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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة

احلمد هللا الذي جعل للعرب مجاالً تتهافت عليه سائر األمم، وخصم من كثرة القبائل مبا طلع هلم به يف 
كل افق جنم، ورفع هلم بكل قطر علم وأناهلم من الشرف الباذخ ما ال متتد إىل مثله يد وال تتخطى إىل 

اج أسواقها الكاسدة بزيادة نظريه قدم، أمحده على أن جدد معامل العلم الدارسة باظهار خمتفيها، وأر
الرغبة وهللا تعاىل احلمد فيها، وأعز جانبها بأجل عزيز ما شام برق فضيلته شائم اال انتجع غيثها 

ليستسقيها، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة تقدع املخادع، وتقمع املداهن، وتورد 
با احملاسن، وأشهد أن سيدنا حممداً عبده وسوله أفضل قائلها اصفى املوارد، فيدعى احملسن يف اخالصها أ

شيء طابت أرومته، وأفصحت عن كرم احملتد جرثومته، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الذين شرفت 
باالعتزاء اىل عنصره الشريف انسام، وكرمت بالقرب إليه يف االنتساب احسام، صالة تكشف بسح 

  .تها بني شرف النسب وكرم التقوى، وسلم تسليماً كثرياًوابلها الألوا، وجتمع بشريف نسب

فلما كان العلم بقبائل العرب وأنسام على جاللة قدره، وعلو مكانه ورفعة ذكره، قد درس بترك : وبعد
مدارسه معامله، وانقرض بانقراض علمائه، من العصر األول ملزومه والزمه، مع مسيس احلاجة إليه يف 

ء الضرورة إىل معرفته يف اجلليل من الوقائع وامللمات، وكان املعز االشرف العايل كثر من املهمات، ودع
املولوي األمري الكبريي النصريي الزعيمي النظامي املدبري املشريي األصيلي الكفيلي العزيزي أيب احملاسن 

ة ومشريها، بلغه يوسف العثماين األموي القرشي عزيز اململكة املصرية وسفريها، ومدير املمالك االسالمي
اهللا تعاىل من منتهى أربه غاية األمل، ورفع قدره فوق السماكني وقد فعل، قد ألقى إليه من املمالك 

االسالمية مقاليدها، ودانت له االقطار املتقاعسة قريبها وبعيدها، وانقادت له شم االنوف األبية فأتوه 
 هلا خاضعني، وغلت بكفه االكف العادية، طائعني، وتليت عليهم زبر سطوته القاهرة فظلت أعناقهم

واستؤصلت بسيفه القاضب شأفة أهل الفساد فهل ترى هلم من باقية، ومحى الديار فال يغلق بابه إال 
  .ضعيف اليقني، وأمنت بانتشار صيته املسالك فقيل سريوا فيها ليايل وأياماً آمنني

  رب الشاة من رهبوحاذر الذئب ق  هوتطالليث مرتاعاً لس وعودر
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وصرفت بتصريفه أمور الدولة فجرت على السداد، ونفذت بتنفيذه أمورها فأربت مقاصدها حبمد اهللا 
  .على املراد

  عليه كما دارت على قطبها الرحى  ادارهوإن أمور الملك أضحى م

وأتى من تدبريه امللك مبا اطلع جنومه األوافل، وفرغ من فروض اململكة فأتى بالنوافل، فأخذ يف عمارة ما 
حىت فاقت ببهجته . درس من املعزية القاهرة وباد، وجتديد ما وهي من جوانبها مبر الزمان أو كاد

 عقد الترصيف جوهر، ليت هذا اجلمال وافاين حني قلدين: االسكندرية اليت بناها االسكندر، وقالت
وأبدل قصر الفاطميني من اللنب اخلاشع جالمد الصخور، وأعاضه من رث الصنعة ما يروق رونقه العيون، 

  : ويشفى ببهجته الصدور، وأعقبه من التشيع اكتساب السنة، وكسبه رفض الرفض فكان له بذلك املنة

  وحي هال بالفضل والسؤدد المحض  ىلعالفحي هال بالملزمات وب

هذا وقد اقتفى سنن امللوك املاضية، يف االعتناء مبآثر املعروف الباقية واالحتفال من صاحل االعمال مبا ال 
ينقطع ثوابه من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، فابتىن املدرسة الغراء اليت عز يف الوجود نظريها، وراق 

 كف الثريا بكف منارها، وسامت النسر الطائر يف االرتفاع برفيع منظرها وأج نضريها، فصافحت
مطارها، وحطت بالتخوم أساسها فرست، وتوالت مياه السقي على قلوب حجارا املتراكبة فقسمت، 

واشتملت من ابداع الصنعة على ما يزرى بشداد بن عاد، وفازت من أحاسن احملاسن مبا لو رآه ارم لقال 
  .بناء ذات العمادليتين مل أشرع يف 

  ومن تشيدها االهرام في خجل  هطصنعتها شداد يغب أحكام

وحازت من نفيس الرخام ما يهزأ باجلواهر، فأتت فيه من بديع الرونق مبا لو عاينه السابق لقال كم ترك 
  : األول لآلخر

  وال اليواقيت في وصٍف تدانيه  هاللئالئ من حسٍن تقارب فال

    

وأودعت من نفائس الكتب ما يتنافس فيه املتنافسون، وانفردت من نوادر املصنفات مبا مل يشاركها فيه 
غريها من املدارس فيقال فيه شركاء متشاكسون، مع مساعمته أعز اهللا انصاره يف االنساي بكرمي نسبه، 

ت أن أخدم خزانتها العالية واشتماله من حمبة العلم وأهله، على ما يقضي مبتني دينه ووثاقة سببه، أحبب
عمرها اهللا تعاىل ببقاء منشيها وأدام عزها بدوام أيام بانيها، بتأليف كناب معرفة العرب والعلم بأنساا، 

جيدد الدروس رسومها، ويطلع بافق الزمان بعد األفول جنومها، ليكون باختصاصه بوضعه كالغرة يف وجه 
ة باقية يف عقبه، فشرعت يف ذلك بعد أن استخرت اهللا تعاىل وال كتبه، وتدخر خبزانته السعيدة لتصري كلم
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خيبة ملستخري، واستشرت فيه أهل املشورة وال ندم للمستشري، واصالً كل قبيل من القبائل بقبيلة، 
وملحقاً كل فرع من الفروع احلادثة بأصوله، مرتباً له على حروف املعجم ليكون أسها لالستخراج قبائله 

  . االقتطاف من تناولهوأقرب إليه يف

مث إن هذا الكتاب وإن كان قد مجع فأوعى، وطمع يف االستكثار فلم يكن بالقليل قنواعاً، فأنه مل يأيت 
على قبائل العرب بأسرها ومل يتكفل على كثرة اجلمع حبصرها، فان ذلك يتعذر االتيان عليه، ويعز على 

قبائل ما يتعسر إليه من غري طريقة الوصول، وحافظ املتطلب الوصول إليه، غري أنه قد حصل من مجيع ال
" اية األرب يف معرفة أسناب العرب"على متهيد أصوهلا أمت احملافظة واملطلوب حفظ األصول، ومسيته 

  .واهللا يقرنه بالتوفيق، ويرشد فيه إىل أوضح طريق، وقد رتبته على مقدمة ومقصد وخامتة

  .علم االنساب ومعرفة القبائل وفيها مخسة فصولاملقدمة يف ذكر أمور حيتاج إليها يف 

  .يف علم األنساب وفائدته ومسيس احلاجة إليه: الفصل األول

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

  .يف معرفة طبقات االنساب وما يلتحق بذلك: الفصل الثالث

  .ن العرب القدمية اليت منها درجوا إىل سائر االقطاريف ذكر مساك: الفصل الرابع

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

  .يف معرفة تفاصيل أنساب قبائل العرب وفيه فصالن: املقصد 

  .يف ذكر عمود النسب النبوي وما يتفرع منه من االنساب: الفصل األول 

  .يل القبائل مرتبة مقفاة على حروف املعجم وما يتهيأ ذكره يف مساكنهم اآلنيف ذكر تفاص: الفصل الثاين

يف ذكر معرفة ديانات : الفصل األول: يف ذكر أمور تتعلق باحوال العرب وفيه مخسة فصول: اخلامتة
  .العرب قبل االسالم

  .يف ذكر أمور من املفاخرات الواقعة بني القبائل وما ينجر إىل ذلك: الفصل الثاين

  .يف ذكر احلروب الواقعة بني العرب يف اجلاهلية ومبادئ االسالم: الفصل الثالث

  .يف ذكر نريان العرب يف اجلاهلية: الفصل الرابع

  .يف ذكر أسواق العر باملعروفة فيما قبل االسالم: الفصل اخلامس
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  الباب األول

 خمسة مقدمة في ذكر أمور يحتاج إليها في علم األنساب ومعرفة القبائل وهي
  فصول 

  الفصل األول

  في فضل علم االنساب

وفائدته ومسيس احلاجة إليه ال خفاء أن املعرفة بعلم األنساب من األمور املطلوبة، واملعارف املندوبة، ملا 
  .يترتب عليها من األحكام الشرعية، واملعامل الدينية، فقد وردت الشريعة املطهرة باعتبارها يف مواضع

النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه النيب القرشي اهلامشي الذي كان مبكة وهاجر منها العلم بنسب : منها
  .إلىاملدينة، فانه ال بد لصحة االميان من معرفة ذلك وال يعذر مسلم يف اجلهل به وناهيك بذلك

 التعارف بني الناس حىت ال يعتزي أحد إىل غري آبائه، وال ينتسب إىل سوى أجداده، وإىل ذلك: ومنها 

وعلى ": يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكٍر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا: "االشارة بقوله تعاىل
ذلك تترتب أحكام الورثة فيحجب بعضهم بعضاً، وأحكام األولياء يف النكاح فيقدم بعضهم على بعض، 

كام العاقلة يف الدية واحكام الوقف إذا خص الواقف بعض األقارب أوبعض الطبقات دون بعض، وأح
حىت تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض وما جيري جمرى ذلك، فلوال معرفة االنساب لفات ادراك 

  .هذه االمور وتعذر الوصول اليها

    

ومنها اعتبار النسب يف االمامة اليت هي الزعامة العظمى، وقد حكى املاوردي يف االحكام السلطانية 
وال اعتبار بضرار حيث شد فجوزها يف مجيع الناس فقد ثبت أن : م قرشيا مث قالاالمجاع على كون االما

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األئمة من قريش ولذلك ملا اجتمع االنصار يوم وفاة رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا عليه وسلم يف سقيفة بين ساعدة وأرادوا مبايعة سعد بن عبادة االنصاري احتج عليهم الصديق رضي 

قدموا قريشا وال : تعاىل عنه ذا احلديث فرجعوا إليه وبايعوه، وقد روى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
فان مل يوجد قرشي اعترب كون اإلمام كنانياً من ولد كنانيا من ولد : قال أصحابنا الشافعية. تتقدموها

م فإن تعذر اعترب كونه من اسحاق، فان كنانة بن خزمية، فان تعذر اعترب كونه من بين امساعيل عليه السال
تعذر اعترب كونه من جرهم لشرفهم بصهارة امساعيل، بل قد نصوا أن اهلامشي أوىل باإلمامة من غريه من 
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فلوال املعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم اإلمامة العظمى اليت ا عموم . قريش
  .لفتنة، وغري ذلك من املصاحلصالح األمة، ومحاية البيضة، وكف ا

ومنها اعتبار النسب يف كفاءة الزوج للزوجة يف النكاح عند الشافعي رضي اهللا عنه حىت ال يكافئ اهلامشية 
واملطلبية غريها من قريش، وال يكافئ القرشية غريها من العرب ممن ليس بقرشي، ويف الكنانية وجهان 

ناين وال قرشي، ويف اعتبار النسب يف العجم أيضاً وجهان أصحهما أنه ال يكافئها غريها ممن ليس بك
أصحهما االعتبار، فاذا مل يعرف النسب تعذرت معرفة هذه االحكام، ومنها مراعاة النسب الشريف يف 

تنكح املرأة ألربع لدينها وحسبها : املرأة املنكوحة فقد اثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ا، فراعى صلى اهللا عليه وسلم يف املرأة احلسب وهو الشرف يف اآلباءوماهلا ومجاهل

التفريق بني جريان الرق على العجم دون العرب على مذهب يرى ذلك من العلماء، وهو أحد : ومنها
القولني للشافعي رضي اهللا عنه فاذا مل يعرف النسب تعذر عليه ذلك إىل غري ذلك من األحكام اجلارية 

وقد ذهب كثر من األئمة احملدثني والفقهاء كالبخاري وابن اسحاق والطربي إىل جواز الرفع هذا ارى 
يف األنساب احتجاجاً بعمل السلف فقد كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف علم النسب باملقام األرفع 

ى صاحب واجلانب األعلى، وذلك أول دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجاللة قدره، وقد حك
كان أبو بكر رضي اهللا عنه نسابة فخرج مع : الرحيان والريعان عن أيب سليمان اخلطايب رمحه اهللا أنه قال

  .ممن القوم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال

قال أبو .  هامتها العظمىبل من: وأي ربيعة أنتم أمن هامتها أم من هلازمها؟ قالوا: قال. من ربيعة: قالوا
. فمنكم عوف الذي يقال له ال حر بوادي عوف: قال أبو بكر. من ذهل األكرب: قالوا. ومن أيها: بكر

أفمنكم احلوفزان : قالوا ال قال. أفمنكم بسطام بن قيس ذو اللواء أبو القرى ومنتهى االحياء: قالوا ال قال
ابن أيب ربيعة "أفمنكم املزدلف : قال.  وانفسها، قالوا القاتل امللوك وسالبها نعمها" احلارث بن ئريك"

. ال: أفمنكم امللوك من كندة؟ قالوا: قال. ال: احلر صاحب العمامة الفردة؟ قالوا" ابن ذهل بن شيبان

  .فلستم بذهل االكرب بل ذهل االصغر: قال. ال: أفمنكم أصهار امللوك من خلم؟ قالوا: قال

  : قال له دغفل وقد بقل وجهه فقالفقام إليه غالم من شيبان ي

  والعبء ال تعرفه أو تحمله  هألعلى سائلنا أن نس إن

. أنا من قريش: يا هذا إنك قد سألت فأخربناك ومل نكتمك شيئاً من خربنا فممن الرجل؟ قال أبو بكر

امكنت : قال الفىت. من ولد تيم بن مرة: فمن أي القرشيني أنت؟ قال. قال بخ بخ أهل الشرف والرئاسة
كان يدعى جممعاً؟ أفمنكم قصي بن كالب الذي مجع القبائل من فهر و. واهللا الرامي من صفاء الثغرة
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أفمنكم شيبة احلمد مطعم طري : قال. ال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه، قال: قال. ال: قال
. ال: قال أفمن املفيضني بالناس أنت؟ قال. السماء الذي كأن وجهه قمر يضيء يف الليلة الظلماء؟ قال ال

أفمن أهل الرفادة : قال. ال: اية أنت؟ قالأفمن أهل السق: قال. ال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: قال
واجتذب أبو بكر رضي اهللا عنه زمام ناقته فرجع . ال: قال! أفمن أهل احلجاجة أنت: قال. ال: أنت؟ قال

    : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال الفىت

 حيناً وحيناً يصدعه يهيضه  صادف درأ السيل درأ يدفعه

. أما واهللا يا أخا قريس لو ثبت الخربتك أنك من زمعات قريش ولست من الذؤائب أو ما أنا بدغفل

فقال علي رضي اهللا عنه يا أبا بكر لقد وقعت من . فاخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتبسم: قال
  .وإن البالء مؤكل باملنطقما من طامة إال وفوقها طامة : قال أجل يا أبا احلسن. الغالم االعرايب على باقعة

ودغفل هذا هو دغفل بن حنظلة النسابة الذي يضرب به املثل يف النسب وقد كان له معرفة بالنجوم 
وغريها أيضاً من علوم العرب قدم مرة على معاوية إبن أيب سفيان يف خالفته فاختربه فوجد رجالً عاملاً 

فقال اذهب إىل يزيد .  سؤول، وآفة العلم النسيانبقلب عقول، ولسان: قال. مب نلت هذا يا دغفل: فقال
وقد ذكر أبو عبيدة أن ممن يقاربه يف العلم باالنساب من العرب زيد ابن الكيس . فعلمه النسب والنجوم

  .النمري من بين عوف بن سعد بن تغلب إبن وائل وفيه دغفل املقدم ذكره يقول مسكني بن عامر الشاعر

 تدع المطي من الكالل وال  يهدغفال وارحل إل فحكم

  ولو أمسى بمنخرق الشمال  ابن الكيس النمري زيداً أو

وممن كان مقدما يف النسب من العرب النجار بن أوس بن احلارث بن سعيد ابن هذمي العذري من 
وقد صنف يف علم األنساب مجاعة من مجلة العلماء . أنه أنسب العرب: فقد قال أبو عبيدة. قضاعة

  .وأعيام كأيب عبيدة والبيهقي وابن عبد الرب وابن هرم وغريهم وهو دليل شرفه ورفعة قدره

  الفصل الثاني

  وذكر أنواعهم وما ينخرط في سلك ذلك  في بيان ما يقع عليه اسم العرب

أما من يقع عليه اسم العرب فقد قال اجلوهري يف صحاحه، العرب جيل من الناس وهم أهل االمصار 
الق واالعراب سكان البادية والنسبة إىل العرب عريب واىل األعراب أعرايب والذي عليه العرف العام اط

لفظة العرب مشتقة من األعراب، وهو البيان أخذاً من قوهلم أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان مسوا بذلك 
ألن الغالب عليهم البيان والبالغة مث أن كل من كان عدا العرب فهو عجمي سواء الفرس أو الترك أو 
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املغرب إىل اآلن يطلقون الروم وغريهم، وليس كما تتومهه العامة من اختصاص العجم بالفرس بل أهل 
أما األعجم فانه الذي ال يفصح يف الكالم وإن كان . لفظ العجم على الروم والفرنج ومن يف معناه 

  .عربياً، ومنه مسي زياد األعجم الشاعر كان عربياً

 فالعاربة هم العرب األوىل الذي. وأما أنواع العرب فقد اتفقوا على تنويعهم إىل نوعني عاربة ومستعربة

فهمهم اهللا اللغة العربية ابتداٍء فتكلموا ا فقيل هلم عاربة، أما مبعىن الراسخة يف العروبية كما يقال ليل 
. وأما مبعىن الفاعلة للعروبية واملبتدعة هلا ملا كانت أول من تكلم ا. الئل وعليه ينطبق كالم اجلوهري

 هم الداخلون يف العروبية من بعد العجمة أخذاً واملستعربة. وقد يقال فيهم العرب العرباء: قال اجلوهري
من استفعل مبعىن الصريورة حنو استنوق اجلمل إذا صار يف معىن الناقة ملا فيه من اخلنوثة واستحجر الطني 

قال اجلوهري ورمبا قيل هلم املستعربة، مث اختلف يف العاربة واملستعربة . إذا صار يف معىن احلجر ليبسه
الطربي إىل أن العاربة هم عاد ومثود وطسم وجديس واميم وعبيل والعمالقة وعبد فذهب ابن اسحاق و

واملستعربة بنو قحطان بن . صنم وجرهم وحضر موت وحضوراء وبنو ثابر والسلف ومن يف معناهم
 عابر، وبنو امساعيل عليه السالم ألن لغة عابر وامساعيل عليه السالم كانت عجمية أما سريانية واما عربانية

فتعلم بنو قحطان العربية من العاربة ممن كان يف زمام، وتعلم بنو امساعيل العربية من جرهم ومن بين 
  .قحطان حني نزلوا عليه وعلى أمه مبكة

    

وذهب آخرون منهم صاحب تأريخ محاة إىل أن بين قحطان هم العاربة وأن املستعربة هم بنو امساعيل 
أي األول حمتجاً بأنه مل يكن يف بين قحطان من زمن نوح عليه الر: فقط، والذي رجحه صاحب العرب

السالم وإىل عابر من تكلم بالعربية وإمنا تعلموها نقالً عمن كان قبلهم من عاد ومثود ومعاصريهم ممن 
فالبائدة هم الذين بادوا ودرست . تقدم ذكرهم، مث قد قسم املؤرخون أيضاً العرب إىل بائدة وغريها

مثود وطسم وجديس وجرهم األوىل، ويلحق م مدين فام ممن ورد القرآن الكهم، آثارهم كعاد و
وغري البائدة وهم الباقون يف القرون املتأخرة بعد ذلك كجرهم الثانية وسبأ وبين عدنان مث منهم من باد 

  .بعد ذلك كجرهم ومن تأخر منهم إىل زماننا كبقايا سبأ وبين عدنان

  الفصل الثالث

   األنساب وما يلحق بذلكفي طبقات

  .عد أهل اللغة طبقات األنساب ست طبقات

وهو أبو القبائل : قال اجلوهري.  وهو النسب األبعد كعدنان مثالً- الشعب بفتح الشني -الطبقة األوىل 
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ومسي شعباً ألن القبائل : قال املاوردي يف األحكام السلطانية. الذي ينسبون إليه، وجيمع على شعوب
  .وذكر الزخمشري يف كشافه حنوه. تتشعب منه

ومسيت قبيلة لتقابل : قال املاوردي.  القبيلة وهي ما انقسم فيها الشعب كربيعة ومضر-الطبقة الثانية 
األنساب فيها وجتمع القبيلة على قبائل ورمبا مسيت القبائل مجاجم أيضاً كما يقتضيه كالم اجلوهري حيث 

  .جتمع البطونومجاجم العرب هي القبائل اليت : قال

 وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة وجيمع على - العمارة بكسر العني -الطبقة الثالثة 
  .عمارات وعماير

 البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة، كبين عبد مناف، وبين خمزوم، وجيمع على -الطبقة الرابعة 
  .بطون وأبطن

  .قسم فيه أنساب البطن، كبين هاشم، وبين أمية، وجيمع على أفخاذ الفخذ وهو ما ان-الطبقة اخلامسة 

 وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ، كبين العباس قلت هكذا - الفصيلة بالصاد املهملة -الطبقة السادسة 
رتبها املاوردي يف األحكام السلطانية، وعلى حنو ذلك جرى الزخمشري يف تفسريه يف الكالم على قوله 

إال أنه مثل الشعب خبزمية، وللقبيلة بكنانة، وللعمارة بقريش، وللبطن " لناكم شعوباً وقبائلوجع: "تعاىل
بقصي، وللفخذ اشم، وللفضيلة بالعباس، وباجلملة فالفخذ جيمع الفصائل، والبطن جيمع االفخاذ 

وزاد : ر التنبيهوالعمار جتمع البطون والقبيلة جتمع العمائر والشعب جيمع القبائل، قال النووي يف حتري
عن ابن : قال أبو عبيدة. وعشرية الرجل هم رهطه االدنون: قال اجلوهري. بعضهم العشرية قبل الفصيلة

فأقام الفصيلة مقام العمارة يف . الكليب عن أبيه تقدمي الشعب مث القبيلة مث الفصيلة مث العمارة مث الفخذ
ا قبل الفخذ، ومل ينكر ما خيالفه وال خيفى أن الترتيب ذكرها بعد القبيلة، والعمارة مقام الفصيلة يف ذكره

األول أوىل وكأم رتبوا ذلك على بنية االنسان فجعلوا الشعب مبثابة أعلى الرأس، والقبائل مبثابة قبائل 
الرأس، وهي القطع املشعوب بعضها إىل بعض تصل ا الشؤون وهي القنوات اليت يف القحف جلريان 

وهري أن قبائل العرب إمنا مسيت بقبائل الرأس وجعلوا العمارة تلو ذلك إقامة للشعب الدمع، وقد ذكر اجل
والقبيلة مقام االساس من البناء، وبعد االساس تكون العمارة وهي مبثابة العنق والصدر من االنسان، 

بطن ألن الفخذ وجعلوا البطن تلو العمارة ألا املوجود من البدن بعد العنق والصدر، وجعلوا الفخذ تلو ال
من اإلنسان بعد البطن، وجعلوا الفصيلة تلو الفخذ ألا النسب األدىن الذي يصل عنه الرجل مبثابة الساق 

أي تضمه إليها، وال " وفصيلته اليت تؤويه: "والقدم إذ املراد بالفصيلة العشرية األدنون بدليل قوله تعاىل
ر ما يدور على األلسنة من الطبقات الست املتقدمة يضم الرجل إليه إال أقرب عشريته، واعلم أن أكث
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القبيلة مث البطن وقل أن تذكر العمارة والفخذ والفصيلة، ورمبا عرب عن كل واحد من الطبقات السب 
  .باحلي أما على العموم مثل أن يقال حي من العرب وأما على اخلصوص مثل أن يقال حي من بين فالن

  الفصل الرابع

  عربفي ذكر مساكن ال

    القدمية اليت درجوا منها إىل سائر األقطار 

أن مساكن العرب يف ابتداء األمر كانت جبزيرة العرب الواقعة يف أواسط املعمور، واعدل أماكنه : أعلم
وأفضل بقاعه حيث الكعبة احلرام وتربة أشرف االنام نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وما حول ذلك من 

لغرب بعض بادية الشام حيث األماكن، وهذه اجلزيرة متسعة األرجاء، ممتدة األطراف، حييط ا من جهة ا
البلقا إىل أيلة، مث القلزم اآلخذ من أيلة، حيث العقبة املوجودة بطريق حجاج مصر إىل احلجاز إىل أطراف 
اليمن حيث طي وزبيد وما دانامها، ومن جهة اجلنوب حبر اهلند املتصل به حبر القلزم املقدم ذكره من جهة 

الد مهرة من ظفار وما حوهلا، ومن جهة الشرق حبر فارس اجلنوب إىل عدن إىل أطراف اليمن حيث ب
اخلارج من حبر اهلند إىل جهة الشمال إىل بالد البحرين مث إىل أطراف البصرة مث إىل الكوفة من بالد 

العراق، ومن جهة الشمال الفرات آخذاً من الكوفة على حدود العراق إىل عانة إىل بالس بالد اجلزيرة 
  .ا من برية الشام حيث وقع االبتداءالفراتية إىل البلق

واحلاصل أن السائر على حدود جزيرة العرب فيه من أطراف برية الشام من البلقا جنوباً إىل أيلة، مث يسري 
على شاطئ حبر القلزم وهو مستقبل اجلنوب والبحر على ميينه إىل مدين إىل ينبع إىل الربوة إىل جدة إىل 

 اليمن من جهة اجلنوب مث يعطف مشرقاً ويسر إىل ساحل اليمن وحبر اهلند أول اليمن إىل زبيد إىل أطراف
على ميينه حىت مير على عدن وجياوزها حىت يصل إىل سواحل ظفار من مشاريق اليمن إىل سواحل مهرة، 

مث يعطف مشاالً ويسري على سواحل اليمن وحبر فارس على ميينه ويتجاوز سواحل مهرة إىل عمان من بالد 
ن إىل جزيرة أوال إىل القطيف إىل كاظمة إىل البصرة إىل الكوفة، مث يعطف إىل الغرب ويفارق حبر البحري

  .فارس ويسري والفرات على ميينه إىل سليمة إىل البلقا حيث بدأ

ودور هذه اجلزيرة على ما ذكره السلطان عماد الدين صاحب محاة يف تقومي البلدان سبعة أشهر وأحد 
 بسري األثقال فمن البلقا إىل الشراة ثالثة أيام، ومن الشراة إىل أيلة حنو ثالثة أيام، ومن عشر يوماً تقريباً

أيلة إىل احلجاز وهي فرضة املدينة املنورة النبوية حنو من عشرين يوماً، ومن احلجاز إىل ساحل اجلحفة حنو 
ل جدة إىل عدن حنو من ثالثة أيام، ومن ساحل احلجفة إىل جدة وهي فرضة ملكة ثالثة أيام ومن ساح

شهر ومن عدن إىل سواحل مهرة حنو من شهر، ومن مهرة إىل عمان إىل البحرين حنو من شهر، ومن 



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  11  

هجر إىل عبادان من العراق حنو من مخسة عشر يوماً، ومن عبادان إىل البصرة حنو يومني، ومن البصرة إىل 
ين يوماً، ومن بالس إىل سلمية حنو سبعة أيام، الكوفة حنو اثىن عشر يوماً، ومن الكوفة إىل بالس حنو عشر

ومن سلمية إىل مشاريق غوطة دمشق حنو أربعة أيام، ومن مشاريق غوطة دمشق إىل مشاريق حوران حنو 
  .ثالثة أيام، ومن مشاريق حوران إىل البلقا حنو ستة أيام

ي هو ضد املد، مث توسع فيه  أن اجلزيرة يف أصل اللغة ما ارتفع عنه املاء آخذاً من اجلزر الذ-واعلم 
فأطلق على كل ما دار عليه املاء وملا كان هذا القطر حييط به حبر القلزم من جهة املغرب، وحبر اهلند من 
جهة اجلنوب، وحبر فارس من جهة املشرق، والفرات من جهة الشمال، أطلق عليه جزيرة واضيفت إىل 

: وجزيرة العرب هذه تستمل على مخسة أقسام: ملدائينقال ا. العرب لرتوهلم هلا ابتداًء وسكناهم فيها

  .امة، وجند، واحلجاز، والعروض، واليمن، فتهامة هي الناحية اجلنوبية عن احلجاز

  .وجند هي الناحية اليت بني احلجاز والعراق

  .هو ما بني امة وجند: واحلجاز

  .ه بني جند وامةجبل يقبل من اليمن حىت يتصل بالشام، ومسي حجازاً حلجز: وامة

هي اليمامة ما بني امة إىل البحرين، ويدخل يف جزيرة العرب أيضاً قطعة من بادية الشام : والعروض
  .كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل، مث يف كل قطر من هذه األقطار مدن وبالد مشهورة

فضل الصالة والسالم، وقيل هي من ففيه من البالد املشهورة املدينة النبوية على ساكنها أ: فأما احلجاز
  .جند، وفيه أيضاً من البالد خيرب والطائف

  .ففيها من البالد املشهورة مكة املشرفة، وقيل هي من احلجاز وفيها أيضاً من البالد ينبع: وأما امة

  .فقد قيل أن املدينة النبوية منها، والراجح أا من احلجاز على ما تقدم: وأما جند

  .فيشتمل على ناحيتني: ضوأما العرو

    

اليمامة، وقيل هي من احلجاز وهي مدينة دون مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املقدار، : الناحية األوىل
بينها وبني البصرة ست عشرة مرحلة، وبينها وبني الكوفة أيضاً مثل ذلك، وهي أكثر خنال من سائر بالد 

ادعى النبوة يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يف زمن احلجاز، وا كان مسيلمة الكذاب الذي 
  .أيب بكر رضي اهللا عنه

بالد البحرين، وهي قطر متسع جماور لبحر فارس كثري النخل والثمار، واملشهور به من : الناحية الثانية
لقرامطة عند البالد هجر بفتح اهلاء واجليم وهي اليت كانت قاعدة البحرين يف الزمن املتقدم فخرا ا

استيالئهم على البحرين، وبنوا مدينة االحساء ونزلوها وصارت هي قاعدة البحرين، وهي مدينة كثرية 
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  .املياه والنخل والفواكه، وبينها وبني اليمامة حنو أربعة أيام، إىل غري ذلك من البالد املتسعة

ت قاعدته القدمية مدينة صنعاء،  فهو اقليم عظيم متسع االرجاء، متباعد األطراف، وكان-وأما اليمن 
وهي مدينة عظيمة تسبه مدينة دمشق يف كثرة مياهها وأشجارها وهي يف شرقي عدن يف اجلبال، 

وهواؤها معتدل وكانت يف الزمن املتقدم تسمى أزال وهي اآلن بيد إمام الزيدية ياليمن داخلة حتت طاعته 
ل لبين رسول ملوك اليمن اآلن، وهو حصن يف هي وما حوهلا، وقد استحدث عليها حصن تعز فصار مرت

 قد ساق إليه صاحب اليمن املياه - صعدة -اجلبل مطل على النهائم وأراضي زبيد، وفوقه منتزه يقال له 
من اجلبال اليت فوقها وبىن فيها أبنية عظيمة يف غاية احلسن يف وسط بستان هناك، وفرضة اليمن املشهورة 

قال عدن ابني مسيت بذلك باسم بانيها، وهي مدينة على ساحل حبر اهلند يف القدمي واحلديث عدن، وي
جنويب باب املندب مبيل إىل املشرق مورد وحط واقالع ملراكب اهلند ومصر وغريمها، وبينها وبني صنعاء 
ثالث مراحل وهي يف ذيل جبل كالسور عليها ومتامة سور إىل البحر، وهلا باب إىل الرب وباب إىل البحر 

  . أا قشفة يابسة ينقل املاء على ظهور الدواب، واليمن مدن كثرية من مشاهريهاإال

 وهي قصبة التهامي وموضعها يف مستوى من األرض والبحر، منها على أقل - بفتح الزاي املعجمة -زبيد 
  . ميالًمن يوم، وا مياه وخنل كثري وعليها سور دائر وفيها مثانية أبواب وبينها وبني البحر مخسة عشر

بفتح النون وسكون اجليم، وهي بلدة ذات خنيل وأشجار على القرب من : ومن مشاهري بالدها جنران
صنعاء وهي بني عدن وحضرموت يف جبال وهي من بالد مهدان بني قرى ومدائن وعمائر ومياه، وا 

أياد وأمنار أوالد نزار كان أفعى بن األفعى اجلرمهي املعروف بأفعى جنران الذي حتاكم إليه مضر وربيعة و
  .بوصية من أبيهم

وهي مدينة على ساحل خور خيرج من حبر اهلند . بالظاء املعجمة املشالة والفاء: ومن مشاهري بالده ظفار
ويطعن يف الشمال حنو مائة ميل وهي على طرفه، وبينها وبني صنعاء أربعة وعشرون فرسخاً وعلى مشاهلا 

د، وهي قاعدة بالد الشجر، ويوجد يف أرضها كثري من النبات اهلندي رمال االحقاف اليت ا كانت عا
  .مثل الرايخ والتنبل، وهلا بساتني وأسواق، ويف سواحلها يوجد العنرب إىل غي رذلك من البالد املتعددة

ام بفتح التاء وضم امليم، وهي بلدة قدمية ببادية الش. ففي جزيرة العرب منها مدينة تدمر: وأما بادية الشام
من أعمال محص وهي على شرقيها، وأرضها سباخ وا شجر وخنيل وزيتون وا آثار قلعة عظيمة أزلية 
من األعمدة والصخور وهلا سور وقلعة، وبينها وبني محص حنو ثالث مراحل وكذلك عن سلمية، وبينها 

عرب آل ربيعة ملوك وبني دمشق تسعة ومخسون ميالً، وبينها وبني الزمحة مائة ميل وميالن، وهي مرتل 
العرب بالشام إىل اآلن، وكذلك من بادية الشام تيماء وهي حاضرة طي، وا احلصن املعروف باألبلق 
الفرد املنسوب إىل السمؤل بن عاديا، وتبوك وهي بلدة عظيمة بني احلجر أرض مثود وبني الشام، وا 
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  .هللا اليهم شعيبا عليه السالمعني ماء وخنيل ويقال أن ا كان أصحاب األيكة الذين بعث ا

    

وكانت ا منازل العرب العاربة من عاد وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت : قلت ومنها مدين
ومن هم يف معناهم، مث انتقلت مثود منها إىل احلجر بكسر احلاء املهملة وهي إىل اجلنوب من دومة اجلندل 

وهلك من هلك من بقايا العرب . رد به القرآن الكرميوهي من أرض الشام فكانوا ا حىت هلكوا كما و
العاربة باليمن مبدين من عاد وغريهم، وخلفهم فيه بنو قحطان بن عابر فعرفوا بعرب مدين إىل اآلن وبقوا 

فيه إىل أن خرج منه عمرو بن مزيقياء عند توقع سيل العرم مث خرج منه بقاياهم وتفرقوا يف احلجاز 
ا عند حدوث سيل العرم، وكانت أرض احلجاز منازل لين عدنان إىل أن غزاهم والعراق والشام وغريه

خبت نصر ونقل من نقل منهم إىل االنبار من بالد العراق، ومل يزل العرب بعد ذلك كلهم يف التنقل عن 
 جزيرة العرب واالنتشار يف األقطار إىل أن كان الفتح االسالمي فتوغلوا يف البالد حىت وصلوا إىل بالد

الترك وما داناها وصاروا إىل أقصى املغرب وجزيرة االندلس وبالد السودان ومألوا اآلفاق، وعمروا 
األقطار، وصار بعض عرب اليمن إىل احلجاز فأقاموا به ورمبا صار بعض عرب احلجاز إىل اليمن فأقاموا 

القطار منتشرون يف به وبقي من بقي منهم باحلجاز واليمن على ذلك إىل اآلن، ومن تفرق منهم يف ا
  .اآلفاق قد مألوا ما بني اخلافقني

  الفصل الخامس

  في علم األنساب إليها  في بيان أمور يحتاجها الناظر

 وهي عشرة أمور 
وتصري البطون : يعين. إذاتباعدت األنساب صارت القبائل شعوباً والعمائر قبائل: قال املاوردي: األول

  .فخاذاً، واحلادث من النسب بعد ذلك فصائلعمائر، واالفخاذ بطونا، والفصائل ا

مجيع قبائل العرب راجعة إلىأب : وقال ابن حزم. قد ذكر اجلوهري أن القبائل هي بنو أب واحد: الثاين
واحد سوى ثالث قبائل وهي تنوخ والعتق وغسان فان كان كل قبيلة منها جمتمعة من عدة بطون وسيأيت 

نعم األب الواحد . ن هذه القبائل الثالث يف موضعه إن شاء اهللا تعاىلبيان ذلك يف الكالم على كل قبيلة م
قد يكون أباً لعدة بطون مث أبو القبيلة قد يكون له عدة أوالد فيحدث عن بعضهم قبيلة أو قبائل فينسب 

  .إليه من هو منهم ويبقى بعضهم بال ولد، أو يولد له ومل يشتهر ولده فينسب إىل القبيلة األوىل

 إذا اشتمل النسب على طبقتني فأكثر كهاشم وقريش ومضر وعدنان جاز ملن يف الدرجة األخرية :الثالث
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من النسب أن ينتسب إىل اجلميع فيجوز لبين هاشم أن ينتسبوا إىل هاشم وإىل قريش وإىل مضر وإىل 
إن النسبة : عدنان فيقال يف أحدهم اهلامشي، ويقال فيه القرشي واملضري والعدناين، بل قد قال اجلوهري

استغنيت عن أن : إىل األعلى تغين عن النسبة إىل األسفل، فاذا قلت يف النسبة إىل كلب بن وبرة الكليب
تنسبه إىل شيء من أصوله، وذكر غريه أنه جيوز اجلمع يف النسب بني الطبقة العيا والطبقة السفلى، مث 

إىل عثمان بن عفان األموي العثماين، يرى بعضهم تقدمي العليا على السفلى مثل أن يقال يف النسب 
  .وبعضهم يرى تقدمي السفلى على العليا فيقال العثماين األموي

قد ينظم الرجل إىل غري قبيلته باحللف واملواالة فينتسب اليهم فيقال فالن حليف بين فالن أو : الرابع
  .موالهم، كما يقال يف البخاري اجلعفي موالهم وحنوذلك

لرجل من قبيلة مث دخل يف قبيلة أخرى جاز أن ينتسب إىل فبيلته األوىل وأن ينتسب إذا كان ا: اخلامس
إىل القبيلة اليت دخل فيها، وأن ينتسب إىل القبيلتني مجيعاً، مثل أن يقال التميمي مث الوائلي، أو الوائلي مث 

  .التميمي وما أشبه ذلك

بيعة ومضر واألوس واخلزرج وحنو ذلك، وقد القبائل يف الغالب تسمى األب الوالد للقبيلة كر: السادس
تسمى القبيلة باسم أم القبيلة كخندف وجبيلة وحنومها وقد تسمى باسم خاص وحنو ذلك وقد تسمى 

القبيلة بغري هذا، ورمبا وقع اللقب على القبيلة حبدوث سبب كغسان حيث نزلوا على ماء يسمى غسان 
يف حرف الغني املعجمة إن شاء اهللا، ورمبا وقع اللقب على فسموا به كما سيأيت بيانه عند ذكر قبيلتهم 

الواحد منهم فسموا به وقيل غري ذلك على ما سيأيت ذكره فيما يقال بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع 
  .الراء املهملة إن شاء اهللا تعاىل

    : أمساء القبائل يف اصطالح العرب على مخسة أضرب: السابع

: قبيلة لفظة األب كعاد ومثود ومدين ومن شاكلهم وبذلك ورد القرآن كقوله تعاىلأن يطلق على ال: أوهلا

، يريد بين عاد وبين مثود وحنو ذلك، وأكثر ما يكون ذلك يف الشعوب " وإىل عاد، وإىل مثود، وإىل مدين"
  .والقبائل العظام ال سيما يف األزمان املتقدمة خبالف البطون واالفخاذ وحنومها

ن يطلق على القبيلة لفظ البنوة فيقال بنو فالن، وأكثر ما يكون ذلك يف البطون واالفخاذ أ: وثانيهما
  .والقبائل الصغار ال سيما يف االزمان املتأخرة

أن ترد القبيلة بلفظ اجلمع مع األلف والالم كالطالبيني واجلعافرة وحنومها، وأكثر ما يكون ذلك : وثالثهما
  .يف املتأخرين دون غريهم

أن يعرب عنها بآل فالن كآل ربيعة وآل فضل وآل علي وما أشبه ذلك، وأكثر ما يكون ذلك : عهماوراب
  .يف األزمنة املتأخرة ال سيما يف عرب الشام يف زماننا واملراد باآلل األهل
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  .أنه يعرب عنها بأوالد فالن وال يوجد ذلك إال يف املتأخرين يف أفخاذ العرب على قلة: وخامسها

الب أمساء العرب منقولة عما يدور يف خزانة خياهلم مما خيالطونه وجياورونه، أما من احليوان غ: الثامن
كأسد ومنر، وأما من النبات كنبت وخنظلة، وأما من احلشرات كحية وحنس، وأما من أجزاء األرض 

  .كفهر وصخر وحنو ذلك

لة وضرار وحرب وما أشبه ذلك، الغالب على العرب تسمية أبنائهم مبكروه األمساء ككلب وحنظ: التاسع
وتسمية عبيدهم مبحبوب األمساء كفالح وجناح وحنومها، واملعىن يف ذلك ما حيكى أنه قيل أليب القيس 
. الكاليب مل تسمون أبناءكم بشر االمساء حنو كلب وذئب، وعبيدكم بأحسن االمساء حنو مرزوق ورباح

يريد أن األبناء معدة لألعداء فاختاروا هلم شر األمساء، . سناإمنا نسمي أبناءنا ألعدائنا، وعبيدنا ألنف: فقال
  .والعبيد معدة ألنفسهم فاختاروا هلم خري األمساء

إذا كان يف القبيلة امسان متوافقان كاحلارث واحلارث، وكاخلزرج واخلزرج وما أشبه ذلك، : العاشر
ابق منهما باألكرب، وعن الوالد واملتأخر واحدامها من ولد اآلخر أو بعده يف الوجود عربوا عن الوالد والس

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

  الباب الثاني

  المقصد في معرفة تفاصيل أنساب قبائل العرب وفيه فصالن 

  الفصل األول

  وما يتفرع عنه من األنساب  في ذكر عمود نسب النبي صلى اهللا عليه وسلم

: ما عمود نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلى ما ذكره ابن اسحاق يف السرية، وتبعه عليه ابن هشامأ

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن 
 بن نزار بن لؤي بن غال بن فهر بن مالك بن النظر ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر

معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارخ بن يعرب بن يشجب بن نابت بن امساعيل ابن 
ابراهيم عليه السالم ابن تارخ وهو آزر بن تاخور ابن شارخ بن ارغو ابن فالغ بن عابر بن شاخل بن 

يس عليه السالم ابن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم بن المك ابن متو شلخ بن اخنوخ وهو ادر
واالتفاق على هذا النسب الشريف إىل . يرد بن مهالئيل بن قنني بن يافت بن شيث بن آدم عليه السالم

عدنان وفيما بعد عدنان إىل امساعيل عليه السالم فيه خالف كثري يأيت ذكره يف الكالم على نسب عدنان 
عضهم الرفع يف النسب على عدنان متسكاً بأنه ليس يف حرف العني املهملة إن شاء اهللا تعاىل، بل قد منع ب
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قال القضاعي يف عيون املعارف يف أخبار . يف ما وراء عدنان إىل آدم طريق صحيح كما صرح به النووي
: وقد روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال جتاوزوا معد بن عدنان كذب النسابون مث قرأ: اخلالئف

أنه صلى اهللا عليه : ولو شاء أن يعلمه علمه، وذكر التوزي يف شرح الشقراطيسة" وقروناً بني ذلك كثرياً"
ويروى عن عمر بن . والصحيح أنه قول ابن مسعود: كذب النسابون مرتني أو ثالثاً، قال: وسلم كرر

إمنا ننسب إىل عدنان وما فوق ذلك ال ندري ما هو، وعن عروة بن : اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال
ما وجدنا أحداً يعرف ما فوق عدنان وامساعيل اال خترصا، وحيكى عن مالك : ضي اهللا عنه أنه قالالزبري ر

فقيل له فاىل . بن أنس رضي اهللا عنه أنه سئل عن الرجل برفع نسبه إىل آدم عليه السالم فكره ذلك
وافقه ابن اسحاق والذي عليه البخاري وغريه من العلماء، م! ومن خيرب به؟: وقال. فأنكر ذلك: امساعيل

  .على رفع النسب

    

إن آدم عليه السالم هو أبو البشر ومبدأ . أما ما يتفرع عن األنساب عن عمود النسب النبوي فال خفاء
النسل، وما يذهب إليه الفرس من أن مبدأ النسل من كيومرث الذي ينسب إليه الفرس فأنه مفسر بآدم 

ع يف أن األرض عمرت ببين آدم عليه السالم إىل زمن نوح وأم عليه السالم عند أكثر املفسرين مث ال نزا
هلكوا بالطوفان احلاصل بدعوة نوح عليه السالم حني غلب فيهم الكفر وظهرت عبادة االوثان، وأن 

الطوفان عم مجيع األرض وال عربة مبا يذهب إليه الفرس من إنكار الطوفان وال مبا ذهب إليه بعضهم من 
مث قد وقع االتفاق بني النسابني واملؤرخني أن مجيع . بل الذي كان به نوح عليه السالمختصيصه باقليم با

األمم املوجودة بعد نوح عليه السالم مجيعهم من بنيه دون من كان معه يف السفينة، وعليه حيمل قوله 
  ".ذرية من محلنا مع نوح: "تعاىل

م كانوا مثانني رجالً وأم هلكوا عن آخرهم ومل أ: وأما من عدا بنيه ممن كان معه يف السفينة فقد روى
يعقبوا مث اتفقوا أن مجيع النسل من بنيه الثالثة يافث وهو أكربهم، وسام وهو أوسطهم، وحام وهو 

أصغرهم وقد ذكر ابن اسحاق أنه كان ليافث سبعة أوالد وهم كومر ويقال عومر، وياوان ويقال يافان 
ويروى قطوبال، وماشح باملهملة واملعجمة، ويروى كاشح باملهملة وهو يونان، وماغوغ وهو طوبال، 

واملعجمة، وطرباش، ووقع يف االسرائيليات زيادة ماذاي فصاروا سبعة، وذكر البيهقي ثامناً وهو علجان 
وكان لسام مخسة أوالد : قال ابن اسحاق. ووقع يف كالم ابن سعيد زيادة سويل فيكونون تسعة

أنه كان حلام أربعة أوالد وهم مصر وبعضهم : وعيالم، ويف االسرائيليات. وآشور. والوذ وارم. ارفخشد
والذي ذكره أبراهيم بن وصيف شاه يف كتاب العجائب أن مصر بن . وكوش. وكنعان. يقول مصرائيم

إذا علمت ذلك فكل أمة من األمم . بيصر بن حام بن نوح عليه السالم فيكون حينئذ ابنان البنه لصلبه
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  .ىل واحد من أبناء نوح الثالثة على كثرة اخلالف يف ذلكترجع إ

 من بين ترك بن كومر بن يافث، وقيل من بين طرباش بن يافث، ونسبهم ابن سعيد إىل ترك بن -فالترك 
ويدخل يف جنس الترك القبجاق وهم اخلفشاخ والطغرغر وهم التتر، ويقال . عامر بن سويل بن يافث

اء واخلزخلية واخلوز وهم الغز الذين كان منهم ملوك السالجقة واهلياطلة فيهم الططر بالطاء بدل الت
 ويقال االالن، والشركس واالزكش -واخللج وبالدهم الصفد ويسمون ا أيضاً، والغور والعالن 

  .والروس، فكلهم من جنس الترك نسبهم داخل يف نسبهم

 نوح عليه السالم وهم أهل املوصل يف  قوم ينتهي نسبهم إىل باسل بن آشور بن سام بن-واجلرامقة 
الزمن القدمي من ولد جرموق بن آشور بن سام فيما قاله ابن سعيد، وقيل اجلرامقة من ولد كاثر بن ارم 

  .بن سام فيما قاله غريه

  . وهم من أهل كيالن من بالد الشرق من بين باسل بن آشور بن سام فيما قاله ابن سعيد-واجليل 

كمان من ولد توغرمان بن كومر بن يافث فيما وقع يف االسرائيليات وقيل من بين  وهم التر-واخلوز 
  .طرباش بن يافث وقيل نوع من الترك

من بين ماذاي بن يافث، وقال ابنسعيد من بين باسل بن آشور ابن سام، وقيل هم من العرب من : والديلم
  .بين باسل من طاخبة من العدناينة، وضعفه أبو عبيدة

قيل من بين كثيتم بن يوان، وهو يفان بن يافث وقيل من ولد رومي بن يونان بن علجان بن : والروم
من ولد روم : وقال اجلوهري. يافث، وقيل من ولد رعويل بن عيصو بن اسحاق بن إبراهيم عليه السالم

  .بن عيصو املذكور

  .قاله اين الكليب. والسريان من بين سوريان بن نبيط بن ماش بن آدم بن سام

 يف االسرائيليات أم كانوا من بين شبا بن زعما بن كوش بن حام، وحكى الطربي عن ابن -والسند 
  .اسحاق أم من بين كوش بن حام وهو قريب من األول

مجيع أجناسهم من ولد حام، ونقل الطربي عن ابن اسحاق أن احلبشة من ولد : قال ابن سعيد: والسودان
 كنعان بن حام، والزنج من ولد كنعان أيضاً، وكذلك زغاوة، وذكر ابن كوش بن حام، والنوبة من ولد

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

اشكنار بن توغرما بن كومر :  بين اشكونارعند اإلسرائيليني من بين بازان بن يافث، وقيل من: والصقالبة
  .ابن يافث

قيل من بين صيين بن ماغوغ بن يافث، وقيل من بين طوبال ابن يافث، وذكرهم شيوش مؤرخ : والصني
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  .الروم أم من بين ماغوغ بن يافث

    

  .من ولد عام ربن شاخل بن ارفخشد بن سام، قاله الطربي: والعربانيون

من ولد فارس بن طرياش بن : ق من ولد فارس بن الود بن سام، وقال ابن الكليبقال ابن اسحا: والفرس
آشور بن سام، وقيل من ولد طرياش بن مهدان بن يافث، وقيل من بين أميم بن الود بن سام، ووقع 

وااللتفات إىل : للطربي أم من ولد رعوئيل بن عيصو بن اسحاق بن إبراهيم عليه السالم قال يف العرب
  .القول ألن ملك الفرس أقدم من ذلكهذا 

قيل من ولد طوبال بن يافث، وقيل من ولد ريغاث بن كومر بن يافث، وقيل من ولد طوغرما : والفرنج
  .بن كومر بن يافث

من بين قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام، وعند االسرائيليني من :  قال إبراهيم بن آصف شاه-والقبط 
  .من ولد قبط ابن الين بن مصرائيم بن حام: ولد قفط بن حام، وقال هرشيوش

 بضم القاف، وهم أهل االندلس يف الزمن القدمي من ولد ماغوغ ابن يافث وفيما قاله هرشيوش -والقوط 
  .من ولد قوط بن حام، وقيل من ولد ماغوغ بن يافث

ران اليت كان فيها  بضم الكاف، من بين إيران بن آشور بن سام، وإىل إيران هذا تنسب مملكة إي-والكرد 
يقال يف املسلمني الكرد والكفار الكرج، : قال املقر الشهايب ابن فضل اهللا يف كتابه التعريف. ملوك الفرس

  .وحينئذ يكون الكرد والكرج نسب واحد سوى

بفتح الالم، من ولد : واللمان.  الذي كان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان بن حام-والكنعانيون 
  .افث، ومواطنهم بالغرب إىل الشمال يف مشال البحر الروميطوبال بن ي

  .قال ابن الكليب هم بنو نبيط بن آشور بن سام. بفتح الباء وهم أهل بابل يف الزمن القدمي: النبط

يف االسرائيليات أم من ولد دادان بن زعما بن كوش ابن حام، ونقل الطربي عن ابن اسحاق : واهلند
  .ام من غري واسطةأم من بين كوش بن ح

وهم أهل االرمينية الذين بقاياهم ببالد سيس قيل هم من ولد قموئيل بن ناخور امرأته ملكار : واألرمن
بن تارخ وهو آزر وأبوه ناخور وهو من شاروغ، وتارخ هو أبو إبارهيم وناخور أخو إبراهيم عليه 

  .السالم

ند االسرائيلني من ولد ياوان وهو يونان بن عند بعض النسابني من ولد كاشح بن يافث، وع: واالثبان
  .يافث، وعند آخرين أم من شعوب بين عيصو بن اسحاق وهو قريب من األول

قيل من ولد يونان وهو ياوان بن يافث، وقال البيهقي من بين يونان ابن علجان بن يافث، وشذ : واليونان
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 مغاضباً ألخيه قحطان فرتل شرقي اخلليج يونان بن عابر وذكر أنه خرج من بالد العرب: الكندي فقال
  : القسطنطيين، ورد عليه أبو العباس الناشئ بقوله

  لعمري لقد باعدت بينهما جداً  لةًان ضيونان بقحط تخلط

على ثالثة أصناف اللطينيون، وهم بنو اللطني بن يونان، واالغريقيون وهم بنو أغريقس بن : واليونانيون
  .وإىل هذه الفرقة منهم يرجع نسب الروم فيما قيل. يونان، والكيتميون وهم بنو كيتم بن يونان

م الطائفة الذين وصلوا وهم أهل برقة يف القدمي يقال أم من بين حويلة بن كوش ابن حام، ومنه: وزويلة
  .صحبة جوهر املعزي باين القاهرة املنسوب اليهم باب زويلة وحارة زويلة بالقاهرة املعزية

  .قيل من ولد ماغوغ بن يافث، وقيل من ولد كومر بن يافث: ويأجوج ومأجوج

م على اختالف قبائلهم وتباين شعوم من ولد أما العرب الذين هم املقصود من وضع هذا التأليف فا
سام باتفاق النسابني فبعضهم يرجع إىل الوذ ابن سام، وبعضهم إىل ارم بن سام، وبعضهم يرجع إىل 

قحطان بن عابر بن شاخل بن رافخشد بن سام، وبعضهم يرجع إىل امساعيل بن إبراهيم وبعضهم يرجع إىل 
ما تقدم ذكره يف عمود مدين بن إبراهيم، وإبراهيم من ولد عامر بن شاخل بن ارفخشد بن سام على 

  .النسب

فيهم خالف يرجع إىل أم هل هم من العرب أو من غريهم وسيأيت ذكرهم يف الكالم على : والرببر
  .القبائل عند ذكرهم فيما يقال بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع الباء إن شاء اهللا تعاىل

  الفصل الثاني

  في ذكر تفاصيل قبائل العرب مرتبة

  وف المعجم مع ما تهيأ ذكره من مساكنهم التي هم بها اآلن مقفاة على حر

      ما يقال فيه بنو فالن األلف مع الباء املوحدة -حرف األلف 

 بنو أبان بطن من بين أمية من قريش من العدنانية وهم بنو أبان بن أمري املؤمنني بن عفان بن أب - 1
يف هذه احلروف فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل، وابان هذا يالعاص بن أمية األكرب، وأمية يأيت نسبه عند ذكره 

إبان بن عثمان تابعي ثقة روى عن أبيه وزيد بن ثابت : قال أمحد بن العجلي. معدود يف كبار التابعني
: وعقبه كثري قلت: يف كتابه فضائل العشرة: قال االضي حمب الدين الطربي. وغريمها، وروى عنه مجاعة

قري اجلمايل املوضوع له هذا الكتاب ومن جرثومة نسبه ومن غرائب االتفاق الذي وهؤالء هم عشرية امل
أوجبه سعده واثبته حظه إن اقتضت اتفاقية حروف املعجم جعل حيه أول األحياء الواردة يف هذا الكتاب 
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قت ذكراً ولو تقصد ذلك متقصد مل يتأت له لكنه أعز اهللا تعاىل نصره قد أكمل الدهر سعده، وأسعد الو
  : جده، واعقمت األيام عن مثله فلم تأت بنظريه له مثله وال بعده

تكام عزيز درك يصرأيه أمر الممال وعن  ازهل عبه مصر 

 رهر ويجله فيما يس وتصغي  اًعامله كل الملوك مس وتلقى

 رتفتمتري فيه وال عنه ت فال  ادهرأيا منه نجحاً لقص وتصدر

 رى ويأمهينقسراً ف يصرفه  يادهوع قصار أمر الملك ط وقد

 رسله موجبات السعد ما منه يع  تلهرام أمراً قط إال وس وما

  وعام لشكوى الفقر في الدهر يذكر  وائهاء لناج فتحل مح وال

 ربله سعي وما زال يج فخاب  هاهأم ذو كسٍر ذرى ظل ج وال

 ررأي يروى ويؤثسعيد ال وعنه  فٌغرو أن ساس الممالك يوس وال

 رصفوز ملهوٍف له ظل ين ويا  رهف أمويح من أمسى يخال فيا

 روال زال بالمعروف يسمو ويشه  افال زال في العلياء يرقى هضابه

قد خدمته احلظوظ، وأسعدته اجلدود، وقسمت املنازل الستة فكان له سعد السعود، فلو غرس الشوك 
أنبت العنب أين أرادها، أو حاول العنقاء يف اجلو لصادها، أو زرع يف السباخ لكان ذلك هو العام والسنة 

  :  مائة حبةاخلصبة، ولضوعفت مضاعفة حسناته فأنبتت كل حبة، سبع سنابل يف كل سنبلة

 انن أمفالمخاوف كله نم  اوإذا السعادة أحرستك عيونه

 بها الجوزاء فهي عنان واقتد  واصطد بها العنقاء فهي حبائٌل

وحسبك إن لبس شرفاً ال تطمع األيام يف خلعه، وتقمص من الفضل جلبابا ال يتطلع الزمان إىل نزعه، 
وانتهى إليه اد فوقف، وعرف الكرم مكانه فاحناز إليه وعطف، فقصرت عنه خطى من جياريه، وضاق 

  : عنه باع من يناوبه

  تحاول ثأراً عند بعض الكواكب  امتمادت في العلو كأن معاٍل

فمناقبه تسبق أقالم الكاتب، وتستغرق طاقة احلاسب، ليس الرتفاعها غابة، وال لتداوهلا على مدى األيام 
  : اية، فال تويف جامعة بشرطها، وال تقوم جريدة ببسطها

 لفق: وجدت لساناً قائالً وإن  وقد وجدت مكان القول ذا سعة
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هذا وقد استبعد السعد فأصبح له كاخلدمي، واستوىل على املكارم فأنسى من أثر عند ذلك من الزمن 
القدمي، فلو رآه خالد بن برمك ألحجم عن مالقاته عظما، أو ناوأه حيىي بن خالد ملات من مناوأته عدما، 

  : أو سابقه الفضل وجعفر ابناه لسبقهما كرما

  ألعييت في تنميقها كل كاتب  لو أني تكلفت نسخها مواهب

وألفلست من مدادها أقالمها، فمكارمه تغين عن امالق، وبواكره باالسعاد تبادر الغدو واالشراق، 
  : وعطاياه تسري سري السحب فتمطر الغيث على اآلفاق

 فالبحر من أنوائه واستسقه  بت جاره فالعز تحت ظالله

قد اتفقت األلسنة على تقريظه فمدح بكل لسان، وتوافقت القلوب على حمبته فكان له بكل قلب مكان، 
  : واستغرقت ممادح األزمنة واألمكنة فاستوىل شكره على الزمان واملكان

  ولم يخل من تقريظه بطن دفتر  يخل من إحسانه لفظ مخبٍر ولم

 بطن من بين دارم من العدنانية، وهم بنو أبان بن دارم، ودارم يأيت نسبه عن - أيضاً - بنو ابان - 2
  .ذكره يف حرف الدال املهملة

 بطن من سنبس من القحطانية، وهو أبان بن عدي بن سنبس، يأيت نسبه عن ذكره يف - بنو أبان - 3
  .حرف السني املهملة

    

 وهم بنو أبان بن أيب سود بن د، ود يأيت نسبه عن ذكره يف حرف  بطن من د،- بنو أبان - 4
  .النون

فخذ من كلب بين وبرة، وكلب يأيت .  القائمون بدعوة العبيديني جبزيرة صقلية- بنو أيب احلسني - 5
وأول من ملك منهم يف أيام القائم العبيدي بوالية : قال يف العرب. ذكر نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 ملك بعده ابنه أمحد بن -ه احلسني بن علي بن أيب احلسني الكليب يف سنة مخس وثالثني وثلثمائة، مثمن
احلسن بن علي بن أيب احلسني، مث ملك بعده أبو القاسم علي بن احلسن بن علي بن أب ياحلسني، مث ويل 

 احلسني، مث ويل بعده عبد بعده ابنه جابر بن أيب القاسم علي، مث ويل بعده جعفر بن حممد بن علي بن أيب
اهللا بن حممد بن علي ابن أيب احلسني، مث ويل بعده ثقة الدولة يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن علي ابن أيب 

احلسني، مث ويل بعده ابنه تاج الدولة جعفر، مث ويل بعده تأييد الدولةأمحد بن جعفر، مث ويل بعده 
  .الصمصام بن جعفر وهو آخرهم

 بطن من ذهل بن شيبان من العدنانية، وذهل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الذال -ربيعة  بنو أيب - 6
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  .املعجم، وأبو ربيعة هذا هو ابن عمرو املعروف باملزدلف

ومل يبني هل من األوس أو من :  بطن من األنصار، ذكرهم ابن عبد الرب يف االستيعاب- بنو ابريق - 7
  .اخلزرج

 د من القحطانية، وهم بنو أيب سود ابن د، ود يأيت نسبه عند ذكره يف  بطن من- برت أيب سود - 8
وعدادهم يف بين : قال أبو عبيدة. حرف النون، وكان أليب سود هذا من الولد، مالك، وحرام، وزيد

  .مالك بن حنظلة

ر املصرية، مساكنهم بالبهنساوية من الديا:  بطن من لواثة، ذكرهم اهلمداين وقال- بنو أيب كثري - 9
  .ولواثة يأيت نسبه يف حرف الالم

  األلف مع التاء المثناة فوق

 حي من بين أمنار نب أراش من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم أتبع، وهم - بنو أتبع - 10
  .بنو أتبع بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن أراش، وأمنار يأيت نسبه عند ذكره يف األلف مع النون

  األلف مع الحاء المهملة

غلب عليهم إسم أبيهم فقيل هلم أحاطة، وهم . نية حي من زيد اجلمهور من القحطا- بنو احاطة - 11
بنو أحاطة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد اجلمهور، وزيد اجلمهور يأيت نسبه عند ذكره 

وهم رهط ذي الكالع احلمريي، وامسه السميقع بن مأكور بن عمرو بن : قال أبو عبيدة. يف حرف الزاي
  . بن نعمان بن أحاطةيعفر بن يزيد، وهو ذو الكالع األكرب

 بطن من هيب من بين سليم من العدنانية، مساكنهم مع قومهم هيب يف أطراف برقة - بنو أمحد - 12
  .وهم عدد مير م حجاج املغرب: وهلم أحذاشة وجهاا، قال: قال ابن سعيد. مما يلي بالد املغرب

 عليهم اسم أبيهم فقيل له أمحس،  حي من بين أمنار بن أراش من القحطانية، وغلب- بنو أمحس - 13
وهم بنو أمحس بن غوث بن أمنار، وأمنار يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف مع النون منهم حصني بن 

  .ربيعة بن عامر بن االزور األمحسي، وجابر بن عوف األمحسي الصحابيان

  األلف مع الدال المهملة

أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف  من طاخبة من العدنانية، وهم بنو - بنو أد - 14
  .الطاء املهملة، وكان ألد هذا من الولد مروة، وعبد مناة، وعمر، وضبة
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 بطن من كهالن طي من القحطانية، وهم بنو أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن - بنو أدد - 15
الكاف، وكان ألدد من الولد زيد بن كهالن من القحطانية، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

فأما مرة ونبت فامهما مدلة بنت ذي مبخشان بن محري، وأما . مرة، ونبت وهو االشقر، وطيب، ومالك
  .طيب ومالك، فأمهما مدحج وامسها دلة وهي بنت ذي مبخشان املتقدم ذكره

يزيد بن جنسم  بطن من اخلزرج، وهم بنو ادي بن سعد بن علي بن أسد ابن سارة بن - بنو ادي - 16
بن اخلزرج، واخلزرج يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع احلاء املعجمة، ومن عقب أدي هذا 

  .معاذ بن جبل أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  األلف مع الذال المعجمة

أيت نسبه عند  بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو أذب بن جزيلة بن خلم، وخلم ي- بنو أذب - 17
ذكره يف حرف الالم، وكان ألذب املذكور من الولد خالفه وهو راشدة بطن، وقابضة بطن، وأذب افعل 

  .التفضيل من الذب وهو املنع، ويقال أيضاً بعري أذب إذا بال يف مستقره فال يربحه الذباب

  األلف مع الراء المهملة

    

طانية، وهم بنو أرحب وامسه مرة بن مالك بن  حي من بكيل من مهدان من القح- بنو أرحب - 18
معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل، وبكيل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، ومن بين 

أرحب هؤالء أيوب بن معظم الشاعر جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ماية ومخسني سنة وقال 
  : أبياتاً ومن مجلتها

  رقت بالخوف أرحباوقبلك ما فا

  .وإىل بن يأرحب هؤالء تنسب األبل األرحبية

 بطن من كهالن، وهم بنو أراش بن عمرو بن الغوث ابن نبت بن مالك بن زيد بن - بنو أراش - 19
الكاف، وأراش هذا هو والد أمنار بن أراش املنسوب إليه كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

  .بنو أمنار من القحطانية على ما يأيت ذكره يف حرف األلف مع النون

 بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو أراش بن جزيلة من خلم ، وخلم يأيت نسبه عند - بنو أراش - 20
  .ذكره يف حرف الالم

نس من الرببر، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل أردواجة، وهم بنو  بطن من الربا- بنو اردواجه - 21
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اردواجة بن برنس بن بربر، والربنس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الباء املوحدة، وقال 
  .ومن نسابة الرببر من يعدهم يف بطون رتابة من الرببر أيضاً: ويقال هلم أيضاً ورداجة قال: يف العرب

 بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو أريش بن أريش ابن جزيلة بن خلم، وخلم يأيت -ريش  بنو أ- 22
  .نسبه عند ذكره يف حرف الالم، وكان ألريش من الولد حنيم وجرش

  األلف مع السين المهملة

 بطن من أسد بن خزمية، وهم بنو اسامة بن نصر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن - بنو اسامة - 23
  .ن بن أسد، وأسد يأيت نسبه عند ذكره يف هذا الفصلدودا

 بطن من البكريني بين أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه من بين تيم بن مرة من قريش - بنو اسحاق - 24
هم من أقارب بين طلحة بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، وأبو بكر : قال احلمداين. من العدنانية

لبكريني يف األلف والالم مع الباء املوحدة، ومساكن بين اسحاق هؤالء ببالد الصديق يأيت نسبه عند ذكر ا
  .االمشونيني من صعيد الديار املصرية فيما ذكره احلمداين

 حي من بين خزمية من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزمية ابن مدركة، وخزمية قد مر - بنو أسد - 25
د، دودان، وكاهل، وعمرو، وصعب، وحلمة، وأمهم نسبه يف عمود النسب، وكان ألسد هذا من الول

وبالدهم مما يلي : وهم بطن كبري متسع وذو بطون، قال: قال يف العرب. أودة بنت زيد، اخت د ابن زيد
ويقال إن بالد طي كانت لبين أسد، فلما خرج بنو طي من : الكرخ من أرض جند يف جماورة طي، قال

وبالدهم : قال ابن سعيد. فرقوا بعد ذلك يف االقطار ومل يبق هلم حياليمن غلبوا على سلمى وأجا، وقد ت
اآلن لطي، ومن بين أسد هؤالء حزمي بن فاتك بن االحزم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب 

  .بنعمرو بن أسد أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ربيعة بن نزار الوارد يف عمود النسب، وقد  حي من ربيعة العدنانية، وهم بنو أسد بن- بنو أسد - 26
وقد دخلوا يف عبد : قال أبو عبيدة. مر نسبه هناك، وكان ألسد هذا من الولد جديلة، وعرتة، وعمرية

  .القيس

 بطن من شنؤة من ازد من القحطانية، وهم بنو أسد بن عايد بن مالك بن عمرو بن -أسد - بنو - 27
عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن 

  .احلارث بن عبد اهللا بن مالك ابن نضر وهو شنؤة

 حي من قريش من العدنانية، وهم بنو أسد بن قصي بن كالب، وقصي قد مر نسبه - بنو أسد - 28
ة، وسيأيت نسبه عند ذكر يف عمود النسب، منهم الزبري بن العوام أحد العشرة املبشرة املقطوع هلم باجلن
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الزبري يف األلف والالم مع الزاي، ومنهم حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد أحد أصحاب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عم الزبري املتقدم ذكره، ومنهم خدجية أم املؤمنني زوجة النيب صلى اهللا عليه 

ل بن أسد، وهو الذي اتته خدجية يف أمر النيب وسلم وهي خدجية بنت خويلد بن أسد، وورقة بن نوف
يصلى اهللا عليه وسلم يف ابتداء النبوة وأخربته خربه مع جربئيل عليه السالم وقال يا ليتين فيها جذعاً حني 

  .خيرجك قومك، على ما هو مذكور يف كتب الصحاح

ب بن حلوان بن عمران  بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو أسد بن وبرة ابن ثعل- بنو أسد - 29
  .بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

    

من الرببر، والرببر يأيت نسبهم عند ذكرهم يف األلف والالم " زنارة" بطن من رتانة - بنو اسرات - 30
  .مع الباء

م عند ذكرهم يف املوضع  بطن من مكالته من البتر من الرببر، والرببر يأيت نسبه- بنو اسرائن - 31
  .املقدم ذكره

 على وزن أفعل، بطن من العرب، ذكرهم اجلوهري يف صحاحه ومل ينسبهم إىل - بنو أسعد - 32
  .قبيلة

 حي من جذام من القحطانية، وجذام يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - بفتح الالم - بنو أسلم - 33
  .ولكنهم قد اختلطوا مع جذمية من جرم طي: لذكرهم احلمداين مث قا. اجليم، ومنازهلم بالد غزة

 بطن من خزاعة من القحطانية، وهم بنو أسلم بن قصي بن حارثة بن - بالفتح أيضاً - بنو أسلم - 34
عمرو بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم احلجاج بن مالك بن عومير االسلمي 

  .الصحايب

 بطن من بين قمعة من العدنانية، وهم بنو أسلم بن قصي بن عامر بن - أيضاً  بالفتح- بنو أسلم - 35
  .قمعة، وقمعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

 بضم الالم فيما قاله ابن حازم، بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو أسلم بن - بنو أسلم - 36
  .قافاحلارث بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف ال

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو كندة ومسروق ابين حارثة بن الم بن عمرو بن - بنو امساء - 37
طريق بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جزعاء ابن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعيد بن 

  .قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

يد الياء وختفيفها، بطن من متيم من العدنانية، والنسبة اليهم اسيدي، وهم بنو  بتشد- بنو اسيد - 38
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وإليهم ينسب : وهم من اشراف بين متيم قال: اسيد بن عمرو بن جليم، قال ابن عبد الرب يف االستيعاب
حنظلة بن الربيع االسيدي كاتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم أيضاً اكتم بن صيفي حكيم 

  .لعرب وأبو هالة زوج خدجية قبل النيب صلى اهللا عليه وسلما

 بطن من بين مالك بن سويد بن جذام من إخوة هلبا بن مالك بن سويد، ومالك هذا - بنو أسري - 39
ذكرهم . يأيت نسبه يف حرف امليم، ومساكنهم مع قومهم من جذام باخلوف من الشرقية يف الديار املصرية

  .احلمداين

  ع الشين المعجمةاأللف م

 حي من غلفان من العدنانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم أشجع، وهم بنو - بنو أشجع - 40
وكان له : قال أبو عبيدة. أشجع بن ريث بن غلفان، وغلفان يأيت نسبه عند ذكره يف حرفالغني املعجمة

وكانوا هم عرب : قال يف العرب. من الولد بكر وسليم وعمرو، ومنهم جعدة بن هبرية األشجعي الصحايب
وليس اآلن أحد منهم بنجد إال بقايا حول : قال. املدينة النبوية، وكان سيدهم معقل بن سنان الصحايب

وباملغرب األقصى منهم حي عظيم اآلن يظعنون مع عرب املعقل جبهات سلجماسة وهلم : املدينة، مث قال
شهد بدراً، وكان يسكن البادية فاذا أتى رسول اهللا عدد، وذكر منهم زاهر بن حرام األشجعي الصحايب 

صلى اهللا عليه وسلم ال يأتيه إال بطرفة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لكل حاضرة بادية، وبادية 
  .آل حممد زاهر بن حرام

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو اشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن - بنو اشرس - 41
  .وسيأيت الكالم على حتبيب يف حرف التاء املثناة فوق. ة، وهم حتبيبكند

 فخذ من بين وريق من ثعلبة طي، منازهلم مع قومهم ثعلبة بأرض مصر وما جياورها - بنو أشعب - 42
  .من بالد الشام، ذكرهم احلمداين

احب محاة يف  بطن من سبأ من القحطانية، وهم بنو أشعر بن سبأ فيما ذكره ص- بنو أشعر - 43
ينسب اليهم أبو موسى األشعري الصحايب، والذي ذكره أبو عبيدة وغريه أن االشعريني : تأرخييه وقال

  .منسوبون إىل األشعر بن أدد، على ما سيأيت ذكره يف األلف مع الالم والشني

  األلف مع العين المهملة

سم أبيهم فقيل هلم أعصر، وهم  حي من قيس عيالن، من العدنانية غلب عليهم ا- بنصو أعصر - 44
بنو أعصر وامسه منبه بن سعد بن قيس عيالن، وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وكان 
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ألعصر من الولد مالك وغين وأمهما مليكة بنت ماشخ بن وادعة اهلمدانية، وثعلبة وعمر ومعاوية وأمهم 
ويقال له يعصر أيضاً : يت ذكره، وقال اجلوهريالطفاوة بنت جرم بن زيان ربان، وا يعرفون على ماسيأ

  .وهو أبو قبيلة منها باهلة: قال. وكالمها ال ينصرف

  األلف مع الفاء

    

 بطن من بين أمنار بن أراش من القحطانية، وهم بنو أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر - بنو أرفك - 45
  .ف مع النونبن أمنار بن أراش، وأمنا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األل

 بطن من أمنار بن أراش، وهم بنو أفصى بن نذير بن قيس بن قسر بن عبقر بن أمنار - بنو أفصى - 46
  .بن أراش املتقدم ذكره، وأفصى هذان أخوان

 بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو أفصى ابن سعد بن زبيد بن أياس بن - أيضاً - بنو أفصى - 47
 نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، ومن بين أفصى هؤالء قيس بن زيد القرى حرام بن جزام، وجذام يأيت

  .روح بن زنباع: وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمه ناقل من قيس، ومنهم أيضاً

 بطن من خزاعة من االزد من القحطانية، وهم بنو أفصى ابن حارثة بن مزيقيا، - بنو أفصى - 48
  .يف حرف امليمومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره 

 بطن من بين اهلنوء من االزد من القحطانية، وهم بنو افكة بن اهلنوء، واهلنوء يأيت نسبه - بنو افكة - 49
  .عند ذكره يف حرف األلف مع الالم

  األلف مع القاف

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو أقيش بن عبد كعب بن عوف بن احلارث بن - بنو أقيش - 50
ائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة ابن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف عوف بن و
  .الطاء املهملة

  األلف مع الكاف

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو آكل املرار وامسه حجر بن عمرو بن - بنو آكل املرار - 51
قال املؤيد . كره يف حرف الكافمعاوية بن احلارث بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذ

ومسي آكل املرار فغلب علسه ذلك، ومن عقبه امرؤ القيس الشاعر، وهو امرؤ : صاحب محاة يف تأرخيه
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  .القيس ابن حجر بن احلارث بن عبد امللك بن عمرو املقصور بن حجر آكل املرار

حلف بن خثعم، وخثعم  بطن من خثعم من القحطانية، وهم بنو أكلب بن عفري ابن - بنوأكلب - 52
قال أبوعبيدة ويقال هو أكلب بن ربيعة بن نزار وحينئذ . يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

يكون من ربيعة من العدنانية، وربيعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الراء املهملة، ومن بين أكلب هؤالء 
  : بشر بن ربيعة القائل

  وسعد بن وقاٍص علي أمير  يبباب القادسية ناقت أنخت

  . بطن من لواثة، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم مع الواو- بنو أكور - 53

  األلف والالم مع الباء الموحدة

 بطن من قضاعة من القحطانية، والنسبة - بفتح الباء املوحدة وسكون الراء املهملة - بنو الربك - 54
إليهم بركي، وهم بنو الربك بن وبرة بن ثعلب ابن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت 

  .صلى اهللا عليه وسلمنسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم عبد اهللا بن أنيس أحد أصحاب رسول اهللا 

 بطن من عامر بن صعصعة من العدناين، وهم بنو البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر - بنو البكاء - 55
بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم معاوية بن ثور وفد على رسول 

  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه ابنه حممد وقال

 اتركبله بالخير وال ودعا  ن من مسح الرسول برأسهأني اب

 باحلي الصغري من االطفيجة االطفيحية من الديار املصرية، بطن من بين راشد من خلم - بنو البيض - 56
  .من القحطانية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم

  األلف والالم مع التاء

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو التيم بن النمر ابن وبرة بن ثعلب بن حلوان - بنو التيم - 57
بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له من الولد شجعة 

  .والغوث

  األلف والالم مع الثاء
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ة، وهم بنو الثعلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن  بطن من قضاعة من القحطاني- بنو الثعلب - 58
عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، والثعلب هذا أخو كلب بن 

  .وبرة

  األلف والالم مع الجيم

 بطن من بين األشعر من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم اجلماهري، - بنو اجلماهر - 59
  .م بنو اجلماهر بن األشعر، واألشعر يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع الشني املعجمةوه

    

 بطن من بين آكل املرار من كندة من القحطانية وهم بنو اجلون بن - بفتح اجليم - بنو اجلون - 60
زوجها رسول اهللا حجر آكل املرار، وآكل املرار قد مر نسبه يف األلف مع الكاف، منهم اجلونية اليت ت

  .صلى اهللا عليه وسلم فتعوذت منه فطلقها، وامسها أمساء بنت النعمان

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو اجلندع بن مالك بن ذي بارق بن مالك بن - بنو اجلندع - 61
ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، . جشم بن جاشد بن جشم بن خيوان بن نوف ابن مهدان

واجلندع يف أصل اللغة واحد اجلنادع، وهي أخفاش الظباء، وقيل جنادب تكون يف حجر الريابيع 
  .والضباب

 بطن من جد وحاص من لواثة، منازهلم البهنسة البهنائية وهي من الديار املصرية، - بنو اجلالس - 62
  .وجد وحاص يأيت ذكره يف حرف اجليم

  األلف والالم مع الحاء المهملة

 بالدال املهملة، بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو احلادي من قضاعة، -نو احلادي  ب- 63
  .وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

 ويقال فيه ويف نظريه بلحارث بفتح الباء وسكون الالم بطن من بين أسد بن خزمية من - بنو احلارث -
ن مدركة الوارد يف عمود النسب، وكان له من الولد العدنانية، وهم بنو احلارث بن أسد بن خزمية اب

  .قعني وسعد ووالبة

 بطن من اخلزرج من القحطانية وهم بنو احلارث بن اخلزرج، - بالصيغتني املتقدتني - بنو احلارث - 64
منهم بشري بن عبد اهللا : قال يف االستيعاب. واخلزرج يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع اخلاء

  .اري، والرباء بن عازب األنصاري، وزيد بن أرقماألنص
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 بطن من العتيك من القحطانية وهم بنو احلارث بن العتيك، والعتيك يأيت نسبه عند - بنو احلارث - 65
  .ذكره يف األلف والالم مع العني املهملة

نرب بن يربوع،  بطن من بين العنرب من متيم من العدنانية، وهم بنو احلارث بن الع- بنو احلارث - 66
  .والعنرب بن يربوع يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع العني املهملة

 بطن من بين العنرب بن عمرو بن متيم أيضاً، وهم بنو احلارث بن العنرب بن بن عمرو، - بنو احلارث - 67
  .والعنرب يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع العني أيضاً

 بطن من االزد من القحطانية وهم بنو احلارث بن االزد واالزد يأيت نسبه عند - بنو احلارث - 68
  .ذكره يف األلف والالم مع الالم واأللف والزاي

 بطن من االوس من القحطانية، وهم بنو احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن النبت بن - بنو احلارث - 69
  . والالم مع الالم واأللف والواومالك بن االوس، واالوس يأيت نسبه عند ذكره يف األلف

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو احلارث بن تيم اهللا بن ثعلبة بن - بنو احلارث - 70
  .صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبكر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

 وهم بنو احلارث بن بن جبلة  بطن من بين جفنة من غسان من القحطانية- بنو احلارث االكرب - 71
  .بناحلارث بن جبلة بن احلارث بن ثعلبة بن جفنة، وجفنة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 بطن من تة من سليم من العدنانية وهم بنو احلارث بن تة، وتة يأيت نسبه عند - بنو احلارث - 72
  .ذكره يف حرف الباء املوحدة

ن متيم من العدنانية، وهم بنو احلارث بن كعب بن سعد بن زيد من مناة بن  بطن م- بنو احلارث - 73
  .متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة من فوق

 بطن من جعفي من القحطانية، وهم بنو احلارث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن - بنو احلارث - 74
  . اجليممران بن جعفي وجعفي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف

 بطن من بين حنظلة من العدنانية، وهم بنو احلارث بن يربوع بن حنظلة، وحنظلة - بنو احلارث - 75
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، ومن عقبة سليط، ومن ولد سليط املساور بن رباب الذي 

  : يقول فيه أعشى ربيعة

  حين تلقى المساور بن رباب  يهفتجاوز إلى فتى تعت ال

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو احلارث بن عبد مناة بن أد من طاخبة، - بنو احلارث - 76
  .وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  31  

 بطن من طاخبة أيضاً، وهم بنو احلارث بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن - بنو احلارث - 77
  . بن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه يف حرف الطاء املهملة أيضاًعبد مناة

    

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو احلارث بن فهر بن مالك بن النظر، وقريش - بنو احلارث - 78
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وكان للحارث هذا من الولد ضبة وضرب واخللج، ومنهم أبو 

أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وامسه عامر بن عبيدة بن اجلراح 
  .عبد اهللا ابن اجلراح بن هال بن أهيب بن ضبة بن احلارث

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو احلارث بن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث - بنو احلارث - 79
: قال أبوعبيدة.  وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القافبن سود بن اسلم بن احلايف بن قضاعة،

وهم بنو عذرة يف حرف العني ومنهم الوجيه الكاهن والنجار بن أوس الذي قال فيه عبيد أنه أنسب 
  .العرب

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو احلارث بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة وارد - بنو احلارث - 80
  .ب، وقد مر نسبه فيهيف عمود النس

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو احلارث األصغر بن معاوية األكرب بن - بنو احلارث - 81
احلارث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

  .الكاف

لوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث  بطن من كندة أيضاً، وهم بنو احلارث ا- بنو احلارث - 82
  .األكرب بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه أيضاً يف حرف الكاف

 بطن من بين كهالن من القحطانية، وهم بنو احلارث ابن مرة بن أدد بن زيد بن - بنو احلارث - 83
  .يشجب بن يعرب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 بطن من مزيقيا بن االزد من القحطانية، وهم بنو احلارث بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت - بنو احلارث - 84
نسبه عند ذكره يف حرف امليم، ومن عقبه عمرو ابن عذرة أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .يموسلم، ورافع بن سنان أحد الصحابة أيضاً، وعدي بن غالب الذي يقول فيه قيس بن احلط

  . وثعلبة االثر بن رهط من غالب- بنو احلارث - 85

 بطن من مزيقيا أيضاً، وهم بنو احلارث بن سود ابن احلجر بن عمران، ومزيقيا يأيت - بنو احلارث - 86
  .نسبه عند ذكره يف حرف امليم

  بطن من مذحج من القحطانية، وهم بنو احلارث بن كعب بن عمرو بن علة بن- بنو احلارث - 87
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كان له من الولد كعب . جلد بن مالك بن أدد، ومالك هو مذحج، يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم
وديارهم بنواحي جنران : قال يف العرب. وربيعة، وأمهما هند بنت النخع بن عمرو، ومنهم احلجل بن حزن

لما خرجت األزد من وكانت بنجران جلرمهم، ف: من املني جماورين فيها بىن ذهل بن عمرو ومزيقيا قال 
اليمن مروا م فكان بينهم حروب، وأقام من أقام يف جوارهم من بين نصر بن األزدي وبين ذهل بن 

ومن بين احلارث هؤالء بشري احلارثي قدم على النيب : قال بن عبد الرب . مزيقيا وفيهم الرياسة بنجران
  .ال له بل أنت بشريصلى اهللا عليه وسلم فقال له مرحبا بك ما امسك قال أكري ق

 بطن من معاوية األكرمني من كندة من القحطانية ذكرهم أبو عبيدة يف أنسابه ومل - بنو احلارث - 88
  .يصل نسبهم، وقال إن فيهم كبش بن هاين الذي قتله بنو احلارث بن كعب يوم أسر االشعث يف قيس

 بن متيم بن سعد بن هذيل، وهذيل  بطن من هذيل من العدنانية، وهم بنو احلارث- بنو احلارث - 89
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

 ويقال فيه احلاف بغري ثاء، بطن من قضاعة وهم بنو احلايف بن قضاعة، وقضاعة - بنو احلارث - 90
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف وكان له من الولد عمران وعمر وأسلم وسام

هملة والباء املوحدة، بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو احلبط وامسه  بقتح احلاء امل- بنو احلبط - 91
احلارث بن عمرو بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء، منهم عباد بن حصني الذي مسيت 

وبه مسي : قال اجلوهري. به عبادان من بالد العراق، واحلبط يف اللغة تكثر املاشية من الرعي حىت تنتفخ
وولده هؤالء هم الذين يسمون احلبطات من بين : قال. بط هذا ألنه كان يف سفر فأصابه مثل ذلكاحل

  .متيم، والنسبة اليهم حبطي

    

 بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو احلبلى وامسه سامل بن غنم بن عوف بن - بنو احلبلى - 92
الم مع اخلاء املعجمة، منهم عبد اهللا بن أيب اخلزرج، واخلزرج يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف وال

رأس املنافقني، وابنه عبد اهللا شهد بدراً وقتل يوم اليمامة، وأوس بن خوىل شهد بدراً، وزيد بن وريقة 
  .شهد بدراً والعقبة وقتل يوم أحد، وأبو مخيضة معد بن عبادة شهد بدراً

  .يت نسبه عند ذكره يف حرف الالم بطن من مزودة بن لواثة، ولواثة يأ- بنو احلجاج - 93

 بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو احلجر بن عمران بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت - بنو احلجر - 94
نسبه عند ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد زهران بطن، وزيد مناة بطن، وسور بطن، ومرحوم 

  .بطن، وعمرو

صعة من العدنانية وهم بنو احلريش بن كعب بن ربيعة بن  بطن من عامر بن صع- بنو احلريش - 95
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عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملةن واحلريش يف اللغة دابة ذات 
  .خمالب كمخالب األسد وهلا قرن واحد، والعامة تسميها الكركدن

 وهم بنو احلسحاس بن مالك بن  بطن من بين النجار من اخلزرج من القحطانية- بنو احلسحاس - 96
بنو : وقال اجلوهري. عدي بن النجار، والنجار يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع النون

  .واحلسحاس اسم للرجل اجلواد: قال. احلسحاس قوم من العرب ومل ينسبهم

ابن الكليب ومل ذكرهم اجلوهري يف صحاحه نقالً عن .  بطن من طي من القحطانية- بنو احلسن - 97
  .يرفع يف نسبهم

 بفتح احلاء والكاف، بطن من سعد العشرية، وسعد العشرية يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو احلكم - 98
  .حرف السني املهملة

 بطن من مرورة من لواثة، ديارهم بالبهنسة من صعيد الديار املصرية، - أيضاً - بنو احلكم - 99
  .نسبه عند ذكره يف حرف الالمولواثة يأيت . ذكرهم احلمداين

 بطن من بين احلارث بن كعب من القحطانية، ذكرهم أبو عبيدة ومل يرفع يف - بنو احلماس - 100
واحلماس يف اللغة . نسبهم، منهم النجاشي قيس بن عمرو وأخوه خدع بن عمرو، وكان شريفاً يف قومه

  .الشجاعة، ومنه مسيت الشجاعة محاسة

بطن من جهينة من القحطانية، وهم بنو احلميس ابن عامر بن ثعلبة بن مودوعة  - بنو احلميس - 101
بن جهينة، وجهينة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، ويسمون احلرقة، مسوا بذلك ألم أحرقوا بين 

مرة بن عوف بن سعد ابن ذيبان بالنبل أي قتلوهم، ومنهم بنو حرام املذكورون يف حرف الضاد 
  .املعجمة

  األلف والالم مع الخاء المعجمة

اخلبائر، وهم بنو :  بطن من محري القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم- بنو اخلبائر - 102
اخلبائر، وامسه سوادة بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن غوث بن قطن بن 

، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء غريب بن زهر بن الغوث ابن ابني بن اهلميسع بن محري
  .املهملة

اخلزرج األكرب بن :  بطن من مزيقيا من األزد غلب عليهم اسم ابيهم فقيل هلم- بنو اخلزرج - 103
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، واخلزرج 

د االطالق، وهم احدى قبيليت االنصار أخوة االوس اآليت ذكرهم فيه، ويقال هؤالء هم املراد باخلزرج عن
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وكان للخزرج هذا من الولد عمرو وعوف . لكليهما بنو قيلة، على ما يأيت ذكره يف حرف القاف
وجشم وكعب واحلارث، وكان هلم ملك يثرب قبل االسالم مع إخوام األوس نزلوها عند خروج األزد 

  .من اليمن

 من بين النبت النبيت من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو - أيضاً - بنو اخلزرج - 104
اخلزرج بن عمرو، والنبت يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع النون، وكان للخزرج هذا من الولد 

  .احلارث وكعب وهو ظفر، ونسبهم مندرج يف األوس

ة من القحطانية، وهم بنو اخلزرج بن زيد الالت بن  بطن من كلب من قضاع- بنو اخلزرج - 105
رفيدة بن ثور بن كلب، وكلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، واخلزرج هذا هو أخو عذرة بن 

  .زيد الالت وال شهرة له

وأحلقهم : ذكرهم اجلوهري مث قال.  بطن من عدوان من قيس عيالن من العدنانية- بنو اخللج - 106
ومسوا اخللج ألم اختلجوا من : ن اخلطاب باحلارث بن مالك ابن أقصى بن كنانة قاليف ذلك عمر ب

  .العدوان، واقتصر صاحب محاة يف تأرخيه على أم يف بين احلارث بن فهر جاعالً هلم يف عداد قريش

  األلف والالم مع الدال المهملة

    

ار بن هاين ابن حبيب بن متارة بن خلم،  بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو الد- بنو الدار - 107
وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، والدار يف أصل اللغة اسم احمللة واملثوى فنقلت إىل الرجل 

فسمي ا، منهم متيم بن أوس بن خارجة بن سواد بن جدمية بن ذراع بن عربي بن الدار الداري صاحب 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من بكر بن وائل من - بضم الدال املهملة وسكون اهلمزة والم يف اآلخر -بنو الدؤل  - 108
العدنانية، وهم بنو الدؤل بن جليم بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، وبكر يأيت نسبه عند ذكره يف 

: قال. مهم بنو حنيفة وهو غري متجه فإن الدؤل أخو حنيفة بن جلي: قال اجلوهري. حرف الباء املوحدة

  .ومواطنهم اليمامة: والنسبة اليهم دؤيل، قاله ابن السكيت، وقال يف العرب

 حي من كنانة بن خزمية ومن - بضم الدال املهملة وكسر اهلمزة والم يف اآلخر - بنو الدئل - 109
النسب، العدنانية، وهم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، وخزمية قد مر نسبه يف عمود 

وال نعلم امسا جاء على : قال أمحد بن حيىي. وهذا االسم منقول عن الدئل وهي دويبة شبيهة بابن عرس
 استثقاال لتوايل الكسرتني مع ياء النسبة لو - بفتح اهلمزة -والنسبة إليه دءيل : قال االخفش. فعل اال هذا
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ظامل بن عمرو بن سليمان بن عوف قال واليهم ينسب أبو االسود الدؤيل واضع النحو، وهو . كسرت
ألن اهلمزة . الدؤيل: ورمبا قلبوا اهلمزة يف النسب واواً فقالوا: قال اجلوهري. بن تغانة بن عدي بن دؤل

: وقال ابن الكليب. إذا فتحت وكان قبلها ضم فتخفيفها أن يقلبها واواً حضة كما قالوا يف مؤمن مومن

بت ياء كسرت الدال قبلها لتسلم الياء كما يقال قيل وبيع فتقول تكسر اهلمزة مث تقلبها ياء فاذا انقل
ومن بين الدئل هذا سارية بن رثيم الذي يقال أن عمر ناداه من على املنرب باملدينة : الدئلي، قال أبو عبيدة

وهو مبصر، وقد أراد كمني أن خيرج عليه من ذروة اجلبل يا سارية اجلبل فحمل الريح كالمه حىت القاه 
  !. أذن سارية فتنبه للكمنييف

ومنهم أيضاً عوف بن االضبط الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اعتمر من احلديبية، 
وقالت له خزاعة يا رسول اهللا هلم إىل أعز بيت يف امة فقال ال تفزع نسوة عوف بن ضبط فانه يدعو 

  .إىل االسالم

ملة وتشديد الياء املثناة حتت ونون يف اآلخرة، بطن من بين احلارث  بفتح الدال امله- بنو الديان - 110
بن كعب من القحطانية، وهم بنو الديان وامسه يزيد بن قطن بن زيادة احلارث بن كعب بن احلارث بن 

وكان هلم الرئاسة بنجران من : قال يف العرب. كعب، واحلارث قد تقدم نسبه يف األلف والالم مع احلاء
لك على العرب ا، وكان امللك منهم يف عبد املدان بن الديان وانتهى قبل البعثة اىل يزيد بن اليمن وامل

ومل يزل : قال ابن سعيد. عبد املدان، ووفد أخوه على النيب صلى اهللا عليه وسلم على يد خالد بن الوليد
ومن : قال أبو عبيدة. عاجم اآلنامللك بنجران يف بين عبد املدان مث يف بين أيب اجلود منهم، مث انتقل إىل اال

بين عبد املدان هؤالء الربيع بن زياد أمري خراسان يف زمن معاوية، وشداد بن احلارث الذي يقول فيه 
  : الشاعر

  ويذهب الفقر عنا سيبة الغدق  ازنجليتنا عند شداٍد فين يا

ورمبا قالوا : قال اجلوهري.  بكسر الدال وسكون املثناة من حتت مث شني معجمة- بنو الديش - 111
بفتح الدال، بطن من اهلون من االزد من القحطانية، وهم بنو الديش بن حملم بن غالب بن عائد بن تبيع 

من هذا الفصل، وهو بن مليح بن اهلون، واهلون يأيت نسبه عند ذكره يف حرف االلف والالم مع اهلاء 
وكان للديش من الولد عضل واأليسر، ومنهم مسعود بن ربيعة صاحب رسول اهللا صلى اهللا . أحد القادة
  .عليه وسلم

 بالتشديد وبكسر الدال املهملة وسكون الياء والم يف اآلخر، بطن من عبد القيس - بنو الديل - 112
 أحدها الديل بن شداد بن أقصى بن عبد القيس، ومها ديالن: بن ربيعة من العدنانية، قال اجلوهري
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والثاين الديل بن عمرو بن وديعة بن أقصى بن عبد القيس، وعبد القيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 
  .ومنهم أهل عمان، والنسب إىل الديل ديلي بزيادة ياء النسبة: قال اجلوهري. العني املهملة

  األلف والالم مع الدال المعجمة

    

 باهلمزة والتسهيل، بطن من الصرب من غسان من االزد من القحطانية، والذيب يف - بنو الذيب - 113
أصل اللغة احليوان املعروف، ومسي به الرجل نقالً عنه، والنسبة إليه ذئيب، وهم بنو الذئب بن عمرو بن 

ومنهم سطيح :  أبو عبيدةقال. مازن بن االزد، واالزد يأيت نسبه عند ذكره يف االلف والالم مع الزاي
  : واليه أشار الشاعر. الكاهن وامسه ربيعة بن ربيعة

  حقا كما نطق الذئبي أو سجعا

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو الذيئب بن وبرة بن تغلب بن - أيضاً - بنو الذيب - 114
  .ف القافحلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حر

  األلف والالم مع الراء المهملة

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو الرائش بن احلارث بن معاوية بن ثور بن - بنو الرائش - 115
مرتع بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، والرائش يف األصل فاعل من 

  .راش السهم إذا الصق به الريش

 بفتح الراء والباء املوحدة وضاد معجمة يف اآلخر، بطن من مراد من كهالن من - الربض  بنو- 116
القحطانية، وهم بنو الربض بن زاهر بن عامر بن عونثيان بن مراد، ومراد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

نه، منهم امليم، والربض يف األصل اسم ملا يأوى إليه الرجل من بيت وغريه فسمي بذلك الرجل نقالً ع
وكان عداده يف مجل بين : قال أبو عبيدة. صفوان بن غسان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رهط عمرو بن مرة

 بفتح الراء والباء املوحدة والعني املهملة، بطن من خزاعة من بين مزيقياء من االزد - بنو الربعة - 117
حارثة بن مزيقياء، ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف من القحطانية،وهم بنو الربعة بن عمرو بن عدي بن 

  .دخل الربعة هذا يف عداد مناة من بن احلجر بن عمران بن مزيقياء: قال أبو عبيدة. حرف امليم

  . بطن من أسد ذكرهم اجلوهري ومل يبني من أي أسدهم- ايضاً - بنو الربعة - 118

بين احلارث بن كعب من القحطانية، وهم بنو الربعة  أيضاً بطن من بين الديان من - بنو الربعة - 119
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بن عبد اهللا بن عبد املدان بن الديان، والديان قد مر نسبه يف األلف والالم مع الدال املهملة، والنسبة إىل 
  .بين الربيع ربعي

  األلف والالم مع السين المهملة

هم بنوالسبيع بن سبيع بن صعب بن  بفتح السني، بطن من مهدان من القحطانية، و- بنو السبيع - 120
معاوية بن بكر بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوفل لن مهدان، ومهدان يأيت نسبه 

عند ذكره يف حرف اهلاء، والسبيع يف أصل اللغة اسم السبع الذي هو واحد من سبعة مسي به الرجل 
هم أبو اسحق السبيعي الفقيه املشهور وامسه عمر بن والنسبة إىل السبع سبعي، بفتح الباء وحذف الياء، من

  .عبد اهللا

 بفتح السني وضم احلاء املهملة، بطن من محري من القحطانية غلب عليهم اسم - بنو السحول - 121
أبيهم فقيل هلم السحول وهم بنو السحول بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن 

ر بن الغوث بن ابني بن اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره الغوث بن قطن بن عريب ابن زه
  .يف حرف احلاء املهملة، والسحول يف أصل اللغة اسم مكان مسي به الرجل

: قال اجلوهري.  بفتح الني األوىل وكسر الثانية، بطن من محري من القحطانية- بنو السكاسك - 122

ىل وكسر الكاف الثانية على أصلها كما ينسب إىل والنسبة إىل السكاسك سكسكس بسكون األو
  .مساجد مسجدي، وهم بنو السكاسك بن وايلة محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

بفتح السني، بطن من كندة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل :  قال اجلوهري- بنو السكون - 123
  . وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكافالسكون، وهم بنو السكون بن أشرس بن كندة،

 بضم السني وفتح الالم، ويقال هلم أيضاً السلفان بكسر السني وسكون الالم، - بنو السلف - 124
حي من بين قحطان بن عامر غلب عليهم اسم ابيهم فقيل هلم السلف وهم بنو السلف بن يقطن، وهو 

والسلف يف األصل واحد أوالد احلجل، . قافقحطان، وقحطان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف ال
  .والسلفان مجعهم فسميت بذلك القبيلة على سبيل النقل

    

 بفتح السني وسكون الالم،بطن من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو السلم - بنو السلم - 125
م مع الواو، والسلم بن امرئ القيس بن مالك بن الألوس، واألوس يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والال

يف األصل الدلو اليت ملا عروة واحدة حنو دالء السقائني منهم سعيد بن جثمة احلارث األنصاري شهد بدراً 
  .والعقبة وكان نقيباً
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 بطن من األوس من االزد من القحطانية، وهم بنو عوف، وثعلبة ولودان بن عمرو - بنو السمعية-126
وس، واألوس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم وألف مع بن عوف بن مالك بن حارثة بن األ

  .واو، والسمعية أمهم عرفوا ا

 بكسر السني املشددة بطن من ضبة من طاخبة من العدنانية، وهم بنو السيد بن - بنو السيد - 127
، منهم زيد مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أدبن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء

  : بن حصني أمري أصبهان وهو الذي يقول له الربد خيث الشاعر

  واذ نعالك من جلد البعير  اةاذ لحافك جلد ش اتذكر

  .والسيد يف األصل اسم للذئب فنقل ومسي به الرجل

 أيضاً بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو السيد ابن وبرة بن تغلب بن حلوان - بنو السيد - 128
  .بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

  األلف والالم مع الشين المعجمة

العدنانية، وهم بنو  بطن من عصية من سليم من - بفتح الشني وكسر الراء املهملة - بنو الشريد - 129
امسه عمرو بن رياح بن ثعلبة بن : وقال ابن الشريد: قال يف العرب. الشريد وامسه عمرو بن يقظة بن عصية

والشريد يف اللغة الطريد فسمي به الرجل . عصية، وعصية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة
كان عمرو :  وصخر أبناء الشريد، قال ابن سعيدنقالً عنه، منهم كانت اخلنساء الشاعرة وأخوها معاوية

  : الشريد ميسك بيد ابنيه صخر ومعاوية يف املواسم ويقول

 أنكر فليعتبر ومن  أنا أبو خيري مضر

ردفت النيب صلى اهللا عليه : فال ينكر أحد، وقد ثبت يف صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد أنه قال
هبه فأنشدته بيتاً، فقال : قال. هل معك من شعر أمية بن أيب الصلت شيء؟ قلت نعم: فقال. وسلم يوماً

رأى من مقاربته أنه كاد ليسلم يف شعره وذلك ملا : فأنشدته بيتا حىت انشدته مائة بيت، فقال: هبه
االسالم يف االعتقاد، ويف كتب أهل العربية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع عائشة تذكر الرينا وهو 

  .احلناء، فقال هلا ممن مسعت هذه اللفظة قالت من اخلنساء

 هم من أحالف لواثة، ولواثة يأيت نسبه عند: قال احلمداين.  باالعمال املنوفية- بنو الشعرية - 130

  .ذكره يف حرف الالم

 بالضبط املعروف، بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو الشيطان بن احلارث - بنو الشيطان - 131
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الوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية ابن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف 
  : وهو الذي يقولمنهم اخلفشياش وامسه املقداد بن االسود الكندي، . حرف الكاف

 رعجباً ما بال دين أبي بك فيا  أطعمنا رسول اهللا إذ كان صادقاً

  .ومنهم أيضاً املقنع الشاعر وامسه ثور بن عمرية

  األلف والالم مع الصاد المهملة

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو الصائد بن شرحبيل بن عمرو بن جشم - بنو الصائد - 132
بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوف بن مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، والنسبة 

  .إليه صائدي

موت يأيت نسبه  بفتح الصاد وكسر الدال املهملتني، حي من حضرموت، وحضر- بنو الصدف - 133
قال . عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، حضر منهم مجاعة فتح مصر مع عمرو بن العاص واختلطوا ا

ويقال الصدف هو ابن مالك بن مراتع بن كندة، : يف خطط مصر ودعوم مع كندة قال: القضاعي
 حني أتاهم سيل قال ومسي الصدف ألنه صدف عن قومه. وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

العرم، فبعث إليه بعض ملوك غسان بعثا يف خيل عظيمة فجعل كلما جاء حياً من العرب سأل عنه 
قال يف . فيقولون صدف عنا وما رأينا له وجهاً، مث حلق بكندة فرتل م، والنسبة إليه صديف بفتح الدال

وكساه رسول اهللا صلى اهللا عليه منهم جعشم اخلري بن خليبة الصحايب بايع حتت الشجرة : االستيعاب
  .وسلم قميصه ونعليه

    

حي من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم بنو الصيدا بن قعني .  بفتح الصاد املهملة- بنو الصيدا - 134
بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وأسد قد تقدم نسبه يف اللف والالم مع السني املهملة يف هذا 

  .ليه صيدائي وصيداويالفصل، والنسبة إ

 القائمون بدعوة العبيديني باليمن فخذ من مهدان من القحطانية، وهم بنو - بنو الصليحي - 135
مث ابنه . القاضي حممد بن علي اهلمداين الصليحي، وأوهلم يف القيام بالدعوة علي ابن القاضي حممد بن علي

مث ابنه علي بن منصور . ن املظفر بن علي الصليحيمث املنصور أبو محري سابق أمحد ب. الكرمي أمحد بن علي
  .السابق أمحد وهو آخرهم

بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو .  بكسر الصاد املهملة وقاف يف اآلخر- بنو الصيق - 136
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الصيق بن عمرو من االزد، واالزد واالزد يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم وألف مع الزاي، منهم 
  .ن خالد، والصيق يف اللغة الغبار مسي به الرجلمهزوم ب

  األلف والالم مع الضاد المعجمة

بطن من بين احلارث بن كعب من .  بكسر الضاد وبائني موحدتني بينهما ألف- بنو الضباب - 137
القحطانية، وهم بنو الضباب وامسه سلمة بن ربيعة بن احلارث بن كعب، واحلارث قد مر نسبه عند 

حرف األلف والالم مع احلاء املهملة يف هذا الفصل، والضباب يف األصل مجع ضب وهو الدويبة ذكره يف 
املعروفة أو مجع ضبابة وهي السحابة اليت تغشى األرض كالدخان، نقل إىل الرجل فسمي به منهم ذو 

  .اجلوشن الضبايب العامري من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ضاً بطن من بين عامر بن صعصعة من العدنانية، اشتهروا باسم أبيهم أيضاً،  أي- بنو الضباب - 138
وهم بنو الضباب وامسه معاوية بن كالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف 

ني حرف العني املهملة منهم مشر بن ذي اجلوشن االعور عليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني قاتل احلس
  .بن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

 تصغري ضب، بطن من جذام ذكرهم احلمداين، وجذام يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو الضبيب - 139
حرف اجليم مع الذال املعجمة، ونقل عن ذوي املعرفة من احملدثني إن من افخاذهم عمرو بن مالك بن 

وبنو خليفة وبنو حصن قد انضافوا إىل : قال. فهايةالضبيب، وعشرية وزهري زخليفة وحصن من عرب الد
  .وهلم مع من حقوق هربيط باالحراز: بين عبيد باحللف، قال

  األلف والالم مع الطاء المهملة

 من العدنانية، وهم بنو ثعلبة، وعامر، ومعاوية - باملهملة - بطن من قيس عيالن - بنو الطفاوة - 140
وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، والطفاوة أمهم عرفوا بنو أعصر بن سعد بن قيس عيالن، 

  .ا، وهي طفاوة بنت جرم بن ريان بن قضاعة، والنسبة اليهم طفاوي

 بفتح الطاء وتشديد امليم وحاء مهملة يف اآلخر، بطن من أياد من العدنانية، وهم - بنو الطماح - 141
به عند ذكره يف حرف األلف مع الياء من هذا الفصل، بنو الطماح بن منارة بن أياد، وأياد يأيت نس

  .والطماح يف األصل اسم للشره مث نقل فسمي به الرجل

بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو الطميح وامسه سلمة بن .  بفتح الطاء وامليم- بنو الطميح - 142
  .وإىل احلرب هذا انتسب احلربية: احلرب بن مسعود قال أبو عبيدة
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 بطن من بين د من القحطانية، وهم بنو الطول، ود يأيت نسبه عند ذكره يف -بنو الطول  - 143
  .حرف النون

  األلف والالم مع العين المهملة

بطن من سليخ من قضاعة من القحطانية، وهم بنو العبيد ابن .  بضم العني املهملة- بنو العبيد - 144
أيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، وهم من االبرص بن عمرو بن اشجع بن سليخ، وسليخ ي

  .ولست من الكرام بين العبيد: أشراف العرب واليهم يشري األعشى بقوله

وكان هلم ملك يتوارثونه : قال يف العرب. والنسبة اليهم عبدي كما نسبوا إىل هذيل هذيل: قال اجلوهري
زيرة الفراتية إىل أن كان آخرهم الضيزن بن باحلصن احلصني الذي آثاره باقية يف برية سجار من اجل

  .معاوية بن العبيد املعروف عند اجلرامقة بالساطرون، وقصته مع سابور ذي اجلنود من االكاسرة معروفة

 أيضاً بطن من عذرة بن زيد الالت من كلب من القحطانية، وهم بنو العبيد بن - بنو العبيد - 145
  .طانية، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العنيعذرة بن زيد الالت بن كلب من القح

    

 بضم العني املهملة وسكون املثناة الفوقانية وضمها، حي من سعد هذمي من قضاعة - بنو العتم - 146
قال . من القحطانية، وهم بنو العتم بن سعد بن هذمي، وهذمي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 عذرة، والعتم يف أصل اللغة اسم لشجر الزيتون الربي قاله اجلوهري، مث نقل ومسي وهم يف بين: أبو عبيدة
  .به الرجل

حي من بين مزيقيا من األزد من القحطانية، :  بفتح العني وكسر املثناة الفوقانية- بنو العتيك - 147
قال أبو . امليموهم بنو العتيك بن أسد بن عمران بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

  : وفيه يقول الكميت: قال. ويقال أن العتيك هو ابن عمران بن عمرو بن أسد بن خزمية: عبيدة

 نسبة أو حافظينا مضيعي  هم أبناء عمران بن عمرو

عتيك، والنسبة إىل العتيك عتكي، وعلى هذا فيكون العتيك : فقال. بغري األلف والالم: وذكر اجلوهري
من العدنانية من بين أسد بن خزمية، وقد مر نسبه يف األلف مع السني املهملة من هذا الفصل، والنسبة إىل 

  .العتيك عتكي حبذف الياء املثناة من حتت

يعة من العدنانية، ويقال فيهم بنو عجل أيضاً، وهم بنو عجل بن حليم  بطن من رب- بنو العجل - 148
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هيت بن اقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة، 

  .وربيعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الراء املهملة
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من األزد من القحطانية، وهم بنو بطن من اخلزرج .  بفتح العني وسكون اجليم- بنو العجالن - 149
العجالن بن زيد بن عصم بن سامل بن عوف بن عمر بن اخلزرج ذكرهم يف العرب، واخلزرج قد مر نسبه 

  .يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة من هذا الفصل

 بطن من بين قضاعة من القحطانية، وهم بنو العجالن بن حارثة بن - أيضاً - بنو العجالن - 150
ذكرهم أبو عبيدة يف أنسابه ورفع يف نسبهم إىل هنا ووقف، منهم ثابت بن أرقم شهد بدراً وقتله . يعةضب

  .طلحة يف الردة، وشريك بن مسحا الذي نزلت فيه آية اللعان وهو شريك بن العبدة

  بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو العجالن بن عبد اهللا- أيضاً - بنو العجالن - 151

منهم متيم . بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة
بن أيب مقبل الشاعر، وهم الذين هجاهم احلطيئة يف أبياته، ومنهم زيد بن اسلم بن ثعلبة بن عدي بن 

  .اًالعجالن العجالين البلوي مث األنصاري حليف بين عمرو بن عوف شهد بدراً واحد

 بضم العني وفتح اجليم، بطن من حنظلة، وحنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو - بنو العجيف - 152
العجيف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة، وحنظلة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، منهم 

  .اخلشف بن سجف قاتل جيش ابن دجلة القيين

يضاً، وهم بنو زيد والصدا ويربوع بنو مالك بن حنظلة،  بطن من حنظلة أ- بنو العدوية - 153
: قال يف العرب. وحنظلة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء على ما تقدم، والعدوية أمهم نسبوا إليها

وامسها حرام بنت خزمية بنت متيم من الدول بن جلى بن عدي، ومنهم سليم بن القني أحد أصحاب 
  .م، ويعلى بن أمية أحد أصحابه أيضاً وهو حليف بين نوفل بن عبد منافرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 بضم العني وفتح الشني املعجمة بطن من بين مازن ابن فزارة العدنانية، وهم بنو - بنو العشراء - 154
العشراء وامسه عمرو بن جابر بن عقيل بن هالل ابن سهي بن مازن، ومازن يأيت نسبه عند ذكره يف 

، ومسي العشراء لعظم بطنه، ومن بين العشراء الربيع بن قعنب الشاعر، والعشراء يف اللغة اسم حرف امليم
  .للناقة اليت أتى عليها عشرة أشهر من حني طرقها الفحل وجتمع على عشار

 بفتح العني وختفيف الفاء، بطن من مهرة من القحطانية، وهم بنو العفار بن ندعي - بنو العفار - 155
ومهرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، والعفار يف اللغة شجرة تقدح منها النار مسي به بن مهرة، 

  .الرجل

 بفتح الباء وسكون الالم، حي من متيم من العدنانية وهم بنو العنرب - ويقال بلعنرب - بنو العنرب - 156
ق، ورأيت يف حاشية نسخة من بن عمرو بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة من فو

كتاب االنساب أليب عبيدة أن العنرب ابن ر االن بن عمرو بن متيم، وان ابن حبيب امسه اخلضم، قال ابن 
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: قال أبو عبيدة. ومن بين العنرب هؤالء حرملة بن عبد اهللا بن أياس الصحايب: عبد الرب يف االستيعاب

    : دانومنهم عطية بن عمرو الذي قال فيه اعشى مه

 ابيك كليكبهن ع  فابعث عطية في الخيول

  .ومنهم جديلة بن عبد اهللا بن أياس العنربي الصحايب: قال ابن عبد الرب يف االستيعاب

بالصيغتني املتقدمتني، بطن من بين يربوع بن حنظلة من العدنانية، وهم بنو  أيضاً - بنو العنرب - 157
العنرب بن يربوع، ويربوع يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الياء املثناة من حتت، ومن بين العنرب هؤالء 

سجاح بنت أوس بن حوين بن اسامة بن العنرب اليت تنبأت يف زمن مسلمة الكذاب، وكان من شأا أا 
عت النبوة واتبعها بنو متيم، واخواهلا من تغلب وغريهم من بين ربيعة، وقدمت على مسيلمة الكذاب اد

ابعدي أصحابك ففعلت فرتل وضرب هلا : باليمامة وكان قد ادعى النبوة وقصدت االجتماع به، فقال هلا
 تري كيف فعل ربك أمل: قبة عظيمة وطيبها بالبخور واجتمع ا فيها فقالت له ماذا اوحي اليك، فقال

إن اهللا خلق : باحلبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بني صفاق وعشا، قالت وما أنزل عليك أيضاً، قال
النساء أفواجاً، وجعل هلن الرجال أزواجاً، فتوجل فيهم إيالجا مث خيرج منهن ما يشاء اخراجا، فينتجن 

  : قالت نعم فقال هلافقال هلا هل لك أن أتزوجك . انتاجا، فقالت أشهد أنك نيب

  فقد هيء لك المضجع  عقومي إلى المرب أال

  وإن شئت ففي المخدع  يتشئت ففي الب فإن

 عوإن شئت على أرب  اكنقشئت سل وإن

 عشئت به أجم وإن  هثلثشئت ب وإن

فأقامت عنده ثالثة أيام مث انصرفت إىل قومها ، مث اسلمت . فقالت بل به أمجع ، فقال وكذلك أوحي ايل
  ..بعد ذلك يف خالفة معاوية وحسن اسالمها

 بفتح العني وسكون النون وفتح القاف، بطن من بين جفنة من غسان من األزد من - بنو العنقاء -158
 ثعلبة بن عمرو بن جفنة ، وجفنة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القحطانية ، وهم بنو العنقاء وامسه

وكانت عنده هند بنت اخلزرج بن حارثة : قال . ومسي العنقاء لطول عنقه : قال بن الكليب . اجليم 
  .فولدت له ولده كلهم 

  بكسر العني وسكون الياء املثناة، بطن من مهرة من قضاعة من القحطانية ، وهم-بنو العيدي -159

قال أبو . بنو العيدي بن الندغي حمركة بن مهرة ، ومهرة بن حيدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم 
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وإىل العيدى هذا تنسب االبل العيدية، ومن بين العيد املذكور دهني بن فرصهم وفد على النيب : عبيدة 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  األلف والالم مع الغين المعجمة

 بطن من أمنار بن أراش من كهالن من القحطانية، وهم بنو الغافق بن أمنار بن -  بنو الغافق- 160
أراش ، وأمنار يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع الغني املعجمة، ولعل الغافقي ناظم الغافقية يف 

 بكسر الغني وسكون - بنو الغطريف - 161: الفقه على مذهب االمام مالك منسوب إىل هذا احلي
لطاء وفاء يف اآلخر، بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو الغطريف األصغر بن الغطريف ا

األكرب ابن بكر بن يشكر بن بشري بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن 
  .مةكعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر وهو شنؤة، وشنؤة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعج

 من أمنار بن أراش من القحطانية، وهم بنو الغوث بن أمنار، وأمنار يأيت - أيضاً - بنو الغوث - 162
  .نسبه عند ذكره يف هذا الفصل، وكان له من الولد أمحس بطن ، وزيد بطن، وبكر بطن

طاخبة،  بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو الغوث بن مرة بن أد بن - أيضاً - بنو الغوث - 163
  .وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، وهذا هو أخو متيم بن مرة

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو الغوث ابن طي، وطي يأيت نسبه - أيضاً - بنو الغوث - 164
  .عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، وكان له من الولد عمرو فيما ذكره أبو عبيدة

   القافاأللف والالم مع

بطن من عنس من القحطانية .  بفتح القاف وكسر الواو وتشديد املثناة التحتانية- بنو القوية - 165
وعنس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، والقوية يف األصل اسم للبقرة الفتية مث نقلت إىل 

  .الرجل

 بفتح القاف وسكون املثناة حتت ونون يف اآلخر، بطن من بين أسد ذكرهم - بنو القني - 166
اجلوهري ومل يرفع يف نسبهم، قال ويقال هلم بلقني كما يقال يف احلارث بلحارث وبلجهم، قال وإذا 

  .نسبت إليهم قلت قيين، وال تقل بلقيين

    

لقحطانية، وهم بنو القني وامسه النعمان بن جسر بن  بطن من قضاعة من ا- أيضاً - بنو القني - 167



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  45  

شيع بن الالت بن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه 
  .عند ذكره يف حرف القاف، والقني يف األصل اسم لضارب لصانع احلديد

  األلف والالم مع الكاف

 من محري من القحطانية، وهم بنو الكالع بن شرحبيل بن محري،  حي- بفتح الكاف -بنو الكالع 168
  .ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

  األلف والالم مع الالم

 بطن من كنانة بن خزمية من العدنانية، وهم بنو الليث ابن كنانة بن طلحة بن كنانة - بنو الليث - 169
د النسب، ويأيت ذكره يف حرف اخلاء املعجمة، وقد ذكر القضاعي بن خزمية، وخزينة قد مر نسبه يف عمو

ومنهم : قال احلمداين. ان منهم أخالطاً يف بالد قريش بالديار املصرية يعين بالد االمشونيني: يف خططه
  .مجاعة بساقية قلتة من بالد امخيم من صعيد مصر

  األلف والالم مع الميم

ن الصاد وفتح الطاء املهملتني وكسر الالم وقاف يف اآلخر،  بضم امليم وسكو- بنو املصطلق - 170
بطن من خزاعة من األزد من القحطانية وهم بنو املصطلق وامسه خزمية بن سعد بن عمر، وهو ابن حيىي 

  .وامسه ربيعة بن حارثة ابن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

قحطانية وهم بنو امع بن مالك بن كعب بن سعد بن  بطن من جعفي من ال- بنو امع - 171
عوف بن جعفي، وجعفي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، منهم ابن ملكية وهو سلمة بن يزيد، 
وأخوه المه قيس بن سلمة وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومليكة أمهما عرفوا ا وهي من بين 

  .حرمي

كلب من القحطانية، وهم بنوقيس وشاس ابين زيد بن سلمة، هكذا  بطن من - بنو املدينة - 172
ذكرهم أبو عبيدة ومل يرفع يف نسبهم، قال واملدينة أمهم غلبت عليهم مث قال وهي أم ولد حبشية، ومنهم 

فلما قضى زيد : "زيد بن حارثة أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املذكور بقوله تعاىل شأنه
  .ومنهم بن السائب الكليب صاحب التفسري املشهور" وجناكها اآليةمنها وطراً ز

 بطن من بين عذرة بن زيد الالت من القحطانية وهم بنو عامر بن عوف بن عذرة - بنو املرمم - 173
  .بن زيد الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة
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ة وكسر الالم مث باء موحدة، بطن من بين عبد مناف  بضم امليم وفتح الطاء املشدد- بنو املطلب - 174
من قريش من العدنانية، وهم بنو املطلب بن عبد مناف، وعبد مناف قد مر نسبه يف عمود النسب ويأيت 

وكان للمطلب مخسة أوالد هم احلارث وخزمية وعباد . نسبه يف حرف العني املهملة إنشاء اهللا تعاىل
متألفا بأخيه هاشم كما سيأيت بيانه عند ذكر عبد مناف بن قصي يف وهاشم وعبد يزيد وكان املطلب 

حرف العني وجرى بنومها على ذلك بعدمها حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفترق هاشم واملطلب 
يف جاهلية وال اسالم ومن مث حرمت الصدقة على بين هاشم وبين املطلب مجيعاً، وكان املطليب كفواً 

امشية يف النكاح كما ذهب إليه الشافعي ومن عقب املطلب مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد للهامشي ولله
املطلب شهد بدراً وكان ميت إىل أيب بكر الصديق برحم فكان ينفق عليه لقرابته منه إىل أن كان من 
ليه مشاركته يف قصة االفك ما كان على ما هو مذكور يف كتب الصحيح فحلف أبو بكر أنه ال ينفق ع

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أوىل الفرىب واملساكني واملهاجرين يف : "بعد فأنزل اهللا تعاىل
فقال أبو بكر الصديق بلى أحب أن يغفر اهللا يل " سبيل اهللا وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم

مد بن ادريس بن العباس بن شافع بن سائب بن فعاد وانفق عليه، ومن عقبه أيضاً اإلمام الشافعي وهو حم
  .عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب

 بفتح اهلمزة وسكون الالم مث عني مهملة، بطن من خزاعة من األزد من القحطانية - بنو أملع - 175
  .وهم بنو أملع بن عمرو بن عدي بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو أملع بن عمرو بن ألزد، واألزد يأيت - أيضاً - أملع  بنو- 176
  .نسبه عند ذكره يف حرف األلف مع الزاي

 بطن من القحطانية، وهم بنو املعافر بن يعفر بن مرة ابن أدد بن زيد بن يشجب - بنو املعافر - 177
عند ذكره يف حرف الكاف، وقد ذكر القضاعي يف بن غريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه 

  .خططه أم خططوا بالفسطاط مبصر عند الفتح

    

 بفتح امليم وسكون العني املهملة وكسر القاف، بطن من بين احلارث بن كعب، مر - بنو املعقل - 178
اجلمع يف األلف نسبه يف األلف والالم مع احلاء املهملة، منهم املراشد ويأيت ذكرهم فيما يقال بلفظ 

  .والالم مع امليم

 بطن من طي من القحطانية، وهم - بضم امليم وفتح العني املهملة وتشديد الالم - بنو املعلى - 179
بنو املعلى بن متيم بن ثعلبة بن جدعان بن ذهل ابن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 

  .وعليهم نزل امرئ القيس بن حجر: بيح االسالم قالطي، قال أبو عبيدة وهم الذين كان يقال هلم مصا
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 بطن من عبس بن نغيص من العدنانية غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم - بنو املقاصف - 180
املقاصف، وهم بنو املقاصف بن ذكوان بن زبينة بن احلارث بن قطيعة بن عبس، وعبس يأيت نسبه عند 

 سنان الذي يقال أنه بىن ضيعة قومه، ومنهم عنترة بن شداد ذكره يف حرف العني املهملة، منهم خالد بن
  .العبسي الشاعر الشجاع املشهور، ومنهم احلطيئة وامسه جرول بن مالك

 ويقال فيهم بلمنتفق، بفتح الباء وسكون الالم، بطن من عامر بن صعصعة من - بنو املنتفق - 181
م بنو املنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن العدنانية، اشتهروا باسم أبيهم فقيل هلم املنتفق وه

عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم توبة بن احلمري قال ابن 
ومنازل املنتفق اآلجام والقصب اليت بني البصرة والكوفة من العراق، وقال واالمارة فيهم من بين : سعيد

  .معروف

  مع النوناأللف والالم 

 بطن من بين احلارث بن كعب من القحطانية، وهم بنو النار بن احلارث بن مالك - بنو النار - 182
بن ربيعة بن مالك بن كعب بن احلارث بن كعب، واحلارث بن كعب قد مر نسبه عند ذكره يف األلف 

  .والالم مع احلاء املهملة

حطانية، وهم بنو النبيت وامسه كعب بن اخلزرج  بطن من األوس من األزد من الق- بنو النبيت - 183
قال ابن . بن عمرو بن مالك بن األوس، واألوس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الواو

  .النبيت هو عمرو بن األوس، والذي ذكره أبو عبيدة األول: عبد الرب يف االستيعاب

قحطانية، وهم بنو النجار وامسه تيم اهللا بن ثعلبة  بطن من اخلزرج من األزد من ال- بنو النجار - 184
بن عمرو بن اخلزرج، واخلزرج قد مر نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة، قال ابن عبد 

وزعم ابن سريين أنه سم بقدوم، وقال غريه بل جرح بقدوم، وكان له من الولد مالك : الرب يف االستيعاب
ون منهم أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أنس بن وعدي ومازن ودينار، بط

النضر بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدس ين النجار االنصاري اخلزرجي، وزيد بن 
  .لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم شهد أحداً وما بعدها

سم أبيهم فقيل هلم النخع، وهم بنو  حي من كهالن من القحطانية، غلب عليهم ا- بنو النخع - 185
النخع وامسه جس بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 

ومسي النخع ألنه انتخع عن : كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، قال أبو عبيدة
ي بذلك ألنه كان أمحر، ومنهم األسود بن قومه أي بعد، وكان له من الولد مالك وعوف وهو املشر مس
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  .يزيد بن قيس النخعي أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

 حي من كنانة من العدنانية، وهم بنو النضر بن كنانة، وكنانة قد مر ذكره يف - بنو النضر - 186
  . القافعمود النسب، وهو قريشي على املذهب الراجح على ما سيأيت بيانه عند ذكر قريش يف حرف

ومل ينسبهم وقال إن :  بطن من عذرة من كلب من القحطانية، ذكرهم أبو عبيدة- بنو النعامة - 187
  .منهم ابن أدهم الشاعر

 بكسر امليم، حي من ربيعة من العدنانية، والنسبة إليهم منري بفتحها، وهم بنو النمر - بنو النمر - 188
بن ربيعة، وربيعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الراء، بن قاسط بن هيت بن اقصى بن دعمي بن جديلة 

ومنهم صهيب الرومي الصحايب : وديارهم رأس العني من أعمال اجلزيرة الفراتية، قال: قال يف العرب
املشهور وهو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جديلة بن كعب بن سعد 

بن قاسط، قال وإمنا مسي الرومي ألنه أقام يف بالد الروم مدة فعرف بن أسلم بن أوس بن مناة بن النضر 
بذلك، ومنهم ابن القرية املشهور بالبالغة كان يف زمن احلجاج، بن يوسف، وحيكى أن احلجاج قال له 

  .ما الذي تنكر من خطايب قال ألنك تكثر الرد وتشري باليد، وتستعني بأما بعد

    

ؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو النمر ابن عثمان بن نضر بن  بطن من شن- بنو النمر - 189
زهران بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نضر وهو شنؤة ، وشنؤة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني 

  .املعجمة منهم احلارث بن حصرة أحد رجال احلديث ذكره أبو عبيدة

، وهم بنو النمر ابن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن  بطن من قضاعة من القحطانية- أيضاً-بنو النمر-190
وكان له من : قال أبو عبيدة. عمران بن احلايف من قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

  .الولد تيم وخشني وغاضرة وعاينة

  األلف والالم مع الهاء

ك بن زيد بن أسلم بن ربيعة  بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو اهلان بن مال- بنو اهلان - 191
  .بن اخليار بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 ويقال بلهجيم بفتح الباء وسكون الالم، بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو - بنو اهلجيم - 192
فوق، منهم جابر بن سليم اهلجيم بن عمرو بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة من 

  .بن اهليجمي التميمي، ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب

 بفتح اهلاء والسني املهملة، بطن من محري من القحطانية، وهم بنو اهلميسع بن - بنو اهلميسع - 193



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  49  

  .محري، ومحري يأيت نسبه ذكره يف حرف احلاء املهملة، واهلميسع يف أصل اللغة اسم للرجل القوي

 بكسر اهلاء وسكون النون ومهزة يف اآلخر، من األزد من القحطانية وهم بنو اهلنوء - بنو اهلنوء - 194
  .من أزد، واألزد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الزاي

 بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو اهلون املقدم بضم اهلاء وسكون الواو ونون - بنو اهلون - 195
  .خر، وقد مر نسبهيف اآل

 بطن من مضر من العدنانية، وهم بنو اهلون بن خزمية، وخزمية قد مر نسبه - أيضاً - بنو اهلون - 196
  .يف عمود النسب، ويأيت يف حرف اخلاء املعجمة فيما بعد إن شاء اهللا

  األلف والالم مع الواو

بنو الوحيد بن عامر بن كالب بن  بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم - بنو الوحيد - 197
ومنهم عبد اهللا بن : عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، قال أبو عبيدة

  .يزيد الفقيه

قال .  بطن من جذام ومساكنهم احلوف من األعمال الشرقية من الديار املصرية- بنو الوليد - 198
يد بن حرام بن جذام، وجذام يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، قال وهم بنو الوليد بن سو: احلمداين
ومنهم أوالد شريف النجابني، مث قال ونذكر أن هلم نسباً يف قريش إىل عبد مناف بن قصي، مث : احلمداين

ومن بين طريف ابن مكنون امللقب بزين الدولة وكان من أكرم العرب كان يف مضيفه أيام الغالء : قال
ر الفا تأكل عنده كل يوم وليلة، وكان يهشم الثريد يف املراكب، قال ومن أوالده أيضاً فضل بن اثىن عش

قلت وإىل طريف هذا انتسب البلد . رميح بن كمونة وإبراهيم ابن عايل أمر لكل منهما ببوق وعلم
  .املعروف بنوب طريف من الشرقية من الديار املصرية

  تاأللف والالم مع الياء المثناة تح

 بفتح الياء وامليم بطن من بين احلارث بن كعب من القحطانية، وهم بنو اليحمد - بنو اليحمد - 199
بن محي وامسه عبد اهللا بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب، واحلارث بن كعب 

  .قد مر نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع احلاء املهملة يف هذا الفصل

بطن من النخع من كهالن من القحطانية، وهم بنو اليهم .  بفتح اهلمزة وكسر الالم- بنو اليهمة - 200
منهم : قال أبو عبيدة. بن عوف بن النخع، وخنع قد مر نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة

  .احلسن بن عبد اهللا الفقيه
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ن ذهل بن شبيان من العدنانية، وهم بنو قيس  بضم اهلمزة وكسر الالم، بطن م- بنو أمامة - 201
وحارثة أيب عمر واملزدلف بن أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان، وذهل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الذال 

  .املعجمة، وأمامة هي أم قيس وحارثة املذكورين عرف بنوها ا وهي أمامة بنت اكسني بن ثعلب

ية، وهم بن أمان بن عمرو ابن ريب بن منار بن خلم، وخلم  بطن من خلم من القحطان- بنو أمان - 202
وهم اجلهيون رهط الطرماح بن حكم الشاعر، : قال أبو عبيد. يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم

  .وسيأيت ذكرهم عند حرف األلف والالم مع اجليم من هذا الفصل

رئ القيس بن عمرو بن األزد،  بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو ام- بنو امرئ القيس - 203
  .واألزد يأيت نسبه عند ذكره يف األلف والالم مع الزاي

    

 بطن من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو امرئ القيس بن - أيضاً - بنو امرئ القيس - 204
لد مالك بن األوس، واألوس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الواو، وكان له من الو

  .وهم حلفاء بين عمرو بن عوف: واقف وامسه مالك وهو بطن ، والسلم بطن، قال أبو عبيدة

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو امرئ القيس بن تة، - أيضاً - بنو امرئ القيس - 205
احلارث من بين وتة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم مالك بن بشر، وأمه قبيلة بنت 

  : عصية، وهو الذي يقول فيه العباس بن مرداس السلمي

  بالخيل تردي والرجال عصاب  ٍكاليلة مبمن ق فليأتينك

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو امرئ القيس بن زيد مناة بن - أيضاً - بنو امرئ القيس - 206
  .متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة من فوق

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو امرئ القيس احلارث األصغر - أيضاً - بنو امرئ القيس - 207
ارث األكرب بن معاوية بن ثور ابن مرتع معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف بن معاوية بن احل

  .وبنو امرئ القيس هؤالء رهط ابن أيب الورقاء: حرف الكاف، قال أبو عبيدة

 بطن من كندة، وهم بنو امرئ القيس بن معاوية بن احلارث الوالدة - أيضاً - بنو امرئ القيس - 208
ارث بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف على ما تقدم، بن عمرو بن احل

  .منهم امرئ القيس بن عباس وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورجا بن حياة الفقيه

 بفتح اهلمزة وامليم بطن من ذبيان من العدنانية، وهم بنو امة بن جبالة بن مازن بن - بنو أمة - 209
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سعد بن ذبيان وذبيان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، والنسبة إليهم أموي، قال ثعلبة بن 
  : هشام بن الكليب وقول الشماخ

  أال تلك ابنة األموي قالت

  .أراد نسبتها إيل بين أمة هؤالء

بضم اهلمزة وفتح امليم على ألكثر وبفتح اهلمزة وكسر امليم، قبيلة من :  قال السهلي- بنو أميم - 210
العرب العاربة البائدة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل أميم وهم بنو أميم بن الوذ بن سام بن نوح عليه 

ويذكر أم أول :  العربقال يف. السالم وقد مر نسب سام إىل أدم صلى اهللا عليه وسلم يف عمود النسب
من بىن البنيان واختذوا البيوت واألطام من احلجارة وسقفوا باخلشب، وكانت ديارهم فيما يقال أرض 

فارس، ولذلك زعم بعض نسابه الفرس أن الفرس من أميم وأن كيومرث الذي ينسبون إليه هو ابن أميم 
  .بن الوذ مث قال وليس بصحيح

ألوس من األزد من القحطانية، وهم بنو أمية ابن زيد بن قيس بن عامر بن  بطن من ا- بنو أمية - 211
مرة بن مالك بن األوس، واألوس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم وألف مع الواو، منهم 

  : طليب بن ربعي الذي مات عند حضري الكتائب وفيه يقول خفاف ابن ندبة

  كتائب والمجلسحضير ال  هانطليب بأكف أداروا

 بطن من األوس، وهم بنو أمية بن عوف بن مالك بن األوس، واألوس يأيت - أيضاً - بنو امية - 212
  .نسبه يف املكان املشار إليه فيما تقدم

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو أمية األكرب بن عبد مشس بن مناف، - أيضاً - بنو أمية - 213
وعبد مناف قد مر ذكره يف عمود النسب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، وبنو أمية هؤالء 

 وهم العاص وأبو العاص املراد ببين أمية عند االطالق وكان له عشرة أوالد أربعة منهم يسمون األعياص،
والعيص وأبو العيص، مسوا بذلك أخذاً من امسائهم وستة يسمون العنابس وهم حرب وأبو حرب وسفيان 

وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو، ومسوا بذلك بإبن من أبناء حرب أحد أمسائه عنبسة غلب عليهم امسه، 
ب القبائل يف مبدأ حذف األلف، ويأيت ذكره ومن عقبه عثمان ابن عفان وقد مر ذكر ابنه ابان يف أو أنسا

  .عند الكالم على العثمانيني فيما يقال بلفظ اجلمع والتثنية من هذا احلرف إن شاء اهللا تعاىل

    

ومنهم أيضاً معاوية ابن أيب سفيان بن حرب بن أمية أحد كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبينه 
ب رضي اهللا عنه وقعت احلرب بصفني، وأبوه أبو سفيان هو الذي قاد وبني امري املؤمنني علي بن أيب طال
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جيوش قريش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر مث أسلم عام الفتح وبقي إىل خالفة عمر بن اخلطاب، 
وأمه هند بنت عنبسة ابن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، مسعت يوماً رجالً يقول له وهو يلعب مع 

سودن هذا الغالم قومه فقالت ثكلته إن كان ال يسود إال قومه، وهو أجل خلفاء بين أمية، وهو الصبيان لي
أول من ويل اخلالفة من بين أمية إذ اصطلح مع احلسن بن علي رضي اهللا عنه يف اخلامس والعشرين من 

ذي رتب أمور ربيع األول سنة أربعني من اهلجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصالة والسالم، وهو ال
اخلالفة على ترتيب امللك فاختذ املقصورة فيها للصالة فيها يوم اجلمعة، ورتب الربيد يف اإلسالم إىل غري 

  .ذلك من ترتيب امللك

مث ويل بعده ابنه يزيد بعهد منه، مث ويل بعده ابنه معاوية، ويف خالل خالفته بويع عبد اهللا بن الزبري، مث 
بن سعد بن أيب العاص بن أمية، وكان أول ما أسلم يفشى سر النيب صلى اهللا ويل بعده مروان بن احلكم 

عليه وسلم فنفاه النيب إىل الطائف فلم يزل فيه مدة حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيام أيب بكر وعمر، 
ن، مث ويل فلما ويل عثمان اخلالفة إذن له يف دخول املدينة فدخلها، مث ويل بعده ابنه عبد امللك بن مروا

بعده ابنه الوليد بن عبد امللك مث ويل بعده أخوه سليمان بن عبد امللك، مث ويل بعده هشام بن عبد امللك، 
مث ويل بعده الوليد بن عبد امللك، مث ويل بعده ابنه الوليد بن يزيد، مث ويل بعده ابنه إبراهيم بن الوليد مث 

قي حىت غلب عليه األمر من بين العباس على ما يأيت ويل بعده مروان بن احلكم بن مروان بن حممد فب
ذكره يف الكالم على بين العباس، مث كان لبين أمية دولة األندلس ولوائها وادعوا اخلالفة هناك، وأول من 

ويل باألندلس منهم عبد الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان مث ابنه هشام ابن 
نه احلكم بن هشام، مث ابنه عبد الرمحن األوسط بن احلكم، مي ابنه حممد بن عبد الرمحن، عبد الرمحن، مث اب

مث ابنه املنذر بن حممد، مث أخوه عبد اهللا بن حممد، مث عبد الرمحن الناصر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن 
ستنصر ابن عبد الرمحن احلكم، مث املستنصر بن عبد الرمحن الناصر، مث ابنه هشام املؤيد بن احلكم امل

الناصر، مث حممد املهدي بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر، مث سليمان املستعني بن احلكم بن 
سليمان بن عبد الرمحن الناصر، مث املرتضى بن حممد بن عبد الرمحن الناصر، مث املستكفي بن عبد الرمحن 

ام املعتمد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املستظهر بن هش
عبد اجلبار، مث أبو بكر بن هشام املعتمد بن حممد ابن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد 

  .الرمحن الناصر إىل أن خلع سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة، وانقرضت دولة بين أمية من األندلس

أن منهم مجاعة بصعيد الديار املصرية بأعمال االمشونيني من بين أبان بن عثمان بن وقد ذكر احلمداين 
عفان، وبين خالد بن يزيد، وبين سلمة بن عبد امللك، وبين حبيب بن الوليد بن عبد امللك، مث قال ومرت 

ل إىل الدولة الفاطمية وهم بأماكنهم من ديار مصر مل يروع هلم سرب ومل يكدر هلم شرب، وهم على ذ
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  .اآلن

وأوالده .  بطن من قريش وهم بنو أمية األصغر أخي أمية األكرب املتقدم ذكره- أيضاً - بنو أمي- 214
مسوا بذلك ألبن المية امسه عبلة وهو عبلة الشاعر، ومن عقب : قال اجلوهري. يقال العبالت بفتح الباء

، وهي اليت كان يتشبب ا عمر بن أيب ربيعة أمية األصغر، الثريا بنت عبد اهللا بن احلارث بن أمية األصغر
وهي موالة الغريض املغين وكان تزوجها سهيل بن عبد الرمحن بن عوف، وفيهما يقول عمر بن أيب ربيعة 

  : املقدم ذكره

 اهللا كيف يلتقيان عمرك  المنكح الثريا سهيالً أيها

 إذا استقل يماني وسهيل  هي شاميةٌ إذا ما استقلت

    

تنبيه اختلف النحاة يف النسبة إىل بين أمية على مذهبني، أحدمها أموي بضم اهلمزة جريا على اللفظ يف 
أمية وإليه مييل كالم الشيخ أثري الدين أيب حيان األندلسي يف شرح التسهيل، والثاين أموي بفتحها وعليه 

  . أموة فإذا نسبت ردوه إىل األصلاقتصر اجلوهري يف صحاحه حمتجاً بأن أمية تصغري أمة، وأصل أمة

  األلف مع النون

 بطن من هوزان من العدنانية، قال أبو عبيدة وهم من بين نضر بن معاوية بن بكر - بنو انسان - 215
  .بن هوزان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو أنف الناقة وامسه جعفر بن قريع بن عوف - بنو أنف الناقة - 216
قال . بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة من فوق

هم حىت مدحهم احلطيئة وهم من أشراف متيم، قال وكانوا يكرهون وقوع هذا اللقب علي: أبو عبيدة
  : بقوله

 يساوي بأنف الناقة الذنبا ومن  قوم هم االنف واألذناب غيرهم

 بفتح اهلمزة حي من معد بن عدنان، وهم بنو أمنار بن نزار، ونزار قد مر ذكره يف - بنو أمنار - 217
وملا تكاثر بنو إمساعيل وصارت رئاسة : قال يف العرب. عمود النسب ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف النون

باليمانة، وكالم مسالك األبصار احلرم ملضر مضى امنار إىل اليمن قأقام بالسروات وتناسل بنوه ا فقعدوا 
إن أمنار هذا ال عقب له إال ما يقال يف جبيلة وخثعم فإنه يقال إم : يوافقه على ذلك، وذكر ابن الكليب

وجبيلة تنكر هذا وتقول إمنا تزوج أراش بن عمرو بسالمة بنت امنار هذا : أبناء إمنار هذا، قال يف العرب
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  .رهفولدت له امنار بن أراش اآليت ذك

 حي من كهالن من القحطانية، وهم بنو امنار بن أراش بنعمرو بن غوث بن - أيضاً - بنو امنار - 218
وولد : قال أبو عبيدة. نبيت بن مالك بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف
 وهنية وخزمية وأمهم امنار هذا خثعم وأمه هند بنت مالك بن العاص بن الشاهد بن عك، وعنفر والغوث

  .جبيلة بنت صعب بن سعد العشرية وا يعرفون

  األلف مع الواو

 بفتح اهلمزة وسكون الواو وبالدال املهملة، حي من بين سعد العشرية من كهالن من - بنو أود - 219
سني القحطانية، وهم بنو أود بن صعب بن سعد العشرية، وسعد العشرية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف ال

  .املهملة

 حي من مهدان من كهالن من القحطانية، وهم بنو أود بن عبد اهللا بن قادم - أيضاً - بنو أود - 220
بن زيد بن عريب بن حشم بن حاشد بن حربان ابن نوف بن مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف 

  .حرف اهلاء

، حي من باهلة من قيس عيالن من  بفتح اهلمزة وسكون الواو وبالذال املعجمة- بنو أوذ - 221
العدنانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم أوذ، وهم بنو أوذ بن معن بن مالك بن أعصر، ومالك هو 

زوج باهلة املنسوب إليها القبيلة، ويأيت نسب مالك عند ذكره يف حرف امليم، منهم احلارث بن حبيب 
  : الذي طال به العمر حىت قال

 عليه الحارث بن حبيب يدل  شترى برغيبأال هل شباب ي

 بفتح اهلمزة والراء املهملة والباء املوحدة، بطن من الربانس من الرببر ببالد املغرب، -بنو أوربة  - 222
غلب عليهم أسم أبيهم فقيل هلم أوربة، وهم بنو أوربة برنس بن بربر، وبربر يأيت نسبه عند ذكره فيما 

  .يقال بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع الباء املوحدة

بضم اهلمزة وكسر الراء املهملة وغني معجمة يف اآلخر، بطن من برانس من الرببر  - بنو أوريغ - 223
  .ببالد املغرب يقال هلم اريغة، وهم بنو اريغة ابن برانس بن بربر، وبربر نسبه باملوضع املتقدم

 بفتح اهلمزة وسكون الواو بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو أوس بن عمرو بن - بنو أوس - 224
: قال اجلوهري.  بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، وأوس أسم الذئبأد

  .وبه مسي الرجل

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن - أيضاً - بنو أوس - 225
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 خارجة بن سعد بن طريف بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعان ابن ذهل بن رومان بن جندب بن
  .بكر بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

    

 بفتح امليم وبالنون، بطن من بين النمر بن قاسط ابن هيب بن أقصى بن دعمي - بنو أوس مناة - 226
يت من العدنانية، وهم بنو أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هيب بن أقصى بن دعمي بن جديلة، والنمر يأ

  .نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع النون

  األلف مع الهاء

 بفتح اهلمزة وسكون اهلاء وفتح الواو، بطن من را من القحطانية، وهم بنو أهود - بنو أهود - 227
  .بن را، ورا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم شبيب وفراس وبطناس

اهلمزة وفتح اهلاء، بطن من الصرب بن غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو  بضم - بنو أهيل - 228
واألزد يأيت نسبه . هكذا ذكرهم أبو عبيدة ومل يصل نسبهم. أهيل بن عباد بن عمرو بن مازن بن األزد

  .عند ذكره يف حرف األلف والالم وألف مع اهلاء

  األلف والالم مع الجيم

غزية وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة وهم بطون  بطن من - بنو األجود - 229
  .كثرية ومساكنهم بربية احلجاز مع قومهم غزية

  األلف والالم مع الخاء المعجمة

 تصغري أخضر، بطن من بين احلسن السبط ابن أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه - بنو األخيضر - 230
ة، وهم بنو حممد األخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى اجلون بن بن أيب طالب بن هاشم من العدناني

حسن بن احلسن السبط، كان هلم مالك باليمامة من جزيرة العرب، وكان أول أمرهم أنه ملا ثار حممد 
املهدي بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط اختفى أخوه موسى اجلون إىل أن هلك، وكان من 

يضر املقدم ذكره، وأخوه إمساعيل فخرج امساعيل باحلجاز وتسمى بالسكاك سنة أحدى عقبة حممد األخ
ومخسني ومائتني، مث قصد مكة فاستوىل عليها وخطب لنفسه، مث هلك فوىل معاوية أخوه حممد األخيضر 

سنة اثنتني ومخسني ومائتني، وقصد اليمامة فملكها، وكان له من الولد حممد وإبراهيم ويوسف وعبد 
هللا، فملك بعده إبنه يوسف، مث ملك بعده إبنه امساعيل، مث ملك بعده أخوه احلسن بن يوسف، مث ملك ا
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  .بعده ابنه أمحد بن احلسن، ومل تزل بيده جىت غلبه عليها القرامطة

 بفتح اهلمزة وسكون اخلاء املعجمة وفتح الياء املثناة من حتت، حي من عامر بن - بنو األخيل - 231
وزان بن قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو األخيل وامسه معاوية بن عباد بن عقيل بن صعصعة من ه

كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، واألخيل يف 
هم ليلى اللغة اسم طائر تسميه العرب الشقراق، قال الفراء وهم يتشاءمون به، مث نقل ومسي به الرجل، من

األخيلية اليت كان يتسبب اتوبة، وهي ليلى بنت حذيفة، قاله أبو عبيدة، وذكر ابن قتيبة أن قيس انون 
  .وهو جمنون بين عامر

  األلف والالم مع الراء المهملة

 بطن من جاسم من العماليق من العاربة، وهم بنو جاسم األرقم بن جاسم بن - بنو األرقم - 232
كانت منازهلم : ق يأيت نسبه عند ذكر العمالقة فيما يقال بلفظ اجلمع والتثنية، قال يف العربعمليق، وعملي

  .يف احلجاز األتيما واألرقم يف اللغة احلية ومسي به الرجل نقال عن ذلك

  األلف والالم مع الزاي

لسني املهملة بدل  بفتح اهلمزة وسكون الزاي وبالدال املهملة، ويقال فيهم األسد با- بنو األزد - 233
الزاي، وهم حي من كهالن من القحطانية، وهم بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 

ويقال فيهم األسد بالسني : قال أبو عبيدة. كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف
ألزد من األوالد مازن ونصر وكان ل: قال أبوعبيدة. قال اجلوهري وهو بالزاي أفصح. املهملة بدل الزاي

واهلنوء وعبد اهللا وعمرو، وأعلم أن األزد من أعظم األحياء وأكثرها بطونا وأمدها فروعاً، وقد نسبها 
اجلوهري إىل ثالثة أقسام أحدها أزد شنؤة بإضافة أزد إىل شنؤة وهم بنو نصر األزد، وشنؤة لقب لنصر 

  .املعجمةغلب على أوالده، وسيأيت ذكرهم يف حرف الشني 

 بإضافة أزد إىل الشرارة، وهو موضع بأطراف اليمن نزلت به فرقة من - والثاين أزد الشرارة - 234
األزد فعرفوا به، على أن صاحب العرب ذكر أن أزد شنؤة كانت منازهلم الشراة فيحتمل أم كانوا نازلني 

  .أيضاً ا جماورين الزد الشراة

  . أزد إىل عمان، وهي ثغر بالبحرين نزهلا فرقة منهم فعرفوا ا بإضافة- الثالث أزد عمان - 235

    

 حي من جاسم من العماليق من العاربة، وهم بنو جاسم بن عمليق، وعمليق يأيت - بنو األزرق - 236
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وكانت منازهلم يف احلجاز إىل أن : قال يف العرب. نسبه عند ذكر العمليق فيما يذكر بصيغة اجلمع والتثنية
 منها بنو اسرائيل، وإىل بين األزرق هؤالء ينسب األزرق هؤالء ينسب األزرقي صاحب تأريخ أخرجهم

  .مكة

 بفتح السني بطن من األزد من كهالن من القحطانية، وهم بنو األسد بن عمران - بنو األسد - 237
 من الولد العتيك وكان لألسد هذا: قال أبو عبيدة. بن مزيقيا ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

  .بطن، وسهيل بطن، وأبو وائل وامسه احلارث بطن، وسلمة بطن

 بطن من قضاعة من محري من القحطانية، وهم بنو األسد بن وبرة بن ثعلب - أيضاً - بنو األسد - 238
بن حلوان بن عمران بن احلارث بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، واألسد هذا 

  .كلبأخو 

  األلف والالم مع الغين المعجمة

 بطن من اخلزرج من األزد من القحطانية، وهم بنو األغر بن معاوية بن كعب بن - بنو األغر - 239
منهم خارجة بن يزيد بن أيب : اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، ذكرهم ابن عبد الرب يف االستيعاب وقال

  .زهري بن مالك بن القني ابن األغر

 بطن من متيم من طاخبة من العدنانية، وهم عمال بين العباس على أفريقية من بالد -بنو األغلب  - 240
املغرب، ذكرهم يف العرب ومل يصل نسبهم، وأول من وليها من األغالبة أبوهم األغلب بن سامل بن عقال 

س سنة مثان وأربعني بن جفافة بن سوادة التميمي، واله أياها أبو جعفر املنصور ثاين خلفاء بين العبا
ومائة، مث ويل بعده ابنه إبراهيم بن األغلب، مث ويل بعده ابنه األغلب األصغر بن إبراهيم، مث ويل بعده ابنه 

عبد اهللا بن إبراهيم، مي ويل بعده أخوه زيادة اهللا إبراهيم بن األغلب األصغر، مث ويل بعده أبو إبراهيم 
مث ويل بعده ابنه عبد اهللا، مث ويل بعد أبو نصر زيادة اهللا بن أيب أمحد بن أيب العباس حممد بن األغلب، 

  .إبراهيم أمحد، وبقيت بيده إىل أن غلب على أفريقية أبو العباس السميعي وانتزعها من يده

  األلف والالم مع الميم

 بطن من مهرة من قضاعة من القحطانية، وهم بنو اآلمري بن مهري بن حيدان - بنو اآلمري - 241
بن عمرو بن احلايف من قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، من عقبة إبن األزهر أحد 

  .قواد أيب جعفر املنصور
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ملوك بن وائل بن الغوث بن أبني بن  بطن من محري من القحطانية، وهم بين األ- بنو األملوك - 242
  .اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهلة

  األلف والالم مع األلف والواو

 بطن من مزيقيا من القحطانية، وهم بنو األوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا، - بنو األوس - 243
وكان لألوس من الولد مالك ومنه مجيع عقبه وهم أحد ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، 

قبيليت األنصار، واألوس هذا هو أخو اخلزرج املقدم ذكره يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة، وكان هلم 
مالك يثرب نزلوها عند خروجهم من اليمن وجاء اإلسالم وهم ا فكانوا أنصاراً للنيب صلى اهللا عليه 

ن متفرقون يف املشرق واملغرب، منهم أبو لبابة بن بشري بن عبد املنذر األوسي وسلم وأعقام كثريو
  .األنصاري

 أيضاً بطن من تغلب بن وائل من العدنانية، وهم بنو األوس بن تغلب بن وائل، - بنو األوس - 244
 وعوف، وتغلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، وكان له من الولد وائل ومالك ويعلى

  .فدخل عوف يف جهينة: قال أبو عبيدة

  األلف والالم وألف الهاء

 بفتح اهلمزة األوىل وفتح الثانية مع املد، بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، - بنو األآه - 245
وهم بنو األآه وامسه احلصاصة بن عمرو بن كعب بن الغطريف األصغر بن الغطريف األكرب بن بكر بن 

 ميشم بن تعب ابن دمهان بن نصر بن زهران بن نصر بن األزد وهو شنؤة، ويأيت نسبه عند يشكر بن
  .ذكره يف حرف الشني

  األلف مع الياء

    

 بكسر اهلمزة والياء املثناة من حتت ودال مهملة، بطن من بين مزيقيا من األزد من - بنو أياد - 246
. ران ابن مزيقيا، يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليمالقحطانية، وهم بنو أياد بن سود بن احلجر بن عم

ومنهم أبو السهاد الشاعر، واألياد يف األصل تراب جيعل حول احلوض أو اخلباء يقوي به : قال أبو عبيدة
ومينع عنه ماء املطر، مث جعل علماً على الرجل، وهو مأخوذ من األيد وهو القوة قال اهللا تعاىل والسماء 

  . بقوةبنيناها بأيد أي
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 حي من معد بن عدنان، وهم بنو أياد بن نزار ابن معد، ونزار قد مر ذكره - أيضاً - بنو أياد - 247
: قال ابن الكليب. يف عمود النسب ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف النون مع ذكر ما فيه من اخلالف

  .وكان ألياد أربعة أوالدج وهم زهر ودعمي ومنارة وثعلبة

قال أبو هالل العسكري يف كتابه . بن ساعدة األيادي الذي يضرب به املثل يف البالغةومن بين أياد قس 
وقد روى : قال" وقس أول من أظهر التوحيد مبكة مع ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل"األوائل 

س بن قدم وفد أياد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما فعل ق: عن مروان عن عبد اهللا أنه قال
: ساعدة قالوا هلك يا رسول اهللا فقال كأين أنظر إليه بسوق عكاظ خيطب الناس على مجل أمحر ويقول

أيها الناس امسعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، وار ساج، 
رات، ان يف السماء ومساء ذات أبراج، وجنوم تزهر، وحبار تزخر، وجبال مرساة، وأرض مدحاة، وأار جم

خلرباً، وان يف األرض لعرباً، ما بال الناس يذهبون وال يرجعون، أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا، يقسم 
قس باهللا قسماً ال أمث فيه، إن هللا ديناً هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من 

  : األمر منكراً مث أنشأ يقول

 ائرصالقرون لنا ب من  ينن األوليبالذاه في

 ادرليس لها مص للموت  وارداًا رأيت ملم

  تمضي األكابر واألصاغر  اوهحقومي ن ورأيت

 رابين غوال من الباق  يي إليرجع الماض ال

 ائرصار القوم ص حيث  الةحي ال مان أيقنت

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض هذا الكالم يوم القيامة على قس بن ساعدة فان كان قاله هللا فهو 
  .من أهل اجلنة

ومنهم أيضاً كعب بن أمامة الذي يضرب به املثل يف اجلود، كان معه ماء ومعه رفيق فعطش رفيقه يف 
وكانت ديارهم احلرم مع العدنانية إىل أن : قال يف العرب. الطريق فسقاه املاء الذي كان معه ومات عطشاً

تكاثر بنو إمساعيل وانفردت مضر برئاسة احلرم، خرج بنو أياد إىل العراق وكان هلم يف األكاسرة آثار 
  .مشهورة إىل أن غلبهم سابور ذو األكتاف من ملوك األكاسرة فأبادهم وأفناهم

سبه عند ذكرهم يف حرف الصاد  بطن من صخر من جذام، وبنو صخر يأيت ن- بنو أيوب - 248
  .قال احلمداين ومساكنهم حينئذ من بالد الشام. املهملة

  ما يقال فيهم آل فالن
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  آل مع األلف

  .ومل ينسبهم:  من أحالف ربيعة من عرب الشام، ذكرهم احلمداين- آل أيب الفضل - 249

يت نسبه عند ذكره يف حرف  بطن من األجود من غزية من القحطانية، وغزية يأ- آل أيب احلرم - 250
  .الغني املعجمة ومنازهلم اآلن مع قومهم غزية بربية احلجاز، ذكرهم احلمداين ومل يرفع نسبهم

 بطن من غزية أيضاً ذكرهم يف مسالك األبصار نقالً عن نصري بن جرجيس - آل أيب مالك - 251
  .املسرييف، وغزية يأيت ذكرهم على ما تقدم

اهلمزة وسكون اجليم، بطن من غزية أيضاً، وغزية يأيت ذكرهم على ما تقدم،  بفتح - آل أجود - 252
  .ومنازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز أيضاً

 بطن من جرم، وجرم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم بالدهم مع قومهم جرم - آل أمحد - 253
  .بالد غزة

القحطانية، ومرا يأيت نسبه عند ذكر آل مرا  بطن من آل مرا من طي من - أيضاً - آل أمحد - 254
  .أن أمرة آل مرا يف بيت أمحد املذكور" مسالك األبصار"يف هذا النوع، وقد ذكر يف " من عرب الشام"

 من أحالف آل مرا من عرب الشام ومساكنهم برية الشام، ومنهم مساكنهم برية - آل املغرية - 255
  .احلجاز مما يلي الشام والعراق

  ع الباء الموحدةآل م

 بن خالد احلجازي، بطن من أحالف آل فضل من عرب الشام ومساكنهم برية - آل برجس - 256
  .احلجاز

    

 بفتح الباء وتشديد الدال املهملة املفتوحة، بطن من زبيد من القحطانية، وزبيد يأيت - آل بدل - 257
  .خد من بالد الشامومساكنهم صر: نسبهم عند ذكرهم يف حرف الزاي، قال احلمداين

  .وهم مواىل:  من حلفاء آل فضل من عرب الشام، قال احلمداين- آل بشار - 258

 بطن من آل مرا من عرب الشام، ومرا يأيت نسبه عند ذكره يف آل مرا فيما فيه آل - آل بقوة - 259
جي بن يزيد بن نشل وأمريهم عنوان ابن أيب عزا، وهم بنو أمحد بن حا: مع امليم، قال يف مسالك األبصار

  .بن مرا

  . بطن من خالد احلجاز من أحالف آل فضل عرب الشام- آل بيوث - 260

 بطن من آل مرا من عرب الشام، وقد ذكر صاحب مسالك - آل متي - 261آل مع التاء املثناة 
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  .األبصار أمريهم يف زمانه كان أمسه برجس بن ميكائيل

من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني  من البطنني من غزية - آل متيم - 262
املعجمة، وقد عدهم احلمداين من حلفاء آل فضل من عرب الشام ممن يأتيهم من برية احلجاز، وذكر يف 

مسالك األبصار عن نصري بن برجس املشرقي أن ديارهم أجود الرخيمة والرقي والفردوس ولينة واحلدق، 
  .وف وديار بقاياهم النصيف والكمي واليحمون والالم واملعينةمث قال وآل عمر منهم اخل

  آل مع الجيم

 بطن من زبيد من القحطانية، وزبيد يأيت نسبهم عند ذكرهم يف حرف الزاي، قال - آل جحش - 263
  .احلمداين ومنازهلم صرخد من بالد الشام

 ومل ينسبهم، وعرم يف  بطن من بين خالد من عرب احلجاز، ذكرهم احلمداين- آل جناح - 264
  .حلفاء آل فضل من عرب الشام

 بطن من الطليحيني من ثعلبة طي من القحطانية، وثعلبة يأيت نسبه عند ذكره يف - آل حجاج - 265
  .حرف الثاء املثلثة، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام

قابس أخذاً على طريق بالد  بفتح احلاء وسكون اجليم، بطن من العرب فيما حول - آل حجر - 266
احلديد من بالد املغرب، ذكرهم يف مسالك األبصار ومل ينسبهم يف قبيلة، وذكر أن فيهم عدة أشياخ، 

  .منهم مرغم وذؤيب وغريمها

  . من الطليحيني من ثعلبة طي، وقد سبق ذكرهم ومنازهلم مع قومهم ثعلبة- آل حضاه - 267

ن هلبا سويد من جذام من القحطانية، وهلبا يأيت نسبه عند  بطن من احلميديني م- آل محود - 268
  .ذكره يف حرف اهلاء، ومساكنهم اخلوف من الشرقية من الديار املصرية

  آل مع الدال المهملة

 بضم الدال وفتح العني املهملتني وجيم يف اآلخر، بطن من غزية من القحطانية، - آل دعيج - 269
بات الياء قبل اجليم وحذفها، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف والنسبة إليهم دعجي ودعيجي بإث

  .وكان شيخهم مانع بن سليمان قد وفد إىل الديار املصرية يف سنة ثالث وستمائة: الغني، قال احلمداين

  آل مع الذال المعجمة
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 ولد وهم فرقة من:  بطن من الشعبني من محيس من القحطانية، قال اجلوهري- آل ذي شعبني - 270
حسان بن عمرو بن لوا اليمن، وعرفوا ذا اللقب، ومل أر يف العرب األقدمني من يطلق عليهم آل فالن 

  .سواهم

  آل مع الراء

    

وهم :  بطن من طي من القحطانية، مساكنهم البالد الشامية قال يف مسالك األبصار- آل ربيعة - 271
راح بن شبيب بن مسعود بن حرب بن السكن بن بنو ربيعة بن حازم بن علي بن الفرج بن ذهل بن ج

الربيع بن غلقي ابن حوط بن عمرو بن خالد بن سعيد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن شغل ابن عمرو 
. بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنني بن سالمان بن شغل بن عمرو بن الغوث بن طي

بن حيي بن خالد بن برمك من العباسية بنت املهدي على ما ويقول بنو ربيعة اآلن أنه من ولد جعفر : قال
زعموا أنه كان حيضر مع الرشيد مبجلسه اخلاص، وأنه كلمه يف تزوجيها ليحل له نظرها الجتماعها 

مبجلسه فعقد له عليها بشرط أن ال يطأها فوقعها على غفلة من الرشيد فحملت منه بولد كان ربيعة هذا 
 نسبه هو ربيعة بن سامل بن شبيب بن حازم بن علي بن جعفر بن حيي بن وقولون يف: قال. من نسله

واصلهم إذا نسبوا إليه أشرف هلم ألم : خالد، ويقولون أن نكبة الربامكة إمنا كانت بسبب ذلك، مث قال
من سلسلة بن عنني بن سالمان من طي وهم كرام العرب وأهل البأس والنجدة، والربامكة وأن كانوا 

راماً فإم قوم عجٍم وشتان بني العرب والعجم، وقد شرف اهللا تعاىل العرب إذ بعث منهم حممداً قوماً ك
صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل فيهم كتابه وجعل فيهم اخلالفة وامللك، وابتز م ملك فارس والروم، ومزق 

وكان ربيعة : احلمداينقال . بأسنتهم تاج كسرى وقيصر، وكفى بذلك شرفاً ال يطاول، وفخراً ال يتناول
: هذا قد نشأ يف أيام اتابك زنكي وابنه العادل نور الدين صاحب الشام، ونبغ بني العرب، وولده أربعة

كانت الرئاسة على طي أيام : قال يف العربا. وهم فضل، ومرا، ونابت، ودغفل، ومنهم تفرعت آل ربيعة
 وكلهم ورثوا أرض غسان بالشام وملكهم على :قال. الفاطميني لبين اجلراج، مث صارت ملرا بن ربيعة

ويف آل ربيعة هؤالء : العرب، مث صارت الرئاسة آلل عيسة بن مهنا بن فضل بن ربيعة قال احلمداين
فأول من رأيت منهم حديثة بن فضل وغنام أبو الطاهر على : مجاعة كثرية أعيان هلم مكانة وأة، مث قال

 أيب بكر بن أيوب، مث حضر اجلميع إىل األبواب السلطانية بالديار أيام امللك الكامل حممد بن العادل
املصرية يف سلطنة املعز آبيك التركماين، وهم زامل بن علي بن حديثة، وأخوه أبو بكر بن علي وأمحد بن 
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وهم سادات العرب : حاجي وأوالده وأخواته وعيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة وأوالده وأخوه قال
  : م عند السالطني حرمة كبرية وصيت عظيم إىل رونق يف بيوم ومنازهلمووجوهها، وهل

  مثل النجوم التي يسري بها الساري  ميدهتلق منهم تقل القيت س من

إال ام مع بعد صيتهم قليل عددهم وملا توسم يف مسالك األبصار أن هذا القول غض منهم أنشد : مث قال
  : عليه

 يللها ان الكرام قل فقلت  اديدنيل عأنا قل تعيرنا

  عزيز وجار األكثرين ذليل  ضرنا أنا قليل وجارنا وما

    

مث املشهور من آل ربيعة اآلن ثالثة بطون ،و منهم آل فضل ، و آل مرا ، وآل علي ، وسأيت ذكر كل 
أمر امللك الكامل منهم حديثة بن فضل بن ربيعة مث : منهم يف احلرف الذي يقتضي ذكره ، قال احلمداين

 انتقلت األمارة إىل أقسم بعد ذلك األمر إىل نصفني، نصف ملانع بن حديثة، ونصف لغنام بن الظاهر، مث
أيب بكر بن علي بن حديثة، وعال فيها قدره، وبعد صيته، مث خرجت األمارة عنه إىل عيسى بن مهنا يف 

أيام الظاهر بيربس اآليت ذكره يف الكالم على آل عيسى يف صيغة آل مع العني املهملة وعلم أن هؤالء 
 العطاء، ال سيما عند وفادم إىل األبواب العرب مل يزل هلم عند امللك مزيد الرب واحلياء وجزيل

وقد وفد فراج بن حية على املعز أيبك فأنزله بدار الضيافة وأقام ا أياماً فكان : قال احلمداين. السلطانية
مقدار ما وصل إليه من عني وقماش وإقامة له وملن معه ستة وثالثني ألف دينار، قال واجتمع بالظاهر 

هم فحصل هلم من الضيافة يف املدة اليسرية أكثر من هذا املقدار كل ذلك على مجاعة من آل ربيعة وغري
قال احلمداين هذا واستكثره وأطال فيه . يدي قاله املقر الشهايب بن فضل اهللا يف مسالك األبصار

واستعظمه، فكيف لو عمر إىل زماننا ورأى إليهم إحسان سلطاننا، والعطايا كيف كانت تفيض عليهم 
ن الذهب والعني والدراهم مبئات األلوف واخللع واألطلس باألطرزة املزركشة، وأنواع القماش فيضاً م

املفصل بالسمور والوشق والسنجاب والرباطس واألطرزة املزركشة وامللمع والباهي والساج والعتايب من 
املكرد السكندري وفاخر املقزع واملصوغات اوهرة والذهب وأنواع املزركش لنسائهم والسكر 

واألشربة املختلفة بالقناطري املقنطرة إىل ما ينعم به على أعيام من اجلواري الترك واخليل للنتاج والفحول 
للمهائر مع ما يطلق هلم من األموال اجلمة من الشام ويقطع بامسهم من املدن والبالد وميلك هلم من القرى 

م ولالئذين م والنجدة جباههم من املكافآت والضياع ويعطي علماءهم وجيري عليهم من األقطاعات هل
العالية والشفاعات املقبولة يف استخدام الوظائف وترتيب الرواتب واقطاع اجلند واآلطالق من السجون 
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واملراعاة يف الغيبة واحلضور إىل غري ذلك من جتاوز أمثال الكفاية يف االنزال واملضيف هلم والتباعهم منذ 
 حني عودم إليها مع مواكلة السلطان مدة إقامتهم حبضرته غداًء وعشاء خروجهم من بيوم إىل

  .وإن وجدت لساناً قائالً فقل: والدخول عليهم يف احملافل واخللوات ومالزمته يف أكثر األوقات

  .وهم اآلن يقلعون بتلك الريح ويستفتحون بتلك املفاتيح: مث قال

 وزبيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي كما  بطن من زبيد من القحطانية،- آل رجاء - 272
  .ومنازهلم صرخد من البالد الشامية: قال احلمداين. تقدمت االشارة إليه

ومنازل :  بطن من زبيد أيضاً ، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي قال احلمداين- آل رحال - 273
  .آل رحال رخال هؤالء غوطة دمشق

وفتح الفاء، بطن من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف  بضم الراء - آل رفيع - 274
  .حرف الغني املعجمة، ومنازهلم مع قومهم غزية بربية احلجاز

 بفتح الراء وسكون الواو وقاف يف اآلخر، بطن من غزية أيضاً، ونسبه يأيت حبرف - آل روق - 275
  . احلجازالغني كما تقدم، ومنازهلم مع قومهم غزية يف برية

 بطن من بين مهدي من القحطانية، ومهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، - آل رومي - 276
  .ومنازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام

  آل مع السين المهملة

 بطن من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، - آل سرية - 277
  .ومنازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز

 ذكرهم احلمداين يف عرب برية احلجاز ومل يعزهم إىل قبيلة، وعدهم يف أحالف - آل سلطان - 278
  .آل مرا من عرب الشام

السن، فخذ من آل ربيعة من عرب الشام من القحطانية، وربيعة قد مر نسبه  بضم - آل مسيط - 279
إىل طي يف آل مع الراء املهملة، وقد ذكر املقر الشهايب بن فضل اهللا يف مسالك األبصار أن األمرة كانت 

  .فيهم من صافية بن حجري

يف حرف العني  بطن من األجود من غزية أيضاً، وعزية يأيت نسبه عند ذكره - آل سند - 280
  .املعجمة

 بفتح السني من األجود من غزية أيضاً، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني -آل سنيد - 281
  .املعجمة كما تقدمت االشارة إليه
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 بفتح السني وتشديد الياء، بطن من بين مهدي من القحطانية، ومهدي يأيت نسبه - آل سيار - 282
  .ومنازهلم مع قومهم بالبلقاء من بالد الشامعند ذكره يف حرف امليم، 

  آل مع الشين المعجمة

 بطن من بين مهدي ومهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، ومنازهلم مع - آل شبل - 283
  .قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام

لشام، وقد ذكر يف  بفتح الشني وتشديد امليم، ومنازهلم مع قومهم آل مرا ببالد ا- آل مشا - 284
  .مسالك األبصار أن أمريهم يف زمام كان عمرو بن واصل

 بفتح الشني وسكون امليم، بطن من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند - آل مشرود - 285
  .ذكره يف حرف الغني املعجمة، ومنازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز

  آل مع الصاد المهملة

قال .  بفتح الصاد، بطن من زبيد، وزبيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي-  آل صيفي- 286
  .ومنازهلم صرخد من بالد الشام: احلمداين

  آل مع الظاء المعجمة

 ذكرهم احلمداين يف عرب برية احلجاز وعدهم يف أحالف آل مرا من عرب الشام - آل ظفري - 287
  .ومل ينسبهم يف قبيلة

  ةآل مع العين المهمل

 بطن من آل ربيعة من عرب الشام من القحطانية، وربيعة قد مر نسبه إىل طي يف - آل عامر - 288
الكالم على آل ربيعة يف األلف والالم مع الراء املهملة، ومنازهلم مع قومهم آل ربيعة ببالد الشام، وقد 

  .م مع قومهم يف بادية الشامذكر يف مسالك األبصار أن األمرة فيهم كانت يف بين عامر بن دراج، ومنازهل

 بطن من املنيفق بن عامر بن صعصعة من العدنانية، ديارهم بالبحرين والذي - أيضاً - آل عامر - 289
إم غري عامر املنيفق وغري عامر بن صعصعة، وعدد بطوم فقال ومنهم بنو عقيل : ذكره احلمداين

مطرق، وقد ذكر يف العرب عن إبن سعيد أنه قال والقدميات والنعائم وقنان وقيس ودنقل وحرثان وبنو 
سألت أهل البحرين يف سنة أحدى ومخسني وستمائة حني لقيتهم باملدينة النبوية عن البحرين فقالوا امللك 
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فيها لبين عامر بن عقيل، وبنو عصفور منهم هم أصحاب األحساء وبنو تغلب الذين كانوا يناوئوم يف 
أن آل عامر هؤالء وفدوا على السلطان بالديار : هم، وقد ذكر احلمداينالزمن األول من مجلة رعايا

املصرية يف دولة الظاهر بيربس صحبة مقدمهم حممد بن أمحد بن العقيدي بن سنان بن عقيلة بن شيبان بن 
 قال يف. قدمية بن شبانة بن عامر وعوملوا بأمت األكرام وافيض عليهم سابغ األنعام وحلظوا بعني االعتناء

مث توالت وفادم على األبواب العالية الناصرية واغرقتهم تلك الصدقات بدميها : مسالك األبصار
فاستجلب النائي منها وبرز األمر السلطاين إىل آل فضل بتسهيل الطريق لوفودهم وقصادهم وتأمينهم يف 

املهاري فكان ال يزال الورود والصدور فانثالث عليه مجاعتهم وأخلصت له طاعتهم وأتته بإجالب اخليل و
منهم وفود بعد وفود، وكان مرتهلم جتت دار الضيافة ال يزال يسد تلك الرحاب، ويغص بفنائه تلك 

وكان األمرة فيهم يف أوالد مانع إىل بقية : اهلضاب، خبيام مشدودة خبيام، ورجال بني قعود وقيام، قال
 وملح وانطاع القرعى واللهابة واجلودة ومثالغ امرائهم منهم وكربائهم، مث قال ودارهم األحساء والقطيف

  .وسيأيت ذكر بين عقيل منهم يف حرف العني املهملة

 بطن من األجود من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - آل علي - 290
  .الغني، ومنازهلم مع قومهم غزية بربية احلجاز

    

شام اآلن، وهم بنو علي بن حديثة بن عضية بن فضل،  بطن من آل فضل عرب ال- آل علي - 291
وفضل يأيت نسبه عند ذكر آل فضل يف آل مع الفاء قال املقر الشهايب يف كتابه التعريف وآل علي من آل 

وهم وأن كانوا من ضئضئ آل فضل فقد انفردوا منهم واعتزلوهم حىت : قال يف مسالك األبصار. فضل
: قال. مرة فيهم كانت لرملة بن مجار ابن حممد بن أيب بكر بن عليصاروا طائفة أخرى، وذكر أن األ

وقد كان جده أمرياً مث أبوه، وقلد امللك األشرف خليل بن قالوون جده حممد بن أيب بكر أمرة آل فضل 
وملا : حني أمسك مهنا بن عيسى مث تقلدها من امللك الناصر أخوه حني طرد منها واخوته وسائر أهله قال

ة كان حدث السن فحسده أعمامه بن حممد بن أيب بكر فقدموا على السلطان بنقامهم وتراموا أمر رمل
على خواصه وامرائه وذوي الوظائف فلم جيبهم السلطان ومل يدم منه فرجعوا من غري قصد نالوه إىل أن 

وال مجة ونعمة صار سيد قومه وفريد زمانه، وفرقد دهره، واملسود يف عشريته، وكان له أخوة عظام يف أم
وديارهم مرج دمشق وغوطتها بني اخوم آل فضل وأعمامهم : غزيرة، ومكانة يف الدولة العالية، مث قال

  .آل مرا، ومنتاهم إىل احلوف واحلبابنة إىل تيما إىل الربادع

 بطن من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة - آل عمرو - 292
  .ازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجازومن
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 بطن من ثعلبة طي من القحطانية، وثعلبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء - آل عمران - 293
  .املثلثة، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة مشارق الديار املصرية ومغارب البالد الشامية

به عند ذكره يف حرف اجليم  بطن من جرم طي من القحطانية، وجرم يأيت نس- آل عوسجة - 294
  .ومنازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة من البالد الشامية

 بطن من آل فضل من عرب الشام، وهم بنو عيسى بن مهنا بن مانع بن جديثة بن - آل عيسى - 295
قال يف . عقبة بن فضل، وفضل يأيت نسبه عند ذكر آل مع الفاء وفيهم األمرة اآلن دون سائر آل فضل

وقد صار آل عيسى هؤالء بيوتا، بيت مهنا بن عيسى، وأمريهم وأمري سائر آل فضل :  األبصارمسالك
أمحد بن مهنا، وبيت فضل بن عيسى، وأمريهم سيف بن فضل، وبيت حارث ابن عيسى، وأمريهم قتادة 

 أوالد حممد بن عيسى وأوالد جديثة بن عيسى وآل هبة بن عيسى فنشأ كذا، وعقب: بن حارث، مث قال

هؤالء آل عيسى يف وقتناهم ملوك الرب ما بعد واقتراب، وسادات الناس وال يصلح إال : ذلك بأن قال
عليهم العرب، قد ضربوا على األرض نطاقاً، وتفرقوا فجاجاً حجازاً وشاماً وعراقاً، أين نزلت خلت 

فها على الرقاب األرض قد رمت افالذها، والسماء قد خر رذاذها ترتج خبيوهلا صهيالً، وحتتج بسيو
صليالً، جتمع قبائل، وتلمع مناصل، وتنبت فنناً، وتثبت فتناً، قد نصبوا مبدرجة الطريق خيامهم، واوقدوا 

  .يف عامل األمساع أعالمهم

    

إن الكرم أعالمهم، وتفازعوا على قرى الضيفان، وسارعوا إىل تقريب اجلفان، قد داروا على البالد سوراً 
معصم كل ر، وعقداً يف جيد كل مدينة، واحاطوا بالرب من مجيع أقطاره، وحالوا حصينة، وسواراً على 

بني الطري احمللق ومطاره، وحفظوه من كل جهاته، وحرسوه من سائر مواقعه وآفاته، وصانوه من كل 
طارق يتطرق، وسارق يتسلك أو يتسرق، فال ينظر إال من شق خيام، ومسر هيام، ومورد كرام وموقد 

معقد مهام، وعقدا زمام وجمال أعمال وآجال زرق أو محام، أو معهد أياد جسام، ومشهد يوم خزام، و
يترعف أنف قناة أو حسام، وتكبري صالة ومكان، ومفزع وأما، وملجأ خائف وملجم جايف، وسجايا 

ملكية، وعطايا برمكية، ومواهب طائية، وووهائب حامتية، وبوادر تبعية، ونوادر مرعية ،وصوارم 
سحب بذيلها الرقاب ، ومكارم يتجلس على آثارها السحب ،ال يطرق هلم غاب ، وال يطرق هلم بذل تن

وعاب ، وال يطرح هلم بيت مضيف ، وال يطيح إال إليهم تابع مشىت ومصيف ، ال خيلو ناديهم عن سيد 
هوف ومسود ، وكرم مقصود ، وشجاع كرمي ، ووقور حليم ، ووفاد آمل ، وقاصد نائل ، وصارخ مل

،وهارب مستجري والج مستجري ، وال ينفك هلم نار قرى وقراع ، ومنازل امىت ومتاع ، يسرح عدد 
الرمل هلم أبل وشاة، ومد البحر ما يريد املريد منهم وما يشاء ، تطل منهم على بيت قد بنيت بأعلى 
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بالديباج ودجبت الرىب ، وبلغت السحاب وعقد عليها اخلبا ، قد اختذت من الشعر األسود ، وتطبت 
بالعسجد ، وفرشت باملفارش الرومية ، والقطائف الكرخية ، ونضدت ا الوسائد ، ونامت حوهلا 

الواليد ، وشدت بوتد السماء اطناا ، فأعدت لطوالع النجوم قباا ، وأرخيت سجفها ، وتزايد ظرافها 
فعت عمداها ، وقر يف األرض وتدها ، ، وشرعت أبواا ، إىل اهلواء ، واستصرخ ا لدفع الألواء ، ور

ويف كالم آخر يطول ذكره استوفيته يف . وطلعت البدور يف أكلتها ، ورتعت الظبأ يف مشارق أهلتها
  .كتاب صبح األعشى يف كتابة األنشا يف الكالم على هؤالء العرب 

 يف قبيلة ، بطن من العرب ، ذكرهم احلمداين يف عرب احلجاز ومل ينسبهم-أضاً -آل عيسى -296
  .وليسوا من آل عيسى املتقدم ذكره يف شيء 

  آل مع الغين المعجمة

 بضم الغني وتشديد الزاي املكسورة، بطن من عرب برية احلجاز، ذكرهم احلمداين - آل غزي - 297
  .يف أحالف آل مرا من عرب الشام ومل ينسبهم يف قبيلة

  آل مع الفاء

رب الشام من القحطانية، وفضل يأيت نسبه عند ذكره يف  بطن من آل فضل من ع- آل فرج - 298
  .الكالم على آل فضل على األثر ومنازهلم صرخد من بالد الشام

 بطن من آل ربيعة من طي من القحطانية، وهم بنو فضل بن ربيعة، وربيعة يأيت - آل فضل - 299
راً آل عيسى، وأمريهم أعلى نسبه عند ذكره يف حرف الراء، وهم عدة بطون أعظمهم شأناً وأرفعهم قد

ومنازل آل فضل هؤالء من : قال يف مسالك األبصار. رتبة عند امللوك وغريهم من سائر أمراء العرب
محص إىل قلعة جعرب إىل الرحبة آخذين على شقي الفرات وأطراف العراق حىت ينتهي حدهم إىل قبيلة 

  : اه كثرية ومناهل مورودة فهم كما قيلوهلم مي: قال. يشرف إىل الوشم آخذين يساراً إىل البصرة

 اركل دمنة آث وعلى  ولها منهل على كل ماء

وينضم إليهم ويدخل فيهم من سائر العرب زغب، واحلريث، وبنو كلب، وبنو أكالب، وآل : مث قال
بشار، وخالد احلجاز، وبنو بقيل بن كرز، وبنو رحيم، وبنو حي، وقمران، والسراحني، ويأتيهم من 

جناح، عرب الربية من يذكر، فمن غزية غالب واجود والبطاوة البطيارة، وساعده، ومن بين خالد آل 
والضبيبات من مياس، واجلبور، والقرشة، والدعم، وآل ميخة، وآل بيوت، والعامرة، والعلجان وفرقة من 
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وال نعرف يف وقتنا هذا إال من : عايد وهم آل يزيد، والدواسر غري من حيالفهم يف بعض األحايني، مث قال
  .يؤثر صحبتهم

  آل مع الميم

طانية، وزبيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي، قال  بطن من زبيد من القح- آل حمسن - 300
  .ومنازهلم صرخد من بالد الشام: احلمداين

ومنازهلم مع .  بطن من جرم طي، وجرم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم- آل حممود - 301
  .قومهم جرم ببالد غزة من الشام

    

انية، وهم بنو مرا بن ربيعة، وربيعة قد مر  بطن من آل ربيعة من القحط- بكسر امليم - آل مرا - 302
وبيت األمرة فيهم يف آل أمحد بن : قال يف مسالك األبصار. نسبه عند ذكره يف الكالم على آل ربيعة

حاجي، وبقيتهم آل منيخر وأمريهم سعيد بن حممد، وآل مني، وأمريهم برجس بن ميكائيل، وآل بقرة، 
مث صارت األمرة يف بيتني من آل : وأمريهم عمرو بن واصل قالوأمريهم علوان بن أيب عزا، وآل مشا، 

محدان بن حاجي، فمن بين جناد بن أمحد قتادة ابن جناد، ومن بين سليمان بن أمحد وسطي بن عمرو بن 
توبة، وذكر أن األمرة كانت مقسومة بني هذين األمريين نصفني وأنه يدخل يف أمرائهم من يذكر وهم 

، وسعيدة، ومدجل، وفرير، وبنو صخر، وزبيد حوران، وهم زبيد صرخد، وبنو حارثة، واحلاص، والم
غين، وبنو أعز، قال ويأتيهم من عرب الربية آل ظفري، واملفارجة، وآل سلطان، وآل غزا، وآل برجس، 
واخلرسان، وآل مغرية، وآل أيب فضل، والزراق، وبنو حسني الشرفا، وبطن، وخثعم، وعدوان، وعرتة، 

آل مرا أبطال أما جيد، ورجال صناديد، وأقبال قل كونوا حجارة أو حديد، ال يعد معهم عنترة و: مث قال
العبسي، وال عرابة األوسي إال أن احلظ، حلظ بين عمهم، مث مما حلظهم ومل تزل بينهم نوب احلرب وهلم 

 وانزف قوة بأسهم يف أكثرها الغلب، وقد كان هلم بأمحد بن حاجي األنفة الشما، مث قتلت بينهم لقتلى،
سفك الدماء، وتشتت كلمتهم بقسمة األمراء، على أم لو مل تقسم لظل بينهم كل يوم قتيل، واحد 

وديارهم من بالد اجلمدور واجلوالن، : جبريرته قبيل، ألباء نفوسهم، وعدم انقياد نظري منهم لنظري، قال
ورمبا طاب :  حبرة كثيب قريب مكة، مث قالإىل الزرقا والصليل، إىل لصري ومشرقا، إىل احلرة املعروفة

هلم الرب، وامتد م املرعى، وإذا اخصب الشتاء وسعوا يف األرض واطالوا عدد األيام والليايل، حىت تعود 
  .مكة املعظمة وراء ظهورهم، ويكاد سهيل يصري شامهم، ويصريون مستقلني بوجوههم إىل الشام

 من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني  بطن من األجود من غزية- آل مسافر 303
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  .املعجمة، ومنازهلم مع قومهم غزية بربية احلجاز

  . من البطنني من غزية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني على ما تقدم- آل مسعود - 304

كالم على آل مرا فيما  بطن من آل ربيعة من القحطانية، وربيعة قد مر نسبه يف ال- آل مسلم - 305
  .قبل ربيعة

  . بطن من خالد احلجاز منعرب الربية، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل- آل منيحة - 306

 بطن من آل مرا من القحطانية، ومرا - بضم امليم وفتح النون وكسر اخلاء املعجمة - آل منيخر - 307
األمرة فيهم كانت يف زمانه :  يف مسالك األبصارقد مر نسبهم يف الكالم على آل مرا فيما قبل، وقد ذكر

  .حملمد بن سعيد

 بطن من األجود من غزية من القحطانية، وغزية قد مر نسبه - بفتح امليم وكسر النون - آل منيع 308
  .ومنازهلم مع قومهم غزية بربية احلجاز: عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، ذكر احلمداين آل مرا فقال

  نآل مع النو

 بطن من خثعم من القحطانية، وخثعم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة، - آل نادر - 309
ويقال أم من معد مث صاروا إىل اليمن، يشري إىل أم من أوالد امنار بن نزار، : ذكرهم احلمداين مث قال

  .وقد سبق اخلالف فيه عند ذكره ومواطنهم بالد احلجاز

  .بطن من بين عوف بن جرم طي، وجرم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم - آل نادر - 310

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف عرب العذار من عرب املسيب بالبطايح من - آل نطاح - 311
وقد كانوا يعين عرب العذار يتمنعون على اخللفاء وامللوك التتار : بالد العراق ومل ينسبهم يف قبيلة، مث قال

  .هم باملاء واملقاصيب واألجملتمنع

  . بطن من خثعم من القحطانية، وخثعم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة- آل نيار - 312

  ما يقال فيه أوالد فالن

  أوالد مع األلف والباء

 بطن من الكعوب من سليم من العدنانية، وفيهم مشيخة الكعوب، وأمارم - أوالد أيب الليل - 313
أم كانوا أربعة أخوة وهم يعقوب، وأمحد، : يقية، ذكره يف العرب، وقد ذكر يف مسالك األبصاربأفر

  .وخالد، وقتيبة
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قال يف .  بطن من العرب بأفريقية، يعادون أوالد أيب الليل امراء الكعوب بأفريقية- أوالد أيب طالب 314
  .وهم قبائل شىت: مسالك األبصار

  أوالد مع األلف والالم

    

 بطن من مهدي من القحطانية، ومهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، - أوالد الطابية - 315
  .ومنازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام

بطن من غزية من العدنانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني - أوالد الكافرة - 316
  .من نصري برجس املشرقي: الاملعجمة، ذكرهم يف مسالك األبصار فق

 بطن من بين غياث بن هلبا تعجه من القحطانبة، وهلبا تعجه يأيت ذكرهم يف - أوالد اهلرمي - 317
  .حرف اهلاء، وديارهم بالد اخلوف باألعمال الشرقية من الديار املصرية

م باخلوف من  بطن من العرب من أحالف بين زيد بن حرام بن جدام، منازهل- أوالد اهلوبرية - 318
  .بالد الشرقية من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم يف قبيلة

  أوالد مع الباء الموحدة

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جدام من القحطانية، وهلبا سويد يأيت - أوالد بريين - 319
  .نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، وبالدهم باحلوف من األعمال الشرقية من الديار املصرية

  أوالد مع الجيم

د بن جدام من  بفتح اجليم وتشديد الواو، بطن من بين راشد بن هلبا سوي- أوالد جوال - 320
القحطانية، وهلبا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء على ما تقدم، ومنازهلم بالقرب من منازل الذين 

  .قبلهم

 بطن من بين نائل ناتل من جدام من القحطانية، مساكنهم باخلوف من الشرقية - أوالد جياش - 321
  .ل حممد من الشرقيةوهم أوالد جياش، وهلم ت: من الديار املصرية، قال احلمداين

  أوالد مع الراء

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جدام من القحطانية، منازهلم من بالد - أوالد راشد - 322
  .الشرقية من الديار املصرية 
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  أوالد مع الزاي

 بزايني معجمتني وعينني مهملتني، بطن من لواثة أما من قيس عيالن، وأما من - أوالد زعازع - 323
الرببر على اخلالف اآليت يف حرف الالم، ومساكنهم يف بالد البهنساوية من الديار املصرية، وفيهم األمرة، 

أن : ثانية، والذي ذكره اجلوهريمث اجلاري على السنة العامة فتح الزاي األوىل وكسر ال: ذكرهم احلمداين
  .زعازع بضم الثانية إسم للريح العاصفة، وكان نقل من هذا الوصف إىل الرجل

  أوالد مع السين المهملة

 بطن من لبيد من سليم من العدنانية، ومنازهلم برقة، ولبيد يأيت نسبه - بالتشديد - أوالد سالم - 324
  .ذلكعند ذكره يف حرف الالم، أوالد سليمان ك

  أوالد مع الصاد المهملة

 بطن من العرب بالدهم مما يلي بشرى من بالد املغرب من اجلهة الغربية فيما بني - أوالد صورة - 325
  .وهم طائفة يسرية: آل حجر والكعوب، ذكرهم صاحب العرب قال

  أوالد مع الغين المعجمة

 من القحطانية، وهلبا سويد يأيت  بطن من بين راشد من هلبا سويد من جدام- أوالد غايل - 326
  .نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، ومنازهلم احلوف من األعمال الشرقية بالديار املصرية 

 بطن من احلميديني من هلبا سويد أيضاً ، وهلبا يأيت نسبه عند ذكره على ماتقدم، - أوالد غامن - 327
  .ومنازهلم كمنازل الذين قبلهم

  أوالد مع الميم

 بطن من صبيح من فزارة منالعدنانية، وصبيح يأيت نسبه عند ذكره يف حرف -أوالد حممد  - 328
  .الصاد املهملة، ومنازهلم ببالد برقة وهم فرق كثرية

 بطن من بين زيد بن حرام من جدام من القحطانية، وزيد يأيت نسبه عند ذكره - أوالد منازل - 329
وكان منهم معبد : من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين مث قاليف حرف الزاي، ومنازهلم اخلوف بالشرقية 

  .بن منازل أمر ببوق وعلم

  أوالد مع النون
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 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جدام من القحطانية، وهلبا سويد يأيت نسبه - أوالد جنية - 330
  .عند ذكره يف حرف اهلاء، ومنازهلم اخلوف بالشرقية من الديار املصرية

 بطن من بين مهدي من جدام من القحطانية، ومهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - البتريات - 331
  .امليم، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة بن مهدي بالبلقاء من بالد الشام

 بطن من الصبيحيني من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، وثعلبة يأيت نسبه عند - البجاجبة - 332
  .ثاء املثلثة، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة مبشارق الديار املصرية، ومغارب البد الشاميةذكره يف حرف ال

 بطن من احلميديني من هلبا السويد من جذام من القحطانية، وهلبا يأيت نسبه عند - الرباجسة - 333
  .ذكره يف حرف اهلاء، ومنازهلم اخلوف بالشرقية من الديار املصرية 

    

  .ن من حنظلة، وحنظلة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة بط- الرباحم - 334

 ببائني موحدتني بينهما راء ثانية يف اآلخر، جيل عظيم من الناس ببالد املغرب، - الرببر - 335
وبعضهم مبصر، وقد اختلف يف نسبهم اختالفاً كثرياً، فذهبت طائفة من النسابني إىل أم من العرب، مث 

:  فقيل أوزاع من اليمن، وقيل من غسان، وغريهم تفرقوا عند سيل العرم، قاله املسعودياختلف يف ذلك

وقيل خلفهم إبرهة ذو املنار أجل تبابعة اليمن حني غزا املغرب، وقيل من ولد لقمان بن محري بن سبا، 
ازلني بفلسطني بعث سرية من بنيه إىل املغرب ليعمروه فرتلوه وتناسلوا فيه، وقيل من خلم وجذام كانوا ن

من الشام إىل أن أحرجهم منها بعض ملوك فارس فلجأوا إىل مصر، فمنعهم ملوكها من نزوهلا فذهبوا إىل 
أم : املغرب فرتلوه، وذهب قوم إىل أم من ولد لقشان بن إبراهيم اخلليل عليه السالم، وذكر احلمداين

م وأنه كان قد ارتكب معصية فطرده أبوه، وقال من ولد برا بن قيدار بن أمساعيل ابن إبراهيم عليه السال
له الربالرب، إذهب يابر، فما أنت بر، وقيل هم من ولد بربر بن مثال بن مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح 
عليه السالم، وقيل من ولد بربر بن كسالجم بن حام بن نوح، وقيل من ولد مثيالً بن ماراب بن عمرو 

بن سام بن نوح، وقيل من ولد قبط بن حام بن نوح، وقيل اخالط من بن عمالق بن الود بن ارم ا
كنعان، والعماليق، وقيل من محري ونصر والقبط، وقيل من ولد جالوت ملك بين اسرائيل، وأنه ملا قتل 

داوود عليه السالم جالوت تفرقوا يف البالد، فلما غزا افريقيس املغرب نقلهم من سواحل الشام وأسكنهم 
اهم الرببر، وقيل أخرجهم داود عليه السالم من الشام فصاروا إىل املغرب، وهم قبائل كثرة، املغرب ومس

وهي على كثرا راجعة إىل أصلني ال خترج عنهما، : وشعوب مجة، وطوائف متفرقة، قال صاحب العرب
 يقول أم ومها الربانس وهم بنو برنس بن بربر، والتتر وهم بنو مادغش األبتر بن بربر، قال وبعضهم

يرجعون إىل سبعة أصول متفرقة وهي أردواجة ومصمودة، وأوروبة، وعجيبة، وكتامة، وصهاجة، 
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وزاد بعضهم ملطة، وهسكورة وكزولة، وسيأيت ذكر مجيع هذه القبائل وما يتفرع منها : واوريغة، مث قال
  .يف مواضعه من حروف املعجم إن شاء اهللا تعاىل

رب، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم إىل قبيلة وعدهم يف عرب اخلزرج من  بطن من الع- الربجان - 336
ومن بالدهم الربيك والنعام، ومها قريبان إىل وادي منبع إذا : عرب برية احلجاز، قال يف مسالك األبصار

حصن مدخله بسور كان امنع بالد اهللا تعاىل، قال وإىل هذا الوادي أزمع تنكر اهلرب حني خاف من 
اصر حممد بن قالوون، قال وعليه طريق ركب األحساء والقطيف من البحرين إىل مكة املشرفة امللك الن

  : وفيهم يقول بعضهم

  وإن بان بالحجاج عنه طريق  هلتوطيني نعاماً وأه لعلك

 بطن من لبيد من سليم من العدنانية، ولبيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، - الربكات - 337
  .وأما مساكنهم مع قومهم ببالد برقة

 بكسر الباء وفتح الشني املعجمة، بطن من لبيد أيضاً، ولبيد يأيت نسبه عند ذكره يف - البشرة - 338
  .حرف الالم، ونازهلم مع قومهم بربقة أيضاً

 بفتح الباء والقاف والعني املهملة، بطن من ثعلبة طي من القحطانية، وثعلبة يأيت نسبه - البقعة - 339
  .عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام

  بطن من تيم بن مرة من قريش من العدنانية، وهم بنو أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه،- البكريون 340

وامسه عبد اهللا وقيل عتيق بن أيب قحافة وامسه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وتيم 
يأيت ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، واسم امه ام اخلري سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب 

 أن حيصر، وناهيك بن سعد بن تيم بن مرة وفضل ايب بكر الصديق وشرفه أشهر من أن يذكر، وأكثر من
  : قول حسان بن ثابت

 أخاك أباك بكر بما فعال فاذكر  تذكرت شجواً من أخي ثقة اذا

 المبعد النبي واوفاها بما ح  اهدلالبرية اتقاها واع خير

  وأول الناس فيهم صدق الرسال  دهالتالي المحمود مشه والثاني

  .وكان له ثالثة بنني أحدهم عبد اهللا وهو أكرب ولده الذكور، وامه قبيلة ومات يف خالفة أبيه

    

الثاين عبد الرمحن وكنيته عبد اهللا أسلم يف هدنة احلديبية وهاجر وكان شجاعاً له مواقف مشهورة يف 
راش بن غنم، ومات اجلاهلية واالسالم، شهد بدراً وفتوح الشام وامه ام رومان بنت احلرث من بين ق
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  .القاضي حمب الدين الطربي يف فضائل العشرة وعقبه كثري: قال. فجأة سنة ثالث ومخسني 

الثالث حممد ويكىن ابا القاسم، وكان من نساك قريش وامه امساء بنت عيسى اخلثعمية والء عثمان بن 
وبني عمرو بن العاص عفان يف خالفته مصر وواله علي أيضاً مصر بعد مرجعه من صفني، فوقع بينه 

حرب انتهى به اىل أن هرب حممد بن أيب بكر فقيل انه وجد محاراً ميتا فدخل يف جوفه فاحرق فيه 
  .فمات، وقيل قتل مث جعل فيه واحرق، وذلك يف سنة مثان وثالثني من اهلجرة، وله عقب أيضاً

كر بعضهم بالفسطاط وبعضهم قلت وبالديار املصرية مجاعة من البكريني من ولد عبد الرمحن بن أيب ب
بناحية دهروط من البهنساوية، وقد خرج منهم مجاعة من العلماء يتمذهبون مبذهيب مالك والشافعي 

  .رضي اهللا عنهما، وكذلك أوالد مجاعة اوالد حممد بن أيب بكر الصديق رضي

 ذكره يف حرف  بطن من بين زيد بن حرام بن جدام، وزيد يأيت نسبه عند- أيضاً - البكريون - 341
  .الزاي، ومساكنهم باخلوف من االعمال الشرقية من الديار املصرية

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم بالد برقة- البالبيش - 342

 بطن من لواثة، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، ومنازل البالرية هئالء - البالرية - 343
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، ومنازهلم كما تقدم ذكره من الديار املصرية، قال البهنساوية، ولواثة 

  .وهلم مسلوط اىل الساقية: احلمداين

  األلف والالم مع التاء المثناة فوق

بن كالب بن قريش من العدنانية، وهم بنو توين بن حبيب بن عبد  بطن من قصي - التونيات - 344
  .العزي بن قصي، وقصي قد تقدم نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف القاف

  األلف والالم مع التاء المثلثة

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن عمرو ابن غوث بن طي مساكنهم - الثعالب - 345
 بطن من جديلة طي من القحطانية، وهم بنو ثعلبة ين - الثعالب - 346 فيهم يف الغرب صعيد مصر ذكر

رومان بن جندب، وبنو ثعلبة بن ذهل بن جزعاء بن ذهل بن رومان، والثالثة مذكورون بأنسام يف 
  .حرف الثاء املثلثة

 وهم بنو ثعلب بن  بطن من بين احلسن السبط بن علي بن أيب طالب من بين هاشم،- الثعالبة - 347
مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اهللا ايب الكرام بن موسى اجلون بن عبد 
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اهللا بن احلسن املصىن ابن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب، واحلسن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 
  .االلف والالم مع احلاء املهملة، ومنازل أرضهم احلجاز

  والالم مع الجيماأللف 

    

 بطن من بين احلسني السبط من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو جعفر الصادق بن - اجلعافرة - 348
حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط، واحلسني يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف 

 عشرية، وهم امري املؤمنني علي بن ايب والالم مع احلاء، وجعفر هذا من االئمة االثىن عشر عند االثىن
طالب، مث ابنه احلسن السبط، مث أخوه احلسني السبط، مث ابنه علي زين العابدين، مث ابنه حممد الباقر، مث 

ابنه جعفر الصادق هذا، مث ابنه موسى الكاظم، مث ابنه علي الرضا، مثابنه حممداجلواد، مث ابنه علي اهلادي ، 
كري، مث ابنه حممد املهدي وهو الثاين عشر، وهم يعتقدون أنه حي وينتظرون خروجه، مث ابنه احلسن العس

وكان له من الولد موسى الكاظم وحممد الديباجة، فاما موسى الكاظم فكان على زي االعراب مايال 
الىالسواد، ومن عقب موسى الكاظم أيضاً سوى من تقدم ذكره، علي الرضى الذي عهد له املأمون 

ة بعده ومات قبل املأمون، ومنهم أيضاً امساعيل االمام الذي تنسب إليه الطائفة االمساعيلية من باخلالف
الشيعة، وهو امساعيل األمام بن جعفر الصادق املقدم ذكره واىل االمساعيليي هؤالء تنسب قالع 

لعبيدريون خلفاء االمساعيلية بأعمال طرابلس من الشام املعروفة بقالع الدعوة، ومن عقب امساعيل هذا ا
مصر قبل الدولة االيوبية، واما حممد الديباجة بن جعفر الصادق فانه بويع له باخلالفة أيام املأمون مبكة 

وجاءت طائفة من بين جعفر الصادق اىل مصر فرتلوا بصعيدها من : املشرفة ومل يتم أمره، قال احلمداين
ل وهلم أيضاً حدود ببالد أخرى بسره، وذكر املقر املتمرغ مبنفلوط إىل أسيوط سلموط غرباً وشرقاً، قا

الشهايب ابن فضل اهللا يف مسالك االبصار ان بوادي بين زيد من بالد الشام فرقة من اجلعافرة، وكذلك 
  .بالقدس الشريف ويف بعض قرى اذرعات قوم يدعون ام من بين جعفر أيضاً

شم من العدنانية وهم بنو جعفر الطيار بن أيب  بطن من الطالبني من بين ها- أيضاً - اجلعافرة - 349
طالب ، يأيت نسبه عند ذكر الطالبني يف االلف والالم مع الطاء ، وهو الذي قطعت يده يوم موته فاخرب 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ان اهللا تعاىل جعل له منهما جناحني يطري ما يف اجلنة ، ولذلك قيل له الطيار ، 
م حممد ، وعبد اهللا ، مسح النيب على رؤوسهم حني جاء نعي أبيهم جعفر سنة مثان وكان له أوالد منه

من اهلجرة ، ودعا هلم وقال أنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ، وكان عبد اهللا هذا يضرب جبوده املثل حىت 
وتزوج حممد يقال أنه مل يبلغ أحد يف اإلسالم مبلغه يف اجلود ، وكان أهل املدينة يتداينون على قدومه ، 
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ومن ولد عبد اهللا : هذا أم كلثو ابنة عمه علي ابن أيب طالب بعد موت عمر بن اخلطاب ، قال يف العرب 
هذا عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر ، أقام بفارس وبويعة له يف الكوفة يف آخر الدولة االموية ، 

لى ذلك أبو مسلم اخلراساين القائ دم بدعوة وأراد بعض سفه بن عباس حتويل الدعوة اليه فلم يوافق ع
  .بين العباس 

 بطن من بين عامر بن صعصعة من العدنانية وهم بنو جعفر بن كالب بن ربيعة بن - اجلعافرة - 350
  .عامر بن صعصعة ، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة ، ذكرهم اجلوهري يف صحاحة 

  .بيح من فزارة منازهلم برقة بطن من ص- اجلماعات - 351

هم من :  بطن من خلم من القحطانية فبما ذكره أبو عبيد يف أنسابه فقال- بفتح اجليم - اجلمار - 352
بين متيم بن أريش بن أراش بن جزيلة من خلم، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، وقال اجلوهري 

بنو احلارث بن كعب، وبنو منري بن عامر، فطفأت مجرات العرب ثالث بنو ضبة بن أد، و: يف صحاحه
منهما مجرتان مجرة ضبة الا حالفت الرباب، ومجرة بين احلارث الا حالفت مذحج، وبقيت مجرة منري 

ويقال اجلمرات عبس، واحلاري، وضبعة، وهم أخوة الم، وذلك ان امرأة : مل تطفأ الا مل حتالف، مث قال
نه خرج من فرجها ثالث مجرات فتزوجها كعب بن عبد املدان رجل من اليمن من اليمن رأت يف املنام أ

فولدت له احلارث بن كعب بن عبد املدان وهم أشراف اليمن، مث تزوجها بغيض بن ريث فولدت له 
  .عبساً وهم فرسان العرب، مث تزوجها أد فولدت له ضبعة فجمرتان يف مصر ومجرة يف اليمن

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، -املعجمة  بالشني - اجلواشنة - 353
  .ومسكنهم احلوف من الشرقية من الديار املصرية

    

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية، مساكنهم بالد برقة- أيضاً - اجلواشنة - 354

نجر بن هندي، ومنازهلم وهم مجاعة س:  بطن من ثعلبة من القحطانية، قال احلمداين- اجلواهرة - 355
  .مع قومهم من ثعلبة مبصر والشام

وهم رؤساء دباب :  بطن من دباب من تة من سليم من العدنانية، قال يف العرب- اجلواري - 356
  .اآلن، ومنازهلم فيما بني طرابلس الغرب وفاس

  األلف والالم مع الحاء المهملة

وهم بنو احلارث بن عمرو ابن متيم، ذكرهم يف العرب  بطن من متيم من العدنانية، - احلبطات - 357
وأشار اليهم اجلوهري يف صحاحه، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، منهم عبادة بن 
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احلصني بن يزيد بن أوس ابن سيف بن عدمي بن جلدة بن نيار بن سعد بن احلارث، وهو امللقب باحلبط 
  .مسي بذلك لعظم بطنه

 بطن من عرب خالد احلجاز، ذكرهم احلمداين يف الربية من احالف آل فضل عرب - احلبور - 358
  .الشام

 بطن من العرب، ذكره احلمداين يف عرب بطائح العراق ومل ينسبهم اىل قبيلة، وقال - احلبور - 359
 واجم القصب، ام يف مشيخة ابن دريق بن سنيس، وأم ممن كان يعصى على اخللفاء لتمنعهم بالغياض

  .مث صاروا أهل مدرة وخالل داره، ال يربحون عنها ورزقهم مقدر عليهم

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم بالد برقة- احلدادرة - 360

 بطن من العرب بسواكن من بالد البجاة، ذكرهم املقر الشهايب ابن فضل اهللا يف - احلدارية - 361
لح الشريف ومل ينسبهم اىل قبيلة، ذكر انه كان هلم شيخ يسمى مسرة بن سالك، كتابه التعريف باملصط

وانه ذو عدد جم وشوكة منكية يغزو احلبشة وامم السودان ويأيت بالنهب وبالسبايا، وله أثر حممود، 
وفعل مأثور، وذكر أنه وفد على السلطان وعقد له لواءاً وشرف بالتشريف وقلد ذلك وكتب اىل والة 

 القبلي عن آخرهم وسائر العربان مبساعدته ومعاضدته والركوب معه للغزو مىت أراد، وكتب له الوجه
  .تقليداً بأمرة عربان القبلة مما يلي قوص ومنشور له مبا يفتحه من البالد

  . بطن من د من القحطانية، وهم بنو احلميس وقد مر ذكرهم- احلرقة - 362

  .هم اجلوهري ومل يرفع نسبهم بطن من متيم، ذكر- احلرمان - 363

 بطن من بين راشد من احلميديني من هلبا سويد من جذام ،واحلميديون يأيت نسبه - احلرافيص - 364
  .عند ذكره يف حرف األلف والالم مع احلاء املهملة، منازهلم اخلوف من بالد الشرقية من الديار املصرية

حطانية، وهم بنو حرموز ابن احلارث بن مالك بن  بطن من شنؤة من األزد من الق- احلراميز - 365
فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن 

  .مالك بن نصر بن األزد

 بطن من جذام من القحطانية، مساكنهم بدمري من بالد غزة، ذكرهم احلمداين - احلريت - 366
  .، وذكر ان كبريهم يف زمانه د بن بدرانام بنو جابر: وقال

:  بطن من زبيد من القحطانية، منازهلم غوطة دمشق، قال يف مسالك االبصار- أيضاً - احلريت - 367

  .وهم مجاعة نوفل الزبيدي

 بطن من العلويني من بين هاشم من العدناينة، وهم بنو احلسن السبط بن أمري - احلسنيون - 368
 أيب طالب كرم اهللا وجهه، وأمري املؤمنني علي يأيت نسبه عند ذكر العلويني يف االلف املؤمنني علي بن
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الكامل بن احلسن املثىن بن احلسن السبط، بويع له . والالم مع العني املهملة منهم املهدي حممد بن عبد اهللا
ء بين العباس، مث كان له باخلالفة مبكة آخر أيام الدولة االموية وحضر بيعته أبو جعفر املنصور ثاين خلفا

شأن مع أيب جعفر املنصور يف خالفته ووقع بينهما مكاتبات وحماورات يطول ذكرها، ومنهم ابراهيم بن 
عبد اهللا اخو حممد املهدي املقدم ذكره، بويع له باخلالفة يف البصرة، ومنهم االدارسة الذين كان منهم 

 ملوك األندلس بعد بين امية، ومنهم بنو سليمان أخي ملوك املغرب االقصى، وكان من بقاياهم بنو محود
ادريس املقدم ذكره الذين كان منهم ملوك تلمسان بعد ادريس املقدم ذكره والذين كانوا امراء مكة أيضاً 

بعد السليمانيني، وبنو قتادة الذين منهم أمراء مكة والينبع اآلن وأودية مكة عامرة منهم، وباقيهم 
  .واملغربمنتشرون يف املشرق 

 بطن من هلبا مالك من القحطانية، مساكنهم باخلوف من الديار املصرية، - أيضاً - احلسنيون - 369
  .وهلبا مالك يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

    

 بطن من العلويني من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو احلسني السبط بن أمري - احلسنيون - 370
لب رضي اهللا عنه، وعلي يأيت نسبه يف الكالم على العلويني يف االلف والالم مع املؤمنني علي بن أب يطا

وليس للحسني عقب اال من أبنه زين العابدين، ومن عقبه العبيديون خلفاء : قال ابن حزم. العني املهملة
الذين منهم مصر قبل الدولة االيوبية، واجلعافرة املنسوبون اىل جعفر الصادق بن حممد الباقر، وبنو مسلم 

أمراء املدينة اآلن، وبنو االخيضر القائمون باليمامة، وبنو صاحل ملوك غانة من بالد السودان، وبنو الرمسي 
أئمة الزيدية باليمن القائمون اىل اآلن وباقيهم منتشر يف أقطار املشرق واملغرب وقد ذكر احلمداين ان 

  .ممنهم مجاعة على القرب من مدينة منفلوط منسوبة اليه

مساكنهم بالدقهلية من :  بطن من بين الصبيب من جذام، ذكرهم احلمداين وقال- احلصينيون - 371
  .الديار املصرية

 بكن من عمر بن اخلطاب، من بين عدي بن كعب أبن مرة من قريش من - احلفصيون - 372
ل بن ادريس بن العدناينة، وهم بنو أيب حفص عمر بن حيىي بن حممد، وانور بن علي بن أمحد بن وال

خالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن وافنت بن حممد بن حنية بن كعب بن حممد بن سامل بن عبد اهللا بن 
ومن أهل : عمرو بن اخلطاب، قال املقر الشهايب ابن فضل اهللا يف كتابه التعريف باملصطلح الشريف

مر وليسوا من بين عمر، ومنهم النسب من ينكر ذلك، فمنهم من جيعلهم من بين عدي ابن كعب رهط ع
من يقول من هنتابة من الرببر وليسوا من قبائل العرب، وأبو حفص هذا أحد أصحاب املهدي بن ثومرت 

القائم ببالد العرب فيما تقدم، وتعرف مجاعته باملوحدين، وقد صار ملك هؤالء املوحدين آخراً يف أيب 
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  .حفص وبنيه، وهلم جرا اىل اآلن

 بطن من كنانة عذرة من القحطانية، قال احلمداين وهم بنو محران، ومنازهلم -  احلمارنة- 373
  .بالدقهلية من الديار املصرية

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، وهلبا سويد يأيت - احلماديون - 374
  .ةنسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، ومسكنهم احلوف من الشرقية من الديار املصري

 بطن من بين درية من لواثة، منازهلم بالبهنساوية، ولواثة يأيت - بالسني املهملة - احلماسنة - 375
  .نسبهم عند ذكره يف حرف الالم

 بطن من بين مهدي من القحطانية، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليم، - احلمالت - 376
  .ومنازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء

 بطن من هلبا سويد من بين زيد بن حرام من جذام من القحطانية، وجذام يأيت -ون  احلميدي- 377
  .نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، ومنازهلم اخلوف من بالد الشرقية من الديار املصرية

  . بطن من ثعلبة طي من القحطانية، ومنازهلم مشاريق مصر مما يلي الشام- احلنابلة 378

العلويني من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو حممد بن احلنفية ولد أمري  بطن من - احلنفيون - 379
املؤمنني علي بن أيب طالب بن عبد املطلب، وعلي كرم اله وجهه يأيت نسبه عند ذكر العلويني يف األلف 

  .والالم مع العني

لة، والعارض  بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف عرب العارض ومل ينسبهم يف قبي- احلنبلية - 380
  .وراء الوشم وهو الذي ينتهي اليه آل فضل اذا توسعوا يف الرب

 بطن من اجلعافرة، من بين جعفر الصادق من العلويني من بين هاشم من العدنانية، قال - احلوتة - 381
ومساكنهم : احلمداين وهم منسوبون اىل جدهم حيدرة بن جعفر، قال ويعرفون ببين أمين أيضاً، مث قال

  .ما بني منفلوط واسيوط، واجلعافرة قد مر ذكرهم يف األلف والالم مع اجليمفي

وهم بنو حيدرة :  بطن من بين زيد من حرام بن جذام من القحطانية، قال احلمداين- احلبانيون - 382
بن معروف بن حبيب بن الوليد بن سويد بن مالك من بطون زيد بن حرام بن جذام، مث قال وهم طائفة 

  .ومساكنهم احلوف من الشرقية من الديار املصرية، وقد يأيت ذكره يف حرف الزايكبرية 

 بطن من ثعلبة طي من القحطانية، وهم ولد حيان بن درما بن ثعلبة، وثعلبة - أيضاً - احلبانيون - 383
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة، منازهلم مع ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام

  ف والالم مع الخاء المعجمةاالل
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 بطن من العرب، عدهم احلمداين يف عرب برية احلجاز من احالف آل مرا من - اخلرسان - 384
  .عرب الشام، ومل ينسبهم اىل قبيلة

    

 بطن من سنبس من القحطانية، مساكنهم الغربية من الديار املصرية وفيهم االمرة - اخلزاعلة - 385
  . ومساكنهم مدينة سخا من العمل املذكوروهي اآلن يف اوالد يوسف

 بطن من قيس غيالن من العدناينة، وهم بنو مالك بن طريف بن حلف بن حمارب بن - اخلضر - 386
  .خصفة بن قيس عيالن، واخلضر لقب عليهم

 بطن من املنيفق بن عامر بن صعصعة من العدنانية واملنيفق - بفتح اخلاء وسكون الالم - اخللط - 387
قال علي بن عبد العزيز اجلرجاين النسابة، . م نسبه يف االلف والالم مع امليم، فيما يقال فيه بنو فالنتقد

  .واخللط اىل اآلن يف عداد جشم يف بالد املغرب: واخللط هم بنوعوف ومعاوية ابنا املنيفق، قال يف العرب

ة ابن عقيل بن كعب بن عامر  بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو ربيع- اخللعا - 388
بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، قال أبو عبيدة مسوا بذلك ألم كانوا ال 

  .يعطون أحداً طاعة يعين فيكونون خالعني طاعة كل واحد

سكنهم  بطن من بين راشد من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، وم- اخلنافيس - 389
  .اخلوف من الديار املصرية، وبنو راشد يأيت نسبهم يف الراء املهملة

  األلف والالم مع الدال المهملة

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء - الدراالت - 390
  .من بالد الشام

  .منازهلم بالد برقة مع قومهم لبيد بطن من لبيد من سليم من العدنانية، و- الدروع - 391

 ويقال هلم الدعاجنة، بطن من بين صخر من جذام من القحطانية، منازهلم ما حول - الدعجيون - 392
  .الكرك من بالد الشام، وصخر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة

حالف آل فضل من  بطن من خالد احلجاز من عرب الربية، ذكرهم احلمداين يف أ- الدعم - 393
  .عرب الشام

 بطن من العرب باليمن، ذكرهم املقر الشهايب ابن فضل اهللا يف التعريف باملصطلح - الدواسر - 394
انه كان يكتب إىل رجال منهم بسب خيل تسمى للسلطان عندهم، وأنه كان يكتب : الشريف وقال

  .إليهم حبسب ما يظهر باالستخبار من مكانه الرجال
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  م مع الراء المهملةاأللف والال

 قال املؤيد صاحب محا يف تارخيه هم حي من طاخبة من الياس - بكسر الراء املهملة - الرباب - 395
أن الرباب مخس قبائل جتمعوا : بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والذي ذكره اجلوهري يف صحاحه

ابن دريد يف كتابه االشتقاق، وهم ضبة، وثور، وعجل، ومتيم، وعدي، وقال . فصاروا يداً واحدة وهم
هم بنو عبد مناف بن أد بن طاخبة، مث قال : وقال صاحب العرب. متيم، وعدي ، وعجل، ومزينه، وضبة

وبالدهم جبوار بين متيم بالدهنا، وتفرقوا بعد ذلك عن : ومن بنيه متيم، وعدي، وثور، ومدحج كذا قال
ك ألم غمسوا أيديهم يف رب وحتالفوا عليه، وقال الدهنا ومل يبق منهم أحد هناك، قيل مسوا بذل

األصمعي مسوا بذلك ألم ترببوا أي جتمعوا، وقال ابن دريد هو مأخوذ من الربابة وهي خرقة جيمع فيها 
القداح وذكر أنه أحسن من األول، قال اجلوهري والنسبة إليهم ريب ألن الواحد منها ربة، والنسبة إىل 

  . رجل يرد إىل واحده، كما يقال يف النسبة إىل مساجد مسجدياجلمع الذي مل يسم به

 لقب على ثالثة بطون من بين متيم من العدناينة، وهم بنو ربيعة بن زيد بن مناه بن - الربائع - 396
متيم، وبنو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة 

  .فوق

 بطن من العرب عدهم احلمداين يف أحالف بن زيد ابن حرام بن جذام منازهلم - الربيعيون - 397
  .باخلوف من بالد الشرقية من الديار املصرية ومل ينسبهم يف قبيلة أيضاً

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف أحالف بين زيد ابن حرام بن جذام ومل - الرداليون - 398
  .مسكنهم مع بين زيد باحلوف من الشرقية من الديار املصريةينسبهم يف قبيلة، و

 بطن من جذمية من جرم طي من القحطانية، وجذمية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - الرفثة - 399
  .اجليم، ومساكنهم مع جرم ببالد غزة

 العرب هم حي من: هم من العرب يقال هلم رفيدة، وقال أبو عبيدة:  قال اجلوهري- الرفيدات - 400
  : من خلم من القحطانية، قال وإليهم يشري النابغة بقوله

  ساق الرفيدات من جوٍش ومن غمم

  . بطن من الصبيحيني من بين زريق بن ثعلبة بن طي من القحطانية، ذكرهم احلمداين- الرمايل - 401

    

 بطن من احلماسنة من كنانة عذرة من القحطانية، ومساكنهم الدقهلية واملرتاحية من - الرواشد - 402
  .الديار املصرية، ذكرهم احلمداين
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  . بطن من لبيد من سليم من العدناينة، منازهلم مع قومهم بين لبيد بربقة- الرواشد - 403

ية، منازهلم مع قومهم بين مهدي ببالد  بطن من بين مهدي من جذام من القحطان- الرومي - 404
  .الشام، ذكرهم احلمداين

  األلف والالم مع الزاي

 بطن من بين أسد بن عبد العزي من قريش من العدنانية، وهم بنو الزبري بن العوام - الزبرييون - 405
 وأمه صفية بن خويلد بن أسد، وأسد تقدم ذكره فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع السني املهملة،

بنت عبد املطلب ابن هاشم عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهو ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهو أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قيل أسلم وهو ابن 

 يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا مخس عشرة سنة، وقيل ابن اثنيت عشرة سنة، وقيل ست عشر سنة، ومل
عليه وسلم يف غزوة غزاها، ويروي أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج فما يدخل بيته منها درمها 

واحداً، يعين أنه كان يتصدق بذلك كله، وناهيك أن فضله حسان بن ثابت على مجيعهم فقال هذه 
  واهللا جيزي وجيزل عن املصطفى =فكم كربٍة ذب الزبري بسيفه: األبيات

 لسباٍق إلى الموت يرف بأبيض  إذا كشفت عن ساقها الحرب حلها

 ليكون الدهر ما دام يذب وليس  هلبمثله فيهم وال كان ق فما

يف حقه بشر قاتل ابن صفية بالنار، فقتل يوم اجلمل بعد انصرافه عن قتال وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
علي نادماً وهو اين سبع وستني سنة، وقيل ست وسبعون، وكان أمسر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية، 

وكان له سبعة أوالد أحدهم عبد اهللا وأمه أمساء ذات : قال القاضي حمب الدين الطربي يف فضائل العشرة
اقني بنت أيب بكر الصديق وأخوه مصعب منها والرباب وغريها أم الباقني من أوالده وهو الذي بويع النط

له باخلالفة يف خالل خالفة بين أمية، والثاين مصعب وأمه أمساء، والثالث عروة وأمه الرباب بنت انيف، 
بين قيس بن ثعلب، وكان فقيها فاضالً، والرابع املنذر، واخلامس عبيدة وأمه زينب بنت بشر من 

والسادس جعفر وأمه زينب أيضاً، والسابع عمر وأمه أم خالد بنت سعيد بن العاص، وذكر أنه عقب 
منهم عبد اهللا ومصعب وعروة واملنذر وعبيد وعمري، وقد ذكر احلمداين أن من عقبه محاعة باألعمال 

و مصلح، وبنو رمضان، وبن مصعب البهنساوية من صعيد مصر، فمن بين عبد اهللا بن الزبري بنو بدر وبن
بن الزبري مجاعة فخر بن راووق، ومن بين عروة بن الزبري بنو غين، مث قال وأكثرهم ذو معاش وأهل 

  .فالحة وزرع وماشية وضرع

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية ومنازهلم برقة- الزرازير - 406
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داين يف أحالف آل مرا من عرب الشام ومل  بطن من عرب برية احلجاز، عدهم احلم- الزراق - 407
  .ينسبهم يف قبيلة

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، مساكنهم باخلوف من - الزرقان - 408
  .الشرقية من الديار املصرية، وهلبا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

علبة طي من القحطانية، منازهلم بأطراف  بطن من الصبيحيني من بين زريق من ث- الزرموت - 409
  .مصر مما يلي الشام، والصبيحيون يأيت ذكرهم يف حرف األلف والالم مع الصاد املهملة

 بطن من اجلعافرة بين جعفر الصادق من أبناء احلسني من العلويني من بين هاشم، - الزيانية - 410
  .منازهلم فيما بني منفلوط وأسيوط سلموط ذكرهم احلمداين

  األلف والالم مع السين المهملة

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم برقة- السبوت - 411

  . بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل ومل ينسبهم يف قبيلة- السراجني - 412

 بطن من جبيلة من أمنار بن أراش من القحطانية، وهم بنو السرو وامسه مالك بن عبقر - السرو - 413
بن أمنار، وأمنار قد مر نسبه يف حرف األلف مع النون فيما يقال فيه بنو فالن من حرف األلف، وهؤالء 

  .السروهم الذين يقدمون إىل مكة املشرفة حجاجاً وفيهم حسن اسالم ورقة أفئدة

 بطن من الصبيحيني من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية مساكنهم مع قومهم - السعايل - 414
  .ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام، والصبيحيون ذكرهم يف حرف األلف والالم مع الصاد

    

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، مساكنهم مع قومهم بين مهدي - السلمان - 415
  .اء من بالد الشام، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليمبالبلق

 بطن من بين احلسن السبط من العلويني من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو - السليمانيون - 416
سليمان بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط، واحلسن قد مر ذكره يف الكالم عن احلسنني يف 

وسليمان هذا هو .  املهملة، كان ملك تلمسان وما معها من بالد املغرب األوسطاأللف والالم مع احلاء
أخو أدريس الذي من ذريته األدارسة ملوك املغرب األقصى اآليت ذكرهم، وكان سليمان املذكور قد فر 

  .إىل املغرب يف أيام بين العباس بعد أخيه أدريس إىل تلمسان وملكها وتفرق بنوه يف ثغور املغرب

 أيضاً بطن من بين احلسن السبط، وهم بنو سليمان ابن داوود بن احلسن املثىن بن - السليمانيون - 417
احلسن السبط، كان هلم ملك مبكة املشرفة بعد نواب بين العباس ا قبل اهلواشم اآليت ذكرهم يف األلف 
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. ه انقرضت دولة السليمانينيوالالم مع اهلاء، وملك معها املدينة ومجع بني احلرمني وبقي حىت مات ومبوت

  .وذلك أن شكراً مل يعقب وسار بقية السليمانيني إىل اليمن فكان هلم به دولة: قال ابن حزم

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء - السماعنة - 418
  .من بالد الشام، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليم

 بطن من الصبيحيني من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، مساكنهم مع - السنديون - 419
  .قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام، وثعلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

  . بطن من لبيد من العدنانية، مساكنهم ببالد برقة- السوامل - 420

فر الصادق من احلسينيني بين احلسني السبط ابن أمري املؤمنني علي  بطن من بين جع- السالطنة - 421
بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، واحلسني قد مر نسبه يف الكالم على احلسينني يف األلف والالم مع احلاء 

: املهملة، قال احلمداين ومساكنهم فيما بني منفلوط وأسيوط من صعيد مصر، ويعرفون بأوالد، قال

وكانت نفوسهم قد مست إىل امللك خصوصاً الشريف حصن :  يف بين ثعلب، قال احلمداينواألمرة فيهم
الدين بن ثعلب، وكان قد انف من أمارة املعز ابنآيبك التركماين أول امللوك التركية، وكان ملك الدولة 

ب له الناصر بن العزيز وأرسل إليه الفايزي الوزير وغريه يف جيوش فلم يظفروا به، وآخر أمره نص
وبالشريف حصن : قلت . الطاهري بيربس حابئل الغدر وصاده بغوائل املكر حىت شنقه باألسكندرية

الدين هذا تعرف دروة الشريف من بالد األمشونيني املعروفة قدمياً بدورة سريام، وهو الذي بىن اجلامع ا 
  .على شاطئ البحر اليوسفي

  األلف والالم مع السين المعجمة

  . بطن من لبيد سليم من العدنانية، منازهلم ببالد برقة-ة  السبل- 422

وهم فرقة من الشعبيني املقدم :  بطن من محري من القحطانية، قال اجلوهري- الشعبانيون - 423
  .ذكرهم، نزلوا بالشام فغلب عليهم هذا اللقب

  . بطن من لبيد سليم من العدنانية، منازهلم برقة- الشراعية - 424

 بطن من خحمري من القحطانية من ولد عمرو بن حسان ابن عمريو احلمريي، قال -يون  الشعب- 425
كان عمرو بن حسان قد نزل هو وولده جبالً باليمن ذا شعبني فنسبوا إليه مث تفرقوا يف البالد : اجلوهري

عداده يف فرتلت فرقة منهم بالكوفة فقيل هلم الشعبيون على األصلن وإليهم ينسب عامر الشعيب وان كان 
مهدان، ونزلت فرقة منهم مصر واملغرب فعرفوا باألشعوب، ونزلت فرقة منهم بالشام فعرفوا بالشعبانيني، 

  .وقد مر ذكرهم قبل
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  . بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مساكنهم برقة - الشعوب - 426

ارب، ومازن، وسلمى،  لقب على عدة قبائل من طاخبة من العدنانية، وهم متيم، وحم- الشعريا - 427
مسوا بذلك ألن الشعريا بنت ضبة بن أد ولدت لبكر بن : قال أبو عبيد. وبكر، أوالد مرا بن أد بن طاخبة
  .مرا فنسب بنوه وبنو أخوته إليها

وهم :  بطن من بين احلسن السبط يالينيع قال يف العرب- بفتح الشني وسكون الكاف - الشكرة - 428
مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اهللا أيب الكرام بنو صرخة بن ادريس بن 

بن موسى اجلون بن عبد اهللا ابن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه 
  .واحلسن قد مر ذكره

  .رقة الشنقة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، ومنازهلم مع قومهم صبيح يف ب- 429

    

 بطن من بين جمربة من جذام من القحطانية، وهم بنو شاكر بن راشد بن عقبة بن - الشواكر - 430
جمرية ، وجمرية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، مساكنهم باخلوف من الشرقية من الديار املصرية، 

ج يف زمن السلطان صالح ومنهم أوالد العجار ادالء احلا: وهلم شنارة بين خصيب قال: قال احلمداين
  .ومنهم محيدة بن راشد بن عقبة: الدين يوسف بن أيوب وهلم جرا إىل اآلن، مث قال

  األلف والالم مع الصاد المهملة

 بطن من غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن مازن بن األزد، واألزد قد -الصرب - 431
ومسو الصرب لصربهم يف : مر نسبه فيما يقال فيه، بنو فالن يف األلف والالم مع الزاي، قال أبو عبيد

  : وفيهم يقول األخطل: احلرب، قال

 رماذا قراه العينة الحش والحزن  فسائل الصبر من غسان إذ حضرت

 بطن من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة باطراف - الصبيحيون - 432
  .مصر ممايلي الشام، وثعلبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

  . بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم برقة- الصرابرات - 433

 بطن من جذمية من جرم طي من القحطانية، وجذمية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - الصمان - 434
  .اجليم

 بطن من بين صخر من جذام من القحطانية، منازهلم بالد الكرك، وبنو صخر يأيت - الصونيون - 435
  .نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة
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  األلف والالم مع الضاد المعجمة

 بطن من بين ذرية من لواثة منازهلم البهنساوية من الديار املصرية وإليهم ينسب كفر -باعنة  الض- 436
  .الضباعنة الصناعس هناك ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم

 بطن من عرب برية احلجاز، ذكر هلم احلمداين يف أحالف آل فضل من عرب - الضبيبات - 437
  .الشام ومل ينسبهم إىل قبيلة

 بطن من سليم من قضاعة من القحطانية، وهم بنو ضجعم بن سعد بن سليم، - الضجاعمة - 438
  .وسليم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة

  األلف والالم مع الطاء المهملة

 بطن من بين عبد املطلب بن هاشم من قريش من العدنانية، وهم بنوأيب طالب، قال - الطالبيون - 439
وامسه عبد مناف، وقال أبو عبد اله احلاكم امسه كنيته، عبد املطلب قد تقدم نسبه يف عمود : سحقابن ا

يف أنسابه وكان له من الولد طالب، : قال أبو عبيد. النسب ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة
ل ابن عبد الرب يف قا. وبه يكىن وال عقب له، وعقيل، وجعفر، وعلي، وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم

وكان أكرب من علي بعشر سنني، وعقيل أكرب من جعفر بعشر سنني، وطالب أكرب من عقيل : االستيعاب
  .بعشر سنني

 بطن من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية وثعلبة يأيت نسبه عند ذكره يف - الطليحيون - 440
  .صر مما يلي الشامحرف الثاء املثلثة، ومنازهلم مع قومهم ثعلبة بأطراف م

  األلف والالم مع الظاء

 فرقة من قريش، وهم بنو عدي بن قصي بن كالب من قريش، مسوا بذلك ألم - الظواهر - 441
كانوا بظواهر احلرم، أما بنو قصي فأم كانوا يسمون قريش البطاح على ما سيأيت ذكره يف الكالم على 

  .قريش يف حرف القاف

من جذمية من جرم طي من القحطانية، وجذمية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف  بطن - العاجلة - 442
  .اجليم، ومنازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة

 بطن من كنانة بن خزمية من العدنانية، وهم بنو عامر ابن كنانة بن خزمية، وكنانة - العامريون - 443
  .افقد مر نسبه يف عمود النسب، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الك

واملشهور منهم مبصر عائد جذام، وباحلجاز : هم كثري من العرب قال:  قال احلمداين- العائد - 444
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عائد ربيعة، وأما عائد قرير فأنه ملا تنافرت ثعلبة وجذام ادعوا يف ثعلبة، وسيأيت الكالم على كل فرقة 
  .منهم يف حرف العني املهملة

ي من القحطانية، منازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة،  بطن من جذمية من جرم ط- العبادلة - 445
  .وجذمية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

    

 بطن من بين عبد املطلب بن هاشم بن العدنانية، وهم بنو العباس بن عبد املطلب، - العباسيون - 446
ل العباس رضي اهللا وعبد املطلب قد مر نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف العني املهملة، وفض

عنه أشهر من أن يذكر، وكان له من الولد تسعة أوالد وهم الفضل وبه يطىن، وعبد اهللا حرب األمة، 
وعبيد اهللا، وقتم، وعبد الرمحن، ومعبد، ومتام، وكبري، واحلارث، والسىت األولون أمهم لبابة بنت احلارث 

وة أشد تباعداً من أربعة من بنيه، عبد اهللا من بين هالل بن عامر بن صعصعة، ويقال ما رؤي قبور أخ
بالطائف، وعبيد اهللا باملدينة، وقتم بسمرقند، ومعبد بأفريقية، واخلالفة باقية يف بنيه إىل ا، انتقلت عن بني 

  : أمية املقدم ذكرهم، يروي أنه ملا امتدح النيب صلى اهللا عليه وسلم باألبيات اليت اوهلا

 ورقحيث يخسف ال مستودٍع   وفيمن قبلها طبت في الظالل

يب النبوة، وبولدك ختتم اخلالفة، فهي باقية فيهم إىل اآلن يف : أن يا عمفأسر إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األمام املستعني باهللا أيب الفضل العباس، ابن االمام املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد بن املعتضد باهللا أيب 

لعباس فكان ذلك الربيع سليمان بن احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد، وهو أول من ويل اخلالفة امسه ا
خصيصة له، ومنقبة امتاز ا على غريه، وحيث وافق جده العباس يف االسم والكنية، بل سبب تسميته 
ذا االسم فيما أخربين به خلد اهللا أيامه وارانيه يف بعض كتب أبيه أن الشيخ بدر الدين البهنسي كان 

م، وهو يقول له سلم على ولدي حممد يعين جماوراً مبكة املشرفة، فرأى العباس بن عبد املطلب يف النو
املتوكل، وقل له إذا ولد له ولد يسيمه العباس، فحضر إىل الديار املصرية، واجتمع باالمام املتوكل ونسي 

أن يذكر له ذلك، وولد له يف خالل ذلك أوالد مساهم بغري هذا األسم، مث تذكر الرؤيا فقصها عليه، 
ان ولدت ذكراً مسيته العباس، فكان ذلك فسماه هذا األسم، : به، فقالوكانت أم العباس حينئذ حامالً 

ومن غرائب االتفاق إين حني أخذت يف تأليف كتايب املسمى بصبح األعشى، يف كتابه األنشا : قلت
وأتيت إىل قسم العهود فأردا أن أخترب القرحية يف إنشاء عهد عن خليفة لوالده، فصرفت الفكر إىل جعل 

ام املتوكل ألبنه العباس املقدم ذكره فأنشأته على امسه يف سنة احدى ومثامنائة، قبل أن يلي ذلك عن األم
  .اخلالفة بنحو عشر سنني، مث أنشأت له بيعة بعد واليته اخلالفة
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 وهم بنو أمية األصغر، وبنو عبد أمية، وبنو نوفل أوالد عبد مشس، وهم - بفتح الباء - العبالت - 447
  . مسوا بذلك ألن اسم أمهم عبلة بنت عبيد من بين غنمثالثة أخوة ألم،

 بطن من احلسينيني بين احلسني السبط بن أمري املؤمنني علي بن أب يطالب، وهم - العبيديون - 448
بنو عبيد اهللا املهدي بن حممد احلبيب بن جعفر املصدق بن حممد مكتوم بن امساعيل األمام بن جعفر 

 علي زين العابدين بن احلسني السبط بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي الصادق بن حممد الباقر ابن
اهللا عنه، وعلي يأيت نسبه عند ذكرالعلويني يف اللف والالم مع العني، على أن هذا النسب قد طعن فيه 

لك طاعنون من النسابة، وقدح فيه مجاعة من مجلة العلماء، واهللا تعاىل أعلم مبا هو احلق، وكان هلم م
  .ببالد املغرب، مث مبصر والشام، واجتمع هلم ملك مصر والشام وافريقية وصقلية

بطن من حجر محري، وهم بنو حجر بن ذي رعني، ومن سعد العشرية، :  قال يف العرب-العتق - 449
م مسوا العتق ألم اجتمعوا لقتلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فظفر : ومن كنانة من خزمية، قال ابن حزم

واعتقهم، وقد سبق يف مقدمة الكتاب أن مجيع قبائل العرب كل قبيلة منهم بنواب واحد، سوى ثالث 
قبائل وهي تنوخ، وغسان، والعتق، ومن العتق زيد بن احلارث العتقي الصحايب من حجر محري، ومنهم 

  .ابن القاسم صاحب األمام مالك، وهو عبد الرمحن بن القاسم

    

 بطن من بين أمية األكرب من قريش من العدنانية، وهم بنو أمري املؤمنني عثمان بن - العثمانيون - 450
عفان بن أيب العاص بن أمية األكرب، وأمية قد مر نسبه فيمن يقال فيه بنو فالن يف اللف مع امليم، وقد 

باري، ويقال لعثمان فرخ احل: مسي بعثمان رجال من العرب قبل أمري املؤمنني عثمان قال اجلوهري
واحلباري ضرب من الطري املعروف وأمري املؤمنني عثمان أحد العشرة الذين قطع هلم رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم باجلنة، وهو أقرب العشرة نسباً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد علي كرم وجهه، 
لذلك لقب بذي النورين، بويع له وتزوج بنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقية، وأم كلثوم بعدها، و

باخلالفة غرة احملرم سنة أربع وعشرين من اهلجرة، ويف أيامه فتحت افريقية، وقربص، وكرمان، 
وخراسان، وأرمينية، وغزا معاوية القسطنيطينية ويف خالفته قتل يزدجرد ملك الفرس، وانقرض ملكهم، 

نة أثنتان ومثانون دفن بأرض كان اشتراها وقتل عثمان لثمان بقني من ذي احلجة مخس وثالثني، وس
وزارها يف البقيع هلا عش كوكب، وقربه مشهور ا يزار، وكان له تسعة أوالد ذكور أحدهم عبد اهللا 

الثاين . األصغر أمه رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات صغرياً نقره ديك يف عينه فمرض فمات
الرابع أبان . الثالث عمر وهو أسنهم وبه كان يكىن على الراجح. غزوانعبد اهللا األكرب وأمه فاختة بنت 

السادس عمرون، وأم عمرو وخالد وأبان وعمرو . اخلامس خالد. شهد اجلمل مع عائشة رضي اهللا عنهما
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التاسع عبد . الثامن الوليد وأمه فاطمة أيضاً. السابع سعيد وأمه فاطمة بنت الوليد. بنت جندب من األزد
 وأمه أم البنني بنت عنيسة مات غالماً، وقد ذكر القاضي حمب الدين الطربي يف فضائل العشرة امللك

أن خالداً وعمراً ال عقب : العقب منهم ألثنني عمرو وهو أشهرهم عقبا، وأبان وهو كثري العقب، وقال
  .هلما وقد مضى القول على بين أبان منهم، وان العثمانني رهط

ومن بين أبان مجاعة بتندة وما يليها من األمشونيني : قال احلمداين.  له هذا الكتاباملقر اجلمايل املوضوع
  .من الديار املصرية

 بطن من هلبا سويد من جذام من القحطانية، مساكنهم باخلوف من الشرقية من -العطويون - 451
  .الديار املصرية

ية، منازهلم مع قومهم بين صخر  بطن من بين صخر من جذام من القحطان- أيضاً - العطويون - 452
  .ببالد الكرك

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من - العفري - 453
  .بالد الشام

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو العفي وامسه منقذ بن احلارث بن - العفاة - 454
وس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن عبد اهللا بن مالك بن فهم بن غنم بن د

  .مالك بن نصر وهو شنؤة ابن األزد، واألزد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الزاي

 اسم لبطون من بين يربوع بن حنظلة من العدنانية بنو كايب وغذانة والعنرب أبناء - العقد - 455
  .ع يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املثناة حتتيربوع، والريبو

 بطن من عرب برية احلجاز بأرض الربك والنعام، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم يف - العقفان - 456
  .قبيلة

  . بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، منازهلم مع قومهم ببالد برقة- العقيبات - 457

ن حرام بن جذام من القحطانية، وهم بنو عقيل بن مرة بن  بطن من بين زيد ب-العقيليون - 458
موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد من بين زيد املقدم ذكره، وزيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي 

  .ومنازهلم اخلوف من بالد الشرقية من الديار املصرية

 منازهلم مع قومهم ثعلبة  بطن من زريق من ثعلبة طي من القحطانية،- أيضاً - العقيليون - 459
  .باطراف مصر ممايلي الشام

 بطن من خالد احلجاز من عرب الربية، ذكرهم احلمداين يف أحالف آل فضل من - العلجان - 460
  .عرب الشام
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 بطن من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وأبو - العلويون - 461
 الكالم على الطالبيني يف األلف والالم مع الطاء املهملة، وأم علي فاطمة بنت أسد طالب قد مر نسبه يف

بن هاشم، وكانت قد أسلمت وهاجرت، وهي أول هامشية ولدت هلامشي، وعلي كرم اهللا وجهه أحد 
أول العشرة املقطوع هلم باجلنة، وأحد اخللفاء الراشدين املهديني، بويع له باخلالفة يوم قتل عثمان، وهو 

ومل يك بعده من أبواه هامشيان غري حممد األمني ابن الرشيد من : خليفة كان أبواه هامشيني، قال القضاعي
زبيدة، وقتل لسبع عشرة ليلة خلت رمضان سنة أربعني من اهلجرة ودفن بالكوفة عند مسجد اجلماعة يف 

  .مثان ومخسونقصر األمارة وعمر قربه وعمه ثالث وستون سنة، وقيل سبع ومخسون وقيل 

قال القاضي حمب الدين الطربي يف فضائل العشرة وكان له ثالثة عشر ولداً ذكراً أحدهم احلسن وأمه 
فاطمة بنت الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الثاين احلسني وأمه فاطمة أيضاً، الثالث حممد بن احلنفية 

عمر وأمه محنة بنت حجش، السادس وأمه خولة بنت جعفر من بين حنيفة، الرابع السجاد، اخلامس 
طلحة وأمه محنة أيضاً، السابع حيىي وأمه إميان بنت معاوية، الثامن امساعيل وأمه إميان أيضاً، التاسع 

اسحاق وأمه إميان، العاشر يعقوب وأمه املذكورة، احلادي عشر موسى، الثاين عشر زكريا وأمه أم كلثوم 
د بن احلنيفة، والسجاد، وحيىي، واسحاق، وموسى، والذي ذكره أيضاً، وذكر أن العقب منهم لستة حملم

. القضاعي أم أربعة عشر فيهم العباس، وأن النسل خلمسة احلسن،واحلسني، وأخومها حممد بن احلنفية

قال يف العرب وامنا أخص هؤالء بالذكر ألم الذين قاموا يف أمر طلب اخلالفة وتعصب هلم الشيعة ودعوا 
  .ت، وسيأيت ذكر أعقاب هؤالء يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىلهلم يف اجلها

 بطن من بين زريق من ثعلبة من القحطانية، منازهلم بأطراف الديار املصرية مما يلي - العيميون - 462
  .وكان مقدمهم عمرو بن عسيلة أمر بالبوق والعلم: قال احلمداين. الشام

البائدة، وهم بنو عمليق ويقال عمالق بن الوذ بن أرم بن  قبيلة من العرب العاربة - العمالقة - 463
وتفرقت : سام بن نوح عليه السالم وهم أمة عظيمة يضرب م املثل يف الطول واجلثمان، قال الطربي

منهم أمهم يف البالد فكان منهم أهل املشرق، وأهل عمان، والبحرين، واحلجاز، وكان منهم ملوك 
  .شام وفراعنة مصرالعراق واجلزيرة وجبابرة ال

 بطن من بين عدي ابن كعب بن قريش من - بضم العني املهملة وفتح امليم - العمريون - 464
العدنانية، وهم بنو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن 

وأمه خيثمة بنت هشام املخزومي دراج بن عدي، وعدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، 
وهو أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة، وأحد اخللفاء الراشدين، وكان يلقب بالفاروق ألنه أعلن باإلسالم 
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والناس يومئذ خيفونه ففرق بني احلق والباطل، ويل اخلالفة بعهد من أيب بكر الصديق وبويع له ا يوم 
حت دمشق على يدي أيب عبيدة عامر بن اجلراح، وخالد بن موته، ويف أيامه كان فتوح األمصار ففت

الوليد، وبليسان، وطربية، وقيسارية، وفلسطني، وعسقالن، وبيت املقدس، وبعلبك ومحص، وحلب، 
وقنسرين، وأنطاكية، والرقة، وحوران، واملوصل، واجلزيرة، ونصيبني، وآمد، والرها، والقادسية، وكور 

اوند، واصطخر، واصبهان، وتستر، والسوس، واذربيجان، وبعض أعمال دجلة، واألبلة، واألهواز، و
خراسان، ومصر، واسكندرية، ونطابلس وهي برقة، وطرابلس الغرب، وغزا معاوية الروم حىت بلغ 

عمورية وهو أول من دعي بأمري املؤمنني، وأول من دون الدواوين وأول من أرخ بعام اهلجرة، وأول من 
ي أخر املقام عن ايل موضعه اآلن، وكان ملصقاً بالبيت، وأول من قرر صالة ضرب بالدرة، وهو الذ

التراويح يف اجلماعة، وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه واصدقها أربعني ألف 
درهم فولدت له زيداً وفاطمة، وطعنه أبو لؤلؤة الفارسي غالم املغرية بن شعبة فبقي ثالثاً ومات ألربع 

  .ني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين من اهلجرةبق

    

وكان له تسعة بنني أحدهم عبد اهللا، والثاين عبد : قال القاضي حمب الدين الطربي يف فضائل العشرة
الرمحن األكرب شقيق عبد اهللا، وأمهما زينب بنت مظعون، الثالث زيد األكرب وأمه أم كلثوم بنت علي بن 

 تعاىل عنها، ويقال أنه مات هو وأمه أم كلثوم يف ساعة واحدة، الرابع أيب طالب من فاطمة رضي اهللا
عاصم وأمه أم كليوم مجيلة بنت عاصم بن ثابت، اخلامس زيد األصغر، السادس عبيد اهللا وأمه أم زيد 

األصغر مليكة بنت جرول اخلزاعية السابع عبد الرمحن األوسط وأمه هلية أم ولد، الثامن عبد الرمحن 
 وأمه أم ولد، التاسع عياض وأمه عاتكة بنت زيد، وذكر أن العقب منهم لثالثة عبد اهللا، وعاصم، األصغر

أنه وفد منهم طائفة على الفائز الفاطمي بالديار املصرية يف : وعبيد اهللا، وقد ذكر يف مسالك األبصار
وهو مشس الدولة وزارة الصاحل طاليع بن رزيك يف طائفة من قومهم بين عدي ومقدمهم خلف بن نصر 

أبو علي، ومنهم طائفة من بين كنانة بن خزمية وأم وجدوا من ابن رزيك ما أرىب على األمل وحلوا حمل 
التكرمة عنده على مباينة الرأي وخمالفة املعتمد، مث ذكر أن من بين عمر بن اخلطاب مجاعة بثغر دمياط 

وحنن من : لسمر يف فضائل آل عمر، مث قالوالربلس وأحال يف بسط ذلك على كتابه املشتهر بفواصل ا
  .ولد خلف بن نصر فاقتضى أنه عمري

ومن آل عمر أيضاً اعيان القاهرة ممن اشتهر منهم ذه النسبة حىت صار علما عليه القاضي مشس : قلت
الدين حممد بن العمري عني اعيان كتابه الدست الشريف باالبواب الشريفة، وذكر يف مسالك االبصار 

وادي بين زيد من بالد الشام فرقة من بين عمر، وكذلك بالقدس وعجلون والبلقاء، وممن ينسب اىل ان ب
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  .عمر أيضاً احلفصيون ملوك املوحدين بافريقية من بالد املغرب القائمني مبدينة تونس اىل اآلن

ن العاص  بطن من بين سهم من قريش، وهم بنو عمرو ب- بفتح العني وسكون امليم - العمريون - 465
بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، وسهم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، وهو الذي 

فتح مصر واختطها وبىن اجلامع العتيق، ويقال انه وقف على وضع حمرابه مثانون رجال من الصحابة 
ودور العمريني : طهقال القضاعي يف خط. رضوان اهللا عليهم امجيعن وولده عبد اهللا من مجلة الصحابة

  .حول اجلامع معلومة

 بطن من كنانة بن خزمية، وخزمية قد مر يف عمود النسب ويأيت نسبه عند - أيضاً - العمريون - 466
  .ذكره يف حرف الكاف

 بطن من بين أمية بن عبد مشس، وهم بنو استه من بين أمية األكرب حرب وأيب حرب - العنابس - 467
. رو وأب يعمرو، ومسوا بذلك الن اسم أيب سفيان احدهم عنبسة فغلب عليهموسفيان وأيب سفيان وعم

  .يسمون باالسد أيضاً يريد ان عنبسة من أمساء االسد فاستعمل فيهم باملعىن: قال اجلوهري

 بطن من بين صخر من جذام من القحطانية، وبنو صخر يأيت نسبه عند ذكره يف - العناترة - 468
  .ازهلم مع قومهم بين صخر ببالد الكرك من البالد الشاميةحرف الصاد املهملة، من

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، وبنو مهدي يأيت نسبه عند - أيضاً - العناترة - 469
  .ذكره يف حرف امليم، منازهلم البلقاء من البالد الشامية

 قومهم بربقة، وصبيح يأيت نسبه  بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، مساكنهم مع- العواسى - 470
  .عند ذكره يف حرف الصاد املهملة

 بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم مع قومهم بربقة، ولبيد يأيت نسبه عند - العواكلة - 471
  .ذكره يف حرف الالم

  .قة بطن من لبيد من سليم من العدنانية، منازهلم مع قومهم لبيد ببالد بر- العالونة - 472

  . بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، منازهلم مع قومهم صبيح ببالد برقة- العالوي - 473

  األلف والالم مع الغين المعجمة

 بطن من هلبا سويد من جذام من القحطانية، منازهلم اخلوف من بالد الشرقية من - الغتاورة - 474
  .الديار املصرية

  . فزارة، منازهلم مع قومهم صبيح ببالد برقة بطن من صبيح من- الغشامشة - 475

 بطن من هلبا مالك من جذام من القحطانية، منازهلم اخلوف من بالد الشرقية من - الغوارنة - 476
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وهم أوالد احلسن بن سويد بن زيد بن حرام بن جذام، وهلبا مالك يأيت : الديار املصرية، قال احلمداين
  .نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

 بطن من الصبيحيني من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، مساكنهم باطراف - الغيوث - 477
  .مصر مما يلي الشام

  االلف والالم مع الفاء

    

 الفرع بطن من خثعم من القحطانية، عدهم احلمداين يف عرب احلجاز، وخثعم يأيت نسبه عند - 478
  .ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

 بطن من احلمارسة من كنانة عذرة من كلب من القحطانية، مساكنهم الدقهلية - الفضليون - 479
  .وفزارة كوم الثعالب وما داناها: واملرتاحية من الديار املصرية قال احلمداين

 بطن من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة باطراف مصر - الفوقة - 480
  .ممايلي الشام

 بطن من بين مزدبش من الرببر ذكر احلمداين أن منازهلم برشيد من الديار املصرية، -لفواططة  ا- 481
  .واملشهور م اآلن بلدة تعرف بربكة فوطيطة من عمل البحرية جبوار ارساج على القرب من االسكندرية

  االلف والالم مع القاف

ون بن خزمية ابن مدركة، وخزمية قد تقدم هم بنو الديش بن مليح بن ه:  قال ابو عبيد- القارة - 482
ومسوا بذلك ألن : قال أبو عبيد. نسبه يف عمود النسب، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

  : يعمر الشداخ الليثي أراد أن يفرقهم يف بطون كنانة فقال بعضهم

  فنجفل مثل إجفال الظليم  اروندعونا قارة ال تنف

  .محا الديش وعضل ابناء اهلون بن خزمية: وقال املؤيد صاحب محاة يف تارخيه

  . بطن من خزمية من جرم طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم جرم طي ببالد غزة- القدرة - 483

 بطن من آل عامر عرب البحر من عامر بن صعصعة من العدنانية، وعامر يأيت نسبه - القدميان - 484
  . حرف العني املهملةعند ذكره يف

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو قرط وقريط ابين عبد بن بكر بن - القرطا - 485
  .كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة
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ه معاوية بن عمرو بن  بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو قسلمة وامس- القساملة - 486
مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا ابن زهران بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن بدر 

  .بن نصر بن األزد، ونصر هو شنؤة ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

بين مهدي بالبلقاء  بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم - القطاربة - 487
  .من بالد الشام، وبنو مهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 القمعة بطن من العليميني من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، وبنو زريق يأيت نسبه عند - 488
  .ذكره يف حرف الزاي، مساكنهم مع قومهم ثعلبة باطراف مصر مما يلي الشام

من اخلزرج من االزد من القحطانية، وهم بنو مرضخة وثعلبة ابنا قوقل بن  بطن - القواقل - 489
عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، واخلزرج قد مر نسبه فيما يقال بنو فالن يف االلف والالم مع اخلاء 

  .املعجمة

مبا قيل ر: قال احلمداين .  بالرب الشرقي من صعيد الديار املصرية من االعمال الغوصية- القوسة - 490
ينسبون اىل رجل من ثقيف كان معه : قال احلمداين. القويسة باثبات الباء، بطن من ثقيف من العدنانية

قوم حضر مع بين شاد من بين أمية حني طردوا ووصلوا معهم اىل القصر اخلراب املعروف اآلن بقصر بين 
بة اليهم قوسي بفتح الواو، مث قال والنس: قال. شادي من القوسة ايضاً، فرتلوا به فعرف املكان بالقوسة

  .ودعوم يف بين شاد

  . بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، مساكنهم مع قومهم صبيح بربقة- القيوس - 491

  االلف والالم مع الكاف

 بطن من بين عرب أسد بن خزمية من العدنانية، وأسد مر نسبه فيما يقال فيه بنو - الكاهلية - 492
  .فالن يف االلف مع السني املهملة

 بطن من سليم من العدنانية، مساكنهم افريقية من بالد املغرب منهم أوالد أيب الليل - الكعوب - 493
ار نقال عن الشيخ أيب حيىي املغريب ان مشاخيهم يف زمانه امراء العرب بافريقية، وذكر يف مسالك االبص

  .وهلم أعداء يعرفون بأوالد أيب طالب: مث قال. كانوا اربعة أخوة يعقوب، وامحد، وخالد، وقليبة

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، واحلميديون قد مر - الكعوك - 494
ء املهملة، ومساكنهم مع قومهم هلبا سويد باخلوف من الشرقية من ذكرهم يف االلف والالم مع احلا

  .الديار املصرية

  االلف والالم مع الالم
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 بطن من بين زيد بن حرام بن جذام، مساكنهم باخلوف من الديار املصرية، وزيد - اللبيديون - 495
  .بن حرام يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي

    

كر بن وائل من العدنانية، وهم بنو تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن  بطن من ب- اللهازم - 496
  .وهم حلفاء بين عجل: قال اجلوهري. علي بن بكر، وبكر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

  . بطن من ربيعة من العدناينية، ذكرهم يف حرف الراء املهملة- أيضاً - اهلازم - 497

ن من صبيح من العدنانية، ومنازهلم مع قومهم صبيح بربقة، وصبيح يأيت نسبه عند  بط-اللواحق - 498
  .ذكره يف حرف الصاد املهملة

  األلف والالم مع الميم

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبقاء، - اابرة - 499
  .وبنو مهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من - احملارفة - 500
  .البالد الشامية، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليم

 بطن من الدباب من تة من سليم من العدنانية، بني طرابلس وقابس من بالد املغرب - احملاميد - 501
قال . واجلواري، وذكر الشريف ابو عمر االرداسى ان شيخهم كان عطية بن سعيدجماورون لعرب دباب 

  .وهم رؤساء دباب: يف العرب

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف عرب اخلزرج من بالد الريك والنعام وما معها، - املرابدة - 502
  .ومل ينسبهم يف قبيلة

حطانية، وهم بنو مرشد ومرشيد ابنا سلمة بن  بطن من بين احلارث بن كعب من الق- املراشد - 503
معقل بن كعب بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كعب، واحلارث قد مر نسبه فيما يقال فيه بنو فالن 

  .يف االلف والالم مع الحاء املهملة

 بطن من بين أمية من قريش من العدنانية، وهم بنو مروان بن احلكم ابن العاص بن - املراونة - 504
ية األكرب، وأمية تقدم نسبه عند ذكره فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع امليم، ومروان بن احلكم هذا ام

هو أحد اخللفاء بين أمية ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستكتبه عثمان بنعفان يف 
 ومكة ووثب على اخلالفة بعد ايب ليلى خالفته، وملا صار االمر اىل معاوية واله املدينة مث مجع له بني املدينة

  .معاوية بن يزيد
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  والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا  اأرى فتنةً تغلي مراجله إني

  .واستمر فيها بعده ابنه عبد امللك مث بنو

 بطن من درما من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة باطراف - أيضاً - املراونة - 505
  .مصر ممايلي الشام، ودرما يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة

 بطن من عذرة من كلب من القحطانية، وهم بنو عوف بن بكر بن عوف بن عذرة - املزمم - 506
  .ذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملةبن زيد الالت، وع

  . بطن من عرب احلجاز، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم يف قبيلة- املساعيد - 507

 بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة وصبيح بربقة، - املساورة - 508
  .وصبيح يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة

 بطن من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة باطراف - املساهرة - 509
  .مصر ممايلي الشام، وبنو زريق يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي - أيضاً - املساهرة - 510
  .، وبنو مهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليمبالبقاء من بالد الشام

 بطن من بين زريق من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم ثعلبة باطراف - املشاطية - 511
  .مصر ممايلي الشام، وبنو زريق يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي

نية، منازهلم بالبلقاء، وبنو  بطن من بين مهدي منبين طريف من جذام من القحطا- املصافحة - 512
  .مهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، مساكنهم مع قومهم صبيح بربقة، وصبيح - املطارنة - 513
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة

 فضل من عرب الشام ومل  بطن من خالد احلجاز، عدهم احلمداين يف احالف آل- املطابري - 514
  .ينسبهم يف قبيلة

 بطن من الصبيحيني من بني زريق من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم - املعديون - 515
  .ثعلبة باطراف مصر ممايلي الشام، وبنو زريق يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي

ار املصرية وبرقة، واالمرة فيهم اآلن الوالد  بطن من فزارة، مساكنهم البحرية من الدي- املقادمة - 516
  .التركية من بين قائد بن مقدم، وفزارة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الفاء
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 بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، منازهلم مع قومهم صبيح بربقة، وصبيح يأيت - املواجد - 517
  .نسبه عند ذكره يف حرف الصاد

  . صبيح املقدم ذكرهم منازهلم بربقة بطن من- املواسى - 518

 بطن من لبيد من سليم من القحطانية، منازهلم مع قومهم لبيد بربقة، ولبيد يأيت نسبه - املوالك - 519
  .عند ذكره يف حرف الالم

  االلف والالم مع النون

أيت نسبه عند  بطن من لبيد سليم من العدنانية، منازهلم مع قومهم لبيد برقة، ولبيد ي- النبلة - 520
  .ذكره يف حرف الالم

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، مساكنهم باخلوف من - النحابية - 521
  .الشرقية من الديار املصرية، واحلميديون تقدم ذكرهم يف اللف والالم مع احلاء

ومهم صبيح بربقة، وصبيح يأيت  بطن من صبيح من فزارة من العدنانية، منازهلم مع ق- النخاسة - 522
  .نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة

 بطن من لبيد من القحطانية، مساكنهم مع قومهم لبيد بربقة، ولبيد يأيت ذكرهم يف - الندوة - 523
  .حرف الالم

 بطن من آل عامر عرب البحرين من عامر بن صعصعة، وعامر بن صعصعة يأيت نسبه - النعامي - 524
  .كره يف حرف العني املهملةعند ذ

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف أحالف ثعلبة طي، منازهلم مما يلي مصر ومل - النعيميون - 525
  .ينسبهم يف قبيلة، وثعلبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

ثعلبة باطراف  بطن من الصبيحيني من ثعلبة طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم - النمول - 526
  .مصر ممايلي الشام، والصبيحيون قد مر ذكرهم يف اللف والالم مع الصاد املهملة

 بطن من لبيد من سليم من العدنانية، مساكنهم مع قومهم لبيد بربقة، ولبيد يأيت - النوافلة - 527
  .ذكرهم يف حرف الالم

  األلف والالم مع الهاء

سبط من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو أيب هاشم حممد بن  بطن من بين احلسن ال- اهلواشم - 528
احلسن بن عبد اهللا أيب الكرام بن موسى اجلون بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط، واحلسن قد 
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مر نسبه عند ذكر احلسنيني يف اللف والالم مع اهلاء، وهؤالء هم الذين صارت إليهم إمارة مكة املشرفة 
مانية املقدم ذكرهم يف األلف والالم مع السني املهملة، وذلك أنه ملا مات شكر آخر امرائها من بعد السلي

  .السليمانيني غلب عليها بنو أيب هاشم هؤالء

  األلف والالم مع الياء

 بطن من لواثة، منازهلم باملنوفية من الديار املصرية يقال هلم السوة، ولواثة يأيت نسبه - اليسوت - 529
  .ذكره يف حرف الالمعند 

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء - اليعاقبة - 530
  .من بالد الشام، وبنو مهدي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

  األلف والالم وألف مع الباء الموحدة

ة وجشم وعبشمس ومالك وعوف وهبرية  بطن من بين متيم، وهم بنو احلارث وعواف- األبناء - 531
  .وجندة ورجاء أبناء سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

 بطن من قيس عيالن، وهم بنو ذهل ومتيم ابين طريف بن خلف بن حمارب بن - أيضاً - األبناء - 532
  .خصفة بن قيس عيالن

  . بطن من مضر، وهم بنو حلمة بن مليح بن اهلون ابن خزمية بن مدركة- أيضاً - األبناء - 533

  األلف والالم الف مع التاء المثناة

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو األتب ابن مالك بن كعب بن - األتباب - 534
به عند ذكره يف احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنؤة وسيأيت نس

  .ومنهم أهل بيت الكوفة: قال أبو عبيد. حرف الشني املعجمة

  األلف والالم ألف مع الجيم

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو كعب، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - األجارب - 535
  .رهمومسوا األجارب ألم يعدون الناس بكثرة ش: قال أبو عبيد. التاء املثناة فوق

 بطن من متيم أيضاً، وهم بنو عطارد ودلة وجشم وبرنيق أبناء عوف بن كعب بن -األجذاع - 536
  .سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

 بطن من غزية من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - ويقال اجود - األجود - 537



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  100  

  .غني املعجمةال

 بفتح اهلمزة واجليم مث اهلمزة مكسورة وياء مشددة مضمومة بعدها واو قال - األجيئيون - 538
  .اجلوهري مثال

    

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو أمان بن عمرو ابن ربيعة بن جرول بن ثعلب - األجعيون - 539
ف الطاء املهملة وذلك لقب عليهم، بن عمرو بن الغوث بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حر

وكان المان ولدان مها مالك وقصي، واألجيئيون نسبة إىل أجا على وزن فعل، وهو أحد جبلي طي 
  .واآلخر سلمى

هم من : هم بطن من قريش، وقال املؤيد صاحب محاة يف تارخيه:  قال اجلوهري- األحابيش - 540
لك جببل اسفل مكة امسه حبشي اجتمع عنده بنو املصطلق ومسي بذ: قال اجلوهري. بطون كنانة بن خزمية

وبنو اهلون بن خزمية فحالفوا قريشاً على أم يد واحدة على عدوهم ما سجا ليل ووضح ار وما أرسى 
  .وليسوا من احلبشة كما يتومهه بعضهم: حبشي مكانه فسموا األحابيش، قال صاحب محاة

نانة عذرة من كلب من القحطانية، مساكنهم مع قومهم  بطن من احلمارسة من ك- األحامدة- 541
  .احلمارسة بالدقهلية واملرتاحية منالديار املصرية، واحلمارسة قد مر ذكرهم يف األلف والالم مع اجليم

 بطن من جرم طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة، - أيضاً - األحامدة - 542
  .حرف اجليموجرم يأيت نسبه عند ذكره يف 

 بطن من جبيلة من القحطانية، وهم بنو احطام بن عبلة وجبيلة يأيت نسبه عند ذكره - األحطام - 543
  .يف حرف الباء املوحدة

 بطن من بين يربوع بن حنظلة من العدنانية، وهم بنو ثعلبة وعمرو وصبري واحلارث - األمحال - 544
  .ف الياء املثناة حتتبين يربوع، ويربوع يأيت نسبه عند ذكره يف حر

 أسد وغطفان، وقد تقدم نسب أسد فيما يقال بنو فالن يف اللف مع السني املهملة، - األحالف - 545
  .ومسوا بذلك ألم حتالفوا على التعاضد والتناصر: قال اجلوهري. ويأيت نسب غطفان يف الغني املعجمة

احلجاز، وقد مر يف الكالم فيما يقال  بطن من آل بشار من عرب برية - أيضاً - األحالف - 546
فيهم آل فالن، وأن آل بشار موال وان ديارهم اجلزيرة واألحصن من بالد العجم وحلب، وهم يعدون 

  .يف حلفاء آل فضل من عرب الشام كما ذكره احلمداين

دارم يأيت  بطن من دارم بن متيم من العدنانية، وهم بنو عبد اهللا بن دارم، و- أيضاً - األحالف - 547
نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، وكان لعبد اهللا ابن دارم من الولد عدس، وحرة، وحارثة، 
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ومجيع بنيهم يطلق عليهم األحالف غري بين عدس مسوا بذلك : وربيعة، وجناب، وعبد اهللا، ومالك، قال
  .ألم حتالفوا مجيعاً فصاروا يداً واحدة على عدس

وهم من مجيع أحياء العرب من : قال أبوعبيد.  فرقة من تنوخ من القحطانية-اً  أيض- األحالف - 548
وتنوح يأيت ذكرهم يف حرف التاء املثناة فوق، وقد سبق يف مقدمة الكتاب نقال : قال أبو عبيد. القحطانية

  .فرقةعن ابن حزم أن كل قبيلة بنواب واحد سوى ثالث قبائل، تنوخ، وغسان، والعتق فإم من قبائل مت

 بطن من ثقيف من العدنانية، فثقيف فرقتان، بنو مالك فرقة، واألحالف - أيضاً - األحالف - 549
  .وهم هؤالء فرقة

  األلف والالم وألف مع الخاء المعجمة

 بطن من عرب بقطيا من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين يف عرب مصر ومل - األخارشة - 550
  .ينسبهم يف قبيلة

  . بطنان من العرب، ومها بنو عبس وبنو ذبيان، فيما ذكره اجلوهري-ريتان  األخ- 551

 بطن من هلبا سويد من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم هلبا سويد باخلوف - األخيوة - 552
  .من بالد الشرقية من الديار املصرية، وهلبا يأيت ذكرهم يف حرف اهلاء

  لةاأللف والالم وألف مع الدال المهم

 بطن من بين احلسن السبط أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من بين هاشم من - األدارسة - 553
العدنانية، وهم بنو ادريس بن عبد اهللا بن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن أمري املؤمنني علي بن أيب 

 أنه خاف من اهلادي طالب رضي اهللا تعاىل عنه، كان هلم ملك باملغرب األقصى، وكان السبب يف ذلك
العباسي ففر إىل بالد املغرب فتعصب له متعصبون وملك املغرب األقصى يف سنة ثالث وسبعني ومائة، مث 
ملك بعده أوالده إىل أن غلبهم على ذلك املنصور بن أيب عامر من القحطانية، واستوىل على ما بيدهم من 

  .ذلك مع ما بيده من األندلس

ن بين مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء  بطن م- األدعياء - 554
  .من بالد الشام، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليم

  األلف والالم وألف مع الراء المهملة
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 بطن من تغلب بن وائل من العدنانية، ذكرهم اجلوهري ومل يرفع يف نسبهم، وقال - األراقم - 555
هم بنو جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية واحلارث بين بكر بن حبيب بن عمرو بن متيم بن : أبو عبيدة

  .تغلب، وتغلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

  سين المهملةاأللف والالم مع ال

 بطن من احلميديني من هلبا سويد من جذام من القحطانية، مساكنهم مع جذام - األساورة- 556
  .باخلوف من الشرقية من الديار املصرية، واحلميديني قد تقدم ذكرهم يف األلف والالم واحلاء املهملة

  األلف والالم مع الشين المعجمة

د من القحطانية، وهم بنو أشقر وامسه سعد بن عابد بن مالك  بطن من شنؤة من األز- األشاقر - 557
بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو 

  .شنؤة وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

  .سبهم يف قبيلة بطن من محري من القحطانية، ذكرهم أبو عبيد ومل ين- الشروع - 558

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو األشعر بن أدد بن زيد جيشب بن عريب - األشعريون - 559
ومسي األشعر ألن : قال أبو عبيدة. بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 وكهالن، وتابعه على ذلك أن األشعر ابن سبا أخا حلمري: أمه ولدته وهو أشعر، والذي ذكره اجلوهري
  .املؤيد صاحب محاة يف تارخيه

  األلف والالم مع العين المهملة

 مجيع عيص لقب على أربعة من بين أمية وهم العاص، وأبو العاص، وأبو عيص، - األعياص - 560
  .مسوا بذلك أخذاً من امسائهم، وأمية قد مر نسبه فيما يقال فيه بنو فالن األلف واجليم

  األلف والالم وألف مع الفاء

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو األفروع بن اهلميسع بن محري، ومحري يأيت - األفروع - 561
  .نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

  األلف والالم مع الواو



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  103  

ود بن  بطن من زيد اجلمهور بن محري من القحطانية، وهم بنو مرثد بن زيد بن س- األوزاع - 562
  .درع بن سبأ األصغر بن زيد اجلمهور وزيد اجلمهور يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي

 بطن من زيد اجلمهور وهم بنو جعفر بن عبد الرمحن بن كريب بن عثمان - أيضاً - األوزاع - 563
ادان بن الوضاح بن إبراهيم بن مانع بن عوف بن ترصد بن عامر بن ذي حوال األصغر بن عوسجة بن أر
الشرمخ ذي حول األكرب بن برين بن ذي مغار البطن بن ذي مرايش بن مالك بن زيد بن عوف ابن 

سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن شداد بن زراعة بن سبأ األصغر بن كعب بن زيد اجلمهور املقدم 
  .ذكره

م ينسب وإليه:  بطن من مهدان من القحطانية، وذكرهم اجلوهري وقال- األوزاع أيضاً - 564
  .األوزاعي

 حي من أعصر من قيس عيالن من العدنانية، وهم - بنو باهلة - 565حرف الباء املوحدة مع األلف 
بنو سعدة مناة بن مالك بن أعصر، وأعصر قد مر ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف 

باهلة أم سعد مناة عرفوا ا وهي يعين بين مالك بن أعصر، و: األلف مع العني املهملة، وجعلهم يف العرب
باهلة امرأة من مهدان كانت حتت معن : باهلة بنت صعب بن سعد العشرية من مدحج، وقال اجلوهري

وقوهلم باهلة من أعصر إمنا هو كقوهلم متيم : قال. ابن أعصر بن سعد بن قيس عيالن فنسب ولده إليها
 األسم يف األصل للرجل واملرأة، ومنهم أبو أمامة بنت مر بالتذكري للحي والتأنيث للقبيلة سواء كان

ودخل يف : الباهلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنهم األصمعي راوية العرب قال أبو عبيدة
بين باهلة بنو شيبان، وهم قراص، وبنو زيد وهو حليان، وبنو وائل، وبنو الوارث، وبنو حرب، وبنو هيبة، 

  . أوالد معن بن مالك، ألن معنا خلف على باهلة بعد أبيه فحضنتهم فرفعوا اوبنو قتيبة، وبنو قعنتب

 بطن من خزاعة من بين عمرو بن مزيقياء من األزد من القحطانية، وهم بنو بارق - بنو بارق - 566
بن عدي بن حارثة بن مزيقياء، ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم أم اخلري بنت احلريش 

وإىل : قال اجلوهري. البارقة اليت وردت على معاوية بعد ما كان منها يف حقه يوم صفني فأحسن جائزا
  .بارق ينسب معفر بن محار البارقي الشاعر

    

.  بطن من طاخبة، وهم بنو بار من العدنانية، وهم بنو باسل بن ضبة بن أد بن طاخبة- بنو باسل - 567

باً ألبيه فوقع بأرض الديلم فتزوج بامرأة من الديلم فيقال واهللا أعلم أنه خرج باسل مغاض: قال أبو عبيد
أبو الديلم الذين كان منهم امللوك املستبدون على بين العباس ببغداد، وهم عز الدولة وركن الدولة، 

  .وبنومها، والباسل يف اللغة البطل وهو الشجاع
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  الباء مع الجيم

لعدنانية، وهم بنو جباد بكسر الباء إبن مالك بن غالب بن قطيعة  بطن من عبس من ا- بنو جباد - 568
بن عبس، وعبس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم ربعي بن حراش البجادي، والبجاد 

  .يف أصل اللغة اسم الكساء الغليظ مسي به الرجل

مازن ابن ثعلبة بن سعد بن ذبيان،  بطن من ذبيان من العدنانية، وهم بنو جبالة بن - بنو جبالة - 569
  .وكان له من الولد، أمه، رجل، وجحاش، وناصر. وذبيان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الدال املعجمة

 بفتح الباء والالم وسكون اجليم بينهما، بطن من تة من العدنانية، وهم بنو قصة - بنو جبلة - 570
تة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الباء مع اهلاء، وجبلة أمهم ومازن وفتيان بين مالك من ثعلبة بن تة، و

نسبوا إليها وهي جبلة بنت هناة بن مالك بن فهم األزدي، منهم عمر بن عنبسة، والورد بن خالد 
  .قال اجلوهري والنسبة إليهم بالكسر. الصحايب كان على ميمنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح

وهم بنو عبقرة : قال أبو عبيد. يلة من امنار بن أراش من كهالن من القحطانية قب- بنو جبلة - 571
والغوث وصهيبة وخزمية بنو أمنار بن أراش وامنار قد مر نسبه عند ذكره يف حرف األلف، وجبيلة أمهم 

. هم بنو جبلة بن امنار بن أراش: غلب عليهم امسها وهي جبيلة بنت صعب بن سعد العشرية، قال يف العرب

وكانت بالدهم مع إخوم خثعم يف سروات اليمن واحلجاز إىل تبالة مث افترقوا أيام الفتح اإلسالمي : قال
يف اآلفاق فلم يبق منهم يف مواكنهم إال القليل، ومنهم السرو الذين يقدمون إىل مكة حجاجاً، وقد مر 

ويقال :  املهملة، قال اجلوهريذكرهم يف حرف األلف فيما يقال بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع السني
إم من العدنانية ألن نزار بن سعد بن معد بن عدنان ولد له مضر وربيعة وأياد، وامنار ولد له جبيلة 

وخثعم فصاروا إىل اليمن، بدليل أن جرير بن عبد اهللا البجلي الصحايب نافر رجالً من اليمن إىل األقرع 
  : بن حابس التميمي حكم العرب فقال

  إنك يصرع أخوك تصرع  أقرع بن حابٍس يا أقرع يا

فجعل نفسه له أخ وهو معدي، وقد مر ذكر اخلالف يف بين امنار يف حرف اللف، منهم جرير بن عبد اهللا 
البجلي، وأمحد بن مالك البجلي أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو جرير بن عبد اهللا 

بن أراش، قال ابن بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن خثيم بن قثري وهو مالك بن عبقر بن أمنار 
وكان يقال له يوسف األمة حلسنه قال : جرير بن عبد اهللا سيد قبيلة جبيلة، قال صاحب محاة: إسحاق
  : وفيه قيل

  نعم الفتى وبئست القبيلة  جرير هلكت بجيلة لوال



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  105  

  الباء مع الحاء

اء املثناة فوق، بطن من طي من القحطانية،  بضم الباء وسكون احلاء املهملة وضم الت- بنو حبتر - 572
وهم بنو حبتر بن عتود بن عنرب بن سالمان بن عمرو بن الغوث بن جلهمة بن طي، وطي يأيت نسبه عند 

ذكره يف حرف الطاء املهملة، منهم جاب رإبن ظامل بن حارثة بن عتاب بن أيب حارثة بن جدي 
ة القصري اتمع اخللق، ومنهم أبو عبادة البحتري الشاعر والبحتر يف اللغ: الصحايب، ذكره يف االستيعاب

والشاعر البحتري، وكان يريد . أنا وأبو متام حكيمان: اإلسالمي املشهور اعترف له املتنيب بالتقدم فقال
أن البحتري جيري على عادة العرب يف ترك التكلف يف الشعر واختراع املعاين مما جيري يف خزانة الفكر، 

  .فإما ينتزعان املعاين من كالم احلكماء ويراعيان فيه الصناعات الشعرية اليت أحدثها املتأخرونخبالفهما 

 بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو حبر بن سوادة ابن عمرو بن األزد، ويقال حبر - بنو حبر - 573
  .اعي يف خططهبن عمرو من خلم، ويقال من غسان، نزلوا مصر واختلطوا ا، ذكر ذلك كله القض

    

 فخذ من خلم من القحطانية، منازهلم الرب الشرقي باحلي الكبري من األطفيحية - أيضاً - بنو حبر - 574
وهم بنو سهل، وبنو معطار، وبنو فهم، وبنو مسند، وبنو : من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين مث قال

  .عشري، وبنو سباع

  الباء مع الدال

 من جعفي من سعد العشرية من القحطانية، وهم بنو بد بن سعد بن عمرو بن  بطن- بنو بدا - 575
ذهل بن مران بن جعفي، وحعفي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، منهم اجلراح بن احلصني الذيقال 

  .وعصيت أمري. أكلت متري: له الزبري معاتبا له

نو بدا بن احلارث بن معاوية بن ثور بن  بطن من كندة من القحطانية، وهم ب- أيضاً - بنو بدا - 576
  .مرتع بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 بطن من الزبرييني بن العوام من أسد من العدنانية، مساكنهم بالد األمشونيني من - بنو بدر - 577
لف فيما يقال بلفظ اجلمع يف الديار املصرية، ذكرهم احلمداين، والزبرييون قد مر ذكرهم يف حرف األ

  .األلف والالم مع الزاي

قال .  من فزارة من قيس عيالن، وفزارة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الفاء- أيضاً -بنو بدر - 578
وفيهم كانت رياسة بين فزارة يف اجلاهلية، وكانوا يرأسون مجيع غطفان وتدين هلم قيس : يف العرب

ومهم كان حذيفة بن بدر بن عمر بن حربة حرية بن لوذان بن ثعلبة بن وأخوام بنو ثعلبة بن عدي، 
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عدي ابن فزارة وهو صاحب الفرس املعروفة بالغرباء اليت اجريت مع الفرس املعروف بداحس، وكان 
  .بسببها احلرب املعروف حبرب داحس بني عبس وغطفان على ما هو مذكور يف كتب السري

يت إليها نعتزي وفيها ننتسب، ومنهم جل عرب بالد القليوبية من الديار وبنو بدر هؤالء قبيلتنا ال: قلت
املصرية، وجياورهم فيها بنو عمهم من بين مازن من فزارة، ولكل منها بالد ختصه وال زالت بينهما 

من العداوة والشحناء ولبين بدر منهم الرئاسة والقوة والغلبة وأهل بلدتنا قلقشندة من القليوبية فرقتان فرقة 
  .بين بدر، وفرقة من بين مازن

 بطن من جاسم من العمالقة، وهم بنو بديل بن جاسم ابن عمليق كانت منازهلم - بنو بديل - 579
  .بنجد فيما ذكر يف العرب

  الباء مع الراء

 بطن من بين زيد بن حرام بن جذام، مساكنهم باخلوف من الشرقية من الديار - بنو بردعة - 580
  .مهم جذام، ذكرهم احلمدايناملصرية مع قو

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو برسان بن عمرو بن كعب بن - بنو برسان - 581
الغطريف األصغر بن الغطريف األكرب بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران 

زد، ونصر هو شنؤة وسيأيت نسبه بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األ
  .عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

 بطن من لواثة من الرببر أو من قيس غيالن على اخلالف اآليت يف حرف الالم، - بنو بدلني - 582
: وهي جتمع بني بين زيد وبين روحني،قال: ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، قال احلمداين

  . معها إىل حبري طبنديوهلم اقلوأسنا وما

 بطن من العرب من احالف اخلزاعلة، مساكنهم بأيب املليص من - بضم الباء - بنو بريد - 583
  .الغربية

  الباء مع السين

 بطن من بين دارم من العدنانية، وهم بنو بسة بنت سفيان بن جماشع بن دارم، كانت - بنو بسة - 584
ه فعرفت ابناؤه ا، مث كانت بعده حتت معرض بن خيربي بن حتت احلارث بن سدوس بن دارم فولدت ل

دارم خلق عليها ابن عمه فولدت له فعرفت اوالده ا أيضاً، فبنو بسة يطلقون على بين احلارث ابن 
  .سدوس بن دارم، وعلى معرض بن خيربي بن دارم، ودارم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة
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  الباء مع العين

 بطن من بين زيد بن حرام بن جذام من القحطانية، وهم بنو بعجة بن زيد بن سويد -بنو بعجة  - 585
بن بعجة بفتح الباء واجليم وسكون العني املهملة، وكان لبعجة بن زيد أربعة أوالد وهم هلبا، ومنصور، 

  .ورداد، ونائل ومنازهلم مجيعهم باخلوف من الشرقية من الديار املصرية

 خفر الزويرة منالبالد الشامية، بطن من بين هلبا، ذكرهم احلمداين ومل - أيضاً -عجة  بنو ب- 586
ينسبهم يف هلبا مالك، وال هلبا سويد، والزاهر أم من هلبا بعجة، ألن الظاهر التسمية باسم جدهم، 

  .وباجلملة فيكونون يف جذام ألن اهللباوات الثالث من جذام

: قال ابن سعيد.  من بين هالل بن عام ربن صعصعة من العدنانية بطن- أيضاً - بنو بعجة - 587

  .منازهلم فيما بني مصر وأفريقية

    

 بطن من عذرة بن زيد الالت - بضم الباء وسكون العني وفتح الدال املهملتني - بنو بعدان - 588
ند ذكره يف منالقحطانية، وهم بنو بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت، وزيد الالت يأيت نسبه ع
  .حرف الزاي، ذكرهم ابن الكليب، والبعدان مجع بعيد مثل رغيف ورغفان قاله اجلوهري

  الباء مع الغين

 بطن من - بفتح الباء وكسر الغني املعجمة وياء مثناة من حتت بعدها ضاء معجمة - بنو بغيض - 589
غطفان من قيس غيالن منالعدنانية، وهم بنو بغيض بن ريث بن غطفان، وغطفان يأيت نسبه عند ذكره يف 

  .حرف الغني املعجمة، وكان له من الولد ذبيان، وامنار

  الباء مع الكاف

منهم نوف :  بطن من محري من القحطانية، ذكرهم اجلوهري مث قال- بفتح الباء -و بكال  بن- 590
  .البكايل صاحب علي رضي اهللا عنه، والبكال يف األصل أن خيلط الدقيق بالسويق مث يبس بالسمن وحنوه

  بطن من اشجع من العدنانية، وهم بنو بكر بن اشجع واشجع قد مر نسبه يف حرف- بنو بكر - 591

  .األلف مع الشني املعجمة فيما يقال فيه بنو فالن، منهم بنو فتيان املذكورون يف حرف الفاء

 بطن من النخع من القحطانية، وهم بنو بكر بن عوف من النخع، والنخع - أيضاً - بنو بكر - 592
الذين يقال هلم وهم : قال أبو عبيد. قد مر نسبه يف حرف األلف والالم مع النون فيما يقال فيه بنو فالن

  .ومنهم يزيد بن املكفف، وعلقمة بن قيس: قال. بكر النخع
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 بطن من عذرة بن زيد الالت بن كلب من ابن وائل بن قاسط بن هنب بن - أيضاً - بنو بكر - 593
أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم يف ديار بكر، وربيعة يأيت 

وفيهم العدد والشهرة، وكان له من الولد علي، : قال يف العرب. ره يف حرف الراء املهملةنسبه عند ذك
  .ويشكر، وبدر فدخل بدر يف يشكر، ومنهم األسود بن عمران البكري الصحايب، ذكره يف االستيعاب

  بطن من عذرة بن زيد الالت أيضاً من القحطانية، وهم بنو بكر بن عبد- أيضاً - بنو بكر - 594

  .مناة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت، يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من ضبة من العدنانية، وهم بنو بكر بن سعد بن ضبة، وضبة يأيت نسبه - أيضاً - بنو بكر - 595
  .عند ذكره يف حرف الضاد املعجمة

 بكر القحطانية، وهم بنو بكر بن عامر  بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو- أيضاً - بنو بكر - 596
  .بن عوف بن عذرة بن زيد الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة كما تقدم

 بطن من كنانة بن خزمية من العدنانية، وهم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة، - أيضاً - بنو بكر - 597
كان له من الولد ليث، والديل، وضمرة، وعرتج، بطون وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، و

  .كلهم

 بطن من هوزان من العدنانية، وهم بنو بكر بن هوزان، وهوزان يأيت نسبه - أيضاً - بنو بكر - 598
  .عند ذكره يف حرف اهلاء، كان له من الولد معاوية، وزيد، ومنبه، وسعد

بنو ثعلبة بن عقبة ابن السكون بن اشرس بن  بطن من كندة من القحطانية، وهم - بنو بكر - 599
كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، وبكرة امرأة من بين وائل من العدنانية، وهي بكرة 

بنت وائل أخت بكر بن وائل كانت حتت ثعلبة بن عقبة فولدت له بكرا هذا فعرفت بنوه ا، منهم 
  .مالك بن هبرية كان شريفاً يف قومه

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو بكيل بن جشم بن حاشد بن جشم بن - بنو بكيل - 600
  .خيوان بن نوفل بن مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، والبكيل أن خيلط السمن باالقط

  الباء مع الالم

    

اعة من القحطانية النسبة  بفتح الباء وكسر الالم وياء آخر احلروف، بطن من قض- بنو بلى - 601
اليهم بلوي، وهو بنو بلي بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، 
ومن بلي مجاعة من مشاهري الصحابة، منهم كعب عجرة، وجحدر هجدر بن ديار، ووهد بن رافع، وأبو 
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ومنازهلم اآلن بالدماء وهي ما دون عيون : بردة بن نيار، وجبارة بن زرارة، قال يف مسالك األبصار
قال . القصب إىل أكري فم املضيق، وعليهم درك احلجيج هنالك، ومنهم مجاعة بصعيد الديار املصرية

واتفقوا هم وجهينة فصار لبلي من جسر سوهاي إىل قمولة، : وديارهم امخيم وما حتتها، قال: احلمداين
واملوجود منهم اآلن من أصول بلي يف هذه : إىل عيدان، قالوصار هلا من الشرق من عقبة قار اخلراب 

: قال. البالد بنو عمر وبنو هاشم، وبنو هرم، وبنو سوادة، وبنو حارثة، وبنو أراش، وبنو ناب، وبنو شاد

  .وهم األمراء اآلن، وبنو عجيل بن املريب وهم العجلة وفيهم االمارة أيضاً

انية، ذكرهم احلمداين يف عرب احلجاز، وخثعم يأيت نسبه  بطن من خثعم من القحط-بنو بلوس - 602
  .عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

  الباء مع النون

 بطن من لوي بن غالب، وهم بنو سعد ابن لوي، ولوي تقدم نسبه إىل - بضم الباء - بنو بنانة - 603
أة سعد نسب ولده إليها، آدم يف عمود النسب، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، وبنانة اسم امر

  .ومن هذا احلي ثابت البناين

 بطن من سعد العشرية، وسعد العشرية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني - بنو بندقة - 604
  .هم الذين يقال فيهم حدا حداوراك بندقة، يعين حدا بن مرة: وكان الشرقي يقول: املهملة، قال أبو عبيد

  الباء مع الهاء

605 - تة بن سليم، وسليم يأيت نسبه - بضم الباء -تة  بنو بطن من سليم من العدنانية، وهم بنو 
  .عند ذكره يف حرف السني املهملة، وكان له من الولد احلارث، وثعلبة، وارمؤ القيس، وعوف، ومعاوية

 وهم بنو دلة  بفتح الباء والدال املهملة والالم وسكون اهلاء األوىل، بطن من متيم- بنو دلة - 606
. بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

  .وهم بطن عظيم منهم الزبرقان وامسه احلصني بن بدر بن امرئ القيس بن حلف دلة: قال يف العرب

طن من قضاعة من القحطانية، النسبة إليهم  ب- بفتح الباء وسكون اهلاء وبالراء املهملة - بنو را - 607
كان القياس أن ينسب إليهم راوي بالواو، وهم بنو را بن عمرو بن احلايف بن : رائي، قال اجلوهري

قضاعة وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وكان له من الولد هود، وقاسط، وعبدة، 
ة بنت مر بن أداخت متيم بن مر، ومن را مجاعة من ومراهة، ومبشر، وعدي، بطون كلهم وأمهم تكم

الصحابة، منهم املقداد بن األسود أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واسم أبيه عمرو ألن 
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: األسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري خال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبناه فنسب إليه، ويقال

 را هؤالءإن خالد بن برمك موىل لبين.  

وكانت منازهلم مشايل منازل بلي من الينبع إىل عقبة إيليا، مث جاوز حبر القلزم، منهم خلق : قال يف العرب
كثري وانتشروا ما بني صعيد مصر وبالد احلبشة وكثروا هنام وغلبوا على بالد النوبة وهم حماربون احلبشة 

  .إىل اآلن

بالراء، بطن من تة من العدنانية وهم بنو ر بن امرئ  بفتح الباء وسكون اهلاء و- بنو ر - 608
القيس بن تة، وتة قد تقدم نسبه أيضاً ، ومن بين ر هؤالء مجاعة من الصحابة منهم احلجاج بن 

عالط، والنعمان بن عمرو بن النعمان صاحب راية املسلمني يوم أحد، والبهر يف اللغة الدفع، ويقال رة 
  .إذا دفعه

 بطن من عوف من جذمية من جرم من طي من القحطانية، وعوف بن جذمية يأيت - بنو ي - 609
  .نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، ومنازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة من الشام

  . بطن من محري من القحطانية، ذكرهم ابن الكليب ومل يرفع يف نسبهم- بنو يل - 610

  الباء مع الواو

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو - بفتح الباء وسكون الواو نون يف اآلخر -بنو بوالن  - 611
بوالن وأمسه عصني بن عمرو بن الغوث العون ابن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء 

  .املهملة، منهم الثالثة الذين يقال إم هم الذين وضعوا اخط العريب

    

 خزاعة من األزد من القحطانية، وهم بنو بوي ابن ملكان بن أقصى بن  بطن من- بنو بوى - 612
حارثة بن عمرو بن مزيقياء، ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم غبشا وامسه احلارث بن 

عبد عمرو حجب الكعبة مدةن ومن عقبه ذو الشمالني وامسه عبري عبد عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن 
  . مع النيب صلى اهللا عليه وسلمغسان شهد بدراً

  الباء مع الالم ألف

 بطن من لواثة من الرببر أو من قيس غيالن على اخلالف اآليت ذكره يف حرف الالم، - بنو بالد - 613
وهم فرقتان، فرقة منهم بالبهنساوية، وفرقة باجلربية، فالفرقة اليت : مسكنهم الديار املصرية، قال احلمداين

بنو :  بنو حممد، وبنو علي، وبنو نذار، ونصف بين شهالن، والفرقة اليت تعرف باجلربيةبالبهنساوية،
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ويقال للفرقة األوىل البالدية، : جمذول، وسقارة، وبنو أيب كثري، وبنو اخلالس ونصف بين شهالن قال
  .وللفرقة الثانية جد وخاص

  الباء مع الياء

 القحطانية، وهم بنو بياضة بن عامر بن زريق بن  بطن من اخلزرج من األزد من- بنو بياضة - 614
عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، واخلرزج قد مر نسبه يف حرف األلف فيما يقال 
فيه بنو فالن يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة، منهم زياد بن أسيد الصحايب األنصاري البياضي خرج 

  . مبكة، فأقام عنده حىت هاجر معه فهو مهاجرى انصاريحىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من العرب، مسكنهم بقطيا من مشارق الديار املصرية على الدرب - أيضاً - بنو بياضة - 615
ومل ينسبهم يف قبيلة، منهم حبيب بن زيد بن تيم بن أسيد بن خفاف : الشامي، ذكرهم احلمداين

  .األنصاري البياضي

 بطن من الصرب من غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو بيان بن خمطر من بين - بنو بيان - 616
  : عمر بن مازن بن األزد، وفيهم يقول أبو زيد الطائي هذا البيت

  كيف كان العطاء والتشريف  يانوالكل فاسأل بني ب وذو

 بضم التاء وكسر اجليم وسكون الياء املثناة حتت مث ياء - بنو جتيب - 617حرف التاء املثناة مع اجليم 
موحدة، بطن من كندة وهم بنو اشرس بن شيب بن السكون بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف 

جتيب بنت حرف الكاف، كان له من الولد أشرس، وعدي، وجتيب، هي امهما عرف بنوها ا، وهي 
وجعل يف العرب، جتيب هم عبارة عن بين عدي وبين : بوالن بن سليم بن رها بن مدحج كذا قال أبو عبيد

فهو كان من ولد عدي وبين سعد قيل له جتيب، : سعد ابين أشرس بن شبيب بن السكون، قال القضاعي
القضاعي هلم خطة مبصر، هم بنو جتيب بن كندة فجعل جتيب أبا هلم ال أما، وقد ذكر : وقال اجلوهري

ومن جتيب خديج بن جفنة الذي قتل حممد بن أيب بكر الصديق يوم الدار، واياه عىن الوليد بن عقبة ابنأيب 
  : معيط بقوله

  قتيل التجيبي الذي جاء من مصر  الثٍةد ثعإن خير الناس ب أال

  .ومنهم بنو صمادح اآليت ذكرهم يف الصاد املهملة

  التاء مع الزاي المعجمة
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 بطن من - بفتح التاء وكسر الزاي وسكون الياء املثناة ودال مهملة يف اآلخر - بنو تزيد - 618
اخلزرج من األزد من القحطانية، وهم بنو تزيد بن جشم ابن اخلزرج قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما 

  .يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع اخلاء املعجمة

 بطن من القحطانية، وهم بنو تزيد بن حيدان بن عمرو بن احلايف بن - أيضاً - بنو تزيد - 619
  .قضاعة، وقصاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف كما تقدم

  التاء مع الغين

 بنو تغلب بفتح التاء وكسر الالم، حي من وائل من ربيع من العدنانية، والنسبة إليهم تغليب بفتح - 620
م وسكون الغني املعجمة، وهم بنو تغلب بن وائل، ووائل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الواو، قال الال

  اجلوهري ورمبا قالوا تغلب ابنة وائل بالتأنيث ذهاباً إىل القبيلة، كما قالوا متيم بنت مرة، قال الفرزدق 

 العدو عليك كل مكان ورد  لوال فوارس تغلب ابنة وائٍل

  : وكانت تغلب تسمى الغلبا وأنشد: قال اجلوهري

 بعد مجدهم القديم حديثاً  أورثتني بنو الغلباء مجداً

    

وكانت : حينئذ فتكون النسبة إليهم غلباوي، وكان لتغلب من الولد غنم، واألوس، وعمران، قال يف العرب
تعرف ديارهم هذه بديار ربيعة، وكانت : بالدهم باجلزيرة الفراتية جبهات سنجار، ونصيبني، قال

عمرو ابن كلثوم بن النصرانية غالبة عليهم اورة الروم، ومن بين تغلب هؤالء عمرو بن كلثوم، وهو 
مالك بن عتاب بن سعد بن جشم بن باكر بن جبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، ومن عقبه مالك بن 
طوق الذي تنسب إليه مدينة الرحبة اليت على الفرات فيقال رحبة مالك بن طوق، وهو مالك بن طوق 

  .بن عتاب بن زعفر بن شريح بن عبد اهللا

ن قضاعة من القحطانية، وهم بنو تغلب حلوان بن عمران بن احلايف  بطن م- أيضاً - بنو تغلب -621
  .بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

  التاء مع الكاف

 بطن من محري من القحطانية،وهم بنو تكامل بن غريب ابن حيدان بن زهري بن - بنو تكامل - 622
اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، منهم محيد القائد، ومهو محيد بن 

  .إبراهيم بن منقذ
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  التاء مع الميم

نية، وهم بنو متام بن دعو بن جذمية من جرم طي،  بطن من جذمية طي من القحطا- بنو متام - 623
  .وجذمية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة من بالد الشام

 بطن من كندة منالقحطانية، وهم بنو ارمئ القيس ابن عمرو بن معاوية بن احلارث - بنو متلك - 624
 نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، ومتلك امرأة من مدحج كانت األكرب بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت

  .حتت امرئ القيس املذكور، نسب بنوه إليها، وهي متلك بنت عمرو بن زبيد

 بطن من طاخبة وطاخبة من العدنانية وهم بنو متيم بن مر بن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت - بنو متيم - 625
عنأيب عدمي نقل فسمي : التميم يف اللغة الشديد، قاله اجلوهرينسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، و

وكانت منازهلم بأرض جند : قال يف العرب. به الرجل وكان لتميم من الولد زيد مناة، وعمرو بن احلارث
من هنالك على البصرة واميامة، وامتدت إىل الغري من أرض الكوفة، مث تفرقوا بعد ذلك يف احلواضر، ومل 

ادية، وورث مساكنهم غزية من طي، وخفاجة من بين عقيل بن كعب، ومن بطوم حنظلة، تبق منهم ب
  .وبنو العنرب

 من هذيل، وهذيل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء وكان لتميم هذا من - أيضاً - بنو متيم - 626
  .الولد احلارث، وعوف، ومعاوية

  التاء مع النون

وهم ح : وال تشدد النون، قال: ن مث خاء معجمة، قال اجلوهري بفتح التاء وضم النو- تنوخ - 267
إم من قضاعة، : من اليمن يعين من القحطانية ومل يزد على ذلك، وذكر املؤيد صاحب محاة يف تارخيه

هم ثالث ابطن نزار، واألحالف، وفهمي، مسوا بذلك ألم حلفوا على املقم مبكان : وقال أبو عبيد
وإم تتنخوا على ملك بن ري بن عمرو بن فهيم بن تيم اهللا بنأسد بن وبرة : قام، قالبالشام، والتتنخ امل

ومن الناس من يطلق تنوخ : بن تغلب بن حلوا، وعلى مالك بن فهم عم مالك بن نصر، قال ابن سعيد
يبة إن املعرة من بالد الشام هي صل: على الضجاعمة ودوس الذين تتنخوا بالبحرين، وقد ذكر احلمداين

تنوخ مبعىن أن ا مجعهم املستكثر، وقد تقدم يف مقدمة الكتاب نقال عن ابن حزم أن مجيع وهي تنوخ 
  .والعتق وغسان وإن كل واحدة منهما جمتمعة من عدة بطون

  التاء مع الياء
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  . بطن من ضبة من القحطانية، ذكرهم اجلوهري ومل ينسبهم- بنو تيم - 628

طن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو تيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة،  ب- أيضاً - بنو تيم - 629
  .وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

 بطن من طي من القحطانةي، وهم تيم بن ثعلبة، ذكرهم احلمداين، واجلوهري، ومل - بنو تيم - 630
  .يرفع يف نسبهم

بن كعب، وهم بنو تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن  بطن من قريش من بين مرة - بنو تيم - 631
غالب بن فهر بن مالك بن النظر، وهو قريش ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم أبو بكر 
الصديق وقد سبقت ترمجته يف الكالم على البكريني يف حرف األلف والالم فيما يقال بلفظ اجلمع يف 

طلحة اخلري أحد العشرة وأسحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللف والالم مع الباء املوحدة، ومنهم 
املقطوع هلم باجلنة، وهو طاخبة بن عبيد اهللا بن عمار بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن 

  .مرة، وغريهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم امجعني

    

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو -م  من غري ذكر تي- ويقال بنو األدرم - بنو تيم األدرم - 632
  .تيم بن غال بن فهم بن مالك بن النظر، وهو قريش، واألدرم يف اللغة الناقص الذقن

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية يقال هلم اللهازم وقد مر ذكرهم، وهم بنو تيم - بنو تيم اهللا - 633
بن وائل، وبكر قد مر نسبه يف الباء املوحدة مع اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ا

ومعىن تيم اهللا عبد اهللا من التتيم وهو التعيد يف احلب، يقال تيمه احلب مبعىن : قال اجلوهري. الكاف
  .تعبده، وكان له من الولد احلارث، ومالك، وهالل، وعبد اهللا، وحاطمة، وزمان، وعدي

يلة من ربيعة من العدنانية، وهم بنو تيم اهللا بن النمر بن  بطن من جد- ايضاً - بنو تيم اهللا - 634
قاسط بن هنب بن اقصى بن دعمي بن جديلة، وجديلة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، منهم 

وإمنا الضحيان ألنه كان حيبس لقومه : قال أبو عبيد. الضحيان وامسه عامر بن سعد بن اخلزرج بن تيم اهللا
م، وأخوه عوف بن سعد، ومن ولد عوف هذا ابن القرية املوصوف بالبالغة، وقت الضحى فيقضي بينه

وامسه أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن 
عوف املقدم ذكره، وكان ابن القرية يف زمان احلجاج بن يوسف الثقفي، فقال له يوماً ما الذي تنكر من 

  .قال إنك تكثر الر، وتشري باليد، وتستعني بأما بعد. خطايب

  . بطن من القحطانية من قاسط، ذكرهم اجلوهر يومل يرفع يف نسبهم- بنو تيم اهللا - 635

 بطن من بين النجار من اخلزرج من األزد من القحطانية، - ومعناع عبد الالت - بنو تيم الالت 636
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ر، والنجار قد تقدم نسبه فيما يقال بنو فالن يف اللف والالم مع وهم بنو تيم الالت بن ثعلبة، وهو النجا
  .النون

 بطن من ضبة، ذكرهم اجلوهري، وبنو تيم الالت بن وفيدة بن ثوا بن - أيضاً - بنو تيم الالت - 637
  .كلب، وكلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  حرف الثاء املثلثة 

  الثاء مع الراء المهملة

 بطن من األزد من القحطانية،نزلوا مصر عند الفتح واختلطوا ا، ذكرهم القضاعي -اد  بنو ثر- 638
  .يف خططه

  الثاء مع العين

 بضم الثاء وفتح العني املهملة والم يف اآلخر، بطن من طي من القحطانية، وهم بنو - بنو ثعل - 639
وفيهم : قال أبو عبيد. اء املهملةثعل بن عمر بن الغوث بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الط

البيت والعدد وثعل أخو نبهان، وكان لثعل من الولد سالمان، والثعل يف اللغة خلف صغري زائد يف 
قال . اخالف الناقة ويف ضرع الشاة، مسي الرجل بذلك، وهم بنو ثعل هؤالء معروفون باألجادة يف الرمي

  : واياهم عين امرؤ القيس بقوله: اجلوهري

  مخرج كفيه من ستره  رام من بني تعٍل رب

 بطن من أسد من خزمية من العدنانية، وهم بنو ثعلبة ابن داودان بن أسد، وأسد - بنو ثعلبة - 640
تقدم نسبه يف حرف األلف يف األلف والسني فيما يقال فيه بنو فالن، وكان لثعلبة هذا من الولد احلارث، 

يت الشاعر وهو الكميت وسعد، وامهما سلمة بنت مالك بن د بن ربيعة، ورمبا عرفوا ا، منهم الكم
ابن زيد بن األخنس بن جمالدين ربيعة بن امرئ القيس بن احلارث بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة، 
ومنهم ضرار بنعمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن األزور وهو ضرار بن األزور وامسه مالك بن أد بن 

  .عليه وسلمجذمية بن ربيعة بن مالك أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

 بطن من اخلزرج من األزد من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن عمرو بن - أيضاً - بنو ثعلبة - 641
  .اخلزرج، واخلزرج قد تقدم نسبه يف حرف اللف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع اخلاء املعجمة

عنرب، والعنرب قد مر نسبه يف األلف  بطن من العنرب بن يربوع، وهم بنو ثعلبة بن ال- بنوثعلبة - 642
  .والالم فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع العني املهملة
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 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن - بنوثعلبة - 643
ه من الولد شيبان، وذهل، بكر بن وائل، وبكر قد مر نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، وكان ل

وقيس، واحلارث وأمه الربشا وامسها رقاش بنت احلارث بن عتيك بن غنم بن تغلب، وتيم اهللا وامسه 
عائذ، وامه اجلذما بنت جل بن عدي بن الرباب، ومالك وضبة وأمهما فاطمة بنت طاخبة من تغلب بن 

ضبة من بين عذرة فقالوا ضبة بن عبد وبرة بن أخي كلب بن وبرة، وكان يقال ملالك أيتد، فدخل يف 
  .وهم أشرافهم اليوم: قال أبو عبيد. بكري بن عذرة

 بطن من تة، وتة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، ذكرهم يف - بنو ثعلبة - 644
 صلى اهللا وكان منهم عمرو بن عنبسة بن مقتل ابن عامر بن خالد، كان صديقاً لرسول اهللا: العرب مث قال

  .عليه وسلم قبل البعثة، واسلم ثالث أيب بكر وبالل فكان يقول كنت يومئذ ربع اإلسالم

 بطن من تغلب بن وائل من العدنانية، وهم بنو ثعلبة ابن بكر بن حبيب بن عمر بن - بنو ثعلبة - 645
اعشى بن تغلب وامسه غنم بن تغلب بن وائل، وتغلب قد مر نسبه عند ذكره يف التاء املثناة فوق، منهم 

  .النعمان بن غوان

 بطن من ثعل من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن سالمان بن ثعل، وثعل قد مر نسبه - بنو ثعلبة - 646
  : يف أول هذا الفصل، منهم قيس بن مشرا الذي يقول فيه امرؤ القيس شعرا

  وجوداً فروى نخل قيس بن شمرا  احطقسياً فالطهاء فمس أجاد

 أيضاً، وهم بنو ثعلبة بن سالمان بن عثل، وثعل قد مر - بطن من ثعلب من طي - بنو ثعلبة - 647
قال احلمداين وهم بطنان . قلت وهؤالء هم ثعلبة املوجودون اآلن مبصر والشام. نسبه يف أول هذا الفصل

إىل احلروب، وهم من درما إىل غياث، واجلواهرة ومن فأما ثعلبة الشام فتلي مصر : قال. درما، وزريق
احلنابلة ومن بين وهم من الصبيحيني، ومن أحالفهم رقة من النعيميني، ومن العار واحلمار، وأما ثعلبة 

وكانت ثعلبة مع الفرنج يداً واحدة علىاملسلمني : قال. مصر ببالد اخلوف من الشرقية من الديار املصرية
صالح الدين البالد جاءت ثعلبة وبعض جرم إىل مصر وبقيت بقايا جرم مكاا، مث فلما فتح السلطان 

  .لكين مل أرهم إال غزاةً جماهدين هلم آثار يف الفرنج: قال

 بطن من خزاعة من األزد من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن مالك بن أقصى بن - بنو ثعلبة - 648
 ذكره يف حرف امليم، منهم عومير بن حارثة الذي يقول فيه حارثة بن مزيقياء، ومزيقياء يأيت نسبه عند

  : حسان بن ثابت
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 اهزان رقاقٌ أيوره بقية  وأسلم أقصى غير آل عويمر

 بطن من خزاعة أيضاً، وهم بنو ثعلبة بن عمرو بن عدي بن حارثة بن مزيقياء، - بنو ثعلبة - 649
  .ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من ذبيان من العدناينة، وهم بنو ثعلبة بن سعد ابن ذبيان، وذبيان يأيت نسبه - بنو ثعلبة - 650
عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، كان له من الولد مازن، واحلارث، وهو شزن، وعجب، منهم علي 

  .بن عبد العزيز الشاعر

انية، وهم بنو ثعلبة بن شيبان، وشيبان  بطن من شيبان من بكر بن وائل من العدن- بنو ثعلبة - 651
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املهملة

 بطن من ضبة من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ثعلبة ابن سعد بن ضبة، وضبة يأيت - بنو ثعلبة - 652
  .نسبه عند ذكره يف حرف الضاء املعجمة

  .ه يف حرف الطاء املهملة بطن من طي، وطي يأيت نسبه عند ذكر- بنو ثعلبة - 653

 بطن من طي من القحطانية ، وهم بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان بن جندب بن - بنو ثعلبة - 654
 بنو - 655 0خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة 

بن رومان بن جندب بن  أيضاً ، وهم بنو ثعلبة بن ذهل بن جدعان بن ذهل - بطن من طي-ثعلبة 
خارجة بن سعد بن قطرة بن طي ، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة منهم األصيدق بن 

 بطن من طي أيضاً ، وهم بنو ثعلبة بن - بنوثعلبة - 656 0صليع ، ومسعود بن علمية الشاعران 
 بنو - 657 0جلوهري جدعان بن ذهل بن ذبيان بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي ، ذكرهم ا

 بطن من طي أيضاً، وهم بنو ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، -ثعلبة 
  .وثعلبة هذه واليت قبلها هلا الثعلبان: ذكرهم اجلوهري أيضاً وقال

    

 هم  بطن من طي أيضاً، وهم بنو ثعلبة بن عمرو بن غوث ابن طي، وثعلبة هؤالء- بنو ثعلبة - 658
  .جرم املوجودون يف بالد غزة إىل اآلن، وسيأيت ذكرهم يف حرف اجليم

وقد سبق فيما يقال يف لفظ اجلمع يف األلف والالم مع الثاء املثلثة، أن ببالد صعيد مصر فرقة يقال : قلت
 هلا الثعالب، وهم بنو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طي، وهذه هي نسبة جرم، فيحتمل أن يكون الثعالب

أن السلطان صالح الدين ملا فتح البالد جاءت طائفة من : الذين مبصر فرقة من جرم، فقد ذكر احلمداين
  .جرم إىل مصر مع ثعلبة، وبقيت بقايا جرم يف مكاا ببالد غزة
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 بطن من عذرة من زيد الالت من كلب من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن عامر بن - بنو ثعلبة - 659
  .عذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملةعوف بن عذرة، و

 بطن من عدوان من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن دهم ابن تاج بن يشكر بن عدوان، - بنو ثعلبة - 660
  .وعدوان سيأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بنو ثعلبة بن عون،  بطن من بين عون من األوس من األزد ومن القحطانية، وهم- بنو ثعلبة - 661
وعون يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، ومنهم عبد اهللا بن جبري أحد أصحاب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، شهد بدراً وقتل يوم أحد، واخوه خواث بن جبري، واحلارث بن النعمان شهد 

  .بدراً، وأبو ضياح بن ثابت شهد بدراً

غسان من مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن كعب بن  بطن من - بنو ثعلبة - 662
  .ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم. مزيقياء

 بطن من غسان أيضاً، وهم بنو ثعلبة املعروف بالعنقاء وقد مر ذكره فيما يقال فيه - بنو ثعلبة - 663
  .بنو فالن يف اللف والالم مع العني املهملة

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو ثعلبة بن عقبة، ويعرفون ببين بكر، وقد مر -نو ثعلبة  ب- 664
  .ذكرهم يف حرف الباء املوحدة

 بطن من بين يربوع بن حنظلة من العدنانية،، وهم بنو ثعلبة بن يربوع، ويربوع يأيت - بنو ثعلبة - 665
  .اعر متمم بن نويرة من بين بكر بن ثعلبة بن يربوعنسبه عند ذكره يف حرف الياء املثناة حتت، منهم الش

  الثاء مع القاف

هلم ثقيف وامسه قيس بن :  بطن من هوازن من العدنانية، واشتهروا باسم أبيهم فيقال-بنو ثقيف - 666
منبه بن بكر بن هوزان، وهوزان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، وأمه اميمة بنت سعد بن هذيل بن 

زعم بعض النسابني أن ثقيفاً من بقايا مثود، وكان احلجاج إذا مسع ذلك يقول كذبوا، ثال اهللا مدركة، و
تعاىل ومثود فما أبقى أي اهلكهم وال ابقى منهم أحداً، والثقيف يف اللغة احلاذق ومنه خل ثقيف أي 

:  قال يف العربوكان لثقيف من الولد جشم، وناصرة،: شديد احلموضة، ومنه أخذ املثاقف قال أبو عبيد

وكانت منازهلم بالطائف، وهي مدينة من أرض جند على مرحلتني من مكة يف : قال. وهو بطن متسع
شرقها ومشاهلا، وكانت يف القدمي للعمالقة مث نزهلا مثود، قيل وادي القرى، ومن هنا قيل أن ثقيفاً من بقايا 

قيف وهي اآلن دارهم، ورمبا قيل إم موايل مثود، فقيل بل سكنها بعد العمالقة عدوان، مث غلب عليها ث
هلوزان، ويقال أم من أياد بن نزار بن مضر، ومنهم احلجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد امللك ابن 
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مروان على العراق، وهو الذي قتل عبد اهللا بن الزبري وصلبه يف مجاعة من الصحابة واسرف يف القتل حىت 
  .ربلغ عدد القتلى ما خيرج عن احلص

  الثاء مع الميم

 بكسر الثاء أخذاً من الثمال وهو الغياث، بطن من بين جعد من خلم من القحطانية، - بنو مثال - 667
وجعد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، ومساكنهم بالرب الشرقي من الديار املصرية باألعمال 

  .األطفيحية

ن القحطانية، وهم بنو مثالة ابناسلم بن حجر بن  بضم الثاء، من شنؤة من األزد م- بنو مثالة - 668
كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر ابن األزد، ونصر هو شنؤة، وسيأيت نسبه عند 

قال يف األستيعاب منهم . ومل ينسبهم يف قبيلة: ذكره يف حرف الشني املعجمة، وقد ذكرهم اجلوهري
  .والثمالة يف اللغة الرغوة وجيمع على مثالاحلكم بن عمرو الثمايل شهد بدراً، 

    

 بطن من جديلة من القحطانية، وهم بنو مثامة بن مالك ابن جدعان بن ذهل بن - بنو مثامة - 669
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء 

منهم الكروس الذي : قال أبو عبيد.  نبت ضعيف له خوصاملهملة، والثمامة يف اللغة واحد الثمامي، وهو
  : جاء يقتل أهل احلرة إىل الكوفة فقال ابن الزبري األسدي

 يعين وجخبر للصالح على  لعمري لقد جاء الكروسي كاظماً

  .ومنهم جعفر بن عفان شاعر الرافضة: قال

 قبيلة من العاربة البائدة استهرت باسم أبيهم، فال يقال إال مثود منغري بين ولذلك ورد - بنو مثود - 670
وهو ينصرف وال ينصرف، وهم بنو مثود بن جائر : قال اجلوهري. يف القرآ الكرمي حيثما ورد ذكرها

لقرى بني احلجاز والشام، بن سام بن نوح، كانت منازهلم باحلجر ووادي ا. باجليم، ويقال كاثر بن ارم
وكانوا ينحتون بيوم يف اجلبال مراعاة لطول أعمارهم، إذ كانت أعمارهم تطول فريعون بقايا ما عاشوا 
وهي باقية إىل زماننا، وقد بعث اهللا هلم أخاهم صاحلاً رسوالً، وهو صاحل بن عبيد بن اسف بن ماسخ بن 

اهللا بصيحة من السماء كما ورد به القرآن الكرمي، وقد ثبت عبيد بن كاثر ابن مثود، فلم يؤمنوا فأهلكهم 
يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر يف احلجر يف غزوة تبوك فنهى عن دخول مساكنهم، وأمر 
باراقة ما استسقى من آبارهم، وأن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة، وقد تقدم يف الكالم على 

قال . ت يف الزمن السابق ترتل الطائف من بالد جند، وانه يقال أن ثقيفاً من بقايا مثودثقيف أن مثود كان
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ويقال أن من بقاياهم أهل الرس الذين بعث اهللا إليهم حنظلة بن صفوان نبياً، وهم قبيلة حضور : يف العرب
  .اآليت ذكرهم يف حرف احلاء املهملة

  الثاء مع الواو

 بطن من بكيل مهدان من اهلمدانية من القحطانية، وهم بنو ثور بن مالك بن معاوية - بنو ثور - 671
منهم أبنا : قال أبو عبيد. بن رومان بن بكيل، وبكيل قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

  .حي الناسكان

 بن كلب، وكلب يأيت نسبه عند  بطن من كلب من القحطانية، وهم بنو ثور- أيضاً - بنو ثور - 672
  .ذكره يف حرف الكاف، وكان لثور هذا من الولد، زبيد وعرينه بطن، وصخب بطن

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ثور بن عبد مناة ابن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت - بنو ثور - 673
باالضافة، نزل جبل ثور الذي به لثور هذا ثور أطحل، : نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، ويقال

الغار مبكة فعرف به، وقيل أطحل اسم للجبل، ومن ولده ملكان، وهو جد سفيان الثوري، وهو سفيان 
بن سعد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد اهللا بن موهبة بن أيب عبد اهللا بن موهبة بن أيب عبد اهللا بن 

 ملكان بن ثور، وهو األمام الكبري احملدث امع على منقذ بن نصر بن احلارث بن ثعلبة بن عامر بن
  .جاللته وفضلة

  حرف اجليم 

  الجيم مع األلف

وهم مجاعة د بن بدران، : قال. هم احلريث:  بدري من بالد غزة، قال احلمداين- بنو جابر - 674
  .ملهلمةوقد تقدم أن احلريث هؤالء من جذام من القحطانية يف حرف األلف والالم مع احلاء ا

 بطن من العرب، ذكرهم اجلوهري ومل ينسبهم يف قبيلة، واستشهد هلم بقول - بنو جارم - 675
  .بعضهم واجلارمي عبيدها

 قبيلة من العمالقة البائدةن وهم بنو جاسم بن عمليق وعمليق قد مر نسبه يف - بنو جاسم - 676
وكانت مساكن : قال الطربي. عني املهملةحرف األلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف اللف والالم مع ال

جاسم بيثرب، والبحرين، وعمان، وايلة، وكان منهم باملدينة، بنو لف، وبنو سعد بن علوان، وبنو مطر، 
وبنو األزرق، وكان منهم بنجد، بديل، وعفار، وباحلجاز إىل تيماء بنو األرقم، وكان ملكهم يسمى 

  .الرقم، وكان بالطائف منهم، بنو عبد ضخم
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  الجيم مع الحاء المهملة

 بكسر اجليم وحاء مهملة وشني معجمة بينهما ألف، بطن من جبالةمن ذبيان من - بنو حجاش - 677
العدنانية، وهم بنو حجاش بن جبالة، وجبالة قد مر نسبه يف حرف الباء املوحدة، منهم الشماخ بن ضرار 

 بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان وذبيان يأيت نسبه هو جحاش: وقال اجلوهري. الشاعر، هذا ماذكره أبو عبيد
قال . عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، واجلحاش يف اللغة مجع جحش، وهو ولد احلمار مسي به الرجل

  .ومنهم الشماخ بن ضرار الشاعر: أبو عبيدة

    

وف  بطن من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو جحجبة بن كلفة بن ع- بنو جحجبا - 678
بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، واألوس قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن 

  .باأللف والالم معل اواو، ومنهم حبيب بن عدي األنصاري األورسي

 بفتح اجليم وسكون احلاء وفتح الدال وبالراء املهملة بطن من ضبيعة من بكر بن - بنو جحدر - 679
ينة، وهم بنو جحدر بن ضبيعة، وضبيعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الضاد املعجمة وائل من العدنا

  .فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع الواو، واجلحدر يف اللغة مسي به الرجل

 بفتح اجليم وسكون احلاء وواو ونون بينهما ألف بطن من بين أسد بن خزمية من - بنو حجوان - 680
هم بنو جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن العدنانية، و

: أسد، وأسد قد مر نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والسني املهملة، قال أبو عبيد

  .منهم نصر بن سيار أمري خراسان

  الجيم مع الدال المهملة

 بالل من لواثة، غلب عليها اسم أبيها فقيل هلا جد وخاص من  بطن من بين- بنو جد وخاص - 681
ومساكنهم باألعمال األخريية من الديار : قال احلمداين: لواثة، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم

  .املصرية، وهم بنو جحدر وسقارة، وبنو أيب كثري، وبنو اجلالس، ونصف بين شهالن

منازهلم بالرب الشرقي من : من القحطانية، ذكرهم احلمداين وقال بطن من خلم - بنو جدان - 682
  .صعيد مصر من دير احلمرية إىل ترعة صول وهم بنو علي، وبنو سامل، وبنو مدجل، وبنو رعيس

ومساكنهم بالبهنساوية من :  بطن من لواثة املقدم ذكرهم آنفا، قال احلمداين- بنو جريدي - 683
  .مع أوالد قريش، وأوالد زعازع، وهم أشهر من يف الصعيدوهم جم: الديار املصرية، قال

وهم جديس بن أرم بن سام بن :  قبيلة من العرب العاربة البائدة، قال ابن الكليب- بنو جديس - 684
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كانت مساكنهم باليمامة، وقال يف : قال الكليب. جديس بن الود بن سام ابن نوح: نوح، وقال الطربي
بحرين وكان جياورهم يف مساكنهم طسم، وكان امللك على القبيلتني لطسم العرب كانت مساكنهم بال

فانتهى ملكهم إىل ملك غشوم، بلغ من أمرهم إىل أم كادوه مبكيدة فصنعوا له وليمة ودعوه إليها بعد 
أن دفنوا سيوفهم يف الرمل وقتلوا امللك ومن معه، وهرب رجل من طسم فلحق بسبأ بن سعد ملك اليمن 

  .استجاشه على جديس فسار إليهم فقتلهم وهلكت القبيلتان وبادتايومئذ ف

 بطن من أسد من ربيعة من العدنانية، وهم بنو جديلة ابن أسد، وأسد قد مر نسبه - بنو جديلة - 685
منهم عبد القيس، وهنب، وجديلة : قال أبو عبيد. يف اللف فيما يقال بنو فالن يف اللف مع السني املهملة

غة يطلق على القبيلة والناحية، واسم هذه القبيلة منقول عن واحد من هذه، والنسبة إىل جديلة يف أصل الل
  .جديل بفتح الدال وحرف الياء

وجديلة أمهم عرفوا ا، :  بطن من طي من القحطانية، ذكرهم اجلوهري مث قال- بنو جديلة - 686
  .هي جديلة بنت سبيع بن عمرو بن محري

  عجمةالجيم مع الذال الم

 بضم اجليم وبالذال املعجمة، بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو جذام بن - بنو جذام - 687
عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه 

ملعروف عند ذكره يف حرف الكاف، وجذام أخو خلم وعم كندة، واجلذام يف اصل اللغة اسم للداء ا
فيحتمل أن اسم الرجل منقول عنه، وحيتمل أنه مأخوذ من اجلذم وهو القطع، والنسبة إىل قبيلة جذام 

ومجيع ولده منهما قال : جذامي، وكان جلذام من الولد حرام، وجشم، قال املؤيد صاحب محاة يف تارخيه
 ا فحسبوا من اليمن، واستشهد اجلوهري وزعم نسابه مضر أم من مضر، وأم انتقلوا إىل اليمن فرتلوا

ويقال أم ولد يعفر بن مدين بن : قال احلمداين. يذكر انتقاهلم إىل اليمن بانتسام: له يقول الكميت
إبراهيم عليه السالم، واستشهر كذلك مبا رواه حممد بن السائب أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يب، واسهار موسى، واستشهد له احلمداين بقول جنادة بن وسلم وفد من جذام، فقال مرحبا بقوم شع
  : حشرم اجلذامي

  وال يصطادني أسد الضالل  أٍب وأمي بوما قحطان ل

 يوجدت أبي وخال معدياً  نكإليهم نسبي ول وليس

    

وجذام أول من سكن مصر من العرب حني جاءوا إىل الفتح مع عمرو بن العاص، واقطعوا : قال احلمداين
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ومن اقطاعهم هربيط، وتل لسطة، ونوب، وام زماد، وغري : قال. فيها بالدا بعضها بأيدي بنيهم إىل اآلن
وإمنا السلطان صالح ومجيع اقطاع ثعلبة كان يف مناشري جذام من زمن عمرو بن العاص، : مث قال. ذلك

الدين وسع لثعلبة يف بالل جذام، ولذلك كانت فاقوس وما حوهلا هللبا سويد، مث ذكر أن الذين باخلوف 
من جذام من بين زيد بن حرام بن جذام، وبين جمربة أي زيد، وقيل إبنه على ما سيأيت بيانه يف الكالم 

 سويد، وبعجة، وبردعة، ورفاعة، ونائل، :فأما بنو زيد فخمسة وهم. على كل واحد منهما يف حرفه
هلبا مالك، وهلبا سويد، وهلبا بعجة وبنو نائل، وحتت كل بطن من : ويتفرع منهم بطون كثرية منهم

فمنهم الشواكر، : وأما بنو جمربة. هؤالء عدة بطون على ما سيأيت ذكره يف مواشعه إن شاء اهللا تعاىل
ه إىل غري ذلك من بطون جذام الساكنة باخلوف اآليت ذكرها وأوالد العجار وغريهم على ما سيأيت ذكر
وباألسكندرية من جذام وخلم أقوام ذو عدة : قال احلمداين. على ترتيب احلروف على ما يقتضيه التقفية

وعدد، وأهل شجاعة واقدام، وضرب بالسيف، ورشق بالسهام، وهلم أيام معلومة، وأخبار معروفة، 
  .هورةووقائع يف الرب والبحر مش

 بطن من أسد من جزمية من العدنانية، وهم بنو جذمية ابن مالك بن نصر بن قعني - بنو جذمية - 688
بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وأسد قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن وبنو 

  .فالن يف األلف مع السني املهملة، وفيهم يقول النابغة الذبياين

: قال اجلوهري.  وبنو جذمية حي صدق ساروا وغلبوا على خبث آل تعشار- بنو جذمية - 689

وحدثين من أثق به أن بعضهم يقول يف بين جذمية : قال سيبويه. والنسبة إىل جذمية جذمي بالتحريك
  .إذا قال سيبويه حدثين فإمنا يعنيين: قال أبو زيد. جذمي بضم اجليم

طن من النخع من القحطانية، وهم بنو جذمية ابن سعد بن مالك بن  ب- أيضاً - بنو جذمية - 690
النخع، والنخع قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، منهم 

األشتر النخعي الذي واله أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا تعالىعنه وكرم اهللا تعاىل وجهه 
له بذلك عهداً وهو أبلغ العهود، وقد أوردته يف كتايب صبح األعشى يف متابة اإلنشا يف مصرن وكتب 

  .الكالم على عهود اخللفاء للملوك، والنسبة إليهم كالذين قبلهم

 بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو جذمية بن زهري ابن قيس بن احلجر بن - بنو جذمية - 691
  . التسهيلعمران، ذكرهم أبو حيان يف شرح

 بطن من جرم من القحطانية، ذكرهم احلمداين ومل يصل نسبهم، وذكر - أيضاً - بنو جذمية - 692
يزعم أا ترجع إىل خمزوم : قال بعضهم. ويقال أن هلم نسبا يف قريش: مث قال. أم املشهورون من جرم

: قال. يت ذكره فيما بعدوقيل من جذمية ابن مالك بن حنبل بن عامر بن لوي بن غالب بن فهر، وسيأ
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ومن جذمية هذه آل عوسجة، وآل أمحد، وآل حممود، ودخل معهم الرايديون أصحاب منصور بن جابر، 
اجلميع يف : وقال. وقال هم من جذام ال من جذمية. ومجاعة عامر بن سالم، مث ذكر أم اختلط م أسلم

 فيهما سؤدد ومها غامن، وخضر، ومساكن إمارة شاور بن سنان مث يف بنيهم، وذكر إنه كان له أخوان
  .جذمية هؤالء هم ومن انضم إليهم مع قومهم جرم ببالد غزة من الشام إىل اآلن

 بطن من خزاعة من األزد من القحطانية، ذكرهم أبو حيان يف شرح النسبة سئل - بنو جذمية - 693
  .كذا يف األصل

ومل يصل : بيعة من العدنانية، ذكرهم اجلوهري بطن من عبد القيس بن ر- أيضاً - بنو جذمية - 694
  .نسبهم

  الجيم مع الراء المهملة

 بطن من جبيلة من أمنار بن أراش من القحطانية، وجبيلة قد تقدم نسبه يف حرف الباء - بنو جرم - 695
املوحدة، واجلرم يف اللغة احلر فارسي معرب، واسم الرجل منقول منه، ذكرهم احلمداين استطراداً ومل 

  .يصل نسبهم ببجيلة ومل يعني مساكنهم

    

ي من القحطانية، وهم بنو جرم وامسه ثعلبة بن عمرو بن الغوث  بطن من ط- أيضاً - بنو جرم - 696
بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، وكان له من الولد حيان، ومشجان، قال أبو 

قال احلمداين جرم اسم أمه اليت حضنته فعرف ا، قال وهم مشخان وقمران، حيان، فزاد قمران : عبيد
وبالدهم غزة، والداروم مما يلي الساحل إىل : بيد، وحيتمل أنه ولد ثالث له، مث قالعلى ما ذكره أبو ع

اجلبل وبلد اخلليل عليه الصالة والسالم، وذكر ام كانوا متفقني هم وثعلبة مع الفرنج على املسلمني فلما 
ية وتأخر الباقون فتح السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب البالد جاء بعضهم مع ثعلبة إىل الديار املصر

ومن بطن جرم جذمية، وشبل، ورضيعة، ونيف، : قال احلمداين. بالشام، منهم إىل اآلن يف أماكنهم
والعذرة، واألحامدة، والرفتة، وموقع، وبنو غور، والعاجلة، والصمان، والعبادلة، وبنو متام، وبنو مجيل 

  .وفروعهموبنو ي، وبنو خولة، وبنو هرماس، وبنو عيسى، وبنو سهيل، 

 بطن من عاملة من القحطانية أو من العدنانية على اخلالف اآليت عند ذكر - أيضاً - بنو جرم - 697
  .عاملة يف حرف العني املهلمة

: ذكرهم اجلوهري.  بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جرم ابن زبان- أيضاً - بنو جرم - 698

رم وامسه عالق بن زبان بن حلوان بن عمران بن حايف من هم بنو ج: ومل يزد على ذلك، وقال أبو عبيد
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ذكر ويل الدين بن خالد يف : قال احلمداين. قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف
  .ومنازهلم ما بني غزة وجبال الشراة من جبال الكرك: قال. تارخيه، ومنهم مجاعة من الصحابة

 غزة هم جرم قضاعة وإال فقد تقدم يف الكالم على جرم طي أم وكأنه توهم أن جرم الذين ببالد: قلت
هم النازلون ببالد غزة كما ذكره احلمداين وهو أعرف بذلك واعتد كأنه كان مهمندراً ومن شأنه معرفة 

  .العرب الواصلني إىل األبواب السلطانية

كانوا على عهد عا :  قبيلة من العرب العاربة البائدة، ذكرهم ابن سعد وقال- بنو جرهم - 699
  .فبادوا، ومقتضى ذلك ام كانو قبل قحطان، فقد ذكر صاحب العرب إن عاداً من أول العرب وجودا

 بطن من القحطانية، وهم بنو جرهم من قحطان، وقحطان يأيت نسبه عند - أيضاً - بنو جرهم - 700
ن قحطان اليمن ويل أخاه ذكره يف حرف القاف، وكانت منازل بين قحطان اليمن فلما ملك يعرب ب

جرهم احلجاز فاستوىل عليه وملكه، مث ملك بعده ابنه ياليل بن جرهم، مث إبنه بقيلة بن عبد املدان، مث ابنه 
امنا نزلت جرهم احلجاز مع : املسيح، مث ابنه مضاض بن عبد املسيح، مث ابنه احلارث ابن مضاض، وقيبل

مث غلبت جرهم العمالقة على ملكة وملكوا أمرها، ومل يزالوا بين قطورا من العمالقة لقحط اصاب اليمن، 
مبكة إىل أن نزل امساعيل عليه السالم مكة فرتلوا عليه فتزوج منهم وتعلم لغتهم، وقدم عليه اخلليل عليه 
السالم وقاما ببناء البيت وتواله امساعيل مث بعض بنيه، مث استولت جرهم على أمر البيت وتفرقت قبائل 

سيل العرم فرتلت خزاعة مكة وغلبوا جرهم عليها فخرجت جرهم من مكة ورجعوا إىل ديارهم اليمن ب
  .يف اليمن فأقاموا ا حىت هلكوا

 بطن من ثعل، وثعل قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة، ومن ولد - بنو جرول - 701
  .جرول هذا سنبس وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة

 بطن من دارم بن حنظلة من العدنانية، النسبة إليهم جريري، كما ينسب إىل متيم - بنو جرير - 702
متيمي، وهم بنو جرير بن دارم ودارم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، وكان جلرير هذا من 

  .الولد فقيم

 نسبه عند ذكره يف حرف  بطن من بين جعد من القحطانية، وجعد يأيت- أيضاً - بنو جرير - 703
  .ومساكنهم بساحل الطفيح بالرب الشرقي من صعيد مصر: قال احلمداين. اجليم مع العني املهملة

  الجيم مع الزاي
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 بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو جزيلة بن خلم، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو جزيلة - 704
حجر، ويشكر، وأد، وعمرو، وخليل، فدخل خليل يف حرف الالم، وكان جلزيلة من الولد أراش، و

  .غسان

  الجيم مع السين

 بطن من النخع من القحطانية، وهم بنو جسر بن سعد ابن مالك بن النخع، والنخع - بنو جسر - 705
قد تقدم نسبه يف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، وهم رهط األشتر النخعي 

 علي رضي اهللا عنه مصر على تقدم يف الكالم على النخع، وأصل النخع يف اللغة العظيم من الذي واله
  .األبل

    

 بطن من حمارب وحارب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم عابد - أيضاً - بنو جسر - 706
  .اهللا بن سعد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الجيم مع السين المعجمة

 بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو جشم بن - بضم اجليم وفتح الشني -نو جشم  ب- 707
اخلزرج، واخلزرج قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع اخلاء 

  .وكان يقال أن ستر العز فبخبخ جبشم يريد هؤالء، واجلشم يف أصل اللغة الثقل: قال اجلوهري. املعجمة

 بطن من النبيت من األوس من القحطانية، وهم بنو جشم بن احلرث بن - أيضاً - بنو جشم - 708
اخلزرج من النبيت والنبيت قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف 

  .والالم مع النون

 بنو جشم بن معاوية بن بكر،  بطن من بكر من هوزان من العدنانية، وهم- أيضاً - بنو جشم - 709
وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء ابلموحدة، وكان جلشم هذا من الولد غزية، وعدي 

وكانت مساكنهم بالسروات وهي بالد تفصل بني امة وجند متصلة من اليمن : قال يف العرب. وعصمة
وقد انتقل معطمهم إىل املغرب : قال. إىل الشام كسروات اجلبل، وسروات جشم متصلة بسروات هذيل

وهم األزية ومل يبق بالسروات منهم إال من ليس له صولة، ومنهم عثمان بن عبد اهللا بن ربيعة بن حبيب 
  .بن احلارث بن حبيب بن احلارث بن مالك بن خطيط بن جشم

عد بن  بطن من بكر من وائل من العدنانية، وهم بنو جشم بن قيس بن س- أيضاً - بنو جشم - 710
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عجل بن خلم بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف الباء املوحدة، وكان جلشم 
وكانت مساكنهم بالسروات وهي تالل تفصل بني : هذا من الولد غزية، وعدي، وعصمة، قال يف العرب

: ت هذيل، وقالوسروات جشم متصلة بسروا: امة وجند متصلة باليمن إىل الشام كسروات اجلبل، قال

وقد انتقل معظمهم إىل املغرب، وكان له من الولد دلف، وعبد سعد، ومنهم بصري بن صرد اجلشمي 
  .السعدي وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند سبيه هلوزان فشفع يف سباياهم فأطلقهم له

 ومل يرفع يف  بطن من جرم من قضاعة من القحطانية، ذكرهم احلمداين- أيضاً - بنو جشم - 711
  .نسبهم

 بطن من تغلب بن وائل من القحطانية، وهم بنو جشم بن بكر بن حبيب - أيضاً - بنو جشم - 712
  .بن عمرو بن غنم بن تغلب، وتغلب قد مر نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

:  اجلوهريقال.  بطن من ثقيف من العدنانية، وهم بنو جشم ابن ثقيف- أيضاً - بنو جشم - 713

  .وجشم هؤالء هم األراقم، وثقيف قد مر نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو جشم ابن خيوان بن نوف بن - أيضاً - بنو جشم - 714
  .مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

ية، وهم بنو جشم ابن مالك بن كلب، وكلب  بطن من كلب من القحطان- أيضاً - بنو جشم - 715
  .يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  الجيم مع العين المهملة

 بطن من خلم، منازهلم ساحل اطفيح من الرب الشرقي من صعيد مصر، قال - بنو جعدة - 716
  .وهم بنو مسعود، وبنو جرير، وبنو زبري، وبنو مثال، وبنو ار: احلمداين

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، والنسبة إليهم جعدي حبذف اهلاء، - أيضاً -دة  بنو جع- 717
هم بنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني 

 املهملة، منهم النابغة اجلعدي الشاعر وهو قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة مادح

النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهمأيضاً الرقاد بن ربيعة بن عرمو بن جعدة الذي غلب على فارس أيام ابن 
  : الزبري، وفيه يقول زياد األعجم

  في قبٍة ضربت على ابن الحشرج  دىنروءة والإن السماحة والم

بنو حعفر بن كالب، وقد .  بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم اجلعافرة- بنو جعفر - 718
  .مر ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع اجليم، والنسبة إليهم جعفري
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 بن أيب طالب،  أيضاً هم اجلعافرة بنو جعفر الصادق من احلسني السبط ابن علي- بنو جعفر - 719
  .وقد مر ذكرهم هناك

 هم اجلعافرة بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، وقد تقدم ذكرهم - أيضاً - بنو جعفر - 720
  .هناك

    

 بطن من سعد العشرية من القحطانية، النسبة إليهم جعفي من غري زيادة وال نقص، - بنو جعفي - 721
شرية يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، وكان وهم بنو جعفي بن سعد العشرية، وسعد الع
منهم الرحيل اجلعفي، : قال ابن عبد الرب. ومها األرقمان: جلعفي من الولد مران، وحرمي، قال أبو عبيد

ومنهم عبيد اهللا بن : قال اجلوهري. وإىل اجلعفي هؤالء ينسب البخاري باملواالة فيقال اجلعفي موالهم
  .بر اجلعفياحلر اجلعفي، وجا

  الجيم مع الفاء

 بطن من مزيقيا بن غسان االزد من القحطانية، النسبة اليهم جفين، وهم بنو جفنة - بنو جفنة - 722
مزيقيا ومزيقيا يايت نسبة عند ذكره يف حرف امليم ومنهم كانت ملوك الشام من غسان على العرب 

  : للقياصرة و فيهم يقول حسان بن ثابت 

  شم االنوف من الطراز االول  ميهحول قبر ابجفنة  ابناء

و :واسم جفنة منقول من اجلنفة اليت هى مبثابة القصعة، وأول من ملك منهم جفنة هذا قال صاحب محاة 
كان ذلك قبل االسالم مبا يزيد على اربعماية سنة ، وقبل ملوك الضجاعمة الذين كانوا قبله من سليح 

جبلة بن االيهم الذي ودانت له قضاعة و من بالشام من الروم وبقي امللك يف غسان إىل أن كان آخرهم 
  .اسلم يف زمن عمر بن اخلطاب مث ارتد و تنصر و حلق ببالد الروم

بطن من خزاعة من االزد من القحطانية و هم بنو جفنة بن عوف ،ذكرهم يف -ايضا - بنو جفنة- 723
  .يعرفون بالعباد ، وذكران منازهلم كانت احلرية :نسبهم ، وقال 

  الجيم مع الالم

بطن من مدحج من القحطانية وهم بتو جلد بن مدحج ،و مدحج يأيت نسبة عند ذكره -بنو جلد- 724
  .يف حرف امليم وكان املدحج من الولد علة

  الجيم مع الميم
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 بطن من بين هصيص من قريش من العدنانية، النسبة إليهم مجحي، وهم بنو مجح بن -بنو مجح- 725
، كان له من الولد حذافة، وسعد، ومن بين سعد هصيص، وهصيص يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

بن مجح أبو حمدورة مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه اوس بن مغري بن لواذن بن ربيعة، وأخوه 
أنيس بن مغري قتل يوم بدر كافراً، ومن بين حذافة أمية بن خلف، واخوه أيب ابن خلف عدو رسول اهللا 

ن اسيد بن خلف بن حذافة بن مجح، الذي انزل فيه لقد خلقنا اإلنسان يف صلى اهللا عليه وسلم، وكلدة ب
كبد ومجيل بن معمر بن حبيب ابن وهب الذي انزل فيه ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه على أحد 

  .األقوال

 بطن من مدحج من القحطانية، وهم بنو مجل بن سعد العشرية، وسعد العشرية يأيت - بنو مجل - 726
منهم هند بن عمرو اجلملي كان مع علي بن أيب : ه عند ذكره يف حرف السني املهملة، قال اجلوهرينسب

  .طالب عليه السالم يوم اجلمل وقتل معه

 بطن من الصرب من غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو مجيل بن احلارث - بنو مجيل - 727
  .ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف نسبهم

 بطن من جذمية من جرم من القحطانية، وجرم قد مر نسبه يف هذا الفصل عند -لة  بنو مجي- 728
  .ذكره، ومساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة من البالد الشامية ذكرهم احلمداين

 بطن من هالل بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - أيضاً - بنو مجيلة - 729
ومن بين . أسنا وصفوان من أعمال قوص من الديار املصرية، ذكرهم احلمداينالعني املهملة، مساكنهم ب

مجيلة هؤالء الوزير جنم الدين األفوين كان فقيهاً كاتباً عارفاً بأمور الديوان ضابطاً لألموال فتقبل على 
 من الشجاعي وكان شاداً معه ومل متتد له معه يد يف مال السلطان فدس له مسا يف كعكة واعطى عبداً

عبيده دينار على أن يطعمها له بكرة النهار يكون فطوره عليها وأومهه أا تكون عملت للتأليف ببنهما 
فأطعمها له فكان فيها حتفه، فأحتاط الشجاعي على تركته ومسك العبد فقتله وأخذ ما يف يده ووجد 

  .املائة دينار بصرا فأخذها

ومل يرفع يف : طن من محري من العاربة، ذكرهم ابن الكليب بضم اجليم وفتح امليم، ب- بنو مجيم - 730
  .نسبهم

  الجيم مع النون

 بطن من كنانة عذرة من القحطانية، النسبة إليهم جنايب، وهم بنو جناب بن هبل - بنو جناب - 731
بن بكر بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 
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  .وكان له من الولد عدي، وزهري، وعليم، وحارثة، واجلميع بطونالكاف، 

    

 بطن من بين يزيد بن حرب من كهالن من القحطانية، وهم بنو منبه، واحلارث، - بنو جنب - 732
. والغلي، وسجان، ومشرة، وهفان، بنو يزيد من حرب، ويزيد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الياء املثناة

وا جبناب ألم جانبوا عمهم صداً، وحالفوا سعد العشرية، وحالفت صدا بين احلارث ومس: قال أبو عبيد
  .بن كعب

 بطن من القحطانية النسبة اليهم جنديب، وهم بنو جندب بن خارجة بن سعد بن - بنو جندب - 733
قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، واجلندب يف أصل اللغة ضرب من 

  .جلراد وم مسي الرجلا

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو جندع بن ليث ابن بكر بن عبد مناة بن - بنو جندع - 734
كنانة، وكنانة قد مر نسبه يف عمود النسب، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، وهؤالء غري بين 

انية واولئك من مهدان من القحطانية، اجلندع املذكورين يف حرف األلف، ألن هؤالء من كنانة من العدن
  .ومن بين جندع هؤالء نصر بن سيار امري خراسان فيما تقدم، وامية بن حرثان الشاعر

 بطن من هوزان العدنانية، وهم بنو جندل بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر - بنو جندل - 735
 جندل حبش بن مجادة أحد أصحاب بن هوزان، وهوزان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، ومن بين

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الجيم مع الهاء

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو جهضم بن عوف بن مالك بن - بنو جهضم - 736
غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن 

وبنو جهضم : قال ابو عبيد.  هو شنؤة، وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمةنصر، ونصر
األبرش بن مالك بن فهم يعين وبقية النسب بعد مالك على : قال ابوعبيد. يقولون جهضم بن جذمية

  .حكمه، ومن بين جهضم علي بن احلجاج اجلهضمي مقدم العسكر هلارون الرشيد فيما ذكره أبو عبيد

 بضم اجليم وفتح اهلاء وسكون الياء املثناة حتت وفتح النون بعدها، حي من قضاعة - بنو جهينة - 737
من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة، 

ل ابوعبيد يف كتابه وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، ويف املثل وعند جهينة اخلرب اليقني قا
األمثال وكان من حديثه أن حصني بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كالب خرج ومعه رجل من بين 
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جهينة يقال له األخنس فرتال منال فقام اجلهين إىل الكاليب فقتله وأخذ ماله وكانت صخرة بنت عمرو بن 
  : معاوية تبكيه يف املواسم فقال األخنس

 ينجهينة الخبر اليق وعند  تسائل عن حصيٍن كل ركب

ويقال أن جهينة كان خيدم ملكاً ميانياً وكان له وزير امسه جندة اذا غاب امللك خلفه على : قال احلمداين
حظاياه فبعث جهينة يوماً من غري أن يشعر به واختىب حىت جلس الوزير يف جملس امللك وغلبه السكر 

   :وغىن ذا البيت

 عنده ليلي الطويل أضاجع  إذا غاب المليك خلوت ليلي

فقام جهينة فقتل الوزير ودفن رأسه حتت وسادة امللك، فلما حضر امللك، فقد الوزير فسأل عنه فلم يقف 
  : له على أثر خرب فسكر جهينة ليلة عنده فقال

 جهينة الخبر اليقين وعند  نسائل عن نجيدة كل ركٍب

يرويه وعند جفينة : قال أبو عبيد واألصمعي. فسأله امللك فأوقفه على اخلرب فقربه واحسن يف عطاياه
قال ابن .  ونقل اجلوهري مثله عن ابن األعرايب وابن السكيت السكن- بالفاء بدل اهلاء -اخلب راليقني 

العلم أكثر من األصمعي، وكان ابن الكليب ذا النوع من : قال أبوعبيد. السكيت وجفينة هذا احتمال
والنسبة إىل جهينة جهين حبذف الياء وزيادة ياء النسبة، ومن جهينة زيد بن خالد اجلهين الصحايب قال 

وكانت مساكنهم : قال. احلمداين وهم أكثر عرب الصعيد يف الديار املصرين، وهلم بالد منفلوط واسيوط
عة اخللفاء الفاطميني فصاروا إىل بالد امخيم اعالها يف بالد قريش يعين األمشونيني فأخرجتهم قريش مبسا

ويروى أن بليا وبطوا كانت ذه الديار، وجهينة باألمشونيني جرياناً مبصر كما هم : واسفلها، قال
باحلجاز، فوقع بينهم واقع أدى إىل دوام الفتنة فلما أتى العسكر املصري إلجناد قريش على جهينة خافت 

لى الصعيد إىل أن اديلت قريش ببالد األمشونيني وجهينة ببالد امخيم فزالت الشحناء بلي فازمت إىل أع
قال وحبلب وبالدها من البالد الشامية . ومبنفلوط واسيوط قوم منهم: من بينهم، قال يف مسالك األبصار

  .قوم منهم أيضاً

    

  الجيم مع الواو

ومساكنهم بالديار املصرية : قال احلمداين بطن من سعد من جذام من القحطانية - بنو جوشن - 738
  .بنواحي القاهرة إىل أطراف الشرقية
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 بطن من لبيد من سليم، مساكنهم برقة وهم اجلواشنة، وقد تقدم ذكرهم يف - بنو جوشن - 739
  .حرف األلف فيما يقال فيه اجلمع يف األلف والالم مع اجليم

  الجيم مع الياء

طي من القحطانية، وهم بنو جيان بن جرم وجرم قد مر نسبه يف  بطن من جرم - بنو جيان - 740
حرف اجليم مع الراء املهملة من هذا احلرف، وإىل هذه القبيلة ينسب اإلمام أبوعبد اهللا حممد بن مالك 

النحوي الطائي اجلياين نادرة صاحب التصانيف املشهورة كالتسهيل والكافية الشافية واخلالصة، قدم من 
  . الشام ومات فيهااملغرب ونزل

  حرف احلاء 2

  الحاء المهملة مع األلف

 بطن من النخع، والنخع قد تقدم من كهالن من القحطانية، وهم بنو حارثة بن - بنو حارثة - 741
سعد بن مالك بن النخع، والنخع قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف 

  . ابراهيم بن يزيد الفقيه، واحلجاج بن ارطاةاللف والالم مع النون، منهم

 من بين مزيقيا من األسد من القحطانية، وهم بنو حارثة بن عمرو بن - أيضاً - بنو حارثة - 742
مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، وولد للحارث املذكور ربيعة وهو حلي، وأقصى، 

وهم فيما : ازهلم عند خروجهم من اليمن مبر الظهران، قالوكانت من: وعدي، وكعب، قال يف العرب
  .يقال خزاعة

 بطن من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو حارثة بن احلارث بن اخلزرج - بنو حارثة - 743
بن عمرو بن النبيت، والنبيت قد مر ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع 

م رافع بن خديج صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واليه ينتسب ابو القاسم عبد الكرمي النو، منه
الرافعي القزويين الشافعي صاحب التصانيف املشهورة يف اللغة وغريه، ومنهم الرباء ابن عازب الصحايب، 

نصاري، ومنهم أسيد بن ظهري بن رافع، وعرابة بن أوس، الذي مدحه الشماخ، وحممد بن مسلمة األ
  .وعداده يف بين األشهل، وأخوه حممود قتله مرحب اليهودي يوم خيرب

 بطن من ذهل من شيبان من العدنانية، وهم بنو حارثة بن عمرو املزدلف - أيضاً - بنو حارثة - 744
بن أيب ربيعة بن ذهل، وذهل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، منهم املنكدر بن لبيد 

  .اخلارجي
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 بطن من الم من طي من القحطانية، وهم بنو حارثة بن الم، والم يأيت - أيضاً - بنو حارثة - 745
  .نسبه عند ذكره يف حرف الالم واأللف 

 بطن من بين كنانة عذرة من القحطانية، وهم بنو حارثة بن جناب بن - أيضاً - بنو حارثة - 746
عند ذكره يف حرف الكاف، منهم جبدل بن انيف جد يزيد هبل بن عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه 

  .بن معاوية ألمه

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف احالف آل مرا من عرب الشام ومل - أيضاً - بنو حارثة - 747
  .ينسبهم يف قبيلة

بالدها ام جبنني و:  بطن من العرب، ذكرهم احلمداين، ومل ينسبهم يف قبيلة، قال- بنو حارثة - 748
  .من بالد الشام

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن - بنو حاشد - 749
مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم بنو حجور اآليت ذكرهم يف هذا احلرف فيما 

  .بعد

  . يف عرب احلجاز ومل يصل نسبهم بطن من خثعم من القحطانية، ذكرهم احلمداين- بنو حام - 750

  الحاء المهملة مع الباء الموحدة

منازهلم بالرب :  بطن من بين راشد من خلم من القحطانية، ذكرهم احلمداين وقال- بنو حبان - 751
  .الشرقي من صعيد مصر فيما بني مسجد موسى واسكر من عمل اطفيح

من القحطانية، وهم بنو حبشة بن كعب عمرو بن  بطن من خزاعة من بين مزيقيا - بنو حبشة - 752
ربيعة وهي حلي بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، وكان حلبشة من الولد 

  .حرام بطن، وعامر بطن

 بطن من مسلبة من كهالن من القحطانية، وهم بنو صبيح وثعلبة أبناء باشرة بن - بنو حبابة - 753
سلبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، وحبابة أمهم عرفوا ا، وهي حبابة بنت احلارث بن مسلبة، وم

  : ثعلبة، وفيهم يقول عبد اهللا بن املدان

 تقرب حولهم أنعام دوماً  وبنو جبابة ضاربون قبابهم

    

 بطن من بين سواة من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو حبيب بن سواة، - بنو حبيب - 754
  .وسواة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، منهم أبو حجيفة وهب بن عبد اهللا



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  134  

 بطن من عبد مشس من قريش من العدنانية، وهم بنو حبيب بن عبد مشس بن عبد - بنو حبيب - 755
وعبد مناف قد تقدم ذكره يف عمود النسب وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، كان مناف، 

له من الولد ربيعة، ومسرة، فمن ولد ربيعة عبد اهللا بن عامر بن كزبر بن ربيعة بن حبيب من عقبه عبد 
 بن مسرة بن حبيب امللك بن عبد اهللا بن عامر وايل البصرة أيام ابن الزبري، ومن ولد مسرة عبد الرمحن

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 بطن من بين عوف من األوس من القحطانية، وهم بنوو حبيب بن عمرو بن - بنو حبيب - 756
عوف، وعوف يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم سويد بن الصامت الذي قتله ادر 

  . عليه وسلم به قوداًقتله يف اإلسالم فقتله النيب صلى اهللا

 بطن من كنانة عذرة من القحطانية، وهم بنو حبيب ابن عبد اهللا بن كنانة، وكنانة - بنو حبيب - 757
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم سواد ابن أسيد الذي عناه سنان النمريي بقوله خماطباً 

  : حلصني بن مجال الكليب

 عبد ود مثل راغبة البكر بنو  ولوال سواداً يا حصين تصبحت

 بطن من خزاعة من مزيقيا من القحطانية، وهم بنو حبيب بن عدي بن سلول بن - بنو حبيب - 758
كعب بنعمرو بن ربيعة، وهو حلي بن حارثة ابن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، 

مح الشاعر، الذي يرثى احلسني السبط عليه السالم منهم متيم بن أسد الشاعر، وأبو زمح الشاعر، وأبو ز
  .عند مقتله

  الحاء المهملة مع الجيم

 بطن من خلم منالقحطانية، وهم بنو حجر بن جديلة ابن خلم، وخلم يأيت نسبه عند - بنو حجر - 759
: قال أبو عبيد. ذكره يف حرف الالم، منهم عبد امللك بن عمري ابن سويد الفقيه املعروف بالقطيب القبطي

  .وامنا قيل له القطيب نسبة لفرس له

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو حجر - الواو  بفتح القاف وكسر- بنو حجر القرد - 760
القرد بن احلارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه 

عند ذكره يف حرف الكاف، منهم معدي كرب بن وليعة بن شرجيل بن حجر القرد، وبنوه املذكورون 
  .يف ملوك كندة يف حرف الكاف

 بطن من بين راشد من خلم من القحطانية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف - بنو حجرة - 761
مشاكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر باألعمال األطفيحية فيما بني : الالم، ذكرهم احلمداين وقال
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  .مسجد موسى واسكر، وهلم نصف حلوان ونصف طرا

 وهم بنو حجور بن اسلم بن عليان بن زيد بن  بطن من مهدان من القحطانية،- بنو حجور - 762
عريب بن جشم بن حاشد، وحاشد قد تقدم نسبه يف حرف احلاء مع األلف، منهم معيوف بن حيىي، 

  .وابنه معيوب بن محيد، كذا

 بطن من بين عمرو من بين عامر بن صعصعة من العدنانية، وعامر يأيت نسبه عند - بنو حجري - 763
  .املهملة، ومساكنهم ساقية قلته من األمخيمية من الديار املصرية، ذكرهم احلمداينذكره يف حرف العني 

  الحاء المهملة مع الدال المهملة

 بطن من شنؤة من األزد من بين حاشد، وهم بنو - بفتح احلاء وتشديد الدال - بنو حدان - 764
عب بن احلارث بن كعب بن حدان بن مشس بنعمرو بن غنم بن غال بن عثمان بن نصر بن زهران بن ك

عبد اهللا بن مالك ابن نصر بن األزد وهو شنؤة، وشنؤة سيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة، 
  .منهم ضبرية بن شيبان، كان رأس األزد يوم اجلمل وقتل يومئذ

  . بطن من بين سعد، ذكرهم اجلوهري ومل يبني من أي السعودهم- بضم احلاء - بنو حدان - 765

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو حدروج بن عمرو بن كعب - بنو حدروج - 766
بن الغطريف األصغر بن الغطريف األكرب بن يسكر ابن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران بن 

كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر األزد، ونصر هو شنؤة وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني 
  .ملعجمةا

 من خلم من القحطانية، وهم بنو حدس بن أريش بن أراش بن جديلة بن خلم، - بنو حدس - 767
وهم بطن عظيم، ومنهم بنو وائل بن ربيعة : قال أبو عبيد. وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم

  .اآليت ذكرهم يف حرف الواو

    

انية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف  بطن من بين جعد من خلم من القحط- بنو حدير - 768
  .الالم، مساكنهم باألطفيحية من الديار املصرية بالرب الشرقي، ورمبا عرب عنهم باحلديريني

 من بين النجار من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو - بضم احلاء وفتح الدال - بنو حديلة - 769
دم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، والنجار قد تق

بنو فالن يف األلف والالم مع النون، وحديلة أسم أم معاوية عرفوا ا، ومنهم أيب بن كعب أحد أصحاب 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد بدراً
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  الحاء المهملة مع الذال المعجمة

ن أياد من العدنانية، وهم بنو حذافة بن زهر بن  بطن م- بضم احلاء وفتح الذال - بنو حذافة - 770
أياد، وأياد قد تقدم نسبه عند، ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع الياء املثناة 

  .وهم رهط بن داود الشاعر وامسه حارثة بن احلجاج: قال ابن الكليب. حتت

 بطن من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم -الم  بفتح احلاء وسكون الذال وفتح ال- بنو حذمل - 771
حذمل بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن تغلب بن دودان بن أسد، وأسد قد تقدم 

نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع السني، واحلذمل مأخوذ من احلذملة 
  .ذملا لكثرة كالمه، منهم ابن هاشم وعبد اهللا ابن الزبري الشاعرانومسي ح: قال أبو عبيد. وهي األسراع

 بطن من اخلزرج من األزد من القحطانية، وهم بنو أد - بنو حرام - 772احلاء املهملة مع الراء املهملة 
وهم أثنتان مبصر منهم قضاة وفقهاء وعدول، ومشائخ بالد، وخوله : وبنو ذبيان فيما ذكره احلمداين قال

  .وليس هلم دار خاصة وال مكان معروف: قال

  . بطن من سعد من القحطانية، وهم بنو حراز بن سعد العشرية- بنو حراز - 773

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو حراز بن عوف من بين عريب بن زهري بن - بنو حراز - 774
  .فيما بعدأمين بن اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف هذا احلرف 

 بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو حرام بن جذام، وجذام قد تقدم نسبه عند - بنو حرام - 775
ذكره يف حرف اجليم، منهم بنو غطفان اآليت ذكرهم يف حرف الغني املعجمة، وبنو أقصى املقدم ذكرهم 

  .رفهاومبصر طائفة منهم قل من يف عرب مصر من يع: يف حرف األلف، قال احلمداين

 بطن من جذمية من القحطانية، وهم بنو حرام بن حسنة بن كعب بن ربيعة بن - بنو حرام - 776
حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم أكتم بن أيب اجلون الذي قال فيه 

ن حليف اليت نزل ا النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يل الدجال وأشبه بين عمرو به أكتم وأم معبد ب
  : صلى اهللا عليه وسلم حني هاجر ومعه أبو بكر وفيهما يقول الشاعر

 حال خيمتي أم معبد رفيقين  جزى اله خيراً والجزاء بكفه

ومل يرفع يف نسبهم، وخندف يأيت :  بطن من خندف، ذكرهم احلمداين- أيضاً - بنو حرام - 777
  .نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

 بطن من متيم من العدنانية، ذكرهم احلمداين ومتيم قد تقدم نسبه عند ذكره - أيضاً - بنو حرام - 778
  .يف حرف التاء املثناة فوق
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ن من الصرب من غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو حرب بن احلارث،  بط- بنو حرب 779
  .ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف نسبهم

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو حرب بن سكر بن بكر، وبكر - أيضاً - بنو حرب 780
  .قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

ن من بين حاشد من مهدان من القحطانية، وهم بنو حرب بن سعد بن  بط- أيضاً - بنو حرب - 781
عبد اهللا بن وادعة بن عمرو بن عامر بن ياشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد، وحاشد قد تقدم 

  .نسبه عند ذكره يف هذا احلرف فيما تقدم

بن جلد بن مالك  بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو حرب ابن علة - أيضاً - بنو حرب - 782
بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

منازهلم احلجاز ومل ينسبهم يف : ذكرهم احلمداين وقال. الكاف، بطن من بين هالل ابن عامر بن صعصعة
 ومنهم زبيدة احلجاز، وبنو وهم ثالث بطون بنو مسروخ، وبنو سامل، وبنو عبد اهللا، قال: مث قال. قبيلة
  .عمر

    

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو خرب ابن سبيع بن معاوية بن - أيضاً - بنو حرب - 783
كثري بن مالك بن جشم بن حاشد، وحاشد قد تقدم نسبه عند ذكره يف هذا احلرف، منهم احلارث بن 

  .عبد اهللا األعور أحد رجال احلديث وهو ضعيف احلديث

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو حرش وامسه منبه من بين عريب بن زهري بن - بنو حرش - 784
  .أمين بن اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف هذا احلرف

 بطن من جعفي من القحطانية، وهم بنو حرمي بن جعفي، وجعفي قد تقدم نسبه - بنو حرمي - 785
 وكان حلرمي من الولد عوف، ومالك، منهم عبد اهللا بن أيب حول الصحايب عند ذكره يف حرف اجليم،

  .شهد بدراً

  الحاء المهملة مع الزاي

 بطن من الصرب منغسان من األزد من القحطانية، وهم - بضم احلاء وفتح الزاي - بنو حزيك - 786
صل نسبهم، واألزد قد ذكرهم أبو عبيد كذلك ومل ي. بنو حزيك بن وجيه بن عمرو بن مازن بن األزد

تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع الزاي، وحزيك على 
  .وزن فعيل من األحتزاك وهو األحتزام نقل فسمي به الرجل
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 بطن من امنار بن أراش من القحطانية، وهم بنو حزمية - بفتح احلاء وكسر الزاي - بنو حزمية - 787
 أمنار، وامنار قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع النون بن

  .أيضاً 

 بطن من د من القحطانية، وهم بنو حزمية بن د، ود يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو حزمية - 788
ية صاحب عمر بن اخلطاب وقد دخلوا يف تنوخ، ومنهم عبد اهللا بن كيس: قال أبو عبيد. حرف النون

  .رضي اهللا عنه

  الحاء المهملة مع السين

 بطن من كندة من القحطانية،وهم بنو حسان بن معاوية بن احلارث األكرب بنن - بنو حسان - 789
  .معاوية بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

قحطانية، وهم بنو حسن بن معاوية  بطن من عذرة بن زيد الالت من ال- أيضاً - بنو حسان - 790
بن ربيعة بن جرام بن ضبة بن عبد بن كبري بن عذرة بن زيد الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف 

  .حرف العني املهملة، منهمجميل بن عبد اله وصاحبته بثينة

عام  بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو حسل بن - بكسر احلاء وسكون السني - بنو حسل - 791
ربن لوي بن غالب، ولوي قد تقدم نسبه يف مهود النسب ويأيت ذكره يف حرف الالم، منهم عبد اهللا بن 

سعد بن مسروح الصحايب، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، وهو الذي فتح أفريقية من بالد 
  .املغرب يف خالفته

م بنو حسيل بن نصري بن مالك  بطن من بين كاهل من قضاعة من القحطانية، وه- بنو حسيلى - 792
  .قال أبو عبيد منهم وهب الفقيه. بن عدس بن كاهل، وكاهل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  الحاء المهملة مع السين المعجمة

 بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو حشم بن - بكسر احلاء وسكون الشني - بنو حشم - 793
  .كره يف حرف اجليمجذام، وجذام قد تقدم نسبه عند ذ

  الحاء المهملة مع الصاد المهملة

 بطن من الضبيبيني رهط مالك بن الضبيب، مساكنهم باخلوف من الشرقية من - بنو حصن - 794
أم انضافوا باحللف مع بين خليفة من بين خليفة من بين عبيد، وأن : الديار املصرية، وقد ذكر احلمداين
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  . الشرقية يعرف باألحرارةهلم موضعاً من حقوق هربيط من

 بطن من بين عدي من كنانة عذرة من القحطانية، وهم بنو حصن بن - أيضاً - بنو حصن - 795
ضمضم بن عدي بن حباب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

  .الكاف

 القحطانية، وثعلبة قد تقدم  بطن من الصبيحيني من ثعلبة من طي من- بنو حضني بالتصغري - 796
  .نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

  الحاء مع الضاد المعجمة

    

 قبيلة من القحطانية، - بفتح احلاء وسكون الضاد وفتح امليم وياء مثناة فوق - بنو حضرموت - 797
دينة وهم بنو حضرموت بن قحطان، وقحطان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وم عرفت م

وقد ذهب أكثرهم : قال يف العرب. حضرموت اسم بلدة وقبيلة: قال اجلوهري. حضرموت من أرض اليمن
وكان فيهم ملوك : قال علي بن عبد العزيز اجلرجاين النسابة. واندرج باقيهم يف كندة وصاروا يف عدادهم

ن حجر، كتب إليه النيب تقارب ملوك التبابعة يف علو الصيت ونباهة الذكر ومن حضرموت هؤالء وائل ب
من حممد رسول : صلى اهللا عليه وسلم كتاباً خاطبه فيه بالفاظ قومه من حضرموت، ونصه بعد البسملة

. اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل األقبال العباهلة ليقيموا الصالة ويتوا الزكاة والصدقة على التيعة السائمة

. وعليهم العون لسرايا املسلمني. لب وألجنب وألشناقألخالط وألوراط وألشعار وألج. لصاحبها التيمة

  .وعلى كل عشرة ما حتمل العرب من أجبأ فقد أرىب

إىل األقبال العباهلة : وذكر القاضي عياض يف كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى أن يف كتابه إليه
. ويف السيوب اخلمس. جةوأنطوا الثب. ويف التيعة شاة ال مقورة األلياط وال ضناك. واألرواع املشابيب

وال توصيم يف . ومن زىن مم ثيب فضرجوه باألضاميم. ومن زىن مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً
  .ووائل بن حجر يترفل على األقبال. وكل مسكر حرام. الدين وال غمة يف فرائض اهللا تعاىل

حطانية، وهم بنو حضروا بن  قبيلة من محري من الق- بفتح احلاء وضم الضاد - بنو حضروا - 798
مالك بن زائد اجلمهور بن سهيل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جعم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث 
بن قطن بن عريب ابن زهري بن الغوث بن أبني بن اهلميسع بن محري، ومحري يأيت نسبه عند ذكره يف هذا 

مهدمة قتلوه، فسلط اهللا عليهم خبت نصر فغزاهم احلرف، بعث اهللا إليهم نبياً منهم امسه شعيب بن ذي 
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 فجعلناهم حصيداً - إىل قوله -فقتلهم، وفيهم أنزل اهللا تعاىل فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 
  .وأصحاب الرس: أم أصحاب الرس الذين أخرب اهللا تعاىل عنهم بقوله: خامدين وقال

  الحاء المهملة مع الطاء المهملة

 بطن من متيم، وهم بنو جنتيش بن مالك بن حنظلة بن مالك - على وزن حبلى - حطى  بنو- 799
بن زيد بن مناة بن متيم، ومتيم قد مر نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، وحطى مرأة جنتيش، 
 وهي حطى بنت ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم عرفوا ا، منهم حصني بن زياد بن غنم كان على

  .شرطة عبيد اهللا بن زياد

  الحاء المهملة مع القاف

 بطن من الصرب من غسان من األزد من القحطانية، وهم بنو حقار بن أمنار بن - بنو حقار - 800
عرمو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد، واألزد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع 

  .ما أخذا من احلقل القراح من األرض الذي يزرع فيهالزاي، وابن دريد يبدل الراء ال 

  الحاء المهملة مع الكاف

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو حكم بن سعد من بين جشم بن مالك بن - بنو حكم - 801
كعب بن الغري بن حسر بن شبع الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن قضاعة، وقضاعة يأيت 

  . يف حرف القافنسبه عند ذكره

  الحاء المهملة مع الالم

 بطن من خثعم من القحطانية، وهم بنو حلف بن - بفتح احلاء وسكون الالم - بنو حلف - 802
وكان خللف من الولد عضرس، وناهيس، . خثعم ، وخثعم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة

  .وشهران، وربيعة وكودوهم بطون، ويف ناهس، وشهران، الشرف والعدد

د بن خزمية من قريش من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزمية، وأسد قد  بطن من أس- بنو حلمة - 803
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع السني املهملة

 بطن من بين مليح من اهلون من العدنانية، وهم بنو حلمة بن حملم بن غالب بن - بنو حلمة - 804
  .مليح يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليمعابد بن ينبع بن مليح، و

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، - بنو حلوان - 805
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وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وأم حلوان ضرية وكان له من الولد ثعلب، وزبان وهو 
  .عالف، وعمر وهو مليح، ونزيد

    

 بطن من خزاعة منالقحطانية، وهم بنو حليل بن حبشية بن سلوان بن كعب بن -ليل  بنو ح- 806
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد 
احملترش وهم بنو غبشان الذي ابتاع مفتاح الكعبة من قصي بن كالب بزق مخر، وهالل وعبد م، 

  .وعامر

  .يف عرب احلجاز ومل ينسبهم يف قبيلة:  بطن من العرب، ذكرهم احلمداين- بنو حليجة - 807

  الحاء المهملة مع الميم

 بطن من بلي من القحطانية، وبلي قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املهملة، - بنو محاد - 808
  .ومساكنهم ببالد منفلوط: قال احلمداين

  . من لواثة من الرببر، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم بطن- بنو محاد - 809

 بطن من بين ثعلب بن وائل من العدنانية، وهم بنو محدان بن محدون، وهم كانوا - بنو محدان - 810
ملوك املوصل واجلزيرة وحلب يف أيام املتقي باهللا أحد خلفاء بين العباس ببغداد، وأول من ملك منهم أبو 

عبد اهللا بن محدان، مث أخوه إبراهيم بن محدان، مث أخوه سعيد ونصر أبناء محدان، مث استوىل على اهليجاء 
الشام وحلب سيف الدولة علي بن أيب اهليجاء بن محدان، مث لؤلؤ املوىل سعد الدولة بن محدان، وبقي 

  .بعمائةحىت غلبه على ذلك صاحل بن مرداس أمري بين كالب وانتزعه منه يف سنة اثنتني وأر

 بطن من العرب بالرب الشرقي من السيوطيه بالديار - بفتح احلاء وتشديد امليم - بنو محاس - 811
  .املصرية، والذي يظهر إم من خلم من القحطانية وإليهم ينسب شرق محاس البلد املعروف

 زيد مناة بن  بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو محان بن عبد العزى بن كعب بن- بنو محان - 812
  .متيم، ومتيم قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

 بطن من األدارسة من بين احلسن السبط من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو محود بن - بنو محود 813
يعقوب بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بن عمرو ابن ادريس، وادريس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

لف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع الدال املهملة، وأول من ملك منهم علي بن محود األ
بن ميمون، مث أخوه القاسم بن محود، وتلقب باملأمون، مث حيىي املغتلي بن علي بن محود مث أدريس املتأيد 

تأيد باهللا، مث املأمون القاسم بن باهللا بن علي بن محود مث املوفق أدريس بن حيىي ابن ضوان، مث أدريس امل
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  .محود، مث ابنه املعتصم حممد، مث ابنه الواثق القاسم

 قبيلة من بين سبأ من القحطانية، وهم بنو محري بن سبأ، - بكسر احلاء وسكون امليم - بنو محري - 814
: ال أبو عبيدق. اسم محري العرخيج: وسبأ يأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، قال اجلوهري

وذكر زيد، وعريب، : وكان حلمري من الولد اهلميسع، ومالك، وزاد هشام ابن الكليب يف كتاب اجلمهرة
ومسروح، ووائل، وعمري كرب، وارساء، ومرة، ودرما، ومن محري كانت ملوك اليمن من التبابعة إال من 

  .ختلل يف خالل ملكهم يف قليل من الزمن

  الحاء المهملة مع النون

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو جشم ابن عدي بن احلارث بن تيم - بنو حنش - 815
اهللا بن ثعلبة بن تيم اهللا بن ثعلبة بن تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم 

  .نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

األوس من القحطانية، وهم بنو حنش بن عوف بن عمرو  بطن من بين عوف من - بنو حنش - 816
  .بن عوف، وهوف يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من متيم من القحطانية، وهم بنو حنظلة األكرمني ومتيم قد تقدم نسبه عند - بنو حنظلة - 817
عة، وهم يف بين يربوع، وعمرو، ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، كان له من الولد مالك، ويربوع، وربي

  .والظليم وأمسه مرة، وغالب، وكلفة، وقيس، وهم من أشراف متيم

 بطن من د من القحطانية، وهم بنو حنظلة ابن د، ود يأيت نسبه عند - أيضاً - بنو حنظلة - 818
 قتلت بسار ذكره يف حرف النون، وكان له من الولد سعد، ومسعود منهم الرابقة بنت احلياء اليت

  .الكواعب، وكان عبداً هلم

    

 حي من بكر بن وائل منالعدنانية، ومهبنو حنيفة ابن حليم بن صعب بنعلي بن بكر - بنو حنيفة - 819
بن وائل، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، وكان له من الولد الرول، وعدي، 

وكان يسكنها منهم هودة بن علي بن مثامة بن عمرو بن عبد وعامر، وكانت منازل بين حنيفة اليمامة، 
العزي بن حليم بن مرة بن الدوك بن حنيفة، وهو الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل 

سالم على من اتبع اهلدى، واعلم أن : من حممد رسول اهللا إىل هودة بن علي: اإلسالم ونصه بعد البسملة
فلما ورد عليه كتاب . نتهى اخلف واحلافر، فأسلم تسلم، واجعل لك ما حتت يدكديين سيظهر إىل م

فاخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم . لو سألين سبابه ما فعلت يادوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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يه مبوته عند منصرفه من فتح مكة، ومن بين حنيفة مسلمة الكذاب خرج باليمامة زمن النيب صلى اهللا عل
أما . وسلم وادعى النبوة، وكتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من مسيلمة رسول اهللا إىل حممد رسول اهللا

فأين قد اشتركت باألمر معك ان لنا نصف األرض، ولقريش نصف األرض، ولكن قريشاً قوم : بعد
كذاب، السالم على من فكتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من حممد رسول اهللا إىل مسلمة ال. يعتدون

وقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك . فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده: أتبع اهلدى أما بعد
  .وبقي مسلمة حىت قتل يف خالفة أيب بكر الصديق وقد سبق ذكره مع سجاح اليت ادعت النبوة

  الحاء المهملة مع الواو

 األزد من القحطانية، وهم بنو حولة ابن اهلنو بن األزد، واهلنو قد  بطن من اهلنو من- بنو حوالة - 820
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع اهلاء

ومل :  بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو حوت بن مسعود، ذكرهم أبو عبيد- بنو حوت - 821
  .عند ذكره يف حرف الكافيصل نسبهم، وكندة يأيت نسبه 

 بنو حور بطن من طي من القحطانية، وهم بنو حور بن خارجة ابن سعد بن قطرة بن طي، - 822
  .وهم يهلبون ليسوا من أهل اجلبلني: قال أبو عبيد. وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

  الحاء المهملة مع الالم واأللف

 بطن من بين غين من العدنانية، وهم بنو حالن من -تشديد الالم  بضم احلاء و- بنو حالن - 823
غين، وغين يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، منهم عبد اهللا بن عقبة كان فيمن شهد قتل 

  : احلسني عليه السالم، وفيه يقول ابن عقبة

  وفي أسٍد أخرس تعد وتذكر  غني قطرةٌ من دمائنا وعند

  الحاء المهملة مع الياء

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، - بنو حيادة - 824
  .وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، - بنو حيدان - 825
  .د ذكره يف حرف القاف، منهم مهرة اآليت ذكرهم يف حرف امليموقضاعة يأيت نسبه عن

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل من عرب الشام ومل ينسبهم - بنو حي - 826
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  .إىل قبيلة

 بطن من بين أمية من قريش من العدناينة، وهم بنو حيدر بن الوليد بن عبد امللك - بنو حيدر - 827
  .وديارهم بالديار املصرية ببالد األمشونيني بتندة وما حوهلا:  احلمداينبن مروان، قال

     حرف اخلاء املعجمة مع األلف 

 بطن من بين حاشد من مهدان من القحطانية، وهم بنو خارف بن عبد اهللا بن - بنو خارف - 828
هملة، كانت كبري بن مالك بن جشم بن حاشد، وحاشد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء امل

ديارهم باليمن فأسلموا وكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً ملالك بن منط مع ذي الشعار 
هذا كتاب من حممد رسول اهللا حملالت خارف وأهل جناب العصب : اهلمداين ما نصه بعد البسملة

لى أن هلم فراعها ووهاطها وحقاف الرمل مع وافدها ذي الشعار، ملالك بن منط وملن أسلم من قومه، ع
ما أقاموا الصالة وأتوا الزكاة ياكلون عالفها، ويرعون عافها، هلم بذلك عهد اهللا وذمام رسوله، 

أن : وشاهدهم املهاجرون واألنصار، هذا ما ذكره ابن هشام يف السرية، وذكر القاضي عياض يف الشفاء
لون عالفها، وترعون عفاهلا لنا من دفعهم أن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأك: يف كتابه إليهم

وضرمهم وضرامهم ما سلموا بامليثاق واألمانة، وهلم من الضدقة الثلي والناب، والفصيل والغارض، 
  .والداجن والكبش احلوري، وعليهم منها الصانع والقارح

 وطي  بطن من طي من القحطانية، وهم بنو خارجة بن سعد بن قطرة بن طي،- بنو خارجة - 829
جندب، وحور، وأمهما جديلة بنت : يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، كان له من الولد

  .سبيع بن محري وا يعرفون، وهم جديلة طي

 بطن من بلي من القحطانية، وبلي قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، - بنو خالد - 830
  .الد أمخيم من الديار املصريةأن منهم أقواما بب: ذكرهم احلمداين

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو خالد بن جعفر بن كالب بن - بنو خالد - 831
  .ربيعة بن عام ربن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

ه يف حرف الغني  بطن من غزية من طي من القحطانية، وغزية يأيت نسبه عند ذكر- بنو خالد - 832
املعجمة، مساكنهم برية احلجاز مع قومهم من غزية، وقد عدهم احلمداين من أحالف آل فضل من عرب 

  .الشام

 بنو خالد عرب محص، بطن من بين خمزوم من قريش من العدنانية وهم رهط خالد بن الوليد - 833
ن النسب إىل خالد وقد أمجع أهل وهم يدعو: أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال احلمداين

وكفاهم ذلك فخراً أن : قال. العلم بالنسب على انقراض عقبه، وأنه من دوى، وابنه من بين خمزوم
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  .أم من أحالف آل فضل عرب الشام: يكونوا من قريش وقد ذكر احلمداين

ه عند ذكره يف  بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، وبنو مهدي يأيت نسب- بنو خالد - 834
  .حرف امليم، ومنازهلم البلقاء مع قومهم بين مهدي

  الخاء المعجمة مع الثاء المثلثة

 بطن من امنار من أراش من القحطانية، وهم بنو امنارن وامنار قد تقدم نسبه عند - بنو خثعم - 835
ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع النون مع ما يف امنار وولده من اخلالف على 

وبالد :  قال يف العربما هو مذكور هناك، وكان خلثعم من الولد خلف وأمه عاتكة بنت ربيعة بن نزار،
خثعم مع أخوم جبيلة بسروات اليمن واحلجاز إىل قبالة، وقال وقد افترقوا يف اآلفاق أيام الفتح فلم يبق 

منهم يف مواطنهم إال القليل، ويقدم احلاج منهم مبكة يف كل سنة، وهم املعروفون بني أهل املوسم 
  . فيه بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع السنيبالسروات، وقد سبق ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو خثعمة بن يشكر بن - بالتأنيث - بنو خثعمة - 836
مبشر بن صعب بن مهدان بن نصر بن زهران بن كعب بن عبد اهللا بنمالك بن نصر بن االزد، ونصر هو 

 املعجمة، منهم عامر بن عمرو بن خثعم، كان أول من بين شنؤة وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني
  .وهم اليوم يف بين الديل من كنانة: قال أبوعبيد. جدار الكعبة فسمى اجلادر، وهم اجلدارة

  الخاء المعجمة مع الدال المهملة

 بطن من اخلزرج من األزد من القحطانية، وهم بنو خدرة بن عوف بن احلارث بن - بنو خدرة - 837
اخلزرج، منهم أبو سعيد اخلدري أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعبد اهللا بن الربيع 

  .الصحايب شهد بدراً

  الخاء المعجمة مع الزاي

    

 قبيلة من الزد من القحطانية، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا، - بنو خزاعة - 838
وعمرو هذا أبو خزاعة كلها، ومنه تفرقت : قال أبو عبيد.  امليمومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف

بطوا فولد له كعب بطن، وملبح بطن، وعدي وعوف وسعد بطن، وذكر يف موضع آخر أن خزاعة هو 
أن خزاعة هم بنو : أسلم، ومالك وملكان من بين أقصى بن حارثة بن عمرو بن مزيقيا، وذكر يف العرب
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قال القاضي عياض املعروف يف : وهو حلي بن عامر بن قمعة، وقال يف العربعمرو بن عامر بن ربيعة، 
قال . نسب خزاعة، أنه عمرو ابن حلي بن قمعة بن الياس بن مضر، وأمنا عامر عم أبيه أخو قمعة

كان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن خلف على أم حلي بعد أبيه قمعة فتبناه حارثة وانتسب إليه، : السهيلي
ومسوا خزاعة ألن بين مازن بن األزد ملا تفرقت األزد من : قال ابن الكليب. يح بالوجهنيفالنسب صح

اليمن يف البالد نزل بنو مازن على ماء بني زبيد ورفع يقال له غسان، وأقبل بنو عمرو بن حلي فاخنزعوا 
ن قومهم أيضاً، علن قومهم فرتلوا مكة، مث أقبل بنو سلم ومالك وملكان بن أقصى بن حارثة فاخنزعوا ع

وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهما، وكانوا حلفاء : قال يف العرب. فسمي اجلميع خزاعة
لقريش، وكان خلزاعة والية البيت بعد جرهم، ومل تزل بيدهم إىل أنباعها أبو غسان من قصي بن كالب 

  . قصيبزق مخر، على ما سيأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف عن الكالم على

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو خزمية بن لوي ابن غالب، ولوي قد مر - بنو خزمية - 839
ذكره يف عمود النسب، وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم كان حتته عائدة بنت احلميس بن قحافة 

  .فعرفت ولده ا

  الخاء المعجمة مع الشين المعجمة

عة من القحطانية، وهم بنو خشني بن النمر بن وبرة بن تغلب بن  بطن من قضا- بنو خشني - 840
حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم أبو ثعلبة 

  .اخلشين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألشتر بن جرهم

  الخاء المعجمة مع الصاد المهملة

فتح اخلاء والصاد والفاء، بطن من قيس من عيالن من العدنانية، وهم بنو خفصة  ب- بنو خصفة - 841
بن قيس بن عيالن، وقيس عيالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم سليم اآليت ذكرهم يف 

  .حرف السني املهملة، وهوازن اآليت ذكرهم يف حرف اهلاء

رب الكواكب من جذام، وبنو صخر يأيت  بطن من بين خمزوم من بين صخر ع- بنو خصيب - 842
  .وهم أشتات مبصر والشام: نسبه عند ذكره يف حرف الصاد املهملة، قال احلمداين

  الخاء المعجمة مع الضاد
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 بتشديد الضاد، بطن من متيم من القحطانية، وهم بنو عمرو بن العفري بن متيم، - بنو خضم - 843
وهم يزعمون أم مسوا لكثرة : تاء املثناة فوق، قال اجلوهريومتيم قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف ال

  .اخلضع، وهم اخلضع، يعين أم قوم كرام يكثر عندهم أكل الضيفان

  الخاء المعجمة مع الطاء المهملة

 بفتح الطاء حي من األوس من القحطانية، وهم بنو عبد اهللا بن مالك بن األوس، - بنو خطمة - 844
  .واألوس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع الواو

  الخاء المعجمة مع الفاء المعجمة

بنو خفاجة  بطن من بين عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم - بنو خفاجة - 845
بن عمرو بن عقيل بن كعب، وعقيل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، وقد انتقلوا يف آخر 

وهم أمراء العراق من : األيام إىل العراق واجلزيرة، وكان هلم سارية العراق دولة، قال املؤيد صاحب محاة
  .لبحرية من الديار املصريةقدمي الزمان وإىل اآلن، وقد ذكر احلمداين منهم طائفة ببالد ا

 بطن من حمارب من قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو - بنو خلف - 846اخلاء املعجمة مع الالم 
  .خلف بن حمارب، وحمارب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، وكان له من الولد طريف

. بيبيني رهط مالك بن الضبيب بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية، بطن من الض- بنو خلف - 847

وهم مضافون باحللف مع بين حصني إىل بين عبيد، وذكر أن هلم موضعاً من حقوق هربيط : قال احلمداين
  .يعرف باحلرار

 بطن من بكيل من مهدان من القحطانية، وهم بنو مخر ابن دومان بن بكيل، وبكيل - بنو مخر - 848
  .ملوحدةقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء ا

  الخاء المعجمة مع النون

    

 حي من هذيل، وهم بنو خناعة بن سعد بن هذيل، وهذيل يأيت نسبه عند ذكره - بنو خناعة - 849
  .يف حرف اهلاء

 بطن من مضر من العدنانية، وهم بنو الياس بن مضر، والياس قد مر ذكره يف - بنو خندف - 850
 ا، وهي خندف وأمسها ليلى بنت حلوان بن عمران بن عمود النسب، وخندف أسم أمرأته عرف بنوه
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احلايف بن قضاعة، ومسيت خندف يقال خندف الرجل إذا مشى يقلب قدميه كأنه يغرف ما، قال 
ومجيع بين الياس بينهما، وكان للياس منالولد على عمود النسب مدركة، ومجيع بين الياس، : اجلوهري

  .وخارجاً عن عمود النسب طاخبة وقمعة

  الخاء المعجمة مع الواو

 بطن من خزمية من جرم طي من القحطانية، وجرم قد تقدم نسبه عند ذكره يف - بنو خولة - 851
  .حرف اجليم، مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو خوالن بن مالك بن احلارث بن مرة بن - بنو خوالن - 852
جب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، أدد بن زيد بن يش

وكان خلوالن كثري من الولد، ومنهم أبو ادريس حبيب، وعمرو، واألصحب، وقيس، ونبت، وبكر، 
وبالد خوالن يف بالد اليمن من شرقية، وقد افترقوا يف : قال يف العرب. ومنهم ادريس اخلوالين. وسعد

  .وهم غالبون على أهله وعلى الكري من حصونه: قال. يس منهم احليوم وبرية إال باليمنالفتوحات، ول

  الخاء المعجمة مع الياء المثناة

 بطن من العمالقة من العرب العاربة، وهم بنو خيرب بن مهلهل بن عوص بن عمليق، - بنو خيرب - 853
  .وفةوكانت منازهلم أرض خيرب من احلجاز، وبه مسيت البلدة املعر

  حرف الدال 

  الدال مع األلف

 بطن من بين حنظلةى بن متيم من العدنانية، وهم بنو دارم بن مالك بن حنظلة، - بنو دارم - 854
وكان يسمى حبراً وذلك أن أباه : وحنظلة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة قال اجلوهري

كان فيها مال فجاءه وهو يدرم حتتها، أي يقارب اخلطا من أتاه قوم يف محلة فقال له يا حبر ائتين خبريطة 
ثقلها فسمي دارما، وكان لدارم من الولد عبد اهللا، وجماشع، وسدوس، وخيربي، وشب، وجرير، 

منهم متيم من بين شل بن دارم بن خازم بن : قال يف العرب. وأبان، ومناف، وهم من بين قطن بن شل
ة بن نضلة بن جرثان بن مصطلق بن صخر بن شل، وهذه القبيلة من خزمية بن عبد اهللا بن حنظل

  : أشارف متيم، وفيها يقول الشاعر

 ازمبنصري دارم وابن خ وقام  إذا مضر الحمراء كانت أرومتي
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 ائمير قداً غالثريا قاع يدي  تاولبأنٍف شامٍخ وتن عطست

 بطن من بين مهدي بن جذام من القحطانية، ومساكنهم البلقاء مع قومهم بين - بنو داود - 855
  .مهدي، وبنو مهدي يأيت ذكرهم يف حرف امليم

 بطن من بين حاشد من مهدان من القحطانية، وهم بنو داالن بن سابقة بن ماشح - بنو داالن - 856
ر نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، منهم بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد، وحاشد قد م

  : مالك بن حزم بن مالك الذي يقول

 يللقليل الدم غير ق بأن  بذلك أوصاني حزيم بن مالٍك

  الدال المهملة مع الباء الموحدة

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو دباب ابنمالك بن تة، وتة قد تقدم - بنو دباب - 857
وأرضهم بني طرابلس وقابس من بالد : قال يف مسالك األبصار. نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

وجياوروهم يف هذه :  قال.املغرب، وذكرأن مشيختهم يف زمانه كانت لعبد اهللا بن ربيعة، وأخيه إبراهيم
أن منازهلم فيما بني قابس : األرض اجلواري واحملاميد املقدم ذكرمها يف حرف األلف، وذكر يف العرب

وجبهة املدينة قوم يؤذون احلاج ويقطعون : وبرقة جماورين هليب اآليت ذكرهم يف حرف اهلاء، مث قال
  .عليهم الطريق

  الدال المهملة مع الثاء المثلثة

 بطن من بين دودان من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم بنو دثار بن فقعس بن - بنو دثار - 858
طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان، ودودان يأيت نسبه عند ذكره يف هذا الفصل، 

  .منهم جربية بن األشم الشاعر

    الدال املهملة مع الراء املهملة 

وهم بنو درما بن عوف بن :  من ثعلبة من طي من القحطانية، قال احلمداين بطن- بنو درما - 859
واسم درما عمرو، ودرما أسم أمه : قال. ثعلبة، وثعلبة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة

  .غلبت عليه فعرف ا، وقيل هو ابن لصلبه، ومساكنهم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام

  عين المهملةالدال المهملة مع ال
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 قبيلة من جديلة، وجديلة من أسد ربيعة من العدنانية، وهم بنو دعمي بن جديلة، - بنو دعمي - 860
  .وجديلة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 بطن من أياد من العدنانية، وهم بنو دعمي بن أياد ابن نزار، ونزار يأيت نسبه عند - بنو دعمي - 861
  . وكان له من الولد أقصىذكره يف حرف النو،

  الدال المهملة مع الغين المعجمة

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو دغش بن عمرو ابن سلسلة بن غنم بن ثوب - بنو دغش - 862
بن معن بن عتود بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن متامة بن مالك بن جدعا بن ذهل بن رومان 

  .قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملةبن جندب بن خارجة ابن سعد بن 

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو دغنة ابن عدنان بن عبد اهللا بن - بنو دغنة - 863
زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنؤة، وشنؤة 

  .حرف الشني املعجمةيأيت نسبه عند ذكره يف 

  الدال المهملة مع الالم

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن - بنو دلف - 864
عجل بن حليم بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم 

  .عمري بن مهتجر الشاعر

  الهاءالدال المهملة مع 

  . بطن من آل عام ربن صعصعة من العدنانية، مساكنهم بالبحرين ذكرهم احلمداين- بنو دمهان - 865

 بطن من بين هوازن من العدنانية، وهم بنو دمهان بن نصر بن معاوية بن - أيضاً - بنو دمهان - 866
  .ان الشاعربكر بن هوازن، وهوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم ومشة بن عثم

 بطن من أمحر من جبلة من القحطانية، وهم بنو دهن ابن معاوية بن أسلم بن أمحس، - بنو دهن - 867
وأمحس قد مر نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع احلاء املهملة، منهم عمار 

  .الدهين وهو موىل هلم

ن القحطانية، وهم بنو دهنة بن اهلنؤ، واهلنؤ قد تقدم  بطن من بين اهلنؤ من األزد م- بنو دهنة - 868
  .نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع اهلاء
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 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو دهنة ابن عدنان بن عبد اهللا بن - بنو دهنة - 869
ن عبد اهللا بن مالك بن نصر وهو شنؤة، وسيأيت نسبه مالك بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب ب

  .عند ذكره يف حرف الشني

  الدال المهملة مع الواو

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو دوس ابن عدنان بن عبد اهللا بن - بنو دوس - 870
 نسبه عند ذكره زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن خالد بن نصر، وهو شنؤة وسيأيت

يف حرف الشني املعجمة، منهم أبو هريرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامسه عمري بن عامر، 
  .وبطن منهم يسمون ببين فهم، وفهم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الفاء

 بطن من بين مهدي من جذام من القحطانية، وبنو مهدي يأيت ذكره يف - أيضاً - بنو دوس - 871
  .رف امليم، ومساكنهم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام ذكرهم احلمداينح

  الدال المهملة مع الياء المثناة

 بطن من مكالثة من البتر من الرببر، والرببر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف -بنو دميان - 872
  .دةاأللف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف اللف والالم مع الباء املوح

 بطن من النجار من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو دينار بن النجار، والنجار قد - بنو دينار - 873
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع النون

  حرف الذال املعجمة 

  الذال مع األلف

    

 القحطانية، وهم بنو ذي أصبح، وأمسه  بطن من زيد اجلمهور من محري من- بنو ذي أصبح - 874
احلارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد اجلمهور، وزيد 

اجلمهور يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الزاي، منهم ذو أصبح أبرهة بن الصباح أحد ملوك اليمن يف 
 بن أنس بن مالك ابنأب يعام ربن نافع بن اإلسالم، ومنهم مالك بن أنس أمام دار اهلجرة، وهو مالك

  .عمرو بن احلارث بن عثمان بن حيثل بن عمرو بن احلارث وهو ذو أصبح

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو ذي السهمني، وأمسه - بنو ذي السهمني - 875
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حرف العني املهملة، معاوية بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف 
  .ذكرهم يف العرب

 بطن من عامر بن صعصعة أيضاً، وهم بنو ذي احملجن وأمسه عوف بن عام - بنو ذي احملجن - 876
  .ربن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه على ما تقدم

  الذال المعجمة مع الباء الموحدة

بطن من غطفان من :  بضم الذال وكسرها ما، حكاه اجلوهري عن ابن السكيت- بنو ذبيان - 877
العدنانية، وهم بنو ذبيان بن بغيض بن ريث ابنغطفان، وغطفان من العدنانية، وهم بنو ذبيان بن بغيض 

ولد سعد بن ريث ابن غطفان، وغطفان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، كان له من ال
وهم بطن من بين ثعلبة بن سعد وعامر وهم يف بين يشكر علىنسب، : قال أبو عبيد.وفزارة وهازية

كان له من الولد مرة، وثعلبة، : وسليمان وهم يف بين عبس على نسب يقال هلم بنو مالص، وقال يف العرب
  .وفزارة

  الذال المعجمة مع السين

 وأمسه -بنو ذي السهمني : ن صعصعة، من العدنانية وهم بطن من عام رب- بنو ذي السهمني - 878
وعامر، يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة .  بن عام ربن ربيعة بن عامر بن صعصعة-معاوية 

  .ذكرهم يف العرب

  الذال المعجمة مع الكاف

قال يف .  بن تة بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو ذكوان ابن ثعلبة- بنو ذكوان - 879
ذكوان بن رفاعة بن احلارث بن حبشي بن احلارث بن ت، وتة قد تقدم نسبه عند ذكره يف : العرب

حرف الباء املوحدة، وهم من الذين مكث النيب صلى اهللا عليه وسلم شهراً يقنب يف الصالة ويدعو عليهم 
  .وعلى رعل

  الذال المعجمة مع الميم

بطن من محري من القحطانية، ومحري قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء  - بنو ذي مباح - - 880
 بن عامر بن ربيعة - وامسه عوف -وهم بنو ذي احملجن . املهملة، ذكرهم ابن الكليب ومل يرفع يف نسبهم

  .وعامر يأين نسبه على ما تقدم. بن صعصعة
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  الذال المعجمة مع النون

رأيضاً ، ذكرهم ابن الكليب ومل يرفع يف نسبهم، ومحري قد قدم  بطن من محي - بنو ذي خنالن - 881
  .نسبه

  الذال المعجمة مع الهاء

 بطن من بكر بن وائل، وهم بنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر - بنو ذهل - 882
  .بن وائل، وبكر قد تقدم نسبه على ما مر، كان له من الولد شيبان، وعامر

  . بطن من بكر بن وائل، وهم بنو ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة املقدم ذكره-  بنو ذهل- 883

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ذه لنب متيم بن عبد مناة بن أد بن - أيضاً - بنو ذهل - 884
  .طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء

انية، وهم بنو ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة  بطن من طي من القحط- أيضاً - بنو ذهل - 885
  .بن سعد بن قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

 بطن من مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو ذهل وامسه وايل بن - أيضاً - بنو ذهل - 886
ووقع ذهل هذا إىل جنران فمنهم أليا : عبيدقال أبو . مزيقيا، ومزيقياء يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

  .أسشقف جنران

  الذال المعجمة مع الواو

 بطن من أسد بن خزمية من العدنانية، وأسد قد مر ذكره يف حرف األلف فيما - بنو ذودان - 887
  .يقال فيه بنو فالن يف اللف مع السني

  حرف الراء املهملة 

  الراء مع األلف

جاسم من العماليق، وهم بنو راحل بن جاسم بن عمليق، وعمليق قد  بطن من - بنو راحل- 888
  .تقدم ذكره عند الكالم على العمالقة يف حرف األلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع

    

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو راسب بن مالك بن جدعان بن - بنو راسب - 889
منهم عبد اهللا بن وهب . د ذكره يف حرف الشني املعجمةمالك بن نصر وهو شنؤة، وسيأيت نسبه عن
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  .الراسيب ذو الثفنات رئيس اخلوارج يوم النهروان

 بطن من جرم من قضاعةمن القحطانية، وهم بنو راسب بن اخلزرج بن - أيضاً - بنو راسب - 890
  .جدة بن جرم، وجرم قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 خلم من القحطانية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، ومساكنهم  بطن من- بنو راشد - 891
وهم بنو يعمر، : قال احلمداين. باألعمال األطفيحية من الديار املصرية فيما بني مسجد موسى واسكر

  .وبنو واصل، وبنو مرا، وبنو حيان، وبنو معاد، وبنو البيض، وبنو حجر، وبنو شنؤة

 بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو راشد وهو خالفة بن أدب بن جديلة - أيضاً - بنو راشد - 892
بن خلم، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، منهم حاطب بن أيب بلتعة الصحاب حيليف الزبري بن 

العوام، وإىل راشد هؤالء ينسب جامع راشدة بظاهر فسطاط مصر كما أشار إليه ابن املنوج يف ايقاظ 
  .املتغفل

  الراء المهملة مع الباء الموحدة

 بطن من شنؤة بن عامر من صعصعة من العدناينة، وهم بنو رباب بن حجري بن - بنو ربيعة - 893
عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم جاب ربن مسرة أحد 

. وهو جاب ربن مسرة بن جنادة بن جندب بن حبيب بن ربابأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومنهم حي اآلن بأفريقية يتنجعون مع آل رياح بن هالل، ويعرفون ذا النسب: قال يف العرب

 بطن من بين احلارث بن كعب من القحطانية، وهم بنو ربيعة بن احلارث بن كعب، -بنو ربيعة - 894
 حرف األلف فيما يقال فيهبنو فالن يف األلف والالم مع احلاء، واحلارث قد تقدم نسبه عند ذكره يف

  .منهم بنو الضباب املقدم ذكرهم يف حرف األلف، وبنو قيان اآليت ذكرهم يف حرف القاف

 بطن من األزد من القحطانية، وهم بنو ربيعة ابن عمرو بن األزد، واألزد قد - بنو ربيعة أيضاً - 895
: قال أبو عبيد. ف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع الزايتقدم نسبه عند ذكره يف حر

  .كان له من الولد ربيعة

 بطن من األزد من القحطانية املقدم ذكرهم، وهم بنو ربيعة بن عمر بن - أيضاً - بنو ربيعة - 896
  .هاألزد، واألزد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف على ما سبقت األشارة إلي

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ربيعة ابن عجل بن حليم بن صعب بن - بنو ربيعة - 897
علي بن بكر بن وائل، وبكر قدتقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم أبو النجم الشاعر 

  .املشهور وامسه الفضل بن قدامة



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  155  

لعدنانية، وهم بنو ربيعة بن مالك بن كعب بن سعد بن  بطن من متيم من ا- أيضاً - بنو ربيعة - 898
  .عبد مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، - أيضاً - بنو ربيعة - 899
  .ومتيم تقدم نسبه على ما سبق ذكره

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم - أيضاً -ربيعة  بنو - 900
  .وتعرف أيضاً بربيعة اجلموع: قال اجلوهري. املقدم ذكره، وتعرف هذه بربيعة الكربى

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن مالك بن حنظلة، وحنظلة قد - أيضاً - بنو ربيعة - 901
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، وتعرف هذه بربيعة الصغرى

 بطن من حنظلة أيضاً، وهم بنو ربيعة بن حنظلة، وحنظلة قد مر نسبه على - أيضاً - بنو ربيعة - 902
  .ما سبقت االشارة إليه

خثعم، وخثعم  بطن من خثعم من القحطانية، وهم بنو ربيعة بن خلف بن - أيضاً - بنو ربيعة - 903
  .قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء

 بطن من بين عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن عامر، وعامر يأيت - بنو ربيعة - 904
وكان لربيعة من الولد كالب وفيهم البيت : قال أبو عبيد. نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

ليب وعامر وأمهم جمد بنت متيم بن غالب بن فهر، وهي اليت محست والشرف، وكعب وإليهم العقد، وك
  .وهم يعرفون ببين جمد اسم أمهم: بين عامر أي جعلتهم محسا، وقال اجلوهري

    

 بطن من عبد مشس بن مناف بن قريش من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن عبد مشس - بنو ربيعة - 905
  .عمود النسب، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملةبن عبد مناف، وعبد مناف قد مر ذكره يف 

 بطن من عذرة بن زيد الالت من القحطانية، وهم بنو ربيعة بن عامر بن عوف بن - بنو ربيعة - 906
  .بكر بن عذرة بن زيد الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

وهو أبو اخللفاء وقد تقدم ذكرهم يف حرف : وهريقال اجل.  من عقيل بالضم- بنو ربيعة - 907
  .األلف فيما يقال بلفظ اجلمع

  .وهو أبو األبرش: قال اجلوهري.  بطن من عقيل، وهم بنو ربيعة بن عامر بن عقيل- بنو ربيعة - 908

 حي من مضر من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن نزار ابن مضر وتعرف بربيعة احلمرا، - بنو ربيعة - 909
ونزار قد مر ذكره يف عمود النسب، وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف النون، وكان له من الولد أسد، 

  .وديارهم ما بني اليمامة والبحرين والعراق: قال يف العرب. وضبيعة، وعمرو، وأكلب دخلوا يف خثعم
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  الراء المهملة مع الحاء المهملة

  .كرهم اجلوهري ومل يرفع يف نسبهم بطن من مهدان من القحطانية، ذ- بنو رحب - 910

  الراء المهملة مع الدال المهملة

 بطن من احلمارسة من كنانة من القحطانية، مساكنهم الدقهلية واملرتاحية من الديار - بنو ردالة - 911
  .املصرية، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

وهم بنو رديين بن زياد بن حسني بن مسعود بن  بطن من بين جذام من القحطانية، - بنو رديين - 912
مالك بن سويد بن بطون بن حرام بن جذام، وجذام قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، وبالدهم 

  .ومنهم أوالد جياش وهلم تل حممد: قال احلمداين. باخلوف من الديار املصرية

  الراء المهملة مع الزاي المعجمة

حنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو رزاح بن مالك بن حنظلة، وحنظلة  حي من - بنو رزاح - 913
  .قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

 بطن من عذرة بن زيد بن كلب من القحطانية، وهم بنو رزاح بن ربيعة بن حرام - بنو زراح - 914
  .كره يف حرف العني املهملةبن ضبة بن عبد بن كبري بن عذرة بن زيد، وعذرة يأيت نسبه عند ذ

 بطن من ذبيان من العدنانية، وهم بنو رزام بن مازن ابن ثعلب بن سعد بن ذبيان، - بنو رزام - 915
وذبيان قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، منهم أبو الريبس الشاعر، وفيهم يقول احلصني 

  .بن احلمام

 سبيٍع أو سواد بن علقما وآل  فوال رجاٌل من رزام بن مازٍن

  الراء المهملة مع السين

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو رس بن عمرو بن كعب بن - بنو رس - 916
الغطريف االصغر بن الغطريف االكرب بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران 

  .ن نصر وهو شنؤة، وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشنيبن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا ب

  الراء المهملة مع الضاد المعجمة
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 بطن من جدمية طي من القحطانية، وجدمية قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف - بنو رضيعة - 917
  .اجليم، ومساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة من البالد الشامية

  الراء المهملة مع العين المهملة

 بطن من تة من العدنانية، وهم بنو رعل بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن - بنو رعل - 918
تة، وتة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء، وهم الذين مكث النيب صلى اهللا عليه وسلم يقنت يف 

  .الصالة شهرا ويدعو عليهم

نية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف  بطن من بين حدان من خلم من القحطا- بنو رعيش - 919
  .الالم، مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر فيما بني دير احلمرية وترعة صول

 بطن من العرب ، ذكرهم القضاعي يف خططه فيمن نزل مصر يف الفتح واختط ا - بنو رعني - 920
  .ومل ينسبهم يف قبيلة

  الراء المهملة مع الغين المعجمة

 بطن من جدمية من جرم طي من القحطانية، وجرم قد تقدم نسبه عند ذكره يف - رغو  بنو- 921
ويقال ام من جرم بن جرم بن سنبس، وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف : قال احلمداين. حرف اجليم
  . ومساكنهم مع جرم ببالد غزة-اجليم أيضاً 

  الراء المهملة مع الفاء

 بن حرام من جذام من القحطانية، مساكنهم مع قومهم جذام  بطن من زيد- بنو رفاعة - 922
  .باخلوف بالديار املصرية

    

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، مساكنهم ساقية قلته من االعمال - أيضاً - بنو رفاعة - 923
صعة، وهم من بطون بن يعمرو بن هالل بن عامر بن صع: قال احلمداين. االمخينية من الديار املصرية

  .وصعصعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من عذرة بن زيد من قضاعة من القحطانية، وهم بنو رفاعة بن - أيضاً - بنو رفاعة - 924
  .عذرة، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

ند ذكره يف حرف االلف  بطن من العرب يقال هلم الرفيدات، وقد تقدم نسبه ع- بنو رفيدة - 925



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  158  

  .فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع الراء املهملة

 بطن من كلب من قضاعة من القحطانية، وهم بنو رفيدة بن ثور بن - أيضاً - بنو رفيدة - 926
  .كلب، وكلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف كان له من الولد زيد الالت

  الراء المهملة مع القاف

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ملكان وزيد مناة ابين شيبان بن ذهل - بنو رقاش - 927
بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، 

بن ثعلبة، منهم ورقاش اسم امرأة وهي أم ملكان وزيد مناة عرفوا ا، وهي رقاش بنت ضبيعة بن قيس 
  : احلارث بن وعلة الذي يقول فيه االعشى

  فكان حريثا عن مطامي حامدا  هحريثاً زائراً عن خيام اتيت

  الراء المهملة مع الميم

 بطن من الزبرييني بين الزبري بن العوام، من بين أسد ابن عبد العزى من قريش من - بنو رمضان - 928
العدنانية، والزبري قد نقدم نسبه عند ذكر الزبرييني فيما يقال بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الزاي، 

  .مساكنهم بالد البهنساوية من الديار املصرية: ذكرهم احلمداين وقال

 بطن من اخلزاعلة من سنبس، مساكنهم بناحية درسة ودريسة من الغربية من الديار - بنو رميح - 929
  .املصرية

 بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل من عرب الشام ومل ينسبهم - بنو رميم - 930
  .يف قبيلة

ة، ذكرهم ابن الكلب يومل يرفع يف  بطن من محري من القحطاني- بنو رجنع - 931الراء املهملة مع النون 
  .نسبهم، ومحري قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء

  الراء المهملة مع الهاء

وهم بنو رها بن منبه بن حرب بن : قال ابو عبيد.  بطن من كهالن من القحطانية- بنو رها - 932
  .علة بن جلد بن مالك بن مرارة بن يزيد بن شجرة

  لواوالراء المهملة مع ا



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  159  

 بطن من غطفان من العدنانية، مساكنهم بالد برقة يف بالد هيب، ذكرهم يف العرب - بنو رواحة - 933
  .ومل يصل نسبهم

 بطن من عام ربن صعصعة من العدنانية، وهم بنو رواس بن احلارث بن كالب بن - بنو رواس - 934
ني املهملة، منهم وكيع بن حراج بن ربيعة بن عام ربن صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الع

  .مليح بن عدي بن الغرس

  . بطن من لواثة، مساكنهم بالد البهنساوية من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين- بنو روحني - 935

  الراء المهملة مع الياء المثناة تحت

 بن حنظلة،  بطن من حنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو رياح ابن يربوع- بنو رياح - 936
  : وحنظلة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، منهم بنو سحيم الشاعر القائل

  متى أضع العمامة تعرفوني  ايانأبن جال وطالع الث أنا

: قال ابن سعيد.  بطن من بين هالل بن عام ربن صعصعة من العدنانية- أيضاً - بنو رياح - 937

وهم فرقة كبرية وفيهم كان ملك : قال يف مسالك االبصار. ومساكنهم بنواحي قسنطينة واملسيلة والزاب
، وكان أبوه يف العرب القدمي ببالد املغرب، وذكر ان مشيختهم كانت يف زمانه ليعقوب بن علي بن أمحد

غاية من الكرم، بعث اليه سلطان افريقية بثالثني محال من البز الرفيع والتحف السنية فوهبها لثالثني من 
وجياوره خلوف بن عموش، ونطاح أخوه وهم أهل ابل يكون عند الرجل منهم حنو : قال. املستعطني

: المام بالقصر الشريف السلطاين، مث قالستني الف بعري، وذكر انه حدثه بذلك الشيخ ابو حيىي املغريب ا

  .والعهدة عليه يف ذلك

 بطن من غطفان من العدنانية، وهم بنو ريث بن غطفان، وغطفان يأيت نسبه عند - بنو ريث - 938
قال أبو . ذكره يف حرف الغني املعجمة، كان له من الولد اشجع، وبغيض، وحرب، واهون، ومازن

  .وهم يف فزارة: عبيد

    

 بطن من احلمارسة من كنانة من القحطانية، مساكنهم الدقهلية واملرتاحية من الديار - بنو ريدة - 939
  .وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف. املصرية، ذكرهم احلمداين

 بطن من محري من القحطانية، ذكرهم ابن الكليب ومل يرفع يف نسبهم، ومحري قد تقدم - بنو ريان - 940
  . ذكره يف حرف احلاء املهملةنسبه عند

  حرف الزاي املعجمة 
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  الزاي مع االلف

 بفتح الزاي، بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو زاهر بن مراد، ومراد يأيت - بنو زاه ر- 941
  .قال أبو عبيد منهم املكشوح وهو هبرية بن عبد الغوث. نسبه عند ذكره يف حرف امليم

  الزاي مع الباء الموحدة

.  بطن من متيم من العدنانية، ومتيم قد مر نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق- بنو زبيد - 942

  .والنسبة اليهم زباين بفتح الباء والف بعدها: قال الشيخ أثري الدين أبو حيان يف شرح التسهيل

رب زبيداً هو ابن  بضم الزاي، بطن من سعد العشرية من القحطانية، وجعل يف الع- بنو زبيد - 943
سعد العشرية لصلبه، وهم بنو منبه بن صعب ابن سعد العشرية، وسعد العشرية يأيت نسبه عند ذكره يف 

: قال يف مسالك االبصار. حرف السني املهملة، ويعرف زبيد هؤالء بزبيد االكرب، وهو زبيد احلجاز

قال . يد هذا من الولد ربيعة، وحلارثوعليهم درك احلاج املصري من الصغر اىل اجلحفة ورابغ، وكان لزب
  .وهم حلفاء آلل ربيعة بالشام: يف العرب

 بطن من زبيد األكرب من سعد العشرية من القحطانية، وهم بنو منبه الصغر - أيضاً - بنو زبيد - 944
ا بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه االكرب وهو زبيد االكرب املقدم ذكره، ويعرف زبيد هذ

  .بزبيد االصغر، ومن زبيد هؤالء عمرو بن معدي كرب، وعاصم بن االسقع الشاعر

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو زبيد بن معن بن عمرو بن عنني بن - أيضاً - بنو زبيد - 945
قال . سالمان بن عمرو بن الغوث بن قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

  .وزبيد هؤالء هم الذين بربية سنجار من اجلزيرة الفراتية: دابن سعي

 بطن من العرب بغوطة دمشق ومرجتها، ذكرهم يف مسالك االبصار ومل - أيضاً - بنو زبيد - 946
وامرم يف بين نوفل وارمهم اىل نواب الشام، وليس فيهم امرة ولكن عليهم : قال. يبني من أي زبيد هم
متتد ديارهم اىل أم اوعال اىل الرويشدات، وعليهم الدرك، وحفظ االطراف، و: شيوخ منهم، مث قال

  .وذكر ان بصرخد أيضاً فرقة من زبيد ومل يذكر اىل من مرجعهم

 بطن من بين حعفر من خلم من القحطانية، وهم بساحل اطفيح من الديار املصرية، - بنو زبري - 947
  .يا بين الزبري هؤالء هنا اىل اآلنوخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، وبقا

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو زبني بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد - بنو زبني 948
  .مناة بن كنانة، وكنانة قد تقدم ذكره يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف الكاف
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  الزاي مع الراء المهملة

 من متيم من العدناينة، وهم بنو زرارة بن عدس بن زبيد بن عبد  بطن من بين دارم- بنو زرارة - 949
اهللا بن دارم، ودارم قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، منهم حاجب بن زرارة، وابنه 

عطارد، كان فيهم رياسة وأمرة، وقد حكى الشيخ شهاب الدين حممود احلليب يف كتابه حسن التوسل يف 
حاجب بن زرارة قدم على كسرى فوقف ببابه واستأذن فقيل له رسول اهللا صلى اهللا ان : صناعة الترسل
قال هلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال سيد . رجل من العرب فلما مثل بني يديه: عليه وسلم قال

كنت بالباب رجال منهم، فلما مثلت : قال. أمل تقل بالباب انك رجل من العرب: العرب والعجم، فقال
اريد مائة مجل حمملة طعام ابعث بثمنها اذا : فقال.  يديك سدم فمأل فمه دراً مث سأله عن حاجتهبني

وما ترهنين على ذلك، فقال قوسى هذا فاستعظم مهته وأمر له بطلبته فارن على : صرت اىل أهلي، فقال
م، ومنهم املنذر بن ذلك قوسه وأخذ ذلك وتوجه الىأهله فمات فأحضر أوالده الثمان وأخذوا قوس أبيه

ساوي صاحب هجر من البحرين وأسلم، وقد كتب اليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً يدعوه اىل 
  .االسالم ووجه اليه صحبته العء بن احلضرمي

 بطن من لواثة، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، ومساكن بين زرية - بنو زرية - 950
ومنهم نصف بين عامر واحلمائيسية : هنساوية من الديار املصرية، قال احلمداينهؤالء باالعمال الب

  .والضباعة من البهنساوية

    

 بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة - بنو زريق - 951
م من االنصار، بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، منهم أبو رافع بن مالك، وهو أول من أسل

  .ومجاعة غريه من الصحابة رشوان اهللا تعاىل عليهم ضهدوا بدرا

 بطن من ثعلبة من طي من القحطانية، وهم بنو زريق ابنعوف بن ثعلبة، وقيل هو - بنو زريق - 952
  .ابن ثعلبة لصلبه، وثعلبة قد تقدم نسبه ومساكنهم مبصر والشام

  الزاي مع العين المهملة

 بطن من بين النبيت من االوس من االزد من القحطانية، وهم بنو زعوا بن جشم بن -ا  بنو زعو- 953
احلارث بن اخلزرج بن النبيت، والنبيت قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن 

بن التيهان وزعوا هؤالء هم أهل رائج، منهم أبو اهليثم مالك : يف االلف والالم مع النون، قاألبو عبيد
  .شهد بدراً
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  الزاي مع الغين المعجمة

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو زغب ابن مالك بن تة، وتة قد - بنو زغب - 954
وكانت ديارهم بني احلرمني، مث انتقلوا اىل املغرب : قال ابن سعيد. تقدم ذكره يف حرف الباء املوحدة

  . من بين رباب بن مالك، مث صاروا يف جوار بين هيبفسكنوا بافريقية جوار اخوم

 بطن من بين رياح من بين هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وعامر يأيت - بنو زغب - 955
  .ويف بالد زناتة باملغرب منهم خلق كثري: قال يف العرب. نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 عبد االشهل من االوس من القحطانية، وهم بنو زغبة بن زعوا  بطن من بين- أيضاً - بنو زغبة - 956
  .االشهل، وعبد االشهل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من بين القني من قضاعة من القحطانية، والقني تقدم نسبه يف حرف - أيضاً - بنو زغبة - 957
  .لقافااللف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع ا

  الزاي مع الميم

 بكسر الزاي، بطن من أود من سعد العشرية من القحطانية، وهم بنو زمان بن - بنو زمان - 958
كعب بن أود، وأود قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم 

  .منهم عافية بن يزيد القاضي: قال أبو عبيد. مع الواو

 أيضاً من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو زمان ابن متيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة -نو زمان  ب- 959
  .بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبكر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

 بطن من البتر من الرببر من بالد املغرب، والرببر قد تقدم نسبه يف حرف االلف - بنو زمور - 960
  .فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الباء املوحدة

  الزاي مع النون

قال يف .  ويقال هلم زناتة باسم ابيهم، وهم بطن من البتر من الرببر ببالد املغرب- بنو زناتة - 961
زحيل واسم زناتة جانا باجليم، ويقال شانا بالشني ابن حيىي بن صوالن بن ورساك بن صربي بن : العرب

ان صربي ابن : بن مادغش بن بربر، والرببر قد مر نسبهم يف حرف األلف، ونقل ابن حزم عن بعضهم
شقفوا بن بندر بن أد بن متيال بن مادغش بن هوك بن حبف بن كداد بن مازيع بن هراك بن هريك بن 

ن جالون بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح عليه السالم، وقيل جانا بن حيىي بن ضريس ب
هربيك بن جديالت ابن جالود بن دريالت بن غضى بن يادين بن رحيل بن مادغش االبتر بن قيس 
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ونسابة زناتة تزعم اآلن ام : قال يف العرب. غيالن، وقيل جالوت بن جالود بن ذيال بن قحطان بن فارس
مالقة، وهذه املقاالت االخرية من محري من التبابعة، وبعضهم بقول ام من العمالقة، وان جالوت من اهل

  .صرحية يف ان زناتة من صميم العرب

 ويقال هلم باسم أبيهم، بطن من لواثة من البتر بن الرببر، وهم بنو زنارة زايني بن - بنو زنارة - 962
 لواثة األصغر بن لواثة األكرب، ولواثة يأيت ذكره يف حرف الالم، وزنارة هذا هو أخو مزاتة اآليت ذكره يف

أن زنارة من ولد بربرة بن قيدار بن أمسعيل، وهذه املقالة صرحية يف : حرف امليم، وقد ذكر احلمداين
قال يف . انتساب زنارة يف العرب، مث أكثر زنارة ببالد املغ بوبعضهم ببالد البحرية من الديار املصرية

  .مساكنهم فيما بني األسكندرية والعقبة الكبرية بربقة: مسالك األبصار

  الزاي مع الهاء

    

 بطن من بين مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو زهرن بن احلجر بن عمران - بنو زهران - 963
كان : قال أبو عبيد. بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم عبد اهللا بن فضالة

  .شريفاً يف قومه

 من األزد من القحطانية، وهم بنو زهران بن كعب بن  بطن من شنؤة- أيضاً - بنو زهران - 964
  .احلارث بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر هو شنؤة وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني

 بطن من بين كاهل من جهينة من العدنانية وهم بنو زهرة بن يزيد بن سعد بن - بنو زهرة - 965
 حرف الكاف، منهم عدي بن أيب الرعبا، وعداده يف عدي بن كاهل، وكاهل يأيت نسبه عند ذكره يف

  .بين النجار

 بطن من بين مرة بن كالب من قريش من العدنانية، وهم بنو زهرة بن - أيضاً - بنو زهرة - 966
كالب بن مرة، ومرة قد تقدم نسبه يف عمود النسب، ويأيت ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد عبد 

سعد بن أيب وقاص أحد العشرة املقطوع هلم باجلنة من أصحاب رسول اهللا صلى مناف واحلارث، ومنهم 
اهللا وسلم وعبد الرمحن بن عوف أحد العشرة أيضاً، ومنهم آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .منهم مجاعة ببالد األمشونيني وما حوهلا من صعيد مصر: وسلم، وقد ذكر احلمداين

ن من جذام من القحطانية، وجذام قد تقدم ذكره يف حرف اجليم، وذكر  بط- بنو زهري - 967
وأكثرهم بالشام : عن احملدثني أم فخذ من الضبيبيني رهط مالك بن الضبيب، قال احلمداين: احلمداين

وهم يف : قال. ومصر، ومنهم طائفة بالدقهلية واملرتاحية أمتزجوا ببين زيد، يعين زيد بن حرام بن جذام
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  .خلوف إىل ما يلي أمشوم الرمان، ومنهم بنو عرينجمرى ا

 بطن من كنانة عذرة من كلب من القحطانية، وهم بنو زهري بن جناب بن - أيضاً - بنو زهري - 968
منهم سيار بن : قال أبو عبيد. هبل بن عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

ومن عقبهم بنو منقذ : نيف كانت رياسة اإلسالم يف كلب لبنيه، قالحيدل بن أ: قال يف العرب. عروة
  .ملوك شرياز

  الزاي مع الواو

 بطن من كنا نة من الربانس من الرببر وهم بنو زوارة بن كتامة بن برنس بربر - بنو زوارة - 969
  .باء املوحدةوالرببرقد مر نسبهم يف حرف االلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع ال

 بطن من البتر من الرببر، وهم بنو ضريس، وكان - ويقال هلم زوارة باسم أبيهم - بنو زوارة - 970
  .ابن حيىي بن قضيب بن ضريس بن دجيك ابن مادغش بن بربر، والرببر قد مر نسبهم

عة اخو  ويقال هلم زواعة باسم ابيهم بطن من ضريس املقدم ذكرهم ايضاً وزوا- بنو زواعة - 971
 بنوزوي بطن من د من القحطانية وهم بنوزوي بن مالك - 972زوارة املقدم ذكره يف حرف الزاي 

بن د ود يايت نسبه عند ذكره يف حرف النون قال ابو عبيد وفيهم الشرف ومنهم قيس بن عبد اهللا 
الرببر قال احلمداين  بطن من - ويقال زويلة باسم ابيهم - بنو زويلة - 973وعمر بن مرة الشاعران 

وهم بنو زويلة بن قيداربن امسعيل وذلك على مذهبه يف نسب الرببر واال فقد تقدم اخلالف يف نسبهم 
على وجوه كثرية يف حرف الالم فيما يقال بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الباء املوحد وقد تقدم يف 

 عمود النسب ان زويلة عند االسرائيليني هم مقدمة الكتاب يف الكالم على ما انساب االمم الراجعة اىل
  .اهل برقة فيحتمل ام هم وحيتمل ام غريهم

  الزاي مع الياء

بطن من بين احلارث بن كعب من القحطانية وهم بنو زياد بن احلارث بن مالك بن - بنو زياد - 974
 يقال فيهى بنو فالن يف ربيعة بن مالك بن كعب، واحلارث قد مر نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما

  .االلف والالم مع احلاء املهملة

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو زياد بن مشس بن عمر بن - أيضاً - بنو زياد - 975
غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبداهللا بن مالك بن نصر وهو 

 بطن من حبالة من طاحبة - بنو زيد - 976ه يف حرف الشني املعجمة شؤة ونشؤة ياايت نسبه عند ذكر
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من طاحبة من القحطانية وهم بنو زيد ابن كعب بن جبالة وجبالةتقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء 
بطن من جبيلة من كهالن من القحطانية وهم بنو زيد بن الغوث بن - ايضاً - بنوزيد - 977املوحدة 

 ارش وامنار قد مر ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع النون اتغوث بن امنار بن
  .منهم بنو عامر بن قداد االيت ذكرهم يف حرف العني املهملة

    

 بطن من زرية من لواثة، كساكنهم ببالد البهنساوية من الديار املصرية ولواثة - ايضاً - بنو زيد - 978
  .يأيت ذكره يف حرف الالم

 بطن من حرام بن جذام من القحطانية، وحرام قد تقدم ذكره يف حرف احلاء - أيضاً - بنو زيد - 979
وكان له من الولد سويد، : قال احلمداين. املهملة، مساكنهم باخلوف من الشرقية من الديار املصرية

  .وبعجة، وهلبا ملك، وغريهم

من العدنانية، وهم بنو زيد من مالك األصغر بن  بطن من بين حنظلة بن متيم - أيضاً - برت زيد - 980
  .حنظلة، وحنظلة قدر مر نسبه على ما سبقت االشارة إليه

 بطن من دارم من العدنانية، وهم بنو زيد بن عبد اهللا بن دارم، ودارم تقدم - أيضاً - بنو زيد - 981
، وحارثة، وربيعة، وجناب، نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، وكان له من الولد عد، وحق، ومرة

ومجيع ولد زيد يقال هلم األحالف غرب حدس على ما تقدم يف حرف : وعبد اهللا، ومالك، قال أبو عبيد
  .األلف والالم مع احلاء املهملة، منهم مسكني بن عامر الشاعر

يأيت ذكره  بطن من بين زرية من لواثة من الرببر أو من قيس غيالن على ما س- أيضاً - بنو زيد - 982
ومهم نصف بين عامر : يف حرف الالم، وديار بين زيد هؤالء بالبهنساوية من الديار املصرية، قال احلمداين

  .واحلماسنة والضياعنة من األعما اللبهنساوية

 من عدوان من جديلة قيس من العدنانية، وهم بنو زيد بن عدوان، وعدوان - أيضاً - بنو زيد - 983
قال يف . ه يف حرف العني املهملة، كان له من الولد وابش، وغالب، وعامر وهو عبابةيأيت نسبه عند ذكر

وكان هلم األقصاد بالناس من عداء البحر من مجع إىل مىن وانتهى ذلك منهم إىل ابن األعزل فدغع : العرب
  .بالناس من مزدلقة إىل مىن أربعني سنة على محار

من القحطانية، وهم بنو زيد ابن ليث بن سود بن أسلم بن  بطن من قضاعة - أيضاً - بنو زيد - 984
  .احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له من الولد سعد، وجهينة، ود

 بطن من كنانة عذرة من كلب من القحطانية، وهم بنو جابر وقيس وعدي - أيضاً - بنو زيد - 985
 عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، وزيد بن عليم بن جناب بن يعبل بن
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  .أمهم عرفوا ا، وهي زيد بنت مالك ابن كلب، منهم هرير بن ربيعة

 بطن من د من قضاعة من القحطانية، وهم بنو زيد بن د، ود يأيت نسبه - بنو زيد أيضاً - 986
  .عند ذكره يف حرف النون

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو بن -جلمهور  بنو زيد ا- 987
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وايل بن الغوث بن قطن بن غريب بن زهري بن الغوث بن أبني 

 بن اهلميسع بن محري، ومحري قد تقدم نسبه عند ذكره يف احلاء املهملة، منهم احلارث ونعيم ومسروح بنو

  .عبد كالل الذين كتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من سعد العشرية من القحطانية، وهم بنو زيد اهللا بن سعد العشرية، وسعد - بنو زيد اهللا - 988
  .ودخل بنو زيد هؤالء يف جعفي: قال أبو عبيد. العشرية سيأيت نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة

 بطن من كلب من قضاعة من القحطانية، وهم بنو زيد الالت بن رفية بن ثور -الت  بنو زيد ال- 989
  .بن كلب، وكلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، وكان لزيد الالت من الولد عذرة واخلزرج

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو زيد مناة بن متيم، ومتيم قد تقدم ذكره يف - بنو زيد مناة - 990
  . التاء املثناة فوقحرف

 بطن من مزيقيا من القحطانية، وهم بنو زيد مناة ابن احلجر بن عمران بن - بنو زيد مناة - 991
  .مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من صنهاجة من الربنس من الرببر، والرببر قد تقدم ذكرهم يف حرف األلف - بنو زيري - 992
: قال يف العرب. ه بنو فالن يف األلف والالم مع الباء املوحدة، كانوا عماالً للعبيديني بأفريقيةفيما يقال في

  .وهلم بقايا يف األندلس

  حرف السني املهملة 

  السين مع األلف

    

 بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو ساعدة بن كعب بن اخلزرج، واخلزرج - بنو ساعدة - 993
أللف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع اخلاء املعجمة، وإليهم تنسب تقدم نسبه يف حرف ا

سقيفة بين ساعدة اآليت ذكرها، منهم سعد بن عبادة سيد اخلزرج، وهو الذي أجتمع عليه األنصار يوم 
 عمر بن وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرادوا مبايعته باخلالفة فتوجه إليهم أبو بكر الصديق، ومعه

أن هذا األمر ال يصلح : اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح وأخربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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إال يف قريش فرجعوا له يف ذلك، وبادر عمر بن اخلطاب فبايعه، وتابعه الناس فبايعوه، ويقال أنه قتلته 
  : اجلن لبوله يف حجر مات بسببه واحد منهم، وأنشدوا يف ذلك

 ادةبن عد بسع  نحن قتلنا سيد الخزرج

 ؤادهط فلم يخ مر  ٍمهسب اهوأصبن

 بطن من غزية من القحطانية، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل من - أيضاً - بنو ساعدة - 994
  .عرب الشام

 بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو سامل بن عوف ابن عمرو بن عوف بن - بنو سامل - 995
اخلزرج قد تقدم نسه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع اخلاء املعجمة، منهم 

  .مالك بن العجالن سيد األنصار، وغريه من الصحابة رضوان اهللا عليهم

 بطن من بين جذام من خلم من القحطانية، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف - أيضاً - بنو سامل - 996
  .حرف الالم، وديار بين جذام بالرب الشرقي من صعيد مصر فيما بني دير احلمرية وترعة صول

  . بطن من بين حرب من عرب احلجاز، ذكرهم احلمداين ومل يرفع يف نسبهم- بنو سامل - 997

طن من لوي بن غالب من قريش من العدنانية، وهم بنو سامة بن لوي بن غالب،  ب- بنو سامة - 998
ولوي تقدم نسبه يف عمود النسب، ويأيت ذكره يف حرف الالم، كان له من الولد احلارث، وأمه هند 

  .بنت متيم بن غالب وغالب أمه ناجية بنت جرم بن زبان

  السين مع الحاء المهملة

منار بن أراش من القحطانية، وهم بنو سحمة بن سعد بن عبد اهللا بن  بطن من ا- بنو سحمة - 999
قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن امنار، وامنار تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما 
يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، منهم القاضي أبو يوسف صاحب األمام أيب حنيفة وهو 

  .وعداده يف األنصار: إبراهيم بن خنيس، قال أبو عبيديعقوب بن 

 بطن من عذرة زيد الالت من كلب من القحطانية، وهم بنو كعب، - أيضاً - بنو سحمة - 1000
وبكر، والعكابة بن احلارث، وحجر بن عوف بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 

ني املهملة، وسحمة أمهم عرفوا ا وهي سحمة بنت الالت، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الع
كعب ابن عمرو بن حسل بن غسان، منهم النعمان بن جبلة، وأخوه عبد عمرو بن ثعلبة، وامسه بكر وفد 

  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من بين حنيفة من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو سحيم بن مرة بن - بنو سحيم - 1001
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ؤل بن حنيفة، وحنيفة قد مر نسبه يف حرف احلاء املهملة، منهم هوزة بن علي الذي مدحه األعشى، الد
  .وهو الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  السين مع الدال المهملة

 بطن من دارم، ودارم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، منهم بنو - بنو سدوس - 1002
  .رهم يف حرف الباء املوحدةبسة املقدم ذك

 بطن من ذهل بن شيبان من العدنانية، وهم بنو سدوس بن ذهل - بفتح السني - بنو سدوس - 1003
بن شيبان، وذهل قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجلة، منهم أبو احلصاصية كان امسه الرخم 

  .م عرفوا افسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشري واحلصاصية أمه

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو سدوس بن أمجع من بين سعد بن نبهان - بنو سدوس - 1004
بن عمرو بن الغوث بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، منهم جعفر بن عطية 

  : الذي يقول فيه عبد الرمحن الشاعر

 هلكفاه الندى وأنام تحلب  مدحت نسبي جعراً إن جعفراً

 وهم سدرانة بطن من لواثة من الرببر، مساكنهم ببالد املغرب، ولواثة يأيت - بنو سدرانة - 1005
  .ذكره يف حرف الالم

  السين مع العين المهملة

    

 بطن من أسد من خزمية من العدنانية، وهم بنو سعد ابن احلارث بن ثعلبة بن - بنو سعد - 1006
 وأسد قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع السني دودان بن أسد،

  .املهملة، منهم سامل بن وايضة، وعتبة بن يزيد الشاعران

 بطن من أسد بن حذيفة املقدم ذكره، وهم بنو سعد بن دودان بن أسد - أيضاً - بنو سعد - 1007
السني املهملة، منهم عبيد األبرص، وعمرو ننب شاس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف مع 

  .الشاعران

 بطن من امنار بن أراش من القحطانية، وهم غري سعد بن أراش بن قسر - أيضاً - بنو سعد - 1008
بن عبقر بن امنار، وامنار قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم 

  .مع النون
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 بطن من النخع من القحطانية، وهم بنو سعد ابن مالك بن النخع، والنخع - أيضاً - بنو سعد - 1009
قد تقدم نسبه عند ذكره فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، كان له من الولد قيس 

  .وصهبان بطن، ووهيل بطن، وعامر بطن، وجدمية بطن، وحارثة بطن

 بطن من األوس من القحطانية، وهم بنو سعد ابن مرة بن مالك بن الوس، -اً  أيض- بنو سعد - 1010
  .واألوس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال بنو فالن يف األلف والالم وألف مع الواو

 بطن من بكر بن وايل من العدنانية، وهم بنو سعد بن قيس بن ثعلبة بن - أيضاً - بنو سعد - 1011
منهم األعشى . بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدةعكابة 

  .الشاعر وامسه ميمون ابن قيس، واملرقش األكرب وامسه عمرو بن سعد

 بطن من بكر بن وائل املقدم ذكره، وهم بنو سعد بن مالك بن ضبيعة بن - أيضاً - بنو سعد - 1012
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف قيس بن ثعلبة بن عكابة 

منهم طرفة الشاعر أبوعمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك، ومنهم املرقش األصغر الشاعر . الباء
  .وأمسه ربيعة، وسفيان وهم عم طرفة

سعد بن ضبيعة بن ثعلبة بن  بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو - أيضاً - بنو سعد - 1013
عكابة بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء، وكان لسعد هذا من 

ويقال أن صعباً هذا هو الذي تبناه قيس بن : الولد جدمية، وقيس، وذهل، وعدي، وصعب، قال أبوعبيد
  .عيسى على ما هو مذكور يف حرف الصاد املهملة

 بطن من متيم، وهم بنو سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم قد مر نسبه عند - أيضاً -عد  بنو س- 1014
ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، كان له من الولد كعب، واحلارث، وعمرو، وعوافة، وجشم، وعبد 

ويقال لولد سعد هذا غري كعب : قال أبو عبيد. مشس، ومالك، وعوف، وهبرية، وجندة، وغرب اليشكري
عمرو األبناء، وقد تقدم ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع الباء و

وذلك أنه : قال. وبنو سعد هؤالء هم الذين قال فيهم األخطل بكل واد بنو سعد: قال اجلوهري. املوحدة
عين أنه مل جيد من أحد ذلك ي: ملا فارق قومه وتنقل يف القبائل فلم حيمد أحداً منهم رجع إىل قومه وقال

  .منهم خرياً كما مل جيده من قومه بين سعد

 بطن من ثقيف من العدنانية وهم بنو سعد ابن عوف بن ثقيف وثقيف - أيضاً - بنو سعد - 1015
تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة منهم عروة بن مسعود احد عظيمي القريتني الذين انزل فيهم 

هذا القران على رجل من القريتني عظيماسلم فبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا لوال نزل 
-1016ومن عقبه احلجاج بن يوسف الثقفي املشهور :الىقومه داعيااىل االسالم فقتلوه قال ابو عبيد 
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بطن من جاسم من العماليق وهم بنو سعد بن هزان بن جاسم قد تقدم نسبه عند ذكره -ايضا-بنوسعد
-1017ف اجليم كانت منازهلم بيثرب الىان اخرجهم منها بنو اسرائيل يف زمن يوشع بن نون يف حر

بطن من جذام من القحطانية وهم بنو سعد إبن أياس بن حرام ابن جذام، وجذام تقدم - ايضا -بنو سعد 
  .نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 سعد ابن مالك بن زيد بن اقصى  بطن من جذام وجذام تقدم نسبهم وهم بنو-ايضا- بنوسعد- 1018
بطن من جذام وهم بنو سعد بنو سعد بن مالك -أيضا -بنو سعد -1019بن سعد بن أياس بن جذام 

    بن حرام بن جذام 

بطن من جذام وهم بنو سعد بن سامة بن عنبس بن غطفان بن سعدبن مالك -ايضا-بنو سعد-1020
 من جذام قد ذكر احلمداين اا اختلطت مبصر قال وهذه السعود اخلمسة اليت:بن حرام بن جذام قلت 

واكثرهم مشائخ بالد جعفر وهلم مزارع وماكل وفسادهم كثري ومنهم شاور السعدي وزير العاضد 
الفاطمي اخر اخللفاء العبيديني مبصر وهو الذي قتله السلطان صالح الديين يوسف بن ايوب عند دخوله 

عن امرالسلطان نور الدين الشهد صاحب الشام ملدافعة الفرنج صحبة عمه اسد الدين شريكوه اىل مصر 
رايته يعين :ومنهم ايضاً بنو عبد الظاهر املعرفون قال يف مسالك االبصار : عن مصر قال احلمداين

حميىالدين عبد الظاهر ينسب نفسه اىل روح بن زنباع وقد نقل ان زنباع من جذام ايضا قال 
غمرو ريفها ومنهم اهل برمهتوش ومشائخها وهلم من تل طنبول إىل ومساكن بن سعد ميت :احلمداين 

  .نبوب وتقدوس ودمديط وغريها 

 عرب صرخد ، ذكر احلمداين أ م من جذام أيضاً ومل يبني من أي سعود -أيضاً - بنو سعد - 1021
  .جذام هم

بن ربيعة بن بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو سعدا بن كعب بن عمرو - ايضا-بنوسعد-1022
حارثة بن مزيقيا ومزيقيا يايت نسبه عند ذكره يف حرف امليم منهم احلارث بن اسد احد اصحاب رسول 

-بنو سعد -1023اهللا صلىاهللا عليه وسلم واحلصني ابن بقيلة كان سيد قومة ومات قبل االسالم 

ة بن مزيقيا ومزيقيا قد بطن من خزاعة املقدم ذكرهم وهم بنو سعد ابن عمرو بن ربيعة بن حارث-أيضاً
 بنو -1024تقدمت االشارة يف نسبه كان له من الولد املصطلق وامسه جدمية بطن واحلبا وهو عامر بطن 

 بطن من بين ذبيان من العدنانة وهم بنو سعد ابن ذبيان قد مرنسبه عند ذكره يف حرف - أيضاً -سعد
  . يف بين مرة بن عوفالذال املعجمة، كان له من الولد عوف وثعلبة وعبد، وهم

 بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو سعد ابن عوف بن سعد بن اجلراح - أيضاً - بنو سعد - 1025
بن تيم اهللا بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى ابن دعمي بن جديلة بن ربيعة، وربيعة قد تقدم نسبه 
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ملقدم ذكره يف مقدمة الكتاب عند الكم على عند ذكره يف حرف الراء املهملة، منهم أبو الكيس النسابة ا
فائدة علم األنساب وفضيلته، وهو عبيد بن مالك بن شراحيل بن الكيس وامسه تقدم، وفيه دغفل النسابة 

  : يقول مسكني بن عامر

 تدع المطي من الكالل وال  يهل إلدغفالً وارح فحكم

  ولو أمسى بمنحرف الشمال  ري زيداًابن الكيس النم أو

 بطن من طاخبة من العدنانية،وهم بنو سعد ابن ضبة بن أد من طاخبة، - أيضاً - بنو سعد - 1026
وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، منهم بنو السيد بن مالك املقدم ذكره يف حرف 

  .األلف، وبنو كور بن كعب اآليت ذكره يف حرف الكاف

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو سعد ابن قطرة بن طي، وطي يأيت - أيضاً - بنو سعد - 1027
  .نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

 بطن منطي املقدم ذكرهم، وهم بنو سعد ابن نبهان بن عمرو بن الغوث - أيضاً - بنو سعد - 1028
  .بن طي، وطي تقدمت اإلشارة إليه يف موضع ذكره

 بطن من بين غىن بن أعصر من القحطانية، وهم بنو سعد بن عوف بن - أيضاً - بنو سعد - 1029
كعب بن حالن بن عرت بن حزين بن غين، وغين يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، كان له 

من الولد عثريف، وعبيد، ومالك، وأمهم سالمة بنت عامر بن كعب بن حالن، ا يعرفون، وثعلبة، 
  .وصرمي وأمهما العهية

 بطن من فزارة من العدنانية، وهم بنو سعد ابن فزارة، وفزارة يأيت نسبه - أيضاً - بنو سعد -1030
  .عند ذكره يف حرف الفاء

 بطن من قيمن غيالن من العدنانية،وهم بنو سعد بن قيس، وقيس يأيت - أيضاً - بنو سعد - 1031
ويقال : قال أبو عبيد. من الولد غطفان وأعصر وأمسه منبهنسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له 

  .ألعصر أيضاً دخان

 بطن من قيس غيالن املقدم ذكرهم، وهم بنو سعد بن فهم بن عمرو بن - أيضاً - بنو سعد - 1032
  .قيس، وقيس يأيت نسبه عند ذكره كما تقدمت اإلشارة إليه

انية، وهم بنو سعد ابن عوف بن كعب بن عامر  بطن من كنانة من العدن- أيضاً - بنو سعد - 1033
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة تقدم نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف 

  .الكاف
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 بطن من لوي بن غالب من قريش من العدنانية، وهم بنو سعد بن لوي - أيضاً - بنو سعد - 1034
سب، ويأيت ذكره يف حرف الالم، كان له من الولد عمار بن غالب، ولوي تقدم نسبه يف عمود الن

وعماري وخمزوم، امراته بنانة وا يعرفون، وقد سبق ذكرها يف حرف الباء املوحدة، منهم أبو الطفيل 
  .عامر بن وائلة أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وواثلة بن األسقع الصحايب أيضاً

ن من هوازن من العدنانية، وهم بنو سعد بن بكر بن هوازن، وهوازن  بط- أيضاً - بنو سعد - 1035
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم حليمة السعدية ضري النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت أرضعته، 
وإىل سعد هؤالء نسب ابن خلكان شاور السعدي، وزير العاضد الفاطمي املقدم ذكره يف الكالم على 

حتمل أن بين سعد هؤالء أيضاً اختلطوا مع سعد جذام مبصر، فأنه ال نزاع يف أن شاور سعود جذام، في
وقد افترق بنو سعد . من مصر بل يقال أنه من أمثيدة قرية من قرى اخلوف من الشرقية من الديار املصرية

باجة يعسكرون هؤالء يف اإلسالم ومل يبق هلم حي فيطرق، إال أن بأفريقية من بالد املغرب فرقة بنو أحي 
  .مع جند السلطان

 حي من كهالن من القحطانية، وهم بنو سعد العشرية بن مالك وهو - بنو سعد العشرية - 1036
مدحج بن أدد بن يزيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

يد اهللا بطن، ومرة وجسر وعائد الكاف، كان له من الولد احلكيم بطن، وصعب بطن، وجعفي بطن، وز
سعد : اهللا بطن، فدخل زيد اهللا وجسر يف جعفي، وجعل يف العرب سعد العشرية بطناً من مدحج فقال

العشرية بن مدحج، وأمنا مسي سعد العشرية، كان بلغ ولده وولد ولده مائة رجل يركبون معه، فكان إذا 
  .سئل عنهم يقول هؤالء عشرييت وقاية هلم من العني

 بطن من بلي من القحطانية، وهم بنو سعد اهللا ابن فران بن بلي، وبلي تقدم - بنو سعد اهللا - 1037
وهم الذين يقول فيهم سعد اهللا بن جذام يعين أن : نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، قال أبو عبيد

  .كال منهما كثري 

طانية، وهم بنو سلسلة بن غنم بن معن  بطن من طي من القح- بنو سلسلة - 1038السني مع الالم 
بن عتود بن حارثة بن الم بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعا ابن ذهل بن رومان بن جندب بن 

خارجة بن عدس بن قطرة بن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء، من عقة آل ربيعة عرب 
  .نالشام املقدم ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال فيه آل فال

 بطن من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد، وأسد - بنو سلمى - 1039
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قد مر نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع السني، وسلمى أمهم 
  : وفيهم يقول عمرو بن شاس الشاعر هذا البيت. عرفوا ا

  شم األنوف لم يذوقوا الذلة  لةٌل جإن بني سلمى رجا

ودارم قد .  بطن من بين دارم بين دارم بن متيم من العدنانية، وذكرهم اجلوهري- بنو سلمى - 1040
  .مر نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة

 بطن من مراد من القحطانية، وهم بنو سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد، - بنو سلمان - 1041
ومراد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم عبيدة ابن قيس صاحب علي، ومنهم بنو قرن اآليت 

  .ذكرهم يف حرف القاف

بن ذهل بن مراز بن جعفي،  بفتح الالم بطن من جعفي، وهم بنو سلمة بن عمرو - بنو سلمة - 1042
  .وجعفي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 بطن من جهينة من القحطانية، وهم بنو سلمة بن نصر بن مالك بن غطفان بن - بنو سلمة - 1043
  .منهم جمدد بن عمرو: قال أبو عبيد. قيس بن جهينة، وجهينة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

 بطن من عاملة من كهالن من القحطانية، وهم بنو سلمة بن معاوية بن -أيضاً  - بنو سلمة - 1044
  .عاملة، وعاملة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من قشري من العدنانية، وهم بنو سلمة ابن قشري، وقشري يأيت نسبه - أيضاً - بنو سلمة - 1045
بين سلمى سلمتان، ومها سلمة الشر بن قشري، وأمه لبىن ويف : قال اجلوهري. عند ذكره يف حرف القاف

  .بنت كعب بن كالب، وسلمة اخلري وهو سلمة بن قشري أيضاً وأمه القشريية

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو سلمة ابن شكامة بن شبيب بن - أيضاً - بنو سلمة - 1046
  .حرف الكافالسكون بن أشرس بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف 

    

 بالكسر بطن من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن - بنو سلمة - 1047
راشد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج، واخلزرج قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم 

والنسبة إليهم سلمى : الوليس يف العرب سلمة بكسر الالم سواهم، ق: قال اجلوهري. مع اخلاء املعجمة
بفتح الالم، منهم أبو قتادة األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامسه الربا بن معرور، 

وجابر بن عبد اهللا األنصاري الصحايب ومجاعة كثرية غريمها من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني 
  .شهد بدراً
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زاعة من القحطانية، وهم بنو سلول بن كعب بن عمرو بن  بطن من خ- أيضاً - بنو سلول - 1048
ربيعة بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم بنو قمري اآليت ذكرهم يف 

حرف القاف، وبنو حليل املقدم ذكرهم يف حرف احلاء املهملة، وبنو ضاطر اآليت ذكرهم يف حرف 
  .الضاد

  :  بطن من هوازن من العدنانية، وهم املطلوبون يف شعر السمؤل بقوله-أيضاً  - بنو سلول - 1049

 ما رأته عامر وسلول إذا  وإنا لقوم ال نرى القتل سبة

وهم بنو ار وعمرو وضبيعة وجندل وغاضرة، وهم بنو شحمة وحبا، وكلهم أوالد مرة بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن، وهوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، وسلول أمهم عرفوا ا وهي 

  .سلول بنت ذهل بن شيبان، منهم عبد اهللا السلويل الشاعر

اعة من القحطانية، وهم بنو سليح وأمسه عمرو بن طريف بن خلوان  بطن من قض- بنو سليح - 1050
  .بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

 قبيلة عظيمة من قيس عيالن والنسبة اليهم سلمى، وهم بنو سليم - بضم السني - بنو سليم - 1051
: قال احلمداين. أيت نسبه عند ذكره يف حرف القافبن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس، وقيس ي

وكانت منازهلم يف عالية : قال العرب. وهم أكثر قبائل قيس، وكان لسليم من الولد تة ومنه مجيع أوالده
وليس هلم : ومن منازهلم حرة سليم وحرة النار ووادي القرى وتيماء، قال: جند بالقرب من خيرب، قال

وبأفريقية منهم حي عظيم، وقال احلمداين، مساكنهم بربقة مما يلي : الدهم، مث قالاآلن عدد وال بقية يف ب
وقد استولوا على اقليم : وفيهم األبطال األجناد، واخليل اجلياد، قال يف العرب: املغرب ومما يلي مصر، قال

 قال يف طويل متسع األطراف قد خرجوا خربت مدنه ومل يتركوا ا والية وال امرة إال ملشائخهم،
  .واالمرة فيهم يف بين غرار: مسالك األبصار

وقد آلت األمرة عليهم يف زماننا إىل عريف بن عمرو، وكان عبداً صاحلاً، مث خلفه يف ذلك ابنه : قلت 
  .عمرو وهو مستمر فيها إىل اآلن

 بطن من جذام ذكرهم اجلوهري ومل يصل نسبهم، وجذام تقدم نسبه - أيضاً - بنو سليم - 1052
  .عند ذكره يف حرف اجليم

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو سليم بن قطرة بن غنم - أيضاً - بنو سليم - 1053
بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب ابن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، 

 منهم الطفيل بن عمر وفد على النيب ونصر هو شنؤة ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة،



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  175  

  .صلى اهللا عليه وسلم وقتل يوم اليمامة

منازهلم بني فزارة :  بطن من تة من سليم من العدنانية، ذكرهم العرب وقال- بنو سلمان - 1054
  .ودودان واجلواري، بني طرابلس وقابس من بالد املغرب

حطانية، وهو بنو سليمة بن مالك بن فهم بن  بطن من شنؤة من األود من الق- بنو سليمة - 1055
غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر 

هو شنؤة وسيأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة، منهم املختار بن عبد اهللا اخلارجي صاحب 
  .قديد

  السين مع الميم

 بطن من تة من سليم من القحطانية، وهم بنو مساك بن عوف بن امرئ القيس -ك  بنو مسا- 1056
بن تة، وتة قد سبق نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم ربيعة الذي قتل دريد بن الصمة يوم 

  .حنني

إىل العقبة  بطن من العرب، عدهم احلمداين يف عرب البحرية وما بني برقة - أيضاً - بنو مساك - 1057
  .الكبرية ومل ينسبهم يف قبيلة

 بطن من خلم من القحطانية، مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر ما - أيضاً - بنو مساك - 1058
وهم بنو مر، وبنو مليح، وبنو نبهان، وبنو عبس، وبنو : قال. بني طاري مباكي منحدر ديرة احلمرة

  .كرمي، وبنو بكر

  السين مع النون

    

 ويقال هلم سنبس بأسم أبيهم، بطن من طي من القحطانية، وهم بنو سنبس بن - بنو سنبس - 1059
معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ابن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء 

املهملة، وكان لسنبس من الولد زبيد وعمرو، ومنهم بنو أبان بن عدي املذكور يف حرف األلف وقد 
وكان هلم شأن أيام : قال. حلمداين منهم طائفة ببطائح العراق، وطائفة بدمياط من الديار املصريةذكر ا

  .اخللفاء الفاطميني باألعمال اجليزية حول سفارة

  .واألمرة اآلن فيهم يف اخلزاعلة يف بين يوسف، ومقرهم يف مدينة سخا من األعمال الغربية: قلت
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ة من كنانة عذرة من القحطانية، ومساكنهم بالدقهلية واملرتاحية  بطن من احلمارس- بنو سنان - 1060
  .من الديار املصرية، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  السين مع الهاء

 بطن من بين حبر من خلم من القحطاينة، مساكنهم مع قومهم بن يبحر باحلي - بنو سهل - 1061
  .ند ذكره يف حرف الالمالكبري من األطفيحية، وخلم يأيت نسبه ع

 بطن من باهلة من القحطانية، وهم بنو صهم بن غنم بن ثعلبة بن قتيبة بن معن بن - بنو سهم - 1062
سعد مناة بن مالك، وسعد مناة هو الذي تنسب إليه قبيلة باهلة على ما تقدم يف حرف الباء املوحدة، 

ليه وسلم املتقدم ذكره يف حرف الباء وهم رهط أيب أمامة الباهلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا ع
  .املوحدة

 بطن من هصص من قريش من العدناينة، وهم بنو عمرو بن هصص، وهصص - بنو سهم - 1063
يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، كان له من الولد سعد وسعيد، فمن بين سعيد بن سهم قيس بن 

ا يعرفون فولدت له احلارث بن قيس وهو من عدي كانت عنده العطية من بين شنوف من بين كنانة و
ومنهم عبد اهللا بن ". أرأيت من اختذ إهله هواه"املستهزئني برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيه انزلت 

الزبعري الشاعر، ومن بين سعيد بن سهم عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم، فتح 
  .ة بين سهم بالفسطاط حول املسجد اجلامعمصر وتأمر عليها ومات ا، وكانت خط

 بطن من جذمية جرم من القحطانية، مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة، وجرم - بنو سهيل - 1064
وكانوا سفراء بني امللوك وكان جياورهم قوم من : قال احلمداين. قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم
  .زبيدة يعرفون ببين فهيد مث اختلطوا م

  السين مع الواو

 بطن من طي من القحطانية، مساكنهم ما فوق أمخيم من صعيد الديار املصرية، - بنو سوادة - 1065
  .وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

 بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية، وهم بنو سوادة بن عامر بن - بنو سوادة - 1066
نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، كان له من الولد حبيب وحرقان، قال يف صعصعة، وعامر يأيت 

  .وشعوم يف بين حجري بن سوادة: العرب

 بطن من بين مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو سودة بن احلجر بن عمران - بنو سودة - 1067
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ه من الولد احلارث وعياد وعائد وعود بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، كان ل
  .بطن، وطاحية بطن، وعبد اهللا بطن

  . بطن من البتر من الرببر، مساكنهم بالد املغرب، ذكرهم يف العرب- بنو سومانة - 1068

 بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو سويد بن حرام جذام، وحرام قد تقدم - بنو سويد - 1069
اء املهملة، ومساكن بين سويد هؤالء باخلفو من الشرقية من الديار املصرية، نسبه عند ذكره يف حرف احل

: ومن ولد سويد هذا الوليد بن سويد، ومن ولد الوليد هذا طريف بن مكتوم مكنون امللقب زين الدولة

م كان من اكرم العرب حىت يف مضيفه أيام الغالء أثنا عشر ألفاً تأكل الطعام، وكان يهش: قال احلمداين
  .الثريد يف املراكب، وإليه تنسب البلد املعروف بطريف من البالد الشرقية

  السين مع الالم واأللف

 بطن من جرم من قضاعة من القحطانية، ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف نسبهم - بنو سال - 1070
  . عبد اهللا بن زيدام يف اليمامة مع بين هزان بن عرية، منهم أبو قالبة الفقيه املشهور وأمسه: وقال

 بنو سالمان بطن من طي من القحطانية، وهم بنو سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن - 1071
  .طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو سالمان بن أسلم بن أقصى بن حارثة - بنو سالمان - 1072
  . يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليمبن مزيقيا، ومزيقيا

    

 بطن من أعصر بن قيس غيالن بن العدنانية، وهم بنو غريف وعبيد ومالك بن - بنو سالمة - 1073
عوف بن كعب بن حالن بن غنم بن أعصر، وأعصر قد تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو 

  .وهي سالمة بنت عامر بن كعب بن حالن بن غنمفالن يف األلف مع العني، وسالمة أمهم ا يعرفون، 

  حرف الشني املعجمة 

  الشين مع األلف

 بطن من بلى من القحطانية، مساكنهم فيما فوق امخيم من صعيد مصر، ذكرهم - بنو شاد - 1074
ويقال أم من بين أمية نزلو القصر اخلراب املعروف : ان األمرة كانت فيهم، مث قال: احلمداين وقال

وزعم قوم أم من بني العجيل بن الديب وأمنا هم أخوام، وكان العجيل قد : قال. ر بين شاديبقص
  .تزوج أخت إبراهيم بن شاد فولدت منه ولداً يسميه شادياً فوهم اجلهلة لذلك
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 بطن من بين سعد بن مسعود بن جذام اليت اجتمعت مبصر املتقدم ذكرها يف - بنو شاس - 1075
وديارهم ضواحي القاهرة إىل أطراف الشرقية، ومنهم : لة، ذكرهم احلمداين مث قالحرف السني املهم

  .بنشاس صاحب اجلواهر يف الفقه على مذهب االمام مالك

ام غري :  بالدقهلية من بين زهري من جذام من القحطانية، ذكرهم احلمداين وقال- بنو شاكر - 1076
  .شواكر عقبة

ن من حاشدة من مهدان من القحطانية، وهم بنو شاكر بن ربيعة بن  بط- أيضاً - بنو شاكر - 1077
مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم بن حاشد، وحاشد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

  .احلاء املهملة، منهم مالء بن عام رالشاعر اجلاهلي، والسجف بن قيس الشاعر

شرقية، بطن من بين واشد من عقبة من جمرية من  خبوف الديار املصرية من ال- بنو شاكر - 1078
  .حرام من جذام، ويعرفون بشواكر عقبة، ذكرهم احلمداين

  الشين مع الباء

 بنو شبابة بطن من د من القحطانية، وهم بنو شبابة بن د ود يأيت نسبه عند ذكره يف - 1079
  .ودخل شبابة يف تنوخ: قال أبو عبيد. حرف النون

 بطن من مهدان من القحطانية، وهم بنو شبام وأمسه عبد اهللا بن ربيعة بن جشم بن - بنو شبام -1080
وشبام اسم جبل نزل . حاشد بن ختوان بن نوف بن مهدان، ومهدان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

  .به عبد اهللا فسمي به

: مهم ثعلبة مبصر والشام، قال احلمداين بنو شبل بطن من ثعلبة من القحطانية، مساكنهم مع قو- 1081

  .وهم ولد نافع بن مروان

 بطن من جرم من جدمية من القحطانية، مساكنهم مع قومهم جرم ببالد - أيضاً - بنو شبل - 1082
  .غزة من الشام، وجرم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

ن أهود بن را، ورا قد تقدم  بطن من را من القحطانية، وهم بنو شبيب ب- بنو شبيب - 1083
  .نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو شبيب بن السكون بن أشرس بن كندة، - بنو شبيب - 1084
  .وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

نو شبيب بن عمر بن  بطن من مزيقيا من األزد من القحطانية، وم ب- أيضاً - بنو شبيب - 1085
  .عدس بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم
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  الشين مع الجيم

 بطن من بين صخر من جذام من القحطانية، وبنو صخر يأيت الكالم عليهم يف - بنو شجاع - 1086
  .حرف الصاد املهملة، مساكنهم مع قومهم بين صخر ببالد الكرك من بالد الشام

 بطن من معاوية األكرمني من كندة من القحطانية، ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف - بنو شجرة - 1087
  .نسبهم، وقال انه يقال هلم الشجرات، وان هلم مسجداً بالكوفة

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو شجع بن عامر ابن ليث بن بكر بن عبد - بنو شجع - 1088
  .قد تقدم نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف الكافمناة بن كنانة، وكنانة 

  الشين مع الدال

 بطن من بين االشجع بن هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية، ذكرهم يف - بنو شداد - 1089
  .منازهلم يف جهة بونة من بالد املغرب: العرب وقال

  الشين مع الراء

ية، وهم بنو شرعب بن قيس من بين عريب بن زهري  بطن من محري من القحطان- بنو شرعب - 1090
واليهم : قال أبو عبيد. بن أبني بن اهلميسع بن محري، ومحري تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

  .تنسب الثياب الشرعبية

    

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو شريك بن مالك بن عمرو بن - بنو شريك - 1091
ن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد مالك ب

  .اهللا بن مالك بن نصر وهو شنؤة، ويأيت نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

: قال أبو عبيد.  بطن من ذهل من شيبان من بكر من وائل من العدنانية- أيضاً - بنو شريك - 1092

  .م بن مرة بن ذهل، وذهل تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمةوهم من بين مها

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو شعبان بن عمرو بن - بنو شعبان - 1093الشني مع العني 2
زهري بن ابني بن اهلميسع بن محري، ومحري تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، واليهم ينسب 

  .ملتقدم املشهور، وامسه عامر ابن شراحيلالشعيب الفقيه ا

 بطن من بين تغلب من العدنانية، وهم بنو شعبة بن مهلهل بن ربيعة بن احلارث - بنو شعبة - 1094
بن زهري بن جشم بن بكر بن حبيب بن بكر بن غنم بن تغلب، وتغلب قد تقدم نسبه عند ذكره يف 
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  .حرف التاء املثناة فوق

من عاملة من القحطانية، وهم بنو شعل بن معاوية بن عاملة، وعاملة يأيت  بطن - بنو شعل - 1095
نسبه عند ذكره يف حرف املهملة، منهم القعيسيس الذي اسر ابن حامت فأخذه منه شعيب بن ربيع الكليب 

  : بغري فدا، فقال ابن الرقاع يف ذلك

  طيء األجيال فداء محرما  فككنا ابن حاتم أخي ونحن

  : فأجابه بشري بن عليق الطاهي

 اكان في االقدام جدك منعم وال  كذبت ابن شعٍل ما فككت ابن حاتٍم

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو شعيب بن عامر بن عبد اهللا بن - بنو شعيب - 1096
  .مالك بن نصر، ونصر هو شنؤة وسيأيت ذكره يف حرف الشني املعجمة

  الشين مع القاف

 بطن من الصرب من غسان من القحطانية، وهم بنو شقران بن عمرو بن صرمي - بنو شقوان - 1097
بن حارثة بن عدي بن عمرو بن مازن بن االزد، واالزد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال 

  .فيه بنو فالن يف األلف والالم الف مع الزاي

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو شقرة بن ربيعة بن كعب -القف  بكسر - بنو شقرة - 1098
بن ربيعة بن ضبة بن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، والنسبة إليهم 

  : شقرى بفتح القاف، منهم حمل بن سويط وهو الذي عىن به الفرزدق الرئيس األول يف قوله

  وأبو قبيصة والرئيس األول  ن زيٍد منهمزيد الفوارس واب

  .ومنهم اسامة بن اخذر الشقري الصحايب

  الشين مع الكاف

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو شكامة بن شبيب بن السكون بن - بنو شكامة - 1099
كان له من الولد سلمة وربيعة ونصر، . أشرس بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

وامهم غاضرة بنت مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية، فانتسب نصر يف بين أسد، قيل هو 
رة ابن مالك بن ثعلبة بن دودان، ومن بين شكامة اكيدر صاحب دومة اجلندل الذي كتب اليه غاض

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد اسالمه الكيدر حني أجاب اىل االسالم وخلع االنداد واالصنام

  . بطن من العرب، ذكرهم اجلوهري ومل ينسبهم يف قبيلة- بفتح الكاف - بنو شكل - 1100
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  ين مع الميمالش

 بطن من العرب من احالف آل ربيعة عرب الشام، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم يف - بنو مشا - 1101
  .قبيلة

 بطن من العرب بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية، من احالف بين - أيضاً - بنو مشا - 1102
  . مشا آل ربيعةوهم غري: زهري الذين هناك من جذام، ذكرهم احلمداين أيضاً قال

منازهلم باحملصب من بالد :  بطن من هيب من سليم من العدنانية، قال ابن سعيد- بنو مشاخ - 1103
وهلم العز يف هيب لكوا حازت االماكن : قال. برقة مثل املرج وطلمينا، وهلم عدد وقبائل متمايرة

  .املذكورة

  . بطن من جرم قضاعة من القحطانية- بنو مشخ - 1104

 بطن من فزارة من العدنانية، وهم بنو مشخ ابن فزارة، وفزارة يأيت نسبه - أيضاً - بنو مشخ - 1105
عند ذكره يف حرف الفاء منهم مسرة بن جندب أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهليشم 

  : بن شقر الذي يقول فيه ابن سيار الشاعر

  وحاتمنا يوم الحمالة هيثم  أناٍس حاتم يعرفونه لكل

 بطن من جرم من القحطانية، وهم بنو مشخان بن جرم، وجرم تقدم نسبه عند - بنو مشخان - 1106
  .ذكره يف حرف اجليم، منهم جبلة بن مالك بن كلثوم

    

ذكرهم احلمداين ومل .  بطن من العرب، مساكنهم جبل طي اجا وسلمى جبوار الم- بنو مشر - 1107
  . قبيلةينسبهم يف

 بطن من احلمارسة من كنانة عذرة من القحطانية، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو مشس - 1108
  .حرف الكاف

  الشين مع النون

 ويقال هلم شنؤة باسم ابيهم، بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو نصر بن - بنو شنؤة - 1109
االزد، واالزد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع 

  .الزاي، وبنو شنؤة هم الذين يقال هلم أزد شنؤة

 من خلم من القحطانية، مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر  بطن من بين راشد- بنو شنؤة - 1110
  .بني ترعة شريف اىل مصرة بوش
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  الشين مع الهاء

 بطن من احلمارسة من كنانة عذرة من القحطانية، مساكنهم الدقهلية واملرتاحية - بنو شهاب - 1111
  .من الديار املصرية، وقد تقدم ان احلمارسة ينسبون أنفسهم يف قريش

وهم بنو شهران بن خلف بن خثعم، وخثعم قد .  بطن من خثعم من القحطانية- بنو شهران - 1112
تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء املعجمة، منهم بنو أبو قحافة بن عامر اآليت ذكرهم يف حرف 

  .القاف

م  بطن من لواثة من قيس عيالن من الرببر على اخلالف اآليت يف حرف الال- بنو شهالن - 1113
  .وم تعرف البلدة املعروفة ببين شهالن: قال احلمداين. مساكنهم البهنساوية من الديار املصرية

  الشين مع الياء

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو شيبان ابن ثعلبة بن عكابة بن - بنو شيبان - 1114
املوحدة، كان له من الولد ذهل صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء 

  .وتيم وثعلبة وعرب، وهم بنو شقاقة

 بطن من بكر من وائل املقدم ذكره، وهم بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن - أيضاً - بنو شيبان - 1115
عكابة املقدم ذكره، وكان لشيبان هذا من الولد سدوس ومازن وعلي وعمرو وعامر وأمهم ارنب بنت 

قال يف . وزيد مناة ومالك، وامهما رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وا يعرفون. ثعلبةالوقيان من بين 
وبنو شيبان هؤالء بطن متسع كثري الشعوب، وكانت هلم كثرة يف صدر االسالم شرقي دجلة يف : العرب

الد، وكان سيدهم يف اجلاهلية مرة بن ذهل بن شيبان، كان له من الولد عشرة او: قال. جهات املوصل
  .تفرع من مهام مثان وعشرون بطناً: ولدوا عشر قبائل، أشهرهم مهام وجساس، قال ابن حزم

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو شيبان ابن عوف من بين زهري بن - أيضاً - بنو شيبان - 1116
 اصبح بن ابني بن اهلميسع بن محري بن سبأ ومحري قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء، منهم ذو

مالك، وهو أول من عملت له السياط االصبحية، وجعله تارة يف كهالن وتارة يف محري، والذي عليه ابن 
  .الكليب يف كثري من العلماء انه من محري

 بطن من عبد الدار من قريش من العدنانية، وهم بنو شيبة بن عثمان بن طلحة بن - بنو شيبة - 1117
 نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، وهم حجبة الكعبة املعروفون بين عبد الدار، وعبد الداي يأيت

شيبة اىل اآلن، انتهت اليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع ابوه قصي مفاتيح الكعبة من غبشان 
عتبان اخلزاعي بزق مخر على ما تقدم يف الكالم على خزاعة يف حرف اخلاء املعجمة، وانتهت املفاتيح اىل 
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مان بن شيبة هذا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة ودخلها عث
استدعى منه فتح الباب ليال ليدخل عائشة الكعبة، فامتنع من فتحها يف الليل حمتجا بأن ذلك مل جتربه 

إن اهللا يامركم أن تؤدوا االمانات اىل "عادة، فانتزع النيب صلى اهللا عليه وسلم املفاتيح منه فانزل اهللا تعاىل 
: فردها النيب صلى اهللا عليه وسلم على عثمان وجعلها يف عقبه اىل يوم القيامة، وقد ذكر احلمداين" أهلها

  .ان من بين شيبة هؤالء قوم بصعيد مصر يعرفون جبماعة ار بنواحي سفط وما يليها من بالد البهنساوية

حنظلة من متيم من القحطانية، وهم بنو شيطان بن زهري بن كالب بن  بطن من - بنو شيطان - 1118
ربيعة بن ايب سود بن مالك بن حنظلة، وحنظلة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، قال ابو 

  .وهم الذين بالكوفة فوق الكناسة: عبيد

  حرف الصاد املهملة 

  الصاد المهملة مع االلف

من دباب بن سليم من العدنانية، ودباب قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف  بطن - بنو صابر - 1119
  .ومنازهلم بنواحي قابس من بالد املغرب: قال يف العرب. الدال املهملة

    

 بطن من بين احلسن السبط من العلويني من بين هاشم من العدنانية، وهم بنو - بنو صاحل - 1120
 بن موسى اجلون ابن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط صاحل بن عبد اهللا بن موسى ايب الكرام

رضى واحلسن قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف يف الكالم على احلسن فيما يقال بلفظ اجلمع يف 
االلف والالم مع احلاء املهملة، كانت هلم دولة ببالد غانة من بالد السودان منجهة البحر احمليط الغريب، 

ولعل صاحل هذا هو صاحل بن يوسف بن حممد : قال يف العرب. حب كتاب رجار يف اجلغرافياذكرهم صا
  .بن االخيضر بن يوسف بن ابراهيم بن موسى اجلون املقدم ذكره

 بطن من زنارة من الرببر، مساكنهم ببالد املغرب، وزنارة قد تقدم نسبه - أيضاً - بنو صاحل - 1121
  .عند ذكره يف حرف الزاي

 بطن من بين مرداس أمراء حلب من عامر بن صعصعة من العدنانية، - أيضاً - بنو صاحل - 1122
  .وعامر يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

 بطن من هذيل من العدنانية، وهم بنو صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن - بنو صاهلة - 1123
رف اهلاء، منهم عبد اهللا بن مسعود صاحب رسول اهللا سعد بن هذيل، وهذيل يأيت نسبه عند ذكره يف ح

  .صلى اهللا عليه وسلم
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  الصاد مع الباء

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو صباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن - بنو صباح - 1124
 عامر بن ربيعة بن كعب بن عمرية بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه عند ذكره يف

منهم معقل بن عاصم قاتل بسطام بن قيس الشيباين، ومنهم بنو شقرة : حرف الطاء املهملة، قال أبو عبيد
  .املقدم ذكرهم يف حرف الشني املعجمة

 بطن من د من القحطانية، وهم بنو صباح بن د ود يأيت نسبه عند ذكره يف - بنو صباح - 1125
  . الذي يقال انه مات من عشق هند، وكان شاعراً يف اجلاهليةحرف النون، منهم عبد اهللا بن العجالين

 بطن من بين مسلية مسيلة من القحطانية، يعرفون ببين احلبابة وقد مر ذكرهم يف - بنو صبح - 1126
  .حرف احلاء املهملة

 بطن من كاهل من هذيل من العدنانية، وهم بنو صبح بن كاهل وكاهل - أيضاً - بنو صبح - 1127
  .سبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم أبو بكر اهلذيل الصبيحي الفقيه املشهوريأيت ن

  . بطن من فزارة من العدنانية، منازهلم بربقة وهلم بطوم متفرقة تعرف الكل بصبيح- بنو صبيح - 1128

  الصاد مع الحاء

يت  بطن من كل مبن القحطانية، وهم بنو صحب بن ثور بن كلب، وكلب يأ- بنو صحب - 1129
  .نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  الصاد مع الخاء

 بطن من جذام من القحطانية، مساكنهم ببالد الكرك من الشام، وجذام قد تقدم - بنو صخر - 1130
: قال احلمداين. وهم الذعجيون والعطريون والصوتيون: قال احلمداين. نسبه عند ذكره يف حرف اجليم

  .ومنهم مجاعة مبصر: قال. وهم أحالف آلل فضل من عرب الشام

  . بطن من طي من القحطانية، منازهلم ما بني تيما وخيرب والشام- أيضاً - بنو صخر - 1131

 بطن من بين النبيت من األوس من القحطانية، وهم بنو عبد األشهل وزعوراً، - بنو صخر - 1132
والنبيت قد تقدم نسبه عند وبقريش أوالد جشم بن احلارث بن اخلزرج األصغر ابن عمرو بن النبيت، 

ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، وصخر أمهم عرفوا ا، وهي 
  .صخرة بنت طفر

  الصاد مع الدال
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 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو صدا بن يزيد بن حرب بن جلد بن أد - بن صدا - 1132
: قال أبو عبيد. هالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكافبن زيد بن عريب بن زيد بن ك

ومسوا صدا ألم قد صدوا عن بين يزيد بن حرب وجانبوهم وحالفوا بين احلارث بن كعب، منهم زياد 
بن احلارث الصدا وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعثه إىل قومه فأسلموا، وقال النيب صلى اهللا عليه 

  .ملطاع يف قومكوسلم أنك 

 بطن من العرب يف الصدرية وهي طريق الرب من الشام إىل مصر، ذكرهم احلمداين - بنو صدر - 1134
  .ومل ينسبهم يف قبيلة

  الصاد مع الراء

 بطن من ذبيان من العدنانية، وهم بنو صرمة بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيا، - بنو صرمة - 1135
  . حرف الدال املعجمةوذبيان تقدم نسبه عند ذكره يف

 بطن من عذرة بن زيد من القحطانية، وهم بنو صرمة بن كبري بن - أيضاً - بنو صرمة - 1136
  .عذرة، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

    

 بطن من الصرب من بين غسان من القحطانية، وهم بنو صرمي بن حارثة بن عدي - بنو صرمي - 1137
 مازن بن األزد، واألزد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف بن عمرو بن

  .االلف والالم مع الزاي

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو صرمي ابن مقاعس بن عمرو بن زيد - أيضاً - بنو صرمي - 1138
 فوق، منهم عبد اهللا بن أياس رئيس مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة

  .األباضية من اخلوارج، وعبد اهللا بن صفار رئيس الصفرية

  الصاد مع العين المهملة

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو صعب بن علي بن بكر بن وائل، - بنو صعب - 1139
  .ولد عكابة وخلم ومعاويةوبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، كان له من ال

 بطن من بكر بن وائل أيضاً ، وهم بنو صعب بن عجل بن خلم بن صعب بن - بنو صعب - 1140
: قال. وقع صعب هذا بالشام فتبناه سعد بن عبس فبنوه فيهم: علي بن بكر املقدم ذكره، قال أبو عبيد

هللا عليه وسلم خبروجهما، وهو األسود ومنولده السود العنسي الكذاب وأحد الكذابيني، أخرب النيب صلى ا
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  .هذا، ومسلمة املقدم ذكره يف حرف احلاء املهملة يف الكالم على بين حنيفة

 بطن من سعد العشرية، وهم بنو صعب بن سعد العشرية قد تقدم نسبه عند - بنو صعب - 1141
  .ذكره يف حرف السني املهملة، كان له من الولد أدد ومنبه، ومنبه هذا زبيد

 بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو صعصعة ابن حارثة بن معاوية بن بكر - بنو صعصعة - 1142
بن هوازن، وهوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، كان له من الولد عامر ومرة ومازن وعامر 

وف وائل، وأمهم عمرة بنت عامر ابن الطرب الضرب، وغالب وأمه غاضرة، وا يعرفون، وقيس وع
ومساور وسيار ومثجور، وأمهم عدية وا يعرفون، وكبرية وزبينة وأمهم واثلة وا يعرفون، وربيعة وأمه 

  .غويصرة وا يعرفون، وعامر أكثرهم بطوناً

  االصد مع الالم

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو صلي وأمسه عائد بن مالك بن - بن صلي - 1143
وس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن فهم بن غنم بن د

  .مالك بن نصر، وهو شنؤة وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

  االصد مع الميم

 بطن من جتيب من القحطانية، وهم بنو صمادح التجييب كان هلم ملك - بنو صمادح - 1144
معطن بن صمادح يف سنة أربع وأربعني : ملوك الطوائف، وأول من ملك منهمباألندلس باملرية أيام 

وأربعمائة، وبقيت بأيديهم إىل أن غلبهم عليها أمري املسلمني يوسف بن تاشفني يف سنة أربع ومثانني 
  .وأربعمائة

  االصد مع النون

مراد يأيت نسبه  بطن من مراد من كهالن من القحطانية، ذكرهم اجلوهري، و- بنو صنابح - 1145
  .عند ذكره يف حرف امليم

 بطن من الربانس من الرببر، مساكنهم ببالد املغرب، وهم بنو صنهاجة بن - بنو صنهاجة - 1146
برنس بن بربر، ويقال بنو صنهاج بن أوريع ابن برنس بن بربر، ويقال أم من محري من عرب اليمن 

عبد العزيز اجلرجانني وابن الكليب، والبيهقي وحكى ابن قاله الطربي، واملسعودي، و. وليسوا من الرببر
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أن صنهاج امنا هو ابن امرأة امسها بصلي وليس له أب معروف وأمنا تزوجت باوريع وهو معها : حزم
  .فولدت له هوازن فكان صنهاجة أخاً هوازن ألمه

  الصاد مع الهاء

ان بن سعد بن مالك بن النخع،  بطن من النخع من القحطانية،وهم بنو صهب- بنو صهبان - 1147
والنخع قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع النون، منهم 

  .كميل بن زياد الذي قتله احلجاج

  الصاد مع الواو

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو الغوث بن مر بن أد بن طاخبة، وطاخبة يأيت - بنو صوفة - 1148
كانوا خيدمون الكعبة يف اجلاهلية ويفيضون : نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، قال اجلوهري

رضوا عن آخرهم يف انق: باحلجاج يعين من مزدلفة إىل مىن فال جيوز أحد حىت جيوزوا، وقال يف العرب
  .اجلاهلية، وورث ذلك صفوان بن سجنة من بين صعد بن زيد مناة بن متيم

  حرف الضاد املعجمة 

  الضاد مع األلف

    

 بطن من خزاعة من بين مزيقيا من القحطانية، وهم بنو ضاطر بن حبشة بن - بنو ضاطر - 1149
يا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو حلي بن حارثة ابن مزيق

  .حرف امليم، منهم قرة بن أباس الشاعر، كان أياس الشاعر كاره ابنه، وحيىي بن قرة سيد قومه

  الضاد مع الباء

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو ضبع بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن - بنو ضبع - 1150
 نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم الضجاعمة املتقدم عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت

ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال بلفظ اجلمع، ومنهم ديار بن هبولة الذي سىب امراته آكل املرار فقتله 
  .عمرو بن أيب ربيعة

ند  بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ضبة بن أد ابن طاخبة، وطاخبة يأيت نسبه ع- بنو ضبة - 1151
أسعد أم : ذكره يف حرف الطاء، كان له من الولد سعد وسعيد، ومها اللذان يضرب ما املثل فيقال
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سعيد، وإليهم ينسب الضيب صاحب األمثال، وكانت ديارهم جبوار بن يغنم بالنواحي الشمالية التهامية 
  .تنيب الشاعرمن جند مث انتقلوا يف اإلسالم إىل العراق للجزيرة الفراتية، وا قتلوا امل

 بطن من ربيعة بن نزار من العدنانية، وهم بنو ضبة ابن ربيعة، وربيعة قد تقدم - بنو ضبة - 1152
  .نسبه عند ذكره يف حرف الراء املهملة

 بطن من األوس من القحطانية، وهم بنو ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن - بنو ضبيعة - 1153
وس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم وألف مع واأل. عمرو بن عوف بن مالك بن أوس

  .الواو

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة - أيضاً - بنو ضبيعة - 1154
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء، كان له من الولد 

  .وهم رهط األعشى ميمون بن قيس: ة، وعبا وسعد وخديج، قال اجلوهريمالك وجحدر وأمسه ربيع

 بطن من بكر بن وائل املقدم ذكره، وهم بنو ضبيعة بن عجل بن خلم بن - أيضاً - بنو ضبيعة - 1155
صعب بن علي بن بكر، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره منهم معتب بن بشري، وأبو سفيان بن احلارث 

  .ا، ومجاعة أخرى من الصحابة رضوان اهللا عليهمالصحابيان شهدا بدر

  الضاد مع الراء

ومل :  بطن من جهينة من القحطانية، وهم بنو ضرام بن مالك، ذكرهم أبو عبيد- بنو ضرام - 1156
يصل نسبهم، وهم رهط شهاب بن مجرة الذي سأله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عن امسه فقال مجرة، 

 شهاب، فسأله عن قبيلته، فقال ضرام من احلرقة، فسأله عن مرتله فقال بذات فقال ابن من فقال ابن
  .لظى، فقال ما اظن أهلك إال قد احترقوا، فريوى أنه ذهب إىل أهله فوجدهم قد احترقوا

 بطن من اليد من الرببر، منازهلم ببالد املغرب، وهم بنو ضريس بن رحيل بن - بنو ضريسة - 1157
بر، والرببر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن بلفظ اجلمع مادغش األبتر بن بر

  .يف األلف والالم مع الباء املوحدة

  الضاد مع الميم

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو ضمرة بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة، - بنو ضمرة - 1158
وكنانة قد تقدم نسبه عند ذكره عمود النسب ويأيت يف حرف الكاف، منهم عمرو بن أمية الضمري 
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ومل يفلت منهم غريه، وذكر القضاعي : قال أبو عبيد. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد يوم بئر موته
  .يف خططه مبصر أن منهم أناساً ببالد قريش يعين بالد االمشونيني

  الضاد مع النون

 بكسر الضاد بطن من عذرة بن زيد بن قضاعة من القحطانية، وهم بنو ضنة بن - بنو ضنة - 1159
وهم بطن : قال أبو عبيد. عبد بن كبري بن عذرة، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

  .بالشام منهم رزاح بن ربيعة ابن حرام بن ضنة وهو أخو قصي كالب ألمه قال وإليه البيت

 بطن من عذرة املقدم ذكرهم، وهم بنو ضنة بن سعد هذمي وقد سبق القول - بنو ضنة - 1160
  .عليهم

  حرف الطاء املهملة 

  الطاء مع األلف

    

 بطن من خندف من مضر من العدنانية، وهم بنو طاخبة وأمسه عمرو بن الياس بن - بنو طاخبة - 1161
أبل هلما يرعياا فاصطادوا صيداً وقعداً يطبخانه فعدت مضر، ومسي طاخبة ألنه كان هو وأخوه عامر يف 

عادية على أبلهما فقال عامر لعمر وتدارك األبل فجاء ا وطبخ عمرو، فلما راحا على أبيهما أخرباه 
فسمي عمرو طاخبة من حينئذ، وسيأيت : أنت مدركة، وقال لعمرو أنت طاخبة: بشأما فقال لعامر

  .امليم أن شاء اهللا تعاىلالكالم على مدركة يف حرف 

  الطاء مع الراء

 بطن من قيس عيالن من القحطانية، وهم بنو طرود ابن سعد بن فهم بن عمرو - بنو طرود -1162
وهو : بن قيس، وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم أعشى طرود الشاعر، وقال يف العرب

وبأفريقية من بالد املغرب اآلن حي عظيم، : قال. أحدبطن متسع كانوا بأرض جند وليس اآلن منهم ا 
  .منهم يظعنون مع سليم ورياح

 بطن من قيس عيالن، بطن من أسد بن خزاعة من العدنانية، وهم بنو طريف بن - بنو طريف - 1163
عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان ابن أسد، وأسد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف 

  . يقال فيه بنو فالن يف االلف مع السني املهملة، كان له من الولد فقعس ومنقذ واعيا وقيسفيما
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 بطن من جذام من القحطانية، وجذام قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، - بنو طريف - 1164
  .ومنهم بنو مهر وبنو عجرمة وبنو مهدي عرب البلقاء من بالد الشام: قال احلمداين

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو طريف بن مالك بن جدعان بن ذهل بن -و طريف  بن- 1165
رومان بن جندب بن خارجة بن سعيد بن قطرة ابن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء 

  : املهملة مع الياء من هذا احلرف، منهم جبلة بن رافع الذي يقول فيه احلطيئة

 قديماً يا جبيل بن رافع علي  ٍدلعمري لقد أنعمت نعمة ماج

 حي من حمارب بن قيس عيالن من العدنانية وهم بنو طريف بن خلف - أيضاً - بنو طريف - 1166
امليم، كان له من الولد ذهل وغنم، ويقال هلم األبناء، بن حمارب، وحمارب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف 

  .ومالك ويقال لبنيه احلصر، مسوا بذلك آلن مالكا كان آدم

  الطاء مع السين

وهم بنو طسم بن الود :  وهم طسم قبيلة من العاربة، قال ابن الكليب، والطربي- بنو طسم - 1167
كانت منازهلم األحقاف من اليمن مع جديس، و: بن سام بن نوح، وذكر اجلوهري أم من عاد قال

أن ديارهم كانت اليمامة وأا كانت يومئذ من أخصب البالد وأعمرها وأكثرها خرياً : وذكر يف العرب
ومثاراً وحدائق وقصوراً، وقد تقدم سبب هالكهم، وأخوام جديس عند ذكر جديس يف حرف اجليم 

  .فاغين عن اعادم هنا

  الطاء مع الالم

 بالربجني وهي الربجاية، وسفط سكرة، وطحا املدينة باألمشونيني من الديار - بنو طلحة - 1168
وهم بنو : قال احلمداين. املصرية، بطن من البكريني من بين أيب بكر الصديق من تيم بن مرة من قريش

وقد مر .  اسحاقوهم ثالث فرق فاألوىل بنو: طلحة بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال
وهم بطون : ذكرهم يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف مع السني، والثاين، فضا طلحة قال

كثرية وأكثرهم اشتات بالبالد، والثالثة يعرفون ببين حممد من ولد حممد بن أيب بكر الصديق وسيأيت 
  .الكل بنو طلحةذكرهم يف حرف امليم فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل، ويطلق على 

 بطن من بين متيم بن مرة، وهم بنو حممد بن طلحة بن حممد بن موسى - أيضاً - بنو طلحة - 1169
بن طلحة أحد العشرة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن 
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قال أبو . لتاء املثناة فوقعمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف ا
  : ويف حممد بن طلحة هذا يقول عبد اهللا بن شبلي البجلي يهجو عمرو بن موسى: عبيد

 ه يداد ألن لعاً بيعجم بذاك  ينادي ابن موسى يابن موسى ولم يكن

  الطاء مع الهاء

    

 بطن من بين حنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو مالك بن حنظلة، وحنظلة - بنو طهية - 1170
هم بنو أيب سود وجيش ومالك وعوف بن : قال اجلوهري. تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

: ل اجلوهريقا. مالك بن حنظلة، وطهية أمهم عرفوا ا، وهي طهية بنت عبد مشس بن زيد مناة بن متيم

وبعضهم يقول هلوي، ويقول طهوي بفتح الطاء واهلاء، ومنهم : قال. والنسبة إليهم طهوى باسكان الطاء
  .بنو شيطان املقدم ذكرهم يف حرف الشني املعجمة، منهم طهوي الشاعر وامسه العدل بن احلكيم

  الطاء مع الياء

 قبيلة من كهالن من القحطانية، وهم - بفتح الطاء وتشديد الياء ومهزة يف اآلخر - بنو طي - 1171
بنو طي بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف 

م طائي، حرف الكاف، وكان له من الولد قطرة والغوث وأمهما عدية بن اآلمري من مهرة، والنسبة إليه
ومنهم زيد اخليل : قال يف العرب. وإليهم ينسب حامت الطائي املشهور بالكرم، واخباره أشهر من أن تذكر

بن مهلهل الصحايب وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد طي فأسلم فسماه زيد اخلري، وقال 
فه غريك، وكانت منازهلم باليمن له ما وصف يل أحد يف اجلاهلية رأيته يف افسالم إال رأيته دون وص

فخرجوا منه على أثر خروج األزمنة ونزلوا سهرياً، وقيل يف جوار بين أسد مث غلبوهم على اجاء وسلمى، 
قال ابن . ومها جبالن يف بالدهم يعرفان اآلن جبيلي طي، فاستمروا وافترقوا يف أول اإلسالم يف الفتوحات

وهم أصحاب الرياسة :  السهل واجلبل حجازاً وشاماً وعراقاً، قاليف بالدهم اآلن أمم كثرية متأل: سعيد
  .يف العرب إىل اآلن بالعراق والشام، ومبصر منهم بطون

  حرف الظاء املعجمة 

  الظاء مع األلف
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 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن أد ابن مرة بن طاخبة، وطاخبة - بنو ظاخبة - 1172
  . حرف الطاءتقدم نسبه عند ذكره يف

 بطن من فزارة من العدنانية، وهم بنو ظامل بن فزارة، وفزارة يأيت نسبه عند ذكره - بنو ظامل - 1173
  .يف حرف الفاء، كان له من الولد غراب بطن

  الظاء المعجمة مع الفاء

 بطن من بين نبيت من األوس من القحطانية، وهم بنو ظفر وأمسه كعب بن - بنو ظفر - 1174
رج بن عمرو، والنبيت تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم اخلز

مع النون، ومنهم قتادة بن النعمان األنصاري أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد بدرا 
أى جربئيل مع واصيبت عينه يوم أحد فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت أحسن عينيه، ور

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صورة دحية الكليب الصحايب

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو ظفر بن احلارث بن تة، - أيضاً - بنو ظفر - 1175
ويقال أن ظفر هؤالء هم الذين يف : وتة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة قال أبو عبيد

  .يعين املقدم ذكرهماألنصار 

قال .  بطن من بين الم من عرب احلجاز، ويأيت ذكرهم يف حرف الالم وألف- بنو ظفري - 1176
ومنازل ظفري هؤالء الظعن مقابل املدينة النبوية على ساكنها سيدنا حممد أفضل الصالة : احلمداين
  .والسالم

  حرف العني املهملة 

  العين المهملة مع األلف

 بطن من قضاعة من محري من القحطانية، وهم بنو عاتية بن النمر بن وبرة بن -تية  بنو عا- 1177
قال أبو . ثعلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

  .دخلوا يف سليم: عبيد

    

يلة من العرب العاربة والبائدة،  ويقال هلم عاد باسم ابيهم وبه ورد القرآن الكرمي قب- بنو عاد - 1178
وهم بنو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السالم، ويقال لعاد هؤالء عاد األوىل، وإليه وقعت 

وكانت منازهلم باألحقاف بني اليمن وعمان من البحرين إىل " وأنه أهلك عادا األوىل: "األشارة بقوله
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أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر ولده، ويف : حضرموت والشحر، وكان أبوهم عاد فيما يقال
بعض التواريخ أنه ولد له أربعة آالف ولد ذكر لصلبه، وتزوج ألف امرأة، وعاش ألف سنة ومائتني سنة، 

عاش ثلثمائة سنة وملك بعده بنوه الثالثة شديد مث شداد مث أرم، وشداد هو الذي سار يف : وقال البيهقي
أن شداد هو : ري من البالد كالشام والعراق واهلند، وذكر الزخمشري يف تفسريهاملالك واستوىل على كث

الباين مدينة أرم ذات العماد، وذكر غريه أن الباين هلا أرم نفسه، وبعث اهللا منهم هودا عليه السالم نبياً، 
قول هود رياح بن حرب بن عاد، وبعضهم ي: وهو هود بن عبد اهللا بن رياح ابن اخللود بن عاد، ويقال

  .بن عاد، فم يؤمنوا فأهلكوا بالريح كما ورد به القرآن الكرمي

 بطن من عاد األوىل املقدم ذكرهم، وهم بنو بكر بن معاوية بن بكر بن - أيضاً - بنو عاد - 1179
عاد بن عوص املقدم ذكره، ويقال هلؤالء عاد األخرى، ومسوا عاد بأسم أبيهم األوىل، وهؤالء بقوا بعد 

اد بالريح وذك أن معاوية بن بكر املقدم ذكره، كان قد ذهب يف طائفة من عاد إىل مكة هالك ع
يستسقون لقومهم ومعهم لقمان بن عاد فكان هالك عاد حال إقامة هؤالء مبكة وملك لقمان قومه بعد 
 ذلك، ودام ملكه فيما بعد ألف سنة أو أكثر، ومل يزل ملكهم متصل إىل أن غلب عليهم بنو يعرب بن

قحطان على ملك اليمن فاعتصموا جببال حضرموت وبقوا هناك إىل أن انقرضوا، ومن املفسرين من يقول 
  .أن األولية يف وصف عاد باعتبار من تقدمها من األمم إشارة إىل قدم املة وبقوا الكل عاد واحدة

 النخع، والنخع  بطن من النخع من القحطانية وهم بنو عامر بن سعد ابن مالك بن- بنو عامر - 1180
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف اللف والالم مع النون

 بطن من جبيلة من كهالن من القحطانية، وهم بنو عام ربن قداد بن ثعلبة بن - بنو عامر- 1181
 حرف الباء املوحدة، معاوية بن زيد بن الغوث بن امنار بن أراش، وأمنار هو أبو جبيلة على ما تقدم يف

وكان لعامر هذا مقلد الذهب، منهم عمرو بن خثارم : قال أبو عبيد. وتقدم نسبه عند ذكره هناك
  .الشاعر

 بطن من بكر بن وائل من العدناينة، وهم بنو عام رابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة - بنو عامر - 1182
ه يف حرف الباء املوحدة، منهم حسان بن بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبكر تقدم نسبه عند ذكر

  .خمدوج قتل يوم اجلمل ومعه اللواء

 بطن من بين حنيفة من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عام رنب حنيفة، - بنو عامر - 1183
  .وحنيفة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة

لعدنانية، وهم بنو عامر بن عوف بن  بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من ا- بن عامر - 1184
وهم أخوة بين املنتفق : كذا ومل يصل نسبهم بعامر بن صعصعة، مث قال: مالك بن سعد، ذكرهم يف العرب
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: وقد ملكوا البحرين بعد بين أيب احلسني غلبوا عليها تغلب قال ابن سعيد: ومسكنهم جبهات البصرة، قال

ان ملكهم يف حنو اخلمسني من املائة السابعة، ملكها منهم وملكوا أرض اليمامة من بين كيالبة، وك
عصفور وبنوه، ومن آل عامر هؤالء عقيل بضم العني اآليت ذكرهم فيما بعد، وال عربة بقول احلمداين 

  .أم غري عامر ابن صعصعة، وعامر املنتفق، بل هم من عامر بن صعصعة

املقدم ذكرهم، وهم بنو عامر بن ربيعة بن  بطن من عامر بن صعصعة - أيضاً - بنو عامر - 1185
عامر بن صعصعة، وعامر يأيت نسبه على األثر يف هذا احلرف، كان له من الولد البكا املذكور يف حرف 
األلف يقال فيه بنو فالن، وأمسه ربيعة، ومعاوية وهو ذو النهم، وعوف وعمرو وهو فارس الضحيا، وفيه 

  : يقول خداش بن زهري

 الذم واختار الوفاء على الغدر أبي  الضحياء عمرو بن عامرأبي فارس 

    

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو عامر بن هالل بن - أيضاً - بنو عامر- 1186
ومنهم طائفة بساقية قلبة من األعمال : قال احلمداين. صعصعة، وعامر يأيت نسبه عند ذكره هذا الفصل

أن : ذكر يف العربوهم بطون بنو رفاعة، وبنو حجري، وبنو عزيز، وقد : قال. األمخيمية من الديار املصرية
  .منهم طوائف بأفريقية من بالد املغرب

 بطن من عذرة بن زيد من كلب من القحطانية، وهم بنو عامر بن عوف - أيضاً - بنو عامر - 1187
بن ريد، وعذرة يأيت نسبه عند ذكره يف هذا احلرف، كان له من الولد بكر وعوف ومالك وربيعة 

  .ر املذكورون يف حرف األلف أيضاًوثعلبة، وبنو عامر هؤالء من املزو

 بطن من عذرة أيضأ، وهم بنو عامر بن عذرة بن زيد، وعذرة يأيت نسبه على ما - بنو عامر - 1188
  .تقدم

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو عامر ابن ليث بن بكر بن عبد مناة - أيضاً - بنو عامر - 1189
  .ن، وقيس بطن، وعتوارة بطنبن كنانة، كان له من الولد كعب وشجع بط

 بطن من كنانة أيضاً، وهم بنو عامر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر - بنو عامر - 1190
  .بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

كنانة، كان  بطن من كنانة أيضاً، وهم بنو عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن - بنو عامر - 1191
منهم الذين ينسأون الشهور يف اجلاهلية، وأول من نسأ منهم مسري بن ثعلبة بن احلارث، وكان كل من 

  .ويل هذه الرتبة يسمى القلمس
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 بطن من لواثة من قيس عيالن، أو من الرببر على ما سيأيت يف حرف - أيضاً - بنو عامر - 1192
  .هنساوية من الديار املصريةمنازهلم بالب: الالم، ذكرهم احلمداين وقال

 بطن من لوي بن غالب من قريش من العدناينة، وهم بنو عامر بن لوي، - أيضاً - بنو عامر - 1193
ولوي تقدم نسبه عند ذكره يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد حسل 

لى اهللا عليه وسلم عن قريش عند وبغيض، فمن بين حسل سهيل ابن عمرو الذي عقد الصلح مع النيب ص
احصاره عن البيت، ومن بين بغيض ابن أم مكتوم مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنهم عمرو بن ود 

  .العامري فارس العرب

 بطن من بين د من القحطانية، وهم بنو عام رابن د، ود يأيت نسبه - أيضاً - بنو عامر - 1194
  .ان له من الولد ربيعة وهالل ومنري وسواهعند ذكره يف حرف اهلاء، ك

 بطن من األوس من القحطانية، وهم بنو عامر ابن مالك بن األوس، - أيضاً - بنو عامر - 1195
واألوس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم وألف مع 

  .الواو

و عاملة سبأ وسبأ قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني  بطن من سبأ وهم بن- بنو عاملة- 1196
املهملة، هذا هو أخو محري املتقدم ذكرهم يف حرف احلاء املهملة، وكهالن اآليت ذكره يف حرف الكاف، 

  : قال اجلوهري وتزعم نسابة مضر أم من ولد قاسط واحتج بقوله األعشى

 كرمغير والدك األ إلى  أعامل حتى متى تذهبين

 النسب األتلد األقدم إلى  قاسط فارجعوا ووالدكم

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو عاملة وأمسه احلارث بن عفرية - أيضاً - بنو عاملة - 1197
بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند 

الكاف، وعاملة هذا هو أخو خلم اآليت ذكره يف حرف الالم، وجذام املتقدم ذكره يف ذكره يف حرف 
أن بين عاملة هم بنو احلارث بن مالك بن وديعة ابن عفري بن عدي بن : وذكر أبو عبيد. حرف اجليم

يد وجبل عاملة من بالد الشام هو صليبة عاملة، والظاهر أنه ير: احلارث بن مرة بن أدد، قال احلمداين
  .عامة هذا ال عاملة األول

 بطن من مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو سود بن احلجر بن عمران بن - بنو عائد - 1198
  .مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم

 :قال يف العرب.  بطن من جذام من القحطانية، ذكرهم احلمداين ومل يرفع يف نسبهم- بنو عائد - 1199
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ومساكنهم فيما بني بلبيس من الديار املصرية إىل عقبة إيلة إىل الكرك من ناحية فلسطني، قال يف مسالك 
ودرك هذه األماكن واحلجيج حىت يصل العقبة عليهم، بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع العني : األبصار

  .املهملة كذا

داين ومل يصل ينسبهم، وربيعة قد مر نسبه  بطن منربيعة من العدنانية، ذكرهم احلم- بنو عائذ - 1200
  .ومنازهلم بربية احلجاز: عند ذكره يف حرف الراء املهملة، قال احلمداين

    

 بطن من سعد العشرية من كهالن من القحطانية وهم بنو عائذ اهللا بن سعد - بنو عائذ اهللا - 1201
  .هملةالعشرية، وسعد العشرية تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني امل

 بطن من سعيد، ذكرهم احلمداين ومل يبني من أي العرب غري أنه عائذ بين سعيد، - بنو عائذ - 1202
وليس املعىن بالوادي املقارب : ودارهم من خزمية إىل حالحل، والثويب ووادي القرى، قال: مث قال

 بن عبد اهللا الواصلي أن حدثين أمحد: للمدينة الشريفة النبوية ويعرف بالعارض، قال يف مسالك األبصار
بالدهم بالد خري ذات زرع وماشية، بقرى عامرة، وعيون جارية ونعم سارحة وأن أرضهم بذلك الوادي 

ذات حصانة ومنعة، وأن املظفر بيربس اجلاشنكري سلطان مصر أهتم بقصد هذا الوادي واألحلاق به، 
  . األبل، مث انثىن عزمه عن ذلكواملقام فيه وأن يكون فيه كواحد من أهله، مرتزقا من سوائم

 بطن من شنؤة من األزد من القحطانية، وهم بنو عائذ ابن مالك بن عمرو بن - بنو عائذ - 1203
مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا ابن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد 

  . حرف الشني املعجمةاهللا بن مالك بن نصر، وهو شنؤة ويأيت نسبه عند ذكره يف

أنه ملا تنافرت جذام :  بطن من قريش، ذكرهم احلمداين ومل ينسبهم يف قبيلة، وقال- بنو عائذ - 1204
  .وثعلبة أدعوا يف ثعلبة، يريد ثعلبة اليت كانت بالشام، مث جاء بعضها إىل مصر وبقي بعضها بالشام

 عائذ بن زيد ابن مالك بن ثعلب بن زيد بن  بطن من جبالة من العدنانية،وهم بنو- بنو عائذ - 1205
كعب بن جبالة، وجبالة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الياء املوحدة، منهم شرحان بن امللثم الذي قتل 

  .عمارة بن زياد العيسي

 بطن من د من القحطانية، وهم بنو عائذة بن د، ود يأيت نسبه عند ذكره - بنو عائذة - 1206
  .دخلوا يف تنوخ: قال أبو عبيد. نونيف حرف ال

  العين مع الباء
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 بطن من عقيل من بين عامر بن صعصعة من العدنانية وهم بنو عبادة - بطم العني - بنو عبادة - 1207
قال ابن سعيد ومنازهلم . بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة ، وعامر قد مر نسبه يف هذا احلرف 

 اوساط املائة باجلزيرة الفراتية مما يلي العراق وهلم عدد وكثرة ، غلب منهم على املوصل وحلب يف
اخلامسة قريش بن بدران بن مقلد فملكها هو وابنه سليم بن قريش من بعده ويسمى شرفك الدولة وتعا 

ىل امللك يف عقبه اىل ان انقرضوا ورجعوا اىل البادية قال ابن سعيد ومنهم اىل االن بقية بني اخلازن والزاب 
ن صاحب املوصل وهم يف عدد قليل حنو يقال هلم عرب شرف الدولة يف جتمل وعز ، وهلم احسان م

  .املائة فارس

 بطن من بين مزين من زناتة من الرببر ، وهم بنو عبد احلق ابن حمنو بن ايب بكر -بنو عبد احلق -1208
بن محاية بن حممد بن ورضيص بن فكوس بن كومان بن مزين ، ومزين يايت نسبه عند ذكره يف حرف 

  . من املغرب االقصى اىل االنامليم ، ومن بين مزين ملوك فارس

بطن من قصي بن كال ب من العدنانية ،وقصي قد تقدم نسبه يف عمود النسب -بنو عبد الدار - 1209
ويأيت ذكره يف حرف القاف ،وكان لعبد الدار من الولد عثمان بن طلحة ابن عبد العزى بن عثمان بن 

ر ، وهو الذي اخذ منه النيب صلى اهللا عليه طلحة بن ايب طلحة ابن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدا
مفاتيح الكعبة يوم الفتح ،ويف بين شيبة حجابة الكعبة اىل االن ،على ما تقدم يف الكالم على بين . وسلم

شيبة وبنو شيبة قد مر ذكرهم يف حرف الشني املعجمة ،وسيأيت سبب جعل السدانة يف بين عبد الدار يف 
حرف القاف إن شاء اهللا تعاىل، ويف النسبة إىل عبد الدار ثالثة مذاهب الكالم على قصي بن كالب يف 

  .وكانت طائفة منهم: عبدي وعبادي وعبدري، قال احلمداين

 بطن من زهري من جذام، منازهلم بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية، - بنو عبد الرمحن -1210
  . حرف الزايوزهري قد تقدم نسبه عند ذكره يف. ذكرهم احلمداين

 بطن من عبد مناف من قريش من العدنانية، وهم بنو عبد العزى بن عبد - بنو عبد العزى - 1211
مشس بن عبد مناف، وعبد مناف تقدم نسبه يف عمود النسب، ويأيت ذكره يف هذا احلرف، ومن مشاهري 

  .عقبه أبو العاصي ابن الربيع بن عبد العزى

طن من بين قصى بن كالب من قريش من العدنانية ، وهم بنو عبد ب-" ايضا-بنو عبد العزى - 1212
العزى بن قصى ، وقصى يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، منهم هبار بن األسود كان يهجو النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم مث أسلم وحسن اسالمه فمدحه

    

هلية واملرتاحية من الديار  بطن من زهري املقدم ذكرهم، منازهلم بالدق- بنو عبد القوي - 1213
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  .املصرية

بطن من اسد من ربيعة من العدنانية، وهم بنو عبد القيس بن اقصى بن دعمي -بنو عبد القيس- 1214
بن جديلة بن اسد، واسد قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع 

دها عبدي على النسبة االوىل ،والثاين قيسي على النسبة السني املهملة ،ويف النسبة اليهم مذاهب ،اح
وكانت ديارهم بتهامة،مث خرجوا اىل : قال يف العرب. الثانية ،والثالث عبقسى على النسبة اليهما مجيعا

البحرين،وكان ا خلق كثري من بكر بن وائل ومتيم ،فلما نزل ا عبد القيس زامحوهم يف تلك الديار 
طن،وفدوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم واسلموا ومقدمهم يومئذ املنذر بن عائد فكان قامسوهم يف املوا

له مكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ،وكان فيهم االشج الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ان 
ومل :يف العربقال .فيك خلصلتان حيبهما اللهورسوله،احللم واالناة،وكان ممن وفد فيهم اجلارود بن حنش 

  .تزل بعد ذلك رياسة عبد القيس يف بيته

بطن من الزبرييني من اسد بن عبد العزى،وهم بنو عبد اهللا بن الزبري بن العوام،وقد -بنو عبد اهللا-1215
ان بالبهنساوية من الديار املصرية طائفة منهم،وهم بنو :وقد ذكر احلمداين .تقدم نسبه يف حرف االلف 

  .و نصارةبدر،وبنومصلح،وبن

بطن من االزد من القحطانية،وهم بنو عبد اهللا بن االزد، واالزد تقدم نسبه عند -بنو عبد اهللا-1216
  .ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم والف مع الزاي 

  . بطن من عرب احلجاز ،ذكرهم احلمداين-بنو عبد اهللا- 1217

طن من دارم من متيم من العدنانية، وهم بنو عبد اهللا بن درام،ودارم قد ب-"ايضا- بنو عبد اهللا -1218
  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة،كان له من الولد زيد وقثة ووهب وعبد مناة

بنو عبد اهللا بطن من دارم ايضا،وهم بنو عبد اهللا بن زيد بن عبداهللا بن دارم ودارمتقدم نسبه -1219
 املنذر بن ساوي صاحب هجر من البحرين كتب اليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمن عند ذكره ، منهم

بنو عبد اهللا بطن من شنؤة من األزد من القحطانيه وهم بنو عبداهللا بن -1220كتب إليه من امللوك 
مالك بن نصر، ونصر هو شنؤة وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمه منهم ماسخه بن 

 بطن من شنؤة -بنو عبد اهللا -1221ي تنسب إليه القسي املاسخيه وهو أول من رمى ا كعب الذ
، وهم عبد اهللا بن عمروبن كعب بن الغطريف األكرب بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن "أيضا

 -بنو عبد اهللا -1222نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن عبد اهللا إبن مالك بن نصر وهم شنؤة 

 بين عامر بن صعصعة وعامر قد تقدم نسبه يف العني مع األلف من هذا احلرف، منهم امللحق بن بطن من
  .جشم بن شداد بن قرة الشاعر 
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، وهم بنو عبد اهللا بن كعب بن عامر بن " بطن من عامر بن صعصعة أيضا-بنو عبد اهللا -1223
  . وم وامسه عمرو ، وربيعةصعصعة ، وعامر تقدم نسبه كان له من الولد العجالن وامسه عبداهللا

 بطن من كنانة من عذرة من كلب من القحطانية، وهم بنو اهللا بن كنانة يأيت -بنو عند اهللا- 1224
  .نسبه عند ذكره يف حرف الكاف ، كلن له من الولد هبل وعدي وكعب بطن ،وحبيب بطن 

ن عبداهللا بن كنانة يأيت نسبه عند ، وهم بنو عبداهللا بن هبل ب" بطن من كنانة أيضا-نبو عبد اهللا-1225
دعوين أشارككم يف : ذكره ، منهم أبو سامل وهو الذي أتى قريشاً حني أرادوا بناء الكعبة ومعه مال فقال

  .بنائها فاذنوا له فبىن جانبها األمين

اس  بطن من هاشم من قريش من العدنانية، وهم بنو عبد اهللا حرب األمة بن العب- بنو عبد اهللا - 1226
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عبد املطلب، وعبد املطلب تقدم نسبه يف عمود النسب، ويأيت 

ذكره يف هذا الفصل فيما بعد، كان له من الولد حممد وعلي والبعاس والفضل وعبد اهللا، وأمه درعة بنت 
وال : وقال أبو عبيد. عليمشرح بن معدي كرب الكندية، وهو أبو اخللفاء من بين العباس من ولد ابنه 

  .عقب البنه العباس

 بطن من بين هالل بن عامر بن صعصعة، وهم بنو عبد اهللا بن هالل بن عامر - بنو عبد اهللا - 1227
بن صعصعة، وعالل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم

    

 بطن من هاشم وقد تقدم نسبه يف عمود النسب واسم عبد املطلب عامر -ب  بنو عبد املطل- 1228
فيما قال ابن قتيبة، وابن اسحاق وغريمها، وامنا مسي عبد املطلب ألنه كان صغرياً باملدينة عند أمه سلمى 

بنت عمرو من بين النجار بن اخلزرج فأخذه منها عمه عبد امللطب بن عبد مناف وأتى به مكة وهو 
خلفه على بعري، فقالت قريش حينئذ هذا عبد املطلب، فقال وحيكم امنا هو ابن أخي فغلب عليه راكب 

هذا االسم، وكان يلقب بشيبة ألنه ولد ويف ذؤايته شيبة ظاهرة، كان له من الولد اثىن عشر على عمود 
عبد الكعبة، النسب عبد اهللا أبو النيب صلى اهللا عليه وسلم وخارج عن عمود النسب طالب والزبري و

وأمهم فاطمة بنت عمر بن عائد بن عمران بن خمزوم، والعباس وضرار وأمهما نتيلة بنت جناب من ولد 
النمر بن قاسط، ومحزة واملقوم وحجل وأمهم هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وأبو هلب وقتم 

هللا عليه وسلم، وأما محزة والغيداق واحلارث، فأما عبد اهللا فولد سيد اخللق حممد املصطفى صلى ا
فانقرض عقبه فيما قال ابن حزم وغريه، وأما العباس وأبو طالب فعقبهما أكثر من أن حيصر، وأما احلارث 

  .وأبو هلب فلهما عقب موجود
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  . بطن من زناتة من الرببر، وهلم ملوك بتلسمان من العرب األوجام- بنو عبد الواد -1229

محري من القحطانية، وهم بنو عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن  بطن من - بنو عبد مشس - 1230
  .بن عريب بن زهري بن أبني أبن اهلميسع بن محري، ومحري تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهمة

 بطن من بين النبيت من األوس من األزد من القحطانية، وهم بنو عبد - بنو عبد األشهل - 1231
ارث بن اخلزرج بن النبيت، والنبيت تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف األشهل بن جشم بن احل

  .والالم مع النون، منهم سعد بن معاذ سيد األوس ومجاعة كثرية من الصحابة ممن شهدوا بدراً وغريها

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عبد سعد بن جشم بن قيس بن - بنو عبد سعد - 1232
ن خليم بن صعب بن علي بن وائل، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء سعد بن عجل ب

  .املوحدة، منهم جراش بن امساعيل الراوية

 بطن من بين عبد مناف بن قصي من قريش من العدنانية، وهم بنو عبد مشس - بنو عبد مشس - 1233
 ذكره يف حرف القاف، كان بن عبد مناف بن قصي وقصي تقدم نسبه عند ذكره يف عمود النسب ويأيت

  .له من الولد أمية وحبيب وعبد أمية ونوفل وربيعة وعبد العزى وعبد اهللا

 قبيلة من العرب البائدة، وهم بنو عبد ضخم ابن أرم بن سام بن نوح عليه - بنو عبد ضخم - 1234
أول من كتب باخلط أم : قال ويقال. كانوا يسكنون الطائف فهلكوا فيمن هلك: قال يف العرب. السالم
  .العريب

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو عبد عمرو ابن عبيد بن مقاعس مقامس - بنو عبد عمرو - 1235
  .بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء

مناف بن قصي، وقد تقدم نسبه  بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو عبد - بنو عبد مناف - 1236
وأمه حيب بنت خليل وكانت أمه حيب املذكورة قد . يف عمود النسب، ويأيت ذكره يف حرف العني املهملة

أخدمته مناة، وهو صنم عظيم هلم، فخشى أبوه قصى بن كالب أن يلتبس بعبد مناة بن كنانة، فحوله 
وكان له من الولد : قال ابن اسحاق. يف قريشلعبد مناف، وكان يسمى قمر البطحاء، وكان له الشوكة 

: قال ابن حبيب وهي عاتكة بنت مرة السلمى قال ابن اسحاق. هاشم وعبد مشس وعبد املطلب واخته

وام نوفل وأيدة بنت عمر املازنية، وكان قصى قد جعل ألبنه عبد الدار يف مقابلة شرف عبد مناف منهم 
رت لبين عبد الدار احلجابة واللواء والندوة ويقال أنه ورثهما عن السقاية والرفادة يف حلف أحليني واستق

أبيه، وكان هاشم وعبد مشس يتقامسان رياسة بين عبد مناف، والبقية أحالف هلم، فبنو املطلب أحالف 
وكان : منايف، قال. والنسبة إىل عبد مناف: قال اجلوهري. لبين هاشم، وبنو نوفل أحالف لبين عبد مشس

  .ي أال أم عدلوا عن القياس إلزالة اللبسالقياس عبد
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 بطن من بين هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو عبد - أيضاً - بنوعبد مناف - 1237
مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه عند ذكره يف هذا احلرف، منهم زينب أم 

نب بنت خزمية بن احلارث بن عبد اهللا بن عمرو بن عبد املؤمنني زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي زي
  .اهللا بن عبد مناف

    

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عبد مناف بن أد بن طاخبة، - أيضاً - بنوعبد مناف -1238
وطاخبة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، كان هلم من الولد تيم وعدي وعوف، وأمهم 

  .د بن زيد بن ثور احمللسلمى بنت هن

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو عبد مناة ابن كنانة، وكنانة تقدم نسبه يف - بنوعبد مناة - 1239
  .عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد بكر بطن، وعامر بطن، ومرة بطن

انية، وهم بنو عبد مناة بن هبل بن  بطن من كنانة عذرة من كلب من القحط- بنو عبد مناة - 1240
  .عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو عبس ابن رفاعة بن احلارث بن حيب - بنو عبس - 1241
منهم العباس بن : عربقال يف ال. بن احلارث بن تة وتة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة

مرداس السلمي كان من املؤلفة قلوم شهد بعض املشاهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطى النيب 
صلى اهللا عليه وسلم عتبة ابن حصني مائة من األبل، واألقرع بن حابس التميمي مثله، وأعطى العباس 

  : لنيب صلى اهللا عليه وسلم هذه األبياتدون ذلك، وكان حتته فرس يقال له العبيد، فأنشد بني يدي ا

 رعيينة واألقع بين  يدنهبي ونهب العب أتجعل

 مرداس في مجمع يفوقان  سابكان بدر وال ح فما

  ومن تخفض اليوم ال يرفع  كنت دون أمرئ منهما وما

  .حىت رضى، وكان أبوه مرداس قد تزوج اخلنساء أخت صخر الشاعرةفأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 بطن من غطفان من العدنانية، وهم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، - بنو عبس - 1242
وغطفان يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الغني املعجمة، كان له من الولد قطيعة وورقة، منهم زهري بن 

مها فرسان، كانت أحدامها وهي داحس لقيس واألخرى وهي الغربا قيس صاحب حرب داحس والغبري و
حلذيفة بن بدر سيد فزارة فاجريامها وتشاحنا يف احلكم بالسبق، وقتل قيس حذيفة، فدامت احلرب بني 

وليس : قال يف العرب. عبس وفزارة على ما سيأيت ذكره يف الكالم على أيام العرب يف خامتة هذا الكتاب
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ويف أحياء عتبة من بين هالل أحياء ينسبون إىل عبس فال أدري أهو : قال. من بين عبسبنجد اآلن أحد 
والعبس األسد وبه مسي الرجل وإليهم ينسب عنترة بن : قال اجلوهري. عبس هذا أم عبس آخر من زغبة
  .شداد العبسي املشهور بالشجاعة

 بنو عبشمس بن سعد بن زيد مناة  بفتح الباء بطن من متيم من العدنانية، وهم- بنو عبشمس - 1243
: قال أبو عبيد. بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، منهم عبد املطلب الشاعر

  .ويقال أنه كان حبشياً

 بطن من أمنار بن أراش بن كهالن من القحطانية وهم بنو عبقر بن أمنار، وأمنار قد - بنو عبقر - 1244
د ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن مع النون، كان له من الولد قيس بطن، تقدم نسبه عن
  .وعلقمة بطن

 بضم العني، بطن من األوس من القحطانية، وهم بنو عبيد بن عوف بن عمر بن - بنو عبيد - 1245
و، منهم عوف بن مالك بن األوس، واألوس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم وألف مع الوا

  .خداش بن قتادة الصحايب، وكلثوم بن اهلدم الذي نزل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة

 بطن من األوس املتقدم ذكرهم وهم بنوعبيد ابن زيد بن مالك بن عوف - أيضاً - بنو عبيد - 1246
  .بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، واألوس قد قدم نسبه

 بطن من جذام من القحطانية وهم بنو عبيد من مالك بن سويد بن زيد - أيضاً -بيد  بنو ع- 1247
بن جذام بن حرام ومن عقبه بنو أسري ومنهم طائفة باخلوف من الشرقية من الديار املصرية، وفيهم األمرة 

  .واألمرة اآلن فيهم يف بين بقر

القحطانية وهم بنو عبيد بن عدي بن  بطن من بين سلمة من اخلزرج من - أيضاً - بنو عبيد - 1248
كعب بن سلمة ، وسلمة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة ، منهم الباء بن معروف أحد 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو قتادة األنصاري ، أمسه النعمان بن ربيعي ، وكالمها شهد 
  .بدراً

جذام من القحطانية ، مساكنهم بالدقهلية واملرتاحية من  أيضاً بطن من زهري بن - بن عبيد - 1249
  .الديار املصرية 

    

 بطن من سنبس ، مساكنهم بالربية من الديار املصرية ذكرهم احلمداين ، - أيضاً- بنو عبيد - 1250
  .وسنبس تقدم نسبه يف حرف السني املهملة

ة ، وهم بنو عبيد بن عربة بن زهران  بطن من شنؤة من األزد من القحطاني- بنو عبيد أيضاً - 1251



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  203  

بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك إبن نصرة ، ونصرة هو شنؤة ، منهم جناد بن أيب 
  .أمية

 بطن بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو عبيد وهو أبو بكر بن - أيضاً- بنو عبيد - 1252
  .وعاممر تقدم نسبه يف حرف هذا احلرف مع األلفكالب بن ربيعة بن علمر بن صعصعة بن عامر، 

 بطن من بين عدي بن جنلب من قضاعة يقال هلم بنو العبيد، زكرهم - أيضاً - بنو عبيد - 1253
  .هم الذين عىن األعشي بقوله: اجلوهري ومل يصل نسبهم ، مث قال 

 عيالن على اآليت يف حرف  بطن من لواثة ، أما من الرببر ، أما من قيس- أيضاً - بنو عبيد - 1254
  .الالم ، مساكنهم باملنوفية من الديار املصرية ، ذكرهم احلمداين

 بطن من أعصر من العدنانية، وهم بنو عبيد بن سعد بن عوف بن - بفتح العني - بنو عبيد - 1255
 فيه كعب بن حالف بن متيم بن غىن بن أعصر، وأعصر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال

  .بنو فالن يف األلف مع العني املهملة

 بطن من كنانة عذرة من القحطانية، وهم بنو عبيدة بن هبل بن عبد - بفتح العني - بنو عبيد - 1256
اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم امرؤ القيس بن مهام الذي يقال له 

  .عدل األضرة

وهم بنو عبيد بن أرم بن سام بن : قال ابن الكليب.  قبيلة من العرب البائدة-ضاً  أي- بنو عبيد - 1257
وكانت منازهلم : نوح عليه السالم، وقيل عبيد بن صداد شداد بن عاد بن عوص بن سام، قال يف العرب

ة باجلحفة بني مكة واملدينة، وهو ميقات األحرام ألهل مصر، فهلكوا بالسيل ويقال ان اجلحفة بني مك
ومنهم الذي اختط مدينة : قال املسعودي. واملدينة، وامنا مسيت اجلحفة ألن السيل اجحف ا وخرا

أن الذي اختط مدينة : يثرب، وهو يثرب بن باسة بن مهلهل ابن أرم بن عبيل، والذي ذكره السهيلي
  .يثرب هو ابن عبيل هذا

 بنو عبيل ابن مهالئيل بن عوص بن  بنو عبيل بطن من العمالقة من العرب البائدة، وهم- 1258
عمليق، وعمليق تقدم نسبه عند ذكره يف حرف العني عند الكالم على العمالقة فيما يقال بلفظ اجلمع يف 

  .ويثرب الذي بىن املدينة: قال السهيلي. األلف والالم مع العني املهملة

  العين مع التاء

امر بن صعصعة، منازهلم بنواحي باجة من  بطن من بين رياح بن هالل بن ع- بنو عتبة - 1259
  .ومنهم باملغرب األقصى خلق كثري: مث قال: أفريقية، ذكرهم يف العرب
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 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو عتوارة بن عامر بن - بكسر العني وضمها - بنو عتوارة -1260
 ويأيت ذكره يف حرف الكاف، ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة تقدم نسبه يف عمود النسب،

  .منهم اهلادي وهو رجل كان يوقد ناره ليالً لتهدي إليه األضياف

 بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو عتبة بن أسلم بن شنؤة بن - وقيل عتيب - بنو عتبة - 1261
م ينسبون وهم اليو: بديل بن جشم بن جذام، وجذام تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، قال أبو عبيد

: فيبين شيبان يقولون عتبة بن عوف بن شيبان، قال وإليهم تنسب جعرة عتيت بالبصرة، قال اجلوهري

أغار عليهم بعض امللوك فسيب الرجال فكانوا يقولون إذا كرب صبياننا مل يتركونا حىت يقتلونا يفتكونا، فلم 
  : ب، ويف ذلك يقول الشاعرأودى عتي: يزالوا عنده حىت هلكوا، فضرب هلم العرب مثالً فقال

  كما ترجو أصاغرها عتيت  رٍءوقد وقعت بغ تزجيها

 بطن من بين الدؤل من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عتيك بن ثعلبة بن - بنو عتيك - 1262
األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع الدال، الدؤل، والدؤل تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

والنسبة إليهم عتكي، وقد تقدم الكالم عليهم : قال اجلوهري. منهم حمكم اليمامة كأم حكموه بينهم
  .يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف الكالم على العتيك

  العين مع الثاء

 وهم بنو أمري املؤمنني عثمان بن عفان وقد تقدم القول عليهم  بطن من بين أمية،- بنو عثمان - 1263
  .يف حرف األلف فيما يقال بلفظ اجلمع يف الكالم على العثمانيني يف األلف والالم وألف مع العني املهملة

    

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة، - أيضاً - بنو عثمان - 1264
ة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، وبنو عثمان هؤالء فرقة من بين مزينة اآليت وطاخب

ذكرهم يف حرف امليم، منهم بالل بن احلارث الذي أقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم معقل بن 
الكالم على بسار صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزهري بن أيب سلمى الشاعر، وسيأيت تتميم 

  .ذلك يف حرف امليم

  العين مع الجيم

 بطن من طريف من جذام من القحطانية، وهم بنو العجارمة تقدم ذكرهم يف - بنو عجرمة - 1265
  .حرف األلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع العني املهملة
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عجل ابن خلم بن صعب بن علي  بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو - بنو عجل - 1266
بن بكر بن وائل، وبكر قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، كان له من الولد سعد وربيعة 

وكانت منازهلم من اليمامة إىل البصرة، مث خلفهم اآلن يف تلك البالد بنو : قال يف العرب. وصعب وضبيعة
أن بالدهم اجلزيرة من بالد حلب بالقرب من آل ربيعة، : عامر املنتفق من عقيل بن عامر، وذكر احلمداين

  .هلم دولة بعراق العجم وإليهم ينسب أبو دلف العجلي

 بطن من عاملة من كهالن من القحطانية، وهم بنو عجل بن معاوية بن - أيضاً - بنو عجل - 1267
  .عفري، وقد تقدم نسبه يف العني مع األلف

انس من الرببر، وهم بنو عجيبة بن نسر بن بربر، مساكنهم ببالد  بطن من الرب- بنو عجيبة - 1268
املغرب، والرببر قد تقدم نسبهم يف حرف األلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف األلف والالم مع الباء 

  .املوحدة

  العين مع الدال

س بن  بطن من النخع من كهالن من القحطانية، وهم بنو عداء بن كعب بن قي- بنو عدا - 1269
سعد بن مالك بن النخع، والنخع تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف 

  : واياهم عىن قيس بن االشعث الكندي وكانوا أخواله بقوله: قال أبو عبيدة. والالم مع النخع

  وأخوالي الملوك بنو عدائي  ذو التاج قيس فاعلميه أبي

 بضم العني وسكون الدال وثاء ونون بينهما الف، بطن من شنؤة من االزد، وهم - بنو عدثان - 1270
بنو عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر هو شنؤة 

  .وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة

 بطن من بين دارم بن متيم من العدنانية، وهم بنو عدس بن - بفتح الدال وضمها - بنو عدس - 1271
عبد اهللا بن دارم، ودارم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الدال املهملة، منهم بنو زارة بن عدس 

  .املذكورون يف حرف الزاي

 بطن من جديلة طي من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن مثامة بن مالك بن جدعاء - بنو عدسة - 1272
هل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، وطي تقدم نسبه عند ذكره يف بن ذ

  .حرف الطاء املهملة

    

 قبيلة من ولد امساعيل بن ابراهيم عليهما السالم، ومها بنو عدنان املنسوب اليه - بنو عدنان - 1273
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م إىل ابراهيم عليه السالم العرب العدنانية من قريش وكنانة ومن يف معناهم، وقد اختلف يف نسبه
عدنان بن أدد بن مقوم بن ناخور بن تريخ بن يعرب بن يشجب بن : اختالف كثري، فقال ابن اسحاق

نابت بن امساعيل بن ابراهيبم عليه السالم، ووافقه عليه البيهقي، وعليه تقدم االمر يف عمودج النسب يف 
سع بن سالمان بن نبت بن محل بن قيدار بن هذا الكتاب، وقيل عدنان بن أدد بن اليسع بن اهلمي

امساعيل، ونقل الطربي عن هشام تدمر من مسلمة يهود ممن قرأ كتبهم بذكر نسب معد بن عدنان إىل 
امساعيل من كتاب كاتب أرميا النيب وانه يقرب من هذا العدد، اال أن يف القليل من االمساء اختالفاً، ونقل 

بن شهاب الزهري ما يقارب ذلك يف العدد أيضاً، ومن النسابني من يعد عن الزبري بن بكار بسنده إىل ا
بني امساعيل وعدنان عشرين أباً أو مخسة عشر أباً وحنو ذلك، وقد روى عن أم سلمة زوج النب يصلى 

معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن بر ابن اعراق الثرى، وفسرت أم مسلمة : اهللا عليه وسلم ان النيب قال
نه اهلميسع، وبر بأنه نبت وأعراق الثرى بأنه امساعيل، لكن قد تقدم يف الكالم على عمود النسب زيداً بأ

وقرونا "ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال جتاتوزوا معد بن عدنان كذب النسابون، مث تال قوله تعاىل 
ن وامساعيل على ما يتخيل وقد اتفق الناس من بعد هذه املدة بني عدنا: وقال السهيلي" بني ذلك كثرياً

كان : معه ان يكون بينهما أربعة آباء أو مخسة أو عشرة اذ املدة أطول من ذلك كله بكثري، قال الزهري
لعدنان ستة أوالد معد وهو الذي على عمود النسب، وعبل وامسه الديب، وعدن وبه مسيت عدن من 

وهو من جديس، وقيل من :  بن الكليبقال هشام. اليمن، وأد، وأيب الصحاك، والعين، وأمهم مهدد
ومجيع املوجودين من ولد امساعيل عليه : قال يف العرب. طسم، وقيل التواسم من ولد لفشان بن ابراهيم

قال . ومواطن بين عدنان خمتصة بنجد وكلها بادية رحالة، اال قريشا مبكة وجند: قال. السالم من بنيه
 يف أرض جند أحد من القحطانية اال طي من كهالن، فيما بني وال يشارك بين عدنان من العرب: السهيلي

جبلي سلمى واجا، مث افترق بنو عدنان يف امة احلجاز، مث يف العراق واجلزيرة، مث تفرقوا بعد االسالم يف 
  .االقطار

 بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو عدنان ابن عبد اهللا بن االزد، - أيضاً - بنو عدنان - 1274
  .االزد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم والف مع الزايو

 بفتح العني وسكون الدال، بطن من قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو عدوان - بنو عدوان - 1275
ومسي : بيدوامسه احلارث بن عمرو بن قيس، وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، قال أبو ع

عدوان النه عدا على أخيه فهم فقتله، وكان لعدوان من الولد زيد ويشكر ودوس، ويقال انه دوس الذي 
وهم بطن متسع، وكانت منازهلم بالطائف من أرض جند، نزلوها بعد اياد : يف االزد، قال يف العرب

. لطرب حكم العرب يف اجلاهليةوالعمالقة مث غلبهم عليها ثقيف فخرجوا إىل امة، وكان منهم عامر بن ا
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وبأفريقية منهم إىل اآلن أحياء بادية، وقد عد احلمداين عدوان من عرب برية احلجاز من أحالف آل : قال
  .فضل من عرب الشام، فيحتمل ام هؤالء، وحيتمل ام غريهم

 يقال فيه  بطن من الرباب من العدنانية، وقد تقدم ذكرهم يف حرف االلف فيما- بنو عدي - 1276
بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الراء املهملة، ذكرهم اجلوهري ومل يرفع نسبهم، وقال هو رهط ذي 

  .الرمة الشاعر

 بطن من بين النجار، والنجار يأيت نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما - أيضاً - بنو عدي - 1277
ن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع النون منهم أنس ب

  .من الصحابة ممن شهد بدراً وغريها. ومجاعة كثرية

 بطن من بين النجار وهم بنو عدي بن عمر بن مالك بن النجار املقدم - أيضاً - بنو عدي - 1278
ويهجو نسبه، منهم حسان بن ثابت االنصاري شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينافع عنه 

  : املشركني وهو القائل

  لعرض محمٍد منكم فداء  فإن أبي ووالده وعرضي

 بطن من اخلزرج، وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك ابن تيم اهللا بن ثعلبة بن - بنو عدي - 1279
  .عمرو بن اخلزرج 

    

 بطن من را من القحطانية، وهم بنو عدي ابن را، ورا يأيت نسبه عند - أيضاً - بنو عدي - 1280
  .ذكره يف حرف الباء املوحدة

 بطن من ايب حنيفة بن غنم من القحطانية، وهم بنو عدي بن حنيفة، وحنيفة قد - بنو عدي - 1281
  .ط مسيلمة الكذابمر نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، وهم بنو ره

 بطن من بين مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه يف حرف امليم، كان له من الولد - أيضاً - بنو عدي - 1282
  .بارق بطن، وعمرو وعمران بطن

 بطن من خزاعة من القحطانية، وهم بنو عدي بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن - بنو عدي - 1283
 يف حرف امليم، منهم بديل بن ورقاء كتب اليه النيب صلى اهللا عليه مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره

  .وسلم بالدعاية إىل االسالم، وجويرية بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عدي ابن زيد مناة بن أدج بن - أيضاً - بنو عدي - 1284
ف الطاء املهملة، كان له من الولد جل وملكان، منهم ذو الرمة الشاعر طاخبة، وطاخبة تقدم نسبه يف حر
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  .وامسه غيالن

 بطن من ذهل من طي من القحطانية، وهم بنو عدي بن أفلت بن سلسلة - أيضاً - بنو عدي - 1285
بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثور بن سعد بن عتود بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن 

ة بن جدعان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، وطي تقدم نسبه مثام
  .يف حرف الطاء، منهم عربة بن االخرس وابنه ريسان الشاعر

 بطن من طي من املقدم ذكرهم، وهم بنو عدي ابن حزم بن أيب احزم بن - أيضاً - بنو عدي - 1286
  .وث بن طي، وطي تقدم نسبهربيعة بن جدول بن ثعل بن عمرو بن الغ

 بطن من فزارة وفزارة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الفاء، منهم حذيفة - أيضاً - بنو عدي - 1287
بن بدر سيد فزارة، وهو صاحب الفرس املعروفة بالغرباء اليت اجريت مع الفرس املعروفة بداحس، فكانت 

اليه بنو بدر باالعمال القليوبية من الديار احلرب بسببها، وعدي هذا هو أبو بدر بن عدي املنتسب 
  .املصرية املقدم ذكره يف حرف الباء، وأخو مازن بن فزارة املنتسب اليه بنو مازن الذين جبوارهم

  . بطن من قضاعة من القحطانية ذكرهم اجلوهري ومل يرفع يف نسبهم- بنو عدي - 1288

وهم بنو عدي ابن جناب بن حبل بن عبد بطن من كنانة عذرة من القحطانية، - بنو عدي - 1289
وفيهم البيت اليوم، منهم ليلة : قال أبو عبيد. اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  .أم عبد العزيز بن مروان

بطن من كنانة عذرة من القحطانية أيضاً، وهم بنو عدي بن عبد اهللا بن كنانة، - بنو عدي - 1290
  . نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد عميت بطنوكنانة يأيت

بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد - بنو عدي - 1291
بن يشجب بن عريب بن زيد كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد 

  . رقاش بنت فارس بن مهدانعفري وخلم وجذام، وعامله وامهم

.  بطن من خلم من القحطانية، مساكنهم بساحل اطفيح من الديار املصرية- أيضاً - بنو عدي - 1292

  .وهم بنو موسى، وبنو حرب: قال احلمداين

 بطن من لوي بن غالب من العدنانية، وهم بنو عدي بن كعب بن مرة، - أيضاً - بنو عدي - 1293
مود النسب، ويأيت ذكره يف حرف الكاف، كان له من اولد رزاح وعويج، فمن وكعب تقدم نسبه يف ع

بين رزاح امري املؤمنني عمر ابن اخلطاب وقد مر نسبه يف حرف االلف والالم مع العني يف الكالم على 
العمريني فيما يقال بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع العني املهملة، ومن بين عويج نعيم بن عبد اهللا 

مسي بذلك الن سول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو عبيد. عروف بالنحام، قيل بفتح النون وتشديد احلاءامل



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  209  

  .وسلم قال دخلت اجلنة فسمعت بنحمة من خليم، والنحمة مثل النحنحة

 بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو عدي ابن جشم بن معاوية بن - أيضاً - بنو عدي - 1294
هوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم زهري بن معاوية قاتل سعد بن معاوية بكر بن هوازن، و

  .يوم اخلندق

 بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو قيس وعوف ومساور وسيار ومشجور، - بنو عدية - 1295
  .أوالد صعصعة بن معاوية بنت بكر بن هوازن، وهوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء

  العين مع الذال

    

 بطن من كلب من قضاعة من القحطانية، وهم بنو عذرة بن زيد الالت بن رفيدة - بنو عذرة - 1296
بن ثور بن كلب، وكلب يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد عوف والعبيد بطن، 

  . حرف الكافويف عذرة هذا ينسب كنانة عذرة، دون عذرة اآليت، على ما سيأيت ذكره يف

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو عذرة بن سعد هذمي بن زيد بن - أيضاً - بنو عذرة - 1297
ليث بن أسود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وكان 

: طن، قال أبو عبيدلعذرة هذا من الولد كثري بطن، وعامر بطن، وكاهل بطن، وأياس وعوف ورفاعة ب

وعذرة هؤالء هم املعروفون بشدة العشق، كان ألبيها صحبة، ومنهم عروة بن حرام وصاحبته عفراء، 
وهو ابن عمها اشتد عليه حبها حىت مات، ومن أحسن ما حيكى عن بعض العذريني انه قيل له ما بال 

منهم مجاعة بدمياط وما : حلمداينألن فينا مجاال وعفة، قال ا: الرجل ميوت منكم يف هوى امرأة، فقال
  .حوهلا خمالطون بسنبس

  العين مع الراء

 بطن من زنارة من الرببر، منازهلم اعمال البحرية من الديار املصرية، ذكرهم - بنو عرهان - 1298
  .احلمداين

ة  بطن من الزبرييني من أسد بن عبد العزى من قريش من العدنانية، وهم بنو عرو- بنو عروة - 1299
بن الزبري بن العوام والزبري تقدم نسبه يف حرف االلف يف الكالم على الزبرييني فيما يقال بلفظ اجلمع يف 

االلف والالم مع الزاي وعروة هذا من أكابر التابعني وأعيام، وهو أخحد فقهاء املدينة السبعة من 
  .وهلا ببالد االمشونينيالتابعني، وقد ذكر احلمداين بأن من عقبه طائفة بناحية بندة وما ح
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 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو عريب بن زهري بن ابني بن اهلميسع بن - بنو عريب - 1300
  .منهم بنو تكامل املقدم ذكرهم يف حرف التاء املثناة. محري، ومحري تقدم ذكرهم يف حرف احلاء املهملة

، وهم بنو عريب بن حيدان بن عمرو بن  بطن من قضاعة من القحطانية- أيضاً - بنو عريب - 1301
  .احلايف بن قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو عريب بن زيد بن كهالن، - أيضاً - بنو عريب - 1302
  .اءوكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم طي واألشعريون، ومدحج وغريهم من االحي

 بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو عريج بن عبد مناة بن كنانة وكنانة تقدم - بنو عريج - 1303
وهو بيت بن : نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف الكاف، منهم أبو نوفل عمر، قال أبو عبيد

  .عريج

بن عرمو بن احلايف بن  بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو عريد بن حيداب - بنو عريد - 1304
  .قضاعة، وقضاعة يأيت نسبه يف حرف القاف

 بطن من بين يربوع بن حنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو عرين بن يربوع، - بنو عرين - 1305
  .ويربوع يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الياء املثناة حتت

ية، مساكنهم مع قومهم زهري  بطن من زهري من جذام من القحطان- أيضاً - بنو عرين - 1306
  .بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية ذكرهم احلمداين

 بطن من امنار بن أراش من كهالن من القحطانية، وهم بنو عرينة بن نذير بن - بنو عرينة - 1307
النون، قيس بن عبقر بن امنار، وامنار تقدم نسبه يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع 

منهم الرهط الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجتووا املدينة، فبعث م يف ابل الصدقة 
يشربون من الباا وأبواهلا فصحوا، وقتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستاقوا االبل، فبعث يف 

قون، كما هو مذكور يف كتب طلبهم فاحضرهم فسمل أعينهم وتركهم باحلرة يستسقون فال يس
  .الصحيح

  العين مع الزاي

مساكنهم :  بطن من بين هالل بن عامر من العدنانية، ذكرهم احلمداين وقال- بنو عزيز - 1308
  .بساقية قلته من عمل امخيم من صعيد مصر

  العين مع الشين
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 من االطفيحية من  بطن من حبر من خلم من القحطانية، مساكنهم باحلي الكبري- بنو عشم - 1309
  .الديار املصرية ذكرهم احلمداين

  العين مع الصاد

    

 بطن من احلمارسة من القحطانية من كنانة عذرة، مساكنهم مع قومهم احلمارسة - بنو عصا - 1310
بالدقهلية، وهم بنو أعصر بن غنم بن حارثة بن ثوب بن معد بن عتود بن حارثة بن الم بن عمرو بن 

 بن مثامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن طريف بن عمرو
قطرة ابن طي، وطي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، منهم عمرو بن املسبح، كان أرمى 

  : العرب واياه أراد الشاعر بقوله

 بعباسميه التي لم يل عمرا  ليت الغراب رمى حما تحت قلبه

 بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو عصمة بن جشم بن معاوية بن بكر بن - بنو عصمة - 1311
  .هوازن، وهوازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم أبو االحوص وامسه عوف بن مالك

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو عصية ابن خفاف بن امرئ القيس - بنو عصية - 1312
ن تة، وتة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم الضحاك بن سنان، ويزيد بن االخنس ب

الصحابيان، وعصية هؤالء هم الذين أشار اليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا 
  .هلا، وعصية عصت اهللا ورسوله

  العين مع الضاد

 من بين اهلون بن مضر، وهم بنو عضل بن اهلون، واهلون تقدم نسبه عند  بطن- بنو عضل - 1313
  .ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع اهلاء

  العين مع الطاء

  . بطن من مهدي من جذام من القحطانية، منازهلم بالبلقاء من بالد الشامية- بنو عطاء - 1314

 من متيم من العدنانية، وهم بنو عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد  بطن- بنو عطارد - 1315
مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، منهم كرب بن صفوان بن شحنة بن 

  .عطارد، الذي كان يدفع بالناس من عرفة
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  العين مع الفاء

 وهم بنو عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن  بطن من كهالن من القحطانية،- بنو عفري - 1316
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد من كهالن وكهالن يأيت نسبه يف حرف الكاف، وعفري هذا 

  .هو أخو خلم وجذام وعامله

  العين مع القاف

. وهم بنو عقبة بن جمربة بن حرام:  بطن من جذام من القحطانية، قال احلمداين- بنو عقبة - 1317

وديارهم من الكرك إىل اآلن يف برية احلجاز، وعليهم درك الطريق ما بني مصر واملدينة : ال يف العربق
وعليهم درك حجيج مصر من العقبة إىل : قال يف مسالك االبصار. النبوية إىل حدود غزة من بالد الشام

ريقية من بالد املغرب منهم وباف: قال يف العرب. وفرقة منهم باحلجاز من بين واصل بن عقبة: الدأما، قال
  .بقية وامة كثرية بنواحي طرابلس

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو عقبة ابن السكون بن أشرس بن - أيضاً - بنو عقبة - 1318
ومنهم : قال. كان له من الولد ثعلبة: قال أبو عبيد. كندة وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  .عبادة بن نسيب العقبة

 بطن من بين هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية، ذكرهم احلمداين - أيضاً - بنو عقبة - 1319
  .ان منهم طائفة باصفوان وأسنا من صعيد الديار املصرية: وقال

 بطن من سنبس من طي من القحطانية، وهم بنو عمرو بن سنبس تقدم نسبه عند - بنو عقدة - 1320
  .لة، وعقدة أمهم عرفوا اذكره يف حرف السني املهم

 بطن من الطالبيني من بين هاشم العدنانية، وهم بنو عقيل بن أيب - بفتح العني - بنو عقيل - 1321
طالب بن عبد املطلب بن هاشم، والطالبيون قد تقدم ذكرهم يف حرف االلف والالم مع الطاء املهملة، 

: قال احلمداين. ل عليه يف العني مع الباء املوحدةوعبد املطلب تقدم نسبه يف عمود النسب، وقد مر القو

  .وحبلب وبالدها مجاعة من بين عقيل بن أيب طالب

 بطن من هلبا مالك بن موسى بن زيد ابن جذام، وهم العقيليون - بالفتح أيضاً - بنو عقيل - 1322
  .وقد تقدم ذكرهم يف حرف االلف بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع العني املهملة

وكانت هلم :  بطن من بين أسد بن خزمية من العدنانية، قال يف العرب- بضم العني - بنو عقيل - 1323
امارة بأرض العراق واجلزيرة، وكانوا قد عظم أمرهم يف الدولة السلجوقية، وملوك احللة وجهاا، وكان 

ملعروفة بالصادح والباغم، مث ا، منهم بنو يزيد الذين نظم هلم الشريف ابن اهلبارية اهلباري ارجوزته ا
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  .اضمحل ملكهم بعد ذلك وورثت بالدهم بالعراق خفاجة

    

 بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية وهم بنو عقيل، وعامر قد تقدم - أيضاً - بنو عقيل - 1324
ومنهم جمنون بين عامر الشاعر . نسبه يف العني مع االلف، منهم املنتفق املذكورون يف حرف االلف

االسالمي، وامسه قيس بن معاوية وكانت مساكنهم بالبحرين يف كثري من قبائل العرب، وكان أعظم 
قبائلهم بنو عقيل هؤالء، وبنو ثعلب، وبن سليم، وكان أظهرهم يف الكثرة والعز، بنو ثعلب، مث اختلف 

 بعض وسار بنو عقيل وبنو ثعلب علي سليم حىت أخرجوهم من البحرين ودخلوا إىل مصر، فأقام ا
مث اختلف بنو عقيل وبنو ثعلب بن مرة، فعلبت بنو ثعلب على بين . البعض إىل افريقية من بالد املغرب

عقيل وطردوهم عن البحرين، فساروا إىل العراق وملكوا الكوفة والبالد الفراتية، وتغلبوا على اجلزيرة 
ابنه مسلم بن قريش املشهور ذكرهم واملوصل وملكوا تلك البالد، ومنهم كان املقلد وقرواش وقريش و

ووقائعهم يف كتب التاريخ، وبقيت اململكة بأيديهم حىت غلبهم عليها ملوك السلجوقية، فتحولوا عنها إىل 
البحرين حيث كانوا أوال فوجدوا بنو ثعلب قد ضعف أمرهم فغلبوهم على البحرين لبين عقيل، قال ابن 

سني وستمائة حني لقيتهم باملدينة النبوية عن البحرين، سألت أهل البحرين يف سنة احدى ومخ: سعيد
فقالوا امللك فيها لبين عامر بن عقيل، وبنو ثعلب من مجاعة رعاياهم، وبنو عصفور من بن يعقيل هم 

  .أصحاب االحساء وهي دار ملكهم

  العين مع الكاف

ن بن االزد، واالزد  بطن من االزد من القحطاينة، وهم بنو عك بن عرفان عرقا- بنو عك - 1325
: قال أبو عبيد. تقدم نسبه يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم والف مع الزاي

وذهب آخرون إىل ام من العدنانية، وان عكا هذا هو أخو معد بن عدنان أبو العدنانية وعلى ذلك 
  .ب الصحايبجرى صاحب مسالك االبصار جازما به، منهم بشري بن جابر بن عرا

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عكابة ابن صعب بن علي بن بكر، - بنو عكابة - 1326
والعكاب الدخان، كان له من الولد ثعلبة، : وبكر قد تقدم نسبه يف حرف الباء املوحدة قال اجلوهري

  .ويقال له احلصن احلصني

وهم ينتمون إىل سيد االوس : ية، قال احلمداين بطن من االوس من القحطان- بنو عكرمة - 1327
سعد بن معاذ االنصاري أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومساكنهم جبوار منفلوط من 

  .صعيد مصر
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وهم بنو عكرمة بن خصفة بن قيس : قال اجلوهري.  بطن من قيس عيالن- بنو عكرمة - 1328
  .لقافعيالن، وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف ا

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد - بنو عكل - 1329
مناة بن أد بن طاخبة، وطاخبة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، ولد له احلارث وجشم وسعد 

  .وعلي، وجشم أمه يقال هلا جشم فغلبت عليهم

  العين مع الالم

 بطن من جبيلة من أمنار بن أراش من كهالن من القحطانية، وهم بنو علقمة بن -ة  بنو علقم- 1330
عبقر بن أمنار، وامنار هو أبو جبيلة على ما تقدم يف حرف الباء املوحدة، منهم جندب بن عبد اهللا بن 

  .سفيان البجلي العقيلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 القحطانية، وهم بنو علة بن جلد ابن مالك بن أدد بن زيد بن  بطن من كهالن من- بنو علة - 1331
يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد 

  .عمرو وحرب

 بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو علي بن صعب بن بكر، وبكر تقدم - بنو علي - 1332
  . حرف الباء املوحدة، وكان له من الولد صعبنسبه عند ذكره يف

 بطن من جذام من خلم من القحطانية مساكنهم مع قومهم جذام بالرب - أيضاً - بنو علي - 1333
  .الشرقي من صعيد مصر فيما بني دير احلمرة وترعة صول

يت يف حرف  بطن من لواثة من الرببر أو من قيس عيالن على اخلالف اآل- أيضاً - بنو علي - 1334
  .واليهم ينسب بنو علي البلدة املعروفة بالبهنساوية: قال احلمداين. الالم، مساكنهم أيضاً بالبهنساوية

 بطن من كنانة عذرة من قضاعة من القحطانية، وهم بنو عليم بن جناب بن هبل - بنو عليم - 1325
وهو أول من سيس : قال أبو عبيد. بن عبد اهللا بن كنانة، وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  .يف قضاعة، كان له من الولد كعب وعبيد اهللا وهو معط، منهم أسد بن حارثة العليمي الصحايب

  العين مع الميم

    

 بطن من جذام بن حرام، وهم عمارة الوليد بن سويد بن زيد بن حرام بن جذام - بنو عمارة - 1336
 حرف اجليم، ومساكنهم باحلوف من البالد الشرقية من الديار بن حرام، وجذام تقدم نسبه عند ذكره يف
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  .املصرية، وفيهم العدد والكثرة

 بطن من أسد بن جزمية من العدنانية، وهم بنو عمرو ابن قعني بن احلارث بن - بنو عمرو - 1337
 مع السني دودان بن أسد، وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف

املهملة، كان له من الولد طريف والصداء ودبري وهو كعب وعبد اهللا وكعب وعبد اهللا، منهم طليحة بن 
  .خويلد الذي ادعى النبوة مث أسلم

قال أبو .  بطن من أسد بن خزمية أيضاً، وهم بنو عمرو بن أسد وأسد تقدم نسبه- بنو عمرو - 1338
 من العرب، وكان له من الولد املسيب ووهيم وهم ومعوض وعمرو هذا أول من عمل احلديد: عبيد

  : والقليب واملطيح واحلاشم واحلالك، ومن عقبة مساك بن حمرمة الذي يقول فيه االخطل

  بالمزج إذ قتلت جيرانها مضر  المجير سماك من بني أسٍد نعم

 مطر عن أثوابه الشرر والبر  رهبكنت أحسبه قيناً وأخ قد

 بطن من اخلزرج من االزد من القحطانية، وهم بنو عمرو بن اخلزرج، واخلزرج - بنو عمرو - 1339
تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع اخلاء املعجمة، كان له 

  .من الولد ثعلبة

خلزرج، واخلزرج تقدم نسبه  بطن من اخلزرج، وهم بنو عمرو بن عوف بن ا- بنو عمرو - 1340
  .كان له من الولد عوف

 بطن من الصرب من االزد من القحطانية، وهم بنو عمرو بن مازن من االزد، - بنو عمرو - 1341
والصرب تقدم ذكرهم يف حرف االلف فيما يقال بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الصاد املهملة، منهم 

  .ويقال لبين عمرو هؤالء كلهم غسان:  قال أبو عبيدعبد املسيح بن عمر صاحب ابن الوليد،

 بطن من بين النجار من اخلزرج من القحطانية، وهم بنو عمرو بن مالك بن - بنو عمرو - 1342
النجار، والنجار تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف والالم فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع 

ية وأمه حديلة، وقد مر ذكرها يف حرف احلاء املهملة، وا يعرفون وعدي النون، كان له من الولد معاو
  .وأمه سعالة ويقال معاله ا يعرفون، وسيأيت ذكرها يف حرف امليم

 بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن االزد، واالزد تقدم - أيضاً - بنو عمرو - 1343
 االلف والالم ألف مع الزاي، كان له من الولد طاوية نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال يف

بطن، ونعمان وربيعة وامرؤ القيس، وهم غسانيون واملع وجدحة وعرهان واللصيق الذين يف عبد القيس، 
منهم ثعلبة ابن عمرو رأس غسان عند مسريهم إىل الشام، وأخوه جدع الذي يضرب به املثل يف البخل، 
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  .فيقال خذ من جدع ما أعطاك

 بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن مزيقيا، ومزيقيا سيأيت - أيضاً - بنو عمرو - 1344
  .نسبه يف حرف امليم

 بطن من االوس، واالوس تقدم نسبه، كان له من الولد عوف وثعلبة - أيضاً - بنو عمرو - 1345
بيب ووائل بن عقبة املنذر بن حممد ولوذان وأمهم السميعة على ما تقدم ذكره يف حرف االلف، منهم ح

  .بن عقبة بن احيحة، وقيل اميمة، واد بن زياد شهدا بدراً

 بطن من بلي من قحطان، ومساكنهم مع قومهم فيما فوق امخيم من - أيضاً - بنو عمرو - 1346
  .صعيد الديار املصرية

م بنو عمرو بن بكر بن حبيب  بطن من ثعلب بن وائل من العدنانية، وه- أيضاً - بنو عمرو - 1347
بن عمرو بن غنتم بن ثعلب، وثعلب تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة، منهم الوليد بن طريف 

  .اخلارجي

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو عمرو ابن متيم بن مر، ومتيم تقدم - أيضاً - بنو عمرو - 1348
ق، كان له من الولد العنرب وأسيد واهليجم ومالك واحلارث وهو نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فو

  .احلبط، وقد تقدم الكالم عليهم يف مواضعه

  . بطن من حرب من عرب احلجاز، ذكرهم احلمداين ومل يرفع يف نسبهم- أيضاً - بنو عمرو - 1349

 بن حنظلة، وحنظلة  بطن من حنظلة من متيم من العدنانية وهم بنو عمرو- أيضاً - بنو عمرو - 1350
  .تقدم نسبه عند ذكره يف احلاء املهملة، منهم قيس بن خفان الشاعر

    

 بطن من خزاعة من بين مزيقياء من القحطانية، وهم بنو عمرو بن عدي - أيضاً - بنو عمرو - 1351
جة الذي وهم اهلجر، منهم عرف: قال أبو عبيد. بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه يف حرف امليم

  .جند املوصل وعداده يف بارق

 بطن من درماء بن ثعلبة طي من القحطانية، مساكنهم مع قومهم ثعلبة - أيضاً - بنو عمرو - 1352
  .مبصر والشام ذكرهم احلمداين

 بطن من ذهل بن ثعلبة بن بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عمرو بن - أيضاً - بنو عمرو - 1353
ن ثعلبة، وذهل قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، منهم دغفل النسابة شيبان بن ذهل ب

  .املقدم ذكره يف مقدمة هذا الكتاب

 بطن من ذهل بن شيبان بن بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو عمرو - أيضاً - بنو عمرو - 1354
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به عند ذكره يف حرف الذال املعجمة املعروف باملزدلف بن أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان، وذهل تقدم نس
  .أيضاً

 بطن من العرب من صميمة زهري، مساكنهم بالدقهلية واملرتاحية من - أيضاً - بنو عمرو - 1355
  .الديار املصرية

 بطن من سلول بن هوازن من العدنانية وهم بنو عمرو بن مرة بن - أيضاً - بنو عمرو - 1356
، وسلول تقدم نسبهم عند ذكرهم يف حرف السني املهملة، منهم صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

  .عبد اهللا بن مهام الشاعر

 بطن من سنبس من طي من القحطانية، وهم بنو عمرو بن سنبس، - أيضاً - بنو عمرو - 1357
وسنبس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني، ويعرف هؤالء ببين عقدة وقد مر ذكرهم يف العني مع 

  .القاف

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن مالك بن - أيضاً - بنو عمرو - 1358
نصر وهو شنؤة، وقد تقدم نسبه يف حرف الشني املعجمة، كان له من الولد ملك وقسملة وامسه معاوية 

  .ومالك وائل

انية، منازهلم  بطن من من بين صخر عرب الكرك من جذام من القحط- أيضاً - بنو عمرو - 1359
  .بصرخد من بالد الشام

 بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عمرو ابن أد بن طاخبة، وطاخبة - أيضاً - بنو عمرو - 1360
تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، كان له من الولد عثمان وأوس، ومها مزينة على ما سيأيت 

  .بيانه يف حرف امليم

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن الغوث بن طي، وطي -أيضاً  - بنو عمرو - 1361
تقدم نسبه يف حرف الطاء، كان له من الولد ثعل وثعلبة وهو جرم، وسودان وهو نبهان، وعصني وهو 

  .بوالن، ومر وهنيئ

  بطن من طي، وهم بنو عمرو ابن سلسلة بن غنيم بن ثوب بن معن بن- أيضاً - بنو عمرو - 1362

عتود بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو ابن متامة بن مالك بن جدعا بن ذهل بن رومان بن 
  .جندب بن خارجية بن سعد ابن قطرة بن طي، وطي تقدم نسبه

 بطن من عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه يف حرف العني مع االلف - أيضاً - بنو عمرو - 1363
ويقال ام من بين صاحل بن مردان : قال يف العرب. ى بن جراد بن جعدةمنهم زرارة بن احلارث، وعيس

  .أمراء ملوك حلب يف الزمن املتقدم
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 بطن من عامر بن صعصعة، وهم بنو عمرو ابن عامر بن ربيعة بن عامر - أيضاً - بنو عمرو - 1364
ى اهللا عليه وسلم فكتب بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه منهم خالد وحرملة أبنا هوذة، وفدا على النيب صل

إىل خزاعة يبشرهم باسالمهما، ومنهم خليجة بن قيس كان له شرف يف اجلاهلية، حىت أن معاوية بن أيب 
  .لو كان خليجة بن قيس ما عدا: سفيان كان اذا رأى رجال عظيماً يف نفسه، قال

احلايف بن قضاعة،  بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن - أيضاً - بنو عمرو - 1365
قال . وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له من الولد د وبلي وجندان وخوالن ولورة

  .وهو حمارب بن خصفة ان كان كما يقال: أبو عبيد

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن معاوية بن احلارث - أيضاً - بنو عمرو - 1366
ن كندة، وكندة يأيت نسبه يف حرف الكاف، كان له من الولد حجر آكل املرار، االكرب بن معاوية ب

واحلارث الوالدة، وامرؤ القيس وهو أبو بين عك، ومعاوية وهو أبو بين حسان، وقد تقدم القوم على 
  .اجلميع يف مواضعها

ار املصرية من  بطن من خلم من القحطانية، مساكنهم باالطفيحية من الدي- أيضاً - بنو عمرو - 1367
  .الرستق اىل نصف حلوان

    

 بطن من مذحج من كهالن من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن علة بن - أيضاً - بنو عمرو - 1368
جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره 

  .يف حرف الكاف

 بين د من القحطانية، وهم بنو عمرو ابن د، ود يأين نسبه  بطن من- أيضاً - بنو عمرو - 1369
  .وعمرو هذا قد دخل يف عداد كلب يف بين جناب: قال أبو عبيد. عند ذكره يف حرف النون

 بطن من هذيل من العدنانية، وهم بنو عمرو ابن احلارث بن متيم بن - أيضاً - بنو عمرو - 1370
  .ند ذكره يف حرف اهلاءسعد بن هذيل، وهذيل يأيت نسبه ع

 بطن من االزد من القحطانية، وهم بنو عمران بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند - بنو عمران - 1371
  .ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد االسد واحلجر

 أيضاً بطن من بين تغلب بن وائل من العدنانية وهم بنو عمران بن تغلب، - بنو عمران - 1372
  .د تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، كان له من الولد عوف وتيم واسامةوتغلب ق

 أيضاً بطن من قضاعة، وهم بنو عمران بن حلوان ابن احلايف بن قضاعة، - بنو عمران - 1373
  .وقضاعة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف
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، وهم بنو عمليق بن الود بن أرم بن سام  ويقال عمالق قبيلة من العرب العاربة- بنو عمليق - 1374
بن نوح، وقد تقدم الكالم عليه يف حرف االلف عند ذكر العمالقة فيما يقال بلفظ اجلمع يف االلف 

  .والالم مع العني

 بطن من كنانة عذرة من كلب من القحطانية، وهم بنو عميت بن عدي بن عبد - بنو عميت - 1375
  .سبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم عباية بن مصاد الشاعراهللا بن كنانة، وكنانة يأيت ن

 بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو عمري بن مقاعس ابن عمرو بن سعد بن زيد - بنو عمري - 1376
. مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، منهم الذبياين وهو السليك بن يثرب

  .مسي الذبياين النه كان يغري وحده: قال أبو عبيد

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو عمرية ابن خفان بن امرئ القيس - بنو عمرية - 1377
  .بن تة، منهم الفجاءة بن أياس كبري أهل الردة الذي أحرقه امري املؤمنني أبو بكر الصديق

  العين مع النون

بطن من سنبس من القحطانية، منازهلم بنواحي بطرة وبطيطة  - بكسر العني - بنو عناز - 1378
  .ولويقة من أعمال الغربية من الديار املصرية، ذكرهم يف بعض أهل تلك البالد

 بطن من اخلزرج من االزد من القحطانية، وهم بنو عرت ابن سامل بن عوف بن - بنو عرت - 1379
  .عمرو بن عوف بن اخلزرج

ن أسد بن ربيعة، وهم بنو عرتة بن أسد وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف  بطن م- بنو عرتة - 1380
وديارهم عن النمر من برية العراق على ثالث مراحل من : حرف االلف مع السني املهملة، قال يف العرب

مث انتقلوا عنها إىل جهات خيرب مراحل من االنبار فأقاموا هناك، وورث بالدهم ملك غزية : االنبار، قال
 ومعهم أحياء من طي ينتجعون معهم ويشتون يف برية جند، وهؤالء قد عدهم احلمداين يف من طي

  .ومنهم بأفريقية حي قليل مع رياح من بين هالل بن عامر: قال يف العرب. أحالف آل فضل

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو عنس بن مالك بن أدد - بسكون النون - بنو عنس - 1381
جب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، بن زيد بن يش

وجعله يف العرب عنس بن مدحج وكان لعنس من الولد مالك ويام والقربة، واليهم ينسب االسود العنسي 
الذي أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمامة هو ومسيلمة، فكان االمر كما أخرب صلى اهللا 

  .ه وسلمعلي

  . بطن من محري من القحطانية، ذكرهم ابن الكليب ومل يرفع نسبهم- بنو عنه - 1382
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  العين مع الواو

  . حي من غطفان ذكرهم اجلوهري ومل يرفع يف نسبهم- بنو عوايل - 1383

 بطن من مراد من كهالن من القحطانية، وهم بنو عوينان بن ظاهر بن مراد، - بنو عوينان - 1384
  . يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم املكسوح وهو هبرية بن عبد يغوثومراد

 بطن من جبيلة بن كهالن من القحطانية، وهم بنو عوذ من االحطام بين حطية بن - بنو عود - 1385
وعدادهم يف قيس من : قال أبو عبيد. صهيبة بن أمنار بن أراش، وامنار تقدم ذكره يف األلف مع النون

  .جبيلة

 بطن من عبس بن بغيض من القحطانية، وهم بنو عود بن غالب بن قطيعة - أيضاً - بنو عود - 1386
  .بن عبس، وعبس تقدم نسبه يف العني مع الباء املوحدة

    

 بطن من بين مزيقيا من االزد من القحطانية، وهم بنو عود بن أسود بن - أيضاً - بنو عود - 1387
  .ومزيقيا يأيت ذكره يف حرف امليماحلجر بن عمران بن مزيقيا، 

 بطن من عذرة زيد الالت من كلب - بفتح العني وسكون الواو وبالصاد املهملة - بنو عوص - 1388
من القحطانية، وهم بنو عوص بن عوف بن عذرة ابن زيد الالت، وعذرة تقدم نسبه يف العني مع الذال 

دة، وال أعلم يف العرب من امسه عوص بعد ذلك املعجمة، وهذا االسم مأخوذ من اسم عوص بن أيب عبا
  .غي رهذا

 بطن من اخلزرج من االزد من القحطانية، وهم بنو عوف بن عمرو بن عوف بن - بنوعوف - 1389
اخلزرج، واخلزرج تقدم نسبه عند ذكره فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع اخلاء املعجمة، كان 

  . وهو نوفل بطنله من الولد سامل بطن، وغنم

 وهم بنو عوف بن اخلزرج، كان له من الولد غنم ودغيم - بطن من اخلزرج - بنوعوف - 1390
  .والسائب

 بطن من الصرب من غسان من القحطانية، وهم بنو عوف بن عمرو بن عدي بن - بنوعوف - 1391
. ارث بن أيب مسر االعرجعمرو بن مازن بن االزد، ومازن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم احل

  .ويقال انه جفىن وليس جبفىن، وامنا أمه من جفنة: قال أبو عبيد

 بطن من املنتفق من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو عوف بن - أيضاً - بنو عوف - 1392
  .عامراملنتفق، واملنتفق تقدم نسبه فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع امليم
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 بطن من النخع من القحطانية، وهم بنو عوف بن النخع والنخع تقدم - أيضاً - بنو عوف - 1393
نسبه عند ذكره يف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع النون، كان له من الولد جشم 

  .وبكر بطن

يما يقال فيه  بطن من االوس، واالوس تقدم نسبه عند ذكره يف االلف ف- أيضاً - بنو عوف - 1394
بنو فالن يف االلف والالم والف مع الواو، كان له من الولد عمرو بطن، واحلارث بطن، منهم ضبيعة 

  .وأمية وعبيد، كلهم بطون مذكورة يف حروفها

 بطن من تة، وتة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، قال - أيضاً - بنو عوف - 1395
قال يف . يد والفيوم والبحرية أناس كثرية ويف برقة إىل املغرب منهم ما ال حيصىومنهم يف الصع: احلمداين

وينقسمون إىل فرعني مرداس : قال. وديارهم باملغرب فيما بني قابس وبلد الغياد من افريقية: العرب
  .وعالف

د  بطن من متيم من العدنانية، وهم بنو عوف ابن كعب بن سعد بن زي- أيضاً - بنو عوف - 1396
مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، كان له من الولد عطارد ودلة 

منهم مت من بين دلة الزبرقان وامسه احلصني بن امرئ : وجشم وبزنيق وقريع وقرين وعلبا، قال يف العرب
  .القيس، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من ثقيف من هوازن من العدنانية، وهم بنو عوف بن ثقيف تقدم - أيضاً - بنو عوف - 1397
نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة، منهم معتب وعتاب وعتبان وابو عتبة بنو مالك بن عمرو بن سعد 

  .بن عوف بن حرمي بن جعفي، وجعفي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف

من بين مزيقيا من القحطانية، وهم بنو عوف بن عمرو  بطن من خزاعة - أيضاً - بنو عوف - 1398
  .ذكرهم يف العرب ومل يرفع نسبهم، وحيتمل انه أراد عمرو بن ربيعة، وهو عمرو بن حلي

 بطن من ذبيان، وهم بنو عوف بن سعد بن ذبيان، وذبيان قد تقدم نسبه - أيضاً - بنو عوف - 1399
  .الولد مرة بطن، ودمهان بطن بين مرةعند ذكره يف حرف الذال املعجمة، كان له من 

 بطن من سعد العشريةمن القحطانية، وهم بنو عوف بن منبه بن أود بن - أيضاً - بنو عوف - 1400
: قال أبو عبيد. صعب بن سعد العشرية، وسعد العشرية تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة

  .وهم رهط االفوه االودي الشاعر

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو عوف بن مالك بن فهم - أيضاً - بنو عوف - 1401
بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران ابن كعب بن احلارث بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، 
ونصر هو شنؤة وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة، كان له من الولد جهضم وجرير 
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  .وجون

 بطن من طاخبة من القحطانية، وهم بنو عوف بن وائل وهم عكل املقدم - أيضاً - بنو عوف - 1402
  .ذكرهم يف العني مع الكاف

    

 بطن من عذرة بن زيد الالت من كلب من القحطانية، وهم بنو عوف - أيضاً - بنو عوف - 1403
ال املعجمة، كان له من الولد بكر بن عذرة بن زيد الالت، وعذرة تقدم نسبه عند ذكره يف العني مع الذ

  .وعوض بطن وكنانة بطن

 بطن من عذرة، وهم بنو عوف بن بكر بن عوف بن عذرة املقدم ذكره، - أيضاً - بنو عوف - 1404
  .كان له من الولد عامر األكرب وهو بطن عظيم، وامه عمرة بنت عامر بن الضرب

  .هم، منهم دحية الكليب، وزيد بن حارثة بطن من عذرة املقدم ذكر- أيضاً - بنو عوف - 1405

 بطن من كنانة عذرة من القحطانية، وهم بنو عوف بن كنانة بن عوص، - أيضاً - بنو عوف - 1406
  .وكنانة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد عبد ود وعامر وعمرو

عاوية بن بكر بن هوازن،  بطن من هوازن من القحطانية، وهم بنو عوف بن نصر بن م- 1407
  .وهوازن يأيت نسبه يف حرف اهلاء

  العين مع الالم وألف

 بطن من تة بن سليم من العدنانية، ذكرهم يف العرب ومل يرفع يف نسبهم، وقال - بنو عالف - 1408
وكان : قال. مساكنهم ما بني قابس وبلد العناب من افريقيا من بالد املغرب مع قومهم بين عوف

هم عند دخوهلم أفريقية رافع بن محاد ومن أعقابه بنو كعب امراء العرب اآلن بأفريقي، وبنو كعب رئيس
هؤالء هم املعروفون بالكعوب، وقد تقدم الكالم عليهم يف حرف االلف فيما يقال بلفظ اجلمع يف الف 

  .والالم مع الكاف

  العين مع الياء

لقحطانية، وهم بنو عياص بن كعب بن  بطن من كندة من كهالن من ا- بنو عياص - 1409
من عياص : قال أبو عبيد. السكوت بن أشرس بن كندة، وكندة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

  .عبادة بن سين الفقيه

 بطن من بين مهدي بن جذام من القحطانية مساكنهم مع قومهم بين - أيضاً - بنو عياص - 1410
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  .ء من بالد الشاممهدي بن جذام من القحطانية بالبلقا

 بطن من بين رغو جذمية جرم طي من القحطانية، مساكنهم مع قومهم ببالد غزة - بنو عيسى - 1411
  .من الشام

 بطن من مضر من العدنانية، وهم بنو عيالن بن مضر، ومضر تقدم نسبه يف - بنو عيالن - 1412
عيالن الياس وفيه خالف يأيت يف والرسم : قال أبو عبيد. عمود النسب، ويأيت ذكره يف حرف امليم

  .حرف القاف عند الكالم على قيس عيالن ان شاء اهللا تعاىل

  حرف الغني املعجمة 

  الغين مع االلف

 بطن من خزاعة من مزيقيا من االزد من القحطانية، وهم بنو غاضرة بن حبيشة - بنو غاضرة - 1413
 يأيت نسبه يف حرف امليم، منهم عامر بن حصني بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا ومزيقيا

  .صاحب رسول اهللا

 بطن من عك من القحطانية، وهم بنو غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك، وعك - بنو غافق - 1414
  .كان منهم يف اإلسالم وزراء وأمراء: تقدم نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، قال أبو عبيد

ن عبس بن بغيض من العدنانية، وهم بنو غالب بن نطيعة بن عبس،  بطن م- بنو غالب - 1415
منهم عنترة بن شداد العبسي الفارس : قال أبو عبيد. وعبس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة

  .املشهور، وهو عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن خمزوم بن مالك بن غالب، ومنهم احلطيئة الشاعر

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو غالب بن فهر وقد تقدم نسبه يف عمود -الب  بنو غ- 1416
  .النسب تيم االردم

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو غائد وامسه عمرو بن عبد اهللا بن - بنو غائد - 1417
 عند ذكره يف كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك ابن نصر وهو شنؤة، وقد تقدم نسبه

حرف الشني املعجمة، منهم أبو طبيان االعرج، وهو عبد مشس بن احلارث وفد على النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم

  الغين مع الراء

 بطن من طي من القحطانية، وهم بنو غراب بن جذمية بن ود بن معن بن عتود - بنو غراب - 1418
بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو ابن مثامة بن مالك بن جدعا بن ذهل بن رومان بن 
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جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي، وطي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة منهم 
  .بو املقدام الشاعر وهو البيهس بن صهيبأ

 بطن من مزورة بن لواثة، اما من الرببر أو من قيس عيالن، من العدنانية على - بنو غرواسني - 1419
  .مساكنهم البهنساوية من الديار املصرية: خالف اآليت يف حرف الالم، قال احلمداين

  الغين مع الزاي

    

 من العدنانية، وهم بنو غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن  بطن من هوازن- بنو غزية - 1420
ومنازل غزية مع قومهم : قال يف العرب. هوازن، وهوازن يأيت ذكره يف حرف اهلاء، منهم دريد بن الصمة

  .جشم بالسروات من امة وجند

  الغين مع السين

و جفنة واحلارث وهو حمرق وهم بن:  حي من االزد من القحطانية، قال أبو عبيد- بنو غسان - 1421
مسوا غسانا ملاء : وثعلبة وهو العنقاء وحارثة ومالك وكعب وخارجة وعوف بن عمرو بن مزيقيا، قال

ان يف البلقاء طائفة منهم وبالريموك اجلم الغفري، : امسه غسان بني زبيد وربع، شربوا منه، وذكر احلمداين
  .وحبمص منهم مجاعة

  الغين مع الطاء

 بطن من قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو غطفان ابن سعد بن قيس بن - غطفان  بنو- 1422
وهو بطن من متسع كثري الشعوب : قال يف العرب. عيالن، وقيس يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف

قال ومنازهلم مما يلي وادي القرى وجبلي طي اجاء وسلمى، مث تفرقوا يف الفتوحات االسالمية . والبطون
  .توىل على مواطنهم هناك قبائل طيواس

 بطن من مراد من كهالن من القحطانية، وهم بنو غطيف بن عبد اهللا بن ناجية - بنو غطيف - 1423
ويقال ام من االزد، ومنهم فروة بن : بن مراد، ومراد يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، قال أبو عبيد

  .مسيك وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  الغين مع الفاء
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 بطن من جاسم من العماليق، وهم بنو غفار بن جاسم بن عمليق، وعمليق تقدم - بنو غفار - 1424
  .كانت منازهلم بنجد: قال يف العرب. نسبه يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن

  الغين مع الميم

م بنو غمارة بن مسطاح  بطن من معمورة مصمودة من الربانس من الرببر، وه- بنو غمارة - 1425
بن قليل بن معمورة بن برنس بن بربر، والرببر تقدم نسبهم يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف 

  .االلف والالم مع الباء املوحدة

ومن هذه القبيلة جدنا الشيخ عبد اهللا الغماري، خادم سيدي أيب العباس البصري اخلزرجي االندلسي : قلت
  .ون عنده ضرحيه بقرافة مصر الصغرى، نفع اهللا بربكتهماالبلنسي، وهو مدف

  الغين مع النون

 بطن من أسد خزمية من العدنانية، وهم بنو غنم بن دودان بن أسد، وأسد تقدم - بنو غنم - 1426
منهم عكاشة بن . نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع السني املهملة

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمحمصن صاحب 

 بطن من بين سلمة بن اخلزرج من القحطانية، وهم بنو غنم بن سلمة، - أيضاً - بنو غنم - 1427
 تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، منهم عبد اهللا بن عتيك قاتل ابن -بكسر الالم -وسلمة 

  .حلقيقأيب ا

 بطن من خلم من القحطانية، وهم بنو غنم بن أريش بن أراش بن جديلة - أيضاً - بنو غنم - 1428
بن خلم، وخلم يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم، منهم عمارة بن متيم صاحب االشعث، وقد ذكر 

وية بالقرب من فسطاط ان بين غنم من خلم من االطفيحية من الديار املصرية، وقال ان هلم العد: احلمداين
  .مصر

 بطن من بين عروة بن الزبري بن العوام، من بين أسد ابن عبد العزي من قريش من - بنو غين - 1429
ويعرفون جبماعة : ان مساكنهم بالبهنساوية من الديار املصرية، قال: العدنانية، ذكرهم احلمداين وقال

  .روق

  الغين مع الواو
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 رغو بن جذمية من جرم طي من القحطانية، منازهلم مع قومهم جرم  بطن من بين- بنو غوث - 1430
  .ببالد غزة من الشام

  الغين مع الياء

 بطن من هلبا بعجة من بين زيد بن حرام بن جذام، مساكنهم باخلوف من - بنو غياث - 1431
  .الشرقية من الديار املصرية

 غيدان بن حجر بن عريب بن زهري بن  بطن من محري من القحطانية، وهم بنو- بنو غيدان - 1432
  .أبني بن اهلميسع بن محري، منهم بن متوب الذي بعثه تبع على مقدم جيشه لقتل جديس

  حرف الفاء 

  الفاء مع االلف

 بطن من رياح من بين هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وهالل يأيت نسبه - بنو فادح - 1433
  .املغرب االقصى مع العرب املعروفني بالعقدعند ذكره يف حرف اهلاء، منازهلم 

    

 بطن من أسد بن وبرة من قضاعة من القحطانية،بنو فارج بن جشم بن مالك بن - بنو فارج - 1434
كعب بن أسد بن القيس بن جسر بن سبع الالت بن أسد، وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف 

املهملة،ندميا جذمية االبرش اللذان يضرب ما املثل يف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع السني 
  .املالزمة، ومها عقيل ومالك ابنا فارج

 بطن من عامر بن صعصعة من العدناينة، وهم بنو فارس الضحيا ابن - بنو فارس الضحيا - 1435
م خداش عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منه

  .بن زهري من فرسان اجلاهلية وشعرائها

 بطن من أشجع من غطفان من العدنانية،وهم بنو فتيان بن سبيع بن بكر بن - بنو فتيان - 1436
أشجع، وأشجع تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع الشني 

  .املعجمة، منهم معقل بن سنان

  الفاء مع الراء
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 بطن من كنانة، وهم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة، - بنو فراس - 1437
  .وكنانة تقدم نسبه يف عمود النسب ويأيت ذكره يف حرف الكاف، منهم فارس العرب ربيعة بن مكدم

ذكرهم  بطن من احلمارسة من كنانة عذرة من قضاعة من القحطانية، - أيضاً - بنو فراس - 1438
  .مساكنهم بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية: احلمداين وقال

 بطن من د من قضاعة من القحطانية، وهم بنو فراس من بين أهود بن - أيضاً - بنو فراس - 1439
را، ورا تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم املقداد بن االسود صاحب رسول اهللا صلى 

  . عليه وسلماهللا

  الفاء مع الزاي

 بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان، وذبيان تقدم - بنو فزارة - 1440
وكانت منازل : نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، كان له من الولد عدي ومازن، قال يف العرب

ريام من طي مكام قران بأرض برقة إىل من فزارة بنجد ووادي القرى، ومل يبق بنجد أحد، ونزل ج
وبأفريقية واملغرب اآلن منهم أحياء كثرية اختلطوا مع : طرابلس، منهم قبائل رواحة وهيب وفزان، قال

  .أهله، منهم املعقل باملغرب االقصى، ومنهم حصني بن نيار أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الفاء مع الضاد

  . بطن من بلي من القحطانية، مساكنهم بالد منفلوط بالديار املصرية-ضالة  بنو ف- 1441

 بطن من البكريني من بين متيم بن مرة بن قريش من العدنانية، قال - بنو فضالة طلحة - 1442
ومساكنهم : وهم من أقارب طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال: احلمداين

وهم بطون كثرية، وأكثرهم اشتات بالبالد : حاية، وسفط سكرة، وطحا املدينة، مث قالبالربجني وهي الر
  .ال حد هلم

  الفاء مع القاف

 بطن من أسد من جدمية من العدنانية، وهم بنو فقعس بن طريف بن عمر بن - بنو فقعس - 1443
قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه 

  .بنو فالن يف األلف مع السني، كان له من الولد جحوان ودثار ونوفل ومنقد وجدام

   مع الهاءالفاء
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 بطن من بين كنانة وهو فهر بن غالب بن مالك بن النضر بن كنانة، وكنانة قد - بنو فهر - 1444
تقدم نسبه يف عمود النسب، ويقال انه قريش كان له من الولد على عمود النسب غالب، وخارجا عن 

 يف حرف االلف عمود النسب احلارث وحمارب، ويقال لبين فهر من قريش الظواهر، وقد تقدم ذكرهم
  .فيما يقال بلفظ اجلمع

 بطن من بين حبر من خلم من القحطانية، مساكنهم مع قومهم بين حبر باحلي الكبري - بنو فهم - 1445
  .من االطفيحية، واليهم تنسب البلدة املعروفة بالفهمني

م بن دوس بن  بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو فهم بن غن- أيضاً - بنو فهم - 1446
عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر وهو شنؤة، 

  .وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة، منهم جذمية االبرش

 بطن من قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس عيالن، - أيضاً - بنو فهم - 1447
ام اختطوا : يس عيالن يأيت نسبه عند ذكره يف حرف القاف، ذكرهم القضاعي يف خطط مصر وقالوق

  .ا أرضا

    

رفع الشافعي مقامه يف الذكر، ورجحه : ومن بين فهم هؤالء االمام الكبري الليث بن سعد الفهمي: قلت
ملال، وكان ال يبقى منه على ولكن ضيعه أصحابه، وكان له من جزالة العلم ضخامة ا: يف الفضل، مث قال

ويقال انه من : شيء لغلبة اجلود والسخاء عليه، وقد ذكر ابن خلكان يف تارخيه أنه من أصبهان، مث قال
انه كان : قلقشند املقدم ذكرها يف حرف الباء يف الكالم على بين بدر بن عدي، وذكر القاضي يف خططه

ك بن رفاعة أمري مصر يومئذ عناداً له فعمرها الليث الليث داره بقلقشندة فهدمها ابن عمه عبد املل
فهدمها، فعمرها فهدمها، فلما كان يف الثالثة بينما الليث نائم واذا اتف يهتف به قم يا ليث ونريد أن 
منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني فأصبح ابن رفاعة وقد أصابه فاجل 

  .وبقي ثالثاً وماتفأوصى إىل الليث 

  الفاء مع الياء

 بطن من بين صخر عرب الكرك من جذام من القحطانية، مساكنهم بالقدس - بنو فيض - 1448
  .الشريف

  حرف القاف 

  القاف مع االلف
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 بطن من جديلة من ربيعة من القحطانية، وهم بنو قاسط بن هيب بن أقصى بن - بنو قاسط - 1449
  . تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليمدعمي بن جديلة، وجديلة قد

  القاف مع التاء

 بطن من باهلة من أعصر من العدنانية، وهم بنو قتية ابن معن بن مالك بن أعصر، - بنو قتيبة - 1450
وأعصر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع العني املهملة، منهم 

  .تل عبد الدار بن قصيعمارة بن عبد العزى قا

  القاف مع الحاء

 بطن من بين شهران بن خثعم من القحطانية، وهم بنو قحافة بن عامر بن ربيعة - بنو قحافة - 1451
بن عامر بن سعد وهو اجيمع بن مالك بن قرين ابن وهب بن شهران، وشهران قد تقدم نسبه عند ذكره 

البيت والعدد، منهم أمساء بنت عميس الصحابية رضي اهللا واليه : قال أبو عبيد. يف حرف الشني املعجمة
  .عنها

 الذي عليه مجهور علماء النسب ام بنو قحطان بن عابر بن شاخل، وقد تقدم - بنو قحطان - 1452
نسب عابر يف عمود النسي، وانه أصل عرب اليمن، واليه ينسب القحطانية حيث ما وقع يف هذا 

انه من قحطان ابن :  يف التوراة يقطن فعرب بقحطان، وشذ بعضهم فقالوامسه: قال يف العرب. الكتاب
وليس كذلك، قال يف : قال أبو عبيد. اهلميسع بن تيمن بن نبيت بن امساعيل بن ابراهيم عليه السالم

وعلى هذا يكون مجع العرب من ولد امساعيل عليه السالم، الن عدنان وقحطان يستوعبان بطون : العرب
  .نية والعدنانيةالعرب القحطا

  القاف مع الدال

 بطن منجرم من قضاعة من القحطانية، وهم بنو قدامة ابن جرم بن زبان، وجرم - بنو قدامة - 1453
قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، منهم قدامة ابن كنانة الذي كان يهاجي عمرو بن معدي 

  .كرب

  القاف مع الراء

وهم بنو قرن بن رومان ردمان بن ناجية بن مراد، منهم أويس  بطن من مراد، - بنو قرن - 1454
  .القرين املشهور
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 بطن من هالل بن عامر بن صعصعة من العدنانية ذكرهم احلمداين يف عرب الديار - بنو قرة - 1455
منازهلم فيما بني : بالدهم امخيم من صعيد مصر، ذكرهم ابن سعيد يف عرب برقة، وقال: املصرية وقال

  .فريقيةمصر وا

    

 قبيلة من كنانة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم قريش على ما ذهب اليه مجهور - بنو قريش - 1456
النسابني، وهو االصح من الوجهني عند أصحابنا الشافعية فيما ذكروه يف الكالم على كفاءة الزوج، 

 ملن كان من ولد فهر، وذهب آخرون إىل أن قريشاً هو فهر بن مالك بن النظر فال يقال قريش اال
ورجحه مجاعة بل قد قيل ان قريشا اسم لفهر، وان فهر لقب عليه وزعم املربد ان هذه التسمية امنا وقعت 
لقصي بن كالب، مث اختلف يف سبب تسمية قريش فروي عن ابن عباس ان النظر كان يف سفينة فطلعت 

فينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها ومحلها عليهم دابة من دواب البحر يقال هلا قريش، فخافها أهل الس
معه إىل مكة، وقيل لغلبة قريش وقهرهم سائر القبائل، كما تقهر هذه الدابة سائر دواب البحر وتاكلها، 

وقيل أخذاً من التقريش وهو التجميع، مسوا بذلك الجتماعهم بعد تفرقهم، وقيل لقرشهم عن حاجة 
يش وهو التجارة، مث ان قريشا على قسمني، قريش البطاح، وقريش احملتاج وسد خلته، وقيل من التقار

الظواهر، فقريش البطاح ولد قصى بن كالب وبنو كعب بن لوي، وقريش الزاهر من سواهم، وقد صار 
وهم بنو لوي بن غالب، وبنو عامر بن لوي، وبنو عدي كعب : من قريش إىل زمن االسالم عدة قبائل

بن هصيص بن كعب بن لوي، وبنو مجيح، وبنو خمزوم، وبنو تيم بن مرة، بن لوي، وبنو سهم بن عمرو 
وبنو زهرة بن كالب، ونو أسد بن عبد العزي، وبنو عبد الدار، وبنو نوفل، وبنو املطلب، وبنو أمية، 

  .وبنو هاشم مث تفرق من هؤالء بطون االسالم، وهم بطون كثرية

  القاف مع السين

قال أبو . ي، وبلي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة بطن من بل- بنو قسميل - 1457
  .منهم بنا وبسان، وهم قيول الذين يف سليم، ويقال هلم بنو جشم: عبيد

  القاف مع الشين

 بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية، وهم بنو قشري بن كعب بن - بنو قشري - 1458
  .م نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم قرة بن هبريةربيعة بن عامر بن صعصعة، وعامر تقد

  القاف مع الصاد
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 بطن من قريش من العدنانية،وهم بنو قصي بن كالب وقد تقدم نسبه يف عمود - بنو قصي - 1459
النسب، واسم قصي زيد، وقيل يزيد مسي قصيا الن أمه فاطمة بنت سعد ملا تأميت من كالب بن مرة 

ا تزوجها ربيعة بن جزام العذري وسار ا إىل بالد الشام فحملته معها فنشأ مع أخواله وقصي يف حجره
بن يكلب يف باديتهم، وبعد يف مغيبه ذلك وتقصى فسمي قصيا، مث ملا انصرف إىل مكة من الشام مجع 

قبائل قريش وكانت قد تفرقت فسمي جممعا، وكان له من الولد على عمود النسب عبد الدار وعبد 
لعزي عبد قصي وكان قصي هو سيد قريش ورئيسهم، وكانت خزاعة قد وليت أمر البيت وسدانة ا

سراية الكعبة بعد جرهم، وصار أمر البيت يف زمن قصي اليب غيشان من خزاعة فاتفق ان اجتمع قصي 
ه وأبو غيشان يوما على شراب فلما سكر أبو غشان اشترى قصي منه مفاتيح الكعبة بزق مخر واشهد علي
ودفع املفاتيح إىل ابنه عبد الدار فذهب به حىت وقف عند البيت ونادى يابين امساعيل هذه مفاتيح بيت 

أبيكم امساعيل قد ردها اهللا عليكم، فلما افاق غبشان من سكره ندم حيث ال ينفعه الندم فضرب به املثل 
ك، مث ظهر قصي بعد ذلك يف اخلسران فقيل أخسر من صفقة أيب غبشان، وأكثر الشعراء القول يف ذل

  .على خزاعة حىت أخرجها من مكة إىل بطن مرو وبىن دار الندوة لقريش، فكانوا ال يربمون أمراً اال فيها

  القاف مع الضاد

 قبيلة من محري من القحطانية،غلب عليهم اسم ابيهم فقيل هلم قضاعة، وهم بنو - بنو قضاعة - 1460
زيد بن مالك بن محري هذا هو املشهور فيه، وعليه جرى ابن الكليب قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن 

وقد حيتج له مبا : قال يف العرب. وابن اسحاق وغريمها، ومحري تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة
قلت يا رسول اهللا ممن مين قال من قضاعة بن مالك، ويف ذلك يقول : قال. رواه بن هليعة بن عامر اجلهين

  .و بن القضاعي الصحايبعمر

 يربن مالك بن حم قصاعة  نحن بنو الشيخ الحجان األزهر

قال ابن عبد . وذهب بعض النسابني إىل أن قضاعة من العدنانية، ويقولون هو قضاعة ابن معد بن عدنان
  .وكان له من الولد احلايف، وان مجيع ولده منه غري صحيح: وعليه االكثر قال أبوعبيد: الرب

  القاف مع الطاء

    

 بطن من لبيد بن سليم من العدنانية، مساكنهم مع قومهم لبيد بربقة، وهم بطن - بنو قطاب - 1461
  .متسع، أخربين م بعض الربقيني
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 بطن من هومادة من الرببر، أو من محري من القحطانية على اخلالف اآليت يف - بنو قطران - 1462
ديار املصرية، وقد انتقلوا اآلن ومجيع هوادة إىل ومساكنهم بالبحرية من ال: قال احلمداين. حرف اهلاء

  .االعمال االمخيمية على ما يأيت ذكره فيحرف اهلاء

 بطن من العمالقة من العرب العاربة البائدة، فيما قال ابن اسحاق واملسعودي، - بنو قطورا - 1463
  .وقيل من جرهم من القحطانية، وكانت منازهلم مكة واحلرم

 بطن من لواثة أما من الرببر وأما من قيس عيالن على خالف اآليت يف حرف - بنو قطوفة - 1464
  .وقطوفة جبمع وآهلة: قال احلمداين. الالم، منازهلم البهنساوية

 بطن من عبس بن بغيض من العدنانية، وهم بنو قطيعة بن عبس بن بغيض من - بنو قطيعة - 1465
لعني املهملة، منهم حذيفة بن اليماين أحد أصحاب العدنانية، وعبس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف ا

  .وامنا قيل له ابن اليماين النه من عقب اليمان: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو عبيد

  القاف مع العين

 بطن من أسد من خزمية من العدناينة، وهم بنو قعني ابن احلارث بن ثعلبة بن - بنو قعني - 1466
 تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع دودان بن أسد، وأسد

  .السني، كان له من الولد عمرو ونصر وكلفة وهو عبس

  القاف مع الفاء

 قال احلمداين هم بنو قنرب موىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، - بنو قفجر - 1467
  .ن الديار املصريةمساكنهم بالد االمشونيني م

  القاف مع الميم

  . بطن من جرم من القحطانية، مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غرة من الشام- بنو قمران - 1468

 بطن من خندف، وهم بنو قمعة وامسه حارثة بن الياس بن مضر، وبنوه هم - بنو قمعة - 1469
  .خندف على ما تقدم يف حرف اخلاء املعجمة

 بطن من خزاعة من االزد من القحطانية،وهم بنو قمري بن حبشة بن سلول بن - بنو قمري -1670
كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، منهم بشر بن 

  .صفوان الذي كتب اليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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  القاف مع النون

ن العدنانية، وهم بنو قنعة بن خالفة ابن سبع بن بكر بن أشجع،  بطن من أشجع م- بنو قنعة - 1471
وأشجع تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع الشني املعجمة، منهم 
نعيم بن مسعود أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يو االحزاب وكاد املشركني للنيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم

  القاف مع الواو

 بطن من اخلزرج من االزد من القحطانية، وهم بنو قوقل ابن عوف بن عمرو بن - بنو قوقل - 1472
عوف بن اخلزرج واخلزرج تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم 

  .لى اهللا عليه وسلممع اخلاء املعجمة، منهم عبادة بن الصامت أحد أصحاب رسول اهللا ص

  القاف مع الياء

  . بطن من آل عامر بن صعصعة من العدنانية، منازهلم بالبحرين- بنو قيس - 1473

 بطن من ذهل بن شيبان بن العدنانية، وهم بنو قيس ابن عمرو بن املزدلف بن أيب - بنو قيس - 1474
قال أبو . ، منهم أعشى بن ربيعةربيعة بن ذهل، وذهل تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة

  .وهو أعشى بن امامة: عبيد

 بطن من خلم من القحطانية،مساكنهم من أسكر من االطفيحية من الديار املصرية - بنو قيس - 1475
  .إىل دير الطني إىل جسر مصر

ن وامسه  قبيلة من مضر من العدنانية، وهم بنو قيس بن عيال- بالعني املهملة - بنو قيس عيالن - 1476
 بالنون بن مضر فيكون مضافا إىل ابنه، وقيل عيالن فرسه، وقيل خادمه، وقيل كلبه، وكان له -الناس 

خصفة أم عكرمة بن قيس : من الولد خصفة وسعد وعمرو، وقال ابن الكليب، وابن عبد الرب، وابن السيد
  .أمرا حىت كان منه عدة قبائلوقد جعل اهللا يف قيس من الكثرة : قال املؤيد صاحب محاه. عيالن البنه

 بطن من االريزيق من كهالن من القحطانية، وهم بنو بنال أوس، واخلزرج بين - بنو قيلة - 1477
  .حارثة بن ثعلبة

  حرف الكاف 

  الكاف مع االلف
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 بطن من أسد من خزمية من العدنانية، وهم بنو كاهل ابن أسد، وأسد تقدم نسبه - بنو كاهل - 1478
ه يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع السني، منهم علباء بن احلارث واحلارث عند ذكر

  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف األلف والالم مع احلاء املهملة

 بطن من عذرة بن زيد من قضاعة من القحطانية، وهم بنو كاهل بن - أيضاً - بنو كاهل - 1479
 ابن النعمان بن - باجليم -ذكره يف حرف العني املهملة، منهم مجرة عذرة، وعذرة قد تقدم نسبه عند 

  .هودة، والنعمان يأيت ذكره يف حرف النون

  الكاف مع التاء

هم :  بطن من الربانس من الرببر، وهم بنو كتامة بن برنس ابن بربر وقال الطربي- بنو كتامة - 1480
ذي ينسب اليه افريقية، وحينئذ فيكونون معدودين يف من محري وليسوا من قبائل الرببر خلفهم افريقس ال

  .مجلة قبائل العرب

  الكاف مع الراء

  .مساكنهم باجليزة من الديار املصرية:  بطن من هوازن من الرببر، قال احلمداين- بنو كريب - 1481

ومهم  بطن من بين مساك بن خلم من القحطانية، مساكنهم بالديار املصرية مع ق- بنو كرمي - 1482
  .خلم فيما بني طارف ماء وديرة احلمرية بالرب الشرقي من الديار املصرية

  الكاف مع العين

 بطن من خزاعة من بين مزيقيا من االزد من القحطانية وهم بنو كعب بن عمرو - بنو كعب - 1483
ان له من الولد بن ربيعة، وهو حيىي بن حارثة بن مزيقيا، ومزيقيا يأيت نسبه عند ذكره يف حرف امليم، ك

  .سعد بطن، ومازن بطن، وسلول وحبشية بطن، منهم عمران بن حصني الصحايب

 بطن من عذرة بن زيد الالت، وزيد الالت قد تقدم ذكره يف حرف - أيضاً - بنو كعب - 1484
  .الزاي

 وهم أوالد كعب بن قيس بن سعد بن احلرث بن - بطن من النخع - أيضاً - بنو كعب - 1485
  . عمرو بن صعب، وصعب تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الصاد مع العني املهملةكعب بن

ومسوا األحارب الم يعدون الناس بكثرة : قال أبو عبيد.  ويقال هلم األحارب- بنو كعب - 1486
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  .شرهم

  . بطن من عامر بن صعصعة، وإىل بن يكعب هذا العدد والعدة- بنو كعب - 1487

أبا هصيص، وهو كعب بن لوي بن فهر بن غالب، وكان كعب عظيم  ويكىن - بنو كعب - 1488
وهو أول من مجع يوم العروبة، وقيل . القدر عند العرب، وهلذا أرخوا ملوته إىل عام الفيل، مث أرخوا بالفيل

هو أول من مساها اجلمعة، فكانت قريش جتتمع عليه يف هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم مببعث النيب صلى 
  : وسلم ويعلمهم انه من ولده ويأمرهم باتباعه وااليان به وينشد يف هذا ابياتاهللا عليه 

  اذا قريش تبتغي الحق خذالنا  ليتني شاهدا فحواء دعوته يا

 كما ذكره احلافظ السيوطي نقال عن 560وكان بني موته وبني مبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .السهيلي

  الكاف مع الالم

: قال يف العرب.  بطن من عامر بن صعصعة، منهم العناكب الشاعر املشهور- بنو كالب - 1489

مث انتقلوا بعد . وكانت ديارهم محى ضرية، وهي محى كلب والربذة يف جهات املدينة وفدك والعوايل
وأول . لشاموكثري من مدن ا. وملكوا حلب ونواحيها. فكان هلم يف اجلزيرة الفراتية هيت. ذلك إىل الشام

  .وهم اآلن حتت خفاة االمراء من ربيعة من عرب الشام. من ملك منهم صاحل بن مرداس قال مث ضعفوا

 بطن من جبيلة بن أمنار بن أراش، وجبيلة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء - بنو كل ب- 1490
  .ان شريفا يف قومهك: قال أبو عبيد. املوحدة مع اجليم املعجمة، منهم احلجاج بن ذي العنق

  . بطن من قضاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القاف- بنو كلب- 1491

وهم من ربيعة من خثعم ومساكن :  بطن من خثعم ذكرهم احلمداين، مث قال- بنو كلب - 1492
  .قومهم بأرض احلجاز

أدري هل هم من  بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف الديار املصرية وال - بنو كلب - 1493
  .البطون املتقدمة الذكر، ام من كلب آخر غريهم

  . بطن من كلب من قضاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القاف- بنو كلدة - 1494

  . بطن من حنظلة وحنظلة قد مر نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة- بنو كلفة - 1495

بن صعصعة، وام كليب وعامر جمد بنت غنيم بن غالب  بطن من ربيعة من عامر - بنو كليب - 1496
  .وهم بعرفون ببين جمد باسم امهم: قال اجلوهري. بن فهر، وهي اليت مخست بين عامر وجعلتهم مخسا

  الكاف مع النون
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 بطن من مضر من القحطانية،وكنانة هذا كان له من الولد على عمود النسب - بنو كنانة - 1497
رجا عن عمود النسب مالك وملكان واحلارث وعمرو وعامر وسعد وغنم وعوف النبوي النظر، وخا

وديارهم جبهات مكة : قال يف العرب. وهم يف اليمن: وجمربة وجرول وجذال وعزوان، قال أبو عبيد
  .املشرفة

 ويقال هلم كنانة طلجة بطن من كنانة خزمية، ذكرهم القضاعي يف خطط مصر - بنو كنانة - 1498
  .نهم اخالطا يف بالد قريش، منهم أبو الليث بن كنانة طلحةان م: وقال

:  قبيلة من كهالن، وكندة هذا أبوهم وامسه ثور، قال املؤيد صاحب محاه يف تارخيه- كندة - 1499

وإمنا مسي كندة ألنه كند أباه، أي كفر نعمه وكندة هذا هو ابن أخي قصي جذام، وخلم وعاملة وبالد 
  .دة هؤالء ملك باحلجاز واليمن، ومنهم امرء القيس بن عابس الكندي الصحايبكندة باليمن، وكان لكن

وهم مجاعة جابر بن :  بطن من جرم طي مساكنهم ببالد غزة، قال احلمداين- بنو كور - 1500
  .سعيد

 هو كهالن بن سبأ أبو قبيلة، من محري، وسبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان بن - كهالن - 1501
  .ن شاخل بن ارفخشد بن سام بن نوحهود بن عابر ب

  . بطن من الرببر، ولواثة يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الالم الف والواو- بنو كورة - 1502

منهم رافع بن عمرة الذي كان دليل :  بطن من سنبك، قال أبو عبيد- بنو لبيد - 1503حرف الالم 
  .خالد بن الوليد

  .م ببالد برقة، وهم خلق كثري ال يكاد حيصى هلم عدد بطن من سليم، مساكنه- بنو لبيد - 1504

 بطن من هذيل، واحليات هذا أبوهم مسوا به، كان له من الولد طاخبة ودابغة، - بنو احليات - 1505
  .وكان شريفا يف قومه: قال أبو عبيد. منهم أسامة بن عمري الفقيه

 بن علي بن بكر بن وائل، وبكر  بطن من بكر بن صعب، وهم بنو جليم بن صعب- بنو جليم - 1506
  .تقدم نسبه، ووائل يأيت نسبه عند ذكره يف حرف الواو

 بطن من بين مزيقيا، وهم بنو حلي بن حارثة بن عمران بن سبيان - وامسه ربيعة - بنو حلي - 1507
  .بن عمرو بن مزيقيا، وحلي هذا هو أبو عمرو الذي منه خزاعة، ومنه تفرقت بطوا قاله أبو عبيد

 قبيلة من كهالن، وخلم هذا أخو جذام عم كندة، وقد كان للخميني ملك باحلرية - بنو خلم - 1508
من العراق، وكان لبقاياهم ملك باشبيلية من االندلس، وهي دولة بين عباد، وأول من ملك منهم القاضي 

ح مصر واختطوا حممد بن امساعيل ابن قريش بن عباد، وقد ذكر القضاعي يف خطط مصر ام حضروا فت
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  .وبصعيد مصر، منهم قوم مساكنهم بالرب الشرقي. قال احلمداين. ا ومن خالطهم من جذام

  . بطن من بكر من كنانة، ومن بين ليث هذا الصعب ابن خثامة الصحايب- بنو ليث - 1509

ومهم  بطن من جاسم من العمالقة من العاربة البائدة، كانت منازهلم بنجد مع ق- بنو لف - 1510
  .جاسم بيثرب

 ويقال هلم لواثة باسم أبيهم بطن من البتر من الرببر، وهم بنو لواثة األصغر بن - بنو لواثة اهللا - 1511
وهم يقولون أم من قيس عيالن، وقال : لواثة األكرب بن رخيل بن مادغش بن بربر، قال احلمداين

  .وهم بطون كثريةمن ولد بر بن قيدار ابن امساعيل وقيل غري ذلك، : بعضهم

 ويكن أبا كعب كان التقدم يف قريش لبنيه وبين بنيه، وهو لوي بن غال بنب فهر بن - لوي - 1512
  .مالك بن كنانة كما سبقت االشارة اليه

  حرف امليم 

  الميم الف

  .منهم هرم بن قطنة الذي أدرك االسالم وأسلم: قال يف العرب.  بطن من ذبيان- بنو مازن - 1513

 بطن من فزارة من بين ذبيان أيضاً، وذبيان تقدم ذكره على ما سبقت االسارة اليه - بنو مازن - 1514
  .يف الذال املعجمة

 بطن من متيم، وهم بنو مازن بن مالك بن زيد مناة، وزيد مناة تقدم نسبه عند - بنو مازن - 1515
  .ذكره يف حرف الزاي، ومن بين مازن هؤالء قطري بن اجلاءة اخلارجي

  . بطن من بين النجار من االزد من اخلزرج- بنو مازن - 1516

ومنهم سليمان بن كثري :  بطن من خزاعة من بين مزيقيا من االزد، قال يف العرب- بنو مالك - 1517
  .من دعاة بين العباس الذي قتله أبو مسلم اخلراساين

، قتل مسلما قبل أن يقدم النيب  بطن من اخلزرج من االزد، منهم نفيع بن العالء- بنو مالك - 1518
  .وهوأول قتيل قتل يف األنصار: قال أبو عبيد. صلى اهللا عليه وسلم املدينة

مساكنهم بالدقهلية واملرتاحية :  بطن من زهري من جذام، ذكرهم احلمداين وقال- بنو مالك - 1519
  .من الديار املصرية

    

  .هند، وهي أمهم عرفوا ا، منهم قيس بن زيد بطن من كندة، ويقال هلم بنو - بنو مالك - 1520

 بطن من أسد من بين خزمية، وأسد تقدم نسبه فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف - بنو مالك - 1521
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  .مع السني

 بطن من بكر بن وائل، منهم عكرمة الفياض، وبكر تقدم ذكره يف موضعه من - بنو مالك - 1522
  .هذا الكتاب

بطن من متيم، وهم بنو مالك بن زيد مناة، منهم االغلب بن سامل بن عقال، وبنو  - بنو مالك - 1523
  .االغلب هذا هم والة أفريقيا يف الزمن املتقدم

 بطن من د من القحطانية، وهم بنو مالك بن د بن زيد بن ليث بن سود، - بنو مالك - 1524
  .وسود تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة

 وهم بنو مالك بن طريف بن قيس عيالن، ويقال هلم اخلضر مسوا بذلك الن -بنو مالك  - 1525
  .مالك ادم اللون، والعرب تطلق االخضر على االسود وكل خضري ينسب إىل مالك هذا

 من د من القحطانية، وهم بنو مالك بن أيب سويد ابن د على ما تقدمت - بنو مالك - 1526
  .االشارة اليه

وهم رهط االسود العنسي الكذاب الذي ادعى : قال أبو عبيد.  بطن من عنس-بنو مالك  - 1527
  .النبوة وأخرب النيب خبروجه قبل ظهوره

  الميم مع الجيم

 بطن من حنظلة من متيم، منهم االقرع بن حابس، كان من املؤلفة قلوم، - بنو جماشع - 1528
  .ومنهم الفرزدق الشاعر املشهور

  حاءالميم مع ال

: قال.  بطن من هيب بن تة من سليم، ذكرهم يف العرب ومل يرفع يف نسبهم- بنو حمار - 1529

والرياسة يف هاتني القبيلتني لقزاز : قال. وديارهم يف الشرق عن بين أمحد ااورين للعقبة الكبرية والصغرية
  .ق فيهم مملكة وال واليةوهيب خبالف ساير سليم الا استولت علىاقليم طويل خربت مدنه ومل يب

ويف حممد بن طلحة :  ويقال هلم بنو طلحة، بطن من تيم بن مرة، قال أبو عبيد- بنو حممد - 1530
  : هذا يقول عبد اهللا بن شبل البجلي يهجو عمرو بن موسى

 ه يداد الن لاً يعيعمج بذاك  تبارى ابن موسى بابن موسى ولم يكن

فبنو حمرق بطن . ومسي حمرقاً النه أول من حرق الناس بالنار: قال الكليب.  احلارث- بنو حمرق - 1531
وثعلبة . مناالزد، ومن عقبه عمرو بن عذرة الصحايب، وعدي بن غالب الذي يقول فيه قيس بن جليم
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  .األثري رهط غالب

م نسبه عند ذكره يف حرف العني  بطن من جذام، قيل هم بنو عقبة، وعقبة تقد- بنو حمرمة - 1532
  .املهملة

  الميم مع الخاء

 بطن من لوي بن غالب بن قريش، وكان ملخزوم من الولد عمرو وعامر - بنو خمزوم - 1533
وعمران، منهم خالد بن الوليد، ومنهم أبو جهل عدو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخو العاص قتال 

  . أسلم فكان من خيار املسلمني، ومنهم سعيد بن املسيب املشهوركافرين بدر وأخومها سلمة بن هشام

  الميم مع الدال

 قبيلة من بين ابراهيم عليه السالم غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم مدين، وقد تزوج - مدين - 1534
، مدين ابنة لوط عليه فرزق منها مخسة أوالد كان منهم قبيلة مدين، وهي امة كبرية ذات قبائل وشعوب
وكان ديارهم جتاور أرض معان من أطراف الشام مما يلي احلجاز قريبا من أرض قوم لوط، وكان هلم 
بتلك االرض ملك فعتوا وعصوا وعبدوا االصنام وأخافوا السبيل وخبسوا املكيال فبعث اهللا تعاىل فيهم 

دين، وقال شعبيا نبيا، وهم شعيب بن نؤيل بن رعويل بن عفيا بن مدين وقيل شعيب احزم بن م
  .شعيب ابن عفيا ويقال ابن صيفون: السهيلي

 بطن من كنانة، ومن بين مدجل هؤالء كان علم القيافة، ومنهم خمزوم أو حمزر - بنو مدجل - 1535
املدجلي الصحايب، ومنهم صاحب جامع املختصرات، وخمتصرلت اجلوامع يف الفقه على مذهب الشافعي، 

  .ز الدين عمر النسائيوهو أبو العباس أمحد بن الفتح ع

  الميم مع الذال

مذحج على وزن مسجد، وقال :  وامسه مالك قبيلة من كهالن، قال اجلوهري- مذحج - 1536
  .مذحج بن خيامر بن مالك بن أدد بن زيد بن كهالن واهللا أعلم: هو ابن أدد، وقال اجلوهري: أبوعبيد

  الميم مع الراء

ا، هم بطن من زيد اجلمهور من محري، ومحري تقدم نسبه عند  ويقال هلم االوز- بنو مرثد - 1537
  .ذكره يف حرف احلاء مع امليم

 بطون من بين احلارث ابن كعب، واحلارث تقدم - ويقال هلؤالء مرثيد، واملراثدة - أيضاً - بنو مرثد -
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  .نسبه عند ذكره يف حرف الالم مع احلاء

    

رية، منهم علقمة اخلراج بن احلصني الذي قال له ابن  بطن من جعفي من سعد العش-بنو مران - 1538
  .اكلت متري وعصيت امري: الزبري

 بطن من طي أيضاً، وهم بنو مر بن حرام بن أيب حرام وهو هزومة بن ربيعة بن - بنو مر -1539
  .جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي املقدم ذكره، منهم أبو حسد بن مر

بين راشد من خلم من القحطانية، مساكنهم باالطفيحية من الديار املصرية  بطن من - بنو مرا - 1540
  .فيما بني مسجد موسى واسكر مع قومهم بين راشد

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو مراد بن مالك بن أدد بن زيد بن - بنو مراد - 1541
 الكاف، كان له من يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، وكهالن تقدم نسبه عند ذكره يف حرف

ويقال ان امسه كان سحاير فتمرد فسمي مرداً، وجعل يف العرب مراداً : قال اجلوهري. الولد ناجية وزاهر
  .مراد بن مدحج: بطنا من مدحج، فقال

بين عوف، :  بطن من بين عوف من سليم من العدنانية، ذكرهم يف العرب وقال- بنو مرادس - 1542
  .ين جامعورياستهم اآلن يف ب: قال

 بطن من األوس من القحطانية، وهم بنو مرة بن مالك بن أوس، واالوس تقدم -بنو مراديس-1543
نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن الف والم مع الواو، كان له من الولد عامر 

  .وهم أهل راتج: وسعيد، قال أبو عبيد

م من القحطانية، كان هلم ملك بناحية بلنسية من  بطن من جذا- أيضاً - بنو مراديس - 1544
وأول من ملك منهم عبد اهللا بن سعد بن مرديس : قال يف العرب. االندلس يف مجلة ملوك الطوائف

  .اجلذامي، وبقي امللك فيهم إىل أن غلبهم عليه الطاغية صاحب برشلونة سنة أربع وأربعني ومخسمائة

ل من العدنانية، وهم بنو مرة بن ذهل بن سنان بن ثعلبة بن  بطن من بكر بن وائ- بنو مرة - 1545
عكابة بن علي بن بكر بن وائل، وبكر تقدم نسبه يف حرف الباء املوحدة، كان له من الولد مهام وسعد 

  .ودب وحبري ولدا واحلارث وجندب وجساس وفضلة

 بن عوف بن ذبيان، وذبيان  بطن من بين ذبيان من العدنانية، وهم بنو مرة- أيضاً - بنو مرة - 1546
. وضرمة. ومالك ومتهم. وفيهم العدد والشرف: تقدم نسبه، كان له من الولد عيظ، قال أبو عبيد

ومن عقبه هرم بن سنان بن منيط بن مرة سيدهم : قال أبو عبيد. وعصيم وخصيلة وهو عمرو. والصادر
  .يف اجلاهلية
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نانية، وهم بنو مرة بن كعب بن لوي، وقد تقدم  بطن من قريش من العد- أيضاً - بنو مرة - 1547
نسبه يف عمود النسب، كان له من الولد على عمود النسب كالب، وخارجا عن عمود النسب وقد 

  .تقدم نسبه عند ذكره يف حرف التاء املثناة فوق، ويقظة ويأيت ذكره يف حرف الياء املثناة حتت

هم بنو وريا بن ود بن العر بن ابراهيم بن رخسك بن  بطن من زنانة من الرببر، و- بنو مرين - 1548
  .واثني بن فصل بن مشرا بن راكبا بن ورسيك بن أديدب بن حانا وهي زناتة

  الميم مع الزاي

 وهم بنو مزاتة بن لواثة االصغر بن لواثة االكرب، ولواثة تقدم - بطن من لواثة - بنو مزاتة - 1549
مزاتة ابن بربر بن قيدار بن امساعيل بن ابراهيم عليه : احلمدايننسبه عند ذكره يف حرف الالم، قال 

  .وزعم نسابة الرببر ان زناتة من القبط وليس بصحيح: قال ابن محونة يف اجلمهرة. السالم

وكانت حمالم من بغداد :  بطن من بين أسد بن خزمية من العدنانية، قال يف العرب- بنو مزيد - 1550
ن بنو دبيس من عشائرهم يف نواحي خورستان جوريان يف جزيرة معروفة م، إىل مصر إىل جند، وكا

وكان هلم ملك باحللة من العراق والنيل، وأول من ملك منهم علي بن مهدي االسدي مث ابنه دبيس وبقوا 
  .حىت انقرض ملكهم

د بن طاخبة،  بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو عثمان وأوس ابين عمرو بن أ- بنو مزينة - 1551
ومنهم كعب بن زهري بن : قلت. وطاخبة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء، ومزينة امهما عرفوا ا

قلت وقد وضعت على هذه القصيدة شرحا بديعا مسيته . ايب سلمى ناظم القصيدة املعروفة ببانت سعاد
وما توفيقي اال باهللا .  يف شرح هلا قبلكنه املراد يف شرح بانت سعاد فتح اهللا تعاىل فيه مبعان مل أقف عليها

  .عليه توكلت واليه انيب

  الميم مع السين

 بطن من بين جعدة من خلم من القحطانية، مساكنهم مع قومهم من بين جعدة - بنو مسعود - 1552
  .على القرب من احلي الصغري من االطفيحية

  .ة ذكرهم احلمداين بطن من زناتة من الرببر، مساكنهم البحري- بنو مسلم - 1553

    

 بطن من بين امية من قريش من العدنانية، وهم بنو مسلمة بن عبد اهللا بن - بنو مسلمة - 1554
  .مروان، مساكنهم مع قومهم بين أمية بتندة وما حوهلا من بالد األمشونيني من الديار املصرية
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  . باحلي من االطفيحية بطن من بين حبر من خلم من العدنانية، مساكنهم- بنو مسند - 1555

 بطن من طريف من جذام من القحطانية، مساكنهم مع بين مهدي بالبلقاء من - بنو مسهر - 1556
  .أرض الشام

  الميم مع الشين المعجمة

 بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو مشجعة اليتم بن النمر بن وبرة بن - بنو مشجعة - 1557
  .يف بن قضاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القافتغلب بن حلوان بن عمران بن احلا

 بطن من الزبرييني من أسد بن عبد العزي من قريش من العدنانية، وهم بنو - بنو مصعب - 1558
مصعب بن الزبري بن العوام، وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف يف الكالم على الزبرييني فيما 

  .مساكنهم بالبهنساوية من الديار املصرية: داين وقاليقال بلفظ اجلمع، ذكرهم احلم

 بطن من قريش تقدم نسبه عند ذكره يف حرف امليم مع الزاي من زناتة من - بنو مصفوفة - 1559
  .الرببر، مساكنهم بالبحرية من الديار املصرية، ومزديس تقدم ذكره

  .بن الزبري، منازهلم بالبهنساوية بطن من الزبرييني أيضاً ، من بين عبد اهللا - بنو مصلح - 1560

قال .  بطن من لواثة، اما من قيس عيالن، واما من الرببر على اخلالف السابق- بنو مصلة - 1561
  .ومساكنهم باملنوفية من الديار املصرية: احلمداين

  . التاج- على صيغة اسم الفاعل بطن مبصر - بنو املصلى - 1562

وهم أكرب : بر وهم بنو مصمودة بن برنس بن بربر، قال يف العرب بطن من الرب- بنو مصمودة - 1563
  .ومنهم املوحدون أصحاب دولة املهدي بن تومرت: قبائل العربني وأوفرهم عدداً وأوسعهم شعوبا، قال

  الميم مع الضاد

 قبيلة من العدنانية، وهم بنو مضر بن معد بن عدنان، وقد تقدم نسبه يف عمود - بنو مضر - 1564
النسب، كان له من الولد على عمود النسب أياس بالياء املثناة حتت، وخارجا عن عمود النسب الناس 

ؤالء مضر وهم عيالن بن قيس عيالن، وقيل ابن مضر لصلبه، ويقال ملضر ه: قال أبو عبيد. بالنون
احلمراء، وذلك انه حصل له من املال انية الذهب وما يف معناه على ما سيأيت يف الكالم على بين نزار يف 

وكانت مصر أهل الكثرة والقلب باحلجاز من سائر بين عدنان، وكانت هلم : قال يف العرب. حرف النون
  .الرياسة مبكة واحلرم

  الميم مع الطاء
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 طاسم من العماليق، كانت مساكنهم مع قومهم بين طاسم بيثرب إىل أن  بطن من- بنو مطر - 1565
  .أخرجهم منها بنو إسرائيل

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو مطرود بن مالك بن عوف بن - بنو مطرود - 1566
كيت امرئ القيس بن تة، وتة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الباء املوحدة، منهم زرعة بن الس

  .الشاعر

  الميم مع العين

 بطن من بين راشد من خلم من القحطانية، مساكنهم فيما بني اسكر ومسجد - بنو معاد - 1567
  .موسى من االطفيحية 

 بطن من القحطانية، ذكرهم اجلوهري ومل يرفع - بفتح امليم والعني وكسر الفاء - بنو معافر - 1568
ومعافر غري مضاف يف معرفة وال : ه يف حرف اهلاء، قال اجلوهرييف نسبهم، ومهدان يأيت نسبه عند ذكر

واليهم تنسب الثياب املعافرية تقول ثوب معافري فتصرفه النك أدخلت عليه بالنسب ومل : نكرة، قال
  .يكن يف الواحد 

 بطن من االوس من االزد من القحطانية، وهم بنو معاوية بن مالك بن االوس، - بنو معاوية - 1569
وس قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف والالم مع الواو، منهم جبري بن عوف الصحايب شهد واال

  .بدراً 

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو معاوية األكرمني بن احلرث - بنو معاوية االكرمني - 1570
ة قد تقدم نسبه عند األصغر بن معاوية بن احلرث بن معاوية بن ثور ابن مرتع بن معاوية بن كندة، وكند

  .ذكره يف حرف الكاف

 بطن من ثقيف، وثقيف تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الثاء املثلثة منهم عروة - بنو معتب - 1571
  .بن الزبري بن معتب

وهو بطن :  بطن من بين عدنان، وعدنان تقدم نسبه يف عمود النسب، قال يف العرب-بنو معد-1572
  . عدنانمتسع، ومنهم تناسل مجيع بين

  الميم مع الغين

    

 بطن من بين فاتن بن ضربة بن السرا من الرببر، ذكرهم يف العرب، وذكر احلمداين - بنو مغيلة - 1573
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هم بالبهنساوية وأكثرهم ببلد املغرب، وقيدار بن امساعيل بن : ان مغيلة بن بربر بن قيدار، قال احلمداين
  .ابراهيم 

  الميم مع الفاء

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو مفرج بن مالك بن زهران بن -فرج  بنو م- 1574
كعب بن احلارث بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر هو شنؤة وقد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

  .الشني املعجمة، منهم جابر بن عوف الشاعر اجلاهلي

  الميم مع القاف

 بين رغوا من جرم طي من القحطانية، مساكنهم مع قومهم  بطن من مجيل من- بنو مقدام - 1575
  .جرم ببالد غزة من ارض الشام، وجرم تقدم نسبه يف حرم اجليم

 بطن من محري من القحطانية، وهم بنو مقري بن سبيع من بين عريب بن زهري بن - بنو مقري - 1576
احلاء املهملة من ولده تبع ذو معافر امين بن اهلميسع بن محري، ومحري قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

  .أحد ملوك بين مقطع النجدي، وامسه معاوية بن احلارث من ملوك اليمن التبابعة

 بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو مقطع النجدي وامسه معاوية بن احلارث - بنو مقطع - 1577
به عند ذكره يف حرف الكاف، الوالدة بن عمرو بن احلارث بن معاوية بن كندة، وكندة قد تقدم نس

مسي مقطع النجدي النه كان ال يركب معه أحد يتقلد سيقا اال قطع جناده من عقبه ارمؤ القيس بن 
  .عابس وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  الميم مع الالم

ن  بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد ب- بنو ملكان - 1578
  .طاخبة، وطاخبة تقدم نسبه منهم ذو الرمة الشاعر املشهور

 بطن من مساك من خل من العدنانية، مساكنهم مع قومهم مساك فيما بني طارق - بنو مليح - 1579
  .والديار املصرية بالرب الشرقي يف دير احلمرية

  الميم مع النون

م بنو منبه ابن أد بن صعب بن سعد  بطن من سعد العشرية من القحطانية، وه- بنو منبه - 1580
  .العشرية، وسعد العشرية تقدم نسبه
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 بطن من عذرة بن زيد الالت من كلب من القحطانية، كانوا ملوكا بشيزر من - بنو منقذ - 1581
  .أعمال حلب ذكره يف العرب

بن عبيد بن  بطن من متيم من القحطانية، وهم بنو منقر - بكسر امليم وفتح القاف - بنو منقر - 1582
مقاعس ، واسنه احلارث بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن متيم، ومتيم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف 

  .التاء املثناة فوق، منهم عمرو ابن االهتم الذي يضرب به املثل يف البالغة

 بطن من شنؤة من االزد من القحطانية، وهم بنو منهب بن دوس بن عدثان بن - بنو منهب - 1583
عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن مضر، وهو شنؤة وقد سبق 

  .نسبه عند ذكره يف حرف الشني املعجمة، منهم وهب بن عبد اهللا الشاعر

  الميم مع الهاء

 بطن من بين حوالن من محري من القحطانية، كان هلم دولة باليمن وانقرضت - بنو مهدي - 1584
  .باستيالء توران شاه بن أيوب أخو السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب على اليمن

 بطن من بين طريف من جذام من القحطانية منازهلم بالبلقاء من بالد - أيضاً - بنو مهدي - 1585
ومنهم التاطية، وأوالد بين عسكرة، والعناترة، : قال احلمداين. م بطون كثرية وافخاذ متسعةالشام، وه

  .وأوالد راشد، والبتران، واليعاقبة واملطارنة، والعفري، والرومي، والقطاربة، وأوالد الطامة

ن الولد حيدار بن عمران بن احلايف بن قشاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له م
: قال. ةواليهم تنسب االبل املهربة: قال اجلوهري. مهرة وعمهلهي واملسهلي واالمري والدين وفدعي

  .وان شءت جعلت النسبة اليهم املهاري

  الميم مع الواو

 بطن من جعدة من خلم من القحطانية، مساكنهم على القرب من احلي الصغري - بنو موسى - 1586
  .املصريةمن االطفيحية من الديار 

  الميم مع الياء

 بطن من محي رمن القحطانية، وهم بنو ميتم بن عدي ابن مالك بن زيد اجلمهور - بنو ميتم - 1587
بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن 

 عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، منهم زهري بن الغوث بن ابني ابن اهلميسع بن محري، ومحري تقدم نسبه
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  .كعب االحبار، واحاطة بن سعد الذي كتب اليه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع جرير بن عبد اهللا 

  حرف النون 

  النون مع االلف

    

مساكنهم فيما :  بطن من بلي من قضاعة من القحطانية، ذكرهم احلمداين قال- بنو ناب - 1588
  .الديار املصريةفوق امخيم من صعيد 

 قال اجلوهري بفتح الثاء املثلثة، بطن من بين زيد بن سويد بن بعجة، قال - بنو ناثل - 1589
ومن ولده مهين بن علوان بن علي بن : والناثل النهر املعروف بنهر ناثل على رأس السراة قال: احلمداين

  .احي مرصف وبين رديينالزبري بن حبيب بن ناثل كان جوادا كرميا، وكان له بسر شوط بنو

 بطن من األشعريني من القحطانية، وهم بنو ناجية بن اجلماهر بن االشعر، - بنو ناجية - 1590
واالشعر تقدم نسبه يف حرف االلف فيما يقال فيه بلفظ اجلمع يف االلف والالم مع الشني املعجمة، وهم 

  .رهط أيب موسى االشعري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من بين مساك من خلم من القحطانية، وهم مع قومهم بين مساك ما بني - بنو نبهان - 1591
  .طارف بالبهنساوية من الديار املصرية ودير احلمرية

  النون مع الزاي

 بطن من عدنان، وهم بنو نزار بن معد بن عدنان، وعدنان تقدم نسبه عند ذكره - بنو نزار - 1592
ملة، كان له من الولد أربعة منهم على عمود النسب مضر وخارجا عن عمود النسب يف حرف العني امله

وقال ألياد هذه اجلارية الشمطاء وما . أياد وربيعة وامنار، وملا حضرت نزار الوفاة دعا اوالده االربعة
ملضر، هذا وما اشبهه لك، واعطى قبة احلمراء : اشبهها لك، واعطى ربيعة حباالً سودا من الشعر، وقال

هذه وما اشبهها لك، وان اختلفتم يف شيء فأتوا األفعى بن اجلرمهي ملك جنران، فأتوه بعد موته : وقال
واخربوه بوصيته، فقال ألياد لك الغنم الربش ورعاءها، وقال ألمنار لك االرض وما يف معناها، وقال 

 االبل احلمر، فقيل مضر احلمراء لربيعة لك اخليل الدهم وأشبهها، فقيل له ربيعة الفرس، وقال ملضر لك
  .يف كالم ذكره

 بطن من بين بالد من لواثة، أما من قيس عيالن، وأما من الرببر على اخلالف - بنو نزار - 1593
السابق يف حرف الالم، مساكنهم باألعمال البهنسية من الديار املصرية، وإليهم تنسب البلدة املعروفة ببين 
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 بين نزار نصف بين عامر، واحلارسة والضياعنة، وذكر إم يف إمارة بين ومن: نزار، وقال احلمداين
  .زعازع

وال أدري مب مسوا بذل، وهم من :  بطن من تنوخ من القحطانية، وقال أبو عبيد- بنو نزار - 1594
  .بطون قضاعة خاصة دون غريها

  النون مع الصاد

 بنو نصر بطن من أسد من خزمية من العدنانية، وهم بنو نصر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن - 1595
دودان بن أسد، وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن، منهم بنو مالك بن 

  .نصر بن قعني، وبنو خزمية ابن مالك بن نصر

خلم من القحطانية، وهم بنو نصر بن ربيعة بن احلارث بن  بطن من - أيضاً - بنو نصر - 1593
مسعود بن مالك بن غنم بن منارة بن خلم، وخلم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الالم مع اخلاء املعجمة، 

وبنو نصر بالرب الشرقي من اسيوط من : قلت. وهؤالء هم رهط املنذر اللخمي ملك احلرية، ذكره يف العرب
اورون للخميني من اجلهة اجلنوبية املنسوب اليهم البلدة املعروفة ببين نصر بالرب الشرقي، الديار املصرية ا

  .فان ظن ام من بين نصر هؤالء فام على سياقه، اال ان احلمداين مل يتعرض هلم

وهم بنو نصر بن معاوية ابن بكر هوزان، وهوزان .  بطن من هوزان من العدنانية- بنو نصر - 1597
  .نسبه عند ذكره يف حرف اهلاء، منهم مالك بن عوفيأيت 

  النون مع الضاد

 بطن من خثعم من القحطانية، ذكرهم احلمداين يف عرب احلجاز ومل يرفع - بنو نضارة - 1598
  .نسبهم، وخثعم تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اخلاء

يلة ابن مليك بن محزة بن  بطن من كنانة من خزمية من العدنانية، وهم بنو نض- بنو نضيلة - 1599
بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، منهم احلكم بن عمرو 

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  النون مع الفاء

 بطن من فزارة باالطراف الشرقية من الديار املصرية، وما أخذ شرقا بقبلة، قال - بنو نفر - 1600
  .ومنهم االعيان: يناحلمدا
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 قال يف العرب، هم بطن من غطفان من قيس عيالن من العدنانية، مساكنهم جبوار - بنو نفراوه - 1601
  .ومنهم رواحة: هيب من سليم بربقة، قال

  النون مع القاف

    

 بطن من امحس من امنار بن أراش من القحطانية، وهم بنو نقر بن عمرو بن لوي بن - بنو نقر - 1602
فهر بن معاوية بن أسلم بن امحس، وامحس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن 

  .يف األلف مع الياء املثناة حتت، منهم بنو الطماح املذكورون يف حرف االلف

  النون مع الميم

هب بن قصي  بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو منر بن قاسط باب ابن هنب و- بنو منر - 1603
بن دعمب بن جديلة بن أسد بن ربيعة، وربيعة قد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الراء املهملة، قال 

  .والنسبة اليهم منري بفتح امليم استيحاشا لتوايل الكسرات ألن فيه حرفاً واحداً غري مكسور: اجلوهري

د بن سعد العشرية، وسعد  بطن من سعد العشرية من القحطانية، وهم بنو أس- بنو منرية - 1604
: قال ابو عبيد. العشرية تقدم نسبه عند ذكره يف حرف السني املهملة، كان له من الولد احلسداء وسلم

  .ودخلت منرية يف مراد فقاال منرية بن ناحية بن مراد، والنسبة اليهم منري كما يف منر على السواء

منري بن عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه  بطن من عامر بن صعصعة، وهم بنو - بنو منري - 1605
عند ذكره يف حرف العني، منهم قيس بن عاصم بن اسيد الصحايب وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وكانت منازهلم اجلزيرة الفراتية والشام: قال يف العرب

  النون مع الهاء

زيد بن اسب بن سود بن أسلم بن  بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو د بن - بنو د - 1606
احلايف بن قضاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القاف، كان له من الولد مالك وصباح 
وجذمية وزيد ومعاوية وابو سود، وهؤالء هم د اليمن الذي كتب اليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . وشبابة وعائدة دخلوا كلهم يف تنوخوعامر وحنظلة والطول ومرة، وهؤالء هم د الشام، وجذمية

 بطن من دارم من العدنانية، وهم بنو شل بن دارم، ودارم تقدم نسبه عند ذكره - بنو شل - 1607
  .يف حرف الدال املهملة
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  النون مع الواو

:  بطن من زبيد من القحطانية، مساكنهم بغوطة دمشق، قال يف مسالك األبصار- بنو نوفل - 1608

  .االمرةوفيهم 

 بطن من بين عبد مناف من قريش من العدنانية، وهم بنو نوفل بن عبد - أيضاً - بنو نوفل - 1609
مناف بن قصي، وقصي تقدم نسبه يف عمود النسب ومر ذكره يف حرف العني املهملة له من الولد عدي 

حف لعمر بن وعمرو وعامر وعبد عمرو، ومنهم نافع بن طريف بن عمرو بن نوفل الذي كتب املصا
  .اخلطاب

  حرف اهلاء 

  الهاء مع االلف

 بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو هاشم بن عبد مناف، وقد مر ذكرهم يف - بنو هاشم - 1610
عمود النسب، كان له مخسة أوالد منهم على عمود النسب عبد املطلب وخارجا عن عمود النسب، 

 ومسي هامشا هلشمه الثريد لقومه يف شدة احملل، واسم هاشم عمرو. حنظلة وأسد وصيفي وابو صيفي
وذلك انه كان اليه الرفادة والسقاية مبكة، وانتهت اليه سيادة قريش فكان اذا قدم احلجيج يف املوسم مجع 

  : هلم من ماله ومال قريش ما يكفيهم، ويهشم هلم الثريد ويطعمهم ويف ذلك يقول القائل

 مكة مسنتون عجاف ورجال  عمرو الذي هشم الثريد لقومه

 بطن من خندف من مضر، وهم بنو هذيل بن مدركة ابن الياس، ومها ابين - بنو هذيل - 1611
خندف من مضر، وقد تقدم نسب مدركة يف عمود النسب ومر ذكره يف حرف امليم، كان له من الولد 

يل من امخيم الديار ومنهم طائفة نطوح اخل: سعد وجناب بطن، وعمرية وهرمة بطن، قال احلمداين
  .املصرية يدعون يف بين شاد

 بطن من قضاعة، وهم بنو سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن احلايف بن - بنو هذمي - 1612
قضاعة، وقضاعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف القاف، وهذمي عبد حبشي حضنه فعرف به فيقال له 

معاوية وهو العتم، ووائل وصعب وكلهم بطون يف عذرة، سعد هذمي، كان له من الولد عذرة واحلارث و
  .وسالمان وهم يف عذرة أيضاً 

  الهاء مع الراء
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  .مساكنهم فيما فوق امخيم:  بطن من بين من قشاعة من القحطانية، قال احلمداين- بنو هرم - 1613

 جرم ببالد  بطن من بين رعوض جذمية طي من القحطانية، مساكنهم مع قومهم- بنو هرماس - 1614
  .غزة

  الهاء مع الزاي

 بطن من جاسم من العماليق من العرب البائدة، وجاسم تقدم الكالم عليه يف - بنو هزان - 1615
  .حرف اجليم

  الهاء مع السين

    

 بطن من الربانس من الرببر، وهم بنو هسلورة بن برنس بن برب، وهسلورة - بنو هسلورة - 1616
  .هذا اخو صنهاجة

 بطن من كعب بن لوي من قريش، وهم بنو هصيص بن كعب بن لوي بن -بنو هصيص  - 1617
  .كعب، وقد تقدم نسبه يف حرف الكاف، منهم بنو سهم املذكورون يف حرف السني املهملة

  الهاء مع الفاء

 بطن من بين الدؤل من العدنانية، وهم بنو هفان بن احلارث بن ذهل بن الدؤل، - بنو هفان - 1618
ل تقدم نسبه يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف والالم مع الدال، منهم جبيلة بن ثور والدؤ

  .زوج كسبة امرأة مسيلمة الكذاب قبل مسيلمة

  الهاء مع الالم

 بطن من بطون زيد بن حرام بن جذام، وهم بنو هلبا ابن بعجة بن زيد بن سويد - هلبا بعجة -1619
بن بعجة، مساكنهم باخلوف من الشرقية من الديار املصرية، من عقبة مفرح بن سامل أمره امللك الناصر، 

  .د بن هلبا بن بعجةمث خلفه امرة ولده حسان، ومن عقبه أيضاً اوالد احلرمي بن غياث بن عصمة بن جنا

 بطن من بطون زيد بن جرام بن جذام أيضاً، وهم بنو زيد بن حرام املذكور، - هلبا سويد - 1620
ومن ولد مالك بن هلبا بن مالك بن متيم أبو خثعم، وقد اقطع خثعم وأمر : ذكرهم احلمداين مث قال

لصاحل أيوب مرتلة، مث حصل عند امللك واقتىن عدداً من مماليك االتراك والروم وغريهم، وبلغ من امللك ا
املعز على الدرجات الرفيعة وقدمه على عرب الديار املصرية، ومل يزل كذلك حىت قتله غلمانه فجعل املعز 



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  251  

ابنيه سلما ودغش عوضه، وكانا منه نعم اخللف، مث قدم دغش دمشق فأمره امللك الناصر ببوق وعلم، 
ىت يؤمر مفرح بن سامل بن هلبا بعجة فأمره، مث أمر بعدمها مزروع وأمر امللك املعز أخاه فأىب أن يؤمر ح

  .بن خلم يف مجاعة كثرية من جذام وثعلبة

ومنهم احلسينيون :  بطن من بين زيد بن حرام بن جذام أيضاً ، قال احلمداين- هلبا مالك - 1621
  .والغوارنة

  الهاء مع الميم

ر بن وائل من العدنانية، وعم بنو مهام بن مرة بن  بطن من ذهل بن سنان بن بك- بنو مهام - 1622
  .سنان، وذهل تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، منهم قيس بن جناد

 بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو مهدان بن مالك بن - باسكان امليم - بنو مهدان - 1623
ن تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اجلبار بن زيد بن كهالن، وكهال

وديار مهدان مل تزل باليمن من شرقيه، وملا جاء االسالم تفرق من : قال يف العرب. كان له من الولد توف
وكانت مهدان شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عند وقوع الفنت : تفرق، وبقي من بقي باليمن، قال

: قال ابن سعيد. وهم اعظم قبيلة: قال.  هلم قبيلة بعد تفرقهم اال باليمنمل يبق: بني الصحابة قال البيهقي

قال . وهي من مهدان بن الزريع أصحاب الدعوة وامللك بعدن، وقد تقدم ذكرهم يف حرف االلف
  .وباجلبل املعروف ولطسني بالشام فرقة منهم: احلمداين

  الهاء مع النون

 من القحطانية، وهم بنو هنات ابن مالك بن فهم بن  بطن من شنؤة من األزد- بنو هنات - 1624
غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلرث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن 

منهم عقبة بن سليم سلم : قال أبو عبيد. نصر، ونصر هو شنؤة وقد تقدم نسبه يف حرف الشني املعجمة
  .وعبد اهللا بن هالل

 بطن من ران من القحطانية، ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف نسبهم، منهم معلق -ب  بنو هن- 1625
  .وهو أول من وسم اخليل: بن صفان الذي عقد له هشام على ارمينية، قال أبو عبيد

 بطن من مصمودة من الرببر، منهم أبو حفص أحد أصحاب املهدي بن تومرت - هنتاثة - 1626
  .ن ملوك افريقية اآلنالذي من ذريته بقايا املوحدي

 بطن من ذهل من العدنانية، وهم بنو سعد ودب وخبري وكسرا وهو احلارث - بنو هند - 1627
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وجندب بين مرة بن ذهل بن شيبان، وذهل تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، منهم عوف 
  .بن نعمان

قحطاينة، وهم بنو هند بن حرام  بطن من عذرة بن زيد بن قضاعة من ال- أيضاً - بنو هند - 1628
بن ضبة بن عبيد بن كبري بن عذرة بن زيد، وعذرة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف العني، وهم رهط 

  .عروة بن حزام بن مالك بن العذري صاحب عفرة بنت مهاصر بن مالك

    

الصغر بن  بطن من كندة من القحطانية، وهم بنو مالك ابنم احلارث ا- أيضاً  - بنو هند - 1629
معاوية بن احلارث بن ثور بن مرتفع بن معاوية بن كندة، وكندة تقدم نسبه يف حرف الكاف، وهند ام 

  .مالك عرفوا ا وهي هند بنت ربيعة بن زيد بن مذحج، ومنهم قيس بن زيد

 بطن من خلم من القحطانية، ذكرهم أبو عبيد ومل يرفع يف نسبهم وأشار إىل أن - بنو هينء - 1630
  .ند منهم قيس ا يعرفونه

ام فيما فوق امخيم من بالد :  بطن من طي من القحطانية، ذكرهم احلمداين وقال- بنو هين - 1631
  .الصعيد من الديار املصرية

  الهاء مع الواو

 بطن من اوزيغ اوزيفة من الربنس من الرببر، وهم بنو هوارة بن اوزيغ بن برنس - بنو هوارة - 1632
: قال يف العرب. ام من ولد بربر بن قيدار بن امساعيل بن إبراهيم عليه السالم: وقال احلمداينبن بربر، 

وبعضهم يزعم ام من عرب اليمن، فتارة يقولون ام من عاملة احدى بطون قضاعة، وتارة يقولون ام 
اشرس بن كندة، من ولد املسور بن السكاسك بن وائل بن محري، وتارة يقولون من ولد السكاسك بن 

فيقولون هوارة بن اوزيغ بن حيور بن مثنا بن املسور، وباملغرب منهم اجلم الغفري، وذكر يف مسالك 
  .ان منازهلم بالديار املصرية وبالبحرية، ومن االسكندرية غربا إىل العقبة الكبرية من برقة: االبصار

ولة الظاهرية الشهيدية بربقوق حىت غلبهم على ومل يزل االمر على ذلك إىل آخر املائة الثامنة يف الد: قلت
البحرية زنارة وحلفاؤها وبقية عرب البحرية، فخرجوا منها إىل صعيد مصر ونزلوا باالعمال االمخيمية يف 
جرهم جرجة وما حوهلا، مث قوي أمرهم واشتد بأسهم وكثر مجعهم، حىت انتشروا يف معظم الوجه القبلي 

لبهنساوية، واقطعوا فيها االقطاعات وصارت هلم االمرة يف بالد امخيم، وقد فيما بني قوص إىل االعمال ا
منهم بعض بطون، وهم بنو حجرينس، وبنو سراة، وبنو قطاب قطراب، وبنو كريب، : عد احلمداين

ولكنهم اآلن قد اتسعت بطوم وكثرت شعوم فال يكادون حيصون وقد صار هلم اآلن بطون بالصعيد 
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أوالد فاس بندار العربا، لشلله الشحوم، اوالد مؤمنني، الروافع الروابع والروكية الدوكة منها، بنو حممد 
والربدلية والبهاليل واالصابعة والدناجلة واملواسية والبالزدة والصوامع واملسدادة والزبانية واجلنابشة 

ينة وقرارة وعيايدة ومساورة والطودة واألهلة وازليتني وسيلني وبنو فني وجمريس والتنالغة والغنائم والوات
واالمرة فيهم ألوالد عمر، ويف أعمال البهنساوية وما معها ألوالد غريب، واالمر . وعلبال وحديد واسبعة

  .على ذلك إىل اآلن

 بطن من خزاعة من بين مزيقيا من األزد من القحطانية، وهم بنو هوزان بن - بنو هوزان - 1633
ا، ومزيقيا تقدم نسبه يف حرف امليم، منهم عبد اهللا بن أيب اوىف أسلم بن قصي بن حارثة بن مزيقي

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بطن من قيس من العدنانية، وهم بنو هوزان ابن منصور بن عكرمة بن خصفة - بنو هوزان - 1634
 النيب صلى اهللا بن قيس عيالن، وقيس عيالن تقدم نسبه يف حرف القاف، وهؤالء هم الذين اغار عليهم

  .عليه وسلم وغزاهم

 بطن من بين صخر عرب الكرك من جذام من القحطانية، مساكنهم مع قومكهم - بنو هوبر - 1635
ووفدت طائفة منهم على املعزايبك مبصر وباقيهم : بين صخر ببالد الكرك من الشام، قال احلمداين

  .بالشام

وهم بنو هود عبد اهللا ابن موسى بن سامل اجلذامي،  بطن من جذام من القحطانية، - بنو هود - 1636
ويقال انه من ولد روح بن زنباع، كان هلم ملك باألندلس أيام الطوائف، وأول من ملك سليمان 

  .املستعني بسرقسطة، وتوىل امللك فيهم مدة بعد ذلك وادانوا بطاعة خلفاء بين العباس ببغداد

  الهاء مع الالم

من النخع من القحطانية، وهم بنو هالل بن جشم بن عوف بن النخع،  بطن - بنو هالل - 1637
والنخع تقدم نسبه يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، منهم العدنان بن 

  .اهلثيم بن اسود

    

ل بن  بطن من عام ربن صعصعة منن هوازن من العدنانية، وهم بنو هال- أيضاً - بنو هالل - 1638
وهي : قال أبو عبيد. عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه، منهم ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف بين عبد اهللا بن هالل وفيهم الشرف يف بين هالل، ومنهم أيضاً زينب بنت خزمية زوج النيب هلكت يف 
وكان هلالل مخسة أوالد شعبة : قال يف العرب. حياته، وهي اليت يقال هلاأم املساكني الا كانت حتبهم
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وجبل بين : قال ابن سعيد. وبطوم ترجع إىل هؤالء اخلمسة: وناشرة ويك وعبد مناف وعبد اهللا، قال
هالل بالشام معروف، وقد صار عربه حراثني، ومنه قلعة هالل املشهورة، قال احلمداين وهلم بالد اسوارة 

  .يد كلها إىل عيد آبوكانوا أهل بالد الصع: من صعيد مصر، قال

  الهاء مع الياء

 بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو هيب ابن تة، وتة تقدم نسبه عند - بنو هيب - 1639
ومساكنهم من السدرة من برقة إىل العقبة الكبرية مث الصغرية : ذكره يف حرف الباء املوحدة، قال يف العرب

  .وأول ما يلي الغرب منهم بنو أمحد مث بنو مشاخ: عيدقال ابن س. من حدود االسكندرية

ويقال انه اسم :  قال اجلوهري هم حي من اليمن، ذكرهم اجلعدي يف شعره، قال- بنو هيالن - 1640
  .موضع

  حرف الواو 

  الواو مع األلف

  بطن من عدوان من العدنانية، وهم بنو وايش بن زيد بن عدوان، وعدوان تقدم- بنو وايش - 1641

نسبه عند ذكره يف حرف العني املهملة، منهم ابو سيار الذي كان يدفع بالناس يف املوسم، ومنهم حيىي بن 
  .يعمر قاضي خراسان

 بطن من بين عقبة من بين حمربة من جذام من القحطانية، مساكنهم بالديار - بنو واصل - 1642
  .لمى جبلي طيومنهم فرقة باحلجاز نازلون بأجا وس: قال احلمداين. املصرية

 بطن من االوس من االزد من القحطانية، وهم بنو واقف وهو مالك بن امرئ - بنو واقف - 1643
القيس بن مالك بن االوس، واالوس تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االل مع الواو، منهم هالل بن امية، 

  .وعابثة بنت منري اليت ينسب اليها بئر عابثة باملدينة

 بطن من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم بنو والية ابن احلارث بن ثعلبة بن -  بنو والبة- 1644
دودان بن أسد، وأسد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف مع السني املهملة ، منهم بشر بن ايب حازم 

  .الشاعر

يف حرف  بطن من لواثة، اما من قيس عيالن، اما من الرببر على اخلالف الشابق - بنو واهلة - 1645
  .الالم، واليهم ينسب البلد بين واهلة باالعمال املنوفية بالديار املصرية

 بطن من اعصر من قيس عيالن من العدنانية، وهم بنو وائل بن مضر بن مالك بن - بنو وائل - 1646
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ة، اعصر، وأعصر تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف االلف مع العني املهمل
  .منهم قتيبة بن مسلم

 بطن من جعفي من القحطانية، وهم بنو وائل ابن مران بن جعفي، - أيضاً - بنو وائل - 1647
  .وجعفي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف اجليم، منهم ديبار ابن بادية الشاعر

بن  بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو وائل بن قاسط ابن هيب بن اقصى - بنو وائل - 1648
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة، وربيعة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الراء املهملة، كان له من الولد 

بكر بن وائل، وتغلب بن وائل، وعرت عرتة، والشخيص فدخل يف بين ثعلب، واحلارث داخل يف بين تيم 
  .اهللا بن ثعلبة

بنو وائل ابن عوف بن تغلب بن  بطن من طي من القحطانية، وهم - أيضاً - بنو وائل - 1649
سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي، وطي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، منهم 

  .عمرو بن عدي بن وائل الذي مدحه امرؤ القيس بن حجر

 بطن من بلي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو واهلة بن حارثة بن ضبيعة، - بنو واهلة - 1650
  . ابو عبيد ومل يرفع يف نسبهم، منهم النعمان ابن عصر شهد بدراً ذكرهم

  الواو مع الباء

 بطن من اميم من العاربة، وهم بنو وبار بن اميم، واميم تقدم نسبه عند ذكره يف - بنو وبارة - 1651
  .حرف األلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف مع امليم

ن القحطانية، وهم بنو وهليل بن سعد بن مالك بن النخع،  بطن من النخع م- بنو وهليل - 1652
والنخع تقدم نسبه عند ذكره يف حرف االلف فيما يقال فيه بنو فالن يف األلف والالم مع النون، منهم 

  .شريك بن عبد اهللا القاضي

 بطن من بين صخر عرب الكرك، مساكنهم جببل عوف من الشام ذكرهم - بنو وهران - 1653
  .احلمداين

    

 بطن من الصبيحيني من ثعلبة من طي من القحطانية منازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر - بنو وهم - 1654
  .والشام

 بطن من - بنو الم - 1656 أيضاً بطن من بين زريق من ثعلبة حرف الالم ألف -بنو وهم -1655
ن رومان بن جندب طي من القحطانية، وهم بنو الم بن عمرو بن علية بن مالك بن جدعان بن ذهل ب
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بن خارجة بن سعد ابن قطرة بن طي، وطي تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الطاء املهملة، قال ابن 
ان بين الم : ومنازهلم يف املدينة إىل اجلبلني ويرتلون يف أكثر اوقام مدينة يثرب وقد ذكر احلمدامني: سعيد

  .رهم يف حرف الراء املهملةداخلون يف امرة امراء آل ربيعة من عرب الشام املقدم ذك

  حرف الياء 

  الياء مع االلف

 بطن من غنس من القحطانية، وهم بنو يام بن عنس، وعنس تقدم نسبه عند ذكره - بنو يام - 1657
  .يف حرف العني املهملة، منهم عمار بن ياسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مهدان من القحطانية وهم بنو يام من اصفى بن رفع  بطن من بين حاشد من- أيضاً - بنو يام - 1658
بن مالك بن جشم بن حاشد، وحاشد تقدم نسبه عند ذكره يف حرف احلاء منهم طلحة بن بصرة، 

  .وزبيد بن احلارث الفقيهان املشهوران

  الياء مع الحاء

سبة اليهم  بطن من زيد اجلمهور من محري من القحطانية، والن- بكسر الصاد - بنو حيصب - 1659
حيصيب بالفتح، وهم بنو حيصب بن مالك بن زيد ابن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 

زيد اجلمهور، وزيد اجلمهور تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الزاي، واليهم ينتسب ابن عامر أحد القراء 
  .السبعة

  .م بطن من االزد، ذكرهم اجلوهري ومل يرفع يف نسبه- بنو حيمد - 1660

 بطن من لواثة، اما من قيس عيالن، واما من الرببر على اخلالف السابق يف حرف - بنو حيىي - 1661
  .الالم، مساكنهم يف املنوفية من الديار املصرية، ذكرهم احلمداين

  الياء مع الذال المعجمة

  . بطن من ربيعة ذكرهم احلمداين ومل يرفع يف نسبهم - بنو يذكر - 1662

  لراءالياء مع ا

 بطن من حنظلة من متيم من العدنانية، وهم بنو يربوع بن حنظلة ، وحنظلة تقدم - بنو يربوع - 1663
نسبه عند ذكره يف حرف احلاء املهملة، كان له من الولد رياح وثعلبة وعمرو وجبري وكلب وعدانة 

  .والعنرب وزيد واحلارث وهو أبو سليط
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ان من العدنانية، وهم بنو يربوع ابن بغيظ عيظ بن مرة بن  بطن من ذبي- أيضاً - بنو يربوع - 1664
: عوف بن سعد بن ذبيان، وذبيان تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الذال املعجمة، ذكرهم اجلوهري قال

  .منهم ظامل الريبوعي

  الياء مع الزاي

 بن مالك  بطن من كهالن من القحطانية، وهم بنو يزيد بن حرب بن علة بن جلد- بنو يزيد - 1665
بن أدد بن كهالن، وكهالن تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الكاف، كان له من الولد منبه واحلارث 

ويقال هلؤالء الستة جنب، وقد تقدم القول عليهم يف : قال أبو عبيد. والفلي وسيحان ومسران وهفان
  .حرف اجليم

  الياء مع الشين

 بطن من عدوان من جديلة، وهم بنو يشكر بن عدوان، وعدوان تقدم نسبه عند - بنو يشكر - 1666
  .ذكره يف حرف العني املهملة، منهم أبو عبد اهللا اجلويل كان مع حممد بن احلنفية

 بطن من خلم، وهم بنو يشكر بن جديلة، ذكرهم القضاعي يف خططه ومل يصل - بنو يشكر - 1667
  .م ينسب جبل يشكر الذي عليه جامع أمحد بن عدوان بني مصر والقاهرةنسبهم، واليه

  اليباء مع العين

 بطن من كنانة من خزمية من العدنانية، وهم بنو يعمر ابن عوف بن كعب بن - بنو يعمر - 1668
قال أبو . عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكنانة تقدم نسبه عند ذكره يف حرف الكاف

ويعمر هذا هو الذاخ مسي بذلك النه شدخ الدما بني خزاعة وقريش، منهم ليث بن جنابة الذي : يدعب
  .دفن فلفظته االرض يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  الياء مع القاف

 وهم بنو قحطان ابو القحطانية عرب اليمن، ويقطن امسه بالسريانية وهو يف - بنو يقطن - 1669
  .ته العرب قحطان، وقد مر نسبه يف حرف القافالتوراة كذلك فعرب

 بطن من قريش البطاح من العدنانية، وهم بنو يقطفة ابن مرة بن كعب، ومرة قد - بنو يقطفة - 1670
  .سبق نسبه يف عمود النسب ومر ذكر يف حرف امليم
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  الباب الثالث

  خاتمة في ذكر امور تتعلق باحوال العرب وفيها خمسة فصول 

  . قبل االسالم وعلومهم  في معرفة ديانات العربالفصل األول

    

اما ديانام فكانت متباينة خمتلفة ، فصنف منهم انكروا اخلالق والبعث وقالوا بالطبع احمليي، والدهر املفين، 
وصنف اعترفوا باخلالق وانكروا البعث، وصنف عبدوا أصنام قوم نوح، اما اا هي بعينها، واما اا 

ا فكان لكلب ود وهلذيلسواع ومدجل، ولقسم من اليمن يغوث ولذي كالع نسر وهلمذان ليست بأمسائه
يعوق ولثقيف الالت ولقريششش وبين كنانة العزى ولالوس واخلزرج مناة وكان هبل على ظهر الكعبة 

وهي أعظم اصنامهم، واساف ونايلة على الصفا واملروة، وكان منهم من مييل إىل الصابئة، ويعتقد يف 
واء املنازل العتقاد املنجمني يف الكواكب السبعة السيارة، ويعتقدون اا فعالة بأنفسها ويوقولن مطرنا أن

بنوء الكواكب ومنهم من يعبد املالئكة، ومنهم من يعبد اجلن، وكان هلم أحكام يدينون ا جاءت 
ن، وحيرمون ويطوفون، الشريعة االسالمية بابقاء بعضها وابطال بعض، فكانوا حيجون البيت، ويعتمرو

ويسعون ويقفون املواقف، ويرمون اجلمار ويغتسلون من اجلنابة، ويدميون املضمضة واالستنشاق، وفرق 
الرأس والسواك واالستنجاء، وتقليم االظفار، ونتف االبط، وال ينكحون االمهات وال البنات، فجاء 

 بأمرأة أبيه ويسمونه الضيزن، ويقطعون االسالم بابقاء ذلك على وجه خمصوص، وكانوا يعيبون املتزوج
يد السارق اليمىن، وكانوا جيمعون بني االختني، فجاءت الشريعة مبنع ذلك، وكانوا يعدون الظهار طالقا، 
وتعتد املرأة عن الوفاة حبول، وكانوا اذا لبس عليهم أمر ردوه إىل كهنتهم، وهم الذين هلم ابتاع من اجلن 

على عيافة الطري وزجره يف حركام ومقاصدهم، وهو أن يعترب عند قصده مبا خيدموم، وكانوا يعولون 
يراه من الطري تارة بامسه، وتارة بطريانه ميينا أو مشاال، وتارة بصوته ومقدار ما يصوت، وتارة مسقطه 

  .الذي يسقط فيه، وجاءت الشريعة بابطال ذلك

كب، والترايخ، وتعبري الرؤيا، وكان عندهم علم فمنها علم االنساب، والعلم بأنواء الكوا: أما علومهم
القيافة، وأكثر ما كان يف بين مدجل، وقد تقدمت االشارة اليه يف حرف امليم، وكان هلم معرفة بقص أثر 

املاشي يف الرمل حىت يعلموا إىل اين ذهب، وهو ضرب من القيافة، إىل غري ذلك من العلوم اليت درس 
  .أكثرها

  الواقعة بين قبائلهم وما ينجر إلى ذلك   ذكر أمور من المفاخرالفصل الثاني في



القلقشندي-اية األرب يف معرفة أنساب العرب  259  

قال كسرى للنعمان ابن املنذر هل يف العرب قبيلة : ومن لطف ما حيكى يف ذلك ما حكاه ابن الكليب قال
قال فبأي شيء قال من كانت له ثالثة آباء متوالية رؤساء، مث اتصل ذلك : تشرف على قبيلة، قال نعم

فاطلب ذلك فطلبه فلم يصبه اال يف آل حذيفة بن :  فالبيت من قبيلته فيه وتنسب اليه، قالبكمال الرابع،
بدر، وآل حاجب بن زرارة، وآل االشعث بن قيس بن كندة، فجمع اجلميع ومن معهم من عشائرهم، 

ليتكلم كل رجل منكم مبآثر قومه وليصدق، فكان حذيفة بن بدر : وقال. واقعد هلم احلكام والعدول
قد علمت العرب ان فينا الشرف األقدم، والعز االعظم، : لفزاري أول متكلم، وكان ألسن القوم فقالا

ألسنا الدعائم اليت ال ترام، والعز : ومل ذلك يا أخا فزارة، فقال: ومآثر الصنيع األكرم، فقال من حوله
  : الذي ال يضام، قيل صدقت مث قال شاعرهم

 اهقيٍس حسب قيٍس فضال فزارة  ميهز فعبيت العز وال فزارة

 اهالديم رجلقيٍس في الق بناه  ذيب الالعزة القعساء والحس لها

 اهالعا وفقيٍس مجده مآثر  قد أعيا القرون التي مضت فهيهات

  إلى الشمس في مجرى النجوم ينالها  هفكاً بأحد إن هز يوم وهل

 ايفسدوا يفسد من الناس حاله وإن  اهيصلحوا يصلح لذاك جميع فإن

قد علمت العرب أنا نقاتل عديدها االكثر، وزحفها االكرب، وانا : مث قام االشعث بن قيس الكندي فقال
قال ألنا ورثنا ملك كندة فاستظللنا بأفيائه، . ومل يا أخا كندة: لغياث الكربات، ومعدن املركمات، قالوا

  : وتقلدنا منكبه االعظم، وتوسطنا حببوحه االكرب، مث قام شاعرهم فقال

  وجدت لنا فضال على من يفاخر  انقست أبيات الرجال ببيت إذا

 راطخفيها فنحن ن ينافرنا  طٍةخا بقال كال أو أتان فمن

 رالفضل فيما أورثته االكاب له  اقفوا كي يعلم الناس أين تعالوا

    

قد علمت العرب انا بناة بيتها الذي ال يزول، ومغرس عزها الذي ال حيول، : مث قال بسطام الشيباين فقال
ألنا ادركهم للثأر، وأضرم للملك اجلبار، وأقوهلم للحكم، وألدهم : قال. قالوا ومل يا أخا شيبان

  : للخصم، مث قام شاعرهم فقال

 ائلبت العز عز القبي وأول  اهبسطام أحق بفضيل لعمري

 لاقجد يوم الفخر كل من إذا  فسائل أبيت اللعن عن عز قومها
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 ائلبوأضربهم للكبش بين الق  رةًأعز الناس قوماً ونص ألسنا

 لافتذل لها عزاً رقاب المح  يعٍةن ربا معز كله وقائع

 ل وائلبها من شرها ك وعاد  ذكرت لم ينكر الناس فضلها إذا

 نزلت بالناس إحدى النوازل إذا  دٍةلوإنا ملوك الناس في كل ب

قد علمت العرب انا فرع دعامتها، وقادة زحفها، قالوا ومل ذلك : مث قام حاجب بن زرارة التميمي فقال
ألنا اكثر الناس عديدا، واجنبهم طارفا وتليدا، وانا اعطاهم للجزيل، وامحلهم للثقيل، مث : قال. يا أخا متيم

  : قام شاعرهم فقال

  لنا العز قدماً في الخطوب األوائل  اندف أننعلمت أبناء خ لقد

 ائلضتمقديٍم ليس بال وعٍز  روٍةٍد وثجل مكرام أه وإنا

 ائلال ونعنجيب ذي ف أعز  يٍدن سيٍد وابن سفيهم م فكم

 الئلجهذا الناس عند ال دعائم  انإنا فأبيت اللعن عن فسائل

لقد علم هؤالء انا ارفعهم يف املكرمات دعائم، وأثبتهم يف النائبات : مث قام قيس بن عاصم السعدي فقال
ألنا ادركهم للثأر، وأمنعهم للجار، واننا ال نتكل اذا محلنا : قال. مقاوم، قالوا ومل ذاك يا أخا بين سعد

  : وال نرام اذا حللنا، مث قام شاعرهم فقال

 رىذي تيع الموجل تميم والج  اندف أننيس وخعلمت ق لقد

  لنا الشرف الضخم المركب في الندى  انرود وأنبي الاد فعم بأنا

 ىلجزلت بيض الجماجم والك إذا  أزقل مي كأس فليوث الب أنا

 الفى الإذا مرت تعز إل وقيس  اًماصذا ليوم الفخر يعدل ع فمن

 ىليوم الفخر مسعاه من سع وقاموا  مهالقد أعمى الجميع فع فهيهات

  .حينئذ ليس منهم اال سيد يصلح ملوضعه، واسىن حباهم واعظم صالم وأكرم مآم: فقال كسرى

  الفصل الثالث

  في الجاهلية ومبادء االسالم  في ذكر حروب وأيام العرب

  .أما احلروب الواقعة بينهم يف اجلاهلية فأكثر من أن حتصى، ومنها عدة وقائع مشهورة

 وهو من أعظم حروب العرب، كان بني بكر بن وائل، وتغلب بن وائل، وكان - يوم البسوس - 1
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للبسوس خالة جساس ناقة فرآها كليب بن ربيعة قد كسرت بيض محام يف محاه كان قد اجاره، فرمى 
م، فوثب جساس على كليب فقتله، فهاجت احلروب بسبب ذلك، ودامت بني الفريقني ضرعها بسه
  .اربعني سنة

  . وكان لعبد القيس على فزارة، وقد تقدم ذكر سببه- بوم داحس - 2

  . وكان بني ضبة وبين متيم- يوم النسار - 3

  . كان بني بكر وبين متيم- يوم اجلفار - 4

 بني بكر بن وائل وبني متيم، وكان أربعة أيام بني بين كنانة -جليم  بكسر الفاء وا- أيام الفجار - 5
وهوازن بني قريش وكنانة بني كنانة وبني نصر بن معاوية، ومل يكن يف كبري قتال وهو االكرب كان بني 

قريش وهوازن، وكان بينه وبني مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست وعشرون سنة، وشهده 
  .ن اربع عشرة سنةرسول اهللا وهو اب

 كان من أعظم أيام العرب كان سنة أربعني مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - يوم ذي قار - 6
وقيل يف عام البدر، وكان لبين شيبان، وكان كسرى ابرويز قد أغزاهم جيشا فظفر به بنو سنان، وهو 

  .أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم

  . بين عبس وذبيان ابين بغيض كان بني- يوم ذي قار - 7

  . كان بني بين دجارم وعامر بن صعصعة، والثاين بني متيم وبين عامر- يوم رحرحاتن - 8

االوىل لبين عامر على بين حنيفة، واالخرى لبين حنيفة على بين .  كانت فيه وقعتان - يوم الفلج - 9
  .عامر واهل اليمامة

  .بد مشس كان بني بين كعب وع- يوم اللهابة - 10

  . كان لبين يربوع على قابوس بن املنذر بن ماء السماء- يوم طخفة - 11

  . كان بني غنم وبين قشري- يوم تومرت - 12

    

 كان لتغلب على - يوم ارام - 14 كان على بين شيبان - بشني معجمة وقافني - يوم الشقيق - 13
  .بين يربوع، وقيل أرب

  .بين جعدة بني بين حنيفة و- يوم اراطة - 15

  . كان بني بين جشم وحنظلة- يوم عاقل - 16

  . كان لبين طهية على تيم الالت- يوم درين - 17

  . كان لبين بكر بن وائل، ومتيم وهو آخر أيامهم وقيل يوم الفضال- يوم العضاىل - 18
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  . كان لبين يربوع دون جماشع- يوم الغبيط - 19

  .عمرو وبين متيم كان بني فزارة وبين - يوم الكفافة - 20

  . بني خثعم وكنانة- يوم القرين - 21

  . كان اشع على بكر بن وائل- يوم قرار - 23 كان لبين فزارة على متيم، - يوم بسيان - 22

  .يوم احلنو:  كان لبكر على تغلب، وقيل- يوم احلسي - 24

  .يوم السربان:  كان بني عبس وبين حنظلة، وقيل- يوم السربات - 25

  .يوف الفساد:  كان بني الغوث وجديلة، وقيل- يوم الستار - 26

  . كان بني خثعم وبين عامر- يوم فيف الريح - 27

  . كان بني بين عمرو، بن هند، وبين متيم- يوم اواراة - 28

  . من أقدم أيام العرب، كان بني محري وكلب- يوم البيداء - 29

  . كان لضبة على كالب- يوم غول - 30

  . كان لربيعة على مذحج-لسالن  يوم ا- 31

  . كان بني سعد وغسان- يوم درحرح - 32

  . كان بني بكر وتغلب، حلق فيه أحد الفريقني رؤوسهم لتكون عالمة هلم- يوم الستار - 33

  . كان بني بكر بن وائل، وبني عمرو بن متيم- يوم الصليب - 34

  .يفة كان بني بين عمرو بن متيم وبين ضبة حن- يوم ظهر - 35

  . كان لبين مازن على سليم- يوم الدثينة - 36

  . كان لين عامر على بين عبس- يوم ذات احلرمل - 37

  . كان بني بين مالك وبين يربوع- يوم القرعاء - 38

  . كان بني بين متيم وبين حنيفة- يوم ملهم - 39

  .يوم منفح:  كان لبين يربوع على بين كالب، قيل- يوم داب - 40

  . كان بني بين تغلب وبين يربوع- زرود  يوم- 41

  . كان بني بين فزارة وبين عامر- يوم الرقم - 42

  . كان بني بين عامر وبين غطفان- يوم طوالة - 43

  . كان بني بين االوس واخلزرج، وله ذكر يف صحيح البخاري- يوم بعاث - 44

  . كان لبين متيم على بين شيبان- يوم النباج - 45

  . كان بني األوس واخلزرج-رك  يوم الد- 46
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  . كان لبين متيم على بين عامر بن صعصعة- يوم الوقد - 47

  . كان بني بين بكر وبين متيم- يوم اهلرير - 48

  . كان لعبس على فزارة- يوم اهلبات - 49

  . كان لبين متيم على بين احلارث بن كعب- يوم جنران - 50

  . كان بني بكر وتغلب- يوم واردات - 51

  . كان لتغلب على خلم وعمرو بن هند- يوم ذي االبل - 52

  . كان لغسان على خلم وجنران- يوم الذنائب - 53

  . كان جلعدة وقتري على النعمان بن املنذر وخلم- يوم سفوان - 54

  . كان بني االوس واخلزرج- يوم قبا - 55

  . ويقال القصيبة، كان لعمرو بن هند على متيم- يوم الغصيبة - 56

  .يوم املضيح:  كان لقيس على أهل اليمن، وقيل- يوم النصيح - 57

  . كان لشيبان على متيم- يوم الزويرين - 58

  . كان لتغلب على قيس- يوم سنجار - 59

  . كان لضبة على كالب- يوم دارة مأسل - 60

  .يوم مرفق:  كان لسعد على عامر بن صعصعة، وقيل- يوم مزلق - 61

  .ن لضبة على كالب كا- يوم قادم - 62

  . كا ن لقيس على سعد متيم- يوم الفروق - 63

  .يوم الرخيخ:  كان لقيس على أهل اليمن، وقيل- يوم الزخيخ - 64

وهناك أيام للعرب مل يذكرها املؤلف القلقشندي أو ذكر بعضها بغري اسم، : قال الناشر علي اخلاقاين
 ومسي الصفقة، ألن كسرى اصفق الباب على بين وهو من أيام العرب والرس،:  يوم الصفقة- 1: وهي

  .متيم يف حصن املشقر، ويسمى أيضاً يوم املشقر، واملشقر حصن بالبحرين

وهو من أيام القحطانيني فيما بينهم، وقع حلجر آكل املرار من كندة، على زيد بن :  يوم الربدان- 2
قوت يف معجم البلدان، ومل يعني املوضع علم على مواضع كثرية ذكرها يا: والربدان. اهلبولة من قضاعة

  .الذي وقع فيه ذلك اليوم

وقع لسلمة بن احلارث بن عمرو . والكالب اسم ماء بني الكوفة والبصرة:  يوم الكالب األول- 3
  .املقصور آكل املرار على أخيه شرحبيل

ث االعرج بن جبلة  وعني اباغ وارد االنبار على طريق الفرات اىل الشام وقع للحار- عني اباغ - 4
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  .ملك العرب بالشام على النذر بن ماء السماء ملك العرب باحلرية

    

وقع أيضاً للحارث . ما يوم حليمة بسر: هي بنت احلارث، ويف هذا اليوم ضرب املثل:  يوم حليمة- 5
  .على املنذر

ن طي، ويعرف وقع لغوث على جديلة وكالمها م. واليحاميم ماء على طريق مكة:  يوم اليحاميم- 6
  .بقارات حوق

وقع بني االوس واخلزرج ابنا حارثة بن عمرو ومزيقيا بن عامر ابن ماء السماء بن :  حرب مسري- 7
حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن االزد وقد نسبت بينهم تلك احلروب يف اجلاهلية، 

  .حرب كعب بن عمرو، وحرب حاطب: ومنها. وهذه اشهرها

اال أنه . وهذا وان اتصل باالسالم. وسحب موضع يف ديار بين احلارث بن كعب:  يوم سحب- 8
  .جاهلي يف ظروفه وأسبابه، ولذلك وضع يف جممع األمثال يف االيام اجلاهلية

وهو من أعظم أيام العرب . وهو ملعد على مذحج، وخزاز جبل ما بني البصرة إىل مكة:  يوم خزاز- 9
ت معد ال تستنصف من اليمن، ومل تزل اليمن قاهرة هلا حىت هذا اليوم فانتصرت معد، يف اجلاهلية، وكان

  .ومل تزل هلا املنعة حىت جاء االسالم

  .وهو لبين أسد على حجر، وحجر ملك من ملوك كندة:  يوم حجر- 10

  .والكالب اسم ماء بني الكوفة والبصرة. وهو لتميم على مذحج:  يوم الكالب- 11

  .والنهى ماء لبين شيبان وقع لتغلب على بكر. وهو من أيام حرب البسوس: نهى يوم ال- 12

  .وعنيزة موضع يف اليمامة. لتغلب على بكر وقد تكافآ فيه:  يوم عنيزة- 13

  .موضع يف ديار بكر وتغلب: وهو أيضاً لتغلب على بكر، والقصيبات:  يوم القصيبات- 14

اطلق على . املكان الصلب الذي يستنقع فيه املاء: م، والوقيطلبكر من ربيعة على متي:  يوم الوقيط- 15
  .موضع

ماء على عشر مراحل من البصرة، ويسمى يوم النباح، وهو :  لتميم على بكر، وثيتل- يوم ثيتل - 16
  .وقد ذكر املؤلف يوم النباح. موضع قريب من ثيتل

اسم موضع يف بالد بين متيم قريب : لبين منقر من متيم على بكر من ربيعة، وجدود:  يوم جدود- 17
: قال ابن منظور يف لسان العرب. من حزن بين يربوع على مست اليمامة فيه املاء الذي يقال له الكالب

  .وقد يسمى بعضهم يوم الكالب االول يوم جدود لذلك. وكانت فيه وقعة مرتني

موضع يف حزن بين يربوع : ح لبين يربوع من متيم على بكر من ربيعة، وذو طلو- يوم ذي طلوح - 18
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  . وأد-بني الكوفة وفيد، وهو يوم الصمد، ويوم أود 

 أيضاً لبين يربوع على بكر، وأياد موضع باحلزن لبين يربوع بني الكوفة وفيد، - يوم االياد - 19
نه  وامنا مسي يوم العظايل أل- ويوم اعشاش - ويوم مليحة - ويوم االفاقة - يوم العظالة -ويسمى أيضاً 

  .تعاظل على الرياسة بسطام وهانئ بن قبيصة ومفروق بن عمرو يف هذا اليوم

كانت به وقعة لبين شيبان : موضع قال عنه ياقوت:  لشيبان على يربوع، وقشاوة- يوم قشاوة - 20
  .على يربوع، وهو يوم نعف قشاوة

  .فة وهو لشيبان على متيم، وزبالة مرتل بطريق مكة اىل الكو- يوم زبالة - 21

  . وهو أيضاً لشيبان على متيم، ومبايض ماء من مياه بين متيم- يوم مبايض - 22

  .واديان:  لبكر على متيم، والشيطان- يوم الشيطني - 23

ماء ملازن على طريق املدينة من البصرة، وهو من االيام اليت :  لتميم على بكر، والوقيب- يوم الوقيب - 24
  .تعد يف اجلاهلية

طريق حاج :  لبين القصاف من متيم على بين تيم اهللا بن ثعلبة من بكر، والشباك-شباك  يوم ال- 25
  .البصرة، وهذا أيضاً يعد من أيام اجلاهلية

وهو لعبس على غين، وتسميته بيوم منعج لصاحب العقد .  من أيام قيس فيما بينها- يوم منعج - 26
  .لبين يربوع على بين كالب: جممع االمثال للميداينويقال له يوم الردهة، ويف : الفريد، وقال أبو عبيد

أما ابن عبد ربه .  لعامر على عبس، والنفراوات هكذا ذكره أبو الفرج يف االغاين- يوم النفراوات - 27
نفري بفتح أوله واسكان ثانيه بعده راء : فسماه النقراوات، وقال البكري يف كتابه معجم ما استعجم

هي حرة قال مالك بن : قال السكري. موضع يف بالد غطفان: لى، وميدمهملة مقصور على وزن فع
  : خالد احلفاعي

 جرار وحاميٍة غلب بأرعن  ولما رأوا نفرى تسيل اكامها

قال أبو صخر فجمعها على . أراد نقري فخفف للضرورة: قال أبو الفتح. نقري بالقاف: ورواه السكويت
  : نقريات

  ودافعه من شامه بالواجب  تغشى نقريات سحيلة فلما

  .يريد باالصابع، يصف سحابا

    

 لغطفان على عامر، والنتاءة خنيالت لبين عطارد، وهو النتأة كهمزة يف القاموس، ويف - يوم النتاءة - 28
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  .ابن االثري هو يوم النبأة، ويف معجم البلدان واألغاين النتاءة

  .واد باحلجاز: لسليم على ذبيان، وحوزة - يوم حوزة االول - 29

  . لسليم على بين مرة من ذبيان- يوم حوزة الثاين - 30

 لغطفان على هوزان، واللوى واد من أودية بين سليم وسببه ان غزا عبد اهللا بن - يوم اللوى - 31
اق امواهلم يف  فظفر م وس- غطفان -الصمة ومعه بنو جشم وبنو نصر أبناء معاوية بن بكر ابن هوزان 

  .يوم يقال له يوم اللوى ومضى ا

 لبين ايب بكر بن كالب على بين جعفر بن كالب، وكالمها من عامر، وابن ضبا - يوم ابن ضبا - 32
  .رجل من بين أسد

آبار جمتمعة بناحية :  للضباب على بين جعفر، وكالمها من بين عامر، واهلراميت - يوم هراميت - 33
  .الدهناء

موضع على اثنني :  وهو من أيام قيس وكنانة، وهو لبين سليم على كنانة، والكديد-وم الكديد  ي- 34
  .واربعني ميال من مكة

موضع، وقد اتصل به يوم الفيفاء، وهو لبين سليم :  لبين فراس على بين سليم، وبرزة- يوم برزة - 35
  .ى موضع املفازة ال ماء فيها، واطلقت عل: على بين فراس، وأصل الفيفاء

 بني كنانة وقيس، ومسيت الفجار الا كانت يف االشهر احلرم، وهي الشهور - حروب الفجار - 36
اليت حيرموا ففجروا فيها، وهي فجاران، الفجار االول ثالثة أيام، والفجار الثاين مخسة أيام يف أربع 

يناوهلم النبل، وانتهت سنة سنني، وقد حضر النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عكاظ مع أعمامه وكان 
  . يوم احلريرة5 يوم عكاظ 4 يوم العبالء 3 يوم مشطة 2 يوم خنلة 1 م وتعرف أيام الفجار الثاين 589

 لعامر من قيس وحلفائهم من عبس، على متيم وحلفائهم من ذبيان وأسد - يوم شعب جبلة - 37
ويوم جبلة من أعظم أيام .  اال من قبلهجبل طويل له شعب عظيم واسع ال يرقى اجلبل: وغريمها، وجبلة

  .العرب وأشدها، وكان قبل اإلسالم بسبع ومخسني سنة

موضع كانت :  لبين متيم على بين عامر من قيس وذو جنب ذكره ياقوت فقال- يوم ذي جنب - 38
  .وكان هذا اليوم بعد مرور عام على يوم جبلة. وقعة لبين متيم على بين عامر نب صعصعة

اسم :  بني عبس ويربوع، ويسمى يوم بين جذمية وذات اجلرف أيضاً ، والصرائم- الصرائم  يوم- 39
  .واجلرف موضع يف نواحي اليمامة. موضع كما يف معجم البلدان

والرغام اسم رملة بعينها من نواحي .  لبين يربوع من متيم، على كالب من قيس- يوم الرغام - 40
  .اليمامة
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موضع وسببه ان اغارت بنو فزارة، : ارة من قيس على متيم، وجزع ظالل لفز- يوم جزع ظالل - 41
ورئيسهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ومعه مالك بن محار الشمخي متساندين، هذا من بين عدي 

بن فزارة، وذلك من بين مشخ بن فزارة على التيم وعدي وثور أطحل من بين عبد مناة، فمألوا أيديهم 
اًء، وأخذ يومئذ شريك بن مالك بن حذيفة أربعني امرأة من التيم وعدي فاطلقهن غنائم وابال ونس

  .وردهن، وأخذ خارجة بن حصن نفرا من التيم فاطلقهم بغري فداء

  .موضع يف ديار بين متيم:  لتميم على عامر من قيس، واملروت- يوم املروت - 42

ن أغار حمرق الغساين وأخوه أياد وطوائف من ماء، وسببه ا:  لضبة على أياد، وبزاخة- يوم بزاخة - 43
العرب من تغلب وغريهم على بين ضبة بن أد ببزاخة، فاستاقوا النعم فأتى الصريح بين ضبة فركبوا 

فأدركوه، واقتتلوا قتاال شديدا، مث ان زيد الفوارس محل على حمرق فاعتنقه وأسره، وأسروا أخاه حبيش 
هزم القوم، وأصيب منهم ناس كثري، فقال يف ذلك ابن القائف اخو بن دلف السيدي، فقتلهما بنو ضبة و

  : بين ثعلبة

  لحقوا وهم يدعون يال ضرار  نعم الفوارس يوم جيش محرق

ويسمى . أرض تنبت الشجر، بني بالط سليط وبين ضبة:  لضبة على عبس، والنقيعة- يوم النقيعة - 44
  .هذا اليوم يوم أعيار

  . جلديس على طسم، ومها من العرب البائدة- يوم جديس - 45

  .موضع يف بالد تيماهللا بن ثعلبة:  ألسد على سليم، وذات األثل- يوم ذات االثل - 46

ماء لكلب فوق الكوفة مما :  لبين حنظلة على بين رياح وكالمها من متيم، وصوءر- يوم صوءر - 47
. على أيام اجلاهلية، وان كانت حتسب من حيث الزمن باإلسالميلي الشام، وهو من االيام اليت حتسب 

  .انتهى كالم الناشر علي اخلاقاين

    

وأما احلروب الكائنة يف االسالم، فغزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم وغزواته معروفة : قال املؤلف
الذي مات فيه  وهو - يوم السقيفة - 1: مشهورة، وقد جرت أيام مشهورة يف االسالم بعدها منها 

رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجتمع االنصار على سعد بن عبادة يريدون مبايعته، مث بايعوا أبا بكر 
  .الصديق

  . وهو الذي قتل فيه امري املؤمنني عثمان بن عفان- يوم الدار - 2

  . وهو ما كان بني علي وعائشة ام املؤمنني راكبة عليه- يوم اجلمل - 3
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  . كان بني امري املؤمنني علي وبني معاوية بن ايب سفيان- يوم صفني - 4

  . كان للعرب على الفرس- يوم اغواث - 5

  . كان ليزيد بن معاوية على أهل املدينة- يوم احلرة - 6

  . بالشام ملروان بن احلكم على الضحاك بن قيس الفهري- يوم مرج راهط - 7

  . كان بني قيس وتغلب- يوم الشرثار - 8

  . كان للمهلب بن ايب صفرة على االزارقة- شعب بوان  يوم- 9

  . كان لعبد امللك بن مروان، على زفر بن احلارث- يوم قرقيا - 10

  . كان ملروان احلمار على اخلوارج- يوم وادي القرى - 11

وبقيت أيام أخرى ال حاجة ذا الكتاب اىل .  كان ملروان بن حممد على اخلوارج- يوم الذات - 12
  .اذكره

أما األيام اليت بقيت فهي مهمة جدا وال أدري ملاذا مل يسجلها املؤلف : قال الناشر علي اخلاقاين
 وهو من االيام اليت قلبت تأرخيا واسعا فقد انتصر املسلمون على - يوم بدر - 1: القلقشندي، وهي

املدينة، بينه وبني البحر ماء مشهور بني مكة و: وبدر. املشركني، وكان ذلك يف السنة الثانية من اهلجرة
  .ليلة

جبل تلقاء : وأحد. وقع يف السنة الثالثة من اهلجرة.  من أشهر أيام العرب يف االسالم- يوم أحد - 2
  .املدينة

ماء هلذيل وسببه أنه قدم على النيب صلى اهللا :  كان يف السنة الرابعة للهجرة، والرجيع- يوم الرجيع - 3
ان فينا اسالما وخرياً، فابعث : فقالوا يا رسول اهللا. ط من عضل والقارةعليه وسلم بعد وقعة أحد ره

فيعث النيب صلى . معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا يف الدين ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا شرائع االسالم
 اهللا عليه وسلم معهم ستة من اصحابه، وأمر عليهم مرثد بن ايب مرثد الغنوي فخرج مرثد مع القوم، حىت

  .اذا كانوا على الرجيع غدروا م واستصرخوا عليهم هذيال

بني أرض بين عامر وحرة بين :  كان يف السنة الرابعة من اهلجرة، وبئر معونة- يوم بشر معونة - 4
  .سليم

  . وقع أيضاً يف السنة الرابعة، وبنو النضري حي من اليهود سكن املدينة- يوم بين النضري - 5

على قريش عندما حضرهم . وقع يف السنة اخلامسة من اهلجرة، وفيها انتصر املسلمون - يوم اخلندق - 6
اليهود، وكان النصر على يد االمام علي بن ايب طالب فقد ضايقهم يف السبخة اليت بني سلع واخلندق، 

  .وهناك ضرب فارسهم عمرو بن ود ضربة واحدة فازموا مجيعا
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اليهود بعد منصرفه من اخلندق اىل املدينة، وملا كان الظهر أمر  وقع للنيب على - يوم بين قريظة - 7
وقدم رسول اهللا . رسول اهللا مؤذنا فأذن يف الناس من كان مسيعا مطيعا فال يصلني العصر اال يف بين قريظة

علي بن ايب طال برايته إىل بين قريظة ودنا من حصوم وحاصرهم مخسا وعشرين ليلة وقذف اهللا يف 
رعب، وايقنوا ان رسول اهللا غري منصرف عنهم حىت يناجزهم، فعرض كعب بن أسد على اليهود قلوم ال

  .خالالً ثالثا فوافقوا على واحدة واستسلموا

  .موضع قرب املدينة:  كان يف ذي احلجة من السنة السادسة، وذو قرد- يوم ذي قرد - 8

  .مجاعة من خزاعة: بنو املصطلق كان يف السنة السادسة من اهلجرة، و- يوم بين املصطلق - 9

موضع بينه وبني مكة مرحلة :  كان أيضاً يف السنة السادسة للهجرة، واحلديبية- يوم احلديبية - 10
  .واحدة

  .موضع بالشام على مرحلتني من بيت املقدس:  كان يف السنة الثامنة للهجرة، ومؤتة- يوم مؤتة - 11

وقع بني بين بكر وخزاعة، بعد صلح . مثان من اهلجرة كان يف شهر رمضان سنة - يوم الفتح - 12
  .احلديبية، والتحاق خزاعة يف عقد رسول اهللا، أما بنو بكر فقد حلقوا بعقد قريش

 كان يف الثامنة للهحرة، وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي عندما انتصر السملمون - يوم حنني - 13
  . ويسمى غزوة أوطاس، وهوازنواد اىل جنب ذي ااز،: وحنني. على املشركني

    

موضع من أدىن أرض الشام، ومسيت : وتبوك.  كان يف رجب سنة تسع من اهلجرة- يوم تبوك - 14
  .أيضاً غزوة العسرة لقوله تعاىل والذين اتبعوه يف ساعة العسرة وتعرف بالفاضحة، الفتضاح املنافني فيها

موضع بينه : للهجرة وذو القصة11كان يف عام  لبين بكر على عبس وذبيان، - يوم ذي القصة - 15
وذا اليوم عز االسالم وذل املشركون، وكان نصر . وبني املدينة أربعة وعشرون ميال يف طريق جند

  .املسلمني يشبه نصرهم يوم بدر

للهجرة ويعرف بيوم الردة، 11 خلالد بن الوليد على أسد وغطفان، كان يف سنة - يوم بزاخة - 16
  .43ء لبين أسد، وهو غري يوم بزاخة الذي وقع يف اجلاهلية وذكر برقم وبزاخة ما

ماء : للهجرة، والبطاح11 وقع خلالد بن الوليد على بين متيم، وكان أيضا يف عام - يوم البطا ح - 17
  .يف ديار بين أسد

معدودة : مامةللهجرة والي11 وقع خلالد بن الوليد على بين حنيفة، وكان أيضا عام - يوم اليمامة - 18
  .يف جند، بينها وبني البحرين عشرة أيام، وتعد هذه املوقعة من املواقع الفاصلة يف حروب الردة

  .للهجرة، وجؤاثا، حصن لعبد القيس11 وقع للعالء بن احلضرمي على ربيعة عام - يوم جؤاثتا - 19
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 ابن عبد يغوث عام  وقع للمهاجر بن أيب امية وعكرمة بن ايب جهل على قيس- يوم صنعاء - 20
  .وصنعاء من مدن اليمن. للهجرة11

للهجرة ومسيت ذات 12 وقع خلالد بن الويد على هرمز يف شهر احملرم عام - يوم ذات السالسل - 21
السالسل، ألن الفرس اقترنوا يف السالسل حىت ال يفروا، أو ألن ما مجعه خالد من غنائمهم من السالسل 

  .ني يسميه يوم كاظمة، نسبة اىل أقرب قرية من املكان الذي وقع فيهكان وقر بيعر، وبعض املؤرخ

للهجرة 12 وقع خالد بن الوليد على قارن بن قريانس من الفرس يف شهر صفر عام - يوم الثىن - 22
بلدة بينها وبني البصرة أربعة أيام اىل الشمال بالقرب من واسط، وتسمى : واملذار. ر يف املذار: والثىن
  .وقعة املذارأيضاً 

للهجرة، 12 خلالد بن الوليد على االندر زغر الفرس وقعت يف شهر صفر من عام - يوم الوجلة - 23
  .من أرض كسكر يف الشمال من املذار: والوجلة

للهجرة، 12 خلالد بن الوليد على يهمن جاذويه الفرس وقعت أيضاً يف صفر من عام - يوم أليس - 24
  .ار يف منتصف الطريق بني احلرية واالبلهقرية من قرى االنب: واليس

: للهجرة، واحلرية12 وقع خلالد بن الوليد على أهل احلرية، يف ربيع االول من عام - يوم احلرية - 25

  .موضع على ثالثة أميال من الكوفة وقرب النجف

ذات العيون  للهجرة، ومسيت 12 خلالد بن الوليد على شريزاذ الفرس وقع عام - يوم ذات العيون - 26
  .ملا وقع فيها من فقء عيون االعداء

للهجرة، 12 خلالد بن الوليد على مهران بن رام، وعقة بن ايب عقة، وقع عام - يوم عني التمر - 27
  .وعني التمر بلدة قريبة من االنبار وكربالء غريب الكوفة

 12ودي ابن ربيعة، كان عام  خلالد بن الوليد على اكيدر بن عبد امللك واجل- يوم دومة اجلندل - 28

  .على سبع مراحل من دمشق: للهجرة، ودومة اجلندل

واد بناحية الشام بنتهي اىل :  للهجرة، والريموك13 للعرب على الروم، وقع عام - يوم الريموك - 29
  .ر االردن

ب موضع قر:  للهجرة، والنمارق13 أليب عبيد على هرمز الفرس وقع عام - يوم النمارق - 30
  .الكوفة من مجهورية العراق

ناحية :  للهجرة، والسقاطية13 أليب عبيد على نرسي واجلالنوس الفرس وقع عام - يوم السقاطية - 31
  .بأرض كسكر قريبة من واسط

:  للهجرة، وقس الناطف13 للفرس من على العرب ايب عبيد وقع عام - يوم قس الناطف - 32
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ويسمى أيضا يوم املروحة، وهو موضع بشاطئ . لفرات الشرقيموضع قريب من الكوفة على شاطئ ا
  .وقد يسمى يوم اجلشر ملا كان من قطعه وراء املسلمني. الفرات الغريب

:  للهجرة، والبويب13 للعرب املثىن بن حارثة على الفرس مهران اهلمذاين وقع عام - يوم البويب - 33

ن، ويسمى يوم االعشار ألن مائة رجل من العرب وقد يسمى يوم مهرا. ر بالعراق يأخذ من الفرات
  .قتل كل واحد منهم عشرة من الفرس

.  للهجرة وفيه ازم الفرس وقتل رستم14 وقع للعرب على الفرس عام - يوم القادسية - 34

  .موضع بينه وبني الكوفة مخسة عشر فرسخا: والقادسية

ال أدري أهو موضع، أم أرادوا : ل ياقوت أيضاً للعرب على الفرس، وأرماث، قا- يوم ارماث - 35
  .مجع رمث، وهو من نبات البادية: البيت، وارماث

    

 من أيام القادسية، وهو للعرب املسلمني على الفرس وقع بني هاشم بن عتبة - يوم عماس - 36
  .والقعقاع، وبني أهل فارس

يام القادسية بني سعد وأهل  للهجرة للعر بعلى الفرس، ويعترب من أ15 وقع عام - يوم بابل - 37
  .وبابل مدينة قفدمية بناها الكلدان على اجلانب االيسر من الفرات. فارس

:  للهجرة أيضا من أيام العرب على الفرس ورسري15 كان يف ذي احلجة من عام - يوم رسري - 38

  .من نواحي سواد بغداد قرب املدائن

عاصمة الفرس بناها انوشروان :  للهجرة، واملدائن16عام  للعرب على الفرس، وقع - يوم املدائن - 39
  .بن قباذ، وأقام ا هو ومن كان ا من ملوك ساسان

وقع بعد هزمية الفرس من املدائن وكان على :  للهجرة16 للعرب على الفرس عام - يوم جلوال - 40
لوالء موضع يبعد عن وج. رأسهم ملكهم يزدجرد مهران، وعلى رأس اجليش العريب سعد بن أيب وقاص

  .مشال املدائن مائة ميال، وهو معسكر للجمهورية العراقية اليوم

 للهجرة، وتكريت من أقضية اجلمهورية العراقية 16 للعرب على الفرس، وقع عام - يوم تكري - 41
  .تابع اىل بغداد، ويقع بينها وبني املوصل على دجلة

موضع عن :  للهجرة، وماسبذان16فرس، وقع عام  لضرار بن اخلطاب على ال- يوم ماسبذان - 42
  .ميني حلوان اىل مهذان

:  للهجرة وفيه تغلب العرب على الفرس، وقرقيسياء16 كان يف رجب من عام - يوم قرقيسياء - 43

  .بلد عند ملتقى ر اخلابور والفرات على ختوم ما بني العراق والشام
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اقليم عريب واسع :  للهجرة، واالهواز17فرس، وقع عام  وفيه تغلب العرب على ال- يوم االهواز - 44
  .يتكون من سبع كور بني البصرة وفارس

موضع :  للهجرة، وطاووس17 وفيه تغلب العرب على الفرس، وقع أيضاً عام - يوم طاووس - 45
  .بنواحي فارس

  .نأكرب مدينة بعربستا:  للهجرة وتستر17 للعرب على الفرس، وقع عام - يوم تستر - 46

  .بلد بعربستان:  للهجرة أيضاً، والسوس17 أيضاً للعر بعلى الفرس، وقع عام - يوم فتح السوس - 47

من بلدان الفرس :  للهجرة، واوند21 للنعمان بن مقرن على الفرس، وقع عام - يوم اوند - 48
  .قرب مهذان

يب طالب على اخلوارج، وكأن  للهجرة وفيه تغلب االمام علي بن ا37 وقع عام - يوم النهروان - 49
كورة واسعة بني بغداد : والنهروان. على رأسهم زرعة بن الربج الطائي، وحرقوص بن زهري السعدي

  .وواسط من اجلانب الشرقي

 للهجرة وفيه خرج االمام احلسني السبط صلى اهللا عليه وسلم طالبا 61 وقع عام - يوم كربال - 50
يم صلى اهللا عليه وسلم بعد ان استبد باالمر يزيد ابن معاوية وعاث يف لألصالح يف امة جده الرسول العظ

االمة فسادا فجهز له جيشا عظيما بقيادة عمر بن سعد التقى معه يف كربالء فقتل فيه االمام واخوته 
بعد أن قتل . واوالده وأوالد أخيه االمام احلسن السبط وأوالد جعفر وعقيل وسبعون من أصحابه الصفوة

وكربال أحد ألوية اجلمهورية العراقية اليوم وفيه قرب االمام احلسني وأصحابه . ف من أهل الكوفةاآلال
  .يزوره املاليني من املسلمني يف كل عام سبع مرات

 وقع بعد مقتل االمام احلسني بني عبيد اهللا بن زياد وسليمان بن صرد اخلزاعي - يوم عني الوردة - 51
لهجرة وكانت الغلبة فيه لسليمان أوال، غري أن جيش الشام أدرك ابن زياد  ل65وأصحابه التوابني عام 

  .بلد يف وسط اجلزيرة: وعني ورده. واعانه فكانت الغلبة أخريا له

 7 لعبيد اهللا بن زياد املختار الثقفي، وقد بسط هذه الواقعة الطربي يف تأرخيه ج- يوم بنات تلي - 52

  .112ص

ع للمختار الثقفي على أهل الكوفة ممن شارك بقتل احلسني عليه السالم  وق- يوم جبانة السبيع - 53
  . للهجرة66وكان هذا اليوم لست ليال بقني من ذي احلجة من عام 

 للهجرة وفيه قضى 67 وقع البراهيم بن مالك االشتر على عبيد اهللا بن زياد عام - يوم خازر - 54
ر اىل جنب قرية بينها وبني املوصل مخسة : ، وخازرابراهيم على آخر جمرم شارك بقتل االمام احلسني

  .فراسخ
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 82 للحجاج على عبد الرمحن بن حممد بن االشعث، بدأ يف شعبان من عام - يوم دير اجلماجم - 55

 للهجرة، ودير اجلماجم، دير بظاهر الكوفة على طريق الرب الذي يسلك اىل البصرة، 83للهجرة وقيل 
ة أياد على أعاجم كسرة بشاطئ الفرات الغريب حيث قتل جيشه فلم يفلت ومسي بدير اجلماجم بوقع

  .منهم إال الشريد، ومجعوا مجامجهم فجعلوها كالكوم فسمي ذلك املكان دير اجلماجم

    

 للهجرة أليب جعفر املنصور يف قتاله للمسودة وابن 137 - أو - 136 وقع عام - يوم اهلامشية - 56
ة وحاجبه أبو اخلصيب قد ياه عن قتاله، وان الناس ال يأتون اال باالموال، فلم وكان معن بن زائد. هبرية

قريبة من الكوفة : واهلامشية. يأخذ بنصيحتهما وركب دابته وجتمع الناس عليه فتغلب على خصومه
  .أسسها السفاح العباسي، وهي اليوم قضاء يف مجهورية العراق

  الفصل الرابع

  الجاهلية وهي ثالث عشرة نارا في  في ذكر نيران العرب

 وهي نار توقد يف املزدلفة لرياها من دفع من عرفته، وأول من أوقدها قصي بن كالب - نار املزدلفة - 1
  .وهي توقد اىل اآلن

 كانوا يف اجلاهلية األوىل اذا احتبس املطر عنهم مجعوا البقر وعقدوا يف أذناا - نار االستمطار - 2
العشر مث يصعدون ا يف اجلبل الوعر ويشعلون فيها النار، ويزعمون ان ذلك من وعراقيبها السلع و

  .اسباب املطر

 كانو اذا أرادوا عقد حلف أوقودا النماء وعقدوا احللف عندها، ويذكرون خريها، - نار احللف - 3
وامنا : يقال أبو هالل العسكر. ويدعون باحلرمان واملنع من خريها على من ينقض العهد وحيل العقد

  .كانوا خيصون النار بذلك ألن منفعتها ختتص باالنسان ال يشاركه فيها غريه من احليوان

  . فام كانوا يوقدوا خلف من مضى وال حيبون رجوعه- نار الطرد - 4

 كانوا اذا أرادوا حربا أو توقعوا جيشا أوقدوا نارا على جبلهم ليبلغ اخلرب - نار االهبة للحرب - 5
  . فيأتومأصحام

 نار احلرثني كانت يف بالد عبس فاذا كان الليل فهي نار تسطع، ويف النهار دخان يرتفع، ورمبا بدر - 6
  .منها عنق فاحرق من مر ا فمر خالد بن سنان املتنيب فدفنها فكانت معجزة له

عمهم كما تقدم يف  وهي نار ترتفع للمقفر واملتغرب فيتبعها فتهوى ا الغول على ز- نار السعاىل - 7
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  .الكالم على اوابد العرب

  . وهي نار توقد للظباء تغشاها لتعشي اذا نظرت اليها- نار الصيد - 8

 وهي نار توقد اذا خافوا األسد لينفر عنهم فان من شأنه النفار عن النار، النه اذا رأى - نار األسد - 9
  .النار حدث له فكر يصده عن قصده

د للملدوغ، كانو يوقدون النار للملدوغ اذا لدغ يساهرونه ا، وكذلك اذا  توق- نار السليم - 10
نزف دمه، واملضروب بالسياط، ومن عضه كلب، كي ال يناموا فينتام األمر حىت يؤدي م إىل 

  .التهلكة

  . وهي نار توقد ليال لرياها االضياف فيهتدوا اليها- نار القرى - 11

 منهم اذا سبوا نساء قبيلة، خرجت اليهم السادة للفداء واالستيهاب،  كان امللوك- نار الفداء - 12
فيكرهون أن يعرضوا النساء ارا فيفتضحن أو يف الظلمة فيخفى قدر ما حيسبون ألنفسهم من الصفى 

  .فيوقدون الناء لعرضهن

لك فيقول نار  وهي النار اليت يسم ا الرجل منهم خيله وابله، فيقال له ما مسة اب- نار الوسد - 13
  .كذا

  الفصل الخامس

  سالم المعروفة قبل اال في ذكر اسواق العرب

قد كان للعرب يف اجلاهلية اسواق يقيموا يف شهور السنة وينتقلون من بعضها اىل بعض، وحيضرها سائر 
 قبائل العرب من بعد منهم ومن قرب، فكانوا يرتلون دومة اجلندل أول يوم من ربيع االول، فيقيمون

أسواقها بالبيع والشراء، واألخذ والعطاء، فيعشرهم رؤساء آل بدر يف دومة اجلندل ورمبا غلب على 
السوق بنو كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلب، فتقوم سوقهم اىل آخر الشهر، مث ينتقلون اىل سوق هجر 

 عبد اهللا بن وهو املشهور يف ربيع اآلخر فتقوم أسواقهم ا، وكان يعشرهم املنذر بن ساوى أحد بين
دارم، مث يرحتلون حنو عمان بالبحرين، فتقوم سوقهم ا، مث يرحتلون فيرتلون ارم وقرى الشحر فتقوم 

اسواقها ا أياما، مث يرحتلون فيرتلون عدن من اليمن أيضا فيشترون منه اللطائم وانواع الطيب، مث يرحتلون 
نعاء، مث تقوم السواقهم ا وجيلبون منها اخلز فيرتلون الرابية من حضرموت، ومنهم من جيوزها اىل ص

واالدم والربود وكانت جتلب اليها من معافر، مث يرحتلون اىل هكاظ يف االشهر احلرم فتقوم اسواقهم ا، 
ويتناشدون االشعار ويتحاجون، ومن له اسري سعى يف فدائه، ومن له حكومة ارتفع اىل الذي يقوم بأمر 
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م بأمر احلكومة فيها من بين متيم، كان احدهم االقرع بن جابس، مث يقفون احلكومة، وكان الذي يقو
  .بعرفة ويقضون مناسك احلج ويرجعون اىل أوطام
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