وإن استهان ا ومل يقم حق قيامه عليها، ذهبت الصنعة من يده، . واجلاه وكانت له عدة وذخرية
. وكل نفس هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تقطعت منافعها عنه، وأكتسب الذم لنفسه واحلرمانو

تويف يف أرض املغرب بعد أن ملك مخسني : وهو الذي يعرف بأقرن. إن حسان هذا هو قاتل أخيه: ويقال
ئل العرب بالد مث وىل امللك بعده ابنه إفريقيس، فلما استقر امللك له غزا بقبا. سنة وقد ملك األقطار

. وساق الرببر إليها من أرض كنعان، وقتل امللك جرجري. املغرب، وبىن ا مدينة ومسوها بامسه إفريقية

ويقال هو الذي مسى الرببر ذا االسم؛ ألنه ملا فتح بالد الغرب ومسع رطانتهم قال ما هذا؟ ما أكثر 
وملا رجع من غزو . تالط أصوات غري مفهومةفسموا الرببر وكلمة الرببر يف لغة العرب هي اخ! بربرم

قال الطربي واجلرجاين واملسعودي . املغرب، ترك هناك من قبائل محري صنهاجة وكتامة، ومها ا إىل اآلن
مث إفريقيس وصى أخاه أسعد أبا كرب الكامل، .وابن الكليب ومجيع النسابني وهذا هو الثالث من التبابعة

أبونا مما عهد إليه أبوه من وصايا اآلباء واألجداد، وسياسة هذا امللك الذي قد علمت ما وصانا به : فقال
فعليك بالتمسك مبا وجدتين عليه من بث العدل واصطناع الرجال، ومكايدة العدو، . أوتيناه دون غرينا
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وذكروا أن أسعد الكامل ملك كرب، وهو الرابع من .والصفح عند االقتدار، وسد الثغور، وصف اخللل
التبابعة ووىل امللك بعد أخيه فسار يف الناس سرية األوائل من آبائه وأجداده، وملك من البالد ما مل ميلكه 

وذكر أن أسعد مرض مرة وأشرف على املوت منها، . غريه، وأعطى من العدل والعدة ما مل يعطه ملكا
 له حسان األصغر؛ مساه وذلك بعد انصرافه من سفره الذي دخل فيه حبر الظلمات، وكان له ابن يقال

باسم أبيه، وذكروا أنه مل ميلك ومات قبل أبيه، وهو الذي ذكره أبوه أسعد الكامل يف شعره، وذكروا أن 
حسان مات قبل أبيه، فلم يكن أحق بامللك بعد أسعد الكامل من جده املعمر، الذي يعرف بقرمل؛ وهو 

له يوصيه ما من شيء إال وله أصل وأساس، وأصل تبع بن زيد بن رفيدة، وهو اخلامس من التبابعة فقال 
امللك واألساس الرجال، وأساس الرجال اإلحسان إليها؛ ومن أحسن إىل الرجال أطاعته ومسعته له، ومن 

مسعت له الرجال وأطاعته دانت له البالد ومن فيها، ومن دانت له البالد من فيها فهو مالكها بعد اهللا، 
فيها إال بالعدل واإلحسان، فإنه ال طاعة ملن ال عدل له، وال ملك ملن ال ومالكها ال يدوم له امللك 

إحسان له، مث إنه حفظ وصيته وعمل ا فحسنت سريته، وملك ما مالكه األوائل من آبائه وأجداده، مث 
 إن امللك مصباح، وامللك واقد ذلك املصباح،: إنه وصى ابنه ياسر وهو السادس من التبابعة، وقال يا بين

فإن حفظه من ريح تطفئه أو ذبالة ال تسائغه، أو مستوقد خيونه، دام له ذلك املصباح وسلم ضياؤه 
ونوره، وإن بعد عنه ومل يقم به حق قيامه عليه، طفأه الريح، فإن سلم من الريح مل يسلم من احتراق 

 النور ساطع، وال املستوقد فال. الذبالة، وال يأمن عند احتراق الذبالة يف موقد املصباح، أن يظل املستوقد
وىل امللك بعد أبيه تبع بن . وياسر هذا املسمى بياسر النعم. صحيح؛ وال الذبالة ساملة، وال الواقد حممود

زيد بن رفيدة بن عمر ذي األذعار، وحفظ وصية أبيه تبع، وثبت عليها، وعمل ا، وسار بسرية آبائه 
وهو الذي وطئ أرض العراق . ناس، ومل يتعد سرية أسالفهوأجداده يف سياسة امللك فيما بينه وبني ال

وذكر . وفارس والروم وفتح مدا، وضرب مدينة الصفد ووادي جيحون، وكان ملكه مائة وستون سنة
مث . بعض الرواة أنه ملك بالد الروم واستعمل عليهم ماهان فهلك ماهان، وملك بعده ابناه قيوس وياسر

 تبع، وثبت على وصيته وحفظها، وعمل ا، يف سياسة امللك بينه وبني الناس، إن ياسر وىل امللك بعد أبيه
دبر امللك، فإن التدبري ثباته؛ : وأنه وصى ابنه مشر فقال له يا بين. ومل يتعد سرية أسالفه؛ وسنن أوائله

 تدبري له؛ واإلحسان سياسته؛ والعدل قوامه، والرجال عزه، واملال جندته، والعشرية عدته، فال ملك ملن ال
وال ثبات ملن ال إحسان له، وال إحسان ملن ال عدل له؛ وال عدل ملن ال قوام له، وال قوام ملن ال رجال 

وذكر أن مشر ذا اجلناح ويل امللك بعد أبيه وكان من أعظم امللوك سلطاناً، . له، وال رجال ملن ال عدل له
لظلمات بعد أسعد، ووصل منقطع األرض، يطلب وهو الذي يقال له تبع األكرب، وهو الذي سار يف حبر ا

وكتب على باب مرو الكتاب . وأسعد هو الذي بىن مدينة مسرقند وإليه تنسب. فيها ما طلب ذو القرنني
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وكذلك كتب على باب الصني حني فتحها ومالكها، وكتب . وله آثار أشتهر ا إىل اليوم. الذي يعرف
وجتري كما . ال الرمل، الذي ترتطم أمواجه كأمواج البحورعلى باب بالد املغرب الذي ليس وراءه إ

وعرب بعض أصحابه فلم يرجعوا، فأمر بصنم من حناس . جتري السيول يف أوديتها، فلم جيد فيها جمازا
فنصب على شفري الوادي وكتب يف صدره باخلط املسند احلمريي ليس وراءه جماز؛ فال أحد يتكلف 

  .فيذهب ويعطب انتهى

  : وقد ذكر ذلك دعبل بن علي اخلزاعي إذ يقول يف شعره: الكليبقال هشام 

 اينغرسوا بأيديهم دف وهم  وهم سمروا سمرقند بأسمرهم

 االصين كانوا الكاتبين وباب  رووهم كتبوا الكتاب بباب م

    

مث إن تبع ويل امللك، وهو أبو كرب، وهو أول من بشر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد سبأ، : قال
وبعد أسعد الكامل، وحج وطاف البيت أسبوعاً، وحنر البدن وكسا الكعبة وجعل هلا بابا، ومغالقاً، 

والعجم، ومدائنها وذكر أن تبع هذا هو الذي رتب امللوك، وأبناء امللوك من قومه يف قبائل الغرب 
وأمصارها فكان لكل قبيلة من العرب ملك من محري، وكهالن، يسمع له ويطاع، مث مجع امللوك، وأبناء 

أيها الناس إن الدهر نفذ أكثره، ومل يبق إال أقله، وإن الكثري إذا : امللوك، واألقيال وأبناء األقيال، وقال هلم
إنكم لتسلكون طريق اآلباء واألجداد وتصريون إىل ما صاروا قل فهو إىل النقصان أرى منه إىل الزيادة، و

هذه الفترة من عز فيها يعز . وكل يوم مير على املرء من حياته ولكل زمان أهل؛ ولكل دائرة سبب.إليه 
بظهور نيب يعز اهللا به دينه، وخيصه بالكتاب املبني على إياس من املرسلني، ورمحة للمؤمنني، وحجة على 

  .الكافرين 

فليكن ذلك عندكم وعند أبنائكم قرناً فقرنا، وجيالً فجيال؛ لتتوقعوا ظهوره وتؤمنوا به وجتتهدوا يف 
  .نصرته، على كافة األحياء، حىت يفيء الناس إىل أمر اهللا تعاىل 

وذكروا أن امللوك وأبناء امللوك من محري وكهالن، مل تزل تتوقع ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
بالطاعة له، واإلميان به، واجلهاد معه، والقيام بنصرته من ذلك العصر إىل ظهور رسول اهللا صلى وتوصي 

اهللا عليه وسلم، فكانوا له حني بعث من أحرص الناس على نصرته وطاعته، فمنهم من مسع وصدق، 
ني يف قوله جل ومنهم من رآه ونصره، وجاهد يف سبيل اهللا دونه، حىت أتاه اليقني، نطق بذلك الكتاب املب

يا أيها ":  إىل آخر اآلية وقوله تعاىل"والذين تبوءوا لدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم": شأنه
  . إىل آخر اآلية"الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه
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ل إليه امللك ظهر له احلسد من بعض إم مهدان وجنيب، وذكروا أن يوسف ذا النواس ملا انتق: ويقال
قومه، وبلغه عنهم قوارض يلفظون ا يف أمره، فأقبل إليهم وقال أيها الناس ما من رئيس حقد فأفلح، وال 

وكاف مبن يقول ملك يوسف ذو نواس هذا األمر وليس من ورثته وال . من رام أمراً أستعجل فيه فنجح
. ولكن للملك أساس من حازه حاز امللك. ذكر وزعم الزاعممن أبناء من حازه قبله، ليس األمر كما 

ويقال ذو نواس هذا الذي خد األخدود، وكان يدين باليهودية وكانت اليمن تدين باليهودية من عصر 
  .تبع، وحدثت النصرانية يف جنران، ويف بعض اليمن حني أتاهم فيمون، وهذا سببه وخربه يطول شرحه

 بن زيد، ويقال إنه من كهالن، وإنه ويل امللك وأحسن السرية، وملك وذكروا ان ذارعني وأمسه برمي
إنه أقبل على أهل بيته وولده وكان قد عمر طويال حىت ضعف بصره، وكل مسعه، : ملكا عظيما ويقال

يا بين إين قد حفظت وصايا األوائل من أساليف، وملكت ملك آبائي وأجدادي، وأفادين الكرب : وقال هلم
ألدب والزيادة يف املعرفة ما يصلح به املرء دنياه ومعيشته وما حييي املآثر واملكارم أكثر مما والشيب من ا

وذكروا أن بنيه وبين عمه حفظوا هذه الوصية وعملوا ا، وكانت سريم . ورثين اآلباء واألجداد
ن وإن قرب أمرمها فقال االثنا. حممودة، وذكروا أن ذا األنفار ملا وىل امللك وساسه أقبل على عشريته

  .اجتمعوا تعزوا وال تفرقوا تذلوا. أمثل من الواحد، وإن عظم أمره

وذكروا أن حول بن حرب بن ذي نفار ويل امللك، وساس على سنن األوائل من أسالفه وأجداده، وامسه 
 إن. ما كل موص بالغ فيما يوصى كل ما يريد: عامر، وذكروا أنه أقبل على بنيه واخوته، فقال هلم

أطيعوا األشد منكم تعزوا، وال تعصوا أمره فتذلوا، واجتمعوا : يا بين. البالغة دليل إلصابة مواقع احلكم
ابوا، وال تتفرقوا وتعاونوا، وأنصفوا الناس واعدلوا فيما يعرض عليكم من أمورهم حتمدوا، وحسنوا 

ف حيث استبان، والطاعة أخالقكم معهم تسودوا، وإن الشرف مع احلمد حيث كان، والعز مع اإلنصا
  .مع السؤدد

مث دعا اخوته . وذكروا أن مناخ حفظ الوصية وعمل ا، وأجرى الناس على عادام، واستدام له األمر
إن املرء ال يسود إال بكرمه، وال ينال منتهى العز إال بقومه، وال يرزق : وقومه من بين عبد مشس فقال هلم
ال ينال امللك إال ببذل املال للخاصة والعامة، وال يدوم له امللك إال حمبة الناس إال باإلحسان إليهم، و

وذكروا أن اهلدهاد بن شرحبيل وىل امللك بعد أبيه، وأنه خرج ذات يوم للقنص، فرأى .بعدله وإحسانه
غزالة يطاردها ذئب وقد أضافها إىل ضيق ليس للغزالة منه خملص، فحمل اهلدهاد على الذئب فطرده عن 

زالة، وانفرد هلا يطلبها لينظر أين ينتهي ما ا، فسار يف أثر الغزالة وانقطع عن أصحابه، فبينما هو الغ
فوقف دوا . كذلك إذ ظهرت عليه مدينة عظيمة فيها من كل شيء واإلبل واخلري وأنواع الفواكه
أيها امللك : هدهادمتعجبا، إذ أقبل رجل من أهل البلد اليت ظهرت له فسلم عليه ورحب به، مث قال لل
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أراك متعجبا ملا ظهرت لك، فقال له اهلدهاد هو ذاك ما قلت، ما هذه املدينة ومن ساكنها؟ فقال هذه 
وهي مدينة العرم، حي من اجلن، قال فبينما هو معه يف الكالم، إذ مرت م .مأرب، مسيت بأسم قومك

. وال أظهر منها صباحا، وال أطيب رائحةامرأة مل ير الراءون أحسن منها وجها، وال أكمل منها خلقا، 

يا بن شرحبيل إن كنت قد هويتها : فقال له. فأفتنت ا اهلدهاد وعلم ملك اجلن أنه قد هواها وشغف ا
أنا لك مبا عرضت من : فأنا أزوجكها، فجزاه اهلدهاد خريا، وقال له ومن يل بذلك؟ فقال له اجلىن

ى أيسر األحوال وأمتها، فهال عرفتها؟ فقال اهلدهاد وما رأيتها قبل تزوجيي إياها منك، وتوفيقي بينكما عل
هي الغزالة اليت خلصتها من الذئب، وسنكافئك على مجيل فعلك بأن حنبوك ا، : يومي هذا، قال اجلين

فتأهب للدخول عليها، فأنا أزوجك ا بشهادة اهللا تعاىل وشهادة مالئكته، فإذا أردت ذلك فاقدم علينا 
 قومك وملوكهم وأهل بيتك، يشهدون إمالكها ووليمتها، وميعادك شهر رجب اآليت، قال خباصة

أين : فانصرف اهلدهاد بن شرحبيل وغابت عنه املدينة، فإذا أصحابه جيدون يف البحث عنه فقالوا له
 هلم مل كنت؟ فنحن يف طلبك مذ فارقتنا، ومل نترك شيئا من هذه الفلوات إال قلبناها وطلبناك فيها، فقال

  : أبعد عنكم وأقبل يسري معهم وهو ينشد شعراً

 ما عاش ما يخلو من العجب والمرء  ادهى أوابنالدهر ال تف عجائب

 ربعاألعاجم في اآلفاق وال غير  اكنت أحسب أن األرض يعمره ما

 ذبكى الا إال إلارهأخب أرد  اة والفجن الجأخبر بال وكنت

 بجمضروبة األبواب والح للجن  يدةشير ماصقرأيت م ىحت

 بنالمواقير من نخل ومن ع مع  اهيط بالزرع والماء المح يحفها

 أسرى على الميعاد من رجب وسوف  بده رجعي بجمادى ويأت ومن

  ذاك بن صعب الفتى المعروف باليلب  رمن عن مأوافي خير الج حتى

مث خرج اهلدهاد بن شرحبيل على ميعاد أصهاره من اجلن مع خاصة قومه وخدمه، حىت وافاهم فوجد هو 
ومن معه قصراً بنوه هلم يف فالة من األرض، حمفوفا بالنخيل واألعناب والزرع والفواكه، جترى فيه املاء 

 القصر على فرش مل يروا اجلارية فتعجب القوم من ذلك عجبا شديدا، ورأوا ملكا عظيما، فرتلوا معه يف
مثله، وقربت هلم املوائد عليها من طبقات املأكوالت وألواا، اليت مل يأكلوا قط أطيب منها طعما، وال 

فمكثوا . أزكى منها رائحة، وشربوا من شراب مل يشربوا قط أهضم منه وال ألذ، وال أمرأ منه وال أخف
ها احلرورى بنت يلب بن الصعب العرم ملك اجلن، وأذن معه ثالثة أيام، وزفت إىل اهلدهاد امرأته وامس

 مث مكث امللك مع احلروريني زمانا وولدت له 0اهلدهاد لقومه وخاصته باالنصراف إىل مواضعهم،
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بلقيس، وصار القصر الذي بناه له اجلن دار مملكته، وتوىف أبوها امللك اهلدهاد ومل تبق أمها بعده إال قليل، 
هلا من اجلن، وجلس يف امللك ابن عم أبيها مشر بن غش، ومسع له الناس وأطاعوا، وبقيت بلقيس مع أخوا

مث أرسل إىل بلقيس خيطبها فأجابته إىل ذلك على أنه ال خيالفها يف شيء تريده أو يف شيء تكرهه، فضمن 
، كان ال وذكروا أنه ملا رأى من كفايتها ورعايتها للملك وحفظها وحسن قيامها به.هلا بذلك وتزوجها

يأمر وال ينهي أحدا غريها على الرسم الذي جرى هلا، مث أنه مات وما أحد درى مبوته إال يف أيام سليمان 
وقصتها مع نيب اهللا مشهورة، مث انتقل امللك من رهط بلقيس إىل زرعة بن كعب . بن داود عليه السالم

روا أن زيدا ذا الكالع ملا وىل امللك وذك. وهو محري األصغر، أبوه عبد مشس، وعبد مشس هو سبأ األصغر
معاشر اجلماعة من إخويت وولدي وبين عمي، لو كان امللك : أقبل على بنيه وإخوته وبين عمه فقال هلم

دام ألحد، لدام ألسالفكم الذين ملكوا البالد وأحسنوا السرية يف أهلها، وأخذوا للضعيف من القوي، 
شرقها وغرا، : ا باملعروف، ووا عن املنكر، وعمروا األرضوأمنوا السبل، وأذلوا اجلبابرة، وأمرو

وعندكم أخبارهم، وما أنا بأعلمكم ألقص عليكم من أخبارهم ومآثرهم ومفاخرهم ما جتتزون به عما 
مث ذكروا أنه أصبح ويل امللك، وهو ممن أمجعت عليه محري وكهالن بطاعته له واتباعهم إياه، . بعده

يا بين إن محري وكهالن : وذكروا أنه وصى بنيه، فقال هلم.  والنهي واحلرب والسلموقبوهلم منه يف األمر
مل جتتمع طاعتها يل، واتباعها إياي، وقبوهلا مين، ألين من أشرفها بيتا، وال أحق بامللك فيها دون غريي، 

ا، وآثرتين ولكنها وزنت الرجال املشهورة، فرأتين من أرجحها رأيا عند األمر والنهي، فقلدتين أمره
  .بامللك على غريي

فهذه وصايا من تقدم من امللوك اختصارا، وأما التبابعة فلم يكن هلم ضبط، وقد ضاع أكثر أخبارهم، 
احلارث وهو الرائش، مث ابنه : وقد ذكر أبو سعيد ونقله من كتب مؤرخي الشرق أن أول ملوك التبابعة

  .عمرو ذو األذعارالصعب ذو القرنني، مث ابنه أبرهة ذو املنار، مث 

إن محري خلعوه وملكوا شرحبيل، مث اهلدهاد، مث ابنته بلقيس، مث ملك بن عمرو، مث مشر : قال يف التيجان
مرعش ومسي مرعش الرتعاشه، وهو الذي خرب بالد مسرقند؛ مث ملك بعده صيفي بن مشر، مث أخوه 

مث صار امللك حلي عمرو . محري يف صنعاءوملوك . إفريقيس، مث انتقل امللك إىل بين كهالن، وكانوا مبأرب
بن عامر، مث اجتمعت محري بعد خراب السد على أيب كرب أسعد بن صيفي فخرج مللوك الطوائف 

وغلبهم، مث ابنه حسان الذي قتل طسم وجديس ومنازهلم يف جو اليمامة، مث قتله أخوه عمرو، مث بعده 
عة بن مرشد، مث الصباح بن وليعة، مث أبرهة بن أخوه عبد الكالل، وملك بعده تبع بن حسان، مث ولي

ومن بعده ذو قيعان، ومن بعده احلنيفة ذو شناتر، ومن بعده ذو . الصباح، وكانت له سرية وقصص
مث استخلصها منهم سيف ابن ذي يزن، وكنيته أبو مرة بن .نواس، مث قتلته احلبشة واستولت على اليمن
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 بن عدي بن مالك بن زيد بن شداد بن محري بن سبأ بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد ابن عوف
كعب بن زيد بن سهل بن عمران بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن 

بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه 
حلبشة مبساعدة كسرى له، استقر له امللك، ووفدت إليه العرب مث إن سيف ملا استخلصها من ا.السالم

يهنئونه بامللك، وكان من أمره ملا وفد عليه عبد املطلب بن هاشم، وأمية بن أيب مناف، فاستأذن عبد 
إن : املطلب له وملن معه بالوصول إليه، فأذن هلم بالدخول، فدخلوا على سيف بن ذي يزن، فقيل له

دي امللوك فقد أذنت لك، فقام عبد املطلب بني يديه وحوله امللوك، وأبناء امللوك، كنت ممن تكلم بني ي
إن اهللا قد أحلك أيها امللك حمال رفيعاً صعباً : وعن ميينه وعن مشاله األقيال وأبناء األقيال فقال عبد املطلب

وبسق فرعه يف أكرم منيعاً شاخماً باذخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومته، وعزت جرثومته، وثبت أصله، 
معدن، وأطيب موطن، وأنت بيت العز، ورأس العرب، الذي إياهم قاد، وعمودها الذي عليه العماد، 

. سلفك خري سلف، وأنت لنا خري خلف. ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد، وربيعها الذي ختصب به البالد

لك حنن أهل حرم اهللا وسدنة بيته، أيها امل.فلن خيمد ذكر من أنت سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه
فقال وأيهم أنت أيها . فنحن وفد الرزية: أشخصنا إليك الذي أجنا من كشف الكرب الذي فدحنا

مث . فقال أدن مين يا عبد املطلب. املتكلم؟ فقال أنا عبد املطلب بن هاشم، فقال أنت ابن أختنا؟ قال نعم
وقد مسع .  ومستناخاً سهالً، وملكاً رحباً يعطى عطاء جزيالًأهال ومرحباً: أقبل عليه وعلى القوم، فقال

امللك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، فأنتم الليل والنهار، لكم الكرامة ما أقمتم، واإلكرام ما 
اهاً ظعنتم، مث ظعنوا إىل دار الضيافة فأقاموا شهراً ال يصلون إليه وال يأذن هلم باالنصراف، مث أنتبه هلم أنتب

يا عبد املطلب إين مفض إليك من سري على أمر، : فأرسل إىل عبد املطلب فأدناه، وأخلى جملسه مث قال
لو كان غريك مل أبح به له، ولكن وجدتك معدناً ولذا سأطلعك عليه، فليكن عندك مطوياً، حىت يأذن اهللا 

  .فيه

نفسنا دون غرينا، خرباً جسيماً، وخطراً إين وجدت يف الكتاب املكنون، والعلم املخزون، الذي اخترناه أل
: عظيماً، فيه شرف احلياة، وفضيلة الوفاء للناس عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة، فقال له عبد املطلب

  .ما هو أيها امللك؛ مثلك من سر فرب، ما هو فداك أهل الوبر واملدر، زمراً بعد زمر؟

    : فقال امللك

: ، كانت له اإلمامة، ولكم به الزعامة، إىل يوم القيامة، قال له عبد املطلبإذا ولد بتهامة، غالم له عالمة

أبيت اللعن؛ لقد أبت خبري ما آب به وافد قوم، فإن رأى امللك أن خيربين بإفصاح، فقد أوضح يل بعض 
اإليضاح، قال هذا حينه الذي يولد فيه، امسه حممد، بني كتفيه شامة، ميوت أبوه وأمه، ويكفله جده 
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عمه، واهللا باعثه جهاراً، وجاعل له منا أنصاراً، يعز م أولياءه، ويذل م أعداءه، ويضرب م الناس و
عن عرض، ويستبيح هلم كرائم األرض، ويعبد الرمحن، ويدحر الشيطان، ويكسر األوثان، وخيمد النريان، 

قال فخر عبد املطلب قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر باملعروف ويفعله، وينهى عن املنكر ويبطله، 
ساجداً، فقال له أرفع رأسك، فهل حسست من أمره شيئاً، قال نعم أيها امللك، كان يل أبن وأنا به 
معجب، فزوجته بكرمية من كرائم قومي، أمسها آمنة بنت وهب بن عبد مناف، فجاءت بغالم مسيته 

مة، وفيه كل ما ذكرت من العالمات، حممداً، مات أبوه وأمه، فكفلته أنا ورمبا غداً عمه، بني كتفيه شا
قال ورب البيت واحلجب، والعالمات على النصب، فإنك يا عبد املطلب جده غري كذب، وإن الذي 
قلت لك ما قلت، فأحفظ ابنك وأحذر عليه من اليهود، فإم أعداؤه، ولن جيعل اهللا هلم عليه سبيالً، 

لست آمناً أن تدخلهم النفاسة، من أن تكون لك واطِو ما ذكرت دون هؤالء الرهط الذين معك، فإين 
الرياسة، فيغلون لك الغوائل، وينصبون لك احلبائل، وهم فاعلون ذلك وأبناؤهم، ولوال أن املوت جمتاحي 

قبل مبعثه، لسرت خبيلي ورجلي حىت أصري إليه بيثرب دار مملكته، فإين أجد يف الكتاب الناطق، والعلم 
ه، وفيها أهل نصرته، وموضع قربه، ولوال أين أقيه اآلفات، وأتقي عليه السابق، أن يثرب مقام أمر

العاهات، ألعلنت على حداثيت من أمره، ولكين صارف لك ذلك بغري تقصري مبن معك، مث أمر لكل 
رجل مبائة من اإلبل، وعشرة أعبد، وعشرة إماء، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوء من العنرب، وأمر لعبد 

 ما أعطى القوم، مث قال ائتين خبربه، وما يكون من أمره عند رأس احلول، فمات سيف بن املطلب أضعاف
أيها الناس ال يغبطين أحد منكم جبزيل عطاء : ذي يزن قبل أن حيول احلول، وكان عبد املطلب يقول

ما ذاك ؟ امللك، فإنه إىل نفاذ، ولكن تغبطوين مبا يبقى يل ولعقيب من بعدي شرفه وفخره، فإذا قيل له و
مالك : كان حلمري بن سبأ من الولد: قال ستعلمون بعد، وكانت محري بطون وأفخاذ، قال يف العقد الفريد

. واهلميسع وزيد وأوس وعرين ووائل ودرمي وعمر كرب ومسروح ومرة رهط معد يكرب بن نعمان

وملحان بطن . بومن بطون محري بين معدان بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن يعر
: قال. ملحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن مشس بن وائل رهط عامر الشعيب الفقيه: وهو

بنو شرعب وهو :وعد ملحان وشيعان يف مهدان، فمن كان منهم يف اليمن فهو محريي، ومن بطون محري
ري الدروز، ويقال شرعب بن قيس بن جشم بن عبد مشس وإليه تنسب الرماح الشرعبية، ومن بطون مح

هلم األزر، ويقال هلم رمدد، فمنهم بنو فهيد، وعبد املكالل وذو الكالع، وهو يزيد بن النعمان ومنهم 
ومنهم أبرهة بن . ذو رعني بن عمرو، وذو أصبح بطن وهم من أصبح ابن مالك بن زيد بن الغوث

فّني، ومنهم رشد بن عريب بن الصباح كان ملك امة، وأبنه مشس قتل مع علي رضي اهللا عنه يوم ص
أبرهة بن الصباح، كان سيد حي بالشام يف زمن معاوية، ومنهم زيد بن معرض الشاعر، ومن بين أصبح 
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ذو يزن ومنهم النعمان بن قيس بن : اإلمام مالك، إمام دار اهلجرة األصبحي رمحة اهللا، ومن بطون محري
أنه أشترى حلية ببضع وعشرين :  عليه وسلموجاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا. سيف بن ذي يزن

ذو جدن، وهو : قلوصاً، فأعطاها إىل ذي يزن، وإىل ذي يزن تنسب الرماح اليزنية، ومن بطون محري
ومن ولده علقمة بن شرحبيل ذو قيعان بطن من محري، وهم من . العلس بن احلارث بن زيد بن الغوث

معاوية، ومنهم شعيب بن ذي هدم صلى اهللا عليه بين عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن 
: وسلم الذي قتله قومه فسلط اهللا عليهم خبتنصر فقتلهم، فلم يبق منهم أحد، ويقال نزلت فيهم هذه اآلية

 قال فلما شرعت فيهم سيوف خبتنصر، "خامدين":  إىل قوله"فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون"
ثارات األنبياء، وكان قرب شعيب النيب يف جبل يقال له طني ليس يف نودوا بصوت هائل من السماء يا

    اليمن جبل فيه ملح غريه، وفيه نيب الرس من قحطان من العرب، ومن بطون محري األقرع 

وبين أبني، بطن من محري، وبنو السكاسك بطن من ذي الكالع من محري، وبنو تكامل بطن من محري، 
، ونعيم بطن، ومنهم نعيم أصل عمان، ونعيم أصل قطر والبحرين، وأكثر وامللوك من محري بطن من محري

نعيم باليمن، وبنو خيصب بطن من زيد اجلمهور، وبنو شيبان بطن من زيد اجلمهور، وشيبان بن عوف 
بن عمرو بن مالك بن زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد مشس بن 

ومن شيبان هذا أهل شيبان .  بن زهري بن األمين بن اهلميسع بن محري بن سبأغوث بن قطن بن عريب
وقد ذكر يف وصايا امللوك أن برقا من عرب السد، انتقلوا من السد يف قبائل .املعروفون يف برقاء عتيبة

ان من محري األزد، ونزلوا السراة، والسراة ما بني أبواء والطائف، وهم ا إىل اآلن، وبرقاء عتيبة وأهل شيب
ونزلوا السراة وهو األقرب والشيابني بطون، ومن بطوم الفهيدات بطن، وذوى عبد بطن، وبنو معيطى، 

والدموخ، وذوى جافل بطن، وذوى غليمة، والشدام، والعروم بطن، والقرفه، والزيالقة بطن، والعمور 
ري، وبنو السكاسك بطن من ي أبني، بطن من مح.وهم من ثقيف أحالف الشيابني انتهى. بطن، والشفقة

ذي الكالع من محري، وبنو تكامل بطن من محري، وامللوك من محري بطن من محري، ونعيم بطن، ومنهم نعيم 
أصل عمان، ونعيم أصل قطر والبحرين، وأكثر نعيم باليمن، وبنو خيصب بطن من زيد اجلمهور، وبنو 

ن مالك بن زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو شيبان بطن من زيد اجلمهور، وشيبان بن عوف بن عمرو ب
بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد مشس بن غوث بن قطن بن عريب بن زهري بن األمين بن اهلميسع 

وقد ذكر يف وصايا امللوك أن برقا .ومن شيبان هذا أهل شيبان املعروفون يف برقاء عتيبة. بن محري بن سبأ
ئل األزد، ونزلوا السراة، والسراة ما بني أبواء والطائف، وهم ا من عرب السد، انتقلوا من السد يف قبا

إىل اآلن، وبرقاء عتيبة وأهل شيبان من محري ونزلوا السراة وهو األقرب والشيابني بطون، ومن بطوم 
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الفهيدات بطن، وذوى عبد بطن، وبنو معيطى، والدموخ، وذوى جافل بطن، وذوى غليمة، والشدام، 
  .وهم من ثقيف أحالف الشيابني انتهى. القرفه، والزيالقة بطن، والعمور بطن، والشفقةوالعروم بطن، و

  قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب فيفصل

ابن يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم وكان مالك بن محري قد ملك عمان، مث ابنه قضاعة، مث ابنه 
  .حلمريي، فأخرجهم من عمان، فرتلوا مع بين كهالنإحلاف، مث مالك بن إحلاف، فحارم السكسك ا

وذكر يف كتاب وصايا امللوك أن عمر بن حارثة بن ماء السماء جرد إىل الشام بأمر امللك القطاط بن 
عمرو احلمريي أحياء قضاعة، ووىل عليهم زيد بن أسلم بن عمرو بن إحلاف بن مالك بن إحلاف بن 

راية، وأمرهم بالسمع والطاعة، وزيد هذا هو أبو جهينة بن الليث قضاعة بن مالك بن محري، وعقد له ال
وكتب له عمرو بن حارثة بن ماء .بن سود ابن زيد، وأبو عذرة وأبو د وأبو مدحة وأبو أمحر وأمسحة

وذكروا أن زيداً ملا خرج من أحياء قضاعة إىل الشام وسار . السماء كتابا إىل الشام يقول يف افتتاحه شعراً
فمنهم من رجع إىل اليمن ونسله ا، . ىل احلجاز، وقع بينه وبني عشريته كالم ومحاسة وحماسدة، فتفرقواإ

وأما من مضى من قضاعة إىل الشام . وهم خوالن بن عمرو بن إحلاف بن مالك بن زيد، وعدوان بن زيد
أشدهم بأساً وعزاً بنو فهم عاملة بن مالك بن ربيعة بن قضاعة وإخوم، وكان بالشام أكثرهم عدداً و

ومنهم جناب، وفيهم العمائر، ومنهم عدى، وأويس، وأمي اهللا، وسعد اهللا، ووهب اهللا، . أكلب بن وبرة
. فهؤالء بن رفيدة بن نوير بن كلب، ومنهم تنوخ، ومنهم القليص، ومنهم كنانة الكربى. وزيد اهللا

وقضاعة بطون وأفخاذ، ومن . الشام ومدائنهافهؤالء محاة الشام وبدوها، الذين هلم اخلفارات على قرى 
بطوم بنو عذرة، ومن بين عذرة بنو رفاعة، ومن بطون عذرة بنوكثري، وبنو أحرمة بطن من عذرة، ومن 
عذرة بنو كاهل، منهم محرية بن النعمان بن هود، وبنو زهرة بطن من عذرة، وهو زهرة بن زيد بن سعد 

وبنو هند . هم رهط عروة صاحب عفراء بنت معاصر بن مالكبن كاهل، وبنو كاهل بطن من عذرة، و
بطن من عذرة، منهم وهب الفقيه، ومن عذرة وكنانة عذرة الذين منهم رزاح، أخو قصي بن كالب، 

وهو رزاح بن ربيعة أخو قصي بن كالب ألمه، ورزاح الذي أخرج خزاعة من مكة، وملك أخاه قصي 
  : لسر املعروف بنجد وهو القائل يف مسريه شعراً ومن قولهبن كالب على مكة، وكانت منازل قضاعة ا

  ومن كالب جمعنا قبيال  السير من أشمذين سرنا

فلما رجع رزاح من غزوة . قوله السر هو السر املعروف بنجد وأمشذين تعرف بالوشيني بقرب ساجر
خزاعة وتوليته أخاه آلمه قصي بن كالب على مكة، كان بني رزاح وبني حوتكة بن أسلم بن إحلاف بن 
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جند قضاعة، وبني د بن زيد ابن أسلم بن إحلاف بن قضاعة شيء من الضغن فأجالهم من بالدهم 
  : والسر، وأحلقهم باليمن، فقال قصي يلومه

  فإني قد لحوتك في اثنتين  من مبلغ عني رزاح إلى

ومن بطون قضاعة بنو وبرة أخو كلب بن تغلب بن وبرة، ومن بطون قضاعة بنو الذئب بن أسيد، ويقال 
منهم الذيبة البطن املعروف يف عتيبة، ومن الذيبة الذوية رؤساءبين عمرو يف مسروح حرب، وبنوا أسيد 

املعروف يف عباد، وبنو وبنو القني بطن من أسيد بن وبرة، ومن بين القني القنيين البطن . هذا بطن كبري
كعب بطن من أسيد بن وبرة، وبنو مالك بطن من وبرة، وهو مالك بن كعب بن جضم بن كعب بن 

  .وبنو كلب بطن من قضاعة. سعد بن كعب بن حكم بن سعد بن وبرة

ومن بطون كلب . قال أبو سعيد منهم خلق كثري على خليج القسطنطينية منهم مسلمون، ومنهم نصارى
من كلب بن وبرة، من بطون كليب بن وبرة بنو أصحب بطن، ومن بطون قضاعة بنو ثور، اخلزرج، و

وهو ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن عمران بن إحلاف بن مالك بن إحلاف بن قضاعة بن مالك بن 
محري، وهم البطن املعروفون يف سىب مهدان، ومن بين ثور عرينة، وعرينة هذا بطن من بين ثور العرينات 

ملعروفني يف سبيع، منهم آل سويلم أهل الرياض، ومنهم العرينات أهل رغبة، وعرينات أهل عنيزة، و ا
سائر عرينة سبيع من هؤالء، ومن بين ثور هذا آل سليم أهل عنيزة، وأل صقري، واجلاد، فهؤالء من بين 

س، الذين منهم حمماس ثور، والثنيان والربكان أهل اخلرباء، والبكريية، وآل عقيل، وآل دخيل أهل الر
ومن بطون قضاعة جناب، بطن من . الدخيل باملدينة، والشباال الذين منهم الشبلي، فهؤالء من سبيع

وبرة، ومنهم زهري بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة الكليب، واحد ممن 
سني سنة، وقيل أربعمائة ومخسني سنة، وكان يدعى الكهالنة، وعاش مائتني ومخ. اجتمعت عليهم قضاعة

وكان سبب غزاته غظفان بن بغيض بن ريث بن . واقع فيها مائتني واقعة، وكان شجاعا مظفراً ميموناً
غظفان حني خرجوا من امة بأمجعهم، فتعرضت هلم صدا قبيلة من مذحج فقاتلوهم فظهروا صدا، 

لنتخذن حرماً مثل مكة، ال يقتل فيه صيد وال :  قالواوأخذوا أمواهلم، فلما رأوا غظفان أن ماهلم قد كثر
يهاج عائده، فبنوا حرما ووليته بنو مرة بن عوف، فلما بلغ فعلهم وما أمجعوا عليه زهري بن جناب، قال 
واهللا ال يكون، مث إن زهري بن جناب غزا غظفان بقومه قضاعة وسائر العرب، وقاتل غظفان وظفر م، 

وبنو عامر بطن من عذرة، وبنو . نسائهم وأمواهلم وقصته مشهورة اختصرناهاوعطل ذلك احلرم، وسبا
العبيدي بطن من عذرة، وبنو عوف بطن من عذرة، قال وهم بطن كبري، وبكر بطن من عذرة وبنو 

عوص بطن من عذرة، وبنو جنيب بطن من كنانة عذرة، منهم األسود بن أسيد بن عدي، وبنو عميت 
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، وبنو عدي بطن من كنانة عذرة، قال أبو عبيد فيهم امللك والبيت، منهم ليلى أم بطن من كنانة عذرة
وبنو ضمضم وبنو حصني بطون من بين عدي بن كنانة عذرة، وبنو زهري بطن من . عبد امللك بن مروان

 منهم جندل ابن نني وبنو حارثة بطن من: كنانة عذرة، قال أبو عبيد منهم سيار بن عمرو، قال يف العرب

كنانة عذرة، وبنو عبد اهللا بطن من كنانة عذرة، وبنو جابر بطن من كنانة عذرة، وبنو عليم بطن من 
جناب كنانة عذرة، ومنهم أسيد بن حارثة العليمى الصحايب رضي اهللا عنه، ويف جناب العمائر بنو 

انة عذرة، احلصاد العاصي بطن من اجلمارسة من كنانة عذرة، وبنو فراس بطن من اجلمارسة من كن
وبنو عبيد بطن من كنانة عذرة، منهم امرؤ القيس بن محامة وهو من هبل بن . ذكرهم احلمداين يف كتابه

عبد اهللا بن كنانة، وبنو مسحة بطن من كنانة عذرة، ومن بين أسحمة السحمة البكن املعروف يف 
. طن من كنانة وعذرةوالرواشد ب. وعبيدة املذكورة والسحمة دخلوا يف مذحج واهللا أعلم. قحطان

قال . ومنهم الرشود مجاعة أبن مانع البطن املعروف يف املناصري، ومن بطون كنانة عذرة اجلمارسة
احلمداين وهم بنو محران، ومنهم احلمران البطن املعروف يف حرب األحامدة، وهم بطن من اجلمارسة من 

من كنانة عذرة، وبنو أصنع بطن من كنانة عذرة، ويقال إن األحامدة بطن من طيء، وبنو سنان بطن 
كنانة عذرة، من رباد بنهبولة الذي سبا امرأته آكل املرار فقتله عمرو ابن ربيعة النمري، وبنو خشني بطن 

من قضاعة منهم أبو ثعلبة اخلشي الصحايب رضى اهللا عنه، وبنو النعامي بطن من عذرة منهم ابن أدهم 
و قدامة بطن جرم قضاعة، منهم قدامة بن كنانة الذي هجا ومن بطون قضاعة بنو جرم، وبن. الشاعر

عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وجرم هو ابن زيان بن حلوان بن عمران بن إحلاف بن مالك أبن قضاعة، 
وهو بطن كبري منهم بنو راسب بطن، وبنو أمشخ بطن، وبنو سليح بطن، منهم العبيد بن األبرص بن 

و العبيد بطن من سليح بن قضاعة، وهم من أشراف العرب، كما قال عمران بن األشبح بن سليح، وبن
  : ذلك صاحب اية األرب، وإليهم يشري األعشى بقولة

  ولست من الكرام بنو العبيدى

قال وكان هلم ملك يتوارثونه باحلصني، بربية سبخار يف اجلزيرة الفراتية إىل أن كان آخرهم الضيزل بن 
معاوية املعيدي واألشرف، ومنهم القرفصة بنو األحوس بن عمرو بن ثعلبة، وهو الذي تزوج ابن عثمان 

سالفهم يف اإلسالم دحية رضي اهللا عنه ابنته نائلة، ومنهم زهري بن جناب بن هبل بن عبد اهللا، ومن ا
الكليب الذي كان يرتل جربيل عليه السالم يف صورته، ومن أشرف بنو القني دعجي بن كشيف الذي 

ومنهم سعد بن عمرو . أسر ابن حارثة املري، ومنهم مالك وعقيل ندميا جذمية األبرش، وهم أبناء فارج
ن، منهم تيم اهللا بن أسد بن وبرة، رأس بنو القني وسيدهم، وتنوخ بطن من قضاعة، وهم ثالثة بطو
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ومنهم جذمية األبرش، ومنهم . ومنهم مالك بن زهري بن عمرو بن فهم بن تيم اهللا بن ثعلبة بن مالك
  : ملوك العراق وآخرهم جذمية، ومنهم أذينة الذي يقول فيه األعشى شعراً

  وأخرج من قصره ذا يزن  هكلأذينة عن م أزال

    

ومنهم جرم بن عمرو وكان شريفا، ومنهم عصام بن تبهى بن احلارث وكان شاعراً، وجلرم من الولد 
قدامة وملكان وناجية، ومن بين قدامة صرمي الذي كان يهاجي عمرو بن معد يكرب، ووعلة بن : ثالثة

 بن عرتة ومنهم عبد اهللا الذي قتل احلارث ابن املدان، ومنهم بنوشن وهم باليمامة، دخلوا مع بين هزان
ومن بنب جدة . بنو قالبة عبد اهللا بن زيد، ومنهم املساور بن سوار، ويل شرطة الكوفة حملمد بن سليمان

بن جرم بنو راهب، ومن بين سليح املتقدم ذكرهم الظماجعة ملوم الشام قبل غسان، ومن بين النمر بن 
نصور بن النمر ومن بين أكثم بن النمر بنو وبرة بنو غاضرة بطن، وبنو عاتبة بطن، وهم أبناء سليم بن م

شجعة بن الغوث منهم معاوية بن حجري، الذي يقال له قارب، وهو الذي قتل داود ابن هبولة السليحي، 
ومنهم . اهلود وقاسط وعبدة وقس وعدي: وكان مالك بن اليهز بن عمرو من بين النمر، وأوالد اليهز

قداد بن عمرو صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو غري قيس وشبيب ومها بطنان عظيمان منهم امل
  .املقداد بن األسود الكندي 

 فصل

ومن بطون قضاعة بلى بن عمرو بن مالك بن إحلاف بن مالك بن قضاعة، وهم بطون وأفخاذ، ومن 
وبنو وبنو فاران من بلى، . وهم الذين يقال هلم سعد االة: بطوم بنو سعد بطن من بلى، قال أبو عبيدة

ومنهم النعمان بن عصر شهد . وائلة بطن من بلى، وهم بنو وائلة بن حارثة بن ضبيعة، ذكرهم أبو عبيدة
وبنو فضالة بطن من بلى، ومساكنهم مع قومهم فيما بني مصر . بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

وبنو قسميل . له احلمداينوالعقبة، وبنو ناب بطن من بلى، ذكرهم احلمداين، وبنو هزم بطن من بلى، قا
ومساكنهم ما فوق صعيد مصر إىل العقبة، ومن بلى اذر بن زياد قاتل . بطن من بلى، ذكرهم احلمداين

أبو البختري، ومن بطون بلى بنو راشد بن عامر، ومنهم كعب بن عجزة األنصاري رضي اهللا عنه 
رضي اهللا عنه وفيهم بنو العجل بن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسهل بن رافع صاحب الصاع 

ومن بطون بلى بنو واقصة، ومن رؤساء بلى . احلارث، ومنهم ثابت بن أقوم رضي اهللا عنه شهد بدراً
  .اآلن ابن رفاعة ومنقرة 
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 فصل

ومن بطون قضاعة مهرة وهم بنو املهرية، وإقليم مهرة معروف بسواحل اليمن، وفيه منهم خلق كثري، 
ومنهم األزهر أحد . ومن بطون مهرة اإلبري بطن. بنجد، واحلجاز، والشام وغريهوأكثرهم مع قضاعة 

قواد بين جعفر املنصور، ومنهم بنو العيدي بطن من مهرة، وتنسب إليهم اإلبل العيدية، ومن بين العيدي 
 أبو ومن مهرة بنو الغفار وهم بطن من قضاعة، قال. هبرية بن فرصم وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

عبيد وهم الغفاريون ومن بطون مهرة السماعنة، ومن بطون مهرة السلمان بطن، والبترتات بطن، 
ومنازهلم مع قومهم مهرة بقباء، ومن بطون مهرة كرز، وروعان من بين النسيم، الذي صار إىل عمرو ابن 

ه كتابا ورده إىل معد يكرب بن حلبة، ومنهم فرصم الذي وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب ل
قومه، ومن بين مهرة بنو خالد بطن من مهرة، ومن مهرة بنو سيار بطن، واألوامي بطن من مهرة، ذكرهم 

  .السويدي ومن بين مهرة الدغالبة البطن املعروف يف برقاء وهم أفخاذ املهاري الذين منهم املهري 

  جهينة فيفصل

وبالدهم . اف بن مالك بن قضاعة ابن مالك بن محريهو جهينة بن زيد بن ليث بن سور بن إحل: جهينة
زمن بطوم بنو احلميس بن عامر بن . ينبع، والعيص، ورضوى، وهم حاضرة وبادية، وبطون وأفخاذ

ثعلبة بن مودعة بن جهينة، ويسمون احلرقة، مسوا بذلك ألم أحرقوا بنو مرة بن عوف بن سعد بن 
نة، وهم بنو سلمة بن نصر بن مالك بن عدي بن نصر بن غظفان ذيبان، بالنبل، وبنو سلمة بطن من جهي

. بن قيس بن جهينة، ومن بطون جهينة بنو ضرغام بن مالك من احلرقة، وهم رهط جوسة بن شهاب

فقيل له ما نظن أهلك إال . لظى: إنه سئل ما قبيلتك؟ فقال ضرغام، وما مرتلك؟ قال: وقيل يف ذلك
ن بطون جهينة بنو سويد بن عمران بن جذمية بن سربة بن خديج بن مالك وم. احترقوا فقيل إم احترقوا

وفيهم الشرف، ومن بطون جهينة املوجودين اآلن املراونة بطن، وعروة . بن غظفان بن قيس بن جهينة
  .بطن، وبين كلب بطن، وبين رفاعة بطن، والزوائدة والعاليشة بطن، والذيبان بطن، واملشعلي بطن 

د بني نه فيفصل  

    

ومن بطون د بنو . وهو د بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إحلاف بن مالك بن إحلاف ابن قضاعة
دخلوا يف تنوخ وبنو زوى بطن من د، منهم قيس بن عبد اهللا الشاعر، قال : خزمية بطن، قال أبو عبيد
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بنو حنظلة بطن من د، ومن بطون د الطول بطن، وبين د عائذ بطن، و. وفيهم الشرف: أبو عبيد
منهم بنو أسعد، وبنو مسعود، وبنو صباح كلها بطون من د، ومنهم عبد اهللا بن العجالن الذي مات 

ومن بطون شبابة ما يذكر يف حرب . وبنو شبابة بطن من د، وأكثرهم دخلوا يف تنوخ. يف العشق
 فادعى رجل أنه من شبابة اجتمعت عليه وجهينة وعتيبة، فإنه كان يف الزمن القدمي إذا حضر وقت املوسم

ومن هذه القبائل بطون بعضها من بعض، وهي شبابة منها قوفة بطن يف جهينة، . عتيبة وحرب وجهينة
وبطن يف حرب، واحملياوي بطن يف جهينة، وبطن يف برقاء عتيبة، والسمرة بطن من جهينة، وبطن يف 

والغامني بطن يف جهينة وبطن يف حرب، . يف الروقةالروقة من عتبة، وآل غبيوي بطن يف جهينة وبطن 
وكان سيد د الصعق وهو جشم بن عمرو بن سعد وكان قصريا أسود دميما، وكان النعمان قد مسع 

أبيت اللعن، إمنا املرء : تسمع باملعيدي خري من أن تراه، فقال الصعق: بشرفه فأتاه فلما نظر إليه قال
 نطق ببيان، وإن صال صال جبنان، قال صدقت، مث قال له كيف علمك قلبه ولسانه، إذا نطق: بأصغريه

باألمور، قال أبغض منها املقبول، وأبرم املسحول، وأحيلها حىت حتول، وليس هلا بصاحب، من مل ينظر 
  .يف العواقب 

ومنهم ردعة بن عمرو صاحب سبيس، وممن ينتسب إىل شبابة بن د الروسان يف برقاء عتيبة وهم 
واهلبور فخذ، .  ويقال هلم املراوحة، منهم ذوي فخذ، وبين عمري فخذ، واملقاحصية واملرابضة فخذأفخاذ،

ومن د آل الشهيل سكان املربز باألحساء، وهم شهيل وأمحد وحممد أوالد علي من شهيل، ومن د آل 
وتكة بن أسلم خميلد، وآل زريق، وآل مرزوق، وآل راشد اجلميع يف األحساء، ومن بطون قضاعة بنو ح

  .بن زيد بن إحلاف 

 فصل

    

ومن بطون قضاعة بنو زيد، وهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد ابن حرام بن أيب سويد بن زيد 
بن د بن زيد بن أسلم بن ليث بن سود بن إحلاف بن مالك بن إحلاف بن مالك بن قضاعة بن مالك بن 

ويتفرع من زيد هذا بطون وأفخاذ . بن هود عليه السالممحري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
منهم باليمن، ومنهم بالعراق، ومنهم ببلقاء، ومنهم بنجد، حاضرة متفرقة يف القويعية والشعراء 

واملشهور منهم بطنان عطوي وعطية، أما عطوي . والدوادمي وشقراء والبكريية وغريهم من قرى جند
واملشهور منهم آل . وأما آل صاحل فبطون وأفخاذ. صاحل وحرقوصفياض وبلدي، ولد لفياض : فولد له

وأما حرقوص . وآل يابس فخذ. جمرن فخذ، والقوزة وآل جميول فخذ، وآل مهنا، وآل صاحل فخذ
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فبطون وأفخاذ، واملشهور منهم البواريد فخذ، وآل منيع فخذ، وآل بشر فخذ، الذين منهم الشيخ عثمان 
عنوان اد يف تاريخ جند، والرواجح بطن بالدهم البكريية، : جل مؤلفبن عبد اهللا ساكن بلد أجال

ومنهم الرواجح سكنة الرببر من األحساء، وآل محاد فخذ منهم آل حيىي أهل األحساء وآل مناف فخذ 
منهم ببلد الزلفي، ومنهم آل ذكري يف بلد سدير، وآل فنتوخ وآل هوميل يف القويعية، وأما بلدي بن 

الصبيان : فمن أفخاذهم. أما غيهب فمنه أفخاذ. اض فله أوالد غيهب وسدحان وثاقبعطوي أخو في
وآل عبدو آل زيد، فهؤالء فخذ، ومن أفخاذهم آل حيىي، وهم اجلمحة، . وهم عيال عبد اهللا بن غيهب

وعيال غيهب فخذ، والبكور فخذ، وآل عوادن فخذ، وآل بوزيد فخذ، واملقاربة فخذ، وسلطان فخذ، 
آل هدلق فخذ، وآل سعدان : ل سلطان، وآل مهنا، وآل عبد اهللا، وآل حممد، وآل حممد فخذانومنهم آ

وأما عطية . ومنهم آل عثمان فخذ، محولة الشيخ سليمان، وأما آل سدحان فهؤالء جيمعهم عطوي. فخذ
ا وأم. الرشيد، وآل سليمان، وآل علي، ومنهم السلمان أهل القويعية:أخو عطوي فمنه ثالثة بطون

الرشيد وعلي فهم بطون وأفخاذ، فمن بطوم آل عيسى، وآل عيسى فخوذ، واملشهور منهم آل عبد اهللا 
فخذ، وآل مجاز فخذ، وآل بو عبيات وآل ربيعة فخذ، وآل ربيع وآل حسان أهل محريون فخذ، ومن 

نهم آل ضويان بطوم آل جبريين أهل القويعية ومن يلحق م، ومن بطوم آل مسعود أهل الشعراء، وم
فهؤالء املشهورون من بين زيد، ومن بطون قضاعة السودة، وهم بنو سويد بن د بن زيد بن . فخذ

ومن بطوم الذكور بطن، . أسلم بن ليث بن سود بن إحلاف املتقدم ذكره، وهم بطون وأفخاذ
، ومن القبابنة الي، والقريشات بطن، فأما الذكور فمنهم املشاعبة والشماسات، ومن الشماسات القبابنة

والقبابنة يف ضرما ومنهم احمللق بن السهول، ومن بطون السودة املكاحلة، واملشاعبة، وآل حمميد السهول، 
: والزقاعني، وآل عبيد وآل منجل والصنادلة وأما القريشيات فهم بطون وأفخاذ، ومن بطون السودة

  . من محري خمتصراً السودان أهل البحرين، وأهل البصرة انتهى ما ذكرناه

  بطون حضرموت بن قحطان فيفصل

    

الصدف بطن وهم بنو أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت، الذي فتح مصر مع عمرو بن 
العاص رضي اهللا عنه، قال القضاعي اختطوا مبصر، ومنهم جشعم اخلليل الصحايب رضي اهللا عنه، من 

ن قال يف االستيعاب بنو بكال بطن م. الذين بايعوا حتت الشجرة، وكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد : قال اجلوهري. حضرموت، وقيل من محري، ومنهم منوف البكاء صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

كان فيهم ملوك تقارب التبابعة يف علو الصيت، : ذهب أكثرهم ودخلوا كندة، وقال اجلرجاين النسابة
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نه منر األزج ملك وأوهلم ملكا عمر وبن األشنب بن ربيعة ابن إيرام بن حضرموت، مث اب. ونباهة الذكر
مائة سنة وقاتل العمالقة، مث كريب بن األزج ملك مائة وثالثني سنة، مث ملك مرفد ومروان ولدا كريب 

مائة وأربعني سنة، مث ملك علقمة ذو قيعان ثالثني سنة، مث ملك ابنه ذو عيل بن ذوعيل عشرين سنة، 
رام سنان غزو الصني حتول ذو عيل إىل وسكن صنعاء وغزا بالد الصني، وقتل ملكها وأخذ سيفه، وملا 

صنعاء، واشتدت وطأته وكان أول من غزا الروم من ملوك اليمن، وأول من أدخل احلرير والديباج 
اليمن، مث ملك ابنه بدعات حبضرموت أربعني سنة مث ملك ابنه بدعيل وبىن حصونا، وخلف آثاراً، مث 

املعقرب وغزا فارس يف عهد سابور ذي ملك من بعده محاد بن بدعيل حبضرموت، وبىن حصنه 
األكتاف، ودام امللك له مثانني سنة وقال أول ما اختذ احلجاب من ملوكهم، مث ملك يشرح بن ذي دب 
بن ذي محاد بن عاد مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب، وأقام اجلسور، مث ملك منعم بن امللك دثار 

ر بن يشرح، مث ابنه ساجن، ويف أيامه تغلبت احلبشة على بن جذمية، مث يشرح بن جذمية بن منعم، مث من
اليمن، ومن حضرموت وائل بن حجر الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن نسله ابن خلدون 

صاحب التاريخ وامسه عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن عبد 
 يتصل نسبه بوائل بن حجر، وقد تفرقت حضرموت يف سائر األقطار، ويف الرمحن ابن خلدون احلضرمي،

  .انتهى ما اختصرناه من نسبهم . بالدهم حضرموت أحياء كثرية، كما يف احلجاز وغرية

  جرهم بن قحطان فيفصل

. وكانت جرهم يف احلجاز وكانوا بطونا وقبائل ومنهم ملوك، وكانوا سكان مكة املشرفة، وكانوا باليمن

لما ملك يعرب بن قحطان وىل أخاه جرهم على احلجاز، وملكه، مث ملك بعده ابنه عبد ياليل بن يليل، ف
مث ملك بعده املدان، مث ابنه بديلة بن املدان، مث ابنه عبد املسيح، مث ابنه مضان، مث ابنه عبد املسيح، مث ابنه 

 يزالوا ملوكا حىت نزل إمساعيل عليه مث مل. احلارث بن مضان، مث ابنه عمرو، مث أخوه ليث بن احلارث
السالم مكة فرتلوا عليه وتزوج منهم، وتعلم العربية وقدم عليه اخلليل، وبنوا البيت، وكانت واليته بيده 
وبعض بنيه، مث استولت جرهم على البيت، مث تغرقت قبائل العرب بسيل العرم، ونزلت عليهم خزاعة 

ار يف سبب إخراجهم من مكة، منهم وصية قصي بن وأخرجت جرهم من مكة، وهلم يف ذلك أشع
  : احلارثة بن عمرو بن غامر لبنيه

 ملفيها واألوابد تس والطير  نأمألهل الخوف فيها م بلد

  وصف الخليل بها النبي المكرم  يالمشاعر والعالمات الت فيها
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 زمدونها تلك القليب الزم من  ذيبيت اهللا والحرم ال والبيت

 جرهم يا بني أقصى الدم أحياء  نتسفك منهم فئة وم ولسوف

هذه الوصية سبب إخراج خزاعة جرمها من مكة، حرسها اهللا تعاىل، وحفظت خزاعة الوصية وا : وقيل
بقاياهم ا إىل اآلن، وهلم يف ذلك أشعار وأخبار : استولوا على البيت وأخرجت جرمها إىل اليمن، ويقال

  .ليس لنا فيها حاجة 

  نسب كهالن فيفصل

    

وكان العدد يف : رب بن قحطان بن هود عليه السالم قال يف العربوهو كهالن بن سبأ بن يشجب بن يع
إن محري وكهالن ملا قسم : كهالن أكثر من محري؛ وكانوا يتناوبون امللك مع محري، قال يف وصايا امللوك

وقد تقدم . أبومها سبأ بينهما؛ جعل السياسة حلمري وجعل أعنة اخليل وملك األطراف والثغور لكهالن
ول الكتاب، وإن محري وكهالن مل يزاال على ذلك، وكذلك أوالدمها، وأوالد أوالدمها، حلمري ذكرمها يف أ

وامللوك الراتبة يف دار اململكة . ولكهالن على محري املال والنجدة. على كهالن الطاعة وكفاية ما تقلده
وك كهالن مأرب ومقر ملوك محري صنعاء، ومقر مل. وامللوك يف األطراف والثغور من كهالن. من محري

مث إن كهالن ملا وىل األطراف والثغور وأعماهلا، واستقام أمره على . الذي سده سبأ أبو محري وكهالن
إين قد عزمت أن أبعث العساكر إىل األطراف والثغور فمر باملصاحل لذلك، فأمر : ذلك قال ألخيه محري

مملكته أن ميتثلوا ما يوميء إليه كهالن، مث جرد محري باملال واخليل واإلبل والطعام والروايا وألزم على أهل 
كهالن إىل أرض احلجاز جرهم، وويل عليهم رجال يقال له هي بن أيب ابن جرهم بن الغوث بن شداد 

. بن أَسعد بن جرهم بن قحطان، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه وقسم عليهم اخليل والعدد والسالح

يب إىل ساكين اخلجاز من العمالقة بالسمع والطاعة، ورفع اإلتاوه وكتب مع هي بن أ. وأعطاهم األدالء
وذكروا أن هي بن ايب، خرج إىل احلجاز يف قومه جرهم وأتباعهم، وأقام ا واليا عليها ، وغلب . إليه

  .العمالقة 

ن مث إ. قال فلما توسط إليهم من جند هو وأتباعه ملكها وأخذ إتاوا من أهلها، وأنفذها إىل كهالن
إنه جد النيب صاحل صلى اهللا عليه وسلم، فجرده : كهالن دعا عمرو ابن جحدر وهو رجل من مثود ويقال

 أمر قومه مثود باملسري معه، "ومثود الذين جابوا الصخر بالواد": إىل الوادي الذي ذكره اهللا تبارك وتعاىل
قال .  هلم بنو زهرة بن عمالقوالسمع والطاعة، وكتب له كتاباً إىل ساكين الوادي وكانو قوما يقال
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مثود باإلبل واخليل والعدد، وأخرج ساكين الوادي : فسار عمرو بن جحدر إىل الوادي يف قومه وعشريته
  .منه إىل أن يسمعوا له ويطيعوا 

يا بين، العم قد وىل، واألب يف آخر : مث إن كهالن أقبل على ابنه زيد بعد موت أخيه محري، فقال له
 أن زيدا بن كهالن حفظ وصية أبيه وثبت عليها، وتقلد اهلميسع ما كان يتقلد أبوه العمر، وذكروا

مث إن زيدا أرسل إىل عمال أبيه يف األطراف والثغور بتجديد العهد معهم له، فسمعوا . كهالن ألخيه محري
 وهو أبو جذام وخلم، له، وأطاعوا، ودفعوا إليه اإلتاوة اليت كانوا يدفعوا ألبيه، مث إن زيدا جرد ابنه عمرا

إىل مدين وما حوهلا، وعقد له األولوية، وأعطاه اخليل والعدد والرجال، وأمرهم بالسمع له والطاعة، 
  .ودفع اإلتاوات إليه 

مث إن عمرو بن زيد بن كهالن سار إىل مدين والياً عليها حىت نزل ا وملكها، وأطاعه أهلها؛ وأخذ 
عليه السالم من نسله، مث إن زيد بن كهالن ملا مات اهلميسع بن محري، أقبل إتاوا، ويقال إن شعيبا النيب 
مث إن مالك بن زيد بن كهالن حفظ وصية أبيه، وتوىل ما كان يتواله أبوه . على ابنه مالك يوصيه شعرا

وكتب مالك إىل عمال أبيه . من الثغور واألطراف، وتدبري العساكر، يف طاعة امللك، أمين ابن اهلميسع
مث إن مالك بن زيد جرد ابنه ربيعة وهو جد مهدان؛ فأعطاه . فأجابوه بالسمع والطاعة، ورفع اإلتاوة إليه

أهل سهوهلا : اخليل والعدد والرجال وعقد له األلوية على من معه، وكتب له كتابا إىل ساكين األجواف
مث جرد ابنه . سهول، وكتابه شعراوجباهلا من بقايا عاد الصغرى اليت تعرف قبورها وآثارها يف اجلبال وال

أدد بن زيد بن كهالن، وهو أبو طيء ومذحج إىل األغراض واألسرار، من جنران، وتشلب، وبشة، 
وكتب إىل ساكنيها وهم بقايا . وأعطاه اخليل والعدد والرايات. واخلوا، وما حوهلا، من البالد املسكونة

مث سار أدد . باألرميات؛ أا على هيئة اآلكام والقبابإرم بن سام بن نوح، وآثارهم بينة وقبورهم تعرف 
فسمعوا له وأطاعوا، ودفعوا له اإلتاوة ويأيت ذكر . بن زيد بن كهالن حىت نزل ما بينهم والياً عليهم

مث إن مالكا تويف وويل امللك ابنه نبتا يف .نسب من يتعلق بأدد يف وسط هذا الكتاب، إن شاء اهللا تعاىل 
ك أمين بن اهلميسع ابن محري، قال مث إن نبتا أوصى ابنه ثور، أبو كندة، والغوث أبو األزد، طاعة املل

وذكروا أن الغوث بن نبت حفظ وصية أبيه، وعمل ا وثبت عليها، وتقلد أعمال أبيه من األطراف 
  .ه والثغور يف طاعة زهر بن أمين، وكتب إىل العمال فسمعوا له وأطاعوا، ودفعوا اإلتاوات إلي

مث إن الغوث جرد ابنه األزد إىل األحياء من مأرب وما حوهلا وأمرهم، بالسمع والطاعة له، وذكروا أن 
مأرب مسعت لألزد، وأطاعت له بعد أبيه الغوث، ووىل ما كان يتواله أبوه زهري بن أمين من األطراف 

طراف والثغور عامل من وكان لكل ملك اإل. والثغور، ورفعت إليه اإلتاوة وجبيت لواىل بيت امللك
عماهلا يقلد عمله األرشد فاألرشد من ولده، واخوته، وبىن عمه، يرفع اإلتاوة، ويسمع، ويطيع، وجييب 
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  .الرسوم كشأن من مضى قبله يف طاعة من تقلد األطراف، من كهالن

 امللك بعد مث مأرب بن األزد وىل األطراف والثغور بعد أبيه األزد، وكان عريب بن زهري قد مات، ووىل
  .ابنه قطن، مث مأرب بن األزد وىل عريبا بن زهري حني تويف، يف أبيات قاهلا

مث إن مأرب بن األزد جرد أخاه نصر بن األزد، إىل الشحر يف اخليل والعدد، وذكروا أن نصر بن األزد 
 مسعود ملك سار إىل الشحر حىت نزهلا، ودفعوا إليه اخلراج، ومن عقبه اجللند بن كركر بن السعرب بن

وظل امللك ثابتا يف آل جلند جييب إليهم يف دار مملكتهم ما . عمان، الذي كان يأخذ كل سفينة غضبا
  .كان جييب إىل اجللند

مث إن ثعلبة بن مأرب بن . وذكروا أن مأرب بن األزد وصى ابنه ثعلبة بن مأرب بن األزد يف أبيات شعر
مللك قطن بن عريب، وتقلد األعمال اليت كان يتقلدها أبوه األزد حفظ وصية أبيه، وثبت عليها، وأطاع ا

مأرب، وكتب إىل عماله يف الثغور واألطراف فسمعوا له، وأطاعوا، ودفعوا اإلتاوات إليه، مث إن ثعلبة بن 
مأرب جرد أمحس بن عوف بن أمنار بن أراش بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن إىل الطور، 

يقال هلا السراة بني بواء والطائف وجرش، مث إن أمحس ومن تبعه من محري وكهالن نزل وهي البالد اليت 
فسأل أبا على احلجري، عمن خرج من أمنار بن أراش، فقال أقيل : السراة وملكها، قال يف وصايا امللوك

  .بن أمنار وبقاياهم، شهران وكوف وناهس واألوس ومعد بن جبيلة بن أمنار بن أراش

مث إن ثعلبة ابن مأرب حفظ وصية أبيه . وقحافة بطن من شهران. ببجيلة وخثعم: ئل تعرفوهذه القبا
وثبت عليها، مث إن ثعلبة وصى أبنه امرأ القيس، مث إن امرأالقيس ب ثعلبة بن مأرب بن األزد حفظ وصية 

ب، مث قلد ابنه أبيه، وثبت عليها، ووىل األطراف والثغور بعد أبيه، يف طاعة امللك الغوث بن قطن بن عري
حارثة ذا األحساب ويقال إن القطريف بن امريء القيس قلده الثغور واألطراف، اليت كان يتقلدها يف 

طاعة امللوك من محري، مث إن حارثه وىل األطراف والثغور يف حياة أبيه، وبعد وفاته يف طاعة امللك عمرو 
مث . ر حارثة زاد على نيف وثالمثائة سنةوعم. بن جشم بن عبد مشس، ويف طاعة امللك القطاط بن عمرو

إنه وصى ابنه عامر بن حارثة، وذكروا أن عامر بن حارثة ثبت على وصية أبيه وعمل ا بنوه وبنو قومه، 
وتوىل ما كان يتواله أبوه حارثة من األطراف والثغور، وذكروا أن عامرا هو الذي تسميه العرب ماء 

 إىل الشام زيدا وأحياء قضاعة وعقد له األولوية، وقد سبق خرب زيد السماء، وماء السماء هذا الذي جرد
يف أول هذا الكتاب يف نسبة يف قضاعة، وذكروا أن ماء السماء عامر بن حارثة ذا األحساب عمر 

القطاط مث أبرهة بن شداد، مث : ثالمثائة ونيف وستني سنة، ووىل األطراف والثغور لبعض ملوك محري
  .إفريقيس بن أبرهة

وذكروا أنه وصى ابنه املزيقان ابن ماء السماء، وهو عمر بن عامر، مث إن عمرو بن عامر حفظ وصية أبيه 
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وثبت عليها، ووىل امللك بعده، للملوك من محري من األطراف والثغور وكتب لعمال أبيه يف كل بلد 
 أن عمرو بن عامر كان أيسر وذكروا.فسمعوا له وأطاعوا، ودفعوا له اإلتاوات اليت كانوا يدفعوا ألبيه 

أهل زمانه وأكثرهم ماالً وعدداً، وضياع، وكان له ثلثا جنة مأرب، وعمر عمراً طويالً، ورزق مجاعة من 
وذكروا أنه توىل األطراف والثغور . األوالد، وعاش حىت رأى من نسله، ونسل بنيه، وبين بنيه، سبعة آباء

 عمرو، واهلدهاد بن شرحبيل، مصاهر اجلن، أبو لعمرو بن أبرهة، وشرحبيل بن: مللوك محري
وذكروا أن عمرو بن عامر عند ذلك أخربه كاهن خبراب مأرب، وحذره ذلك وقال له إحذر يف .بلقيس 

ختليصك من ضررها، فإنك يف أوان ذهاب هاتني اجلنتني، مث إن عمرو بن عامر احتال على قومه فأومل 
 وتقدم إىل ابنه ثعلبة، وقيل إىل وداعة، وهو أصغر ولده، وقال له يا وليمة مجع فيها أهل بيته وعشريته،

قد علمت ما أشرفنا عليه من خراب هذا السد، وذهاب هاتني اجلنتني، وعزمت على بيع الذي يل : بين
فيهما، وليس أحد يشتريه مين إال حبيلة أحتاهلا، وإين سأبادلك الكالم حبضرة وجوه العشرية من محري 

كلما كلمتك بكلمة شكسة، رد على مثلها، أو أشكس منها، وإذا رأيتين أهم برفع يدي وكهالن، ف
ألضربك فارفع يدك حىت يرى الناس أنك أردت ضريب، حىت أحلف على بيع ملكي من مأرب وخروجي 

منها، ويرى الناس أين أريد بذلك خريا، فلما اجتمع الناس عنده للوليمة من محري وكهالن، وفرغوا من 
ام وغسلوا أيديهم، وقرب الشراب أقبل عمرو بن عامر على ابنه وداعة، وكلمه بكالم شكس، ورد الطع

وأمي : عليه وداعة بكالم مثل كالمة وأشرس، فرفع عمرو يده على ابنه وداعة ليلطمه، فرد عليه يده وقال
مجيع ملكه يف أرض اهللا لئن لطمتين أللطمك، فعند ذلك آل عمرو بن عامر ميينا ال كفارة هلا على بيع 

مأرب من اجلنتني وغريها، وخروجه منها، ونادى هل من مشتر؟ فلما رأى الناس أنه جمد يف البيع أقبلوا 
عليه وقالوا أتأذن أن نساومك يف أموالك؟ فقال هلم قد أذنت لكم، فسوموا فقالوا قد أخذنا النصف 

عوا إليه مائة محل من كل شيء، وسلم له الذي لك مبائة محل من كل شيء، فقال هو لكم مبا طلبتم، فدف
  .النصف الثاين ومل جيد له مشتر فتركه وحرج من مأرب جبميع ولده وأهله وعشريته كافة 

فأقبل فيما ال يعلمه إال اهللا من العدد واخليل واإلبل وغريمها من أجناس املال والسوائم، فلم يرد قومه 
ا إال أجدبوه، وأرسلوا الرواة يف البالد تلتمس هلم املاء، وكافة من معه ماء إال نزحوه، وال قصدوا بلد

وكان من روادهم رجل من بين عمرو بن الغوث، خرج هلم مرشدا إىل إخوم مهدان، فرأى بلدا ضيقة 
ال تقوم مراعيها ومياهها مباشيتهم، وكان من روادهم أيضا عائذ بن عبد اهللا بن نصر األزدي، فخرج 

م وال تقوم مياهها ومراعيها مباشيتهم، مع ما فيها من كثرة أهلها، فأقاموا يف أزل رائدا فرأى بلدا حتمله
وبريدة وما حوهلا، ترعى خيلهم ونعمهم وماشيتهم وصلح هلم الطلوع إىل اجلبال، وهبطوا منها يف امة، 

ز فرقا فرقا، فسار وغلبوا غافقا عليها، فأقاموا بتهامة ما أقاموا، مث ساروا إىل احلجاز، وتفرقوا من احلجا
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  .كل فخذ إىل بلد

فمنهم من نزل بالسراة، ومنهم من أقام مبكة وما حوهلا، ومنهم من سار إىل مضر مث إىل العراق والشام، 
  .ومنهم من سار إىل عمان 

فجزمية بن : فيحمد واحلداب ومالك، وأما من سكن العراق: قال فأما من سكن عمان من األزد
فأوس واخلزرج، : فجفنة، وأما من سكن املدينة:  بن األزد، وأما من سكن الشامالوضاح، وولد عبد اهللا

وأما من سكن مكة ونواحيها فخزاعة، وأما من سكن السراة فبجيلة بن أمنار بن أرش بن خثعم بن أمنار 
  .بن أراش 

ر ومن األزد احلجر وهلب ونارة وعائذ وبارق ةالسوام وحارثة وسنجار وعلي وعمان ودوس والنم
  .وحوالة والبقوم وبرقاء وشهران وعمرو واملع، فكل هؤالء من قبائل األزد وسائر كهالن 

مث إن عمرو بن عامر ملا خرج بكلية قومه األزد من أرض مأرب اشتغلت كندة باألعمال اليت كان 
د يتوالها عمرو بن عامر من األطراف والثغور، وكذلك اشتغلت مذحج ومهدان مبا يف أيديهم من البال

واألعمال، وقعدت خلم وجذام، واشتغلت بالدمها مبا فيها من مقاسات األطراف والثغور، وصار أوالد 
نصر بن األزد يف أرض فارس وجوا بن شجر، وهي عشرية اجللندي بن كركر وانتشرت قضاعة يف 

د عمرو الشام، وأكتاف احلجاز، وجند، ونزلت احلجاز منها عذرة، ونزلت جهينة يف رضوى، وأقبل أوال
  .بن عامر على البالد فال يدخلون بلدا إال غلبوا أهل ذلك البلد 

أما خزاعة فغلبت جرهم على مكة، وأما األوس واخلزرج فغلبوا اليهود على املدينة، وأما املنذر فغلبوا أهل 
رته الوفاة العراق عليها، وأما آل جفنة فغلبوا أهل الشام عليها، وأما ولد عمرو بن عامر بن حارثة ملا حض

مجع بنيه، وبىن بنيه، وبين قومه، فخاطبهم وأوصاهم وكان له مثامنائة ولد، منهم أربعمائة سيد شريف، 
قد أمسعكم الداعي، : ويف كتاب وصايا امللوك قال هلم يف وصيته ملا حضروا.وأربعمائة منهم ملوك 

ية، وال يف أمره بلية ممن ضيع اليقني، ولزمتكم احلجة، وأى فيكم األمر جده الرجي فليس أحد أعظم رز
وغره األمل، وإمنا البقاء بعد الفناء، وقد ورثنا من كان قبلنا، وسريثنا من كان بعدنا، وقد حان الرحيل 
من حمل زائل، وظل مائل، وقد أظلنا زمن فاحش، وخطب جليل، فأصلحوا ما تقدمون عليه، وارضوا 

لب الرزق، واحتملوا املصائب فباالحتساب تستجلبوا النعماء، بالباقي خلفا عن الفاين، وأمجلوا يف ط
واستدميوا الكرامة بالشكر،قبل النقلة وانتقال النعم، واأليام دول، وإمنا أنتم فيها ب للمصائب، 

ففي كل جرعاء . فانتهوا ودعوا عنكم املذاهب يف هذه الدنيا الغرورة املنقطعة عن أهلها. واملعاطب
فأنتم اخللف بعد السلف، تفنيكم .  غصص، وال تنالوا نعمة إال بفراق أخرىشرف، ومع كل كلمة

ال مينعكم شيء منها، وال .يف معايشكم أسباب مناياكم . الدهور واأليام، وأنتم احلتوف على أنفسكم
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  .يغنيكم شيء فيها، يف كل سبب منكم صريع 

  .ما مجعتم جديران وهذان الليل والنهار ال يرفعان شيئا إال وضعاه، ومها بتفريق 

اطلبوا اخلري ووليه، واحذروا الشر ووليه، واعلموا أن خريا من اخلري فاعله، وأن شرا من الشر : أيها الناس
فلما مات عمرو بن عامر مل تزل العرب حتفظ وصيته الذي أوصى ا يف قصيدة شعر مل نذكرها . فاعله

لية واإلسالم، وهلا يف ذلك أشعار تتناشدها العرب وتعمل ا وجتري أمورها عليها، وتوصي ا يف اجلاه
  .يف جمالسها وحمافلها، ويف مالقاة األعداء وإكرام الضيف، وحياطة املستجري، ودفع املعتدي 

إن الرائد ال يكذب : يا بين: وذكر يف وصايا امللوك أن قصي بن عامر وهو أبو خزاعة وصى بنيه فقال هلم
، يا بين إن احلكم زرع يف القلوب، ومثلها كمثل احلب يف األرض مهما أهله، والعامل ال يستحسن جعله

زرعت يف أرض كرمية منا نباا، وزكا حصادها، ومهما زرعت يف األرض الكذابة السبخة خبث نباا، 
  .هذا لتعلموا أن الطيب ال يقبل إال طيبا، وال ينمو الطيب إال عند مثله. ومل يزك حصادها

اجتهدوا يف إماطة العدو ونصرة الصديق، وإكرام : مخسة أشياء ا تعزوا وتستقروااجهدوا يف : يا بين
فبذلك آمركم، وعما خيالفه أاكم، . الضيف، واصطناع العشرية، ومحاية املستجري، وبلوغ ما أمل

وذكروا أن خرب إخراج خزاعة جرها من مكة حرسها اهللا تعاىل حفظا لوصية أبيهم قصي، عملوا ا حىت 
. تولوا على البيت دون جرهم، ونفوا جرمها عن مكة إىل األصدار، ويقال إن بقايا جرهم إىل اليوماس

وذكروا أن احلارث بن . كعبا وعديا ومسعدا فقال شعرا: وذكروا إن عمرو بن عامر اخلزاعي وصى بنيه
 يف وصايا امللوك وذكر. ثعلبة بن عمرو بن عامر وهو أبو األوس واخلزرج أقبل على بنيه وهو يقول شعرا

أن األوس واخلزرج خفضا مجيع ما أوصامها به أبومها ثعلبة، وثبتا عليه، وكذلك أوالدمها من بعدمها، ومل 
يزل طلبهم العز واألمر الذي يسودون به غريهم من العرب إىل ظهور النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  . وجه كافة العربفكان منهم ما كان من النصرة واجلهاد دونه، والوقوف يف

يا بين تنافسوا يف املكارم، وجتنبوا ما : مث ذكر أن جفنة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أقبل على بنيه فقال هلم
يعدو بكم عنها، فإين أخالكم دون الناس ملوكا، وال يكون امللك ملكا حىت يكون منصفا عادال، 

ما غشوما وال ظلوما، ولقد رأيتكم يا بين وفيكم ولألموال باذال، ويكون شجاعا حكيما، عاملا لبيبا، حلي
هذه اخلصال اليت عددا لكم، مث وأمي اهللا أعرفكم ا دون الناس، ولقد بشرت مبلككم قبل أن تولدوا، 

  .فياليت من شهدين من أعمامي يومئذ وأخوايل كائنا إىل يومي هذا

  : الذين ذكرهم حسان بن ثابت بقولهوجفنة أول من ملك الشام من غسان وإليه تنسب ملوك بين غسان 

  يوما بجلق في الزمان األول  مهتادمبة نصهللا ع
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إىل آخر القصيدة اليت ذكر فيها مارية جدم امرأة ثعلبة بن عمر، وهي بنت مشر بن غش ملك محري، 
وذكر أن عمر . وذكروا أن ابنه عمرو بن احلارث األكرب وصى ابنه فقال شعرا. وهي أم احلارث األكرب

ب، وذكروا أنه حفظ وصية أبيه احلارث وثبت عليها، وملك ما ملك أبوه من أرض الشام، وقبائل العر
رسم لنفسه يف كل ليلة جارية بكرا ال بد له منها من السبايا، اليت تصيبها خيله املغرية على العصاة، فلم 

يزل ذلك دأبه حىت وقعت عنده يف السيب أخت عمر بن الصعق العدواين، قال فلم يشعر عمرو بن 
 فيه، ففتح عمرو الباب وأشرف، وإذ احلارث وقد أمر أن يؤتى ا، إال وفىت يقرع باب جملسه الذي هو

  : هو بفارس يقول شعرا

 انوليال كيف يجتمع صبحا  يا أيها الملك الجسور أال ترى

 داندين تبأن كما ت وأعلم  ك زائلوأيقن أن ملك وأعلم

قال فنادى عمرو بن احلارث، وقال له قد آمنك اهللا فيمن كان لك عندي، أو من كافة الناس فيمن وقع 
هلم من السبايا، مث أمر أال تبقى سبية إال ومحلت وردت إىل أهلها، وأطلق هلا ما كان يف األسرى من 

  .أهلها

إنه كان لعمر : رج ويقالمث إن عمرو بن احلارث وصى ابنه احلارث الذي تسميه العرب احلارث األع
كاهن خيربه بالكوائن، وينذره وحيذره، مث إن احلارث األعرج حفظ وصية أبيه، وثبت عليها، وملك بعده 
ابنه عمرو بن احلارث ما كان ميلكه من البالد، وقبائل العرب، مث إن احلارث األعرج وصى ابنه أبا منذر 

بن هند، ابن عوف الشيباين حفظ وصية أبيه، وثبت مث إن عمرو . عمرو بن هند احملرق يف أبيات شعر
عليها، وملك ما ملك أبوه من بالد العرب وغريها، ومسى حمرقا وذلك أن خاله وكان مسترضعا يف بين 
متيم قتله رجل من الرباجم، والرباجم بطن من متيم فخرج إليهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، مث أخذ منهم 

ذكره الفرزدق التميمي يف شعره، والطرماح الطائي . لنار؛ فلذا مسي حمرقامائة رجل أحياء فأحرقهم يف ا
وذكر أن عمرا وصى ابنه األهيم يف أبيات مل نذكرها، مث إن األهيم حفظ وصية أبيه وثبت . يف شعره

  .عليها، وعمل ا، وملك ما كان ميلك أبوه

دي، وصاحب أمري دون ولدي، وإنك يا بين إنك ملالك الشام بع: مث إن األهيم وصى ابنه جبلة فقال
لفي أوان متلك هذا األمر الذي أوتيناه دون غرينا، فإذا رأيت ذلك فانظر لنفسك ما يزينها، ولقومك وما 

  .يصوم

وكان جبلة لك يزل ملكا مطاعا يف قومه غسان، جييء غليه خراج الشام، فبعث رسول اهللا صلى اهللا 



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  38  

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجبلة ملك الشام، وجلس أبو بكر عليه وسلم وجبلة ملك الشام، وتويف ر
رضي اهللا عنه وأقام يف اخلالفة ما أقام، وجبلة ملك الشام، فلما كان يف زمن عمر رضي اهللا عنه أسلم 

جبلة وأقبل إىل املدينة يف مخسمائة فارس من ملوك قومه، وهم أصحاب التيجان، وسار حاجا حىت دخل 
كان يطوف بالبيت ذات يوم من أيام احلج، وعليه إزار ورداء، فوطأ إزاره رجل من مكة املشرفة، و

فأقبل ودمه يسيل على صدره حىت وقف على باب عمر . فزارة، فلطمه جبلة لطمة هشم ا أنف الفزاري
ه يا أمري املؤمنني، انصفين من هذا اجلبار؛ فإنه لطمين وتركين على هذ: بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال

أما أنت فقد أقررت، إما : إنه وطأ إزاري، فقال له عمر: احلالة؛ فقال عمر ما تلطم الرجل؟ فقال له جبلة
فقال جبلة ال أفعل شيئا مما قلت، وهم أن يثري الفتنة بينه وبني عمر، . أن تفدى عنه، أو تعطيه اللطمة

 فتنة، فأجام إىل ذلك، فلما كان فدخلوا عليه فكلموه فسكن بعض ما كان به، وسأله الناس أال جيعلها
يف بعض األيام خرج ومضى إىل الشام، مث ارحتل إىل بالد الروم هو ومن تبعه من غسان مث دخل على 
هرقل ملك الروم وهو مغضب وتنصر هو ومن تبعه، مث ندم على ذلك من تركه اإلسالم ودخوله يف 

  : النصرانية

  وما كان فيها لو صبرت لها ضرر  مةاألشراف من أجل لط تنصرت

 ورلها العين الصحيحة بالع نبعت  وةخاج ونجا لمنه تكلفني

 إلى القول الذي قاله عمر رجعت  ينيتليت أمي لم تلدني ول ويا

 رأسيرا في ربيعة أو مض وكنت  زةفليتني أرعى المخاض بق ويا

وبنو غسان بطون، وإمنا مسوا غسان باسم ماء باملشل يقال له غسان فمن شرب منه من األزد فهو 
وغسان من بين عمرو بن مازن، وفيهم صرمي وبين نفيل وهم .غساين، ومن مل يشرب منه فليس بغساين

ان، وبين منري الصرب، مسوا بذلك لصربهم يف احلروب، ومن بني صرمي بنو شقران بطن، ومنران بطن من غس
منهم احلارث بن أيب مشر األعرج . بطن من عمرو بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن

الغساين اجلفين، وليس هو جبفين، ولكن أمه من جفنة، ومن بين عمرو بن مازن، عبد املسيح بن عمر 
بيعة، ومن بين غسان ومنهم عبد املسيح اجلهيد، ومنهم سطيح الكاهن، وامسه ر. صاحب خالد بن الوليد

: ومنهم ملوك غسان بالشام، قال يف العقد الفريد. بنو جفنة املتقدم ذكرهم، وهم من بين مازن بن األزد

وهم سبعة وثالثون ملكا وملكوا ستمائة وست عشرة سنة، إىل أن جاء اإلسالم، ومن قبائل األزد 
 عامر، وأمهما قيلة، فمن بطون األوس األنصار وهم األوس واخلزرج أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمر بن

واخلزرج بنو عمرو بطن، وهو عمر بن عوف بن مالك بن أوس، وهم بنو السمعية يعرفون من عوف 
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  .بطن، ومن ثعلبة بطن، ولوزان بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس بطن

األحوس بن ومن بطون األوس ضبيعة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، ومنهم زيد بن عاصم، و
  .عبد اهللا الشاعر، وحنظلة غسيل املالئكة، وأبو سفيان احلارث، وأبو مليل األعز

ومن بطون األوس بنو جيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، ومنهم سويد بن الصامت قتله 
بن املختار بن زياد يف اجلاهلية، ومن بطون األوس عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمر 

مالك بن األوس، ومنهم سعد ابن معاذ الذي اهتز ملوته العرش، وعمر وأخوه سعد، واحلارث بن أنس، 
وعمار ابن زياد، وأسيد بن احلضري بن مساك، وربيعة بن زيد ومن بطون عبد األشهل ربيعة، ومنهم رفاعة 

زجمور بن جشم بن بن قيس، وسلمه بن سالمة بن وقش، وأخوه عمر، ورافع ابن زيد، ومن بطون جشم 
  .احلارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن األوس بن مالك بن التيهان، وأخوه عتبة بن التيهان

بنو خطمة، وهو عبد اهللا بن جشم بن مالك بن األوس، ومنهم عدي بن خرشة، : ومن بطون األوس
القاري وىل الكوفة وعمر بن خرشة، وأوس بن خالد، وخزمية بن ثابت ذو الشهادتني، وعبد اهللا بن زيد 

البن الزبري، ومن بطون األوس واقف بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األوس، ومنهم هالل ابن 
  .أمية، وهرم بن عبد اهللا السلمى، ومنهم سعد بن خيثمة

بنو عامرة وهم أهل رابخ بن مرة بن مالك بن األوس، ومنهم وائل بن زيد، وأبو : ومن بطون األوس
  .لتقيس بن األس

غنم بن مالك بن النجار، ومنهم : ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج ومن بطون بنو النجار: ومن بطون اخلزرج
أبو أيوب خالد بن زيد، وثابت بن النعمان، وسراقة بن كعب، وعمارة بن محزة، وزيد بن ثابت بن 

  .النعمان

ب بن عمرو، وأبو عولة، وهو بنو مندل وامسه عامر بن مالك بن النجار، ومنهم حبي: ومن بطون النجار
جديلة وهو معاوية بن عمر : ومن بطون النجار.أبو بشري بن عمر، واحلارث بن الصعد وسهل ابن عتيك

ومنهم أيب بن كعب، وأبو حبيب بن زيد، ومن بطون . بن مالك بن النجار، وأمهم جديلة، وا يعرفون
ومنهم حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام . النجارابن معاوية، وهو عدي بن عمرو بن مالك بن : النجار

ومنهم سليمان بن ملحان، وحرام بن ملحان، ومنهم صرمة بن أنس صاحب . شاعر بين عدي بن النجار
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحمرز بن عامر، وعامر بن أمية وأبو حكيم عمرو بن ثعلبة، وأبو خارجة 

األعور كعب بن احلارث، وأبو زيد، أبو الستة الذين مجعوا عمرو بن قيس، وثابت بن خنساء، وأبو 
ومنهم بنواحلسحاس، ومن بطون النجار، مازن ن النجار، . القرآن يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومنهم حبيب بن زيد، بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مسيلمة الكذاب فقطع يده، ومنهم عبد الرمحن 
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آل عبد القادر ساكين بلد : أيب صعصعة، ومن بقايا بين النجار املوجودين اليومابن كعب، وقيس ابن 
بنو احلارث بنو اخلزرج، ومنهم عبد اهللا بن : األحساء، وهم بيت علم وقضاء، ومن بطون اخلزرج

رواحة، وخالد بن زيد، وسعد بن الربيع، وخارجة بن زيد، وثابت بن قيس بن مشاس خطيب النيب صلى 
 وسلم، قتل يوم اليمامة، وبشري بن سعد، وأبوه النعمان بن بشري، وزيد بن أرقم، وابن اإلطنابة اهللا عليه

الشاعر، وزيد بن احلارث الشاعر، وأبو الدرداء عبد اهللا بن زيد، الذي رأى األذان، وسبيع بن قيس، 
 ومنهم أبو بنو حذرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج،: وحمارم بن كعب الشاعر، ومن بطون اخلزرج

بنو ساعدة بن كعب بن اخلزرج، : مسعود، وعبد اهللا بن الربيع، وأبو سعيد اخلدري، ومن بطون اخلزرج
ومنهم سعد بن عبادة، واملنذر بن عمرو، وأبو دجانة مساك ابن أوس، وسهل بن سعد، وأبو أسيد مالك 

زرج، ومنهم الزمن بن زيد بنو سامل بن عوف بن اخل: بن ربيعة، ومسلمة بن خملد، ومن بطون اخلزرج
بنو القوقل غنم بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، ومنهم : الشاعر، ومالك بن العجالن،ومن بطون اخلزرج

بنو بياضة، وبنو زريقة، : عبادة بن الصامت، وخالد بن الرخش، واحلارث بن احلومة، ومن بطون اخلزرج
عمر بن النعمان رأس اخلزرج، والعجالن بن و. ومنهم زياد بن لبيد، وفروة بن عمرو، وخالد بن قيس

زيد بن سامل بن عوف بن عمر بن عوف بن اخلزرج، ومنهم عبد اهللا بن فضلة، وعياش ابن عبادة، 
وسليك بن بدرة، وعصمت بن احلصني بن وبرة، وابن خيثمة مالك بن قيس احلبلى، وهم بطون من غنم 

م عبيد اهللا بن أيب سلول رئيس املنافقني، وابنه عبد بن عوف بن اخلزرج، ومسي احلبلى اعظم بطنه، ومنه
اهللا، وأوس ابن خويل، وابن زريق بطن من عامر بن زريق بن حارثة بن مالك بن غضب ابن جشم بن 
اخلزرج، ومنهم بنو لوزان بن عبد قيس، وأبو عبادة سعد بن عثمان، وعقبة بن متيم، واحلارث بن متيم، 

ن معاوية، ومسعود بن سعد، رفاعة بن رافع، وأبو رافع أول من أسلم واحلارث بن قيس، وأبو عباس ب
  .من األنصار

بنو سلمة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة بن جشم بن اخلزرج، ومنهم جابر بن : ومن بطون اخلزرج
عبد اهللا، ومعاذ بن الصمة، وخراش وعتبة بن أيب عامر، ومعاذ بن عمر بن اجلموح، الذي قطع رجل أيب 

ب، وأخوه معوذ، وأبو قتادة النعمان ابن ربعى، وكعب بن مالك الشاعر، شاعر رسول اهللا صلى اهللا هل
عليه وسلم، وأبو مالك بن كعب، وبشر بن عبد الرمحن، والزبري بن حارثة، وأبو اخلطاب عبد الرمحن بن 

صار وبطوم رضي عبد اهللا، ومعن بن وهب، هؤالء اخلمسة شعراء، وعبد اهللا بن عتيك، هذا نسب األن
  .اهللا عنهم

 فصل
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خزاعة، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ملك السد، وإمنا قيل هلم : ومن بطون األزد
خزاعة، إلم اخنزعوا من ولد بن عامر، يف رحيلهم من اليمن، فاخنزعوا من قومهم ونزلوا مكة، فسموا 

ن عامر ولد له جفنة، أبو بين وعمرو ب.خزاعة، وتفرقوا يف سائر األزد كما ذكرناه يف أول هذا الكتاب
جفنة، وثعلبة أبو األنصار، وحارثة أبو خزاعة، ومالك وكعب ووداعة وهو اللطوم، جد بين زايد 

وداعة يف مهدان، وعوف، وذهل، ووائل، وأبو حارثة، وعمران، قيل إن : الدواسر، قال يف العقد الفريد
ولذا ال يقال هلم غساسنة، وكلهم من بين عمرو أبا حارثة وآل عمران ووداعة مل يشربوا من ماء غسان؛ 

بن عامر، ومن بطون خزاعة، ومنهم بنو سلول بن كعب بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، ومن بين 
سلوس خليل بن حبشية صاحب البيت قبل قريش، ومنهم احملترش بن خليل بن حبشية الذي باع مفتاح 

لذي قفا آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت دخل الغار، ومنهم الكعبة، ومن بين حبشية كرز بن علقمة، ا
طارق بن باهلة الشاعر، ومن بطون خزاعة منري، بطن من حبشية بن سلول، ومنهم بشر بن سفيان الذي 
كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجلجلة بن عمرو الذي ذكره الكندور يف شعره، ومن ولده قبيصة 

 هذا بطن من خزاعة، ومنهم الذيبة البطن املعروف يف عتيبة، وبنو كليب بطن من بن ذئب، وبنو ذئب
حبيشة، ومنهم عبد اهللا بن طاهر اخلزاعي، وزير املأمون بن هارون الرشيد، وهو الذي قام حبرب األمني 
حىت قتل، وكان ذا رأي وشجاعة، ومنهم الصفاح والشاعر، وخراش بن أمية، حليف بين خمزوم، ومن 

إن بين هاجر من نسله، وليسوا من جنب، ومنهم عروة بن :  حبيشة حفص بن هاجر الشاعر، ويقالبين
إن بين إياس بنو عمان، وممن ينتسبون يف : إياس الشاعر، وبنو إياس بطن من حبيشة من خزاعة، ويقال

ها النيب صلى إياس ابن قبيصة الطائي، ومن بطون خزاعة معبد، وبنو معبد بطن، وأن معبد عاتكة نزل علي
اهللا عليه وسلم، حني هاجر إىل املدينة، ومعبد بطن من خزاعة، ومن بقاياهم البطن املعروف يف حرب 

مجاعة ابن عسم، وهم من بين سلول ابن كعب بن طلحة بن عبد اهللا ابن كريز، ومن بين كريز هذا 
  .الكرزان، البطن املعروف من القوم

 من عرب السد انتقلوا مع عمر بن عامر، ونزلوا السراة هم وحواله وقد ذكر يف كتاب وصايا امللوك أم
  .ومن الكرزان املذكورين كرزان البقوم، والكرزان الذين يف برقاء. البطن من األزد

إن برقاء من عرب السد، نزلوا السراة وفيها منهم بطون وأفخاذ، ومن كرزان : قيل يف وصايا امللوك
لذين منهم ذوي محد بطن، والروسان مجاعة من كابل بطن، وذوي خضري املصاعبة ا: املقطعة ستة بطون

بطن، والعالبية بطن، والقمزة مجاعة ابن خثيلة بطن، واحلوابيد بطن، ومنهم اجلرفة، وذوي مسيعيد 
واخللجان بطن، وبقية املقطعة اهلوارنة بطن، والغزالية بطن، فهؤالء من برقاء وليسوا يف كريز، واخلنافرة 

هم يف خنافر مذحج، ومن بطون البقوم املرازيق بطن، والسميان بطن، والرمحان بطن، ومنهم بطن، و
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ومن الفضول آل سويد أهل القصب، وآل عثمان . والنمور بطن والكلبة بطن، ومنهم فضول. الرحيمي
 يف البكرية، بنو طلحة بن عبد اهللا بن كريز من بين أكثم بطن، ويرجعون إىل أكثم بن عبد الغوث،

وسليمان بن صرد اجلوين، فهؤالء بطن من طلحة، ومنهم متعب بن األكوع الشاعر، وبنو عناصر بطن 
من عمر بن حبيشة، ومنهم عمران بن حصني صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو جحفة كثري عزة 

العزيز، ومن الشاعر املوغل يف املدح واهلجاء، ومن بطون خزاعة بنو جعدة، ومنهم أبو الكند أبو عبد 
بطون خزاعة بنو مليح، ومنهم عبد اهللا ابن خلف وأخوه سليمان، كانوا مع علي رضي اهللا عنه يوم 

طلحة الطلحات، وهو أجود العرب يف اإلسالم، ومنهم عبد اهللا ابن : اجلمل، ومنهم طلحة الذي يقال له
ومنهم . ، وابناه نافع، وعبد اهللاسامل، ومنهم بديل بن ورقاء الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومن بطون خزاعة حليمان بن عمرو بن سعد بن كعب، ومنهم مطرود . حممد بن مسرة الذي كان شريفا
بن كعب، وعبد اهللا بن احلر، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو مالك القائد بن عبد اهللا، واحلصني 

بنو :  النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن بطون خزاعةبن نصلة سيد أهل امة، واحلارث بن أسد صاحب
ومن .املصطلق بطن من سعد بن كعب، ومنهم جويرية بنت احلارث زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بنو أسلم بن قصي بن حارثة بن عمرو بن عامر، ومنهم سلمة ابن األكوع صاحب النيب : بطون األزد
صني صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم بنو أقصى بن عمالو صلى اهللا عليه وسلم، وبريدة بن احل

بن عامر بطن، ومنهم ذو الشمالني، وعمارة بن فهد، ونافع بن عبد احلارث ويل مكة لعمر بن اخلطاب 
بنو مالك بطن، ومنهم عومير، وحرمد بن رزاح كان شريفا، وأبوه : ومن بطون أقصى. رضي اهللا عنه

بنو بارق، وبنو اهلجن بطن، وهم من بين حارثة بن :  عنه، ومن بطون األزدبردة الصحايب رضي اهللا
  .عمرو بن عامر، ومن بين بارق سراقة بن مرداس، وجعفر الشاعر

وبارق واهلجن من غسان وغسان ماء باملشل قد تقدم ذكره، ومن غسان بالبلقاء وبالريموك منهم اخللق 
 ومن بقايا ملوك غسان بالشام األمري شكيب، ومن غسان قوم .الكثري واجلم الغفري، وحبمص منهم طائفة
  .بسورية منهم مسلمون ومنهم نصارى 

ومن غسان السموءل بن عاديا . بنو الربعة بطن، قال أبو عبيدة دخلوا يف زبيد: ومن بطون خزاعة
اهلي، وعد يف الغساين من بين الديان بطن غسان، وكان مرتله بتيماء، وكان يدين باليهودية يف القرن اجل

األوفياء؛ إذ كان امرؤ القيس بن حجر أودعه عياله وأدرعه، واختار السموءل قتل ولده دون ودائعه ملا 
  : طلبها ملك زمانه، وقد أوثقوا ابنه، فقالوا نقتل ابنك أو تسلم الودائع، فاختار قتل ابنه، وهو القائل شعرا

 يلمديه جرداء يرت لفك  المرؤ لم يدنس من اللؤم عرضه إذا
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 يلماء جنفليس إلى حسن الث  وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها

احلجر، : أملع املعروفون برجال أملع، وهم من بين عمرو بن عامر ومن بطون األزد: ومن بطون األزد
بنو احلارث، ومنهم الشنفري كان من فرسان العرب املعدودين، : وديارهم يف السراة، ومن بطون احلجر

 بن ربيعة بن األوس ومن العدائني ومن الشعراء املفلقني، وهو كما يف اجلمهرة وغريها، من بين احلارث
بنو عمران بن عمرو بن : ابن احلجر بن اهلون، واهلون بطن من األزد، ومن بطون األزد من بين مازن

عامر، ومنهم املهلب بن أيب صفرة، ويزيد بن املهلب وكان يزيد من أكرم أهل زمانه وكان بالبصرة، 
   .وابنه خملد بن يزيد له شهرة يف الكرم، وكان أمري على خراسان

بنو العتيك بطن، ومنهم عمر بن األشرف، وابنه زياد، وكان شريفا، ومنهم ثابت بن : ومن بين عمران
وبين مازن من بين العتيك بطن، ومنهم أبو شجرة بن جحفة هاجر مع النيب صلى اهللا . قحيطة الشاعر

  .عليه وسلم، ومنهم خالد ابن سلمة بن صرمي بن العتيد 

 بن عبد بن مالك بن نصر بن األزد ومنهم مجحة بن احلارث، ومن األزد من بطون األزد بنو ماسخة
زهران بطن، ومنهم بنو النمر بن عثمان بن النضر بن زهوان، ومنهم أبو الكند صاحب مسعود؛ قتل يوم 

وأبو . الفجار ومنهم أبو جهم بن حبيب، وجهم بطن منهم، ومنهم بنو جهم البطن املذكور يف احلرب
 لبين جعفر، ومنهم أبو برمي حذيفة بن عبد اهللا صاحب راية األزد يوم رستم، ومنهم جهم كان واليا

البحرث بن احلصني، ومن بطون األزد زهوان بطن، وبنو حنوة بطن، ومن زهوان غامد بطن من زهوان، 
ومن بطون األزد شنوئة، وهم من بين معاوية ابن مشس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن 

ألزد ومنهم بنو زهوان بطن، وبنو حدان بطن، ومنهم بنو صرب بن سليمان، وكان صرب هذا رئيس األزد ا
يوم اجلمل، ومن بين نصر بن األزد عشرية اجللندي ملك عمان، ومنهم عبد وجيفر ملك عمان، كتب 

ومن بطون . صغرإليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم بنو اجللندي األصغر، ومنهم القطريف األكرب واأل
زهوان بنو سبالة بطن، وبنو حدروج بطن، وبنو رسم بطن، وبنو عمر بطن، ومنهم بنو خثمعة بن يشكر 
بن عسري بن صعب بن دمهان، ومن عسري هذا، عسري القبيلة املعروفة سكان أاء والطور، ومن رؤسائهم 

ومن بطون . سب من قضاعةآل مرعي، ومن بطون خثعمة راسب بطن، ومنهم رئيس اخلوارج ويقال را
األزد، مثاله بطن من بين عوف بن أسلم بن حجن بن كعب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك 

ومنازل مثالة قرب الطائف وهم أهل رواية وعقول، ومنهم بن يزيد النحوي املعروف .بن نصر بن األزد 
بن حجن بن كعب بن احلارث بن كعب بن باملربد، ومن بطون مثالة بنو مفرج، وهو مفرج بن مالك 

ومنهم ذوي مفرج البطن املعروف يف برقاء، وهم بطون وأفخاذ، . عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد
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منهم اجلحد بطن واحلراما بطن، والغواصب بطن، والدراعني، واادلة بطن، واهلرسة بطن، فهؤالء 
ن جبري بن كعب بن احلارث بن كعب املتقدم ذكره، ومن مثالة بنو هلب بطن، وهم هلب ب.املشهورون 

ومنهم املهبلة البطن املعروف يف حرب، ومن بطون األزد بنو كرد ابن علي بن عمرو، وبنو عمرو بن 
عامر من األزد، ومنهم أكراد أهل الشام، ومن بطون األزد دوس بن عدنان، وقيل عدنان من بين عبد اهللا 

احلارث بن رافع كان سيد دوس يف اجلاهلية، وكان من أسخى العرب، بن زهوان، ومنهم بنو مجحة بن 
وكان يطعم احلجيج مبكة، ومن دوس أبو هريرة رضي اهللا عنه، وامسه عبد الرمحن بن صخر، ومن دوس 

جذمية األبرش، وهو جذمية بن بكر بن فهم ابن غنم دوس، كان ملك العراق قبل اللخميني، ومنهم 
  .وف بن مالك بن فهم، وفيهم امللوك وقد تقدم ذكرهم، وأم من قضاعة جهضم بطن، وهم من بين ع

ومن بطون دوس القساملة بطن، واجلرامزة بطن، والقراديس بطن، واألشاقر بطن، ومنهم من بين عائذ بن 
  .دوس 

ومن بطون زهوان عك، من بين عبد اهللا بن زهوان، وقرن بطن من زهوان، ويقال إن زهوان أخو دوس، 
ومن بطون دوس النمر، وقيل من .  ابن دوس، ومنهم حكيم بن نقبا، وبين هاشم خبراسانويقال

ومن بطون شنوءة بنو لتب بطن من شنوءة، ومنهم أهل بيت الكوفة، ومنهم ابن اللتبية األزدي، .شنوءة 
ومن بطون شنوءة اليحمد بطن، ومنهم احلارث بن . الذي استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صني أحد رجال احلديث، ومن بطون عائذ املتقدم ذكره الضباب بطن، ومن عائذ صبيان بن األزج ح
سيد عائذ، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ومن بطون شنوءة عبيدة بطن، وجناب بن أمية بن 

 بن ومسلم بطن من شنوءة ومنهم عقيل. خثعمة بطن؛ ومنهم عمران بن خثعمة أول من بىن جدار الكعبة
عمر، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن بطون شنوءة برشان بطن، والالت بطن، وسلمة بطن من 

شنوءة، وجودة بطن، وجهضم بطن من شنوءة، ومنهم احلجاج اجلهضمي وبنو علي بطن من شنوءة 
سمون ومن بطون شنوءة القيط بطن، وبنو القي بطن، وي. بتهامة، ومنهم خزاعة والظهران بين علي

لبعقافة، وبنو جرموز بطن، وأبناء عبد اهللا بطن، وبنو ماسخة بطن، وهم الذين نسبت هلم القسى 
  .املاسخية فهؤالء شنوءة 

 فصل

  ومن بطون األزد الدواسر



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  45  

وهم أوالد : الدواسر من العرب باليمن، وقال يف اية األرب: قال شهاب املقري يف كتاب التعريف
  . عمرو بن عامر ملك السد األزايد من بين وداعة بن

وذكرهم السويدي يف مهدان، ويف شرح . وداعة بن عمرو بن عامر دخلوا يف مهدان: قال يف العقد الفريد
أن وداعة أصغر ولد عمرو بن عامر، وأنه امللطوم ال كما تقدم ذكره يف وصايا امللوك، : ديوان بن مقرب

: يح أن امللطوم وداعة جد زايد، وأم اختلطوا مدانمن أن امللطوم ثعلبة جد األوس واخلزرج؛ إذ الصح

  .ومنهم بعمان والبحرين والعراق وجند . والدواسر بطون وأفخاذ متفرقة

وبالدهم الوادي واألفالج وهم حاضرة وبادية، ومن بطوم الوداعني، وهم بطون وأفخاذ، جيتمعون يف 
سامل بن وداعة بن عمرو بن عامر ومن الوداعني آل غامن بن ناصر بن ودعان بن سامل بن زايد بن زياد بن 

حسني، وآل شاويش، وآل ضوحيي أهل العودة، وآل محد، وآل مطرب، وآل سلطان، وآل عبد احملسن، 
  .وسكان بلدة الصفرة، والقرينة 

: وهم ثالثة فخوذ. ومنهم آل مشاس أهل الشمالية، والطرقان أهل الزلفى، ومن الوداعني آل دايل يف مراة

ويلحق م آل عبد احملسن . آل محد فخذ، وآل عبد اهللا فخذ، وآل إبراهيم فخذ، وهم أوالد سليمان
  .فخذ

ومن بطون زايد املخارمي بطن، والرجبان بطن، ومنهم آل جبيل سكنة قرية الطرف من األحساء، فهؤالء 
طن، منهم الغبيشة وآل عمار بطن، والفرجان بطن، واحلراجني والشكرة بطن، والغبيشات ب. يف سامل

ومن . فهؤالء جيتمعون يف صهيب بن سامل.البطن املعروف يف مهدان، واهلواملة بطن، والصخاربة بطن 
بطون زايد البدارين، وهو بدران ابن سامل، والبدارين أفخاذ وأشهرهم السدارا، وهم أوالد أمحد بن حممد 

 بن خالد بن أمحد بن فارج بن ناصر ابن عبد اهللا بن سليمان ابن نوزان بن تركي بن عبد احملسن بن حممد
بن ملجم بن حسني بن عبد الوهاب بن عامر بن سويد بن سليمان بن حمسن بن زيد بن عامر بن غالب 

بن حمسن بن جواد بن صدير بن شاكر بن هجال ابن مشجع بن محدان بن غايد بن بدر بن مخيس بن 
ن زياد بن سامل بن وداعة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن عامر بن بدران بن سامل بن زايد بن سامل ب

امرئ القيس بن ثعلبة بن مأرب بن األزد بن الغوث بن مالك بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن 
  .سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم 

  .ومن البدارين ابن العوامر، ومن البدارين احلباسا أهل الزلفى 

حممد وتركي وعبد احملسن وعبد العزيز وسعد وعبد الرمحن وهو : والد أمحد املذكور فهم ستةوأما أ
أصغرهم، وكان مسكنهم الغاط البلدة املعروفة يف سدير يف جند، وأما أمحد بن عبد الرمحن فمسكنه 

 أوالد وأمحد ةأوالده أهل الرياسة وفضل وكرم، وكان سليمان جد أمحد مشهورا بالكرم، ومن. األحساء
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  .عبد الرمحن أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن سليمان 

ومن بطون السداير آل عامر، الذين جيتمعون مع بين خالد يف عبد الوهاب ابن سليمان بن عامر املتقدم 
  .ذكره 

وآل صدير سكان الرمادي جيتمعون .وآل سليمان وآل سويد أهل جالجل جيتمعون يف سويد بن سليمان 
  .اكر بن هجال املتقدم ذكره، وآل فوزان سكان البئر، ومن بطون شاكر بن هجال سكان تونس يف ش

ومن آل مشجع بن محدان املتقدم ذكره فرقة يف عمان، وفرقة يف زجنبار، وفرقة من عمان، ومن البدارين 
 سدير، فهؤالء يف. احلدبان، أهل جالجل، والسعيد، وآل عمر، وآل غزى، وآل عمران، وأهل العودة

  .وآل حيىي يف بلد البئر فهؤالء البدارين، ويلحق م الرجبان واملخارمي والوادعني يف سامل ابن زايد 

ومن بطوم الفرجان . ومن بطون الدواسر آل حسن يلتحقون م يف سامل بن زايد، وآل حسن بطون
 مبايض، ومنهم اهلوامل من أوالد فرج بن حسن، واهلواملة بطن من آل حسن، ومنهم هوامل مطري سكان

  .ذوى رمحة: يف دعاجني عتيبة، يقال هلم

ومن بطون آل زايد املساعرة بطن، ومنهم آل أبو سباع، واحلراجني بطن، والغيث بطن، ومنهم غياثني 
املرة، والشرافا بطن، ومن بطون بنو زايد احلناتيش، ويلحق م احلناتيش يف عتيبة، مجاعة ابن حميا، 

  . الصوح بقرب الداهنةوالقريبة أهل

البدارين البطن املعروف يف حرب، مجاعة ابن راجح، ومن بطون زايد العوامر، البطن : ومن البدارين
  .املعروف يف مهدان، ومنهم العوامر الذين مع بدار ابن حرب

فهؤالء املشهورون من بطن زايد بن سامل بن وداعة بن عمرو بن عامر املتقدم ذكره، ومن وداعة هذا 
بطون وأفخاذ يف عرب السراة، ويف عرب مهدان، ومن البدارين األكراد سكنة املربز من األحساء، وآل 

  .فزارة وآل سعد بن حممد وآل سليم ساكنو قرية العيون من األحساء من الشكرة

 فصل

  .يف أمنار أخو األزد وهو أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن 

  .وكان بعض النسلبة يعزون بطونا من أمنار هذا إىل أمنار بن نزار، وإمنا ابن نزار ال عقب له

وجبيلة تنكر هذا، وتقول : قال يف العرب. وقد ذكر الكليب أن أمنار بن نزار ال عقب له إال ما يقال يف جبيلة
اش وولدت له خثعما مسي إمنا تزوج أراش بن عمرو سالمة بنت أمنار بن نزار، فولدت له أمنار بن أر

  .باسم مجل، وأم خثعم بن أمنار ابن أراش هند بنت مالك بن العامر بن الشاهد بن عك

وتزوج أمنار بن أراش أيضاً بنت صعب بن سعد العشرية، فولدت له عقرب والغوث وصهيبة وخزمية وأمهم 
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السروات يف اليمن، ويف احلجاز إىل وكانت بالد جبيلة مع إخوم خثعم يف : جبيلة عرفوا ا، قال يف العرب
  .قبالة، مث تفرقوا أيام الفتح اإسالمي، ومل يبق منهم يف مواطنهم إال القليل 

ومن جبيلة جرير بن عبد اهللا البجلي، وكان مجيال وهو الذي يقال فيه لوال جرير هللكت جبيلة، نعم الفىت 
بن سعد بن عبد اهللا بن ثعلبة بن معاوية بن زيد  ومن بطون جبيلة السمحة وهم بنو السمحة وبئس القبيلة

بن جبيلة بن أمنار ابن أراش، ومنهم القاضي أبو يوسف صاحب اإلمام أبو حنيفة، ويعقوب بن إبراهيم بن 
    جيش، وعد يف األنصار 

يقال : ومن بطون جبيلة بنو عامر، وهو عامر بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن جبيلة قال أبو عبيدة
لعامر هذا مقلد الذهب، ومنهم عمرو بن خشارم الشاعر ومن بطون جبيلة أمحس بن الغوث بن جبيلة 

غلب على بنيه امسه، فقيل هلم أمحس، واحلماسة الشجاعة ومنهم حصني بن ربيعة بن عامر األزور 
دهن بن األمحسي، وجابر بن عوف األمحسي الصحابيان، ومن بطون جبيلة كلب بن عمر بن لؤي ابن 

كان شريفا يف قومة : معاوية بن أسلم بن أمحس املذكور ومنهم احلجاج بن ذي العتق، قال أبو عبيدة
ومن بطون أمحس بن جبيلة بنو نقر بطن من جبيلة، وبنو قيس بطن من بين الغوث، ومن بطون جبيلة عبقر 

 البجلي العلقمي الصحايب، بنو علقمة بطن، ومنهم جندب بن عبد اهللا: املتقدم ذكره، وهم ثالثة بطون
والسرو بطن، ويف هؤالء حسن إسالم ورقة أفئدة وبنو قسر، وقيل بالشني املعجمة قشر بطن، ومن بين 

قسر بنو نذير بطن، ومن بطون أمنار التبع بطن من أمنار، وبنو فرك بطن من أمنار، وبنو فصا بطن من أمنار 
 قسر بن أمنار بن أراش، ومنهم الرهط الذين قدموا على عرينة، وبنو عرينة بطن، وهو عرينة بن نذير بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصام داء فبعث إىل إبل الصدقة يشربون من ألباا وأبواهلا فصحوا، 
وقتلوا الرعاة وساقو اإلبل، فبعث يف أثرهم صلى اهللا عليه وسلم بعثا فأحضروا؛ فسمل أعينهم وتركهم 

  .وال يسقون يف احلرة يستسقون 

  .ومن بطون جبيلة جرم، ذكرهم احلمداين ومل يوصل نسبهم إىل جبيلة . ومن عرينة فخوذ يف احلجاز وجند

واألحطام بطن من جبيلة وهم بنو أحطام : ومن بطون جبيلة بنو عود بطن من قيس جبيلة، قال أبو عبيدة
خلثعم من الولد خلف وأمه عاتكة بنت يف خثعم املتقدم ذكره يف أمنار بن أراش كان فصل بن مسبلة 

  .وبالدهم مع إخوم جبيلة كما تقدم :ربيعة بن نزار، قال يف العرب

  .وهم بطون خثعم بنو عفري بن خلف، ومن بين عفري بنو كلب بطن من خثعم 

والصحيح أنه أكلب ابن عفري بن خلف بن أمنار بن . ويقال أكلب، من ربيعة بن نزار: قال أبو عبيدة
  : ش وعليه البىت، ومن بين أكلب بشر بن ربيعة القائل شعراًأرا
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  وسعد بن وقاص علي أمير  يبباب القادسية ناقت أنخت

ومنهم أنس بن مدركة وابن الدمينة الشاعر، ومن بين أكلب الدماسني قوم جماس الشفار، سكنت بو 
ومن أكلب بطون كثرية يف بيشة حاضرة وبادية، ومنهم املزايدة واجلنبة قوم بن سحمان، وآل . جالل

  .منيع، وبنو سعد، واجلربة وآل بشر، وآل مسرة، وبنو جليح، وبنو مبشر 

ومن ناهش املوهة . ب، ومنهم ومن بطون خلف بن خثعم ناه وهم مع إخوم شهرانفهؤالء بنو أكل
ومنهم األمرة والصعانني والرمخان، ومنهم ومن . الذين منهم الدوشان، وهم بطون من علوي يف مطري

ومن بطون ناهش البدنة، واحملالسة يف برية، ومن بطون شهران البطن املعروف يف مخيس . إخوم شهران
  .ط، بالدهم القدمية، وكبريهم ابن مشيط ويف شهران وناهش العدد والشرف مشي

ومنهم بنو كود بن عفرس بطن، ومن بطون شهران بنو حرب، وهو أوس ابن وهب اهللا بن شهران، 
ومنهم بنو عرفجة بن كعب بن مالك بن قحفة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن النسر 

  .ن بن وهب اهللا بن شهرا

. وملا ماتكسر على قربه أربعني لواء. ومن قحافة عبد اهللا بن مالك، ويل الطائف أربعني سنة ملعاوية وغريه

ومنهم جليحة والريث ومبشر، ومنهم جشم ابن سعد بطن، وهو جشم بن سعد بن عامر بن تيم اهللا، 
وبنو عامت بطن، وآل ومن بطون خثعم بنو منبه بطن، ومعاوية بطن، وآل مهدي بطن، وآل نصر بطن، 

  .موركة بطن، وبنو نظلة بطن 

فكل . وبنو حليمة بطن، وبنو هرز بطن، والعصافري بطن، والشمر بطن، ويلوس بطن: قال احلمداين
ومنازهلم بيشة، ويلحق م بنو شهر مجاعة العسبلي، : قال احلمداين. هؤالء يف خثعم بن أمنار بن أراش

طن، وبنو وداعة بطن من جبيلة، وأما وداعة كما قدمنا فمن ذرية عمرو وبنو األمحر بطن، وبنو األمسر ب
  .ابن عامر انتهى ما ذكرناه من نسب األزد 

يف طيء وهو طيء بن أدد بن زيد بن عريب بن يشجب بن عريب بن أدد بن زيد ابن فصل 
أن زيد بن كهالن : وذكروا يف وصايا امللوك. وكان ألدد من الولد طيء ومذحج وأعر ومرة.كهالن 

. جرد أدد إىل األعراض واألسرار من جنران، وتثليث، وسدوم، واحلنو، وما حوهلا من البالد املسكونة

وبعث معه الفيلة والعدد، وكتب إىل ساكنيها وهم من بقايا عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم، 
وقد تقدم يف هذا الكتاب وصية زيد . كاموآثارهم بينة، وقبورهم تعرف باألرميات؛ ألا على هيئة اآل

  .وذكر أن طيء بن أدد وىل امللك بعد أبيه أدد، وحفظ وصية أبيه . ألدد

وذكروا أنه أوصى بنيه يف أبيات شعر، . وذكروا أن طيء عمر عمرا طويال، زاد على نيف وأربعمائة سنة
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أثر خروج األزد منه، ونزلوا مسريا قال وكانت منازل طيء يف قدمي باجلرف من بالد اليمن، فخرجوا على 
قيل يف جوار بين أسد بن خزمية، مث غلبوهم على أجاء وسلمى جبالن يف بالد طيء، يعرفان جببلي طيء 

  .فاستمروا فيها، وتفرقوا يف الفتوحات اإلسالمية 

رياسة ومنهم أمم كثرية متأل السهل واجلبل من حجاز وجند وعراق وشام، وهم أصحاب ال: قال أبو سعيد
وكان لطيء من الولد الغوث، وقطرة، .يف العرب إىل اآلن، يف العراق والشام، وهم بطون كثرية 

ويقال هلم . واحلارث، فولد لقطرة سعد، فتزوج سعد جديلة بنت سبيع بن محري األصغر، فعرفوا ا
  .جديلة باسم أمهم 

مسه ثعلبة بن عمرو بن الغوث، ومن جديلة والغوث، ومن بطون الغوث بنو جرم وا: وكانت طيء قبيلتني
بطون جرم بنو جيان بطن، ومنهم اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن مالك النحوي الطائي اجلياين، صاحب 

ومنهم بنو العذرة . التصانيف املشهورة، ومن بين جرم مشجان بطن، ومن بطوا جذمية ذكرهم احلمداين
والعبادلة . لة من جذمية من جرم طيء، ومنازهلم مع قومهمبطن من جذمية، منازهلم بالد غزة، وبنو العاج

بطن من جذمية من جرم طيء، ومنازهلم مع قومهم بالد غزة، ومنهم عبادلة احلجان، ومنهم أنعم الذي 
  .ببالد جرش من احلجاز، وهم بطن من طيء، واألحامدة بطن من جرم طيء منازهلم ببالد غزة

ومن بطون جرم بنو هىن . ملدينة وينبع، وعدادهم يف بين سامل بن حربومن األحامدة أهل الفقرة ما بني ا
استعمله كسرى على احلرية بعد النعمان، وهو . بطن من جذمية، من جرم طيء، ومنهم إياس ابن قبيصة

  .قائد العرب والفرس على بين شيبان يوم ذي قار 

 هذا الطائي، وذلك نقال عن وذكر لنا بعض علماء األحساء أن بين إياس أهل عمان من بين إياس
  .علمائهم، وقد قدمنا ذكرهم يف إياس األزد 

ومن بوالن الثالثة . ومن بطون طيء بنو عمرو بن الغوث بن طيء، ومنهم بوالن بطن، وامسه حصني
الذين وضعوا اخلط العريب، ومن بطون عمرو نبهان بطن من طيء، ومنهم بنو أسدوس بطن، وبنو أصمع 

ومن بطون نبهان بنو نائل، ومن بين نائل زيد اخليل، وهو زيد بن .ن سعد بن نبهان بطن، وهو أصمع ب
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فأسلم ومعه وفد من طيء، ومساه 

إال دون ما النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري، وقال له ما وصف يل أحد يف اجلاهلية فرأيته يف اإلسالم 
وقطع له النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاء وسلمى وأرضني . وصف يل إال أنت، رأيتك فوق ما وصف يل

وكان زيد . ومات زيد رضى اهللا عنه فيما يقال عند منصرفه من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم. معهما
وكان زيد طويال جسيما، . ةوكان بينه وبني كعب بن زهري مهاجا. شاعرا خطيبا، وحمسنا شجاعا كرميا

. وكان يركب الفرس العظيمة، وختط رجاله كأنه راكب محارا، وكان لزيد ابن امسه عروة كان كرميا
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ومن بين نبهان آل محيد األمراء يف اخلالفة بين العباس يف الثغور، ومنهم حممد بن محيد، وقحطبة بن محيد، 
. ء ومن خلفهم من أكرم الناس، وأشجعهم يف زماموأبو نصر، وأبو سعيد النفري، وأبو شجاع، فهؤال

  .وكانوا أمراء الثغور، وكان موم بالضرب والطعن على عواتق اخليل، وقد أطنب يف مدحهم الشعراء 

ومن بطون طيء بنو ثعل بن عمرو بن الغوث من طيء، وهم املعروفون باإلجادة يف الرمي، وقال 
  : بقولهاجلوهري وهم الذين عناهم امرؤ القيس 

  رب رام من بني ثعل

    

فولد لثعل جرول، فولد جلرول ربيعة، فولد لربيعة أحزم، وعمرو، فولد لعمرو أمان بطن من ثعل، وولد 
وهم حامت بن عبد اهللا بن عدي بن سعد بن . فمن بين عدي حامت الطائي. ألحزم عدي، وامسه هزومة

م فأسلم، فقال حشرج بن امرئ القيس ابن عدي، ويكىن أبا عدي، وأبا سفّانة، وابنه عدي أدرك اإلسال
إن أيب كان يصل الرحم، ويفعل اخلري، قال إن أباك أراد أمرا فأدركه، وكانت ابنته سفّانة، : يا رسول اهللا

هلك الولد، وغاب الرافد، فإن : أتى ا يف سبايا علي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا حممد
 أيب كان يفك العاين، وحيمي الذمار، ويفرج عن رأيت أن ختلى عين وال تشمت يب أحياء العرب، فإن

  .املكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السالم، ومل يطلب إليه طالب حاجة فرده 

أنا ابنة حامت، فقال صلى اهللا عليه وسلم هذه خصال املؤمنني حقا، لو كان أبوك مسلما لترمحنا عليه، 
فلما من عليها النيب صلى . حيب مكارم األخالقخلوا عنها فإن أباها كان حيب مكارم األخالق، واهللا 

. شكرتك يد افتقرت بعد غىن، وال ملكتك يد استغنت بعد فقر: اهللا عليه وسلم، دعت له فقالت

وأصاب اهللا مبعروفك مواضعه، وال جعل لك للئيم حاجة، وال سلب نعمة من كرمي إال وجعلك سببا 
د شعراء اجلاهلية، وكان جواداً يشبه جوده شعره ويصدق كان حامت أح: قال ابن األعرايب! لردها عليه 

قوله فعله، وكان حيث ما نزل عرف مرتله، وكان مظفرا؛ إذا قاتل غلب، وإذا غنم ب، وإذا سابق 
وكان إذا هل شهر رجب حنر كل يوم عشرة من اإلبل، وأطعم الناس، واجتمعوا . سبق، وإذا أسر أطلق

عبيد بن :  أن أباه خلفه يف إبله وهو غالم، فمر به مجاعة من الشعراءوكان أول ما ظهر من جوده. عليه
هل من قرى ومل يعرفوه، فقال : قالوا له. األبرص، وبشر بن حازم، والنابغة، وهم يريدون النعمان

تسألون عن القرى وقد رأيتم اإلبل والغنم، انزلوا، فرتلوا، فنحر لكل واحد منهم جزورا، وسأهلم عن 
خربوه، ففرق عليهم اإلبل والغنم، وجاء أبوه فقال ما فعلت ؟ قال طوقتك جمد الدهر كطوق أمسائهم فأ

أنه خرج يف شهر احلرام فلما كان : ومن حديثه.إذا ال أبايل: ال ألومك أبدا، قال: احلمامة، فقال أبوه
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 قومي، وليس معي أكلين اإلسارة والقمل، قال وحيك، ما أنا ببالد: بأرض عرتة ناداه أسري هلم، يا حامت
  .شيء أفديك به، فاشتراه من العرتيني، وأقام مكانه يف القيد حىت أويت بالفداء 

إن الناس أصابتهم سنه أذهبت اخلف والظلف، فبتنا ذات : ومن حديثه أن ماوية امرأة حامت حدثت قائلة
ول يا أبا سنانة جئتك من ليلة بأشد اجلوع، وأخذنا نعلل عديا وسنانة حىت ناما من اجلوع، فإذا امرأة تق

قلت مباذا يا حامت فو اهللا ما نام صبيانك إال .عند صبية جياع، قال أحضري صبينك فو اهللا ألشبعنهم 
بالتعليل؟ فقام إىل فرسه فذحبه، مث أجج نارا، وجاء على نورها قوم، فأخذوا يشتوون ويأكلون، وتقنع 

  .كساه ونام، فو اهللا ما طعمها 

مر نفر من عبد القيس بقرب حامت، : روى حمرز موىل أيب هريرة قال: هنا قصة عجيبةوأخباره مشهورة و
أبو اليخربي فرج قربه برجله، فقال أحدهم ويلك ما تسمع أتعرض : ونزلوا عنده، فقام إليه رجل يقال له

موا، فقال أبو لرجل قد مات ؟ قال إن طيا تزعم إنه ما نزل به أحد إال أقراه، مث جنهم الليل عند القرب فنا
فقالوا له مالك ؟ قال أتاين حامت يف النوم وعقر ناقيت بالسيف، وأنا ! اليخربي فزعاً وهو يقول واراحلتاه 

  : أنضر إليه وأنشدين شعراً حفظته وهو هذا

 اهالعشيرة مشتام ظلوم  رؤت امأبو اليخبري وأن

  لدى حفرة قد صدت هامها  رىأتيت بصحبك تبغى الق

 اهطيء وأنعام وحولك  يتلي الذم عند المب أتبغي

 اهالمطايا فنعتام وتأتي  انيافع أضبلنش فإنا

قال فلما قاموا فأذا ناقة الرجل نكوس معقورة فنحروها وباتوا يأكلون، فقالوا أقرانا حامت حياً وميتاً، قال 
فلما أصبحوا أردفوا أبو البحتري وساروا وإذا رجل راكب بعريا ويقود آخر، وهو يقول أيكم أبو 

النوم وزعم أنه أقراكم بناقتك، اليخربي؟ قال أنا، قال خذ هذا البعري، أنا عدي بن حامت جاءين حامت يف 
  : وأمرين أن أجزيك عنها، وإىل هذه القضية أشار بن دارة الغطفاين ميدح عدي بن حامت فقال

  لدى شيبة حتى مات في الخير راغبا  م يزلير لخانة الأبو سف أبوك

    

 ابله إذ ذاك حيا مصاح وكان  به تضرب األمثال في الشعر ميتا

 ايقر قبرا قبله الدهر راكب ولم  قبره األضياف إذ نزلوا به قرى

إنه : وأخبار حامت مشهورة، وقد أسلم عدي رضي اهللا عنه، وكان له شهرة يف اإلسالم وجاء يف احلديث
ملا قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافدا أجلسه على فراشه، وجلس صلى اهللا عليه وسلم على 
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 الكرام ومناقبه األرض، وقصته مشهورة يف السرية، وكان مع علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل، وهو من
  .ومن بطون ثعل بنو معاوية بن بين عمرو بن ثعل بن سنبس بطن . شهرية

عمرو وعدي، وقد ذكر منهم احلمداين حيا ببطاح العراق، وطائفة بدمياط قال : وكان لسنبس من الولد
  .اخلزاعلة وبنو عبيد ومجوح : وكان هلم شأن أيام الفاطميني وعد منهم ثالثة أحياء وهم

واألمارة يف اخلزاعلة يف بين يوسف، :  قوم بأعمال اجلزيرة حول سيارة، قاله يف اية األرب قالومنهم
ومن بين يوسف حممد بن يوسف، وأبناؤه الذين مدحهم أبو متام والبحتري يف . ومقرهم يف مدينة سنجارة

لبحرين وقطر منهم، بنو رميح القبيلة اليت يف ا: خالفة الفاطميني، ومن بطون سنبس بنو رميح، ويقال
  .ومن بطون سنبس بنو لبيد بطن، وبنو عمرو بطن، وبنو عدي بطن، وبنو أبان بطن، وكلها من سنبس 

ومن بطون طيء مشر قال بن الكليب مشر وزريخ بطن من ثعل، ومها أبناء عبد بن جذمية بن زهري بن ثعلبة 
  .بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث من طيء 

سنجارة بطن واألسلم بطن، :  سكان اجلبلني أجاء وسلمى، جبلي علي ومشر ثالثة بطونومشر اليوم هم
وعبدة بطن، وعبدة أكرب قبيلة من مشر، وسنجارة بطون وأفخاذ، ومن سنجارة آل فاحل بطن، والغفيالت 

بطن من سنجارة، من آل رمال، وآل زميل بطن من سنجارة، والربعة بطن من سنجارة، ومنهم سند 
  .ع ومنهم الربيعات، ومن الربيعات الدعاجني، يقال هلم آل باين مجاعة أبن خنيالن الربي

ومن بطون سنجارة السويد بطن، ومن بطون السويد فداغة بطن من سنجارة، ومن فداغة آل رمان أهل 
  .تيماء، مجاعة أبن رمان

 وآل شلقان بطن، ومن بطون علي التومان مجاعة من التمباط، ومن بطون سنجارة آل سليمان بطن،
ومن بطون سنجارة الرخيص وهم بطن من سنجارة من بقايا بنو النبهان ومنهم آل باتع أهل حايل البطن 

  .الثاين، ومن مشر آل أسلم 

آل أسلم بطن من جزام، دخلوا مع بين جذمية بن زهري بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل : قال السويدي
  .املتقدم ذكره 

نيع بطن، ومنهم آل طوالة وآل فايد، ومنهم الوجاعا وآل مسعود بطن من آل ومن بطون آل أسلم آل م
  .أسلم، وآل غيصم والصلقة بطن من آل أسلم 

  .واملعاضيد بطن من آل أسلم، وآل غرير بطن من آل أسلم، وهم بقايا بين عدي رهط حامت الطائي 

ن من آل أسلم، وآل عمود واخلرصة بطن من آل أسلم، وآل ثابت بطن من آل أسلم، وآل احلدب بط
  .بطن من آل أسلم 

وآل السيح بطن من مشر، وهم بطون وأفخاذ، منهم اجلربان البطن الثالث من مر عبدة، وهم بنو ضيغم 



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  53  

  .بن معاوية بن احلارث بن منبه بن زيد بن حرب بن عله بن اجللد بن مذحج، أخو طيء

وهو الذي . ، وامللك يف بيت جنبوكان معاوية بن احلارث من جنب. ويقال إن مذحج هو طيء
استجار به مهلهل أخو كليب، وتزوج ابنة مهلهل وامسها عبيدة، وإليها تنسب قبائل من جنب، فولدت 

ومن بين ضغيم عبدة هؤالء، وكانت هلم الرياسة على قبائل مشر من طيء بن علي، وكانت . له ضغيم
 بين نبهان، مث صارت يف اجلربان، مث صارت مث صارت يف. رياسة جبلي طيء قدميا اجلديلة بطن من طيء

  .عبيدة، يف آل جعفر

وكانت عبدة ثالثة بطون آل جعفر، وآل فضيل، وآل مفضل، ومن آل جعفر آل علي فخذ، وكانت هلم 
الرياسة قدميا، وآل خليل بطن، ومن آل خليل الرشيد بطن، ومن الرشيد آل عبد اهللا، وآل عبيد، وآل 

ة من آل علي يف عبد اهللا بن علي بن رشيد، إىل أوالد عبد اهللا طالل، ومنهم بن جبري، وانتقلت الرياس
  .طالل بن نايف بن طالل بن عبد اهللا بن علي الرشيد 

ومن آل عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن . ومن آل عبد اهللا عيال سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد اهللا
  .ن طالل، ملا قتل أخاه متعبعلي بن رشيد الذي قتل ابن أخيه بندر ب

منهم سلطان آل : وآل جرب أفخاذ. وآل عبيد منهم سليمان بن عبيد بن أمحود بن عبيد بن علي الرشيد
والفراطا فخذ من آل .جرب، وفهد آل جرب، ورشيد آل حميسن آل جرب، وغريهم من آل جرب يف رشيد

طون جعفر الشرهان بطن، والويبار بطن، خليل، ومن بطون آل خليل آل ريا، وهم آل سبهان، ومن ب
  .وآل خضري بطن، والذالعبة بطن، والعقاال بطن، وآل قشعم بطن، وآل مشيل بطن

ومن بطون آل فضيل منهم أبا مليخ بطن، وآل شرمي بطن، وآل عجل بطن، وأما مفضل فمنهم آل جربين 
  .بطن، وآل حيىي بطن، وآل حسني بطن

 عبد اهللا عبادلة مطري، ومن مشر آل مزيد أهل امعة، وآل قدير أهل وممن ينتسب إىل الشالحي من بين
  .العطار، وآل حقيل أهل أحسلء سدير، وآل جربوع أهل القصيم

وأما بنو زريق بن قيس بن مشر املتقدم ذكره فهم بطون وأفخاذ، ومن أعظم بطوم الصبحيون، وهم بنو 
 ومن بطون الصبحيني أهل العراق، كبريهم ابن صبيح بن زريق بن عوف بن ثعلبة بن قيس ابن مشر

  .عجران، ومنهم آل شعالن وكبريهم مسلط بن شعالن، ومنهم آل شعالن أهل قصب

ومن الصباحا أهل السر، وأهل القصيم، وأهل القراين، وآل هوميل وآل . وآل شعالن يف بلد حرحبال
  .محيد، يف بلد مراة

ومن الصبحيني .  ومنهم آل أبو عينني، وآل خاطر أهل قطرومن الصبحيني آل صبح الذين يف بين خالد،
  .العضبيون والطلحيون ذكرهم السويدي منهم العضبان
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  .ومن الصبحيني الثعالبة، مجاعة ابن تعلى أهل احملاىن، والقداعسة قوم الضبط، وأما لوزع فمنهم من مهدان

الصبحيني من بين زريق، كما ذكرهم فهؤالء عدادهم يف الروقة من عتيبة، وأما الطلحيون فهم بطن من 
  .السويدي، ومنهم آل طلحة املذكورون يف الروقة

ومن بطون الصبحيني الزموت بطنن والبحاحبة بطن، والسنديون بطن، واحلصاة وبنو حصني بطن، فهؤالء 
ومن بطون جرم طيء بنو جذمية، وبنو مقدام بطن، وبنو رغو بن . من الصبحيني بطن من ثعلبة طيء

  . بن جرممحيد

. ومن بطون جرم آل نادل بطن، وآل بقرة بطن من جرم طيء، وآل عيسى بطن من رغو من جذمية طيء

  .وآل حممد بطن من جرم طيء، والرفئة بطن من جرم طيء

  .وبنو البقعة بطن من ثعلبة طيء، واحلبانيون بطن من ثعلبة طيء

ن من سنبس طيء، واحلنابلة بطن من ومن بطون سنبس اجلواهر بطن من سنبس من طيء، وبنو عياد بط
خري : كان يعد يف األوفياء، ويضرب به املثل. ثعلبة طيء، ومنهم أبو حنبل وامسه مدجل ابن سويد الطائي

  .من جيري اجلراد

قال دخل أبو حنبل يوما يف خيمته، فإذا هو بقوم معهم : ومن حديثه فيما قال ابن األعرايب عن الكلييب
بكم؟ قالوا جراد وقع بفنائكم فجئنا لنأخذه، فركب فرسه وأخذ رحمه فقال واهللا ال أوعيتهم، فقال ما خط

يعرض له أحد منكم إال قتلته، إنكم رأيتموه يف جواري، فلم يزل حيرسه حىت محيت الشمس فطار، 
ويقال امسه حارثة بن مر بن حنبل الطائي، وكان من طيء عامر بن . وحتول عن جواره، وقال شأنكم به

كان أول من قام بالضيافة، ويذكر أن قيسا كان من أجواد العرب، فقيل له يا قيس هل رأيت . ةحارث
أحدا أسخى منك؟ فقال نعم، نزلنا على بادية من طيء، ونزلنا على امرأة زوجها فقالت نزل بك ضيف، 

فنحرها، وقال فلما جاء الغد بأخرى . فأتى جبزور فذحبها، وقال شأنكم ا، فأقمنا عنده والسماء متطر
شأنكم ا، فقلنا واهللا ما أكلنا من اليت حنرت لنا البارحة إال القليل، فأقمنا عنده أياما والسماء متطر وهو 
يفعل هكذا فلما أردنا الرحيل تركنا مائة دينار، فقلنا للمرأة اعتذري لنا منه ومضينا، فلما متع بنا النهار 

لتأخذن مالكم وإال : م، أعطيتمونا مثن قراكم مث حلفنا، وقالإذا الرجل يصيح خلفنا أيها الركب اللئا
  .طعنتكم ذا الرمح، فأخذناه وانصرفنا

جيتر بن عتود بن سالمان بن ثعل بن الغوث بن طيء بن علي، منهم البحتري الشاعر : ومن بطون ثعل
بر بن مسهر بن مسلمة ويكىن أبا احلسن وهو الوليد بن عبيد بن حيىي بن عبيد بن مشالن بن جا. املشهور

بن احلارث بن جشم بن أيب حارثة بن جدي بن يدول بن حبتر بن عتود بن عنني بن سالمان بن ثعل بن 
  .عمرو ابن الغوث بن طيء
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. وبالدها منبج والزوراء، وغريها من قرى العراق. ومنهم بطون كلها يف العراق وأكثرها يف احلاضرة

رب واملذهب، نقي الكالم، مطبوعا، متصرفا يف فنون الشعر، وكان البحتري فصيحا فضال، حسن املش
حىت أنه ملا قربت وفاته أحرق كل ما وجد من اهلجاء، وولد مبنبج وا نشأ وكان قائدا لطيء يف 

  .اإلسالم

ومن بطون ثعل ثعلبة بن درمان، ومنهم بنو وائل بطن، ومنهم عمرو بن عدي بن وائل، الذي مدحه 
بطون طيء بنو صخر بطن من ثعل، منازهلم يف تيماء وخيرب والشام، ومنهم بطون بنو ومن .امرئ القيس

هرماس بطن من جذمية طيء، وبنو عمرو بطن من درمان من طيء، ومن ثعلبة بنو سوادة بطن من طيء، 
  .وبنو شبل بطن من طيء

 هي بن طيء، وآل محدان هم من ولد نافع بن مروان الطائي، ومنهم بنو جلهمة، ويقال جلهمة هو
  .ومنهم اجلالمهة سكنة حالة بوماهر من البحرين

  جديلة فيفصل

  .أخو الغوث أوالد طيء وقد تقدم ذكر الغوث، وأما احلارث بن طيء فبنيه اختلطوا جبديلة: جديلة

  .والغوث وبنو احلارث هم رهط أبو متام الشاعر البليغ

يلة؛ ألن سعد بن قطرة تزوج جديلة بنت سبيع بن ومن جديلة بنو سعد بن قطرة بن طيء وإمنا مسوا جد
  .محري األصغر فسموا ا، فولدت لسعد حوراء وخارجة

وفيهم . قال أبو عبيدة بنو حوراء سهليون وليسوا من اجلبليني، وبنو خارجة بن جديلة من اجلبلني
 درمان بن الشرف، فولد حلوراء جندب، ومن بطون جديلة بنو تيم بن ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن

جندب بن خارجة بن جديلة، ويقال هلم الثعالب، ومن بين تيم املعالّ الذي مدحه امرؤ القيس وكان نزل 
  .عليه بعد ما قتل أبوه حجر، وكان عنده يف منعه عن امللوك، وسائر الناس 

 ذهل بن ومن بين ثعلبة ابن جدعاء بن. ومن بين ثعلبة األسيف بن صليع، ومنهم مسعود بن علبة الشاعر
درمان بن جندب بن خارجة بن جديلة، ومنهم احلر بن مشجعة بن النعمان قائد جديلة يوم حرب 

  .مسيلمة الكذاب 

ومن بطون جندب بن خارجة بن جديلة بنو كيماد، ومن بطون جديلة بنو طريف، وهم من بين طريف 
م الرباح بن مسهر، ومنهم ومنه. بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن درمان بن جندب بن خارجة بن جديلة

جبيل بن رافع اجلواد، وبنو جبيل بطن من جديلة من بين طريف بن مالك بن جدعاء، من اجلبالن 
  .املعروفني يف علوي من مطري، وهم بطون األعنة بطيء
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والعراقبة بطن، والعقيمات بطن، واملقالدة بطن، ومن اجلبالن البطن املعروف يف زعب، ومن اجلبالن آل 
  .ان شعو

. ومن بطون جديلة الثعالبة، وبنو ثعلبة، وهم من بين ذهل بن درمان بن جندب بن خارجة بن جديلة

ويقال إم : قال احلمداين. وينفصم عن جديلة من سائر طيء بنو رغو بن جذمية، ومساكنهم بالد غزة
 الصبحيني من من جرم، ومن سنبس بنو جو بطن من سنبس، وبنو رضيعة بطن من جذمية، والغيةث بطن

بين زريق، ومساكنهم بأطراف مصر، ومن بين زريق القمعة، وهم بطن من العليميني، والعوفة بطن من 
وكانوا سفراء بني امللوك، وبالدهم غزة، جياورهم : زريق، وبنو سهيل بطن من جرم ثعل، قال احلمداين

  .قوم من زبيد، يقال هلم بنو فهيد 

لة بن مالك بن كلثوم، والنمور بطن ومن بين زريق املراونة بطن من والشمخان بطن من جرم، ومنهم جب
  .درمان من ثعلبة جديلة 

  .قال احلمداين ومن العليميني عمرو بن عسيلة كان معروفا بالعلم، والبوق 

  .واملساهرة بطن من بين زريق . املعديون بطن من بين زريق، واملصافحة بطن من بين زريق

ومن طيء صفي الدين احللّي الطائي الشاعر املشهور، كان يف زمن تغلّب . ديلةوكل هؤالء من ثعل يف ج
  : التترفية على العراق، وهو القائل حني ضت طيء يف قتال التتر فهزموهم وانصرفت طيء شعرا

  واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا  اينالسل الرماح العوالي عن مع

 ا أيدينأرض قبر عبيد اهللا في  تلالعرب واألتراك ما فع وسائل

 ايناعسعما نروم وال خابت م  انزائممضينا فلم تضعف ع لقد

 اونوا يديناناألعادي بما ك ِدنّا  دراق وقعوقعة زوراء ال بيوم

 ازونات يغن بلنغزوبها م إال  ومةسا ماهنما ربط بضمر

 اونابم أجاهأو دعون لقولنا  مهعامإن نقل ألقوا مس وفتية

 اوازينوا موإن حكموا كان يوما  نةراعوا فإذا خاصموا كان قوم

 اينانجالوغى خلتم فيها م نار  يتمإن حالعقل جلبابا ف تدرعوا

 اينواهأنها صارت ش توهمت  اهائمام قا قالزرازير لم إن

 ادواوينا الينلحتى حملنا فأخ  واغالمساجد من أشياخنا وب أخلوا

 اينالنقعجابا وتهتز ال تسمو  انوارمت صانثنينا وقد ظل ثم
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 اعن عبير المسك يغنين بنشره  قلا عنعلى أثواب وللدماء

 نبتدي باألذى من ليس يؤذينا أن  ارفا شلقوم أبت أخالقن إنا

 اينواضسود وقائعنا حمر م  انصنائعنا خضر مرابع بيض

 اينانرأينا المنايا في أم ولو  ال يظهر العجز منا دون نيل منى

ومن بطون جديلة بنو الم، وهم بطون وأفخاذ، وهو الم بن عمرو بن طريف ابن عمرو بن مالك بن 
عمر بن مثامة بن مالك بن جدعان بن ذهل بن دومان ابن جندب بن خارجة بن جديلة بن سعد بن 

  .طيء

 مث كثروا، وتفرقوا، ومنازل بنو الم باجلبلني إىل املدينة، ويرتلون أكثر أوقام مدينة يثرب،: قال احلمداين
  .فافترقت بطوم من حارثة بن الم، وابنه أوس 

ومن بطون الم بنو مسروق . وكان حارثة بن الم من أوىف الناس جسماً. وهم الذين ذكرهم أبو متام
  .بطن، وبنو كندي بطن، وبنو أوس بطن، وعتود بطن 

. ان يضرب به املثل يف الفضل واجلودفأما أوس ذكر بن األثري أنه أوس بن خالد بن حارثة بن الم، وك

وذكروا أنه وفد هو . وكانت سيدة، وكان أوس سيدا مقدما.وكان اسم أمه سعدى بنت حصني الطائية 
وحامت الطائي على عمرو بن هند ملك احلرية فدعا أوس، فقال أنت أفضل أم حامت؟ فقال أبيت اللعن، لو 

حامت فقال له أنت أفضل أم أوس؟ فقال له أبيت اللعن، ملكين حامت أنا وولدي ملا كان عجبا، مث دعا 
  .إمنا ذكرت بأوس . وألحد ولده أفضل مين

وكان النعمان بن املنذر قد دعا حبلة، وعنده وفد العرب من كل حي، فقال احضروا من الغد؛ فسألبس 
ن املراد غريي إن كا: مل تتخلف؟ فقال: فقيل له. فحضروا مجيعا إال أوس. هذه احللة أفضلكم وأكرمكم

وإن كنت املراد فسأطلب، فلما جلس النعمان مل ير أوسا فقال اذهبوا . فأمجل األشياء إال أكون حاضرا
اهج : احضر آمنا مما خفت منه، فحضر وألبسه احللة، فحسده قومه فقالوا للحطيئة: إىل أوس فقولوا له

  : د ومتاع إال من عنده؟ مث أنشأ يقولأوسا ولك ثالمثائة ناقة، قال فكيف أهجو رجال وما يف بييت زا

  من آل الم بظهر الغيب تأتيني  الهجاء وما تنفك صالحة كيف

قال ابن األثري فهجاه وذكر . فقال هلم بشر بن أيب حازم من بين أسد بن خزمية أنا أهجوه، فأعطوه اإلبل
وكان ال يستجري . أمه سعدى، فلما بلغ أوس ذلك أغار عليه فاكتسح اإلبل؛ وهرب بشر إىل بين أسد

وه ألوس، فجمع أوس وجلأ إىل عشريته بين أسد وكرهوا أن يسلم. بأحد إال قالوا أجرناك إال من أوس
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قومه جديلة وسار م إليهم وحلقهم بظهر الدهناء، فاقتتلوا قتاال شديد، فازمت أسد؛ فهرب بشر فجعل 
ال يأيت على حي يطلب جوارهم إال امتنع، مث نزل على جندب بن حصني الكاليب فأرسل إليه أوس 

ليه أمه سعدى أن حيسن إليه، ويرد يطلب منه بشرا، فأرسله إىل أوس، فلما قدم به على أوس أشارت ع
عليه اإلبل، ويعفو عنه، فقال له أوس يا بشر ما ترى أين صانع بك؟ فأنشد بشر أبيات شعر ميدح فيها 

ال جرم، ال مدحت أحدا غريك حىت : أوس، فرد عليه أوس إبله وأعطاه من ماله مائة ناقة، فقال بشر
  .وفضل أوس بني العرب مشهور . أموت

أأخطب إىل أحد فريدين؟ قال :  احلارث بن عوف املري سيد ذبيان قال يوما ألخيه خارجةوقد حكى أن
ارحل بنا إليه، فرحل احلارث وأخوه خارجة : نعم، أوس بن حارثة بن الم سيد طيء قال احلارث لغالمه

رج احلي قال فخرجنا نؤم بالد طيء ترفعنا الطريق طورا، حىت أتينا ديار طيء فوجدنا أوسا خا. وغالمه
وانصرف مغضبا فلم . فرحب بنا، وقال ما جاء بك يا حارثة ؟ قال جئتك خاطبا، قال لست هناك

من : ودخل أوس على زوجته مغضبا وكانت زوجته من بين عبس فقالت.يكلمنا فانصرفنا راجعني 
ن، قالت مل الرجل الذي وفد عليك فلم يقم، ومل ترحب به ؟ قال ذاك احلارث بن عوف املري سيد ذبيا

تسترتله ؟ قال إنه استحمقين خاطبا مين، قالت ملاذا مل تزوجه إحدى بناتك هذا سيد العرب ؟ فلم تزل 
إنك قد لقيتين وأنا مغضب بأمر : تدارك ما كان منك فاحلقه ورده، وقل له: به، جتادله، حىت قالت له

سرورا، فدخل على زوجته، دمهي قبل جميئك، فارجع ولك ما أحببت، فلحقه أوس، ورجع احلارث م
يا بنية هذا احلارث بن عوف سيد من السادات قد : ادعى يل فالنة الكربى من بناته، فأتته، فقال: قال

جاءنا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فماذا تقولني ؟ فقالت ال تفعل، واعتذرت منه بكالم، وقالت 
. ار لكم فيستحي منكم، فقال هلا بارك اهللا فيكيف خلقي بعض احلدة، ولست ابنة عمه فريمحين، وليس جب

ادعي يل بفالنة أختك الوسطى فدعتها، فقال هلا مثل ما قال ألختها الكربى، فردت عليه مثل ما قالت 
قومي : إين خرقاء وليست يدي صناعة، ال آمن أن يرى ما يكرهه فيطلقين، فقال: أختها الكربى، وقالت

إين : أنت وذلك، فقال: سة الصغرى فقال هلا مثل ما قال هلما، فقالتبارك اهللا فيك، ادعي أختك ي
عرضت على أختيك، فقالت إين واهللا اجلميلة وجها، والصناعة يدا، والرقيقة خلقا، والنجيبة أبا، فإن 

  .طلقين فال خلف اهللا عليه خريا 

ال تبت : ائة ناقة، وقال لهفقال بارك اهللا فيك، مث رجع إىل احلارث وزوجه إياها، وأصدقها من ماله م
فقال هلا أفرغت من شأنك . عزبا هذه الليلة، مث أمر ببيت فضرب له، وأدخلت عليه، مث هنأه أوس وخرج

؟ قالت ال واهللا، فمد يده إليها، فقالت مهال، بني أيب وإخويت ؟ هذا ال يكون، مث أمر بالرحيل فساروا، 
أفرغت من شأنك ؟ قالت ال : الطريق فأناخ، مث قال هلافقالت تقدم فاعدل بنا عن الطريق، فعدل عن 
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واهللا، كما يفعل باألمة اجلبلية والسبية األخيذة، ال واهللا، حىت تنحر اجلزر، وتذبح الغنم، وتدعو العرب، 
وتعمل وا يعمل ملثلي، فرحلوا حىت جاءوا بالدهم فنحر اجلزر وذبح الغنم ودخل عليها فقال أفرغت من 

ال واهللا، لقد ذكرت من :  واهللا فقال قد حنرنا اجلزر، وذحبنا الغنم، ودنا منها فقالتشأنك ؟ قالت ال
عبس وذبيان فاصلح بينهم، فخرج حىت أتى القوم : الشرف مما ال أراه فيك، اخرج إىل هؤالء القوم

 فمشى بينهم بالصلح حىت تصافوا وحتمل هو الديات، وكانت ثالثة آالف بعري يف ثالث سنني فانصرف

  .بأمجل الذكر قال زهري بن أيب سلمى يف ذلك شعرا 

  .مث ولدت له بعد ذلك بنني وبنات

وكان أوس هذا هو رأس جديلة، وهم بأجاء وسلمى جبلى طيء مث وقعت احلرب بني جديلة والغوث، 
  .وهو يوم اليحاميم ويعرف أيضا بغارات حوق

 طيء فلما مات عادت إىل حرا، وكان سبب ذلك أن احلارث بن جبلة الغساين كان قد أصلح بني
فالتقت جديلة والغوث، مبوضع يقال له غرثات فقتل قائد جديلة، وهو أسبع بن عمرو بن الم، وهو عم 

أوس بن خالد بن حارثة ابن الم، وبعض النسابة يسقط خالدا، فيقول أوس بن حارثة بن الم، وكان 
  : خصف ا نعله وقالمصعب رجال من سنبس قطع أذن أسبع ابن عمرو بن الم ف

  ونشرب كرها منكم في الجماجم  انالباآلذان منكم نع نخصف

وتناقل احليان يف ذلك أشعارا كثرية، وعظم ما صنعت الغوث على أوس، وكان مل يشهد احلروب 
كحامت وزيد اخليل فعزم أوس على اللقاء يف احلرب بنفسه، : املتقدمة، ال هو وال أحد من رؤساء طيء

وم فأقبلت وأخذ يف مجع جديلة، وبلغ الغوث مجع األوس هلا، فوقدت النار على ذروة أجاء، وذلك أول ي
قبائل غوث وعليها رؤساؤها منهم زيد اخليل، وحامت، وأقبلت جديلة جمتمعة على أوس، وحلف أوس أال 

أجاء وسلمى، والتقوا يف غارات؛ فاقتتلوا قتاال شديدا، قال، : يرجع عن طيء حىت يرتل معها جبليها
إين الواقف يوم :  حامتقال عدي بن.فدارت احلرب على بين كيمن بن جندب بن خارجة بن جديلة

ابقيا على قومكما، فإن اليوم يوم التفاين، فإن يكن : اليحاميم، والناس يقتتلون، وزيد اخليل يقول لبنيه
أكرهت قتل أخوالك؟ قال فامحرت عيناه غضبا، وتطاول إيل : هؤالء أعمام فهؤالء أخوال، فقلت

ن، ومحل قيس بن عازب على جبري بن فضربت فرسي وتنحيت عنه، وظل ينتظر ابنيه فخرجا كالصقري
وذكر الغالييين أن النصر . حارثة بن الم؛ فضربه على رأسه ضربة اعتتق هلا فرسه ووىل، فازمت جديلة

  .كان جلديلة على الغوث، وكان عنتر يف حلف جديلة، وشكاه الثعالبة إىل غظفان

 أوس بن حارثة ابن الم بن عمرو بن طريف ومن املغرية بطون بين الم املغرية، ومنهم املطرية بن شداد بن
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بن مالك بن عمرو بن مثامة مب مالك بن جدعاء بن ذهل بن درمان بن جندب بن خارجة بن جديلة بن 
  .سعد بن قطرة بن طيء

وكان املغرية أشهر قبائل طيء بن الم، وأكثرهم بطونا، ومنهم امللوك الشهرية وآخر ملوكهم عجل بن 
ه، مث ارحتلوا من جند إىل العراق، والشام ومنهم اجلزيرة آل عبيد بطن من املغرية، حنيتم يأيت الكالم في

  .ورئيس آل عبيد حسني آل علي، وينظم إليهم الديلم

ومن املغرية بطون يف عرب العمارة مع إخوم من بين الم، ومن بطون املغرية آل مسيط أهل العراق، وآل 
من بالد فارس، بعد قتلهم لعفريمسيط أهل قطر، انتقلوا منه إىل النجه .  

ومن بطوم املغايرة، والبطن املعروف يف الروقة مجاعة ابن محد، ومن بطون املغرية العشاوين، ومن يلتحق 
م من العبيات، وقد نقلنا عن خالد بن دعيج، وعبد اهللا بن زامل أهل مرات، أن الرفاعي بن عشوان 

  .ينتسب ذا النسب

 يف جند بعد بين هالل كما سنذكره عند ذكر بين هالل، وكان آخر ملوك املغرية عجل وقد متكنت املغرية
  .بن حنيتم، ومسكنه بلد الشعراء من جند، وآثار قصر عجل باقية لآلن

وقد ذكر يف زمن مسعود بن عبد العزيز رمحه اهللا يف سنة مائتني وألف، أن رجال من أهل مسري مر باإلمام 
ما عمرك؟ قال مائة وأربع وعشرون سنة، فقال له من أي القبائل : سعود للرجلمسعود، فقال اإلمام م

ومما .فقال له من املغرية؟ قال نعم، وكان كبري القبيلة يسمى عجال. من أشد قبيلة بنجد: أنت؟ قال له
ق يؤثر أن بين عامر بن صعصعة حبسوا أخا عجل، وكانوا بالوفراء فسار إليهم، وقتلهم قتال ذريعا، وأطل

إن البيحيص مسي ذا االسم لكثرة اخليل واجليش يف هذه الغزوة اليت حبصته حبوافرها : ويقال. أخاه
  .ومنامسها

ومن بطون املغرية من احلاضرة . ويقال إم حوصروا يف غزوة من الغزوات، وضاق م الوادي على مسعته
فكان حلمود . وتفرقوا منها إال القليل. يف جند السوامل، وهم بقايا عجل منهم آل محود، سكان بلد ضرما

من الولد عبد اهللا، فولد لعبد اهللا محود، وحممد، أما محود فله بقية يف ضرما، و منهم آل إبراهيم، يف بلد 
الرياض، ومنهم آل راشد، يف ضرما، ومنهم علي بن محود، وأخوه مسعود املسمى العارضي، ساكن بلد 

  .حايل

يف الشعراء، وبقية آل محود يف قصر صعب من بلد املزاحية، وأما حممد بن وأما ناصر أخو راشد فذريته 
أما فهيد فرتل بلد األفالج فولد له صاحل، وولد لصاحل فهيد، . محد وفهيد: عبد اهللا بن محود فولد له ابنان

  .ومن فهيد سكنة العمار، تفرقت أفخاذهم من فهيد بن صاحل 

ن يف ضرما آل حميميد، فولد حملمد محد، وعبد اهللا، ومن ذريته عبد وأما أمحد فولد له حممد، وكانوا يسمو
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  .اهللا آل دبالن، أهل املزامحية 

وأما محد فولد له زيد، وولد لزيد محد، وولد حلمد حممد، فرتل سراة وولد حملمد محد وزيد، وهم آل 
  .زيد املعروفون يف بلد السراة 

ومن الشخيل آل .  العيينة املعروفة يف وادي حنيفةومن بطون املغرية الشخيل، كان مسكنهم القدمي
موسى، سكنت املربز من األحساء، وكان أول من انتقل من العيينة عبد اهللا وأخوه سليمان، أبناء موسى 

فولد لعبد اهللا .سكنوا األحساء يف سنة مثانني وألف من اهلجرة. بن أمحد بن حسني بن عمران الشخيل
عبد اللطيف، وحممد مث : وولد لسليمان. صاحل، وسامل، وسليمان: الدحسني، وولد حلسني ثالثة أو

وولد لصاحل الشيخ عبد العزيز، وولد لعبد العزيز الشيخ عبد اللطيف، الذي كان جوهر، جد .انقرضوا 
وولد لسامل بن حسني عبد اللطيف، وعبد اهللا، وعلي، وولد لعبد . آل جوهر من مواليه، مث انقرضوا

وولد للشيخ عبد الرمحن حسني، وعبد اللطيف، وعبد . يخ عبد الرمحن، وعبد العزيز، وأمحداللطيف الش
وأما عبد اهللا بن سامل فولد . وولد ألمحد حممد. عبد اللطيف، وصاحل، وحممد: وولد لعبد العزيز. الوهاب

ألمحد عبد اهللا وولد حملمد عبد الرمحن، ومل يكن لعبد الرمحن من الذكور أحد، وولد . له حممد، وأمحد
  .بن سامل، وولد لصاحل أمحد، وعبد الوهاب

وأما سليمان بن موسى بن أمحد بن حسني . وأما آل علي بن سامل الذي من مواليه الظمن فقد انقرضوا
بن عمران الشخيل، فولد له مبارك، وولد ملبارك سليمان، وولد لسليمان موسى، وولد ملوسى حممد، 

د اهللا، وولد لعبد اهللا حممد، وأما حممد بن موسى، فقد ولد له عبد الرمحن، وسليمان، فولد لسليمان عب
فهؤالء آل موسى الشخيل بطن من آل مغرية، ومن . وولد لعبد الرمحن صاحل، ومحد، وعبد الوهاب

ومنهم من ذرية حممد، . أفخاذ الشخيل آل سليم، سكنوا بلد مراة، مث انتقلوا منها إىل بلدة العيينة
  . أبناء موسى بن إبراهيم بن سليمان ابن سليم بن موسى بن عمران الشخيلوسليمان،

فهؤالء فخذ، ومن بطون آل مغرية اجلباري، مسكنهم بلد مراة، وكانوا من أقدم أهلها؛ فانقرضوا إال 
ومن بطون آل مغرية آل موسى، سكان بلد الوشيجر، وآل موسى سكان بلد مراة، ومن آل . القليل

جر آل سليمان، سكان بلد جالجل، منهم أبو حلويل، وعثمان ساكن اجلهري بقرب موسى أهل الوشي
  .الكويت، من آل موسى املذكورين

ومن بطون آل مغرية آل بشر سكان بلد األفالج، الذين منهم آل السفر، ومنهم إبراهيم بن السفر ساكن 
  .بلد ينبع احلجاز

  .وة من بريك ونعامومن بطون آل مغرية طراد، وآل كليب، سكان بلد احلل

ومن فخوذ آل مغرية القحازي، وهم آل قحيز مسكنهم اخلرج، وآل مربد، والعردة، وآل عيسى سكان 
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  .اخلرج

  .ومن أتباع املغرية من املوايل آل خطاف، سكان اخلرج، والوشم وغريها

  .والوحيمد سكان بلد القصب، موال آل محود، وآل نبهان أهل الدرعية، يقال هلم آل عبيد

ومن آل مغرية آل جساس يف بلد القويعية، واملريسس يف بلد احملرق من البحرين، ومن بطون بين الم 
  .إن فضل ومغرية وكثري إخوة: الفضول، ويقال

ومن الفضول بطون وأفخاذ، ومن أشهر بطوم آل غزى، وآل صالّل، وكانت مساكنهم يف العارض، 
منازهلم يف املعارية، وأيب الكباش ويغرف فيها هناك وقد ذكر ابن بشران يف القرن احلادي عشر أن 

الفضول والكثران، ويف سائر الوصيل واملغرية والظفري يف عقربا واجلبيلة وما حوهلا، ومنهم بداة كانوا 
  .يسكنون القيض، مث انتقلوا عنها إىل العراق، ومل يبقى منهم بنجد إال حاضرة

 آل بورماح، ومن آل بورماح الشمالن أهل القصيم، ومن بطون الفضول آل غزي، ومن بطون آل غزي
ومنهم محولة يف بلد الزلفي، ومن آل بورماح آل حيىي، ومنهم آل إبراهيم، وهم عيال إبراهيم بن عبد 

ومن أوالد .وكان إلبراهيم من الولد الشيخ حممد، ساكن بلد حايل، وابنه عبد اهللا. الرمحن بن إبراهيم
ومن . راهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم، كان مشهورا بالكرم واحلزم والسياسةإبراهيم عبد العزيز بن إب

. صاحل، وعبد اهللا، وعبد الرمحن: أوالد إبراهيم سعد كان مرتله بلد رنية، وجرب بن إبراهيم له عدة أوالد

حيىي، محود يف بلد حايل، ويلحق بآل حيىي أهل ملهم، الذين منهم عبد العزيزابن : ومن أوالد إبراهيم
  .وعبد ربه يف بلد األحساء

ومن بطون الفضول آل الشيخ، وآل حسن سكان ملهم، وآل دعيلج سكان بلد حرميال، وآل حصنان، 
  .ومنهم الشباكا أهل ثرمدا، وأهل الكويت

ومن بطون الفضول آل مرشد أهل سدير، ومن بطون الفضول آل طالب يف بلد الوطة، من بريك، 
  .ونعام، وبلد الرياض

 الفضول آل شالل، وآل فضيلي من سكان القصب، ومن الفضول بلد األحساء سعود العايذي، ومن
  .وآل بويت، سكنت قرية املراح من العيون، قرب العيون الشمالية

وأما . ومن الفضول محولة حممد آل أمحد، وعيسى آل حسن سكنت العمران، وهي من قرى األحساء
الّل، وآل جميول، انتقلوا إىل العراق يف عرب العمارة، ومن بين بادية الفضول فسكاا آل غزي، وآل ص

ومن بطون بين الم الكثران، وبنو .وكانت العرمة اليت بنجد تعرف بعرمة آل غزي، وآل صالل. الم
. خالد، وهم خالد احلجاز، وهم من أيب غنم بن حارثة بن ثوب بن معن بن عتود بن حارثة بن الم

وقال السويدي فمن بين أعصر هذا عمرو بن املسيح، كان أرمى . أعصر وأيب: ولدوكان لغنم هذا من ال
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  .العرب

  .وكان عمرو بن املسيح أدرك اإلسالم فأسلم، وله من العمر مائة وعشرون سنة

  .ومن بطون بين الم ابن غراب بن جذمية بن ود بن معك بن عتود بن حارثة ابن الم

ومنهم . بين غنم بن حارثة بنو سلسلة، وهم بطن من بين المومن بين غراب املقدام الشاعر، ومن 
  .السلسلة املذكورون يف عتيبة

ومن بطون بين الم بنو أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن حارثة ابن ثوب بن معرة بن 
 بين ومنهم الفلتة البطن املذكورون يف عتيبة، ومنهم بنو عدي بطن من الم من.عتود بن حارثة بن الم

  .عمرو بن سلسلة، ومنهم عرتة ابن األخرس، وابنه ومسان الشاعران

سيف : وبنو دغش بطن من بين الم، وأما أيب أخو أعصر بن غنم بن حارثة فقد كان له من الولد
ومسعود وحارثة وحضنهم أمة يقال هلا غزية، فغلب عليهم امسها فسموا غزية وآل احلمداين، ومنهم قوم 

  .اق، واحلجاز، وجند، وفيما بينهابالشام، والعر

فمن البطنان آل كثري، وآل مسعود، وآل . البطنان، وأجود: قال وهم بطون وأفخاذ، وترجع إىل أصلني
  .متيم، ومن آل أجود منيع، وآل سعيد، وآل ابن حرام، وآل علي، ومساعدة، وبنو محيد، وخالد احلجاز

  .ه السيوطيوخالد محص من خالد احلجاز، ذكر: قال احلمداين

وآل عمرو من غزية، وذكر السويدي بطونا ألجود هذا يف غزية هوزان، وهو غلط منه؛ ألن بطون 
  .األجود اليوم يف بين الم سكان العراق

ومنهم طائفة يف طريق احلجيج : وكبري أجود غضبان رئيس بين الم يف العمارة، قال يف مسالك األبصار
  .الرخيمية، والدفينة، ولينة، وزرود: وديار أجود.  واملعينةالبغدادي، مياههم اليحموم، والغيث،

وديار آل عمر باجلوف، وكان يسمى جوف العمرو، وديار بقاياهم اللصيف، واليحموم، وأثالم، 
  .ويليهم ديار ساعدة من اخلضراء إىل برية زرود.واملعينة

رة، إىل الرسوس، إىل عنيزة، إىل مث آل خالد وديارهم التنومة، وحنيذ وأبو الديدان، والقريع، والكوا
  .وضاخ، إىل جبلة، إىل األجنل، إىل السر، إىل العورة، إىل عشرية، انتهى كالم صاحب املسالك

ومن بطون البطنان آل كثري، من بين غزية بن أيب بن غنم بن حارثة بن ثوب بن معن بن عتود بن حارثة 
آل بنهان بطن، وآل غسان بطن، :  منهم قبيلتانوهم بطون وأفخاذ، بادية وحاضرة، واملشهور. بن الم

. واحندروا إىل العراق يف بين الم سكان العمارة، وكان هلم ملوك وصيت يف القدمي، ومنهم آل عروج

ويقال إن آل عروج من آل غزي من الفضول، وكانوا يسكنون بلد العمارية، وكان آخرهم أديد بن 
  .عروج، ترأس يف بين الم بعد عجل 
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آل شاقب يف : ومن بين كثري. الكثران، وسكنوا بلد احلريق ومنهم أناس يف الرياض:  كثري بنجدومن بين
  .بلد ضرما، وآل صامل يف بلد املزامحية، ومنهم آل مزاحم 

ومن بطون الكثران العجاجي، وقيل إم من املغرية، وأخواهلم كثريوهم فخوذ منهم فخذ يف القصيم، 
 بلد حرميال، ومن العجاجات آل سيف، وسيف بلده القدمية العيينة، وفخذ يف بلد ضرما، وفخذ يف

حممد، وإبراهيم، وعبد الرمحن، : ومن سيف العجاجات أهل األحساء، عبد العزيز وأوالده. فتفرقوا منها
  .وحسن 

  .عبد اهللا أخو عبد العزيز : ومن سيف املذكور

  . آل حييان أهل السرو آل مظهر سكان مكة وضرية يف أعلى جند، ومنهم: ومن كثران

  .آل دعيج، وآل منصور يف بلد مراة : ومن بطون الكثران

وهم ذرية الشيخ أمحد بن . آل عبد الرمحن، وآل عبد اهللا، وآل دعيج، وآل علي: وآل دعيج أربعة فخوذ
علي بن أمحد بن سليمان بن عبد اهللا بن راشد بن علي بن علي بن أمحد بن إبراهيم بن موسى بن دعيج 

كان قاضي الوشم، يف زمان اإلمام فيصل بن تركي . البطن املعروف من الكثران يف غزية طيء من بين الم
  .رمحه اهللا إىل مصر، وبعد رجوعه 

  : وكان شاعرا لسناً وله يف مدح اإلمام فيصل قائد يصفه بالعفة والصالح ومن قوله شعرا

 كان مقصودي به التنوال وما  بةحم إال مبدأت النظ وما

 الذل أن أتوعار لغير اهللا  يإله العرش قد سد فاقت ألن

 الله فوق الذي كان أم بذلنا  إذا جاء للمعروف طالب حاجة

    

  فال خير في المعروف بعد التوسال  هؤالما أتى المعروف قبل س إذا

آل سند، : آل سند، أهل ثرمدا، ومنهم آل حمطب يف بلد الزبري، ومن فخوذ الكثران: ومن بطون الكثران
  .وآل برخيل، وآل سهو املذكورين يف سدير وآل زامل يف جالجل 

  .ومن الكثران احلمازا، والقباشا، أهل احلريق من بلد الوشم 

  .صاحل، وعبد اهللا، وعيسى : ثالثةآل كثري، وهم أوالد حممد، : يف األحساء: ومن الكثران

ولعبد اهللا من املعقب عبد اللطيف بن عبد اهللا بن عبد اللطيف بن عبد . ولعيسى من الولد صاحل، وانقرض
  .أمحد، وعبد الرمحن : ولصاحل من الولد. اهللا بن حممد بن أمحد بن عثمان

  .احل حممد، وإبراهيم، وص: ولعبد الرمحن من الولد. أما أمحد فقد انقرض
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  .فولد حملمد صاحل، وإلبراهيم حممد، وعبد الطيف 

  .وولد لصاحل بن عبد الرمحن عمرو، ولعمر عبد الرمحن 

  .الروقة، ومنهم طائفة بالشام، وبنو تيم بطن بن البطنان من غزية : ومن بطون البطنان بن غزية

  .أد ابن طاخبة وقد اختلطوا بأهل السواد يف العراق، وبقيتهم اختلطوا بتميم بن سر بن 

  .وأما بطون آل أجود الذين تقدم ذكرهم منهم يف عرب العراق مع بين الم 

ومن بطون آل أجود آل مشر بطن، وآل مسافر بطن، وآل سرية بطن، وآل رفيع بطن، وأوالده كافرة 
  .بطن، ذكرهم يف مسالك األبصار 

منهم مساعدة الزلفى من البطن ومن بطون أجود مساعدة املتقدم ذكرهم، ومنهم يطن مع الظفري، و
  .املعروف يف عتيبة 

وقد اجتهت منهم فرقة إىل جند، مع بين . ومن بطون أجود بنو خالد، الكتقدم ذكرهم يف عرب احلجاز
الم يف القرن التاسع من اهلجرة، وهم خالد املذكور يف ترمجة أجود بن زامل ملك األحساء يف قول 

  : الشاعر

  على الرغم من سادات الم وخالد  اه ربيعرعاة الربع زاه ونجد

وخالد، هم خالد غزية، الذين منهم اجلبور، وآل جناح، والدعوم، وسائر بطون بين خالد سيأيت ذكرهم، 
ومعهم فريق آل محود املذكورين يف غزية وقد هاجر يف القرن العاشر وصاروا إىل بادية اخلرج، وانقرضت 

االشتراك مع بين خالد يف واستولت األتراك على األحساء، مث انتزعها منهم آل محيد ب. دولة عقيل عامر
  .سنة مثانني وألف 

وربيعة من آلل محيد املتقدم ذكرهم، . براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة: وأول من ملك منهم
فقد سطوا على يوابة . ومع براك يومئذ حسني بن عثمان بن مسعود بن ربيعة، ومهىن اجلربي من اجلبور

وملك بعده أخوه . طيف، ومات براك سنة مخس وتسعني بعد األلفالترك وأخرجهم من األحساء والق
حممد بن غرير، ومات سنة ثالث ومائة وألف، وملك ابنه سعدون ومات سنة مخس وثالثني ومائة 

  .وألف 

علي، وسليمان : مث تنازع آل محيد يف الرياسة بعد موت سعدون؛ إذ تنازع دجني بن سعدون، وأعمامه
مث إن املهاشري من بين . ن غرير، واستوىل على األمر؛ علي ومن بعده أخوه سليمانوغرير، وأوالد حممد ب

فقدم اخلرج ومات فيها سنة ست وستني ومائة . خالد غدورا بسليمان بن حممد بن غرير وأخرجوه
مث استوىل غرير على السلطة، وهو ابن دجني بن سعدون بن حممد بن غرير وذلك بعد أن قتل عم .وألف 
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  .ير بن حممد أبيه غر

فتوىل األمر من بعد غرير ابنه . دجني وسعدون وماجد وحممد وزيد: وصار األمر يف غرير وأوالده، وهم
دجني، مث سعدون، وكانت واليتهم على األحساء، والقطيف، قبل والية سعود بن عبد العزيز، وآخرها 

  .سنة سبع ومائتني وألف بعد خراب الدرعية 

مث انتزع األمر منهم . ماجد وحممد وادا غرير بعد والية آل سعود: اء والقطيفمث توىل األمر يف األحس
نايف وفيصل وبدر، : وآل غريرهم. اإلمام تركي بن عبد اهللا رمحه اهللا سنة مخس وأربعني ومائتني وألف

  .وهم أخوال ويل العهد سعود بن اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن آل فيصل آل سعود 

  .عبد اهللا بن غرير بن عثمان، منهم براك وار : ومن آل محيد

  .آل حسني بن عثمان بن مسعود بن ربيعة، ومنهم آل هزاع: ومن آل محيد

ومنهم آل غرير أهل شقراء، والسبعا، الذين منهم عبد الرمحن السبيعي ومنهم آل فاضل، وآل عمار أهل 
  .فهؤالء يف غرير . القراين

اجلبور، وآل جناح، والدعوم، وكانوا آل : ، وهلم أفخاذ، ومن بطوموأما بنو خالد فهم ثالثة بطون
  .محيد مث تفرقوا 

مث تفرقوا منه فلم . وسكنوا القصب.ومن بطون اجلبور آل سيار، ويقال هلم السيايرة، كان منهم ابن سيار
  .يبق به منهم إال القليل، وذلك بسبب وقعة جرت بينهم يف أم اجلماجم مبزج 

  .وكان مقرهم القراين . سعود، وعبد اهللا، وسامل، وسليمان: وولد لعثمان. ثمان جد آل بلهيدومنهم ع

أما سليمان فولد له عبد اهللا، وولد لعبد اهللا سعود، وكان قاضيا لإلمام تركي يف القصيم، وذريته يف 
  .البكريية، والشبحية، والقرعاء، ومنهم الشيخ عبد اهللا ابن بليهد 

  .آل سامل أهل القراين : لهيد فمن ذريتهوأما سامل بن ب

وهو حممد بن . حممد وإخوته، وبنو عمه: وأما عبد اهللا بن بليهد األول فمن ذريته آل بليهد، أهل القراين
عبد اهللا بن عثمان بن سعود بن حممد بن عبد اهللا ابن بليهد بن عثمان بن بليهد بن عبد اهللا بن فوزان بن 

  .ن عثمان األول الذي خرج من بلد القصب حممد بن عايد بن بليهد ب

  .ومنهم آل حفري أهل أو شقري 

ومن بين خالد آل غنام، وآل شبيب أهل القصب، وأما آل سويدا أهل القصب، وآل عثمان محولة الشيخ 
  .الشاوي، يف البكريية فهم من البلقوم 

  .ومن بين خالد الشويعر من الدعوم 

  .ومن اجلبور آل فاحل، أهل عشرية ربيق يف رغبةومن اجلبور آل شقري أهل الرياض، 
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وآل خالد يف ثاوج، وآل دحيم يف حرميال، واجلراوي يف سدير، ويف األحساء، وآل ماجد أهل الربة، وآل 
  .حامد يف ثرمدا، وآل عوشن يف شقراء، وآل خلف يف الشعراء والقويعية

  . القويعية، والعرفا أهل املزامحية وأما السيايرة فمنهم يف بلد ضرما آل سيف، ومنهم العرفا يف

ومن بين خالد يف األحساء أهل ودي، وآل غنيم، وآل بداح، وآل شريش، وآل دعيج يف قرية الدشة، 
  .وآل جويد، وآل فرعني، وآل فارس يف املبزر 

  .ز السحبان أهل قرية املقدام، ومنهم آل فياض، وآل دابل، وآل صفية، وآل بدين يف املرب: ومن بين خالد

  .ومن بين خالد القرشة، ومنهم آل بوعياش يف املربز 

. ومن بين خالد املهاشري، ومن بطون املهاشري آل نويران يف قرية الشقيف، وهم أوالد صاحل بن حممد

  .أمحد بن سلطان بن حممد املذكور : فمن أوالد حممد بن صاحل. مهنا وحممد: ولصاحل من الولد

أمحد بن سليمان بن محد : وأما مهنا فمن أوالده.ون بن سلطان بن حممد صاحل بن سعد: ومن أوالد حممد
  .بن مهنا بن صاحل بن حممد آل نويران 

  .ومن أوالد مهنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن سهل بن أمحد بن مهنا 

  .فهؤالء بادية . ومن بطون املهاشري آل كليب وآل ثنيان، وآل عجيل، وآل عبيكة، وآل علي

ء منهم أوالد عبد اهللا اخلطيب يف املربز، وآل دوغان يف الكوت، وآل سويكت يف بلد اخلرج، ويف األحسا
  .فهؤالء من املهاشري 

ومن بين خالد آل شباط يف الربز، ومن بطون بين خالد آل جناح، . ومن اجلبور العفراوي يف بادية العراق
ومنهم محولة اجلفايل، والرباد أهل . زةومن آل جناح آل خويطر أهل عني. كانت بالدهم عنيزة يف القدم

  .بريدة، وآل ضبعان أهل حايل 

ومن بين خالد آل بالع أهل الرمس، ويلحق ببين خالد بطون منهم املعامرة، ومياس بطون من بين خالد، 
ومن بنثي خالد . والعلجان من بين خالد، ومنهم الشيخ عبد العزيز العلجي، ساكن الصاحلية من اهلنوف

  .ة، ومن بطون األجود آل أيب حرام بطن من غزية، وبين مالك بطن، وآل علي بطن آل منيح

فهؤالء من غزية طيء ذكرهم ابن فضل اهللا القري يف كتاب التعريف، وذكر السيوطي يف قالئد اجلمان 
  .بين عقيل، وآل برجس، وغالب فهؤالء يف غزية : من غزية طيء

فري من املغرية، ومن بطوم الضمدة، وآل عسكر الذين منهم إن آل ظ: ومن بطون بين الم ظفري، ويقال
والرياسة .وآل ضوحيي بطن . عسكر اخلرج والسوطة بطن من ظفري، ومنهم السوطة الذين يف عتيبة

  .مشهورة يف آل سويط ضوحيي

  .والسعدية بطن من ظفري، وأما السعدي فهم من آل عاصم 
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عة هذا بالشام سبع وسبعني ومخسمائة، وولد له أربعة من بنو ربيعة بطن، وقد نبغ ربي: ومن بطون طيء
  .فضل، ومراء، ونابت، ودغفل : الولد

وهو ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن جراح بن شبيب ابن مسعر بن سعيد : قال احلمداين
  .بن حرب بن الربيع بن غلفي بن حوط بن عمرو بن خالد بن سعيد بن عدي بن عمرو بن ثعل 

وبنو ربيعة طيء قد توارثوا أرض غسان بالشام، وصارت الرياسة آلل عيسى .قيل إنه من عدي بين الم و
وكانت مساكن آل فضل ومنازهلم من محص إىل اجلعري، إىل الرجبة، إىل . بن مهنا بن فضل يتداولوا

خالد محص، وخالد شفا الفرات، إىل نواحي بصرى، يشرفون على الوشم، وينضم إليهم من سائر العرب 
احلجاز وكلها من غزية طيء، واجلبور، وآل جناح، والدعوم، والضبيبات، والقرشة، والثيوت، واملعمرة، 

  .والعلجات

ومل تصلح العرب على . آل عيسى بن مهنا سادات الناس، وملوك الرب، ما بعد منها أو قرب: قال املقري
وبالدهم من احليدور إىل الزفاء، إىل بصرى، إىل : بصارقال يف مسالك األ. غريهم، وأما آل مراء من ربيعة

  .احلرة املعروفة حبرة كشب، قرب مكة، إىل اهلضب، إىل شعياء 

  .ويدخل يف إمارم املغرية، وآل غزي من الفضول، وآل ظفري، وآل برجس واخلرسان 

شرفا، ومطري، وعرتة ومن غزية البطنان، ومن سائر العرب الربية بنو مدجل، وبنو صخر، وبنو حسني ال
  .وخشعم، وعدوان، وزبيد، وحوران، وغري ذلك 

قال يف مسالك . ومن ربيعة طيء آل علي وهم من بين علي حديثة بن غضبة بن فضل، املتقدم ذكره
وإن كانوا من آل فضل، فقد انفردوا منهم حىت صاروا طائفة أخرى، وديارهم مرج دمشق : األبصار

  .نية، والشيكة، إىل تيماء وغوطتها، إىل اجلوف واحلبا

ومن أفخاذ آل ربيعة آل فرج بطن، من آل فضل، وآل منران من ربيعة طيء، وآل متى بطن، آل مراء، 
وديارهم حلب . وآل ينخر بطن من آل مراء، وآل بشار مواىل، وهم أحالف آل فضل من ربيعة طيء

  .ذكرهم احلمداين 

  .ن آل مراء، ذكرهم احلمداين وآل عامر بطن من ربيعة طيء، وآل أمحد بطن م

وفيهم إمارة آل مراء، وبنو اجلراح بطن من ربيعة طيء، وفيهم اإلمارة يف بين : قال يف مسالك األبصار
  .ربيعة طيء 

ومن ذلك أن أمراء آل ربيعة طيء اجتمعوا وفيهم سعيد بن فضل املشهور من طيء، ومانع بن حديثة، 
فهؤالء من . ودمهش من دمهش، وهو سند بن دمهش بن أجودومسعود بريك من السميط من املغرية، 

ومن . عامر، وخفاجة، وعائذ: قد اجتمعوا ليغزوا بين عقيل بن عامر بن صعصعة، وهم. رؤساء طيء
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فعلموا أن طيئا أرادت غزوهم، فأرسلوا إىل اخلليفة ناصر الدين فبعث . خالطهم من قبائل قيس، وربيعة
فسار جبميع عرب . عيوين، وهو إذ ذاك أمري علي هجر البحرين، والقطيفإىل األمري حممد بن حسني آل 

وانضمت إليه عرا من املنتفق، وعبادة، وخفاجة، . هجر والقطيف والبحرين حىت حلق م بالعراق
  .وكان سعيد بن فضل له وقائع مشهورة، فهذا آخر ما ذكرناه يف طيء . وعائذ، ووقع بينهم قتاال شديدا

 فصل

ومن . ائل كهالن مذجح بن أذد بن عريب بن أذد بن عريب بن زيد وهو أخو طيء املتقدم ذكرهومن قب
وخالد هذا منهم جيل . بين مذحج جنب، وهم بنو يزيد بن حرب بن علة بن خالد ابن اجللد بن مذحج

الولد عظيم يقال هلم بنو خالد، اختلطوا يف خالد احلجاز وبيته وما حوهلا، وبنو يزيد بطون، وله من 
وإمنا مسوا جنبا؛ ألم جانبوا أخاهم صداء، . هفنان، ومشران، وسيمان، والفلى، ومنبه، واحلارث، وصداء

  .وحالفوا سعد العشرية

فبنو هفنان بطن من مذحج من جنب، ومنهم السياحني الذين يف عتيبة، ومنهم آل سرية سيحان من 
 من جنب، وبنو صداء بطن، وهم بنو صداء بن ومن بطون جنب بنو رهاء، وبنو منبه بطن. عيبات مطري

  .يزيد بن حرب أخو جنب

حالفت صداء بنو احلارث بن كعب، ومنهم زياد بن حارث الصداء، وفد على النيب صلى : قال أبو عبيدة
  .اهللا عليه وسلم، وبعثه إىل قومه فأسلموا

ابن خالد بن علة بن اجللد بن ومن بطون جنب بنو معاوية بن احلارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن حنلة 
وكان معاوية بن احلارث الذي إليه البيت وامللك يف جنب، وهو الذي استجاره مهلهل أخو . مذحج
  .كليب

  .ومعاوية جد بين ضيغم، ومنهم عبدة اليت قدمنا ذكرها يف مشر

بنو : بن جنبالفغم ومجاعته يف مطري، ومنهم آل بتال سكنت الرياض، ومن بين احلارث : ومن بين ضيغم
شداد وهم بطن من جنب، وهو شداد ابن قنان بن سلمة من بين احلارث املذكور، ومنهم احلصني ذو 

  .الفضة بن يزيد ابن شداد وقد ساس بين احلارث

ومن شداد الشدادين الشالوي مع بين احلارث، ومن بطون شداد بنو مفلح وهم بطون، ومن بطون مفلح 
ومنهم آل جليغم، ومن بطون مفلح الدعاجني يف برقاء .ة، قوم من شفلوتالفهر البطن املعروف يف عبيد

ويلتحق بالدعاجني الغثمة، أهل احلجاز . املالنية، وذوي خيوط، واملعالبة، واهلدف: وهم أربعة بطون
  .مجاعة العبود، ومن بطون بين شداد العرجان



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  70  

  .نادية، والكرعانومن جنب آل سليمان، وآل زيدان، وآل زهري، واملساردة، وامل

  .ومن بطوم آل اجلرو، الذين منهم ضوحيي، وحديع الشجعان: ومن بطون جنب آل اهلدر وهم بطون

والعبس بطن من آل الصقر، ومن محولة صاحل املداوي ساكن بلد الرياض، والقريش، واجلرابيع، وعائذ 
  .من آل الصقري من عبيدة

عيذ، وآل عيسى أهل األحساء، وعبد الرمحن بن حممد ومن عائذ، عائذ أهل اخلرج الذين منهم آل م
السهالوي وآل هريري، وآل داعج، وآل عيسى أهل شقراء، وآل زامل أهل وشيا من الوشم، وهم آل 

  .عبد اهللا، وآل زامل

ومن عائذ آل عفيصان أهل اخلرج، وآل شهيل أهل ضرما، والبطني يف قرى جند، وآل عواد، وآل سامل 
  .يف الدرعية

بطون آل صقر آل اجللد البطن املعروف من بين اجللد بن مذحج، ومن بطون جنب محالة البطن ومن 
املعروف يف عبيدة، ومنهم جولة آل محلى يف األحساء، ومنهم أوالد عبد اللطيف بن موسى بن سليمان 

د أخيه بن حممد احلملى، ومنهم أوالد عبد اهللا بن صاحل احلملى، ومنهم أوالد حممد بن خليفة، وأوال
  .خليفة ابن عبد اهللا بن أمحد آل خليفة

ومن بطوم آل منصور سكنت النعاثل، فهؤالء من بطون محالة، ومن بطون جنب احلرقات البطن 
  .املعروف يف عبيدة، ومنهم الششور أهل احلوطة

خذ، ومن بطون احلرقان مقبل بطن، ومن بين مقبل الدالحبة املعروفون يف عتيبة، ومنهم ذوي عصاي ف
  .وذوي سيفر فخذ، ومنهم آل هالل، وآل سويد واحلمادين

ومن بطون جنب شريف، وهم البطن املعروف يف عبيدة، ومنهم مجاعة ابن . وأما الغواربة فمن جزام
ومنهم أهل جاش، وتشليت، ومن . دليم، وديارهم مخيس عبيدة بقرب بيشة، وهم أكثر قحطان عددا

ومها آل حممد، واملخضبة، ومن : بنو بطون وأفخاذ ترجع إىل أصلنيبطون شريف بنو بشر، وبنو هاجر، و
  .بين هاجر املايقي البطن املعروف يف املناصري، ومن بين منصور بن زهوان من األزد

  .وقد ذكر أن بين هاجر يف نسب األزد، ومن بين هاجر آل محزد ساكن بلد فادج

 بن رشيد، ساكن األحساء، وحممد بن ناصر ومن بطون شريف احلمراء بطن، ومن آل محراء محولة على
  .آل داود، ومن بطون شريف آل داود، واهلدان

  .ابن مسلمة بن عامر بن عمرو بن علّة بن خالد بن اجللد ابن مذحج: ومن بطون مذحج

وأمهما . فمن بين كنانة بن مسلمة بنو صبح، وثعلبة أبناء تاشرة. فولد ملشلمة كنانة، وأسد، أبناء مسلمة
  .ة ا يعرفونحباب
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عامر بن إمساعيل القايد، وابن : ومن بين حبابة. أبو نعامة: فمنهم بنو أيب ربيعة بن صبح، الذي يقال له
محامة الشاعر اجلاهلي، ومن بين حبابة، احلباب البطن املعروف يف قحطان، ومنهم احلميداين من أهل 

و بن عقبة بن خالد بن علّة بن خالد صبحا، ومن بطون مذحج بنو احلارث بن مالك بن ربيعة بن عمر
  .بن اجللد بن مذحج

  .ومن بين احلارث بنو ربعى بن عبيد اهللا بن عبد املدان

  .هو يزيد بن الديان بن قطن بن زياد بن احلارث بن كعب: وعبد املدان. ومن بين عبد املدان ملوك جنران

يبة، وهم احلفاة، ومنهم ذو صقر، وهم بطن من بين احلارث، ومنهم ذوي ربعى البطن املعروف يف عت
  .والثومان فخذ، وآل طويق فخذ، والراقصة فخذ، ومنهم اليبس

ومن بين احلارث من يسكنون شرق الطائف يف ناحية تاجنوب، وهم بنو احلارث : قال يف اية األرب
 أبناء الشالوا، ومن بطون بين احلارث بنو احلماس، ذكرهم أبو عبيد، ومنهم النجاشي وأخوه جدع،

  .عمرو وكان شريفا

  .ويف قومهم احلماسة، واحلماسة يف اللغة الشجاعة

وكانت الرياسة لبين الديان بنجران، وكان امللك : ومن بطون احلارث عبد املدان بن الديان، قال يف العرب
  .يف بين عبد املدان، وانتهى قبل البعثة إىل يزيد بن عبد املدان

  . عليه وسلم فأسلمووفد أخوه على النيب صلى اهللا

الربيع بن زياد أمري خراسان يف زمن معاوية رضي اهللا عنه، ومن بين : من بين الديان هذا: قال عبيد
احلارث بنو زياد بطن، وبنو زايد بطن، ومن بين زياد ذوي زياد البطن املعروف، يف برقاء، ومنهم 

يقال هلم ذوى جوير، والقطافني . خذوالفرس، وذوى عليان، واملقاطعة ف. الرقبان، وذوي العضول فخذ
والفقهاء أحالف السبعة . بطن، منهم ذوي حسني، والسبعة، والفصل، واملعنايني، ومنهم مضايني حرب

  .فهؤالء بنو زياد، وبنو زائدة يف جنويب جند.من آل ورقة

احلارث يقال هلم ومن بطون بين احلارث املراشد، أبناء سلمة بن املعقل بن كعب بن ربيعة ابن كعب بن 
  .املراشد

  .وديارهم بنواحي جنران: ومن ولد عمرو بن احلارث احلجل بن حزن بطن، قال يف العرب

مرحبا بك، ما امسك؟ قال : منهم احلارث، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له: قال أبو عبد الرب
  . ذهل بن عمرو بن مزيقانوكانوا بنواحي جنران، جماورين لبين. قال بل امسك بشري: احلارث

ابن كعب املأمور بن معاوية الذي اجتمعت عليه مذحج منهم اجلالح الذي فقع عني : ومن بين املعقل
قدم وفد بين احلارث على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وقال ابن هشام. عامل بن الطفيل يوم فيض الريح
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كنا جنتمع وال نفترق، وال نبدأ أحدا بظلم، : بثالث: وافقال هلم مب كنتم تغلبون الناس يا بين احلارث؟ قال
  .ونصرب عند اللقاء

كان حكيما يف زمانه، وسيدا مطاعا يف قومه، وعاش دهرا، وعمر . ومن بطون مذحج أدد بن مذحج
حىت ضعف بصره، وكلّ مسعه، وقصرت خطاه، وأوصى بنيه بأبيات شعر مل نذكرها، ويف العقد الفريد 

  .أبناء سعد العشريةأن أدد وصعب من 

 فصل

وسعد العشرية، هو مسعد بن مذحج، وإمنا مسي سعد العشرية؛ ألن بنيه وبين بنيه بلغوا ثالمثائة رجل، 
  .فإذا سئل عنهم، قال هؤالء عشرييت، وقاية من العني. يركبون معه

د األصغر، ومن ومنهم زبي. صعب بن سعد: ومن بطون سعد العشرية أود، وزبيد، وامسه منبه، ومها أبناء
  .وهو عامر بن حرب بن سعد ابن منبه بن أود: أود أبو املغراء الشاعر، ومنهم الزعاف

  .ومنهم عبد اهللا بن إدريس الفقيه، ومنهم األفواه الشاعر، وامسه الصالة ابن عمرو

ومنهم بنو رومان بن كعب بن أود، ومن ولده عاقبة بن زيد الصامد، ومنهم بنو قرن هلم مسجد 
  .كوفةبال

وهو زبيد بن ربيعة : ومنهم زبيد األصغر. وأما زبيد فهو منبه بن مصعب بن سعد العشرية، وزبيد باليمن
األكرب، ومنهم زبيد احلجاز، دخلوا يف مسروح، ومسروح من سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، 

احلجاز فيما بني ذكره يف العقد الفريد، فشملهم اسم مسروح واسم حرب جد الزبيد األكرب، ونزلوا 
  .املدينة، وعسفان وجند

وأهل رابغ . وهم زبيد الذين عليهم مير حجاج مصر من الصفراء إىل اجلحفة، إىل رابغ: قال السويدي
  .اليوم مجاعة مبرييك أمري رابغ

وقد اشتمل اسم حرب ومسروح على أمم متفرقة من كل حي، ومن زبيد هذا عامر بن األسقع الشاعر، 
ومنهم احلارث بن عمرو بن عبد اهللا بن قيس بن أيب . قيس بن سلمة األفكل، وكانا شريفنيومعاوينة بن 

  .عمرو بن ربيعة بن عاصم بن عمرو بن زبيد األصغر

كان من فرسان . ومن عمرو هذا بنو عمرو البطن املعروف يف حرب، ومنهم بن معد يكرب الزبيدي
  .هالعرب يف اجلاهلية واإلسالم، وأسلم رضي اهللا عن

  .ويف االستيعاب وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله يف الريموك بالء حسن ويف القادسية مثل ذلك

  .ومن بطون زبيد األصغر زبيد حوران ذكرهم يف مسالك األبصار
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ومن زبيد بنو نوفل، ويف بين نوفل اإلمارة، ومن بطون زبيد آل صفي وآل مرجا، ذكرهم احلمداين يف 
  .ن بطون زبيد آل حمسن، وهم بغوطة دمشق ذكرهم احلمداينوم. عرب صرخد

ومنهم آل حريث بطن، وآل جحش بطن من زبيد صرخد، وآل بدرة بطن من بين نوفل، ومن زبيد 
  .سنجار، وهم بطون كثرية

مسروح، وبنو سامل، وبنو : ومن زبيد حوران الدروز، وكانت حرب املذكورة تنقسم إىل ثالثة بطون
  .بنو سامل فسنذكرهم يف جذام إنشاء اهللا تعاىلأما . عبد اهللا

وأما مسروح فزبيد هذا بطن، وبنو علي بطن، وهم أهل العوايل قوم العزم، وبنو عمرو بطن، وعوف 
بطن، والرمحن بطن، والسهيلة بطن، والصواعد بطن، والصالبة، والعنشة، والطرسان، واهلنود، واحلناحنة، 

  .ورويثة، والبالدي

م مسروح، وأما العبدة أهل بو ضياع فمن عبدة عرتة، وأما بنو عبد اهللا فهم من بين فهؤالء جيمعه
  .الصعب بن سعد العشرية، ومنهم الصعبة العبادلة، الذين يف مطري كانوا يف القدمي مع إخوم زبيد

بيطي، الرحيمي، وقيشي، وخميفري، والصعيب، والقفيين، وعقيلي، وجعفري، وقبعاين، وظ: والعبادلة أقسام
  .وشالحي، وميموين، ومشراقي، والسكان

  .فهؤالء جيمعهم احللف بينهم

أملع : بنو زيد اهللا، وبنو أسد، ويقال لبنيه بين منرية، وله من الولد: ومن بطون صعب بن سعد العشرية
  .ودخلت منرية يف مراد: قال أبو عبيدة. وسلمة

م الرباح، صاحب خراسان، ومنهم ابن عبد اهللا واحلكم قبيلة كبرية منه.ومنهم عائذ اهللا، واحلكم
  .احلكمي، قتله الترك أيام عمر بن عبد العزيز، وهم موايل أيب نواس

واملشهور من الصعبكة املتقدم ذكرهم آل ضحنة بطن، . ومنهم عمري بن بشر، وبنو بندقة بطن من احلكم
  .والصفي بطن منهم ابو الصفا، وآل درويش

نو جعفي، ومنهم بنو حران بطن من جعفي، ومنهم علقمة بن احلر، واجلراح ومن بطون سعد العشرية ب
  .بن حسن، وبنو وائل بطن من جعفي، ومنهم دينار بن بادية الشاعر

ومن بطون جعفي بنو سلمة بن عمرو بن ذهل بن حران، ومنهم أبو ضربة رضي اهللا عنه، ومنهم بنو 
  .احلارث بطن من بين عمرو بن ذهل بن مروان

. بطون مران بنو بدا، وهم من بين عمرو بن عوف بن ذهل بن مران، وبنو حرمي بطن من جعفيومن 

  .ومنهم بنو مالك بن حرمي بطن، ومنهم جعفي أبو الطيب املتنيب الشاعر، ومنهم أبو العالء املعري الشاعر

  .قدم ذكرهومن بطون جعفي اجلميع بطن، وهم من بين مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن حرمي املت
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  .ومنهم مليل وامسه سلمة بن زيد وأخوه ألمه قيس بن سلمة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومن بطون سعد العشرية آل مجل البطن املعروف يف قحطان، ومنهم آل مسعود، واإلمارة يف آل عبود، 
 عجري بن غضيب وينقل عنهم أن املقاطعة وقعت بينهم يف زمان. ويلحق م املساعيد من عتيبة

  .املسعودي، وجعفر بن عبود، وملقاطعتهم سبب

وآل حقبل أهل ضرما، . ومن بطون آل مجل آل سويدان وآل شلفان املعروفون يف بلد شقراء، والكويت
  .إم من مقبل املتقدم ذكره يف عبيدة: ويقال. إم من نواصري متيم: ويقال

  . وآل شبوة، والعجارشةومن بطون مجل آل عليان، وآل منيع، وآل عياف،

  .سكنت اخلرباء، ورياض اخلرباء والبدائع، ومن أرض القصيم. آل عفالف: ومن آل عياف ابن مجل

آل خضري، واخلميسي، واحلماد، ومنهم آل أبو اهلادي، ومن : ومنهم يف عنيزة، آل حسن، ومن احلسن
آل عويد، ومنهم آل عضيب، ومن آل سكيت، والدهاما، ومنهم النويصر، ومن النويصر : آل أبو اهلادي

  .العضيب، السلطان، والدهيمان

  .ومن العفالق أيضا الصحابني، وآل صغري

  .وهم أوالد حسني بن حممد. ومن آل الصغري آل عفالق، سكنت املربز من األحساء

  .ومن آل عياف آل رويس، سكنت اليمامة

  .إم من بين مجلاجلمادرة، وآل حممد، يقال إم إخوة، ويقال : ومن بطون مجل

آل سعد، والسحمة، وآل عاطف واملشاعلة واخلنافرة، ومنهم : وهم بطون كثرية، ومن أكرب بطوم
  .خنافرة املقطة

ومن بطون حممد آل روق، وآل عاصم؛ أما روق فهم من روق املتقدم ذكرهم من طيء، وأما آل عاصم 
  .فهم من آل سليمان 

  .شر، وآل نصار بطن وهم بطون منهم آل عضيب، مجاعة بن ح

ومن بطون آل عاصم العصمة البطن املعروف يف برقاء، وهم بطون الشعفان بطن، وهم الراوين، 
واحلمارين، وآل مسراء، وآل جناب، واجلعارين، واجلالة، ومنهم النفارين، والعباببد، والعمرية، 

  .والصمحان، والشجعاعني فهؤالء بطن 

وكانوا يف القدمي ال يتقاطعون، وكان . وية بطن، والعالوية من علويوالعزدال، واحلسينات بطن، والعال
  .أول وقاطعتهم علي بن مشوطة 

ومن آل عاصم السعيد الذين مع الظفري، ومن السعيد آل مقحم، وآل قاسم، وآل منيع، وآل هديب 
ولة ومساكنهم بلد القصب من الوشم، ومنهم يف ثادق آل ناصر، أهل وثيثيا، من آل عاصم، من مح
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  .حويدي 

ومن بطون مذحج خنع، وهو خنع بن عمرو بن خالد بن علة بن اجللد بن مذحج وهم بطون وأفخاذ، 
  .ومنهم بنو صهبان بطن، ومنهم كميل بن زياد، الذي قتلة احلجاج 

. والسقايني بطن. ومن بين صهبان الصهبة الذين يف مطري، يقال هلم ذوي عون، ومنهم آل جبيل بطن

طن، والكماهني بطن، وذوي ميزان بطن، واحلرصان بطن، والسالمية بطن، واملالعبة وذوي شطيط ب
  .بطن 

  .وأما مجاعة الغنم فهم من ضيغم وقد قدمنا ذكرهم 

ومن بطون خنع بين هيل، شريك بن عبد اهللا القاضي، وبنو جذمية بطن ومن بطون خنع بنو حارثة بطن 
جاج بن أرطاة، وآل شتر الذي واله علي رضي اهللا عنه على من خنع، منهم إبراهيم النخعي الفقية، واحل

  .وهو أبلغ العهود . مصر، وكتب له عهداً

  .ومن بين جذمية ومن بطوم عامر، وقيس، وكعب، ومنهم بين عدا، وهو أخو آل امللوك من كندة 

  .ة بن عبسوهم بكر خنع، منهم يزيد املكتف، وعلقم: ومن بطون خنع بنو عوف بن بكر، قال أبو عبيد

ومن بين عمرو بنو هالل، ومن بين هالل العدنان .ومن بطون عوف جشم، ومن جشم بنو عمرو بطن 
  .بن هيثم بن األسود

ومن بطون مذحج بنو عنس، منهم سعد األكرب، وسعد األصغر، وملكان، وعمرو، وخماصر، ومعاوية، 
ج، ومنهم مالك بن عنس األسود ابن فهؤالء بطون من مذح. وعريب، وعتيك، وشهاب، والقرية، ويآم

  .كعب الذي تنبأ باليمن 

  .ومن يآم بن عنس عمار بن ياسر الصحايب، رضي اهللا عنه 

عامر بن ربيعة، شهد بدرا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو : ومن سعد األكرب أشراف عنس ومنهم
  .حليف لقريش 

  . وأنعم ومن بطون مذحج مراد، ومن بطون مراد ناجية، وزاهر،

  .فروة مسيك، كان والياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنران : فمن ناجية بن مراد

  .ومن بين زاهر مراد، وقيس بن هبرية بن عبد الغوث 

  .ومن ناجية بن مراد بنو مجل بن كنانة، منهم هند بن عمرو اجلملي، قتله عبد اهللا بن النشرى يوم اجلمل

ومن . يس بن مكشوح، ومن مراد هاينء بن عمرة، املقتول مع مسلم بن عقيلمراد ق: ومن بين زاهر
  .بنو عقبان بطن : بطون زاهر بن مراد

وعداده يف بين مجل رهط عمرو بن مرة، : ومن بطون مراد الربص، منهم صفوان بن عسال، قال أبو عبيد
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و بن مالك بن عمرو بن سعد بنو قرن بن ناجية بطن، منهم أويس القرين، وهو أويس بن عمر: ومن مراد
بن عمرو بن عمران بن قرن بن درحان ابن ناجية بن مراد بن مالك بن مذجح، وهو الذي قال فيه النيب 

يأتيكم أمداد اليمن وفيهم أويس القرين، يدخل اجلنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر، : صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان من التابعني رمحه اهللا 

 آل شامر، وهم فخوذ، منهم الضبة، ومنهم حاضرة يف قرى جند، ومنهم آل مهنا القرنية يف: ومن قرن
  .أهل الربة 

  .ومن بطون عبيد آل ميىن سكنت اخلرج واألحساء 

  .آل شهوان يف بين هاجر املتقدم ذكرهم : ومن بطون ضيغم

  .ومن بطون عبيدة عائد، منهم يف اخلرج ويف األحساء 

  .نو أود بن زيد بن كهالن ومن بطون كهالن األشعريون ب

واألشعريون بطون وأفخاذ، منهم األدعم بطن، واألنعم بطن، وجدة بطن ومراطة بطن، ومنامة بطن، 
وأسعد بطن، وسهل بطن، وعكابة بطن، والشراعبة بطن، وهم الذين تنسب إليهم الرماح الشرعبية، 

  .والشتالية بطن، والدعاجل بطن، وكان حملهم باليمن، وتفرقوا 

أهل العراق الذين منهم أبو موسى األشعري رضى اهللا عنه صاحب النيب صلى اهللا عليه : ومن األشاعرة
  .وسلم، وهو الذي حضر املنهل املعروف حبفر الباطن 

  .ومن األشعريني السائب بن مالك، كان وايل شرطة املختار، وهو الذي قوي أمره 

عليه وسلم إحدى نساء بين هاشم، فقال هلا النيب صلى ومنهم مالك األشعري الذي زوجه النيب صلى اهللا 
وقال صلى اهللا ! " أما رضييت أن أزوجك رجال هو وقومه خري مما طلعت عليه الشمس: "اهللا عليه وسلم

يا بين هاشم زوجوا األشعريني وتزوجوا منهم، فإم يف الناس كصرة املسك، أو كأترجة إن : "عليه وسلم
  " .، وكذلك باطنهامشمت ظاهرها وجدته طيبا

ومن األشعريني أبو عامر أيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما، الذي أتبع الفارين من هوازن بعد وقعة 
حنني، ومعه مجاعة من الصحابة فالتقوا بأوطاس، فناوشوه القتال، فقتل منهم أبو عامر تسعة رجال 

اللهم اشهد عليه بأين دعوته لإلسالم فأىب، مبارزة يدعو كل واحد منهم لإلسالم، فإذا أيب، قال أبو عامر 
اللهم : اللهم اشهد أين دعوته فأىب، فقال: فقتل تسعة، فلما بارزه العاشر منهم دعاه لإلسالم فأىب، فقال

  .هذا شر يد أيب عامر: فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رآه قال. ال تشهد، فكف عنه، وأسلم

  . بن احلارث بن مرة بن أودومن بطون أود خوالن، وهو خوالن

  .بنو سعد بطن، وبنو نبت بطن، واألصهب بطن، وحبيب بطن، وعمرو بطن: ومن بين خوالن
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ومنهم اجلم . خوالن يف اليمن، وتفرقوا يف الفتوحات اإلسالمية: ومنهم أبو إدريس اخلوالين قال يف العرب
  .الغفري باليمن

  عاملة فيفصل

  .م بالشام، وجبال عاملة بالشاموعاملة بطن من كهالن، وأكثره

بنو معاوية، وبنو مشعل؛ ومنهم قعيسيس الذي أسر : وقد اختلطت عاملة بأهل اجلزائر؛ ومن بطون عاملة
  .عدي بن حامت، فأخذه منه شعيب بن ربيع الكليب بغري فداء

  .بنو عجل وبنو سالمة: ومن بطون عاملة بالشام

  لخم فيفصل

  . بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهالنخلم هو خلم بن مالك بن عدي

ملوك احلرية بعد : ومن منارة بن خلم.ومن بطون خلم جزيلة بطن، ومنارة بطن، ومنها تفرقت بطون خلم
جذمية األبرش، أوهلم عمرو بن عدي ابن أخت جذمية األبرش، وهو الذي اختطفته اجلن وجاء به عقيل 

. الزباء، وصار ملك احلرية يف عمرو بن عدي وذريته بعد قتل جذميةوجذمية بن األبرش قتلته . ومالك

وكان عدد امللوك من ذريته ستة وعشرين ملكا، وانتزع امللك منهم خالد بن الوليد رضي اهللا عنه بعد 
  .الفتح اإلسالمي، وآخرهم النعمان بن املنذر

مية؛ الذي جدع أنفه وأذنيه بنو عامر وبنو حبيب وبنو هاينء؛ ومنهم قصري صاحب جذ: ومن بطوم
وبطوم جعدة، وبنو غنم، وبنو مالك، وبنو مسعود، وبنو احلارث : وبنو ثاملة. واحتال يف قتل الزباء

هوالء بطون منارة، وفيهم حدس بن إدريس بن جزيلة ومنهم مالك . وبنو الربعة وبنو مليح، وبنو معاوية
  .ب عليه السالمبن زعر بن حجر، الذي أخرج يوسف بن يعقوب من اجل

ومن بطون جزيلة بنو أذب، وبنو قابص، وبنو شكر، وبنو عمرو، وبنو حجر، وبنو أراش، وبنو قيس، 
وبنو فهر، وبنو كرمي، وبنو مسند، وبنو علي، وبنو سعد؛ وبنو راشد، وبنو مر، وبنو حدان، وبنو جمر، 

  .سامل ذكرهم السويديوبنو حدير، وبنو حبان، وبنو رعيش، وبنو حجرة، وبنو جرير، وبنو 

  .ومنهم بنو سامل حرب، وبنجد منهم ولد سليم وكبريهم ابن ناجي

  .ومن بين سامل احلوازم، واحلجلة، ومن احلوازم حزمان عتيبة

  .ومن بين سامل اليحيوي، والظواهر، والرحلة

الن، ومن واما أخالطهم من مزينة وصبح فمن قيس عي. ومنهم ولد على وهم احلزبان واجلحال، واليسدة
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  .العدنانية

  .بنو عبد الدار، وهم رهط متيم الداري رضي اهللا عنه: ومن بطون خلم

  جذام أخي لخم فيفصل

ومرة هذا أخو طيء . وهو جذام بن عمرو بن مالك بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد
  .ومذحج

  .وزيد بطن، وحرام بطن. ومن بطون جذام جشم بطن

  .ومن بطون جشم شنوءة بطن، وبنو مالك بطن، وبنو أسلم بطن

  .بنو أسلم دخلوا يف بين جذمية بن جرم بن ثعل من طيء: وقال السويدي

وعتيب بن . وعتيب هم الذين ينسبون يف بين شيبان: قال أبو عبيد. بنو عتيب بطن: ومن بطون جذام
  .بالبصرةعوف من بين شيبان، وهم من جذام وهلم تنسب جفرة عتيب 

  .بنو بعجة بطن من زيد، ومن بطون زيد هلبا بطن من بعجة: ومن بطون زيد بن جذام

وهلم النهر املعروف بنهر نائل الفرات قال ومن ولد نائل، مهنا بن : ومن زيد بنو نائل بطن، قال احلمداين
  .علوان بن علي بن زبري بن حبيب بن نائل كان جوادا كرميا

  .د بطن، ومنهم بنو عمارة بطنومن بطون حرام بنو سوي

ومن بطون حرام بنو أسري بطن من جذام، والسماعنة بطن من جذام، والسلمان بطن من جذام، والبترات 
  .بطن من جذام، والدرات بطن من جذام، وبنو عبيد بطن من جذام، ومنهم بنو موهب بطن

ومنازهلم فيما بني العراق . ليونومن بين موهب بنو مرة بطن، ومن بين مرة بنو عقيل بطن، وهم العقي
  .وتيماء

  .بنو مسعود بطن، وزياد بطن: ومن بين زيد املتقدم ذكره

  .ومن بطوم بنو رديين بطن من زيد بن حرام

  .بنو عقبة بطن، ومنازهلم اجلوف: ومن بطون جذام

 يرتلون فيما انتقلت واصل إىل مصر وبقي منهم فرقة: واصل بطن من عقبة، قال السويدي: ومن بين عقبة
  .حول اجلبلني، وغريمها من بالد طيء

ومنهم واصل البطن املعروف يف مطري، ومن واصل الدياحني البطن املعروف يف مطري، ومنهم هالل 
  .املطريي من سكنة الكويت

  .ومن واصل االسة وهلم حلفاء، ومن بطوم املطارنة بطن، ومنهم اشتق اسم مطري القبيلة املعروفة
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الغوارنة بطن، ومن الغوارنة مجاعة الغويري، يف الغويرية الفخذ املعروف من دالحبة : ون جذامومن بط
  .عتيبة

العناترة بطن من عقبة، وبنو عجرمة بطن، ويقال هلم العجارمة، ذكرهم السويدي، : ومن بطون جذام
 ومنهم ومن العجارمة املذكورين يف زعب البكريون بطن من جذام، والدعجيون بطن من جذام،

وبنو صخر بطن من جذام، وهم الذين منازهلم .الدعاجنة البطن املعروف يف قحطان، فيما حول بيششة
واحلياذرة بطن، منازهلم البجوف، وبنو عزيز . اجلوف، وبنو احلريث بطن، منازهلم مرى من بالد غزة

احلفنيون بطن، وبنو حبيب بطن، وبنو مهريسي بطن، وبنو جوش بطن، واحملاربة بطن، واملشابطة بطن، و
واليعاقبة بطن، وبنو بردعة بطن، واألدعبا بطن، . بطن، واألساورة بطن، واملعديون بطن، ومنازهلم العراق

والنجايبة بطن، وبنو زهري بطن، وبنو . ومن الكعوب الكعبان أصل قطر، والبحرين. والكعوب بطن
و لؤي بطن، وبنو عبيدة بطن، ومشجان بطن، بردوس بطن، وآل عفري بطن، وبنو عبد الرمحن بطن، وبن

وسليم بطن، وبنو حبيب بطن، وبنو عياش بطن، وآل وبر بطن، وبنو شبيب بطن، وبنو داود بطن، 
وطابية بطن، وأوالد جياش بطن، ومنهم أوالد جياش يف بين احلارث بالشالوا، وهم اجلياشة، واحلماالت 

يدة منهم، وبنو عائذ بطن، واحلماديون بطن، واحليديون إن محالة البطن املعروف يف عب: بطن، ويقال
  .بطن

ومن جذام الرباجسة بطن، واجلراسنة بطن، ومنهم اجلريسيون بطن، واجلذميية بطن، وأوالد جوال بطن، 
والعطريون بطن من جذام، : واخلنافيس بطن، وأوالد غايل بطن، وعطية بطن من جذام، قال السويدي

  .منازهلم البلقاء

طوم أوالد غامن بطن من عطية، وعطية الذي يف عتيبة منهم، وهم بطون وأفخاذ، منهم الغنانيم، ومن ب
واهلادلة بطن، وهم قوم بن شيلوبح، والقسامي بطن، وهم مجاعة السالت، واحلربدية بطن مجاعة 

جلم، ومن ومنهم بالبلقاء وا: بوسنون، واخلراريص بطن، واملراشدة بطن، والعمريات بطن، قال السويدي
  .بطون جذام أوالد جنيب بطن، ومن احلماديني املتقدم ذكرهم احلماميد البطن املعروف يف طلمة

انتقاوا من احلجاز : وقال السيوطي يف قالئده. ومن بطون جذام املساعيد، واألرقان، ذكرهم السويدي
  .إىل مصر، وبقي باحلجاز منهم املساعيد، واألرقان

  .يش طلحة عتيبةأما الزرقان فهم يف حنات

ومن بطون جذام بنو جابر بطن، ومنهم بنو جابر البطن املعروف . واملساعيد الذين قدمنا ذكرهم يف مجل
  .يف زبيد يف حرب، انتهى نسب خلم وجذام
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  كندة فيفصل

  .وامسه ثور بن الرقيع بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ املتقدم ذكره

احفظوا : ، وجتيب، ومعاوية، جد امللوك املتوجة من كندة فقالواثلة: مث إن كندة أوصى أبناءه وهم
ما أفلح غادر قط، وال ساد خائن يوما من الدهر، : أنفسكم عما يشينها، وحثوها على ما يزينها، يا بين

وال عاش الكرمي إال محيدا، وال مات فقريا، ولست أعرف شيئا أذل من البخل، وال أهون من املنفرد 
يا بين أحسنوا :  معاوية األكرب، وهو جد امللوك املتوجة من كندة أوصى بنيه، فقالوذكر أن. الوحيد

مواالة من واالكم، ومعاداة من عاداكم، وكونوا أمام عدوكم ووراءه أفاعيا، وعن ميينه ومشاله أسدا 
 ولكن ؛دامهوه يف الليل إذا غشى، وانتهبوه يف النهار إذا جال ؛فإن تركه إياكم ليس من شفقة عليكم،

ينتظر الفرصة فيكم، وأما من واالكم فارعوا ليله، واحفظوا اره، وكونوا له صباحا ساطعا، وركنا 
مانعا، وأدىن ما توجبون له من حقه، أن تؤثروه باخلري عليكم، وتقوه الشر بأنفسكم، وهلم يف ذلك أشعار 

  .كثرية، تركناها اختصاراً

ر بن عمرو املقصور، وهو أبو امرئ القيس الشاعر، وهو ومن بطن كندة احلجر بن احلارث آكل املرا
امرؤ القيس الكندي ابن حجر من عمرو املقصور املتقدم ذكره، وأمه فاطمة بنت ربيعة، أخت كليب 

  .ومهلهل التغلبيني

وكان الكنديون باليمن، مث إم ملكوا جند وأهله وآخرهم امرؤ القيس، أكثر إقامته باملشقر، واملشقر 
ر البحرين، بني ر بن سليل وملحم، كان عرض جداره عشرين لبنة كسروية وطلى بالشقرة، حصن ج

  .ومسي املشقر

  .وأما أكثر أخبار ملوك كندة، وأشهر من عرفت أخباره حجر آكل املرار، جد امرئ القيس

 يف طاعتك، وقد إنا: وذكروا أن احلارث ملا كان باحلرية من بالد العراق، أتاه أشراف بنو نزار، وقالوا له
وقع بيننا من الشر ما تعلم، فوجه بنيك يرتلون معنا، فيكفون بعضنا عن بعض، ويأخذون للضعيف من 

وكان لكل منهم ملك ثابت، وكان لكندة حملة . القوي، ففرق أوالده على قبائل ربيعة ومضر، ملوكا
  .بالعراق، وكان منهم بطون وأفخاذ متفرقة

  .، وهو يقال له معاوية األكرمنيفمن بطوم بنو معاوية بطن

  .ومنهم بنو زيد بن قيس، يقال هلم بنو هند

الشحرات بطن، ومن معاوية األكرمني بنو معاوية، الذين هم ببيشة وما : ومن بطون معاوية األكرمني
كثري ابن هانئ، الذي قتله بنو حارث : ومن بطون كندة بنو امرئ القيس بطن، ومن بين الشحرات.حوهلا
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  .بن كعب املذحجي، يوم أسر األشعث ابن قيس الكندي

حجر الفرد بطن، مسي الفرد ؛ألنه كان فريد عصره ؛ألنه قل من يشاه حبسن أفعاله : ومن بطون كندة
  .وأخالقه

الفردة البطن املعروف يف حرب، ومن كندة آل األشعث بن قيس، كانوا من : ومن حجر الفرد هذا
  .الكرم وامللك واألشعث هذا هو الذي أوفده النعمان علي كسرىأشراف كندة وساداا فيهم 

  .ومن كندة معد يكرب وبنوه وهم يف ملوك كندة

عده يف األنصار صحايب رضي اهللا عنه يقال . ومن بطون كندة بنو مقطع النجد، ومنهم املقداد بن األسود
  .املقنع وامسه نور عمرو بن معاوية: له

  .ومنهم رجاء بن حباب الفقيه. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلمومنهم امرؤ القيس بن عابس، 

ومن بطون كندة بن اجلون بن مسعود، ذكرهم أبو عبيد، وبنو حوث بطن من اجلون ابن آكل املرار، 
  .ومنهم أمساء اجلونية تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأمهم غاضرة بنت خزمية بن ثعلبة بن . سلمة، وربيعة، ونصر: ومن بطون كندة شكامة كان له من الولد
  .أد بن أسد بن خزمية

ومن بطون كندة بنو عايظ بطن، ومنهم عباد الفقيه، ومن شكامة أبو كيدر، ومنهم صاحب دومة 
  .اجلندل، الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فخلع األنداد واألصنام

و صمادح بطن، ومنهم بنو األشرس كان هلم ملك منهم بن: ومن بطون كندة جتيب، قال يف اية األرب
باألندلس يف أيام الطوائف، باملرية، وأول من ملك منهم معن بن صمادح التجييب، سنة أربع وأربعني 

  .وأربعمائة وبقيت بأيديهم إىل أن غلب عليهم أمري املؤمنني

ن كندة، وبنو طاوية بطن ومن بطون كندة أصبح وهلم تنسب احلزبية، قال أبو عبيد، وبنو مرتع بطن م
من معاوية فيما حول بيشة، وبنو الشجرات بطن من كندة من شجر، هلم مسجد الكوفة، وبنو مرة بطن 

من حجر وهلم مسجد الكوفة، وبنو الريس بطن من كندة من بين احلارث بن معاوية األكرمني، وهم 
لصباح بن قيس الذي أسر جبيل، الذين مدحهم امرؤ القيس، ومنهم األشعث بن قيس بن معد يكرب، وا

  .وىل محص

  .ومنهم حممد بن علي بن األدبر صاحب علي، وهو الذي قتله معاوية صربا

ومن كندة ذو اجلدين منهم قيس بن خالد الكندي، كان يضرب به املثل وكانوا ذا بأس وسطوة وهو 
  : الذي يقول فيه الشاعر
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  بي كنت عمرو بن مرشدولو شاء ر  دالشاء ربي كنت قيس بن خ لو

ومنهم األسود بن األرقم، ويزيد بن فروة الذي أجاره خالد بن الوليد رضي اهللا عنه يوم قطع خنل بين 
  .وليعة

  .ومن بطون كندة معاوية الوالدة؛ مسي بذلك لكثرة عياله

  .حموس، ومشروح، ومحد، وأيضعه، بنو معد يكرب: ومن حجر الفرد املتقدم ذكرهم امللوك األربعة

  .ومن بين معد يكرب البطن املعروف يف مهدان

ومن بطون كندة السكون بطن من كندة، ومنهم ابن أشرس، ومنهم معاوية بن خديج، ومنهم اجلون بن 
  .يزيد الذي عقد احللف بينهم وبني بكر بن وائل

ومن بطون السكون بنو عدي بطن، وسعد بطن، وهم من بين أشرس ابن شبيب بن السكون، منهم 
  .حصني بين عمري السكوين

  .ومنهم صاحب احليش بعد مسلم بن عقبة، صاحب احلرية

بنو غزالة الشاعر، وحارثة بن مسلمة، كان على السكون يوم حمياه إىل يوم قتل : ومن أشراف جتيب
  .معاوية

  .كون السكان البطن املعروف يف عبادلة مطريومن الس

  .ومن كندة بطون وأفخاذ فيما بني بيشة، واليمن، والعراق، والشام اختلطوا بغريهم انتهى

  همدان فيفصل

وهو مهدان بن وائلة بن مالك بن وائلة بن ربيعة بن زيد بن كهالن ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
  .قحطان بن هود عليه السالم

عاش مهدان حىت ضعف بصره، وكلَّ مسعه، فأقبل على بنيه يعظمهم :  كتاب وصايا امللوكقال يف
يا بين أباكم صارعه الزمان ليبتليه، فابتلته أيامه ولياليه، بأحوال ثالث، مثل ثالثة أجنم، : ويوصيهم، فقال

  .يتبع بعضها بعضا

الشيب النازل واهلرم فآخرهن، أما اثنتان أما الصبا وشرخه فأوهلن، وأما الشباب واعتداله فأوسطهن وأما 
  .فقد أفلن مبا حوتاه يل، والثالثة أفلت مبا خلفته يل

ومن بطون مهدان مهدان بطن، وبكيل بطن، وهم أبناء جشم بن جريان بن نوف بن مهدان، ومهدان 
  .تفرقت بطون مهدان
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م ناعظ بطن، وامسه ربيعة بن ومن بطو.فمن بطون مهدان بنو بشام، وهو عبد اهللا بن سعد بن حاشد
ومن الناس من : مرشد بن حاشد بن جشم بن حاشد رهط مسروق بن األجدع، قال يف العقد الفريد

  .يزعم أم من وداعة بنو عمرو بن عامر األزدي، ولكنهم نسبوا إىل مهدانة

شد بن جشم ومن بطون مهدان سبيع، وهو سبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حا
  .بن جربان بن نوف بن مهدان

ومن سبيع سعيد بن قيس بن زيد بن حرب بن معديكرب بن سيف بن عمرو بن السبيعي، واحلارث بن 
  .عمرية الذي مدحه أعشى مهدان

  .ومن بطون سبيع عمرية بطن، وهم عمرية بن احلارث بن يوسف

وهم من بين . سبيعي الفقيه املشهورومن بطون سبيع بنو عمرو بطن من سبيع، ومنهم أبو إسحاق ال
  .عمرو بن سبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن نوف بن مهدان

ومن بطون عمرو بن سبيع الصعبة، ومنهم األعزة بطن، واجلمالني بطن، واملدارية بطن، وآل عيب بطن، 
  . بطنوالبليدات بطن، والصلت بطن، واللبطة بطن، واجلبور

  .وبين عمرو العرينات بطن، ومنهم آل سويلم أهل الرياض، والعرينات أهل الربة، ورغبة، والعطار

  .ومنهم األحساء آل جرب، وآل مشس، وآل عزبني، وآل رشود

  .وقد قدمنا ذكر عرينة يف بين ثور بن قضاعة. ومنهم آل رشود يف الكويت

 سبيع، ومنهم عجمان الرخم بطن، وآل ضعفة ومن بطون سبيع بنو عامر أخي عامر أخي عمرو بن
بطن، والقدعة بطن، والعيادين والعيافا، وبين محيد، والزقاعني، وآل حمميد السهول، وآل عبيد، وآل 

  .منجل، والصعوب، والظهران، فهؤالء من املشاعبة من السودة يف سبيع

  .ومن سبيع القبابنة، واحمللف، يلتحقون بالشماسات من الذكور السودة

  .ومن القبابنة أهل الدمام أمحد بن عبد اهللا بن حسن

  .ومنازل سبيع ببيشة، وزنية، واحلزمة

براك، واملهازعة، والشعابا، وآل قنيان، وآل عامر، وآهلديب، وآل النعاثل، وآل : ومن سبيع يف األحساء
  .لكوتوفالح هذا أخو عمري جد آل عمري أهل ا. عمري، وآل الشيخ حسني بن فالح أهل الكوت

والنعاثل وآل حممد بن عبد الوهاب سكنة دارين، وموصوفون بالسخاء واجلود، ومنهم عبد الرمحن بن 
ومنهم بنجد آل ثابت آل قعيد يف حرميال، ومن سبيع آل ونيان يف العويند، والسباعا . فوزان مالك البوطة

  .يف مراة، وهم من الشماسات

  .يافم وصنعاءومن بطون مهدان بكيل، ومنازهلم فيما بيت 
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ومنهم بنو معافر الذين . ومن بطون بكيل بنو ثور، وبنو النهر، وبنو موهبة، ومنهم عبد اهللا بن عباس
  .منهم املعافرون

وهم الذين تنسب إليهم . ومن بطون بكيل أرحب بن مالك بن معاوية بن صعب بن درمان بن بكيل
  : نه يوم اجلمل شعرااإلبل الرحيبة، وقال فيهم علي بن أيب طالب رضي اهللا ع

 إذا القوا وحسن كالم وناس  مأخالق ودين يزينه لهمدان

 الملهمدان ادخلوا بس لقلت  ولو كانت بوابا على باب جنة

  : وقال فيهم يوم اجلمل لو متت عدم ألف رجل؛ لعِبد اهللا حق عبادته، وكان إذا رآهم متثل بقول الشاعر

  وبمثل همدان تنال فتحة الباب  همدان واألبواب مغلقة ناديت

 جميل وقلب غير وجاب وجه  كالمهند وإن تقلل مضاربه هم

حرب وهم احلربيون، من بين حرب بن شهاب بن مالك بن ربيعة بن صعب بن لونان : ومن بطون بكيل
  .بن بكيل

وبنو شاكر بطن، وهو بنو شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب، وهم الذين عناهم علي رضي 
  .اهللا عنه بقوله املتقدم، ومنهم مالءة بن عامر الشاعر، والسحف بن قيس الشاعر

ومن بطون مهدان بنو صلح، وهو بنو القاضي حممد بن علي اهلمداين الصليحي، وهم القائمون بدعوة 
ني باليمن، وأول من قام منهم ذه الدعوةعلي بن القاضي، مث ابنه أمحد، مث املنصور أبو محري سبأ العبيدي

  .بن أمحد املظفر بن علي الصليحي مث ابنه بن املنصور سبأ بن أمحد وهو آخرهم

ومن بطون مهدان بنو خارق بطن من حاشد كانت ديارهم باليمن، فأسلموا وكتب النيب صلى اهللا عليه 
  .م للملك حاشد بن مالك بن النمط فأسلموسل

ومن بطون حاشد أود بطن من حاشد، ومنهم األفوه األودي الشاعر، وهو أود بن عبد اهللا بن قادم بن 
  .زيد بن عريب بن جشم بن حاشد

ومن بطون مهدان بنو نوف بطن من مهدان، ومن بطون مهدان أوزاع، ومنهم األوزاعي، ومنهم األوزع 
ومن بطون .ومن بطون مهدان الصعري، ومن صعري الصعران املعروفون يف مطري. عتيبةالذي يف غيطان

  .مهدان الوهيبة القبيلة املعروفة يف عمان

  .ومن بطون مهدان الدروع بطن، وكرب بطن

  .ومن بطون مهدان الصائد بطن، وهو ابن شرحبيل بن عمرو بن جشم

م بن مطعم الشاعر، هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه ومنهم أرحب بن أدعم املتقدم ذكره، وهو أبو ره
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  .وسلم وهو ابن مائة ومخسني سنة

  .ويف مهدان اهلان بن مالك بطن، وهو أخو مهدان، ومنهم حوشب قتل بصفني

يام بن جشم بن حاشد بن : فولد جلشم. ومن بطون مهدان يام بن جشم بن جربان بن نوف بن مهدان
  .مذكر، ومرة: وولد ليام. جشم بن جربان بن نوف بن مهدان

ومن بطون بشر آل فاضل . ومن آل مرة آل بشر وهو بشر بن سعيد بن شبيب بن علي بن مرة ابن يام
وهم آل فهيد، وآل عذبة، وآل حبيج بطن، من بشر، وآل ثابت بطن من بشر، وآل جابر بطن، وهو 

  .جابر بن سعيد بن شبيب بن علي بن مرة

  .لي بن مرةوالغفران بطن من شبيب بن ع

. ومن أوالد علي بن مرة ثالثة بطون العليوية، واجلرابعة، والغياثني، وهم يلتحقون بغييثات الدواسر

  .فهؤالء بنو علي بن مرة

ومن أوالد مرة األدمنان، والصفور، وآل هندي، ومن مذكر بن يام هبرية بطن، ومواجد بطن، وعرت 
  .بطن

  .، وقوم بن نصيبومن املواجد آل مفلح، والسالم، وآل رزق

  .ومن هبرية مجاعة يوساق

  .األحالف: وأما بنو عرت يقال هلم

ومن بطون يام بنو داالن، وهو داالن بن سابق بن ناشح بن مانع وهم من أشراف مهدان، ومنهم مالك 
وكان جيري قريش يف اجلاهلية على . بن حرمي الداالين، كان فارسا شاعرا، ومنهم حممد بن مالك اخلرياين

  .ليمنا

وبطون يام كثرية، ومن بطون يام العجمان، وهم أوالد مرزوق بن علي، وعلى هذا يقال له عميم، للثلث 
  .وهو علي بن هشام: يف لسانه

آل راشد بن معيظ بطنان، ومها آل ناجعة، وآل سفران، أوالد : ومن العجمان آل معيظ وهم سبعة بطون
ي بن معيظ، والزيز بن معيظ، وآل محد بن رمية بن راشد بن املعيظ، وآل صاحل بن معيظ، وآل هاد

فهؤالء أوالد معيظ بن علي بن مساوي بن نشوان بن مرزوق بن علي وهو . معيظ، وآل سلبة بن معيظ
  .عجيم املذكور

ومن أوالد علي بن مساوي املذكور آل حبيش، ومن أوالد مساوي بن نشوان آل سليمان، ومن أوالد 
، ومن نشوان أيضاً آل حمفوظ، ومن مرزوق بن علي آل ضاعن، وآل نشوان بن مرزوق آل هتالن

  .مصرع وآل شامر، وهم أوالد مسعود بن مرزوق بن علي بن هشام
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  .ومن آل حمفوظ أهل الرس، ومنهم آل عساف، وآل عذل

  .فهؤالء العجمان. ومن آل هتالن آل جوفان يف الوسيلة من الوشم

وآل صالح، فهؤالء أوالد مذكور ومرة أبناء يام، ويقال إنه يام ومن أوالد هشام آل عرجاء، وهم قنيرب، 
ويقال إنه يام بن . بن أصفا بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن جربان بن نوف بن مهدان

  .جشم بن حاشد كما قدمناه

  .وهو مالك ابن زيد بن جشم بن حاشد. ومن بطون مهدان دهم دهم رهط أعشاء مهدان، وفيهم خريان

  .وفيهم أوالن بطن، وهو أوالن بن سابقة بن فاسخ بن رافع، ومنهم حرمي الشاعر

وكانت منازهلم . ابن سابق بن ناشح بن مانع، منهم طلحة بن نصر، وزيد ابن احلارث: ومن بين داالن
  .مهدان باليمن، وتفرقوا يف الفتوحات

ال يزوجن أحد منكم : ه صعد املنرب وقالومما حيكى عن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه وكرم وجهه، أن
واهللا لرتوجه إن أمهر مهرا كثيفا، وإن أولد : احلسن بن علي فإنه مطالق، فنهض رجل من مهدان وقال

فإن تولوا فسوف يأيت ": قال املفسرون يف قوله تعاىل: ولدا شريفا، فقال علي رضي اهللا عنه وكرم وجهه
وكانت مهدان . إم مهدان وجتيب:  قالوا"املؤمنني أعزة على الكافريناهللا بقوم حيبهم وحيبونه ؛أذلة على 

  .معروفة بشدة البأس والنجدة، وهي فيهم إىل اآلن

ومن قبائل قحطان رفيدة وهم بطن كبري، ومنازهلم بني اليمن وبيشة، وكانت رفيدة تنظم إىل جنب 
ه من نسب قحطان بن هود عليه البطن املعروف يف مذحج، وهي يف عبيدة من جنب، انتهى ما ذكرنا

  .السالم

 فصل

  "العرب المستعربة"القسم الثاني 

    

وهم بنو إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، ومسوا ذا االسم ؛ألنه ملا نزل إبراهيم عليه السالم مبكة 
كان عمر إمساعيل : املشرفة نزل على جرهم الثانية، وهم من بين قحطان، ذكره السيوطي يف كتابه، وقال

 اهلجرة بألفي وسبعمائة وثالث عليه السالم ملا أنزله أبوه مبكة فيما يروى أربع عشرة سنة، وذلك قبل
  .وتسعني سنة فتزوج إمساعيل امرأة من جرهم، وتعلم منهم العربية، فولدت له اثنا عر ولدا

إنه ولد ليشجب بن يعرب يترح، وولد ليترح ناحور، وولد لناحور : قال ابن إسحاق وغريه من النسابني
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رى فيه اختالف كثري بني النسابني يف املدة مقوم، وولد ملقوم أدد، وولد ألدد عدنان وهذا ضعيف وقد ج
  .والعدد، واحلق أن املدة أطول مما ذكره البعض األخري، بكثري

وباجلملة كانت والية البيت لبين إمساعيل ومفاتيحه بأيديهم، إىل أن غلبهم على ذلك جرهم، واستولوا 
  : على البيت بعد نابت ويف ذلك يقول عامر احلارث اجلرمهي شعرا

  نطوف بذاك البيت واألمر ظاهر  تابوالة البيت من بعد ن ناوك

 راخم فلحي غيرنا ثَ فليس  انكفعززنا فأعظم بمل ملكنا

 راصن األعمنا ونح فأبناؤه  تنكحوا من خير شخص علمته ألم

  : إىل أن قال

 رامكة سولم يسمر بم أنيس  كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

وهذه القصيدة طويلة قاهلا مضاض اجلرمهي بعد ما غلبت خزاعة جرمها وأخذت مفاتيح البيت منهم 
فبقيت بأيديهم إىل أن صارت إىل غيشان، فسكر يوما فابتاع قصي منه مفاتيح البيت بزق مخر، فجرى 

  .وأخبار هذه القصة مشهورة". أخسر من صفقة أيب غيشان: "ا املثل

هو شعب نسب العرب املستعربة، الذي تفرغت منه قبائلها، وعمائرها، وبطوا، إذ تقرر ذلك فعدنان 
أن مجيع املوجودين من ولد إمساعيل من نسل عدنان، : فقد ذكر يف العرب وغريه. وأفخاذها، وفضائلها

  .فولد لعدنان معد، فولد ملعد نزار كما جاء يف العرب

  .لة، إال قريش مبكةومواطن بين عدنان خمتصة بنجد، وكلها بادية رحا

وال يشارك بين عدنان من أرض جند أحد من قحطان إال طيء من كهالن، قال مث تفرق : قال السهيلي
واملشهور . بنو عدنان يف امة احلجاز، مث يف العراق، واجلزيرة الفراتية، مث تفرقوا بعد اإلسالم إىل األقطار

  .ر وربيعة وإياد وأمنارمض: من ولد نزار بن معد بن عدنان أربعة من الولد

ومن بين مضر تفرقت أكثر القبائل العدنانية، وهم بنو إلياس بن مضر، وبنو قيس عيالن بن مضر وامسه 
مدركة على عمود النسب، : وكان إللياس من الولد. الناس، وحندف اسم إمرأة إلياس عرف بنوه ا

 مدركة كنانة، أبا القبائل املشهورة، وأسد وولد خزمية بن. فولد مدركة خزمية، وهذيال. وطاخبة، وقمعة
أبا بين أسد، فولد لكنانة النضر؛ وولد للنضر مالك، وولد ملالك فهر، وهو فهر بن مالك بن النضر بن 

وقريش لقب له؛ تشبيها لدابة يف البحر، يقال هلا قريش، أو لغري . وجيتمع فيه نسب قريش كلها. كنانة
  .هر قريش؛ وما فوقه عرب مثل كنانة؛ وأسد وغريمها من قبائل مضرذلك فجماع قريش فهر، فما دون ف

بنو هاشم، وبنو املطلب وبنو نوفل : فاملشهور منهم سبعة عشر بطنا، وهم. فمن فهر تفرعت قبائل قريش
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وبنو عبد مشس، فهؤالء أربعة وبنو عبد مناف بن قصي بن كالب وبنو عبد الدار، وبنو أسد بن عبد 
  .العزي

ثالثة إخوة عبد مناف بن قصي بن كالب، وبنو زهرة بن كالب أخى قصي بن كالب، وبنو فهؤالء ال
متيم، وبنو خمزوم بن يقضة، مها أخوا كالب بن مرة بن كعب، وبنو عدي وبنو سهم وبنو مجح إخوة مرة 

بن كعب بن لؤي، وبنو عامر أخى كعب، مها أبناء لؤي بن غالب بن فهر، وبنو احلارث، وبنو حمارب 
خى غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وبنو متيم بن غالب، منهم عبد اهللا بن خطل الذي أهدر دمه يوم أ

  .الفتح

فمن بين حمارب بن فهر بن مالك، الضحاك بن قيس الفهري، وحبيب بن سلمة، وضرار بن اخلطاب 
  : فارس قريش وشاعرها، أسلم يوم الفتح وهو القائل

 اءجحي قريش وأنت خير ل  اجيك لدى إلهنبي ال يا

 اءمسرب ال ماداهوع  حين ضاقت سعة األرض عليهم

 اءحطالحجون والب بأهل  رسعدا يريد قاصمة الظه إن

 اءوععر والبالنس رمانا  لو يستطيع من الغيظ خزرجي

    

وأما بنو احلارث بن فهر، فمنهم أبو عبيدة بن اجلراح، وسهيل، وصفوان أبناء وهب، وعياذ بن عثمان بن 
  .زهري، وأبو جهم بن خالد

وأما بنو عامر بن لؤي فمنهم سهيل بن عمرو، وأبو ذؤيب الفقيه، وامسه حممد بن عبد الرمحن، وعبد اهللا 
  . عليه وسلمبن أيب سرح، وابن أم مكتوم مؤذن النيب صلى اهللا

ومن بين عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، العمريون، وهم بنو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  .رضي اهللا عنه

بن "وهو عمر بن اخلطاب بن نفيل ابن عبد العزي بن رباح بن عبد اهللا قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 
 بن أيب طالب كرم اهللا وجهه يف كعب، ويلتقى لؤي، ويلتقى هو ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلي

عبد اهللا، وعبد الرمحن، : ولعمر رضي اهللا على من الولد تسعة بنني وهم". أيضا هو وأبو بكر بن كعب
وذكر أن . وزيد وعاصم وزيد األصغر، وعبيد اهللا، وعبد الرمحن األوسط، وعياض، وعبد الرمحن األصغر

  .اصم، وعبيد اهللا، والعمريون موجودون إىل اآلن مبصر والشام وغريهاعبد اهللا، وع: العقب منهم لثالثة

  .حذافة، وسعد: ومن بين مجح بنو هصيص بن كعب بن لؤي املتقدم ذكره، كان له من الولد
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  .فمن بين سعد أبو حمذورة مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخوه أنيس قتل كافرا يوم بدر

ن خلف عدو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكلمة بن أسد، ومجيع بن ومن بين حذافة أمية وأيب ب
وبأذرعات من بالد الشام قوم منهم، ومن بين سهم، ابن عمرو بن : معمر، قال يف مسالك األبصار

فمن بين سعد سهم قيس بن عدي، ومنهم عبد اهللا بن .سعد، وسعيد: هصيص املتقدم ذكره، له من الولد
:  بين سعيد بن سهم، العمريون، وهم بنو عمرو بن العاص، قال يف مسالك األبصارالزبار الشاعر، ومن

وقد . العمريون منهم يف القسطاط أناس، ومنهم أشتات بالصعيد هلم حصة من وقف عمرو بن العاص
قال وهو موضع .ذكر القضاعي يف خططه، دار السهميني أا حول املسجد، حيث كان القسطاط

  .احملراب، وما يليه

  .ومن بين تيم، ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهم رهط طلحة

ومن بين تيم البكريون، وهم بنو أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وامسه عبد اهللا وقيل عتيق بن عثمان، 
: وكنيته أبو قحافة ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بت تيم بن مرة، كان له من الولد ثالثة بنني

قال . كان من نساك قريش. والثاين عبد الرمحن، والثالث حممد، ويكىن أبا القاسمعبد اهللا هو األكرب، 
وبالديار املصرية من البكريني مجاعة كثرية من ولد عبد الرمحن ابن أيب بكر، بعضهم يف : السيوطي

الفسطاط، وبعضهم بناحية دهروط من البهنساء، وقد خرج منهم مجاعة من العلماء على مذهب 
  .الك رضي اهللا عنهماالشافعي، وم

ومن البكريني مجاعة بالصعيد، منهم بنو طلحة بن عبد اهللا ابن أيب بكر، قال وهم ثالث : قال احلمداين
الفرقة األوىل بنو إسحاق، والثانية قضي طلحة، وهم بطون . فرق، وقد أطلق على الكل اسم بين طلحة

رف ببين حممد، وحممد من ولد حممد بن أيب بكر الفرقة الثالثة تع. كثرية، وأكثر الفرق أشتاتا بالبالد
  .الصديق رضي اهللا عنه

  .ومنازل بين طلحة بالرجني، وهم الربجانية، ومسقط أسكرة، وبطحاء املدينة: قال احلمداين

عمر وعامر وعامران، ومنهم خالد بن الوليد : كان ملخزوم. ومن بين خمزوم، ابن يقضة بن مرة بن كعب
خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم، ومنهم أبو جهل عدو رضي اهللا عنه، وهو 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وامسه عمرو، وأخوه سلمة بن هشام، أسلم رضي اهللا عنه

وخالد محص من خالد احلجاز، وليسوا من : ومنهم سعيد بن املسيب التابعي رمحه اهللا، قال احلمداين
  .عقبه

  . خمزوم من أكثر قريش بقية، وأشرفهم جاهليةوبنو

  .ومن بين خمزوم مجاعة موجودون يف أقطار متفرقة، قال وقد رأيت بعضهم بالديار املصرية
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  .ومن بين خمزوم زهرة بن كالب كان له من الولد عبد مناف، واحلارث

اص رضي اهللا عنه، ومنهم آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم سعد بن أيب وق
  .ومنهم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه

ومن عقب عبد الرمحن بن عوف مجاعة بالبهنساء من صعيد مصر، قال وقد رأيت منهم : قال احلمداين
  .قوما بسيف من بالد اجلزيرة

 ومن بين عبد الدار بنو قصي، كان له من الولد عثمان، وعبد مناف، ومنهم النضر بن احلارث، كان

ويف بين عبد الدار حجابة الكعبة .شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسر يوم بدر وقتل صربا
  .من الزمن القدمي، فبقيت السدانة فيه، ويف بنيه من بعده

  .ومن بين عبد الدار بنو شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بيده سدانة الكعبة

  .ومنهم مجاعة بالديار املصرية، يعرفون جبماعة ار: داينقال احلم. ومنهم أناس مبكة

ومن بين أسد عبد العزي بن قصي، خدجية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وورقة بن نوفل، ومنهم الزبري 
  .بن العوام رضي اهللا عنه

  .وهو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي

: وقال احلمداين. عبد اهللا ومصعب وعروة وعبيدة وعمرو واملنذر: أوالدوكان له سبعة : قال الطربي

  .وباهلنساية من صعيد الديار املصرية، أقوام منهم

: وبنو عروة بنو غين، قال. فمن بين عبد اهللا بن الزبري بنو بدر، وبنو مصلح، وبنو رواق، وبنو عروة

لزبري الذي أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وعبد اهللا بن ا. وأكثرهم ذو معايش، وأهل فالحة وماشية
وسلم دم حجامته ؛ليطرحه حيث ال يراه الناس فشربه، وكان الرازات الذين هم يف مطري والسهول يؤخذ 

  .دمهم للمغوث فيربأ، ويقال إم من عقبه

  .ومنهم بنو أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي

أربعة يسمون األعياص وستة يسمون : كان له عشرة أوالدوهم أميتان أمية األكرب، و: قال أبو عبيد
  .ومن عقب أمية هذا أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه. بالعنابس

وهم عثمان بن أيب العاص بن أمية ومنهم، معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه، واحلكم بن العاص، 
  .وسائر خلفاء بين أمية بالشام، وباألندلس

مسوا بذلك : مسوا بذلك أمهم عبلة، قال أبو عبيد: أمية األصغر يقال هلم العبالت، قال اجلوهريوالثاين 
  .ألمية، وامسه عبلة، وهو عبلة الشاعر
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ومن عقب أمية األصغر الثرياء بنت عبد اهللا، اليت ذكرها عمرو بن أيب ربيعة يف شعره، وكان قد تزوجها 
  :  ابن ايب ربيعة شعراسهيل بن عبد الرمحن بن عوف، وفيها يقول

 يانعمرك اهللا كيف يلتق  يالالمنكح الثريا سه أيها

  وسهيل إذا ما استقل يمان  شامية إذا ما استقلت هي

وبالصعيد مجاعة من بين أمية بناحية تندة وما حوهلا، من األمثولني بالديار املصرية من بين : قال احلمداين
أبان، بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وبين خالد بن زيد بن معاوية، وبين سلمة بن عبد اهللا، ومن بين 

ومنهم . وهلم قرابات باألندلس. اونةحبيب بن الوليد بن عبد امللك، ومن بين مروان بن احلكم وهم املر
  .وذكر منهم فرقة بالبلقاء من بالد الشام. مث قال وهم اآلن ا. أشتات ببالد املغرب

قال وبالشعراء من بالد الشام منهم قوم، ومن بين نوفل بن عبد مناف ابن قصي منهم عدي بن اخلبار، 
وشافع بن ضرب بن عمرو بن نوفل، وهو واحلارث بن عامر صاحب الرفادة، وجرب بن مطعم بن عدي، 

  .إن آل نوفل أهل السر ينتسبون إىل نوفل: ويقال. كاتب املصاحف لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ومن بين املطلب بن عبد مناف بن قصي، عبيدة بن احلارث بن املطلب، وأخواه احلصني، والطفيل، أبناء 
  .مام الشافعي حممد بن إدريس رمحه اهللاومسطح بن أثاثة بن املطلب، ومنهم األ. احلارث

والثاين أسد، . وهاشم بن عبد مناف بن قصي كان له من الولد اثنان، عبد املطلب وعليه عمود النسب
عبد : وولد لعبد املطلب اثنا عشر ولدا. وهو أبو فاطمة أم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

م، وأبو طالب، والزبري، وعبد الكعبة، والعباس، وضرار، ومحزة، وحجل، اهللا أبو النيب صلى اهللا عليه وسل
  .وأبو هلب، وتيم، والغيداق، واحلارث

  .قال أبو عبيد والعقب منهم حلمزة والعباس رضي اهللا عنهما، وعبد اهللا، وأبو هلب، واحلارث

  .الوجود وزبدة العاملومن هاشم زهرة الوجود ومثرة كمامه، سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، خالصة 

وهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

  .عدنان

ول العباسيون، وهم بنو العباس بن عبد فجماع قريش فهر، واملشهور من بين هاشم بطنان، البطن األ
الفضل، وعبد اهللا : املطلب بن هاشم املتقدم ذكره عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان له تسعة أوالد

وخلفاء بين العباس، من .حرب األمة، وعبد اهللا الثاين، وقثم، وعبد الرمحن، ومعبد، ومتام، وكثري، واحلارث
وامسه عبد اهللا بن .  رضي اهللا عنه، وأول من ويل اخلالفة منهم أبو العباس السفاحبين عبد اهللا حرب األمة
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  .والبطن الثاين من بين هاشم الطالبيون، وهم بنو أيب طالب. حممد بن علي بن عبيد اهللا ابن العباس

قال . اشمامسه كنيته ابن عبد املطلب بن ه: وامسه عبد مناف، وقال أبو عبد اهللا احلاكم: قال ابن إسحاق
  .طالب وبه يكىن وال عقب له، وعقيل، وجعفر، وعلي: أبو عبيد وكان له من الولد

حممد، وعبد اهللا، وكان عبد اهللا بن : ومن الطالبيني اجلعافرة، وهم بنو جعفر بن أيب طالب، وكان جلعفر
  .جعفر أجود الناس، حىت إن أهل املدينة كانوا يتداينون على مقدمه يف املوسم

عبد اهللا بن معاوية، بن عبد اهللا ابن جعفر، قام بفارس، وبويع له : ومن ولد عبد اهللا هذا:  العربقال يف
  .باخلالفة يف آخر دولة األمويني

: العلويون، وهم بنو أمري املؤمنني عبلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال القاضي الطربي: ومن الطالبيني

حلسني وعمرو وطلحة وحيىي والسجاد وإمساعيل وإسحاق وهم احلسن وا: كان له الولد ثالثة عشر
  .ويعقوب وموسى وزكريا ويوسف

حممد بن احلنفية، والسجاد وحيىي وإسحاق ويعقوب وموسى وزكريا القضاعي : وكان العقب منهم لستة
  .احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية وعمرو والعباس: والنسل فيهم خلمسة: يف بنيه العباس، قال الطربي

  .وأكثر نسب العلويني راجع إىل احلسن، واحلسني وبينهما، وحممد ابن ابن احلنفية

احلسنيون، وهم بنو احلسن السبط، ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا : مث املشهور من العلويني
د اهللا بن عنه من فاطمة، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورضى عنهما، ومنهم املهدي حممد بن عب

حسن املثىن ابن احلسن بويع له باخلالفة مبكة، يف آخر الدولة األموية، ومنهم إبراهيم أخو املهدي بويع له 
باخلالفة بالبصرة، ومنهم األدارسة، وهم بنو إدريس بن عبد اهللا ابن حسن املثىن بن احلسن كان هلم ملك 

  .باملغرب األقصى

 ابنه إدريس، وهو الذي بين مدينة فاس يف املغرب األقصى، مث وإدريس هذا أول من ملك، مث ملك بعده
  .صار هلم ملك بعد ذلك باألندلس، ومنهم األدارسة أهل اليمن

ومنهم السليمانيون كانوا أمراء مكة، نواباً خللفاء بين العباس، وهم بنو سليمان ابن داود بن احلسن بن 
  .املثىن بن احلسن

وكان : اس على مكة إىل زمن املستعني، مث صارت إىل بين سليمان هذا، قالمل يزل بنو العب: قال يف العرب
وهم بنو أيب هاشم بن حممد بن احلسن بن حممد بن موسى بن . كبريهم حممد بن سليمان، ومنهم اهلواشم

عبد اهللا بن أيب الكرام ابن موسى اجلون بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط، فهؤالء الذين 
  .ت هلم إمارة مكة بعد السليمانيني املتقدم ذكرهمصار

  .وأول من ويل منهم حممد بن جعفر بن أيب هاشم املذكور، وبقيت فيهم
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بنو داود قتادة، وهم بنو قتادة بن إدريس ابن مطاعن بن عبد الكرمي بن : ومنهم بنو قتادة ويقال هلم
 بن عبد اهللا بن احلسن املثىن، ملك مكة من موسى بن موسى بن عبد اهللا بن أيب الكرام ابن موسى اجلون

وبقيت إمارة . يد اهلواشم بعد ما ملك ينبع، والصفراء، واليمن، وبالد جند، وتويف سنة عشر وستمائة
مكة يف عقبة، مث صارت يف بين عجالن بن رميثة بن أيب مني بن أيب سعيد ابن علي بن قتادة، وكانت قد 

حلسن، وآل ابن أخيه رميثة بن حممد بن عجالن إىل سنة مثاين عشرة استقرت آخر األمر يف بين ابنه ا
  .ومثامنائة، واألمر على ذلك

أمراء ينبع من بين احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، مث استقرت إمارة ينبع يف إدريس بن : ومن بين قتادة
  .احلسن بن قتادة، وبين عمه أمحد وجمان

أئمة الزيدية باليمن، وهم بنو القاسم ابن الرسى بن إبراهيم بن ومن بين احلسن بنو الرسى الذين منهم 
طباطبا بن إمساعيل الديباجة ابن إبراهيم النمر ابن عبد اهللا ابن احلسن املثىن، ودارهم صنعاء، وأول من قام 

أيديهم باإلمامة منهم حيىي بن احلسني ابن القاسم الرسى املتقدم ذكره سنة اثنتني ومثانني ومائتني، وبقيت ب
. حىت غلب السليمانيون أمراء مكة عندما أخرجهم اهلواشم منها، مث عادت سنة ثالث وتسعني وسبعمائة

ومن بين احلسن غري تقدم يف الشرق والغرب ما ال يسعنا .ومنهم الصالح بن حيىي بن محزة، مث ابنه النجاح
ار جزء من كل فج، فاملوجود منهم ضبطه، وال يأيت حصره، ومن يدخل يف ديوان األشراف منهم باألمص

األول آل عبدل وهم عبادلة األشراف، منهم حسني بن علي الشريف، ومن : يف احلجاز وجند أربعة بطون
  .البطن الثاين احلرة منهم علي بن احلسني راعي الزمية.يلتحق به من األشراف

  .بيشةومن األشراف آل لؤي أهل احلزمة، واليبس أهل بيشة، وغريهم من أشراف 

  .البطن الثالث بنو جود اهللا، وهم اجلوادا، وهم بادية وحاضرة يف الطائف، وما وااله

والبطن الرابع ذوو حسني، منهم بنو حسني الذين مع ظفري فيما بني جند والعراق، وكبريهم ابن مرشد، 
  .ومن آل مرشد آل مهنا يف مراة، ومنهم آل عفتان، وابن خلف. وهم فخوذ

 أهل قصر الشمس، وجدهم عدامة بن سويري املعروف يف وقت األمام سعود بن عبد ومنهم آل سويري
  .العزيز رمحة اهللا

  .ومن بين حسني احلذيفات من أوالد علي، سكنت بلد الزبري

  .ومنهم حممد وإبراهيم أوالد محد سكنت اجلمعة من جند

  .ز من األحساءومنهم حممد وإبراهيم أبناء عبد اهللا بن موسى بن إبراهيم سكنة املرب

ومن بين حسني آل حسني أهل مفيجر من قرى جند، ومنهم يف األفالج آل بشر، محولة الشيخ عبد العزيز 
سيح آل حامد، ومل يبق يف أيديهم منه : بن بشر، ومن آل حسني آل حامد أهل سيح األفالج، ويقال له
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  .اآلن إال القليل

  .ري درعان الوداعنيومن آل حامد آل درعان أهل األفالج املعروفون غ

ومن بين حسني يف الرياض وضرما آل حممود الرواتع، واحلذيفات، وآل بشر، فهؤالء من بين حسني 
  .بنجد، وممن يدخل يف ديوان األشراف آل سعدون أهل العراق، وعدادهم اآلن يف بين املنتفق

ن حممد الباقر بن علي زين ومن بطون العلويني من بني حسني السبط اجلعافرة، وهم بنو جعفر الصادق اب
العابدين ابن احلسن السبط، وجعفر هذا هو أحد األئمة االثىن عشر عند الذاهبني إىل أن األئمة اثنا عشر 

إماما، تبدأ بعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مث ابنه احلسن رضي اهللا عنه، مث أخوه احلسني رضي اهللا 
، مث جعفر الصادق، مث ابنه موسى الكاظم، مث ابنه علي الرضي، مث عنه، مث ابنه علي السجاد، مث ابنه الباقر

ابنه املتقي، مث ابنه علي التقي، مث ابنه الزكي احلسن، مث ابنه حممد احلجة، ويقال له القائم، وهو الثاين 
  .موسى الكاظم، وحممد الديباجة: عشر، وهم يعتقدون حياته وينتظرون خروجه، كان له من الولد

  .لكاظم ابنه علي الرضي، الذي جعله املأمون ويل عهد باخلالفة، ومات يف حياة املأمونومن ولد ا

  .ومن ولده إمساعيل اإلمام الذي تنسب إليه طائفة اإلمساعيلية بأعمال طرابلس وغريها

ومن اجلعافرة العبيديون، وهم بنو عبيد اهللا املهدي بن حممد احلبيب بن جعفر ابن حممد املكترم بن 
  .يل ابن اإلمام جعفر الصادق املتقدم ذكره، كان له دولة املغرب، مث مبصر، والشامإمساع

ومنهم آل طاهر . وعبد اهللا أول من بويع منهم يف املغرب، وبين مدينة املهدي مبشارف إفريقية وسكنها
فر بن عبد أمراء املدينة النبوية، وهم من ولد زيد الفقيه، من ولد احلسن بن جعفر حجة اهللا، من ولد جع

اهللا بن احلسن السبط، وكانت يف سنة تسع وتسعني وسبعمائة بيد ثابت بن محادة بن قاسم بن مهنا بن 
  .احلسن ابن داود بن عبد اهللا بن طاهر بن حيىي املتقدم ذكره

وبنو احلسني هؤالء من أمراء املدينة، . مث انتقلت بعده يف بين عمه إىل أن صارت يف عزيز بن هيازع
وبقايا بين احلسني منتشرون مع بين عمهم بين . هم كلهم رافضة، إال أم ال جياهرون بذلك خوفاوأتباع

  .احلسن، ومنهم آل براقي شعية، ومسكنهم قرية التويثر من قرى األحساء

وأما بنو جعفر سكان خيرب، فهم من ولد جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وكانت خيرب ذات خنل 
بهم عليها بنو عرتة بن أسد بن ربيعة، ومل يبق بأيديهم إال القليل، وافترقوا بعد ذلك وزروع وأار، فغل

  .منها

  .ومنهم اجلعافرة سكان بلد األحساء، ومن بين جعفر الطيار الطيايرة

أما عقيل بن أيب طالب فمن نسله العداسنة، ومنهم آل عدساين، سكنة األحساء، وممن يلتحق باألشراف 
  .د بالكويت من األحساء انتهى ماذكرناه من نسب قريشأوالد السيد أمح
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  كنانة فيفصل

    

وبنو . بنو ليث، وضمرة، أبناء بكر بن عبد مناف بن كنانة ابن خزمية بن مدركة: ومن بطون كنانة
وبنو فراس بن غنم . وبنو مدجل بن مرة بن عبد مناف بن كنانة املعروفون بالقافة. اهلون، وسائر األحابيش

لبة بن احلارث ابن مالك بن كنانة، وفيهم يقول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لبعض من كان بن ثع
  ".وددت أن يل بألف منكم، سبعة من آل فراس: "معه

ومن بين أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، بنو فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن 
  .احلارث بن ثعلبة بن ذوزان بن أسد

  .منهم نصر بن سيار أمري خراسان: عس بنو حجوان بطن من أسد بن خزمية، قال أبو عبيدومنهم فق

مسي حذملا لكثرة كالمه، ومنهم عبد اهللا بن الزبري : ومن بطون أسد حذمل بن فقعس، قال أبو عبيد
وبنو دثار بطون من أسد بن خزمية، وبنو ولبة بطن من أسد بن خزمية، ومنهم بشر بن حازم . الشاعر
وبنو كاهل . وبنو سعد بطن من أسد بن خزمية، ومنهم سامل بن وابصة، وعتبة بن يزيد الشاعر. الشاعر

بطن من أسد بن خزمية، ومنهم علي بن احلارث، وبنو الكاهلية بطن من أسد ابن خزمية، وبنو الصيداء 
  . إىل جذمية جذميوالنسبة: بطن من أسد بن خزمية، وبنو جذمية بطن من أسد ابن خزمية، قال اجلوهري

عمرو هذا أول من عمل احلديد من : ومن بين أسد، بنو عمرو بطن من أسد بن خزمية، قال أبو عبيد
  .املسيب، ووهب، ومعرض، واللطخ، والقليب، وهاشم، واهلالك: العرب، كان له من الولد

 سعد، :ومن بين مدركة بن إلياس بن مضر، هذيل، وهم بطن من خندف، وكان هلذيل من الولد
  .وخباب، وعمري

ومنهم . طاخبة، ودابغة: ومن هذيل بنو احليان بطن، كان له من الولد: وهرمة بطن، قال يف اية األرب
وبنو صاهلة بطن من هذيل، ومنهم عبد اهللا . وكان شريفا يف قومه: أمامة بن عمري الفقيه، قال أبو عبيد

وبنو صبح بطن من هذيل ابن بين . عليه وسلمبن مسعود رضي اهللا عنه، صاحب رسول اهللا صلى اهللا 
كاهل، ومنهم أبو بكر اهلذيل الصبحي، وبنو متيم بطن من هذيل، وهو متيم بن خفاعة بن عمرية بن 

  .هذيل، ومنهم معاوية بطن، وعوف بطن، واحلارث بطن

عروف يف ومن هذيل بنجد اهلذالن الفخذ امل. وبالد هذيل معروفة باحلجاز، وبقاياهم ا إىل اآلن
الصعران من مطري، ومن هذيل آل عجالن سكان بلد رغبة، والعجالن، وآل عيد سكان بلدة الربة، 

  .واحلجر سكان بلدة مراة وأما قمعة بن إلياس فلم يذكر هلم بقية
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 فصل

عمرو، وإمنا مسي طاخبة ألنه كان هو وأخوه عامر : يف طاخبة بن إلياس وهم بطن من خندف، واسم طاخبة
 هلما يرعياا، فاصطادوا صيدا، فعدت عادية على إبلهما، فقال عامر ألخيه عمرو أتدرك اإلبل أم يف أبل

تطبخ الصيد؟ فقال عمرو بل أطبخ، فلحق عامر اإلبل فجاء ا، فلما راحا على أبيهما أخرباه بشأما، 
 مر، وزيد مناة، وصفية، :ود، فولد لود: أنت طاخبة، فولد لطاخبة: وقال لعمرو. أنت مدركة: فقال لعامر

  .وعمرو، وعبد مناة، والرباب

وكان منازل متيم بأرض جند : فولد ملر متيم وهو متيم بن أد بن طاخبة، والتميم يف اللغة الشدة، قال يف العرب
دائرة على البصرة واليمامة، وممتدة إىل العذيب من أرض الكوفة، مث تفرقوا بعد ذلك يف احلواضر، وورثت 

  .غزية من طيء، وخفاجة من بين عقيل بن كعبمساكنهم 

فولد لزيد مناة مالك، وولد ملالك حنظلة، أبو القبائل . ومن بين متيم زيد مناة بن متيم، وعمرو، واحلارث
  .الكثرية

ومنهم بنو دارم مب مالك بن حنظلة، وهم أشراف بنو متيم، ومنهم عوف وأبو سود، أبناء مالك بن 
يتفرع من حنظلة بطون منهم بنو يربوع بن حنظلة، ومنهم عتاب بن هرمي بن حنظلة، وهم بنو طهية، و

ومنهم معقل بن قيس من رجال أهل الكوفة، وكان مع . رباح بن يربوع، كان من املقدمني عند النعمان
  .علي وهو الذي قتل ابن سامة وسيب منهم

ن حنظلة، ومنهم سجاح بنت أوس، ومن بين يربوع، بنو ثعلبة بن العنرب بن يربوع، وبنو العنرب بطن م
  .ادعت النبوة وحصل بينها وبني مسيلمة الكذاب ماحصل

، وهو اسم أمهم، وبنو ثعلبة بن العنرب بطن من بين "أمحق من دغة: "ومنهم بنو دغة الذي جرى فيها املثل
ومن . لد سليطيربوع، ويقال لبين ثعلبة ولبين عمرو وبين جبري وبين احلارث أمناء يربوع، واحلارث هو و

  .ومن بين احلارث الزبري ابن املاخور السليطي اخلارجي. ولد سليط املساور بن ربابة

     : ومن بين يربوع بنو رباح بطن من حنظلة من سحيم الشاعر القائل

  متى أضع العمامة تعرفوني  ايانابن جال وطالع الث أنا

عرينة هذا يف متيم، وعرينة يف قحطان، وهم من . ومن بين يربوع عرينة، وعرينة ثالثة بطون يف العرب
  .وعرينة بن ثور يف بطون قضاعة. عرينة بن أمنار بن إيراش من كهالن

وكليب هذاهم رهط جرير بن اخلطفي : ومن بين يربوع بنو كليب بطن من حنظلة، قال اجلوهري
  .الشاعر
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طن من يربوع بن حنظلة، وبنو كلفة بطن من حنظلة، وبنو عمرو بطن من حنظلة، ومنهم وبنو غدانة ب
  .قيس بن خفاف الشاعر، وبنو الظليم بطن من حنظلة، وبنو قيس بطن من حنظلة

عبد مشس ومالك، وعوف، وعوانة، : ومن بطون متيم سعد بن زيد بن مناة بن متيم، وله من الولد مخسة
  .وجشم، والسادس كعب

  .والد كعب بن سعد يسمون مقاعسوأ

واألحاذب آل عمرو وعوف يف بين كعب، فمن بين عبد مشس بن سعد، مثيلة بن مرة، صاحب شرطة 
وإلياس بن قتادة حامل الديات يف حرب األزد، وهو ابن أخت األحنف . إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسني

  .بن سعدوعبد العزي بن كعب . وعبد اهللا بن الطيب الشاعر. بن قيس

  .واألحزاب بطن من سعد، وهم ربيعة بن كليب ابن سعد، وبنو األعرج بن كعب بن سعد

وعمرو بن جرموز قاتل الزبري بن . ومن بين األحزاب، حارثة بن قدامة صاحب شرطة علي رضي اهللا عنه
  .العوام

نهم قيس ومن أفخاذ مقاعس احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد، وبنو مشقربن عبيد بن مقاعس، وم
وخالد بن صفوان بن . وعمرو بن األهتم. بن عاصم مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد أهل الوبر

الضحاك ابن قيس : ومن بين عبيد بن مقاعس، أخوه منقر، واألحنف بن قيس وهو.عمرو بن األهتم
  .املشهور باحللم، وفضائله كثرية شهرية

ومنهم عبد اهللا بن الصفار، . رجل العرب، كان بغري وحدهومنهم سالمة بن جندل، وسليك بن سلكة 
  .وعبد اهللا بن أباض الذي تنسب إليه األباضية، فهذه مقاعس ومجاهريها. الذي ينسب إليه الصفرية

  .ومن بين سعد بنو عطارد بن كعب بن سعد، ومنهم كرب بن صفوان بن شجنة صاحب، إفاضة احلاج

  .هم األضبط بن قريع رئيس متيموبين قريع بطن من كعب بن سعد، ومن

وبنو عطارد، وبنو أنف الناقة بطن من قريع بن عوف بن كعب بن سعد وامسه جعفر، يقال لبنيه بنو أنف 
  .الناقة

  .قال أبو عبيدة وهم من أشراف متيم، وقد مدحهم احلطيئة

منهم الزبرقان ومن بطون سعد بنو دلة بن عوف بن كعب بن سعد، و. ومنهم أوس بن املقراء الشاعر
  .بن بدر، وامسه احلصني، وهم بطن عظيم من متيم

ومنهم آل حيمر بن خلف بن دلة، صاحب بردى حمرق، جشم بن عوف ابن كعب بن صعد، يقال 
  .لبنب جشم وعطارد وبين دلة اجلزاع

ن سعد وبنو مالك بن حنظلة بطن، ويقال لبنيه بنو طهية، وطهية أمهم عرفوا ا وهي بنت عبد مشس ب
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  .بن متيم

ويقال إن مالك األمحق بين رزام بطن من حنظلة، ومن ولد حنظلة بن زيد مناة بن متيم، ومنهم عمري بن 
الطائي الذي قتله احلجاج، وبنو يربوع بن مالك ابن حنظلة، ولده رباح بن يربوع، ومنهم عتاب بن 

الذي غلب على الكوفة أيام األشعث، ورقاء الرباحي ويل أصبهان وأحد أجواد اإلسالم، ومطر بن ناجية 
وسحيم بن وائل الشاعر، ويربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، أمهم العدوية، وا 

  .ويقال لبين طهية وبين العدوية اجلمار. يعرفون

 لدارم بن ومن بين طهية بنو الشيطان، ومنهم دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة متيم، فولد
  .عبد اهللا، ومشجاع، وسدوس، وخريي، ونشهل، وجرير، وأبان: مالك

حاجب بن زرارة بن عدس بن عبد اهللا بن دارم، وهو بيت بين متيم، : فمن ولد عبد اهللا بن دارم
ومنهم الفرزدق الشاعر، . وصاحب القوس، وحممد بن عطارد، وهالل بن وكيع بن جماشع بن دارم

أعني بن ضبيعة ابن عقال، واحلباب بن زيد، واحلارث بن شريح بن يزيد، صاحب واألقرع بن حابس، و
  .خراسان

ومنهم خازم . واألصبغ بن نباتة صاحب علي، وشل ابن دارم. والبعيث الشاعر، وامسه خداش بن بشر
  .بن خزمية قائد الرشيد، وعباس بن مسعود الذي مدحه احلطيئة، وكثري عزة الشاعر

  .وذي احلرق بن شريح الشاعر. ان بن دارم، ومنهم سودة بن حبر، كان فارساومن بين دارم أب

وبنو سدوس بطن من دارم، وربيعة بطن من مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة، يقال هلم الربائع، 
ومن ربيعة بن مالك بن .ومنهم أبو هالل اخلارجي، ومنهم بنو علقمة بن عبدة الشاعر، وأخوه شاس

  .احلنتف بن السجف، وحبيش بن مالك، وأمه حطاء، وا يعرفونحنظلة 

  .ومنهم حصني بن منري الذي كان على شرطة عبد اهللا بن زياد

  .ومن بين متيم بنو عدي بن امرئ القيس بن كعب بن زيد مناة بن متيم

 عدي بن ومنهم. وامرؤ القيس هذا الذي مسيت بلد مراة بامسه ؛فهي بلد امرئ القيس هذا، ال الكندي
  .زيد الشاعر

  : ومن بين امرئ القيس هشام الذي كان يهجوه ذو الرمة، وجرير بن اخلطفي، ومن هجاء جرير

 المجد أربعة كبارا بيوت  يممالناسبون إلى ت يعد

 ياراثم حنظلة الخ وسعد  الرباب وآل عمرو يعدون

  عصبن برأسه لوما وعارا  ما المرء شب له بنات إذا



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  99  

  .بنومازن بطن من متيم، ومنهم قطري بن الفجاءة اخلارجي: ومن يبين مالك، بطن عمرو بن متيم

ومن عمرو بن متيم أسيد بن عمرو بن متيم ومنهم أكثم بن صيفي حكيم العرب، وأخوه الربيع بن 
ة رضي اهللا عنها، وأوس بن حجر صيفي، والد حنظلة الكاتب رضي اهللا عنه، ومنهم أبو هالة زوج خدجي

  .األسدي

  .ومن احلارث بن متيم شقرة، ومنهم املسيب بن شريك الفقيه، ونصر بن حرب بن خمرمة

  .شقرة امسه معاوية بن احلارث بن متيم

  .ومن بين مالك بن عمرو بن متيم بنو عيالن بطن

بن أخضر اجلهضمي، وحاجب بن ومن بين عمرو بن متيم مازن بن مالك بن عمرو بن متيم، ومنهم عباد 
  .دينار الذي يعرف حباجب الفيل، ومالك بن الريب الشاعر

ومن بين فجاءة األزارقة، ومسلمة، وأخوه هالل بن أحوز احلبطات، وهم بطن من بين احلارث بن عمرو 
سان ومنهم عباد بن احلصني من فر. بن متيم، ومسوا احلبطات ؛ألن أباهم احلارث أكل طعاما فحبط بطنه

  .العرب، وغيالن، وأسلم، وحرماز من بين عمرو بن متيم

ومن بين متيم املوجودين اليوم من بين سعد بن زيد مناة بن متيم، آل عليان أهل بريدة، الذين منهم 
  .حجيالن

ومن آل عليان السفاد أهلب شقراء، وأهل احلريق، والعناقر أهل القراين، ويقال هلم آل سلوم، والعناقر 
آل عبد الرمحن، وآل عبد : ثية، ويقال هلم آل دمحان، والعناقر أهل ثرمدا، وهم ثالثة فخوذأهل وثي

  .العزيز، وآل ناصر

  .ومن آل عبد الرمحن الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز

ومن بين متيم املشارفة، وهم مجاعة مشرف بن عمرو بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حممد بن علوي بن 
وسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع ابن شل بن شداد بن زهري بن شهاب بن ربيعة وهيب بن قاسم بن م

  .بن أيب مسعود بن مالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد بن مناة بن متيم

وآل مشرف فخوذ، ومن فخوذهم آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي بن حممد بن 
  .حسن، وحسني، وعبد اهللا، وعلي: خ حممد أوالد منهموكان للشي. أمحد بن راشد بن بريد بن مشرف

  .ومن أوالد حسني حسن ابن حسني. فمن أوالد علي آل علي املعروفني يف الرياض

  .ومن أوالد حسن بن حممد الشيخ عبد الرمحن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف

 اللطيف، والشيخ حممد فمن ذرية عبد اللطيف الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف، والشيخ إبراهيم بن عبد
  .بن عبد اللطيف، والشيخ عبد العزيز، والشيخ عمر، والشيخ عبد الرمحن
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  .فهؤالء أبناء الشيخ عبد اللطيف

  .ومنهم أوالد الشيخ إسحاق، ومن آل الشيخ محولة الشيخ صاحل بن عبد العزيز

  .ومنهم عبد اهللا بن إبراهيم ساكن بلدة مراة

  .احلريق، واملشارفة أهل سديرومن فخوذ مشرف املشارفة أهل 

ومنهم آل عبد امللك أهل احلوطة، وأما من يلتحق ذا النسب املطلق عليه اسم الوهبة، فمنهم بنو بريد، 
  .ومن بين بريد آل براك، أهل بريدة، وآل بريد

ومن بطوم الوهبة سكان بلد أوشيقر، وهم من بلد وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن 
يع بن شل بن شداد بن زهري بن شهاب بن ربيعة ابن أيب مسعود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن سن

وهذا النسب . زيد بن مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
د ابن حممد بن منقول من ضبط خبط علماء الوهبة املشهورين، مثل حممد بن منيف القاضي، والشيخ أمح

وقد تفرقوا من بلد . سامل، والشيخ أمحد القصري، والشيخ سليمان بن علي وغريهم من علماء الوهبة
  .أوشيقر، إال القليل

ومن عمود هذا النسب مجيع الوهبة، ومن الوهبة الباقني يف بلد أوشيقر اآلن اخلراشا، وآل جباد، وآل 
ومن املنتقلني من أوشيقر آل بسام . أبا حسني، وغريهمحيىي، وآل جاسر، وآل فايز، وآل نشوان، وآل

  .وأما رشيد بن بسام فرتل مراة، ونسله آل رشيد. أهل عنيزة، ومجيع آل بسام

  .ومن املنتقلني من أرشيقر القضاة املعروفون يف عنيزة وغريها

راين، والوهبة أهل ومن الوهبة آل دحيم محولة حممد بن دحيم يف شقراء، ومن الوهبة آل شيحة أهل الق
  .الوقف

  .ومن الوهبة آل عمر أهل وثيثيا، وآل عمر أهل مراة، وآل فايز أهل وثيثية

ومن الوهبة آل عيدان، وهم من بين زاخر بن حممد بن . ومن الوهبة آل سند أهل القصيم، وأهل وثيثيا
  .علوي بن وهيب

ن حممد ابن علوي بن وهيب، ومنهم ومن عمود هذا النسب املعاضيد من بين معضاد بن ريس بن زاخر ب
  .آل ثاين أمراء قطر، وسائر املعضيد من هذا النسب

ومن بين متيم آل ماضي أهل الروضة، يقال هلم آل راجح، وكان هلم السياسة واإلمارة على أهل الروضة، 
كن بلد وخاله جرب بن سيار سا. وهلم ذكر مجيل، وآل بوسعيد الذين منهم رميزان املشهور، وكان شاعرا

  .القصب

  .ومنهم أبو هالل وآل مزروع
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  .ومن آل مزروع املزاريع أهل األحساء، واملزاريع أهل العارض

  .ومن بين متيم املنعات ومنهم آل عشري، أهل عشرية

ومن متيم آل مفيد، ومن بين متيم الفرحة املعروفون بالفرحة، يف بلد أوشيقر وغريه، ويقال إم من 
  .العناقر، من بين سعد

  .ومن بين متيم املناقري يف سدير، والفقهاء يف بلد ضرما

ومن بين متيم أهل احلوطة بربيك ونعام، وهم أكثر حاضرة متيم، وهو أفخاذ عديدة، واملشهورة منهم آل 
  .حسني وآل مرشد

  .ومن آل حسني آل خريف أهل احللوة، وأهل رغبة، وآل يد يف األحساء

  . الذين منهم الدرابا، وآل دخيل، وآل مدجل، وآل زامل أهل مراةومن آل مرشد آل يوسف أهل ثرمدا،

  .ومن بطون متيم النواصر منهم أهل املذنب، واملشهور منهم العقاال، وآل عبد اجلبار أهل امعة

ومن النواصر آل حصني سكان بلد شقراء، ومن النواصر آل ماجد سكان ثادق، ومنهم احلماضا أهل 
وفون يف قصور ضرما، ويقال إن آل مقبل ليسوا من النواصر، بل هم من آل القصب، وآل مقبل املعر

  .سويدان قحطان، وهذا الذي هو عليه أةهلم وقدماؤهم

ومن بين متيم آل غنام أهل األحساء، .ويقال أيضا إم من أوالد مقبل من احلرقان، من عبيدة واهللا أعلم
  .آل أيب بكر فخذ، وآل مبارك فخذ: وهو فخذان

  .عبد الوهاب، والشيخ حسني صاحب تاريخ جند، وعبد الرمحن: د أيب بكرفأوال

  .فمن أوالد عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن، وهو الذي له العقب

  .ومن آل مبارك الشيخ حممد بن عبد الرمحن، وأوالد أمحد بن عبد العزيز

  . مدينة األحساء، وهم من بين حنظلة بن متيمومن بين متيم آل الشيخ مبارك سكنة اهلفوف،

  .ومن بين متيم يف أحلساء آل مطلق، وآل فريوز، وقد انتقل آل فريوز إىل الكويت

ومن بين متيم آل جعيمان سكان الكويت من األحساء، وآل مانع محولة الشيخ حممد بن مانع، ومنهم آل 
  .رية يف العراق، والبصرة، وجبل طيء غزبة طيءومن متيم بطون كث. سليمان سكان بلد عنيزة من القصيم

  .وقد اختلطت متيم بأهل السواد

  .واجلزائر مل يرد نص قاطع على أم من متيم بن مروان واهللا أعلم

  .ومن متيم آل بوسعيد أهل بلد مسقط عمان، انتهى ما اختصرناه من نسب متيم

 فصل
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  .مزينة نسبوا إىل مزينة بنت كليب بن وبرةو. ومن بين أد بن طاخبة، مزينة بن أد، وضبة بن أد

  .عدي، ومتيم، وثور، وعكل، وصوفة: وهم. ومزينة هم بنو عمرو بن أد، والرباب بن أد بن طاخبة

وهو اللبيط بن الغوث بن أد بن طاخبة وهم أصحاب إجازة احلجيج، وانتقلت منهم إىل بين عطارد بن 
  .متيم

ومل يعقب، . أسعد أم سعيد؟ فقيل سعيد: ل وله املثل الذي فيهسعد وسعيد وباس: ومن بين ضبة أد وهم
إن باسال بن ضبة أبو : فيقال. وحلق باسل بأرض الديلم فتزوج امرأة من أرض العجم، ولدت له الديلم

وهم بنو كنوز بن . فمن بين سعد، ابن منبه بن سعيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بطن.الديلم
وبنو زيد بن كعب بن جبالة بن ذهل بن .  ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبةطعب بن جبالة بن

بنو عائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بطن، ومنهم بنو عبد مناة بن . مالك بن بكر بطن من ضبة
فمن بين كوز املسيب بن زهري بن عمرو، ومن . وبنو ثعلبة بن سعد بن ضبة بطن. بكر بن سعد ابن ضبة

عبد احلارث، وحصني، وعمرو، : وولده.  عمرو، ابن مالك بن زيد بن كعب، كان سيدا مطاعابين
كل هؤالء شريف . وداهم، وذحبة، وعامر، وقبيصة، وحنظلة، وخيار، وحارث، وقيس، وشيبة، ومنذر

 ومن ولد احلصني صرار بن.كان الرئيس إذا غنم اجليش معه أخذ الربع. أخذ املرباع: قد رأس وربع أي

  .زيد الفوارس الرئيس األول، وحملّم بن سويط وتيم الرباب

  .ومن بين زيد الفوارس ابن شربمة القاضي

  .ومن بين عائذة بن مالك شرحاف بن ملثم الذي قتل عمارة بن زياد العبسي

ومنهم عمرية . وعبد اهللا بن علقمة الشاعر اجلاهلي. ومن بين أسيد بن مالك، زيد بن حصني وىل أصبهان
  .اليثريب قاضي البصرة، والذي قتلبن 

  .ومن بين ثعلبة سعد بن منبه بن عاصم بن خليفة بن يعقل الذي قتل بسطام

ابن عمرو بن أد املتقدم ذكره، ومنهم النعمان بن مقرن، ومنهم معقل بن سنان، صاحب : ومن بين مزينة
  .عب رضي اهللا عنه، وجيربومنهم زهري بن أيب سلمى الشاعر، وابناه ك. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ومن مزينة معن بن أوس الشاعر، ومنهم إياس بن معاوية القاضي

ومن مزينة مزينة البطن املعروف يف حرب، ومن مزينة بنو عثمان وعمرو، ويف ذلك يقول زهري بن أيب 
  : سلمى

  متى أدع في أوس وعثمان تأتني

  : إىل أن يقول



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  103  

 مذمالون بعند الجار يوف وهم  هم األسد عند البأس والحشد في القرى

عدي، ومتيم، وثور، وعكل، وإمنا مسيت الرباب؛ ألم حتالفوا فوضعوا أيديهم يف حفنة : والرباب وهم
  .فيها رب

  .فمن بين عدي الرباب غيالن ذو الرمة الشاعر، وهو غيالن بن عقبة

  .ومن بين متيم الرباب عمرو بن جلأ الشاعر، الذي كان يهاجي جرير ابن اخلطفي

  .ومن بين عكل الرباب النمر الشاعر

ومن بين الغوث صوفة، وهم بنو الغوث بن مراد بن أد بن .ومن بين ثور الرباب سفيان الثوري الفقيه
ه عبد اهللا الذي يقال له شرحبيل طاخبة، وفيهم كانت اإلجازة، ومن بين الغوث شرحبيل ابن السمط وامس

  .بن حسنة، انتهى نسب إلياس ابن مضر

 فصل

  .ومن بطون مضر قيس عيالن، وليس يف العرب عيالن بالعني املهملة غريه

  .قيس بن عيالن، وامسه إلياس بن مضر بن نزار: وهو

خصفه أم : لربقال الكليب وابن عبد ا. خصفه، وسعد، وعمرو: كان لقيس من الولد: قال أبو عبيد
  .عكرمة بن قيس ال ابنه

  .وقد جعل اهللا يف قيس من الكثرة أمرا عظيما لكثرة بطوا: قال صاحب محاة

  .ومن بين قيس عيالن، بنو فهم، وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن

وفضله أم حضروا فتح مصر واختطوا ا، وإليهم ينسب اإلمام الليثي بن سعد الفهمي، : وذكر القاضي
  .أشهر من أن يذكر

  .بنو طرود، وهم بنو طرود بن سعد بن فهم، ومنهم أعشى طرود الشاعر. ومن بين فهم

ومنهم بإفريقية من بالد : قال. وهم بطن متسع، كانوا بأرض جند وليس منهم اآلن ا أحد: قال يف العرب
  .املغرب حي، ويرتلون ويظعنون مع سليم، ورباح

وهم بطن متسع كثري الشعوب : قال يف العرب. غطفان بن سعد بن قيس عيالن: ومن بطون قيس عيالن
وكانت منازهلم مما بلى وادي القرى، وجبلي أجا وسلمى، مث تفرقوا يف الفتوحات : قال. والبطون

ومن أشرفهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان . اإلسالمية، واستولت على مواطنهم هناك قبائل طيء
  .ث بن غظفان، ومنهم هرم بن سنان الذي مدحه زهري ابن أيب سلمىابن بغيض بن ري



املغريي-املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب  104  

ومنهم بنو عيسى بن بغيض، وذبيان بن بغيض الذي وقع بينهم احلرب العظيم بسبب فرس قيس بن زهري، 
  .صاحب الفرس املعروف بداحس، الذي جرى مع الغرباء وكانت بسببه احلرب

قال يف أحياء رغبة . وليس منهم بنجد اآلن أحد:  العربومنهم عنترة العبسي املعروف بالشجاعة، قال يف
وذبيان بن : باملغرب من ينسبون إىل عبس، فال أدري أهو عبس هذا أم عبس آخر من رغبة ذبيان؟ قال

وهم بطن من : قال. سعد، وفزارة، وهاربة: كان له من الولد: قال أبو عبيد. بغيض بن ريث بن غطفان
إن الشرارات من بقايا عبس، ويقال : ويقال. بين يشكر وسلمان يف بين عبسبين ثعلبة بن سعد، وعامر يف

  .من بقاياها اهلدابون املعروفون يف بين عبد اهللا

  .فهؤالء بنو ذبيان. مرة، وتغلبة، وفزارة: كان له من الولد: وقال يف العرب

  : مازن، وعدي، وفيهم يقول شاعرهم: ومن بين ذبيان فزارة، كان له من الولد

  فزارة قيس حسب قيس نضالها  ميهبيت العز والعز ف فزارة

 اهلقيس في القديم رجال بناه  لها العزة القسعاء والحسب الذي

ونزلت طيء يف . كانت منازل فزارة بنجد، ووادي القرى، ومل يبق منهم بنجد اآلن أحد: قال يف العرب
. وقد أخربين خمربون من أهل برقة بعدة من قبائلهم. وبأرض برقة إىل طرابلس منهم قبائل: قال. منازهلم

، والعقيبات، صبح، وذو نفر، وكثري منهم أوالد حممد، واجلماعة، واحلساسنة، والشعوب: وهم
والعواسي، والعالوي، والغشامشة، والقبوس، واللواحق، واملساورة، واملعاميري، واملواحد، واملوارس، 

  .والنماسة

ومنهم مجاعة يف املعقل باملغرب . وبإفريقية واملغرب منهم أحياء كثرية، اختلطوا مع أهله: قال يف العرب
وقد جاءت طائفة منهم من .  قريتان داخلتان يف الصحراءاألقصى، ومنهم طائفة ببالد لعى، وواكلة، ومها

  .ونزلت بأطراف البهنساء مما يلي اجلزيرة. برقة، وما يليها إىل الديار املصرية

  .وم يعرف خراب فزارة من بالد القليوبية: قال احلمداين

  .بنو مازن، ومساكنهم القليوبية من الديار املصرية: ومن بين فزارة

  : ثالث فوائدق اهللا إليه وتليه هذا آخر ما وف
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  ثالث فوائد

  الفائدة األولى

بيان تفريع أفخاذ الوهبة الذين منهم آل ثاين حكام قطر، والتعريف ببطوم بقلم العامل املؤرخ الشيخ 
  .إبراهيم بن صاحل بن عيسى

 بن أن مجيع قبيلة الوهبة جيتمعون يف حممد بن علوي بن وهيب وحممد: قال رمحه اهللا إن معرفيت يف ذلك
  .علوي هو اجلد اجلامع لبطوم

زاخر، وحممد بن حممد املسمى باسم أبيه ؛ألن أباه ملا توىف : فمحمد بن علوي املذكور له ولدان، ومها
  .كان حممد بن حممد يف بطن أمه، فلما ولد مسي حممدا على اسم أبيه

، وآل ريس، وآل بسام بن فأما الزاخر فيجتمع فيه آل بسام بن منيف، وآل بسام بن عساكر، وآل راجح
  .عقبة، واملشارفة، والريايسة

احلصانا، واخلراشا : واملعروف اآلن من آل بسام بن منيف بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر
املعروفون يف أوشيقر، وآل بسام الذين يف زبيقة من بالد اخلرج، وآل القاضي العروفون يف عنيزة، وآل 

قر، وبنو عمهم آل حسن الذين يف الزبري املعروفون بالوناسا، وهم غري آل حسن بن حسن الذين يف أوشي
  .مقبل الذين يف امعة وحرمة

وأما آل بسام بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر، فاملعروف منهم اآلن آل مقبل يف أوشيقر، 
هم أبو عبد العزيز بن حممد بن وآل ضويان بن مقبل ؛ألن ضويان لقب على حممد بن علي بن مقبل، و

  .علي املذكور

وآل حسن ابن مقبل املعروفون يف امعة . ومنهم آل عثيمني بن مقبل املعروفون يف شقرا والقراين وعنيزة
  .وحرمة

ومن آل بسام بن عساكر آل فارس بن بسام الذين يف التومي وحرمة، ومنهم آل مريد بن عمر، ومنهم آل 
  .ويف أوشيقرابن عمر يف أثيثية، 

ومنهم آل أيب منى املعروفون يف رويضة اخليس، ومنهم آل صقية أهل حليفة ودقلة، ومنهم آل صقية 
  .املعروفون يف بريدة، وصبيح، والنبهانية
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وأما آل عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر فاملعروف منهم اآلن آل يوسف بن علي بن أمحد بن 
وشيقر، ويف العيون من بلدان القصيم، وآل عنيق يف التومي، وآل علي بن ريس بن راجح بن عساكر يف أ

موسى بن عنيق يف شقرا، ومنهم حممد بن دحيم املعروف، ومنهم املشاهدة يف أثيثية، ومنهم آل دحبان يف 
  .سدير، وفيس الزبري

وآل . لقصبومن آل عساكر املذكورين، آل سعيد بن ريس، وهم احلسانا املعروفون يف شقرا، ويف ا
  .معيوف يف جالجل، ويف روضة سدير، وهم أوالد حممد بن سعيد بن ريس، وهو امللقب مبعيوف

ومنهم آل جبيل يف ملهم، وأمل آل راجح بن راجح بن عساكر بن بسام ابن عقبة بن ريس بن زاخر، 
وآل عثمان . يقرفاملعروف منهم اليوم آل جاسر بن حممد بن جاسر البجادي املعروفون يف شقرا، ويف أوش

وآل خلف بن ناصر . بن حممد بن ناصر البجادي املعروفون يف أوشيقر، وآل قهيدان املعروفون يف أوشيقر
البجادي املعروفون يف أوشيقر، وآل عتيق املعروفون يف القصب، ويف الزبري، وآل غمالس بن حجي بن 

أن آل بسام بن عساكر، وآل عساكر وآل : واملعروف اليوم عند أهل أوشيقر.عقبة املعروفون يف الزبري
  .الرواجح: راجح كلهم يقال هلم

وأما آل بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر فاملعروف منهم اليوم آل بسام املعروفون يف القصيم يف عنيزة، 
  .ومنهم آل فريوز بن حممد بن بسام، ومنهم آل فريوز يف بريدة. وآل بسام يف أوشيقر، ويف الدرعية

ملشارفة أوالد مشرف بن عمر بن معاضد بن ريس بن زاخر، فمنهم آل الشيخ املعروفون يف وأما ا
  .وآل رشيد وآل مهنا يف احلريق، واجلريفة والنشوان. الرياض، وأطوار

وآل عبد الوهاب بن فياض، وآل عبد الوهاب يف أوشيقر، وآل سعيد املعروفون يف اجلهرا، ومنهم عبد 
  .احلُر يف أوشيقراهللا بن سعيد املعروف ب

  .والربادي أهل خب الربيدي من خبوب بريدة. ومن املشارفة آل مغامس أهل اخلطامة، والنغيمش

ومنهم آل خليفة أهل الشنانة، وآل خليفة بن عقيل، أهل قصر بن عقيل املعروف بالقرب من الرس، وآل 
 أوشيقر، وآل شايع احلريقي يف عيدان يف بريدة، ويف احلسا والفاخري املعروف يف التومي واحلراقا يف

  .شقرا

  .وأما معضاد بن ريس بن زاخر، فاملعروف اآلن أن ممن ينتسب إليه، آل ثاين املعروفون يف قطر

وأما الريايسة أوالد ريس بن زاخر فمنهم آل ريس املعروفون يف متري، ويف بلدان سدير، لكل بطن من 
  .بطون أوالد زاخر املذكورين

ون يف عنيزة الذين منهم اخلروب، فبعض النسابني يذكر أم من املشارفة، وبعضهم وأما شبل املعروف
  .إم من الرواجح، وكذلك آل عمرية يف سدير: يقول
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  .وآل شبل املذكورون غري آل شبل املعروفني أيضاً يف عنيزة الذين منهم الشبايل فإم من العناقر

إم آل منيف ابن عساكر بن بسام بن عقبة، :  يقولوأما آل منيف املعروفون يف حوطة سدير، فبعضهم
  .وبعضهم يقول إم من آل حممد واهللا أعلم

  .وأما آل حممد بن حممد بن علوي بن وهيب فهو جد آل حممد، واحلراقا

واملعروف اليوم من آل حممد آل عبد اجلبار بن شبانة، وبنو عمهم آل شبانة يف امعة، وآل بن ناصر، 
 أوشيقر، ويف امعة، وكذلك آل ابن ناصر يف عنيزة، ومنهم عبد اهللا بن عبد العزيز بن والشباالت يف
  .وآل سند يف أوشيقر ويف أوثيثية، وامعة، وعنيزة. ناصر املعروف

وآل خريف بن عبد اهللا بن شبانة منهم صاحل بن إبراهيم بن مانع بن خريف يف شقرا، وآل خريف يف 
  . بن عبد اهللا بن شبانة املعروف بالرقراق يف بلد شقرا، ويف احلساءجالجل، ومنهم أوالد حممد

ومنهم القصارى . وآلل شبانة املذكورين أطراف يلتحقون م، وهم أوالد شبانة بن حممد أيب مسند
  .املعروفون يف أوشيقر، والداهنة، والزبري

  .صيعةومن آل حممد بن حممد املذكورين، الشبارمة أهل مسريا، والذين يف الق

ومنهم آل أيب حسني . والسواكت يف الزلفى، ومنهم يف عنيزة ويف الكويت. وآل ضبيب يف جنوبية سدير
  .بن شربمة يف أوشيقر، ويف سدير، والزبري

ومن الشبارمة املذكورين آل . ومنهم آل مانع بن شربمة يف أوشيقر، ويف شقرا، ويف عنيزة، ويف احلسا
ومنهم آل هليب بن . يف أوشيقر، ويف شقرا، والقراين، وثرمدا، وعنيزةشيحة بن شربمة، ومنهم آل شيحة 

شيحة وهم آل هليب يف أوشيقر، وآل محيد يف أوشيقر، وآل سلوم يف عنيزة، وآل شيحة يف شقرا، 
  .وآل حممد بن منصور بن هليب يف أوشيقر، وآل أبو محيد يف أوشيقر. والدوادي

. هم راشد بن سلمان بن سبهني املعروف بأيب رقية، يف بريدةومن آل شيحة آل سبهني يف القراين، ومن

ولكل بطن من بطون آل حممد املذكورين، أطراف يلتحقون م، ومنهم البجاد يف أوشيقر، وآل دريفيس 
  .يف أوثيثية، وآل سعد يف القصب

ابن أخية يف و. حممد بن عبد اهللا بن خريف يف رعبة، هو وأوالده: وأما اخلرفان فاملعروف منهم اليوم
  .الربة

  .وعيال اخلرايف يف عنيزة، وحسن اخلرايف يف الكويت، واهللا أعلم

هذا ما وجدته هنا من نسب الوهبة من إمالء العالمة املؤرخ، الشيخ إبراهيم ابن صاحل بن عيسى 
ومل األوشيقري، املتوىف يف عنيزة سنة ثالث وأربعني وثالمثائة وألف من اهلجرة، ونقلته من خط سقيم، 
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أجد نسخة أخرى للمقابلة والتصحيح، ولكن ملسيس احلاجة ملعرفة ما تضمنته هذه األوراق أسرعنا يف 
  .نشرها، راجني أن تكون غري مشكلة على أهل املعرفة حبول اهللا وقوته

  الفائدة الثانية

    : يسى أما بعداحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، قال العالمة املؤرخ إبراهيم ابن صاحل بن ع

  .فهذا بيان معرفة أوالد إبراهيم بن مانع بن إبراهيم بن محدان بن حممد بن مانع بن شربمة الوهييب التميمي

  .اثنان حممد، وإبراهيم املسمى باسم أبيه ؛ألن أباه تويف وهو يف بطن أمه: مل من الولد

  .بد الكرمي، وعبد العزيز امللقب بقريععبد اهللا، وع: فأما حممد بن إبراهيم فله ثالثة من الولد، وهم

فأما عبد اهللا فتوىف يف بلد أوشيقر يف اخلامس عشر من ذي احلجة سنة مثان وأربعني ومائتني وألف، وله 
وتويف . الشيخ حممد ساكن بلد عنيزة، ومحد ساكن بلد شقرا، وتويف محد يف شقرا وليس له عقب: ولدان

تاسع عشر من مجادي اآلخرة سنة إحدى وتسعني ومائتني وألف وله الشيخ حممد يف عنيزة ليلة األحد ال
عدة أوالد منهم الشيخ عبد الرمحن تويف يف األحساء يف ربيع األول سنة سبع ومثانني ومائتني وألف 

 من صفر سنة ثالث وستني ومائتني 29وانقطع عقبه، ومنهم الشيخ عبد العزيز كانت والدته ليلة االثنني 
لقضاء يف عنيزة وتويف فيها يف السابع والعشرين من مجادى األوىل سنة سبع وثالمثائة وألف، وتوىل ا

  : وألف، وملا مات رثاه أحد تالمذته بقوله

 عدامملها تنهل منها ال فدأبا  عالكرى ناء عن العين شاس لذيذ

 عاقب نسم على القل تناوله  ورىعليل أو سليم من ال كحال

 عالقد بيد وبحل تضمنه  قيل بحر العلم والجود قد ثوى لئن

  إمام الهدى في المكرمات يسارع  التقى عبد العزيز بن مانع حليف

 ارعأخو ثقة في النقل والقول ب  ققحن ومقعليم مت إمام

 عه واسندا معلم ب يحيره  هالمسمع الحبر اللبيب ك إذا

  : ومنها

  لديه استوى فيها وضيع ورافع  اهبالحق المبين جميع قضايا

  : ومنها

 عاملما يحكم مطيع وس فكل  ىله األحبار بالعلم والتق أقرت

 في أمرهم منه واقع وعارضهم  مالحكم أعيا كل قاٍض وعال إذا
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 له نور من الحق ساطع يضيء  وجدت له فصال لدى الشيخ قاطعا

  .إىل آخر القصيدة املفيدة

  .وله عدة أوالد ذكور ماتوا، ومل يبق منهم إال حممد

ومنهم عبد اهللا بن اليخ حممد وهو اآلن . وهم عبد العزيز، وعبد الرمحن، وأمحد: وحملمد ثالثة أوالد ذكور
 عنيزة حنو عشر سنني بعد وفاة وقد توىل قضاء. يف عنيزة مث مات بعد ذلك سنة ستني ةثلثمائة وألف

القاضي صاحل بن عثمان القاضي، الذي توىل قضاء عنيزة قريباً من سبع وعشرين سنة وهذا القاضي أعطاه 
  .اهللا علما وحلما وكرما، وهو أحد تالمذة الشيخ عبد العزيز بن حممد املانع األذكياء احملصلني

فهؤالء أوالد عبد اهللا بن حممد بن .  وليس هلم عقبوللشيخ حممد عدة أوالد غري من ذكرنا، وقد ماتوا
  .إبراهيم بن مانع

: وله ولدان. وأما أخوه عبد الكرمي بن حممد بن إبراهيم بن مانع فله ولد امسه عبد اهللا وقد مات عبد اهللا

  .صاحل وعبد العزيز

 وقت كتابة هذا أي"فأما صاحل فمات يف األحساء ومل يعقب، وأما عبد العزيز فهو اآلن يف أوشيقر 
  .ولكنه مات" النسب

وأما أخوه الثاين عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن مانع امللقب بقريع فهو ساكن يف بلد شقرا، وأوالده 
  .عبد اهللا، وإبراهيم، وسعد: ثالثة

 عبد احملسن، وعبد العزيز، وقد مات عبد احملسن يف األحساء وليس له: فأما عبد اهللا فله ولدان ومها

  .ومات عبد العزيز يف شقرا ومل خيلف إال بنتا. عقب

وأما إبراهيم بن عبد العزيز فقد تزوج عائشة بنت عبد الرمحن بن مانع يف األحساء ومات يف األحساء 
  .ومل خيلف إال إناثا

  .وأما سعد بن عبد العزيز، فله ولد امسه فهد يف األحساء وال أعلم اليوم من ذريته غريه

  .حممد بن إبراهيم بن مانع بن إبراهيم بن محدان بن حممد بن مانعفهؤالء أوالد 

وهم محد، وحممد : وأما أخو حممد املذكور فهو إبراهيم بن إبراهيم املسمى باسم أبيه وأوالده مخسة
  .امللقب بالعود، وعبد العزيز، وسليمان، وعبد الكرمي

ا ساكنان يف عنيزة وعبد اهللا امللقب بعريج، وهو إبراهيم، وحممد ومه: فأما محد بن إبراهيم فله ثالثة أوالد
  .يف أوشيقر

أي "وأما حممد امللقب بالعود فله ولد امسه سليمان، ومات سليمان، وله ولد امسه إبراهيم، وهم اآلن 
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وأما عبد العزيز وسليمان فليس هلما عقب، .يف بلد اجلهرا من أعمال الكويت" وقت تدوين هذا النسب
  .كرمي بن إبراهيم فسكن شقرا ومات، وله ولد يف شقرا امسه حممد امللقب بأخيناوأما عبد ال

إبراهيم بن مانع بن إبراهيم بن محدان بن حممد بن مانع بن شربمة : فهؤالء أوالد إبراهيم املسمى باسم أبيه
بالديار النجدية، الوهييب التميمي انتهى ما ذكره العالمة احملقق الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى املشهور 

وقد أدرجنا هنا بعض الكلمات لزيادة التبيني . مبعرفة األنساب فصار املرجع إليه فيها عند االشتباه
  .والتوضيح وذلك لبعد العهد بني الكتابة السابقة والالحقة وصلى اهللا على حممد وآله وسلم

  الفائدة الثالثة

زاخر، وحممد، مسي حممد باسم : اعلم أن الوهبة جيمعهم حممد بن علوي بن وهيب، وكان له ولدان مها
أبيه ؛ألن أباه مات وهو محل فسمي باسم أبيه، فزاخر ابن حممد بن علوي جد آل بسام بن منيف، وآل 

  .بسام بن عساكر، وآل بسام بن عقبة، وآل مشرف، والريايسة وآل راجح

وآل مانع منهم حممد بن مانع العامل . حممد بن علوي، فهو جد آل خرفان والشبارمةوأما حممد بن 
وقد أفىت يف فتوى . قلت وهذا له ذكر يف جمموع املنقور وهو يف زمن الشيخ سليمان بن علي. املشهور

  .مشهورة عليها وافقه سليمان علي، جد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ا ه

وممن يلتحق بآل ابن ناصر آل عيدان، ومنهم آل أيب حسن، وآل . ن ناصرومن آل حممد شبانة جد آل اب
  .واهللا أعلم. شيحة، وآل هليب، والقصاري، وآل مسند

بقلم حممد بن عبد . هذا ما نقلته من خط من نقله من خط الشيخ املؤرخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى ا ه
  .العزيز بن مانع وصلى اهللا على حممد وآله وسلم

هذا آخر ما وجدناه من هذا املؤلف املفيد، : فقري إىل اهللا سبحانه حممد بن عبد العزيز بن مانعيقول ال
والظاهر من صنيعه أنه مل يتمه، ولكن ما ذكرناه مفيد غاية اإلفادة، وقد رأينا أن نلحق به كاخلامتة له 

وىف يف عنيزة سنة ثالث ثالث فوائد، من تأليف العالمة املؤرخ الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى املت
وأربعني وثالمثائة وألف إحدامها يف ذكر أفخاذ الوهبة، وتفرقهم يف البلدان، الذين منهم املعاضيد عشرية 

. الشيخ علي آل ثاين طابع الكتاب، والثانية يف ذكر فخذ الوهبة وهو يف بيان أوالد إبراهيم ابن املانع

  .لوي بن وهيبوالثالثة فيمن جيمع الوهبة، وهو حممد بن ع

  .واحلمد هللا أوال وآخراً، وصالة وسالما على نبيه املصطفى، وآله إىل يوم الدين
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