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  دمة المؤلف قم

  الرمحن الرحيم بسم اهللا

احلمد هللا الذي جعل للعرب بالنسب احملمدي منتمى تنعقد على فضله اخلناصر، وأيد عزهم بأعز مليك، 
وأعز جانبهم بأعز ناصر، وخصهم من كثرة القبائل مبا يقفون عده العاد، ويعترف بالعجز عن حصره 

  .لوغ درجته قاصراحلاصر، وأناهلم من الشرف الباذخ ما ال متتد إليه يد أحد من األمم، فكل مدع عن ب

أمحده على أن رفع عماد بيت النسب البارزي وأعلى درجه، ومد أطناب ممادحه يف اآلفاق وأطاب 
بالذكر اجلميل أرجه؛ وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة يشيع يف القبائل ذكرها، 

بده ورسوله أفضل نيب زكا أصالً ويضوع يف كل ناٍد من أندية األحياء نشرها؛ وأشهد أن سيدنا حممداً ع
وطاب أرومة، وأكرم رسول شرف عنصراً وكرم جرثومة؛ صلى اهللا على آله وصحبه الذين مسوا 

  .بانتسام إىل شريف نسبه، ودخلوا يف زمرته الفاخرة فاندرجت أحسام يف كرمي حسبه

ل جانبه، وسكن لقلة معانيه بعد وبعد، فلما كان العلم بقبائل العرب من الزم كتابة اإلنشاء الذي أُمه
اية األرب، يف معرفة "احلركة ضاربه، ورفض تداوله حىت قل معانيه وعز طالبه؛ وكان كتايب املسمى 

قد احتوى من ذكر القبائل على اجلم الغفري، وطمع يف االستكثار فلم يكتف من ذكر " قبائل العرب
يه ما أخىن عليها الزمان، وجهل حاهلا اآلن يف الوجود الشعوب باليسري؛ إال أن من القبائل املذكورة ف

والعدم فلم تعرف هلا أرض ومل يوقف هلا على مكان؛ مع أن القدر الذي حيتاج كاتب اإلنشاء منه إىل 
األخذ بتفصيله، ويضطر إىل معرفة تفريعه وتأصيله؛ من يضمه نطاق الديار املصرية من عربان الزمان، 

طاا أو تدعو احلاجة إىل خطابه يف حني أو أوان؛ مع من يتعلق بأذيال ومن يكاتب على أبواب سل
  .قبائلهم ممن مل يبلغ رتبة اخلطاب، أو ينتمي إليهم مبحالفة أو يعتزي إىل قبيلتهم بعالقة سبب من األسباب

ألصيلي وكان املقر األشرف العايل املولوي القاضوي الكبريي النظامي املدبري السفريي اليميين املشريي ا
نظام امللك جني السلطنة، لسان اململكة، مالك زمام األدب، جامع أشتات :العريقي الكفيلي الناصري

الفضائل أبو املعايل حممد اجلهين البارزي الشافعي املؤيدي، صاحب دواوين اإلنشاء الشريف باملمالك 
فوق رتبته فتعاىل نسباً وزاد يف ارتقائه، اإلسالمية، مجل اهللا الوجود ببقائه، وأدام علوه وال رتبة يف الرياسة 

قد أُلقي إليه من املمالك اإلسالمية مقاليدها، ودانت لسورة كتبه األقطار املتقاصية قريبها وبعيدها؛ 
وصرفت بتصاريف أقالمه أمور الدولة فجرت ا على السداد، ونفذت بتنفيذه أمورها فأربت مقاصدها 

  .واحلمد هللا على املراد
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  عليه كما دارت على قُطبها الرحى  اداره ُأمور الملك َأضحى موإن

وكنت ممن عمه فضله، وغمره غيثه اهلامع ووبله؛ ووجل محاه املنيع فاحتمى، ونزل بساحة بابه العايل فبات 
منه يف أعز محى، ما أمتين بائقة احتياج إال قمعها، وال عرتين كارثة احتياج إال ردعها ؛ وال سامين الدهر 

ربت يدي إال أغناها، وال قصدت أدىن ضيماً إال كبحه، وال أغلق عين الزمان باب خري إال فتحه؛ وال ت
وال استعنت جباهه من حر ضنك إال كان يل خري مقيل، وال لُذت جبنابه من هجري : رتبة إال بلغ يب أعياها

  : ضر إال أويت منه إىل ظل ظليل

 وائهفالبحر من أن واستَسقه  ِبتْ جاره فالعيشُ تحت ظالله

وكانت خزانته العالية عمرها اهللا تعاىل بدوام أيامه، وأراه من حماسن مجعها يف اليقظة ما ميتنع أن يراه 
القاضي الفاضل يف منامه؛ قد سعدت بإسعاد جدوده، وخصت من نفائس التأليف بكل نفيس ال سيما 

 من االنتساب إىل مصنفات آبائه وجدوده؛ مع اشتماله من شريف النسب على الصفقة الراحبة، ومتسكه
  : العرب العاربة من بين قحطان بالكفة الراجحة

  تُحاول ثأراً عند بعض الكواكِب  امتمادت في العلّو كأن معاٍل

    

أحببت أن أخدم جانب عالها مبختصر من ذكر قبائل العرب املنتظم يف سلك الزمان اآلن وجودهم، 
واحمليطة بعنق اآلفاق يف هذا العصر عقودهم؛ مصدراً له بذكر طرف من أنساب األمم ليتم بذلك منه 

ض؛ ذاكراً كل الغرض، واصالً نسب كل أمة منها بعمود النسب احملمدي ليعلم اتصال األمم بعضها ببع
قبيلة وما فوقها من الشعوب، وما يتفرع منها من العمائر والبطون واألفخاذ على اختالف األصناف 

والضروب؛ ذاكراً مقر كل قبيلة منها يف القدمي واحلديث، مستنداً يف ذلك إىل ما تضمنته كتب األنساب 
كان منها من صحايب مذكور، أو والتاريخ وكتب أمساء رجال احلديث؛ مورداً يف خالل كل قبيلة من 

شاعر جميد أو فارس مشهور؛ ليكون بانتسابه إليه كالغرة يف وجه كتبه، ويدخر خبزانته السعيدة ليكون 
كلمة باقية يف عقبه؛ على أين يف ذلك كنافل التمر إىل هجر، وممد البحر بباللة القطر ورشح احلجر؛ إذ 

 يف معرفة األنساب هو واسطة عقدها الثمني، وجهينة -امه خلد اهللا تعاىل أي-كان املقر املشار إليه
واهللا تعاىل " قالئد اجلمان، يف التعريف بقبائل عرب الزمان: "أخبارها وعبد جهينة اخلرب اليقني؛ ومسيته

وقد رتبته على مقدمة . يقرنه بالتوفيق يف مجع مقاصده، ويورده موارد القبول يف بدو األمر وعائده
  .ومقصد وخامتة

الفصل :  املقدمة يف ذكر أمور يحتاج إليها يف علم األنساب، ومعرفة القبائل وفيها مخسة فصول-1
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  .يف فضل علم األنساب ومسيس احلاجة إليه: األول

  .يف بيان من يقع عليه اسم العرب، وذكر أنواعهم وما ينخرط يف سلك ذلك: الفصل الثاين

  .يلتحق بذلكيف معرفة طبقات األنساب، وما : الفصل الثالث

  .يف ذكر مساكن العرب القدمية اليت منها درجوا إىل سائر األقطار: الفصل الرابع

  .يف ذكر أمور حيتاج إليها الناظر يف علم األنساب: الفصل اخلامس

يف ذكر عمود النسب النبوي، : الفصل األول:  املقصد يف معرفة تفاصيل أنساب القبائل وفيه فصالن-2
  .صالة والسالم، وما يتفرع عنه من األنسابعلى صاحبه أفضل ال

  .يف ذكر تفاصيل القبائل، وما يتيسر ذكره من مساكنهم اآلن: الفصل الثاين

اخلامتة يف ذكر نبذة من أوصاف املقر األشرف الناصري املؤلف له هذا الكتاب، ومناقبه، ونبذة من سريته 
  .الغراء



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  5  

 

  ومعرفة القبائل  ألنسابفي ذكر أمور يحتاج إليها في علم ا  المقدمة

  وفيها مخسة فصول 

  فضل علم األنسابفي الفصل األول 

وفائدته ومسيس احلاجة إليه ال خفاء أن معرفة األنساب من األمور املطلوبة، واملعارف املندوبة؛ ملا يترتب 
العلم : امنه: فقد وردت الشريعة باعتبارها يف مواضع. عليها من األحكام الشرعية، واملعارف الدينية

بنسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه النيب القرشي اهلامشي الذي كان مبكة وهاجر منها إىل املدينة وتويف 
  .ودفن ا، فإنه ال بد لصحة اإلميان من معرفة ذلك، وال يعذر مسلم يف اجلهل به وناهيك بذلك

وإىل ذلك . ينسب إىل سوى أجدادهالتعارف بني الناس حىت ال يعتزي أحد إىل غري أبيه، وال : ومنها
ولوال . "يأيها الناس إنا خلقناكُم من ذَكر وأُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا": اإلشارة بقوله تعاىل

  .معرفة األنساب لفات إدراك ذلك وتعذر الوصول إليه

 األحكام السلطانية فقد حكى املاوردي يف. اعتبار النسب يف اإلمامة اليت هي الزعامة العظمى: ومنها
فقد ثبت أن . فجوزها يف مجيع الناس. وال اعتبار بضرار حيث: اإلمجاع على كون اإلمام قرشياً، مث قال

فإن مل يوجد قرشي اعترب كون : قال أصحابنا الشافعية. األئمة من قريش: النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
 اعترب كونه من بين إمساعيل عليه السالم، فإن تعذر اعترب اإلمام كنانياً من بين كنانة من خزمية، فإن تعذر

كونه من بين إسحاق عليه السالم، فإن تعذر اعترب كونه من جرهم، لشرفهم بصهارة إمساعيل عليه 
  .السالم، بل قد نصوا أن اهلامشي أوىل باإلمامة من غريه من قريش

ى اليت ا عموم صالح األمة، ومحاية البيضة، فلوال املعرفة بعلم النسب لفات وتعذر حكم اإلمامة العظم
  .وكف الفتنة، وغري ذلك من املصاحل

اعتبار النسب يف كفاءة الزوج للزوجة عند الشافعي رضي اهللا عنه، حىت ال يكافئ اهلامشية : ومنها
ية واملطّلبية غريها من قريش، وال يكافئ القرشية غريها من العرب ممن ليس بقرشي، وال يكافئ الكنان

  .غريها من العرب ممن ليس بكناين وال قرشي على األصح

    

فإذا مل يعرف النسب تعذرت هذه . أصحهما االعتبار: ويف اعتبار النسب يف العجمي أيضاً وجهان
  .األحكام
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: مراعاة النسب الشريف يف املرأة املنكوحة، فقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: منها

فراعى صلى اهللا عليه وسلم يف املرأة احلسب، وهو " لدينها، وحسبها، وماهلا، ومجاهلا: رأة ألربعتنكح امل"
  .شرف اآلباء

جريان الرق على العرب يف أحد قويل الشافعي رضي اهللا عنه وموافقيه، فإذا مل يعرف النسب : ومنها
  .تعذر ذلك، إىل غري ذلك من األحكام اجلارية هذا ارى

نه قد ذهب كثري من أئمة احملدثني والفقهاء، كالبخاري، إىل جواز الرفع يف األنساب احتجاجاً مث ليعلم أ
بعمل السلف، فقد كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف علم األنساب يف املقام األرفع واجلانب 

  .األعلى، وذلك أذل دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجاللة قدره

كان أبو بكر رضي اهللا عنه : ان والريعان عن أيب سليمان اخلطايب رمحه اهللا قالوقد حكى صاحب الرحي
ممن القوم؟ : نسابة فخرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ريبعة فقال

قال أبو . ىبل من هامتها العظم: وأي ربيعة أنتم، أمن هامتها أم من هلازمها؟ قالوا: من ربيعة، قال: قالوا
ال حر بوادي : فمنكم عوف بن محلِّم الذي يقال له: قال أبو بكر. ومن أيها؟ قالوا من ذُهل األكرب: بكر

فمنكم : ال، قال: فمنكم ِبسطام بن قيس أبو الِقرى ومنتهى األحياء؟ قالوا: قال. ال: عوف؟ قالوا
: فمنكم املزدلف احلر صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لقا. ال: اَلْحوفزان قاتل امللوك وسالبها أَنعمها؟ قالوا

: قال. ال: فمنكم أصهار امللوك من لَخم؟ قالوا: قال. ال: فمنكم أخوال امللوك من ِكندة؟ قالوا: قال. ال

إن : ِدغْفَل حني بقَل وجهه فقال: فقام إليه غالم من شيبان يقال له. فلستم بذُهل األكرب بل ذهل األصغر
يا هذا إنك قد سألت فأخربناك ومل نكتمك شيئاً من خربنا، فمن الرجل؟ قال أبو : نا أن نسألهعلى سائل

. من تيم بن مرة: بٍخ بٍخ أهل الشرف والرياسة، فمن أي القرشيني أنت؟ قال: قال. أنا من قريش: بكر

من ِفهر وكان يدعى أمكنت واهللا الرامي من سواء الثُّغرة، فمنكم قُصي الذي مجع القبائل : قال الفىت
فمنكم شيبة احلمد مطعم : قال. ال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: قال. ال: مجمعاً؟ قال

. ال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: قال. ال: فمن املفيضني بالناس أنت؟ قال: قال. ال: طري السماء؟ قال

فمن أهل احلجابة : قال. ال: رفادة أنت؟ قالفمن أهل ال: قال. ال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: قال
  : واجتذب أبو بكر رضي اهللا عنه زمام ناقته، فقال الفىت. ال: أنت؟ قال

 حيناً وحيناً يصدعه يهيضه  صادف در السيل دراً يدفعه

فأخرب رسول اهللا . أما واهللا يا أخا قريش لو لبثت ألخربتك أنك من رعيان قريش ولست من الذوائب
يا أبا بكر، لقد وقعت من الغالم األعرايب : فقال علي رضي اهللا عنه. صلى اهللا عليه وسلم بذلك فتبسم
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  .يا أبا احلسن، ما من طامة إال وفوقها طامة: فقال. على باقعه

و دغفل ابن حنطلة النسابة الذي يضرب به املثل يف معرفة النسب، قدم مرة على معاوية بن وِدغْفل هذا ه
بقلب عقول، ولسان : ِبم نلت هذا يا دغفل؟ قال: أيب سفيان يف خالفته فاختربه فوجده رجالً عاملاً، فقال

  .سؤول، وآفة العلم النسيان

 عوف بن سعد ابن ثعلب بن وائل وفيهما يقول وممن اشتهر مبعرفة األنساب أيضاً ابن الكيس، من بين
  : مسكني بن عامر

  وال تَِدع المعطي من الكَالِل  يهل إلِدغْفالً وارح فحكِّم

 أمسى بمنخرق الشمال ولو  ري زيداًابن الكيس النَّم أو

وقد صنف يف علم األنساب مجاعة من جلة العلماء وأعيام، كأيب عبيد القاسم ابن سالم، والبيهقي، 
  .وابن عبد الرب، وابن حزم، وغريهم؛ وذلك دليل شرفه ورفعة قدره

  بيان ما يقع عليه اسم العرب، وذكر أنواعهمفي الفصل الثاني 

العرب جيل من : " فقد قال اجلوهري يف صحاحهوما ينخرط يف سلك ذلك أما من يقع عليه اسم العرب
  ".الناس، وهم أهل األمصار، واألعراب سكان البادية

  .والتحقيق أن اسم العرب يشمل اجلميع، واألعراب نوع منهم

  ".تعرب العجمي، إذا تشبه بالعرب: وجاء يف الشعر الفصيح األعاريب، ويقال: "قال اجلوهري

    

أعرب الرجل : فظ العرب مشتق من اإلعراب، وهو البيان، أخذاً من قوهلمأن ل" الِعرب"وقد ذكر صاحب 
  .عن حاجته، إذا أبان، سموا بذلك ألن الغالب عليهم البيان

أعرايب، ألنه ال واحد له يرد إليه، : عريب، وإىل األعراب: عريب، والنسبة إىل العرب: وتصغري العرب
  .نسبة إىل الواحد منها من حيث إن هلا واحداً ترد إليهمسجدي، : خبالف مساجد، حيث ينسب إليها

مث إن كل من عدا العرب فهو عجمي، سواء الفرس أو الترك أو الروم أو غريهم، وليس كما تتوهم العامة 
زياد : من اختصاص العجم بالفرس، أما األعجم فالذي ال يفصح يف الكالم وإن كان عربياً، ومنه مسي

  .عربياًاألعجم الشاعر، وكان 

  .عاربة ومستعربة: وأما أنواع العرب فقد اتفقوا على تنويعهم أوالً على نوعني

  .هم العرب اخللّص: فأما العاربة، فقال اجلوهري
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عاربة، إما : وهم العرب اُألول الذين فهمهم اهللا اللغة العربية ابتداء فتكلموا ا فقيل هلم: قال يف العرب
ليل الئل، وإما مبعىن الفاعلة للعروبية واملبتدعة هلا، ملّا كانوا أول :  كما يقالمبعىن الراسخة يف العروبية،

  .من تكلم ا

  .العرب العرباء: وقد يقال فيها: قال اجلوهري

الداخلون يف العروبية بعد العجمة، أخذاً من استفعل مبعىن الصريورة، حنو استنوق اجلمل، إذا : واملستعربة
  .ملا فيه من اخلنوثة، واستحجر الطني، إذا صار يف معىن احلجر ليبسهصار يف معىن الناقة، 

  .ورمبا قيل هلم املتعربة: قال اجلوهري

عاد، ومثود، وطَسم، : مث اختلف يف العاربة واملستعربة، فذهب ابن إسحاق والطربي إىل أن العاربة هم
ىل، اليت كانت يف زمن عاد، ومن يف وجديس، وأُميم، وعبيل، والعمالقة، وعبد ضخم، وجرهم األو

  .معناهم

بنو قحطان بن عابر بن شاخل بن أُد بن سام بن نوح عليه السالم، ألن لغة عابر كانت : واملستعربة
عجمية، إما سريانية، وإما عربانية، فتعلّم بنو قحطان العربية من العاربة ممن كان يف زمنهم، وتعلم بنو 

  . بين قحطان حني نزلوا عليه وعلى أمه مبكةإمساعيل العربية من جرهم من

وذهب آخرون، منهم املؤيد صاحب محاه، إىل أن بين قحطان هم العاربة، وأن املستعربة هو بنو إمساعيل 
  .فقط

حمتجاً بأنه مل يكن يف بين قحطان من زمن نوح عليه السالم إىل . األول" العرب"والذي رجحه صاحب 
ا تعلموها نقالً عمن كان قبلهم من العرب، من عاد ومثود ومعاصريهم، ممن عابر من تكلم بالعربية، وإمن

  .تقدم ذكرهم

  معرفة طبقات األنساب وما يلحق بذلكفي الفصل الثالث 

الشعب، بفتح العني، وهو النسب األبعد، : الطبقة األوىل: قد عد أهل اللغة طبقات األنساب ست طبقات
  .كعدنان مثالً

  .وجيمع على شعوب. بو القبائل الذين ينسبون إليهوهو أ: قال اجلوهري

  .ومسي شعباً، ألن القبائل تتشعب منه": األحكام السلطانية"قال املاوردي يف 

  .حنوه" كشافه"وذكر الزخمشري يف 

  .القبيلة، وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر: الطبقة الثانية

مجاجم : وجتمع القبيلة على قبائل ورمبا مسيت القبائل. يهاومسيت القبيلة لتقابل األنساب ف: قال املاوردي
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  .ومجاجم العرب هي القبائل اليت جتمع البطون: أيضاً، كما يقتضيه كالم اجلوهري حيث قال

: وجتمع. الِعمارة، بكسر العني املهملة، وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة، كقريش وكنانة: الطبقة الثالثة

  .على عمارات، وعمائر

على : وجيمع. البطن، وهي ما انقسم فيه أقسام العمارة، كبين عبد مناف، وبين خمزوم: الطبقة الرابعة
  .بطون، وأبطن

  .أفخاذ: الفخذ، وهي ما انقسم فيه أقسام البطن، كبين هاشم، وبين أمية، وجتمع على: الطبقة اخلامسة

  . أقسام الفخذ، كبين العباسوهي ما انقسم فيه. الفصيلة، بالصاد املهملة: الطبقة السادسة

وعلى حنو ذلك جرى الزخمشري يف . ، ومثّل مبا تقدم"األحكام السلطانية"هكذا رتبها املاوردي يف 
 إال أنه مثل للشعب خبزمية، وللقبيلة بكنانة، "وجعلناكم شعوباً وقبائل": تفسريه يف الكالم على قوله تعاىل

  .اشم، وللفصيلة بالعباسوللعمارة بقريش، وللبطن بقُصي، وللفخذ 

وباجلملة فالفخذ جيمع الفصائل، والبطن جيمع األفخاذ، والعمارة جيمع البطون، والقبيلة جتمع العمائر، 
  .والشعب جيمع القبائل

  ".الفصيلة"قبل " العشرية"وزاد بعضهم ": حترير التنبيه"قال النووي يف 

  .رهطه األدنون: وعشرية الرجل: قال اجلوهري

    

وعليه .  أبو عبيد عن ابن الكليب عن أبيه تقدمي الشعب، مث القبيلة، مث الفصيلة، مث العمارة، مث الفخذحكى
  ".فخذ"جرى اجلوهري يف مادة 

القبيلة مث البطن، وقلّ ما تذكر العمارة : واعلم أن أكثر ما يدوال على األلسنة من الطبقات الستة املتقدمة
: كل واحد من الطبقات الست باحلي، إما على العموم، مثل أن يقالوالفخذ والفصيلة، ورمبا عرب عن 

  .حي بين فالن: حي من العرب، وإما على اخلصوص، مثل أن يقال

  ذكر مساكن العرب القديمةفي الفصل الرابع 

 اليت منها درجوا إىل سائر األقطار اعلم أن مساكن العرب يف ابتداء األمر كانت جبزيرة العرب الواقعة يف

أواسط املعمور وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه، حيث الكعبة احلرام وتربة أشرف اخللق نبينا حممد عليه 
  .أفضل الصالة والسالم، وما حول ذلك من األماكن

وهذه اجلزيرة متسعة األرجاء ممتدة األطراف حييط ا من جهة الغرب بعض بادية الشام حيث البلقاء، إىل 
خذ من أيلة حيث العقبة املوجودة بطريق حجاج مصر إىل احلجاز إىل أطراف اليمن، أيلة، مث حبر القلزم اآل
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  .حيث طي وزبيد وما دانامها

ومن جهة اجلنوب حبر اهلند املتصل به حبر القُلزم املقدم ذكره، من جهة اجلنوب إىل عدن إىل أطراف 
  .اليمن حيث بالد مهرة، من ظفار وما حوهلا

 اخلارج من حبر اهلند إىل جهة الشمال إىل بالد البحرين، مث إىل أطراف ومن جهة الشرق حبر فارس
  .البصرة، مث إىل الكوفة من بالد العراق

ومن جهة الشمال الفرات آخذاً من الكوفة على حدود العراق إىل عانة، إىل بالس من بالد اجلزيرة 
  .الفراتية، إىل البلقاء من برية الشام، حيث وقع االبتداء

ه اجلزيرة، فيما ذُكر يف تقومي البلدان، سبعة أشهر وأحد عشر يوماً تقريباً بسري األثقال، فمن ودور هذ
البلقاء إىل الشراة ثالثة أيام، ومن الشرا إىل أيلة حنو ثالثة أيام، ومن أيلة إىل فرضة املدينة النبوية حنو 

 ثالثة أيام، ومن جدة إىل عدن حنو - فرضة مكة املشرفة-عشرين يوماً، ومنها إىل ساحل اجلُحفة إىل جدة
من شهر، ومن عدن إىل سواحل مهرة حنو من شهر، ومن مهرة إىل عمان من البحرين حنو من شهر، 

 حنو من شهر، ومن هجر إىل عبادان من سواد العراق حنو مخسة - قاعدة البحرين-ومن عمان إىل هجر
البصرة إىل الكوفة حنو اثنيت عشر يوماً، ومن الكوفة عسر يوماً، ومن عبادان إىل البصرة حنو يومني، ومن 

إىل بالس حنو عشرين يوماً، ومن بالس إىل سلَمية حنو سبعة أيام، ومن سلَمية إىل مشارف غوطة دمشق 
حنو أربعة أيام، ومن مشارف غوطة دمشق إىل مشارف حوران ثالثة أيام، ومن مشارف حوران إىل 

  .البلقاء حنو ثالثة أيام

  .امة، وجند، وحجاز، وعروض، ومين: وجزيرة العرب هذه تشتمل على مخسة أقسام:  املدائينقال

  .هي الناحية اجلنوبية من احلجاز: فتهامة

  .هي الناحية اليت بني احلجاز و العراق: وجند

 هو ما بني جند وامة، وهو جبل يقبل من اليمن حيث يتصل بالشام، ومسي حجازاً حلجزه بني: واحلجاز

  .جند وامة

  .هي اليمامة إىل البحرين: والعروض

  .تدمر، وتيماء، وتبوك: ويدخل يف هذه اجلزيرة قطعة من بالد الشام، منها

واعلم أن اليمن كان هو منازل العرب العاربة من عاد، ومثود، وطَسم، وجديس، وأُميم، وجرهم، 
جر من أرض الشام، فكانوا به حىت هلكوا، وحضرموت، ومن يف معناهم، مث انتقلت مثود منهم إىل اِحل

  .كما ورد به القرآن الكرمي

وهلكت بقايا العاربة باليمن من عاد وغريهم، وخلفهم فيه بنو قحطان من عابر، فعرفوا بعرب اليمن إىل 
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اآلن، وبقوا فيه إىل أن خرج منهم عمرو مزيقياء عند توقّع سيل العرم، وكانت أرض احلجاز منازل بين 
ومل تزل العرب بعد ذلك . ان إىل أن غزاهم بختنصر، ونقل من نقل منهم إىل األنبار من بالد العراقعدن

كله يف التنقل عن جزيرة العرب واالنتشار يف األقطار إىل أن كان الفتح اإلسالمي، فتوغلوا يف البالد حىت 
تية وصاروا إىل أقصى املغرب وجزيرة وصلوا إىل بالد الترك وما داناها، ونزلت منهم طائفة باجلزيرة الفرا

األندلس وبالد السودان، وبلغوا اآلفاق وعمروا األقطار، وصار بعض عرب اليمن إىل احلجاز فأقاموا به، 
ورمبا صار بعض عرب احلجاز إىل اليمن فأقاموا به، وبقى من بقى منهم باحلجاز واليمن على ذلك إىل 

  . يف اآلفاق قد مألوا ما بني اخلافقنياآلن، ومن تفرق منهم باألقطار منتشرون

  بيان أمور يحتاج الناظر في علم األنساب إليهافي الفصل الخامس 

    

إذا تباعدت األنساب صارت القبائل شعوباً، والعمائر قبائل، :  قال املاوردي-األول: وهي عشرة أمور
  .احلادث بعد ذلك فصائلوتصري البطون عمائر، واألفخاذ بطوناً، والفصائل أفخاذاً، و: يعين

  .أن القبيلة هي بنو أب واحد:  قد ذكر اجلوهري-الثاين

مجيع قبائل العرب راجعة إىل أب واحد سوى ثالث قبائل، وهي تنوخ، والعتق، وغسان، : وقال ابن حزم
  .فإن كل قبيلة منها جمتمعة من عدة بطون

  .لثالث يف موضه، إن شاء اهللاوسيأيت بيان ذلك يف الكالم على كل قبيلة من القبائل ا

مث أن القبيلة قد يكون له عدة أوالد فيحدث عن بعضهم قبيلة أو عدة قبائل، فتنسب إليه كل قبيلة حتدث 
ويبقى بعضهم " متيم"ويترك " حنظلة"عنه وتترك النسبة إىل القبيلة األوىل، كحنظلة بن متيم، فينسب إىل 

  .ده، فينسب إىل القبيلة األوىلبال ولد، بأال يولد له أو مل يشتهر ول

 إذا اشتمل النسب على طبقتني فأكثر، كهاشم، وقريش، ومضر، وعدنان، جاز ملن يف الدرجة -الثالث
األخرية من النسب أن ينتسب إىل اجلميع، فيجوز لبين هاشم أن ينسبوا إىل هاشم وإىل قريش وإىل مضرو 

  .ي، واملضري، والعدناينّاهلامشي، والقرش: إىل عدنان، فيقال يف أحدهم

كلب بن "إن النسبة إىل األسفل تغين عن النسبة إىل األعلى، فإذا قلت يف النسبة إىل : بل قد قال اجلوهري
  .الكليب، استغنيت أن تنسبه إىل شيء من أصوله" وبرة

  .وذكر غريه أنه جيوز اجلمع يف النسب بني الطبقة العليا والطبقة السفلى

: قدمي العليا على السفلى، مثل أن يقال يف النسب إىل عثمان ابن عفان رضي اهللا عنهمث بعضهم يرى ت

  .العثماين األموي: األموي العثماين، وبعضهم يرى تقدمي السفلى على العليا، فيقال
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فالن حليف بين فالن، أو :  قد ينضم الرجل إىل غري قبيلته باحللف واملواالة، فينسب إليهم، فيقال-الرابع
  .اجلُعفي موالهم، وحنو ذلك: هم؛ كما يقال يف البخاريموال

 إذا كان الرجل من قبيلة مث دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إىل قبيلته األوىل، وأن ينسب إىل -اخلامس
التميمي مث الوائلي، أو الوائلي مث : قبيلته اليت دخل فيها، وأن ينسب إىل القبيلتني مجيعاً، مثل أن يقال

  .ا أشبه ذلكالتميمي، وم

 القبائل يف الغالب تسمى باسم األب والد القبيلة، كربيعة ومضر واألوس واخلزرج، وحنو ذلك، -السادس
وقد تسمى القبيلة باسم أمها الوالدة هلا، كخندف وِبجيلة وحنومها، وقد تسمى باسم حاضنة وحنوها، 

ماء يسمى غسان، فسموا به، كما ورمبا وقع اللقب على القبيلة حبدوث سبب، كغسان، حيث نزلوا من 
  .سيأيت إن شاء اهللا

 غالب أمساء العرب منقولة عما يدور يف خزانة خياهلم مما خيالطونه وجياورونه، إما من الوحوش، -السابع
كأسد ومنر، وإما من النبات، كنبت وحنظلة، وإما من احلشرات، كحية وحنش، وإما من أجزاء األرض، 

  .كِفهر وصخر، وحنو ذلك

 الغالب على العرب تسمية أبنائهم مبكروه األمساء، ككلب وحنظلة وِضرار وحرب، وما أشبه -الثامن
  .ذلك، وتسمية عبيدهم مبحبوب األمساء، كفالح وجناح، وحنو ذلك

ِلم تسمون أبناءكم بشر األمساء، حنو كلب وذئب، : أنه قيل أليب الدقيش الكاليب: واملعىن فيه ما حكي
يريد . إمنا نسمي أبناءنا ألعدائنا، وعبيدنا ألنفسنا: بأحسن األمساء، حنو مرزوق ورباح، فقالوعبيدكم 

أن األبناء معدة لألعداء يف احملاربة وحنوها فاختاروا هلم شر األمساء، والعبيد معدة ألنفسهم فاختاروا هلم 
  .خري األمساء

ث واحلارث، واخلزرج واخلزرج، وحنو ذلك، وأحدمها  إذا كان يف القبيلة امسان متوافقان كاحلار-التاسع
من ولد اآلخر، أو بعده يف الوجود، عبر عن الوالد أو السابق منهما باألكرب، وعن الولد أو املتأخر منهما 

  .باألصغر، ورمبا وقع ذلك يف األخوين، إذا كان أحدمها أكرب من اآلخر

 أن يطلق على القبيلة لفظ األب، -أوهلا: سة أضرب أمساء القبائل يف اصطالح العرب على مخ-العاشر
وإىل ": كعاد ومثود ومدين، وما شاكل ذلك، وبذلك ورد القرآن الكرمي يف عدة مواضع، كقوله تعاىل

بين عاد، وبين مثود، وبين مدين، وأكثر ما يكون ذلك يف الشعوب : ، يريد"وإىل مدين" "وإىل مثود" "عاد
  .ا يف األزمان املتقدمة، خبالف البطون واألفخاذ وحنوهاوالقبائل العظام ال سيم

بنو فالن، وأكثر ما يكون ذلك يف البطون واألفخاذ :  أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة، فيقال-وثانيها
  .والقبائل الصغار، ال سيما يف األزمان املتأخرة
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لبيني، واجلعافرة، وحنومها، وأكثر ما يكون  أن ترد القبيلة بلفظ اجلمع مع األلف والالم، كالطا-وثالثها
  .ذلك يف املتأخرين دون غريهم

كآل ربيعة، وآل فضل، وآل علي، وما أشبه ذلك، وأكثر ما " آل فالن" أن يعرب عن القبيلة ب -ورابعها
  .األهل: يكون ذلك يف األزمنة املتأخرة، ال سيما يف عرب الشام يف زماننا، واملراد باآلل

  . يعرب عن القبيلة بأوالد فالن، وال يوجد ذلك إال يف املتأخرين من أفخاذ العرب على قلة أن-وخامسها
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  المقصد في معرفة تفاصيل أنساب العرب

  وفيه فصالن 

  وما يتفرع عنه من األنساب  ذكر عمود النسب النبويفي الفصل األول 

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد : - فعلى ما ذكره ابن إسحاق- صلى اهللا عليه وسلم-أما عمود نسبه
 - بن قصي-املغرية:  وامسه-عمرو بن عبد مناف:  وامسه- بن هاشم-عامر: وقيل.  وامسه شيبة-املطلب

 مب مالك  بن كالب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن غالب بن فهر-زيد، ويدعى جممعاً: وامسه
 ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن - وامسه عامر-بن النضر

 عليه -أدد بن مقُوم بن ناحور بن تريح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إمساعيل بن إبراهيم اخلليل
ن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن  بن تارح بن ناحور بن شاروغ بن راعو بن فالغ بن عابر ب-السالم

 بن يرد بن مهليل بن قينن بن أنوش - وهو إدريس- بن لَمك بن متوشلخ بن أخنوخ- عليه السالم-نوح
  .بن شيت ابن آدم عليه السالم

وفيما بعد عدنان إىل اخلليل عليه السالم خالف كثري يأيت . واالتفاق على هذا النسب الشريف إىل عدنان
بل قد منع بعضهم رفع . لكالم على نسب عدنان، عند ذكر العرب املستعربة إن شاء اهللاذكره يف ا

  .النسب فيما فوق عدنان، وعلى ذلك جرى النووي يف كتبه

: وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال": عيون املعارف يف أخبار اخلالئف"قال القضاعي يف كتابه 

  . ولو شاء أن يعلمه علَّمه"وقُروناً بني ذلك كثرياً"مث قرأ " لنسابونال تجاوزوا معد بن عدنان، كذب ا"

مرتني أو ثالثاً، مث " كذب النسابون: "وذكر التوزري يف شرح الشقراطيسية أنه صلى اهللا عليه وسلم كرر
  .والصحيح أنه من قول ابن مسعود وعلي: قال

إىل إمساعيل؟ فأنكر : فكره ذلك، فقيل له. دمأنه سئل عن الرجل يرفع نسبه إىل آ: وعن مالك ابن أنس
  .من خيرب به: ذلك وقال

  .والذي عليه البخاري وغريه من العلماء موافقة ابن إسحاق على رفع النسب، كما تقدم

 من األنساب فال خفاء أن آدم عليه السالم هو أبو - صلى اهللا عليه وسلم-وأما ما يتفرع من عمود نسبه
وما يذهب إليه الفرس من أن مبدأ النسل من كيومرت، الذي ينسب إليه الفرس، . البشر، ومبدأ النسل

مث ال نزاع يف أن األرض عمرت ببين آدم عليه السالم . فإنه مفسر بآدم عليه السالم عند أكثر املؤرخني
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وأم هلكوا بالطوفان احلاصل بدعوة نوح، حني غلب فيهم الكفر وظهرت . إىل زمن نوح عليه السالم
وال عربة مبا يذهب إليه الفرس من إنكار الطوفان، وال مبا . ادة األوثان، وأن الطوفان عم مجيع األرضعب

  .ذهب إليه بعضهم من ختصيصه بإقليم بابل، الذي به نوح عليه السالم

، مث وقع االتفاق بني النسابني واملؤرخني أن مجيع األمم املوجودة بعد نوح عليه السالم مجيعهم من بنيه
  ."ذُرية من محلنا مع نوح": دون من كان معه يف السفينة، وعليه حيمل قوله تعاىل

. أما من عدا بنيه ممن كان معه يف السفينة، فقد روي أم كانوا مثانني رجالً، وأم هلكوا من غري عقب

 وهو -حام و- وهو أوسطهم- وسام- وهو أكربهم-يافث: مث اتفقوا على أن مجيع النسل من بنيه الثالثة
  .أصغرهم

يافان، وهو :  ويقال-غومر وياوان: ويقال-كومر: وقد ذكر ابن إسحاق أنه كان ليافث ستة أوالد، وهم
  .فصاروا به سبعة" ماذاي"ووقع يف اإلسرائيليات زيادة .  وماغوغ، وقطوبال، وماشخ، وطرياش-يونان

  .علجان: وذكر البيهقي ثامناً، وهو

  .فيكونون تسعة" سويل"دة ووقع يف كالم ابن سعيد زيا

  .أرفخشذ، والوذ، وآرم، وأشوذ، وغُليم: وكان لسام مخسة أوالد، وهم: قال ابن إسحاق

 وكنعان، وكوش، - وبعضهم يقول مصرامي-مصر: وهم: ويف اإلسرائيليات أنه كان حلام أربعة أوالد
  .وقوط

مصر بن بيصر بن حام بن نوح، ، أن "العجائب"والذي ذكره األستاذ إبراهيم بن وصيف شاه يف كتاب 
  .فيكون حينئذ مصر ابن ابن حام، ال ابنه لصلبه

    

  .إذا علمت ذلك فكل أمة من األمم ترجع إىل واحد من أبناء نوح الثالثة على كثرة اخلالف يف ذلك

ترك بن : ونسبهم ابن سعد إىل. من بين طرياش بن يافث: فالترك من بين ترك بن كومر بن يافث، وقيل
ويدخل يف جنس الترك القفجاق، وهم اخلفشاج، والطغر، وهم . ور بن سويل بن سويد بن يافثعام
ويدخل فيهم أيضاً اخلرخلية، واخلزر، وهم . الططر، بالطاء: ويقال فيهم. بزيادة ألف: ويقال التتار. التتر

الالن، : الالغز الذين كان منهم ملوك السالجقة، واهلياطلة، وهم الصغد، والغور والعالن، ويق
  .والشركس، واألزكش، والروس، فكلهم من جنس الترك نسبهم داخل يف نسبهم

فيما قاله ابن سعيد، . وهم أهل املوصل القدمي، من ولد جرموق بن أشوذ بن سام بن نوح: واجلرامقة
  .ومن ولد كاثر بن إرم بن سام، فيما قاله غريه

  . باسل بن أشوذ بن سام، قاله ابن سعيدوهم أوالد كيالن من بالد الشرق، من ولد: واجليل
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واخلزر، وهم التركمان، من ولد توغرما بن كومر بن يافث، فيما وقع يف اإلسرائيليات، وقيل من ولد 
  .نوع من الترك: طرياش بن يافث، وقيل

 وقال. وهم الذين كانوا منهم بنو بويه ملوك العراق وغريه من الشرق، من بين مازاي بن يافث: والديلم

وضعفه . هم من بين باسل بن طاخبة بن إلياس بن مضر: وقيل. من بين باسل بن أشوذ بن سام: ابن سعيد
  .أبو عبيد

من ولد رومي بن يونان بن علجان : وقيل. هم من بين كيتم بن يونان، وهو يافان بن يافث: والروم، قيل
  . السالممن ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق ابن إبراهيم عليه: وقيل. بن يافث

  .من ولد روم بن عيصو بن إسحاق": صحاحه"وقال اجلوهري يف 

  .قاله ابن الكليب. من بين سوريان بن نبيط بن ماش بن إرم بن سام: والسريان

  .أم من بين شاو بن رعما بن كوش بن حام: والسند، يف اإلسرائيليات

  . قريب من األولوهو. أم من بين كوش بن حام: وحكى الطربي عن ابن إسحاق

  .مجيع أجناسهم من ولد حام: قال ابن سعيد. والسودان

أن احلبشة من ولد كوش بن حام؛ والنوبة من ولد كنعان بن حام، وأن : ونقل الطربي عن ابن إسحاق
  .الزنج من ولد كنعان أيضاً، وكذلك زغاوة

نوىب، والزنج من بين زنج، ومل وذكر ابن سعيد أن احلبشة من بين حبش، والنوبة من بين نوبة، أو بين 
  .يرفع يف نسبهم، فيحتمل أن يكونوا من أعقاب بين حام

من بين أشتكاز بن يوغرما بن كومر بن : من بين ياوان بن يافث، وقيل: والصقالبة، عند اإلسرائيلني
  .يافث

وشيس وذكر هر. من بين قطوبال بن يافث: وقيل. من بين صيين بن ماغوغ بن يافث: والصني، قيل
  .مؤرخ الروم أم من بين ماغوغ بن يافث

  .قاله الطربي. والعربانيون، من ولد عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام

  .من ولد فارس بن الوذ بن سام: والفرس، قال ابن إسحاق

: وقيل. من ولد طرياش ابن حوران بن يافث: وقيل. من ولد طرياش بن أشوذ بن سام: وقال ابن الكليب

  .أميم بن الوذ بن ساممن بين 

  .وليس بصحيح: قال يف العرب

  .ووقع للطربي أم من ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم

  .وال التفات إىل هذا القول، ألن ملك الفرس أقدم من ذلك: قال يف العرب
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ث، وقيل من ولد من ولد ريفاث بن كومر ابن ياف: وقيل. من ولد قطوبال بن يافث: والفرنج، قيل
  .توغرما مبن كومر بن يافث

  .هم من بين قبطيم بن مصر ابن حام: والقبط، قال األستاذ بن وصيف شاه

  .من ولد قبط بن الب مب مصرامي بن حام: وقال أهرشيوش. وعند اإلسرائيليني أم من ولد قوط بن حام

اغوغ بن يافث، فيما قاله من ولد م:  وهم أهل األندلس قبل اإلسالم- بضم القاف-: والقُوط
سيوشرمن ولد قُوط بن حام: وقيل. ه.  

من بين إيران بن أشوذ بن سام، وإىل إيران هذا تنسب مملكة إيران، اليت كان ا : والكرد، بضم الكاف
يف املسلمني الكرد، ويف الكفار : يقال": التعريف"قال املُقر الشهايب بن فضل اهللا يف كتابه . ملوك الفرس

  .الكرج، وحينئذ فيكون الكرد والكرج نسباً واحداً

  .والكنعانيون، الذين كانوا منهم جبابرة الشام، من ولد كنعان بن حام

ومواطنهم بالغرب إىل : وقال املؤيد صاحب محاة.  من ولد قطوبال بن يافث- بفتح الالم-والَّلمان
  .الشمال يف مشال البحر الرومي

هم بنو نبيط بن ماش بن إرم بن : قال ابن الكليب. ل بابل يف الزمن القدمي وهم أه- بفتح الباء-والنبط
  .هم من بين نبيط بن أشوذ بن سام: وقال ابن سعيد. سام

    

: ونقل الطربي عن ابن إسحاق. يف اإلسرائيليات، أم من ولد دادان بن رعما بن كوش بن حام: واهلند

  .أم من بين كوش بن حام، من غري واسطة

. من ولد قهويل بن ناحور بن تارح: رمن، وهم أهل أرمينية الذين بقاياهم ببالد سيس إىل اآلن، قيلواأل

  . بن ناحور، أخو إبراهيم عليه السالم-وهو آزر

من ولد ياوان، وهو يونان : وعند اإلسرائيليني. من ولد ماشخ بن يافث: واألشبان، عند بعض النسابني
: وقال الطربي.  شعوب بين عيصو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السالمأم من: وعند آخرين. بن يافث

  .أشك أم من ولد رعويل ابن عيصو بن إسحاق، وهو قريب من األول

من بين يونان بن علجان بن : وقال البيهقي. هم من ولد يونان، وهو ياوان بن يافث: واليونان، قيل
نه خرج من بالد العرب مغاضباً ألخيه قحطان، فرتل يونان بن عابر، وذكر أ: يافث، وشذ الكندي فقال

  : ورد عليه أبو العباس الناشئ بقوله. شرقي اخلليج القسطنطيين، فتناسل بنوه هناك

  لعمري لقد باعدتَ بينهما جداً  لَّةًان ِضيوناناً بقَحط تُخلِّط
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الَّلطينيون، وهم بنو الَّلطني بن يونان؛ واإلغريقيون، وهم بنو إغريقن بن : واليونانيون على ثالثة أصناف
  .يونان، والكيتم، وهم بنو كيتم ابن يونان، وإىل هذه الفرقة منهم يرجع نسب الروم فيما قبل

 بن حام، ومنهم الطائفة إم من بين حويال بن كوش:  وهم أهل برقة يف الزمن القدمي، ويقال-وزويلة
  .الذين وصلوا صحبة املُعزي باين القاهرة، املنسوب إليهم باب زويلة، وحارة زويلة بالقاهرة

  .من ولد كومر ابن يافث: وقيل. هم من ولد ياغوغ بن يافث:  قيل-ويأجوج ومأجوج

ف يف نسبهم اختالفاً  فيهم خالف يرجع إىل أم، هل هم من العرب أو من غريهم؟ وقد اختل-والرببر
: أوزاع من اليمن، وقيل: كثرياً، فذهبت طائفة من النسابني إىل أم من العرب مث اختلف يف ذلك، فقيل

  .من غسان وغريهم تفرقوا عند سيل العرم، قاله املسعودي

  .خلَّفهم أبرهة ذو املنار، أحد تبايعة اليمن حني غزا العرب: وقيل

. مري بن سبأ، بعث سرية من بنيه إىل املغرب ليعمروه فرتلوا وتناسلوا فيهمن ولد لقمان بن ِح: وقيل

من خلم وجذام كانوا نازلني بفلسطني من الشام إىل أن أخرجهم منها بعض ملوك فارس فلجأوا : وقيل
  .إىل مصر، فمنعهم ملوكها من نزوهلا، فذهبوا إىل الغرب فرتلوه

  .راهيم عليه السالموذهب قوم إىل أم من ولد يقشان بن إب

وذكر احلمداين أم من ولد بر بن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، وأنه كان قد ارتكب 
  .الرب، الرب، اذهب يا بر، فما أنت بر: معصية فطرده أبوه، وقال له

  .هم من ولد بربر بن كسلوحيم بن حام: وقيل

  . عمرو بن عمليق بن الوذ ابن إرم بن سام بن نوحمن ولد متيلة بن مأرب بن قاران بن: وقيل

  .من ولد قبط بن حام بن نوح: وقيل

  .أخالط من كنعان والعماليق: وقيل

  .من محري ومصر، والقبط: وقيل

من ولد جالوت، ملك بين إسرائيل، وأنه ملا قَتلَ داود عليه السالم جالوت تفرقوا يف البالد، فلما : وقيل
  .لهم من سواحل الشام، وأسكنهم املغرب ومساهم الرببرغزا إفريقش الغرب نق

  .بل أخرجهم داود عليه السالم من الشام فصاروا إىل املغرب: وقيل

وهم قبائل كثرية، وشعوب مجة، وطوائف متفرقة، وأكثرهم ببالد املغرب، وقد صار بعضهم من املغرب 
 البحرية واملنوفية والغربية، وبعضهم بالوجه إىل مصر، فرتلوا وتلبسوا بالعرب بعضهم بالوجه البحري ببالد

  .القبلي باجليزة وبالد البهنسا إىل أقصى الصعيد

الربانس، وهم بنو : األول: وهي على كثرا ترجع إىل أصلني ال خترج عنهما، وهم: قال صاحب العرب
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  .البتر، وهم بنو مادغش األبتر بن بربر: والثاين. برنس من بربر

إردواحة، ومصمودة، وأَوربة، وعجبة، :  إم يرجعون إىل سبعة أصول، وهم:وبعضهم يقول: قال
  .وكُتامه، وصنهاجة، وأوريغة

  .ملطة، وهكسوره، وكزولة: وزاد بعضهم: مث قال

  .وسيأيت ذكر املشهور من قبائلهم مع ذكر قبائل العرب لتلبسهم م، يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

    

بعضهم يرجع إىل : ختالف قبائلهم وتباين شعوم من ولد سام باتفاق النسابنيأما العرب فإم على ا
الوذ بن سام، وبعضهم إىل إرم بن سام، وبعضهم يرجع إىل قحطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن 

سام، وبعضهم يرجع إىل إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم، وبعضهم يرجع إىل مدين بن إبراهيم عليه 
  .وقد تقدم يف عمود النسب أن إبراهيم من ولد عابر بن شاخل بن أرفخشذ ابن سام. مالسال

  ذكر عرب الزمان وتفصيل أنسابهم وأصولهمفي الفصل الثاني من المقصد 

اليت عنها تفرعوا، وبيان ديارهم اليت عنها نزحوا، ومنازهلم اليت فيها قطنوا واعلم أن املؤرخني قد قسموا 
  .ة وغريهاالعرب إىل بائد

فالبائدة هم العرب األول الذين بادوا ودرست آثارهم، كعاد ومثود وطَسم وجديس وعمليق وأُميم 
اية األرب يف "وقد أتيت على ذكرهم يف كتايب . وجرهم األوىل وعبيل وبين عبد ضخم، ومن عاصرهم

  .ته فيه، وال حاجة ذا الكتاب إىل ذكرهم ألنه غري ما قصد"معرفة قبائل العرب

وأما غري البائدة وهم الذين حدثوا بعد البائدة وتعاقبوا وتناسلوا، وبقيت بقاياهم إىل اآلن، فعلى ثالثة 
  : أقسام

:  األولالقسم  

وشذ بعضهم، . العاربة، وهم بنو قحطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم
وحينئذ فيكون مجيع العرب من ولد . ن إمساعيل عليه السالمقحطان بن اهلميسع بن أبني بن نبت اب: فقال

  .إمساعيل عليه السالم

  .يقطن، فعرب بقحطان": التوراة"واسم قحطان يف : قال يف العرب

  .نفسه إىل اآلن" قحطان"ومن العرب من ينسب إىل 

  .وبنابلس من بالد الشام كثري منهم: قال يف مسالك األبصار
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" يعرب"وملا مات ملَك اليمن بعده ابنه . يعرب، وجرهم، وحضرموت: د، منهموكان لقحطان عدة أوال

  .دون سائر بنيه

وهو أول من تكلم بالعربية، ولعله يريد أول من تكلم ا من بين قحطان، وإال فقد كان : قال اجلوهري
  .قبله أمم من العرب، كعاد ومثود وغريهم يتكلمون العربية

يمن ولّى أخاه جرمهاً احلجاز، وتداول ملكه بنوه بعده إىل أن أنزل إبراهيم عليه السالم وملا ملَك يعرب ال
وجاء إبراهيم عليه السالم . ابنه إمساعيل وأُمه مبكة، فرتلوا عليهم وتعلّم إمساعيل منهم العربية وتزوج منهم

نوه من بعده، مث استولت جرهم إىل مكة ثانياً، وبىن البيت هو وإمساعيل، وتوىل إمساعيل أمره، وتداوله ب
على أمر البيت، فلما تفرقت قبائل اليمن بسيل العرم نزلت خزاعة مكة وغلبت جرمهاً عليها، فخرجت 
جرهم من مكة ورجعوا إىل ديارهم من اليمن حىت انقرضوا، وبقي حضرموت مع أخيه باليمن مل يربح، 

  .فت موتناسل بنوه به، وبنوا مدينة حضرموت وسكنوها، فعر

وكان فيهم ملوك تقارب ملوك التبابعة يف علو الصيت ونباهة : قال علي بن عبد العزيز اجلرجاين النسابة
  .الذكر

  .وقد ذهب أكثرهم واندرج باقيهم يف ِكنده، وصاروا يف عدادهم: قال يف العرب

من حممد رسول :  نصهوائل بن حجر، كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً: ومن حضرموت هؤالء
على التيعة الشاة، والتيمة . اهللا إىل األقيال العباهلة من أرض حضرموت بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة

ويف السيوف اخلُمس، وال ِخالط، وال وراط، وال ِشناق، وال ِشغار، ومن أجىب فقد أرىب، . لصاحبها
  .وكل مسكر حرام

إىل : أن يف كتابه صلى اهللا عليه وسلم إليهم": الشفاء" اهللا يف ويف رواية ذكرها القاضي عياض رمحه
األقيال العباهلة، واألرواع املشايب، ويف التيعة شاة، ال مقورة األلياط، وال ِضناك، وانطوا الثَّبجة، ويف 

ومن زىن مم ثَيب فضرجوه . ومن زىن ِمم بكر فاصفعوه مائة واستوفضوه عاما. السيوف اخلمس
ووائل بن حجر يترفَّل على . ضاميم، وال توصيم يف الدين، وال غُمة يف فرائض اهللا، وكل مسكر حرامباأل

  .األقيال

حضروا فتح مصر واختطوا : بنو الصِدف، بكسر الدال املهملة، قال القُضاعي يف ِخططه: ومن حضرموت
  .ا

    

سبأ، وامسه عبد مشس، فملك : جبوولد ليش. فإنه ولد ابنه يشجب، وملك اليمن بعده: وأما يعرب
وغلب ذلك عليه حىت مل يسم به غريه، مث أطلق االسم . اليمن بعد أبيه، وأكثر الغزو والسيب فسمي سبأ
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وورد القرآن بذلك يف قوله تعاىل حكاية عن اهلدهد يف خطابه . على بنيه بعده على عادم يف القبائل
خمرباً عن أمرهم، وما كانوا فيه من النعمة، :  وقوله" بنبٍأ يقنيوجئتك من سبٍأ": لسليمان عليه السالم
لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني وعن مشال، كلوا من رزق ربكم ": وكيف تبدلت بغريها

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت . واشكروا له بلدةٌ طيبة ورب غفور
  ."خمط وأَثْل وشيء من ِسدر قليلأُكُل 

ومن نسلهم مجيع قبائل . وكان لسبأ عدة أوالد اشتهر منهم مخسة وتناسلوا وبقيت أعقام إىل اآلن
ِحمير، وكهالن، وعمرو، وأشعر، وعاملة، وحبسبهم صارت أصول قبائل اليمن مخسة منهم : اليمن، وهم

  .لسابق بيااتفرعت العمائر والبطون واألفخاذ، والفصائل، ا

: األولىالقبيلة   

ِحمري، بكسر احلاء املهملة وسكون امليم وفتح الباء املثناة حتت وراء مهملة يف اآلخر، وهو محري بن سبأ، 
  .لصلبه

يعين بفتح العني والراء املهملتني وسكون النون مث جيمني األوىل منهما . وامسه العرنج: قال اجلوهري
  .مفتوحة

  .اهلَميسع، ومالك:  وكان له من الولد:قال أبو عبيد

  .يزيد، وعريب، ومسروح، ووائل، ومعديكرب، وأوسا، ودرما، ومرة: وزاد ابن الكليب يف اجلمهرة ذكر

ومن عقب محري كانت ملوك اليمن من التبابعة إال الرتر اليسري ممن ختللهم من بين هالل يف الزمن القليل؛ 
على اسم . ما كان مشتهراً يف الزمن األول مث اختفى ذكره، كشعبانمث العمارات املتفرعة منه، منها 

الشهر، وهو بنو شعبان بن عمرو بن زهري بن أبني بن اهلميسع بن محري، وإليهم ينسب الشعيب الفقيه 
وهم بنو زيد . املشهور يف الصدر األول، وامسه عامر بن شراحيل؛ وكذلك زيد اجلمهور، بضم اجليم

ن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قَطن بن اجلمهور بن سهل ب
احلارث، ونعيم، ومسروح، بين عبد كالل : عريب بن زهري بن الغوث بن أبني بن اهلميسع، وهي قبيلة

. االذين كتب إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إىل اإلسالم مع عياش بن أيب ربيعة املخزومي فآمنو

سلْم أنتم ما آمنتم باهللا ورسوله، وأن اهللا وحده ال : ونص الكتاب، فيما ذكره حممد بن سعد يف طبقاته
قالت اليهود، عزير ابن اهللا، وقالت النصارى ثالث . شريك له، بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته

  .ويف القصة طول. ثالثة املسيح ابن اهللا

تهار بطونه كشيبان، بفتح الشني املعجمة وسكون الياء املثناة من حتت منها ما دام اشتهاره مع قلة اش
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  .بنو شيبان بن عوف، من بين زهري بن أبني بن اهلميسع بن محري: وفتح الباء املوحدة وألف مث نون، وهم

  .معن بن زائدة الشيباين املشهور بالكرم، وكان يف أول الدولة العباسية: وإىل شيبان هؤالء ينسب

  . شيبان موجودة إىل اآلن بالعراق وغريهوبقايا

  .ذو أصبح بن مالك، الذي تنسب إليه السياط األصبحية: ومن شيبان

  .وجعله ابن ماكوال مرةً يف محري ومرة يف كهالن

قُضاعة، بضم القاف وفتح الضاد املعجمة وألف : والذي كثرت بطونه من محري وبقيت أفخاذه إىل اآلن
  .نقل هذا االسم عن قضاعة، اليت هي كلْبة املاء. وحة وهاءبعدها مث عني مهملة مفت

  .وعليه ينطبق كالم السهيلي. وهو قضاعة بن مالك بن محري: قال اجلوهري

  .قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك ابن محري: وقال أبو عبيد

  . إسحاق وغريمهاهذا هو املشهور يف نسبه، أنه من قحطان، وعليه جرى ابن الكليب، وابن

يا رسول : قلت: وقد حيتج له مبا رواه ابن لَهيعة عن عقبة بن عامر اجلُهين رضي اهللا عنه قال: قال يف العرب
ويقول عمرو بن مرة القضاعي الصحايب رضي اهللا تعاىل . أنتم من قضاعة ابن مالك: اهللا، ممن حنن؟ قال

  : عنه

 يِربن مالك بم ِحم قضاعة  نحن بنو الشَّيخ الِهجان األزهر

  .هو قضاعة بن معد بن عدنان: وذهب بعض النسابني إىل أن قضاعة من عدنان دون قحطان، وقال

ويروى عن ابن عباس، وابن عمر، وجبري بن مطعم، وهو اختيار . وعليه األكثرون: قال ابن عبد الرب
  .اجلوهري يف صحاحه إىل نسابة مضرونسبه . الزبري بن بكار، وابن مصعب الزبريي، وابن هشام

    

عكربة، مات عنها مالك بن محري، وهي حامل، فتزوجها معد : والصحيح أن أم قضاعة هي: قال السهيلي
  .بن عدنان، فولدت قضاعة على فراشه، فتبناه وتكىن به، فنسب إليه

أن جده من " بلى" يف نسب ووديعة، وسيأيت: احلايف، واحلاري: وكان لقضاعة من الولد: قال أبو عبيد
  .وحينئذ فدعوى صاحب الغرب أنه ال ولد له غري احلايف وهم منه. احلايف بن قضاعة: بين قضاعة

ينسب القاضي أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر القُضاعي املصري، صاحب كتاب : وإىل قضاعة
وغريها من " بار اخلالئفعيون املعارف وفنون أخ"، وكتاب "خطط مصر"، وكتاب "الشهاب"

  ".املصنفات

جهينة، بضم اجليم وفتح : منهم: العمارة األوىل: واملشهور من بقايا قضاعة املوجودين اآلن مثانية عمائر
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وأنشد . جهينا: ورمبا أبدلت اهلاء بألف، فقيل. اهلاء وسكون الياء املثناة التحتية وفتح النون وهاء يف اآلخر
  : ارق بن عبد العزى الشاعرعليه اجلوهري لعبد الش

  فقُلنا َأحسني مَأل جهينا  يا لبهثة إذ رأونا تنادوا

وعند جهينة اخلرب : ويف املثل. وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة
  .اليقني

وكان من حديثه أن حصني بن عمرو بن معاوية بن : قال ابن الكليب: قال أبو عبيد يف كتاب األمثال
األخنس، نزل مرتالً،فقام اجلُهين إىل الكليب فقتله : عمرو بن كالب خرج ومعه رجل من جهينة يقال له

  : سوأخذ ماله، وكانت أخته صخرة بنت عمرو بن معاوية تبكيه يف املواسم، فقال األخن

 ينجهينة الخبر اليق وعند  تُسائل عن حصين كل ركب

إن جهينة كان خيدم ملكاً ميانياً، وكان له وزير امسه جنيدة، إذا غاب امللك خلفه : ويقال: قال احلمداين
على حظية له، فتبعه جهينة يوماً من غري أن يشعر به، واختبأ حىت جلس الوزير يف جملس امللك ولبس ثيابه 

  : وغلبه السكر، وغىن

  َأضاجع خَودةً ليلي الطويال  غاب المليك خلوت ليِلي إذا

فقام جهينة فقتل الوزير ودفن رأسه حتت وسادة امللك، فلما حضر امللك فقد الوزير فسأل عنه فلم يقف 
  : له على خرب، حىت سكر جهينة ليلة عنده فأنشده

 جهينة الخبر اليقين وعند  تسائل عن نُجيدة كل ركب

  .فقربه وأحسن جزاءه. فأخربه اخلرب. فسأله امللك

ونقل اجلوهري مثله عن ابن األعرايب وابن . وعند جفينة، بالفاء بل اهلاء: واألصمعي يرويه: قال أبو عبيد
  .وكان ابن الكليب ذا النوع من العلم أدرى من األصمعي: قال أبو عبيد. السكيت

  .والياءجهين، حبذف اهلاء : والنسبة إىل جهينة

  .زيد بن خالد، وعقبة بن عامر، اجلهنيان الصحابيان: ومن جهينة

  .وكانت منازهلم بأطراف احلجاز من جهة الشمال، حيث حبر جدة: قال املؤيد صاحب محاه

  .وهلم بالد منفلوط وأسيوط، وا أقوام منهم. وهم أكثر عرب الصعيد بالديار املصرية: قال احلمداين

 فنقلهم اخللفاء الفاطميون منها إىل بالد - يعين بالد األمشونني-م أوالً بالد قريشوكانت مساكنه: قال
  .أمخيم، فسكنوا أعالها وأسفلها

وكانت جهينة باألمشونني جرياناً . وبطوا كانت ذه الديار، يعين بالد أمخيم" بليا"إن : ويقال: مث قال
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ىل دوام الفتنة، فلما أتى العسكر املصري إلجناد قريش مع قريش كما هم باحلجاز، فوقع بينهم واقع أدى إ
على جهينة خافت بلي فازمت إىل أعلى الصعيد، إىل أن أُديلت قريش وملكت أماكن جهينة، مث حصل 

 ا اآلن، وزالت الشحناء من بينهم، مث اتفقت جهينة وبلي بينهم مجيعاً الصلح على مساكنهم اليت هم
  . املشرق من عقبة قاو اخلراب إىل عيذابعلى أن يكون جلهينة من

  .ولبلي من جسر سوهاج إىل قريب من قمولة

  .وحبلب وبالدهم قوم منهم: قال يف مسالك األبصار

  .وحبماة قوم منهم أيضاً: قال

وقد شرفت به هذه القبيلة، وفخم . املُقر األشرف الناصري املؤلَّف له هذا الكتاب: ومن هذه الفرقة: قلت
  : ، وعال صيتها، وشاع يف اخلافقني ذكرهاأمرها

 دزنوللنار نور ليس يوجد لل  معنى ليس للكَرم مثلُه وللخمر

 دهوالنحل يكرم للشُّ نتيجته  وخير من القول المقدم فاعترف

وسيأيت ذكر طرف من مناقبه يف خامتة الكتاب إن شاء اهللا تعاىل، ليكون ذكره من الكتاب مسك ختامه، 
  .وابتداء عقد عقده ومتام نظامه

    : من املوجودين اآلن من قضاعة: العمارة الثانية

والنسبة . بنو بلي بن عمرو بن احللص بن قضاعة: وهم. بفتح الباء وكسر الالم وياء مثناة من حتت: بلي
إىل بلي :كما ينسب إىل علي ،بلوي :علوي.  

كعب بن عجرة، وأبو بردة ابن ِنيار، وِجبارة بن : منهم. مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم" بلي"ومن 
  .زرارة، وغريهم

  .ومنازهلم اآلن بالداما، وهي ماء دون عيون القصب إىل أكرى فم املضيق: قال يف مسالك األبصار

  . وعليهم درك احلجيج هناك:قال

ومنهم مجاعة بصعيد مصر؛ وقد تقدم يف ترمجة جهينة أم كانوا ببالد أمخيم، وأنه استقر : قال احلمداين
  .هلم من جسر سوهاج إىل قرب من قمولة

بنو عمر، وبنو هين، وبنو سوادة، وبنو : يف هذه البالد" بلي"واملوجود اآلن من أصول : قال احلمداين
: قال.  وبنو شادي-وذُكر أن فيهم كانت اإلمرة. العجلة:  ويقال هلم-، وبنو رائس، وبنو عجيلحارثة

  .وهم األمراء اآلن

إم من بين أُمية، وصل أبوهم إىل القصر اخلراب املعروف م، وكان معه رجل من : ويقال: مث قال
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 ودعوم لبين شادي، وهم بطوخ ثقيف معه قوس، فسموه القوس، وعقبه يعرفون بالقوسية إىل اآلن،
  .اجلبل

  .ولذلك يدعي هلم خلق سواهم، منهم هذيل، وهم بطوخ أيضاً: قال

وزعم قوم أم من بين العجيل ابن الزيب، وإمنا هم إخوام وكان العجيل قد تزوج أخت إبراهيم : قال
  .بن شادي فولدت منه ولداً، أمسته شادياً، فوهم اجلهلة لذلك

  .بنو خالد، ومنهم قوم ببالد أمخيم:  أيضاً"بلي"ومن 

بنو : وهم. كلب، نقالً هلذا االسم عن احليوان املعروف: من املوجودين من بقايا قضاعة: العمارة الثالثة
ثور، وكلدة، وبنو : كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، كان له من الولد

  .جناب

  .انوا يرتلون يف اجلاهلية دومة اجلندل، وتبوك من أطراف الشاموك: قال صاحب محاه

  .وجاء اإلسالم واملُلك عليهم ُألكيدر: قال يف العرب

  .وأُكيدر هذا هو الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد إسالمه

  .كتب إليه كتاباً فيه عهداً وأمان: قال السهيلي

من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألكيدر دومة : "د البسملةأنا قرأته فإذا فيه بع: قال أبو عبيد
حني أجاب إىل اإلسالم، وخلع األنداد واألصنام مع خالد بن الوليد سيف اهللا يف دومة اجلندل وأكنافها، 

 ولكم أن لنا الضاحية من الضحل والبور واملَعامي وأغفَال األرض واحلَلقة، والسالح، واحلافر، واحلصن،
. الضامنة، من النخل، واملعني من املعمور، ال تعدل سارحتكم وال تعد فاردتكم، وال يحظر عليكم النبات

تقيمون الصالة لوقتها، وتؤتون الزكاة حبقها، عليكم بذلك عهد اهللا وامليثاق، ولكم بذلك الصدق 
  .والوفاء، شهد اهللا ومن حضر من املسلمني

  .يف خلق عظيم على اخلليج القسطنطيين، ومنهم مسلمون ونصارى" لبك"وبقيت : قال ابن سعيد

  .وبشرياز قوم منهم: قال يف مسالك األبصار

  .حيتمل أم منهم. وببالد منفلوط من صعيد الديار املصرية قوم من كلب: قلت

  .وبيدوم واملناظر قوم من بين كلب: قال يف مسالك األبصار

بنو : وهم. كون الذال املعجمة وفتح الراء املهملة وهاء يف اآلخرعذْرة، بضم املهملة وس: ومن كلب
  .عوف والعبيد، بطن: عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب، كان له من الولد

نقالً . بنو ِكنانة، بكاف مكسورة ونونني مفتوحني بينهما ألف وبعد األخرية منهم هاء: ومن عذرة هذه
كان له من . بنو كنانة بن عوف بن عذرة، املقدم ذكره: وهم. فيها السهاماليت توضع " الكنانة"عن 
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  .عبد اهللا، بطن؛ وعوف بطن: الولد

  .هشام بن حممد: ابن الكليب النسابه، وامسه: ومن عقبه: قال أبو عبيد

  .وتعرف ِكنانة هذه بكنانةُ عذرة

ون باحلمارسة، يعين باحلاء والسني ومن كنانة عذرة هذه بالدقهلية واملرتاحية، ويعرف: قال احلمداين
  .وهم ينسبون أنفسهم إىل قريش: قال. املهملتني

بنو شهاب، وبنو ريدة، والرواشدة، وهم غري رواشدة هلباء، يعين اآليت ذكرهم يف بين : ومنهم: مث قال
 بكوم ومرتل بين مراس هؤالء يعرف. حرام، وبنو عصا، وبنو حممود، وبنو سنان، وبنو محزة، وبنو مراس

  .منية حممود، ومنية عدالن: وهلم. بين مراس، من اُرتاحية

  .بنو الم: ومن كنانة عذرة أيضاً

  .وليسوا بألم احلجاز: قال احلمداين

  .وبنو مشس، والفضليون، وهم الفضلية، وقرارهم كوم الثعالب وما داناها

    

ث، وبنو مطية، وبنو يونس، بضم الياء بنو زيد مراس، وبنو زيد عذرة، وبنو صبيح، وبنو لي: ومنهم أيضاً
  .املثناة التحتية وسكون الواو والسني املهملة، وغريهم

  .ومن كنانة عذرة هذه أيضاً قوم ببالد الشرقية بضفة النيل

وليس بنو عذرة هؤالء هم بنو عذرة املعروفون بشدة العشق وغلبة اهلوى، بل أولئك بطن آخر من : قلت
مجيل بن : ومنهم.  سعد هذَمي بن زيد ابن ليث بن سود بن احلايف بن قضاعةبنو عذرة بن: وهم. قضاعة

  .فيما ذكره ابن حزم. عبد اهللا بن معمر، وصاحبته بثينة بنت حبى، كان ألبيها صحبة

  .عروة بن حزام وصاحبته عفراء، وهي ابنة عمه اشتد عليه العشق حىت قتله: ومنهم أيضاً

وقيل . ألن فينا مجاالً وعفة: ما بال العشق يقتلكم؟ قال: ل لرجل منهمقي": خزانة األدب"قال صاحب 
أما واهللا لو : ما بال الرجل منكم ميوت يف هوى امرأة،إمنا ذلك لضعف فيكم يا بين عذرة؟ فقال: آلخر

  .رأيتم النواظر الدعج، حتتها املباسم الفُلج، فوقها احلواجب الزج، الختذمتوها الالت والعزى

راء، بفتح الباء املوحدة وسكون الراء املهملة وألف يف : من املوجودين من بقايا قضاعة: ة الرابعةالعمار
  .بنو راء بن احلايف بن قضاعة: اآلخر، وهم

: قال. هود، وقاسط، وعبدة، ومراهة، ومبشر، وعدي، كلهم بطون:وكان لبهراء من الولد: قال أبو عبيد

  .بن مر، من العدنانيةوأمهم تكمة بنت مر، أخت متيم 

  .وكان القياس أن ينسب إليهم راوي، بالواو: قال. والنسبة إليهم رائي: قال اجلوهري
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إال أن األسود . املقداد بن األسود، واسم أبيه عمرو: منهم. ومن راء مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم
  .بن عبد يغوث الزهري تبناه فنسب إليه

  .برمك من موايل راء هؤالءإن خالد بن : ويقال

  .وكان بينهم وبني اللخميني ملوك احلرية حروب: قال يف مسالك األبصار

مث جاوز خلق كثري منهم حبر . من الينبع إىل عقبة أيال" بلي"وكانت منازهلم مشايل منازل : قال يف العرب
  .ى بالد النوبةالقلزم وانتشروا ما بني صعيد مصر وبالد احلبشة وكثروا هناك وغلبوا عل

  .وهم حياربون احلبشة إىل اآلن: قال

تنوخ، بفتح التاء املثناة من فوق : من املوجودين من بقايا قضاعة، فيما قاله صاحب محاة: العمارة اخلامسة
  .وضم النون وسكون الواو وخاء معجمة يف اآلخر

  .وال تشدد نونه: قال اجلوهري

  .د على ذلكهم حي من اليمن ومل يز: وقال اجلوهري

ومسوا بذلك ألم حلفوا على املقام مبكان : قال. نزار، واألحالف، وفهم: هم ثالثة أبطن: وقال أبو عبيد
الشام، والتتنخ املقام، وكان تتنخهم على مالك بن زهري بن عمرو، وعلى مالك بن فهم، عم مالك بن 

  .زهري

  .اعمة، ودوس، الذين تتنخوا بالبحرينالضج: ومن الناس من يطلق اسم تنوخ على: قال ابن سعيد

  .يعين أنّ ا مجعهم املستكثر. وصليبتهم املدبرة من بالد الشام: قال احلمداين

. د، بفتح النون وسكون اهلاء ودال مهملة يف اآلخر: من املوجودين من بقايا قضاعة: العمارة السادسة

  .يف بن قضاعةبنو د بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلا: وهم

مالك، وصباح، وجذمية، وزيد، ومعاوية، وأبو سودة، وكعب وهؤالء : كان له من الولد: قال أبو عبيد
. هم د اليمن، وعامر، وحنظلة، والطول، ومرة، وعمرو، وهم د الشام، وجذمية، وشبابة، وعائدة

  .دخلوا كلهم يف تنوخ

بإبدال اهلاء . ِطخفه: لة وسكون اهلاء وبالفاء، ويقال فيهطهفة النهدي، بكسر الطاء املهم: ومن د اليمن
  .خاء معجمة

  .فرفع كتاباً مث جاء مسلماً. كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطهفة النهدي: قال ابن عبد الرب

 أنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمن" املثل السائر"وذكر الوزير ضياء الدين بن األثري يف كتابه 

. من حممد رسول اهللا إىل بين د: وفد إليه من العرب، فاسلم مث كتب معه كتاباً إىل قومه فيه بعد البسملة

ولكم يا بين د الوظيفة الفريضة ولكم الفارض والفَريش وذو الِعنان . السالم على من آمن باهللا ورسوله



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  28  

ال يمنع دركم ما مل تضمروا اإلماق الركوب، والفلْو الضبيس ال يمنع سرحكم وال يعضد طَلحكم و
  .من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أىب فعليه الربوة. وتأكلوا الرباق

  .وبقايا د موجودون باليمن إىل اآلن

     : من املوجودين من بقايا قضاعة: العمارة السابعة

بنو مهرة ابن حيدان بن عمر بن : وهم. خرمهرة، بفتح امليم وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة وهاء يف اآل
  .احلايف بن قُضاعة

  .وإليهم تنسب اإلبل املهرية: قال اجلوهري

  .واجلمع املهاري: قال

  .املهاري: وإن شئت خفّفت الياء فقلت: قال

: بنو الِعيدي، بعني مهملة مكسورة، وياء مثناة من حتت ساكنة ودال مهملة مكسورة وهم: ومن مهرة

عى بن مهرةبنو الِعيدِدي بن ت.  

  .وإىل بين العيِدي تنسب اإلبل الِعيِدية

  .ومن بين الِعيدي، زهري بن ِقرضم، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وبقايا بين مهرة موجودون مبشاريق اليمن إىل اآلن

  . املهملة وميم يف اآلخرجرم، بفتح اجليم وسكون الراء: من املوجودين من بقايا قضاعة: العمارة الثامنة

  .وهم بنو جرم بن زبان، ومل يزد على ذلك: قال اجلوهري

  .هم بنو جرم، وامسه ِعالف بن زبان بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة: وقال أبو عبيد

  .ومنهم مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم: قال يف العرب

  .بنو عوفمنهم بنو جشم، وبنو قُدامة، و: قال احلمداين

  .ومنازهلم ما بني غزة وبالد الشراة من جبال الكَرك: قال يف العرب

اآليت ذكرهم يف الكالم على بطون " بلي"قلت وهذا وهم منه، فإنّ جرماً الذين ببالد غزة هم جرم 
 وعلى هذا جرى احلمداين، وهو. على ما سيأيت بيانه هناك إن شاء اهللا تعاىل" قضاعة"ال جرم " طيء"

أدرى مبعرفة ذلك، ألنه كان مهمنداراً لوفود العرب الواردة إىل األبواب السلطانية، هو الذي يتوىل أمرها 
  .ويرتهلا دار الضيافة السلطانية، ويعلم تفاصيل أحواهلا

: الثانية من بني سبأالقبيلة   
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  .بنو كهالن بن سبأ، املقدم ذكره: وهم. كهالن، بفتح الكاف وسكون اهلاء والم وألف مث نون يف اآلخر

  .والعدد فيهم أكثر من ِحمري: قال يف العرب

  .وشعوم كلها متشعبة من زيد بن كهالن، ورمبا ملك بعضهم اليمن مداولة لبين ِحمري: قال أبو عبيد

واملشهور من بقايا . ك ِحمري بقيت الرياسة بالبادية على العرب لبين كهالنوملا تقلَّص مل: قال يف العرب
  : كهالن املوجودين اآلن مثان عمائر

: األولىالعمارة   

  .منهم جذام، بضم اجليم وفتح الذال املعجمة وألف مث ميم

ريب بن زيد وهم بنو جذام بن عدي بن احلارث بن مرة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن ع: قال أبو عبيد
  .بن كهالن

  .وجعله صاحب محاة من بين عمرو بن سبأ

  .وهو أخو خلم، وعم ِكندة

  .حرام وجشم: وكان جلذام من الولد

  .ومجيع ولده منهما: قال صاحب محاة

. وتزعم نسابة مضر أم من مضر، وأم انتقلوا إىل اليمن، ونزلوها، فحسبوا من اليمن: قال اجلوهري

  : قول الكُميت يذكر انتقاهلم إىل اليمنواستشهد بذلك ب

 فراقاً للدعائم واألصل ولكن  نَعاِء جذاما غير موت وال قتل

واستشهد لذلك مبا رواه حممد بن . إم من ولد يعفر بن إبراهيم عليه السالم: ويقال: قال احلمداين
مرحباً بقوم شعيب وأصهار : السائب أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد من جذام، فقال

  : وبقول جنادة ابن خشرم اجلُذامي. موسى

  وال تَصطادني شُبه الضالَِل  أب وُأمي بقَحطان ل وما

 يوجدتُ أبي وخال معدياً  نكإليهم نَسبي ول وليس

  .العدد والشرف" جذام"وكان يف : قال صاحب محاة

  .كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد إسالمه. فَروة بن عمرو اجلذامي: ينسب" جذام"وإىل 

كان فروة عامالً للروم فأسلم، وكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه، : قال ابن اجلوزي
وبعث بذلك مع رجل من قومه، وبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ببغلة بيضاء وفرس ومحار وأثواب 
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أما : فيه، بعد البسملةفكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً . وقُباء سندس محوص بالذهب
. فقد قدم علينا رسولك وبلّغ ما أرسلت به، وخبر عما قبلكم، وأتانا بإسالمك، وأن اهللا هداك داه. بعد

  .وأمر بالالً فأعطى رسوله اثنيت عشرة أوقية فضة

 أن ال أفارق دين حممد، وإنك تعلم: قال. وبلغ ملك الروم إسالم فروة، فدعاه وقال له، ارجع عن دينك
  .عيسى قد بشر به، ولكنك تضن مبلكك، فقتله وصلبه

  : وملا قدموه ليصلبوه أنشد: قال. وذلك على ماء بفلسطني؛ يقال له عفراء: قال ابن إسحاق

  سلّم لربي أعظُمي ومقامي  يسراة المسلمين بأنن أبلغ

  .رفاعة بن زيد اجلذامي: وإليهم أيضاً ينسب

    

قدم رفاعة بن زيد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هدنة احلُديبية فأسلم وحسن : قال ابن إسحاق
إسالمه، وأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالماً، وكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً 

 إين بعثته إىل قومه عامة، ومن دخل :هذا كتاب من رسول اهللا لرفاعة بن زيد: إىل قومه، فيه بعد البسملة
فيهم يدعوهم إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله، فمن أقبل منهم ففي حزب اهللا وحزب رسوله، ومن أدبر فله 

  .أمان إىل شهرين

  .فلما قدم رفاعة إىل قومه أجابوا وأسلموا، مث ساروا إىل احلرة حرة الرجالء فرتلوها

ألندلس يف أيام الطوائف، وهم بنو هود بن عبد اهللا بن موسى بن بنو هود، من ملوك ا: ومن جذام أيضاً
  .سامل اجلذامي

إم من ولد روح بن زنباع، وأول من ملك منهم سليمان املستعني بسرقسطة، ودام ملكهم مدة : ويقال
  .ودانوا بطاعة خلفاء بين العباس

  .ئفبنو مردنيش ملوك بلنسية من األندلس يف مجلة ملوك الطوا: ومن جذام

وأول من ملك منهم عبد اهللا بن سعد بن مردنيش اجلذامي، وبقي امللك فيهم إىل أن غلبهم : قال يف العرب
  .الطاغية صاحب برشلونة من األندلس سنة أربع وأربعني ومخسمائة

وبقايا جذام منتشرون بأقطار األرض يف كل جانب، ولقد ورد على الظاهر برقوق، صاحب الديار : قلت
كتاب من صاحب الربنو من ملوك السودان، يذكر فيه أن جبواره قوم من جذام، وأم أغاروا املصرية، 

عليهم وسبوا من أقارم مجاعة، وسأل تتبع آثارهم مبملكة الديار املصرية ليوجد أحداً منهم قد بيع ا 
  .فينتزع
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  .وصغارمث املشهور من بقايا جذام املوجودين اآلن أحد وعشرون بطناً ما بني كبار 

ومنازهلم بالد الشرقية من الديار املصرية، وهي عمل بلبيس، . بنو زيد حرام بن جذام: البطن األول
  .وتعرف ببالد احلوف

وجذام أول من سكن مصر من العرب حني جاءوا يف الفتح اإلسالمي مع عمرو بن العاص : قال احلمداين
  . األنرضي اهللا عنه، وأقطعوا فيها بالداً بعضها بأيديهم إىل

  .ومن أقطاعهم، هربيط، وتلّ بسطه، ونوب، وأم رماد، وغري ذلك: مث قال

ومجيع أقطاع ثعلبة كان يف مناشري جذام من زمن عمرو بن العاص، وإمنا السلطان صالح الدين : قال
  .وسع لثعلبة يف بالد جذام، ولذلك كانت فاقوس وما حوهلا هللباً سويد

  .سويد، وبعجة، وناثل، ورفاعة، وبردعة، إىل فروع كثرية:  فصائل، وهمويتفرع عن هذا الفخذ مخس

  .بنو هلبا بن سويد: هلبا سويد، وهم: فأما سويد، فمن ولده

  .أوالد طواح املُكوس: ويقال هلم. ومنهم، العطويون، واحلميديون، واجلابريون، والغتاورة: قال احلمداين

  .رومان، والسوداألخيوه، هم أوالد محدان، و: ومنهم أيضاً

الرباجسة، وأوالد يربين، واجلواشنة، والعكوك، وأوالد غامن، : أوالد راشد، ومنهم: ومن بطون احلميديني
  .وآل محود، والزرقان واألساورة، واحلماريون

  .ومن أوالد راشد املقدم ذكرهم احلراقيص، واخلنافيس، وأوالد غايل، وأوالد جوال، وآل زيد

  .د جنيب، وبنو فيصلأوال: ومن النجابية

هلبا مالك، وهم بنو هلبا بن مالك بن سويد، ومنهم احلسنيون، وهم أوالد : ومن ولد سويد أيضاً
  .احلسن، والغوارنة، وهم بنو الغور بن أيب بكر بن موهوب ابن عبيد بن مالك بن سويد

وهم بيت اإلمرة، العقيليون، وهم بنو عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد، : ومنهم
  .وكانت اإلمرة فيهم يف جنم بن إبراهيم بن مسلم بن يوسف ابن واقد بن غدير

ومنهم من أُمر بالبوق والعلم، وهو أبو راشد بن حبشي بن جنم، ودحية، ونابت إبنا هانئ بن حوط بن 
  .جنم

 املماليك الترك والروم معبد بن منازل، وقد أقطع مىن بن خثعم وأُمر واقتىن عدداً من: ومن هلبا مالك
وبلغ من امللك الصاحل جنم الدين أيوب مرتلة، مث حصل عند امللك املعز أيبك التركماين على . وغريهم

الدرجات الرفيعة، وقدمه على عرب الديار املصرية، ومل يزل على ذلك حىت قتله غلمانه فجعل امللك املعز 
 نعم اخللف، مث قدم دغش دمشق فأمره صاحبها امللك سلمى، ودغش، مكانه يف اإلمرة، فكانا له: ابنيه

الناصر ببوق وعلم، وأمر امللك املعز أخاه كذلك، فأىب حىت يؤمر مفرج بن سامل بن راضي مثله، مث أُمر 
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  .مزروع بن جنم كذلك يف مجاعة كثرية من جذام وثعلبة

  .لكبنو رديين بن زياد بن حسني بن مسعود بن ما: ومن بين مالك بن سويد

  .ومنهم أوالد جياش بن عمران، وهلم تل حممد: قال احلمداين

    

  .بنو الوليد، وهم بنو الوليد بن سويد: ومن ولد سويد أيضاً

  .طريف بن مكنون، امللقب زين الدولة: إن من ولده: ويقال

 عنده كل يوم، كان من أكرم العرب، وأنه مان يف مضيفته أيام الغالء أثنا عشر ألفاً يأكلون: قال احلمداين
  .نوب طريف، من بالد الشرقية: وكان يهشم هلم الثريد يف املراكب، وبطريف هذا تعرف

  .فضل بن مشخ بن كمونة، وإبراهيم بن عايل، أمرا كل منهما بالبوق والعلم: ومن عقبه

  .الربيعيني، واخلليفيني، واحلُصينيني: وعد احلمداين من أخالف بين الوليد

  .النجابنيومنهم أوالد شريف 

  .ويقال إن هلم نسباً يف قريش يف بين عبد مناف بن قصي

  .وهم طائفة كثرية. احليادرة، وهم بنو حيدرة بن معروف بن حبيب بن سويد: ومن بين الوليد

  .بنو عمارة بن الوليد: بنو عمارة، وهم: ومنهم أيضاً

  .وفيهم عدد، وهلم الربمون: قال احلمداين

أُمر ببوق . حية بن راشد بن الوليد؛ وأوالد منازل، وكان منهم معبد بن منازلومنهم احلييون، وهم بنو 
  .وعلم

: وهم بنو هلبا بن بعجة بن زيد بن سويد، وكان لبعجة من الولد. هلبا بعجة: وأما بعجة، فمن ولده

تأمري املقدم ذكر تأمريه مع : مفرجنب سامل ابن راضي: ومن هلبا هؤالء. رداد، ومنظور، وناثل، وجناد
  .مث خلفه على إمرته ابنه حسان ابن مفرج. سلمى بن معبد

  .أوالد اهلرمي، من بين غياث بن عصمة بن جناد بن هلبا بعجة: ومن هلبا بعجة

بنو جوشن بن منظور بن بعجة، وهو صاحب السراة، املضروب به املثل : اجلواشنة، وهم: ومنهم أيضاً
  .يف الكرم والشجاعة

  .نوا يف عداد رداد بن بعجة، وأما نائل، فله البئر املعروفة ببئر نائل على رأس السراةوكا. الغوثية: ومنهم

مهنا بن علوان بن علي بن زبري بن حبيب بن نائل، كان جواداً كرمياً، طرقته مرة ضيوف يف : ومن عقبه
 له كفر شتاء ومل يكن عنده حطب يوقده لطعام يصنعه هلم، فأوقد أمحاالً من بر كانت عنده وكان

  .برسوط بنواحي مرصفا من الشرقية
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  .وأما بردعة، ورفاعة، فالظاهر أن بينهم اندرجوا يف إخوم الثالثة املقدم ذكرهم

بنو جمربة بفتح امليم وسكون اجليم وفتح الراء املهملة وقتح الباء املوحدة وهاء يف : البطن الثاين من جذام
واسم أمه . ابنه: وقيل. وهو أخو زيد بن حرام، املقدم ذكرهبنو جمربة بن حرام بن جذام، : وهم. اآلخر

  .الضبيب أبو أمية املذكور: وقيل. وقيل هو وزيد ابنا الضبيب: ميه: أُمية، وقيل

رفاعة بن زيد اجلذامي، أحد بين روح، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقد : ومن بين جمربة هؤالء
العبد " مدعماً" على يديه ووهب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له على قومه، فتوجه إليهم فأسلموا

  .صاحب الشملة اليت ورد فيها احلديث

  .الشواكرة: ومن بين جمربة هؤالء

  .وهلم شنبارة بين خصيب: قال احلمداين

  .وإليهم يرجع أوالد العجار، أوالد احلاج يف زمن السلطان صالح الدين، وهلم جرا إىل اآلن: قال

  .ويف احلجاز فرقة منهم: يف عقبه هؤالء عدد يعرفون به، مث قالو: قال

  .بنو سعد، وضبطه معروف: البطن الثالث من جذام

  .وقد اجتمع مبصر مخس سعود من جذام واختلط بعضهم ببعض: قال احلمداين

  .بنو سعد بن إياس بن حرام بن جذام: أحدها

اس بن حرام بن جذام، وإليه ينسب أكثر سعد بن مالك بن زيد بن أفصى بن سعد بن إي: والثاين
  .السعديني

  .سعد بن مالك بن حرام بن جذام: والثالث

  .سعد بن أبامة بن عبيس بن غطفان بن سعد بن مالك بن حرام ابن جذام: والرابع

  .سعد بن مالك بن أفصى ين سعد بن إياس بن حرام بن جذام: واخلامس

م مزارع ومآكل، وفسادهم كثري، وفيهم عشائر كثرية، وأكثرهم مشايخ البالد وخفراؤها، وهل: قال
دقَدوس، : ومنها. وهلم من تل طنبول إىل نوب طريف. شاس، وجوشن، وعالن، وفزارة: ومنهم

  .ودمريط، وليلة، وبرمهتوش

  .بل قد ذكر احلمداين أن ديارهم من ضواحي القاهرة إىل أطراف الشرقية

  . إىل ريفها- بالغني املعجمة-نهم يف منية غمرأوالد فضل والسالمحة، وسك: ومن مقدميهم

  .شاور السعد وزير العضدي، آخر الفاطميني مبصر: ومنهم

ذكر أن شاوراً، من سعد " ابن خلكان"ويقال إن من عصب بين شاور كبار منية غمر وخفراؤها، إال أن 
  .ظئر النيب صلى اهللا عليه وسلم: حليمة
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  .هر، كُتاب ديوان اإلنشاءبنو عبد الظا: ومن بين سعد هؤالء

 ينتسب إىل روح بن - يعين القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر-رأيته: قال املقر الشهايب بن فضل اهللا
  .زنباع

    

  .أهل برمهوتش ومشاخيها: ومنهم أيضاً

 من ومل يزل بني بين سعد هؤالء وبني بين وائل العداوة والشحناء والوقائع اليت يقتل فيها اجلم الغفري
  .الفريقني، واألمر على ذلك إىل اآلن

  .بنو جوشن: ومنهم

  .ومساكنهم بضواحي القاهرة إىل أطراف الشرقية: قال املهمندار

  .بنو سعد، عرب صرخد: ومن سعد جذام: قال احلمداين

  .ومل يبني من أي بطون جذام هم. وباإلسكندرية قوم من جذام: قال

  .اي وفتح اهلاء وسكون الياء املثناة من حتت وراء مهملة يف اآلخرزهري، بضم الز: البطن الرابع من جذام

  .الزهور أيضاً: ويقال هلم

أكثرهم بالشام، والذين منهم مبصر امتزجوا ببين زيد ابن حرام بن جذام، املقدم ذكرهم، : قال احلمداين
  .وهم عرب احلوف إىل ما يلي أمشوم الرمان

 -د الرمحن، وبنو مالك، وبنو عبيد، وبنو عبد القوي، وبنو شاكربنو عرين، وبنو شبيب، وبنو عب: ومنهم

  . وهم غري مشا آل ربيعة-، وبنو حسن، وبنو مشا-وهم غري شاكر عقبه

  .البصيلية، واملنيعية، واملسمارية، واجلواشنة، واحليارى: ومنهم أيضاً

 -اخلاء والضاد املعجمتني بفتح -البشاشنة، والطواعن، واجلوابر، واخلضرة: وجياورهم من جذام أيضاً

  .وبنو مالك

  .العائذ، ذكرهم احلمداين ومل يرفع نسبهم: البطن اخلامس من جذام

  .ومساكنهم فيما بني بلبيس إىل عقبة أيلة إىل الكرك من ناحية فلسطني: قال يف العرب

  .ودرك هذه األماكن يف احلجيج، حىت تصل العقبة، عليهم: قال يف مسالك األبصار

. بنو عقبة، بضم العني املهملة وسكون القاف وفتح الباء املوحدة وهاء يف اآلخر: سادس من جذامالبطن ال

  .بنو عقبة بن حرام بن جذام، على اخلالف السابق يف نسب جمربة: وهم

وديارهم من الشوبك إىل ِحسمي إىل تبوك إىل تيماء، مث إىل احلُريداء، وهي يف شرق : قال احلمداين
  .احلجاز
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ديارهم من الكرك إىل األزمل، يف برية احلجاز، وعليهم درك الطريق، ما بني املدينة املنورة : ل يف العربوقا
  .إىل حدود غزة من بالد الشام

  .عليهم درك احلجيج من العقبة إىل الدامان: وقال يف مسالك األبصار

  .وآخر أمرائهم كان شطِّي: قال

 قد أقبل عليه إقباالً أجله فوق السماكني، -حممد بن قالوون يعين -وكان سلطاننا امللك الناصر: قال
وأحلقه بأمراء آل فضل، وآل مرا، وأقطعه اإلقطاعات اجلليلة، وألبسه التشريف الكبري، وأجزل له احلباء، 

  .وعمر له وألهله البيت واخلباء

  .وفرقة منهم باحلجاز الشريف: قال احلمداين

، بفتح الطاء وكسر الراء املهملتني وسكون املثناة التحتية وفاء يف بنو طَِريف: البطن السابع من جذام
  .اآلخر

" التعريف"بنو مهدي، بفتح امليم وسكون اهلاء وكسر الدال املهملة وياء مثناة من حتت، وعد يف : ومنهم

  .منوباجلملة فهم من عرب الي. وقد تقدم أن عذرة من بين قضاعة من ِحمري. بين مهدي من بين عذرة

بنو مسهر، بضم امليم وسكون السني املهملة وكسر اهلاء وراء مهملة يف اآلخر؛ وبنو : ومن بين طريف
  .عجرمة، بفتح العني املهملة وميم مفتوحة مث هاء

أوالد عسكر، : املشاطبة، ومن املشاطبة: ومنهم. فأما بنو مهدي فهم أكثرهم عدداً وأوسعهم نطاقاً
واليعاقبة، واملطارنة، والعفري، والرومي، والقطاربة، وأوالد الطامية، وبنو دوس، وآل والعناترة، والبترات، 

سبأ، واابرة، والسماعنة، والعجارمة، وبنو خالد، والسلمات، واحلماالت، واملَساهرة، واملغاورة، وبنو 
  .و عياض واحملارقة، وبن- وهم غري الرومي املقدم ذكرهم-عطا، وبنو صاد، وآل شبل، وآل رومي

  .وهؤالء ديارهم بالبلقاء، إىل بارين، إىل الصوان، إىل علم أعفر: قال احلمداين

  .وذكر أن حول الكرك منهم بين داود، يف مجاعات كثرية منهم

كان شيخهم مسعود بن جرير ذا مكانة عند والة : وأما بنو عجرمة، وهم العجارمة، فقال احلمداين
  .األمور

  .ي يظهر أم دخلوا يف مهدي وامتزجوا موأما بنو مسهر، فالذ

. الدعاجنة: ويقال هلم. الدعجيون: بنو صخر، بالضبط املعروف، ومنهم: البطن الثامن من جذام

  .والعطويني، والصويتيون

  .وبالدهم ما حول الكرك، ومنهم طائفة مبصر: قال احلمداين

  .كسر الصاد املهملةبنو خِصيب، بفتح اخلاء املعجمة و: البطن التاسع من جذام



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  36  

  .وهم أشتات مبصر والشام: قال احلمداين

  .بنو واصل: البطن العاشر من جذام

    

وأصل مقرهم الشام، ووفدت طائفة منهم على املعز أيبك التركماين بالديار املصرية، : قال احلمداين
  .فأقاموا ا وبقيت بقيتهم بالشام

  .ر القدسوهم خف: بنو مرة: البطن احلادي عشر من جذام

  .بنو فيض، من عرب القدس: البطن الثاين عشر من جذام

  .بنو شجاع، من عرب القدس أيضاً: البطن الثالث عشر من جذام

  .العناترة، عرب بلد اخلليل عليه السالم: البطن الرابع عشر من جذام

  .بنو أيوب، عرب حسني، من بالد الشام: البطن اخلامس عشر من جذام

  .ومنرين من الشام. بنو منري، خفراء عرب الكفرية: من جذامالبطن السادس عشر 

  .بنو وهران، من عرب جبل عوف: البطن السابع عشر من جذام

احلريث، بضم احلاء وفتح الراء املهملتني وإسكان املثناة من حتت وثاء مثلثة : البطن الثامن عشر من جذام
  .عرب الساحل الغزاوي: يف اآلخر

  .سقالن أيام امللك الصاحل مع بيربس اجلاشنكيز فأقطعهم هناكغزوا ع: قال احلمداين

  .بنو عمرو، عرب الصلب: البطن التاسع عشر من جذام

  .منازهلم بالد غزة. بنو أسلم، بفتح الالم: البطن العشرون من جذام

  .ولكنهم اختلطوا جبذمية من عرب طيء: ذكرهم احلمداين مث قال

  .ناظر رجال من أسلموبتدمر وامل: قال يف مسالك األبصار

  .ومساكنهم ببالد الكرك: قال احلمداين. بنو صخر: البطن احلادي والعشرون من جذام

  .وذكر أم أخالف آلل فضل، من عرب الشام. وهم الدعجيون، والعطويون، والصويتيون: قال

  .ومنهم مجاعة مبصر: قال

: ن منهم يف الزمن املتقدم بطن يسمىأما ِحشم بن جذام، فلم يكن فيهم بقية مشهورة، وقد كا: قلت

  .عتيباً وهم بنو عتيب بن أسلم بن مالك بن شنوءة بن بديل بن حشم بن جذام

  .عتيب بن شيبان: وهم اليوم ينتسبون يف شيبان، يقولون: قال أبو عبيد

  .وإليهم تنسب حفرة عتيب بالبصرة: قال

إذا كرب صبياننا مل يتركونا حىت : وا يقولونأغار عليهم بعض امللوك فسىب الرجال فكان: قال اجلوهري
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ويف ذلك يقول . أودى عتيب: فضرب هلم العرب مثالً، فقيل. يفلتونا فلم يزالوا عندهم حىت هلكوا
  : الشاعر

  كما ترجو أصاغرها عتيب  رقُوقد وقعت ب تُرجيها

: الثانيةالعمارة   

بنو خلم ابن عدي بن احلارث : خلم، بفتح الالم وسكون اخلاء املعجمة وميم يف اآلخر، وهم: من كهالن
  .بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن

  .وقد تقدم أن خلماً، أخو جذام املقدم ذكره، ومها عما كندة

  .جزيلة، ومنارة: كان له من الولد

بنو عمرو بن : باحلرية من العراق يف املناذرة ملوك احلرية، نيابة عن األكاسرة، وهموكان للخميني ملك 
عدي بن نصر اللَّخمي، كانت دولتهم من أعظم دول العرب، وأول من ملك منهم عمرو بن عدي، 

ياهم وآخرهم املنذر بن النعمان بن املنذر، فبقي حىت انتزعها منه خالد بن الوليد يف اإلسالم، مث كان لبقا
وأول من ملك منهم القاضي حممد بن إمساعيل بن قريش . ملك بأشبيلية من األندلس وهي دولة ابن عباد

  .بن عباد

  .وقد ذكر القضاعي يف خطط مصر أم حضروا فتح مصر، واختلطوا ا هم ومن خالطهم من جذام

  .وبصعيد الديار املصرية من خلم قوم، وسكنهم بالرب الشرقي: قال احلمداين

وديارهم من طارف ببا إىل منحدر دير . بنو مساك، بكسر السني املهملة، وكاف يف اآلخر: ومنهم
  .وهم بنو مر، وبنو مليح، وبنو نبهان، وبنو عبس، وبنو كرمي، وبنو بكر. اجلُميزة، إىل ترعو صول

وديارهم من دير . ومنهم بنو حداف، حباء مهملة مفتوحة ودال مهملة مشددة مفتوحة بعدها ألف مث نون
  .بنو حممد، وبنو علي، وبنو سامل، وبنو مدجل، وبنو عبس: وهم. اجلميزة إىل ترعة صول

: وهم. بنو راشد، بالضبط املعروف، وديارهم من مسجد موسى إىل أسكر ونصف بالد إطفيح: ومنهم

وبنو حجرة، وبنو . ضةبنو معمر، وبنو واصل، وبنو ِمرا، وبنو حبان، وبنو معاذ، وبنو الفيض، وهم الفيا
  .أشتوه

  .ولبين الفيض احلي الصغري، ولبين أشتوه من ترعة الشريف إىل معصرة بوش

  .ولبين حجرة منهم نصف طرا

. وديارهم ساحل إطفيح. بنو جعدة، بفتح اجليم وسكون العني املهملة ودال مهملة يف اآلخر: ومنهم

  . وبنو نصاربنو مسعود، وبنو جرير، وبنو زبري، وبنو مثال،: وهم
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  .بنو موسى، وبنو حمرب: وديارهم بالقرب ممن قبلهم، وهم. بنو عدي، وضبطه معروف: ومنهم

    

 وهم -بنو سهل، وبنو معطار، وبنو فهم: وهم. وديارهم احلي الكبري. بنو حبر، بالضبط املعروف: ومنهم
  . وبنو عشري، وبنو مسند، وبنو سباع-الفهميون

  .د أسكرومساكنهم بال. قسيس: ومنهم

  .بنو عمرو، وديارهم الرستق، وهلم نصف حلوان، ولبين حجرة النصف الثاين، ونصف طرا: ومنهم

وقد انتقل بعض أهل هذه الديار عنها ونزلوا الرب الغريب من النيل مع شهرم بقبائلهم، وصار من : قلت
جذام، وهم متحلون بقي منهم يف أماكنهم أهل حرث وزراعة، ونزل ببالدهم عرب من بين هلبا من 

  .هناك حبلية العرب

  .وهم بنو الدار هاين بن حبيب بن منارة بن خلم. بنو الدار، بالضبط املعروف: ومن خلم

متيم الداري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متيم بن أوس ابن خارجة بن سود بن : ومنهم
  .جذمية بن دارع بن عدي بن الدار

  .وبلد اخلليل، عليه السالم، معمور ببين متيم الداري: قال يف مسالك األبصار

: الثالثةالعمارة   

بنو كندة، : وهم. ِكندة، بكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال املهملة وهاء يف اآلخر: من كهالن
وامسه ثور بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أُدد ابن زيد بن يشجب بن عِريب بن زيد بن 

  .نكهال

وسمي كندة ألنه كند أباه، أي كفر نعمته، وهو ابن أخي جذام وخلم، املقدم : قال صاحب محاة
  .ذكرمها

امرؤ القيس بن عابس الكندي الصحايب رضي اهللا : منهم. وبالد كندة باليمن ِقبلي حضرموت: مث قال
  .عنه

  .نوكان لبين كندة ملك باحلجاز واليمن، وبقاياهم موجودون باليمن إىل اآل

  .وبالِّلوى قوم ينسبون إىل كندة: قال يف مسالك األبصار

: الرابعةالعمارة   
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طيء، بفتح الطاء املهملة وتشديد الياء املثناة من حتت ومهزة يف اآلخر، أخذاً من الطاءة، على : من كهالن
  .وهي اإلبعاد يف املرعى. وزن الطاعة

  . كهالنبنو طيء بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن: وهم

  .عدية بنت األمر بن مهرة ابن قضاعة: فطرة، والغوث؛ وأمهما: كان له من الولد

والنسبة إليهم طائي.  

وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد طيء، فأسلم، . زيد اخلليل بن مهلهل الصحايب: ومنهم
ف يل أحد يف اجلاهلية فرأيته يف ما وص: فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلرب، وقال له

  .اإلسالم إال رأيته دون وصفه غريك

كانت منازهلم باليمن فخرجوا منه على أثر خروج األزد منه، ونزلوا مسرياء وفيدا، يف جوار : قال يف العرب
بين أسد، مث غلبوا بين أسد على أجأ وسلمى، ومها جبالن يف بالدهم يعرفان جببلي طيء، فاستمروا فيها 

  .مث افترقوا يف أول اإلسالم يف الفتوحات

  .ويف بالدهم اآلن أمم كثرية متأل السهل واجلبل حجازاً وشاماً وعراقاً: قال ابن سعيد

  .وهم أصحاب الرياسة يف العرب إىل اآلن بالعراق والشام ومبصر منهم بطون: قال

 معن ابن عتود بن حارثة بن بنو سلسلة بن غنم بن ثوب بن: وهم. سلسلة، بالضبط املعروف: ومن طيء
ألم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعاء بن ذُهل بن رومان بن جندب بن خارجة 

  .بن سعد بن فطرة بن طيء

وهم : قال يف مسالك األبصار. ربيعة: البطن األول: مث املشهور من بقايا طيء املوجودين اآلن مخسة أبطن
ن علي بن الفرج بن دغفل بن جراح بن شبيب بن مسعود بن سعيد بن حرب بنو ربيعة بن حازم بن اب

ابن السكن بن ربيع بن علْقي بن حوط بن عمرو بن خالد بن معبد بن عدي ابن أفلت بن سلسلة، املقدم 
  .ذكره

إم من ولد جعفر بن حيىي بن خالد بن برمك، ولد له من العباسة بين : ويقول بنو ربيعة اآلن: قال
املهدي أخت الرشيد، على ما زعموا أنه كان حيضر مع أخيها الرشيد جملسه اخلاص، وأنه كلمه يف 

تزوجيها ليحل له النظر إليها الجتماعها مبجلسه، فعقد له عليها وشرط عليه أالّ يطأها، فواقعها جفعر على 
  .حني غفلة من الرشيد، فحملت منه بولد، كان ربيعة هذا من نسله

هو ربيعة بن سال بن شبيب بن حازم بن علي ن جعفر بن حيىي بن خالد بن : ن يف نسبهويقولو: قال
  .برمك

  .إن نكبة الربامكة إمنا كانت بسبب ذلك: ويقولون
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وهم كرام . وأصلهم إذا نِسبوا إليه أشرف هلم، ألم من سلسلة بن عنيز بن سالمان، من طيء: مث قال
مكة، وإن كانوا قوماً كراماً فإم قوم عجم، وشتان بني العرب والربا. العرب وأهل البأس والنجدة

والعجم، وقد شرف اهللا تعاىل العرب بأن بعث منهم حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل فيهم كتابه، 
وجعل فيهم اخلالفة وامللك، وابتز م ملك فارس والروم، وقرع بأسنتهم تاج كسرى وقيصر، وكفى 

  .اول، وفخراً ال يتناولبذلك شرفاً ال يط

  .حنو من ذلك" التعريف يف املصطلح الشريف"وذكر يف كتاب 

ونبغ . وكان ربيعة هذا قد نشأ يف أيام األتابك زنكي وابنه العادل نور الدين صاحب الشام: قال احلمداين
  . ربيعةومنهم األربعة تفرعت آل. بني العرب، وولد له أربعة أوالد، وهم فضل، ومرا، وثابت، ودغفل

  .كانت الرياسة على طيء أيام الفاطميني لبين اجلراح، مث صارت ملرا بن ربيعة: قال يف العرب

وكلهم ورثوا أرض غسان بالشام، وملكهم على العرب، مث صارت الرياسة آلل عيسى بن مهنا بن : قال
  .فضل بن ربيعة

  . وأةويف آل ربيعة هؤالء مجاعة كثرية أعيان هلم مكانة: قال احلمداين

وغنام أبو الطاهر، على أيام امللك الكامل حممد بن العادل . وأول من رأيت منهم حديثة بن فضل: قال
مث حضر اجلميع إىل األبواب السلطانية بالديار املصرية يف سلطنة املُعز أيبك التركماين، . أيب بكر بن أيوب

د بن حجي، وأوالده، وإخوته، وعيسى زامل بن علي بن حديثة، وأخوه أيب بكر بن علي، وأمح: وهم
  .ابن مهنا بن ماتع بن حديثة، وأوالده وأخوه

وهم سادات العرب ووجوهها، وهلم عند السالطني حرمة كبرية وصيت عظيم، إىل رونق يف بيوم : قال
  .ومنازهلم

  مثل النجوم التي يسري بها الساري  ميدهتَلق منهم تَقُل القيتُ س من

وملا توهم يف مسالك األبصار أن يف هذا القول غضاً منهم . إال إم من بعد صيتهم قليل عددهم: مث قال
  : أنشد عليه

 يُللها إن الكرام قل فقلت  اديدنيٌل عأنَّا قل تُعيرنا

  عزيز وجار األكثرين ذليل  ضرنا أنَّا قليٌل وجارنا وما

واعلم أن هذه العرب مل يزل هلم عند امللوك وزيد الرب، واجلاه، وجزيل العطاء، ال سيما عند وفادم إىل 
  .األبواب السلطانية
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قد وفد فرج بن حية على املعز أيبك، فأنزله بدار الضيافة وأقام ا أياماً، فكان مقدار ما : قال احلمداين
  .ه ستة وثالثني ألف ديناروصل إليه من عني وقماش وإقامة له وملن مع

فحصل هلم من الضيافة يف املُدة اليسرية أكثر من هذا . واجتمع بالظاهر مجاعة من آل ربيعة وغريهم: قال
  .املقدار، كل ذلك على يدي

قال احلمداين هذا واستكثره وأطال فيه، واستعظمه، فكيف لو عمر إىل : قال املَقر الشهايب بن فضل اهللا
يهم إحسان سلطاننا، والعطايا كيف كانت تفيض عليهم فيضاً من الذهب والعني زماننا، ورأى إل

والدراهم مبئات األلوف، واخللع واألطلس باألطرزة املزركشة، وأنواع القماش املفصل مللوكهم بالسمور، 
والوشق والسنجاب، والربطاسي، واألطرزة املزركشة، وامللمع والباهي، والسازج والعنايب من 

كندري، وفاخر املقترح واملصبوغات اوهرة، والذهب وأنواع املزركش لنسائهم، والسكر املكرر الس
واألشربة املختلفة بالقناطري املقنطرة، إىل ما ينعم به على أعيام من اجلواري الترك، واخليل للنتاج، 

ن املدن والبالد، وميلك والفحول للمهاري، مع ما يطلق هلم من األموال اجلمة بالشام، ويقطع بامسهم م
هلم من القرى والضياع، ويعطي غلمام، وجيري عليهم من اإلقطاعات هلم ولالئذين م والنجاة 

جباههم، مع املكافآت املالية، والشفاعات املقبولة، يف استخدام الوظائف، وترتيب الرواتب، وإقطاع 
 إىل غري ذلك من جتاوز أمثال الكفاية يف اجلند، واإلطالق من السجون واملراعاة يف الغيبة واحلضور،

اإلنزال، واملضيف هلم وألتباعهم، منذ خروجهم من بيوم إىل حني عودم إليها، مع مؤاكلة السلطان 
  .مدة إقامتهم حبضرته غداًء، وعشاء، والدخول عليه يف احملافل، واخللوات، ومالزمته أكثر األوقات

: وهم. آل فضل: الفخذ األول: املشهور من آل ربيعة اآلن ثالثة أفخاذمث " وإن وجدت لساناً قائالً فقُل"

وأمريهم أعلى رتبة عند . آل عيسى: بنو فضل بن ربيعة، املقدم ذكره، وأعظمهم شأناً، وأرفعهم قدراً
  .امللوك من سائر العرب

    

، آخذين على ِشقَّي ومنازل آل فضل هؤالء من محص إىل قلعة جعرب إىل الرحبة: قال يف مسالك األبصار
  .الفرات، وأطراف العراق، حىت ينتهي حدهم ِقبلة يشرق إىل الوشم، آخذين يساراً إىل البصرة

  : وهلم مياه كثرية ومناهل مورودة كما قيل: قال

 اركل ِدمنة آث وعلى  ولها منهل على كُل ماء

زعب، واحلريث، وبنو كلب، وبنو كالب، وآل : وينضم إليهم ويدخل فيهم من سائر العرب: مث قال
وطائفة من بربر، وخالد احلجاز، وبنو نفيل بن كُدر، . بشار، وخالد محص، وطائفة من ِسنِبس، وسعيدة
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غالب، : هويأتيهم من عرب الربية من يذكر فمن عرب. وبنو رميم، وبنو حي، وقمران، والسراحني
  .وأجود، والبطان، وساعدة

واحلبور، والدغم والقرشة، وآل منيحة، وآل تبوت، . آل جناح، والضبيبات من مياس: ومن بين خالد
وهم آل يزيد، والدواسر، غري من خيالفهم يف بعض . والعامرة، والعلجان من خالد وفرقة من عائد

  .األحايني

  .ثر صحبتهموال يعرف يف وقتنا هذا من ال يؤ: مث قال

عيسى بن مهنا بن ماتع بن حديثة بن عقبة بن فضل فعظم شأنه، وارتفع عند امللوك : مث نبع من آل فضل
  .قدره، وصار املعول من آل فضل على عبيد

وأوالد . بيت مهنا بن عيسى، وبيت فضل بن عيسى، وبيت حارث بن عيسى: مث انقسم بنو عيسى إىل
ويف الثالثة األول اإلمرة، وأمري الكل مهنا . وآل هبةابن عيسى.  عيسىحممد بن عيسى، وأوالد حديثة بن

  .أوالد حممد بن عيسى، وأوالد حديثة بن عيسى فأتباعه: والباقي وهم. بن عيسى

آل عيسى يف وقتنا هذا هم امللوك الرب فيما بعد واقترب، وسادات الناس : قال املقر الشهايب بن فضل اهللا
عرب، قد ضربوا على األرض نظاماً، وتفرقوا يف فجاجها حجازاً وشاماً وعراقاً، وال تصلح إال عليهم ال

أنى نزلت خلت األرض قد رمت أفالذها، والسماء قد رمت رذاذها؛ ترتج خبيوهلا صهيالً، وحتتج 
بسيوفها على الرقاب صليالً؛ جتمع قبائل، وتلمع مفاصل؛ وتنبت قناً، ومتيت فتناً؛ قد نصبوا مبدرجة 

ريق خيامهم، وأوقروايف عامل األمساع أعالمهم، إن الكرم أعلى م؛ وتقارعوا يف قرى الضيفان، الط
وسارعوا إىل تقريب اجلفان، قد داروا على البالد أسواراً حصينة، وسواراً على معصم كل ر، وعقداً يف 

ه، حفظوه من كل جهاته، جيد كل مدينة وأحاطوا بالرب من مجيع أقطاره، وحالوا بني الطري احمللق ومطار
وحرسوه من سائر مواضعه وآفاته، وصانوه من كل طارق يتطرق، وسارق يتسلل أو يتسرق، فال تبصر 

إال مرسى خيام، ومسري خدام، ومورد كرام، وموقد ضرام ومقعد مهام، ومعقد زمام، وجمال غمام، 
أو حسام، وملجأ خائف، وآجال رزق أو محام، ومعهد أياد جسام ومشهد يوم يرعف به أنف قناة 

وملجم حائف، وسجايا ملكية، وعطايا برمكية، ومواهب طائية، ومذاهب حامتية، وبوادر ربيعية، ونوادر 
مرعية، وصوارم تنحسر بذيلها الرقاب، ومكارم يتحسر على إثرها السحاب، ال يطرق هلم غاب، وال 

 إال إليهم تابع مشىت ومصيف، ال خيلو يفل هلم حد ظفر وال ناب، وال يطرح هلم بيت مضيف، وال يطيح
ناديهم من حسب ضخم، وشجاع وبطل وجواد كرمي، ووافد آمل، وقاصد نائل، وصارخ ملهوف، 

وهارب مستجري، وآم يؤمل املعروف، ال تنفك هلم نار ِقرى وِقراع، ومنار أمن ومناع، يسرح عدد الرمل 
ويشاء، تطل منهم على بيوت قد بنيت بأعلى الربا وبلغت هلم إبل وشاء، ومد البحر ما يريد املريد منها 



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  43  

السحاب وعقد عليها احلُىب، قد اختذت من الشعر األسود، وبطنت بالديباج املنجد، وفرشت باملفارش 
الرومية والقطائف الكرخية، ونضدت ا الوسائد، وقامت حوهلا الوالئد، وشدت السماء أطناا، 

قباا،وأرخيت سجفها، وتزايد ظرفها؛ وشرعت أبواا إىل اهلواء، واستصرخ ا وأعدت لطوالع النجوم 
لدفع الألواء، ورفعت عمدها، وقرر يف األرض وتدها، وطلعت البدور يف كلتها، ورتعت الظباء يف 

  .مشارق أهلتها

  ".صبح األعشىفي كتابة اإلنشا: "ويف كالم آخر يطول ذكره قد استوفيته يف كتايب

وكان امللك الكامل قد أمر من آل فضل حديثة بن فضل بن ربيعة، مث قسم بعد ذلك : حلمداينقال ا
اإلمرة نصفني، نصفها ملاتع بن حديثة، ونصفها لغنام أيب الطاهر، مث انتقلت اإلمرة إىل أيب بكر بن علي 

  .أيام الظاهر بيربسبن حديثة، وعال فيها قدره وبعد صيته، مث خرجت اإلمرة عنه إىل عيسى بن مهنا يف 

    

مث تفرقت اإلمرة يف بيوت بنيه الثالثة، فجعلت إمرة بيت مهنا بن عيسى ألمحد : قال يف مسالك األبصار
بن مهنا، وإمرة بيت فضل بن عيسى لسيف بن فضل، وإمرة بيت حارث بن عيسى لقتادة بن حارث، 

  .وجعل احلكم ألمحد بن مهنا على الكل

تقل فيهم واحداً بعد واحد حىت صارت يف أيام الظاهر برقوق لنعري بن جبار، ومل تزل اإلمرة تن: قلت
  .وبقيت يف بنيه إىل اآلن

  .بنو مرا بن ربيعة: آل ِمرا، بكسر امليم، وهم: الفخذ الثاين

وبيت اإلمرة فيهم آل أمحد بن حجي، وبقيتهم آل مسخرا، وأمريهم سعد بن : قال يف مسالك األبصار
: علوان بن أيب عز، وآل مشا وأمريهم: برجس بن مكائيل، وآل بقرة، وأمريهم: وأمريهمحممد، وآل مثى، 

  .عمرو بن واصل

ومن . قتادة بن جناد: فمن بيت بين جناد بن أمحد. مث صارت اإلمرة يف بيتني من آل أمحد بن حجي: قال
  .شطى بن عمرو بن نوبة بن سليمان: بين سليمان بن أمحد

مقسومة بني هذين االثنني نصفني، وأنه يدخل يف إمرم من يذكر من العرب، وذكر أن اإلمرة كانت 
 - وهم زبيد صرخد-حارثة، واخلاص، والم، وسعده، ومدجل، وقرير، وبنو صخر، وزبيد حوران: وهم

  .وبين غين، وبنو عر

رسان، ويأتيهم من عرب الربية آل ظثفري، واملفاوجة، وآل سلطان، وآل غزي، وآل برجس، واحل: قال
  .وآل املغرية، وآل أيب فضل والزراق، وبنو حسني الشرفاء، والبطنان، وخثعم، وعدوان، وعرتة

وآل مرا أبطال مناجيد، ورجال صناديد، وإقبال قُل كونوا حجارة أو حديداً، ال يعد معهم عنترة : مث قال
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ومل يزل بينهم وبني نوب العبسي، وال غرابة األوسي، أال إن احلظ حلظ بين عمهم، أمتّ مما حلظهم، 
وقد كانت هلم بأمحد بن حجي األلفة الشماء، مث قتلت بينهم القتلى . احلرب، وهلم يف أكثرها الغلب

وانزف قوة بأسهم سفك الدماء، وتشتت كلمتهم بقسمة اإلمرة بينهم، على أا لو مل تقسم بينهم لظلّ 
  .سهم وعدم انقياد نظري منهم لنظريبينهم كل يوم قتيل، وأُخذ جبريرته قَبيل، ألنفة نفو

وديارهم من بالد الْجيدور واجلَوالن إىل الزرقاء والضليل، إىل بصرى، ومشرقاً إىل احلَرة املعروفة : قال
  .حبرة كشت قريباً من مكة املعظمة إىل شعباء، إىل نريان مزيد، إىل اهلَضب املعروف ضب الراقي

وامتد م املرعى أوان خصب الشتاء فتوسعوا يف األرض وأطالوا عدد األيام ورمبا طاب هلم الرب : مث قال
والليايل حىت تعود مكة املعظمة وراء ظهورهم، ويكاد سهيل يصري شامهم، ويصريون مستقبلني بوجوههم 

  .الشام

  .بنو علي بن حديثة بن عقبة بن فضل، املقدم ذكره: آل علي، وهم: الفخذ الثالث

  .وآل علي من آل فضل": التعريف"ر الشهايب بن فضل اهللا يف كتابه ومن مث قال املق

وهم وإن كانوا من ضئضئ آل فضل فقد انفردوا منه واعتزلزهم حىت صاروا : قال يف مسالك األبصار
  .طائفة أخرى

وديارهم مرج دمشق وغُوطتها بني إخوم آل فضل وأعمامهم آل مرا، ومنتهاهم إىل احلوف : قال
  .إىل السكة، إىل تيماء، إىل الربادعواجلبابنة 

وذكر أن اإلمرة فيهم كانت لرملة بن مجاز بن حممد بن أيب بكر بن علي.  

وقد كان جده أمرياً مث أبوه، وقلد امللك األشرف خليل بن قالوون جده حممد بن أيب بكر إمرة آل : قال
  .ني طرد مهنا وسائر إخوته وأهلهفضل، حني أمسك مهنا بن عيسى، مث تقلدها من امللك الناصر أخيه ح

كان حدث السن، فحسده أعمامه بنو حممد بن أيب بكر، فقدموه على السلطان " رملة"وملا أُمر : قال
يتقادمهم، وتراموا على خواصه وأمرائه وذوي الوظائف، فلم جيبهم السلطان ومل يدم منه، فرجعوا من 

  .د دهره، واملسود يف عشريتهغري قصد نالوه، إىل أن صار سيد قومه وفرق

  .وكان له إخوة عظام يف أموال مجة وِنعم غزيرة

 بضم الزاي وفتح الباء املوحدة وسكون الياء املثناة من حتت ودال مهملة يف -زبيد: البطن الثاين من طيء
  .اآلخر

  .بنو زبيد بن معن بن عمرو بن عنيز بن سالمان بن عمرو بن الغوث ابن فطرة بن طيء: وهم

زبيد الذين بغوطة دمشق ومرجها، جماورون لبين عمهم من آل ربيعة، مطانبون منهم آلل علي، : ومنهم
  .وحموطون بآل فضل وآل مرا منهم
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أما قوله يف مسالك األبصار، وقد ذكرهم عقب آل مرا، مث ذكر بين ربيعة، فَوهم؛ إذ ليس من بين ربيعة 
  .م ذكره يف نسبهمبوجه، بل هم إخوام من طيء على ما تقد

    

وإمرم يف بين نوفل، وهم املشارقة جريان، وليس للمشارقة إمرة، ولكن هلم : قال يف مسالك األبصار
  .شيوخ منهم، وأمرهم إىل نواب الشام، ليس ألحد من أمراء العرب عليهم إمرة

عال، إىل الرويشدان، وعليهم وديارهم مجيعاً املَرج والغوطة بدمشق، إىل الئقة، إىل الهة، إىل أُم أو: قال
  .الدرك وحفظ األطراف

 وامسه -بنو جرم:  بفتح اجليم وسكون الراء املهملة وميم يف اآلخر، وهم-جرم: البطن الثالث من طيء
  . بن عمرو بن الغوث بن طيء-ثعلبة

  .اسم أَمة حضنته فعرف ا: جرم: قال احلمداين

  .مشجانجيان و: وكان له من الولد: قال أبو عبيد

  .قمران، أيضاً: وزاد احلمداين

: يف خمزوم؛ وقيل: إن هلم نسباً يف قريش؛ وقيل: جذمية؛ ويقال: واملشهور من جرم هذه: قال املهمندار

  .يف عامر بن لؤي بن فهر

  .آل عوسجة، وآل أمحد، وآل حممود: وجذمية هذه: قال

أنه كان لسنان هذا أخوان فيهما سؤدد، وذكر أن الكل كانوا يف إمارة شاور بن سنان، مث يف بنيه، و
  .غامن، وخضر: ومها

  .مجاعة الرائدين، وبين أسلم: ومن جذمية هذه: مث قال

  .هذه من جذام ال من جذمية، لكنها اختلطت مع جذمية" أسلم"و : قال

  .شبل، ورضيعة جرم، ونيور، والقذرة، واألحامدة، والرفئة، وموقع، وبنو كور: ومنهم

  .مقدماً عند السلطان صالح الدين، وأخيه العادل" مالك املوقعي"هم وكان كبري: قال

  .إم من جرم بن جرمز ابن سنبس: مث ذكر أن منهم بنو رغو، ورمبا قيل

  .بنو مقدام: العاجلة، والصمان، والعبادلة، وبنو متام، وبنو مجيل، ومن بين مجيل: ومنهم

ي، وبنو خولة، وبنو هرماس، وبنو عيسى، وبنو سهيل، بنو : ومن بين غوث. آل نادر: ومن بنو رغو
  .وأرضهم الداروم

  .وجاورهم قوم من زبيد، يعرفون ببين فُهيد، مث اختلطوا م. وكانوا سفراء بني امللوك: قال

وبنو جابر بدرمي من غزة، ويعرفون باحلريث، مجاعة د بن بدران، وبالدهم غزة، والداروم مما : وقال
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  .ىل اجلبل، وبلد اخلليل عليه السالميلي الساحل إ

وكانوا متفقني هم وثعلبة مع الفرنج على املسلمني، فلما فتح السلطان صالح الدين : قال احلمداين
يوسف بن أيوب البالد جاء بعضهم مع ثعلبة إىل الديار املصرية، وتأخر الباقون بالشام، فهم يف أماكنهم 

  .إىل اآلن

 وشبل، ورضيعة، ونيف، والقذرة، واألحامدة، والرفثة، وموقع، وبنو رغو، جذمية،: وذكر أن من بطوم
والعاجلة، والضمان، والعبادلة، وبنو متام، وبنو مجيل، وبنو ي، وبنو خولة، وبنو هرماس، وبنو عيسى، 

  .وبنو سهيل، وفروعهم

ا ثعلبة بن عمرو بن إحداه: واعلم أن يف طيء أربع ثعلبات. مؤنث ثعلب: ثعلبة: البطن الرابع من طيء
  .جرم طيء، املقدم ذكره: الغوث بن طيء وهم

  .ثعلبة بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء: الثانية

  .ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء: الثالثة

 فيحتمل أم اجتمعوا من األربعة كما تقدم يف سعود أن ثعلبة مبصر والشام من طيء،: وقد ذكر احلمداين
جذام األربعة من عرب الشرقية بالديار املصرية، على أنه قد ذكر أن يف كل من ثعلبيت مصر والشام من 

  .جندب، وقيس، ومراد، ومين

  .سالمان: وثعلبة، وعنني، ونيل، إخوة، الثالثة أوالد: مث قال

ابنا ثعلبة : وقيل. درما، وزريق، ابنا عوف ابن ثعلبة: ومها:  أما بطنانفأما ثعلبة مصر فقد ذكر احلمداين
  .لصلبه

  ".درما"عمرو، وإمنا غلب عليه اسم أمه ": درما"واسم : مث قال احلمداين

  .سالمة، واألمحر، وعمرو، وقصري، وأويس: مبصر" درما"ومن أفخاذ : قال

  .، واحلنابلة، واملراونة، واحليانيونأشعب، والبقعة، وشبل: منها" زريق"ومن أفخاذ 

  .بنو وهم، والطلحيون: ومن زريق

شعري بن جرجي، أُمر : كان مقدمهم. آل حجاج، وآل عمران، وآل حفصان، واملصافحة: ويف الطلحيني
  .بالبوق والعلم

  .الصبيحيون: أيضاً" زريق"ومن 

سعاىل، والرماىل، واملعديون، والسنديون، الغيوث، والزموت، والروايات، والنمورة، وال: ويف الصبيحيني
  .والبحاحبة

  .العقيليون، واملساهرة، واملعافرة: ومن زريق أيضاً
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  .العليميون، كان مقدمهم عمرو بن عسيلة، أمر بالبوق والعلم: ومنهم

  .القمعة، والرياحني بنو مالك، والغوفة، املعروفون باألشعب ابن زريق: ومن العليميني

  .ومنهم رجال ذوو ذكر ونباهة خدموا الدول وعضدوا امللوك وقاموا ونصروا: ارقال املهمند

  .اجلواهرة: ومن ثعلبة أيضاً

    

  .ومرتل ثعلبة مصر ما فوق قطيا إىل جهة الشام

  .وكانوا يداً مع الفرنج قدمياً: قال احلمداين

  .ولكين مل أرهم إال غزاة جماهدين هلم آثار يف الفرنج: قال

لشام فهو درما آل غياث اجلواهرة، ومن احلنابلة، ومن بين وهم من الصبيحيني، ومن أحالفهم وأما ثعلبة ا
  .فرقة من النعيميني، ومن العار واجلمان

  .وديارهم مما يلي مصر إىل اخلروبة: قال املهمندار

  .الثعالبة: مث ذكر احلمداين أن بصعيد مصر فرقة يقال هلم

أما بنو بياضية، : وأعقب ذكر ثعلبة بأن قال.  بن الغيوث بن طيءوهم بنو ثعلبة بن عمرو: مث قال
واألخارسة فبقَطْيا، وبنو صدر بالبدرية، وهي طريق الرب من الشام إىل مصر، ومل يبني من أي قبيل 

  .أولئك، من ثعلبة أم من غريهم

 وسني مهملة يف بضم السني املهملة وسكون النون وضم الباء املوحدة: سنبس: البطن اخلامس من طيء
  .اآلخر

  .بنو سنبس مب معاوية بن جرول بن ثُعل بن عمرو بن الغوث بن طيء: وهم

  .لبيد، وعمرو: كان له من الولد

اخلزاعلة، وبنو عبيد، : وقد ذكر احلمداين أن منهم طائفة ببطائح العراق، وعد منهم ثالثة أحياء، وهم
  .ومجوح

واإلمرة اآلن بالديار املصرية .  ومنشاة دهشور وما واالمهاومن سنبس طائفة باجليزة حول سقارة: قلت
  .يف اخلزاعلة يف بين يوسف، ومقرهم مبدينة سخا باألعمال الغربية

  .غَِزية، بفتح الغني املعجمة وكسر الزاي وفتح الياء املثناة التحتية املشددة: البطن السادس من طيء

  .ز بن سالمان بن ثُعل بن عمرو ابن الغوث بن طيءبنو غزية بن أفلت بن ثُعل بن عمرو بن عني: وهم

  .ومنهم قوم بالشام واحلجاز والعراق، وفيما بني العراق واحلجاز: قال احلمداين

آل دعيج، وآل روق، وآل : فمن البطنني. البطنان، وأجود: وهم بطون وأفخاذ ترجع إىل أصلني مها: قال
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  .درفيع، وآل سرية، وآل مسعود، وآل متيم، وآل شرو

  .ومن األجود آل منيع، وآل سند، وآل منال، وآل أيب احلزم، وآل علي، آل عقيل، وآل مسافر

أوالد الكافرة، وساعدة، وبين مجيل، وآل أيب : وزاد يف مسالك األبصار نقالً عن نصر بن برجس املشرقي
  .مالك

  .وهلم مشايخ، منهم من وفد على السالطني يف زماننا: قال احلمداين

  . ورد منهم ماتع بن سليمان، شيخ آل بطيح، يف سنة ثالث وستمائةقال وممن

  .أم تارة يعصون وتارة يطيعون" التعريف"وذكر املقر الشهايب بن فضل اهللا يف كتابه 

ومنهم طائفة بطريق احلجيج البغدادي مياههم اليحموم، والنصيف، والكمن، : قال يف مسالك األبصار
  .لينة والثعلبة وزرود" األجود" ومياه واملعينة، وهي مياه البطنني،

  .الرخيمة، والرقىب، والفردوس، ولينة، واحلدق: وذكر يل نصري بن برجس أن دار آل أجود منهم: قال

  .وديار آل عمرو باحلوف، وديار بقاياهم النصيف، والكمن، واليحموم، واألم، واملعينة

 وإىل سقارة، وإىل البقعاء، وإىل التيب، وإىل ويليهم ساعدة، وديارهم من احلضر إىل برية زرود،: قال
  .الساسة، وإىل حضر

مث خالد، ودارهم الفومه، وصيدة، وأبو الديدان، والفريع، وخارج، والكوارة، والبنوان، إىل ساق الغرفة، 
  .إىل الرسوس، إىل عبرية، إىل وضاح، إىل جبلة، إىل السر، إىل العردة، إىل العشرية، إىل االحبل

: الثالثةالعمارة   

  .بفتح امليم وسكون الذل املعجمة وكسر احلاء املهملة مث جيم. مذْحج: من كهالن

  .على وزن مسجد: قال اجلوهري

  .مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن كهالن: بنو مذحج، وامسه: وهم

  .مالك بن مرة بن أدد بن زيد بن كهالن: وقال القضاعي

بنو سعد العشرية بن : عشرية، بلفظ سعد املعروف، والعشرية، واحدة العشائر، وهمسعد ال: ومن مذحج
  .مذحج، املذكور

احلكم، بطن؛ وصعب بطن؛ وجعفى، بطن؛ وزيد اهللا، بطن؛ ومرة : كان له من الولد: قال أبو عبيد
  .فدخل زيد اهللا وجسر يف جعفى. وجسر وعائذ اهللا، بطن

: بلغ ولده وولد ولده مائة رجل يركبون معه، فكان إذا سئل عنهم يقولسعد العشرية ألنه : وإمنا سمي

  .هؤالء عشرييت، وقاية هلم من العني
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زبيد، بضم الزاي وفتح الباء املوحدة وسكون الياء املثناة من حتت ودال مهملة يف : ومن سعد العشرية
  .بنو منبه بن صعب بن سعد العشرية لصلبه: اآلخر، وهم

  .ا بزبيد األكرب، وهؤالء هم زبيد احلجازويعرف زبيد هذ

  .وعليهم درك احلاج املصري من الصفراء إىل اجلُحفة: قال يف مسالك األبصار

  .ربيعة، واحلارث: وكان لزبيد هذا من الولد

    

  .وهم خلفاء آلل ربيعة بالشام: قال يف العرب

بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه بنو منبه األصغر بن ربيعة . زبيد األصغر، وهم: ومن زبيدة هذه
  .األكرب، وهو زبيد األكرب، املقدم ذكره

  .عمرو بن معدي كرب، فارس العرب، وعاصم بن األسقع، الشاعر: ومن زبيد هؤالء

وهي ثالثة : ، ومل يعزهم إىل قبيلة، ومث قال"حرباً"يف عرب احلجاز " مسالك األبصار"وذكر يف :قلت
زبيد احلجاز، زبنو عمرو، وهم من أكثر : ومنهم: روح، وبنو عبيد اهللا، مث قالبنو سامل، وبنو مس: بطون

  .ومساكن مجيعهم احلجاز. العرب عدداً وأقواهم رجالً

املضارجة، واملساعيد، والزراق، وآل جناح، واحلبور، فدارهم :أما بقية عرب احلجاز: وتلى ذلك بأن قال
  .ر دون بيان القبائليتلو بعضها بعضاً باحلجاز، فتعرض لشأن الدا

  .مراد، وهم بنو مراد بن مالك، وهو مذحج: ومن مذحج

  .ناجية، وزاهر: وكان ملراد من الولد: قال أبو عبيد

  .وإليهم ينسب كل مرادي عن عرب اليمن: قال صاحب محاة

  .وبالدهم إىل جانب زبيد، من جبال اليمن: قال

  .سان بن مرادبنو الربض بن زاهر بن عامر بن عو: ومن مراد

  .صفوان بن عسال الصحايب: ومنهم

  .وعدادهم يف بين مجل: قال أبو عبيد

: الرابعةالعمارة   

أزد، واأللف والالم فيه : األزد، بفتح اهلمزة وسكون الزاي ودال مهملة يف اآلخر وأصله: من كهالن
  .األسد، بالسني املهملة بدل الزاي: ويقال فيهم. للمح الصفة، اليت هي اَألزد وهو الذعر

  .بنو األزد بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن: وهم
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  .وهو بالزاي أفصح: قال اجلوهري

  .واِهلنَء، وعبد اهللا، وعمرو. مازن، ونصر: كان له من الولد: أبو عبيدقال 

  .واعلم أن األزد من أعظم األحياء وأكثرها بطوناً وأمدها فروعاً

أزد شنوءه بإضافة أزد إىل شنوءه، بفتح الشني املعجمة : أحدها: وقد قسمها اجلوهري إىل ثالثة أقسام
  .وشنوءة لقب لنصر غلب عليه. بنو نصر بن األزد:  هاء، وهموضم النون وواو ساكنة مث مهزة بعدها

  .وهو موضع بأطراف اليمن نزلت به فرقة منهم فعرفت به. بإضافة أزد إىل السراه: أزد السراة: والثاين

  .بإضافة أزد إىل عمان، وهي مدينة بالبحرين نزلتها طائفة منهم فعرفوا ا: أزد عمان: والثالث

 ابنا اجلُلَندي، ملك عمان، كتب إليهما النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعومها إىل اإلسالم :ومن أزد عمان
من حممد بن عبد اهللا إىل جيفر وعبيد ابين :  كتاباً فيه، بعد البسملة- رضي اهللا عنه-مع عمرو بن العاص

سلما تسلما فإين رسول اهللا فإين أدعوكما بدعاية اإلسالم، أ: سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: اجللندي
إىل الناس كافة ألنذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررمتا باإلسالم وليتكما وإن 

. أبيتما أن تقرا باإلسالم فإن ملككما زائل عنكما وخيلي حتل بساحتكما وتظهر نبوءيت يف ملككما

  .وكتب أُيب بن كعب

من حممد رسول اهللا : يف كتاب األموال أنه صلى اهللا عليه وسلم كتب إليهماويف رواية ذكرها أبو عبيد 
لعباد اهللا االسبذين ملوك عمان وأسد عمان، من كان منهم بالبحرين، أم إن آمنوا، وأقاموا الصالة 
وآتوا الزكاة، وأطاعوا اهللا ورسوله، وأعطوا حق النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونسكوا نسك املسلمني، 

فإم آمنون، وأن هلم ما أسلموا عليه، غري أن مال بيت النار هللا ورسوله، وأن عشور التمر صدقة ونصف 
عشور احلب، وأن للمسلمني نصرهم ونصحهم، وأن هلم على املسلمني مثل ذلك، وأن هلم الرحى 

  .يطحنون ا ما شاءوا

  . نسبهم إليهوبعضهم يرويه لعباد اهللا اإلسب، امساً أعجمياً: قال أبو عبيد

وهم قوم من . إسب، فنسبوا إليه: وإمنا مسوا بذلك ألم نسبوا إىل ِعبادة فرس، وهو بالفارسية: قال
  .الفرس، وقيل من العرب، وجيوز أن يكون الكتاب هلؤالء

واهللا لقد دلين : وكان من كالم جيفر. فلما وصل عمرو عمان اجتمع بعبيد مث ناجي جيفر، فأسلما مجيعاً
بوة هذا النيب أنه ال يأمر خبري إال كان أول من أخذ به، وال ينهي عن شر إال كان أول تارك له، على ن

  .وأنه يغلب فال يبطر، ويغلب فال يضجر

  .وبزرع وبصرى، من بالد الشام، قوم من األزد: قال يف مسالك األبصار

    : البطن األول: مث املشهور من املوجودين منهم ثالثة بطون
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وس، بفتح اهلمزة وسكون الواو وسني مهملة يف اآلخر، واخلزرج، بفتح اخلاء املعجمة وسكون الزاي األ
بنو األوس واخلزرج، ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن : وهم. وفتح الراء املهملة وجيم يف اآلخر

  .مازن بن األزد

  .مالك، ومنه مجيع أوالده: كان لألوس من الولد

  .عمرو، وعوف، وجشم، وكعب، واحلارث: ج من الولدوكان للخزر

هلم ملك . ويقال لكلتا القبيلتني بنو قيلة، بفتح القاف وسكون املثناة من حتت وفتح الالم وهاء يف اآلخر
يثرب قبل اإلسالم، نزلوها حني خرج األزد من اليمن، ومل يزالوا ا إىل حني هاجر النيب صلى اهللا عليه 

  .األنصار: نصروه، فسمواوسلم فآمنوا به و

وانتشروا يف الفتوحات اإلسالمية يف اآلفاق شرقاً وغرباً، وهم . وتفرع منهم أفخاذ كثرية يطول ذكرها
موجودون بكل قطر إىل اآلن، إال أنه قل منهم من يعرف نسبه من األوس واخلزرج، بل اكتفوا بالنسبة 

  .إىل األنصار

  .بنو حممد، حبري منفلوط:  من األنصار- رضي اهللا عنه-بتومن بين حسان بن ثا: قال املهمندار

  .بنو عكرمة، حبري منفلوط أيضاً: ومن بين سيد األوس سعد بن معاذ

حممد : بنو األمحر، ملوك غرناطة باألندلس، وأول من ملك منهم: ومن بين سعد بن عبادة سيد اخلزرج
  . أيب احلجاج يوسف بن حممد بن يوسفبن يوسف بن نصر، بعد الستمائة وقد آلت اآلن منهم إىل

بنو جفنة، : وهم. غسان، بفتح الغني املعجمة وتشديد السني املهملة وألف مث نون: البطن الثاين من األزد
 وحارثة، ومالك، وكعب، وخارجة، وعوف، بنو عمرو - وهو العنقاء- وثعلبة- وهو حمرق-واحلارث
  .مزيقياء

 ملاء امسه غسان، بني زبيد وِرمع نزلوا عليه عند خروجهم من اليمن وإمنا مسوا غساناً: قال أبو عبيد
  .وشربوا منه فعرفوا به

  : قال بعض األنصار

  األزد ِنسبتنا والماء غَسان  أما سألتَ فإنَّا معشر نُجب

 وعمران، وأبو حارثة، من املاء فال -وائل، وامسه ذهل: ومل يشرب بقية بين عمرو، وهم: قال أبو عبيد
  .يقال هلم غسان

. وكان هلم ملك بالشام تلقوه عن الضجاعة من سليح. غسان: يقال لبين عمرو كلهم: وقال ابن الكليب

  .اءجفنة بن عمرو بن ثعلبة ابن عمرو مزيقي: وأول من ملك منهم
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وذلك قبل اإلسالم مبا يزيد على أربعمائة سنة، وبقي بأيديهم إىل أن كان آخرهم جبلة :قال صاحب محاه
فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل . بن األيهم يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم

دية، وبقي بأرضه إىل خالفة اإلسالم فأسلم وكتب بإسالمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهدى ه
  .بل بقى على الكفر إىل زمن عمر فأسلم: عمر رضي اهللا عنه، وقيل

فأكرم . مث كتب إىل عمر رضي اهللا عنه يستأذنه يف احلضور، فأذن له فحضر: قال صاحب زبدة الفكرة
بالبيت، فوطئ نزله، وأقام باملدينة إىل زمن احلج، فخرج عمر من املدينة حاجاً فخرج معه فحج، وطاف 

 - رضي اهللا عنه-إزاره رجل من فزارة فاحنل، فرفع جبلة يده فلطمه فهشم أنفه، فاستعدى عليه عمر

يهشم أنفك كما : فيصنع يب ماذا؟ قال: إما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك، فقال جبلة: فقال له
قد : قال جبلة. سالم مجعك وإياهاإل: قال! كيف يا أمري املؤمنني وأنا ملك وهو سوقة: قال. فعلت به

دع عنك هذا إن مل ترضه، وإال : فقال. ظننت يا أمري املؤمنني أين أكون يف اإلسالم أعز مين يف اجلاهلية
أمهلين الليلة : فلما رأى جبلة منه ذلك، قال. إن تنصرت ضربت عنقك: قال. إذن أتنصر: أقدته منك قال

مل هو وأصحابه خبيله ورجله إىل الشام على طريق الساحل، مث سار حىت أنظر، فأمهله، فلما كان الليل حت
يف مخسمائة من قومه حىت القسطنطينية فدخل على هرقل فتنصر هو وقومه، فسر بذلك وظن أنه فتح من 

  .الفتوح عظيم، وأقطعه ما شاء وزوجه بنته، وقامسه ملكه وجعله من سماره

    

فقدم به على هرقل، . لق باملسلمني وبعثه مع كنانة بن مساحق الكناينمث إم عمر كتب كتاباً إىل هرقل يتع
: هل لقيت ابن عمك جبلة؟ قال: فأجاب عمر إىل قصده، فلما عزم على الرجوع إىل عمر، قال له هرقل

فأتيت باب جبلة فرأيت عليه من البهجة واخلدم ما مل أره على باب امللك، : قال. فالقه: قال. ال
، فأذن يل، فدخلت عليه، فقام فاعتنقين وعاتبين يف تركي الرتول عليه وإذا هو يف و فاستأذنت عليه

عظيم على سرير من ذهب، وحوله من التماثيل ما مل أُحسن وصفه، فأمرين أن أجلس على كرسي من 
 مث سألين عن عمر. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انا أن جنلس على مثل هذا: فأبيت وقلت. ذهب

بعد : فما مينعك من اإلسالم؟ قال: واملسلمني، وأحلف يف املسألة، فظهر على وجهه آثار احلزن، قلت
. ال آكل عليها: دع عنك هذا، مث وضع أمامنا مائدة من ذهب، فقلت: فقال. نعم: الذي كان؟ قلت

تعفيت من ذلك، فآكلين؛ مث أتى بصحاف من ذهب يدار فيها اخلمر، فاس. فوضع أمامي مائدة من خلَنج
مث غسل يده يف طست من ذهب، مث استدعى جبوار عشر، فجلس مخس منهن عن ميينه ومخس عن يساره 

على كراسي الذهب، وأقبلت جارية ويف يدها اليمىن جام من ذهب فيه طائر أبيض، ويف اجلام مسك 
 اجلام، مث انتقل إىل اجلام وعنرب سحيق، ويف يدها اليسرى جام آخر مل أر مثله، فنفَّرت الطائر فتقلب يف
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اآلخر، مث طار فسقط على صليب يف تاج جبلة، مث حرك جناحيه فنثر ذلك املسك على رأس جبلة 
أطربنين، فخفقن بعيدان واندفعن يغنني : وحليته، مث شرب أقداحاً واستهل واستبشر، مث قال للجواري

  : هذه األبيات

 ان اَألوِليوماً يجلّق في الزم  مهتُادمدر عصابة ن هللا

  قبر ابن مارية الكريم المفضل  ميهجفنة حول قبر أب أوالد

 تُصفَّقُ بالرحيق السلسل راحاً  من ورد البريص عليهم يسقون

األنوف من الطَراز األول شُم  مالوجوه كريمة أحسابه بيض 

 ليسألون عن السواد المقب ال  مهيغشَون حتى ما تَهر كالب

مث قال . حلسان بن ثابت، فينا ويف ملكنا: ال، قال: أتعرف ملن هذا الشعر؟ قلت: فطرب مث قال
  : فوضعن عيدان ونكسن رؤوسهن وغنني. ابكينين: للجواري

  وما كان فيها لو صبرتُ لها ضرر  مةاألشراف من عار لَط تنصرت

 لها العين الصحيحة بالعور وِبعت  وةخاج ونَجا لَمنه تكنّفني

 إلى القول الذي قاله عمر رجعتُ  ينيتي ولفيا ليت ُأمي لم تلدن

 رأسيراً في ربيعة أو مض وكنتُ  رةفْليتني َأرعى المخاض بقَ ويا

 يصبر العود الكبير على الدبر وقد  ريعةن شَه موا بَأدين بما دان

وانصرف اجلواري فوضع وجهه على كمه وبكى حىت نظرت موعه على خديه كأا اللؤلؤ الرطب 
. خذ هذه صلة لك: فقال. فأتت ا. يا جارية، هايت مخسمائة دينار هرقلية: وبكيت معه رمحة له، فقال

فلما تقدمت على عمر . اقر على عمر مين السالم: فقال. ال أقبل صلة رجل ارتد عن اإلسالم: فقلت
  .باع باقياً بفاٍن! قاتله اهللا: ذكرت ذلك له، فقال

  .وبالريموك منهم اجلم الغفري، وحبمص منهم مجاعة. وبالبلقاء طائفة من غسان: قال يف مسالك األبصار

  .بضم اخلاء وفتح الزاي املعجمتني وألف مث عني مهملة وهاء يف اآلخرخزاعة، : البطن الثالث من األزد

  .بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن مزبقياء بن مازن بن األزد: وهم

وعمرو هذا أبو خزاعة كلها، ومنه تفرقت بطوا، فولد له، كعب، بطن؛ ومليح، بطن؛ : قال أبو عبيد
  .وعدي، بطن؛ وعوف، وسعد

أسلم، ومالك، وملكان، من بين أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس : وضع آخر أن خزاعة هموذكر يف م
  .بن مضر



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  54  

  .بنو عمرو بن عامر بن ربيعة، وهو لُحي بن عامر بن قمعة: أن خزاعة: وذكر يف العرب

املعروف يف نسب خزاعة أنه عمرو بن حلي ابن قمعة بن إلياس بن : وقال القاضي عياض: قال يف العرب
  .مضر، وإمنا عامر عم أبيه أخو قمعة، فتكون خزاعة من العدنانيني

كان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خلف على أُم حلي بعد أبيه قمعة، فتبناه حارثة : وقال السهيلي
  .فالنسب صحيح بالوجهني. فانتسب إليه

    

د من اليمن يف البالد نزل بنو مازن ومسوا خزاعة ألن بين مازن بن األزد ملا تفرقت األز: قال ابن الكليب
على ماء يقال له غسان، على ما تقدم، وأقبل بنو عمرو بن حلي فاخنزعوا عن قومهم، فرتلوا مكة، مث أقبل 

  .خزاعة: بنو أسلم ومالك وملكان فاخنزعوا عن قومهم أيضاً، فسمي اجلميع

كانوا من حلفاء قريش، وكان خلزاعة وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهما، و: قال يف العرب
والية البيت بعد جرهم، ومل تزل بيدهم حىت باعها أبة غُبشان من قُصي بن كالب بِزق مخر، على ما 

  .وبقايا خزاعة بأرض احلجاز وغزة. سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل

: الخامسةالعمارة   

  .مهدان، بفتح اهلاء وسكون امليم وألف مث نون: من كهالن

  .بنو مهدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اِخليار بن زيد ابن كهالن: وهم

  .نوفل: كان له من الولد

 عند وقوع الفنت - كرم اهللا وجهه-وكانت مهدان شيعة ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب: قال يف العرب
  .بني الصحابة رضوان اهللا عليهم

أال ال يزوجن أحد منكم احلسن بن :  رضي اهللا عنه صعد املنرب، فقالومما يحكى أن أمري املؤمنني علياً
واهللا لرتوجنه، مث لرتوجنه، إن أمهر أمهر كثيفاً، وإن : فنهض رجل من مهدان، فقال. علي فإنه مطالق
  : فقال علي رضي اهللا عنه عند ذلك. أولد أولد شريفاً

 لهمدان ادخلي بسالِم لقلتُ  ولو كنتُ بواباً على باب جنة

وديار مهدان مل تزل باليمن من شرقية، وملا جاء اإلسالم تفرق من تفرق منهم وبقي من : قال يف العرب
  .بقي منهم باليمن

  .ومل يبق هلم قبيلة بعد تفرقهم إال باليمن: قال البيهقي

  .وهم أعظم قبيلة: قال
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  .وباجلبل املعروف بالطيبني بالشام فرقة منهم: قال احلمداين

  .أرحب، بفتح اهلمزة وسكون الراء وفتح احلاء املهملتني مث باء موحدة: ومن مهدان

بنو أرحب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جشم ابن خيوان بن نوفل بن : وهم
  .مهدان

  .يةوإىل أرحب هذا تنسب اإلبل األرحب

أيوب بن أعظم الشاعر، هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مائة ومخسني سنة وقال : ومنهم
بنو السبيع، بفتح السني املهملة وكسر الباء : ومنهم" وقبلك ما فارقت باحلَوف أرحباَ: "أبياتاً من مجلتها

  .املوحدة وسكون املثناة التحتية مث عني مهملة

يع بن سبيع بن صعب بن معاوية بن بكر بن مالك بن جشم ابن حاشد بن جشم بن بنو السب: وهم
  .خيوان بن نوفل بن مهدان

  .أبو إسحاق السبيعي، الفقيه املشهور: منهم

: السادسةالعمارة   

بنو صداء، وهم صداء بن زيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك ابن أُد بن زيد بن : من بين كهالن
  .يشجب بن زيد بن كهالن

وسموا صداء، ألم صدوا عن بين يزيد بن حرب وجاء بنوهم وحالفوا بين احلارث بن : قال أبو عبيد
  .كعب

 اهللا عليه وسلم، وبعثه إىل قومه فأسلموا، فقال النيب زياد بن احلارث الصدائي، وفد على النيب صلى: منهم
  .إنك ملطاع يف قومك: صلى اهللا عليه وسلم

: السابعةالعمارة   

  .خوالن، بفتح اخلاء املعجمة وسكون الواو والم ألف مث نون: من كهالن

  . بن كهالنبنو خوالن بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد: وهم

  .حبيب، وعمرو، واألصهب، وقيس، ونبت، وبكر وسعد: كان له من الولد

  .أبو إدريس اخلوالين: منهم

  .وبالد خوالن يف بالد اليمن من شرقيه: قال يف العرب

  .وقد افترقوا يف الفتوحات: قال
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  .قرافة الكربىمصلى خوالن، بال: وقد ذكر القضاعي أم حضروا فتح مصر واختلطوا ا، وإليهم ينسب

  .وليس منهم اليوم ذرية إال باليمن: قال يف العرب

  .وهم غالبون على أهله وعلى الكثري من حصونه: قال

: الثامنةالعمارة   

  .أمنار، بفتح اهلمزة وسكون النون وفتح امليم وألف مث راء مهملة: من كهالن

  . زيد ابن كهالنبنو أمنار بن اراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن: وهم

أنه ملا تكاثر بنو إمساعيل عليه السالم فصارت رياسة احلرم ملُضر مضى أمنار بن نزار بن : وذكر يف العرب
  .عدنان إىل اليمن فأقام بالسروات، وتناسل بنوه ا، فعدوا يف اليمانية

اً له بأن جرير بن عبد اهللا البتجحجلي الصحايب رضي اهللا عنه وعليه ينطبق ما حكاه اجلوهري يف ذلك م
    : نافر رجالً من اليمن إىل األقرع بن حابس التميمي حكَم العرب، فقال له

  إنك إن يصرع أخوك تُصرع  رعس يا أقْيا أقرع بن حاب

فجعل نفسه أخاً، وهو معدي.  

  .وذكر الكليب أن أمنار بن نزار ال عقب له إال ما يقال يف جبيلة وخثعم، إما ابناه

إمنا تزوج إراش بن عمرو سالمة بنت أمنار هذا، فولدت له أمنار : وجبيلة تنكر هذا وتقول: قال يف العرب
  .بن إراش املذكور

الغافق بن الشاهد بن عك؛ وعبقر، خثعم، وأمه هند بنت مالك بن : وولد ألمنار بن إراش: قال أبو عبيد
  .وأُمهم جبيلة بنت صعب بن سعد العشرية وا يعرفون. والغوث، وصهيب، وحزمية

جبيلة، بفتح الباء املوحدة وكسر اجليم وسكون الياء : البطن األول: وقد تفرع من هذه العمارة بطنان
  .املثناة التحتية وفتح الالم وهاء يف اآلخر

  .م بنو جبيلة بن أمنار بن إراشوه: قال يف العرب

  .وقد تقدم أن جبيلة اسم أُمهم وعرفوا ا

وكانت بالدهم مع إخوم خثعم يف سروات اليمن واحلجاز إىل تبالة، مث افترقوا أيام الفتح : قال يف العرب
  .اإلسالمي يف اآلفاق فلم يبق منهم يف مواطنهم إال القليل

لي الصحايب، املقدم ذكره يف ترمجة أمنار، وكان مجيالً حىت إنه كان جرير بن عبد اهللا البج: ومن جبيلة
  : وفيه قيل. يوسف األمة، حلسنه: يقال له

  نعم الفتى وبئست القبيلة  جرير هلكت بجيلة لوال
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وهم بنو عامر بن قُداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمنار بن . بنو عامر: ومن إخوان جبيلة
  .إراش

  .مقلد الذهب: وكان يقال لعامر هذا: قال أبو عبيد

  .عمرو بن ضبارم الشاعر: منهم

  .ميم بعدهاخثعم، بفتح اخلاء املعجمة وسكون الثاء املثلثة وفتح العني املهملة و: البطن الثاين

: خلف، وأمه: بنو خثعم بن أمنار بن إراش، فهو أخو جبيلة املقدم ذكره، وكان خلثعم من الولد: وهم

  .عاتكة بنت ربيعة بن نزار

وبالد خثعم مع إخوم جبيلة بسروات اليمن واحلجاز إىل تبالة، وقد افترقوا أيضاً أيام الفتح : قال يف العرب
  .اطنهم إال قليلاإلسالمي فلم يبق منهم يف مو

  .بنو أكلُب بن عفري بن خلف ابن خثعم: بنو أكلُب، بضم الالم، وهم: ومن خثعم

  .ويقال هو أكلب بن ربيعة بن نزار، وحينئذ فيكون من العدنانية: قال أبو عبيد

  .ومنهم خليجة، وبنو هرز، ومنازهلم بيشة، شرقي مكة: قال احلمداين

والفرع، وبنو فضلة، ومعاوية، وآل مهدي، وبنو نصر، وبنو حامت، بنو منبه، : ومن خثعم أيضاً: قال
  .ودارهم غري بعيدة ممن تقدم. واملواركة، وآل زياد، وآل الصعافري، والسماء، وبلوس

إم من معد، مث صاروا إىل اليمن، إشارة إىل ما : ويقال: آل مهدي، ذكرهم احلمداين مث قال: ومن خثعم
  .ار بن نزار، وقد سبق ذكر اخلالف فيهإم من أوالد أمن: يقال

  .آل نيار: ومنهم أيضاً

واعلم أن جبيلة وخثعم هؤالء بالدهم بالد خري وزرع وفواكه، وأكثر مرية مكة من احلنطة والشعري 
وغريمها من بالدهم، ويأتون أيام احلج بالعقيق وغريه من أصناف اليمن، ويعرفون عند أهل املوسم 

  . خري وصالحبالسرو، وعليهم آثار

: الثالثة من بني سبأالقبيلة   

  .أَشعر، بفتح اهلمزة وسكون الشني املعجمة وفتح العني املهملة مث راء مهملة يف اآلخر

بنو أشعر بن سبأ، فيما ذكره اجلوهري، وتابعه على صاحب محاة، وعليه جرى يف مسالك : وهم
  .األبصار

  .األشعريون: ويقال هلم: قال صاحب محاة

  .وهم رهط أيب موسى األشعري، أحد أصاب رسوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
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  .والذي ذكره أبو عبيد وغريه من النسابني أن األشعريني بطن من كهالن ابن سبأ، املقدم ذكره

  .وهم بنو األشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن: قال

  .لدته وهو أشعروسمى األشعر، ألن أمه و: أبو عبيد: قال

  .بنو اجلماهر بن األشعر: اجلماهر، وهم: ومن األشعريني

  .واألشعريون اآلن موجودون ببالد اليمن على القرب من مدينة زبيد، كما أخربين به بعض الثقات: قلت

: الرابعة من بني سبأالقبيلة   

، وجذاماً، وغنياً، خلماً: بنو عمرو بن سبأ، وقد تقدم أن صاحب محاة جعل من عقبه: عمرو، وهم
واملعروف ما تقدم، أم من كهالن على ما سبق ذكره، فإن قيل مبا ذهب إليه صاحب محاة فأعقام 

  .املذكورة قد تقدمت، فأغين عن إعادا هنا

: الخامسة من بني سبأالقبيلة   

عاملة من بنيه، بنو عاملة بن سبأ، فيما ذكره صاحب محاة عند ذكر أوالد سبأ، حيث عد : عاملة، وهم
  .ولكنه أمجل القول فيه عند تفصيلهم

    

أما بنو عاملة فهم أيضاً من القبائل اليمانية اليت خرجت من اليمن عند سيل العرم ونزلت بالقرب : فقال
  .من دمشق جببال هناك تعرف جببال عاملة

ارث بن عفري بن عدي بن بنو عاملة، وامسه احل: أن عاملة هؤالء من كهالن، وهم: والذي ذكره أبو عبيد
احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، فيكون عاملة على هذا أخاً 

  .جلذام وخلم، املقدم ذكرمها

  .بنو احلارث بن مرة بن أدد: وذكر أبو عبيد أن بين عاملة، هم

  : ن العدنانية، احتجاجاً بقول األعشىوتزعم نسابة مصر أن عاملة من ولد قاسط، يعين م: قال اجلوهري

 غير والدك األكرم إلى  أعامل حتى متى تذهبين

 النّسب األلد األقدم إلى  قاسطُ فارجعوا وواِلدكم

  .عدي بن الرقاع الشاعر: ومن عاملة: قال صاحب محاة

  .وجبل عاملة هو صليبة عاملة: قال احلمداين

  الثاني القسم
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من العرب املوجودين اآلن العرب املستعربة، وهم بنو إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وقد سبق بيان 
تسميتها بذلك يف مقدمة الكتاب قد تقدم يف الكالم على العرب العاربة أنه ملا نزل إبراهيم عليه السالم 

 أربع - فيما يروى-أنزله أبوه مكةمبكة نزلت عليه جرهم الثانية، وكان عمر إمساعيل عليه السالم ملا 
عشرة سنة، وذلك قبل اهلجرة بألفي وسبعمائة سنة وثالث وتسعني سنة، فتزوج إمساعيل امرأة من 

  .نبت، وقيدار: جرهم، فولدت له اثين عشر ولداً، منهم

ولد  و- وهم نبت-أنه ولد إلمساعيل عليه السالم نابت: مث الذي ذكره ابن إسحاق وغريه من النسابة
مقوم، : ناحور، وولد لناحور: تريح، وولد لتريح: يعرب، وولد ليعرب: يشجب، وولد ليشجب:لنابت

  .عدنان: أدد، وولد ألدد: وولد ملُقوم

: سالمان، وولد لسالمان: نبت، وولد لنبت: حمل، وولد حلَمل: والذي ذكره الطربي أنه ولد لقيدار

  .عدنان: أُد، وولد ألد: أدد، وولد ألدد: يسع، وولد لليسعال: اهلميسع، وولد للهميسع

وعليه جرى صاحب محاة، على خالف كثري فيما بني إمساعيل وعدنان من اآلباء، فقد نقل الطربي عن 
هشام بن حممد أن فيما بني عدنان وقيدار حنواً من أربعني أباً، وذكر أنه مسع رجالً من أهل تدمر من 

رأ كتبهم يذكر نسب معد بن عدنان إىل إمساعيل من كتاب كاتب أرميا النيب، وأنه مسلمة يهود ممن ق
  .يقرب من هذا العدد، إال أن يف القليل من األمساء اختالفاً

ومن النسابني من يعد . ونقل عن الزبري بن بكار بسنده إىل ابن شهاب الزهري ما يقارب ذلك يف العدد
  . ومنهم من يعد مخسة عشر أباً وحنو ذلكمابني إمساعيل وعدنان عشرين أباً،

وقُروناً ": ال جتاوزوا معد بن عدنان، كذب النسابون، مث تال: وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."بني ذلك كثرياً

وقد اتفق الناس يف بعد املدة بني عدنان وإمساعيل على ما يستحيل معه أن يكون بينهما : قال السهيلي
  .إذ املدة أطول من ذلك كله بكثري: اء أو مخسة أو عشرةأربعة آب

وباجلملة فكانت والية البيت لبين إمساعيل، ومفاتيحه بأيديهم إىل أن غلبتهم على ذلك جرهم، واستولوا 
مهيعلى البيت بعد نابت من بين إمساعيل، ويف ذلك يقول عمرو بن احلارث اجلُر :  

 بذاك البيت واألمر ظاهر نطوف  تابد نوالة البيت من بع وكُنا

 رامكة سولم يسمر بم أنيس  كأن لم يكن بين الْحجون إلى الصفا

مث غلبهم على أمر البيت خزاعة، وأخذوا مفاتيحه منهم، فبقيت بأيديهم إىل أن صارت فيهم إىل أيب 
غُبشان، فسكر يوماً هو وقُصي بن لؤي، فابتاع قُصي منه مفاتيح البيت بزق مخر، ودفع قصي مفاتيح 
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قد رد اللع عليكم مفاتيح يا بين إمساعيل، : البيت إىل ابنه عبد الدار، فذهب ا حىت قام عند البيت ونادى
بيت أبيكم إمساعيل، وأفاق أبو غبشان من سكره فندم حيث ال ينفع الندم، وضرب العرب املثل بذلك 

  : وأكثر الشعراء القول يف ذلك، ومما قلي فيه. أخسر من صفقة أيب غبشان: فقيل

 خَمر فبئستْ صفقة الباِدى بِزقّ  باعت خزاعة بيت اهللا إذ سكرت

 الْحِطيم وظلَّ البيت والنادي عن  سدانتها بالنَّزر وانصرفت باعتْ

إذا تقرر ذلك فعدنان هو شعب نسب العرب املستعربة الذي تفرعت منه قبائلها وعمائرها وبطوا 
  .وأفخاذها وفصائلها

  .فقد ذُكر يف العرب أن مجيع املوجودين من ولد إمساعيل من نسله

    

 وامسه - وعك- وهو الذي على عمود النسب-معد: ان لعدنان سبعة أوالد، وهموك: قال الزهري
  . وعدن، وبه سميت عدن على أحد األقوال، وأُد، وأيب، والضحاك، والعي-الديث

  .مهدد: وأمهم

وقيل من الطواسيم من ولد يقسان بن إبراهيم عليه . طسم: وقيل. وهي من جديس: قال ابن الكليب
  .السالم

  .ومواطن بين عدنان خمتصة بنجد، وكلهم بادية رحالة إال قريشاً مبكة وجند: العربقال يف 

وال يشارك بين عدنان من العرب يف أرض جند أحد من قحطان إال طيء، من كهالن، فيما : قال السهيلي
  .سلمى وأجأ: بني اجلبلني

عين اجلزيرة الفراتية فيما بني دجلة  ي-مث افترق بنو عدنان يف امة احلجاز، مث يف العراق واجلزيرة: قال
  . مث افترقوا بعد اإلسالم يف األقطار-والفرات

  : مث املشهور من قبائل العرب املستعربة املوجودين اآلن، مخس قبائل

: األولىالقبيلة   

  .بنو نزار بن معد بن عدنان: وهم. ِنزار، بكسر النون وفتح الزاي املعجمة وألف مث راء مهملة

ويف الرحبة من بالد حلب رجال من مضر، واملشهور من املوجودين من عقبه : قال يف مسالك األبصار
بنو مضر بن نزار : مضر، بضم امليم وفتح الضاد املعجمة وراء مهملة يف اآلخر، وهم: البطن األول: بطنان

: الفخذ األول: قبه فخذاناملقدم ذكره، ومنه تفرعت أكثر قبائل العدنانية، واملشهور من املوجودين من ع

. وقيس، بفتح القاف وسكون الياء املثناة من حتت، مث سني مهملة. قيس عيالن، بإضافة قيس إىل عيالن
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" عيالن"وعيالن، بفتح العني املهملة وسكون الياء املثناة من حتت والم ألف مث نون، وليس يف العرب 

  .بالعني املهملة غريه

بالنون، بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فعيالن على هذا أبو : لناسقيس بن عيالن، وامسه ا: وهو
  .كلبه: خادمه، وقيل: عيالن فرسه، وقيل: وقيل. قيس

  .خصفة، وسعد، وعمرو: قال أبو عبيد، وكان لقيس من الولد

 وقد: قال صاحب محاة. خفصة أم عكرمة بن قيس ال ابنه: وابن عبد الرب وابن السيد. قال ابن الكليب

  .جعل اهللا تعاىل يف قيس من الكثرة أمراً عظيماً

: ولكثرة البطون املتفرعة عنه جعل يف مقابلة اليمانية بأسرها، إدراجاً لسائر العدنانية فيه، فيقال: قلت

  .قيس

  .بنو فهم، وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس عيالن: ومن قيس عيالن

إليهم ينسب اإلمام الليث بن سعد الفهمي، وفضله أم حضروا فتح مصر واختلطوا ا و: ذكر القضاعي
  .أشهر من أن يذكر

  .إنه من قَلْقَشندة: ويقال: وقد ذكر ابن خلكان يف تارخيه أنه أصبهاين، مث قال

  .وهو أقعد بذلك وأعرف وأقدم. والذي ذكره ابن يونس بن عبد األعلى يف تارخيه أنه ولد بقلقشندة

ان لليث داراً بقلقشندة، فهدمها عبد امللك بن رفاعة أمري مصر يومئذ أنه ك: وذكر القضاعي يف خططه
عناداً له لسورة بينهما، فعمرها الليث فهدمها، فعمرها فهدمها، فلما كانت الليلة الثالثة بينما الليث نائم 

ِئمةً وجنعلهم ونريد أن نمن على الذين استضِعفوا يف األرِض وجنعلهم أ"قم ياليث : إذا اتف يهتف به
  .، فأصبح ابن رفاعة وقد أصابه فاجل، فأوصى إىل الليث، وبقى ثالثاً ومات"الوارثني

  .أعشى طرود الشاعر: بنو طرود بن فهم، املذكور منهم: وهم. بنو طرود: ومن بين فهم هؤالء

  .وهو بطن متسع، وكانوا بأرض جند وليس منهم اآلن ا أحد: قال يف العرب

  .ية من بالد املغرب منهم اآلن حي عظيم يرتلون ويظعنون مع سليم ورياحوبإفريق: قال

بنو غطفان، وبفتح الغني : منهم: الفصيلة األوىل: واملشهور من املوجودين اآلن من قيس ثالث فصائل
  .بنو غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن: وهم. املعجمة والطاء املهملة وفتح الفاء مث ألف ونون

  .وهم بطن متسع كثري الشعوب والبطون: قال يف العرب

أجأ وسلمى، مث تفرقوا يف الفتوحات اإلسالمية، : وكانت منازهلم مما يلي وادي القرى وجبلي طيء: قال
  .واستولت على مواطنهم هناك قبائل طيء

كان له من . بنو عبس بن بغيض بن ريث ابن غطفان: وهم. بنو عبس، بالباء املوحدة: ومن غطفان
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  .قُطيعة، وورقة: الولد

  .قيس بن زهري، صاحب الفرس املعروف بداحس، الذي أجرى مع الغرباء، وكانت بسببه احلرب: منهم

  .عنترة العبسي، املعروف بالشجاعة: ومنهم

  .وليس بنجد اآلن منهم أحد: قال يف العرب

  . عبس آخر من زغبةأهو عبس هذا أو: ويف أحياء زغبة باملغرب أحياء ينسبون إىل عبس، فال أدري: قال

    

 وسكون الباء - فيما حكاه اجلوهري، عن ابن السكيت-ذبيان، بضم الذال املعجمة وكسرها: ومنهم
  .املوحدة وفتح الباء املثناة من حتت وألف مث نون

  .بنو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان: وهم

  .سعد، وفزارة، ومازن: كان له من الولد: قال أبو عبيد

 وسلمان، وهم يف بين - وعامر، وهم يف بين يشكر، على نسب- بطن من بين ثعلبة بن سعدوهم: قال
  .بنو دالص: عبس، على نسب، ويقال هلم

  .مرة، وثعلبة، وفزارة: كان له من الولد: وقال يف العرب

ارة بن بنو فز: فزارة، بفتح الفاء والزاي املعجمة مث ألف وراء مفتوحة وهاء يف اآلخر، وهم: ومن ذبيان
  .ذبيان، املقدم ذكره

  : وفيهم يقول الشاعر. مازن، وعدي: كان له من الولد

  فزارة قيس حسب قيس ِنضالُها  ميهبيت العز والعز ف فَزارة

 اهلقيس في القديم رجالُ بناه  لها العزة القَعساء والحسب الذي

ونزل جريام من . وكانت منازل فزارة بنجد ووادي القُرى، ومل يبق منهم بنجد اآلن أحد: قال يف العرب
  .طيء مكام

  .وبأرض برقة إىل طرابلس منهم قبائل: مث قال

صبيح، بضم الصاد، وهم ذو أنفار كثرية، : وقد أخربين خمربون من أهل برقة بعدة من قبائلهم، وهم
 واجلماعات، واحلساسنة، والقيوس، واللواحس، واملساورة، واملكاسر، واملواجد، أوالد حممد،: منهم

  .واملواسي، والنحاحسة

وبإفريقية واملغرب اآلن منهم أحياء كثرية اختلطوا مع أهله، ومنهم مجاعة مع املعقل باملغرب : قال يف العرب
  . الصحراءاألقصى، ومنهم طائفة ببالد ربعو، وواكلة، ومها قريتان داخلتان يف
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ونزلت بأطراف البهنسا مما يلي . وقد جاءت طائفة ممن كان منهم بربقة وما يليها إىل الديار املصرية: قلت
  .اجليزية، وهلم هناك قوة وصولة

  .خراب فزارة، من بالد القليوبية، من الديار املصرية: وم يعرف: قال احلمداين

بنو مازن بن : وهم. لف ثن زاي مكسورة ونون يف اآلخربنو مازن، مبيم مفتوحة بعدها أ: ومن فزارة
. ومساكنهم بالد القليوبية من البالد املصرية، وهلم بالد ختصهم كزفتيا، وسندبيس، وما واالمها. فزارة

  .وليسوا بالكثري

  .بنو بدر بن عدي بن فزارة: وهم. بنو بدر، بالضبط املعروف: ومن فزارة أيضاً

ت رياسة بين فزارة يف اجلاهلية، وكانوا يرأسون مجيع غطفان وتدين هلم قيس وفيهم كان: قال يف العرب
  .وإخوام ثعلبة بن عدي

ومنهم كان حذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، وهو صاحب : قال
بن زهري العبسي، الفرس املعروفة بالغرباء اليت أجريت مع الفرس املعروف بداحس، وهو فرس قيس 

وكانت بينهما احلرب املعروفة حبرب داحس، بني عبس وغطفان، على ما هو مذكور يف كتب السري 
  .جعل الفرسني مجيعاً لقيس بن زهري" صحاحه"غري أن اجلوهري يف . والتاريخ

  .إذ لو كانت لواحد ملا ثار بسببهما حرب، على ما هو مذكور يف كتب السري والتاريخ: وفيه بعد

  .قلت؛ وبنو بدر هؤالء هم قبيلة مؤلف هذا الكتاب اليت إليها يعتزي وفيها ينتسب

بنو : وهم. هوازن، بفتح اهلاء والواو وبالزاي وبالنون: من املوجودين من قيس عيالن: الفصيلة الثانية
  .هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن، املقدم ذكره

  .يب صلى اهللا عليه وسلم وغزاهموهم الذين أغار عليهم الن

  .عزية طيء: عزية، بالضبط املتقدم يف: مث من هوازن

  .بنو غزية بن جشم بن معاوية بن أيب بكر بن هوازن: وهم

  .دريد بن الصمة: منهم

  .ومنازهلم مع قومهم بين جشم بالسروات بني امة وجند: قال يف العرب

  .لتني مفتوحتني بينهما عني مهملة مفتوحة مث هاءعامر بن صعصعة، بصادين مهم: مث من هوازن

  .بنو صعصعة بن معاوية بن هوازن: وهم

 -عمرة بنت عامر بن الظرب:  وأمهم-مرة، ومازن، ووائل، وغاضرة: كان له من اإلخوة األشقاء

عدية، وا :  وأمهم- وقيس، وعوف، ومساور، وسيار، ومنجور-متاضر وا يعرف:  وأُمه-وغالب
  .عويصرة، وا يعرف:  وأمه- وربيعة-عادية، وا يعرفان:  وأمهما- وعبد اهللا، واحلارث-نيعرفو



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  64  

  .وعامر، أكثرهم بطوناً

  .بنو كالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة: وهم. بنو كالب، مجع كلب: مث من عامر بن صعصعة

 - وعبد اهللا، وكعب-س وهو رؤا- وعمرو، واحلارث- وهو أبو بكر-عامر، وعبيد: كان له من الولد

  . وزيد، درج- وهو الضباب- وجعفر، وربيعة، ومعاوية-وهو األضبط

  .ويف بين كالب البيت: قال أبو عبيد

    

  .القتال الشاعر: ومنهم

  .بنو الوحيد، وبنو ربيعة، وبنو عمرو: ومنهم: قال يف العرب

 وفَدك، -املدينة النبوية يف جهات - والزبدة- وهو محى كُليب-وكانت ديارهم ِحمى ضرية: قال
مث انتقلوا بعد ذلك إىل الشام فكان هلم يف اجلزيرة الفراتية صيت، وملكوا مدينة حلب ونواحيها . والعوايل

  .وكثرياً من مدن الشام، وأول من ملك منهم صاحل بن مرادس

  .مث ضعفوا، وهم اآلن حتت خفارة األمراء من آل ربيعة، من عرب الشام: قال

سالك األبصار أنه أخربه خمربون أن بين كالب بالشام ينتسبون إىل عبد الوهاب املذكور يف وذكر يف م
امسه عبد الوهاب بن : سرية البطَّال، وأنه رأى لعبد الوهاب هذا ذكر يف غري السرية املذكورة، فقيل

  .نوخبت

نات الروم وأبناؤهم ال وهم بأطراف حلب والروم، وهلم غزوات عظيمة معلومة وغارات ال تعد، وب: قال
  .يزالون يباعون من سباياهم

  .وهم عرب غُز يتكلمون بالتركية ويركبون األكاديش: قال

وكان بنو كالب هؤالء خيدمون امللك األشرف موسى، من بين أيوب، ويصحبونه، : قال احلمداين
  .ملُتامخته لبالد الروم، وكانوا مترصدين خلدمته ومعدودين من خدمه

  .د كانوا ظهروا على آل ربيعة يف أيام امللك الظاهر بيربس وقدمهم عليهموق: قال

  . ال يزال متلفتاً إىل تألّفهم- يعين حممد بن قالوون-وكان امللك الناصر: قال يف مسالك األبصار

 وذكر عن األمري طَيبغا نائب الشام يومئذ أم من أشد العرب بأساً وأكثرهم ناساً، ولكنهم ال يدينون

  .ألمري منهم جيمع كلمتهم، وأم لو انقادوا ألمري واحد مل يبق ألحد من العرب م طاقة

  .وهلم بالد الفيوم: قال احلمداين

ميمونة، زوج النيب : بنو ِهالل بن عامر بن صعصعة، منهم: وهم. بنو هالل: ومن عامر بن صعصعة أيضاً
  .صلى اهللا عليه وسلم
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  . اهللا بن هالل، وفيهم الشرف يف بين هاللوهي يف بين عبد: قال أبو عبيد

أُم : زينب زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليت هلكت يف حياته، وهي اليت يقال هلا: ومنهم أيضاً
  .املساكني، ألا كانت تحبهم

  .شعبة، وناشرة، ويك، وعبد مناف، وعبد اهللا: وكان هلالل مخسة أوالد: قال يف العرب

  .م كلها ترجع إىل هؤالء اخلمسةوبطو: قال

  .وجبل بين هالل بالشام مشهور، وقد صار عربه حرائر: قال ابن سعيد

  .ومن هذا اجلبل قلعة صرخد املشهورة: قال

  .وله بالد أسوان من الديار املصرية: قال احلمداين

  .وكانوا أهل بالد الصعيد كله إىل عيذاب: قال

  .بنو رباح: ومن بين هالل

  .ومساكنهم يف إفريقية بنواحي قسنطينة واملسيلة والزاب: سعيدقال ابن 

  .وهم فرقة كبرية، فيهم كان ملك العرب القدمي ببالد املغرب: قال يف مسالك األبصار

وذكر أن مشيختهم يف زمانه كانت ليعقوب بن علي بن أمحد، وكان أبوه يف غاية الكرم، بعث إليه 
ف السنية، فوهبها لثالثة من املستعطنيسلطان إفريقية ثالثني محالً من البحالرفيع والت ز.  

وجياورهم عموش بن خلف، ونطاح أخوه، وهم أهل إبل، يكون عند الرجل منهم حنو ستني ألف : قال
  .بعري

  .ذكر ذلك الشيخ أيب حيىي املغريب اإلمام بالقصر الشريف السلطاين

  .والعمدة عليه يف ذلك: مث قال

  .عبنو فاد: ومن رباح

  .ومنازهلم بالغرب األقصى مع العرب املعروفني بالعقد: قال يف العرب

  .بنو عامر بن هالل بن عامر بن صعصعة: وهم. بنو عامر: ومن بين هالل أيضاً

  .رفاعة، وبنو حجري، وبنو عزيز: وهم بطون بالصعيد، منهم: قال احلمداين

  .ومنهم طوائف بإفريقية من بالد املغرب: قال يف العرب

  .وبإمخيم منهم بنو قُرة، وبساقية قُلتة منهم طائفة، وبأَصفون وإسنا بنو عقبة وبنو جِميلة: ال احلمداينق

  .الوزير جنم الدين األصفوين: ومن بين مجيلة

  .الدوحيية والفزازية وغريهم: وبإسنا منهم أيضاً: قلت

 الياء املثناة من حتت والم يف عقَيل، بضم العني املهملة وفتح القاف وسكون: ومن عامر بن صعصعة
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  .اآلخر

  .بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: وهم

  .جمنون بين عامر الشاعر اإلسالمي، وامسه قيس بن امللوح: منهم

    

وكانت مساكنهم بالبحرين يف كثري من قبائل العرب، وكان أعظم قبائل البحرين بنو عقيل : قال يف العرب
تغلب، وبنو سليم، وكان أظهرهم يف الكثرة والعز بنو تغلب، مث اجتمع بنو عقيل وبنو تغلب هؤالء، وبنو 

على سليم وأخرجوهم من البحرين، فسارت إىل مصر، فأقام ا بعض وسار البعض إىل إفريقية من بالد 
لبحرين، املغرب، مث اختلف بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدة فغلب بنو تغلب على بين عقيل وطردوهم من ا

فسار بنو عقيل إىل العراق، وملكوا الكوفة والبالد الفُراتية، وتغلّبوا على اجلزيرة واملوصل، وملكوا تلك 
مسلم، املشهور ذكرهم ووقائعهم يف كتب التاريخ، وبقيت : املقلد، وقريش، وابنه: البالد، وكان منهم

لوا عنها إىل البحرين حيث كانوا أوالً، فوجدوا اململكة بأيديهم حىت غلبوا عليها امللوك السلجوقية، فتحو
  .بين تغلب قد ضعف أمرهم فغلبوهم على البحرين، وصار األمر بالبحرين لبين عقيل

سألت أهل البحرين يف سنة إحدى ومخسني وستمائة حني لقيتهم باملدينة النبوية عن : قال ابن سعيد
تغلب من مجلة رعاياهم، وبنو عصفور من بين عقيل هم املُلك فيها لبين عقيل، وبنو : البحرين، فقالوا

  .أصحاب األحساء دار ملكهم

  .بنو عامر: ومن بين عقيل هؤالء

  .بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر، ومل يزد يف رفع نسبهم على هذا: وهم: قال يف العرب

  .وهم إخوة بين املنتفق وسكنهم جبهات البصرة: قال

  .لبحرين بعد بين أيب احلسن، وغلبوا عليها تغلبوقد ملكوا ا: قال

وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بين كالب، وكان ملكهم يف حنو اخلمسني من املائة : قال ابن سعيد
  .السابعة، ملكها منهم عصفور وبنوه

القدميات، والنعائم، وقيان، وفيض، وثعل، وحرثان، وبنو مطرف، وذكر أم : ومنهم: قال احلمداين
 صحبة مقدمهم حممد بن أمحد العقدي بن سنان بن - يعين بيربس البندقْداري-وفدوا يف األيام الظاهرية

وأُفيض عليهم سابغ اإلنعام، وحلظوا . عقيلة بن شبابة بن قدمية بن نباتة ابن عامر، وعوملوا بأمنِّ اإلكرام
  .بعني االعتناء

 - يعين الناصر بن قالوون-بواب العالية الناصريةوتوالت وفادم على األ: قال يف مسالك األبصار

وبرز األمر السلطاين إىل آل فضل بتسهيل . وأغرقتهم تلك الصدقات بدميها، فاستجلبت النائي منهم
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الطرق لوفودهم وقُصادهم، وتأمينهم يف الورد والصدر، فانثالت عليه مجاعتهم، وأُخلصت له طاعتهم، 
جاءت يف أعنتها وأزمتها تتبارى، فكان ال يزال منهم وفود بعد وفود، وآتته أجالب اخليل واملهارى، و

خبيام مشدودة خبيام، . وكان نزوهلم حتت دار الضيافة يسد فضاء تلك الرحاب ويغص بقبائه تلك اهلضاب
  .ورجال بني قعود وقيام

  .وكانت اإلمرة فيهم يف أوالد مانع إىل بقية أمرائهم وكربائهم: قال

  . األحساء، والقطيف، وملح، وأنطاع، والقرعاء، واللهابة، واجلودة، ومتالعودارهم: مث قال

بنو املنتفق بن : وهم. بلّمنتفق، بفتح الباء املوحدة، وسكون الالم: بنو املنتفق ويقال: ومن بين عقيل أيضاً
  .عامر بن عقيل

  .اقومنازهلم اآلجام والقصب اليت بني البصرة والكوفة من العر: قال ابن سعيد

  .واإلمارة فيهم يف بين معروف: قال

عرب عقيل وبطوا من عامر واملنتفق وغريمها معبراً عنهما بعرب البحرين، " التعريف"وقد ذكر يف : قلت
وأما عرب البحرين فهم قوم يصلون إىل باب السلطان وصول التجار، جيلبون جياد اخليل وكرام : فقال

ة العراق واهلند، ويرجعون بأنواع اِحلباء واإلنعام والقُماش والسكر وغري املهارى واللؤلؤ، وأمتعة من أمتع
  .ذلك، ويكتب هلم باملساحمة فريدون ويصدرون

وبالدهم بالد زرع وبر وحبر، وهلم متاجر مرحبة، وواصلهم إىل اهلند ال ينقطع، وبالدهم ما بني : مث قال
غري متسع، إىل ما هلم من النعم واملاشية واحلاشية العراق واحلجاز، وهلم قصور مبنية وآطام عالية وريف 

  .والغاشية، وإمنا الكلمة قد صارت شىت ألناس جمتمعة

  .عبادة، بضم العني املهملة وفتح الباء املوحدة وألف مث دال مهملة مفتوحة وهاء يف اآلخر: ومن بين عقيل

  .بنو عبادة بن عقيل، املقدم ذكره: وهم

غلب منهم على املوصل . باجلزيرة الفراتية، مما يلي العراق، وهلم عدد وكثرةومنازهلم : قال ابن سعيد
وحلب يف أوساط املائة اخلامسة قريش بن بدران بن مقلد فملكها، مث ملكها من بعده ابنه مسلم، وتسمى 

  .وهلم إمرة إىل اآلن. شرف الدولة، وتواىل امللك يف عقبه إىل أن انقرضوا ورجعوا إىل البادية

    

عرب شرف الدولة، يف جتمل وعز، وهلم : يقال هلم. ومنهم اآلن بقية بني احلازر والزاب: قال ابن سعيد
  .إحسان من صاحب املوصل

  .وهم يف عدد قليل حنو املائة فارس: قال

  .منازل عبادة من بغداد إىل املوصل: قال يل ابن قدام: قال يف مسالك األبصار
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  .نو عز، وهم مجاعةب: ومن عبادة" التعريف:قال يف

بنو خفاجة بن : خفاجة، بفتح اخلاء املعجمة والفاء وألف مث جيم مفتوحة وهاء، وهم: ومن بين عقيل
  .عمرو بن عقيل بن كعب

  .وقد انتقلوا يف آخر األيام إىل العراق واجلزيرة: قال يف العرب

  .وكان هلم ببادية العراق دولة: قال

  . العراق من قدمي الزمان وإىل اآلنوهم أُمراء: قال املؤيد صاحب محاة

وديارهم من هيت واألنبار، إىل خنلة، إىل مرمالحا، إىل الكوفة، إىل فامث عنقاء : قال يف مسالك األبصار
  .والترداد، إىل ما دون البصرة وهو غاية مرماهم، واية بعدهم

هز من مصرالستفتاح العراق، وفدوا على الظاهر بيربس، بعد كسر اخلليفة املستنصر، ا: قال احلمداين
وكان كبري مجاعتهم خضر بن بدران بن مقلد ابن سليمان بن مهارش العبادي، وشهر بن أمحد اخلفاجي، 

مقبل بن سامل، وعياش بن حديثة، ووشاح، وغريهم، فأنعم امللك الظاهر عليهم، : يف أشياخ، منهم
  .فكانوا عوناً له على التتر

أن من عبادة وخفاجة قوم مبرج دمشق، وأن منهم طائفة ببالد البحرية من : روقد ذكر يف مسالك األبصا
  .الديار املصرية، وهم موجودون ا إىل اآلن

سليم، بضم السني املهملة وفتح الالم وسكون الياء املثناة : من املوجودين من قيس عيالن: الفصيلة الثالثة
  .من حتت وميم يف اآلخر

  .بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالنبنو سليم بن منصور : وهم

  .وهم أكثر قبائل قيس عدداً: قال احلمداين

  .بهثة، ومنه مجيع أوالده: وكان لسليم من الولد

  .وكانت مساكنهم يف عالية جند بالقرب من خيرب: قال يف العرب

  .حرة سليم، وحرة النار، بني وادي القرى وتيماء: ومن منازهلم: قال

  .اآلن عدد وال بقية يف بالدهموليس هلم : قال

  .ومنهم بالصعيد والفيوم والبحرية خلق كثري: قال احلمداين

  .وبإفريقية منهم حي عظيم: مث قال

  .بربقة مما يلي الغرب مما يلي مصر: وقال يف مسالك األبصار

  .وفيهم األبطال األجناد، واخليل اجلياد: قال

قليم طويل متسع األطراف، قد خربوا مدنه، ومل يتركوا ا وقد استولوا على برقة، وهي إ: قال يف العرب
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  .والية وال إمرة إال ملشاخيهم

  .واإلمرة فيهم يف بين عزاز بن مقدم: قال يف مسالك األبصار

  .زيد بن عزاز، وكان رجالً جليل القدر مجيل الذكر معظماً يف الدولة: ومنهم: قال

  .وبنو زيد، وبنو محدان، وزيان

  .رام سراة أماجدوكلهم ك: قال

  .وعطاء اهللا بن عمر بن عزاز، كان للقرى والقراع، مطاعاً يف قومه، وهو أبو خالد

  .معز، وعمر، من مشاهريهم: وهم أهل بيت فيهم جم من ذوي القدر، وابناه

  .وعلوي بن إبراهيم بن عزاز، وسلطان بن زيان بن عزاز، وعمر بن مشعل بن عزاز

ابن مليح املنصوري، أصحاب غازي بن جنم، وعليان بن عريف، وبلبوش، مجاعة : ومن أكابر مجاعام
وكان قد هرب من امللك الظاهر بيربس، فأرسل جيشاًوراءه فقاتله، مث انتصر اجليش عليه وأمسك 

  .وهو والد زيد بن بلبوش. واعتقل، مث أفرج عنه

  .ومجاعة سعيد بن العرب بن األمحر، أقاربه

  .حممد اهلواريمجاعة : ومن ذوي حمالفتهم

وكان آخر عهدي أن اإلمرة على عربان البحرية لفايد بن مقدم، وخالد : قال املقر الشهايب ابن فضل اهللا
  .بن سليمان، وكانا أمريين سيدين جليلني ذوي كرم وأمن إىل شجاعة وإقدام

  .ومل اعلم ما حالت به األحوال وجرت به بعدي تصاريف الدهور: مث قال

ومنازهلم من اإلسكندرية إىل العقبة . زنارة، ومزاتة، وخفاجة، وهوارة، ومسال: فايدومن مجاعة : قال
  .الكربى

وقد رأيت عريفاً هذا يف اإلسكندرية بعد . وقد آلت اإلمرة عليهم يف زماننا إىل أوالد عريف: قلت
  .الده اآلنوهي مستقرة بيد أو. السبعني والسبعمائة، وهو على هيئة الفقراء حيمل إبريقاً وعكازاً

  .لَبيد، بفتح الالم وكسر الباء املوحدة وسكون الياء املثناة من حتت ودال يف اآلخر: ومن سليم

  .بطن عظيم من سليم، مساكنهم أرض برقة،وهلم أفخاذ متسعة: وهم

    

أوالد حرام، وأوالد سالَّم، والربكات، والِبشرة، : أخربين خمربون من غريها بعدة أحياء منهم، وهي
لبالبيس، واجلواشنة، واحلداددة، واحلوثة، والدروع، والرفيعات، والزرازير، والسوامل، والسبوت، وا

والشراعبة، والصريرات، والعواكلة، والعالونة، واملوالك، والنبلة، والندوة، والنوافلة، والرعاقبة، 
  .والبواجنة، والقنائص، وقطاب، والقصاص
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 عرب البحرية من زنارة وغريها عن بالدهم لتغيٍر أدركه - نصره عز-وقد أجلى السلطان املؤيد: قلت
عليهم سنة مثان عشرة ومثامنائة، وأسكنها عرب لبيد، استدعاهم من بالدهم، فأقاموا ا وعمروها، وهم 

  .مقيمون ا إىل اآلن

  .بنو عوف، وهم بنو عوف بن بهثة بن سليم: ومن سليم

  .لفيوم والبحرية ناس كثريةومنهم يف الصعيد وا: قال احلمداين

  .ويف برقة إىل الغرب ماال حيصى: قال

  .وديارهم باملغرب فيما بني قابس وبونة، وهو بلد العناب من إفريقية: قال يف العرب

  .فرقة تسمى بين مرداس: ومنهم

  .بنو ِعالف، بكسر العني املهملة وبالفاء: ومن بين عوف

  .وف فيما بني قابس وبلد العنابومساكنهم مع قومهم بين ع: قال يف العرب

  .وكان رئيسهم عند دخوهلم إفريقية رافع بن محاد: قال

  .ومساكنهم إفريقية من بالد املغرب. الكُعوب، مجع كَعب: ومن بين عالف

يعقوب، وأمحد، وخالد، : أنه كان هلم يف زمانه أربعة مشايخ إخوة، وهم: وقد ذكر يف مسالك األبصار
  .ن املشيخة باقية بينهم إىل اآلنوال يبعد أ. وقتيبة

  .وهلم أوالد يعوفون بأوالد أيب طالب: قال يف مسالك األبصار

أوالد أيب الليل، وهم من أكابر العرب هناك، وفيهم اإلمرة، وهلم الصولة، كما أشار إليه : ومن الكُعوب
  .يف العرب

  .بنو ذباب بن مالك بن بهثة بن سليم: ذباب، وهم: ومن سليم أيضاً

  .وأرضهم بني قابس وطرابلس من بالد املغرب: قال يف مسالك األبصار

  .أن مساكنهم ما بني قابس وبرقة جماورين هليب: وذكر يف العرب

  .وباملدينة منهم قوم يؤذون احلاج ويقطعون عليهم الطريق: مث قال

  .بنو هيب بن بهثة بن سليم: بنو هيب، وهم: ومن سليم أيضاً

  .اكنهم من السدرة يف برقة إىل العقبة الكيربة مث الصغرية من حدود اإلسكندريةومس: قال يف العرب

  .بنو أمحد، مث بنو مشاخ: وأول ما يلي الغرب منهم: قال ابن سعيد

  .إم من هيب، املقدم ذكرهم: حمارب، ويقال: ومن سليم أيضاً

 املغرب إىل العقبة الكبرية إىل العقبة وديارهم بربقة يف الشرق عن بين أمحد ااورين لبالد: قال يف العرب
  .الصغرية



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  71  

والرياسة يف هاتني القبيلتني لبين عزاز وهيب، خبالف سائر سليم البهنساوية، ألا استولت على : قال
  .إقليم طويل خربت مدنه، ومل يبق فيه مملكة وال والية

  .ا يلي اجليزيةوكثرياً ما تغشى حمارب بالد اجليزية وأطراف البهنساوية، ومم: قلت

عدوان، بفتح العني وسكون الدال املهملتني وفتح الواو : من املوجودين من قيس عيالن: الفصيلة الرابعة
  .وألف مث نون

  .بنو عدوان، وامسه احلارث بن عمرو بن قيس: وهم

  .ومسي عدواناً، ألنه عدا على أخيه فَهم فقتله: قال أبو عبيد

  .، ودوسزيد، ويشكر: وكان له من الولد

  .وهم بطن متسع: قال يف العرب

نزلوها بعد إياد والعمالقة، مث غلبتهم عليها ثقيف، فخرجوا إىل . وكانت منازهلم الطائف من جند: قال
  .امة

  .ومنهم اآلن بالطائف اخللق الكثري: قلت

  .وبإفريقية منهم إىل اآلن أحياء بادية: قال يف العرب

: الثانيةالقبيلة   

بفتح الراء وكسر الباء املوحدة وفتح العني املهملة : ربيعة: لعرب املستعربة املوجودين اآلنمن مشاهري ا
  .وهاء بعدها

ربيعة الفَرس، ألن الذي : ربعي، ويقال له: بنو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، والنسبة إليهم: وهم
  .أصابه من مرياث أبيه بوصية أبيه اخليل

  .بيعة، وعمرو، وأكلب، وخلف، وخثعمأسد، وض: كان له من الولد

  .وديارهم بني اليمامة والبحرين والعراق: قال يف العرب

  .وبالرحبة قوم من ربيعة: قال يف مسالك األبصار

  .وببالد أسوان من الديار املصرية قوم منهم: قلت

  .أسد، بالضبط املعروف: ومن ربيعة هذا

  .بنو أسد بن ربيعة: وهم

  .ديلة، وعرتَة، وعمريةج: وكان ألسد من الولد

  .وقد دخلوا يف عبد القيس: قال أبو عبيد
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عرتة، بفتح العني املهملة والنون والزاي املعجمة وهاء يف اآلخر وهم بنو عرتة املقدم : ومن أسد هذه
  .ذكره

    

إىل وكانت ديارهم عني التمر من برية العراق على ثالث مراحل من األنبار، مث انتقلوا : قال يف العرب
غزية من طيء، ومعهم أحياء من طيء ينتجعون معهم : جهات خيرب، قأقاموا هناك، وورثت بالدهم تلك

  .ويشتون يف برية جند

  .وقد عدهم احلمداين يف آل فضل

  .ومنهم بإفريقية حي قليل مع رباح، من بين هالل بن عامر: قال يف العرب

 هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن بنو وائل بن قاسط بن: وهم. وائل: ومن ريبعة أيضاً
  .ربيعة

 واحلارث، فدخل يف بين تيم اهللا - فدخل يف تغلب-بكر، وتغلب، وعرت، والشخيص: كان له من الولد
  .بن ثعلبة

  .هند بنت مر بن أد، أخت متيم بن مر: وأمهم

  .، املقدم ذكرهمنهم طائفة ببالد الشرقية من الديار املصرية جبوار بين سعد، من جذام

  .وال تزال بينهم احلرب

بكر بن وائل، بإضافة بكر إىل وائل، وفتح الباء املوحدة من بكر، وباملثناة : البطن األول: مث وائل بطنان
بنو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن : التحتية من وائل وهم

  .ربيعة، املقدم ذكره

  .علي، ويشكر، وبدن، فدخل بدن يف يشكر: كان له من الولد: قال أبو عبيد

  .وفيهم العدد والشهرة: قال يف العرب

  .واألسود بن عمران البكري الصحايب، على ما ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب: ومنهم

وحبمص وبالدها من أرض الشام قوم منهم، وبالرحية من بالد حلب طائفة : قال يف مسالك األبصار
  .نهمم

  .بنو عجل ب جليم بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل: وهم. بنو عجل: ومن بكر بن وائل

  .سعد، وصعب، وربيعة، وضبيعة: كان له من الولد

وكانت مساكنهم من اليمامة إىل البصرة، مث خلفهم اآلن يف تلك األماكن بنو عامر املنتفق : قال يف العرب
  .بن عقيل
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  . اجلزيرة من بالد حلب، بالقرب من آل ربيعة، وكان هلم دولة بعراق العجمأن بالدهم: وذكر احلمداين

  .أبو دلف العجلي: وإليهم ينسب

تغلب، بفتح التاء املثناة من فوق وسكون الغني املعجمة وكسر الالم وباء موحدة : من وائل: البطن الثاين
  .يف اآلخر

  .بنو تغلب بن وائل، املقدم ذكره: وهم

قال . متيم بنت مرة: تغلب بنت وائل، بالتأنيث، ذهاباً إىل القيبلة، كما قالوا: مبا قالواور: قال اجلوهري
  : الفرزدق

 العدو عليك كل مكان ورد  لوال فوارس تَغلب بنت وائل

  : الغلباء، وأنشد: وكانت تغلب تسمى: قال اجلوهري

 ديمبعد مجدهم الق حديثاً  وأورثوني بنو الغَلباء مجداً

  .غلباوي: تغليب، بفتح الالم، فإن نسبت إىل الغلباء قلت: والنسبة إىل تغلب

  .غنم، واألوس، وعمران: وكان لتغلب من الولد

  .عمرو بن كلثوم الشاعر: ومن بين تغلب

  .مالك بن طوق، الذي تنسب إليه مدينة الرحبة: ومن عقبة

  .الفُراتية جبهات ِسنجار ونِصيبنيوكانت ديارهم باجلزيرة : قال يف العرب

  .وتعرف ديارهم بديار ربيعة، وكانت النصرانية غالبة عليهم اورة الروم: قال

  .وبزرع، وبصرى أقوام منهم، وبالقريتني نفر منهم: قال يف مسالك األبصار

  .عائذ احلجاز: مث من بين ربيعة أيضاً، فيما ذكره احلمداين

  .م برية احلجازومنازهل: قال احلمداين

: الثالثةالقبيلة   

ِخندف، بكسر اخلاء املعجمة وسكون النون وفتح الدال : من مشاهري العرب املستعربة املوجودين اآلن
  .املهملة يف اآلخر

  .بنو الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: وهم

ليلى بنت حلوان بن ِعمران ابن احلايف بن قضاعة، مسيت : اسم امرأته، عرف بنوه ا، وامسها: وخندف
  .واخلندفة قلب القدمني يف املشي. ما بالك تخنِدفني: خبندف، ألن إلياس رآها يوماً متشي فقال هلا

  .ومجيع بين الياس منها: قال اجلوهري
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  .ى عمود النسب؛ وطاخبة، وقَمعة، خارجاً عن عمود النسبمدركة، عل: وكان لاللياس من الولد

  .ويف كل من خندف ومراد: عند ذكر ثعلبة مصر، وثعلبة الشام: وقد قال احلمداين

  .هذيل، بضم اهلاء وكسر الذال املعجمة وسكون الياء املثناة التحتية والم يف اآلخر: ومن خندف

  .بنو هذيل بن مدركة بن الياس، املذكور: وهم

  .سعد، وحليان، بطن، وعمرية، وهرمة بطن: كان له من الولد: ال أبو عبيدق

وأمهم ليلى بنت فزان بن بلي.  

 وأبو ذؤيب اهلذيل الشاعر، يف مجاعة غريه من - رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود الصحايب: ومنهم
  .- رضي اهللا عنه حيفظه-الشعراء، ولشعرائهم ديوان حافل، كان الشافعي

    

  .وديارهم بالسروات، وسراتهم متصلة جببل غزوان املتصل بالطائف: ل يف العربقا

  .وهلم مياه وأماكن يف جهات جند وامة، بيم مكة واملدينة، منها الرجيع: قال

  .وبوادي خنلة من قرى مكةمنهم اجلم الغفري، وهلم بأس وشدة: قلت

ثناة من فوق والشني املعجمة، وبنو ريشة، كالمها على احلتارشة، بفتح احلاء املهملة والتاء امل: ومن بطوم
  .القرب من خنلة

  .بين شاد: ومنهم طائفة بطوخ اجلبل من إمخيم من الديار املصرية، يدعون: قال احلمداين

: الرابعةالقبيلة   

  .كنانة، بكسر الكاف ونونني مفتوحتني بينهما ألف وهاء يف اآلخر: من مشاهري العرب املستعربة

  .بنو كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس، املقدم ذكره: وهم

النضر، على عمود النسب، وملْك، وملكان، واحلارث، وعامر، وسعد، وغنم، : كان له من الولد
  .وعوف، وجمرية، وجرول، وعزوان، وجرال

  .وهم يف اليمن: قال أبو عبيد

  .مرة بنت مر بن أُد: وأُمهم

بنت كنانة بنت خزمية، وأن أمها هالة بنت سويد بن الِغطريف، من بين : ريةوذكر الزبري بن بكار أن حم
  .النبيت

  .وديارهم جبهات مكة: قال يف العرب

 ابن احلارث بن مضاض إىل اليمن، بعد أن دفن احلجر األسود عند -عامر:  وقيل-وخرج منهم عمرو
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  .الكعبة بزمزم، وهم منتشرون يف اآلفاق

وبدمياط وما حوهلا من الديار املصرية طائفة من بين كنانة هؤالء جبوار ِسنبس، : رقال يف مسالك األبصا
  .ومدجل، وعذْرة، وعدي

  .إم وفدوا على الصاحل بن طالئع بن رزيك، وزير الفائز الفاطمي: وقال

ناة بنو الليث، وبنو ضمرة، والليث وضمرة ابنا بكر بن عبد م: طلحة، وهم: ومن كنانة: قال احلمداين
  .ابن كنانة

  .وبنو فراس بن غَنم بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة

لوددت أنّ يل بألف : وفيهم يقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لبعض من كان معه
  .منكم سبعةً من بين فراس

  .ايعين بالد األمشونني وما حوهلا من البهنس. وهم ببالد قريش من صعيد مصر: قال

  .ومل متكنهم قريش من التعدية إذا أتوا من بادية احلجاز إال مبراسلة بين إبراهيم بن حممد: مث قال

  .وكان مع كنانة مجاعة من أخالط العرب ودخلت يف لفيفها

  .وديارهم ساقية قلتة

أين : ناقبهشيخنا شيخ اإلسالم أبو حفص سراج الدين البلقيين، تغمده اهللا برمحته، من عظيم م: ومن كنانة
يا رسول اهللا، عمن نأخذ العلم يف عصرنا؟ : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة يف النوم فقلت له

فأعدت السؤال، فأعاد اجلواب، فأعدت السؤال، فأعاد . عليكم بالشيخ ِسراج الدين البلقيين: فقال
 يل منذ ثالثني سنة، ولكن كان فيها عمر هذه الرؤيا رويت: فقصصت عليه الرؤيا، فقال. اجلواب، ثالثاً

  .وكان من آثار هذه الرؤيا أنه يف هذه الرؤيا أنه يف هذه السنة دعي شيخ اإلسالم. البلقيين

  .بنو مجاعة، قضاة القضاة مبصر والشام: ومنهم أيضاً

  .بنو مدجل، بضم امليم وسكون الدال املهملة وكسر الالم وجيم يف اآلخر: ومن كنانة هذه

  .بنو مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة: همو

ويف نيب مدجل هؤالء علم القيافة، وهو إحلاق بعض األقارب ببعض، كإحلاق االبن باألب، واألب باالبن، 
  .وحنو ذلك بالشبه

حمرز املدجلي الصحايب رضي اهللا عنه، الذي سر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقيافته يف زيد بن : ومنهم
وابنه أُسامة بن زيد، حيث دخل هليهما فوجدمها نائمني، وقد بدت أقدامهما من غطائهما، حارثة، 

  .إن هذه األقدام بعضها من بعض: فقال

  .وقد ذكر يف مسالك األبصار أن بدمياط وجهاا قوم من بين مدجل هؤالء
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على " مع، يف الفقهجامع املختصرات وخمتصر اجلوا"الشيخ كمال الدين النشائي صاحب : ومن بين مدجل
وهو الكتاب العزيز املثل، املعدوم النظري، وقد : مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وغريه من املصنفات

الغيوث اهلوامع يف شرح جامع املختصرات وخمتصر : "وفقين اهللا تعاىل لوضع شرح مبسوط عليه، مسيته
ليه أثبت األصل فيه باحلُمرة واحلل بالسواد، يقع يف حنو مخسة عشر جملداً، وساعفته حبل ع" اجلوامع
  .يقع يف ثالثة جملدات" الربوق اللوامع يف حل جامع املختصرات وخمتصر اجلوامع: "ومسيته

: الخامسةالقبيلة   

  .قريش، بالضبط املعروف: مشاهري العرب املستعربة املوجودين اآلن

  .هبنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، املقدم ذكر: وهم

    

أخذاً من : وقلي. ألم كانوا جتاراً. وقريش لقب غلب على بنيه أخذاً من التقارش، وهو التجارة
  .أو لغري ذلك. التقريش، وهو اإلمجاع، الجتماعهم على قصي

  .قريش اسم، وفهر، لقب علب عليه: وقيل

  . محاة يف تارخيهوذهب ذاهبون إىل أن قريشاً هو النضر بن كنانة نفسه، وعليه جرى املؤيد صاحب

  .واألصل عند أصحابنا الشافعية ما عليه اجلمهور األول

  .أن هذه التسمية إمنا وقعت لقُصي ابن كالب" املقتضب"وزعم املربد يف كتابه 

  .قريش البطاح، وقريش الظواهر: مث قريش على قسمني

  .بنو قصي بن كالب، وبنو كعب بن لؤي: فقريش البطاح، هم

ن سواهموقريش الظواهر م.  

بنو احلارث بن فهر، وبنو جذمية، وبنو عائذة، : وق صارت قريش إىل زمن اإلسالم عدة بطون، وهم
وبنو سامة، وبنو لؤي بن غالب، وبنو عامر بن لؤي، وبنو عدي بن كعب بن لؤي، وبنو فهم بن عمرو 

رة بن كالب، وبنو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وبنو مجح، وبنو خمزوم، وبنو متيم بن مرة، وبنو زه
  .أسد بن عبد العزى، وبنو عبد الدار، وبنو نوفل، وبنو عبد املطلب، وبنو أمية، وبنو هاشم

كالبكريني، والعمريني، والعثمانيني، والعلويني، : مث تفرق قريش هؤالء بعد اإلسالم أفخاذاً كثرية
  .والزبرييني، والعوفيني، وغريهم

  .انتشرت يف اآلفاق حىت مل خيْلُ منهم قطر وال أفق من اآلفاقوباجلملة فقريش قد مألت األقطار و

  .مث مشاهري قريش املوجودون اآلن عدة بطون
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  .عدي، بفتح العني وكسر الدال املهملتني وياء مثناة من حتت يف اآلخر: البطن األول منهم

  .بنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو قريش على ما تقدم ذكره: وهم

  .عدوي: بة إىل عديوالنس

بنو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، : وهم. العمريون، بضم العني وفتح امليم: ومن عدي
  .وهو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن قُرط بن رزاح بن عدي

: هم. كان له من الولد تسع بنون": الرياض النضرة يف فضائل العشرة"قال القاضي حمب الدين الطربي يف 

عبد اهللا، وعبد الرمحن األكرب، وأمهما زينب بنت مظعون؛ وزيد األكرب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أيب 
إنه مات هو وأمه يف : ويقال.  من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- رضي اهللا عنهم-طالب

بن ثابت؛ وزيد األصغر، وعبد اهللا، وأمهما مليكة بنت ساعة واحدة؛ وعاصم، وأمه مجيلة بنت عاصم 
جرول اخلزاعية؛ وعبد الرمحن األوسط، وأمه هلية، أم ولد؛ وعبد الرمحن األصغر، وأمه أم ولد؛ وعياض، 

  .وأمه عاتكة بنت زيد

  .عبد اهللا، وعاصم، وعبيد اهللا: وذكر أن العقب منهم لثالثة

  .صر والشام وغريمهاوالعمريني موجودون إىل اآلن بكثرة مب

وقد ذكر يف مسالك البصار أنه وفد منهم طائفة على الفائز الفاطمي بالديار املصرية يف وزارة الصاحل 
طالئع بن رزيك يف طائفة من قومهم بين عدي، ومقدمهم خلف بن نصر، وهو مشس الدولة أبو علي، 

زم وجدوا من ابن ريك ما أريب على األمل، وحلُّوا حمل ومعهم طائفة من بين كنانة بن خزمية، وأ
  .التكرمة عنده على مباينة الرأي وخمالفة املعتقد

مث ذكر أن من بين عمر رضي اهللا عنهم مجاعة بثغر دمياط والربلس، وأحال يف بسط ذلك على كتابه 
 وكذلك وذكر أن بوادي بين زيد من بالد الشام فرقة منهم،" بفاضل السمر يف فضائل آل عمر: "املسمى

  .بالقُدس، وعجلون، والبلقاء

  .بنو فضل اهللا كُتاب السر الشريف مبصر والشام: وممن ينسب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .خلف ابن نصر، املقدم ذكره: أنه من ولد" التعريف"وقد ذكر املقر الشهايب بن فضل اهللا يف كتابه 

القاضي مشس الدين العمري، والقاضي ناصر : منهم. ملصريةومن العمريني اآلن مجاعة من األعيان بالديار ا
  .الدين الربلسي، كاتبا الدست الشريف

وهم أوالد . احلفصيون، ملوك إفريقية اآلن من بقايا املوجودين: وممن ينسب نفسه إىل عمر رضي اهللا عنه
  .أيب حفص، أحد العشرة أصحاب املهدي بن تومرت

حيىي بن حممد بن وانود بن علي بن أمحد بن واالل بن إدريس بن هم بنو أيب حفص عمر بن : ويقولون
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خالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن وافتق بن جنية بن كعب بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
  .رضي اهللا عنه

  ".التعريف باملصطلح الشريف: "قال املقر الشهايب بن فضل اهللا يف كتابه

    

سبتهم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فمنهم من جيعلهم من عدي بن ومن أهل النسب من ينكر ن
كعب رهط عمر، وليسوا من بين عمر نفسه، ومنهم من جيعلهم يف هنتانه من الرببر، وليسوا من قبائل 

  .العرب

 بنو جمح، بضم اجليم وفتح امليم وحاء مهملة يف: من مشاهري العرب املوجودين من قريش: البطن الثاين

  .اآلخر

  .بنو مجح بن هصيص بن كعب بن لؤي، املقدم ذكره: وهم

  .حذافة، وسعد: وكان له من الولد

أبو محذورة، مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وأخوه أنيس، قتل يوم بدر : فمن بين سعد بن مجح
  .كافراً

 وسلم، وكلدة بن أسيد، الذي أمية، وأيب، ابنا خلف، عدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه: ومن بين حذافة
  ."لقد خلقنا اإلنسان يف كبد": أنزل فيه

  . على أحد األقوال"ما جعل اهللا لرجلمن قلبني يف جوفه": ومجيل بن معمر، الذي أنزل فيه

  .وبأذرعات من بالد الشام قوم منهم: قال يف مسالك األبصار

  .بالضبط املعروف: بنو سهم: البطن الثالث

  .ن عمرو بن هصيص، املقدم ذكرهبنو سهم ب: وهم

  .سعد، وسعيد: كان له من الولد

كأنه يف العز قيس بن عدي كانت عند الغيطلة : قيس بن عدي، الذي يقال فيه: فمن بين سعد بن سهم
  .فيها يعرفون. بن بين كنانة

  .عبد اله بن الزبعري الشاعر: ومنهم

بنو عمرو بن العاص بن وائل بن : وهم.  امليمالعمريون، بقتح العني وسكون: ومن بين سعيد بن سهم
إنه وقف على : ويقال. هاشم بن سعيد بن سهم، فتح مصر يف سنة عشرين من اهلجرة، واختط جامعها

  .إقامة حمرابه مثانون رجالً من الصحابة رضي اهللا عنهم، وبنوه ا إىل اآلن

، وهلم حصة يف وقف عمرو بن العاص وهم بالفُسطاط، ومنهم أشتات بالصعيد: قال يف مسالك األبصار
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  .على أهله مبصر

  .إا حول املسجد حيث كان الفُسطاط: وقال" دور السهميني"وقد ذكر القُضاعي يف خططه 

  .وهو موضع احملراب وما يليه من جانبه إىل حيث السواري القبلية: قال

  .ثناة من حتت وميم يف اآلرخبنو متيم، بفتح التاء املثناة من فوق وسكون الياء امل: البطن الرابع

  .بنو متيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: وهم

  .وهم رهط طلحة، أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة

عتيق بن عثمان، :  وقيل-بنو أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وامسه عبد اهللا: وهم. البكريون: ومن متيم
  . كعب بن سعد بن متيم، املقدم ذكره بن عامر بن عمرو بن-وكنيته أبو قحافة

  .أُم اخلري بنت صخر، من متيم أيضاً: وأمه

  .عبد اهللا، وهو أكرب ولده، وأُمه قتيلة، ومات يف خالفة أبيه: أحدهم: ثالث بنني: كان له من الولد

واقف عبد الرمن، وكنيته أبو عبد اهللا، أسلم يف هدنة احلُديبية، وهاجر وكان شجاعاً، له م: والثاين
وأمه أم رومان بنت احلارث، من بين فراس بن . مشهورة يف اجلاهلية واإلسالم، وشهد بدراً وفتوح الشام

  .غنم، ومات فجأة سنة ثالث ومخسني من اهلجرة

  .وعقبه كثري": الرياض النضرة يف فضائل العشرة"قال القاضي حمب الدين الطربي يف 

والّه عثمان : أمساء بنتعميس اخلثعمية: ن نساك قريش، وأمهأبا القاسم، وكان م: حممد، ويكىن: الثالث
رضي اهللا عنه يف خالفته مصر، مث والها أيضاً علي يف خالفته، بعد مرجعه من صفني، فجرى بينه وبني 

إنه وجد محاراً ميتاً : عمرو بن العاص حرب انتهت به احلال فيه إىل أن هرب حممد بن أيب بكر، فيقال
بل قُتل مث جعل فيه وأحرق، وذلك يف سنة مثان : فوجد فأحرق فيه فمات، وقيلفدخل يف جوفه، 
  .وثالثني من اهلجرة

وبالديار املصرية من البكرين مجاعة كثرية من ولد عبد الرمحن بن أيب بكر، بعضهم بالفُسطاط، وبعضهم 
 مبذهيب الشافعي بناحية دهروط من البهنساوية، وقد خرج منهم مجاعة من العلماء وهم، يتمذهبون

  .ومالك رضي اهللا عنهما

بنو طلحة بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن أيب بكر : ومن البكريني مجاعة بالصعيد منهم: قال احلمداين
  .الصديق، رضي اهللا عنه

  .وهم ثالث فرق، هم وأقرباؤهم، وقد أطلق على الكل اسم بين طلحة: قال

حاق ليس جداً هلم، ولكنه موضع حتالفوا عنده مسوه ويقال إن إس. بنو إسحاق: الفرقة األوىل
  .إسحاقكناية، كما حتالفت األزد عند أكمة مسوها مذحجاً
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  .وهم بطون كثرية، وأكثرهم أشتات بالبالد الحد هلم: قال. قصة: الفرقة الثانية

  .تعرف ببين حممد، وهم من ولد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه: الفرقة الثالثة

    

  . وسفط سكرة، وطلحا املدينة- وهي الربجانية-ومنازل بين طلحة بالربجني: حلمداينقال ا

بنو خمزوم، بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة وضم الزاي املعجمة وسكون الواو وميم يف : البطن اخلامس
  .اآلخر

  .بنو خمزوم بن يقْظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: وهم

  .عمرو، وعامر، وعمران: ولدوكان ملخزوم من ال

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو خالد ابن الوليد بن املُغرية بن عبد : خالد بن الوليد: منهم
  .اهللا بن عمر بن خمزوم

فيه نزل . عمرو: وامسه. أبو جهل بن هشام، عدو رسول اهللا صلى اهللا علسه وسلم: ومنهم أيضاً
 وأخوه العاصي بن هشام، قتال يوم بدر كافرين، وأخومها " من املُجرمنيوكذلك جعلنا لكُل نيب عدوا"

  .خيار املسلمني: وهو من: سلمة بن هشام، وأسلم

  .سعيد بن املسيب اإلمام الكبري التابعي املشهور: ومنهم

  .وخالد، من عرب محص، وخالد من عرب احلجاز، يدعون أم من عقبه: قال احلمداين

  . سواهم من بين خمزوم، فهم أكثر من قريش بقية، وأشرفهم جاهليةولعلهم من: مث قال

  .وال خيفى أن من بين خمزوم مجاعة موجودين إىل اآلن يف أقطار متفرقة، وقد رأيت بعضهم بالديار املصرية

  .زهرة، بضم الزاي وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة وهاء يف اآلخر: البطن السادس

  .جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم نسبه يف عمود النسببنو زهرة بن كالب، : وهم

  .اسم امرأة كالب، نسب ولده إليها: زهرة: قال اجلوهري

  .عبد مناف، واحلارث: كان له من الولد

  .آمنة بنت وهب، أُم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منهم

ة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه سعد بن أيب وقاص، أحد العشرة املقطوع هلم باجلن: ومنهم
  .وسلم

  .عبد الرمحن بن عوف، أحد العشرة أيضاً: ومنهم

  .ومن عقب عبد الرمحن رضي اهللا عنه مجاعة بالبهنساوية، وما حوهلا من صعيد مصر: قال احلمداين

  .وقد رأيت أنا منهم قوماً ببيدق من بالد اجليزة
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  .وفعبد الدار، بالضبط املعر: البطن السابع

  .وقد سبق نسبه إىل قريش يف عمود النسب. بنو عبد الدار بن قُصي: وهم

  .عثمان، وعبد مناف، والسباق: كان لعبد الدار من الولد

أحدها ينسب عبدي، نسبة إىل املضاف، وداري، نسبة إىل املضاف إليه، : ويف النسبة إليهم ثالثة مذاهب
  .عبقسي" عبد القيس"عبشمي، وإىل " عبد مشس"وعبدري، نسبة إليهما مجيعاً، كما ينسب إىل 

النضر بن احلارث، كان شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتله رسول : ومن بين عبد الدار
  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر صرباً، فرثته أخته قُتيلة بنت النضر بقوهلا

 ح خامسة وأنت موفَّقُصب من  نّةِظيل مادياً إن اُألثغ يا

 إن تزال به الركائب تَخِفقُ ما  يةحأن تَاً بيتبه م أبلغ

 قبكوافها وُأخرى تَخْنُ جادت  وحةفسإليه وعيرةً م مني

 قكان يسمع ميت أو ينط إن  هيسمعنّي النضر إن ناديتُ هل

 ققشاك تُأرحام هن هللا  هسيوف بني أبيه تنوشُ ظَلَّت

  في قومها والفَحل فحل معرق  ريمةل كجأمحمدو ألنت ن

 الفتى وهو المغيظ المحنق من  كان ضرك لو مننت وربما ما

 قتإن كان عتقاً يع وأحقهم  أقرب من قتلت قرابةً والنضر

  .لو بلغين قبل أن أقتله ما قتلته: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويف بين عبد الدار حجابة الكعبة من الزمن القدمي، واألصل يف ذلك أن قصياً ملا اشترى مفاتيح الكعبة من 
 يا بين: أيب غُبشان اخلزاعي بزق مخر بعث املفاتيح مع ابنه عبد الدار هذا، فوقف ا عند البيت وقال

فبقيت .  على ما تقدم ذكره يف الكالم على بين إمساعيل-إمساعيل، هذه مفاتيح البيت قد ردها عليكم
  .السدانة فيه ويف بنيه من بعده

بنو شيبة، بفتح الشني املعجمة وسكون الياء املثناة من حتت وفتح الباء املوحدة وهاء : ومن بين عبد الدار
  .يف اآلخر

  .ان بن طلحة بن عبد الدار بن قصي، املقدم ذكرهبنو شيبة بن عثم: وهم

    

وبيدهم سدانة البيت، وذلك أن السدانة انتهت إىل عثمان، والد شيبة هذا، يف زمن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، فلما حج النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع استدعى منه فتح البيت ليالً ليدخل عائشة رضي 
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امتنع من فتحها ليالً محتجاً بأن ذلك مل جتر به عادة، فانتزع النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عنها الكعبة، ف
 فردها النيب صلى اهللا عليه "إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها": املفاتيح منه، فأنزل اهللا تعاىل

  .فهي بيدهم إىل اآلن. وسلم إليه وجعلها يف عقبه إىل يوم القيامة

  . املشرفة مجاعة منهمومبكة

ومنهم مجاعة بالديار املصرية بنواحي سفط وما يليها، ويقارا ويدانيها، يعين سفط وما : قال احلمداين
  .يليها من البهنساوية، ويعرفون جبماعة ار

  .بالضبط املعروف. بنو أسد: البطن الثامن

  . عمود النسبوقد سبق نسبه إىل قريش يف. بنو أسد بن عبد العزى بن قصي: وهم

  .خدجية بنت خويلد، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومن بين أسد هؤالء

وورقة بن نوفل، الذي أتته خدجية يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابتداء الوحي، على ما هو مذكور 
  .يف كتب الصحيح

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالزبري بن العوام، أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة، من أصحاب : ومنهم

  .بنو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد، املقدم ذكره: الزبرييون، وهم: ومنهم

  .صفية بنت عبد املطلب بن هاشم، عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأمه

 اهللا ومل يتخلف عن رسول. ست عشرة: وقيل. اثنيت عشرة: أسلم وهو ابن مخس عشرة سنة، وقيل: قيل
ويروى أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج، فما يدخل بيته . صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها

وناهيك أن فضله حسان بن ثابت رضي . منها درمهاً، بل كان يتصدق بذلك كله وينفقه يف وجوه الرب
  .لماهللا عنهما يف شعره على مجيعهم يف ذبِه عن النيب صلى اهللا عليه وس

ومن مجيل مناقبه أنه حتاكم مع رجل من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ماء يسقى به 
أن كان : مث أرسل إليه، فقال األنصاري". اسق حىت يبلغ الكعب: "زرع، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مث أرسل إليه ". يبلغ اجلداراحبس يا زبري حىت : "فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. ابن عمتك
 وقد قال النيب صلى اهللا عليه "فال وربك ال يؤمنون حىت يحكِّموك فيما شجر بينهم": فأنزل اهللا تعاىل
  .بشر قاتل ابن صفية بالنار: وسلم يف حقه

  .وقتل يوم اجلمل بعد انصرافه عن قتال علي نادماً، وهو ابن سبع وستني سنة

أمساء بنت أيب بكر الصديق، وهو الذي بويع : عبد اهللا، وأمه: أحدهم: ه عشرة أوالدوكان ل: قال الطربي
  .له باخلالفة يف خالل خالفة بين أمية

  .املنذر: والثاين



القلقشندي-قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  83  

  .عروة، وكان فقيهاً فاضالً: والثالث

  .اهلاجر، وأمهم أمساء: والرابع

  .مصعب: واخلامس

  .محزة، وأمهما الرباب بنت أنيف: والسادس

  .عبيدة: والسابع

  .جفعر، وأمهما زينب بنت بشر: والثامن

  .عمرو: والتاسع

  .أم خالد بنت سعيد بن العاص: خالد، وأمهما: والعاشر

والعقب منهم لعبد اهللا، ومصعب، وعروة، واملنذر، ". الرياض النضرة يف فضائل العشرة"قال الطربي يف 
  .وعبيدة، وعمرو

  .ر أقوام منهموبالبهنساوية، من صعيد مص: قال احلمداين

ومن بين مصعب قوم يعرفون جبماعة حممد بن . بنو بدر، وبنو مصلح، وبنو رمضان: فمن بين عبد اهللا
  .رواق

  .بنو عيت: ومن بين عروة

  .وأكثرهم ذو معايش وأهل فالحة وزرع وماشية وضرع: مث قال

  .حتت وهاء يف اآلخربنو أمية، بضم اهلمزة وفتح امليم وتشديد الياء املثناة من : البطن التاسع

  .بنو أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، وقد تقدم نسبه إىل قريش يف عمود النسب: وهم

  .أمية األكرب، وكان له عشرة أوالد: أحدمها: ومها أميتان: قال أبو عبيد

العاص، وأبو العاص، والعيص، وأبو العيص، مسوا بذلك أخذاً من : أربعة منهم يسمون باألعياص، وهم
  .ائهمأمس

مسوا . حرب، وأبو حرب، وسفيان، وأبو سفيان، وعمرو وأبو عمرو: العنابس، وهم: وستة منهم يسمون
  .العنابس بابن من أبناء حرب أحدهم، امسه عنبسة، غلب عليهم امسه

ومن عقب أمية هذا أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وهو عثمان بن عفان بن العاص بن 
  . ذكرهأمية، املقدم

  .معاوية بن أيب سفيان، واحلكم بن العاص: ومنهم أيضاً

  .وسائر خلفاء بين أمية بالشام مث األندلس
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  .العبالت، بفتح الباء: أمية األصغر، وأوالده يقال هلم: والثاين

  .مسوا بذلك ألن اسم أمهم عبلة: قال اجلوهري

  .عبلة الشاعر:بلة، وهومسوا بذلك البن ُألمية املذكور امسه ع: وقال أبو عبيد

الثريا بنت عبد اهللا بن احلارث بن أمية، وهي اليت كان يشبب ا عمر بن أيب : ومن عقب أمية األصغر
ربيعة، وهي موالة الغريض املغين، وكان تزوجها سهيل بن عبد الرمحن بن عوف، وفيهما يقول عمر بن 

  : أيب ربيعة املقدم ذكره

 اهللا كيف يلْتَقياِن عمرك  لثريا سهيالالمنْكح ا أيها

 إذا استقلَّ يمان وسهيل  هي شامية إذا ما استقلت

أحدمها أنه ينسب إليه أُموي، بضم اهلمزة جرياً على لفظ : وقد اختلف يف النسبة إىل أمية على مذهبني
  ".شرح التسهيل"أُمية، وإليه مييل كالم الشيخ أثري الدين أيب حيان يف 

وة، حمتجاً بأن أُمية تصغري أمة، وأصل أمة أم" صحاحه"أَموي، بفتحها، وعليه اقتصر اجلوهري يف : والثاين
  .فإذا نسبت رددته إىل األصل

وبالصعيد مجاعة من بين أمية بناحية تندة وما حوهلا، من األمشونني، بالديار املصرية، من بين : قال احلمداين
أبان بن عثمان رضي اهللا عنه، وبين خالد بن يزيد بن معاوية، وبين سلمة بن عبد امللك، وبين حبيب بن 

  .مروان بن احلكم، وهم املروانيةالوليد بن عبد امللك، ومن بين 

  .وهلم قرابات باألندلس، ومنهم أشتات ببالد املغرب: قال

  .ومرت الدولة الفاطمية، وهم بأماكنهم من الديار املصرية مل يروع هلم سرب، ومل يكدر هلم شرب: قال

  .وهم إىل اآلن ا: مث قال

  .اموذكر يف مواضع أخر أن منهم فرقة بالبلقاء من بالد الش

  .وبالشعراء من بالد الشام أيضاً قوم منهم: قال

  .وقد مر نسبه يف عمود النسب. بنو هاشم بن عبد مناف: بنو هاشم وهم: البطن العاشر

يا معشر قريش، : وكان إذا حضر احلجيج إىل مكة قام يف قؤيش فقال. وإىل هاشم انتهت رياسة قريش
 وأحق الضيف بالكرامة، فامجعوا هلم ما تصنعون هلم به إنكم جريان اهللا، وأهل بيته، وهم ضيوف اهللا،

فيخرجون . طعاماً أيامهم هذه اليت ال بد هلم من اإلقامة ا، فواهللا لو كان مايل يسع ذلك ما كلفتكموه
  .لذلك خرجاً من أمواهلم كل امرئ بقدر ما عنده، فيصنع به للحاج طعاماً حىت يصدروا منها
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. فسمي هامشاً لذلك. وأول من أطعم الثريد مبكة، وكان امسه عمراً.  لقريشوهو أول من سن الرحلتني

  : ففي ذلك قيل

 اِفجين عقوم بمكة مسنت  الذي هشم الثريد لقومه عمرو

  سفر الشتاء ورحلة المصطاف  امإليه الرحلتان كاله كانت

  .ومات هاشم بغزة من الشام ودفن ا

أسد، وهو أبو فاطمة أم أمري املؤمنني علي : عبد املطلب، وعليه عمود النسب، والثاين: وكان له ولدان
  .بن أيب طالب رضي اهللا عنه

عبد مشس، املقدم ذكره، واملطلب، وهوجد الشافعي رضي اهللا عنه، : وكان هلاشم ثالثة أخوة، وهم
  .ونوفل

طن واحد وجلدامها معتلقان، فلما فُرق بينهما بعد الوالدة إن هامشاً وعبد مشس توأمان، ولدا لب: ويقال
فكان األمر كذلك، حىت مل تزل الدماء تطل بني بين . إنه يكون بينهما دم يطل: سال الدم بينهما، فقيل

  : هاشم وبين عبد مشس ابن أمية، وإىل ذلك يشري بعض الشعراء بقوله

 يدولا الشم ناراً يشيب منه  اشمس قد أوقدت لبني ه عبد

 ين يِزيدسحلول يلعل  فابن حرب للمصطفى وابن هند

واحرباه، ألّب على النيب : حيث قال" دور السمط يف خرب السبط"وعلى حنو من ذلك جرى صاحب 
صلى اهللا عليه وسلم أبو سفيان، والكت هند كيد محزة، وغصب معاوية علياً حقه، واحتز يزيد رأس 

  .احلسني

 حنن واملطلب كهاتني مل :وإىل ذلك أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله. أما عبد املطلب فإنه مع هاشم
  .نفترق يف جاهلية وال إسالم

ومن مث حرمت الصدقة على بين املطلب مع بين هاشم، وكان املُطليب كفؤاً للهامشية يف النكاح، خبالف 
الغيوث اهلوامع يف شرح جامع املختصرات "وقد أوضحت القول على ذلك يف كتايب . نوفل وعبد مشس
  ".وخمتصر اجلوامع

أسد، وهو أبو فاطمة أم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، : أحدمها: شم ولدانوولد هلا
  .والثاين عبد املطلب

  .عبد اهللا، أبو النيب صلى اهللا عليه وسلم، على عمود النسب: وولد لعبد املطلب اثنا عشر ولداً
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  .ميوأبو طالب، والزبري، وعبد الكعبة، وأمهم فاطمة بنت عمر املخزو

  .والعباس، وضرار، وأمهما نفيلة بنت جناب

  .ومحزة، واملقوم، وحجل، وأمهم هالة بنت أهيب

  .على خالف يف هذا العدد. وأبو ليث، وقُثم، والغيداق، واحلارث

  . وعبد اهللا، وأبو هلب، واحلارث- رضي اهللا عنهما-والعباس: والعقب منهم لستة: قال أبو عبيد

وجود، وزبدة العامل، ومثرة كمامه، سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم ذكر زهرة ال: ومن هاشم
نسبه يف عمود النسب إىل هاشم، مث من بعده إىل آدم عليه السالم، على ما تقدم ذكره قبل عدنان وبعده 

  .من اخلالف

بنو العباس بن : وهمالعباسيون، : الفخذ األول منهما: فخذان: مث املشهور من املوجودين من بين هاشم
عبد املطلب بن هاشم، املقدم ذكره، عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وِصنوا أبيه، أسلم بعد وقعة بدر 

الكربى، وبقي إىل خالفة عمر، فأقحط الناس يف سنة مثان عشرة من اهلجرة، وهو عام الرمادة، فاستسقى 
ان يف سنة اثنتني وثالثني، عن مثان ومثانني وبقى حىت تويف يف خالفة عثم. الناس به عمر، فسقي الناس

  .سنة، وكان إذا مر به عمر أو عثمان يف خالفتيهما ترجل إجالالً له

عبد اهللا بالطائف، وعبيد اهللا باملدينة، والفضل بالشام، وقثم : إنه مل ير بنو أب أبعد قبوراً من بنيه: ويقال
  .بسمرقند، ومعبد بإفريقية

  .ذكروفضائله أشهر من أن ت

حرب األمة، وعبد اهللا الثاين، وقثم،وعبد الرمحن، : الفضل،وبه كان يكنى، وعبد اهللا: كان لد تسعة أوالد
  .ومعبد، ومتام، وكثري، واحلارث

  .والستة األول أمهم لبابة بنت احلارث، من بين هالل بن عامر بن صعصعة

أبو العباس السفاح بن حممد بن علي : هم اخلالفةوأول من ويل من. واخللفاء من بين ابنه عبد اهللا حرب األمة
  .بن عبد اهللا بن العباس

مآثر اإلنافة يف "وقد ذكرم على التوايل إىل حني انقراض اخلالفة من بغداد بقتل التتر املعتصم، يف كتايب 
مور مهمة أخرى الذي ألفته ألمري املؤمنني املعتضد باهللا ايب الفتح داود خليفة العصر، مع أ" معامل اخلالفة

أوردا فيه، من ذكر اخللفاء العباسيني بالديار املصرية من ابتداء أمرهم إىل زمانه، والكالم على لفظ 
اخلالفة وما يتعلق به، وأحكامها الشرعية، وما كان يكتب عن اخللفاء من املكاتبات والواليات، وماكان 

  .توجد يف غريهيكتب إليهم من املكاتبات، ونوادر تتعلق باخلالفة ال 
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وبنو العباس قائمون باخلالفة بالديار املصرية إىل زماننا هذا نتيجة لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس 
  : حني امتدحه بأبياته املشهورة اليت أوهلا

 حيث يخصف الورق مستودع  من قبلها طبت في الظالل وفي

  .أال أبشرك ياعم، يب ختمت النبوة وبولدك ختتم اخلفة: فأسر إليه أن قال

  .املقدم ذكره" مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"وقد بسطت القول على ذلك يف كتايب 

  .بنو أيب طالب: الطالبيون، وهم: من بين هاشم: الفخذ الثاين

  . ابن عبد املطلب بن هاشم-امسه كنيته:  قال أبو عبد اهللا احلاكم-وامسه عبد مناف: قال ابن إسحاق

 وعقيل، وجعفر، وعلي، وأمه فاطمة - وبه يكىن، وال عقب له-طالب: وكان له من الولد: قال أبو عبيد
  .بنت أسد بن هاشم

وكان جفعر أكرب من عقيل بعشر سنني، وعقيل أكرب من علي بعشر ": االستيعاب"قال ابن عبد الرب يف 
  .عقيل بعشر سننيسنني، وطالب أكرب من 

بنو جعفر بن أيب طالب، املقدم ذكره، ويعرف جبعفر الطيار، وذلك إنه : اجلعافرة، وهم: ومن الطالبيني
قطعت يداه يوم موته سنة مثان من اهلجرة، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا جعل منهما جناحني 

  .الطيار: يطري م يف اجلنة، ولذلك قيل له

حممد، وعبد اهللا، مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم على رءوسهم، حني جاء :  أوالد، منهموكان جلعفر
  .أنا وليهم يف الدنيا واآلخرة: نعي أبيهم جعفر، ودعا هلم، وقال

  .وكان عبد اهللا بن جعفر من أجود الناس حىت إن أهل املدينة يتداينون على مقدمه يف املوسم

 بعد موت أمري املؤمنني عمر بن - رضي اهللا عنه-ي بن أيب طالبوتزوج حممد أم كلثوم بنت عمه عل
  .اخلطاب رضي اهللا عنهما

عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر، قام بفارس، وبويع له : ومن ولد عبد اهللا هذا: قال يف العرب
  .بالكوفة يف آخر الدولة األموية

م، فلم يوافقهم على ذلك أبو مسلم اخلراساين القائم وأراد بعض شيعة بين العباس حتويل الدعوة إليه: قال
  .بدعوة بين العباس

    

فاطمة : بنو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وأمه: وهم. العلويون: ومن الطالبيني أيضاً
وعلي . بنت أسد بن هاشم، املقدم ذكره، كانت قد أسلمت وهاجرت، وهي أول هامشية ولدت هلامشي
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هللا عنه أحد العشرة املقطوع له باجلنة، وهو أول خليفة كان أبواه هامشيني، وبويع له باخلالفة يوم رضي ا
ودفن . قتل عثمان رضي اهللا عنهما، وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة

: وقيل. وستون سنةبالكوفة عند مسجد اجلماعة يف قصر اإلمارة، وغُيب قربه، وعمره يوم مات ثالث 

  .سبع ومخسون

احلسن واحلسني، من سيدة نساء : وكان له ثالثة عشر ولداً ذكراً، وهم: قال القاضي حمب الدين الطربي
  .العاملني فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مسى وهذان اإلمسان حبامها اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم حىت". التصحيف: "قال العسكري يف كتاب
فاألول منهما بفتح احلاء وسكون السني، : ما ابنيه هذين أما ما وجد يف قبائل طيء من احلسن واحلسني

  .والثاين بفتح احلاء وكسر السني

وأمهم .  ويعقوب- وحيىي وإمساعيل وأسحاق-وأمه محنة أيضاً.  وطلحة-وعمر، وأمه حمنة بنت جحش
:  ويوسف-وأمهما أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه.  وموسى، وزكريا-أم أمين بنت معاوية

  .وأمه أم كلثوم أيضاً

  .وذكر أن العقب منهم لستة، حممد بن احلنفية، والسجاد، وحيىي، وإسحاق، ويعقوب، وموسى

  .فجعلهم مخسة عشر" العباس"وزاد القُضاعي يف بنيه 

  .مد بن احلنفية، وعمر، والعباساحلسن، واحلسني، وحم: والنسل فيهم خلمسة: قال الطربي

  .احلسن، واحلسني، وأخيهما حممد بن احلنفية: وأكثر أنساب العلويني راجع إىل: قال

وإمنا أختص هؤالء بالذكر ألم الذين قاموا بطلب اخلالفة وتعصب هلم الشيعة، ودعوا هلم يف : مث قال
  .اجلهات

بنو احلسن السبط ابن أمري : وهم: احلسنيون: األوىلالفصيلة : مث املشهور من العلويني اآلن فصيلتان
  .املؤمنني علي رضي اهللا عنه، من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

املهدي حممد بن عبد اهللا الكامل بن حسن املثىن ابن احلسن السبط، بويع له : ومن احلسنيني املذكورين
ر بيعته أبو جعفر املنصور ثاين خلفاء بين العباس، مث كان له باخلالفة مبكة يف آخر الدولة األموية، وحض

  .شأن مع أيب جعفر املنصور يف خالفته، وجرت بينهما مكاتبات وحماورات يطول ذكرها

  .إبراهيم بن عبد اهللا، أخو املهدي املقدم ذكره، بويع له باخلالفة، بالبصرة: ومنهم

  .نة فاس قاعدة املغرب األقصى اآلنوهو الذي بىن مدي. ومنهم األدارسة، بنو إدريس

أنه حني بِني أساسها وجد فيها فأس، " فاساً"أنّ سبب تسميتها " الروض املعطار"وقد ذكر صاحب 
  .فسميت به املدينة، مث صار هلم ملك بعد ذلك باألندلس
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بنو سليمان :  وهم.السليمانيون، الذين كان منهم أمراء مكة بعد نواب خلفاء بين العباس عليها: ومنهم
  .بن داود بن احلسن املُثىن بن احلسن السبط

مث مل يزل عمال بين العباس على مكة إىل زمن املستعني، فحدثت الرياسة ا لبين سليمان : قال يف العرب
  .هؤالء

  .وكان كبريهم يف آخر املائة الثالثة حممد بن سليمان، من ولد سليمان، املقدم ذكره: قال

وخطب لنفسه باألمامة يف سنة إحدى وثلثمائة بعد خلع طاعة العباسيني، أيام املقتدر : يهقيقال الب
  .العباسي

بنو أيب هاشم حممد بن احلسن بن حممد بن موسى بن عبد اهللا أيب الكرام بن : وهم. اهلواشم: ومنهم
  .موسى اجلَون بن عبد اهللا بن احلسن املُثىن بن احلسن السبط

  . صارت إليهم إمرة مكة بعد السليمانيني، املقدم ذكرهموهؤالء هم الذين

حممد بن جعفر بن أيب هاشم، املذكور، وبقيت فيهم إىل آخر سنة تسع : وأول من ويل إمرا منهم
  .ومثانني ومخسمائة

 ابن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن - ويقال، ذَوو قتادة-: بنو قتادة: ومنهم
  . أيب الكرام بن موسى اجلون بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبطعبد اهللا

ملك مكة من يد اهلواشم بعد أن ملك ينبع والصفراء، مث ملك اليمن وبعض أطراف املدينة وبالد جند، 
أنا أحق : ولومل يقْدم على أحد من اخللفاء وامللوك، وان يتعاظم على الناصر لدين اهللا اخلليفة العباسي ويق

  : وكتب إليه الناصر يستدعيه إليه يف بعض السنني، فكتب يف جوابه هذه األبيات. باخلالفة منه

 وعأنني أعرى بها وأج ولو  بالدي وإن هانت عليك عزيزةٌ

    

 بها وبين الورى وأبيع وأشِري  كفٌّ ِضرغام ُأِذل ببطشها ولي

 يعين رببطنها للمجِدب وفي  تَظل ملوك األرض تَلْم ظهرها

 يعلها إنِّي إذا لوض خالصاً  تحت الرحى ثم أبتغي َأَأجعلها

 يعأضوأما عندكم ف يصوغ  َأنا إال الِمسك في كل بلدة وما

  .وبقي حىت تويف سنة سبع عشرة وستمائة

  .وبقيت إمارة مكة يف عقبه إىل اآلن يف بيت عجالن بن رميثة بن أيب نمي بن أيب سعد بن علي بن قتادة

وانت قد استقرت آخراً يف ابنه حسن، مث تغري عليه السلطان امللك املؤيد، شيخ سلطان العصر خاد اهللا 
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ان عشرة ومثامنائة، واألمر على سلطانه، فصرفه عنها وويلّ ابن أخيه رميثة بن حممد ابن عجالن سنة مث
  .ذلك إىل اآلن

أمراء الينبع وغريهم، وذلك أنه كان بالينبع من بين احلسن بن علي، رضي اهللا : ومن بين قتادة أيضاً
فلما ملك قتادة مكة أدى احلال . بنو حراب، وبنو عيسى، وبنو علي، وبنو أمحد، وبنو إبراهيم: عنهما

أمحد، ومجاز، فهي يف : ة الينبع يف إدريس بن حسن بن قتادة، وابين عمهبعد ذلك إىل أن استقرت إمار
  .عقبهم إىل اآلن

  .وبنو حسن هؤالء من أهل مكة، والينبع، وغريهم على مذهب الزيدية

بنو الرسي، بفتح الراء املهملة املشددة وكسر السني املهملة، الذين منهم أئمة : ومن بين حسن أيضاً
  .نالزيدية باليمن اآل

بنو القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر ابن عبد اهللا بن احلسن : وهم
  .املُثىن بن احلسن السبط

  .ودارهم صنعاء وما واالها

حيىي بن احلسني بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا، املقدم ذكره، يف : وأول من قام باإلمامة منهم هناك
ثنتني ومثانني ومائتني، يف حياة أبيه احلسني، وتلقب اهلادي، وملك صعدة، وصنعاء وما معهما، سنة ا

مث عاد ذلك . وبقي ذلك يف عقبهم حىت غلبهم عليه السليمانيون أمراء مكة، عندما أخرجهم اهلواشم منها
ح بن حيىي بن إليهم فيما بعد، وبقيت بيدهم إىل أن كان يف حدود سنة ثالث وتسعني وسبعمائة صال

  .أنا حمتسب هللا تعاىل: محزة، مث ابنه جناح، فلم يدينوا له باإلمامة، فقال

ومن بين حسن غري من تقدم يف الشرق والغرب من ال يسع ضبطه، وال يتأتى حصره، ومن يدخل : قلت
  .منهم يف دواوين األشراف باألمصار جزء من كل

م بنو احلسن السبط بن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه، من وه: احلسينيون: من العلويني: الفصيلة الثانية
  .فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وليس للحسني عقب إال من ابنه زين العابدين: قال ابن حزم

بنو جعفر الصادق بن حممد الباقر ابن علي زين العابدين بن : وهم. اجلعافرة: ومن احلسينيني هؤالء
  .احلسني السبط

أمري : وجعفر هذا، هو أحد األئمة االثىن عشر، عند االثىن عشرية، الذاهبني إىل اثىن عشر إماماً، وهم
املؤمنني علي بن أيب طالب، مث ابنه احلسن السبط، مث أخوه احلسني السبط، مث ابنه علي السجاد زين 

 موسى الكاظم، مث ابنه علي الرضى، مث العابدين، مث ابنه حممد الباقر، مث ابنه جعفر الصادق هذا، مث ابنه
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ابنه حممد املتقي، مث ابنه علي التقي، مث ابنه احلسن الزكي املعروف بالعسكري، مث ابنه حممد احلُجة، 
  .القائم، وهو ثاين عشرهم، وهم يعتقدون حياته وينتظرون خروجه: ويقال

  .موسى الكاظم، وحممد الديباجة: كان له من الولد

ابنه علي الرضى، الذي جعله املأمون ويل عهده باخلالفة، ةمات يف حياة : الكاظمومن ولد موسى 
  .املأمون

إمساعيل اإلمام، الذي تنسب إليه طائفة اإلمساعيلية بقالع الدعوة، بأعمال طرابلس من : ومن ولده أيضاً
  .الشام

 املهدي بن حممد احلبيب بن بنو عبيد اهللا: العبيديون، بضم العني وفتح الباء، وهم: ومن اجلعافرة أيضاً
  .جعفر املصدق بن حممد املكتوم بن إمساعيل اإلمام بن جعفر الصادق، املقدم ذكره

على أنه قد طَعن يف هذا النسب طاعنون من النسابة، فيهم مجاعة من أكابر العلماء واألشراف، وليس 
  ". اإلنافة يف معامل اخلالفةمآثر"هذا موضع البسط فيه، وقد استوفيت الكالم على ذلك يف كتايب 

كان هلم دولة باملغرب مث مبصر والشام، وعبيد اهللا املهدي أول من بويع له منهم باملغرب، وبىن مدينة 
  .املهدية يف مشارف إفريقية وسكنها

    

إىل هنا ينتهي : أمنت على العلويني، وأنه صعد سورها ورمى بسهم وقال: إنه ملا عمرها قال: ويقال
أبو زيد صاحب احلمار، فقصد املهدية، فوصل إىل ذلك املكان : حلمار، فخرج خارجي يقال لهصاحب ا

مث رجع، وبقي املغرب بيده مث بيد عقبه مدة، إىل أن كان من عقبه املعز لدين اهللا الفاطمي، فجهز 
 لو دخل واهللا: جوهراًالقائد إىل مصر ليأخذها، وخرج لتشييعه، فجمع املشايخ الذين مع جوهر وقال
القاهرة، تقهر : جوهر إىل مصر وحده ألخذها، ولندخلنها باألردية من غري قتال، ولَتبنني مدينة تسمى

  .الدنيا

واختط له جوهر القاهرة يف سنة مثان ومخسني . فكان األمر على ما ذكر من دخول مصر من غري قتال
  .ي بناه له جوهر بوسطهاوثلثمائة، مث وصل إليها املغرب، ونزل بقصر اخلالفة الذ

وبقيت الديار املصرية بأيديهم إىل أن كان آخرهم العاضد لدين اهللا يوسف، وكانوا مجيعهم على مذهب 
  .ِبحي على خري العمل: الشيعة يسبون الشيخني، وينادون يف اآلذان

  .ة والسالمبنو طاهر الذين منهم أمراء املدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصال: ومنهم أيضاً

بنو أيب القاسم طاهر، من ولد حيىي الفقيه، من ولد احلسن، من ولد جعفر حجة اهللا، من ولد أيب : وهم
  .جعفر عبد اهللا بن احلسني األصغر، ابن علي زين العابدين ابن احلسن السبط
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از بن قاسم بن مهنا بن احلسني بن ممهنا بن داود وكانت يف سنة تسع وتسعني وسبعمائة بيد ثابت بن ج
بن القاسم بن عبد اهللا بن طاهر بن حيىي، املقدم ذكره، مث تنقلت بعده يف بين عمه إىل أن صارت اآلن إىل 

  .ثابت بن مجاز بن هبة بن مجاز ابن منصور، من قبل سلطان العصر امللك املؤيد شيخ عز نصره

بة؛ إال أم ال يتجاهرون بذلك خوفاً وبنو احلسني هؤالء من أمراء املدينة، وأتباعهم كلهم رافضة وسبا
  .من السلطان

  .وبقايا بين احلسني منتشرون يف أقطار األرض مع بين عمهم احلسن، قد مألوا اخلافقني

  الثالث القسم

من العرب املختلف يف عروبتهم وهم الرببر وقد تقدم الكالم يف مقدمة الكتاب على اتصال أنساب األمم 
تالف كثري يف نسب الرببر، فبعضهم يدخلهم يف العرب على اإلمجال، وبعضهم بعمود النسب النبوي اخ

  .يدخلهم فيهم على التخصيص ببعض العرب ال خيرج عنها، وبعضهم خيرجهم عن العرب مجلة

إردواحة، ومصمودة، وأروبة، : وإنه ذهب ذاهبون من النسابة إىل رجوع قبائلهم إىل تسعة أصول، وهي
  .، وصنهاجة، وأرويغة، وملطة، وهسكورةوعجيسة، وكُتامة

الربانس، بفتح الباء املوحدة والراء املهملة : األصل األول: وإن املشهور إىل رجوعهم إىل أصلني فقط
  .وألف مث نون مكسورة وسني مهملة يف اآلخر

  : واملشهور منهم بالديار املصرية وميلك بالد املغرب ثالثة قبائل. بنو برنس بن بربر: وهم

: األولىالقبيلة   

  .هوارة، بفتح اهلاء وتشديد الواو املفتوحة وفتح الراء املهملة وهاء يف اآلخر: منهم

  .بنو هوارة بن أوريغ بن برنس بن بربر: وهم: قال يف العرب

إم من عاملة، إحدى بطون قضاعة، : يقولون إم من عرب اليمن، فتارة يقولون: وبعض نسابتهم: قال
إم من ولد : وتارة يقولون. إم من ولد اِملسور بن السكاسك ابن وائل بن محري: قولونوتارة ي

  .هوارة بن أوريغ بن حيور بن املثىن بن املسور: السكاسك بن أشرس بن كندة، فيقولون

وذكر احلمداين أم من ولد بر بن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، من امرأة تزوجها من 
  .العماليق بفلسطني، وأنه أخو لواتة، ومزاته، وزنارة، ومغيلة، وغريهم وذكر أن باملغرب منهم اجلم الغفري

أن منازهلم بالديار املصرية البحرية، ومن االسكندرية غرباً إىل العقبة الكبرية " مسالك األبصار"وذكر يف 
  .من برقة
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، فغلبهم على "برقوق"ىل أثناء الدولة الظاهرية ومل تزل منازهلم بالديار املصريةعلى ما ذكر إ: قلت
أماكنهم من البحرية جريام من زنارة وحلفائها من بقية عرب البحرية، فخرجوا منها إىل صعيد مصر 

ونزلوا عمل إمخيم يف جرجا وما حوهلا، مث قوى أمرهم واشتد بأسهم وكثر مجعهم حىت انتشروا يف معظم 
  .ىل حبري األعمال البهنسائية، وأقطعوا فيها اإلقطاعاتالوجه القبلي، فيما بني قوص إ

  .بنو جمريش، وبنو أسرات، وبنو قطران، وبنو كريب: وقد ذكر احلمداينّ منهم بطوناً هي

  .ولكنهم اآلن بالصعيد قد كثرت بطوم، وزادت على العدد

    : وهذه نبذة من بطوم، وهي

الشللة، وأشحوم، وأوالد مؤمنني، والروابع، والروكه، بنو حممد، أوالد مأمن، وبندار، والعرايا، و
والربوكية، والبهاليل، واألصابغة، والدناجلة، واملواسية، والبالزد، والصوامع، والسدادرة، والزياينة، 

واخليافشة، والطردة، واألهلة، وازلتني، وأسلني، وبنو قمري، والتيه، والتبابعة، والغنائم، وفزارة، والعبابدة، 
  .ورة، وغلبان، وحديد، والسبعةوسا

فرقة يف أوالد عمر، جبرجا وما واالها، وفرقة بين عريب بدهروط وما : وقد افترقت اإلمرة فيهم فرقتني
  .معها من البهنساوية

: الثانيةالقبيلة   

  .مصمودة، بفتح امليم وسكون الصاد املهملة وضم امليم وفتح الدال املهملة وهاء يف اآلخر: من الربانس

  .بنو مصمودة بن برنس بن بربر: وهم

  .وهم أكثر قبائل الرببر، وأوفرهم عدداً، وأوسعهم شعوباً، وبالدهم أقاصي املغرب: قال يف العرب

  .ومنهم، املوحدون، أصحاب املهدي بن تومرت، القائم باملغرب على إثراملرابطني من ملتونة: قال

وفتح التاء املثناة من فوق وألف بعدها تاء مثناة من فوق هنتاته، بفته اهلاء وسكون النون : ومن مصمودة
  .أيضاً مث هاء

  .إن منهم أبا حفص، أحد العشرة أصحاب ابن تومرت، املقدم ذكره: وهم الذين تقدم أنه يقال

  .ومن عقبه ملوك إفريقية القائمني ا اآلن

لنسبة إىل أمري املؤمنني عمر بن وقد تقدم يف الكالم على العمريني من بين عدي من قريش أم يدعون ا
  .اخلطاب، وأن من النسابة من يزعم أم من بين عدي، رهط أمري املؤمنني، ال من عقبه

الشيخ أبو حممد بن الشيخ أيب حفص سنة ثالث وستمائة، نيابة عن بين عبد : وأول من ملك منهم
ذكور إىل أن ملك منهم أبو عبد املؤمن، خليفة املهدي بن تومرت، وتوالت يف عقب الشيخ أيب حفص امل
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اهللا حممد بن أيب زكريا حيىي، وتلقب باملستنصر باهللا، وهو أول من تلقب منهم باخلالفة، مث تواترت يف 
أعقام وهم يتلقبون بألقاب اخلالفة إىل أن ملك أبو فارس عزوز يف شعبان سنة ست ومثامنائة، وهو 

سلطان أيب العباس أمحد، ابن السلطان أيب بكر بن حيىي، ابن القائم ا إىل اآلن، وهو أبو فارس بن ال
  .إبراهيم بن عبد الواحد، ابن الشيخ أيب حفص، وقد دوخ البالد ومهدها، وأقام العدل فيها

: الثالثةالقبيلة   

  .صهناجة، بفتح الصاد املهملة وفتح اهلاء وألف مث جيم مفتوحة بعدها هاء: من الربانس

  .ن برنس بن بربربنو صهناجة ب: وهم

  .بنو صهناج بن أوريغ بن يونس بن بربر: وهم: وقيل

  .إم من محري من عرب اليمن، وليسوا من الربابر: ويقال

  .قاله الطربي، واملسعودي، وعبد العزيز اجلرجاين، وابن الكليب، والبيهقي

إمنا تزوجت بأوريغ، أن صهناج إمنا هو ابن امرأة امسها بصلى، وليس له أب يعرف، و: وحكى ابن حزم
  .وهو معها، فولدت له هوارة، زكان صهناجة أخو هوارة ُألمه

  .ومساكنهم الصحراء جنويب املغرب األقصى

ومن صهناجة ملتونه، بفتح الالم وسكون امليم وضم التاء املثناة من فوق وسكون الواو وفتح النون وهاء 
  .يف اآلخر

  .تلميت: وامسه بالرببرية

الء ملك باملغرب األقصى وباألندلس، وكان أول أمرهم أن رياستهم بالصحراء آلت إىل وكان للمتونة هؤ
عبد اهللا بن ياسني، وعلت مكانته، وكثرت أتباعه، واستوىل على نواحي املغرب يف حدود سنة أربعني 

ألقصى وأربعمائة، مث عاد إىل الصحراء ونزل عن بالد املغرب البن عمه يوسف بن تاشفني، ففتح املغرب ا
واستوىل عليه، وملك مدينة فاس واختط مدينة مراكش يف سنة أربع ومخسني وأربعمائة، وعظم ملكه، 

مث ملك عدة نواحي من األندلس وصار له من القوة ما ليس . واشتدت شوكته، وتلقب بأمري املسلمني
ومرت الذين بقاياهم إىل وبقي امللك يف عقبه إىل أن زال مبلك املوحدين، أتباع املهدي حممد بن ت. لغريه

  .اآلن قائمون بتونس مبملكة إفريقية

  .وبقايا ملتونه على حد الكثرة موجودون بصحراء املغرب وبالده، ال يأخذهم حضر إىل اآلن

  .البتر، بضم الباء املوحدة وسكون التاء املثناة من فوق وراء يف اآلخر: من الرببر: األصل الثاين
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  .بنو مادغش األبتر: وهم

  : ملشهور منهموا

 بنو مادغش األبتر

: األولىالقبيلة   

  .لواته، بفتح الالم والواو وألف مث تاء مثناة من فوق وهاء يف اآلخر

  .لواتا، بإبدال اهلاء ألفاً: ويقال: قال احلمداين

  .بنو لواته األكرب بن رحيك بن مادغش األبتر ابن بربر: وهم

  .إم من غطفان بن قيس عيالن: وهم يقولون: قال احلمداين

    

إم من ولد بربر بن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، من امرأة : وقال بعض النسابة: قال
  .تزوجها من العماليق بفلسطني، وأنه أخو هواره ومزاته وزناره وغريهم

  .وليس بصحيح: أن لواته من القبط، مث قال: وحكى ابن حزم عن بعض النسابني

ئل الرببر وأكثرها بطوناً، ومنها يف بالد املغرب اخللق الذين ال حيصون، واعلم أن لواته من أكرب قبا
  .وباجليزية، واملنوفية، والغربية، والبحرية! وبالديار املصرية، وباألعمال البهنساوية من الوجه القبلي

  .وهم بنو جديدي، وقطوفه، وبركني، ومالو، ومزورة، وبنو بالر: قال احلمداين

  .ديدي فتجمع أوالد قريش، وأوالد زعازع، وهم أشهر من يف الصعيدفأما بنو ج: مث قال

  .وأما قطوفة فتجمع مغاغة وواهلة

  .أقلوسنا وما معها إىل حبري طَنبدي: وهلم. وأما بركني فيجمع بين زيد وبين روحني

جاج، وبين وأما مزورة، فتجمع بين وركان، وبين غرواسن وبين مجاز، وبين احلكم، وبين الوليد، وبين احل
  .احلرمية

فرقة : إن بين احلجاج من بين مخاس، ولذلك يؤدون معهم القطائع، وأما بنو بالر ففرقتان: ويقال: قال
ومنهم مغاغة، وهلم سملوط . البالرية، وهم بنو حممد وبنو علي، وبنو نزار، ونصف بين شهالن: يقال هلا

  .إىل الساقية

  .نسائية الكفور الصولية، وسفط أبو جرجة إىل طنبدي وإهريتجد وخاص، وهلم بالبه: وفرقة يقال هلا

  .وبنو نزار من بين زربة، ومنهم نصف بين عامر، واحلماسنة، والضباعنة: قال احلمداين

  .وإمارة جد وخاص يف بين زعازع، وأفرد قوم منهم إلمارة عزيز بن ضبعان، مث ولده: قال
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  .بنو قوي: ومنهم: قال

  . وأمراؤهم أوالد قريش، ومساكنهم نويرة دالصبنو زيد،: ومن جد وخاص

  .وكان قريش رجالً صاحلاً كثري الصدقة، وهو والد سعد امللك الباقي بنوه: قال

وباجليزة فرقة من جد وخاص املقدم ذكرهم، وهم بنو جمدول، وسقارة، وما حوهلا لبين يرين، وبين 
  .يوسف شربمنت، والبدرشني، والشنباب، إىل طهما

إم من بين صالمس، وأهل منية رهينة : إم من بين بكم، وأهل البدرشني يقولون: رة يقولونوأهل سقا
  .إم من بين منصور: يقولون

وأخيه من بين . وكانت اإلمرة يف الزقازقه من طهما مث ضعفت شوكتهم واستقرت اإلمرة اآلن يف رضوان
  .وقد صارت هذه اإلمارة يف معىن مشيخة العرب. يرين

  .بين حيىي، والسوه، وعبيد، ومصلة، وبين خمتار: ويف املنوفية أيضاً مجاعةمن لواته، عد منهم: حلمداينقال ا

  .ومعهم يف البالد أخالف من مزاته، وزنارة، وهوارة، وبنو الشعرية، إىل قوم آخرين: مث قال

  .ءزنارة، بضم الزاي وفتح النون املشددة واأللف مث راء مهملة وها: ومن لواته

  .بنو زنارة بن زائر بن لواتا األصغر بن لواتا األكرب: وهم

ابن بربن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، من امرأة العماليق : وذكر احلمداين أن زنارة
  .تزوجها بفلسطني من الشام، وأنه أخو هواره، ومزاته، ولواتة وغريهم

  .وأكثرهم بالديار املصرية يف بالد البحريةوبطون زنارة بكثرة يف بالد املغرب، 

  .وقد ذكر احلمداين منهم بالبحرية، بين مزديش، وبين صاحل، وزمران، وورديغة، وعزهان، ولقان

بين حبون، وواكده، وفرطيطة، وغرجومة، ونفاث، : وقد ذكر يل بعض العرب أن من بطون زنارة أيضاً
  .مزداشة، وطازولةوناطورة، وبين السعوية، وبين أيب سعيد، و

  .أن مساكنهم مع هوارة، فيما بني اإلسكندرية والعقبة الكبرية بربقة: وذكر يف مسالك األبصار

أن السلطان امللك املؤيد سلطان : وقد تقدم يف الكالم على لبيد بن سليم من العرب املستعربة: قلت
  .ومثامنائة، وأسكنها لبيداً عوضاً منهمالعصر أجلى عرب البحرية من زنار وغريها عنها يف سنة مثان عشرة 

: الثانيةالقبيلة   

  .زناتة، بفتح الزاي والنون وألف بعدها تاء مثناة من فوق مث هاء: من البتر من الرببر

  .شانا، بالشني املعجمة: جانا، باجليم، ويقال: واسم زناتة: قال يف العرب

  .ك بن مادغش ابن بربرجانا بن حيىي بن صوالت بن ورساك بن ضري بن رحي: وهو
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جانا بن حيىي بن ضريس بن جالوت بن هريك بن جديالت بن جالود بن ريالت بن عصى بن : وقيل
  .بادين بن رحيك بن مادغش األبتر بن قيس عيالن بن مضر، فيكون من العرب املستعربة

  .جالوت بن جالود بن ديال بن قحطان بن فارس، فتكون من الفرس: وبعضهم يقول

  .ونسابة زناتة تزعم اآلن أم من محري ومن التبابعة:  العربقال يف

    

  .إم من العمالقة، وإن جالوت من العماليق: وبعضهم يقول

  .وزناتة ذو كثرة ببالد املغرب، وال يعرف منهم أحد اآلن يف الديار املصرية، فيما أظن

  .اء املثناة من حتت ونون يف اآلخربنو مرين، بفتح امليم وكسر الراء املهملة وسكون الي: ومن زناتة

بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جريج بن فاتن بن بدر بن حيفت ابن عبد اهللا بن زرتبيص بن : وهم
املعز بن إبراهيم بن رحيك بن واشني بن نصبني بن سرا بن إحيا بن ورسيك بن أديت بن جانا، وهو 

  .زناتة

بنو عبد احلق بن : وهم: ب األقصى اآلن املستقر من مدينة فاسبنو عبد احلق، ملوك الغر: ومن بين مرين
  .حميو بن أيب بكر بن محامة بن حممد بن ورزيز بن فكوس بن كوماط بن مرين، املقدم ذكره

السلطان أبو سعيد عثمان بن عبد احلق، استوىل على بعض نواحي املغرب، مث قتل : وأول من ملك منهم
  .ةيف سنة سبع وثالثني ومخسمائ

  .وملك بعده مدينة فاس أخوه حممد بن عبد احلق

مث تداولتها أعقام إىل أن كان منهم السلطان أبو احلسن املريين، يف أيام الناصر حممد بن قالوون، فعظم 
  .سلطانه واتسعت مملكته

يب العباس ومل يزل املُلك ينتقل يف أعقام إىل أن صار اآلن إىل السلطان أيب فارس عثمان، ابن السلطان أ
أمحد، ابن السلطان أيب سامل إبراهيم، ابن السلطان أيب احلسن علي، ابن السلطان أيب سعيد عثمان، ابن 

  .السلطان أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق

  .بنو عبد الواد، ملوك تلمسان القائمني ا اآلن: ومن زناتة

بن نصبني بن سرا بن إحيا بن ورسيك بنو عبد الواد بن بادين بن حممد، من بين رحيك بن واشني : وهم
  .بن أديت بن جانا، وهو من زناتة

وأول من ملك منهم تلمسان جابر بن يوسف بن حممد بن زكريا بن بندركيش ابن طاع اهللا بن علي بن 
ومل تزل تنتقل يف أعقام، ورمبا غلبهم عليها بنو مرين ملوك فاس، إىل أن صارت . القاسم بن عبد الواد

 السعيد بن أيب محو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان بن يوسف بن حممد بن ركدان، اآلن بيد
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  .املقدم ذكره
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