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  الهمزة باب

 اآلءة

   بطن من شنوءة

من األزد، من القحطانية، وهم بنو اآلءة، امسه احلصاصة ابن عمرو بن كعب بن الغطريف األصغر بن الغطريف األكرب بن بكر بن يشكر بن 
  . بن دمهان بن نصر بن زهران بن نصر بن األزد، ونصر هو شنوءةمبشر ابن صعب

 أبان

   فخذ بن كالب

  .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  أبان بن دارم

ارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، ممن أوديته عاقل، فخذ بن مالك بن حنظلة، من متيم، من العدنانية، وهو أبان بن د
  . وهو دون بطن الرمة

 أبان بن عثمان بطن من بين أمية، من قريش، من العدنانية، 

  . وهو أبان بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية األكرب، وقد حل عقبة يف صعيد مصر

  أبان بن عدي

أبان بن عدي بن سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث : من كهالن، من القحطانية، وهوبطن من سنبس، من طيء، 
  .بزطيء

 ابراهيم 

  .فرقة من الداود، من اايل إحدى عشائر الكرك الكبرية

  االبر اهيم

  .بطن من أيب حسن، من عشرية السبخة، يلتحق باحلديديني، وفيه فخذ احللبيات، واحلمارة

  اهيماإلبر

  .فرع من اللبادة إحدى عشائر البلقاء
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  اإلبر اهيم

  .فرع من عشرية الزيود اليت ترتل يف مشايل املدور والبويضة من السبتة من قبيلة بين حسن اليت تقع منازهلا حول جرش

  اإلبر اهيم

  .فرع من السليم، من الزقايلة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك

 ابراهيم

  . نعيم حلبفرقة من احملمدية، من

 ابراهيم

  عشرية صغرية، 

  .تقيم بناحية السرور، مبنطقة عجلون

 ابراهيم

   من عشائر لواء

الديوانية، تقطن اليوم يف املشخاب، وجدها األكرب ابراهيم بن مالك األشتر، وهم من سكان العراق القدماء، وأصل مسكنهم لواء املنتفك، 
شي، مث صاروا فالحني آلل زوين يف احلرية، ومنها إىل املشخاب مع آل فتلة، وال يزال قسم منهم مث هاجروا إىل النواحي كربالء لتربية املوا

وتقدر نفوسهم بستة آالف . اليوم يف املنتفك وعرف أفراد هذه العشرية مبهارم يف الزراعة، وميلكون اليوم أراضي واسعة، وبساتني عامرة
  .نسمة

 ابراهيم

   بطن من بين مالك

احلريات الصراصرة، املسافرة، الشطارة، الشهابني ذوو سعد، الفقهاء، ذوو سليم، ذوو زيد، ذوو محودة، : فيه من األفخاذمن جهينة، و
  .اجلرشة، احلالثيث، الدسابكة، الشناورة، املتادقة، العالونة، والصفارين

  ابراهيم

  .احلجازعشرية تعرف بذوي ابراهيم، من األشراف، من ساللة السبطني احلسن واحلسني ب

  ابراهيم

   فخذ من أيب كنش
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  .من احلديديني األصليني بسورية

  ابراهيم آغا

  .فخذ من التركي، إحدى قبائل اجلمهورية السورية

  ابراهيم بن اسماعيل

  .بطن من اجلعافرة بالديار املصرية ينتسبون إىل ابراهيم بن امساعيل بن جعفر

  ابراهيم بن عربي

  .من مياهها السيح بأقصى العرض. ليمامةعشرية كانت تقطن بأقصى العرض با

  ابراهيم بن محمد

  .بطن من اجلعافرة مبصر، ينتسبون إىل ابراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر

   األبرز

  .بطن من احلديديني، يقيم يف قضاء الباب، وقرى أم طماخ، جب خمزوم، هوبر، اهلزاين، اجلبانية، سكرية الكبرية: 

  اآلبرون

  . كانت تقطن يف خمالف شبوة جبنويب شبه جزيرة العربعشرية

  أبزى

   بطن من مهدان

  .من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  أبعوس

   فخذ من يافع

  .يف حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  األبقور

   فخذ من يافع

  .كان يسكن يف مقاطعة حلج، مث انتقل منها إىل الضالع جبنويب شبه جزيرة العرب
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  يراألبك

  .فرق من عشريات العقيدة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  األبلة

   بطن من اجلميشات

  .، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من عرتة ببادية العراق

  األبناء

سعد بن زيد بن مناة بن عبشمس، عوافة، عوف، جشم، مالك، وعمر وبنو : يطلق هذا االسم على عدة قبائل من متيم، من العدنانية، وهي
  متيم بن مر ابن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان 

  األبناء

  .بطن من مضر، من العدنانية

   األبناء

  .بطن من قيس بن عيالن من العدنانية وهم بنو ذهل ومتيم بن طريف خلف بن حمارب بن حفصة بن قيس بن عيالن: 

    

  أبير

  .نوا يف تيل قرسيس واحملابكا. فخذ من عذرة

   أبريق

  .بطن من األنصار، من األزد، من القحطانية، ذكرهم ابن عبد الرب يف االستيعاب، ومل يبني هل هم من األوس أو من اخلزرج

  األبيض بن مجاشع

  .بطن من متيم من العدنانية، ينتسبون إىل األبيض بن جماشع بن دارم

  األبيض بن معاوية

، ينتسبون إىل األبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن فخذ من العدنانية
  .عدنان

  باباألت
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  بطن من شنوءة، 

من األزد من القحطانية، وهم بنو األتب بن مالك بن ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، منهم أهل 
  .يت بالكوفةب

  األتغم

   .بطن من قضاعة

  أتيد

   .بطن من جبيلة

  أتيع

   حي من بين أمنار

  .أتيع، وهم بنو أتيع بن زيد قسر بن أمنار بن أراش: بن أراش من القحطانية غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم

  األثبج

   قبائل من بين هالل

 بن عكرمة بن حخصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية، كانت أوفر من بين عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور
القبائل عدداً، وأكثرها بطوناً، فكان هلم مجع وقوة، وكانوا أحياء غزيرة، وهم من مجلة اهلاللني الداخلني إلفريقية، وكانت مواطنهم حيال 

  .جبال أوراس بإفريقية، وكانوا يرتلون الصعيد

  األجارب

  .ربيعة، مالك، احلارث، عبد العزى، وبنو محار: لى مخس قبائل من العدنانية، وهميطلق هذا االسم ع

  األجداع

  بطون من متيم، 

  .وهم عطاردة، دلة، جشم، وبرينق أبناء عوف بن كعب بن سعد بن زبد مناة بن متيم

  األجدعة

  فخذ من كحيل، 

  .من ماجد، من الفدعان، من عرتة ببادية العراق
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  األجربان

    عبسمها بنو

  .، وبنو ذبيان، من قبائل عدنان

  أجرم

   .بطن من خثعم

  أجشم

   بطن من قبيلة يام

  .مخيس، سليمان، رجالن، حسن، بلحارث، حربتة، قصور، مستنري، يلغربان، حتيلة: الكبرية، ينقسم إىل عدة أفخاذ أمهها

  األجعود

  .فخذ من آل قطيب يقطن الثعلب إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  .وتنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل القطر املصري تقيم مبديرية أسيوط

  األجئيون بطن من طيء، 

  من القحطانية 

  األحابيش

هم بنو املصطلق، احلياء بن سعد بن عمرو، وبنو اهلون بن خزمية اجتمعوا بذنب حبشي، فتحالفوا باهللا إنا : بطن اختلف فيه فقال ابن قتيبة
إمنا مسعوا بذلك الجتماعهم، والتحابش هو التجمع : وقال محاد الرواية... ا ليل، وأوضح ار، وماأرسى حبشي مكانه ليد على غرينا ماسج

  .وليسوا من احلبشة كما يتوهم بعضهم: من بطون كنانة بن خزمية مث قال: وقال اجلوهري بطن من قريش وقال أبو الفداء. يف كالم العرب

  أحاظة

   .انظر وحاظة

  األحامدة

قبيلة كبرية من بين سامل، من حرب، تقيم بني املدينة وينبع باحلجاز، وتشمل الصميدات، والفضلة، والضحارنة ويعيشون من تربية اإلبل، 
  .وكانت هلم مرتبات من الدولة العثمانية واحلكومة املصرية، تصل إليهم يف كل عام للمحافظة على احلج

  األحامدة
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  .كانت مساكنهم بالدقهلية، واملراحية، من الديار املصرية. رة، من كلب، من القحطانيةبطن من اجلمارسة، من كنانة عذ

  األحامدة

  .بطن من جرم طيء، من القحطانية، كانت منازهلم يف غزة بفلسطني

  األحامدة

  .الربيقات، الشلوح، الرواشدة، واهلواورة: بطن من النعيمات بالكرك ينقسم إىل أربعة أفخاذ

  األحب

    بين عذرةقبيلة من

  .بن زيد الالت

  األحجار

  . بطون من بين متيم

  أحجش

  . قبيلة من بين نصر، من األزد، من القحطانية

  أحداد

  . بطن من بين طيء

    

  األحسنة

وأما منازهلم فيقيظ بعضهم يف قراهم، .  من لواحقهم300 بيت، يضاف إليهم 400يعدون . من عشائر الشام من مسلم، من الوهب
حبرية قطينة، ويف اخلريف يبعدون حنو حسية وصدد، فإذا حل الشتاء ينجعون احلماد، مارين مبهني وحوارين والقريتني وعني وبعضهم حول 

وتعد األحسنة من العرتيني . الباردة وعني حلبا فاحلماد، وهم اليوغلون يف احلماد بقدر الروالة، وقلما يتجاوزون خربة الزرقاء وجبل التنف
وا من مشايل احلجاز إىل بالد الشام، يف أواسط القرن الثاين عشر اهلجري، فأغاروا يف طريقهم على وادي السرحان، األول، الذين نزح

والبلقاء، وحوران، ونازعوا عشائرها القدمية، مث مازالوا يزحفون صوب الشمال، حىت طابت هلم اإلقامة بوادي محص ومحاة، ودحروا املوايل 
الفدعان، واألسبعة، والعمارات ويف : تلك الرباري، ومن أقوى العشائر وأعزها، حىت وفدت بقية عرتة وهيإىل الشمال وأصبحوا أسياد 

وتاريخ األحسنة طافح بأخبار املواقع الدامية بينها وبني مشر، مث الفدعان .أواخر الربع األول من القرن الثالث عشر، فنازعتها القوة والعزة
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وقد ظلت تغالب اجلميع يف ميادين الفروسية والبطولة، وتربزهم يف أغلب األحيان، وقد أدت تلك . املوايلواألسبعة، مث الروالة وال سيما 
الوقائع املتكررة، إىل ضعف األحسنة، وقلة عددها، وقصر ثروا، وعزوفها عن البداوة، وانصرافها حنو احلضارة، فتملكت عدة قرى تقع 

وال يزال أغلب أفراد هذه العشرية . ة وبرزة، وشرعت حترث بيدها، أو بيد أجزاء من الفالحنيشرقي محص، كالشيخ محيد والبوير والوازعي
اجلحيم؛ الشمسي؛ العومير؛ وهؤالء : وتنقسم األحسنة إىل فرق عديدة وهي. يف بيوت الشعر، وبعض أفرادها وهم قليلون يف بيوت املدر

 م، الشرابة، القبالن، امللحم، املساليخ، اهلتيين، القراشة، 1933جند منذ سنة صاروا مع احلديديني؛ القضة؛ الصقرة وهؤالء نزحوا إىل 
  . اهليشة، متخلفتان يف جند واجلوف، اخلماعلة، الفقراء واأليب عيد، ومن لواحق األحسنة العمور عمور امللحم

  األحسني

  . العويفات، واهلوامل: ينقسم إىل قسمني. بطن من السلكة من العمارات من عرتة

  األحضوض

   .بطن من خوالن باليمن

  األحطام

   .بطن من جبيلة من القحطانية، ينتسبون إىل أحطام بن عبلة

  اإلحفاة

   :وهيمن عشائر وادي الشعري، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز، نزلوا يف برقة من وادي الشعري الشرقي، وانتشروا يف القرى ااورة هلا، 

  ة،برقة، دير شرف، سبسطية، الناقور

   : بيت امرين، سيلة الظهر، بزارية، نصف احبيل، واجنسنية، وقد تفرعوا إىل

   .صالح وأيب عمر وغلس واحلاج

  األحالف

   .بطن من ثقيف، من العدنانية، ولألحالف وقعة عظيمة يف شعب األنان، على بين يربوع من بين نصر ابن معاوية

  األحالف

   .لك ألم حتالفوا على التعاضد والنتاصريطلق هذا االسم على أسد وغطفان، ومسوا بذ

  األحالف
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  بطن من دارم بن متيم، من العدنانية،

   :وهم 

   : لعبد اهللا هذا من الولدكانعبد اهللا بن دارم، و

يعاً عدس، مرة، حارثة، ربيعة، حباب، عبد اهللا، ومالك، ومجيع بنيهم يطلق عليهم األحالف، غري بين عدس، مسوا بذلك ألم حتالفوا مج
   .فصاروا يداً واحدة على عدس

  األحالف

   :وقال أبو عبيد. ة من تنوخ، من القحطانيةفرق

   .هم من مجيع احياء العرب

  األحالف

  قوم من ذوي منصور، من عرب املقل باملغرب األقصى،

   :وهم 

قر تافيالت وصحراؤها، وبالتل ملوية وقصور، العمارية واملنبات، كانت مواطنهم جماورة ألوالد حسني من ناحية الشرق، ويف جماالم بالف
طاط، تازى، بطوية، عساسة، وكانت هلم األتاوات واإلقطاعات السلطانية، وكانت بينهم وبني أوالد حسني فتنة، وجتمعهم العصبية يف فتنة 

   .من سواهم

  األحالف

   . من عرب الشامبطن من آل بشار إحدى عشائر احلجاز البدوية، وكانوا معدودين يف حلفاء آل فضل

  األحالف

   :من زهران إحدى قبائل عسري، فيه أربعة أفخاذبطن 

   .بلعور، بنو نقمة، بنو خريض، وباألسود

  األحالف

   : غور املزروعة، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك، ويتألفون من العشائر اآلتيةكانفريق من س

   .العجالني، اهلوميل، النوايشة، العونة، واملغاصبة

  حمالاأل

   .بطون من بين يربوع، من حنظلة، من العدنانية، وهم ثعلبة، عمرو، صبري، واحلارث بنو يربوع
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  أحمد

   .فخذ يعرف بأيب أمحد، من احلجاج من احلديديني األصليني بسورية

    

  أحمد

    هجرية858ة ختاصموا مع آل كلد يف عدن سن. من قبائل اليمن يقيمون يف السلسلة اجلبلية الواقعة بني تعز، وعدن

  أحمد

   .بطن من طيء من القحطانية

  أحمد

   .كانوا يقطنون غزة بفلسطني. بطن من جرم

  أحمد

   .بطن يعرف ببو أمحد، من السبخة إحدى قبائل سورية النصف احملتضرة

  أحمد

   .فريق من املسادين، املقيمني بناحية عبيد مبنطقة عجلون

  أحمد

   .ض مبنطقة عجلونفرقة من العفارات، تقيم بناحية املعرا

  أحمد

   .فرقة من اايل إحدى عشائر الكرك، تقطن يف الربه

  أحمد

وكانت هلم أجدابية وجهاا وكانوا عدداً يرهبهم احلاج، . بطن من سليم من العدنانية كانت مساكنهم يف اطراف برقة مما يلي بالد املغرب
   . عزاز بن مقداموحتت أيديهم خلق من الرببر، وكانت اإلمرة فيهم يف أوالد

  أحمد
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   .بطن يعرف بأم أمحد، من الزريقات إحدى قبائل العرب يف بادية دار فور بالسودان املصري

  أحمد بن ثمامة

   .فخذ بن جدعاء من طيء

  أحمد بن دومان

   .بطن من بكيل من مهدان

  أحمد بن زيد

   .بطن من السكاسك من القحطانية

  األحمر

   .بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل ابن عمرو ن الغوث بن طيء، من كهالن من القحطانيةفخذ ينتسب إىل األمحر وهو عوف 

  أحمس

   .بطن من بين أمنار بن أراش من القحطانية

  أحمس

   .بطن من ضبيعة بن ربيعة بن نزار، من العدنانية، وفيه من الفروع نذير، جلي، وبل

  األحوص

   .بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خفصة ابن قيس بن عيالنفخذ من جعفر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر 

  األحية

   . بيتا750ًويقدر عدد بيوته . فخذة من عبدة، من األسلم منشمس اجلربة

  أحمير

   .فرع من اجلعفر، من عبدة من مشس القحطانية

  األحيوات
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ومنازل يف قضاء بري السبع وتقطن القسم اجلنويب املتاخم للعقبة عشرية تتبع اململكة املصرية ألن كثر منازهلا يف سينا، وهلذه العشرية أرضون 
   .بني سينا وشرقي األردن

  األخارسة

   .ويقيمون يف مديرية الشرقية. من قبائل مصر العربية ينتسبون إىل عرب احلجاز

  األخايل

   :يقالعرب يقيمون يف القصيم، و

   .إم بقية من بين هالل املشهورين

  األخدر

   .اسك بن أشرس بن ثور بن كندي، من زيد بن كهالن من القحطانيةبطن من السك

  األخرش

   .فرقة من بين هالل الذين متتد ديرم من حدود ربيعة التهم وأهل حلي وحمايل إىل قرب الربك على ساحل البحر

  األخطبة

   .فرقة من اللوانسة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء

  األخمور

   .زلوا مصربطن من املعافر، وقد ن

  األخيدم

   .فرع من املسعود، من الصلتة، من مشر طوقة ببادية العراق

  األخيرتان

   .بطنان من العرب، مها بنو عبس، وبنو ذبيان

  األخيضر
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بطن من احلسني ابن علي بن أيب طالب، من هاشم، من العدنانية وهم بنو حممد األخضري بن يوسف بن ابراهيم بن موسى اجلون بن حسن 
   .لي بن احلسني السبط، كان هلم ملك باليمامةبن ع

  األخيل بن معاوية

   .بطن من بين عقيل بن كعب رهط ليلى األخيلية

  األخيوة

   .كانت هلم منازهلم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية

  أدين بن طابخة

   .دنانيةبطن من طاخبة بن الياس بن مضر، من الع

  األدارسة

   .بطن كبري من بين احلسن ابن علي بن أيب طالب، كان هلم ملك باملغرب األقصى، ومنهم حمدثوها

  أدحية بن معاوية

   .فخذ من معاوية ابن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  أدد

   .بطن من كهالن من القحطانية

  األدرب

   .جزيلة، ممن خلم من كهالن، من القحطانيةبطن من 

  األدرم بن لؤي

  حي من قريش الظواهر،

   :وهم 

بنو األدرم بن لؤي بن غالب بن قهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كانوا 
   .قليلي العدد، وقد ولدوا يف العرب والدات
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  األدروب

   .قوم كانوا يسكنون الدرب، واليزال بعضهم يسكنوا، وهي من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  األدعياء

   .كانت منازهلم بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية

  األدغم

   .بطن من قضاعة

  أدهم الغشم

   . الشامفرع من مشر احلدود، أو مشر دهام اهلادي إحدى عشائر

    

  أدي

   .بطن من اخلزرج، من القحطانية، وهم بنو أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساراة بن جشم ابن اخلزرج

  اآلذار

   . بيتا150ًفرقة من العقيدات عقيدات أيب مجال بناحية الصاحلية، بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، تعد 

  أذب

  بطن من خلم من القحطانية

   :وهم 

   .بنو أذب بن جزيلة بن خلم

  أذلع

   .قوم من بين عامر

  أذن

   .بطن من هوزان من العدنانية
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  أذين بن عوف

   .بطن من طيء وهو أذين بن عوف بن وائل بن ثعلبة

  األذينات

   .من عشائر شرقي األردن أصلها من اخلميسات، من بين عطية، وتلتحق باحملموديني من احلجايا

  األذينات

   .مية، من العقيالت، من بين عطية ببادية الشام شرقي األدرنبطن من اهلشا

  أذينة بن سلمة

   .بطن من عبد القيس من العدنانية

  .بطن من كهالن، من القحطانية: أراش

  إرشة

   .أبو قبيلة بن بلي، من قضاعة من القحطانية، وهو إرشة بن عامر بن عبيلة بن مشيل بن قران بن عمرو بن بلي

  أراشة

ن عرت بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ويف هذا البطن بطن من ب
   .عدة أفخاذ

  األراقم

   : ستةوهمبطون من تغب بن وائل من العدنانية، 

 قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جشيم، مالك، عمرو، ثعلبة، معاوية، واحلارث بنو بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب بن وائل بن
   .جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  األرامش

   . بيتا25ًتقضي الشتاء يف قضاء صور والصيف يف ميس مشايل غرب احلولة وتعد . فرقة من اللهيب يف جنويب اللبنان

  أرتيمات أبي العدوس
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   :، وتتفرع إىل الفروع اآلتيةمن عشائر بري السبع بفلسطني تنتسب إىل اجلبارات

   . نسمة456 بيتاً، و111صواحية، زيود، حالف، عايد، راجفي، زريقات، وتعد 

  أرتيمات الفقراء

   .391 ونفوسها 97من عشائر بري السبع فيها األفخاذ اآلتية مشارفة زريقات خوصة وربيالن ويبلغ عدد بيوا 

  أرحب

م أرحب بن دعام ابن مالك بن صعب بن دومان ابن بكيل بن جشم بن خريان بن نوف بن مهدان قبيلة كبرية من مهذان من القحطانية واس
   :األرمحة. وبأرحب مسي خمالف اليمن

   .فصيلة من األسبعة البطنيات تقيم يف ناحية جب اجلراح شرقي محص

  األردني

   .فرقة من أيب عساف إحدى عشائر سورية الشمالية

  أرشيد

   .ائر الكرك نزحوا إىل منطة عجلون وقطنوا يف قرية خرتيرةفرع من البطوش إحدى عش

  األطاوية

   .من عشائر جند

  األرقش

   . خيمة50فرع من غيار إحدى قبائل منطقة حلب، يعدون 

  أرقم

   .كانت منازهلم باحلجاز إىل تيماء. بطن من جاسم من العماليق من العاربة

  أرقم

   .فخذ من عبيد بن ثعلبة بن يربوع

  األرقمان
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   .بطنان يف مراد يعرفان ذا االسم

  األرنب

   .فخذ من مالك بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، من القحطانية

  أريش بن أراش

   .بطن من خلم، من القحطانية

  األزارعة

   .أذرعات من أعمال حورانمن عشائر شرقي األردن املسيحية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، أصلهم من عشرية األزارعة ب

  األزارقة

   .قوم هلم يوم سلى وسلربى وكان بني املهلب واألزارقة يف االسالم، ويوم شعب بوان للمهلب على األزراقة

  األزايدة القرينيين

   : اآلتيةفرقمن عشائر البلقاء، منازهلا غريب مادبا، وتتألف من ال

   .ابسة، اوليون، واملعاعيةاخلبابسة، اخلريبات، اخلواطرة، الفشيكات، العب

  األزد

   :قساموتنقسم إىل أربعة أ. من أعظم قبائل العرب واشهرها، تنتسب إىل األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهالن من القحطانية

ا أودية مستقبلة أزد شنوءة، ونسبتهم إىل كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، كانت منازهلم السراة، ومه
   .الشمس بتثليث، وتربة، وبيشة

  أزد غسان

   .كانت منازهلم يف شبه جزيرة العرب، ويف بالد الشام

  أزد السراة

   .كانت منازهلم يف اجلبال املعروفة ذا االسم

  أزد عمان
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     .كانت منازهلم بعمان

  مواطنهم

   :فس، ريسوت، تثنيث، تؤام، العداف، جيري منفلوط، واحلرف تارخيهممن مواطن األزد مأرب، بارق، احلال، بيش، أبيدة، مرأة، الق

تفرقهم يف البالد، فلحقت األوس باب يفلب على الظن أن تصدع سد مأرب، قد أرغم األزد، على اهلجرة من سبأ، وإن هذا كان من أس
 وادعة وحيمد وخزام وعتيك وغريهم بعمان، واخلزرج بيثرب من أرض احلجاز، وحلقت خزاعة مبكة، وما حواليها من أرض امة، وحلقت

وحلقت ماسخة وميدعان وهلب وغامد ويشكر وبارق وغريهم بالشراة وحلق مالك بن عثمان بن أوس بالعراق، وحلقت جفنة وآل حمرق بن 
لعراق من بين فهم، وقد كان لألزد ملك بالشام من بين جفنة، وملك يثرب يف األوس واخلزرج، وملك با. عمرو بن عامر وقضاعة بالشام
 هجرية قدم صرد بن عبد اهللا األزدي يف 9ويف سنة .  أيضاً من اليمن وكان هلم ملك باحلرية يف آل املنذروهممث خرجت خلم وطيء من شعب

مره أن وفد من األزد، فأسلم وحسن إسالمه، فأقره عليه الصالة والسالم على من أسلم من قومه، وأمره ان جياهد مبن أسلم من قومه، وا
وملا دخل وفد األزد على النيب صلى اهللا عليه وسلم . جياهد مبن أسلم أهل الشرك، فخرج صرد يسري بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   :كلموه، فأعجبه ما رأى من مسعتهم وزيهم، فقال

   :من أنتم؟ قالوا

   :مؤمنون، فتبسم عليه الصالة والسالم، وقال

   :قيقة قولكم وإميانكم؟ قالواإن لكل قول حقيقة فما ح

مخس عشرة خصلة مخس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن ا، ومخس أمرتنا أن نعمل ا، ومخس ختلفنا ا يف اجلاهلية، فنحن عليها إال أن تكره 
   :منها شيئاً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما اخلمس اليت أمرتكم أن تعملوا ا؟ قالوا

   :أمرتنا أن نقول

   :قال. ال إله إال اهللا، ونقيم الصالة، ونؤيت الزكاة، ونصوم رمضان، وحنج البيت إن استطعنا إليه سبيالً

   :وما اخلمس اليت ختلقتم ا يف اجلاهلية؟ قالوا

   :لى اهللا عليه وسلمفقال ص. الشكر عند الرخاء، والصرب عند البالء، والرضا مبر القضاء، والصدق يف مواطن اللقاء، وترك الشماتة باألعداء

   :حكماء علماء، كادوا من فقهم أن يكونوا انبياء، مث قال

وأنا أزيدكم مخساً فتتم لك عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون، فال جتمعوا ماال تأكلون، وال تبنوا ما ال تسكنون، وال تنافسوا يف شيء 
تعرضون، وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون وفيه ختلدون، فانصرفوا وقد حفظوا أنتم عنه غداًَ زائلون، واتقوا اهللا الذي إليه ترجعون وعليه 

 11وبعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وارتداد كثري من العرب، بعث عثمان بن أيب العاص سنة . وصيته صلى اهللا عليه وسلم وعملوا ا

وقاتلت األزد حتت لواء عائشة أم املؤمنني .  إىل حظرية االسالم ثانية، ورجعواوهمهجرية إىل شنوءة، وقد جتمعت ا مجاع من األزد، فهزم
 هجرية بني علي 37واستعرت نار احلرب سنة .  أزديا1350ًوقيل قتل منهم .  أزدي2000 هجرية، فقتل منهم يف وقعة اجلمل 36سنة 

   :ومعاوية، فانقسمت األزد قسمني

 الزبري، وحاربوا مع عماله يف كثري من الوقعات احلربية وقوي شأن األزد بسيادة املهلب وقد بايعوا ابن. فريق مع علي، وفريق مع معاوية
 هجرية بريد طخار ستان املقاتلة الترك، فصري األزد يف ميمنة جيشه، فقاتلوا حتت 112وخرج اجلنيد بن عبد الرمحن سنة . األزدي وأسرته
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 هجرية غزا اسد ين عبد اهللا اخلتل 119د، فقتل يف هذه املعركة رجال من األزد ويف عام رايتهم قتال األبطال حىت التجأ اجلنيد إىل راية األز
   :عبادم. الترك، وقد قاتلت األزد يف هذه الغزوة خري قتال

ها بين كانت األزد أيام اجلاهلية من أهم عباد مناة وذي اخللفة وعائم، وبأجر كان ألزد ومن جاورهم من طيء، وعبدوا السعيدة وكان سدنت
   . هجرية9عجالن ومكان موضعها بأحد، مث اعتنقوا االسالم سنة 

  أزدة

   .فخذ من خلم، ينتسب إىل أزدة بن حجر بن جزيلة بن خلم

  األزرق

  حي من جاشم، من العماليق من العرب العاربة،

   :وهم 

   .بنو جاشم بن عمليق، كانت منازهلم احلجاز

  أزنم بن جشم

   . بن جشم بن احلارث بن كعب بن زيد بن مناة بن متيمبطن من بين متيم، بنو أزمن

  أزنم بن عبيد

   .بطن من بين يربوع، وهم بنو أزمن بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع، من العدنانية

  األساعدة

   .عشرية من الطليحة من الروقة من قبيلة عتيبة

    

  األسالمة

ون أم من بين كنانة، ومل يؤيدوا ادعائهم هذا بربهان، ومنازهلم بوادي الشتا، من عشائر منطقة البلقاء من اجلرومية، من قبيلة عباد، ويدع
   . نسمة150وعددهم يقارب 

  أسامة

   .فخذ يعرف بأيب أسامة يقيم بصنعاء ينبع من قرى خربة السوداء وفرس الصغرية وجديدة الفرس وجندلية الصغرية وجندلية الكبرية

  أسامة
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  بن زهير

   .بن زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزىبطن ينتسب إىل أسامة 

  أسامة بن لؤي

بطن من العدنانية ينتسب إىل أسامة بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد 
   .بن عدنان

  أسامة بن نصر

  بطن من أسد ابن خزمية،

   :وهم 

   . احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزميةبنو أسامة بن نصر ين قعني بن

  األساورة

   .بطن من احلميديني من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية كانت مساكنهم مع جذام باجلوف من الشرقية بالديار املصرية

  األساورة

   .بطن من بين مالك، من جهينة باحلجاز

  األساور

   .بطن من متيم

  األسبع

   :رة منقضاعة، وتتفرع إىل بطون هيقبيلة من كلب بن وب

   .ثعلب، فهد، دب، السيد، السرحان، وبرك

  األسبعة

وقد .  من العشائر اليت تعىن باإلبل واخليل والغنم، كما أا مشهورة بالشجاعة والفروسيةوهي.  بيت4000من عشائر عدة، تعد حنو 
 الديار الشامية، مث انقسمت إىل قسمني مستقلني يتصرف كل منهما تصرفاً نزحت هذه العشرية من مشايل احلجاز يف أوائل القرن الثالث عشر

   : بيت، ويقال1500ومها األسبعة األعبدة واألسبعة البطنيات، ويقال ألسبعة البطينات فيعدون . منفرداً عن الثاين ولكل منهما رئيس خاص
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 البطينات قسموتن. سلمية، ويف الشتاء القعرة داخل احلدود العراقية شاة، ويرتلون يف القيظ مشايل قضاء 30000 بعري و 2500إم ميلكون 
   :فقد ثيل. وأما األسبعة األعبدة. إىل فريقتني متساويتني تقريباً مها القمصة والرسالن، ولكل منهما فصائل عديدة

وتنقسم األعبدة إىل .  سالحاً وفرياً ال ميلكون أرضني بل حماربون ميلكونوهم فرساً، 50 بعري و 17000 بيت، ولديهم 2500إن عددهم 
   :الفرق اآلتية

واألعبدة من ذوات النجمة الكبرية البعيدة، فهي تدخل احلدود . املواجية، األمسكة، العبادات، الدوام، البيايعة، األعرفة، الوثرة، والرماح
م دخلت األعبدة ما عدا جزء قليل إىل 1933ويف سنة . يالعراقية حىت وادي حوران، وأما منازهلا يف القيظ ففي مشايل محاة ومشاليها الشرق

   .اجلزيرة، وقيت حول املناخري قرب الرقة

  إسحاق

بطن من بين أيب بكر الصديق، ينتسبون إىل بين طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، كانت مسكتهم ببالد األمشونني من 
   .صعيد مصر

  اإلسحاقيون

  يار،بطن من جعفر الط

   :وهم 

   .بنو اسحاق العرضي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، من العدنانية

  اإلسحاقيون

   .بطن من العلويني، ينتسبون إىل أيب حممد اسحاق املؤمتن بن جعفر الصادق، كان منهم نقباء حلب والشام ومجاعة ببعلبك

  أسد

   .ثري املزارعبطن من عرت، هلم طلعان، وهو واد ك

  أسد بن الحارث

   .من غسان من األزد... فخذ من األزد من القحطانية، وهو أسد بن احلارث بن العتيك بن األسد بن عمران بن عمرو مزبقياء

  أسد بن خزيمة

نها بنو كاهل، بنو وهي ذات بطون كثرية، م. قبيلة عظيمة من العدنانية، تنتسب إىل أسد بن خزمية بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار
غنم بن دودان بن أسد، بنو ثعلبة بن داودان بن اسد، بنو عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، ويف بين أسد بطون يطول 

   .ذكرها
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  منازلهم

 على أجأ وسلمى، وجاؤوا وهمكانت بالدهم فيما يلى الكرخ من أرض جند، ويف جماورة طيء كانت لبين أسد، فلما خرجوا من اليمن غلب
 19أو اصطلحوا، وجتاوروا لبين أسد، مث تفرقوا من بالد احلجاز على األقطار وذلك بعد االسالم، فرتلوا العراق، وسكنوا الكوفة منذ سنة 

   :ومن جباهلم. من بالدهم الشركة شرق، جفاف، الطري والعوالية.  هجرية588هجرية وملكوا احللة وجهاا حىت سنة 

   :ومن أوديتهم. ني، القنان قصاصفرقبس، توز بين أسد حمياة، أبان األسود، العبد، احل

  ومن مياهم. الجرير، ذو أراط ذو أخثال، ذو أرط، خو، الرمث، منعج

رة ملحوب، جرمث، الترمس حزبز صفية، البعوضة، اخلوة الذنبة، الرجيعة، روضة احلزم الزوراء، اخليماء، بناتة، الثعلبية، أبرق، العزاف، دا
   :وهناك طائفة من اجلبال واألودية واملياه ارجح أا لبين اسد بن خزمية. اللديد، الكهفة، العسيلة، ثالثان

   :فمن بالدهم

   :ومن جباهلم. مسرياء، ظالمة، زبد، ناجية، وأثال

   :ومن أوديتهم. البنان، التني، رقد، وقتة البقا

   :ومن مياهم. زمهان، وإرمام

   :تارخيهم. ربة، السليع، مر، الشبكة، ليينة، عرف، الغمر، شراف، والشباكفرتاح، العق

تعد قبيلة أسد بن خزمية من القبائل احلربية، اليت سجل هلا التاريخ كثرياً من احلروب والغزوات يف اجلاهلية واالسالم، فقد حاربوا يف اجلاهلية 
   :القبائل اآلتية

وأما تارخيهم يف االسالم، فيبدأ بقدوم . ومن ايامهم خو، يوم النسار، ويوم حجر. عبس، وغسانطيء، عامر بن صعصعة، جشم بن معاوية، 
   : هجرية، وهو مؤلف من عشرة رهط، فقال متكلمهم9وفدهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة 

. بعثاً، وقد ارتدت عامة بين أسد عن االسالميا رسول اهللا إنا نشهد أن اهللا وحده ال شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك ومل تبعث إلينا 

 14مث قاتلت بنو أسد مع سعد بن ايب وقاص يف العراق، فقاتلت يف وقعة القادسية سنة . ومن اشهر أيامهم يف حروب الردة يوم بزاخة

 387ويف سنة . ي بن أيب طالب هجرية احلسني بن عل61مث قاتلوا مع عبيد اهللا بن زياد سنة . هجرية وأصيب منهم يف يوم أرماث مخسمائة

 هجرية 558ويف عام . هجرية خرج أبو احلسن علي بن مزيد يف قومه بين أسد ونقض طاعة اء الدولة، فبعث إليه العساكر فهرب أمامهم
   :عبادم. أمر اخلليفة املستنجد باهللا، باهالك بين أسد اهل حللة املزيدية ملا ظهر من فسادهم

   .كان يعبدون عطارد

  أسد بن دودان

   .بطن من بين أسد ابن خزمية، من العدنانية

  أسد بن ربيعة
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  بطن من العدنانية

   :وهم 

   .منهم عرتة بن أسد، جديلة ابن أسد، وعمرية بن أسد. بنو أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان

  أسد بن شريك

  بطن من األزد من القحطانية،

   :وهم 

و بن مالك بن فهم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن ابن عبد بنو أسد شريك بن مالك بن عمر
   :ت هلم خطة يف البصرة، يقال هلاكان. اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

   .خطة بين أسد، وليس بالبصرة خطة لبين أسد بن خزمية

  أسد بن عبد العزى

   :وبنو أسد هؤالء يقولون. لعزى بن قصي بن كالب من العدنانية بنو أسد بن عبد اوهممن قبائل قريش، 

   .إن العزى صنمهم

  أسد بن عبد مناة

  بطن من مذحبج، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو أسد بن عبد مناة بن عائذ اهللا بن سعد العشيزة

  أسد بن عمران

  بطن من األزد، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .رو مزبقياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بت امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن األزدبنو اسد بن عمران بن عم

  أسد بن مر

  بطن من مذحج، من القحطانية،

   :وهم 

   .بن مر بن صداء

  أسد بن مسيلة
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   .بطن من مذحج من القحطانية وهم بنو أسد بن عامر بن عمرو

  اسد بن وبرة

   . القحطانية، وهم بنو وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، منهم تنوخبطن من قضاعة، من

  أسعد

   .بطن عظيم من األزد، من القحطانية

  أسعد

   .وهلم يسار وعدد بالكوفة. بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية، من مواليهم آل زرارة بن أعني

  األسعد

   .تمن العشائر املسيحية، مقرها أذرعا

  أسقع

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو أسقع وهو مالك بن عامر بن منري بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  إسالم

   .عشرية تعرف بولد اسالم، من قبيلة املنجحة، تقع ديارها على سواحل البحر بني الربك والشقيق

    

  أسلم

   .جذام، من القحطانية، كانت منازهلم بالد غزة، وقد اختلطوا مع جزمية جرم من طيءحي من 

  األسلم

   :من مشرمتتد منازله من جبل سلمى إىل القصيم، وتنتهي يف البشوك وجراب وفيه األفخاذ اآلتيةبطن 

   .، الوجعانآل طوالة، آل فردة، آل شحيم احلريار، السكوت، آل جحيش، الوهب، اهليض، الكثفة، السليط
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  أسلم

   .من قبائل عسري

  أسلم

   .أبو قبيلة من مراد

  أسلم بن أفصى

  بطن من خزاعة

   :وهم 

   .من قراهم وبرة وهي قرية ذات خنيل من أعراض املدينة. بنو أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، من القحطانية

  أسلم بن الحافي

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .م احلايف بن قضاعةبنو أسل

  أسلم بن ربيعة

   .بطن من سعد بن محري، من القحطانية

  األسلوم

   .بطون يف اليمن

  أسما

  .طن من طيء، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو كندي ومسروق ابين حارثة بن الم بن عمرو بن طريف

  اسماعيل

  فخذ من العدنانية
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   :وهم 

   .ممن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاش

  اسماعيل

   .فخذ من املعني من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة

  اإلسماعيل

   .فرقة من عشرية النبيط، من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن

  اسماعيل بن عبد اهللا

  بطن من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو امساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد املطلب بن هاشم

  مرأس

   .بطن من بين عمرو بن حنظلة، من مياهم الصالصل

  أسودان

   .أبو قبيلة، وهو نبهان

  أسيد بن عمرو

  من أشراف بين متيم، من العدنانية،

   :وهم 

ومن مياههم . من بالدهم الصريف جفاف. بنو أسيد بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
   .يق، ودوارالشق

  أسير

  بطن من بين مالك بن سويد، من جذام،

   :وهم 

   .كانت مساكنهم باجلوف من الشرقية يف الديار املصرية. بنو أسري بن عبيد بن مالك بن سويد
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  أسآءة

   .بطن من كهالن، من القحطانية

  األشاجعة

   :هافرق وعشرية من احمللف من مسلم بن عرتة أكرب القبائل العربية يف وقتنا احلاضر،

ويقيظ األشاجعة يف حوران، وخاصة يف غريب درعا، فإذا قضوا على .  خيمة450البالعيص، املهيوب، البدور، اخلليقات، املعجل ويعدون 
اعي والغزالنية واهليجانة، وأما النجمة فيلتحقون بالروالة بنفس املر. مراعي هذه األحناء، انتقلوا إىل املرج بقضاء دوما حول قرى تل مسكن

واملناهل يف احلماد حول جبل عرتة، والغنامة منهم يبلغون حرة الراجل ووادي السرحان وال يتورعون عن شن الغارات على عشائر جبل 
   .الدروز اليت تنجع تلك األماكن أيضاً

  األشاقر

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد بنو أشقر، وامسه سعد بن عايد بن مالك بن فهم بن غنم بن 
   .اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  األشباء

   .قوم من عرب اجلنوب كانوا يسكنون خمالف شبوة

  أشتوة

   .بطن من بين راشد من خلم، من القحطانية، كانت ديارهم من ترعة الشريف إىل معصرة بوشي

  أشتية

   .ة الذين نزحوا من بين غازي البلقاء، ونزلوا يف سلفيتفرع من احلواتر

  أشجع

  قبيلة من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

ت منازهلم بضواحي املدينة وكان كان. بنو اشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
   :من مراكزهم. نوا يظعنون مع عرب املعقل، جبهات سحلماسة، وكان هلم عدد وذكرباملغرب األقصى منهم حي عظيم، كا
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ومن . وأما تارخيهم فكانوا حلفاء للخزرج، وقد دعوهم إىل نصرم يف يوم بعاث، فأجابوهم. الثاميلة، واملروراة، والصهباء، وخبيت، واجلر
وقد قاتلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة حنني، وعددهم . صوروقعام احلربية وقعة كانت يف اجلر، بينهم وبني سليم بن من

ألف وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بين عبد اهللا موايل دون الناس واهللا ورسوله 
   .ويف أيام الردة رجعت عامة أشجعع عن دينهم. موالهم

  واشجع بن عمر

   .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية

  األشد

   .بطن

    

  األشراف

   :ينسب إليهم عدد كبري من القبائل، من سكان املدن واألمصار، أما يف احلجاز، فيمكن تقسيم األشراف إىل قسمني

  بقايا قريش، وساللة السبطني احلسن واحلسني، فمن الفروع االتية الشبيون،

   :وهم 

   : غري قريش الثقفية، وأما القسم الثاين فيقالوهميش يف مىن وأطرافها، ويف أطراف الطائف، سدنة البيت، وقر

   . عشرية21إن يف احلجاز 

  أشراف الجوف

   . نسمة500من قبائل اليمن، مساكنها اجلهات الشرقية الشمالية من مأرب، وعددهم 

  أشرس بن ثور

  بطن من القحطانية،

   :وهم 

   بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ، بنو أشرس بن ثور بن غفري

  األشروع

   .من قبائل ذي الكالع، من محري، من القحطانية

  األشعث
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  فخذ من بين زريق، من ثعلبة، من طيء، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

كانت منازهلم بأرض مصر، وما جياورها من . ل بن عمرو بن الغوث بن كيءبنو األشعث بن زريق بن عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثع
   .بالد الشام

  األشعر

  من قبائل كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

  وولد األشعر. بنو األشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ين كهالن بن سبأ

ومن . وكانت ديارهم من حدود بين جميد بأرض الشقاقف إىل حيس فزبيد. ااجلماهر، األنعم، األرغم، األدغم، جدة، عبد مشس، وعبد الثري
   :وقدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم. بلدام القحمة، واحلصيب

 11صلى اهللا عليه وسلم سنة وكانوا ألول منتقص بعد انتقال النيب . نعم احلي، واألشعرون ال يفرون يف قتال وال يفلون هم مين وأنا منهم

   .هجرية مع معاوية بن أيب سفيان، جيش علي بن أيب طالب37وقاتلوا سنة . هجرية امة فقاتلهم أبو بكر الصديق فازموا

  األشعل

   .بطن من الصواوية من املناعني من احلجايا ببادية شرقي األردن

  االشعيطات

   . أحد أقضية دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة من العقيدات بناحية الصاحلية بأيب كمال

  األشكل

   .بطن من العرب كانت مساكنهم بيت حجر بوادي سرور من اليمن

  األشوخ

   .فرقة من املشارفة إحدى عشائر حمافظة محاة

  أشوع بن أيفع

   .بطن من كهالن، من القحطانية

  أشتيم
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   .قبيلة

  األصابح

   شبه جزيرة العرب،من القبائل القحطانية جبنويب

   :وهم 

ولد أصبح بن عمرو بن احلارث بن أصبح بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن سدد بن زرعة وهو محري 
   .وكان قوم منهم يسكنون أبني. األصغر

  األصابعة

   .بطن من بين يزيد الذين كانوا مشاركني ألوالد أمحد، غريب قابس، وطرابلس

  اراصب

   .بطن من غسان

  إصبع

 ميالً من الشرق 30 ميالً من الشمال إىل اجلنوب، و20 ميالً مشايل حمايل، وطوهلا 15فرقة من قبيلة أهل بارق، اليت تقع ديارها على مسافة 
   .إىل الغرب

  أصبى

   .بطن من كهالن، من القحطانية

  األصرار

   .من قبائل اليمن

  أصرم

   .اة بن متيمقبيلة من بين سعد بن زيد بن من

  األصم

قبيلة من العدنانية، تنتسب إىل عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
   .بن قيس بن عيالن
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  أصمع

   .من قبائل بين سعد بن قيس، من غطفان

  األصيد بن سلمان

   فخذ

  األضابطة

   .منازهلم يف منطقة الفيوم. ن إىل بين كالبمن قبائل مصر العربية ينتسبو

  األضبط بن كالب

بطن من بين كالب، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم بنو األضبط بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن 
هلم اجلناح، ومن مياههم الذؤيبان من ديارهم دارة غبري بنجد، ومن جبا. هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

   .والسخرية

  أضجم

  وقيل. قبيلة من العرب

   .قبيلة يف ربيعة معروفة

  األضمور

   .بطن من رعني

  األطاولة

   .ويقيمون يف مديرية أسيوط. من قبائل مصر العربية ينتسبون إىل عرب احلجاز

  األطرش

، أصلها عشرية واحدة، وجدها األول عبد الغفار من ساللة الشيخ علي عشائر درزية جببل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية
   : اآلتيةفرقوتنقسم إىل ال. العكس، حاكم اجلبل األعلى من أعمال حلب

   .جنم، محود، عبد اهللا، العقال، احلليب، زيدان

  األطنويون
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   .هم علويو أطنة، وطرسوس، ومرسني، ويتألفون من عدة عشائر

    

  األعاجيب

   . نسمة3000ئر الديوانية بالعراق، منازهلا الرميثة، ويبلغ عدد نفوسها من عشا

  األعبدة

   .من عشائر قرية دير أبو سعيد الصغرية بناحية الكورة التابعة ملنطقة عجلون

  األعجام

   : ثالثفرقعشرية تتبع املعايطة إحدى عشائر الكرك الكربى، وتتألف من 

   .الشمالية، املهادين، واملدادحة

  جبأع

   .بطن من جرم بن ربان، من قضاعة

  أعجب

   .بطن من سعد بن ثعلبة بن ذبيان، من قيس بن عيالن، من العدنانية

  األعجم بن سعد

   .بطن من السكون، من القحطانية

  األعرج بن كعب

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

من قراهم اهلدار، . اس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو األعرج بن معب بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الي
   .ويشاركهم فيها بنو ذهل بنو الدول، ومن مياههم رداع

  األعرفة

   :ة من األسبعة، من عبيد من بشر من عرتة وفيها فخذانفرق
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   .سلمان وحواس

  األعصاب

   .فرع من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هديل اليمن

  أعصر بن سعد

   : قيس ابن عيالن، من العدنانية، غلب عليهم اسم أبيهم، فقيل هلمحي من

  أعصر،

   :وهم 

   .هجرية51وكانوا مع زياد ضد حجر سنة . بنو أعصر وامسه منبه بن سعد بن قيس بن عيالن

  أعمر

   .من عشائر وادي الشعري، نزل جدهم الشيخ ابراهيم احملمد يف نابلس، وعرفت ذرينه بآل العنبتاوي

  راألعمو

   .من قبائل النواحي التسع احملمية جنويب شبه جزيرة العرب

  األعنة

فرع من اجلبالن، من علوة، من مطري، اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليح الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان وبين 
   .خالد جنوباً

  األعور

ن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن بطن من العدنانية، من معاوية بن كالب بن ربيعة ب
   .قيس بن عيالن

  أعور بن تداول

  فخذ بن كهالن،

   :وهم 

   .بنو اعور بن تدول بن حبتر بن عتود بن عنيز بن سالمان
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  أعيا

   .من قبائل أسد بن خزمية، من العدنانية

  أعيا بن طريف

أعيا بن طريف ابن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خرمية بن مدركة بن الياس بن بطن من العدنانية، وهم بنو 
   .مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  األعيدة

   .فرقة من الربيالت، من العقيالت، من بين عطية إحدى عشائر بادية الشام شرقي األردن

  األعير

   .ت، من عبيد، من عرتةفرع من احلبالن، من اجلبل، من العمارا

  األغاوات

وقد خرج منهم فرع إىل قرية . ويقضون الصيف يف وادي الكرك. من عشائر الكرك بشرقي األردن تتبع املعايطة، ويقطنون قرية السمرة
   . 60 ونفوسهم املسلحني 25عدد بيوم . البارحة بعجلون ويعرفون فيها ببين هاين

  األغر

  ن القحطانية،بطن من اخلزرج،من األزد، م

   :وهم 

   .بنو األغر بن معاوية بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج

  األغرة

   .فرقة من اجلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  األغلب

  قوم قطنوا افريقية، من متيم،

   :وهم 

ل بن خفاجة بن عبد اهللا بن عباد، منهم بنو زيادة بن حممد بن األغلب بن ابراهيم بن بنو األغلب بن سامل بن سوارة بن ابراهيم بن عقا
   .األغلب
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  األفاضلة

، 20000، وأغنامهم ب1000يقدر عدد خيامهم ب. بنو شعبان، إحدى عشائر الرقة، أحد أقضية دير الزور باجلمهورية السوريةبطن 
   :من أفخاذهم. تعلقاً بالزراعة، فقد خطوا خطوات واسعة حنو احلضارة والقرارويعتربون من أكثر العشائر حتضراً و. 200وإبلهم ب

   .الشبل، الظاهر، والغامن

  أفتان

   .عشرية من البطون، من الظفري الذين يرتلون يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة الواقعة بني جند والعراق، ويف أطرافها

  أفتل بن أنمار

  انظر

   .خثعم بن أمنار

  فرعاأل

   .بطن من محري، من القحطانية

  أفرك

   .بطن من بين جبيلة، من كهالن، من القحطانية

  أفرن

   .بطن من حضر موت، من محري من القحطانية

  األفروع

  بطن من محري، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو األفرع بن اهلميسع بن محري

  األفرز

   .قبيلة من العرب

  أفصى بن حارثة
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  زد، من القحطانية،بطن من خزاعة، من األ

   :وهم 

   .بنو اقصى بن حارثة بن مزيقياء

  أفصى بن دعمي

   .بطن من العدنانية، وهو أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان

  أفصى بن سعد

   .بطن من جزام من القطانية

    

  أفصى بن نذير

  بطن من حبيلة،

   :وهم 

   . قسر بن عبقر بن أمنار بن أراشبنو أفصى بن نذير بن

  األفكل

   .أبو بطن من العرب

  أفكة بن الهنو

   .فخذ من األزد، من القحطانية، وهم بنو أفكة بن اهلنو بن األزد

  األفهاد

   .فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف

  األقدور

   .نويب شبه جزيرة العربقوم من احلواشب، يسكنون الثعلب إحدى قرى حلج جب

  األقرع

  فخذ من خفاجة، من قيس من عيالن، من العدنانية، 



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  38  

  أقيان بن زرعة

   .ينسب إليهم خمالف اقيان. بطن من سبأ، من القحطانية، وهم بنو أقيان بن زرعة بن سبأ

  أقيش بن عبد كعب

  بطن من طاخبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .ن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طاخبةبنو أقيش بن كعب بن عوف بن احلارث ب

  أقيشر

   .بطن من عكل، من مياههم معاذ فوق قرن ظيب والسعدية

  األكابر

   .أحياء بن بكر بن وائل، من العدنانية، وهم شيبان، وعامر، وطلحة من بين متيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل

  األكرع

 12000عة للواء الديوانية بالعراق وتنتسب إىل مشر وتتألف من البونابل، آل حممد، آل شبانة، واهل ااوير، وتبلغ نفوسها عشائر تاب

وتزرع أكثر الزروع الشتوية، وقد عرفت هذه العشائر باجلرأة وهلا مواقف مشرفة يف الثورة . ومسكنها اليوم الدغارة والديوانية. نسمة
   . العامة األوىلالعراقية بعد احلرب

  أكفر

   .بطن من القحطانية

  آكل المرار

  بطن من كندة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو آكل املرار، وامسه حجر بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن كندة، كان منهم ملوك كندة، ومنازهلم وشرف

  أكلب

   . نسمة، وتقطن شرقي وادي بيشة5000من قبائل عسري اجلبلية، تعد 
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  بأكل

   .بطن من زهران بن كعب، منهم بنو غراب

  أكلب بن ربيعة

  بطن من ربيعة الفرس، من العدنانية

   :وهم 

   .بنو ألكلب بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان

  أكلب بن عفير

  بطن من خشعم القحطانية،

   :وهم 

   .بت بن مالك بن زيد بن كهالنبنو أكلب بن عفري بن خلف بن خشعم بن أمنار بن أراش بن عمرو بن لغوث بن ن

  األكلوب

   .من قبائل احلجاز، مساكنها شرقي الطايف إىل اجلنوب

  األكيليون

   .بطن من بين آل ربيعة بن سعد األكرب بن خوالن

  ألمعع بن عمرو

  بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو أملع بن عمرو بن عدي بن مزبقياء

  الهان بن زيد

   .ينسب إليهم خمالف أهلان، وهو خمالف واسع فيه قرى كثرية. ن كهالن، من القحطانيةبطن م

  ألوذ

   .بطن من سعد العشرية، من كهالن، من القحطانية
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  الياس بن مضر

   .ينقسم إىل ثالثة أفخاذ مدركة، طاخبة، وقمعة. بطن من العدنانية، وهم بنو الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  ن عوفأليهة ب

   .بطن من النخع، وهم بنو أهلة بن عوف بن النخع

  االمارة

   .تقيم حتت اخليام، ويزرعون يف منطقتهم وال يربحوا ع البادية. من قبائل بغداد النصف متحضرة

  أمامة

   .بطن من جذام

  أمامة

   .بطن من باهلة بن أعصر، كانوا سدنة ذي اخللصة

  أمامة

  نية،بطن من ذهل بن شيبان، من العدنا

   :وهم 

   .بنو قيس وحارثة ابين عمرو املزدلف بن أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان

  األمامية

   : عديدة أمههافرقوتتألف من . عشرية تتبع املعايطة إحدى عشائر الكرك الكبرية بشرقي األردن

   .األغاوات، الطنشات، البشابشة، اجلالمدة، العبيسات، الشرفا، العالويا، والعبيد

  أمان

   .ن، من خلم، من القحطانيةبط

  أمة

   .من بطن من بين نصر بن معاوية
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  أمة بن بجالة

   .بطن من ذبيان، من العدنانية

  أمر جيعية

   .بطن من األصايح، يسكنون أمر جاع ومجاعة منهم يف قرية الشظيف من قرى حلج جبنويب شبه اجلزيرة العرب

  امرؤ القيس

  .بطن من كندة، من كهالن، ممن القحطانية

   :وهم 

بنو امرئ القيس، من ولد مرتع ن معاوية ن ثور وهو كندة بن عفري بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
   .كهالن بن سبأ

  امرؤ القيس بن بهثة

  بطن من سليم، من العدنانية،

   :وهم 

   . بن عيالنبنو امرئ القيس بن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس

  امرؤ القيس بن زيد

   .بطن من عبد األشهل

    

  امرؤ القيس بن زيد مناة

  من قبائل متيم، من العدنانية، ذات عدد ومدد،

   :وهم 

ت مساكنهم كانوتتفرع إىل ثالث عشائر . بنو امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن عدنان
   :ومن مياههم. ومن قراهم مرأة، اهلزمي، إبط. امةباليم

   .هرة وقميع

  امرؤ القيس بن عوف

  بطن من كلب،
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   :وهم 

   .بنو امرئ القيس بن عوف بن عامر بن عوف بن عامر

  امرؤ القيس بن مالك

  قبيلة من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

ن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بنو امرئ القيس بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزبقاء ب
   .بن مازن بن غسان

  االمري

   .بطن من مهرة، من قضاعة، من القحطانية

  األمسكة

   .والنوابغةفرقة من األسبعة، من عبيد، من بشر، من عرتة أشهر قبائل العرب يف هذا العصر، وفيها من األفخاذ اهل، املسيب، والويكان، 

  إملحي

   .فرع من زبيد إحدى فروع قبيلة حرب املنفصلة عنها وديارهم مشايل القنفذة

  األملوك بن وائل

   .بطن من محري، من القحطانية

  أمهيتي

   .قوم يسكنون طهرور إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  أمية بن عبد شمس

ن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن بطل عظيم من قريش، من العدنانية، وهم بنو أمية ب
   .فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ندلس، وغريها، وعدد ملقريزي كانت مساكنهم يف احلجاز مث تفرقوا بعد انتشار االسالم يف البالد، فسكنوا الشام، ومصر، واأل: مساكنهم
فمنهم بين أمية ولد أبان بن عثمان بن عفان، وولد خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، وبنو مسلمة بن : الفرق اليت كانت مبصر، فقال

  .عبد امللك بن مروان، وبنو حبيب بن الوليد بن عبد امللك بن مروان، ومنهم املروانية أوالد مروانن بن احلكم
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كان أمية رأس هذا الشعب سيداً من سادات قريش يف اجلاهلية، يعادل يف الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف، وكانا : ارخيهمت
يتنافسان رياسة قريش، وكان أمية رجالً تاجراً كثسر املال، أعقب كثرياً من املال واألوالد، وذلك من أكرب أسباب السيادة بعد شرف 

ومن ابرز شخصيات بين أمية ابو سفيان بن حرب بن أمية كان زعيماً من زعماء قريش يف احلرب والسلم . ني لثقيفالنسب، وكانوا حمالف
وحضر بعض الوقعات االسالمية اليت شنت ضد . وقد قاوم دعوة االسالم وحارب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أسلم وحسن إسالمه

لفاء الراشدين، شب على األخالق الفاضلة والسرية احلسنة مث أسلم على يد أيب بكر وهاجر ومن أبرزها عثمان بن عفان ثالث اخل. األعداء
إىل احلبشة مع زوجته رقية بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث هاجر اهلجرة الثانية إىل املدينة، وحضر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كل 

وك اليد الطوىل فقد أنفق ماالً كثرياً، واشترى بئر رومة مباله، مث تصدق ا على مشاهده إال بدراً، وكانت له يف جيش العسرة إىل تب
  .املسلمني

    

وكن كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أليب بكر مث لعمر كاتباً أميناً يستشار 
 هجرية، ومل تنقطع الغزوات يف عهده فقد غزت أزربيجان وخراسان وإرمينية 23ي احلجة سنة يف مهام األمور، مث بويع باخلالفة يف ذ

ويف عهده ظهرت العصبية األموية بأجلى مظاهرها، فقد احناز اخلليفة الثالث إىل اقاربه وعشريته، .. وإفريقية وعمورية والقسطنطينية، وقربص
بين أمية، فوالها الواليات الكربى، وأثرت يف سياسة الدولة، وقادها أمثال معاوية بن أيب فأعطاهم العطيات الوافرة، واعتمد على مجاعة من 

 هجرية، 35سفيان ومروان بن احلكم وعمرو بن العاص وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، وكان ذلك من األسباب اليت دعت إىل مقتله سنة 
ومن ابرزها معاوية . ثمان، وملا بويع علي بن أيب طالب ختلفت بنو أمية عن بيعتهوأعانت بنو أمية عائشة وطلحة والزبري يف مطالبتهم بدم ع

بن ايب سفيان بن حرب بن أمية، فقد كان عاقالً يف دنياه، عاملاً، حليماً، ملكاً قوياً، جيد السياسة، حسن التدبري، فصيحاً بليغاً، حيلم يف 
أغلب عليه، وكان كرمياً بازالً للمال، حمباً للرياسة، وذه الصفات العظيمة استطاع موضع احللم، ويشتد يف موضع الشدة إال أن احللم كان 

وملا مات معاوية . هجرية41أن يؤسس الدولة األموية، وأن يبايعه باخلالفة اهل الشام، مث مجيع األئمة االسالمية ما عدا اخلوارج، وذلك سنة 
 خالد بن يزيد ين معاوية ومال ناس إىل مروان بن احلكم فتمت البيعة ملروان فقاد اجلنود الثاين اختلف بنو أمية فيمن يولونه فمال ناس إىل

  .هجرية65وفتح مصر وبايعه أهلها مث عاد إىل دمشق فأقام ا أياماً ومل تطل مدة مروان يف سلطانه فإنه توىف سنة 

 مصعب بن الزبري حىت قتل، واستوىل على العراق وخراسان، ومن أبرزها عبد امللك بن مروان، فقد صفا له الشام، وغزا العراق، وحارب
وبذلك مل يبق خارجاً عن سلطانه، إال احلجاز، فوجه جنداً يقوده احلجاج بن يوسف الثقفي لقتال عبد اهللا بن الزبري، فاستوىل على احلجاز 

ومن أبرزها الوليد بن عبد امللك، فكان . عت عليه الكلمةوقتل عبد اهللا بن الزبري، وصفا األمر لعبد امللك يف مجيع األمصار االسالمية وأمج
مياالً لالصالح والعمارة، فقام باصالح داخلي عظيم، وسري قواداً عظاماً لفتح املعمور، فأخذت أساطيل األمويني متخر البحر قاصدة سيالن، 

أرسل موسى بن نصري عامل الوليد على افريقية طارق بن وخرج قوادهم إىل غزو بالد اهلند وماوراء النهر، ففتحوا فيهما فتوحات عظيمة، و
ومن أبرزها عمر بن عبد العزيز بن مروان، فكان بعيداً عن كربياء . زياد لفتح األندلس ففتح كثرياً من مدا مث أمت موسى بن نصري الفتح

هجرية 132وبقتل مروان بن حممد سنة . حياء الكتاب والسنةامللوك وجربوم، زاهداً متواضعاً، تقياً ورعاً، عادالً حمباً لرعيته، وأقبل على إ
أما الوالية األموية، . الوالية، اإلمارة، واخلالفة: وأما األمويون يف األندلس، فيقسم عهدهم إىل ثالثة عهود. انتهى احلكم األموي يف املشرق

، وانتهت سنة 138، وأما عهد اإلمارة فبدأت سنة 138هجرية، وانتهت بإمارة عبد الرمحن الداخل سنة 93 - 92فقد بدأت بالفتح سنة 
كان عهد اإلمارة األموية خري العهود اليت عرفتها األندلس العربية، فقد . هجرية422هجرية، وانتهت سنة 422هجرية، وانتهت سنة 315

. فكانوا رجاالت الدهاء واحلزم والسياسةكان عهد فاحتته عبد الرمحن الداخل، وواسطته عبد الرمحن األوسط، وخامتته عبد الرمحن الناصر، 
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وأما اخلالفة فقام يف عهد املقتدر العباسي رجل الدولة األموية عبد الرمحن الناصر، وتسمى باسم أمري املؤمنني، فكان أعظم خلفاء بين أمية يف 
دلس يف سائر جهاا، وشام الثالث األندلس، حارب الفرجنة مراراً، وردهم على أعقام واجتث جذور الفنت، حىت استقامت له األن

  .انقرضت دولة بين أمية يف األندلس وصار احلكم مللوك الطوائف

  أمية بن عوف

  بطن من األوس، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو أمية بن عوف بن مالك بن األوس

  أمية بن يزيد

  بطن من األوس، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .يد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن األوسبنو أمية بن يز

  أميم بن الوذ

   :من العرب العاربة البائدة، غلب عليهم اسم ابيهم، فقيلبطن 

  أميم،

   :وهم 

   .بنو أميم بن الوذ بن سام بن نوح

    

  أنبيجان

   :ة من األسلم من الصائح، من مشر الطائية، تتفرع إىل الفروع اآلتيةفرق

   .اجلبارية، اللهيب، اجلذلة، والسلمةاللحالة، اهلدر، 

  أندراة

   .م بأسيوط1883كانت تقيم سنة . من قبائل العرب باململكة املصرية

   .أنس بطن من متيم بن عبد مناة

  أنس
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ة بطن من العدنانية ينسب إىل معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصف
   .بن قيس بن غيالن

  أنس الالت

   .فخذ من القحطانية، وهو أنس الالت بن سعد العشرية بن مالك وهو مذحج

  إنسان

   .من مياههم تصلب بنج. قبيلة منهوزان، من قيس بن عيالن، من العدنانية

  األنشور

   .بطن من عك بن عدنان كانوا يرتلون قبلي تعز على نصف يوم منها

  األنصار

   .واخلزرجانظر األوس 

  األنصفة

   .قبيلة من القحطانية، من املواجية، من األسبعة ببادية الشام

  األنطاكيون

   .من عشائر العلويني يقيمون يف نواحي السويدية، قره موط، احلربية، قصري، وبيالن

  أنعم

   .بطن من مراد، من مذحج، من القحطانية

  أنف الناقة

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

   .من مياههم وسيع. فيهم عدد وشرف. انف الناقة ولسمه جعفر بن قريع بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيمبنو 

  األنقريات
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   .عشرية من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان املصري على النيل الكبري، وينتسبون إىل العابدالب

  أنمار

   . حد جنران وما واالها وما صاقبها من البالدبطن من العرب، كانت منازهلم ما بني حد أرض مضر إىل

  أنمار

   .بطن من احلبطات

  أنمار بن عمرو

  بطن من لكيز بن أفصى، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو أمنار بن عمرو بن ديعة بن لكيز بن افصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار

  األنمر

   .حي

  أنيس

   . بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيالنبطن من معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر

   قبيلة من بلى من قضاعة:أنيف

  إهاب

من بطن وبرة من العدنانية تنتسب إىل إهاب بن وبرة بن األضبط بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور 
   .بن قيس بن عيالن

  إهاب

   .كانوا يقيمون بالبصرة. ن من بين عبد اهللا بن رباحبط

  األهتم

   .بن من متيم من العدنانية كان فيهم رجال معروفون وخطباء
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  أود

حي من سعد العشرية، من كهالن، من القحطانية، وإليهم نسبت خطة بن أود بالكوفة، ومن مواضعهم اجلبابة كانت فيه وقعة بينهم، وبني 
   .األزد

   .اهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانيةأود حي من ب

  أود بن عبد اهللا

   .حي من مهدان، من كهالن، من القحطانية

  األوزاع

   :قبيلة من اليمن، اختلف النسابون فيهم، فقالوا

   :وقالوا. من مهدان، من القحطانيةبطن 

   :وقالوا. من زيد اجلمهوربطن 

  وقالوا. بطون من حمير

   :وقالوا. من ذي الكالع من محريبطن 

دمشق باب  قرية على وهيوقد نزلوا ناحية الشام فسميت الناحية م . نسبتهم يف محري، ولكن عدادهم يف مهدان مسوا بذلك ألم تفرقوا
  . الفراديسباب من جهة 

  األوس

، العظاوين، الشواحظة، الصليخات، قسم من قبيلة بلحارث وفيهم الغورية، العبد اهللا، العلثة الضبعة، الشمسة، متعان، بنو حية البالهدة
   .املذاهبة، اجلياشة، والشدادين

  األوس ين تغلب

  بطن من تغلب بن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

ويعدوم العرب من . بنو األوس بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد ين ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
   :ل منهم وقعت حرب البسوس، وبسبب رجل آخر وقعت حرب ابين بغيضأشأم األحياء بسبب رج

   .ذبيان، وعبس
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  األوس بن حارثة

  بطن عظيم من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

بنو األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزبقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن 
   : أهل عز ومنعة، فيهم أفخاذ، منهاوهمزد األ

. عوف بن مالك بن األوس، بنو ضبيعة، وبنو عمرو بن عوف بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن األوس
  منازلهم

   :تارخيهم. ت منازهلم يثرب املدينةكان

ودية دامت عشرين سنة وكانت هلم فيها أيام  املوطن األصلي لألوس بالد اليمن، فهاجروا إىل يثرب، وعاشوا مع اخلزرج والقبائل اليهكان
ومواطن مل حتفظ، وقد نشبت حروب طويلة بني األوس واخلزرج يف اجلاهلية منها يوم بعاث، ويوم الدرك، ووقعة كانت بينهما يف احلديقة، 

تعاهدوا عليه حلماية النيب صلى اهللا وقد اشتركت األوس يف العهد الذي . ويوم الربيع وكانت األوس حلفاء مزينة، وبين قريظة، وبين النضري
وملا انتقل الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم إىل . عليه وسلم، ذلك العهد الذي مهد العقبات اليت كانت حتول بينه وبني سكناه املدينة

   :ديانتهم. ساعدت األوس على انتخاب أيب بكر الصديق، أن منافسه كان من قبيلة اخلزرج. الرفيق األعلى

كانوا يعبدون يف اجلاهلية مناة، أكرب آهلتهم، وقد حدث قبيل جتديد الديانة الوثنية، أدخله أبو عامر الراهب، وقد يكون هذا التجديد ناشئاً 
عن تأثري التوحيد اليهودي خالل سنني كثرية، وقد قوي شأنه يف األوس، ويف بين عمرو بن عوف، ولكنه مل يستطع الثبات أمام قوة 

   .االسالم

  أوس بن حارثة

   .بطن من طيء، من القحطانية

  األوس بن درما

  فخذ من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو األوس درما، وهو عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء

  أوس بن عمرو

  بطن من طاخبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو أوس بن عمرو بن أد بن طاخبة
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  ينةأوس بن مز

   .بطن يسكن يف ورقان

  أوس اهللا

   :وهيقبائل بن األوس، من األزد، من القحطانية، 

   .خطمة، واقف، أمية، ووائل، وقد حالفت قريظة والنضري

  أوس الالت

  فخذ من مذحج، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنوس أوس الالت بن سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج

  أوس مناة

   .ط بن هنب افصى بن دعمي بن جديلة، من العدنانيةبطن من بين النمر بن قاس

  األوضاح

   :همفرقفرع من آل تومان من الثابت من سنجارة من مشر الطائية، و

   .املصارع، آل حمجم، آل رويان، آل وكيع، واخللوف

  األوقص

   .بطن

  األونسي

   .من عشائر شرقي األردن منازهلا مشايل املوجب

  إياد

   .نيةبطن من األزد، من القحطا

    

  إياد بن نزار



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  50  

  بطن عظيم من العدنانية

   :وهم 

  منازلهم. بنو إياد بن نزار بن مد بن عدنان

منها عني أباغ وما واالها، الرقمتان، ذو شعب، بيضان، الغضىن، جنة، عريان، جائر، حرض، عمري، الغمر وغمرة، غمر ذي كندة، سنداد، 
. ودير اجلماجم دير قرة، تكريت، اجلزيرة، أرض املوصل، احلرجية، أنقرة، املستراد وانقرةكاظم، بارق، اخلورنق وما يليها، دير األعور، 

   :تارخيهم. ومن مياههم لصاف، واللفاظ

ويف أوائل القرن الثالث امليالدي انفردت مضر برياسة احلرم، فاضطرت إياد ألن . كان إلياد شرف من أهل امة، ومرتلة فيهم، وعز ومنعة
عراق، فطعنت إياد من منازهلا، ونزلوا سنداد بناحية سواد الكوفة فأقاموا ا دهراً، مث انتشروا فيما بني سنداد وكاظمة وايل بارق اجر إىل ال

واخلورنق وما يليها، واستطالوا على الفرات حىت خالطوا أرض اجلزيرة، فكان هلم موضع دير األعور ودير اجلماجم ودير قرة، وكثر من بعني 
وقد حاربت إياد . هم حىت صاروا كاليل كثرة، وبقيت هنالك تغري على من يليها من أهل البوادي، وتغزو مع ملوك آل نصر املغازيإباغ من

األعاجم وهزمتهم بشاطئ الفرات العريب، مث غزاهم أنوشروان فقتل منهم ونفاها على أرض العراق، فرتل بعضهم اجلزيرة وأرض املوصل 
   : عن تكريت واملوصل إىل قرية يقال هلاوهمناساً من بكر وائل مع الفرس، فنفكلها، فبعث أنوشروان أ

ودانت إياد . احلرجية، فالتقوا ا، فهزمهم الفرس، وقتلهم، فساروا حىت نزلوا بقرى من أرض الروم، وسار بعضهم إىل محص وأطراف الشام
ن األيهم من غسان وقضاعة وغريهم، وبقايا من بقاياهم، فتفرقوا يف لغسان، وتنصروا، وحلق أكثرهم بالد الروم، فيمن دخلها مع جبلة ب

 هجرية 12وقد حاربوا يف وقعة عني متر يف صفوف الفرس، حتت امرة مهران بن رام كما استعانت الروم م سنة . أجناد الشام ومدائنها
يليهم من مساحل أهل فارس، وقد محوا واغتاظوا واستمدوا وذلك أنه ملا أجتمع املسلمني بالفراص، محيت الروم واغتاظت، واستعانوا مبن 

وخرج الوليد بن عقبة سنة .  هجرية ضد جيش سعد بن يب وقاص16وحاربت إياد مع الروم سنة . وهمتغلب وإياداً والنمر، فأمد
رحتلوا بقيتهم، فاقتحموا أرض هجرية، حىت قدم على بين تغلب وعرب اجلزيرة، فنهض معه مسلمهم وكافرهم، إال إياد بن نزار فإم ا17

م ، قام هرقل عاهل الروم بآخر 638هجرية، 17ويف خالفة عمر بن اخلطاب يف ربيع عام . الروم، فكتب بذلك الوليد إىل عمر بن اخلطاب
دجلة إىل محص، فبدأ حماولة له يف استعادة الشام اليت أخذها املسلمون، فأرسل جيشاً كبرياً كان فيه إياد والقبائل اليت حول الفرات وال

حبصارها، ويف تلك األثناء غزا املسلمون اجلزيرة، وفتحوا تكريت، يساعدهم سراً نصارى العرب باملدينة، وكان بينهم اياد الذين اعتنقوا 
يدافعوا عن وملا علمت قبائل اجلزيرة اليت حتاصر محص، خبرب غزو املسلمني اجلزيرة، ودنو جندهم، تركوا جيش الروم ل. االسالم عندئذ

وطنهم املهدد، وفاوض عرب قنسرين وحلب وغريمها من مدن الشام يف جيش الروم، فهزمهم هؤالء، وركنوا إىل الفرار ورجع من بقي من 
م، وخلف إياد بن غنم أبا 639هجرية 18وملا جاءت سنة . جنود جيش الروم، وفيهم بنو إياد إىل كليكية، فتبعهم املسلمون وأفنوا أغلبهم

ة يف والية محص ومشايل الشام وبالد اجلزيرة، خضعت كل قبائل اجلزيرة، واعتنقت االسالم ماعدا إياد فإم هربوا إىل كبادوكية بآسية عبيد
مث بعث عمر بن اخلطاب رسالً من عنده إىل هرقل، معهم املصاحف، اهللا ملك الروم، أن أعرض هذه املصاحف على من قبلك من . الصغرى

من أسلم منهم فال حتولن بينه وبني اخلروج إلينا، فواهللا لئن مل تفعل ألتبعن كل من كان على دينك يف مجيع بالدنا، فألقتلنه، قومنا العرب، ف
قال ابن وثاب عن أبيه، . فلما قدمت املصاحف عليه هرقل، عورضت باإلجنيل، فوجدوا القرآن يوافق اإلجنيل فأسلموا، ونادى مناد بالصالة

   :قال.  الصفوف ما أرى أطرافها من كثرافجعلت أنظر إىل
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. كان هلم كعبة بسنداد، تدعى كعبة شداد يعبدوا، مث اعتنقوا النصرانية، مث االسالم.  اخلروج مل خيرج منهم إال أربعة منهم أيبكانفلما 

   :معارفهم

   .ة من األمم اخلالية كطسم وجديسكان من إياد خطباء يضرب م املثل، وتعلمت العرب اخلط منهم، وعنهم أتت أخبار كثري

  إياس

   .فرع من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن

  إيام

   .بطن من مهدان، من القحطانية

    

  األيدا

   :قسمنيوينقسمون إىل . قسم من ولد علي، من مسلم، من عرتة، يقيمون يف مشايل احلجاز وغريب جند

   . احلمامدة، واملشطةمشايل وجنويب، فاأليدا الشماليون هم املشادقة،

  أيدعان

   .بطن من الصدف، من القحطانية

  أيدعان بن سعيد

   .بطن من جتيب، من القحطانية، وهو أيدعان بن سعيد بن جتيب

  أيمن

  فخذ من كهالن، من القحطانية، وهو

   .أمين بن تدول بن حبتر بن عتود بن عيني بن سالمان

  األيمنة

   .د، من الفدعان من عبيد، من بشر، من عرتةبطن من ولد سليمان، من كحيل، من ماج

  أيوب



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  52  

   .بطن من صخر، من جذام، كانت مساكنهم بالد الشام

  األيوبنا

فرقة كبرية بقضاء منبج، منفصلة عن األيب شعبان يف قضاء الرقة، ويزعم بعضهم االنتساب إىل عشرية العبيد، اليت كانت اجلزيرة، قبل مدامهة 
   :وأفخاذهم.  حصر فالحون يف قراهم املمتدة يف الفراتوهمف ضفاف الفرات يف شرقي منبج، وقد بلغت منذ قرن ونص. مشر

  .اجلعافرة، األبو أسامة، األبو سلوم، العمر، املكاحلة، واخلطاب
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  الباء باب

  باتيس

   .تقيم يف وادي عمد. من قبائل حضرموت

  باجرى

   .راشدتقيم يف وادي ابن . من قبائل حضرموت، تنسب إىل آل كثري

  الباحوم

   .منهم فريج، وبنو هديش، وفيهم كثرة. قبيلة من الناشرين باليمن

  البادر

   . خيمة20يعد . فرع من أيب مخيس إحدى قبائل حلب

  البادوش

   .بطن من اخلماس، من الكروشيني، من احليوات، ومن زوبعة، من مشر الطائية

  البادي

   .فرقة من الفريج، من الروالة إحدى قبائل الشام

  بارق

  بطن من خزاعة، من بين عمرو مزبقياء، من األزدمن القحطانية،

   :وهم 

   .وقد سكنوا الكوفة. كانوا خلفاء لبين منري. بنو بارق بن عدي بن حارثة بن مزبقياء بن عامر ماء السماء

  ذو بارق

   .بطن من مهدان من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  أهل بارق
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   :قسامربعة أقبيلة تتألف من أ

  .الحميدة، آل موسى بن علي، وآل اصبع، وآل جبالي

   : ميالً من الشرق إىل الغرب، وحييط م من البائل30 ميالً من الشمال إىل اجلنوب، و30 تقع ديارهم على مسافة 

ب، وأكثرهم يسكنون يف القرى بنو شهر من الشرق والشمال، والريش، وآل دريب، وربيعة التهمة من اجلنوب، وربيعة املغاطرة من الغر
   .املنتشرة يف تلك البقاع

  البازي

   .من قبائل عك، كانت تقطن زبيد باليمن

  باسل

  بطن من طاخبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو باسل بن ضبة بن أد بن طاخبة بن لياس ن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  الباشات

   .اآلن يف الفرحانية، التابعة لسامراء أحد أقضية لواء بغدادقسم من آل حممد رؤساء مشر اجلربة، منازهلم 

  الباشان

   .بطن من النعيم، يرتل يف أحناء القصري وغريب ر العاصي باجلمهورية السورية

  باصليب

   .من قبائل حضرموت تقيم يف وادي عمد

  الباعة

   .فرع من بشر، من عرتة يقيم يف بادية محص ومحاة

  باعث

   . بن غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانيةفخذ ممن عبد اهللا
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  باعلوي

   .قوم ينتسبون إىل جدهم أمحد بن عيسى، ويقيمون يف قرية مرمية حبضر موت

  باقل

   .بطن من بين الشرى، من زهران بن كعب، من القحطانية

  باكثير

   .من قبائل حضرموت، كان فيها حمدثون

  الباكير

وهم باألصل عبيد . منازهلم بفلسطني، ويرتل قسم منهم بشرقي األردن. نطقة عجلون بشرقي األردنعشرية تتبع الغزاوية بناحيةالغور مب
   .لألمري الغزاوي

  باألحمر

   :قبيلة تقع ديارها يف وادي صبح إىل مشايل أا على بعد بضعة عشر ميالً منها، وحتيط ا من القبائل

   :قسمني اجلنوب، وربيعة ورفيدة يف الغرب، وتقسم باألمحر إىل باألمسر يف الشمال، وشهران يف الشرق، وبنو مالك يف

   .وأهم فروع البادية آل موسى، وحباثة وبنو ثعلبة. متحضر وبادية

  باألسمر

قبيلة تقع ديارها شرقي حمايل، وبنهم وبينها الريش، وحييط م من الشمال بنو شهر، وممن الشرق شهران، ومن اجلنوب باألمحر، ومن 
   : قسمانوهملريش الغرب ا

   . هجرية1329ضد الشريف سنة. وقد حاربوا مع االدريسي. أهل اجلبال، وأهل التهائم، وهؤالء أكثر عدداً من األولني

  بالخرمر

   .فخذ من بين يوسي، من زهران إحدى قبائل عسرية الكبرية

  بالعبيد

   .يقيمون يف وادي دهر. من قبائل حضر موت

  باليحيا
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   .املراوحة املشهورين باخلوام، من بين سامل، من حربقبيلة حجازية، من 

    

  البان

   .قوم يعرفون بأهل البان، يسكنون احلمراء إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  باهلة

  قبيلة عظيمة من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

  منازلهم. بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر، واسمه منبه بن سعد بن قيس بن عيالن

   :من جباهلم. وا يقطنون باليمامةكان

  ومن مياههم. بدر، أرمام، يذبل، شمام

   :ومن مشاهدهم.  له عوسجةيقالثجر، عكاش، اهلبابيد، احلفري ويف بالدهم معدن للفضة 

   .يوم جبلة

  الباوية

   .ن يعدون من النفافشةويف األصل ممن ربيعة، من الشحمان، كذا ذكر أهل هذه الطائفة، واآل. يعدون من مشرطوقة

  بايعر

  من قبائل عسير، من بطونها

   . نسمة، وتقع مساكنهم مشايل القنفذة6000وعددهم . بنو زيد، بنو حرب، بنو عبس وبنو سهيم

  بتيرة

   .بطن وبترية لقب احلارث ابن مالك بن فهد

  بجاد

   .قسم رئيسي من قبيلة شهرن اكثر القبائل املسريية عدداً وأوسعا دياراً
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  بجاد

   .قبيلة من شيبان

  بجاد

   .قبيلة من مهدان، من القحطانية

  بجاد بن رؤاس

فخذ من هوزان من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهو حباد بن رؤاس بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن 
   .منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  البجارة

   .ية يقضون الصيف يف منطقة السلميةفرع من نعيم محاة بسور

  بجالة

   .ممن قبائل احلجاز، ماكنهم جنويب مكة

  بجالة بن ذهل

  بطن من بين ضبة، ممن طاخبة، من نزار، من العدنانية

   :وهم 

   .بنو جبالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بنأد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

   مازنبجالة بن

  بطن من ذبيان، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو جنالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان

  البجايدة

   .فخذ من السلقة، من اجلبل، من العمارات، من عبيد، من عرتة

  البجايرة
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   .ل والشرقفرع من أوالد سليمان، من عرتة باحلجاز، ومنازهلم بأطراف خيرب من جهة الشما

  بجدل

بطن من بين كلب، من تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف، من قضاعة، كانت رياسة كلب يف االسالم لبين جبدل، ومن عقبهم بنو منقذ 
   .ملوك شيزر بالشام قرب املعرة

   :وهيجبلة بطن من ثة، من العدنانية، نسبوا إىل أمهم 

   قد سكنوا الكوفةو. جبلة بن هناء بن مالك بن مهم األزدري

   .قبيلة من الناشرين يف اليمن كانوا يسكنون الملهجم من أعمال زبيد:البجم

  بجيد بن رؤاس

فخذ من هوزان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وخو جبيد بن رؤاس بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية، بن بكر بن هوزان بن 
   .منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  بجير

   .قبيلة تقيم يف وادي يبه قرب القنفذة

  بحير

   .فخذ من ربيعة بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  بجير بن مرة

   .ائلفخذ من العدنانية، وهو جبري بن مرة بن أذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر بن و

  بجير بن معاوية

   .فخذ من العدنانية، وهو جبري بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن أد بن طاحبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

    

  بجيلة

  بطن عظيم ينتسب إىل أمهم،

   :وهم 

  يتفرعون إلى عدة بطون. بنو أنمار بن أراش بن كهالن، من القحطانية
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   :مواطنهم. و مالك بن عبقر بن أمنار، وبنو أمحس بن الغوث بن أمنار، وعرينةمنهم قسر، وه

ت بالدهم مع إخوم خشم يف سروات اليمن واحلجاز إىل تبالة مث افترقوا أيام الفتح على اآلفاق، كالعراق، والشام، ومل يبق مبواطنهم كان
   : تارخيهم.من جباهلم البثراء ومن أوديتهم عرادات. األصلية إال القليل

ظعنت جبيلة إىل جبال السروات، فرتلوها، فرتلت قسر بن عبقر بن أمنار حقال حلية، وأسامل، وما صاقبها من البالد، وأهلها يومئذ حي من 
   : هلميقالالعاربة األوىل 

لوهم، فغلبوهم على السراة، ونفوهم  عنها، وحلوا مساكنهم منها، مث قاتلوهم، فغلبوا على السراة، ونفوهم عنها، مث قاتوهمبنو ثابر، فأجل
فصارت السراة لبجيلة إىل أعايل التربة، فكانت دارهم جامعة، وأيديهم واحدة، . عنها، مث قاتلوا بعد ذلك خشم أيضاً، فنفوهم عن بالدهم

وعلى أثر هذه . يفنيهمحىت وقعت حرب بني أمحس بن الغوث بن أمنار، وزيد بن الغوث بن أمنار، فقتلت زيد أمحس قتاالً مريعاً كاد 
احلروب افترقت بطون جبيلة، حىت أصبحوا متقطعني يف قبائل العرب، جماورين هلم يف بالدهم، فلحق عظم عرينة بن قسر ميين جعفر بن 

بعة كالب بن ربيعة، وعمرو بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصة، وحلقت قبيلتان من عرينة غامن بكلب بن وبرة، وانضمت موهبة بن الر
بن هوزان بن عرينة إىل بين سلتيم بن منصور ودخلت أبيات من عرينة يف بين سعد بن زيد مناة ابن متيم، وصارت بطون سحمة بن سعد بن 

وقد شهدت قبائل . عبد اهللا بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمنار، ونصيب بن عبد اهللا بن قداد يف بين عامر بن صعصعة
هجرية بعثاً إىل شنوءة، وقد جتمعت ا 1وبعث عثمان بن أيب العاص سنة . كلها يوم جبلة األقسراً حلرب كانت بني قسر وقومهاجبيلة 

محاع من األزد وجبيلة، فالتقى ذلك اجليش م بشنوءة، فهزمهم وشتت مشلهم ومل يزالوا متفرقني حىت سأل جرير بن عبد اهللا بن جابر بن 
لبة بن جشم بن عويف بن حزمية بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن مناة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار، عمر مالك بن نصر بن ثع

وقد بلغ . بن اخلطاب ملا أراد أن يوجهه حلرب األعاجم وأن جيمعهم له، وخيرجهم من تلك القبائل، ففعل له ذلك، وكتب فيه إىل عماله
 بن حارثة، الفني، ومل يكن من قبائل العرب حد أكثر أمراة يوم القادسية من جبيلة، فبلغت نساؤهم عدد من قاتل من جبيلة يف جيش املثىن

 37هجرية سكنوها، وكان هلم ا حي خاص وحاربت حبيلة سنة 17ألفاً، فصاهرهم هؤالء ألفاً من أحياء العرب وملا أنشئت الكوفة سنة 

مع أمحر . هجرية67وحاربت سنة . لة يف العراق، ومل يكن منهم بالشام إال عدد قليلهجرية يف صفوف علي بن أيب طالب، وكان أكثر حبي
   :عبادم. بن مسيط قائد املختار، ضد املهلب بن أيب صفرة عامل مصعب بن الزبري على فارس، فازموا وتشتت مشلهم

   .كانوا يعظمون ذا اخللصة، وهو بيت فيه صنم كان لدوس، وخشعم، وحبيلة

  البحابحة

   .كانت منازهلم مبشارق البالد املصرية ومغارب البالد الشامية. بطن من الصبيحيني، من بين زريق، من ثعلبة طي، من القحطانية

  البحاترة

يقيمون يف األرضني الواقعة إىل الغرب واجلنوب الغريب من القنيطرة إحدى أقضية .  خيمة200يعدون . فرع من الفضل أحد قبائل اجلوالن
   .دمشقحمافظة 

  البحاحصة

   .فريق من اخلطبا، من احمللف، من سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن
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  البحارات

   :تنضم إليها العشائر اآلتية. من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك بشرقي األردن

   .العمريات، القوابعة، القسيسية، املراهفة، واهلريشات

  بحاشة

   .لة باألمحر يقيمون يف بادية وادي صبح إىل مشايل اا بعسريفرع من قبي

  .حبتر بن عتود بطن عظيم من طي، من كهالن، من القحطانية

   :وهم 

  ديارهم. بنو بحتر بن عتود بن عنيين بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة بن طي بن أدد

   .ومن مياههم جبة.  ديار بين أسد قبل الكوفة خبمس، ويرتل بنو حبتر عاجلكانت ديارهم من تيماء قصد الكوفة ثانياً، فأنت يف

  بحر

  فخذ من خلم، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانت منازهلم الرب الشرقي باحلي الكبري من األطفيحية من الديار املصرية. بنو سهل، بنو معطار، بنو فهم، بنو مسند، بنو عشري، وبنو سباع

    

  بحر

   .من مياههم الدمعانة. هري بن خبات الكلبيني بالشامبطن من بين ز

  بحر بن سكينة

قبية ديارها بأطراف الطريق بني حمايل والترك، على بعد بضعة أميال من حمايل إىل اجلنوب الغريب، حىت تصل مسافة بضعة عشر ميالً من 
   .يها رجال أملع أيضاً، ويف غربيها بنو هاللالربك، ويوجد يف مشاليها آل موسى، وشرقيها بنو ثواب ورجال املع، ويف جنوب

  بحر بن سوادة

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   :يقالو. بنو حبر بن سوادة بن عمرو بن األزد
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   :يقالو. حبر بن عمرو بن خلم

   .من غسان نزلوا مصر واختلطوا ا

  بحرى

   .بطن من زهران بن كعب

  بحور

   .سعيد، من رباح من بين هالل بن عامرفخذ جزائري من أوالد يوسف، من 

  بحيح

عشرية من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل واحيت 
   .جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  البحيرات

   .من عشائر شرقي األردن تقطن الطفيلة

  بحيري

   .عشرية كانت تابعة للقنفذة باحلجاز

  البخيت

   . خيمة30من عشائر سورية تعد 

  البخيت

   .فرقة من عشرية الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  بخيس

   .بطن من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية

  بن الحارثبدا 

  بطن من كندة، من القحطانية،
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   :وهم 

   .كانت منازهلم حبضر موت. بنو بدا بن احلارث بن معاوية بن كندة

  بدا بن سعد

   .بطن من جعفي، من سعد العشرية، من القحطانية

  البدارنة

   .من عشائر شرقي األردن، تقيم بناحية السرور مبنطقة عجلون، وتقطن يف قرى أبدر وخرجة وفوعرة

  البدارين

   .عشرية من قبيلة السردية تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  البدارين

   .يقيمون يف احلجاز بقرب املدينة املنورة. بطن من بين علي، من قبيلة حرب

  بدال

   .بطن من زبيد، من القحطانية

  بدر

   . العدنانية، كانت مساكنهم بالد األمشونني من الديار املصريةبطن من الزبري بن العوام، من بين أسد، من

  بدر

   .فرع من آل فاطمة، من قبيلة يام

  البدر

  . بسورية الشماليةباب ة من البومخيس إحدى عشائر قضاء الفرق

  بدر بن أحمس

  قبيلة من العدنانية،

   :وهم 
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   .عدنانبنو بدر بن أمحس بن ضبيعة بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن 

  بدر بن ضمرة

   .من مياههم الربود، واخلرار هلم ولبين زهري بن ضمرة. بطن من بين ضمرة

  بدر بن عدي

  بطن من فزارة ممن قيس ن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

رأسون مجيع غطفان، كانت فيهم رياسة بين فزازة يف اجلاهلية، ي. بنو بدر بن عدي بن فزازة بن ذبيان بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيالن
   .ومنهم جل عرب بالد القليوبية من الديار املصرية. وتدين هلم قيس، وإخوام بنو ثعلبة بن عدي

  بدران

   .80فرقة تعرف بأيب بدران، من عشرية البقارة بدير الزور إحدى احملافظات السورية، عدد بيوا 

  بدرانة

   . سليم بن منصور من العدنانية، كانوا يقيمون بافريقية الشماليةفرع من بين علي، من حصني من عالمان، من عوف، من

  البدن

   .فخذ من احلريرة، من الصائح، من مشر الطائية

  بدن بن عامر

   .بطن من بين كلب بن وبرة

  البدنا

رباً، وديار العجمان وبين قسم من بطن واصل، من برية، من مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القسيم غ
   .خالد جنوباً

  البدور

   .عشرية من امللحف، من مسلم، من عرتة أكرب القبائل العربية يف وقنتا احلاضر
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  البدور

   :من فروعهم.  خيمة تقريبا120ًيعدون . فرع من العمور إحدى القبائل بدمشق

   .يرعون يف منطقيت تدمر وسحنةوهم من أهم الرعاة الذين . خليفة، عناترة، مناقدة، نصر، وخرصان

  البدور

   .فرقة من املالحم إحدى عشائر الشوبك بشرقي األردن

  البدور

   .فرقة من الكاللدة إحدى عشائر الطفيلية مبنطقة الكرك بشرقي األردن

  البدور

العمرو النازلة يف عشرية جد ويدعون أم من احلجاز، وأن جدهم و. من عشائر شرقي األردن يقيمون بناحية بين عبيدة مبنطقة عجلون
   :منطقة الكرك واحد، وهلم أقارب يف الطفيلية يقال هلم

   .البدارين، وهم أقرباء أيضاً لفريق البدورة من بين خالد

  بدول

   .بطن من احلويطات يقيمون باحلجاز

  بدي

   .بطن من عمري كانوا يرتلون الكوفة

    

  بديد بن الهنو

   .فخذ من األزد، من القحطانية

  بدير

 شط احللة، وقد نزح أكثر رجال هذه العشرية، ملا خلت املياه الواردة ملزارعهم، -من عشائر الديوانية تقطن يف برايز شط الدغارة 
واندرست أراضيهم، وذلك قبل بناء سدة اهلندية، إىل لواء املنتفك، وسكنوا أراضي التساعني ويقيم بعض أفرادهم على قناة بين حسن يف 

   .وتدىن عدد هذه العشرية بعد اهلجرة واندراس أراضيهم إىل ألف نسمة. يجقضاء طوير



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  65  

  بدير

   .منازهلم من الصفينة إىل السوارقية. بطن يعرف بذوي بدير، من ذوي عون، من مطري

  البديرة

   .من أماكنهم خورسي، والطيارة. من أشهر قبائل العرب يف بالد كردفان بالسودان املصري

  البديرة

   .لرباكاب، أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري يف جنويب املناصريمن بدنات ا

  البديالني

   .300قسم من العجمان، إحدى العشائر النجدية، اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق، وتقدر بيوا أبو 

  بدين

   .ممن العشائر املسيحية مقرها موتبني

  البدينات

منازهلم من الفخارى، وبوايك العمر، وقنان بطيحة وأيب مسارة . 77 نسمة ويبلغ عدد بيوا 350يعدون من قبائل بري السبع بفلسطني 
   : من أعرق عشائر التياها أصالً وتارخيهم مرتبط كل إىل األفخاذ اآلتيةوهم. والعراقيب

   .خطاطبة، ربايعة، مرابني، عوانسة، عايدي، قريناويه، قطاطوة، وغرباء

  البذاذلة

   : نفس الصليب يكنون يف أحماء اجلربا يف سنجار وفروعهممنبطن 

   .اهلديب، الضحى، اهلرشان

  بذيل

   .بطن من جهينة، من القحطانية

  بر بن كعب

  فخذ من خلم، من القحانية،
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   :وهم 

   .بنو بر بن كعب بن غنم بن كليب

  البرابرة

   . وقتنا احلاضربطن من الدغمان من الروالة، من مسلم من عرتة أكرب قبائل العرب يف

  البراجسة

   .كانت منازهلم باجلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من احلميديني من هلبا سويد، من جذام من القحطانية

  البراجم

  بطن من بين حنظلة من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو عمرو، ظليم، قيس، غالب، وكلفة ابناء حنظلة

  البراجم

   .براجم بين متيمبطن من بين أسد غري 

  البرارشة

، إم من بقايا الصليبني، وقد أخرجهم السلطان صالح الدين األيويب من الكرك، وأسكنهم يف قرى يقالمن عشائر الكرك بشرقي األردن، 
   :عي، وكتربة، وجوزة حيث هم اآلن، وقد خرج منهم فروع عديدة إىل منطقة عجلون أمهها

 الربارشة إىل أحد عشر قسموين. بقرية قيم، الشناق بقرى مرو، صما، خمربة، سوم، والدعاس من بين حسنالعتامنة، احلاج علي، احلموري 
   :فريقاً

   .القر هللا، السالمات، املهاينة، الغيالت، الرماضنة، الدليعني، احلروب، اخلريسات، الطرمبات، وعيال حممد

  البراز

   .شلف يف عمالة اجلزائرقبيلة عربية مركزها يف جنويب مليانة، ويف سهول ال

  براز

   .فخذ من أوالد لقمان، من لطيف، من أثبج، من بين هالل ابن عامر، من العدنانية
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  البرازات

   .يقيمون يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض. قسم ممن السهول بادية العارض

  البراعصة

كويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين قسم من العوهة، من علوة، من مطري، اليت متتد منازهلا من حدود ال
   .خالد جنوباً

  البراعصة

يقيمون مبنطقة الفيوم مبصر ويسكنون أيضاً الصحراء الغربية، . بطن من احلرايب، من العقاقرة أو بين عقار، من أيب الليل، من سليم بن منصور
   .وينتسبون إىل عرب احلجاز

  البراعنة

   .من العبدية إحدى عشائر العلويني بسوريةفخذ 

  البراغشة

   .قرية من بين سعيد إحدى عشائر الشام

  البرغلة

   .فخذ من األيب صلييب، من احلديديني، إحدى عشائر الشام

  البراغيث

  تتفرع إلى فروع. قبيلة من أبي الليل، من سليم بن منصور

   .يل يف مصر وطرابلساملرفاء، أوالد عريف بطرابلس، واجلبارنة أوالد جرب

  براك

   .عشرية تعرف بآل براك من قبيلة هتيم، اليت تقع ديارها بني مشايل جند ومشايل احلجاز

  البرانقة

   .قبيلة من عرب مصر، م عرف كفر الربانقة باملنوفية
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  البراهمة

   .قبيلة حجازية من بين موسى من جنينة

  البربور

   . محد الرببور من راشيا الوادي إىل جبل حورانعشرية درزية تقيم جببل حوران، نزح جدهم

  برة

   .كانت مساكنهم صرخد من بالد الشام. بطن من زبيد، من القحطانية

  البرتش

   . خيمة450يعدون . فرع من مشر احلدود أو مشر دهام اهلادي

    

  برثى

   .من مياههم السليلة. بطن من بين أسد

  البرجان

   : ينسبهم إىل قبيلة، وعدهم يف عرب اخلرج، من عرب برية احلجاز وقال العمري يف مسالك األبصارمن العرب ذكرهم احلمداين، وملبطن 

   .من بالدهم الربيك، والنعام، ومها قريبان إىل واد منيع، إذا حصن مدخلة بسور كان أمنع بالد اهللا تعاىل

  برجس بن خالد

   .جازكانت مساكنهم برية احل. بطن من أحالف آل فضل من عرب الشام

  البرجية

   .مركزها يف اجلنوب الشرقي من وهران باجلزائر. قبيلة عربية

  برح

   .بطن من كندة، من القحطانية

   .من مياههم بصوة بذي قار. برد حي من إياد
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  بردعة

   .كانت مساكنهم احلوف من الشرقية بالديار املصرية مع قومهم جذام. بطن من بين زيد بن حرام بن جذام، من القحطانية

  البردي

   .بطن النفاشة من الغرير، من مشر طوقة

  البرزان

قسم من واصل، من برية، ممن قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسب، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، 
   .وبين خالد جنوباً

  البرزي

ة يف قلعة التبو شكان من طخارستان العليا فحصرهم جديع الكرماين حىت هجري118كانوا سنة . بطن من تغلب بن وائل، من العدنانية
   .فتحها، فقتل مقاتلتهم، وقتل بين برزي، وسىب عامة أهلها من العرب واملوايل الذراري، وباعهم فيمن يزيد يف سوق بلخ

  برسان

  بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

غطريف األكرب بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران بن كعب بن عبد اهللا بنو برسان بن عمرو بن كعب بن ال
   .بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنوة

  البرشاء

   .قبيلة

  البرطلية

   .فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  برغوث

   :وفروعها. الصحراء الغربيةمن قبيلة السعادي اليت تسكن بطن 

   .العبيد، العرفة، والفوايد
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  البرغوث

   .وفروعها العيال، واحملمد. فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من الطائية

  البرق

   .عشرية صغرية تقيم بقضاء منبج أوشرية، ومنهم بقضاء جرابلس يف أم روثة حتتاين، وبالبان

  برقا بن الهنو

   .ذ من األزد، من القحطانيةفخ

  برقة

   :من قبيلة عتيبة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم وفيه أربعة افخاذبطن 

   .عيال، منصور، املقلة، النفعة، والروسان

  البرقع

   .ببطن من العمور، من لواحق األحسنة، من مسلم، من عرتة

  البرك

   .حطانيةبطن من املردان، من عبدة ممن مشر الق

  البرك

   .قسم يعرفون بأهل الربك، من قبيلة هالل اليت متتد ديارها ممن حدود ربيعة التهم وأهل حلى وحمايل، إىل قرب الربك على ساحل البحر

  البرك بن وبرة

   .بطن من بين قضاعة، من القحطانية، وهم بنو الربك بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  البركات

   .كانت مساكنهم مع قومهم لبيد ببالد برقة.  من لبيد، من سليم، من العدنانيةبطن

   .بركات بطن يعرف بذوي بركات، من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث إىل السكة الشامية جنويب الليث

  بركات
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   .عشرية تعرف بذوي بركات، من ساللة السبطني احلسن واحلسني، تقيم باحلجاز

  برنيق

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو برنيق بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  البروية

   .نسمة10000من قبائل اليمن تقيم قرب صنعاء غرباً، وعددهم 

  بري

   . أمحد البدويقبيلة تقيم ببادية الشام وحلب ينسب إليها السيد

  بريا

   .بطن من عتيبة يقيمون باحلجاز

  البرياب

   .من قبائل العرب يف دار فور بالسودان املصري، مركزهم تواو وأكثرهم جتار

  برية

 قسمينو. بطن من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا ممن حدود الكويت واخلليج الفارسي إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان وبين خالد جنوباً

   :هذا البطن إىل فخذين مها

   .20000وتقدر بيوته أبو . وسام اهلالل، وواصل

  البريج

ة من قبيلة اخلرصة، من مشر الطائية، وهذه الفرقة، وإن كانت تعد اآلن من اخلرصة، غال أا يف احلقيقة من آل حممد ، وتتصل معهم جبد فرق
   :وفروعها. قريب

   .وارب، املاجد، والولفةالبهيمان، احلصنة، السعدي، الغ

  البريجات
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   .بطن من املزايدة، من اخلصيالت، من الصليب

  بريج

   .بطن من كندة، من القحطانية

    

  بريد

عشرية من مرة، اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلى بني اإلحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري إىل واحيت جافور أو 
   .ط الربع اخلايلجربين، حىت أواس

  بريد

   .كانت مساكنهم بأيب املليص من الغربية. بطن من العرب من أحالف اخلزاعلة

  البريدات

   .فرع من الصياد بدوما أحد أقضية حمافظة دمشق

  بريدة

   .بطن من الدواسر إحدى القبائل اليت تسكن البادية بنجد

  بريز

   .قرباتموقعها ال. من عشائر شرقي األردن، تعرف بأيب بريز

  البريزات

   .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء

  البريقات

   .عشرية من األحامدة من النعيمات ببادية الكرك

الربيكات عشرية من القوعة، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب دير مطري والعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي حىت ديرة 
   .مطري يف الغرب
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  اتالبريك

   .من قبائل شبه جزيرة سيناء تقيم يف بالد العريش

  البريكات

   :ة من عشريات السبوت من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن وتنقسم إىل األفخاذ اآلتيةفرق

   .الفرعان، الروايب، الرويعات، والسواربة

  البريكات

   . وسلمية ويقضي الصيف بنواحي مسعدة وأم سنديقيم يف ديار محاة. فرع من الزمول، من بين خالد

  البريكي

   .قوم يسكنون عرب األسلوم من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  البريمي

   .عشرية من الصبيحة، الواقعة بالدها غريب عدن

  البريهي

   .يرجع نسبهم إىل السكاسك. مجاعة باليمن

  البزدة

   .هذيل اليمنفرع من السواملة، من املودة، من مجيل، من 

  البرزي

   :همبطن 

   .بنو ايب بكر ن كالب، نسبوا إىل أمهم

  بس

   .بطن من محري، من القحطانية

  البسابسة
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   .فخذ من اجلوالة من لواحق طيء باجلزيرة

  البساترة

   .قسم من اخلياطية إحدى عشائر بالد العلويني

  بساطم

   . خيمة50فرع من هليب إحدى قبائل اجلوالن بسورية يعد 

  سامب

  فرع من قبيلة تميم

   .يقيمون يف عنيزة بنجد

  البسام

   .عشرية من عابدة، من قحطان عسري

  بسة

  بطن من بين دارم، من العدنانية

   :وهم 

بنو بسة بنت سفيان بن جماشع بن دارم كانت حتت احلارث بن سدوس بن دارم فولدت له أبناؤه ا مث كانت بعده حتت معرض بن خبريي 
ليها ابن عمه فولدت له فعرفت أوالده ا أيضاً، فبنو بسة يطلقون على احلارث بن سدوس بن دارم وعلي بين معرض بن بن دارم خلف ع
   .خبريي بن دارم

  بسرة

   .بطن من بين منري

  البسيسات

   .فرع من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من غزة، يقطنون ببادية العراق

  البشابشة
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   . الرمثا مبنطقة عجلونفرع من املخادمية بناحية

  البشابشة

   :ة من عشرية األمامية اليت يقالفرق

   .إا من أصل تركي، والتابعة للمعايطة إحدى عشائر الكرك الكبرية

  البشاتوة

   :قسمنيتنقسم إىل . من قبائل شرقي األردن وفلسطني

ل أيب القمل إىل زور الباشا، وخييم قسم منها يف األراضي وتقيم بناحية الغور مبنطقة عجلون، ومتتد منازهلا من ت. البكار والشحميات
   .الفلسطينية

  بشار

   .بطن من حلفاء آل فضل من عرب الشام

  البشارات

   .من عشائر شرقي األردن تقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون، يقال إا فرع من عشريات املهريات، من عباد، وتقطن يف قرية كفر آبيل

  البشارات

   .ومذهبهم روم آرثودكس. ئلة القرة بنابلس يقطنون يف الصلت، وعمان، وأم القندبفرع من عا

  البشارغة

   .وهم مصريون هامشيون. من عشائر العلويني تنتسب إىل جبل بشراغي

  البشاكة

   .فرقة من األيب جرادة بقضاء الرقة

  البشاكم

 15000 من الغنم و 10000ولديها .  بيتا450ًية لوصفي زكريا ويف روا.  خيمة تقريبا250ًمن القبائل السورية النصف متحضرة تعد 

   : اآلتيةفرقوتتفرع إىل ال. من اإلبل
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وحترث هذه العشرية يف أحناء أمالك الدولة الشورية . الغربان، الرمالت، اخلوين، السراج، العجاج، اجلميس، احلديد، العراجي، والدندن
وال دباغني، أيب مرو، سروج، شيحة، معيصران، وغريها، وتقيظ يالقرى املذكورة، وتقضي كأيب القصور، قصر املخرم، وأيب املضابع، ط

   .الشتاء يف أسرية وجبل البلعاس، يف محى املوايل الذين ال يزالون يسندوا وقت الكريهة

  البشالوة

   .من عشائر بالد لعلويني نشأوا بقرية بشيلي

  بشام

   .بطن من مهدان، من القحطانية

    

  يرةالبشا

   .يقيمون بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، ويقطنون يف قرية كفر أسد. فرع من العزام

  بشة

   .بطن من العنرب بن عمرو بن متيم بن مراد بن أد بن طاخبة، من العدنانية

  بشر

   .فرع كبري من عرتة، ومن هذا الفرع تكونت قبائل عديدة جيمعها ضنا عبيد وهو ابن بشر والعمارات من عمارة

  بشر

   .من قبائل احلجاز، من بين عمرو، من بين مسروح، من حرب تقيم يف وادي فاطمة

  بشر

   .من قبائل احلجاز، من بين عمرو، من بين مسروح، من حرب تقيم يف وادي فاطمة

  بشر

   .فخذ من قحطان عسري

  البشرة
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   .كانت منازهلم مع قزمهم بربقة. بطن من لبيد

  البشمة

   .رعض من اجلمعان، من الروالة، من مسلم من عرتةبطن من النواصرة، من امل

  بشير

بطن من آل سعيد، من آل شبيب، من قبيلة آل مرة، اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصل بني األحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، 
   :ىل األفخاذ اآلتية هذا البطن إقسموين. وجهات العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

   .آل فاضل، آل حيىي، آل يزيد

  البشير

   .بطن من الشمالن، من السلكة، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  البشير

   .من أشهر قبائل العرب يف دارفور بالسودان املصري، ومركزهم عريدة، وهي قبيلة جسيمة ذات نفوذ وسلطان، أضعفتها احلركة املهدية

  البشير

   .فريق من الفقهاء، من التواهية إحدى عشائر البلقان

  البشير

   .فرقة من عشرية اهلقيش، من الفضل، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  البصابصة

   .فرقة من البشاقبة، من السبتة، من عشرية بين حسن اليت تقع منازهلا حول جرش بشرقي األردن

  بصار

   .صار بن سبيع بن بكر بن اشجع، من العدنانيةبطن من أشجع، وهو ب

  البصالة

   .فرقة من الزفة إحدى عشائر احلديد مبنطقة البلقاء
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قسم من ذرى جحي من الصعران من وسامة اهلالل من بريه من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي :البصابص
   .بين خالد جنوباًإىل قرب القصيم غربا وديار العجمان و

  البصيص

   .بطن من املطريات، من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  بصيص

   .فرقة تعرف بابن بصيص، من املراجني، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  البطات

   . بناحية الرمثا مبنطقة عجلونمن عشائر شرقي األردن تقيم

  بطاح

   .عشرية من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوا الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها

  البطاحين

   .ا الشكريةتنتسب إىل اجلعليني، وتقيم يف البطانة، وهي إىل مشايل خصومه. من أشهر قبائل عرب البادية يف السودان املصري

  البطارسة

أصلها قرية السهوة من أعمال حوران، وهلا أقارب يف صمد وجديته وكفر . من عشائر شرقي األردن تقيم بناحية املعراض مبنطقة عجلون
   .آبيل يعرفون بالعميشات

  بطارية

 ميالً يف 25نوب، وبني ساحل احبر إىل مسافة فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني والدريب يف اجل
   .الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية

  البطاطي

   .فخذ من قبيلة بين قاصد من يافع حبضر موت

  البطانية
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ذ سنة قدم عبد اهللا جد هذه العشرية من قرية عرمان من أعمال جبل الدروز من. تقيم بناحية بين جهمية مبنطقة عجلون بشرقي األردنعشرية 
.  سنة تقريباً، ونزل يف قرية يوبة، وملا تكاثر أعقابه نزحت فروع منهم إىل قرييت البارحة وحكمة ويقدر عددهم بثالثة آالف نسمة2500

   :وهلذه العشرية أقرباء يف فلسطني يقال هلم

   : هلميقالعائلة أيب غوش، ويف البلقاء 

   .السيوف من عشرية الغنيمات البدوية

  البطة

   .ويقضون الصيف يف مصياف.  خيمة250يعدون . ن بين خالد إحدى قبائل شوريةفرع م

  البطحة

   .بطن من احلويطات إحدى القبائل احلجازية

  البطمة

   .عشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشمايل شرقي األردن

  البطمة

   .فرقة من النعيم إحدى عشائر الشام

  البطن

   .منهم آل روق، وآل سعد. مان، من اجلحادر، من قحطان جندفخذ من آل حممد، من آل سلي

  البطنان

   .بطن من الدرعان، من اجلمعان، من الروالة، من مسلم، من عرتة

  البطنة

   .فرقة من العليني من احلحايا إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

    

  البطينة

   .قوم يسكنون الدرب من قرى حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية
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  البطنين

   :من قبيلة بين سعد، اليت تقع ديارها من الطائف إىل جهة اجلنوب الشرقي، وفيه فروع كثرية أمههابطن 

   .ويتبعه كثري من العائالت. الطفحة، اخلديج، بنو زايد، السالقة، ربيع العيلة

  البطنين

   .بطن من طيء من كهالن، من القحطانية

  البطين

   :وفيه األفخاذ اآلتية. املغرة، امللحقة بقبيلة عبجة، من مشر القحطانيةعشرية بطن من الشريفات من 

   .السعدون، آل سعد، املساعدة، اجلربان

  البطوش

   :من عشائر الكرك تقطن يف قرية خرتيرة، وقد خرج منها إىل منطقة عجلون ثالثة فروع

   : هلميقالوينضم إىل البطوش فريق . الطبيشات، بنو محد وبنو ارشيد

   : هلميقالرازفة، وقد خرج منهم فرع إىل قرية رميون بعجلون، ويعرفون باملرازفة أيضاً وآخر إىل الصلت، وامل

   .دار مزيد يتبعون عشرية احلياصات

  البطوش

   .يقيمون بناحية جبل عجلون. فرع من عشرية البطوش القاطنة يف قرية خرتيرة جبورا الكرك

  بطوش

   . الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن من الشوردي، من آل نصر اهللا

  بطوش

 250عشرية متحضرة تعرف بأيب بطوش وحتسب من بين سعيد املذكورين يف قضاء منبج، لكنها تنتمي إىل عشرية العبيد يف العراق، يعدون 

 بطوشية، خربة اخلاروف، مسترحية، بيتاً، أكثرهم يف قضاء منبج، وبعضهم يف قضاء الباب، ومنهم بقضاء بوزليخة، ويف قضاء اعزاز، وقرى
   .مقتلة، حنيلة، ريدة، عوسج الكبرية، وعوسج الصغرية

آل بويت، بنو : بطن من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق ويف أطرافها وفيه األفخاذ اآلتية: البطون
  .ح، سويط، سلطان، مذعر، حوالً، بطاح، مقالب، أفتان، ضوحيي، رمسي، عدوان والزروعحسن، آل سعيد، بنو خالد، آل كثري، الطلو
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  البطين

   .بطن من أمحد، من بين منري، من حكيم، من عالق، من سليم، من العدنانية

  بطين

   .بطن من ىل رميزان، من آل يوسف، من احلمد، من النصر باهللا من الزكاريط، من عبدة، من مشر الطائية

  ناتالبطي

يقيظون مشايل سليمة بني قصر ابن . فرقة من األسبعة، من عبيد، من بشر، من عرتة من أفخاذها الكمصة، الرسالني، املواهب، واملساربة
   .وردان واألرنندرين، وشرقي محص بني عقريبات وجب اجلراح

  البعايجة

   .بطن من الرشيد، من السرحان بشرقي األردن

  بعجة

   .مر بن صعصعة، من العدنانية كانت منازهلم فيما بني مصر وافريقيةبطن من بين هالل بن عا

  بعجة بن زيد

  بطن من بين زيد بن حرام بن جذا، من لقحطانية،

   :وهم 

   .كانت منازهلم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. بعجة بن زيد ين سويد بن بعجة

  بعدان

  بطن من عذرة بن زيد الالت، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت

  البعول

   .من عشائر شرقي األردن تقيم بناحية جبل عجلون

  البعير
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   :ة من األسلم، من الصائح، ممن مشر الطائية فيها من األفخاذفرق

   .السلمان، الطريف، اهلمزان، والزبيدات

  العبيرات

   .من عشائر شرقي األردن تقيم بناحية جبل عجلون

  بن ريثبغيض 

   .وقد بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليهم يوم فتح مكة سرية برئاسة عبد اهللا بن يك. بطن من غطفان، من قيس بن عيالن

  البقارة

وهم حضريون، يقيمون باملنطقة الواقعة يف اجلنوب الشرقي من .  بيتا60ًتعد . إحدى عشائر منطقة حلب، يرتبط أصلهم ببقارة دير الزور
   .وبعضهم يقيمون حبلب نفسها، ومنهم من يقيم يف ناحية كفر ختارمي يف قضاء حارمحلب، 

  البقارة

   . خيمة60تعد . فرع من احلديديني، تقيم يف جنويب حلب

  البقارة

   . عائلة300تعد . عشرية عربية تتبع ميلي اعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية بني كردستان الوسطى

  البقارة

   .ة صغرية، تقيم يف راطونية، وطحنة البرية، مبنبج إحدى أقضية حلبعشري

  البقارة

وقد حتضرت هذه العشرية، وكادت . وتقيم يف حارم أحد أقضية حلب يف جبل باريشا.  بيتا250ًعشرية أصلها من بقارة دير الزور تعد 
   .تقطع صالا مع بقارة دير الزور

  البقارة

. وقد نزحت من دير الزور منذ مثانني سنة.  دير الزور، تقيم بسهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حلبعشرية يرجع أصلها إىل بقارة

   .100 - 80وخيتلف عدد بيوا بني 
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  بقارة الجبل

 راس وهي نصف متحضرة يزرعون الرضني اليت متتد من تل رمانة حىت. من أعظم قبائل اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية العربية السورية
 حمارب وتستعر نريان احلرب من آن آلخر، بينهم وبني العقيدات واجلبور، فأضعف ذلك روابطهم 4000 إىل 3000وتعد من . العني

   .القبائلية

 كيلو متراً شرقي هذه املدينة، 80 - 70عشرية كبرية، قدمية، ترتل يف الضفة اليسرى من ر الفرات طرف اجلزيرة ومن بعد : بقارة الزور
ناهيك بكثرة الصالت . ومصاهرة مع سكاا. حنة مصب ر اخلابور، عند البصرية، وهي تعد من أكثر العشائر اختالطاً مبدينة الدير

العابد، : من فرقهم.  بيت3000وللبقارة فرق كثرية متباينة يف العد والقوة، وال يقل جمموعهم عن . التجارية، ووجود فروع هذه العشرية
 سلطان، ويضاف إىل هذه الفرق أفخاذ عديدة متفرقة، كالوبدران، العبد الكرمي، البو حسن، البو شيخ، البو معيش، الكليزات، العبيد، والبو
وقد نزح قسم من البقارة إىل اجلزيرة منذ أمد بعيد، بعد أن ضاقت م قرى الفرات ومتلكوا قرى مشايل جبل عبد العزيز ومسوا . وبقارة اجلبل
يزاً هلم عن بقارة الزور، ومن البقارة اناس انفصلوا عن عشريم، ونزحوا إىل الشرقي حلب وغربيها، وحتضروا وقطعوا صالم بقارة اجلبل مت

  .بأصوهلم، والبقارة أكثر العقيدات تعلقاً بالرعي وتربية املاشية

  بقارة محارب

 واجلزيرة بينهما، وينتشرون يف اجلزيرة بني سنار، وجبلي سفدي من اشهر قبائل العرب يف السودان املصري، على النيلني األبيض واألزرق،
   .ويتعاطون تربية احليوانات الداجنة. ومويه

  البقاعين

   : هلميقالويدل امسهم على أم منم البقاع بلبنان، وهلم أقارب يف احلصن بعجلون .  بيتا23ًيعدون . من عشائر الكرك املسيحية

   : هلميقالون العبابسة، ويف قرية شطتا بعجل

   : هلميقالالدجابرة، والبقاعني، ويف الصلت وناعور البلقاء 

   .الشرابشة، ومنهم فريق يقال هلم العبابسة

  البقة

   .فخذ من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة

  بقر

   .بطن من جذام، من القحطانية، إليهم نسبت قرية دار البقر مبصر

  بقرة

   .بطن من آل مرا عرب الشام
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  تالبقعا

   .120من عشائر العقيدات بدير الزور عدد بيوا 

  البقعة

   .فرع صغري من التركي إحدى قبائل الشام

  البقعة

   .كان منازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام. بطن من ثعلبة طي، من القحطانية

  البقل

   .بطن من األزد، من القحطانية

  البقلة

   .ل اليمنفرع من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذي

  البقور

   :يقال. من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءعشرية 

 سنة تقريباً، ونزلت يف قرية تل شهاب حبوران، ومنها هاجرت إىل 500إا اقدم عشائر عباد على اإلطالق، قدمت من احلدود املصرية قبل 
   :ومنازهلا.  نسمة تقريبا200ًخربة غريب الصلت تعد 

   . وبرقةبعرية،

   .بطن من األزد، من القحطانية، وامسه عامر بن حوالة بن اهلمو بن األزد:البقوم

  البقوم

مقرها جبل حضن وأطرافه، حىت تربة واخلرمة، وأهم أقسامها، املزاريق املوركة، الكلبة، والرواجح . من قبائل العرب، يقال أصلها من األزد
   . بيتاً تقريبا250ًويعدون 

  ينبقيلة بن سن

  بطن من األزد، من القحطانية

   :وهم 
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   .بنو بقيلة بن سنني ين زبد بن سعد بن عدي بن منري بن صوفة بن العاص بن عمرو بن مازن بن األزد

  البكاء بن عامر

مة بن بطن من عامر بن صعصعة، ممن العدنانية، وهم بنو البكاء، وامسه عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن هوازن بن منصور بن عكر
   .من منازهلم فلجة ينسب إليهم دار احلكيم. خصفة بن قيس بن عيالن

  البكار

   .يقيمون بناحية الغور مبنطقة عجلون. فريق من البشاتوة، واصلهم من بين نعيم

  البكار

   . خيمة30فرع يتبع نعيم اجلوالن ويعد 

  البكار

   .ييت كفر سوام، وحرباصويقطن يف قر. فرع من العبيدات بناحية الكفارات مبنطقة عجلون

  البكار

   .فرع من الصياد، إحدى عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق

  البكاط

   .فرع من احلباب، من املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية

  بكال

  بطن من محري، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو بكال بن دعمي بن غوث بن سعد

  بكالة

   .قبيلة من اليمن

  ربكاي
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   .من قبائل الفرات األوسط

  بكر

   .ويقيم يف الرياض. بطن ينتسب إىل املزاريع من متيم

    

  البكر

   .بطن من عشرية الدهام، من اجلبور من الكنعانية من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  البكر

   :ذ اآلتية إىل األفخاقسمين. بطن من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

   .السليم، الطرفة، واحلماد

  بكر

   .بطن من أشجع، من العدنانية

  بكر

   .فرقة من الشريدة باحية الكورة مبنطقة عجلون، تقطن يف قرية مرحبة

  بكر

جاز، مث تنحدر بطن يعرف بايب بكر، من بين شهر اليمن، من قبيلة بين شهر، اليت متتد منازهلا، من امة بقرب القنفذة، إىل أعايل جبال احل
   .منها إىل الشرق حىت وادي شهران

  بكر

   .فخذ يعرف بأيب بكر، من العقيدات، منازهلم حول القنطو وغريب ر العاصي

  بكر

   .كانت ديارهم يف الرب الشرقي مبصر. بطن من خلم، من القحطانية

  بكر بن سعد
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  بطن من ضبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو بكر بن سعد بن ضبة

  بن عامربكر 

  بطن من عذرة ابن زيد الالت، من كلب،من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو بكر بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت

  بكر بن عبد مناة

  بطن من كنانة بن خرمية، من العدنانية،

   :وهم 

   . معد بن عدنانبنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن

  بكر بن عوف

  بطن من عذرة بن زيد الالت، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت

  بكر بن عوف

   .بطن، من النخع من القحطانية، وهو بكر بن عوف بن النخع

  بكر بن كالب

 فيها كثري من اجلبال واملياه، فمن ديارها اهلركنة، وعامر السي، بالدها واسعة.  بن كالب من قيس بن عيالن، من العدنانيةبايبقبيلة تعرف 
   :ومن جباهلم. الفالق بنجد، املطايل، املضاجع، محى ضرية، احلفر، أحسن اهلردة

   :ومن مياههم. األذن، أريكتان، عفال، اإليواز، القوائم، جوي، أليتان، الكواكب، أسود النسا، عوارم، وغفالن بنجد

يكة، قشارة، جفر البعر، حمضوراء، األوسج، الشقيق، احلوءب، ياسرة، أريكة نيا، زباب، البجادة، ظبية، عروى، اهلدية، األرأسة، العل
   .املضاعة، اخطبة، مريخ، املرقدة، احلامضة، احلصاء، الربقانية، شعبا، شنطون، والكديدة

  بكر بن لكيز
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  بن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو بكر لكيز بن عبد القيس

  بكر بن مر

   .وهم بنو بكر بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن خضر بن نزار بن معد بن عدنان. بطن من العدنانية

  بكر بن هوزان

   .يطن من العدنانية

    

معد قبيلة عظيمة من العدنانية، تنسب إىل بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن نزار بن : بكر بن وائل
يشكر بن وائل وبنو عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو حنيفة، وبنو عجل ابين جليم : فيها الشهرة والعدد، فمنها. بن عدنان
كانت ديار بكر بن وائل، من اليمامة، إىل البحرين، إىل سيف كاظمة، إىل البحرين فأطراف سواد العراق، فاألبلة : بالدها. بن صعب

تقدمت شيئاً فشيئاً يف العراق، فقطنت على دجلة، يف املنطقة املدعوة، حىت يومنا هذا بامسهم ديار بكر، وهي بالد واسعة تنسب وقد . فهيت
إىل بكر بن وائل، وحدها ما غرب من دجلة من بالد اجلبل املطل على نصيبني، إىل دجلة، ومنه حصن كيفا، وآمد، وميا فارقني، وقد 

ومن أوديتها . ومن جباهلا أسود، والطور الربى. ، وجيزان، وحني، وما ختلل ذلك من البالد، وال يتجاوز السهليتجاوز دجلة، إىل سعرت
تعد قبيلة بكر بن وائل من أعظم القبائل احملاربة، فقد استمرت نريان احلرب بني بكر ومتيم، عرفت بأيام مشهورة، : تارخيها. الثرثار وسلمان

ومن وقعاا احلربية . لسنار، يوم سلمان، يوم اهلزبر، يوم زبالة، يوم احلفار، يوم سفار، يوم ظهر، ويوم خوىيوم ذي احثال، يوم ا: منها
ومن أيامهم مع بين متيم يوم العظايل، وهو آخر وقعة كانت . السفح كانت بينهما يف الصليب: وقعة كانت بني بكر ومتيم يف موضع يقال له

وقد غزت هذه القبيلة ختوم االمرباطورية الفارسية، فجهز امللك شابور .  مع متيم يف االسالم يوم القرقيطبينهما يف اجلاهلية، ومن أيامهم
وكانت بكر بن وائل مع امرئ القيس بن املنذر، .  م جيشاً لتأديبها، فقتل، وسىب، وأسر عدداً كبرياً من السرى يف فارس330حوايل سنة 

وأغارت على بعض بوادي الشام فقتلوا ملكاً من ملوك غسان واستنقذوا امرأ القيس بن . تلت جنودهيوم أغار عليه حجر الكندي، فردته، وق
وجنح األمري حجر آمل املرار الكندي أن يعقد حتالفأً بني قبائل العرب الوسطى، ومنها بكر وتغلب، وقد اخذ هذا التحالف يتماثل . املنذر

 القبائل املتحالفة، واختلف أمراء كندة على امللك، بعد وفاة احلارث بن عمرو املقصور ابن لالحنالل، وذلك ملا دب الفساد واالضطراب بني
حجر آكل املرار، فوقعت حرب بني شرحبيل بن احلارث ومعه بكر والرباب، وبنو يربوع، وسلمة بن احلارث ومعه تغلب والنمر وراء، 

الصنائع، وهم صنائع امللك، أكثرهم : نذر من ملوك خلم بالعراق، كتيبة يقال هلاوكان للنعمان بن امل. اسفرت عن قتل شرحبيل وازام شيعته
ووقعة كانت بني بكر وبين . ومن وقعاا احلربية يوم الوقىب، كان بينها وبني مازن، ويوم قرار كان اشع على بكر. من بكر بن وائل

، فأدرم بنو رياح وبنو يربوع، فاستنقذوا منهم نساءهم، ومجيع ما حداب يف حزن بين يربوع، فسبوا نساءهم: سليط، يف موضع يقال له
واشتعلت نريان احلرب بني بكر وتغلب حوايل أوائل سنة . ويوم الفلج كان بني بكر بن وائل وبين كعب بن ربيعة. كان يف أيديهم من السيب

ال هلا سراب، فرآها كليب وائل يف محاه، وقد كسرت م، وذلك أن البسوس، وهي خالة جساس بن مرة الشيباين، كانت هلا ناقة يق490
بيض محام، كان قد أجاره، فرمى ضرعها بسهم، فوثب جساس علىكليب، فقتله، فهاجرت حرب بكر وتغلب ابين وائل بسببها أربعني 
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ووقعة كانت . و، ويوم قضةومن أيان بكر وتغلب يوم واردت، يوم الذنائب، يوم التحاق، يوم احلن. سنة، حىت ضربت العرب بشؤمها املثل
وقد أصلح بني بكر وتغلب ابين وائل، امللك عمرو بن هند، . ووقعة كانت بينهما جببل أسود كانت الدبرة فيه على بكر. بينهما عند سويقة

 معه، فقد أخذ من احليني رهناً من كل حي مائة غالم، ليكف بعضهم عن بعض، فكانت اولئك الرهن يكونوا معه يف مسريه، ويغزون
فأصابتهم مسوم يف بعض مسريهم، فهلك علمة التغلبيني، وسلم البكريون، فقالت تغلب لبكر اعطونا ديات أبناءنا، فإن ذلك لكم الزم، 

ومن أعظم األيام احلربية اليت خاضتها يوم ذي قار، وكان على . فأبت بكر بن وائل، ما حدث على رهائن تغلب، فتفرقوا على هذه احلال
 صلى اهللا عليه وسلم، وهو لبين بكر بن وائل، وقادمة بين شيبان، وبعدهم بنو عجل، على األعاجم جنود كسرى، ومن معهم عهد لرسول

وكان مكان النعمان بن املنذر بعد قتل كسرى إياه وحتت يديه طيء وإياد وراء وقضاعة . من العرب، ورئيسهم إياس بن قبيصة الطائي
  .ط قد رأس عليهم النعمان ن زراعة أعين النمر وتغلبوالعباد وتغلب والنمر بن قاس

    

 سبب يوم ذي قار طلب كسرى تركة النعمان بن املنذر وكان النعمان قد تركها وترك ابناً له وبنتاً عند هانئ بن قبيصة بن هانئ بن كانو
يس بن خالد وكان عامالً له على الطف مسعود الشيباين فمنع رسول كسرى من الوصول إىل ما طلب وتب كسرى إىل قيسنب مسعود بن ق

بان يعني إياساً فأنقذ قومه ليالً وحرضهم على القتال وتواطأت العرب على العجم فطارت إياد عن العجم حني تشاجرت الرماح كأم 
 كسرى حىت أتاه منهزمون وقتل اهلامرز وخال بزر عامل كسرى وأسر النعمان بن زرعة التغليب وبسبب ما صنع قيس بن مسعود استدرجه

واتبعهم بكر بن وائل بقية يومهم وليلتهم، حىت أصبحوا من الغد، وقد شارفوا السواد، ودخلوه يف طلب القوم، فلم يفلت منهم كبري، . فقتله
. بيصةوأقبلت بكر بن وائل على الغنائم، فقسموا بينهم تلك اللطائم بني نسائهم، فكان أول من انصرف إىل كسرى باهلزمية اياس بن ق

   :وكانت وقعة ذي قار بعد وقعة بدر بأشهر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فلما بلغه ذلك قال

ويف السنة التاسعة من اهلجرة النبيوية اعتنق قسم من بكر بن وائل االسالم، وبعد وفاته . هذا يوم انتصف فيه العرب من العجم ويب نصروا
طم بن ضبيعة، فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة، فارسل ابو بكر الصديق إليهم، محلة بقيادة العال صلى اهللا عليه وسلم، خرج احل

وحاربت مع املثىن سنة .  هجرية ضد الفرس12وقد نصرت بكر بن وائل خالد بن الوليد سنة . اخلضرمي، فأعادهم إىل حظرية االسالم
   :قسمنيهجرية انقسمت بكر إىل 36 حروب اجلمل سنة ويف. هجرية يف العراق، وكان عددهم ستة آالف14

ويف .  رجل، مث صارت بكر بن وائل من انصار علي بن أيب طالب وشيعته500قسم انضم إىل علي، وقسم حارب مع عائشة، فقتل منهم 
 وعمر ابين مرشد من بين هجرية غلب عبد اهللا بن خازم، بعد موت يزيد بن معاوية، ومعاوية بن يزيد، على مرو، وقتل سليمان65سنة 

 مبرو من بكر بن وائل إىل هراة، وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر بن وائل، كانقيس بن ثعلبة، مث رجع إىل مرو وهرب من 
   :فكان هلم مجع كثري، عليهم اوس بن ثعلبة، فقالوا

 بن زيد، على مرو، وقتل سليمان وعمر بن مرشد من بين قيس له نبايعك على ان تسري إىل ابن خازم، بعد موت يزيد بن معاوية، ومعاوية
 مبرو من بكر بن وائل إىل هراة، وانضم غليها من كان بكور خرسان من بكر بن وائل، فكان كانبن ثعلبة، مث رجع إىل مرو، وهرب من 

   :هلم مجع كثري، عليهم أوس بن ثعلبة، فقالوا

   :ضر من خراسان كلها، فقال هلمنبايعك على ان تسري إىل ابن حازم، وخترج م

هذا بغي، وأهل البغي خمزلون، مث اققتلوا ساعة فازمت بكر بن وائل، حىت انتهوا إىل خندقهم، وأخذوا مييناً ومشاالً، وسقط ناس يف اخلندق، 
د اهللا بن الزبري، يف قتال اخلوارج وقد اشتركت بكر مع املهلب بن أيب صفرة عامل عب. فقتلوا قتالً ذريعاً، وهرب أوس بن ثعلبة وبه جراحات

هجرية ضد 67وحاربت بكر مع مصعب بن الزبري سنة . ، فقد أمر املهلب على مخس بكرر ابن وائل، عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان65سنة 
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ني من بكر بن  هجرية، بعد مقتل مصعب بن الزبري، يف مأت71وأقبل داود بن قحذم سنة .  علة مخس بكر مالك بن مسمعكاناملختار، و
   :وائل، عليهم األقبية الداودية، وبه مسيت، فجلس مع عبد امللك بن مروان على سرير، مث ض، وضوا معه، فأتبعهم عبد امللك بصره، فقال

هؤالء الفساق، واهللا لوال ألن صاحبهم جائين، ماأعطاين أحد منهم طاعة وحاربت بكر مع ابن األشعث، احلجاج بن يووسق سنة 
. هجرية سبعة آالف مقاتل96وبلغت مقاتلة كر بن وائل خبراسان سنة .  علة مخس بكر بن وائل مقاتل بن مسمعكانجرية وه82

 هجرية مع عدي بن ارطأة الفزازي عامل يزيد بن عبد امللك بالبصرة، وقد مجع عدي بن ارطأة إليه اهل البصرة، 101وحاربت بكر سنة 
أمخاسها رجالً، فبعث على بكر بن وائل عمران بن عامر بن مسمع من بين قيس بن ثعلبة، فاقتتلوا وخندق عليها وبعث على كل مخس من 

   :عبادا. وانتصر يزيد بن املهلب، وغلب على البصرة، وأخذ عامل يزيد فحبسه، وخلع يزيد بن عبد امللك

   : لهيقالعبدت بكر صنماً 

   .ة شداد، واعتنق قسم من بكر النصرانيةذو الكعبني واحملرق، وأوال، وعوض، وكانت تعبد كعب

    

  بكرة

   .بطن يعرف بآل ايب بكرة، كانت له عداد بالبصرة وأموال

  بكرة

  بطن من كندة، من القحطانية،

   :وهم 

 وبكرة امرأة من بين وائل، من العدنانية، وهي بكرة بنت وائل أخت بكر بن وائل،. بنو ثعلبة بن عقبة بن السكون بن أشرس بن كندة

   .كانت حتت ثعلبة بن عقبة، فولدت له بكراً فعرف بنوه ا

  البكري

   .فخذ من الظيب، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية

  البكريون

   .بطن من بين يزيد بن حرام بن جذام، من القحطانية، كانت مساكنهم باحلوف من األعمال الشرقية بالديار املصرية

  البكريون

   بن مر، من قريش، من العدنانية،بطن من متيم

   :وهم 
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كان منهم بالديار املصرية مجاعة، من ولد عبد الرمحن بن أيب بكر، بعضهم بالفسطاط، وبعضهم بناحية دهروط من . بنو أيب بكر الصديق
   .البهنسائية

  بكعان

   . بيتا60ًتقيم بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، تعد . فرقة من عشرية أيب محال

  البكور

   .فرقة تنتمي إىل عشرية الزيود اليت ترتل محامة، ومشايل املدور، والبويضة، من السبتة من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش

  البكور

   .من عشائر الغوايل

  البكير

ىل تل محد، الذي يفصل بينهم وبني اجلبور، ، منازهلم يف اجلزيرة على الفرات، وعلى اخلابور، إ970بطن من العقيدات يقدر عدد بيوم أبو 
   : إىل األفخاذ اآلتيةقسممشايل الصور وين

   .العنابزة، جار اهللا، احلجاج، واملشرف

  بكير

   . بيتا50ًوتعد . فرقة تعرف بأيب بكري، من عقيدات محص ترتل حول قرى الرسنت ودير فرو

  بكير

   .اء جبل مسعانتقيم يف قض. فرقة تعرف بأيب بكري، من عقيدات محاة

  بكير

   .قبيلة من كنانة، تنسب إىل بكري بن باليل بن ناشب

  بكيل بن جشم

  بطن عظيم من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 
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ينسب إليهم مخالف بكيل اليمن ويضاف إلى بكيل . بنو بكيل بن جشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن همدان
  بن جشم، من بطونهم

   .بالدهم تبدأ من نصف الرحبة رحبة صنعاء إىل جنرانو. ثور وامسه مرة، ومرهبة

  البالبيس

   .كانت منازهلم بالد برقة. بطن من لبيد من سليم، من العدنانية

  البالحسة

   .فرقة من الفضل يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق

  البالدية

زل بين عمر، نصفهم يقيم بالشرق، والنصف اآلخر  نسمة، منازهلم بالقرب من منا1300بطن من بين مسروح، من حرب باحلجاز يعدون 
   .نازلون بكل من الريان واملضيق

  البالسم

   .بطن ممن اخلماس، من اجلدادة، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  بألسود

   .فخذ من األحالف، من زهران إحدى قبائل عسرية الكبرية

  بالعور

   .يب مكةمساكنها جنو. من قبائل احلجاز

  البالعيص

   .بطن من األشاجعة، من احمللف، من اجلالس، من عرتة

  البالعين

   .فصيلة من القطمارة، من املواجية، من األسبعة، باجلمهورية السورية

  بالل
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   .بطن من مثالة، من األزد، من القحطانية

  البالليز

   .ن بشر، من عرتةبطن من العياش، من احللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، م

  البالهدة

   .فرع من بين األوس، من قبيلة بلحارث

  البالونة

   :فرق بيت، وتنقسم إىل ثالث 400وتعد . من عشائر شرقي األردن، تقيم مبنطقة عجلون

هم فريون أم من قبيلة بلي وأما تارخي. والبالونة بدر مستقرون، منازهلم غور البالونة ااور لغور أيب عبيدة. احلناظلة، املخادلة، والعالونة
من قضاعة، خرجوا من مشايل احلجاز، ونزلوا بغور منرين، جماورين للعدوان، ومن مث تنازعوا معهم، فهاجروا إىل قرييت ادل واجلزارة، حبوار 

   .شرعوا باستثمارهاجرش وملا عجزوا عن دفع ضرائبها، هاجروا إىل الغور، مث تعلموا الزراعة، فاستمسكوا بعض األرضني هناك، و

  البالونة

   :فرقوينقسم إىل ثالث . فرع من عشرية البالونة املقيمة مبنطقة عجلون، ويعد من بدو الكرك ومنازله بدمنة

   .السالمات، القبالن، والفالح

  بلحرث

   :قسامقبيلة كبرية تقسم إىل ثالثة أ

   : األول بنو األوس، وفيهمقسمال

.  الضبعة، الشمسة، متعان، بنو حية، البالهدة، العظاوين، الشواحطة، الصليخات، املذاهبة، اجلياشة، والشدادينالغورية، العبد اهللا، العلثة،

   : الثاينقسموال

  بنو شعيب، وفيهم

   : الثالثقسموال. اجلابر، والعنانزة

   .شةآل موسى، وفيهم املسالت، اجلمارين، ذوو حنيتم، ذوو حطاب، حسيكة، حلنشة، ذوو كرمي، والعجاي

  بلحارث

   .فرع يعرف بآل بلحارث، من أجشم من قبيلة يام
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  بلحارث بن كعب

  فخذ من القحطانية

   :وهم 

   .منهم بنو األوبر. بنو بلحارث بن كعب بن عمرو بن جلد بن مذحج

  بلحجاج

   .بطن من بين منري، ممن عامر بن صعصعة، من العدنانية

  بلحارث

   .املسارحة بني جريان ومبدىتسكن بقرب ديرة . قبيلة صغرية العدد

  بلحيان

   .فرع من قبيلة هذيل اليت حتيط مبكة من أربع جهاا

  البلخي

   .من العشائر االسالمية حبوران

  بلد

  . أحد أقضية حلبباب ة تعرف بالبوبلد من الكيار إحدى عشائر الفرق

  البلدية

   .ازيةعشرية من بين عرو، من حرب، تقيم بني الفرع ورابغ يف الديار احلج

  بلع

   .بطن من قضاعة، من القحطانية

  بلعريان

   .قبيلة تقيم يف وادي حلي قرب وادي بيه
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  بلعنبر بن عمرو

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

   .وفيهم كثرة. بنو بلعنرب بن عمرو ن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كانوا يسكنون البصرة

  بلعور

   .فخذ من األحالف، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية

  بلعير

قبيلة تقيم يف املنطقة الواقعة بني خبت العمرو ومجعة ربيعة، إىل حمائل على طريق القنفذة وبارق، ويقيم يف مشاليهم بنو زبيد، وشرقيهم ربيعة 
   :املفاطرة، وشرقي جنوبيهم ربيعة التهائم، وهلذه القبيلة فرعان

   .النواشرة، وهم متحضرون، والعمرو، وأكثرهم بادية، وهؤالء أكثر من األولني

  بلغربان

   .فرع من أجشم من قبيلة يام

  البلقاوية

   .من عشائر شرقي األردن تقيم يف لواء السلط

  بلقرن

   :قسمنيتقسم هذه القبيلة إىل 

ويقيم مشاليهم . من جنوب غريب بيشة حىت أعايل سلسلة السراة يف عسريبلقرن الشام أو السراة، وبلقرن اليمن أو التهمة، ومتتد ديارهم 
مشران وخثعم، ويف سرقيهم مشران وبعض بين شهر وجنوبيهم بنو عمرو وبنو شهر، ويف غربتهم بلعريان وغامد ونعد هذه القبيلة اربعني ألفاً 

   .ئب االدريسي هجرية الشريف حسني بن علي حتت قيادة ابن عمار نا1319وقد حاربوا سنة 

  بلقين

   . هجرية إىل أنطاكية14 هجرية يف غزوة مؤتة وسارت مع هرقل سنة 8قبيلة من العرب املستعربة انضمت إىل هرقل سنة 

  بلكناني
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   .قبيلة تقيم يف وادي حلي قرب وادي وبية

  بلمفضل

   .فخذ من بين سليم، من وهران إحدى قبائل عشية الكبرية

  بلمنتشر

   .دي حلي قرب وادي يبهقبيلة تقيم يف وا

  البلوة

   .فرقة من بين خالد إحدى عشائر الشام

  بلوس

   .ذكرهم احلمداين يف عرب احلجاز. بطن من خثعم، من القحطانية

  البلوش

   .فرقة من الزففة إحدى عشائر احلديد، تقيم مبنطقة البلقاء

  بلوط الفقير

   .واصل هذه الفرقة من قرية كثربة من أعمال الكرك. ن اليت منازهلا حول جرشفرقة تنتمي إىل احلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حس

    

  بلي بن عمرو

   :مساكنها. قبيلة عظيمة من قضاعة، من القحطانية، تنتسب إىل بلي بن عمرو بن احلايف بن قضاعة

لى شاطئ البحر، مث عينونا من خلفها، مث هلا تقع مساكنها بني املدينة ووادي القرى، من منقطع دار جنينة، إىل حد دار جذام بالنبك، ع
   :ومن ديار بلي. ميامن الرب إىل حد تبوك، مث إىل جبال الشراة، مث إىل معان، مث راجعاً إىل ايلة، إىل أن تقول املغار، وهو مرتل للخم

 بيد تيماء واملدينة واجلزال، الرحبة، ا واديان يأخذان من حرة بين سليم، وينتهيان يف البحر، وليلى دار بشغب، وبداومهأمج، وغران، 
   :قال ابن خلدون. والسقيا، هجسمان، مدين، فران، حبني، اهلدم، وذات السالسل

كانت مواطنهم مشايل جنينة إىل عقبة ايلة على العدوة الشرقية من حبر القلزم، وأجاز منهم أمم إىل العدوة الغربية، وانتشروا ما بني صعيد 
 إىل هذا وهموكثروا هنالك سائر األمم، وغلبوا على بالد النوبة وفرقوا كلمتهم، وأزالوا ملكهم، وحاربوا احلبشة، فأرهقمصر وبالد احلبشة، 

   :وقال املقريزي. العهد
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كانت بلي بالشام، فنادى رجل من بلي بالشام بآل قضاعة، بلغ ذلك عمر بن اخلطاب، فكتب إىل عامل االم ان يسري ثلث قضاعة، فسريوا 
ة بأرض مصر، مث اتفقت هي وجهينة، فصار بلي من جسر سوهاي غرباً إىل قريب غرب قمولة، فصار هلا فرق مصر، فكانت بلي متإىل

   :وقل القلقشندي. الشرق من عقبة قاو اخلراب إىل عيذاب

قال . ة بصعيد الديار املصرية عيون القصب، إىل أكرى فم املضيق، وعليهم درك احلجيج هنالك، ومنهم مجاعوهيومنازهلم اآلن بالدما، 
   :احلمداين

  تاريخها. وديارهم اخميم وماتحتها

ت يف مصريف عهد ظهور النصرانية، وكانت منطقتهم ما بني القصري وقنا، كانمن أقدم حوادثها التارخيية، مارواه جرجي زيدان، أن بلي 
 فقد انضمت بلي إىل هرقل يف غزوة مؤنة، وكان معه 58سالم ففي عام وأما اال. وعليهم االعتماد يف نقل التجارة اهلندية قبل ظهور السالم

وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو . من املستعربة عد كبري من خلم، جذام، بلقني، راء، وبلي، فبلغ مائة الف حمار عليهم رجل من بلي
   : هجرية، فأسلموا فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم9سلم سنة وقدم وفد من بلي على النيب صلى اهللا عليه و. بن العاص يف سرية فقلتلهم

احلمد هللا الذي هداكم لالسالم، فكل من مات على غري االسالم فهو بالنار، مث دعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أجازهم، 
ستعربة خلم، وجذام، بلقني، بلي، وعاملة  هجرية يف الروم، حىت نزل انطاكية، ومعه من امل14وسار هرقل سنة . ورجعوا إىل بالدهم

   : بلي اليوم ثالث قبائلقسموتن

  بلي الحجازية، بلي مصر، بلي بير السبع

   :ولبلي هذه فروع عديددة منها. أما بلي احلجاز فمقر هذه القبيلة جنويب حويطات التهم، وتتد منازهلا إىل جهو الشرق، حىت حمطة احلمراء

ت كانوأما بلي مصر ف. لة، الزبالة، الشامات، الكوبني، الربطة، الوابصة، احلروف، الوحشة، العراضات، السهامةاملعاقلة، الرموط، الفواض
   :من بطوا. منازهلا على عهد املقريزي يف سوهاي مشاالً، إىل غرب قمولة جنوباً

وأما يف . بن الريب، بنو محاد، بنو فضالة، بنو حياربنو هىن، بنو هرم، بنو سوادة، بنو خرافة، بنو رايس، بنو ناب، بنو شادن، بنو عجيل 
وأما بلي بري السبع فعددها قليل ال يتجاوز .  م فقد كانت بلي تنتشر يف قنا جرجاً، القليوبية، والشرقية، من الديار املصرية1883سنة 

   :فرق بيتاً ويقيم هذا الفريق يف قرية أم دبكل، وينقسم إىل أربع 70نسمة، ويعد 300

   .رادات، القرينات، اهلروف، الزبالة، وغرباءالع

  البليجات

ويقدر عدد بيوم . منازهلم بني الطور اخلضر إىل وادي تثليث. فرع من قحطان إحدى العشائر النجدية، اليت تتجول يف جند وتدخل العراق
   .1500ب

  بنا
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 1000 عائلة، ولديها 500الواقعة بوادي الفرات وتعد حوايل  قبيلة متحضرة، تقيم يف القرى وهي. من قبائل الفرات باجلمهورية السورية

   :وتتفرع إىل الفروع اآلتية.  من البقؤ600من الغنم و

   .بو سلوم، بو مسا، مر، مكاحلة، حطاب، وجخان

  البناك

   :بغامن، وفروعهممن نفس الصليب يرجع إىل أوالده غامن، وهؤالء أقرب إىل اجلوف يف حدود لواء كربالء ويتصلون مع املاجد بطن 

   .الكرموس، احلصاة، والفرحان

    

  بنانة

   :بندقة بن مظة. وبنانة اسم امرأة سعد نسب ولده إليها. من لؤي بن غالب، وهو سعد بن لؤيبطن 

   :من سعد العشرية، من القحطانية، وهوبطن 

   .قة، فقتلت منهم، مث أغارت بندقة عليهم، فأبادمبندقة ابن مظلة وهو سفيان بن سلهم بن احلكم بن سع العشرية، أغارت حدى على بند

  البنطة

   .بطن من قحطان، إحدى القبائل الساكنة اليوم بنجد

  البنوة

   :فروعه. من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقةبطن 

   .اخلضر، بيت مسعود، بيت حسني الفاضل، بيت العجة، وبيت حنظل

  البنوة

   .ماة إحدى احملافظات السوريةبطن من بين خالد، من قريش تقيم حب

  البنوين

   .تتبع الضمور إحدى عشائر الكرك. فرقة من األمامية

  البني

   .عشرية من النمور، من ثقيف
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  البني

   .بطن من لطيف، من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية

  البنيان

   .ألردنبطن من املسعوديني، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي ا

  بنية

   .بطن يعرف ببنو بنية يلتحق بالعزيز

  بنية

   .بطن من الشعالن، من املرعض، ممن اجلعان، من الروالة من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  البنين

  بطن يعرف ببين أم البنني

   :وهم 

   .عامر، الطفيل، ربيعة، عبيدة، معاوية بنو مالك بن جعفر بن كالب، هكذا عند أكثر الناس

  بهادلةال

   .عشرية من آل شريف، من سفيان، من ثقيف

  البهادلة

   :وأفخاذها.  بيتا50ًة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص تعد فرق

   .اخلليفات، اجلروح، واهلدال

  البهال

   .بطن من العلويني باليمن

  بهثة

   .بطن من بين ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
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  بهثة بن سليم

   .ليم، من العدنانية، وهم بنو ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ين عيالن بن مضر بن معد بن عدنانبطن من س

  بهثة بن عبد اهللا

   .بطن من غطفان، من العدنانية، وهو ثة بن عبد اهللا بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن معد بن عدنان

  البهجة

   .تقيم يف املنوفية، والغربية، والدقهلية، من الديار املصرية. ة تنسب إىل عرب احلجازمن قبائل مصر العربي

  بهدل

   .بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية

  بهدل

   .حي من بين سعد

  بهدلة بن عوف

  بطن عظيم من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

 مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر ين بنو بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن
  من أوديتهم. نزار ن معد بن عدنان

   .عتكان، وأطد

  بهراء بن عمرو

  بطن من قضاعة، من القحطانية

   :وهم 

شروا ما كانت منازهلم مشايل بلي، من الينبع إىل عقبة أيلة، مث جاورا حبر القلزم منهم خلق كثري، ونت. بنو راء بن عمرو بن احلايف ن قضاعة
إىل هرقل عظيم . هجرية8وقد انضم هذا البطن يف غزوة مؤتة سنة . بني بالد احلبشة وصعيد مصر، وكثروا هناك، وغلبوا على بالد النوبة

   . رجال13ًهجرية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يتألف من 9وقدم وفد من راء سنة . الروم
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  بهى بن امرء القيس

م من قيس بن عجالن من العدنانية وهم بنو ر بن امرىء القيس بت ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن بطن من ثة بن سلي
   .قيس بن عيالن

  بهى

   .بطن من عوف، من جذمية، من جرم، من طيء، من القحطانية، كانت منازهلم ببالد غزة من الشام

  بهيل

   .بطن من محري، من القحطانية

  البهيمان

   .750ويقدر عدد بيوا أبو .  عشرية الربيج املعدودة اليوم من قبيلة اخلرصة، من شر الطائيةفخذ من

  البواب

   .عشرية تتبع السويدن بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون

  البوات

   .عشرية من احمللف، من سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك

  البوادي

   . خيمة150تقيم مبنطقة محاة وسلمية بسورية وتعد فرقة من الرطوب، من بين خالد 

  البواريد

   .فرقة من عباد، وتتبع الديارنة، من املطارفة إحدى عشائر البلقاء

  البواطي

   .عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون، وهي أقدم من الغزاوية يف الغور، ويرتل القسم األعظم منهم يف األراضي الفلسطينية

  واعنةالب
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   .يقيمون بناحية السرو مبنطقة عجلون. بطن من عشرية احلوارات من عباد بالبلقاء

  البوالدة

   .تقطن يف قرية حمنة. فرقة من الضمور إحدى عشائر الكرك

  البواليس

   .فرقة تتبع الضمور إحدى عشائر الكرك

  بور

   .فرع من قبيلة اجلحادلة احلجازية

    

  بورباع

   . تقيم يف السدير، والداخلة.عشرية متحضرة من عرتة

  البوزو

   .فخذ من الطاهات، من الشرابيني باجلزيرة

  بوصان

   .بطن من بين أسد

  بوالن

   .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية

  بوى

   .بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهو بوى بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو مزبقياء

  تبوي

ويدعون أم من أشراف . عشرية من البطون من عشرية الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطالافها
   .احلجاز
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  البيات

   .عشرية من اهلزمي، من نفس الصليب

  بياضة

   .بطن من العرب مساكنهم بقطية من مشارق الديار املصرية على الدرب الشامي

  البياضة

 ، قريتها مدين اليت تبعد عن الكرك مسرية ثالث ساعات إىل 100 بيتاً، ونفوسها 40تعد . عشرية تتبع املعايطة إحدى عشائر الكرك
   .اجلنوب

  بياضة بن عامر

  بطن من اخلزرج من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   . جشم بن اخلزرجبنو بياضة ابن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غصب بن

  البياضين

   .تقيم يف مديرية الشرقية مبصر. من قبائل مصر العربية، تنتسب إىل عرب احلجاز

  البياطرة

   . خيمة، كلها بدوية، يقضون الصيف يف منطقة املساعيد بالقرب من جب اجلراح25يعدون . فرع من بين خال مبنطقة محاة بسورية

  بيان

   .زد، من القحطانيةبطن من الصرب، من غسان، من األ

  البيايعة

   :ة من األسبعة، من عبيد من بشر، من عرتة، فيها من األفخاذفرق

   .املوينع، الرويشدة، الشاية، الفريعات، والسعيد

  البيايعة
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   . 250عدد بيوا . فرقة من اهلنادي إحدى عشائر حمافظة حلب

  البيج

   . خيمة15ة حلب، يعد فرع من قبيلة املوايل الشماليني، املقيمني يف منطق

  بيحان

   .من قبائل حلج تسكن النواحي التسع احملمية جبنوب شبه جزيرة العرب

  البير

   .قبيلة من لعرب

  بيرين

   .بطن من احلميدين، من هلباء سويد بن جذام، من القحطانية كانت بالدهم باحلوف من األعمال الشرقية بالديار املصرية

  بيشة

   .فرع من قحطان عسري

  يضالب

   .يقيمون باألطفحية من الديار املصرية. بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية

  بيضان

   .فخذ يعرف بأهل بيضان من، بين يوسى، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية

  البيضان

   .يقيمون بنجد. فرع من بين عمرو، من حرب

  بيضان

   .فرع من مشر، من ااودة، بدير الزور

  بيوت



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  105  

   .رف بآل بيوت، من خالد احلجاز، من أحالف آل فضل، من عرب الشامبطن يع

  البيين

   .فرقة، من نعيم اجلوالن ووادي العجم مبحافظة دمشق
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  التاء باب

  تاج

   .بطن من عدوان

  تامر

   .فخذ يعرف بأيب تامر، من أيب فاتلة، من احلديديني، إحدى عشائر الشام

  تامر

   .تقيم يف أحناء مطخ قنسرين. فرقة تعرف ببو تامر، من العقيدات

  التامرة

   .قبيلة فلسطينية تقيم يف ضواحي القدس، وعلى السواحل الغربية من ر الشريعة، ومن البحر امليت

  عةبابالت

   .بطن من بىن محري بن سبأ، من القحطانية

  تبار

   .وسىكانت رياستهم يف أوالد حممد بن م. بطن من املرتفع، من االثبج، من هالل بن عامر

  تبان

   .فرع من اجلبور، إحدى قبائل سوريا النصف املتخضرة

  التبرات

   .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من مهدي، من جذام، القحطانية

  تبع

   .انظر التبايعة
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  تبلس

   .بطن من املرادي، من عبدة، من مشر القحطانية

  التة

   .الت، من الصليببطن من املزايدة، من اخلصي

  تتوة

   .فرقة تعرف بأيب تتوة، من عشرية الفرصنة التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء

  التجاغفة

   .فخذ من العامود، من اخلرصة، من مشر الطائية

  تجوب

   .قبيلة من محري، من القحطانية، كانوا حلفاء ملراد

  نجيب

كانوا يسكنون الكسر يف وسط حضرموت، وكان منهم حبضر موت يف عهد .  كندةبطن من كندة، وهو أشرس بن شبيب بن السكون بن
وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد من جتيب . اهلمداين ألف ومخسمائة، فيهم اربعمائة فارس، وكانت هلم خطة مبصر تعرف بامسهم

 عليه صلى اهللا عليه وسلم، وأكرم مرتهلم، وأمر بالالً أن حيسن وعدد رجاله ثالثة عشر، قد ساقوا معهم صدقات أمواهلم اليت فرض اهللا، فسر
   .ضيافتهم، مث جاءوا يودعونه، فأمر بالالً فأجازهم بأرفع مما كان جييز به الوفود

    

  تدول بن الحارث

   .بطن من كهالن، من القحطانية

  التدويون

   .يقيمون يف اجلبال الواقعة بني مكة والطائف. بطن من هذيل باحلجاز

  الترابين
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   .فرع من احلويطات إحدى قبائل احلجاز

  الترابين

   : هلايقالقبيلة فلسطينية كبرية تقيم مبنطقة بري السبع، و

   :وتتفرع إىل العشائر اآلتية.  أكثر القبائل عدداً، وأغناها أرضاًوهيعيال صلدم، حيثما يراد حثهم، واستجالب خنوم، 

ت أيب عادرة، جنمات أيب صوحني، جنمات القصار، جنمات ايب صبهان، غوايل أيب ستة، عوايل أيب جنمات الصانع، جنمات الصويف، جنما
احلصني، غوايل أيب شلهوب، غوايل أيب ختلة، غوايل أيب بكرة، غوايل أيب عمرة، غوايل الزريعي، غوايل العمور، غوايل تبعات، وحيدات 

   .ن حيىي، جراوين أيب صعيليكترابني، حسنات أيب معيلق، جراوين أيب غليون، جراوي

  الترابين

   .تقيم يف اجليزة والقيلوبية من الديار املصرية. من قبائل مصر العربية، تنتسب إىل عرب احلجاز

  تراغم

   .بطن من زيد بن كهال، من القحطانية

  التراكبة

   .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف

  الترجم

   .من قبائل العرب يف دار فور بالسودان املصري

  ترحم

   .بطن من بين حيىي، من عالق، من عوف بن ثة بن سليم بن منصور، من العدنانية

  ترخم

   .بطن من محري، وهو ترخم بن الغوث، من القحطانية

  الترشان

   .بطن من الدمهان، من الصكور الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة
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  التركاوي

   .زيرةفخذ من الطاهات، من الشرابني باجل

  التركمان

بيت منازهلا على الضفة الشرقية للبليخ، جنويب عشرية املشهور، وبني قرييت تل 300تعد . من عشائر قضاء الرقة مبحافظة الفرات بسورية
 1000لديها وتعد من العشائر اليت تتعاطى الزراعة، و. وهذه العشرية وإن كانت تركمانية اللحم والدم، لكنها مستعربة متاماً. محام وسلوك

   .1200شاة، و

  التركمان

جاءت من بالد التركمان إىل سورية يف أوائل القرن السابع عشر، وتعد . من قبائل اجلوالن أحد أقضية اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق
   :وتقيم يف القرى اآلتية.  من الغنم15000 خيمة، ولديها 300

   .يري، مغري، وغريهاخربة، حفر، عني عيش، حسيين، كافر، سنديانة، غد

  التركمان السوادية

   .بطن يقيم يف منطقة محص، ويف أحناء حسية

  التركي

   :من قبائل حمافظة حلب، أصلها من جند قدمتت إىل املنطقة السورية يف القرن السادس عشر للميالد بقيادة ثالثة أخوة

ن الصيف يف منطقة محاة، وسلمية، والشتاء يف مناطق قسطل،  بدو يقضووهم. تركي، دلباش، وخابور، وباسم األول مسيت هذه القبيلة
   :وتنقسم إىل قسمني كبريين. عقريبات، وجبل بالس

   .التركي، وقراشم

  التركي

   :فيه األفخاذ.  خيمة170يعد . من التركي إحدى قبائل حمافظة حلببطن 

   .شهل، احلجاج، وابراهيم آغابنو زيد، شيخ درويش، حسني درويش، عابد، بقعة، العلي، عبد اهللا درويش، 

  التركي

   .30فرع من التركي بسهل الغاب جبسر الشغور، أحد أقضية حمافظة حلب، نزحوا من أحناء محاة منذ مثانني سنة، ويقدر عدد بيوم ب

  تركي
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   .فرقة تعرف ببو تركي، من السرحان مبحافظة محاة

  التركي

   .القحطانيةبطن من آل علي، من الزكاريط، من عبدة، من مشر 

  ترهونة

   . نسمة تقريبا3000ًمن قبائل العرب مبصر، تسكن اجلبل، من حماذة دجلة، إىل دشلوط، الواقعة يف حاجز اجلبل، جتاه ملوى، وتعد 

  التربيان

   .بطن من عبدة، من مشر القحطانية

  تزيد بن جشم

   : بنووهمبطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، 

   .زرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزبقياءتزيد بن جشم بن اخل

  تزيد بن حلوان

   : بنووهمبطن من قضاعة، من القحطانية، 

   .نزلت مجاعة منهم اجلزيرة يف اجلاهلية. تزيد بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  تزيد بن حيدان

  بطن من قضاعة،

   :وهم 

   .بنو تزيد بن حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة

  تعالب

   .تقضي الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة السورية. فرع من بين يوسف باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  التعامرة

   .قبيلة بدوية تقيم ببيت حلم بفلسطني
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  التعايشة

وبالدها جماورة لبالد . دوة قرب الكلكلةومسكنها من. تنتسب إىل جهينة. من أشهر قبائل العرب يف وادي دارفور بالسودان املصري
   .ومنها خليفة مهدي السودان التعايشي. وكان أكثر اشتغاهلم يف خطف الرقيق. الغراتيت

    

  تغلب بن حلوان

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

هم بنو وبرة بن تغلب وكلهم قبائل منهم بنو أسد، بنو النمر، وبنو كلب، وكل.بنو تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن القضاعة
   .ضخمة

  تغلب بن وائل

قبيلة عظيمة تنتسب إىل وائل بن قاسط بن هنب بن أفضي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان تتفرع منها 
   :فروع عديدة منها

  مساكنها. بنو شعبة باطائف، بنو حمدان ملوك الموصل، واألراقم

   :من أوديتها. تغلب باجلزيرة الفراتية جبهات سنجار ونصيبني وتعرف بديار ربيعةت بالد كان

  ومن مياها. ظبي األحص

  تاريخها. البشر، قباقب، البني، والثوبر

ئل، فقد تعد قبيلة تغلب من القبائل احلربية، اليت اليهدأ هلا بال، إال بالقتال والغارات والغزوات، فقد اشتبكت بالقتال مع كثري من القبا
   :ومنها. خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل جساس لكليب، فنشب الشر بينهما أربعني سنة

   :واشتعلت نريان احلروب بني تغلب وبين يربوع، منها. ت بينهما يف األحصكانيوم وارادت، يوم الذنائب، يوم احلنو، ويوم التحالق ووقعة 

   :وخاضت تغلب مع بين شيبان وقعات منها. م اللوى، ويوم زرودت بينهما يف ثربة، ويوم إراب، ويوكانوقعة 

ومن أيام تغلب مع . ت بينهما يف فطيمة بالبحرين، ظفرت فيها بنو تغلب علي شيبان، ووقعة كانت بينهما يف دير لبىن ويوم عنيزةكانوقعة 
لكالب لسلمىةة بن احلارث بن عمرو املقصور، ومعه ومن األيام التب اشتركوا فيها يوم ا. سعد بن متيم، يوم ذي دي، كان على تغلب

بنو تغلب، والنمر بن قاسط، وسعد بن زيد مناة، والصنائع على أخيه شرحبيل بن احلارث بن وائل بن حنظلة بن مالك، وبنو أسد، 
ويوم احلسني . ماء، على بكر وائلويوم أوراة األول لتغلب والنمر ابن قاسط مع املنذر بن ماء الس. وطوائف من بين عمرو بن متيم والرباب

   :وهنالك أيان كانت بني تغلب يف االسالم، ومنها. لتغلب على خلم، وعمرو بن هند
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وقد حاربت تغلب مع جيش . يوم سنجار، يوم اتل جمرى، يوم احلشك، يوم الثرثار، يوم تل عبدة، يوم البشر، ووقعة كانت بينهاما يف حزة
هجرية، ومحيت الروم واغتاظت، فاستعانوا مبن يليهم من مساحل أهل فارس، وقد 12سلمون بالفراض سنة املسلمني، وذلك ملا اجتمع امل

هجرية، من بغداد إىل األنبار، فسرح املضارب 13وقد قاتلت تغلب سنة . وهممحوا واغتاظوا، واستمدوا تغلب، وإياد، والنمر، فأمد
يب، مث خرج يف آثارهم، فقدم الرجالن الكباث، وقد ارفضوا واخلوا الكباث، وكان أهله العجيلي وزيد إىل البثاث، وعليه فارس العناب التغل

هجرية، إىل تكريت حىت نزل االنطياق، ومعه الروم وإياد 16وسار سعد بن أيب وقاص سنة . كلهم من بين تغلب، فركبوا آثارهم يتبعوم
عني يوماً، فتزاحفو فيه أربعة وعشرين زحفاً، وكانوا اهون شوكة وأسرع وتغلب والنمر، ومعه الشهارجة، وقد خندقوا ا، فحصروهم أرب

   : هجرية إىل ملك الروم17وكتب عمر بن اخلطاب سنة . أمراً من أهل جلوالء

يقبل من أنه بلغين أن أحيا من احياء، العرب ترك دارنا، واتى دياركم فواهللا لتخرجنه إليك، فأخرجهم ملك الروم، وايب الوليد ابن عقبة أن 
   :بين تغلب إال االسالم فقالوا له

أما من نقب على قومه يف صلح، ومن كان قبله، فأنتم وذاك، وأما من مل ينقب عليه أحد، ومل جير ذلك ملن نقب عليه أحد، فما سبيلك 
ن الينصروا وليداً، وأقبل منهم إذا عليه، فكتب فيهم إىل عمر، فأجابه عمر إمنا ذلك جلزيرة العرب اليقبل منهم فيها إال االسالم، فدعهم أ

أسلموا فقتل منهم على أن ال ينصروا وال مينعوا أحداً منهم من االسالم، فأعطى بعضهم ذلك، فأخذوا به، وابىي بعضهم إال اجلزاء، فرضي 
ة، وحاربت جيش وقد حارب خالد بن الوليد تغلب بن وائل يف للصيخ، وهزمت شر هزمي. منهم مبا رضي مبا رضي من العباد وتنوخ

 هجرية قد حاربوا مع احلجاج بن يوسف ضد شبيب، بقيادة عتاب بن ورقاء 77املشلمني يف عني التمر فهزمت وجند بين تغلب سنة
 681وملع ذكر بين تغلب يف دخول املغول الشام، وذلك ملا دخل املغول إىل الشام سنة . الرياحي، وقد كان على ثلثهم قبيصة بن والق

مخسني ألفاً، فالتقى جبند الشام بني محاة ومحص، فقوي جانب املغول على جانب الشاميني، وملا قارب نصر املغول على الشاميني، هجرية يف 
   .خرج على املغول كمني العرب من بين تغلب من ميسرم، فتوهم املغول ان جنوداً كثرية قد أحاطت م من قدامهم ومن خلفهم؛ فازموا

    

  تغمى

   .مهرة بن حيدان من قضاعة، من القحطانيةبطن من 

  تقلذ

   .بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية

  التكارنة

   :ويفرع إىل الفروع اآلتية. أصله من تكريت ويلتحق بزوبع إحدى بطون مشر الطائيةبطن 

   .السماعيل، املردي، واخلضري

  تكالم
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   .ن حيدان بن زهري بن أمين بن اهلمثع بن حريبطن من محري، من القحطانية، وهم بنو تكامل بن عريب ب

  التالوية

أصلهم من غور بيسان جاؤوا يف غرة القرن الرابع اهلجري، واستقروا يف أراضي البطيحة، على الشاطئ الشرقي من . من عشائر قضاء الزوية
 1400 بيت، وعندهم 400 يف اخليام وعددهم حنو حبرية طربيا، حيث املياه الغزيرة، واجلو الدافئ واخلصب املنقطع النظري، وهم اليزالون

 بقرة، وقليل من الغنم واملاعز، ويرتزقون أيضاً من صيد السمك من حبرية طربيا، ومنهم قسم كبري على الشاطئ الغريب من 500جاموسة و
   .هذه البحرية، ويعدون من تبعة فلسطني

  التلت

   .من قبائل الفرات األوسط

  تلجي

   . التركي إحدى قبائل حمافظة حلبفرع من القراشيم من

  التلول

يقال إن جدهم هاجر من احلجاز، ونزل يف عمان، وجعل مسكنه التل الذي عليه القلعة، هلذ . بطن يقيم بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون
   .طنهاأطلق على أعقابه اسم التلول، وبعد أن أقام هذا البطن يف عمان حنو الثالثني عاماً نزح إىل إربد، واستو

  التليتي

   .خيمات9فرع من اجلوابرة إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز، يعد 

  تمام

   .بطن من من جذمية طي، من القحطانية وهم متام من جذمية من جرم طي، كانت مسامنهم بغزة من بالد الشام

  التمام

   .تسكن مع البديرية. من أشهر قبائل العرب يف بالد كردوفان، بالسودان املصري

  لتمايما

   .من قبائل مصر العربية، تنتسب إىل عرب احلجاز وتقطن يف مديرية البحرية مبصر
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  التمايم

   :ويتفرع إىل فرعني. املغرة امللحقة بقيبلة عبدة، من مشر القحطانيةعشرية بطن من 

   .املاللطة واملومين

  تملك

  بطن من كندة، من القحطانية،

   :وهم 

   .ية بن كندة، ومتلك من مذحج كانت حتت امرئ القيس نسب بنوه اليا، وهي متلك بنت عمرو بن زبيدبنو امرئ القيس بن عمرو بن معاو

  تمي

   .بطن من آل مرة من عرب الشام

  تميم

   .تقيم يف وادي بن راشد. من قبائل حضرموت

  تميم

   .فرع من بين عمر، من سفيان، من ثقيف

  تميم

   :منهم كان. بطن من البطنني، من غزية، من القحطانية

   .بالديار املصرية

  تميم

 نفس كانت هلا مرتبات وعوائد من الدولة العثمانية ومصر، تصل إليهم يف كل عام 700قبيلة من بين حرب، تقيم يف املدينة يف احلجاز، تعد 
   .مع احململني

  تميم

   .تقيم يف اجلهة الشرقية من مرفأ جريان. قبيلة كانت تابعة لصبيا
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  تميم

أفرادها من حاضرة جند وجبل مشر والدساكر النجدية، حتوي عناصر من متيم، ونظراً لتحضرها، فقد انعدمت من بينها امليزات قبيلة أصبح 
اليت متيز الفخاذ والعشائر، ومل يعد باالمكان تفريقها إىل فرق، كما يفعل بالقبائل احملافظة على عصبيتها، غري أنه ميكن القول إن املوجود يف 

   :وهيم ميكن حصره يف ثالثة بطون جند يف متي

  أوال

   :ثانياً. حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيمبطن 

   :ثالثاً. سعد بن زيد مناة بن متيمبطن 

 بيت الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرياض، وآل بسام يف عنيزة، والقضاة يف عنيزة، وآل وهمفمن بين حنظلة الوهبة . بطن عمرو بن متيم
امعة، ووشي وظلمة، وجوى، وآل معيوث يف جالجل، وآل منيف يف احلوطة، وآل مغامس يف اخلطامة، وآل عبد الكرمي يف شبانة يف 

حرمة واخلرشا، وآل جاسر، وآل أبا حسني يف الوشم ويف وشيقر، وآل فايز، وآل مسند، وآل عمر يف وتيثية، وآل عتيق، وآل مسعد يف 
وأما بنو سعد بن زيد مناة فمنهم العناقر يف ثرمدة، وآل معمر يف سدوس، . ن منهم، آل ثاين أمراء قطرومن الوهبة املعاضيد الذي. القصب

وأما بنو عمر بن متيم، فمنهم املزاريع والنواصر ومن املزاريع آل محاد يف احلوطة، وآل مرشد يف . وآل أبو عليان، وآل حسن يف بريدة
   :أكثر متيم املوجودين يف جند عدداً، ويقسمون إىل قسمنياحللوة، وآل عون يف القدبع، وآل محاد هم 

ل ماضي أهل الروضة، وآل فوزن، وآل فارس، وآل قاسم يف الروضة، وآل هوبثل يف جند، وآل آآل مرش، وآل حسني، ومن املزاريع أيضاً 
ومن آل صقية، الصقيه يف اخلرباء .  جندعطية، وىل عساف يف امعة، وآل بكر يف الرياض، واهلالالت يف عرقة، وغريهم كثري يف قرى

   :وصبيح والبنهانية والعظيم، وحليفاء، وملهم والفوارة

   .ومن النواصر آل مقبل أهل أضرمة، وأهل الداخلة كلهم نواصرة، وآل حضان يف شقرة واحلماضة يف القصب

    

كانت : منازهلم. ة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانقبيلة عظيمةمن العدنانية تنتسب إىل متيم بن مر بن أد بن طاخب: متيم بن مر
منازهلم بأرض جند، دائرة من هنالك على البصرة واليمامة، حىت يتصلوا بالبحرين، وانتشرت إىل العذيب من أرض الكوفة مث تفرقوا يف 

لتميم بطون : بطوم. فاجة من بين عقيل بن كعباحلواضر ومل تبق منهم باقية، وورث منازهلم احليان العظيمان بالشرق غزية من طي، وخ
احلارث بن متيم، بنو العنرب، بنو اهلجيج ابن عمرو بن متيم، بنو أسيد بن عمري، بنو مالك بن عمرو بن متيم، بنو عمرو بن العالء : كثرية منهم

زيد مناة، بن متيم، بنو سعد بن زيد مناة مناة بن احلبطات، بنو امرئ القيس بن : بن عدنان بن احلارث، بنو احلارث بن عمرو بن متيم، وهم
متيم، بنو منقر بن عبيد بن مقاعث، بنو صرمي بن مقاعث، بنو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة، بنو احلارث األعرج بن كعب بن سعد 

ظلة، بنو احلارث بن يربوع، بنو العنرب بن بن زيد مناة، بنو مالك بن زيد مناة، بنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة، بنو ثعلبة بن يربوع بن حن
صللب، : من منازهلم: منازهلم. يربوع، بنو رياح، بنو طهية بن مالك، بنو دارم بن مالك بن حنظلة، وكان يف هذه البطون رؤساء وأمراء

غ احلفر، شرف األرطى، اهلراء، الشعر، رهىب، مغىن املثىن، احليار، الدهناء، اإلحساء، سحنان، الرمادة، وبرة، احلرية، سهىب، فرغ القبة، فر
محض دحيضة، كنهل، اجلفار، أوارة، الغزيز، البنيان، سيحان، : ومن مياههم. ذو عشر وكلية: ومن أوديتهم. عطالة: ومن جباهلم. والصمان

متتاز هذه القبيلة بتارخيها : همتارخي. لصاف، اسنن، طويلع، املنيفة، اللهيماء، برقة منشد، الفردوس، عارمة، عنطوان، ثكد، نطاع، والكالب
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احلريب يف اجلاهلية واالسالم، فمن وقعام احلربية ان كسرى قد توج هوذة بن علي احلنفي، وضم إليه جيشاً من األساورة، فأوقع ببين متيم 
صعصعة وناجية جد الفرزدق، يوم الصفقة، بسبب عري كسرى اليت كان جيريها هوذة بن علي، فلما سارت ببالد بين حنظلة، اقتطعوها برأي 

فكتب كسرى إىل املكعرب عامله على هجر، فاغتاهلم وأراهم أنه يعرضهم للعطاء، ويصنعهم، فكان أحدهم يدخل من باب املشقر، فيرتع 
ائة سالحهه ، وخيرج من الباب اآلخر، فيقتل، إىل أن فطنوا، وأصفق الباب علىمن حصل منهم، فلذلك مسيت الصفقة، وشفع هوذة يف م

وملا أوقع كسرى ببين متيم يف ذلك اليوم، فقتل املقاتلة وبقيت األموال . من آثارهم، فتركوا له، فكساهم وأطلقهم يوم الفصح، وكان نصرانيأً
ن وم. اغتنموا بين متيم، مث بعثوا الرسل يف قبائل اليمن، وأحالفها من قضاعة: والزراري، بلغ ذلك مذحج، فخشي بعضهم إىل بعض، وقالوا

وأغار التنعمان بن املنذر على بين متيم، . أيامهم يوم القصيبة باليمامة، وهو يوم كان لعمر بن هند على متيم، فانتصر عليهم وأحرق منهم
ومن ايامهم مع بكر بن وائل، يوم ذي إحثال، يوم اهلزبر، يوم الستار، يوم اجلفار، يوم . ومعه بكر بن وائل والصنائع من العرب، فهزموه

ومن احلروب اليت اشتعلت بينهما يف االسالم، يوم . ى، يوم سفار، الغطايل وهو آخر وقعة مانت بينهم وبني بكر بن وائل يف اجلاهليةخو
ومن الوقعات احلربية اليت كانت بينهما وقعة حصلت بينهما يف رأس العني، ومن الوقعات احلربية اليت اشتعلت نرياا بني بين متيم . الوقيط
بن صعصعة، يوم الوتدة، يوم جند، يوم رحرحان الثاين، يوم ملزق، كان لبين متيم على عبس وعامر بعد أن قاتلت متيم مجيع من أتى وعامر 

غياد، بلحارث بن كعب، كلب، طيء، بكر، تغلب، وأسد، كانوا يأتونه حياً، حياً، فتقتلهم متيم، وتنفيهم عن : بالدها من القبائل وهم
يوم النباح، فكان هذا اليوم لتميم على شيبان، ويوم : ومن الوقعات احلربية بني متيم وشيبان. اهم بنو عبس، وبنو عامرالبلد، وآخر من آت

ومن األيام اليت كانت بني متيم وحنيفة، يوم ملهم، ووقعة كانت . الزويرين كان لشيبان على متيم، ويوم غبيط املدرة يوم غلبت فيه شيبان
أليام اليت كانت بني متيم واحلارث بن كعب، يوم جنران، وملا التقت بنو متيم مع بين احلارث بن كعب، تداعت متيم يف ومن ا. بينهما خبشيبة

املعمعة ياآل كعب فتنادي أهل اليمن ياآل كعب، فتنادوا ياآل احلارث، فتنادي أهل اليمن يا آل احلارث، فتنادوا آل مقاعس، ومتيزوا ا من 
    ام اليت كانت بني متيم وغريها من القبائل، يوم الشعبية، يوم الكالب الثاين لبين متيم، وبين سعد ومن األي. أهل اليمن

  رئيسهم قيس بن عاصم على قبائل مذحج، يف حنو اثين عشر ألفاً، رئيسهم زيد بن املأمون، بابوالر

   :وهم 

رب بن صفوان أن اليعلم م بين عامر، وقد قتل بنو عامر يوم دان، وكندة واشتركت بنو متيم يف جبلة، وأخذوا موثقاً على كومهمذحج، 
. ومن أيامهم يوم مسلحة، وهو غزا فيه قيس بن عاصم وبنو متيم على بنو عجل غرية بالناج، وثيتل إىل جنب مسحة. جبلة ثالثني غالماً

ب بنواحي ديار مضر، وكانت لكالبب على بين ووقعة كانت بني بين منري وبين كال. وجرت وقعة حربية يف وادي املروت بني متيم وقشب
   :منري، فاستغاثت منري ببين متيم، وجلأت إىل مالك بن زيد سيد متيم يومئذ بديار مضر، فمنع متيماً من اجنادهم، وقال

 كانت محالة محلنا، ماكنا لنلقي بني قيس وخندف دماء حنن عنها أغنياء، وأنتم، وهم لنا أهل وأخوة، فخذ منإن سعيتم يف صلح عاونا، وإن
. ومن أيام متيم يوم جنران، وهو يوم لألقرع بن حابس يف بين متيم على اليمن، هزمهم وكانوا أخالطاً. فأما الدماء فال مدخل لنا بينكم فيها

هجرية عيينة بن 9 وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة. وممن أيام متيم يوم الزخيز، وهو لتميم على اليمن، ويوم الغطايل، ويوم جهجوه
 أرض بين متيم، يف مخسني فارساً من العرب، فكان يسري وهيحصن بن حذيفة بن بدر بن عمر بن جوير الفزاري، إىل بين متيم بالسقيا، 

ا الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم يف صحراء قد حلوا، وسرحوا مواشيهم، فلما رأوا اجلميع، ولوا، فأخذ منهم أحد عشر رجالً، ووجدو
هجرية وفد بين متيم، وهم سبعون أو مثانون رجالً، 9وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة . يف احمللة غحدى عشرة امرأة وثالثني صبياً

   :منهم
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األقرع بن حابس، الزبرقان بن بدر، عطارد بن حاجب، قيس بن عاصم، عمرو بن األهتم، وانطلق معهم عيينة بن حصن، فقدموا املدينة 
خلوا املسجد، فوقفوا عند احلجرات فنادوا بصوت عاٍل جاٍف وقد جئنا بشاعرنا وخطيبنا، فخحرج غليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه فد

   :وسلم فجلس، فقام األقرع بن حابس فقال

   :واهللا إن مدحي لزين، وإن ذمي لشني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

   :ذلك اهللا، فقالوا

   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإنا أكرم العرب، ف

   :أكرم منكم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السالم، فقالوا

وقال أبو هريرة مازلت احب بين متيم منذ ثالث، . ائذن لشاعرنا وخطيبنا، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس، وجلس معه الناس
   :سلم يقول فيهممسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و

   :مسعته يقول

   :هم اشد أميت علىالدجال، قال أبو هريرة

   :وجاءت صدقام، فقال ررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقاتل خالد بن الوليد الذين ارتدوا عن االسالم من . هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتيقيها فإا من ولد امساعيل
 هجرية أمد عمر بن اخلطاب سعد بن أب يوقاص، بثالثة آالف متيمي، حيث 14ويف سنة .  أرض يف بالدهموهي البطاح، بين متيم يف

   :كانت متيم من أمنع قبائل العرب يومئذ وأرسل سعد بن ايب وقاص إىل عاص بن عمرو فقال

   :ة؟ قالوايامعشر بين متيم ألستم أصحاب اإلبل واخليل، أما عندكم هلذه القبيلة من حيل

   :بلى واهللا مث نادى يف رجال من قومه رماة، وآخرين هلم ثقافة، فقال هلم

   :يامعشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل، وقال

 هجرية وفود البصرة، حنو علي بن ايب طالب حيث نزل بذي قار، 36يامعشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها، وأقبلت سنة 
 وفد متيم وبكر قبل رجوع القعقاع لينظروا ما راى ويف السنة ذاا خرج إىل علي بن أيب طالب اثنا عشر ألف رجل، وهم اسباع فجاءت

   . نفس500وقد قتل من متيم يوم اجلمل . قريش، وكنانة، وأسد، ومتيم، والرباب

    

زد، وربيعة، إىل مالك بن مسمع، وكانت ربيعة جمتمعة عليه، ومحل زياد إىل معاوية بن أيب سفيان ماالً من البصرة، ففزعت متيم، واأل
  .واجتمع الناس إليه فلحق باملال فرده، وضرب فسطاطاً باملربد، وأنفق املال يف الناس، ووفاهم عطاءهم

ومذحج، وأسد، لتقم مهدان، ومتيم، وهوازن، وأبناء بغيض، : وقد اشتركت بنو متيم يف قتل حجر بن عدي، فقال زياد وهو على املنرب
  .وغطفان، فليأتوا جبانة كندة، وليمضوا من مث إىل حجر فليأتوين به

  .وتعد متيم من القبائل اليت قاتلت احلسني وشيعته، فجاءت بسبعة عشر رأساً منهم

  . حتارب مع املهلب بن أيب صفرة عامل عبد اهللا بن الزبري، اخلوارج65مث جند متيماً سنة 

هجرية، فقد أعانوا عبد اهللا بن خازم، على من كان ا من ربيعة، وعلى حرب أوس 65 خراسان الداخلية سنة وقد اشتركت متيم يف حرب
وملا جفا ابن خازم بين متيم أتوا ابنه حممداً راة، فكتب ابن خازم إىل بكري ومشاس، يأمرمها مبنع بين متيم من . بن ثعلبة، حىت قتل منهم، وظفر

ومن أيامهم .  هجرية من كان خبراسان من رجال بين متيم، بسبب قتل من قتل منهم66اهللا ابن خازم سنة دخول هراة، مث حاصر عبد 
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  .خبراسان، يوم قصر قر بين لعبد اهللا بن خازم على متيم

  .ياد هجرية يف صف املختار، وبقيادة إبراهيم بن األشقر، أهل الشام الذين كانوا بقيادة عبد اهللا بن ز66مث حاربت متيم سنة 

  . هجرية جعل املهلب بن أيب صفرة عامل عبد اهللا بن الزبري، األحنف ابن قيس على مخس متيم يف حماربة املختار67ويف سنة 

وملا قتل عبد اهللا بن خازم من قتل من بين متيم بفرتنا، تفرق عنه عظم من كان بقي معه منهم، فخرج إىل نيسابور، وخاف بين متيم على ثقله 
  .هجرية85مث حاربوا مع ابنه موسى بن عبد اهللا بن خازم سنة . البنه موسى حول ثقلي عن مرو، واقطع ر بلخمبرو، فقال 

  . هجرية حتارب مع عدي بن أرطاة عامل يزيد بن عبد امللك، يزيد بن املهلب101مث جند متيماً سنة 

  .هم حىت قتل هجرية الترك، وكان على خيلها شعبة بن ظهري، فقاتل102وحاربت متيم سنة 

  . مع مسلم بن سعيد، وعددهم مخسمائة مقاتل106وقاتلت متيم سنة 

  . هجرية، فكشفوهم، وركبهم املسلمون يقتلوم، حىت حجزهم الليل، وتفرق العدو110وقاتلت متيم الترك سنة 

رتل على ر بلخ، وصري متيماً واألزد يف هجرية مع اجلنيد بن عبد الرمحن، ملا خرج غازياً يريد طخارستان، ف112وحاربت متيم الترك سنة 
  .امليمنة

  . ويل عهد صاحب فرغانة بقياد نصر بن سيار121وحاربت متيم سنة 

هجرية فشخص خازم إىل عمان، فأوقع مبن فيها من اخلوارج، وغلب 134وقد انضم إىل خازم بن خزمية بالبصرة، عدة من بين متيم سنة 
  .ان، وقتل شيبان اخلارجيعليها، وعلى ما قرب منها من البلد

  .وانتشرت اوسية فيهم. والدبران، وكان يعبدونه. من أصنامهم تيم، كانوا يعبدونه: عبادم

  تميم بن هذيل

   .بطن من هذيل، من العدنانية

  التميمي

   .قبيلة من ميمون، من بين سامل، تقيم على طريق املدينة املنورة

  التناعم

   .الصرةبطن من العرب كانت هلم خطة ب

  .فرع من بني موسى، من جهينة، إحدى قبائل الحجاز: تنرة

  تنوخ

   :حي من اليمن اختلف النسابون فيه، فقال ابن خلدون

   :وقال الزبيدي. من بين أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان ابن عمرو بن احلايف بن قضاعة

   :وقال الزخمشري. تنوخ قبائل اجتمعت، وتألفت منهم بنو فهم
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   :وقال النويري.  قبائل حتالفت فتنخت يف مواضعهاتنوخ

   :وقال ابن عبد ربه وأبو الفداء. تنوخ، وهو مالك بن زهري بن عمرو بن فهم بن تيم اهللا بن أسد

   :وقال أبو عبيد. تنوخ من قبائل قضاعة

   :هم ثالثة أبطن

   : والتتنخ املقام، قال الشام،كاننزار، واألحالف، وفهم، مسوا بذلك ألم حلفوا على املقام مب

وإمنا تتنخوا على مالك بن زهري بن عمرو بن فهم بن تيم اهللا بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان، وعلى مالك بن فهم عم مالك بن زهري 
   :وقال ابن سعيد

   .ملعرة، مجعهم املستكثرومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودوس الذين تتنخوا بالبحرين، وكانت تنوخ تقيم حباضر حلب، وبا

  .من حوادثهم التارخيية يف اجلاهلية، أن املنذر أحل يف طلب امرئ القيس، فوجه اجليوش يف طلبه، من تنوخ وإياد وراء: تارخيهم

  . هجرية يف وقعة دومة اجلندل12ومن حوادثهم التارخيية يف أوائل اإلسالم، حرم خلالد بن الوليد سنة 

  التهمان

   .طان عسريفرع من قح

    

  النواضرسة

   .ويقيمون يف منطقة الصلت. قوم أصلهم من دمشق، ومذهبهم أرثوذكس، ويقدر عددهم مبائة نسمة تقريباً

  التوام

   .بطن من آل موعد، من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية

  التوامات

تقطن يف جنويب غريب منبج، يف قرى مروة، طحنة، مقتلة، . لها من احلديديني بيتاً أص150من عشائر قضاء منبج بسورية الشمالية، تعد حنو 
   .أبو كهف، ومقطع احلجر

  التوانية

   .فرقة من املشاقبة، من السبتة، من بين حسن الذين يرتلون حول جرش

  النوايهة

  يقولون. إحدى عشائر البلقاء
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   : اآلتيةفرقوينقسمون إىل ال. زإن جدهم تايه أخو فاضل جد الفواضلة، وأنه قدم معه من احلجا

   .اهلروط، الفقها، والذويبات

: من أفخاذهم. بنو توبة بن عطاف بن جرب بن عطاف بن عبد اهللا: بطن من األثبج، من خالل بن عامر، من العدنانية، وهم: توبة بن عطاف

  .أوالد وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة

 بيت، 500من مشر الطائية، ويعدون من بطون الصائح، ملتابعتهم الصديد، وهم يف األصل الثابت يقدرون ب بطن من سنجارة، : التومان
  .األوضاح، اهلدبة، النجبان، الصدكة، الصخيل، الربعة، وغالب هؤالء يف املوصل: ومن فروعهم

  التومة

والعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي حىت ديرة عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم، اليت تقع أماكنها بقرب ديرة مطري 
   .مطري يف الغرب

  .فرع من اجلدي، من عبدة، من مشر القحطانية: التومة

  .ويقضون فصل الشتاء بنواحي جب اجلراح.  بدوية25 خيمة، منها 30يعدون . فرع من بين خالد بسورية: التومة

  تويبت

   . تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطرعشرية من مشر، من قبيلة املناصري اليت

  .قبيلة من قريش تنتسب إىل تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزي: تويت بن حبيب

  .فرع من القريباويني امللحقني بزوبع، من مشر الطائية: التومي

  .ن عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضرتقيم يف القرب من الزلفى، م. عشرية متحضرة: تومي

  . خيمة60فرع من احلديديني الغناطسة، الذين يقيمون يف الباب أحد أقضية حمافظة حلب ويعدون : النوميات

  .يقيم يف حمافظة محص. فخد من الفواعرة: التوميان

  . خيمة30عد فرع أصلهم من بين خالد، وحيميه املوايل املقيمون يف منطقة حلب، وي: التويين

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشار حمافظة جبل الدرز باجلمهورية السورية: التويين

  .من عرتة. فرقة من اخلرصة، من الفدعان: التياسة

  : بطن من العرب: التيامة

  التياها

  تتفرع إلى فروع كثيرة. من قبائل بئر السبع

". والشتيات، الصقريات، والبنيات" احلكوك، والنتوش، والبدينات، أوالد عمري، والشاللني منها ما هو تيهي األصل والنسب كالعالمات،

   .ومنها ماليس بتيهي، بل تابع، أو حليف انضم إىل التياها كالظالم، الرماضي، بين عقبة، وغريها

  تيسير
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   .فرقة تعرف بعيال تيسري، من الصعوب إحدى عشائر الكرك

مياهها سرباة، ومنها قطام ابنة الشجنة، وقد انتقمت ألبيها وأخيها الذين قتال يوم النهر فحضت عبد الرمحن بن من . قبيلة من الرباب: تيم
  .ملجم على قتل علي بن أيب طالب

  .هجرية الشريف حسني حتت قيادة ابن عرار1329قبيلة كانت تابعة لقضاء حمايل حاربت سنة : التيم

  .يةبطن من بكر بن وائل، من العدنان: تيم

  .من قبائل ضبة، تقيم يف العالية وهي ما جاوز الرمة إىل مكة: تيم

  .بطن من غافق: تيم

  تيم بن ثعلبة

   :من طي، من كهالن، من القحطانية، يقال هلمبطن 

   .مصابيح الظالم

  تيم بن شيبان

  بطن من بكر بن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

   .تيم بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة

  .تنتسب إىل تيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة، من بالدها القصيبة باليمامة. قبيلة من طاخبة، من العدنانية:  مناةتيم بن عبد

  .من مياههم الرنقا. بادية: وهم. بنو تيم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر: بطن من قريش الظواهر، من العدنانية، وهم: تيم بن غالب

  .بنو تيم بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل: ن وائل، من العدنانية، وهمبطن من بكر اب: تيم بن قيس

    

قبيلة من العدنانية تنتسب إىل تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة : تيم بن مرة
منهم أبو بكر الصديق، وكانت تقيم مجاعة من . من منازهلم حفر الرباب وهي ماء بالدهناء. نانابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد

  .الصديق مبصر

  تيم بن النمر

  بطن بن قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو التيم بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  تيم اهللا بن ثعلبة
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تنتسب إىل تيم بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن . ائل، من العدنانيةقبيلة من بكر بن و
   : لهيقالمن وقعام احلربية وقعة لبين تيم على بين جماشع مبوضع . دعمي بن جديلة بن أسد ربيعة بن نزار

   .وكانوا حلفاء لبين عجل. ن بالد تيم اهللا بن ثعلبةومنها وقعة كانت مع بين أسد يف ذات األثل م. اهلييمي

وهو تيم اهللا بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن . بطن من جديلة ربيعة، من العدنانية: تيم اهللا بن النمر
  .ربيعة ابن نزار

  . بن وبرةبنو تيم اهللا بن أسد: بطن من تنوخ، من قضاعة، وهم: تيم الالت بن أسد

وقد مساهم النيب صلى اهللا عليه . بنو تيم الالت ابن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج: بطن من اخلزرج، من القحطانية، وهم: تيم الالت بن ثعلبة
  .وسلم تيم اهللا

  .تيم الالت بن فريدة، بطن من كلب، من القحطانية، وهو تيم الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  تيتان

   .، من القحطانيةقبيلة من جبيلة
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  الثاء باب

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن ينتسب إىل شبعانات من بين خمتار، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: الثابت

  .مارآل زرعة، آل التومان، آل جنم، وآل ع: وتتفرع إىل. 2000يقدر عدد بيوا ب . فرقة كبرية من سنجارة، من مشر الطائية: الثابت

  .فرقة تعرف بأيب ثابت، من احلديديني الغناطسة، يف الباب أحد أقضية حمافظة حلب: ثابت

  .حي من العاربة، كانوا يسكنون حيلة بلدة بالسراة: ثابر

  .فخذ من اجلواسم، من الصمدة، من عشرية الظفري، اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: الثاري

  .احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من آل هذال، من : الثامر

  .فرع من املعاضيد، من الوهبة، من متيم، ومن هذا الفرع أمراء قطر: ثاين

  .قوم يسكنون احمللة من قرى حلج: ثبتان

: للصة، ومن عائالمالصريرات، وا: وم فورعهم. بطن من قبيلة بين سعد، اليت تقع ديارها من الطائف إىل جهة اجلنوب الشرقي: الثبتة

املظافرة، الدهامني، الرباق واملخلد، املناصري، آل طلحة، املراوحة، الغدران، السمرة، الشعايرية والثعابني، املناجيم، العالوين، الشتاملة 
  .، الذبانية، احلميةاملراشدة، الروسان، املقافشة، الروقة، الفقها، الشهبة، العصة والدعاجني، العيسى. والشتيات، احلوطة، الغنانيم

  ثبيت

   :فخذ يعرف بذوي ثبيت، من الروقة من عتيبة، ويتبعه من العشائر

   .احلصيان، والعفارين

كانوا يقيمون مبصر . بطن من سليم، من قيس بن عيالن:عشرية من رفاعة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز الثريد : الثرود
  .وإفريقية

  .من القحطانية، نزلوا مصر عند الفتح واختطوا ابطن من األزد، : ثزاد

  .كانت مساكنهم صعيد مصر. بطن من طيء، من القحطانية: الثعالب

  .بطن من بين فتال بن مرة: الثعالب

  الثعالبة

  بطن من بين عاصم،

   :وهم 

وسى اجلون بن عبد اهللا بن حسن املثىن بن بنو ثعلب بن مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اهللا أيب الكرام بن م
   .كانت منازهلم أرض احلجاز. احلسني بن علي بن أيب طالب

  .تعد سبعة آالف نسمة. قبيلة حجازية، ينتهي نسبها بثعلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان. الثعالبة

كانت رياستهم يف . مون يف اجلزائر، وهلم ذكر يف تارخيهاكانوا يقي. بطن ينتسبون إىل ثعلب بن علي بن بكر بن صفر، من العدنانية: الثعالبة
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  .ولد سباع بن ثعلب بن علي بن بكر بن صفري، وقد دثروا

  .من قبائل نصر بن زهران بن كعب، من األزد، من القحطانية: ثعالة

  .فرع من قبيلة اجلحادلة احلجازية: الثعبانية

  .من كهالن، من القحطانية.  مرة بن أددفخذ من معاوية بن احلارث بن عدي بن احلارث بن: ثعل

  .كانوا يغلبون على عريش. بطن من بين جرى: الثعل

    

بنو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي بن أدد، كان منهم البيت والعدد، : بطن من طي، من كهالن، من القحطانية، وهم: ثعل بن عمرو
  .وكان هلم جبل أجأ

  . يف الكثرة والعزةمن أعظم قبائل البحرين، وأظهرها: ثعلبة

  ثعلب بن داود

. بطن نسب إىل ثعلب بن داود بن موسى بن إبراهيم بن إمساعيل بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

   .منهم عشرية نزلت يف منطقة أسيوط مبصر، وكانوا يعرفون بطلحة وجعفر

  ثعلب بن وبرة

  ية،بطن من قضاعة، من القحطان

   :وهم 

   .بنو الثعلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

بنو ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أيب مجيل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن إمساعيل : بطن من اجلعافرة هم: ثعلب بن يعقوب
  .ا يقيمون بالديار املصريةكانو. بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر

  .فرع من قبيلة األمحر اليت متتد ديارها من وادي صبح إىل مشايل أا: ثعلبة

  .فخذ من معاوية بن احلارث بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن يشجب، من كهالن، من القحطانية: ثعلبة

  .قبيلة من متيم: ثعلبة

  .بطن من عدوان، من العدنانية: ثعلبة

  .بنو ثعلبة بن أمية بن الضبيب بن قرط: فخذ من غطفان، من العدنانية، وهم: بن أميةثعلبة 

من أيامهم يوم أرب كان على بين . بنو ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلبة بن وائل: بطن من العدنانية وهم: ثعلبة بن بكر
  .يربوع

  ثعلبة بن بهثة

  بطن من بين سليم، من العدنانية،

   :همو 
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منهم بنو علي بن مالك بن امرئ القيس بن ثة، وبنو عصية . بنو ثعلبة ابن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن
   .بن خفاف بن امرئ القيس، من أيامهم يوم اللوى كان على بين يربوع

  ثعلبة بن جدعاء

  بطن من طي، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بة بن جدعاء بن ذهل بن فطرة بن طيبنو ثعل

  .بنو ثعلبة بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب بن وائل: بطن من تغلب بن وائل، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن حبيب

  .ن نزاربنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر ب: بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن دودان

  .بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة من طي: بطن من طي، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن ذهل

  ثعلبة بن سعد

  بطن من ذبيان، من العدنانية

   :وهم 

  بنو ثعلبة بن سعد ابن ذبيان من أمكنتهم

   .وقد غزاهم دريد بن الصمة. غيقة، والصراد واخلشبة

من أيامهم نقا احلسن لبين ثعلبة هؤال على بكر بن . بنو ثعلبة بن سعد بن ضبة: بطن من ضبة، من طاخبة، من العدنانية، وهم:  بن سعدثعلبة
  .وائل

  . هجرية4بنو ثعلبة بن سعد بن قيس غزاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة : بطن من غطفان، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن سعد

  سالمانثعلبة بن 

  بطن من ثعل، من طي، من القحطانية،

   :وهم 

   :قسمنيينقسم إىل . ابن الغوث بن طي

  ذكرهم القلقشندي فقال وهؤالء هم ثعلبة. من أمكنتهم ثرمدة بنجد، وجو. درماء وزريق

   .وقد كانوا جماورين للداروم يف عهد الزبيدي صاحب التاج. املوجودون اآلن مبصر والشام

  .بنو ثعلبة بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، هم: ثعلبة بن شيبان

  .بنو ثعلبة بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة: بطن من عذرة بن زيد الالت، من كلب، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن عامر
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  .عدنانيةبطن من فزارة، من ال: ثعلبة بن عدي

  .بطن من كندة، من القحطانية: ثعلبة بن عقبة

كان فيهم العدد، منهم . بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن عكابة
  .بنو شيبان بن ثعلبة، وبنو ذهل بن ثعلبة

  ثعلبة بن عمرو

   القحطانية،بطن من اخلزرج، من األزد، من

   :وهم 

   .بنو ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب

  .من مياههم محامة، اختصم فيه بنو ثعلبة هؤالء وبنو سليم. فخذ من ذبيان: ثعلبة بن عمرو

  .بنو ثعلبة بن عمرو بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن عمرو

وثعلبة : بنو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد قال القلقشندي: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن عمرو
  .هؤالء هم جرم املوجودون يف بالد غزة إىل اآلن

    

  .ع بن حنظلةبنو ثعلبة بن العنرب بن يربو: بطن من العنرب، من يربوع، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن العنرب

  .بنو ثعلبة املعروف بالعنقاء بن كعب بن عمرو مزيقياء: بطن من غسان، من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن كعب

  .بنو ثعلبة بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: ثعلبة بن مالك

  .بنو ثعلبة بن مر بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: ثعلبة بن مر

  ثعلبة بن يربوع

  بطن من بين يربوع بن حنظلة، من العدنانية،

   :وهم 

   .وبنو جعفرمن قبائلهم بنو الكباس، بنو احلمرة، . بنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

  .يوم الرغام، وهو مي لبين ثعلبة بن يربوع على بين كالب، ازم الكالبيون بعد أن أسرع فيهم القتل واألسر: ومن أيامهم

  الثعلبي

   .يقيمون بني الضالع واحلواشي. بطن من آل أمحد

  . من بشر، من عرتة، من اجلبل، من العمارات،"السلقة"بطن من احلمايرة، من املضيان، من السلكة : الثعيل

  ثقيف

   : إىل البطون اآلتيةقسموتن. قبيلة منازهلا يف جبل احلجاز، بني مكة والطائف، وعلى األصح بينه وبني جبال احلجاز
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وأما بدو طويرق ففيهم العشائر . اجلعديات، اخلصافني، الزحارية، الفضل: حضر، وبدو فاحلضر فيهم العشائر اآلتية: طويرق وهم قسمان-1
  .الرسان، الغرابني، التراكبة، الكلبة، العبدة، الظفريين، واحلمران: تيةاآل

الكمل، : أهل اهلدى، وأهل وادي احملرم، فأهل اهلدى فيهم أربع عشائر، وهي: بطن النور، وهم يقسمون حبسب منازهلم إىل قسمني-2
  .أهل الدار البيضاءوأما أهل وادي احملرم فهم أهل اخلضرة واملشابيخ و. اللمظة، الغربا، البين

  .إن املشايخ من مثالة: مثانية أقسام أهل الصخرية وآل مقبل، الضباعني، السواعدة، آل زيد، السودة، الطوال ويقال أيضاً: بطن مثالة، وهم-3

  .بطن بين سامل، وفيه عشائر العياشة العصيب، واملنحف-4

  . عشرية الغنمبطن عوف، وهم يف وادي لية وبعضهم ينسبهم إىل حرب، ومنهم-5

بطن سفيان، وهم فخذان بنو عمر، وآل شرف، أما بنو عمر فمنهم العسران ومتيم واخلضرة، وأما آل شريف ففيهم عشائر كثرية، أمهها -6
آل حجة وفيهم اخلمس والبهادلة وأبو الدم : ثانياً. آل ساعد ويقسمون إىل احلرجلي وآل حسن وآل عبيد والسواعدة وآل منصور: أوالً
ثالثاً آل عائشة ومنهم الطلحات واحلجلة وآل . آل حسني وآل محود وآل غبيشة: بو الظهري وآل منيف وآل عيسى وهؤالء ثالث عائالتوأ

  .عمر

والبدو أو آل غامن يقسمون إىل هواملة وآل : احلصنان الذراوة، الزنان، واملطرة: بطن قريش منهم احلضر والبدو فاحلضر يقسمون إىل-7
  .ني والغشامرة، ومن قريش أيضاً القصران وبنو صخر واحلرتةعلي واهلياف

  .بطن هذيل-8

ثقيف اليمن وهم بقرب بين مالك عند الترعة وهلم أقسام عديد أمها فخذان عنس وبنو يوسف فاألولون فيهم اجلاهلي والندييب وآل يعلى -9
نو يوسف وفيهم اردي والعسيلي والقرحيي، وينسب إىل ثقيف وبنو حممد واملغدة واألحالف واحلمدة وتقيم يف املليساء، وآل مسعود وب

  .بكري وبريدي وذبياين غري أن املقول أم يردون إىل عبس ال إىل ثقيف: اليمن بنو ذبيان وفيهم ثالثة فروع

  .فرقة انشقت عن النعيم وقطنت يف قرية املرتول: الثقيف

  ثقيف بن منبه

   :تهروا باسم أبيهم، فيقال هلممتسع من هوازن، من العدنانية، اشبطن 

  ثقيف،

   :وهم 

  .بنو ثقيف، واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

   : ومن ثقيف

   .بنو جهم بن ثقيف، وبنو عوف بن ثقيف ويعرفون باألحالف

  .كانت مواطنهم بالطائف: مواطنهم

 أن قبيلة خثعم مجعت مجوعاً من اليمن، وغزت بين ثقيف بالطائف، فخرج إليهم غيالن بن سلمة يف ثقيف، من حوادثهم التارخيية،: تارخيهم
  .فقاتلهم قتالً شديداً، فهزمهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر عدة منهم، مث من عليهم وقال شعراً

  .ومنها يوم وج، وهو الطائف كان بني بين ثقيف، وخالد بن هوذة
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ين عامر بن ربيعة، مجعوا مجوعاً كثرية من أنفسهم، وأحالفهم، مث ساروا إىل ثقيف بالطائف، وكانت بنو نصر بن معاوية أحالفاً ومنها أن ب
لثقيف، فلما بلغ بين ثقيف مسري بين عامر، استنجدوا بين نصر، فخرجت ثقيف إىل بين عامر، وعليهم يومئذ غيالن بن سلمة بن متعب، 

  .وظهرت عليهم ثقيف فأكثروا القتل.  قتاالً شديداً، فازمت بنو عمر بن ربيعة، ومن كان معهمفلقوهم، وقاتلهم ثقيف

هجرية مبكة عام الفتح، نصف شهر مل يزد على ذلك، حىت جاءت هوازن وثقيف، فرتلوا 8ومنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام سنة 
 عليه وسلم، وكانوا قد مجعوا قبل ذلك، حني مسعوا مبخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه حبنني، وهم يومئذ عامدون، يريدون قتال النيب صلى اهللا

وسلم من املدينة، وهم يظنون أنه إمنا يريدهم، حيث خرج من املدينة فلما أتاهم أنه قد نزل مكة، أقبلت هوازن عامدين النيب صلى اهللا عليه 
قبلت معهم ثقيف، حىت نزلوا حنيناً، يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما حدث النيب وسلم، وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان واألموال، وأ

صلى اهللا عليه وسلم، وهو مبكة أن قد نزلت هوازن وثقيف حبنني، يسوقهم مالك بن عوف أحد بين نصر، وهو رئيسهم يومئذ، عمد النيب 
، وكان الذي ساقوا من النساء والصبيان واملاشية غنيمة غنمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت قدم عليهم، فوافاهم حبنني فهزمهم

  .فقسم أمواهلم، فيمن كان أسلم معه من قريش

هجرية قدم وفد ثقيف بعد قدومه عليه الصالة والسالم، تبوك وكان من أمرهم أنه صلى اهللا عليه وسلم، ملا انصرف من الطائف 9ويف سنة 
اهللا اهد ثقيفاً، وأت م، وملا انصرف عنهم، اتبع أثره عروة بن مسعود بن متعب، حىت أدركه، : على ثقيف، فقاليا رسول اهللا ادع : قيل له

فأسلم، وسأله أن يرجع إىل قومه باإلسالم، فلما أشرف هلم على علية، وقد دعاهم إىل اإلسالم، وأظهر هلم دينه، رموه بالنبل من كل وجه، 
ثقيف بعد قتله أشهراً، مث أم ائتمروا فيما بينهم، ورأوا أم ال طاقة هلم حبرب من حوهلم من العرب قد بايعوا فأصابه سهم فقتله، مث أقامت 

وأسلموا أن يرسلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قدموا عليه صلى اهللا عليه وسلم، ضرب عليهم قبة يف ناحية املسجد، وكان 
الذي ميشي بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت أسلموا واكتتبوا كتباهم، وكان خالد هو الذي خالد بن سعيد بن العاصي هو 

كتبه، وكان فيما سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدع هلم الطاغية، وهي الالت ال يهدمها ثالث سنني، فأيب عليهم عليه الصالة 
وأن ال يكسروا . حرب واملغرية بن شعبة يهدماا، وكان فيما سألوه مع ذلك، يعفيهم من الصالةوالسالم، إال أن يبعث أبا سفيان بن 

كسروا أوثانكم بأيديكم، وأما الصالة فال خري يف دين ال صالة فيه، فلما أسلموا وكتب هلم : أوثام إال بأيديهم، فقال عليه الصالة والسالم
 وكان من أحدثهم سناً، لكنه كان من أحرصهم على التفقه يف اإلسالم وتعلم القرآن، فجرعوا الكتاب، أقر عليهم عثمان بن أيب العاصي،

إىل بالدهم، ومعهم أبو سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة، هلدم الطاغية، فلما دخل املغرية عليها عالها بضرا باملعول، وخرج نساء ثقيف 
  .ماهلا وحليهاحسراً يبكني عليها، وأخذ املغرية بعد أن كسرها 

  . حياربون مع احلجاج بن يوسف الثقفي، عبد الرمحن بن حممد، وقد ازمت عامة قريش وثقيف82ونرى بين ثقيف يف سنة 

الالت، فكانوا يستروا بالثياب، ويهدون هلا اهلدى، ويطوفون حوهلا، ويسموا الربة، : كانت ثقيف تعبد بيتاً بالطائف يقال هلا: عبادام
  .ن ا بيت اهللا احلرام مبكة، وكان سدنتها آل أيب العاص بن أيب يسار بن مالك الثقفيويضاهو

  .بنو ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناة بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن قضاعة: بطن من قضاعة، وهم: ثلج

  .من عشائر العقيدات بدير الزور: الثلوث

  ثمال

   .كانت مساكنهم بالرب الشرقي من الديار املصرية باألعمال االطفيحية. نيةبطن من بين جعدة، من خلم، من القحطا
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  ثمالة

   :قساميقيم بالطائف، وينقسم إىل مثانية أ. فخذ من ثقيف

   : أيضاًيقالأهل الصخرية، آل مقبل، الضباعني، السواعدة، آل زيد، السودة، والطوال، و

   .إن املشابيخ من مثالة

    

بنو مثالة بن أسلم بن أحجن بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن : ن شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهمبطن م: مثالة بن أسلم
  .كانت منازهلم قريبة من الطائف. مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنوءة

بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بنو مثامة ابن مالك بن جدعاء بن ذهل : بطن من جديلة طي، من القحطانية، وهم: مثامة بن مالك
  .بن فطرة بن طي

  .بطن من اخلربشة، من الكعابنة، من صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن: الثمد

  ثمود

   : فيهايقالقبيلة من العرب البائدة، اشتهرت باسم أبيها، فال 

   .ووادي القرى بني احلجاز والشامكانت مساكنهم باحلجر، . إال مثود بغري بين، وبذلك ورد القرآن الكرمي

  الثنيات

   .تقطن مديرية عيمة التابعة لقضاء الطفيلة. من عشائر شرقي األردن

  .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية: الثنيان

وإىل الشرق منها باألمسر، وإىل آل موسى، والريش، : قبيلة ميانية، تيم يف جنويب حمايل، على مسافة قريبة منها، ويقيم إىل الشمال منها: ثواب
آل غنية، آل : بدوي ومتحضر، وأهم فروعها: اجلنوب آل حميا واحلارث من ربيعة ورفيدة، وإىل الغرب حبر بن سكينة، وهي على قسمني

  .قبيص، وأل فضيلة

وتقسم الثوابية إىل األفخاذ . نضم إىل العدوانمن عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك منازهلا قرية عيمة، وقد خرج منها فرع إىل البلقاء، وا: الثوابية
  .احلراسيس، اخلوالدة، الربيحات، السعود، وعيال عود: اآلتية

ويتبعون العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء، وهم . فرع من الثوابية إحدى عشائر الطفيلة، ومنازهلم بزبور وغريب قرية ناعور: الثوابية
  .العودات، واملراهفة: فريقان

  .فرقة من الشنابلة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية السورية: ثوافشةال

  ثور

   .فرع من آل عمري املقيمني يف األملح

  ثور بن عبد مناة
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  بطن من طاخبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو ثور بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .بنو ثور بن عفري بن زهري: طن من ربيعة ابن نزار وهمب: ثور بن عفري

  .كندة: انظر: ثور بن عفري

  .بنو ثور بن كلب بن وبرة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: ثور بن كلب

  .بنو ثور بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم: قبيلة من مهدان، من القحطانية، وهم: ثورة بن مالك

  .بطن من بين معن: ثور بن ود

  .من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة" الصقور"بطن من الصكور : الثويبت

من عشائر ناحية بين عبيد مبنطقة عجلون أصلها من السدير بنجد، وسكن جدها أوالً يف اجلليل، ومنها نزح أعقابه إىل قرية الصريح : الثياب
  .حيث هم فيها اآلن

عيال صاحل، ذوو فهيد : فيها العائالت اآلتية. نصور، من عشرية برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيمبطن من عيال م: الثيابني
  .وفيها اخلليفة، القرانني وفيها اخلرامتة، والزيالقة وفيها املرشد، ذوو عبد اهللا، ذوو شيبة، الثوام، والفوارين
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  الجيم باب

  جابر

   .ىل آل كثري، تقيم يف وادي ابن راشدتنتسب إ. من قبائل حضرموت

  .تقيم بني احلديدية وخما. قبيلة مينية: جابر

  .يقيم يف غزة إحدى بالد الشام. بطن من جذام، من القحطانية: جابر

  .فرع يعرف ببوجابر، من ولد من بو شعبان إحدى قبائل دير الزور باجلمهورية السورية: جابر

  .ة بلحارثفرع من بين شعيب من قبيل: اجلابر

 88تعد . أبو جرار، مكاحلة، مضابني، أوالد حسني، وغرباء: فيها من الفروع. عشرية تعرف بأيب جابر، من اجلبارات ببري السبع: جابر

  .بيتاً

  .فرع يعرف بأيب جابر، من عشرية الزيود، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش مبنطقة عجلون بشرقي األردن: جابر

بطن يعرف بآل جابر، من آل سعيد، من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوضلة بني األحساء : جابر
  .والرياض، إىل جهات اخلرج وجهات العقري إىل واحيت جافور وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .عشرية من بين عمرو، من حرب تقيم بني مكة وجدة: جابر

  .بالدهم ذات الصفا بالديار املصرية. بطن من بين عجالن: جابر

  .فرقة من التركي إحدى عشائر اجلمهورية السورية: اجلابر

  .كانوا يقيمون باملغرب، وكان هلم أثر يف فتنة حيىي بن الناصر. بطن من جشم، من بين هالل بن عامر: جابر بن جشم

  .ن رياح، من هالل بن عامر كانوا يقيمون بإفريقية الشماليةبطن من بين يزيد بن مرداس ب: جابر بن عامر

    

  .فخذ من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية: جابر بن مرة

  .فرقة من البكري، من العقيدات: جار اهللا

  .ربةبطن من اجلزعة، من آل حممد رؤساء مشر اجل: جار اهللا

  .كانوا يقيمون يف إفريقية الشمالية. بطن يعرف بأوالد جار اهللا، من عبد اهللا بن دريد، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: جار اهللا

  .عشرية من احلفيل، من سنجارة، من مشر: جارد

  جارم بن مالك

  بطن من بين ضبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .كانت هلم خطة بالبصرة.  سعيد بن ضبةبنو جارم بن مالك بن بكر بن
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  جارية بن سليط

  بطن من متيم من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو جارية بن سليط بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

  .يقطنون معان. بطن من قبيلة احلويطات: اجلازي

  .تقيم يف الوشم، ووشيقر بنجد. فرع من قبيلة متيم: جاسر

طن من الرسالني، من البطينات، من األسبعة من عبيد، من بشر، من عرتة يقضون الصيف يف املنطقة الشرقية من محص، والشتاء يف ب: اجلاسم
  .أعايل وادي حوران

  جاسم

   :يتفرع هذا البطن إىل. من آل زرعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائيةبطن 

   .احلدبان، وآل وسيد

  .لعون، اليت متتد منازهلا على طول الشاطئ الشمايل للفرات، من تل أمحر حىت دبافرع من قبيلة ا: اجلاسم

وكان منهم . كانت مساكنهم بيثرب والبحرين وعمان وأيلة. قبيلة من العمالقة، من العاربة البائدة، تنتسب إىل جاسم بن عمليق: جاسم
ن منهم بنجد بديل وعفار، وباحلجاز إىل تيماء بنو األرقم، وكان ملكهم باملدينة بنو لف، بنو سعد بن علوان، بنو مطر، وبنو األزرق، وكا

  .يسمى األرقم، وكان بالطائف منهم بنو عبد ضخم

  الجاسم العبيد

   . بيت100تقيم بناحية الكسرة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية تعد . فرقة من عشرية البقارة

  .من قبائل الفرات األوسط: جاسم العلي

  .قبيلة من الربيعة، من العدنانية: اجلاشرية

  .قبيلة تقيم جبوار اللحية: جامع

  .فرع من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: اجلامل

  .تاً بي75تعد . فرقة تعرف بأيب جامل، من عشرية العقيدات اليت تقيم بناحية الصور بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: جامل

  .فرع من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من قبيلة عبدة، من مشر القحطانية: جامل

  .بطن من قيس بن عيالن: جأوة

  جاونة

   .كانوا يقيمون بشمايل إفريقية. فرع من حجاج، من الثعالبة، من صقيل، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  جبا
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   .تقيم على طريق املدينة املنورة باحلجاز. حربعشرية من ميمون، من بين سامل، من 

بطن من احملارب إحدى القبائل العربية اليت نزلت مصر يف العصور األخرية، من طرابلس، قبل احلملة الفرنسية، حبوايل قرن تقريباً، : اجلبابرة
  .وهم زراع يسكنون عند طوح اخليل

  .محص باجلمهورية السوريةفرع من الطارجية، من الفواعرة، إحدى قبائل : اجلبات

  .كانوا يقيمون بالديار املصرية. بطن من بلي بن عمرو بن احلايف: جبار

  الجبارات

عشرية يزعم املنتسبون إليها أن أصلهم من الطائف، وأن جدهم يدعى جابر األنصاري من صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو قرشي 
وا قبيلة كبرية العدد غادروا احلجاز مع من غادرها يف أوائل الفتح اإلسالمي، وملا وصلوا إىل كان. مدفون يف الطفيلة من أعمال شرقي األردن

   :معان انشطروا شطرين

شطر أم العراق، وآخر بالد الشام، والشطر الذي هبط بالد الشام استوطن بالداً كثرية، فمنهم من نزل محص ومحاة، وال يزال هلم أقرباء يف 
 اجلبور، ومنهم من جاء غزة واحتل ما حوهلا من أرضني، وكانت مواطن هذا القسم وهمهم من استوطن شرقي األردن، تلك الديار، ومن

وهناك منازل ال . األخري فسيحة، متتد من غزة إىل عوجة احلفري، فإن اخللصة، الرحيبة، النهية، وسائر األرضني ااورة للعجرة، كانت هلم
، ويف اخللصة قربان لرجلني من كبار اجلبارات يدعيان راشد وموسى، وكانوا من اجلبارات يف غابر "و اجلباريخب"تزال تكىن بأمسائهم مثل 

  . مال وخيل وعز، ومل يضعفهم سوى الضربة اليت ضرم إياها إبراهيم باشاباب األزمان أر

    

، وعد ذكورها 139عشيبات، وغرباء، وعدد بيوا دقوس، زيادات، : جبارات الدقس وفروعها: وتنقسم اجلبارات إىل األقسام اآلتية
وحيدي، إمارة عبيد وعدد : وجبارات الوحيدي وفرقها. وجبارات عمارين، ومنازهلم سيسمخ، البحرية ببرية السبع. 275 وإناثها 331
ا، ومنازهلم السكرية، وجبارات فقر. وجبارات رواوعة، ومنازهلم وادي احلسى، وأبو سويرح. 130 وإناثها 153 وذكورها 57بيوا 

  .وجبارات أيب جابر، ومنازهلم القنيطرة. وجبارات سواركة، ومنازهلم قعرة وادي احلسى. ومفلس

  الجبارة

   .فرع من سلطان طيار، من ولد علي، من الوهب، من مسلم، من عرتة

شيشي، وقد أصحبت ذات شأن يف أواخر عهد أصلها من بالد املغرب تنسب إىل الشيخ عبد السالم امل. عشرية نزلت يف قرية حجة: جبارة
  .آل بيدس، والسعيد يف يافا: اإلقطاع وعصر موسى بك، وقد تفرع منها

  .فرع من بين زيد إحدى قبائل حمافظة حلب: جبارة

  .فرع من القراشيم، من التركي إحدى قبائل سورية الشمالية: جبارة

  الجبارنة

  من قبائل طرابلس الغرب ومصر
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  اغيث إىل أبو الليل، إىل سليم بن منصور،تنتسب إىل الرب

   :وهم 

   : ثالث بطونوهمأوالد جربيل، 

   .العواقري يف طرابلس، واجلوازي يف مصر، واملغاربة يف طرابلس الغرب

  الجبارية

   :قسمنيينقسم إىل . بطن من اهلالالت إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

   .الزغابية، والسبابلة

  .أنبيحان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائيةفرع من : اجلباريون

 ميالً من 30 ميالً من الشمال إىل اجلنوب، و20 ميالً مشايل حمايل، وطوهلا 15فرع من قبيلة أهل بارق، اليت تقع ديارها على مسافة : جبايل
  .الشرق إىل الغرب

نزلوا القطر املصري من طرابلس الغرب يف أواخر القرن الثاين . بن منصورقبيلة من السالملة أو بين سالم، من أبو الليل، من سليم : اجلبالية
  .عشر اهلجري، وهم يسكنون اآلن يف مصر

  .من عشائر حوران، عدد قراها مثان: اجلباوي

  .فخذ من بين سليم، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: اجلرب

  .قبيلة ميانية: جربان

  الجبران

   .ات، من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر الطائيةبطن من البطنني، من الشريف

  .بطن من الساهر، من الرشايدة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: اجلربان

  الجبران

   :يعرف بعيال جربان، من الطراونة إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن، يقطنون يف أم محاد ويتبعهم عشريتابطن 

   .يف املزار، واحلجوج يف رجم الصخرياامعية 

 بيتاً، يقضون الصيف بأراضي سيدنا جعفر اليت تبعد عن 60يعدون . عشرية من الطراونة، إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: جربائيل
قرى رجم الصخري الكرك مسرية ثالث ساعات إىل اجلنوب الشرقي، ويف جوار أم الزباير، وينتقلون منها مع بقية أقسام العشرية إىل 

والدليفة وأم محاد، اليت تبعد عن الكرك مسرية ثالث ساعات، ويرتحون يف الشتاء إىل جوار الفريفرة واملرتل خوفاً على مواشيهم من الربد 
  .وميلكون ما ينوف عن مثانني رأس خيل يركبوا لرد غارات أعراب البادية. القارص، وحرصاً على املاء

  .العواقري، العريبات، املغاربة، واجلوازي: تنقسم إىل األقسام اآلتية. سعادي الذين يسكنون الصحراء الغربيةإحدى عشائر ال: جربيل

  .فرقة تعرف بعيال جربين، من الطراونة إحدى عشائر الكرك تقطن يف أم زباير: جربين

  .فرع يعرف ببو جبش، من السبخة إحدى القبائل النصف املتحضرة بسورية: جبش
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  الجبل

   .من أشهر فروعها، السنابلة، املساعيد، والشرفات.  بيت500تعد . رية تقيم حبورانعش

الغشوم، آل هيازع، آل حسني، : وفيه العائالت اآلتية. يعدون ألف فارس. فخذ يعرف بآل اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلبل
  .آل اخلطاشية

  .م يف أحناء القصري، وغريب العاصيمنازهل. بطن من النعيم إحدى عشائر الشام: اجلبل

بطن من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين : اجلبالن
  .إحدى قبائل سورية" األحسنة"فرع من احلسنة : جبالن: ينقسم إىل األقسام اآلتية. خالد جنوباً

  . هجرية60كانوا يقطنون الكوفة سنة . بطن من كندة، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: جبلة

 الشريف حسني بن علي أمري مكة حتت قيادة ابن عرار نائب اإلدريسي 1329قبيلة كانت تابعة ملركز حمايل، وقد حاربت سنة : جبلى
  .صاحب بالد عسري

    

  الجبور

زهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل حىت بطن من قبيلة خالد، اليت متتد منا
   .كان من هذا البطن أمراء األحساء الذين تغلب عليهم ابن سعود وأخذ منهم األحساء. منطقة الصمان يف الغرب

  .العارضعشرية من اخلضران، من العصبة، من بين عمر املقيمني يف : اجلبور

القضاة، الناصر، الدعاس، الضحيم، السامل، : ويتألف من العشائر اآلتية. بطن من بين خالد إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن: اجلبور
  .السليم، السعيد، اجلدبان، النبيط، والطرشان

  .الفريج، والدهام:  عشريتنيينقسم إىل. بطن كبري من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اجلبور

  .تقطن يف الربه. فرقة من جمايل اليوسف، من اايل إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: اجلبور

  . خيمة بدوية18يعدون . فرع من بين خالد بسورية: اجلبور

  .ارطة، الكلخة، الكتمد، والفقوعالكرشيف، اللهامق، الدواغرة، املش: بطن من بين علي، من حرب، يتفرع إىل الفرو اآلتية: اجلبور

  .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"السلقة"بطن من الشمالن، من السلكة : اجلبور

البوكمال، امليادين، احلسجة، ارى األعلى : من مراكزها. تتجول يف اجلزيرة بني الدجلة والفرات. قبيلة كبرية نصف متحضرة: اجلبور
  .غ، عوجية، الصفرا، احلميدي، الغرسة، احللب، تل محاد، وتل رمانةللخابور، ثغر اجلغج

إن أصل هؤالء اجلبور من اليمن، وبعد أن تبدوا بنجد ظهروا بسورية حوايل القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشر للميالد : ويقال
تمكنني على ضفتني اخلابور من تل رمانة حىت البصرية، وعلى الضفة فأقاموا بوادي الفرات وطردوا منه مشر، مث أقاموا بوادي اخلابور وبقوا م

  .اليسرى من الفرات حىت جبل العرسي

وبسبب منو عددهم وضيق املراعي وغزوات الشمر جلأوا شيئاً فشيئاً على الرحيل عن ضفة الفرات اليسرى، وأصبحت حالتهم ال تطاق ملا 
  .يوماً فيوماً عدداً وعداوة، فرحل كثري من اجلبور إىل أقطار بغداد، واملوصل وكركوكضغطت عليهم قبيلة العقيدات اليت كانت تزداد 

م بعد جهاد عنيف وقتال شديد مع العقيدات، اضطروا إلخالء البصرية، ورحلوا إىل ما وراء صور، ودام الرتاع بينهما حىت 1800ويف سنة 
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  . بينهمام حيث استوىل األتراك على بالدمها وحسموا الرتاع1879سنة 

م كان جبورو دير الزور يدفعون نصف ضرائب اللواء، مث ثقلت عليهم يد األتراك الفتيان، 1908وأما حالة اجلبور االقتصادية ففي سنة 
فأخذت الزروع تقل شيئاً فشيئاً إىل أن جاءت احلرب العاملية األوىل، فازدادت حالتهم شقاوة، وأصبحوا لبعد مركزهم عن مقر السلطة بني 

  .يدي اجلباة واملوظفني، فهرب أكثرهم إىل املوصل، والتحق الباقون بعرب الشمر، واستأنفوا عيشة رحل الباديةأ

  .ويقيمون يف جنويب كركوك. 8000جبور أيب جناد وعدد خيامهم : األوىل: وينقسم اجلبور يف العراق إىل مخس عشائر

  .900د خيامهم وخييمون مشايل غريب املوصل وعد: جبورو الشويخ: الثانية

  .6000وعدد خيامهم . جبورو العاوي ويسكنون شرقي كربالء: الثالثة

  .3000ويقيمون يف ضواحي زنبقات شرقي السليمانية وعدد خيامهم . جبورو القضاة: الرابعة

  .جبورو أيب عمرية الذين ألفوا احلضارة وتوطنوا وتاجروا يف بغداد: اخلامسة

ون، ال يرغبون سوى االنعكاف على أعماهلم باألمان والراحة، وليسوا شديدي التعلق بأراضيهم، بل كانوا وأما جبورو الدير فهم قوم هادئ
م ملا قصد الترك استحصال ضريبة األربعني باملائة من قطعام، 1923يغادروا ويرحلون إىل الصحراء ختلصاً من مطالب األتراك، ويف سنة 

  .ةملا يصادف اجلباة إال قرى خالية خاوي

  .األوىل جبورو اهلياكل، وهم تسعة أقسام مشتملة على ألف خيمة: وجلبور الدير أفخاذ ثالثة

  .فرع واحد يدعون الدندل: والثاين جبورو العمريات، وعدده أربعمائة خيمة، وهم

  .والثالث جبورو بو خطاب، وال يزيد عدد خيم هؤالء عن اخلمسمائة خيمة

  .يخ عيسى، والشرابيونوأما حلفاء آل جبور فهم أوالدالش

  .وأما رئاسة اجلبور األمريية فهي عائلة ملحم وإليها ينتمي الفالحون

  .ومناطقهم يف الصيف وادي اخلابور، وادي تل الرمان، شيخ حامد، وادي اجلغجغ، حىت تل محيدي

  .ومني من املسريوأما مناطقهم يف الشتاء ففي البادية بقسم وغريها من خابور، وال يبتعدون مطلقاً أكثر من ي

    

البقور، الصالحيني، الزيادات، الرحامنة، اجلرية، الفقها، : ينقسم إىل العشائر اآلتية. فريق كبري من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: اجلبورية
  .والزيود

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر اجليزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: اجلبول

  جبول

   .فرع من املراوحة، من حرب باحلجاز

  جبير

   .تقيم يف شرقي صنعاء. من قبائل اليمن

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: جبري

قسم رئيسي من الشالوة الذين متتد ديارهم من شرقي الطائف، من جبال احلجاز، إىل حدود ديار البقوم، ومن اجلنوب إىل حدود : اجلثايث
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  .شمال إىل ديار ثقيفزهران وغامد، ومن ال

  .اخللد، والدهة: يف هذه العشرية عائلتان. عشرية من عيال منصور من برقة، اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: اجلثمة

  .آل اجلمل، وآل سليمان: ينقسم إىل قسمني. بطن من قحطان جند: اجلحادر

ند سروم، حىت الليث من شواطئ البحر، ويف داخل البالد إىل جبل الشوك وجبل قبيلة متتد ديارها، من حدود قبيلة حرب ع: اجلحادلة
  .السعدية، ومتتد من اجلنوب إىل الداخل حىت ديار آل مهدي وذوي بركات، ومنهم من يقيم بني مكة

رشية، اجلمشية، الثعبانية، حسنانية، من فروعها العليانية، الشينية، احل. وهذه القبيلة من أكثر القبائل احلجازية الصغرية عدداً وأعظمها منعة
  .آل سهم، وآل مداثر، بنو بور، آل يام، وآل زجنب: ومن الفروع األخرى آل منيف واحلريبة وآل فهم وأهم فروعها. جرشية أو قرشية

  جحاش بن ثعلبة

  بطن من ذبيان، من غطفان، من العدنانية،

   :وهم 

   .ن ريث بن غطفانبنو جحاش بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض ب

  جحاش بن معاوية

  فخذ من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو جحاش بن معاوية بن بكر بن هوازن

  .قوم يسكنون حلج وغريها جبنويب شبه جزيرة العرب: اجلحافل

ة، من بين صخر إحدى فرقة أهلها من الكعابنة، انفصلت عنها قبل مائة عام تقريباً، وتبعت عشرية الفايز، من الغبني، من الطوق: اجلحاوشة
  .قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  .جحجبا بن كلفه بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: جحجبا

  .بطن من ضبيعة، من بكر بن وائل، من العدنانية: جحدر بن ضبيعة

  .ن، من القحطانيةبطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهال: جحدان

  .بطن من زبيد، من القحطانية؟ منازهلم صرخد من بالد الشام: جحش

  .فخذ من معاوية بن بكر بن هوازن، من العدنانية: جحش بن معاوية

بنو جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة : بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: جحوان بن فقعس
  .بن دودان بن أسد بن خزمية

  .آل مفضل السنان، الصميل، اجلنيدة، والدغريات: فخذ من عبدة، من مشر، وفيه العشائر اآلتية: جحيا

  الجحيش

   :وفروع هذه الفرقة.  غري اجلحيش من زبيدوهيفرقة من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية، 
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   .الشوادحة، اجلنيفة، ونفس اجلحيش

من قبيلة آل مرة، اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني اإلحساء والرياض، إىل جهات اخلرج وجهات العقري، إىل عشرية : جحيش
  .واحيت حافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

اويل والسدة، ويسكن يسكنون يف ناحية احمل.  نسمة4000يقدر أفراد هذه العشرية ب . من بطون لواء احللة، من عشرية زبيد: اجلحيش
  .ويشتغلون بالزراعة. قسم منهم يف اإلسكندرية، ويف قضاء فك عدد قليل من هذه العشرية

  .من قبائل الزيدية، أصلها من طي: اجلحيش

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: اجلحيش

  .أصلها من عرتة، وقد التحقت باحلديديني.  محصفرقة من األحسنة إحدى عشائر حمافظة: اجلحيم

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: جخدب

  .30وعدد بيوا . منازهلا مدين. من عشائر شرقي األردن: اجلد

  .و مذحجبنو جدا ابن منرة بن سعد العشرية بن مالك، وه: فخذ من سعد العشرية، من القحطانية، وهم: جدا بن منرة

  جداد

   .بطن من خوالن، من كهالن، من القحطانية

  .بطن من حضرموت: جداد

تسكن اليوسفية والدويلييب، واملعروف عنها إمنا ترجع إىل سنجارة وتلتحق بالشعار، بزوبع، . عشرية تنتسب إىل محيد بن مكدور: اجلدادة
السهيل، اجلهيم، الكمزان، العزم، الربعية، الذوالفة، الرموت، الراضي الزبار، الربغوث، اخلماس، احلميد، : وأفخاذها. من مشر الطائية

  .والربطيلة

    

  .فخذ من بين زيد بالباب أحد أقضية حمافظة حلب: اجلدادمة

  .بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، مسيت به حملة ببغداد تدعى اجلدار: جدار

  .تقع ديارها إىل مشايل القنفذة. فصلة عنهاقسم من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املن: جدارمة

  .بطن من العرب: جداع

  .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"الصقور"بطن من الدمهان، من الصكور : اجلداعة

  .بنو جدان بن جديلة بن أسد بن ربيعة: بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهم: جدان بن جديلة

  . خيمة60يعد .  مسري، من ولد علي، من عرتةبطن من بن: اجلداهنة

  .بطن من احلضة، من عشرية الربيج املعدودة اآلن من قبيلة ااخلرصة، من مشر الطائية: اجلداية

  جدة بن جرم

  بطن من قضاعة

   :وهم 
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   .بنو عمرو بن عالق بن جلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  الجدران

   .ة بسوريةفرقة من الفرجة، من الروالة، من عرت

  .يقيمون يف فيايف حلب. فخذ من اخلرصة، من الفدعان، من عبيد، من عرتة: اجلدع

. ثعلبة بن ذهل بن جدعاء: قبيلة من طي بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية، منهم الثعالب، وهم ثالثة أبطن: جدعاء بن رومان

  .لب طيءثعا: ثعلبة بن رومان، وثعلبة بن جدعاء، ويقال هلا

  .بطن من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: اجلدعان

  . خيمة60فرع من أيب مخيس، إحدى قبائل منطقة حلب يعد : اجلدعان

  .فخذ من الشميالت، من املنيع، من الولد، من الفدعان: اجلدعان

  .دي الدواسر إىل جبل مشرفرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وا: جدعة

  .تتفرع إىل اهلشالن، العليان، واملتينة. فرقة من كحيل، من اخلرصة من الفدعان: اجلدعة

  .فخذ من الشميطات، بأيب كمال إحدى أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية: اجلدوع

  .جمان حىت بالد قطرعشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر، اليت تقع ديارها جنويب الع: جدي

  الجدي

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. بطن من عبدة، من مشر القحطانية

   . بيتا750ًويقدر عدد بيوم ب . آل غنيمان، املراحلة، آل خنيفس، العقيدات، التومة، العنيزان

  جدي بن تدول

  فخذ من طي من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .د بن عنيز بن سالمانبنو جدي بن تدول بن حبتر بن عتو

  .وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، تقطن يف قرية صما: اجلديان

  .عشرية من اجلبور من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: اجلديان

  .ينتسب إليه خطة جد بالبصرة يف جانب ربيعة. حي من اليمن: جديد

  .كانت هلا مرتبات للمحافظة على احلج. لعرب اليت تقيم بني ينبع واملدينةمن قبائل ا: اجلديدة

  .كانت مساكنهم اليمامة والبحرين، وكان جياورهم يف مساكنهم طنم. قبيلة من العرب العاربة البائدة: جديس

  .بطن من الزوايدة، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلديع

  جديلة
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   :وهيبطن من القحطانية، وجديلة أمهم عرفوا ا، 

  من مياههم. جديلة بنت سبيع بن عمرو الحميرية

   .الالمية، واالحساء بآجأ

يوم قارات حوق، ويوم : يوم الفساد كان بينهم وبني الغوث، وكانت هذه احلرب بينهم أربعة أيام، ثالثة منها للغوت، وهي: من أيامهم
  .رنان، وهو آخرها وأشهرها، وكان للغوث، فازمت جديلة هزمية قبيحة، وهربت فلحقت بكلب وحالفتهم، وأقامت فيهمالبيضة، ويوم ع

  .اليعبوب، وكان هلم صنم أخذته منهم بنو أسد فتبدلوا اليعبوب بعده: من أصنامهم

 عيالن، نسبوهم، وبنوهم إىل جديلة أمهم، وهي بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية منهم فهم، وعدوان ابنا عمرو بن قيس بن: جديلة
  .بنت مر بن أد أخت متيم بن مر

بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج، وأمهم : قبيلة من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: جديلة
  .جديلة وا يعرفون

منهم عبد القيس . بنو جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: دنانية، وهمبطن من أسد بن ربيعة، من الع: جديلة بن أسد
  .وهنب ابنا أفصى بن جديلة

  .بنو جدمي بن احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية وهم: جدمي بن احلارث

  الجدين الشيبانيين

   .لعرب الذي يضم شرف القبيلةمن بيوتات ا

  الجذالم

   .عشرية من ولد علي يف الشمال، مسلم مسلم، من عرتة

  .بطن من حضرموت، ويعرف باالجذوم: جذام بن الصدف

    

بنو جذام بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: جذام بن عدي
كانت ترتل جذام جببال حسمى، ومساكنها بني مدين إىل تبوك، فإىل أذرح، . منهم بنو حرام، وبنو حشم، ومنهما ترفعت جذام. نبن كهال

  .ومنها فخذ مما يلي طربية من أرض األردن، إىل اللجون واليامون، إىل ناحية عكا

  . وأقطعوا فيها بالداًوجذام أول من سكن مصر من العرب، حني جاءوا يف الفتح مع عمرو بن العاص،

وكان باإلسكندرية من جذام أقوام ذو عدد وعدد، وأهل شجاعة وإقدام، وضرب بالسيف، ورشق بالسهام، وكانوا يسكنون احلوف شرقي 
  .م، وكانوا وخلم أكرب أنداد قيس يف هذه املنطقة1400-هجرية803الدلتا يف سنة 

 هجرية إىل 14وسارت جذام مع هرقل سنة .  هجرية جيش عبد اهللا بن رواحة8وقد غزا زيد بن حارثة جذام، وقد حاربت جذام سنة 
  .إنطاكية

  .األقيصر، فكانوا حيجون إليه، وحيلقون رؤوسهم عنده: كانوا يعبدون املشتري، وصنماً كان هلم يف مشارف الشام يقال له: عبادم
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  جذران

   .بطن من غافق، من القحطانية

  .، من القحطانيةبطن من كعب بن القني: اجلذرة

  .بطن من عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: جذع بن بكر

  .عشرية من املزامحة، من الروقة، من عتيبة باحلجاز: اجلذعان

  .بطن من أنبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: اجلذلة

  .ن عرتة، تقيم يف األفالجعشرية متحضرة م: اجلذميات

  .فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم مبحافظة دمشق: اجلذميات

بنو جذمية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث بن قطيعة بن عبس : فخذ من بين عبسن من غطفان، من العدنانية وهم: جذمية بن رواحة
  .بن بغيض بن ريث بن غطفان

  .بنو جذمية بن زهري بن قيس بن احلجر بن عمران: ، من القحطانية، وهمبطن من األزد: جذمية بن زهري

  جذيمة بن سعد

  بطن من النخع، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو جذمية بن سعد بن مالك بن النخع

  جذيمة بن عامر

  :بطن من كنانة

   :وهم 

   . خالد بن الوليد، وتعرف بغزوة الغميصاء، فأوقع مبنو جذمية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، كانوا يسكنون الغميصاء، وقد غزاهم

  .بطن من طي، من القحطانية: جذمية بن عمرو

  جذيمة بن عوف

  بطن بن عبد القيس، من ربيعة بن نزار، من العدنانية

   :وهم 

ازهلم البيضاء بناحية اخلط كانت من. بنو جذمية بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن افصى بن دعمي
   .من البحرين، والقطيف

وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة مثان خالد بن الوليد إىل بين جذمية بن عوف، وبعث معه ثلثمائة ومخسني رجالً من املهاجرين 
حنن مسلمون قد صلينا، وصدقنا مبحمد، وبنينا : ما أنتم؟ قالوا: واألنصار، وبين سليم، داعياً إىل اإلسالم، ال مقاتالً، فلما انتهى إليهم قال
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  .املساجد يف ساحتنا

فخذ من العدنانية، وهم بنو جذمية بن عوف بن حرب بن خزمية بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة : جذمية بن عوف
  .بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بنو جذمية بن مالك بن نصر بن قعن بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد : ن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهمبط: جذمية بن مالك
  .من مياههم البنانة، عثمانة، الفتاة، احلدياء، طريفة، وقلهى. بن خزمية

  .قبيلة تنتسب إىل جذمية بن ود بن هين بن عتود: جذمية بن ود

  .شامية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من عشرية اهل: اجلرابة

  .من أشهر قبائل تعامة اليمن: اجلرابح

  .فرقة من عشرية احلميدات اليت تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور مبنطقة الكرك: اجلرابعة

طريق املوصلة بني األحساء إىل واحيت جافورا وجربين، حىت بطن من آل علي بن مرة، من قبيلة آل مر، اليت متتد منازهلا من جنويب ال: اجلرابعة
  .أواسط الربع اخلايل

  الجرابيع

   .عشرية بدوية من عابدة، من قحطان عسري

  .فخذ من الدوام، من األعبدة، من األسبعة، من عرتة: اجلرابيع

  الجراجرة

   . اليت كان مير فيها احلج الربيعشرية من زبيد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض

  .20عدد بيوا . فرقة من الصخور إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: اجلراجرة

  .بطن يقيمون يف فلسطني، ينتسبون إىل جدهم حوط بن عمر بن خالد بن معبد بن عدي بن أفلت الطائي: اجلراح

    

منهم مجاعة بعجلون، وفخذ يدعى آل اخلماش، وآل أيب اهلدى، وبنو .  اجلراحمن بطون قريش، ينتهي نسبهم إىل أيب عبيدة بن: اجلراحيون
  .اجلراح يف قرى تلك الديار وبأوديتها كثريون

  . عائلة20يعدون . بطن يعرف بأيب جارد يقيمون بالغاب بسورية الشمالية، وهم فرع من املوايل: جراد

  .ية دمنة بشرقي األردنمنازهلم بقر: فريق يتبع العمرو بن بدو الكرك: اجلرادات

  جرادة

   :وا ميلكون قرية حبلب يقال هلا كان. بطن يعرف بأيب جرادة

   .اقذار

  .بطن من السالطني، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلرادة

  . بيتا50ًدون يع. يقيمون يف قرية قسطون من أعمال جسر الشغور مبحافظة حلب. بطن من اخلليفة، من املوايل: أبو جرادة
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تقيم بالرقة إحدى أقضية دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وعدهم آخرون " قيس"فرقة تعرف بأيب جرادة، من جيس : جرادة
 بيت، متوزعة يف القرى احملاذية للخط احلديد غريب تل أبيض، 500تعد هذه الفرقة حنو . من عشرية اجلحيش اليت كانت يف وادي الفرات

  . شاة6000صف هذه الفرقة أهل ضرع تتبدى دائماً يف مسافات قصرية، ونصفها الثاين يعمل يف الزراعة وميلكون حنو ون

  .الروالة، العقرب، املنيف، اجلوخدار، الدناوة، والبشاكمة: وتتفرع هذه الفرقة إىل الفروع اآلتية

  الجرادنة

   . قرية املخيبةعشرية صغرية تقيم بناحية السرو مبنطقة عجلون، وتقطن يف

  .من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان املصري: جرار

  .عشرية من احملضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان حىت بالد قطر: جرارحة

ويقدر عدد نفوسهم ب .  بن اجلراحمن عشائر شرقي األردن تقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، ينسبون إىل أيب عبيدة عامر: اجلرارحة
  .وجيتمع اجلرارحة والشرمان يف عبد الغين حيىي بن إبراهيم اجلراحي كما هو ظاهر يف نسبهم.  نسمة2000

  . خيمات5يعد . فرع من التركي مبنطقة حلب: اجلرازن

  . الوجه جنوباًعشرية من قبيلة حويطات التهمة، اليت متتد منازهلا على شاطئ البحر حىت مدينة: اجلرافني

  .بين جرموز: انظر: اجلراميز

  الجراوين

   :يقالبطن 

وانقسم . إن أصلهم من احلجاز، واملعروف عنهم أن جدهم جروان غادر احلجاز بسبب دم ام به، فرتل سيناء واستوطن جبل احلالل فيها
   .صبت احلكومة على كل فرقة منها شيخاًاجلراوين بعد االحتالل االنكليزي، عقب احلرب العاملية األوىل، إىل ثالث فرق ن

  جراوين أبي صعيليك

  أفخاذها. من عشائر الترابين ببير السبع

   .237، وإناثها 322، وذكورها 99عدد بيوا . صعالكة، عودات، زوابدة، سراحني، مصاحبة، وغرباء

غالنية، عوايضة، : ، خربة الفار، وقوز البصل أفخاذهامنازهلا اخلسيف، خور العجرم. من عشائر الترابني ببري السبع: جراوين أيب غليون
  .452، وإناثها 521، وذكورها 202عدد بيوا . جاللدة، شناترة، غنيمات، وغرباء

  .347، وإناثها 404، وذكورها 151عدد بيوا . جبان، سباتني، وغرباء: أفخاذها. من عشائر الترابني ببري السبع: جراوين أيب حيىي

  .قة من املثاقبة، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت تقع منازهلا حول جرشفر: اجلرايدة

  .بطن من مشر كانت رياسة مشر وال تزال فيهم، ومل تفقد منهم الرياسة، ومل تتحول إىل اليوم: اجلرباء

  . خيمات، كلها بدوية3يعد . فرع من بين خالد بسورية: اجلرباويون

  .صور، من العدنانيةبطن من ثة، من سليم بن من: جرة
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. بطن يعرف بذي جرة بن ركالن، من القحطانية، وهو جرة بن ركالن بن عمرو بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد: جرة بن ركالن

  .ينسب إليه خمالف ذي جرة

  جرحة

   .فرع من عمور احملارشة يتبغ الفدعان، من عرتة

  جرد بن سعد العشيرة

  .فخذ من مذحج، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو جرد بن سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج

  .عشرية من احلفيل، من سنجارة، من مشر: جردان

  .من عشائر بالد العالويني، اختذت شواهق اجلبال مسكناً هلم فسموا ذا االسم: اجلردية

  .ل مايج، واحلوكاناملياك، آ: يتفرع إىل الفروع اآلتية. بطن من الغفيلة من سنجارة، من مشر الطائية: اجلرذان

  .فرقة من الدبشان، من الكعاجعة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: اجلرذي

  .بطن من الوحدان، من الصديد، من اجلرباء: جرذي

  .بطن من املسعوديني، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اجلررة

  .يني باجلزيرةفخذ من الطاهات، من الشراب: اجلرزي

    

  .فرقة تعرف ببو جرسان من السرحان إحدى قبائل حمافظة محاة: جرسان

  .عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: اجلرسة

  .بطن من محري: جرش

  .فرع من اجلحادلة إحدى قبائل احلجاز: جرشية

  جرص

   .ور، من العقيدات بدير الزورفخذ يعرف بأيب جرص، من أيب عمرو، من أيب خاب

  جرف

   .فخذ من عبيك، من جنب، من قحطان جند

  .بطن من جبيلة، من أمنار بن أراش، من القحطانية: جرم

بنو : فيه من األفخاذ. بطن من قضاعة، من القحطانية، واسم جرم عالف بن زبان بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة: جرم بن زبان
كانت منازهلم ما بني غزة وجبال الشراة من .  بنو مشيس، بنو جشم، بنو قدامة، وبنو عوف، فيهم كثري من الصحابةأعجب، بنو طرود،
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  .جبال الكرك

  .بنو جرم بن سعد بن معاوية: بطن من عاملة، وهم: جرم بن سعد

  جرم بن عمرو

  .بطن من طي، من القحطانية

   :وهم 

كانوا يسكنون يف فلسطني مما يلي الساحل، فلما فتح السلطان صالح الدين مصر، انتقلت . طيبنو جرم وامسه ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن 
طائفة منهم إليها، ونزلوا أطراف الشرقية، وسكنوا صعيد مصر، وظلت منهم بقية يف نواحي غزة، وكان فيهم رجال ذوو ذكر ونباهة، 

   .منهم بطون كثرية. خدموا الدول، وعضدوا امللوك

  لحارثجرموز بن ا

  بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

بنو جرموز بن احلارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد هللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن 
   .مالك بن نصر بن األزد

  .بطن من زهران بن كعب، من القحطانية: جرهام

  . كانت منازهلم أوالً اليمن، مث انتقلوا إىل احلجاز، فرتلوه، مث نزلوا مبكة واستوطنوهابطن من القحطانية،: جرهم

وأما تارخيهم بعد نزوهلم يف مكة وأطرافها، فال يعلم الزمن الذي . ومل يصل إلينا من تاريخ جرهم األوىل باليمن، ما يصح االعتماد عليه
األول أن يعرب بن قحطان حينما فاز وقومه على عاد ومثود، : كة فيعزى إىل سببنيوأما قدومهم إىل م. حلت فيه جرهم الثانية يف مكة

والثاين أنه حصل . واستوىل على بالدمها، وعلى بالد العمالقة، أرسل أخوته جرمهاً إىل احلجاز النتزاع السلطة ألنفسهم من أيدي العماليق
ائماً بني املقيمني يف مكان واحد من التنافس يف حب الظهور والزعامة تنافس شديد بني القحطانيني من محري وسبأ وجرهم، كما يقع د

وطلب الرزق والسيطرة على اآلخرين، أدى إىل تكاتف قحطان على أبناء عمومتهم من جرهم ونفيهم ونفي أحالفهم بين قيطون من البلد 
  .اليمانية، فرحلوا إىل احلجاز، وحلوا به، وانتزعوا حكمه من أيدي العماليق

  جرواتال

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمتن. من قبائل الفرات األوسط

   .حممد احلسن، الضاهر، الناصر، احلامد، والعلوي

  جروة بن الحارث

  بطن من عبس، من غطفان، من العدنانية،
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   :وهم 

   .بنو جروة بن احلارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان

  .رة إحدى عشائر محص باجلمهورية السوريةفرع من البهادلة، من الفواع: اجلروح

  .قبيلة من بين منقر بن عبيد، من متيم، من العدنانية: جرول

  .بطن من ثعل، من طيء، من القحطانية: جرول بن ثعل

ات، الرماضنة، املنصري، األساملة، اخلتالني، النعيم: فريق كبري من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء، ينقسم إىل العشائر اآلتية: اجلرومية
  .اليازجيني، احلوارات، احلجاحجة، الصنابرة، املعادات، والغنانيم

  .بطن من اليحيان من قبيلة عبدة، من مشر القحطانية: اجلري

  .كانوا يرتلون بالرمل من الفرما، وهلم جزائر بين جرى بأرض مصر، وهي رملة بيضاء. بطن من حشم بن جذام: جرى

  . تتألف منها عشرية السكن يف جنويب جبل مسعان، أحد أقضية حمافظة حلبمن األفخاذ اليت: اجلريات

  .فخذ بدوي يعرف بأم جريان، من قبيلة آل موسى، اليت متلك قرية حمايل: جريان

  .فخذ من املهيد، من منيع، من الولد، من الفدعان، من عرتة: اجلريبان

  جريد

   . جبلي أبان الذي يقطع بينهما وادي الرمةبطن من بين فزارة، من جباهلم أبان األبيض، وهو أحد

  الجريدات

   .فرقة من السويلميني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .عشرية من ولد علي، من مسلم، من عرتة: اجلريدة

  .كانت مساكنهم بساحل اطفيح بالرب الشرقي من صعيد مصر. بطن من خلم، من قحطان: جرير

  .بنو جرير بن دارم بن مالك: بطن من دارم، من حنظلة، من العدنانية، وهم:  دارمجرير بن

    

  .كانوا يقطنون إفريقية الشمالية. من قبائل األثبج، من بين هالل بن عامر: جرير بن علوان

  .عشرية مسيحية مذهبها روم أرثوذكس والتني، تقيم بناحية عجلون، وتقطن بقرية عنجرة: جريس

  .رية متحضرة من عابدة، من قحطان عسريعش: اجلريش

  .بنو اجلريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: بطن من العدنانية، وهم: اجلريش بن كعب

  .فخذ يعرف بآل أم اجلريعات، من قبيلة مفيد اليت تقيم يف أا وما جاوها من بالد عسري: اجلريعات

  الجريفات

   .وقد رحلت من بشارة إحدى بالد اجلمهورية اللبنانية.  عكر وحيفامنازهلا بني. قبيلة تقيم بشمايل فلسطني
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  الجزارين

   .فرقة من الرتارية يف شق قرية جرش

يدعون أم فرع من قبيلة ولد علي إحدى بطون الروالة من عرتة، كان جدهم النعسان أحد أفراد حامية قلعة . من عشائر الصلت: اجلزازية
وقد سكن أوالده يف حوران قرابة ثالثة أعوام، مث نزجوا إىل قرية اجلزازة جبوارش جرش، وهلذا أطلق عليهم  سنة تقرياب، 200الصلت منذ 

  .اجلزازية، ومنها رحلوا إىل قرية الزعتري، مث إىل الصلت

  .ويتبع هذه العشرية فرقة اهلزامية، وأصلهم من قرية زحر، وفرقة النعيمات، وأصلهم من قرية الكتة بعجلون

  .وأشهر بيوته العاصي، اجلار اهللا، وآل جمول.  بيت500يقدر هذا القسم مع عبيده ب . قسم من آل حممد رؤساء مشر اجلربة: اجلزعة

  . خيمة18تعد . من قبائل فلسطني الشمالية تقطن منامحية والعلما: جزوع

  .تفرع عنه بطون كثرية. بطن من خلم من القحطانية: جزيلة بن خلم

  .داب، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةبطن من اهل: اجلساب

بنو جساس بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: جساس بن سواءة
  .بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

بنو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن : انية، وهمفخذ من بكر بن وائل، من العدن: جساس بن مرة
  .بكر بن وائل

  جساس بن نشبة

  قبيلة من تيم اهللا بن عبد مناة،

   :وهم 

   .بنو جساس بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبد اهللا بن لؤي بن عمرو بن احلارث بن تيم اهللا بن عبد مناة بن أد

  جسر

   .ين عمران بن احلايف بن قضاعة، من القحطانيةبطن من ب

  .بطن من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: جسر بن سعد العشرية

  .بنو جسر بن سعيد بن مالك بن النخع: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: جسر بن سعيد

  .خصفة بن قيس بن عيالنبنو جسر بن حمارب بن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية وهم: جسر بن حمارب

  . خيمة30ويعد . يقيم بنواحي دمشق. فرع من اجلمالن: اجلسيم

  .فرع من اجلعفر، من عبيده، من مشر القحطانية: اجلشاعمة

  جشم

   .حي من جرهم قد درجوا
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  .بطن من سعد العشرية، من مذحج، من القحطانية: جشم

  .بطن من جرم قضاعة، من القحطانية: جشم

بأيب جشم من يك بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن بطن يعرف : جشم
  .قيس بن عيالن، من العدنانية

  .كانوا حلفاء لبين زهران. بطن من احلارث بن لؤي بن غالب، من العدنانية: جشم

ر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من فخذ من كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بك: جشم
  .العدنانية

  .بطن من تغلب بن وائل، من العدنانية: جشم بن بكر

  .بطن من ثقيف من العدنانية: جشم بن ثقيف

  .بطن من جذام، من القحطانية: جشم بن جذام

  . بنو جش بن احلارث بن اخلزرج بن النبيت:بطن من بين النبيت، من األوس، من القحطانية، وهم: جشم بن احلارث

  .بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية: جشم بن احلارث

  .أسعد، مالك، مربد، وبنو جشم بن حاشد: بطن من القحطانية منهم األفخاذ اآلتية: جشم بن حاشد

 بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بنو جشم بن حرب بن بشكر بن بكر: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: جشم بن حرب
  .بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  جشم بن الخزرج

  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو جشم بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء

  جشم بن خيران

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .جشم بن خريان بن نوف بن مهدانبنو 

  .بطن من متيم، من العدنانية، تنتسب إىل جشم بن سعد بن زيد مناة بن متيم: جشم بن سعد

    

جشم بن عامر بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهو: جشم بن عامر
  .يلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنانبن أفصى بن دعمي بن جد

  .بنو جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن جليم بن صعب بن علي بن بكر: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: جشم بن قيس

قياء بن عامر ماء بنو جشم بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزي: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: جشم بن مالك
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  .السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان

  .بطن من كلب، من القحطانية: جشم بن مالك

  جشم بن معاوية

  بطن من بكر بن هوازن، من العدنانية،

   :وهم 

   .يس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن ق

  .كانت مواطنهم بالسروات، مث انتقل معظمهم إىل الغرب ومل يبق بالسروات منهم إال من ليس له صولة: مواطنهم ومياههم

  .من مياههم حراضة قريب من جهة جند، وبوانة بالقرب من مكة، الكحة، وعدامة بنجد

ة أم كانوا مع عبد اهللا بن الصمة يف غزوة غطفان، وحاربوا قبيليت أسد وغطفان، وقاتلوا بين احلارث بن من حوادثهم التارخيي: تارخيهم
  .كعب يف يوم ذي األثل، ومن أيامهم األرطي جلشم على عبس، وخرجوا يوم حنني حملاربة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  جشيب

   .بطن من العرب

  .بطن من سامة بن لؤي: جشيبة

  .تقيم يف أحناء الفرات يف حوجية إسحاق وزبن. فرقة من الولدة، من األيب شعبان: اجلعابات

  .فرقة من الودة، تقع يف خفية أيب قلقل يف أحناء الفرات: اجلعابرة

  .فرقة من بين سيعد إحدى عشائر الشام الشمالية: اجلعابرة

  . خيمة100تعد .  دمشققبيلة حمالفة لفضل إحدى قبائل اجلوالن أحد أقضية حمافظة: اجلعاتني

  الجعاثهة

   .عشرية من زبيد، من بين مسروح امليقيمني يف ثغر رابع وقسم كبري من األرضني اليت مير فيها درب احلج

  جعادة

   .قبيلة

  .عشرية من عروة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: اجلعادنة

  .ر الكركعشرية من اخلنازرة، من الغوارنة إحدى عشائ: اجلعارات

  .بطن من حضرموت: اجلعامشة

  الجعافرة
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جاءت طائفة من بين جعفر لصادق إىل مصر، فرتلوا بصعيدها، وبوادي بين . من مراكزهم كتانة، وذو أثيل. بطن من بين هاشم، من العدنانية
   . جعفر أيضاًزيد من بالد الشام فرقة من اجلعافرة، وكذلك بالقدس، ويف بعض قرى أذرعات قوم يدعون أم من بين

  .تقع ديارهم مشايل حيزان.  قبيلة21إحدى القبائل اليت يتألف منها أشراف احلجاز املنقسمني إىل : اجلعافرة

  .بنو جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: بطن من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: اجلعافرة

  .ل وفرندة وسعيدة يف عمالة وهرانقبيلة عربية، مركزها ما بني الساح: اجلعافرة

يسكنون يف الكرك وقرية راكني اليت تبعد عن الكرم مسرية .  بيتا15ًقسم من احلباشنة إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن يعدون : اجلعافرة
وادي الكرك املسمى ساعة ونصف إىل الشمال، يقضون الصيف بقرية راكني وبوادي ابن محاد، ويرتل قسم منهم يف اجلانب الشمايل من 

  .بقسم حبيش

  .فريق من النعيمات، من بدو الكرك: اجلعافرة

العواجي، السهول، اخلمرون، الزواوية، آل مرحيم، الكراوعة، : فيها العائالت اآلتية. عشرية من ولد سليمان، من عبيد، من عرتة: اجلعافرة
  .آل متام، آل مبارك، وآل منران

ومواطنهم يف ر اهلاللية شرقي . كانت الرياسة منهم يف اهلالل. عبدة، وهم منتشرون يف لواء ديايل قليالًبطن من اجلعفر، من : اجلعافرة
اهلالل والزوين، ويسكنون اليوم يف مهروت يف ر الرهيب : الدرعية يف أحناء سلمان الفارسي، ومل يبق من هؤالء إال علي الدنبوسي ويقال هلم

  .غريب السكوك

من األيوبنا، يقيمون مبنبج أحد أقضية حلب يف قرى الغرة الكبرية، الغرة الصغرية، حمشية الطواحني، جب النشامة، قشلة فخذ : اجلعافرة
  .يوسف باشا، حوجية الدرة، والنعيمية

  .حي أقطعهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إرم من ديار جذام: حعال بن ربيعة

  الجعاونة

   .اهللا، من عرب املعقل بإفريقية الشماليةبطن من جعوان بن خراج، من ذوي عبيد 

  الجعبات

   .فرع من ولد، من بو شعبان إحدى قبائل حمافظة دير الزور

  .بطن من الزبنة، من العلي من الدهامشة، من العمارات، من بئر، من عرتة: اجلعبان

    

  .فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: اجلعة

  .بطن من زهران ابن كعب، من القحطانية: جعثمة

  .كان مسكنهم ساحل إطفيح مبصر. بنو مسعود، بنو جرير، بنو زبري، بنو مثال، وبنو نضار: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: جعد

  .كانوا مع بين واقد يف موسنة إحدى قرى اليمن مبخالف رمية. بطن من اليمن: اجلعد

  .ز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من عشرية الفاي: اجلعدان

  .فرع من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: اجلعدان
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  .قبيلة تقع ديارها بني املارحة وبين مروان، إىل الشمال من مدينة ميدي، على ساحل البحر حوايل وادي تعشر: جعدة

  .كانت منازهلم ساحل إطفيح من الرب الشرق بصعيد مصر. خلمبطن من : جعدة

  .فخذ من قبيلة عتيبة اليت تسكن الركبة الواقعة إىل الشرق الشمايل من الطائف: اجلعدة

  جعدة بن عامر

ع، وبالدهم جبلية، وتدعى البالد اليت يسكنوا اليوم ببالد عامر، وتقع إىل الغرب من بالد ياف. قبيلة تقطن شبه جزيرة العرب اجلنوبية
 يهودي، ويستطيع سلطان هذه 100 نسمة تقريباً، فيهم 1000وتعد عاصمة بالدهم . والقسم الشمايل خصب ينتج التمور والنب والتبغ

   . رجل حمارب300القبيلة أن جيهز زمن احلرب 

  جعدة بن كعب

  بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية،

   :وهم 

كانوا يقطنون . فيه عدة قبائل وعشائر. بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن خصفة بن قيس بن عيالنبنو جعدة بن كعب بن ربيعة 
   .ومن مياههم أطلحاء. ومن أوديتهم الغيل وعنان. مقاطعة فلج باليمامة، من قراهم أكمة، والصدارة، من ديارهم ملح

  .خلميوم سفوان، هلم ولقشري على النعمان بن املنذر و: من أيامهم

العلي، آل خليل، اجلساعمة، آل : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. قبيلة يقيم قسم منها بنجد، وآخر يف العراق، متفرقني يف مواطن عديدة: اجلعفر
  .امحري، آل ربة، العطون، وآل العبيدات

  جعفر

   .فخذ من قبيلة آل كثري يقيم حبضرموت

  .لعدنانيةمن قبائل ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، من ا: جعفر

  .البكرة: بطن له هضبتان صحراوان فيهما ماء يقال له: جعفر بن األضبط

بنو جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن : بطن من عامر بن صعصة، من العدنانية، وهم: جعفر بن كالب
  .هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .ت، ثعالبات، وذات السواسيقطيا: من جباهلم

  .بيدان، الناصفة، النامية، اجلفاف، مدعا، مدعر، األبرقان، والصفيه، الناصفة، معروف، وبيدان: من مياههم

  .يوم حرابيب، كانت به وقعة بني الضباب، وجعفر بن كالب: من أيامهم

  جعفي بن سعد العشيرة

ينسب إليه . عفي بن سعد العشرية بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريبوهو ج. بطن من سعد العشرية، من مذحج، من القحطانية
   .خمالف جعفي بن سعد العشرية بن مالك، بينه وبني صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً
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  الجعليون

   :ت إىل أكثر من ثالثني بيتاً، منهاقسموقد ان. من أشهر قبائل العرب يف السودان تقيم على شواطئ النيل الكبري

   .لعمراب، ااذيب، العبابسة، الرازقية، السعداب، العوضية، النفيعاب، النافعاب، املكابراب، االنقريابا

  .وقد عرف اجلعليون منذ أول عهدهم بالشجاعة واقتحام األخطار وحب األسفار، فتراهم منتشرين يف مجيع أقطار السودان واحلبشة

  .وكانوا يف حرب مستمر مع الشايقية، وأهل البادية ااورين هلم، كالشكرية والكواهلةوقد كانت بينهم وبني الفرنج، وقائع معدودة، 

يقيمون باليمن، منهم فقهاء . بنو جعمان بن حيىي بن عمرو بن حممد بن أمحد بن علي: بطن كبري بن صريف بن ذوال وهم: جعمان بن حيىي
  . هجرية1014مد أحد أفراد هذا البطن واملولود سنة وحمدثون وقد أخذ الزبيدي عن قاضي زبيد وحمدثها إسحق بن حم

  .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: جعونة بن احلارث

  .الرويان، املكاطخة، والصونيع: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اجلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلعيثني

  .ف إحدى قبائل احلجازفرع من حضر طويرق، من ثقي: اجلعيدات

  .فرقة من احلديديني الغناطسة يف الباب أحد أقضية حلب: اجلفاتية

  الجغاثن

   .قبيلة من بين عك، ابن عدثان باليمن

  الجفال

   .بطن من الغضيان، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  .من قبائل اليمن: جفان

    

من الدليم، وقيل من مشر، تقطن يف قرية السوسة باجلزيرة، واهلري والغربة مع احلسون، وفيها : غرباء، وقيلعشرية قيل أصلها من ال: اجلفايفة
  .ثالثة أفخاذ السطام، والعلي، واألبو جليد

  .فرقة من احليدة، من خرصة، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عزة: اجلفل

بنو جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن : سان، من األزد، من القحطانية، وهمبطن من بين مزيقياء، من ع: جفنة بن عمرو
  .كعب، رفاعة، واحلارث: حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان، منهم ملوك الشام، ومن أفخاذهم

  .كانت منازهلم احلرية. وا يعرفون بالعبادكان. بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية: جفنة بن عوف

  .فرع من الفرجة، من الروالة يقيم بسورية: اجلفيان

  .العودة، وآل معايف: يتفرع إىل فرعني. فخذ من الزكاريط، من عبدة، مشر القحطانية: اجلفيل

  جفين

   . األردنبطن يعرف بأيب جفني، من الصواوية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي
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  جالح بن حريش

  بطن من األوس، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو جالح بن حريش بن جحجيب، من كلفه بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

  .اً بيت120وتعد . تقيم اليوم يف غريب منبج أحد أقضية حمافظة حلب. عشرية تزعم أن أصلها من جند جاءت يف القرن الثاين عشر: اجلالد

  .بطن من قبيلة املراوحة املشهورة باحلوازم، من بين سامل، من حرب باحلجاز: اجلالدية

تقضي الصيف يف املنطقة الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من نصيبني والقامشلي، وتقضي . من قبائل مسلم تتفرع إىل الروالة، واحمللف: اجلالس
  .سنجارالشتاء يف اجلنوب واجلنوب الشرقي من منحدرات جبل 

يرتلون فيما بني . بطن من بين سحمة، من قضاعة وسحمة أمهم، وهي بنت كعب بن عمرو بن حليل بن غبشان، وا يعرفون: اجلالعم
  .اليمامة والبحرين

  .نفس اجلالعيد، السليمة، السليم، والزعري: بطن من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة، يتفرع إىل: اجلالعيد

  . فرع من اجلمالن إحدى عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق:اجلالغمة

  .آل داغر، احملبيتل، الغدفان، واول: يتفرع إىل. بطن من الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلالل

  جالل

 يف اهلضاب العلياء والصحراء، يف عمالة قبيلة عربية من يتامى، من لطيف، من اثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كان مركزها
   .قسنطينة باجلزائر

  الجالالت

   .تقيم يف مديرية املنيا. من قبائل مصر العربية تنتسب إىل عرب احلجاز

 ونفوسها 20يبلغ عدد بيوا . تتبع املعايطة إحدى عشائر الكرك. إا من أصل تركي: فرقة من عشرية األمامية، اليت يقال: اجلالمدة
  .يسكنون القصبة ووادي الكرك صيفاً وشتاًء، وحالتهم متوسطة. 60ملسلحة ا

  .بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية: جالن

  .يقيم مبنطقة عجلون. بطن من عشرية اجلالنبه القاطنة يف قرية عني جنا: اجلالنية

  .تقيم يف الباب أحد أقضية حمافظة حلب. فرقة من الفردون: اجلالنطة

  . حي من ربيعة بن نزار من العدنانية:اجلالهم

  . خيمة20فرع من اجلمالن إحدى قبائل دمشق، يعد : اجلالمهة

  .بطن من بين عتبة، يسكنون الزباره يف قطر على شاطئ البحر قبال جزيرة البحرين: اجلالمهة

  .من عشائر شرقي األردن، موقعها شرقي السلط: اجلاليله

  الجلب علي
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   .يلتحق بزوبع، من مشر الطائية. شعاربطن من الغضيان، من ال

  الجلحاء

   .بطن

  .بطن من القحطانية: جلد بن مذحج

  .عشرية من قبيلة هتيم، اليت تقع ديارها بني مشايل جند ومشايل احلجاز: اجللدة

  .ونةجاءت من الشام، وتسموا باسم الشام، وهي جلق، واحتدوا مع الرشا. من عشائر حمافظة العلويني بسورية: اجللقية

  .من أشراف اليمن: جلندي بن قنان

  .منهم بنو رهم. بطن من طيء، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: جلهمة بن أدد

  .بطن من ضبيعة من أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية، منهم بنو مجاعة، وبنو فادية: جلي بن أمحس

  .بطن من الصدعان، من مشر طوقة: اجلليب

  .لعرببطن من ا: جليحة

  .فخذ يعرف بأيب جليد، من عشرية اجلفايفة، اليت تقطن يف السوسة، واهلري، والغربة مع احلسون: جليد

  الجليدات

   .عمارة من دار حامد إحدى قبائل بادية كرودفان بالسودان املصري

  جليل

   .قوم باليمن

  .من قبائل العرب يف مصر تقيم يف مناطق أسيوط، املنيا، والشرقية: اجلليالت

    

  .فخذ من أكلب بن ربيعة بن الفرس بن نزار بن معد بن عدنان: جليلة

يقيم قسم منها يف بعض قرى ناحية حمردة كادل وبطيش ومعرزاف يف حمافظة محاة، .  بيت100تعد . عشرية من املوايل القبليني: اجلمامجة
  .وتقطن يف الشتاء البيوت والكهوف، ويف الصيف بيوت الشعر

  .يقيم يف أيب كمال أحد أقضية حمافظة دير الزور بسورية" أيب مجال"ذ من الدميم، من األيب كمال فخ: اجلماح

م يف باجل، ملا كان ذاهباً من 1919عشرية من قبيلة القحر شيخها إمساعيل البغوي أحد الذين أسروا الكولونيل جاكوب سنة : اجلمادي
  .احلديدة إىل صنعاء ملقابلة جالل إمام اليمن

  .وليسوا من كنانة بن خزمية. وهم ينسبون يف قريش: قال احلمداين. بطن من كنانة عذرة، من القحطانية: مارسةاجل

  .يقيم يف أحناء املوصل. فخذ من اهلدبة، من التومان، من مشر: اجلمازة

  . بيتا60ًمن عشائر الرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور، تعد : اجلماسة
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  .ن فزارة كانت منازهلم بربقةبطن من صبيح، م: اجلماعات

  .بطن من خوالن، من كهالن، من القحطانية: مجاعة

  جماعة

   .بطن من جلي، من أمحس، من ضبية بن أسد بن ربيعة بن نزار من العدنانية

  الجماعلة

   .فرع من بين سامل، من حرب، يقيمون يف وادي اخليف ووادي الصفرا باحلجاز

  .ليت تتبع الديارنة، من املطارفة، إحدى عشائر البلقاءفرقة من عشرية عباد، ا: اجلماعني

  .قبيلة باليمن: مجال

  .عشرية من الصعبة، من بين عمر املقيمني يف العارض: اجلمالني

  .بنو مجام بن الغوث بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن محري: بطن من محري، من القحطانية، وهم: اجلمام

  . مالك، من قبيلة جهينة، اليت متتد منازهلا على الساحل من جنويب ديرة بلي، حىت جنويب ينبععشرية من عروة، من بين: اجلماملة

  .فخذ من العبادات من األعبدة، من األسبعة إحدى عشائر سورية: اجلماميس

  .األشعربنو اجلماهر بن : اجلماهر، وهم: بطن من بين األشعر، من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم: اجلماهر

  . خيمة150فرع من بين مسري، من ولد علي، من عرتة، يعد : اجلمجان

  جمح بن عمرو

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

بنو مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
   .معد بن عدنان

  .ة أم حاربوا حمارب بن فهد، فالتقوا م بالردم، فاقتتلوا قتاالً شديداً، وقاتلت بنو حمارب بين مجح أشد قتالمن حوادثهم التارخيي

  الجمرات

  قيل

   :وقيل. من خلم، من القحطانيةبطن إم 

  هم ثالث قبائل

  بنو ضبة، بنو أد، بنو الحارث بن كعب، وبنو نمير بن عامر وقيل
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   .غري ذلك

  . إليهاحملة بالبصرةقبيلة تنسب: مجرة

  .من قبائل العرب مبصر: مجرة

  .فرع من اجلحادلة إحدى قبائل احلجاز: اجلمشية

  .ومركزها شركيلة. من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان يف اجلنوب الشرقي من السودان املصري: اجلمع

  .فرع من الطالوي إحدى قبائل اجلوالن، من أقضية حمافظة دمشق: اجلمعات

  معانالج

   :يتفرع إىل. من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتةبطن 

   .املرعض، الدغمان، الدرعان، الصواحلة، وآل مهنا

  .اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة" الظفري"فخذ من الذرعان، من الصمدة، من عشرية : اجلمعان

  .صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من الدهام، من اجلبور، من الكعابنة، من بين : اجلمعان

  الجمعاني

   .عشرية من العطيات، من عطية، إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  . خيمة50يعد . فرع من احلسان، إحدى قبائل جبل الدروز: اجلمعة

  .بطن من احلمد هللا، من عشرية الفراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: اجلمعة

  .الصيبحان، الدهام، احلديب، والوعالن: يتفرع إىل. ل مسيلم، من نفس الصليببطن من آ: اجلمعة

  .فخذ من الروس، من املنيع، من الولد، من الفدعان، من عرتة: اجلمعة

حل بطن يعرف بآل أم مجعة، من عشرية بين هالل اليت متتد ديارها من حدود ربيعة التهم وأهل حلي وحمايل، إىل قرب الربك، على سا: مجعة
  .البحر

  . خيمة80يعد . فرع يعرف ببو مجعة، من بوليل إحدى قبائل منطقة حلب: مجعة

  .بطن يعرف ببو مجعة، من عشرية السعيدات اليت يف األصل من السعيد، من زبيد، وأحلقها العزاوي بالغرير: مجعة

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: مجعر

  . حكيم، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانيةبطن من: اجلمعيات

    

  جمل بن كنانة

  بطن من مذحج، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .مجل بن كنانة بن ناجية بن مراد بن مذحج
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  الجمل

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. بطن من اجلحادر، من قحطان جند

   .ريتع، آل عياف، وآل شيوةآل سعود، آل سويدان، آل عليان، آل م

  .بطن من ولد عال، من بين سامل، من حرب: اجلمال

  . من الغنم10000 مجل، و1200ميلكون .  خيمة350يعدو . بطن من احلديديني يقيمون يف جنويب حلب: مجالن

  الجمالن

واجن، وتتعاطى الزراعة، عندها حنو  بيتاً، وتريب الد250وهي عشرية نصف متحضرة، تعد . من عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق
 شاة أكثرها للدمشقيني، وهي من العشائر الوديعة، صالا حسنة مع كامل العشائر، وال تغزو، وال تغزى، يقطنون حول قرى املرج 6000

   . اخلاص، اهليجانة، والبيطاريةاجلنوبية، كفر حتاء، والغزالنية، أو حول القرى الشرقية، كالعتيبة، العبادة، حران العواميد، الكفرين، جديدة

ويف الشتاء يبلغون يف جنعتهم مشايل حرة الصفا، وديره التلول، إذا كانت السنة مقبلة، أو يبلغون يف احلماد جبلي الالهة، وعرتة، وخربة 
  .رمانة، إذا كانت السنة ماحلة

قضاء ازرع، ومنهم مجاعات يف حوران، وآخرون يف اجلوالن وجلمالن دمشق بعض قطع أرضني يف خربة الشقرانية شرقي قرية بالي التابعة ل
اجلسيم، احلمود، العودة، الشواحنة، اجلالغمة، : وتتفرع هذه العشرية إىل الفروع اآلتية. غريب القنيطرة، ويف قرية صبورة من قضاء قطنا

  .الضواهرة، الناصر، والشماالت

نفرادها، واختالف بيئة محاة الشرقية عن بيئة الغوطة، اضطرت إىل أن تترك وال.  بيت200عشرية تقرب مجالن الغوطة، تعد : اجلمالن
الدرباس، الضواحي، : وتتفرع إىل الفروع اآلتية. احلصانة والوداعة اللتني ألقارا املذكورين، وإىل أن تلتحق باحلديديني، وتغزو، وتغزى

  .اهلمامات، الريان، والزبيدات

، السرحية، سرحان، قضاء سلمية، وسوقهم التجاري سلمية ومحاة، وشركاؤهم محويون، وجنعتهم احلماد أما منازهلم ففي قرى أبو حنايا
  .شرقي تدمر وجنوا

يسكنون غريب النيل األبيض بني أم درمان . من قبائل العرب يف السودان املصري، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: اجلموعية
  .فروعهم الفتيحابمن . والترعة اخلضراء

  .فرع من بين علي، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: مجياط

  .فرقة من البشاكم إحدى عشائر محاة، من حمافظات اجلمهورية السورية: اجلميس

العتيج، األغرة، الصكار، : األفخاذ اآلتيةينقسم إىل . بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: اجلميشات
  .االبلة، الزناتية، الصعول، الفالجية، العرضان، امللعب، والكهادة

  .يسكنون بني عقبة قري، والشيخ الطيب. من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري: اجلميعاب

  الجميعات

   :فرقتتفرع إىل مخس . رقي األردنعشرية من العقيالت، من بين عطية، إحدى قبائل بادية ش
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   .الزوايدة، العوافسة، الفرجيات، اهليشة، والفرجيني

  .تعد حنو ألفي رجل. تسكن يف حاجر اجلبل، بقرب قرية القافلة، من بالد البحرية. من قبائل العرب يف مصر تعد حنو ألفي رجل: اجلمعيات

  .ا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهببطن من قبيلة بين عطية، اليت تقع منازهل: اجلميعانيني

  .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر إىل جبل مشر: مجيعة

  جميل

تبدت يف جند تنتسب إىل بين متيم باحلجاز وتزعم بعد أن .  بيت100تعد . ومنبج، من أقضية حمافظة حلب بابإحدى قبائل منطقة ال
  . حوايل أوائل القرن الثامن عشر للميالد بابوالعراق، أا وصلت إىل منطقة ال

تقطن هذه العشرية يف ناحية دير حافر يف قرى تل أيوب، رسم العبد أم أركيلة، تل أمحر، شيخ أمحد، حرازة، أم ذليلة، العاصمية، خساف، 
  .الكرين، وزبيدة

  .وهي قبيلة مساملة هادئة. ساف، النجمات، الزيادة، والعيانالع: وتتفرع إىل األفخاذ اآلتية

األبو عزام، األبو عابد، :  بيتاً وتتفرع إىل األفخاذ اآلتية250تعد . فرقة تعرف بأيب مجيل، من احلديديني املقيمني بسورية الشمالية: مجيل
  .ويقيمون يف تل العمارة، جهمان، مرجيب، وعسكرة. األبوس سهيل، واألبو دياب

  .بطن من جذمية جرم طيء، من القحطانية، كانت مساكنهم مع قومهم جرم غزة من البالد الشامية: مجيل

    

  .تقع ديارها إىل مشايل القنفذة. قسم من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املنفصلة عنها: مجيل

  .بطن من الصرب، من غسان، من األزد، من القحطانية: مجيل

  .150عدد بيوا . تقيم يف القصيم" الصليب"قبيلة من الصلبة : اجلميل

  .الطلوح احلساسنة، العبدة، واملسودة: فيه أقسام وفروع عديدة أمهها. قسم من هذيل اليمن: مجيل

  .كانت مساكنهم بالديار املصرية. بطن من بين هالل بن عامر بن صعصعة، من العدنانية: مجيلة

  .افظة محاةفرقة تلتحق باحلديديني وتقيم يف حم: اجلميلة

  .بطن من محري، من القحطانية: مجيم

  .بطن من دارم بن مالك، من متيم، من العدنانية: جناب

  .بطن من بلقني: جناب

  .بطن ضخم من كنانة بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن فيدة بن تغلب بن حلوان عمران بن احلايف بن قضاعة: جناب بن هبل

  الجنابر

   :يقيمون يف جبل الكر، ويسمون باسم املواقع اليت يقيمون فيها، فيدعون. من هذيل الشمالبطن 

   .السعايد، احلساسنة، الكباكبة، وااريس

  الجنابسة
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   .فرقة من األزايدة القرينيني بالبلقاء

. ، قيطون، وأدثار الرمليةمنازهلم يف املطردة، طوال املالحي.  تقريبا300ً، وعدد نفوسهم 52فرع من الظالم يبلغ عدد بيوم : اجلنابيب

  .كشاحرة، وجوج: وفروعهم

ويف أكثر العشائر الفراتية أفراد من هذه العشرية، مهنتهم . تسكن يف ناحييت جرف الصخر، واإلسكندرية. من عشائر لواء احللة: اجلنابيون
  . نسمة6000يقدر عدد نفوس هذه العشرية ب . حراسة القبائل، اليت حيطون رحاهلم فيها

  .بطن من بين خالد باحلجاز، كانوا حلفاء آل فضل من عرب الشام: جناح

  .البوسيد، املراشدة، والبوحسني الراشد: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن يعرف ببو جناد، من الغرير: جناد

ن قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول بطن يلحق بالزيود الذين يرتلون يف أراضي محامة، مشايل املدور، وأراضي البويضة، من السبتة، م: اجلنادة
  .جرش

  .بطن منازهلم غمر ذي كندة وما صاقبها: جنادة بن معد

  .فخذ من العبادات، من األعبدة، من األسبعة بالشام: اجلنادلة

  الجاندية

   .منازهلم خربة جمرة. فريق من اجليالت، من اخلرشة، من بدو الكرك

  الجناعرة

   :فخاذ اآلتية إىل األقسمين. بطن من اجلنابيني

   .العاشور، ابل، واخلواف

. بن أدد، من القحطانية" مذحج"منبه، احلارث، العلى، سنحان، مشران، وهفان، بنو يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن ملك : هم: جنب

  .ينسب إليها خمالف جنب باليمن

  .عبيل، وشريف: ينقسم إىل قسمني. بطن من قحطان جند: جنب

  .مراد، من القحطانيةبطن من : اجلنيب

  .بطن من بين جندب بن العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد: جنحود

  .بطن من العافر، من القحطانية: اجلند بن شهران

  .فخذ من بين عمرو، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: جندب

  .ودبنو عريج وبنو حنج: بطن من اخلنرب بن عمرو بن متيم بن مر، بن أد منهم: جندب

  .بنو جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طي: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: جندب بن خارجة

  جندب بن مرة

  فخذ من بكر بن وائل، من العدانية،

   :وهم 
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   .بنو جندب بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  جندع بن ليث

  نانية،بطن من كنانة، من العد

   :وهم 

   .بنو جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة

بنو اجلندع بن مالك بن ذي بارق بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: اجلندع بن مالك
  .خريان بن نوف بن مهدان

، منهم أوالد سعد خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن بطن عظيم من حصني بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: جندل
  .وكانت رياستهم يف بين خليفة بن سعد. كانت منازهلم يف جنوب مليانة وسهول الشلف بعمالة اجلزائر. موسى بن كمام بن علي بن جندل

  .فرقة من السواملة من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: اجلندل

  .بنو جندل بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: بطن من هوازن، من العدنانية، وهم: جندل بن مرة

  .فرع من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: اجلنديل

  .بطن من الدرعان، من مجعان من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: اجلنفان

  .، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن من أهل احلجلة: جنهاب

  .طريف: انظر: جنوب

  .فخذ من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية: جين بن مرة

    

  جنيب

   .من أشهر قبائل االحساء وأعظمها

  الجنيبات

   .ن بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من الفايز، من الغبني، من الطوقة، م

  .كانوا رؤساء ناحية إسكاف من نواحي النهروان بني بغداد وواسط من اجلانب الشرقي، وكان فيهم كرم ونباهة فوق املوضع م: اجلنيد

  .عشرية من آل جحتيا من عبدة، من مشر القحطانية: اجلنيدة

  .صائح، من مشر الطائيةبطن من اجلحيش، من األسلم، من ال: اجلنيفة

  .عشرية بدوية من عابدة، من قحطان عسري: اجلهاتني

  .بطن: جهادة

  .فرع من آل موسى، من بلحارث: اجلهارين

معن، وسليمة، وهناءة، وجهضم، وشبابة، وفرهود، وجرموز، : ينقسم إىل اثين عشر فخذاً. بطن كبري تنسب إليهم حملة بالبصرة: اجلهاضم
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  .امل، واحلارث، ونصر بن علي اجلهضميومسلمة، وعمرو، وظ

  .فرع من قحطان عسري: اجلهال

  .تقع ديارها على مسافة نصف ساعة إىل اجلنوب من غزة. قبيلة فلسطينية كبرية: اجلهالني

  الجهدة

   .عشرية من زبيد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلج

  بجهران بن يحص

  بطن من القحطانية،

   :وهم 

  .بنو جهران بن يحصب بن دهمان بن سعد بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سبا

   : ينسب إليهم خمالف جهران بقرب صنعاء، ويعد يف بالد مهدان، وفيه قرى، منها

   .ضاف، تفاضل، قرن عسم، قرن تراحب، وقرن قبايل

بنو جهضم بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن : زد، من القحطانية، وهمبطن من شنؤة، من األ: جضهم بن عوف
  .عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنؤة

  .بطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: جهل بن مالك

  .تقيم بني مكة واملدينة يف الفرع. عشرية من بين عمرو، من حرب: جهم

  . خيمات4يعد . فرع من اجلوابرة إحدى قبائل حمافظة الدروز: جهم

فخذ من كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من : جهم
  .العدنانية

  .بطن من العدنانية وثقيف قسي بين منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن:  بن ثقيفجهم

  جهمة

   .بطن من العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد، من العدنانية

  الجهمة

   .نسية حبوايل قرن تقريباًمن قبائل العرب يف مصر، نزلت مصر يف العصور األخرية من طرابلس الغرب قبل احلملة الفر

  .طائفة تقيم جببل أصاب باليمن: اجلهمي

  .بطن من يافع إحدى قبائل جزيرة العرب اجلنوبية: جهور
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  .يقيم يف ضواحي محص" األحسنة"بطن من احلسنة : اجلهيم

  .ونفس اجلهيميتفرع إىل احلين، . فخذ من اجلدادة، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: اجلهيم

  .فرع من املطريات، من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اجلهني

  .عشرية تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اجلهينة

  .من عشائر حمافظة العلويني بسورية: اجلهينة

  جهينة

   : إىل بطنني كبريينقسمتن. ز العظيمة متتد منازهلا على الساحل من جنويب دير بلي حىت ينبعمن قبائل احلجا

   .مالك، وموسى

القضاة، العرف، الدبة، الفيناث، احلضات، الكشوش، : فخذ القوفة، وفيه عشائر عديد أمهها-1: ففي البطن األول عدة أفخاذ وهي
  .ربيات، الكتنة، الرجيان، واهلدباناحلشالكة، املروات، املوالبة، املشاعلة، ال

  .الشالهبة، اجلعادنة، الفهود، املسعد، الوينان، اجلماملة، املالدية: فخذ عروة، وفيه عشائر عديد أمهها-2

  .اخلضرة، املساير، والعقاب: فخذ الزوايدة، وفيه العشائر اآلتية-3

  .فخذ العوامرة-4

  . املساونة، الوهبان، والثروداملشاهري،: فخذ رفاعة، وفيه العشائر اآلتية-5

  .العرافني، احلضرة، الزهريات: فخذ بين كلب وفيه من العشائر-6

ذوو سعد الفقهاء، ذوو سليم، ذوو زيد، ذوو . احلريبات، الصراصرة، املسافرة، الشطارة، الشهابني: فخذ بين إبراهيم، وفيه من العشائر-7
  .ة، الشناورة، املتادقة، العالونة الصفارينمحودة، املوايل، اجلرسة، احلتال ثيث، الدسابك

  .الشقافا، النفران، العبسان، الفداعني، الصيادلة، املساوية، الصيادية: فخذ العياشة، وفيه من العشائر-8

    : ثانياص بطن موسى، وفيه األفخاذ والعشائر اآلتية

  .قبلى، العالفني، الفحامنيالزرفان، النمسة، احملاسنة، احلمدان، امل: فخذ الغنيم، وعشائره هي-1

  .املداجنة، املصلخ، البهيمات، الغربان، العطيفات: فخذ ذبيان، وعشائره-2

  .املسكة، احلوافظة، املساعرة، روس البعري، واحلميد: فخذ غيمة، وعشائره-3

  .املساجل، والنبسة، والضواحكة: فخذ حبيش، وعشائره-4

  .، الطبسةاملرادسة، النطاعني: فخذ السمرة، وعشائره-5

  .الشوايعة والعرود: فخذ الفوايدة وعشائره-6

  .من قبائل مصر، تقطن الشرقية والقليوبية وقنا: جهينة

  جهينة بن زيد

  حي عظيم من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 
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   .ويف هذا احلي بطون كثرية. بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة

اكنهم ما بني الينبع ويثرب، يف متسع من برية احلجاز، على العدوة الشرقية من حبر القلزم، وأجاز منهم أمم إىل العدوة كانت مس: منازهلم
الغربية، وانتشروا ما بني صعيد مصر وبالد احلبشة، وكثروا هنالك سائر األمم، وغلبوا على بالد النوبة، وفرقوا كلمتهم، وأزالوا ملكهم، 

  .ونزلت جهينة الكوفة، وا حملة تنسب إليهم. رهقوهموحاربوا احلبشة، فأ

  .تندد، وادي غوي، حيال، لظى، أدمي، والصفراء: ومن ديارهم

  .األشعر واألجرد وبرقة رواوة، بواط، احلصري، آراة، قدس: ومن جباهلم

  .مثعر: ومن مياههم

وقاتلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة . نبة اليمىن هجرية يف فتح مكة، كانوا يف ا8قاتلوا مع خالد بن الوليد سنة : تارخيهم
األنصار، ومزينة، وجهينة، وغفار، وأشجع، ومن كان من بين عبد : حنني وعددهم ألف، وقد مدحهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .اهللا، مواىل دون الناس، واهللا ورسوله موالهم

ل يف صحراء عيذاب مع رفاعة، قتل فيها مجاعة، فكتب إىل الشريف علم الدين صاحب سواكن بأن هجرية تتقات679وجند جهينة يف سنة 
  .بوفق بينهم وال يعني طائفة على أخرى خوفاً على فساد الطريق

ء املمتد من وأهم ذكر جلهينة يف نسب السودانيني، أم وصلوا إىل نيف ومخسني قبيلة على النيل األزرق حىت تونس، واستقر بعضهم يف اجلز
  .اجلنوب إىل كردفان ودافور

  .بطن من يزيد بن زغبة، من هالل بن عامر مركزهم حول مدينة سور الغزالن يف عمالة اجلزائر: جواب

  .يقيم بالفيوم من الديار املصرية. بطن من بين كالب: جواب

  الجوابر

   .فرع من الفليحان، من الشرارات

  .يسكنون احلاجر من البهنسا إىل تونة اجلبل. ثين عشر ألف نفسيعدون حنو ا. من أعراب مصر: اجلوابر

  .مسكنها اخلضر.  نسمة9000عشرية من بين حجيم إحدى عشائر لواء الديوانية تعد : اجلوابر

  الجوابرة

م الشمايل من جبل وحل يف القس.  منها يف القرن السابع عشر مقسمهاجر . تنتسب للقبيلة العراقبة جبارة. إحدى قبائل حمافظ جبل الدروز
تقضي الشتاء يف املنطقة الشمالية الشرقية من جبل الدروز، ومنطقة تل أصفر، ومتتد .  بيتا160ًوتعد . الدروز، وال يزالون فيه إىل يومنا هذا

. رى ومياهرحالا حىت اجلنوب الشرقي من الغوطة، وتقضي فصل الصيف يف منطقة شهبا جميدل، وتنتشر يف املناطق اليت حتتوي على ق

   :تنقسم إىل األفخاذ اآلتية

  .املخاميس، املصابرة، الشيبات، شتيوي، السلجان، رومي، التليين، اجلهم، الراهي، والعلي

  .تقيم مبنطقة الصلت. من عشائر الروم األرثوذكس، من النبور: اجلوابرة

رية وبين سويف، وهي من القبائل الرحالة، كانت حتمل النطرون تقيم يف مديرية اجليزة واملنوفية والبح. من قبائل العرب يف مصر: اجلوابيس
  .من واديه وتوزعه على جهات القطر، من مريوط إىل أسيوط، يف عهد احلملة الفرنسية
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  .بطن من حضرموت: جواد بن وديعة

  .بطن يقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون، وهم من أقدم سكان قرية عنبة: اجلوارنة

  الجواري

. كانت مواطنهم طرابلس الغرب وما إليها، مثل تاجورا، هزاعة، وزنزور، وما إليها. ب، من سليم بن منصور، من العدنانيةبطن من ذبا

   .كانت رياستهم حىت عصر بن خلدون يف بين مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم

  الجوازي

وقد دخل منها . تقيم يف اجليزة، املنيا، وأسيوط. ور، من العدنانيةمن قبائل العرب يف مصر، من اجلبارنة، من الرباغيث، من سليم بن منص
ومتتد منازهلا من طور سيناء إىل .  يف املائة من جمموع جيوش العربان، وهي من أقوى القبائل42م يف اجلندية، فبلغوا 1883قسم كبري سنة 

   .بر الشام

  .اء الغربيةبطن من جربيل، من قبيلة السعادين اليت تقطن الصحر: اجلوازي

    

  .فرع من احلويطات إحدى قبائل احلجاز: اجلوازي

عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، : اجلواسرة
  .حىت ديار مطري يف الغرب

يت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق ويف أطرافها، ويدعون ال" الضفري"عشرية من الصمدة من قبيلة الظفري : اجلواسم
  .الكريع، الثاري، الرشيد، اخلميس، اخلشيبة، واملعاويل:  بيت، وتنقسم إىل ستة أفخاذ وهي400تقدر ب . أم من سبيع

  .من عرتةبطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات من بشر، : اجلواسم

  .بطن من الغرير: اجلوامسة

  .فرقة من احلسن إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز السورية: اجلواسنة

  الجواشنة

   .بطن من احلميديني، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية، كانت مساكنهم احلوف من الشرقية بالديار املصرية

  .كانت مساكلنهم بالد الرقة. دانيةبطن من لبيد، من سليم بن منصور، من الع: اجلواشنة

  الجوال

   .بطن من بين تغلب، من العدنانية

  .بطن من بين راشد، من هلباء سويد، من القحطانية: جوال

  .تقيم يف محاة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. فرقة من احلديديني: اجلوالة

  . األيب شريف، والبسابسة: بيت، وهي ذات فخذين500تعد حنو . فرقة كبرية مشهورة: اجلوالة
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  . خيمة70فرع من احلديديني املقيمني جنويب حلب، يعد : جواحل

  .احلمران ومركزهم بارة، واجلميصية وأكثرهم يف الطيارة: وهم فريقان. من أشهر قبائل العرب يف بالد كردوفان بالسودان: اجلوامعة

محد، هاجر من اجلوالن إىل البلقاء، وكان ميلك قطيعاً كبرياً من بقر اجلواميس، جد هذه العشرية امسه أ. من عشائر منطقة البلقاء: اجلواميس
  .ومنازهلم اليوم بأراضي طرب بور. فأطلق عليه لقب اجلاموس، وعلى أعاقبه اجلواميس

  الجواهرة

   .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام. بطن من ثعلبة طيء، من القحطانية

  .افظة العلويني بسورية، تنسب جلدها جوهرمن عشائر حم: اجلواهرة

  .بطن من عشرية حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطئ البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: اجلواهرة

  .بطن من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر: جواثة

  .ر الزورفرقة من األيب جرادة، تقيم يف الرقة أحد أقضية دي: اجلوخدار

  .تقيم باحلجاز. عشرية تعرف بذوي جود اهللا من ساللة السبطني احلسن واحلسني: جود اهللا

  .بطن من آل عكبة، من آل زرعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: اجلودان

  .قبيلة من اجلهاضم: جودان

  .ئل شرقي األردنبطن من الفريج، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبا: اجلودة

  .بطن يعد من الصدعان من مشر طوقه، ويف احلقيقة هم من عبدة: اجلورانية

  .بطن من بين جعفر الصادق، ينتسب إىل حممد اجلور: اجلورية

  .حي قدمي من العرب قد درجوا: جوسم

  .كانت مواطنها بإفريقية الشمالية. قبيلة من بين هالل بن عامر: جوشم

  جوشن

   . بن غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من عبد اهللا

  .كانت مساكنهم برقة. بطن من لبيد، من سليم: جوشن

  .كانت مساكنهم بالديار املصرية بضواحي القاهرة، إىل أطراف الشرقية. بطن من بين سعد، من جذام، من القحطانية: جوشن

  الجوع

   .يةبطن من ربيعة من مالك بن زيد مناة بن متيم من العدنان

بن حجر آكل املرار بن عمرو بن احلارث بن " لقب معاوية"بنو اجلون : بطن من بين آكل املرار من كندرة، من القحطانية، وهم: اجلون
  .معاوية بن ثور بن كندة

  .بنو اجلون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: اجلون بن عوف

  .بيلة رجال املع، اليت متتد ديارها ما بني أا وصبياقسم من ق: جونة
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  .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: جوية

  .بطن من الدلفية، ويعد من الصدعان، من مشر طوقة، ويف احلقيقة هم من عبدة: اجلوميل

  .بطن من طيء، وبتيماء ناس كثري من بين جوين: جوين

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. من عوف، من سليم بن منصورفرع من حكيم، من حصن، من عالق، : جوين

  .فرع من احللسة، من الشرارات: جوينان

وهم أوالد جياش بن عمران، : كانت منازهلم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية، قال احلمداين. بطن من جذام، من القحطانية: جياش
  .وهلم تل حممد من الشرقية: قال

  . من بين األوس، من بلحارثفرع: اجلياشة

    

  الجيام

 بيتاً، وتقيم يف قرى املعاجلة، العطشانة، اهلكشة، والقطار بالرقة 80تعد حنو . عشرية صغرية نصف متحضرة تنضوي إىل عشرية أيب جرادة
   .أحد أقضية حمافظة دير الزور

  .ومن من األرض الزراعية د15000وتتبدى هذه العشرية يف بعض السنني يف الرباري ااورة، ومتلك 

  .بطن من املهايرة، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: اجلياميز

  .بطن من جرم طيء، من القحطانية: جيان بن جرم

  .بطن من باهلة، قد درجوا فال يعرفون: جياوة

  .فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: جيبان

  .الظفري،، اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة"فرع من املعاليم، من الصمدة، من عشرية الضفري : ةاجلي

  .الفقهاء، احلمد هللا، نصار، القبيح، مزيد، ونور: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر وادي الشعري تقيم يف عنبتا: اجليتاوية

منازهلم بقرية ماحص .  سنة تقريبا300ًإن جدهم قدم من مصر قبل : يقال. بائل منطقة البلقاءعشرية من اجلبورية، من عباد إحدى ق: اجلرية
  . نسمة تقريبا400ًيبلغ عددهم 

  .عشرية تعرف بذوي جيزان، من ساللة السبطني احلسن واحلسني تقيم باحلجاز: جيزان

  الجيس

 20يل اخلط احلديدي مبنطقة تل أبيض، حران، أرفة، حيث متلك فيها قبيلة عربية يقضي معظمهم الصيف يف املنطقة الكردية، يف كنف ومشا

   .قرية، ويقضون الشتاء يف املنطقة السورية، بني جبل عبد العزيز ووادي بليخ

  .سيالة، بين حممد، وبين يوسف: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية

  الجيسات

   .من لواحق املوايل إحدى عشائر حمافظة محاة
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  .دوية، من هذيل اليمنفرع من الن: اجليسه

  .كانوا يقطنون مقاطعة حلج. بطن من األصابح: جيل

  .اجلنادية، والدرارجة: وتنقسم إىل فريقني. منازهلا خربة جمرة. فرقة من اخلشرنة من بدو الكرك: اجليالت

  .حي من عبد القيس، من العدنانية: جيالن

  جيناب

  . القحطانيةبطن من أهل احلجلة، من الزكاريط، من عبدة، من مشر
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  الحاء باب

  .جد آل فلوح" قروي"من العشائر املسيحية، يتصل نسبها بشقيق : حامت

: املهيمسي، بلجسوق، تطون، طليت، كنوت، دمها، غابة باجة، هيشة، ودموشية بالفيوم مبصر احلاج: بالدهم. بطن من بين كالب: حامت

  .نون يف قرية كفر سومفرع من العبيدات، بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، يقط

  .يقطنون يف قرية قميم. بطن من عشرية الربارشة الكركية: احلاج علي

  .بطن من السويلم، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: احلاجم

  .بطن يعرف ببيت حاجم، من املعيان: حاجم

  .قبيلة من العرب: حاد

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: احلادي

تقضي الصيف يف املنطقة الواقعة إىل اجلنوب واجلنوب الشرقي من منحدرات .  خيمة200تعد . عشرية نصف متحضرة، من طيء: بحار
  .جل سنجار بسورية الشمالية

  .تقيم يف جبل عمور مشايل تدمر، ويف املنطقة الواقعة يف الشمايل الغريب من سخنة. عشرية نصف متحضرة من العمور: حارب

  . خيمة40يعد . من احلديديني املقيمني مبنطقة حلب اجلنوبيةفرع : حارب

  الحارث

   .تقع ديارها جنويب عتيبه. قبيلة حجازية تعرف بابن احلارث

من أهل قبائل اليمن تقع ديارها بني صنعاء ومأرب، كانت مساكنها يف شعوب مما يلي صنعاء، ومتتد أراضيها إىل طرف بالد بين : احلارث
  .وعدد رجاهلا املقاتلني ثالثة آالف. فرسحشيش يف قرية ال

  .بطن من اجلبور إحدى القبائل النصف املتحضرة، اليت تتجول يف اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلارث

  .كانت مساكنهم مبنطقة غزة. بطن من جذام، من القحطانية: احلارث

  . عرب احلجاز، ومل يصل نسبهمذكرهم احلمداين يف. بطن، من خثعم، من القحطانية: احلارث

  .من قبائل سعد، من متيم، من العدنانية، واحلارث هو عوافة: احلارث

  .فخذ من سفيان، من جوشم، من بين هالل بن عامر، كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية: احلارث

  .بطن عتيبة إحدى قبائل الطائف: احلارث

  .كانوا يقطنون الشام. قحطانيةبطن من عمرو بن مازن، من غسان، من ال: احلارث

  .كانوا يقطنون عمان. بنو احلارث بن األسد بن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: احلارث بن األسد

ن نزار بن بنو احلارث بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر ب: بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: احلارث بن أسد
  .معد بن عدنان
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  الحارث بن امرئ القيس

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن امرئ القيس بن زيد مناة بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  الحارث بن أمير

  بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .كر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيلبنو احلارث بن أمري بن شا

بنو احلارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد : بطن من العدنانية، وهم: احلارث بن بكر
  .بن عدنان

 بنو احلارث بن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن :بطن من سليم، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: احلارث بن ثة
  .ومن مياههم شرع. قيس بن عيالن من جباهلم درة، وهي جبال ليست بشوامخ، تتصل بالقدسني من جبال امة، فيها املزارع والقرى

  .بنو احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل: بطن من هذيل، من العدنانية، وهم: احلارث بن متيم

  .بنو احلارث بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من العدنانية وهم: احلارث بن متيم

  .بنو تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية وهم: احلارث بن تيم اهللا

  الحارث بن ثعلبة

   :من مياههم. من بين أسدن بط

   .اهلامشية، والسليلة

  الحارث بن جبلة

  بطن من بين جفنة، من غسان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن جبلة بن احلارث بن ثعلبة بن جفنة

  .بطن من غسان، من األزد، من القحطانية: احلارث بن جفنة

  .بنو احلارث بن اخلزرج بن عمرو النبيت بن مالك بن األوس: لقحطانية وهمبطن من األوس، من األزد، من ا: احلارث بن اخلزرج

بنو احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر : بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: احلارث بن اخلزرج
  .من منازهلم السنح. قاء بن مازن بن غسان، وهو السراج بن األزدماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العن

  .بنو احلارث وامسه عبد اهللا بن جشم بن مالك بن األوس: احلارث بن خطمة، بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم
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 بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بنو احلارث بن ربيعة: بطن من صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: احلارث بن ربيعة
  .بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم بنو احلارث بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام : احلارث بن ربيعة
  .بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  الحارث بن سعد

   :من قضاعة، من القحطانية، وهون بط

   .احلارث بن سعد هذمي بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة

  .بنو احلارث بن سعد بن ذهل بن مران بن جعفي: بطن من جعفي، من القحطانية، وهم: احلارث بن سعد

  .ان بن مزيقياءبنو احلارث بن سود بن احلجر بن عمر: بطن من بين مزيقياء، وهم: احلارث بن سود

  .بطن من جحور ابن أسلم بن عيالن بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: حارث بن شاور

  .بطن حلفاؤه الريابيع: احلارث بن عباد

  .بنو احلارث بن عبد اهللا بن يشكر بن مبشر: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: احلارث بن عبد اهللا

  .قبيلة من أيامها يوم الكالب الثاين، كان بينهم وبني بين متيم: د املداناحلارث بن عب

  .بنو احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي: فخذ من قريش، من العدنانية، وهم: احلارث بن عبد املطلب

  .أد بن طاخبةبنو احلارث بن عبد مناة بن : بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: احلارث بن عبد مناة

  .بنو احلارث بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار: بطن من العدنانية، وهم: احلارث بن عبد مناة

  الحارث بن عبد مناف

  بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   . بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس بن عيالنبنو احلارث بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر

  الحارث بن عتيك

   .بطن من العتيك، من القحطانية

بنو احلارث بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن : بطن من زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم: احلارث بن عدي
  .عريب بن زيد بن كهالن

  .من العدنانية، وهم بنو احلارث بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزاربطن من متيم : احلارث بن عمرو

    

  .كانوا دمون إحدى مدن حضرموت. بطن ينتسبون إىل امللك احلارث بن عمرو املقصور بن حجر آكل املرار: احلارث بن عمرو

  .مرو بن محريبنو احلارث بن ع: بطن من القحطانية، وهم: احلارث بن عمرو
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  .بنو احلارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية بن كندة: بطن من كندة، وهم: احلارث بن عمرو

  .بنو احلارث بن العنرب بن عمرو بن متيم: بطن من بين العنرب، من متيم، من العدنانية، وهم: احلارث بن العنرب

  .بنو احلارث بن عوف بن وايل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طاخبة: لعدنانية، وهمبطن من طاخبة، من ا: احلارث بن عوف

  الحارث بن فهر

  بطن من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  الحارث بن كعب

  متيم، من العدنانية،بطن من 

   :وهم 

   .بنو احلارث األعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار

  .بطن من مذحج، من القحطانية: احلارث بن كعب

هللا بن مالك بن نصر بن األزد، سكنوا يف مقاطعة جنران، وكانوا جرياناً لبين ذهل بن مزيقياء، بن األزد، وبين حارث بن كعب بن عبد ا
وكانت جنران قبلهم جلرهم، مث نزهلا بنو احلارث بن كعب، فغلبوا عليها بين األفعى، مث خرجت األزد من اليمن، فمروا م، وكانت بينهم 

وكان من بين احلارث حروب، وأقام من أقام يف جوارهم من بين نصر بن األزد وبين ذهل بن مزيقياء، واقتسموا الرياسة، فنجران معهم، 
هؤالء املذحجيني، بنو الريان، وامسه يزيد بن قطن بن زياد بن احلرث بن مالك بن كعب بن احلارث، وهم بيت مذحج وملوك جنران، 

  .وكانت رياستهم يف عبد املدان بن الديان، وانتهت قبل البعثة احملمدية إىل يزيد بن عبد املدان

لم خالد بن الوليد إىل بين احلارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم، قبل أن يقاتلهم وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ثالثاً، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن مل يفعلوا، فقاتلهم، فخرج خالد حىت قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون يف كل وجه، ويدعون إىل 

  .، فأسلم الناس، ودخلوا فيما دعوا إليهأيها الناس أسلموا تسلموا: اإلسالم يقولون

وكانوا يتبارون يف البيع وزيها، فكان هلم بنجران كعبة، يعظموا، وأن قسماً منهم قد عبدوا يغوث، وقسماً اعتنق النصرانية، وقسماً آخر 
  .اعتنق اليهودية

  .قبيلة قحطانية، كانت تابعة لقضاء صبيا، شرقي مرفأ جيزان: احلارث بن كعب

  .قبيلة قحطانية تنتسب إىل احلارث بن كعب بن زيد اجلمهور كانت تابعة لقضاء القنفذة: رث بن كعباحلا

بنو احلارث بن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو بن رميمة بن حدس بن أريش بن : فخذ من خلم، من القحطانية، وهم: احلارث بن كليب
  .أراش بن جزيلة بن خلم

  .، من القحطانيةبطن من محري: احلارث بن مالك

  .بنو احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن: بطن من بين كهالن، من القحطانية، وهم: احلارث بن مرة

بنو احلارث بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن : بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: احلارث بن مرهبة
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  .امالدع

كانت تقطن الغرباء من قرى اليمامة، ومل تدخل يف صلح خالد بن الوليد . قبيلة تنتسب إىل احلارث بن مسلمة بن عبيد: احلارث بن مسلمة
  .أيام مسيلمة الكذاب

  .بطن من كندة، من القحطانية: احلارث بن معاوية

  الحارث بن يربوع

  بطن من بين حنظلة، من العدنانية،

   :وهم 

   .ث بن يربوع بن حنظلةبنو احلار

  الحارث بن يزيد

  بطن من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن يزيد بنب حرب بن علة بن مالك بن أدد، إحدى القبائل الست اليت يتألف منها خمالف جنب

  .بطن من عمرو بن مازن من غسان الشام: حارثة

  . الثامن اهلجري، على تلول الشام، وال جياوزوا إىل القفاربطن من طيء، من القحطانية، كانوا متغلبني حىت القرن: حارثة

  .قبيلة من بين زيد، من عبد اهللا بن دارم، من متيم، من العدنانية: حارثة

  .بطن من مهدان، من القحطانية: حارثة

  .حارثة بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة: بطن من بين كلب، وهو: حارثة بن جناب

نشبت حروب . بنو حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو النبيت: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية وهم: حارثة بن احلارث
  .بينهم وبني اخلزرج

    

بنو حارثة بن احلارث بن مولة بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حارثة بن احلارث
  .جشم بن حاشد

  .بنو حارثة بن سعد بن مالك بن النخع: بطن من النخع، من كهالن، من القحطانية، وهم: حارثة بن سعد

  حارثة بن سهل

   .بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، من آطامهم باملدينة ريدان

  حارثة بن عامر

  بطن من األوس، من األزد، من القحطانية،
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   :وهم 

   .ن عطفا بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوسبنو حارثة بن عامر بن جممع ب

بنو حارثة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: حارثة بن عبد اهللا
  .هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بطن من ذهل بن سفيان، من القحطانية: عمرحارثة بن 

بنو حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف : بطن من بين مزيقيا، من األزد، من القحطانية، وهم: حارثة بن عمرو
نازهلم بعد خروجهم من اليمن، مبر كانت م. بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان، وهو السراج بن األزد بن الغوث

  .الظهران

  .بطن: حارثة بن قرمي

  .بطن من الم، من طيء، من القحطانية: حارثة بن الم

  .عشرية من الفدعان بنجد، من عبيد، من عرتة، أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: حازم

  .عشرية من احلفيل من سنجارة، من مشر: حازم

  .تقيم يف األودية" صليبال"عشرية من الصلبة : حازم

  الحازم

   . خيمة80يعد . فرع من أيب مخيس إحدى قبائل منطقة حلب

  الحاسة

   .، من أيب الليل، سليم بن منصور"بين عقار"بطن من احلرايب، من العقاقر 

ومنهم تفرقت يذكر مع بكيل، ومعظمهم يف اليمن، . حي من جشم بن خريان بن نوف بن مهدان، من كهالن، من القحطانية: حاشد
  .مهدان

  .بطن عظيم، من زهران بن كعب، من القحطانية: حاضر

  .فخذ من تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، من العدنانية: حاطبة

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: احلايف

  .بطن يقيم يف ريف مصر: احلايف

  .رحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من باري بن سفيان، من أ: حالب بن باري

  .فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: حالق

  .من قبائل حضرموت: احلالكة

  .بطن من عبدة إحدى قبائل مشر الشهرية: احلالوبة

  .بع، من مشر الطائيةفرع من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زو: احلامد
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  حامد

   . عائلة400يعد . فرع يعرف ببو حامد، من السبخة، من بو شعبان إحدى قبائل حمافظة دير الزور بسورية

اجلليدات، اانني، : من أشهر قبائل بادية كردوفان يف السودان املصري، تعرف بدار حامد، وتنقسم إىل عدة عمائر أشهرها: حامد
  . النواهية، والعريفيةاملساعيد، املرامرة،

  .بطن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: احلامد

الفياض، املناحي، الكايد، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل شرقي األردن: احلامد
  .املعيدي، الدغيم

  .روات، إحدى قبائل الفرات األوسطبطن من اجل: احلامد

  .عشرية تقيم بلواء السلط: احلامية

  .كانوا بالسراة، وهلم خطة بالبصرة. بطن من بين حدان، من بين غالب بن عثمان، من القحطانية: حاود

  .تقيم على سواحل البحر بني الربك والشقيق. عشرية تعرف بآل أم حاوش، املنجحة: حاوش

  .، تقيم يف العطشانة، مبنبج، أحد أقضية حمافظة حلبعشرية صغرية: احلايط

  .البكاط، السرحان، والزبيدات: بطن من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية، ينقسم إىل األفخاذ اآلتية: احلباب

  .قبيلة تقيم باليمن حول أيب عريش: حباب

  ةبابح

   . أمهم عرفوا ا، وهي حبابة بنت احلارث بن ثعلبةبطن من بين مسلية، من كهالن، من القحطانية، وحبابة

  بن عرعرة بابالح

   .بطن من طارق أدهم، من عبد بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية وقد هاجروا إىل الكوفة

-3-عمرود-2-جعافرة-1:  إىل ستة أقسام تنقسم400، ومن الرجال املسلحني 210من عشائر الكرك، تعد من البيوت : احلباشنة

  .عويسات، وهذه العشرية معدودة من القسم الغريب تنحاز إىل اايل-6-رماضني-5-رهايفة-4-عساسفة

    

  .بطن من قبيلة اهلجيم بن عمرو بن متيم بن مر بن أد، من العدنانية: حبال بن اهلجيم

منازهلم بالرب الشرقي من صعيد مصر، فيما بني مسجد موسى وأشكر من أعمال كانت : بطن من بين راشد، من خلم من القحطانية: حبان
  .إطفيح

  . خيمة60بطن يعرف ببو حبايب، إحدى قبائل حمافظة حلب يعد : حبايب

  .بنو حبتر بن عدي بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة: بطن من خزاعة، وهم: حبتر

  . من القحطانيةبطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن،: حربان

  حبس بن شاور
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   .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  حبش

   .بطن من العجمان إحدى قبائل جند

  .هجرية باملدينة املنورة230كان هلم ذكر يف حوادث سنة . بطن من بين سليم بن منصور: حبشى

  . مالك عسري، اليت تقيم يف مشايل أا حىت ميلني منهافرع من قبيلة بين: احلبشى

  .بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية: حبشية بن كعب

منهم عباد بن حصني الذي مسيت به عبادان من بالد . بنو احلبط، وامسه احلارث بن عمرو بن متيم: بطن من متيم، من العدنانية وهم: احلبط
  .العراق

  .، وهو حبالن بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشسبطن من العرب: حبالن

آل هذال، اجلمعيشن، : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة، يقدر عدد بيوته بألف: احلبالن
  .يغ، الذيبة، العيريالسحيم، احلسن، آل حسني، الدشاش، اهليازع، اخلتارشة، الغشوم البسيسات، املدام

  الحبلى

  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلبلى، وامسه سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج

  .بطن من السليمان، من احلصيالت، من نفس الصليب: احلبور

  .بطن من البو عبد عون، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: احلبيب

  .يسكنون يف مشال شرقي األردن، جبل الدروز. فرقة من احلريز، من العيسى: يباحلب

  .كانت تقطن شبام عند ذمر مر. من قبائل اليمن: حبيب

  .كانوا يقطنون إفريقية الشمالية. بطن من عالق، من عوف، من سليم بن منصور: حبيب

رعة بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بن بنو حبيب بن ز: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: حبيب بن زرعة
  .زيد بن كهالن

بنو حبيب بن سواءة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن : بطن من بين سواءة بن عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: حبيب بن سواءة
  .هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو حبيب بن عبد اهللا بن كنانة: ن من كنانة عذرة، من القحطانية، وهمبط: حبيب بن عبد اهللا

  .بنو حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: حبيب بن عبد مشس

  حبيب بن عمرو

  بطن من بين عوف، من األوس، من القحطانية،
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   :وهم 

   .بنو حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

   بن كعبحبيب

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو حبيب بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو حبيب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد: فخذ من األزد، من القحطانية، وهم: حبيب بن مالك

  .بنو حبيب بن منارة بن خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن مالك بن منارة: من القحطانية، وهمبطن : حبيب بن منارة

  .كانت ديارهم تندة وما حوهلا مبصر. بطن ينتسب إىل حبيب بن الوليد بن عبد امللك بن مروان: حبيب بن الوليد

  . بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردنفرقة تعرف بإخوان حبيبة، من عشرية الطرشان، من اجلبور، من: حبيبة

  .بطن من العرب ينتسب إىل عمرو بن مالك بن عبد اهللا بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب: احلبري

  .كانوا ميلكون الزعالء من حصون اليمن، بينه وبني صنعاء حنو يومني. من عشائر اليمن: حبيس

  .املساجل، النبشة، والضواحكة: ألفخاذفيه من ا. بطن من موسى، من جهينة: حبيش

  حبيل

   .بطن من العرب، كان يقطن اليمن

  الحتاترة

   .فرقة من النبور إحدى عشائر الصلت

  .فخذ من الفواعرة، يقيم يف حمافظة محص: احلتاحتة

، وبعد أن أقام فيها حنو مخسة أن جدها هاجر من البلقاء إىل منطقة عجلون، وقطن يف قرية كفر بويا: يقال. من عشائر عجلون: احلتاملة
  .أعوام، رحل إىل أربد، وقد خرج منهم فرع إىل احلصن، واستوطن فيها

  .بطن من بين عقيل: حترش

  .فخذ من الروس، من املنيع، من الولد، من الفدعان: احلتمل

    

  .بطن يعد من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية: حتمور

  .ى القبائل املهمة يف جنران واجلوففرع من أجشم، من يام إحد: حتيلة

  .فرع من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية: احلثارنة

  .من القبائل الرحل، من شعبة املقيمني حول أتود إىل مرتقى وادي ضلع: حثان
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  الحجاج

   . خيمات6فرع من التركي يقيم مبنطقة حلب، يعد 

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. عامرفخذ من الثعلبة، من صقيل، من بين هالل بن : حجاج

الضواحي، األبو أمحد، : وتتفرع إىل الفخذين اآلتيني.  بيت100تعد . فرقة من احلديديني األصليني إحدى قبائل حمافظة محاة: احلجاج
  .وقراهم البويد، والساليل

  .40 خيماته عدد. يقيم يف ضواحي محس. من مسلم، من عرتة" احلسنة"فرع من األحسنة : احلجاج

  .بطن من اخلمالعة، من عرتة: احلجاج

  .، يقيم بأيب كمال أحد أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية"أيب مجال"فخذ من الدميم، من األيب كمال : احلجاج

  .يقيم مبحافظة دير الزور. فخذ من البكري، من العقيدات: احلجاج

  .وان إحدى قبائل منطقة البلقاءفرقة من القرصنة التابعة لعد: احلجاج

  .اخلماعلة، والفقراء: ينقسم إىل. بطن من املنابعة، من مسلم، من عرتة: احلجاج

  .بنو أيب احلجاج بن منقذ بن طريف، كانوا ميلكون ماء تسمى خصلة: بطن يعرف بأيب احلجاج، من بين أسد، وهم: احلجاج بن منقذ

  .اء السلطعشرية موقعها عراق األمري بلو: احلجاجة

  . نسمة تقريباً، منازهلا بالعرضة200عشرية تعد : احلجاجة

  .أصلها من عرب اجلواميس. من عشائر فلسطني الشمالية: احلجاجرة

  الجحادين

، قسم من الصغر، من وسامة اهلالل، من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً
   .وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

  الحجارة

   :احلجارمة. السبخة، ويلحقوم باحلديدينيعشرية أصلهم من . بطن من السرحان، من األيب حسن

   .فرقة من املناظرة إحدى عشائر الزوية، من أقضية حمافظة حوران بسورية

ازية، نزل أوالً بعمان، مث رحل إىل الرمثا، ومنها هاجر أعقابه إىل إحدى عشائر منطقة عجلون، جدها حجازي من الديار احلج: احلجازات
  .أربد، واستوطنها

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من الصقر، من عامر، من زغبة، من بين هالل بن عامر: احلجازي

مذهبها التني تتبع كنيسة روما البابوية، . ة، تسكن قرية السماكي54يبلغ عدد بيوم . من عشائر النصارى يف منطقة الكرك: احلجازيني
  .ويسكن قسم منها قصبة الكرك

: تنقسم إىل ثالثة أقسام. غري ذلك: إا فرع من عشرية عبدة، من مشر، من طيء، ويقال: من قبائل بادية شرقي األردن، يقال: احلجايا

  .احملموديني، العليني، واملناعني
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  .بة، من احلديديني األصليني بسوريةفخذ يعرف بأيب حجة، من أيب حر: حجة

  .عشرية من آل شريف، من سفيان، من ثقيف سكان الطائف: حجة

  حجة بن أسلم

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حجة بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد

  حججبى بن كلفة

  بطن من األوس، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .ججىب بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوسبنو ح

  .من قبائل االحساء الرئيسية: حجر

  .بطن من العرب كانوا يقيمون يف املنطقة الواقعة حول قابس: حجر

  .بطن من عشرية العكمة اليت تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن: حجر

  .بنو احلجر بن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: احلجر

بطن حاربوا قبيلة تغلب، فأسرت تغلب منهم مثانية وأربعني رجالً، فقتلهم املنذر، وقد جنا امرؤ القيس يف عصبة منهم حني : حجر آكل املرار
  .راًطلبه جيش املنذر، فأسلمهم احلارس بن شهاب مضط

  .بنو حجر بن جزيلة بن خلم: بطن من خلم من القحطانية، وهم: حجر بن جزيلة

  .أبو قبيلة، واسم ذي رعني يرمي بن يزيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم، من محري: حجر ذي رعني

  حجر بن سلمان

   . القحطانية، وهم احلجرياتبطن من سفيان بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من

  حجر القرد

  بطن من كندة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حجر القرد بن احلارث الوالده بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية بن كندرة

  .فخذ من األزد، من القحطانية، كانوا يقطنون السروات: احلجر بن اهلنو
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كانت مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر باألعمال األطفيحية، فيما بني مسجد . م، من القحطانيةبطن من بين راشد، من خل: حجرة
  .موسى وأشكر

  .فخذ من السلوك الشماليني إحدى عشائر ازرع أحد أقضية حمافظة حوران بسورية: احلجرة

 42َ44ْو 40َ43ْطقة الصبحي، اليت تقع بني الدرجة تقع مقاطعاا مشايل من. اسم يطلق على جمموعة من قبائل العرب اجلنوبية: احلجرية
  .من العرض الشمايل، وهي على العموم بالدها جبلية 15َ13ْو  5َ13ْمن الطول، وبني 

  .ذوي حممد. م1850إا من محري، وتتبع منذ سنة : وأما أصل هذه القبائل فيقال

  .بطن من السرحان: احلجل

  .يلة املراوحة املشهورة باحلوازم، من بين سامل، من حربمن عشائر احلجاز تنتسب إىل قب: احلجلة

اجلفيل، العويد واملعلج، الغضبان، : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن يعرف بأهل احلجلة، من الزكاريط، من عبدة من مشر القحطانية: احلجلة
  .آل شدوخ، آل زنوج، آل جنهاب، والزريف

  حجنة بن وهب

   .العدنانيةبطن من بين سامة بن لؤي من 

  .بنو حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو: بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: حجوان بن فقعس

  .فرقة من اهلباهبة، إحدى عشائر الشوبك، أصلها من جمدل فلسطني: احلجوج

  . يف الشوبكأصلها من عشرية الرقوع. عشرية تتبع عيال جربان، من الطراونة، إحدى عشائر الكرك: احلجوج

كانوا . بنو حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد: بطن عظيم من مهدان، من القحطانية، وهم: حجور بن سأسلم
  .يقطنون باليمن والشام والعراق

  .فرقة من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احلجوري

الل، من بريه من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج بطن يعرف بذوي حجى، من الصغران، من وسامة اهل: حجى
  .منهم البصايص. الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

  .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: حجية

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: حجية

  .دان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانيةبطن من مه: حجية

  حجير

   .كانت مساكنهم بالديار املصرية. بطن من بين عمرو، من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية

  حجيرات

   .عشرية أصلها من عرب اللجا تقع منازهلا بشمايل فلسطني بالقرب من صفورية
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  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية.  عامر، من العدنانيةبطن من كرفة، من اثبج، من بين هالل بن: احلجيالت

  .منازهلم من الصفينة إىل الصوارقية باحلجاز. بطن من ذوي عون، من مطري: احلجيالت

أن : إن أصل هذه البطون يرجع إىل قريش، وذكروا: ويقال. تقع مساكنها من الشنافية حىت اخلضر. من عشائر لواء الديوانية بالعراق: حجيم
  .د هذه العشائر األكرب عمار بن ياسر أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمج

آل حمسن، البوجاونلني اجلوابر، آل عبس، الصفران، آل زياد، األعاجيب، آل عياش، البوصكر، الظوامل، : وتتألف حجيم من العشائر اآلتية
  .البوحسان، بين زريج، وآل توبه

  .انيةقبيلة من مراد، من القحط: حدا

  .قبيلة بالكوفة: وقال امليداين، والزبيدي. قبيلة من اليمن: قال اجلوهري. بطن من سعد العشرية، من القحطانية: حداء بن منرة

  .بندقة، فهزمتها فانكسرت حداة: قبيلة كانت تتعمد القبائل بالقتال، وكانت قد أبرت على الناس، فتحدا قبيلة يقال هلا: حداة

  الحداد

   .ينتسبون اليوم إىل بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية. يب سلطان، من بقارة دير الزورفرع من أ

  .بطن من حضرموت، من القحطانية: حداد

  .بطن من القعيطي، من املوسطة، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: حداد

  .بطن من حمارب بن خصفة بن عيس بن عيالن، من العدنانية: حداد

  .بنو حداد بن ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز: قبيلة من عبد القيس، من العدنانية، وهم: حداد بن ظامل

بنو حداد بن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد : من قبائل كنانة، من العدنانية، وهم: حداد بن مالك
  .بن عدنان

  .بنو حداد بن معن بن مالك بن فهم: من قبائل األزد، وهم: حداد بن معن

كانوا يسكنون أكربة من أودية . بنو حداد بن نصر بن سعد بن نبهان: وهم. بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية: حداد بن نصر
  .سلمى اجلبل املعروف لطيء، به خنل، وآبار مطوية

  .كانت منازهلم ببالد برقة. انيةبطن من لبيد، من سليم، من العدن: احلداددة

    

  الحدادية

   .من عشائر حمافظة العلويني بالشام، تنتسب إىل حممد احلداد بن األمري ممدود السنجاري ابن أخ األمري حسن املكزون

  الحدادين

ومتتاز هذه العشرية . ة والدراوسةمن عشائر بالد العلويني إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وهي أصل لعشائر بين علي واملهالبة واملناور
   .بالشجاعة واجلد والثبات
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ويف عهد رئاسة عباس . كانت هذه العشرية تغري من حني إىل آخر على اإلمساعيليني، ودامت هذه الغارات بينهما أكثر من مائة سنة تقريباً
هجرية بني احلدادين 1200عرت نريان احلرب سنة واست. بن مكنا، حاربت العلويني، فأنك ذلك قوى احلدادين، وتفرقوا إىل فرق عديد

  . سنة، فانقسمت إىل أفخاذ، ومعظم العلويني يف حمافظات محاه، ومحص وحلب، ينتسبون هلؤالء احلدادين28والقراحلة أكثر من 

  .15عدد منازهلا . من عشائر النصارى يف الكرك، مذهبها روم أرثوذكس: احلدادين

  .مبنطقة عجلون، تقيم بالصلت، وقرى عنبة، ومسوع، وخرتير، وكفرعان، ودير أيب سعيدمن عشائر النصارى : احلدادين

  .بطن من العرب بواكنا من بالد البجاة: احلداربة

  .يقيمون بالكوفة، ويشتغلون بالزراعة وتربية األغنام.  نسمة6000يقدر عدد نفوسهم ب . من عشائر لواء كربالء: البو حدارى

  .لةحي نسبوا إىل حم: حدال

كانت منازهلم بالرب الشرقي من صعيد . بنو حممد، بنو علي، بنو سامل، بنو مدجل، وبنو عيسى: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: حدان
  .مصر، من دير اجليزة إىل ترعة صول

  حدان بن شراحيل

  بطن يعرف بذي حدان، من مهدان، من القحطانية

   :وهم 

   . جشم بن حاشدبنو ذي حدان بن شراحيل بن ربيعة بن

بنو حدان بن مشس بن نصر بن رهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن : وهم. بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية: حدان بن مشس
  .منهم بنو حاود: كانوا بالسراة، وينسب إليهم حمل بالبصرة القدمية. عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .بنو حدان بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم:  العدنانية، وهمبطن من متيم، من: حدان بن قريع

يبلغ . إن نسبها يتصل باحلسني بن علي، وأول جد منهم قطن يف الصلت، هو السيد عالء الدين احلسيين: من عشائر الصلت، يقال: احلدايدة
  .عددهم الستني

  .ابت، من سنجارة، من مشر الطائيةبطن من آل جاسم، من آل زرعة، من الث: احلدبان

  .بطن من كنانة من خزمية، من العدنانية: حدبان

  الحدبي

   .فخذ من العجاجرة، من الولد، من الفدعان، من عرتة

  حدج بن ليث

  فخذ من العدنانية،

   :وهم 

   .معد بن عدنانبنو حدج بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
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عشرية من مرزوق، من قبيلة العجمان، اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارهم حىت الصمان، : حدجة
  .ويف الشتاء يتوغلون حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج

وج بن عمرو بن كعب بن الغطريف األصغر بن الغطريف بنو حدر: وهم. بطن من شنؤة، من األزد، من القحطانية: حدروج بن عمرو
  .األكرب بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .بطن عظيم من خلم بن عدي، من القحطانية: حدس بن أريش

  .ليببطن من اجلمعة، من آل مسيلم، من الص: احلديب

  .فرقة من البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاة باجلمهورية السورية: احلديد

  .بطن من عرت، كانوا يسكنون الغوض: حديد

: تنقسم إىل مخسة أفخاذ.  سنة تقريباً ونزل يف البلقاء263من عشائر منطقة البلقاء هاجر جدهم فياض بن رسالن من الشام قبل : احلديد

  .رقاد، الزففة، والشوابكةاحلنيطيني، الدبابية، ال

  حديد

  . مبحافظة حلبباب ة تعرف ببو حديد، من الكيار إحدى عشائر قضاء الفرق

  .فخذ يعرف بأيب حديد، من أيب حردان، إحدى قبائل حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية: حديد

  .قبيلة من األنصار، من األزد، من القحطانية: حديدة

  .تلتحق مبيلي أعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية بكردستان الوسطى.  عائلة150 تعد .من عشائر العرب: حديدين

من أكرب عشائر الشام عدداً، وأكثرهم ثروة، وأميزها بإتقان تربية املاشية، وصنع السمن املعروف باحلديدي، وأشدها استعداداً : احلديديون
  .ع، وأقرا للوداعة وإطاعة احلكومةللتحضر واالستقرار، والتعلق باحلرث والزر

    

أصلهم من أحناء مدينة املوصل الواقعة مشايل العراق، وال يزال هناك منهم قسم يقدر بنحو ألف بيت، يتبدى على ميني الدجلة، من تل عفر 
رع والضرع، وال تنقطع عن إىل محام العليل، وعلى يسار الدجلة بني الزاب وسهل باشايا، ويتألف هناك من فرق عديد، تعمل يف الز

  .االتصال والتزاور مع أقارا املوجودين يف براري حلب

  .حديدو املوصل-1: ينقسم احلديدون إىل أربعة أقسام: أقسامهم

  ."كومة"قوم الشيخ نواف الصاحل املعروفون يف القيود الرمسية باسم -2

طسة يف قضاء الباب، واأليب شهاب دالني يف جنويب مطخ قنسرين فرق مستقلة عن الشيخ نواف، وملتفة حول رؤساء آخرين، كالغنا-3
بقضاء إدلب، واألبرز يف جبلي األحص بقضاء جبل مسعان، واأليب حسن الذين أصلهم من عشرية األيب شعبان الفراتية ومقرهم اآلن يف 

  .ناحية احلمراء مبحافظة محاة

  .ارة إىل املوايل وتارة إىل احلديديني وتارة يتظاهرون باحلياد واالستقالللواحق من الشوايا والرعية كاجلمالن، وهؤالء ينضوون ت-4

  .األبو كنش، األبو صلييب، األبو مجيل، األبو فاتلة، األبو حربة احلجاج، األبو زليطي، املراسة، واملعاطفة: ومن فرق احلديديني األصليني

النعيمات، واألبو قعريات، واألبو شهاب الدين، : ة، انضموا إليهم، وهمومن لواحق احلديديني، أرهاط، وأفخاذ من منابت وعشائر خمتلف
والعمريات، البو سبيع، واألبو حربة، البو عيسى، واحلسانيون، األبرز، األبو عطيوي، األبو حسن، اجلمالن، والغناطسة، وإذا أضيفت هذه 
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  . بيت4900اللواحق إىل احلديديني الكومة، بلغ اموع 

ويقطن .  احلديديون الكومة يف قرهم العديدة الواقعة شرقي قضاء إدلب، وجنويب قضاء جبل مسعان، وشرقي قضاء املعرةيقطن: منازهلم
ومتتد ديار بقية الفرق، والفصائل، من القرى املذكورة . الشيخ نواف وأقاربه آل إبراهيم، يف قرى الطوحيينة، والبويد، حىت االندرين، وأسرية

  .ية العال يف قضاء املعرة، وإىل ناحييت السعن وسعني يف سليمية، أحد أقضية حمافظة محاةحنو اجلنوب، إىل ناح

أما لواحق احلديدين، ففرقة األيب شهاب الدين يف جنوب مطخ قنسرين، يف قرييت العوينات، وتل كلبة، وفرقة األبرز يف قرية اهلزانة جببل 
  . واألبو حسن يف ناحييت احلمراء، والسعن وسعني.وفرقة األيب عاصي يف تل فخاء مبطخ قنسرين. األحص

وينشئ هؤالء مزارع وضيعات جديدة، ويفجرون قنوات عديد يف جاهات بغيديد، ويستثمر بعضهم أرضني واسعة يف أحناء عقريبات، 
  .وعرشونة، شرقي سلمية

ر، أم املراد، محيمة، وديعة، أبو ضنة، جب الصفا، يقطنون يف قرى دير حاف. أما احلديديون الغناطسة فهم يف جنويب الباب أحد أقضية حلب
  .حلبية، دكواين، بغيجة، مفلسة، قصقص، رسم عبود، تبارة ماضي، التايهة، مقطع احلجر الكبري، مقطع احلجر الصغري، ومروح

 يوم، يضطرهم إىل التوسع واحلديديون أهل غنم يف الغلب، لذلك يعدون من ذوي النجعة احملدودة، على أن ازدياد اإلبل لديهم يوماً عن
  .وتقيظ الغناطسة يف أحناء دير حافر، والباب، والعرمية. واإلبعاد يف النجعة، ففي الصيف يقيظ الكومة منهم يف أحناء البويدر وأيب الظهور

  .ويقيظ اجلمالن واألبو حسن يف احلمراء، وبغيديد، والسعن، وسعني

م، ببقاء احلديديني يف جنعتهم مشايل اخلط املمتد 1941للصلح بني احلديديني واملوايل يف سنة أما يف الشتاء فقد قضت املؤمترات اليت عقدت 
من الشيخ هالل، ووادي التناعة، واحلرجية، وعمشة ردة، والكدمي، وقطقط، وأرك، وببقاء املوايل جنويب هذا اخلط، لكن هذا التحديد ألغي 

  .بسبب الصفاء الذي عاد إىل هذه الربوع

 فاحلديديون الكومة، ال يبعدون يف الغالب، عن االندرين، وأسرية، والسخنة، وجبل العمور، لكن أبا حسن يصلون إىل احلماد وعلى كل
ويف سين احملل قد يصل احلديديون كلهم، إىل وادي املياه، وآبار الطيارة، . ويصل الغناطسة إىل غريب السخنة، ومشاليها. شرقي وجنويب تدمر

  .وسجري، وورقة

  .أكثر قرى احلديديني تقع جنويب قنسرين، ومتتد من حمطة أيب الضهور شرقاً، حىت خربة االندرين، وإىل ما حوهلا من اخلرب األثربةو

وقد حصلت فنت عديدة بني احلديديني واملوايل، ذهبت أدراج الرياح، وحل حملها الوئام والتوادد، وكلما زاد ضغط عرتة، العدوة املشتركة 
  . هذه الصداقة متكناً وثباتاًعليها، زادت

  .بطن من بين جعد، من خلم، من القحطانية، كانت مساكنهم باالطفيحية من الديار املصرية بالرب الشرقي: حدير

    

  .بنو حدير بن مالك بن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حدير بن مالك

  الحديفة

   .تقيم يف أيب كهف مبنبج أحد قضية حلب. صغريةعشرية 

  حديلة

   .انظر معاوية بن عمرو، من األزد
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  .بطن من قريش، من العدنانية: حذافة بن مجح

  .بنو حذافة بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من إياد، من العدنانية، وهم: حذافة بن زهر

  .ن سنجارة، من مشر الطائيةبطن من آل زرعة، من الثابت، م: احلذانا

  .بنو حذف بن أسلم بن عليان بن عريب بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حذف بن أسلم

  .فرع من أنبيجان، من األسلم، من مشر اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلذلة

 بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعيزبن احلارث بن ثعلب بن دودان بن بنو جذمل: بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: حذمل
  .أسد

  .طوائف من بين عبس أغار الطماح يف بين حنيفة وبين قيس بن ثعلبة عليها، وذلك يف اليوم الثاين من أيام رحرحان: حذيفة

  .فرقة من مزرع، من خريص، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة: احلذيالت

منهم نصر بن . بنو حذمي بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن قطيعة بن عبس: بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: ةحذمي بن جذمي
خزمية من أهل الكوفة، كان من أشجع الناس، قتل مع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وابنه شهاب كان مع حيىي بن زيد بن 

  .علي خبراسان

  يرةحر بن سعد العش

   .بطن من القحطانية

  الحرابة

   .فخذ من الفداغة، ويلتحق بقبيلة زوبع

  .عشرية من آل سويد، من سنجارة، من مشر: احلرابدة

الرباعصة، : وتنقسم إىل مخسة أفخاذ. من قبائل العرب مبصر تنتسب إىل العقاقرة أو بين عقار، من أيب الليل، من سليم بن منصور: احلرايب
  .ة، احلاسة، وأوالد فايدالعبيدات، الدرس

  .فرقة من أيب سلطان، من بقارة دير الزور: احلراجلة

تنقسم . ومنازهلم قصطفا. أصلهم من قرية عفرة جبوار الطفيلة. بطن من بين هليل، من عشرية بين حسن اليت منازهلا حول جرش: احلراحشة
  .بلوط الفقري، أبو عكيك، والدالبيج، والزبون: اآلتيةوتلتحق ا الفرق . إىل ثالث فرق، احلسينات، والرويشدة، واحلماد

  .بطن من شويفي، من الغرير، من مشر طوقة: احلرادنة

  .أهلها من الناصرة بفلسطني، وال يزال هلا أمالك فيها. عشرية تقيم مبنطقة عجلون: احلراروة

  .نطقة الواقعة جنويب مكة من جهة البحر األمحرتقيم يف امل. عشرية تعرف بذوي حراز، من ساللة السبطني احلسن واحلسني: حراز

  حراز بن عوف

قبيلة من محري، من القحطانية، تنتسب إىل حراز بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمر بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
   .بيدوقد مسي بامسها خمالف باليمن قرب ز. مشس بن وايل بن الغوث بن أمين بن اهلميسع بن محري
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  الحراسيس

   .من عشائر شرقي األردن تقطن مديرية عيمة التابعة لقضاء الطفيلة مبنطقة الكرك

  .تقع منازهلا اليوم يف العال، وأم القنافد، بلواء السلط. من عشائر منطقة البلقاء: احلرافيش

  .احلوف من بالد الشرقية مبصربطن من بين راشد، من احلميديني، من هلباء سويد، من حذام، كانت منازهلم : احلراقيص

  .بطن من بكر بن وائل، من العدنانية: حرام

  .قبيلة من د باليمن: حرام

  .بطن من اخلزرج، من القحطانية: حرام

  .بطن من خندف، من العدنانية: حرام

احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بنو حرام بن جذام، وامسه عامر بن عدي بن : بطن من زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم: حرام بن جذام
بنو صربة بن نصرة بن غطفان بن سعد بن إياس بن : يف هذا البطن أفخاذ وعشائر منها. بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ

  .حرام بن جذام، وكانت من جذام طائفة مبصر

  .بنو حرام بن عمرو بن جشم: بطن من بلي، من قضاعة، وهم: حرام بن جعل

   حبشيةحرام بن

  بطن من جذمية، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء

  حرام بن سعد

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

تنسب إليهم . ار بن معد بن عدنانبنو حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نز
   .حملة وخطة كبرية بالكوفة

  .بنو حرام بن سعد بن عدي بن فزارة: بطن من ذبيان، من العدنانية، وهم: حرام بن سعد

    

  .بنو حرام بن مساك بن عوف بن امرئ القيس بن ثة بن سليم بن منصور: بطن من سليم بن منصور، من العدنانية، وهم: حرام بن مساك

  .بطن من القحطانية: حرام بن شعل

  .بنو حرام بن ضنة بن عبد بن كثري: بطن من عذرة، من القحطانية، وهم: حرام بن ضنة

  .بنو ملكان بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر: بطن من كنانة ابن خزينة، من العدناينة، وهم: حرام بن ملكان

  .قيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من املراجني، من الع: احلرامثة
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  الحران

  . أحد أقضية حلبباب ة من الكيار إحدى عشائر الفرق

  حران

   .بطن من حدان، من محري، من القحطانية

  . امرأة88 رجالً، و79 خيمة، و34من قبائل فلسطني الشمالية تعد : احلرانية

  .اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءبطن من الدويكات، من الزبود، من : احلرايز

  حرب

   .قبيلة أكثرها من العدنانية، وهي غري متحدرة من ساللة واحدة، بل هي جمموعة أحالف، يدخل فيها كثري من العناصر املخلفة يف النسب

على حماذاة الساحل، وحول املنطقة اجلبلية املمتدة تقع أماكنها يف جند ويف احلجاز، أما يف احلجاز فتمتد ديارها من جنويب ينبع إىل القنفذة، 
من املدينة إىل مكة إىل قرب جبل أبانني، مث متتد شرقاً إىل داخل جند بقرب وادي الرمان، وحدها اجلنويب درب احلج من بريدة إىل مكة، 

  . نسمة80000ويقدر عددهم باحلجاز ب 

جد يف احلجاز وإن قسماً آخر يوجد يف جند، ويدخل العراق، ويقدر عدد بيوته ب وإن قسماً كبرياً من عشائر هذه القبيلة وأفخاذها يو
  . بيت تقريبا6000ً

  .بنو علي، الوهوب، الفردة، بنو سامل، بنو عمرو، ومسروح: وميكن تقسيم حرب إىل ستة بطون

. عم االنتساب إىل قبيلة حرب احلجازية بيت، تلتحق بطيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وتز300عشرية تعد حنو : حرب

ويقيم .  دومن50000وتزرع من األرضني حنو . وقلما تغادر قراها للنجعة الواقعة يف جهات زركان، تل األمري، تل حرمل، عرادة، وبسيس
  .أكثرهم يف بيوت املدر وأقلهم يف بيوت الشعر

 النعيم، انفصلت عنها منذ ثالثة قرون، فاستقرت يف الغوطة حول أصلها من عشرية. من عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق: حرب
حوش البحدلية، وقوى شعبان، وسكاء، والغزالنية، وتبتعد عن منازهلا قليالً، فتقضي الشتاء يف املنطقة الواقعة جنويب شرقي اهليجانة، ومتتد 

  . رأس من الغنم، وبعض اإلبل2000، ومتلك  خيمة25تعد . أحياناً حىت بلي وبراك، على احلدود الشمالية جببل الدروز

  .فخذ من زبيد، من سعد العشرية، من مذحج، من القحطانية: حرب

  .بطن من شبابة إحدى قبائل الطائف: حرب

  .بطن من جذام، من كهالن، من القحطانية: حرب

  .تقيم بوادي حلي وتتبع القنفذة.  ألف نسمة12عشرية من بلعري، تعد : حرب

  .بطن من الصرب، من غسان، من األزد، من القحطانية: حرب بن احلارث

كانوا بالسبيع، . بطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطان: حرب بن زنباع
  .من السفل باجلوف األعلى

  . بن معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشدحرب بن السبيع بن صعب: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حرب بن سبيع
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  حرب بن سعد

  بطن من بين حاشد، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حرب بن سعد بن عبد اهللا بن وداعة بن عمرو بن عامر

  حرب بن شهان

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .كيلبنو حرب بن شهاب بن مالك بن ربيعة بن صعب بن لوثان بن ب

بن أدد بن زيد بن يشجب بن " وهو مذحج"بنو حرب بن علة بن جلد بن مالك : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: حرب بن علة
  .عريب بن زيد بن كهالن

بنو حرب بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: حرب بن م
  .يلبك

بنو حرب بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: حرب بن يشكر
  .بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

األبو حجة، واألبو راضي، :  قسمنيوتنقسم إىل. تقيم جنويب حلب.  بيتا50ًتعد . فرقة تعرف بأيب حربة، من احلديديني الكومة: حربة
  .وقراهم العزيزية

  .فرع من أجشم، من يام، إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: حربتة

  .بطن يعرف ببو حريب، من العمران، من الغرير: حريب

  الحرة

   . نسمة3000تعد . تقيم يف أطراف القطيف. من قبائل االحساء

    

  الحرث

   .سن واحلسني، يقيمون باحلجازبطن من ساللة السبطني احل

  .قبيلة من بين ضبة، من العدنانية: حرثان

بطن من قيس بن عيالن من العدنانية، وهو حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن : حرثان بن سواءة
  .منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .من قحطان عسريعشرية بدوية، من عابدة، : احلرجان
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  .بطن من مهدان، من كهالن، من القحطانية: حرجة

  .تقطن قرية هجني باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. تعد بيتاً. عشرية تعرف بأيب حردان، من العقيدات: حردان

  .ة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياءبنو حرديش بن احلارث بن اخلزرج بن حارث: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: حرديش بن احلارث

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من يزيد، من زغبة، من بين هالل بن عامر: حرز

  .بنو حرش وامسه منبه، من بين عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري: بطن من محري، من القحطانية، وهم: حرش

  الحرش بن كعب

  انية،بطن من عامر بن صعصعة، من العدن

   :وهم 

   .نزل أكثرهم البصرة، ومنها تفرقوا إىل البالد. بن احلرش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  الحرشان

   .من عشائر شرقي األردن الرحل

  .بطن من ميمون، من قبيلة مطري احلجازية: احلرشان

  .فرع من قبيلة اجلحادلة احلجازية: احلرشية

  ".األسبعة"بعة يتبع الس. فرع من العمور: حرصان

  .بطن من الرمال، ويلتحقون بزريع، من مشر الطائية: احلرصة

  .عشرية من الفدعان، من عبيد من عرتة: احلرصة

  .عشرية تقع منازهلا بني جيزان وحلية مشايل احلديدة: حرض

  .فخذ من عبيدة، من جنب، من قحطان جند: احلرقان

  .بنو أمحس بن عامر بن مودعة بن جهينة: ، وهمبطن من جهينة، من قضاعة، من القحطانية: احلرقة

  .بنو حرقة بن ثعلبة بن بكر حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب: بطن من تغلب، من العدنانية، وهم: حرقة بن ثعلبة

  .بطن من د، من قضاعة، من القحطانية: حرقة بن خزمية

  الحرقوص

   :فرع إىل فروع، منهاقبيلة من مازن، من مالك بن عمرو بن متيم بن مر بن أد تت

   .بنو معاوية، وبنو كابية

  الحرم

   .بطن يعرف بأيب احلرم من أيب األجود، من غزية، من القحطانية كانت منازهلم مع غزية بربية احلجاز
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  .بطن من بين مازن، من بين مالك بن عمرو بن متيم بن مر بن أد: احلرماز

  .كان مقرها يثرب. من قبائل اليمن: احلرمان

بنو حرمز بن سلول بن كعب بن عمرو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو : فخذ من األزد، من القحطانية، وهم: ز بن سلولحرم
  .مزيقياء

  .بطن: حرنة

  .فريق بن الربارشة، الذين يقطنون يف قاع الطور: احلروب

  .بطن من املردان، من عبدة، من مشر القحطائية: احلروب

  .تقيم يف مديرية جرجا. نتسب إىل عرب احلجازمن قبائل مصر، ت: احلروبة

  .فرع من قبيلة بلي اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة دار احلمرا: احلروف

يبان، بيت اهلرامشة، بيت جر: تتفرع إىل الفروع اآلتية.  بيت100تعد حنو . عشرية صغرية مستقلة تعترب من لواحق آل فضل: احلروك
يرتلون أراضي صدد، ويذهبون يف أيام الرجاد إىل نوى حبوران، ويرتزقون من رجاد زروعها، ويف بعض السنني يبلغون . شاهر، اللويسات

  .اجلوالن

  .وتعد من الرحال املقاتلني ألفني. تقع مساكنها جنويب مأرب. من قبائل اليمن: حريب بيحان

  الحريبات

   . بين مالك، من جهينةعشرية من بين إبراهيم، من

  حريث

   :تنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  خيمة150من أجل عشائر طيء قدراً، وأعرقها نسباً، تعد 

يقضون الصيف يف املنطقة الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من نصيبني، والقامشلي، ويقضون الشتاء يف . املازن، املهاين، املقطف، والنهاب،
   .منحدرات جبل سنجاراجلنوب واجلنوب الشرقي بني 

  .كانت منازهلم غوطة دمشق. بطن من زبيد، من القحطانية: احلريث

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلريث

  .بنو حريث بن سعد بن هذيل: بطن من هذيل، من العدنانية، وهم: حريث بن سعد

  .يببطن من آل ماجد، من الصل: احلريج

  .فخذ من بين عمرو، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: حرير

آل زعيل، آل سكر، اخلليف، الشريان، الكومية، البدن، : تتفرع إىل األفخاذ اآلتية. فرقة من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: احلريرة
  .وآل موعد

  .بطن ينسب إليه ماء الثمد: حريرة بن التيم

    

  .متلك مثاين عشرة قرية. كرب عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةمن أ: احلريري
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  الحريز

   :وتتفرع إىل ثالث فرق. عشرية كبرية من العيسى تقيم يف مشايل شرقي األردن، وجبل الدروز

   .الودعان، احلبيب، واملهرة

  حريز بن تميم

  بطن من سليم بن ابن منصور، من العدنانية،

   :وهم 

   .كانوا يقيمون فإفريقية الشمالية.  بن متيم بن عمر بن وشاح بن عامربنو حريز

بنو احلريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر : بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: احلريش بن كعب
ن أوديتهم الشطبان وحرم بأرض اليمامة، ا خنل وم. من بطوم بنو شكل. بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .دخلت حريش إىل الشام، وانقرضت: وقال ابن خلدون. وقد اشتركت يف حرب الرحرحان. وزرع

بنو حريص بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة : بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: حريص بن منقذ
  .من مياههم املطلع.  خزميةبندودان بن أسد بن

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: احلريصات

  .من قبائل فلسطني الشمالية: احلريفات

  .حرمي بن جعفي بن سعد العشرية بن مالك وهو مذحج: بطن من القحطانية، وهم: حرمي بن جعفي

  الحزاب

   .فظة حلبفرقة من بين زيد إحدى قبائل جبل مسعان أحد أقضية حما

  حزرق بن زرعة

  فخذ من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حزرق بن زرعة بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بن زيد بن كهالن

  .إحدى الفرق اليت تتألف منها املوايل إحدى قبائل حمافظة محاة: احلزفان

  .بنو حزم بن زيد بن لوذان: طانية، وهمبطن من األنصار، من األزد، من القح: حزم بن زيد

  .عشرية من الطليحة، من الروقة، من عتيبة: احلزمان

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: احلزمر

  .شعبة من اهلدبة، من التومان: حزمي

  .قبيلة من بين منقر، بن عبيد، من متيم، من العدنانية: حزن
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  .قبيلة من غسان، من األزد من القحطانية: احلزن

بنو حزن بن خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: حزن بن خفاجة
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بطن: حزن بن زنباع

  حزن بن وهب

  بطن من أسد، من العدنانية،

   :وهم 

   .من مياههم السالمية جبنب الثلماء. حزن بن أعيا بن طريفبنو 

  الحزوميون

   :تنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  بيتاً بدوية60 بيتاً، منها 120تعد . ة من النعيم إحدى قبائل محصفرق

   .ويعيشون من تربية الدواجن. الباشان، العطو، احلصيدة، الرومي، اجلبل، والنمريات

  .من غسان، من األزد، من القحطانية: ن الصرببطن م: حزيك بن وجيه

  .بطن من د، من القحطانية: حزمية

  .بطن من أمنار، ابن أراش، من القحطانية: حزمية بن أمنار

  .بطن من القحطانية: حزمية بن حرب

  .فرع من مجيل، من هذيل اليمن: احلساسنة

  .منازهلم بقرية صنفحة. بطن من احلمايدة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: احلساسنة

إن جدهم قدم من : يقال. بطن من الفقها، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البالء: احلسامية
  . نسمة تقريبا150ًويعدون . منازهلم جبوار وادي السري.  سنة تقريبا413ًجند قبل 

  حسان

   .مساكنها الرميثة.  نسمة، من بين حجيم، بلواء الديوانية4000عشرية تعرف ببو حسان تعد 

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: حسان

تقع مواطن هذه القبيلة من درعة إىل . قبيلة تعرف بذوي حسان، من بين خمتار، من املعقل، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: حسان
وخهم بالد قول قاعدة السوس، فيستولون على السوس األقصى، وما إليه، ورياسة هذه القبيلة يف أوالد أيب البحر احمليط، وكان يرتل شي

  .اخلليل بن عمر بن عفري بن حسن بن حوسى بن حامد بن سعيد بن حسان بن خمتار

  حسان بن عمرو

  بطن من كهالن، من القحطانية،
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   :وهم 

   . يشجب بن عريب بن زيد بن كهالنبنو حسان بن عمرو بن الغوث بن طي بن زيد بن

  .بطن من مياههم السيح: حسان بن عوف

  .بنو حسان بن معاوية بن احلارث األكرب ابن معاوية بن كندة: بطن من كندة من القحطانية، وهم: حسان بن معاوية

  . جبل احللف يف صحار اجلكدولتقيم يف صحراء البيوضة بالسودان مركزها. من أشهر قبائل العرب تنتسب إىل الكواهلة: احلسانية

    

  . بيتا50ًبطن يلتحق باحلديديني يعد : احلسانيون

  .فرقة من عشرية العموش اليت منازهلا باملدور والعالوك، من حزب السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: احلسبان

وصلة بني األحساء والرياض، إىل جهات اخلرج وجهات العقري، إىل عشرية من قبيلة آل مرة، اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق امل: حست
  .واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  الحسحاس بن عوف

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلسحاس بن عوف بن احلارث بن جفنة بن عمرو مزيقياء

  الحسحاس بن مالك

  من القحطانية،بطن من بين النجار، من اخلزرج، 

   :وهم 

   .بنو احلسحاس بن مالك بن عدي بن النجار

بطن من معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن : حسل
  .عيالن، من العدنانية

  . بن لؤي بن غالببنو حسل بن عامر: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: حسل بن عامر

 45متتد ديارها من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليث، وإذا قيست باألميال كانت مسافتها . قبيلة تعرف بذوي حسن: حسن

الصمدان، ذوو عياف، آل مهدي، الصعوب احلوائمة، آل عساف، : من فروعهم. ومتتد يف الداخل حىت أول اهلضاب الساحلية. ميالً
  .لة، النقرة، ذوو بركات، اخلمجان، آل حسن بن محدان، القرامسة، آل علي، سبيع واايشةالصوام

 1000 شاة و2000 بعري و1000 بيتاً وميلكون 350تعد حنو . من عشائر جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلسن

. ابع، العمريات، العتيقات، واملزاودة ويف كل فرقة أفخاذ عديدةالصبور، احلوامشة، الطو: وتنقسم إىل الفرق اآلتية.  فرس100معزى و

  .التل األصفر الشمايل، وبئر قصب والقرا، وتقيظ يف قرى اهليت، شهاب، عراجة والبثينة شرقي وادي اللوا: ومراكزها يف الشتاء

  .واملعجل، كلما تطاول هؤالء على مراعي احلسنوهي قبيلة فتك وسل، كانت قدمياً يف نزاع دائم مع عرتة، وخاصة الروالة، والولد علي، 

  .وهي حليفة للشرافات، وأصدقاء للدروز، ورعاة ماشية أهل املقرن الشمايل، وتشارك الدروز يف الثورات والغارات
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  حسن

   .ام الزرقاءمن عشائر شرقي األردن حيدها شرقاً أرض بين صخر، وغرباً حبرية لوط، ور األردن، ومشاالً زرقاء شبيب، وجنوباً مح

كانوا طوال القرن التاسع عشر للميالد يف كفاح مستمر مع بين صخر، وكان حلفاؤهم قبيلة العدوان البلقاوية، وبعض عشائر منطقة 
  .عجلون، وكان السرحان، وبنو محيدة، واحلجايا، والروالة، حلفاء بين صخر

  .املشاقبة، والعموش، والزيود: والسبتة، وهم. والدةاحلراحشة واخلزاعة، واخل: بنو هليل وهم: وينقسمون إىل حزبني

  الحسن

   .منازهلم مبليح. بطن من القبيالت، من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء

  .فخذ يعرف ببو حسن، من أيب معيط، من أيب خابور، من العقيدات إحدى عشائر دير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية: حسن

  . بيتا45ًوتعدة . تقيم بقرية محار بناحية الكسرة.  من البقارة إحدى عشائر دير الزور باجلمهورية السوريةفرقة تعرف ببو حسن،: حسن

فرقة تعرف بأيب حسن، أصلها من السبخة إحدى عشائر األيب شعبان يف قضاء الرقة، وتتبع احلديديني املقيمني بضواحي محاة، : حسن
  .وتقضي الصيف مبنطقة السليمية

  .ة من البو مخيس إحدى عشائر الباب من أقضة حلبفرق: احلسن

  .فرقة تعرف بأيب حسن، من عشرية الولدة اليت تقيم يف الردة الكبرية، والردة الصغرية، بأحناء الفرات: حسن

  الحسن

   .فخذ من العساف، من طيء إحدى عشائر حمافظة اجلزيرة باجلمهورية السورية

، يسكنون ناحية جدول الغريب، الكفل، والكوفة، حىت 12000يقدر عدد رجاهلا ب . ها عدداًمن أعظم عشائر لواء احللة، وأكرب: حسن
  .ويتبعهم احلميدات، والعوابد القاطنني يف قضاء الشامية. قرب الشنافية

  .بطن من الدغمان، من اجلمعان، من الروالة، من مسلم، من عرتة: حسن

  .ربطن يعرف ببو حسن، من البو حسني، من الغري: حسن

  .بطن من السعد، من الصليب: احلسن

  .بطن يعرف ببيت حسن، من البو سهيل، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: حسن

املطرية، املتني، الشموم، الكهموس، آل : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: احلسن
  .وصهشال، واحمل

  .يقيم يف بريدة بنجد. فرع من قبيلة متيم: حسن

    

إم من : يقال. عشرية من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: حسن
  .أشراف احلجاز

قد عجزواعن الظعن، فرتلوا قصوراً .  عرب املعقل باملغرب األقصىبطن يعرف بأوالد أيب احلسن، من أوالد منصور بن حممد، من: احلسن
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  .اختذها بالقفر ما بني تافيالت وتيكورارين

  .فرع من أجشم، من يام، إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: حسن

  .بطن من طيء، من القحطانية، وهم بنو احلسن بن عمرو بن الغوث بن طيء: احلسن

  .يقيم يف جزيريت املسلمية وجنة.  من قبيلة خالدفرع من العمائر،: حسن

  .فرع من اجلوابرة، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: حسن

  .يقيم بالقرب من الليث. فرع من قبيلة آل مهدي: حسن

  .عشرية من آل شريف، من سفيان، من ثقيف سكان الطائف: حسن

  .كبريةفخذ من بين يوسى، من زهران إحدى قبائل عسري ال: حسن

  .قبيلة تقيم بني عدن واملكال: حسن

  . بيتا180ًتعد . فرقة من العقيدات بناحية الشميطية بدير الزور: احلسن واحلسني

  .فرع من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث، إىل السكة الشمالية جنويب الليث: حسن بن محدان

بنو حسن بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كثري بن عذرة بن : من القحطانية، وهمبطن من عذرة، من زيد الالت، : حسن بن ربيعة
  .زيد الالت

  .تقيم يف مديرية املنصورة. من قبائل مصر العربية: حسن طوبار

  الحسن بن علي

  بطن من هاشم بن عبد مناف، من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .كان هلم رضوى على سبع مراحل من املدينة املنورة.  بن هاشم بن عبد مناف بن قصيبنو احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب

  حسن بن نعمان

   .يسكن حول حسن بلحج. بطن من ذي أصبح

من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، وهي فرع من الكواهلة يف جنويب قبيلة : احلسنات
  . شرقي النيل وغربيه، ومركزها القطينةاجلموعية،

  .فرقة من العبيديني، من اللياثنة: احلسنات

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من شبابة، من سويد، من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر: حسناسنة

  .فرع من دعد، من هذيل اليمن إحدى قبائل احلجاز: احلسنان

  .لة اجلحادلة احلجازيةفرع من قبي: احلسنانية

  .األحسنة: انظر: احلسنة

  .فرقة من مشر احلدود، أو مشر دهام اهلادي: احلسنة

  . خيمة20فرقة من املوايل الشماليني، املقيمني مبنطقة حلب، تعد : احلسو
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  . بيت1200تعد . فرقة من العقيدات إحدى قبائل منطقة دير الزور باجلمهورية السورية: احلسون

  .رقة من عشرية السعادي اليت تقطن الصحراء الغربيةف: احلسون

  الحسوني

   .فخذ من جبوري اهلياكل، من اجلبور إحدى عشائر سورية الشمالية

  الحسيكات

وبنت بيوت مدر، . ترتل شرقي عدرة يف أراضي املعيصرة، ورمدان، وقد تبلغ مشاالً قضائي القطيفة والنبك.  بيتا40ًفرقة من النعيم تعد 
   .، وانصرفت للحرث والزرع، مع التمسك بالتقاليد البدويةوقطنتها

  .فرع من آل موسى، من بلحارث: حسيكة

قبيلة من معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن : حسيل
  .عيالن

  .بنو حسيل بن نصر بن مالك بن عدس بن كاهل: ية، وهمبطن من بين كاهل، من قضاعة، من القحطان: حسيل

  . خيمة20فرقة من البو مخيس إحدى عشائر الباب، من أقضية حمافظة حلب تعد : احلسني

  .تتعاطى تربية اإلبل، واألغنام.  خيمة400تعد . قبيلة تقيم بضواحي محص: احلسني

  .ادية شرقي األردن الشماليةعشرية من النهود، من بين خالد إحدى قبائل منطقة ب: احلسني

  .الغشوم، ونفس احلسني: وينقسم إىل فخذين. بطن من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، عرتة، يقطن ببادية العراق: حسني

  .بطن من الدغريات، من عبدة، من مشر القحطانية: احلسني

  حسين

   .فرع من آل زعيل، من الصائح، من مشر الطائية

  الحسين

   .ويلتحق بزوبع، من مشر الطائية.  من سهيل، من اجلدادة، من الشعارفرع

  .بطن من آل علي، من نصر اهللا، من عبدة، من مشر القحطانية: احلسني

  .فخذ من اهليتاويني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: احلسني

  . بيت400ويقدر عددها ب . حلجرةاليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة وا" الظفري"بطن من عشرية الضفري : حسني

    

  .البو حسن، املظاملة، البو عيادة، ونفس البو حسني: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن يعرف ببو حسني، من العمران، من الغرير: حسني

  . خيمة15يعد . فرع يعرف حبسني درويش من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب: حسني

  .شد، من البو جناد، من الغريربطن يعرف ببو حسني الرا: حسني
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  .بطن يعرف حبسني الفاضل، من البنوة، من اابلة، من الصلبة، من مشر طوقة: حسني

  .بطن يعرف بآل أيب حسني، من قبيلة متيم اليت تقيم يف الوشم، ووشيقر بنجد: حسني

  .حىت بالد قطرعشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر، اليت تقع ديارها جنويب العجمان، : حسني

  .تقيم يف دارفور بالسودان املصري. من أشهر قبائل العرب: حسني

  حسين

   : هلميقال. من أشهر قبائل العرب وأكربها يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما

نار يف اجلزيرة، وأشهر مراكزهم أبو أوالد أيب روف، ومعظمهم بادية، ميتدون من جبلي سقدي ومويه، إىل خور الدليب، آخر حدود س
   .حجار قرب سريو، على النيل األزرق، واملرقوم يف باطن اجلزيرة

كانت هلم العزة والرياسة، يف أيام دولة بين مرين، وكانت لبين . بطن من أوالد منصور ابن حممد، من عرب املعقل باملغرب األقصى: حسني
  .قمرين فيهم، وقائع، أيام يعقوب بن عبد احل

  .من أهل قبائل اليمن تعرف بذي حسني: حسني

  .تقيم بالديار احلجازية. عشرية تعرف بذوي حسني، من ساللة السبطني احلسن واحلسني: حسني

  .تقيم بنجد. قبيلة تنتسب إىل املزاريع، من متيم: حسني

  .طيءبنو احلسني بن عروة بن الغوث بن : بطن من طيء من القحطانية، وهم: احلسني بن عروة

بنو احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف : بطن من هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم: احلسني بن علي
  .كانت منهم مجاعة، على القرب من مدينة منفلوط بالديار املصرية. بن قصي بن كالب

  .سن اليت منازهلا حول جرشفرقة من احلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين ح: احلسينات

  .فرع من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عيد، من عرتة: احلسيين

  .قبيلة كانت تتبع صبياً أحد أقضية عسري امة: احلسينية

  .فخذ من العلقاوين، من الفواعرة، إحدى عشائر حمافظة محص: احلسينيون

  الحسينيون

   .كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. يةبطن من هلباء مالك، من جذام من القحطان

  .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احلشالكة

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من محيد، من عامر، من بين هالل بن عامر: احلشم

  .من عشائر حضرموت: حشم بن أسد

وقد سكنت بطون . بنو أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن:  جذام، من القحطانية، وهمبطن عظيم من: حشم بن جذام
  .بنو الضبيب، وبنو كميل. وقد اشتهر منهم يف القرن التاسع اهلجري. من حشم مصر يف احلوف الشرقي

  .فرقة من مزرع، من خريص، من اخلرصة، من الفدعان: احلشوتة

  .لبة بن ذبيان، من قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من سعد بن ثع: حشورة
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  .منازهلم بقرب احلناكية إىل الشرق. بطن من الصعبة من مطري: احلشوش

  .عشرية من احمللف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: احلشوش

  حشيش

   .بطن من آل رميزان، من آل يوسف، من احملد، من النصر اهللا، من عبدة، من مشر الطائية

  .وتعد أربعة آالف من الرجال املقاتلني. من قبائل اليمن تقيم بني صنعاء ومأرب، متتد مساكنها من الفرس إىل بالد الشرفة: حشيش

  الحشيش

   .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، تعرف بآل احلشيش العباس

  . أمنار بن ناشج بن وادعةبنو حشيش بن كعب بن: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: حشيش بن كعب

  .بطن من البناك، من نفس الصليب: احلصاة

  .اآلءة: انظر: احلصاصة

العساف، : وتنقسم إىل أربعة أفخاذ. يقال إا من أعقاب رجل يدعى حممود، قدم إىل معان من الشوبك. من عشائر معان الشامية: احلصان
  .الصوابطة، احلينا، والنساء، وتتبعها فرقة املصاروة

  .فقرة من الغفول، من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: احلصاينة

  .قبيلة من بكر بن وائل، من العدنانية: احلصن

  .كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من الضبيين رهط مالك بن الضبيب: حصن

  .ن منصور، من العدنانيةبطن من عالق، من عوف، من سليم ب: حصن

  .من بيوتات العرب الذي يضم شرف القبيلة، يعرفون بآل حصن الفزاريني: حصن

    

  حصن بن ضمضم

  بطن من عدي بن كنانة عذرة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة

  حصناة

   .بطن من الطليحيني، من ثعلبة طيء

  .يقيم يف شقراء بنجد. بطن ينتسب إىل النواصر، من متيم: نانحص

  .عشرية حضرية تنتسب إىل قريش، من ثقيف: احلصنان

  .منهم اجلداية، وآل سوحيان. بطن من الربيج، من اخلرصة من مشر: احلصنة
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  . خيمات، كلها بدوية8تعد . فخذ من الزمول، من بين خالد إحدى عشائر سورية: احلصوة

  .منازهلم يف أحناء القصري، وغريب ر العاصي بسورية.  بطن من النعيم:احلصيدة

  .بطن من عبد القيس، من العدنانية: حصيص

  .بطن من الصبيحيني، من ثعلبة طيء، من القحطانية: حصني

  .بطن من حصن، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية، كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية: حصني

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. من بين منصور، من حممد، من بين هالل بن عامرفخذ : حصني

وكانت مساكنهم بنواحي املدينة . جندل، وخراش: تنقسم إىل بطنني عظيمني. من قبائل زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: حصني
  .وبالد صنهاجة

  .منهم الفياشل. رث بن عمرو بن كعب بن عمرو بن عبد بن أيب بكر بن كالببطن ينتسب إىل حصني بن احلوي: حصني بن احلويرث

  الحصينات

   .بطن من الغوايل إحدى قبائل بري السبع بفلسطني

  .بطن من بين مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز: احلصينات

  .كانت مساكنهم بالدقهلية وغريها، من الديار املصرية. بطن من جذام: احلصينيون

  .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: اتاحلض

  .من عشائر حلج انتقلوا من قرية الغرفة يف حضرموت وسكنوا الثعلب إحدى قرى حلج: احلضارم

  .بطن من البهادلة إحدى قبائل حمافظة محص: احلضال

  .ازعشرية من بين كالب، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلج: احلضرة

  .يرتل بعضهم حول الكرك. عشرية من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: احلضرة

  .فخذ من بين علي، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: حضرة

عصعة بن معاوية بن بكر بن هوازننب بنو حضرة بن هالل بن عامر بن ص: بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: حضرة بن هالل
  .منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .قبيلة من القحطانية، وا عرفت مقاطعة حضرموت: حضرموت

  الحضرمي

   .فخذ من الظيب، من يافع إحدى قبائل بالد العرب اجلنوبية

  حضن

   .قبيلة، من تغلب

  .بطن من بين القني: حضن

  .من بين سامل، من حرببطن من مزينة، : احلضنان
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  . نسمة4000وتعد . تقع منازهلا جنويب صنعاء. من قبائل اليمن: احلضور

  .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: حضور بن أعشب

  .بطن ينسب إليه خمالف حضور: حضور بن عدي

لقحطانية، تنتسب إىل حضور بن مالك بن زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن قبيلة من محري، من ا: حضور بن مالك
  .جشم بن عبد مشس بن وائل بن العوث بن قطن بن عريب بن زهري بن الغوث بن أيب بن اهلميسع بن محري

  .ن، من القحطانيةبطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدا: حضور املصانع

بنو جشيش بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، وحطة امرأة جشيش، وهي حطة بنت ربيعة بن : بطن من متيم، وهم: حطا
  .مالك بن زيد مناة بن متيم عرفوا ا

  الحطاب

   .منبج من أقضية حلب-فرع من أيب بنا إحدى قبائل منطقة الباب

  .ري، من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروزفرقة من العصاف: احلطاب

  حطاب

   .فرقة من الصعوب إحدى عشائر الكرك

  .فرع يعرف بذوي حطاب، من آل موسى بن بلحارث: حطاب

  .فرقة من ولدة إحدى قبائل منبج، من أقضية حلب: احلطابة

  .بطن: حطامة

  .ن قبيلة الرياحقبيلة كبرية ببالد فزان الوسطى، يرتلون إىل الغرب م: احلطمان

  .بطن من جذام، من القحطانية: حطمة بن عوف

  .بنو حطمة بن حمارب بن وديعة بن لكيز بن أفصى: بطن من عبد القيس، من العدنانية، وهم: حطمة بن حمارب

  .بطن من الزامل، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلطوط

بنو حطيان بن وابش بن دمهة بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن :  مهدان، من القحطانية، وهمبطن من بكيل، من: حطيان بن وابش
  .صعب بن دومان بن بكيل

    

  .40، ونفوسها املسلحني 15عدد بيوا . من عشائر الكرك، منازهلا قرية العراق: احلطيبات

  .من قبائل قيس بن عيالن، من العدنانية: احلطيط

بنو احلطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر، وهو كعب بن اخلزرج بن النبيت : بطن من األوس، من القحطانية، وهم: ياحلطيم بن عد
  .بن مالك بن األوس

  .عشرية من الطليحة، من الروقة، من عتيبة: احلفاة

  .فرع من ولد شامية، من ولد، من بو شعان إحدى قبائل حمافظة دير الزور: احلفاجة
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  .تنسب إليهم احلامتية، وهي قرية باليمامة. كلهم شاعر يتوارثونه كابراً عن كابر. يعرف بآل أيب حفصةبطن : حفصة

بنو أيب حفص عمر بن حيىي بن : بطن من بين عمر بن اخلطاب، من بين عدي بن كعب بن مرة، من قريش، من العدنانية، وهم: احلفصيون
  .حممد بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

آل جارد، آل حازم، آل سليق، آل كالب، العمور، آل زبري، بو علي، آل رحام، آل : فيه األفخاذ اآلتية. بطن من سنجارة، من مشر: حلفيلا
  .منازهلم أجأ، وبيضا نثيل، وسلمى. قىن، وآل جردان

  .بطن: حفني

  .قبيلة من بين زيد، من عبد اهللا، من دارم بن مالك، من متيم، من العدنانية: حق

وابن : بنو حقار بن أمنار بن عمرو بن مازن بن األزد قال القلقشندي: بطن من الصرب، من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: حقار
  .دريد بيدل الراء الماً

  .بطن عظيم من شقران أشراف الشام: حقال

يل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت وادي بطن من قبيلة بين شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعا: حقب
  .شهران

  .فخذ من آل دوسر بن تغلب: احلقبان

  .بنو حقل بن مالك بن زيد بن سهل: بطن من محري، وهم: حقل

  .تقيم بني احلديدية وخما. من قبائل اليمن: حكم

  .كانوا يقيمون حول مكة. بطن من كنانة: حكم

  .من القحطانيةبطن من قضاعة، : حكم بن سعد

كانوا يقطنون . ولبين احلكم بقية باليمن منهم بنو مطري: قال الزبيدي. بطن من مذحج، من كهالن، من القحطانية: احلكم بن سعد العشرية
تان، السعيد، الشقيف: من منازهلم. بتهامة يف نواحي أبو عريش، جماورين حلاشد، وخوالن، وكانت تبلغ مساحة مقاطعتهم مسافة مخسة أيام

حرض، حريان، جدالن، جحفان، ضامد، جزان، احلد، تعشر، لية، : ومن أوديتهم. احلصوف، العادية، احلجر، وكانت عاصمتهم احلصوف
  .وصبيا

  .بطن من وادعة، من القحطانية: احلكم بن هرمثة

احد، مث انفصلت، وانقسمت إىل أربع كانت تعيش قدمياً حتت قيادة شيخ و. فرقة من التياها إحدى قبائل بري السبع بفلسطني: احلكوك
  .حكوك اهلزيل، حكوك األسد، حكوك الربيقي، وحكوك أيب عبدون: عشائر، وهي

  .أسد، دبسان، وغرباء: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر التياها: حكوك األسد

  .بريقيني، حبريي، محامدة: نقسم إىل األفخاذ اآلتيةوت. منازهلا أبو مسارة.  نسمة556 بيتاً، و131من عشائر التياها، تعد : حكوك الربيقي

وتنقسم إىل األفخاذ . تقيم يف الشريعة، بئر الزميلي، وخربة زمارة.  نسمة233 بيتاً، و54تعد . من عشائر التياها: حكوك أيب عبدون
  .أبو عبدون، مسامرة، حجوج، بن جربين، صباحبة، وغرباء: اآلتية

هزيل، سعوديني، كواشفة، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. منازهلا خربة زبالة.  نسمة651 بيتاً، و126تعد . هامن عشائر التيا: حكوك اهلزيل
  .وغرباء

  .تقطن يف قرية يبال مبنطقة عجلون. عشرية صغرية جداً: احلكوم
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: منهم. ا بني سوسة واألجمكانت مواطنهم يف عهد ابن خلدون م. بطن من حصن، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية: حكيم

بنو وائل بن حكيم، بنو طرود بن حكيم، وبنو منري بن حكيم، والناجعة منهم أحالف لبين كعب تارة، وألوالد أيب الليل، وتارة القتتاهلم 
  .أوالد مهلهل

بيعة بن مالك بن معاوية بن بنو حكيم بن أخرم بن عصاصة بن م بن ر: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: حكيم بن أخرم
  .صعب بن دومان بن بكيل

  الحالثيث

   .عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  الحالجمة

   . بيتاً تقريبا30ًتعد . عشرية تعد من لواحق طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  . خيمة100يعد . ى قبائل حمافظة حلببطن يعرف ببو حالحل، من بوليل إحد: حالحل

  .فخذ يعرف ببو حالف، من بوسيط إحدى قبائل الفرات األوسط: حالف

  .بطن يعرف بذوي حالل بن معاىف، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: جالل بن معاىف

    

النصارات، : وتنقسم إىل ثالثة أفخاذ. رية يف هذا الواديإم أقدم عش: يقال. عشرية من العبيديني، من اللياثنة، بوادي موسى: احلالالت
  .املشاعلة، والطويسات

  .فرقة من الربارشة إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: احلالملة

  .حي من عدوان، من العدنانية: احلالم

  .فرقة من البقارة إحدى قبائل منطقة الفرات: حالمية

  .لعدنانيةبطن من ربيعة بن نزار، من ا: حالن بن عتيك

  .بطن من العدنانية: حالن بن غين

وتقيم يف النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، ومركزها يف ظاهر . من أشهر قبائل العرب يف السودان، تنتسب إىل جهينة: احلالويون
  .املسلمية باجلزيرة

  .نو عز الدينتتفرع إىل عدة فروع وزعماء هذه الفروع ب. عشرية درزية جببل حوران: احلليب

  .فرع من عشرية بين األطرش الدرزية جببل حوران: احلبليب

  .بطن من األزد، من القحطانية: حلس

  .بطن من الشرارات، من هتيم، من الصليب: احللسة

  . نسمة67وتعد . من عشائر فلسطني الشمالية تقع منازهلا إىل صفا عامر: حلف

طري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار فخذ من ذوي عون، من علوة، من قبيلة م: احللف
  .العجمان، وبين خالد جنوباً
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  .بطن من خثعم، من القحطانية: حلف بن خثعم

  .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احللقي

  .بطن من أسد بن خزمية، من قريش، من العدنانية: حلمة

  .بطن من بين مليح، من اهلون، من العدنانية: لمة بن حملمح

  .بنو حلوان بن عمران بن احلايف: بطن قضاعة، وهم: حلوان بن عمران

: يطالق اسم أهل حلي على أبرع قبائل تعترب جزءاً واحداً، وتقيم مجيعاً يف قرية حلي، على البحر األمحر، ويف أطرافها، وميكن القول: حلي

: وأفخاذها األربعة هي.  ميالً جنوا، ومتتد إىل داخل البالد، إىل مسافة بضعة عشر ميال15ً مسافة مخسة أميال مشايل حلي، إىل إا متتد من

  .عبيد األمري، الغوامنة، أوالد العالونة، وكنانة

  .فرقة من اإلبراهيم، من األيب حسن، من السبخة، وتعد من لواحق احلديديني: احلليبات

  .إحدى الفرق اليت تتألف منها السماطية، من لواحق املوايل، يف حمافظة محاة، وقد انشقت، واستقلت عن السماطية: احلليبات

  .فرقة تلتحق باجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلليبيون

  .بطن منت العرب، ذكرهم احلمداين يف عرب احلجاز، ومل ينسبهم يف قبيلة: حليجة

  .قة تعرف ببو حليحل، من العقيدات يف أحناء مطخ قنسرينفر: حليحل

  .من مياههم احلليسية، والعرى. بطن من خثعم بن أمنار كانوا جماورين لبين سلول بن صعصعة، باحلجاز: احلليس

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر الشام الشمالية: احلليسات

  .من مياههم رابغة: يقال. ازبطن من جبيلة جريان بين سلول بن صعصعة باحلج: احلليف

  .فرع من الشييت، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلليفيات

  .بطن يعرف بذوي أيب احلليل، من لطيف، من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: احلليل

: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. ورية السوريةبطن يعرف بأيب حليل، من أيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمه: حليل

العلي، األبو درباس، األبو حوري، األبو عساف، األبو سويد، ومجيعها يف ناحية موحسن، وهي غنية بالغنم، وهلا مراع، وآبار خاصة، ومن 
  .هؤالء يف البادية على طريق حمطة يت ترى، ودير الزور، وقد بنوا هناك دوراً

بنو حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة : ن خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهمبطن م: حليل بن حبشية
  .بن عمرو بن مزيقياء

  .كانت مساكنهم ببالد منفلوط بالديار املصرية. بطن من بلي بن عمرو بن احلايف، من القحطانية: محاد

  .بني تعز، عدن، وقطابةمن قبائل اليمن، تقيم يف املنطقة الواقعة : محاد

عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، ابتداء من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف : محاد
  .الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج

  .يقيم يف احلوطة بنجد. بطن من املزاريع، من متيم: محاد

  .شرية من الفردة، من حربع: احلماد

  .فرقة من احلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: احلماد

  .فرقة من احلوامتة، من اللبادنة، إحدى عشائر البلقاء: احلماد
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  .فرع من البكر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلماد

  .الصليببطن من السعد، من : احلماد

    

  .فخذ من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلماد

  .بطن من آل علي، من عبدة، من مشر القحطانية: محاد

  .فخذ من اهليتاويني الذين يلحقون بزوبع، من مشر الطائية: احلماد

  .فرع من البقارة إحدى قبائل حمافظة دير الزور: محاد عابد

  .تقيم يف جنويب قضاء العرب.  فرقة من العون:احلمادات

  .فرقة من العليني، من احلجايا إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن: احلمادات

  .فخذ من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشر: محادات

  .قضية حمافظة دمشقفرع من الصياد إحدى عشائر دوما، من أ: احلمادة

  .بطن يقيم بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، وال يعرف عن أصله شيء: احلمادنة

  .بطن من التركي جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلب: محادي

  .بطن ميلك دار األشراف، من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: محادي

  .نطقة الكركفرقة من الكاللدة إحدى عشائر الطفيلة مب: احلمادية

  .بطن بناحية الكورة مبنطقة عجلون، وال يعرف عن أصله شيء: احلمادين

  .بطن من اخلميسات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: احلمادين

  .عشرية من الدعاجنة، من بين محيدة من بدو الكرك: احلمادين

  .وأصل هذه الفرقة من بين محيدة. موسىفرقة من العاليا، من اللياثنة إحدى عشائر وادي : احلمادين

  .كانت مساكنهم احلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من احلميديني، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية: احلماديون

  .بطن من سفيان بن عليان بن أرحب، من الصعب ابن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: محار بن األصيد

  .بطن من اإلبراهيم، من األيب حسن، من عشرية السبخة اليت تلتحق باحلديديني: احلمارة

  .كانت منازهلم بالدقهلية من الديار املصرية. بطن من كنانة عذرة، من القحطانية: احلمارنة

  .كانت تقيم بإفريقية الشمالية. قبيلة من سليم بن منصور من العدنانية: محارنة

  . من حزب السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرشفرقة من العموش،: احلماري

  .بطن من العرب بالرب الشرقي، من السيوطية بالديار املصرية، والذي يظهر أم من خلم، من القحطانية: محاس

  .بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية: احلماس

  .فخذ من أثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: محاس

  .بطن يقيم يف الدقهلية، واملرتاحية، بالديار املصرية: احلماسة

  .أصلهم من محص بسورية. بطن من املعراض مبنطقة عجلون: احلماصنة

  .يقيم يف القصب بنجد. بطن ينتسب إىل النواصر، من متيم: احلماضا
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  .بطن منه بنو ضجعم، وهم الضجاعمة: محاطة

  .امشة، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من السويلمات، من الده: احلماطرة

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من عروة، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: احلماقنة

عجاجة، جماودة، دميمة، بكعان، حسون، : وتتفرع إىل. من عشائر دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية تعرف بأيب محال: محال
  .و مريح، مشاهدة، جعايفة، وأحلبنيأب

  .بطن من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: محاال

  .كانت منازهلم بالبلقاء. بطن من جذام، من القحطانية: احلماالت

  .فرقة من الفضل باجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: احلمالة

احملمود، احلميدي، احلامد، اجلعدان، اجلنديل، احملمد، :  األفخاذ اآلتيةينقسم إىل. بطن من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلمام
  .الفارس، احلماد، العواد، العودة، العساف، والبكر

  .بطن من أزدعمان، من القحطانية: محامة

  .بطن من ولد علي من مسلم، من عرتة: احلمامدة

منازهلا قرى حوش خرابو والباللية .  بيتا35ًوتعد . انفصلت عن النعيموأصلها فرقة . من عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق: احلمامرة
  .وهي عشرية تؤثر العزلة وحتافظ على تقاليدها البدوية. والقامسية

هم ثالث أخوة هاجروا من بلدهم اخلليل، فسكن أحدهم مسعود يف قرية جبع من أعمال نابلس، فكان له أعقاب فيها، وذهب : احلمامرة
ه حسني إىل الصلت، وأعقابه فيها يعرفون باحلمامرة، وسكن الثالث وامسه عودة يف قرية بيت راس، وذريته فيها تعرف باحلمامرة الثاين، وامس

  .أيضاً

  .وأصلهم من احلياصات يف الصلت. بطن بناحية الكورة مبنطقة عجلون: احلمامصة

  .زهلم مبليحمنا. بطن من القبيالت، من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: احلمامصة

  .، من الروالة من عرتة"آل قعقع"بطن من القعاقعة : احلماميد

    

  .عشرية تتبع الطليحة، من الروقة، من عتيبة: احلماميد

بطن من متيم، من العدنانية، وهم بنو محان بن عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، بن مر بن أد بن : محان بن عبد العزى
ومن . من بالدهم ثيتل، وعني مكرم، ومن جباهلم أهوى. ياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تنسب إليهم حملة بالبصرةطاخبة بن إل

  .أوديتهم املروت

احلساسنة، السوالقة، الشباطات، القطاميني، : من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، من بين محيدة، وتتألف من األفخاذ اآلتية: احلمايدة
  .والشتيات

  .الثعيل، والساعد: ويتفرع إىل فرعني. من اجلبل من العمارات، من بشر، من عرتة" السلقة"بطن من املضيان، من السلكة : احلمايرة

 154 بيتاً، و47تعد . محايطة، سويات، مطور، رشوديني، ودبيحان: تتفرع إىل الفروع اآلتية. من عشائر السميديني ببري السبع: احلمايطة

  .نسمة

  .2500تقدر بيوا ب . ن يعرف ببو محد، من هتيم إحدى عشائر جند اليت تتجول يف جند، وتدخل العراقبط: محد
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  .بطن من العلمة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من مسلم، من عرتة: محد

  . يزال منهم يف هذه القريةأصلهم من عشرية البطوش بقرية خرتيرة، من أعمال الكرك، وال. بطن بناحية الكورة مبنطقة عجلون: محد

  .فرقة من الغنيمات إحدى عشائر البلقاء: محد

  .ويعرف ببو محد. من األفخاذ اليت تتألف منها عشرية السكن، املقيمة يف جنويب جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلب: محد

  . قرى الشاللة، وعبدة موسى يف جبل األحصفخذ يعرف ببو محد من عشرية األيب شعبان، املقيمة يف جنويب قضاء جبل مسعان، يف: محد

  .ليسوا من السبخة: وقيل. فخذ يعرف بأيب محد، من السبخة، من األيب شعبان بقضاء الرقة: محد

فرقة من العقيدات إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية، تقيم يف قرية الشحيل ما بني البصرية واحلوايج، : احلمد
  .الطالع، احلمد، والشهاب احلمد: ها فرعانويتفرع عن

  .فرع من اجلمالن إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: محد

  .فرع يعرف بأيب محد، من الصياد إحدى عشائر قضاء دوما: محد

نها بيوت املدرة ترتل قرية عدرة، وقد حتضرت، وسكن كثري م. فرقة من عقيدات الغوطة بدوما، أحد أقضية حمافظة دمشق: محد ادريس
  .بالرغم من احتفاظها بعاداا البدوية

  . بيتا40ًتعد . فرقة من عشرية البقارة، اليت تقيم بناحية الكسرة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: محد العابد

  .وهالل، واجلمعةالنعيمات، الب: يتفرع إىل. بطن من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: احلمد هللا

  .املناديل، السالسلة، أبو حجاج، والسمريي: ويتفرع إىل الفروع اآلتية.  نسمة تقريبا1000ًيعد . بطن من احلناجرة: احلمدات

  .بطن من السرحان: احلمدان

  .فرقة من الفضل، يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: احلمدان

  .ن من الفدعانفرع من الغبني، من كحيل، من اخلرصة: احلمدان

  .من أهم قبائل اليمن: محدان

  .بطن من ذي األصبح: محدان

  .فرع من اجلوابرة، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: محدان

  .عشرية بدوية من عابدة، من قحطان عسري: محدان

  .عشرية من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احلمدان

وهي مستقرة على الدوام، ال تنتقل إىل ضمن . رة مستقلة، تعرف ببو محدان، وقد حتسب من لواحق البقارةعشرية صغرية متحض: محدان
  .وتقطن ناحية الدرباسية باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وهلا يف هذه املنطقة عدة قرى.  بيت200تعد حنو . حدود قراها

منهم ملوك املوصل واجلزيرة أيام املتقي، ومن بعده .  تغلب بن وائل بن قاسط، من العدنانيةبطن من بين عدي بن أسامة بن غامن بن: محدان
  .من خلفاء العباسيني

  .بطن من بين مقرر بن جماهر، من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: محدان

  . غريب قابس، وطرابلسبطن من بين يزيد، الذين كانت مواطنهم: محدان بن جابر

وتقيم بني الدندر . تنقسم إىل حضر وبادية. من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: احلمدة
  .مشيخة يف دبركي على الدندر، ومشيخة يف دنكر يف آخر حدود سنار من جهة احلبشة: والرهد، وهلا مشيختان
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  .نس، من ثقيف اليمن، من ثقيففرع من ع: احلمدة

  .بطن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احلمدة

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر الشام الشمالية: احلمدون

    

منازهلم يف جنويب جبل عامل بلبنان، فيقضون الشتاء يف غريب احلولة، والصيف يف سفوح جبل عامل، على . بطن من اللهيث: احلمدون
  . نسمة148 خيمة و36يعد : ويف رواية.  بيتا20ًويعد . دود بني شقرة وبليدةاحل

  .بطن من غافق مبصر: محدي بن بادي

  .أبو حراز، والنهود: من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسوان املصري من مراكزها: محر

  .ا األضية بني الربكة، وشكامن أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان املصري مركزه: احلمر

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من بين علي، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور: محر

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر، ويقطن قسم منهم يف قطر: محرا

  .كانت هلم خطة مبصر. أراش بن جزيلة بن خلم، من القحطانيةبطن من عقب أرش بن : احلمراء

  .انظر احلمارنة: محران

  الحمران

   .تقطن البطانة. من أفرس قبائل العرب بالسودان املصري وأعزها شأناً

  . خيمة50من عشائر حمافظة حلب تعد : احلمران

  .بطن من الزابية، من الغرير: احلمران

  .العساف، العويضة، احمليسن، والغامن: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  الغرير، من مشر طوقةبطن من املناصري، من: احلمران

  .بطن من آل اهلميص، من الشريفات، من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: احلمران

  .فرع من قبيلة خالد اليت تقيم يف الزلفى: احلمران

  .ن ثقيفعشرية من بدو طويرق، م: احلمران

  .بطن من بين عمرو، من بين مسروح، من قبيلة حرب اليت تقيم بني مكة وجدة: احلمران

  .قبيلة من بين رياح، من يربوع بن حنظلة، من العدنانية: احلمرة

  . خيمة50تعد . فرقة من البومخيس إحدى قبائل الباب من أقضية حلب: احلمرو

  .من قبائل العرب: محرى

  .تقيم يف حمافظة محاة. ز، من السرحانفرقة تعرف ببو مح: محز

  .أصلها من قرية عقربا جبوار نابلس بفلسطني. عشرية تقيم يف ناحية الرمثا مبنطقة عجلون: احلمزات

  حمزة

   .فخذ يعرف بأيب محزة، من األيب سرايا، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  207  

  الحمزيون

   باليمن،بطن من بين احلسن السبط

   :وهم 

   .بنو محزة بن احلسن بن عبد الرمحن بن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن القاسم بن طباطبا احلسين ويدعى بالنفس الزكية

قريش، وكنانة، ومن دان : قبائل من العرب، قد تشددت يف دينها، فكانت ال تستظل أيام مىن، وال تدخل البيوت من أبواا، وهي: احلمس
. احلمس من بين عامر، كالب، وكعب، وعامر بنو ربيعة بعامر بن صعصعة: قال أبو عمرو بن العالء. من بين عامر بن صعصعةبدينهم، 

كنانة، وما ولدت، اهلون بن خزمية، والغوث، وثقيف، وخزاعة، وعدوان، وبنو ربيعة بن عامر بن : احلمس هم قريش كلها: وقال البكري
  .صعصعة، من قبل الوالدة

  . بطن من بين كنانة:محضة

  .بطن هلا الطريفة، وهي قرية وماء وخنل: محل بن عقيدة

  . خيمة20يعد . فرع من اجلمالن، إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: احلمود

  .فرع من عشرية بين األطرش الدرزية حبوران: محود

  الحمود

   .مال بادية شرقي األردنفرقة من عشرية الطرشان، من اجلبور، من بين خالد املقيمني بش

وقريتها . أصلها من بين سعيد مبنطقة الباب، أضيفت إليها عائالت كردية. من قبائل الغاب جبسر الغوش أحد أقضية حمافظة حلب: احلمود
  . عائلة70وتعد . التويين

الشالل، العويش، : قسم إىل األفخاذ اآلتيةتن. من عشائر قضاء أيب كمال بدير الزور" أيب مجال"فرقة من احلسون، من األيب كمال : احلمود
  .احمليموش، احلجاج، واملشعانة

  .بطن يعرف ببو محود، من اخلليفة، من الغرير، من مشر طوقة: محود

  .بطن من نفافشة، من الغرير، من مشر طوقة: احلمود

  .بطن من شوبقي، من الغرير، من مشر طوقة: احلمود

  .2000وتقدر بيوا ب . إحدى عشائر جند، اليت تتجول يف جند، وتدخل العراقبطن يعرف ببو محود، من هتيم : محود

  .كانت هلا مرتبات للمحافظة على احلج. من قبائل العرب اليت تقيم بني ينبع، واملدينة باحلجاز: احلمود

  .بطن من العبادلة األشراف يقطنون خارج مكة، من جهة اجلنوب، إىل حد البحر األمحر، إىل جدة: محود

  .كانت مساكنهم احلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من احلميديني، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية: محود

    

بنو محمود بن يعقوب بن أمحد بن علي بن : بطن من األدارسة، من بين احلسن السبط، من بين هاشم، من العدنانية، موهم: محود بن يعقوب
  .دريسعبد اهللا بن عمر بن إ

  حمودة
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   .عشرية تعرف بذوي محودة، من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  حمور

   .يقطن يف زوية الزرع. بطن يعرف ببيت محور، من الصلتة، من مشر طوقة

  .يقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون. بطن من عشرية الربارشة الكركية: احلموري

  . نسمة1000تعد . وت الربمن قبائل حضرم: محوم

  .بطن من جتيب: محي بن عامر

  .الرديين، الرواضي، السالمة، اخلليفة، واملساعد: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: احلميان

  .ماليةكانوا يقيمون بإفريقية الش. بطن من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: محيان بن عقبة

  .فخذ من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن: محيد

  .من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان املصري: محيد

  . بيتا50ًتعد . فرقة تعرف بأيب محيد، من عشرية أيب شعبان بدير الزور: محيد

  الحميد

يج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل فخذ من قبيلة بين خالد اليت متتد منازهلا على ساحل اخلل
   .وكان منهم أمراء االحساء فتغلب عليهم ابن سعود، وأخذ منهم االحساء. حىت منطقة الصمان يف الغرب

  حميد

   .فخذ من بين عامر املقيمني يف العارض بنجد

  .إحدى قبائل احلجازعشرية من غيمة، من موسى، من جهينة : احلميد

  .الظاهر، والكاظم: ينقسم إىل فخذين. بطن من اجلدادة من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: احلميد

  .بطن من قريش ينتسب إىل محيد بن أسامة بن زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب: محيد بن أسامة

ولبين . كانوا يقيمون بأفريقية الشمالية، وكانت الرياسة على محيد لعالق. ، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من زغبة: محيد بن عامر
  .محيد هؤالء فصائل، وأفخاذ

  .بطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دوان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم احلميدات: محيد بن عمرو

  .ن من قبيلة خالد اليت تقيم يف القطر، والبحرينبط: احلميدات

  .بطن من عشرية السعيدات، اليت يف األصل من قبيلة السعيد، من قبائل زبيد، وأحلقه العزاوي بالغرير: احلميدات

ن قرية حوارة، وخرج منها فرع إىل منطقة عجلون، فاستطو. تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور. من عشائر منطقة الكرك الكبرية: احلميدات
اجلرابعة، احلناقطة، احلوامدة، الشوابكة، العطيوي، العوران، : وتتألف احلميدات من األفخاذ التالية. وشطنا، ويعرف فيهما بالشطناوية

  .الكريري، واملهريات

  .بطن منازله خربة الشيخ محودة، ووادي غزة، والشوحيي: محيدات السمريي
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 ميالً 30 ميالً، من الشمال إىل اجلنوب، و20 ميالً مشايل حمايل، وطوهلا 15 اليت تقع ديارها على مسافة قسم من قبيلة أهل بارق،: احلميدة
  .من الشرق إىل الغرب

أمرع، فقوع، : منازهلا حبمرة وادي محاد، ومشايل القصر، وغريب جبل شيحان، ووادي املوجب، ومتلك من القرى. من قبائل الكرك: محيدة
  .الدعاجنة، واملظارفة: وتنقسم إىل فخذين كبريين. ة، والزيتصرفة، جالول، بصري

  .بطن يعرف ببو محيدي يقيم يف اعزاز أحد أقضية حمافظة حلب: محيدي

  . بيتا30ًتعد . فرقة تعرف بأيب محيدي، من عشرية البقارة بناحية الكسرة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: محيدي

  .هر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةبطن من الظا: احلميدي

  .500ويقدر عدد بيوم ب . بطن من العجمان، إحدى عشائر جند، اليت تتجول يف جند وتدخل العراق: احلميدي

  .كانت منازهلم احلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية: احلميديون

محري يف : قال اهلمداين. طن عظيم، من القحطانية، ينتسب إىل محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، واسم محري العرنجب: محري
  .األكرب، واألصغر، واألدىن: قحطان ثالثة

 باليد، ورمع شبام كانت جبنب جبل كوكبان، وذمار، وهي قرية جامعها ا زروع وآبار قريبة، ينال ماؤها: ومن بالد محري يف اليمن
  .وسكن قسم من محري يف احلرية. ومن حصوا مدع. وغريها

    

يوم البيداء، وهو من أقدم أيام العرب، وكان بني محري وكلب، وهلم فيه أشعار كثرية، ومنها يوم كان يف وادي الالن بني : ومن أيام محري
وهو جبل بإزاء السالن، . يمن بالسالن، وكانت نزار على خزازمحري، ومذحج، ومهدان، وبني ربيعة، ومضر، وكانت هذه القبائل من ال

  .وهو ما بني احلجاز واليمن

  . هجرية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم9وقدم رسول ملوك محري سنة 

قربون عنده وأما أديان محري فانتشرت اليهودية فيهم، وكانوا يعبدون الشمس، وكان حلمري بيت بصنعاء يقال له رئام، يعظمونه، ويت
  .بالذبائح

  .آل غريب، املطعاي، الرثعة، وآل سيد: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية: احلمري

  .ترحم، وكردم: ينقسم إىل فخذين. بطن من بين حيىي، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: محري

  .سطني الشماليةمن قبائل فل: احلمريات

  .بطن من السويلم، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: احلميزة

ويسمون احلرقة، مسو بذلك ألم أحرقوا بين . احلميس بن عامر بن ثعلبة بن مودوعة: من القحطانية، وهم. بطن من جهينة: محيس بن عامر
  .ممرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بالنبل، أي قتلوه

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من عروة، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: محيص

  .هجرية1329حاربت الشريف حسني حتت قيادة ابن عرار سنة . من قبائل عسري: محيصة

  .بطن من الصدكة، من التومان: محيضان

  .بطن: محيضة
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  .لعمور بسوريةفرقة من عمور املهارشة، من ا: احلميماس

  .فخذ يعرف ببو حن، وهو من األفخاذ اليت تتألف منها، عشرية السكن، يف جنويب جبل مسعان أحد أقضية حلب: حن

  حن بن ربيعة

  بطن من عذرة

   :وهم 

   .كانوا يرتلون بالبحرية، مما يلي املغرب من أرض مصر. بنو حن بن ربيعة بن حزام بن ضنة

  الحنابزة

   .ني تقع منازهلا بني عكر، وحيفامن قبائل مشايل فلسط

  .عشرية من الفدعان بنجد، من عبيد، من عرتة: احلناتش

  .عشرية من الطليحة، من الروقة، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز: احلناتيش

أيب مدين فتنقسم أما حناجرة . حناجرة أيب مدين، الضواهرة، احلمدات، والنصريات: بنقسم إىل أربع عشائر. بطن من السواركة: احلناجرة
وتنقسم الضواهرة إىل . 1419، ونفوسها 303بدرين، عربني، نعيمات، ختيالت، نعامني، غرباء، وناهني، وعدد بيوا : إىل األفخاذ اآلتية

  . نسمة461 بيتاً، و94مصاحلة، عماوين ضواهرة، عوامر، وعوايشة، وتعد : األفخاذ اآلتية

فقرييون، وكريشان، : والنصريات فريقان. سلة، أبو حجاج، والسمريي وعددهم يقرب من األلفاملناديل، السال: ومن أفخاذ احلمادات
  .وعددهم يربو على األلف

ومنازهلم يف الشوحيي، واجلور، والدير، وخربة الشيخ محودة، ووادي غزة، واألرضني الواقعة على شطئ البحر، بني غزة ودير البلح، ويف 
  .عة السمسم، ومجيع أنواع احلبوب الصيفيةمنازهلم هذه أرضون صاحلة لزرا

  .الرايف، والشويشات: وتنقسم إىل فخذين.  بيتا90ًتعد . فرقة من الفواعرة، إحدى عشائر حمافظة محص: احلناحنة

  .فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: احلناحنة

وهلا أقارب يف قرييت ازرع . مذهبها روم أرثوذكس. كانت تعرف سابقاً باجلبارات. ونعشرية تقيم بناحية بين عبيد، مبنطقة عجل: احلناحنة
  .وشطنا

  .بطن من املرتفع، من االثبج من عامر بن هالل، من العدنانية: حناش

  . خيمة22فرقة من الفواعرة، إحدى عشائر حمافظة محص تعد : احلناظرة

  .يمون يف وادي اخليف، ووادي الصفرايق. بطن من بين سامل، من حرب باحلجاز: احلناطيات

  .ولد سلمان، ولد كاطع، وولد حممد الفرحان: ينقسم إىل. بطن من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: احلناظلة

  .بطن من عشرية احلميدات، اليت تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور، مبنطقة الكرك: احلناقطة

  .انظر احلوازم: احلنانية

  .قبيلة تقيم بني القطر، وعمان، وحضرموت: حناوي

تنتسب إىل جدها شبلي علي احلناوي، الذي نزح من بالد راشيا إىل . من عشائر جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احلناوي
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  .عقيل يف جبل الدروز

  .يلي الشامكانت منازهلم مشارق مصر، مما . بطن من ثعلبة طيء، من القحطانية: احلنايلة

  .يقيمون بأيب كمال، أحد أقضية دير الزور". أيب مجال"فخذ من العلي، من احلسون، من األيب كمال : احلنة

    

  .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: حندش بن مرار

  الحندمان

   .قبيلة

  . األوس، من األزد، من القحطانيةبطن من بين عوف، من: حنش بن عوف

  .يسكن اهلجل، والكدم، من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. بطن يعرف بآل أيب حنش: حنش

  .بنو حنش بن عمرو بن مالك بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حنش بن عمرو

  .بطن من آل موسى، من بلحارث: احلنشة

  . بطن يعرف ببيت حنظل، من البنوة، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة:حنظل

  .بنو حنظلة بن كعب بن عمرو مزيقياء: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: حنظلة بن كعب

  .اس بن مضرتنتسب إىل حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلي. أكرب قبيلة يف متيم: حنظلة بن مالك

  .ومن أوديتهم العرق. الصمان، وهي متامخة للدهناء: من مراكزهم القدمية

يوم ضرية، ويوم عاقل، وهو يوم بين حنظلة، على هوازن، ويوم السوبان، وهي أرض كان ا حرب بني بين عبس، وبين : ومن أيامهم
  .حنظلة

د جاء ربعي يف أناس من بين حنظلة، إىل عمر بن اخلطاب، فأقره عليهم،  هجرية، فق13واشتركت حنظلة يف حروق العراق، مع املثىن سنة 
  .وسرحهم، وخرجوا، حىت قدم م على املثىن

  . هجرية هالل بن وكيع بن مالك، فقاتلت36واتبعت حنظلة، يف وقعة اجلمل سنة 

  .بطن، من القحطانية: حنظلة بن د

  .بنو حممد بين احلنفية بن علي بن أيب طالب: نانية، وهمبطن من العلويني، من بين هاشم، من العد: احلنفيون

  .بنو حنك بن عصر بن سعيد بن حبيش بن ناشج بن وادعة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: حنك بن عصر

صعب بن علي بنو حنم بن عدي بن احلارث بن تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: حنم بن عدي
  .بن بكر بن وائل

والعارض وراء الوشم، والوشم هو الذي ينتهي إليه : بطن من العرب ذكره احلمداين يف عرب العارض، ومل ينسبه يف قبيلة، مث قال: احلنملية
  .آل فضل، إذا توسعوا يف الرب

  .الطائيةبطن من اجلهيم، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر : احلين

  .بطن يعرف بذوي حنيتم من آل موسى، من بلحارث: حنيتم

  الحنيطات
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   .بطن من املراوحة املشهورين باحلوازم، من بين سامل، من حرب باحلجاز

  الحنيطيين

   .منازهلا أبو علندة. من عشائر احلديد، مبنطقة البلقاء

  . خيمات، كلها بدوية7بطن من بين خالد بالشام يعد : احلنيف

  .بطن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن: نيفاحل

قبيلة من بكر بن وائل، من العدنانية، تنتسب إىل حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن : حنيفة بن جليم
وكانت تقطن اليمامة، مث تفرقت يف كثري من البلدان، . إىل بطون كثريةتتفرع . أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار

وكانت يف أوائل اإلسالم أدىن بالد الشام إىل الشيح، والقيصوم، وأثال، من أرض اليمامة، ووادي العرض . فسكنت الزوراء، ورصافة هشام
  .باليمامة، وفيشان من قرى اليمامة

الظهر، بينهم وبني عمرو بن متيم، ويوم ذي أراطى كان بني :  فمن أيامهم وقعة كانت يف موضع يقال لهوتعد بنو حنيفة من القبائل احملاربة،
بين حنيفة، وحلفائها من بين جعدة، وبين متيم، ويوم ذي ذرائح كان بني بين عمرو بن متيم وبين حنيفة، ويوم ملهم كان بني متيم وبين 

صعصعة على بين حنيفة، والفلج الثاين لبين حنيفة على بين عامر، ويوم النشناش كان بينها وبني حنيفة، ويوم الفج األول كان لبين عامر بن 
  .بين عقيل

وكانت .  هجرية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم مسيلمة بن حبيب احلنفي املشهور بالكذاب9وقدم وفد من بين حنيفة سنة 
دة، فسار خالد بن الوليد إىل بين حنيفة حيارم، وسار مسيلمة يف مجع من بين حنيفة، فرتل بنو حنيفة من أشد العرب شوكة يف حروب الر

  .حذاء، وكانت بينهما وقعات ازم مسيلمة شر هزمية

سمن وأما عبادام فكانوا يعبدون األوثان، فكان هلم صنم يعبدونه فلحقتهم جماعة يف بعض السنني فأكلوه، وقد كان مصنوعاً من احللوى وال
  .وكانت منهم مجاعة، قد اعتنقت النصرانية. والعسل

  الحنيك

   .بطن من األشعريني، من سعد العشرية من زيد بن كهالن

  .بطن امسه أوس مناة، من خثعم، من كهالن، من القحطانية: احلنيك

    

  .من أشهر بطون الشاقية العربية يف السودان املصري، على النيل الكبري: احلنيكاب

  . يعرف بأيب حوا، من املعاطة، من احلديديني، إحدى قبائل سوريةفخذ: حوا

  .كانت تعد حنو ألفي نسمة. تقيم يف حبري كرداسة. من قبائل العرب مبصر: احلوابيص

ن عشرية نزحت مع بين غازي من البلقاء، ونزلت يف سلفيت، وتفرع منها الدحادلة، واشتيه، واملناصرة، وشيوخ اجلميع آل عفا: احلواترة
  .الذين عرفوا بعفانة

  الحواتم
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   .وتشتغل بالزراعة واألغنام.  نسمة4000يقدر عدد نفوسها ب . عشرية تقيم يف ناحية الكوفة

  الحواتمة

   .بطن من قبيلة ذوي حسن، اليت متتد ديارها، من شايل الليث، إىل السكة الشامية، جنويب الليث

وتتفرع إىل . منازهلا بالشقيق يف الكورة. ، تنتسب إىل جدها حامت، الذي قدم من احلجازفرقة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: احلوامتة
  .الزعريات: الطعمة، واحلماد، ويتبعها فريق يقال له: فرعني

  . نسمة تقريبا60ًتعد . عشرية من اجلرومية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: احلوارات

  .احلارث احلجازية، وتتبع الغنيميني إحدى عشائر الشوبكفرقة تنتسب إىل قبيلة بين : احلوارثة

  .من أهم قبائل اليمن: احلوارثة

  .من عشائر الشام: احلواركية

  .ويدل امسها على أصلها من حوران. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: احلوارنة

  .تقيم على شواطي البحر بني غزة، ويافا، وحيفا. من قبائل فلسطني: احلواريث

  .مسلم من قرية يفطة، من أعمال نابلس بفلسطني: فرقة من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية، تناسلت من رجل يقال له: حلوارينا

  .انظر املراوحة: احلوازم

  .فخذ يلتحق بالولد، من الفدعان، من عرتة: احلوازم

  الحوازمة

 مراكزها الربكة، ويذهبون يف الصيف مباشيتهم إىل جبال النوبة الرتياد املاء أهم. من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان املصري
   .والكأل حىت إذا أقبل فصل األمطار، غادروا تلك اجلبال، إىل بالدها األصلية

  .فخذ من األعرفة، من األسبعة بسورية: حواس

تعد حنو عشرة . وتقطن يف جوار عاهرة، وعمرة الشهبا، وجنرانتقضي الشتاء يف أحناء تل األصفر، . من عشائر حمافظة جبل الدروز: احلواسن
  .بيوت

  الحواشب

   .من قبائل النواحي التسع احملمية جبنويب شبه جزيرة العرب

  الحوافظة

   .عشرية من غيمة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  حوال
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   .كان يسكن خمالف املصانع باليمن. بطن يعرف بآل ذي حوال

  حوالة

   . من اهلنو بن األزد، من القحطانيةبطن

  الحوامدة

   .بطن من عشرية احلميدات، اليت تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور، مبنطقة الكرك

  الحوامدة

   :بناحية املعراض مبنطقة عجلون، يقالعشرية 

   . سنة تقريبا300ً-250إا أقدم عشرية يف قرية سوف، هاجرت إليها من جرش قبل 

  الحوامدة

   .من عشرية املشاقبة، اليت منازهلا حول املدور، من السبتة، من قبيلة بين حسن، اليت منازهلا حول جرشفرقة 

  الحوامدة

   .فرقة من الربيالت، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .بطن من العطور، من بين عمرو من حرب: احلوامضة

  الحواملة

   .ملناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من املسعوديني، من ا

  الحواورة

   .عشرية بناحية عجلون

  حوت

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  حوت بن الجون

  بطن من كندة، من القحطانية،
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   :وهم 

   .بنو حوت بن اجلون بن مسعود

  الحوتة

   .كانت منازهلم بالد برقة. لعدنانيةبطن من لبيد، من سليم بن منصور، من ا

  الحوتة

   .وتقيم يف مديرية الفيوم. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز

  حوتكة

   .بطن من أسلم بن احلايف بن قضاعة، من القحطانية

  الحوتيات

   .فرقة من عشرية املشاقبة اليت منازهلا حول املدور من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش

  يةالحوت

   .من قبائل العرب يف دارفور بالسودان املصري غريب كبكبية

  حوثة

   .فخذ من هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  حوثرة

   .أمنار بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيسينتسب إىل حوثرة، وهو ربيعة بن عمرو بن عوف بن . بطن من عبد القيس، من العدنانية

  حور بن خارجة

  بطن من طيء، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حور بن خارجة بن سعد بن فطرة
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  حورة بن األشرس

   .كانوا يسكنون بأثافت مع آل ذي كبار. بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية

  وريح

   .فخذ يعرف بأيب حوري، من األيب حليل، من األيب خابور، من القعيدات إحدى عشائر دير الزور

  الحورية

   .عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون، من احلوارات، من عباد بالبلقاء، وقد افترقت عن احلوارات قبل مائة عام تقريباً

  حوط بن عامر

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .نو حوط بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالتب

  حوطة

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من سويد، من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  الحواالت

   .فخذ من املهيد، من منيع، من الولد، من الفدعان

  الحولة

   .ن قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة، بني جند والعراق، ويف أطرافهاعشرية من البطون، م

  الحويان

   .منازهلا الكورة. فرقة من قبيلة اهلواوشة، اليت قدمت من الكرك، وانضمت إىل الشراونة

  الحويجة

   .يسكن الشظيف إحدى قرى حلج. بطن من ذي أصبح

  حويرث
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   .ن مياهه الثمدم. بطن من التيم

  حويزة

   .قبيلة

  الحويشان

   .تقيم بالقرب من الزلفى، تنتسب إىل عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر. عشرية متحضرة

  الحويطات

رة سينا قبيلة كبرية تقع منازهلا بني تيماء جنوباً، والكرك مشاالً، ووادي السرحان، والنفود الكبري شرقاً، وساحل خليج العقبة، وشبه جزي
   .حويطات ابن جازي-3-حويطات العلويون-2-حويطات التهمة-1:وتقسم إىل ثالثة أقسام. غرباً

العمران، العمريات، املساعيد، الذبابني، الزماهرة، الطقيقات، السليمانيني، اجلرافني، العبيات، املواسة، : تنقسم احلويطات إىل عدة بطون منها
العودات، الدراوشة، العطون، النواصرة، املراعية، النعيمات، السميحني، . قبيضات، الفحامني، املطالقةاملشاهري، الفرعان، اجلواهرة، ال

  .املصبحني، الفرجيات، الركيبات، ولد سليمان، الدمانية، الفتة، واهلديار، الزوايدة، والزالبية

  الحويطة

   :فرقتنقسم إىل أربع . بل الدروزعشرية كبرية من العلي من العيسى إحدى قبائل مشايل شرقي األردن، وج

   .الدهابية، الربايعة، الركابية، والعجالن

  حويمل

   .بطن من النجبان، من التومان

  الحويوات

   . خيمة180تعد . تقيم يف منقطيت جبل مسعان، وإدلب، من أقضية حمافظة حلب. فرقة من الولدة

  الحويوات

   .ائل حمافظة دير الزوربطن من ولد شامية، من ولد، من بو شعبان إحدى قب

  حي

   .بطن من العرب ذكره احلمداين يف حلفاء آل فضل من عرب الشام، ومل ينسبه يف قبيلة
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  حي

   .فرقة تعرف ببو حي، من نعيم اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق

  حي بن خوالن

   .بطن من خوالن، من كهالن، من القحطانية كانوا يسكنون قعار

  حي بن صهالن

  ان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية،بطن من دوم

   :وهم 

   .بنو حي بن صهالن بن زيد بن ثور بن مالك

  ألحيا

فرقة من آل صبيح، من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، 
   .وتتوغل حىت منطقة الصمان يف الغرب

  الحيا

   .كانت هلا مرتبات للمحافظة على احلج. تقيم بني ينبع واملدينة. ن قبائل العرب تعرف بأوالد أيب احليام

  الحيا

   .بطن يعرف بذوي احليا، من النفعة، من قبيلة برقة، اليت متتد منازهلا يف الشرق، حىت الوشم، والقصيم

  حيات

   . املقيمني يف حمافظة محاة، وقد انشقت واستقلت عن السماطية وتعرف بأيب حياتإحدى الفرق اليت تتألف منها السماطية من لواحق املوايل

  حيادة بن حيدان

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حيادة بن حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة

  الحيادرة
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   :ال احلمداينق. من اجلعافرة، بين جعفر الصادق، من العلويني، من بين هاشم، من العدنانيةبطن 

   :قال.  منسوبون إىل جدهم حيدرة من بين جعفروهم

  ويعرفون ببني أيمن أيضا، ثم قال

   .ومساكنهم فيما بني منفلوط ومسلوط

  الحيادرة

   .بطن كبري من بين زيد بن حرام بن جذام، من القحطانية

  . باحلوف من الشرقية بالديار املصريةكانت مساكنهم. بنو حيدة بن معروف بن حبيب بن الوليد بن سويد بن مالك: وهم

  الحيادلة

   .إحدى قبائل احلجاز. بطن من بين مالك، من جهينة

    

  حيار

   . هجرية1017بطن يعرف بأيب حيار، من الفخر، من قبيلة النعيم اليت تقيم يف غريب محاة، ذكروا يف حوادث سنة 

  الحيارات

   :إىل ثالثة أفخاذ قسموتن.  نسمة تقريبا150ًتعد . من عشائر الصلت

   .العبدالت، العواطلة، والفوارس

  حياز

   .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية

  الحياصات

   : اآلتيةفرقمن عشائر الصلت أصلها من اخلليل، وتتبعها ال

   .الدرادكة، القضاة، السنادسة، ودار مزيد

  الحيال

   .بطن من قحطان عسري
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  الحيان

   .ة حمافظة حلببطن يقيم يف اعزاز، أحد أقضي

  حيان

   .بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية، كانت ديارهم من مسجد موسى إىل أشكر ونصف بالد اطفيح مبصر

  حيان

عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف حوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف الشتاء 
   .غل حىت الزلفى والقصيم واخلرجتتو

  حيان بن ربيعة

  بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  الحيانية

   .ردن، ويقطن بعضهم يف منطقة الكركفرقة من السويلميني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل شرقي األ

  الحيانيون

  بطن من ثعلبة طيء من القحطانية،

   :وهم 

   .ولد حيان بن درما بن ثعلبة، كانت منازهلم بأطراف مصر، مما يلي الشام

  حية

   .كانوا يقيمون بالديار املصرية. بطن من حرام بن جذام بن عدي

  حية

   .بطن من بين األوس، من قبيلة بلحارث

  ة بن بهدلةحي
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   .بطن

  حيتم

   .من قبائل جند تقيم يف القصيم

  حيدان

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة

  الحيدة

   .بطن من خريص، من الفدعان، من عرتة

  حيدر

   .بطن من ميمون، من بين سامل، من حرب باحلجاز

  حيدر

   .ل، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقةبطن يعرف ببيت حيدر، من اهلذي

  حيدر بن الوليد

  بطن من بين أمية، من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .كانت ديارهم ببالد األمشونيني، وما حوهلا مبصر. بنو حيدر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان

  حيدرة

   .من قبائل حضرموت، تقيم يف وادي رقية

  الحيرار

   .من مشرفخذ من أسلم، 
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  حيران بن عمرو

  بطن من عمرو بن قيس، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حريان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن مهيسع بن محري

  حيرة

   .فخذ من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران، واجلوف

  ريةالحي

   .فخذ من قبيلة اجلحادلة احلجازية

  الحيساج

   .فخذ من الفضيل، من اليحيا، من العبدة، من مشر القحطانية

  الحيسة

   .فرع يعرف بأهل احليسة، من مشر

  الحيصان

   :فيها األفخاذ اآلتية. من ذوي ثبيت، من الروقة، من عتيبةعشرية 

   .الرباريق، احلمران، اجلمالية، والعروة

  الحيصة

   .ويتبع الشراونة. رع من احليصة إحدى قبائل الكرك، ويتألف من العواد، النصريات، الكواملة، العوايدةف

   :كاناحلي

   .بطن من اجلرذان، من الغفيلة، من سنجارة، من مشر الطائية

  حيمد

   .يسكن الدرب من قرى حلج. بطن يعرف بآل أيب حيمد

  حين
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   .، من العدنانيةبطن من حكيم، من عالق، من سليم بن منصور

  الحينا

   .فرقة من عيال احلصان إحدى عشائر معان الشامية

  الحيوات

   :تتفرع إىل. ة من قبيلة زوبع، من مشر الطائيةفرق

   .احلمام، السعدان، الشييت، والكروشيني

  الحيور

   .بطن من عرب خالد باحلجاز، ذكره احلمداين يف عرب الربية، من أحالف آل فضل من عرب الشام

  الحيور

  .بطن من العرب، ذكره احلمداين يف عرب بطايح العراق، ومل ينسبه إىل قبيلة
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  الخاء باب

  خابور

   :قيل.  بيت1000يعد . يعرف بأيب خابور من العقيدات إحدى عشائر حمافظة دير الزوربطن 

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. إن أصلهم من عرتة

   .عيطاألبو حليحل، األبو عمرو، واألبو م

  الخادورة

   .بطن من ولد سليمان إحدى قبائل حمافظة دير الزور

  خارجة

   .تنتسب إىل ذباب، من سليم بن منصور، من العدنانية. من قبائل إفريقية الشمالية

  خارجة

   :يقال هلم. من عمرو بن قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن 

   .بنو خارجة عدوان

    

  خارجة بن سعد

  قحطانية،بطن من طيء، من ال

   :وهم 

   .بنو خارجة بن سعد بن فطرة بن طي

  خارف بن عبد اهللا

  بطن من بين حاشد، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانت ديارهم باليمن، ونزلوا الكوفة. بنو خارف بن عبد اهللا بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد

  الخاسة
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   . تسكن الصحراء الغربيةفرع من احلرايب، من عقار، من قبيلة املساعدي اليت

  .بطن من اخلماس، من الصديد، من اجلرباء: اخلاشوكة

  خالد

   .تقيم يف األرضني الواقعة بني الساحل، وفرندة، وسعيدة، يف عمالة وهران، بالديار اجلزائرية. قبيلة عربية تعرف بأوالد خالد

  خالد

ويعد فخذاً واحداً مع بيت . يم يف عتبة قرب العزيزية، من جهة بغدادتق. فخذ يعرف ببيت خالد، من دوار، من الصلتة، من مشر طوقة
   .زريف

  خالد

   ."الظفري"فخذ من البطون، من الضفري 

  خالد

يقيظ أكثرهم يف شرقي حمافظة محص، وبعضهم يف شرقي حمافظة محاة، ومشايل سليمية، وينجعون يف . من أغىن عشائر الشام، وأشهرها
   .ري احلماد حول جبل التنف، وجبل عرتة، وخربة الصلوبية، وخربة مرفيةالشتاء أحناء تدمر، وبرا

جبل الشومرية، فعني مران، فاحلجاز، فعني البيضاء، فالعليانية، : وال يظعنون إال بعد هطول األمطار املومسية يف تشرين الثاين، ومسلك جنعتهم
كدمي، والطيبة، وإذا عادوا من جنعتهم يف أواخر الربيع يتركون ماشيتهم، يف فالتنف، ومنهم من يقيظ يف براري الشامية، يف أحناء السخنة، و

  .احلقول احملصورة، يبدأون ببيع منتوج غنمهم من الصوف، والسمن، واخلراف، يف أسواق محص، ومحاة، اليت هلم فيها صالت طيبة

أفخاذهم متعددة، ومتوزعة جداً، أوهلا فرقة الزمول،  تنجع احلماد يف كل عام، وفرقهم، و900 بيت، منها 1500وتعد عشرية بين خالد 
ومثة فرق أصغر منها، كالبياطرة، والبطة، واجلبور، والنهود، والشمور، والشقرة، وهؤالء ينتمون إىل بين حسن يف شرقي األردن، وفرقة 

  .، وهلا عدة أفخاذ أيضا300ًالرطوب اليت تعد زهاء 

 األصلية، كالزعريات الضاربني يف قضاء مصياف، من حمافظة الالذقية، وكفرق اخلالديني ومن بين خالد فرق، قد بعدت عن العشرية
  .القاطنني، منذ أمد بعيد يف جبل شحشبو غريب قضاء املعرة، وقد انقلبوا فالحني

العرار، : اخلالديني فرقفرق التويين، والشقرة، والبلوة، واملضحي، والرفيعي، والصواجبة، والفيايف، ويف جنويب املعرة من : ومن هؤالء
والقيسي، والنبيط، واألبو غائب، ويف جبل األحص يف قضاء جبل مسعان، فرقة الصيالة، ويف ناحية جب اجلراح شرقي محص، فرقة البوادي، 

يأتون للتقيظ اجلبور، والصبيحات، والنهود، وديارهم ناحية الرمثا من قضاء عجلون يف شرقي األردن، و: من الرطوب، ومن أفخاذ بين خالد
  .يف وادي الريموك

وبنو خالد عامة، عشرية وديعة، معروفة حببها للهدوء، والسلم، وإطاعة أوامر احلكومة، ولكنها لتفرق كلمتها ولوفرة غناها من الغنم واإلبل، 
 الصلح بينها وبينهم، ظلت عرضة خالل سنني عديدة هلجمات أخصامها، من عرتة، ومن املوايل، ومن النعيم، ومن التركي، إىل أن مت
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  .فخلدت للراحة

  . مشاة500 هجان، و400 خيال، و4000وباستطاعتها أن حتشد للحرب 

  خالد

ويرتل معظمها عادة، . متلك عدداً كبرياً من اإلبل، وال ترحل إىل الشرق أبعد من اخلط احلديدي احلجازي. إحدى قبائل بادية شرقي األردن
   :ون إىل ثالثة بطقسموتن. حول الرمثا

   .اجلبور، الصبحيات، والنهود

  الخالد

   .فرقة من النبيط، من اجلبور، من بين خالد ببادية شرقي األردن

  الخالد

   .منازهلم بني العال، وخيرب. بطن من ولد علي، من عرتة احلجاز

  خالد

   .ينقسم إىل فخذي آل راشد، وآل عطاف. بطن من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن

  الخالد

   .يقيم يف املسلمية. من خالدبطن 

  الخالد

   .فرع من حرب، من عشائر دوما أحد أقضية حمافظة دمشق

  خالد

تقع منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، . من أقدم القبائل العربية املعروفة
اً ال يستهان به من هذه القبيلة، قد حتضر منذ زمن طويل، واستقر يف أحناء عديدة من سمقوتتوغل حىت منطقة الصمان يف الغرب، وإن 

   :وفيها األفخاذ اآلتية. القصيم

   .العماير، الصبيح، بنو فهد، املقدام، احملاشر، اجلبور، واحلميد

    

  خالد
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 بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة فخذ من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن
   .بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  خالد

   .كانت منازهلم البلقاء. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية

  خالد

   .مكانت مساكنهم برية احلجاز، وقد عد احلمداين هذا البطن من أحالف آل فضل عرب الشا. بطن من غزية، من طيء، من القحطانية

  خالد بن جعفر

  بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية،

   :وهم 

بنو خالد بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن 
   .مر يف ذلك اليوم، بعد مقتلة عظيمةمن أيامهم يوم الفتاة، فيه أغارت بنو عامر على بين خالد بن جعفر، فازم بنو عا. عيالن

  خالد بن ربيعة

  بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

بنو خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
   .خصفة بن قيس بن عيالن

  خالد بن زيد

   . من القحطانية، وهم بنو خالد بن زيد بن جشم بن حاشدبطن من مهدان،

  خالد بن ضمرة

   .فخذ من مياهه ذو خيماء

  خالد بن نضلة

   .من مياههم البثنة. بطن

  خالد بن وبر
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  بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

 بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن بنو خالد بن وبر بن األضبط بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن
   .عيالن

  خالد بن الوليد

   :قال احلمداين.  رهط خالد بن الوليد حبمص إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةوهمبطن من بين خمزوم، من قريش، من العدنانية، 

   :قال. ه، وأم من ذوي قرابته، من بين خمزوموقد أمجع أهل العلم بالنسب، على انقراض عقب.  يدعون النسب إىل خالد رضي اهللا عنهوهم

   .وقد ذكرهم احلمداين أم من أحالف آل فضل عرب الشام. وكفاهم ذلك فخراً أن يكونوا من قريش

  خالد بن يزيد

  بطن من بين أمية، من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

داين أن منهم أقواماً بناحية تندة، وما حوهلا من بالد األمشونيني، من ذكر احلم. بنو خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية
   .الديار املصرية

  خالفة

   .بطن من جزيلة، من خلثم، من القحطانية

  الخامعة

   .تقيم يف وادي دوعن جنويب شبام. من قبائل حضرموت

  الخان

   .فخذ من آل عكاب، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية

  الخان

   . من اهليتاويني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائيةفخذ

  خباري

   .بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية
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  الخباير

  بطن من الكالع، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانت مساكنهم يف جيزة مصر. بنو خباير بن سواد بن عمرو الكالع بن شرحبيل

  خبذع بن مالك

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو خبذع بن مالك بن ذي بارق وامسه جعونة بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خريان بن نوف بن مهدان

  الخبراء

   .من أفخاذ املناصري، أشهر قبائل العرب يف السودان املصري على النيل الكبري

  خبش بن ذبيان

  بطن من ذومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .ن ذبيان بن مالك بن صعب بن دومان بن بكيلبنو خبش ب

  .ينسب إليهم وادي خبش

  الخبينان

   .بطن من خثعم، من القحطانية

  الختاتنة

   .عشرية من الرماضنة، من الربارشة إحدى عشائر الكرك

  ختارش

   .قبيلة كانت تتبع قضاء حمايل يف العهد العثماين األخري

  الختارشة
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   .عمارات، من بشر بن عرتةفخذ من احلبالن، من اجلبل، ال

  الختالين

   .من عشائر الغوايل

  الختالين

كان يطلق على هذه العشرية قدمياً السناجرة، ويدعون أم .  نسمة تقريبا150ًتعد . من عشائر منطقة البلقاء، من اجلرومية، من قبيلة عباد
   .ة تقريباً، ونزل يف العرضة بالغور سن463فرع من قبائل الرشيد بنجد، قدم جدهم ضغيم إىل شرقي األردن منذ 

  الختام

   .فرقة من الكواكبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  الختيت

   .بطن من السكوك

  الختين

   .بطن من آل عكاب، من عبدة من مشر القحطانية

  خثعم

   :من أقسامها. ن يف اجلنوب والشرقأا، بني منازل مشران يف الشمال والرب وبلقر-قبيلة تقع ديارها على طريق الطايف

   .آل مرة، السره دان، املزارقة، والسلمان

    

  خثعم بن أنمار

   :منازهلم. قبيلة من القحطانية، تنتسب إىل خثعم بن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن

   :ت منازهلم جببال السراة وما واالها، جبل يقال لهكان

   : لهيقال وجبل شي،

بارق، وجبال معهما، حىت مرت م األزد يف مسريها من أرض سبأ، وتفرقها يف البالد، فقاتلوهم فأنزلوهم من جباهلم، وأجلوهم، عن 
   .منازهلم، ونزلتها أزد شنؤة، غامد، وبارق، ودوس، وتلك القبائل من األزد، فظهر اإلسالم، وهم أهلها، وسكاا
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 بيشة، وتربة، وظهر تبالة على حمجبة اليمن، من مكة إليها، وما صاقب تلك البالد، وما واالها، فانتشروا فيها إىل أن ونزلت خثعم ما بني
أظهر اهللا اإلسالم، وأهله، فتيامنت، وخثعم، فانتسبوا إىل أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك زيد بن كهالن بن سبأ، 

  . ولسنا إىل معد بن عدنانحنن أوالد قحطان،: وقالوا

  تاريخهم

  من أيام خثعم

ويوم فيف . كانت به وقعة بني خثعم، وبين عامر، فكانت لبين عامر" هو جبل"ويوم القرن . يوم عاقل، كان بني بين خثعم، وبين حنظلة
   .الريح، وهو مكان بالدعناء بأعايل جند، كان به حرب بني خثعم وبين عامر

اليمن، وغزت قبيلة ثقيف بالطائف، فخرج إليهم غيالن بن سلمة يف ثقيف، فقاتلهم قتاالً شديداً، فهزمهم وقتل ومجعت خثعم مجوعاً من 
  .منهم مقتلة عظيمة، وأسر عدة منهم، مث من عليهم، وقال شعراً

  .ومجع حاجز ناساً، من فهم، وعدوان فدهلم على خثعم، فأصابوا منهم غرة، وغنموا ما شاءوا

ي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سري قطبة بن عامر بن حديدة، إىل تبالة، ليغري على خثعم، يف صفر سنة تسع، وبعث معه ويف كتب املغاز
عشرين رجالً وأمره أن يشن الغارة عليهم، فاقتتلوا قتاالً شديداً، حىت كثرت اجلرحى يف الفريقني مجيعاً، وقتل قطبة من قتل وساقوا النعم 

  . املدينةوالشاء، والنساء إىل

  . هجرية فتجمعت يف شنوءة مع األزد وجبيلة وعليهم محيصة بن النعمان11وقد ارتدت خثعم سنة 

  .فرقة حاربت مع علي بن أيب طالب، وفرقة حاربت مع معاوية بن أيب سفيان:  هجرية إىل فرقتني37وانقسمت خثعم سنة 

  عبادتهم

   .عى كعبة اليمانية، وكان فيهم صنم يدعى اخللصة، فهدمكانت خثعم تعظم ذا اخللصة، وهو بيت خلثعم، كان يد

  خثعمة بن يشكر

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .خثعمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دعمان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  خدارة

   .بطن من اخلزرج، من القحطانية

  شخدا

   .بطن من السكاسك بن اشرس بن ثور بن كندي، من زيد بن كهالن، من القحطانية
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  خدان

   .بطن من األزد، من القحطانية

  خدان

   .بطن من متيم، من العدنانية

  الخدران

   .بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة من العمارات، من بشر، من عرتة

  خدرة بن عوف

  القحطانية،بطن من اخلزرج، من األزد، من 

   :وهم 

   .بنو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء

  الخدعة

   .قبيلة من متيم، من العدنانية، واخلدعة هو ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم

  خدورة

   .فخذ من ولد سليمان إحدى عشائر الشام

  الخديج

   . سعد، اليت متتد ديارها من الطائف، إىل جهة اجلنوب الشرقيفخذ من البطنني، من قبيلة بين

  خديج بن رافع

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو خديج بن رافع بن عدي بن جشم بن مالك بن األوس

  خذام
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   .بطن من حمارب

  خراب

   .ينتسب إىل عبد اهللا بن حسن بن احلسن. بطن كان بوادي ينبع

  الخراب

  .  خيمة40يعد . أحد اقضية حلب بابيقيم بال.  زيدفخذ من بين

  الخرابشة

   .عشرية تقيم بناحية جبل عجلون، هلا أقارب أيضاً، يتبعون الفواعري، والقطيشات، ويقدر عددهم مبائة نسمة

  الخراج

   : بطون كثرية، منهموهم. بطن من ذوي عبيد اهللا، من عرب املعقل بإفريقية الشمالية

ن بن خراج، والنسل من غاسك بن خراج، واملطارفة من مطرف بن خراج، واملهايا من عثمان بن خراج ينسبون تارة إىل اجلعاونة من جعوا
   .املهايا بن عياض، وتارة إىل مهايا بن مطرف

  الخراج

د اخلراج من جانب بطن من الضحاك وعياد، من اثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، بإفريقية الشمالية، كانت رياستهم ألوال
   .الغرب، أوالد صخر، وأوالد رمحة، من بطون عياض، وهم جماورون لبين يزيد بن زغبة يف آخر األثابج، من اهلالليني

    

  الخراج

   .ومن هذا البطن قسم يقيم يف جرابلس أحد أقضية حلب. بطن من بين سعيد القاطنني شرقي وغريب الباب، من أقضية حلب

  الخراربة

يدعى جد هذه الفرقة أبا خروب، من عشرية العفاشات، من . عشرية الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءفرقة من 
   .ومنازهلا بعرية وبرقة.  نسمة تقريبا70ًتعد . العجارمة

  خرازة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  234  

 25يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل مسافة فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها، بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني، والدريب 

   .ميالً يف الداخل حىت سلسلة اهلضبات الساحلية

  خراش

منهم أوالد مسعود بن مظفر بن حممد الكامل بن . بطن عظيم من حصني بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية بأفريقية الشمالية
بكر بن زمام بن مسعود، وأوالد فرج بن مظفر، يف بين خليفة بن عثمان بن كانت رياستهم، يف ولد رحاب بن عيسى بن أيب . خراش

   .موسى بن فرج، وأوالد طريف بن معبد بن خراش، ويعرفون باملعابدة، يف أوالد عريف

  .بطن من بين متيم، من العدنانية: خراشة

  خرافة

   .بطن من بلي بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، من القحطانية

  الخرتة

   .، من ثقيف"غري األشراف"ن قريش عشرية م

  .بنو خرجة بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: خرجة بن أسلم

  الخرزجية

   .فخذ من عشرية اخلياطية القدمية مبحافظة العلويني بالشام

  الخرسان

   . من أحالف آل مرة من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلةعدهم احلمداين يف عرب برية احلجاز،. بطن من العرب

  الخرشة

   :يقال. من بدو الكرك

   : فرق ستوهمأن قسماً منهم من العمرو، والقسم اآلخر من فلسطني، 

   .العناتري، السلمان، اجليالت، الشماعني، املراجني، والسخان

  الخرصان

 تقيم يف جبل عمور، الواقع مشايل تدمر، ويف املنطقة الواقعة يف الشمال الغريب من فخذ من العمور إحدى القبائل النصف املتحضرة، اليت
   .سخنة
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  الخرصة

بطن من بين يزيد الذين كانوا مشاركني ألوالد أمحد بن ذباب، من سليم بن منصور، يف مواطنهم الواقعة غريب قابس وطرابلس بإفريقية 
   .الشمالية

  الخرصة

   :تنقسم قسمني.  أقرب عشائر مشر إىل اجلرباء، وأشدها تعلقاً م، وتعضيداً هلموهيقبيلة كبرية طائية األصل، 

   :همفرققسم منهم اآلن يف العراق، وقسم يف بالد الشام، و

فخاذ الغشم، اهلضبة، الربيج، البهمان، الصبحة، العليان، واحلصنة، وهناك من جيعل فرقة العامة من اخلرصة، وتتفرع هذه الفرق إىل بطون وأ
   .كثرية

  الخرصة

تقيظ يف فصل الصيف يف اجلزيرة، على طول ر البليخ، حىت تل .  بيت1500تعد . عشرية من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة
   .أبيض، وعلى طول الفرات، من الرقة، وما بعد، ومل يسمع هلم قط بعبور الفرات إىل غربيه

ول جبل البشري، ويبلغون القعرة، ووادي املياه، ويدخلون احلدود العراقية، ويقضون بضعة أشهر أما يف الشتاء فينجعون براري الشامية، ح
وتنقسم . فيها، جيهزون الغزوات على عشائر دمشق، وخاصة على الروالة، ويف سين اجلدب رمبا أوغلوا يف غزوام، وبلغوا احلدود العراقية

  .ة أعراب ولد سليماناخلرصة إىل ضنا خريص وضنا كحيل، ويلتحق باخلرص

  .واخلرصة كأقارم الولد، ذوو شهرة طائلة يف احلرب والضرب

  الخرفان

   .بطن من نعيم حلب، من احملمدية، من النعيم

  الخرمان

   .فخذ ينتسب إىل الكسادي، وآل علي، من ناخب، من يافع إحدى قبائل النواحي التسع احملمية

  خروص

   .من القحطانيةقبيلة من زهران بن كعب، من األزد، 

  خروف

   .فرع من علي األبيض، من أوالد علي، من عقار، من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية
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  خريب

   .قبيلة كانت تتبع قضاء حمايل يف العهد التركي األخري

  الخريبات

   .فرقة من األزايدة القرينيني، إحدى عشائر البلقاء

  الخرير

   .بطن من العرب

  الخريسات

   :شخص يقال لهعشرية ومؤسس هذه ال. عشائر الصلتمن 

مصلح أبو خريس، قدم من احلجاز، هو وأخوه، ونزال يف وادي خريس بعمان، ولذا مسي أعقاما باخلريسات، مث نزح مصلح إىل الصلت، 
ومبنطقة عجلون طائفة  نسمة، 250وخرج أخوه إىل إربد، حيث يعرف أعقابه باخلريسات أيضاً، ويقدر عدد نفوس خريسات الصلت ب 

   .من اخلريسات

  .إا من بقايا الصليبيني ويقطنون يف قرية كثربة: فريق من قبيلة الربارشة اليت يقال: اخلريسات

    

  الخريشة

   : إىل تسعة أفخاذقسمبطن كبري من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل شرقي األردن، ين

   .، القدور، العيطة، الثمد، واحلنيفالقضاة، احلامد، الصاحل، السليمان، الكليب

  خريص

   .يتفرع إىل احليدة، مزرع، عربان، واملكاثرة. بطن من اخلرصة، من الفدعان، من عبيد، من عرتة

  حريض

   .فخذ من األحالف، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية

  خريف

   .بطن يعرف ببو خريف، من املعني، من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة
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  فخري

   .بطن من هريار، من الغرير، من مشر طوقة

  خريق

   .عشرية تعرف بآل أم خريق، من قبيلة املنجحة اليت على سواحل البحر بني الربك، والشقيق

  خريم

   .بطن من معاوية بن قشري

  الخزار

   .بطن من بين تغلب، من بين زهري

  خزاعة

  قبيلة من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .، وهو حلي بن حارثة بن عمرو مزيقياءبنو عمرو بن ربيعة

  مننازلهم

   :وا بأحناء مكة يف مر الظهران، وما يليه من جباهلمكان

   :ومن مياههم. األبواء، وهو جبل شامخ، مرتفع، ليس عليه شيء من النبات، غري احلزم، والبشام

   .بيضان، الوتري، واملريسيع، والغرابات

  بطونهم

  فيهم بطون كثيرة، منهم

   . املصطلق بن سعد بن عمرو بن حلي، بنو كعب بن عمرو، بنو عدي بن عمرو، بنو مليح بن عمرو، وبنو عوف بن عمروبنو

قبل قريش، يف بين كعب بن عمرو بن حلي، فرغبت قيس بن عيالن يف البيت، وطمعوا أن يرتعوه " الكعبة"كانت هلم والية البيت : تارخيهم
عرب، ورأسوا عليهم عامر بن الظرب العدواين، فساروا إىل مكة يف مجع، فخرجت إليهم خزاعة، فاقتتلوا، منهم، فساروا، ومعهم قبائل من ال

  .وهزمت قيس

وكان بني بين كنانة وخزاعة، حلف على التناصر، والتعاضد، على سائر الناس، فاقتتلت خزاعة، وبنو أسد، فاعتلتها بنو أسد، فاستعانت 
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  . قرابة بين أسد، فخذل كنانة عن نصرة خزاعةخزاعة ببين كنانة، فذكر الشداخ

الوترية، فاقتتلوا، وقد أعانت قريش بين بكر على : وأن بين بكر بن عبد مناة، عدت على خزاعة، وهم على ماء هلم، بأسفل مكة، يقال له
وحاربت خزاعة .  هجرية8 خزاعة، مث دخلت بنو بكر يف عهد قريش ودخلت خزاعة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك سنة

  . هجرية37مع علي بن أيب طالب سنة 

  معارفهم

   .كانوا حييطون بعلم العرب العاربة، والفراعني العتاهية، وأخبار أهل الكتاب، وكانوا يدخلون البالد للتجارة، فيعرفون أخبار الناس

  عبادتهم

   .واملدينةكانوا يعظمون مناة، وهو اسم صنم، كان هلذيل، وخزاعة، بني مكة، 

يقيمون يف وادي فاطمة، واخلبيث بالقرب من القنفذة، والرواك، الواقعة إىل الشرق اجلنويب، . إم من بقايا خزاعة األقدمني: يقال: خزاعة
  .من حبرة، والصيم

  خزاعة بن سعد

  بطن من هذيل، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو خزاعة بن سعد بن ذهيل

. إن أصلها من خزاعة، وجدها علي بن دعبل بن علي: يقال. يوانية، ذات شرف، ورئاسة، من أقدم األزمنةمن عشائر لواء الد: اخلزاعل

رحلت هذه العشرية إىل الشام من اليمن، ومنها إىل العراق، وهي أول . ينتهي نسبه إىل سليمان بن صرد اخلزاعي أحد أشراف الكوفة القدمية
ويف الشام، واليمن، وإيران، قسم كبري من . ألجدادها" مضيفاً"ن الديوانية نفسها كانت ديواناً إ: ويقال. العشائر اليت سكنت الديوانية

  .اخلزاعل اليوم

  .وأهم املراكز اليت يسكنها اخلزاعل، هور ابن جنم، وهور الورجيي، ومشال الغماس

، فال يزوجون بنام إىل من خزعلي، "السيد"غري العلوي ويشتغل أفراد هذه العشرية بالزراعة ورعي وتربية اإلبل، ويترفع أفرادها من مصاهر 
وقد انتشر وتكاثر اخلزاعل يف الفرات، بعد أن عينت احلكومة العثمانية جدهم حسن . أو علي، حىت ولو خطب أحقر بنام، أعظم الرؤساء

  .وقد عرفوا بالشجاعة والبسالة.  نسمة5000باشا والياً على بغداد، ويقدر نفوسهم اليوم ب 

  الخزاعلة

كانت مساكنهم الغربية من الديار املصري، وكانت فيهم اإلمرة، يف أوالد يوسف، ومساكنهم . بطن من سنبس، من طيء، من القحطانية
   .مدينة سخا

  الخزاعلة
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   :يقال. من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حلب

 العراقية يف لواء الديوانية على الفرات، وخزاعلة الغاب متفرقون يف منطقة إن أصلها من العراق، فإذا صح ذلك تكون من قبيلة اخلزاعلة
   .الغاب، وعلى ضفاف بطائحه، ومستنقعاته، ورمبا بلغوا مخسني بيتاً، وأكثرهم يف قرية احلويز التابعة لقضاء املعرة

    

  الخزاعلة

   :يقال. من حزب بين هليل من قبيلة بين حسن اليت مناهلا حول جرشعشرية 

إن جدهم نصري من قبيلة اخلزاعلة بالعراق، قد نزح وأخوه رويس إىل منطقة عجلون، فتناسل من نصري عشرية اخلزاعلة هذه، ومن رويس 
   : اآلتيةفرقوينقسمون إىل ال. ومنازهلم يف اجلرية، ورحاب. عشرية الروسان بقرييت مسا وأم قيس

   : هلميقالالنصايرة، النوحة، والسليمان، وينضم إليهم فريق 

   .الكفريي، وأصلهم من قرية خرتيرة، من أعمال الكرك

  .بطن يقيم بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، ولعلهم فرع من عشرية خزاعلة بين حسن بناحية املعراض: اخلزاعلة

  الخزاعلة

   . عشرية خزاعلة بين حسنويطلق عليهم هذا االسم ألن جدهم تزوج فتاة من. بطن من املخادمة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون

  الخزام

   .بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  خزام

   .منازهلا بنواحي دمشق مع بين خالد. من عشائر دمشق

  خزام

   .من قبائل العرب يف دار فور بالسودان املصري

  خزام

   .وقةبطن يعرف ببو خزام، من شويفي، من الغرير، من مشر ط

  الخزان

   .فخذ من الفريج، من الروالة بسورية
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  الخزرج

   .بطن من بين النبيت، من األوس، من األزد، من القحطانية

  الخزرج بن حارثة

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

 القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بنو اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ
   .بن مازن بن األزد

. بعاث، وهو موضع على ليلتني من املدينة، ففيه كانت الوقيعة: كانوا يقطنون املدينة مع األوس، وقد نشبت بينهما حروب طويلة أشهرها

  .ويوم الدرك كان بينهما أيضاً

دت بأحالفها، ورأسوا عليهم أبا قيس بن األسلت يومئذ، فسار م حىت كان واقتتلت األوس واخلزرج قتاالً شديداً، فجمعت األوس، وحش
وبلغ ذلك اخلزرج، فخرجوا يومئذ، وعليهم سعد بن عبادة، فاقتتلوا قتاالً شديداً، وقتلت بينهم قتلى كثرية، وكان الطول . قريباً من مزاحم

  .يومئذ لألوس

  . مناة، حلقوا رؤوسهم عنده، وأقاموا عنده ال يرون حلجهم متاماً، إال بذلكوكان حيجون، ويقفون مع الناس، فإذا انفردوا، أتوا

  الخزرج بن زيد الالت

  بطن من كلب، من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو اخلزرج بن زيد الالت بن رفيد بن ثور كلب

  الخزون

   . بادية شرقي األردنبطن من العثمان، من العامر، من الغفل، من العلوقة، من بين صخر إحدى قبائل

  الخزيمات

   .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية جبل عجلون

  الخزيمات

   .فرقة من املشارقة بإحدى عشائر حمافظة محاة

  خزيمة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  241  

   .قبيلة من بين عدي، من العدنانية

  خزيمة بن لؤي

  بطن من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

ويعرفون بأمهم عائدة بنت اخلمس بن قحافة . ن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركةبنو خزمية بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ب
   : أربعة نفروهماخلثعمي، 

   .كنانة بن خزمية، أسد بن خزمية، أسدة بن خزمية، واهلون بن خزمية

  خسرج

   :املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية وينقسم إىل األفخاذ اآلتيةعشرية بطن من 

   .، الدوالب، الصفريات، آل عفر، وآل خضرالرحاحلة

  الخشاب

   .بطون من متيم

  الخشاشنة

   .بطن بناحية الكورة مبنطقة عجلون، قدموا إليها من قرية حرباص، قبلمائة عام تقريباً

  الخشان بن عمرو

  طن من مذحج،

   :وهم 

   .بنو خشان بن عمرو بن صداء

  خشرم

   :من بين عبس، من العدنانية، من مياههمبطن 

   .املقنعة

  خشف

   .بطن من الزكيطات
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  الخشنة

   .بطن من يزيد بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية، كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية

  الخشوش

   .فرقة من الدياب إحدى قبائل الزوية املتحضرة

  الخشيبة

   . واحلجرةفخذ من اجلواسم، من الصمدة، من عشيةر الظفري اليت تنتقل يف منطقة الدبدبة

  خشين بن عمرو

  بطن من عمرو ابن الغوث، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو خشني بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن

  .ن بن احلايف بن قضاعةبو خشني بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرا: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: خشني بن النمر

  الخشينية

   .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بناحية جبل عجلون

  الخصاصة

   .حي من األزد، من القحطانية

  الخصافين

   .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف

    

  الخصاونة

قدموا من احلجاز، وسكنوا أوالً يف . قتقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، تنتسب إىل حممد أيب الفيض، من أعقاب جعفر الصادعشرية 
الكرك، مث رحلوا إىل قرية دير غسان بفلسطني، وبعد زمن عاد قسم منهم إىل قرية كثربة جبوار الكرك، ومسوا بالغساونة نسبة إىل دير 

 بيت جربيل بفلسطني، ويقال وخرج منهم فرع إىل. غسان، وبتوايل األيام حرفت الغساونة إىل اخلصاونة، وهو امسهم الذي يعرفون به اليوم
   :هلم فيها اآلن
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   .دار العزة، وال يزال يسكن يف الشيخ مسكن، من أعمال حوران بسورية، فسم من اخلصاونة

  خصب

   :قال احلمداين. بطن من بين صخر عرب الكرك، من جذام

   .وهم أشتات مبصر والشام

  الخصبة

   .فرقة من العطاعطة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

  خصفة بن قيس

   :يتفرع منه فرعان عظيمان. بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية

   .بنو سليم بن منصور وهوازن ن منصور، ويلحق ذين الفرعني بنو مازن بن منصور، وعددهم قليل، ويلحق م بنو حمارب بن خصفة

  الخصيالت

   :رعنيوتتفرع إىل ف. من نفس الصليب يرجع نسبها إىل العجمانعشرية 

   .املزايدة، والسليمان

  الخصيالت

   :قسمنيتنقسم إىل . من عشائر بادية شرقي األردن

   .الغرير، واهلمالن

  خصيلة

   .بطني

  خضارة بن ثروان

   .بطن من سفيان بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم اخلضرات

  الخضر

   .منهم رعاة ملواشي تدمر، وسخنة. مورفخذ من أيب حربة، من الغ



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  244  

  خضر

   .بطن من خسرج، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية

  الخضر

   .فرع من البنوة، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة

  الخضر

   .فرع من السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  الخضر بن طريف

   من العدنانية،بطن من قيس بن عيالن،

   :وهم 

   .بنو مالك بن طريف، من خلف بن حمارب بن خصفة بن قيس بن عيالن، واخلضر لقب مالك

  خضر بن عامر

   .بطن من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية

  الخضران

   .فخذ من بين عمر املقيمني يف العارض بالديار النجدية

  رةالخض

   .فرع من بين عمر، من سفيان، من ثقيف

  خضرة

   .من القبائل الرحل، من بين شعبة املقيمني حول أتود، إىل مرتقى وادي ضلع

  الخضرة

   .عشرية من الزوايدة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  الخضعان
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   .بطن من الفرجة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  خضم

  ن متيم،بطن م

   :وهم 

   .بنو عمرو بن العفري بن متيم

  الخضور

   .فخذ من آل سعيد، من البطون، من الظفري

  الخضور

   .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء

  خضير

لقبائل العربية، اسم يطلق يف جند على عدد كبري من القبائل التابعة للعرب من املوايل، الذين ال يستطيعون رد أصوهلم إىل أنساب معروفة بني ا
   .وهم منتشرون يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جب مشر، وقلما توجد مقاطعة ال يكون فيها من بين خضري أناس

جاه ومع أن أصل هذه القبيلة غري متصل بإحدى القبائل املعروفة يف جند، فإن كثريين من بين خضري، قد أصبحوا أصحاب مقامات عالية و
  .عظيم، ومنهم أفراد اشتهروا يف التجارة والغىن

هدهود، محادات، حمارب، مرشود، ربيعة، جدعة، مزيعل، مجيعة، عتيق، نفاقة، آل زيد، آل نفيسة، وآل : ولبين خضري فروع كثرية، منها
  .معشوق

  الخضير

   .فخذ من التكارتة الذين يلتحقون بزوبع إحدى قبائل مشر الطائية

  الخضير

   .ن السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةفرع م

  خضير

   .فخذ من الزكيطات، يعرف ببيت خضري

  الخضير
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   .ينقسم إىل عشرييت الغفول، والقنوة. قسم من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردن

  خضير

   .فخذ يعرف بأيب خضري، من األيب صلييب، من احلديديني بسورية

  لخضيرا

   . خيمة20فرع من احلسن إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز يعد 

  الخط

بطن من بين شهر التهمة، من قبيلة بين شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق حىت 
   .وادي شهران

  خطاب

   .بطن من متيم، من العدنانية

    

  خطاب

منازهلم على اجلغجغ، يف مشايل مناطق اجلبور، حيث .  يعرف ببو خطاب، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ
   :جياورن عشرية طيء، وال يفترون عن خماصمتها، ويتألفون من فرقيت

   .رباشالعامر، والربي، وتلتحق م فرق البو عمرية، البو سالمة، القضاة، احلليبيون، والبو 

  الخطاب

   .فخذ من األيوبنا مبنبج أحد اقضية حلب

  الخطاب

   .بطن من الوراشدة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء

  الخطاب

   .يقيمون جنويب قضاء عني العرب. فخذ من العمريات
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  خطاب

   .من عشائر معان احلجازية تعرف بعيال أم خطاب

  الخطاب

   .ان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومانن بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من بين خراش بن عقبة، من ضيف بن سفي

  الخطاطبة

   :ويقال. تقيم بناحية جبل عجلونعشرية 

إم من احلجاز، وإم من أبناء عمر بن اخلطاب، وليس لديهم وثائق تثبت هذا النسب، بيد أن الثابت أم كانوا زعماء هذه الناحية، قبل 
ت، وكانت مساكنهم يف خربة الوهادنة، ومنها خرج قسم منهم إىل قرية كفرجنة، ولعل اخلطاطبة الذين يف قرية جديتا بناحية الكورة الفرحيا

   .فرع منهم

  الخطاطبة

ة كفرجنة  سنة تقريباً من مادبا، واستوطن قري213عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، تقيم بقرية جديتا، ويقال إن جدها حممد هاجر منذ 
من أعمال ناحية عجلون، حيث فتح مدرسة، ويدعو القرويون املتعلم، ولو قليالً خطيباً، وهلذا أطلق على بنيه اسم اخلطاطبة، ويغلب على 

   .الظن أم أقارب حلمولة اخلطاطبة يف قرية خربة الوهادنة من أعمال ناحية عجلون

  حظامة

   .حي من األزد، من القحطانية

  الخطبا

   . سنة تقريبا213ًأصلهم من قرية رميون، استوطنوا قرية يبال قبل .  بناحية الكفارات مبنطقة عجلونعشرية

  الخطبا

   .حيتمل أن تكون فرعاً من اخلطاطبة. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  الخطبا

   .فخذ من عشرية الثوابية التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء

  الخطبا
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   .ديابات، من السكاكرة بناحية الرمثا مبنطقة عجلونفرقة من ال

  الخطبا

   .فرقة من القضاة إحدى عشائر الكرك

  الخطبا

   : فريقانوهمعشرية من احمللف، من الغوارنة، 

   .البحاحضة، واحملاسنة

  خطبة

   .فخذ من قحطان عسري

  الخطبة

   . بيتا16ًتعد . من عشائر الكرك

  الخطفى

   .بطن من ماهه زعبل

  خطمة

كانوا يقطنون املدينة، . قبيلة من األوس، من األزد، من القحطانية، تنتسب إىل عبد اهللا بن جشم بن مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء
   .واشتعلت نريان احلرب بينهم وبني بين جحجيب. وكان هلم اطم امسه مريد

  خطيب

   .لكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية بكردستان الوسطى عائلة، وتلتحق مبيل من أعظم قبائل ا150قبيلة عربية تعد 

  .45 بيتاً، وعدد رجاهلا املسلحني 16قبيلة تقطن بالعراق إحدى قرى شرقي األردن، وتعد : اخلطية

  خفاجة

 العشرية على من عشائر لواء احللة، تقطن يف ناحييت الكفل والقاسم، على اجلانب األمين من شط احللة، ويف ر الشاه، ويعيش رجال هذه
   . نسمة7000ويقدر عددها ب . الزراعة
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  حفاجة

   .فرقة من الولدة، تقيم يف أحناء الفرات، ويف قرى شعيب، مسكنة، وحوجية فصيح

  بطن من بين عقيل بن كعب، من قيس بن عيالن، من العدنانية،:خفاجة بن عمرو

   :وهم 

صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
   .قيس بن عيالن

كانوا يقطنون قبل اإلسالم اجلنوب الشرقي من املدينة، وميلكون فيها بعض القرى واملزارع، مث انتشروا فيما بني اجلزيرة والشام، يف عدوة 
  .لكوفة، وكانت منهم طائفة ببالد البحرية من الديار املصريةالفرات، وكان هلم ببادية العراق دولة، وسكنوا بنواحي ا

وكانوا كالرعايا لبين محدان، يؤدون إليهم األتاوات، وينفرون معهم يف احلروب، مث أقاموا يف العراق، وملكوا ضواحيه، وكانت هلم مقامات 
ىل اجلامعني، وهي لنور الدولة دبيس، فنهبها،  هجرية إ417وذكر، وهم أصحاب صولة وكثرة، فسار منيع بن حسان أمري خفاجة سنة 

فسار دبيس يف طلبه إىل الكوفة، ففارقها، وقصد األنبار، وهي لقرواش، كان استعادها، فلما نازهلا منيع قاتله أهله فلم يكن هلم خبفاجة 
  .طاقة، فدخل بنو خفاجة األنبار، وبوها، وأحرقوا أسواقها

    

حي، وأحاط بأعمال بغداد من جهاا، دعاه دبيس صاحب احللة، إىل قتال خفاجة، وقد عاثوا يف بالده، وملا استوىل طغربيك على النوا
فاستنجد به، وسار إليهم، فأجالهم عن اجلامعني، ودخلوا املفازة وأتبعهم فأدركهم خبفان، فأوقع م، وغنم أمواهلم، وأنعامهم، وحاصر 

  .حصن خفان، وفتحه، وخربه

رية قصد بنو خفاجة اجلامعني وأعمال نور الدولة دبيس، وبوا، وفتكوا يف أهل تلك األعمال، وكان نور الدولة شرقي  هج446مث يف سنة 
الفرات، وخفاجة غربيها، فأرسل نور الدولة إىل البساسريي يستنجده، فسار إليه، فلما وصل عرب الفرات من ساعته، وقاتل خفاجة، 

ه، ودخلوا الرب، فلم يتبعهم، وعاد عنهم فرجعوا إىل الفساد، فاستعد لسلوك الرب خلفهم أين قصدوا، وأجالهم عن اجلامعني، فازموا من
  .وعطف حنوهم قاصداً حرم، فدخلوا الرب

 هجرية من بغداد فقدموا الكوفة ورحلوا منها، فخرجت عليهم خفاجة، وقد طمعوا مبوت السلطان، وبعد 485وسار احلجاج سنة 
م، وقتلوا أكثر اجلند الذين معهم، وازم باقيهم، وبوا احلجاج، وقصدوا الكوفة، فدخلوها، وأغاروا عليها، وقتلوا يف العسكر، فأوقعوا 

أهلها، فرماهم الناس بالنشاب، فخرجوا بعد أن بوا وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال والنساء، فوصل اخلرب إىل بغداد، فسريت العساكر 
  . بنو خفاجة، ازموا، فأدركهم العسكر، فقتل منهم خلق كثري، وبت أمواهلم، وضعفت خفاجة بعد هذه الوقعةمنها، فلما مسع م

  خفارة

   .فخذ من بين علني من قبيلة حرب اليت تقيم يف احلجاز بالقرب من املدينة

  خفاف

   :من بين سليم بن منصور من العدنانية، من مياههمبطن 
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   .ةالصعبية، والسودة، واهلدبي

  خفلة

   .بطن من بين جذمية، من جرم طيء، من القحطانية، كانت مساكنهم يف بالد غزة بفلسطني

  خفيف

  بطن من قضاعة،

   :وهم 

   .بنو خفيف بن مسعود بن حارثة بن معقل

  الخالبة

 10س الشرعية، ومؤرخة يف يرفعون نسبهم إىل متيم الداري ويؤيدون ذلك حبجة رمسية، مسجلة يف حمكمة القد. عشرية تقيم مبنطقة عجلون

 هجرية، قدم جدهم حممد بن إبراهيم الداري، من اخلليل، بعد أن سرح من جيش إبراهيم باشا املصري، وسكن يف قرية 1340رجب سنة 
 لعائلة التميمي يف املزار، وبعد أن أقام فيها قرابة ثالثة أعوام رحل إىل قرية املغرب، وال يزال أعقابه يعيشون فيها، ويدعي اخلالبة بقرابتهم

   .نابلس، ولعشرية اايل يف الكرك

  خالفات

   .قبيلة عربية، مركزها ما بني الساحل وفرندة وسعيدة، يف عمالة وهران بالديار اجلزائرية

  الخالقي

   .فخذ من قبيلة املوسطة، من يافع إحدى قبائل النواحي التسع احملية جبنويب شبه جزيرة العرب

  خالوة بن سبيع

   :من أشجع، من العدنانية، وه بطن

   .خالوة بن سبيع بن بكر بن أشجر

بنو خالوة بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن : بطن من جتيب، من كندة، من كهالن، من القحطانية، وهم: اخلالوة بن معاوية
  .جتيب

  خالوي

   .، من مشر طوقةفخذ يعرف ببيت خالوي، من البوكناص، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة
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  الخالوين

   .فخذ من العلقاوين، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص

  الخاليطة

   .عشرية تقيم بناحية السرو مبنطقة عجلون، وهي من قبيلة املقدادية يف بصرى أسكي شام

  الخاليقة

   .فرقة تتبع عشرييت الفواعري، والقطيشات، من عشائر الصلت

  الخلة

  انظر

   .اخللط

  الخلج

   .بطن من عدوان، من قيس بن عيالن، من العدنانية

  خلد

   .عشرية تقيم بلواء السلط

  الخلصة

   .عشرية من الوهوب، من قبيلة حرب اليت تقطن يف جند

  الخلصيون

  كانوا يقيمون مبصر،. بطن من بين حممد، من اجلعافرة

   :وهم 

   .عفرولد عيسى بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن ج

  الخلط

   .كانت مواطنهم باملغرب األقصى، ما بني فاس ومراكش. بطن من العدنانية
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  الخلعاء

  بطن من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو ربيعة ابن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة، مسوا بذلك ألم كانوا ال يعطون أحداً طاعة، فيكونون خالعني كل طاعة

  خلف

   . قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من

  خلف

   .بطن من نزح من البلقاء، ونزل يف رنتيس

  خلف

   .فخذ من العامود، من اخلرصة، من مشر الطائية

  الخلف

   .فخذ من العجاجرة، من الولد، من الفدعان، من عرتة

  خلف

   .فرقة تعرف بأيب خلف، من أيب ليل إحدى عشائر حمافظة دير الزور

    

  خلف الجلو

   .يعرف ببيت خلف اجللو. ن من املعيانبط

  .إم تناسلوا من عبد، من قبيلة عباد البلقاوية: يقال. عائلة من العبيد، من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية: خلف العباد

  الخلفات

   .فقرة من الكاللدة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

  .فرقة من األوضاح، من التومان: اخللوف

  فالخلو
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   .أصلها من قرية كفر جايز. عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون

  الخلوية

   .فخذ من قبيلة الرشايدة اليت تقع يف الدبدبة، وديرة مطري، والعوازم

  .البو عواد، الذهيبات والشاماطة: يطلق هذا االسم على فرق تقيم يف حمافظة محاة، وهي: اخلليف

  الخليف

   .من الصائح، من مشر الطائيةفخذ من احلريرة، من الصبحي، 

  خليف

   .بطن يعرف ببو خليف، من كفيفان، من الغرير، مشر طوقه

  الخليفات

   .فخذ من األشاجعة، من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  الخليفات

   .فرع من البهادلة، من الفواعرة، إحدى عشائر حمافظة محص

  الخليفات

   .اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائيةبطن من السويلم، من قبيلة الشعار 

  الخليفات

   .بطن من العوابسة، من الغوارنة، إحدى عشائر الكرك

  الخليفات

أصلها من قبيلها احلتاحتة اخليمة يف أرض فلسطني، وأول من قدم الصلت منها، هو جدها خليف، وينضم إليها فريق . من عشائر الصلت
   .العناسوة، وأصلهم من سينا

  . فرقة من املراجني، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن:اخلليفات

  .فرقة من النعيمات إحدى العشائر السورية: اخلليفات
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  .بطن من آل هليمص، من الشريفات، من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: اخلليفات

  .بوادي موسىفرقة من الشرور، من اللياثنة : اخلليفات

  الخليفة

   .إحدى الفرق اليت تتألف منها املوايل إحدى عشائر حمافظة محاة

  الخليفة

   .إحدى قبائل ناحية تدمر. فرقة من األيب حربة، من العمور

  الخليفة

   .فرع من احلميان، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة

  خليفة

   .رتاحية من الديار املصريةكانوا يقيمون بالدقهلية وامل. بطن من الضبيبيني

  خليفة

   .منها حكام البحرين. من أكرب وأشرف عشائر البحرين

  الخليفة

   .فرقة من عشرية األيب عساف، اليت منازهلا يف أعلى وادي البليخ بالرقة، من أقضية حمافظة دير الزور

  الخليفة

   :تفرع إىل. ة من الغريرفرق

   .مجعةالطالع، البو محود، البو عبود، والبو 

  الخليفة

   .بطن من الفردة، من حرب بنجد

كانت هلم الرياسة يف أوالد فرج بن . بطن من أوالد فريج بن مظفر، من خراش، من حصني ابن زغبة، من هالل بن عامر: خليفة بن عثمان
  .مظفر

  .ريقية الشمالية، وكانت رياسة النضر فيهمكانوا يقيمون بإف. بطن من النضر، من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: خليفة بن النضر
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  خليل

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من اثبج، من بين هالل بن عامر

  خليل

 صفر سنة 29كانت منهم إمارة الرشيد، يف جبل مشر، واستوىل عليها آل سعود يف . بطن من اجلعفر، من عبدة، من مشر القحطانية
   .ك انتهى حكم آل الرشيدم، وبذل1922هجرية سنة 1341

  خليل

  تتفرع إلى فرعين. من عشائر الكرك، تعرف بعيال خليل

   : هلميقالاألول يسكن مع مجاعة موسى بن ساهر، والثاين يقيم بوادي الكرك، الذي هو على طريق الغور، و

   .15العبيد، يسكنون قرية مسكة، وعدد بيوم 

  خليل

   .عايطة إحدى عشائر الكركبطن من الطالب، من الرشايدة، من امل

  الخليل

   .فخذ من األيب مريح من األيب كمال، بقضاء أيب كمال بدير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية

  الخليالت

   . خيمة40ويعد . فخذ من بين زيد، يقيم يف الباب، وجبل مسعان، من أقضية حمافظة حلب

  الخليوي

   .فرقة من العناترة، من نفس الصليب

  يويةالخل

   .عشرية من قبيلة هتيم اليت تقع ديارها بني مشايل جند، ومشايل احلجاز

  الخماتة

   .بطن من النضر بن عروة بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية
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  الخماتيش

   .فخذ من العجاجرة، من مزيد، من الولد، من الفدعان، من عرتة

  الخماس

يسكنون اليوسفية، ومكيطيمة ويتفرعون إىل الغليني، الفياض، . حق بزوبع، من مشر الطائيةفخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلت
   :الفدعوس

   .العلي، والبالسم

  خماس

   .فخذ يعرف ببيت مخاس، من داور، من الصلتة، من مشر طوقة

    

  الخماس

   .فخذ من السويلم، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  .اخلاشوكة، آل مسلم، وآل هليل: يتفرع إىل. ن من الصديد، من اجلرباءبط: اخلماس

  خماس

   .فخذ من عساجرة، من الشهيالت

  .البادوش، الدغش، احملمد،والدهش: يتفرع إىل. بطن من اهلداب، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع: اخلماس

  .هد التركي األخريكانت تتبع قضاء صبيا بعسري يف الع. قبيلة قطحانية: اخلماسني

  الخماش

   .كانوا يقيمون يف نابلس. فخذ من بين اجلراح

  خماعة بنت جشم

   .بطن من العرب، ينسب إىل مخاعة بنت جشم بن ربيعة بن زيد مناة

  الخماعلة

   .قسم من احلجاج، من املناة، من ولد علي، من مسلم، من عرتة
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  الخماعلة

   .زهلا يف النصف الشمالية، من حرة العويرض، حىت حرة املواهبعشرية من قبيلة بين عطية، اليت تقع منا

  خمامة بن مالك

  بطن من دوس، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مخامة بن مالك بن فهم بن غامن بن دوس

  الخمايسة

   .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون ال يعرف عن أصلها شيء

  . تقطن يف قرى مرو، وصما، وخمربة بناحية الوسطية مبنطقة عجلونفرقة من عشرية الشناق اليت: اخلمايسة

  الخمايسة

   .فرقة من الكاللدة إحدى عشائرة الطفيلة مبنطقة الكرك

  .عشرية من املطارفة، من بين محيدة، من بدو الكرك: اخلمايسة

  الخمجان

   .مية، جنويب الليثفرع من عشرية ذوي حسن اليت متتد ديارها، من مشايل الليث، إىل السكة الشا

  حمر بن دومان

  بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مخر بن دومان بن بكيل

  الخمران

   .42 إىل 41ْ-30َ، وبني درجيت الطول 20ْ-15َ و19ْ-30َقسم متحضر من قبيلة غامد، اليت تقع ديارها بني درجيت العرض 

  .قبيلة: اخلمس

  الخمس

   .، من سفيان، من ثقيفعشرية من آل شريف
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  الخمسان

   .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية

  الخمسان

   .من عبيد، من بشر، من عرتة" األسبعة"فخذ من الكمصة، من البطينات، من السبعة، 

  الخمسي

   .فرع من الكواكبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  خمسين

   .القريبة، من حرضقبيلة تقع ديارها يف اآلكام 

  الخمشة

   .بطن من ولد سليمان، من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة

  الخمصان

   .يقطنون يف ناحية جب اجلراح شرقي محص. بطن من القمصة، من االسبعة، من بشر، من عرتة

  خمل بن شق

   .بطن من كنانة

  .ن واجلوففرع من أجشم، من يام إحدى قبائل جنرا: مخيس

  خميس

عشرية عربية نصف متحضرة، تعرف ببو مخيس، من قبيلة الدليم العراقية، هاجروا إىل الديار الشامية، حوايل أواسط القرن السابع عشر 
   .للميالد

  .وأكثرهم بداة رحالة، وقليلهم يبقى يف املعمورة.  فرس200 بعري، و400 شاة، و3000 بيت، وميلكون 600يعدون حنو 

  .احلسن واحلسني، الراشد، البدر، احلازم، اجلدعان، واحلمرو: ون إىل األفخاذ اآلتيةوينقسم

ويشاركو بعض . وتعد البو مخيس من العشائر الغنامة، ذات النجعة املتوسطة، فهم يقيظون يف أحناذ حبرية اجلبول، دير حافر، الباب، ومنبج
  .نبج، وحلباحلضر يف زراعة بعض األرضني، وسوقهم التجاري الباب، م
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وأما يف الشتاء فينجعون جبل البشري، وسبيلهم إليه، من مسكنة، وعرت، والرصافة، أو يعربون الفرات، من مشس الدين، إىل اجلزيرة، وميرون 
  .من قرب الرقة إىل الشامية، ويبلغون مشال شرقي البشري

  الخميس

   .طقيت الدبدبة، واحلجرةمن عشرية الظفري اليت تنتقل يف من. فخذ من اجلواسم، من الصمدة

  .بطن من السليمان، من اخلصيالت، من نفس الصليب: اخلميس

  .بنو مخيس بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من العدنانية، وهم: مخيس بن أد

  خميس بن ربيعة

   .بطن حاربوا آل الشريد

  خميس بن عامر

   .من مياههم جبار. فخذ

  .عبيد اهللا، فرغ، ويقظان: بطن من زعبة، من خالل بن عامر، من العدنانية يتفرع إىل أفخاذ ثالثة:  عروةمخيس بن

  الخميسات

. من قبيلة بين عطية، اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهب ويقطن بعضهم جبوار الكركعشرية 

   :وينقسمون إىل سبعة أفخاذ

   .، اهللبان، احلمادين، النلهالً، املباركيني، النشرة، واحمليسنينيالضيوفية

  الخنارشة

   .فرع من احلبالن، من اجلبل، من العارات، من عبيد، من عرتة

    

  الخنازرة

   :ئريتألفون من ثالثة عشا. يقال إم فرع من اخلرشان من بين صخر.  غور املزرعة، من الغوارنة إحدى عشائر الكرككانفريق من س

   .اخلنازرة، اجلعارات، والدغيمات

  .من قبائل العريش: اخلناصرة

  خناعة بن سعد
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  بطن من هذيل، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو خناعة بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  الخنافرة

   .ىل املوايلعشرية صغرية، تقيم مبنبج أحد أقضية حلب يف أم العظام، وتنتمي إ

  الخنافرة

   .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية

  الخنافرة

   .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية

  الخنافرة

   .عشرية من املقطة، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم، والقصيم

  الخنافيس

   .كانت مساكنهم احلوف الشرقية بالديار املصرية.  سويد، من جذام، من القحطانيةبطن من بين راشد، من احلمديني، من هلباء

  الخناقون

يطلق هذا االسم على بكر، ورزاح، ومالك، وعدي بنو معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي 
   .بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  نالخنا

   .بطن من الفريج، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  خنجر

   .فرع من البقارة، إحدى قبائل الفرات

  خندف
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  انظر

   .إلياس بن مضر

  الخندع

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  خنس

   .حي

  الخنفة

   .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"لقةالس"بطن من املضيان، من السلكة 

  الخنفور

   .فخذ من الشعيطات، من األيب كمال، بقضاء أيب كمال بدير الزور

  خنيفس

   .بطن من اجلدي، من عبدة، من مشر القحطانية

  الخوابرة

   .بطن من أهل اخلابور، يلحقون بالسعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  الخوابرة

   .إحدى الفرق اليت تتألف منها السماطية، من لواحق املوايل، يف حمافظة محاة، وقد انشقت، واستقلت عن السماطية

  الخوازيق

   .فريق من عشرية العكمة اليت تتبع اجلبور، من الكعابنة من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الخواشمة

   . بيت200تعد . فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم املستقرة
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  الخواطرة

   .يقال إن أصلها من الكرك. فرقة من األزايدة القرنيني إحدى عشائر البلقاء

  الخواطرة

قسم من املوهة، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، 
   .وبين خالد جنوباً

  .بطن من اخلباعرة، الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: اخلواف

  الخوالد

   .بطن يلتحق باهلذيل، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة

بيت وحيد، بيت صلييب، الغشام، البومطري، بيت : وفروعهم. إم من بين خالد، وهم يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: بطن، يقال: اخلوالد
  .لمات، العبابسة، البوحميسن، الرمح، والسحابعبادة، الس

  الخوالدة

   .بطن من الثوابية إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

اخلوالدة أيضاً، منازهلم : فرقة من العطاعطة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك وقد خرج منهم فرع إىل منطقة عجلون، يقال هلم: اخلوالد
  .مع بين حسن جبوار جرش

من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، وأكثرهم يف جهة عبود يف باطن اجلزيرة، وهم : دةاخلوال
  .ينتسبون إىل جهينة

  الخواوير

   .من أشهر قبائل العرب يف صحراء البيوضة بالسودان املصري، جتاور احلسانية، واهلواوير

  الخورة

   .مية، ال يعرف عنها شيءمن عشائر معان الشا

  خوالن

   : مؤلفة من أفخاذ متعددة، منهاوهيويربو عددها على آالف نسمة، . مساكنها غريب مأرب. من قبائل العرب اليمنية احلديثة

   .بنو ظبيان
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  الخوالن

   .بطن من الكومية، من احلريرة، من الصائح، من مشر الطائية

بنو خوالن بن عمرو بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن : نية، وهمبطن من كهالن، من القحطا: خوالن بن عمرو
شرف : بالدهم يف اليمن، وقد افترقوا يف الفتوحات اإلسالمية، فرتل كثري منهم الشام، فمن بالدهم. عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ

 الذي كان عليه مصانع رعني، وبني جند مذحج، الذي عليه ردمان، البياض من جهة صعدة، وقيوان، وخمالف رداع، وهو بني جند ومحري،
  .كنن: العشان، ومن جباهلم: وقرن، والقحمة، من منازهلم

    

وقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد خوالن باليمن سنة عشر، . عميانس كانوا يقسمون له من أنعامهم وحروثهم، ويعوق: ومن أصنامهم
و مؤمنون باهللا مصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط اإلبل، وركبنا حزون األرض، وسهوهلا، واملنة هللا ولرسوله، يا رسول اهللا حن: فقالوا

أما ما ذكرمت من مسريكم إيل، فإن لكم بكل خطوة خطاها بعري أحدكم حسنة، وأما قولكم : وقدمنا زائرين لك، فقال عليه الصالة والسالم
: ما فعل صنم خوالن الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا: دينة كان يف جواري يوم القيامة مث قال صلى اهللا عليه وسلمزائرين لك فإنه من زارين بامل

بدلنا به ما جئت به، إال أن عجوزاً وشيخاً كبرياً يتمسكان به، وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء اهللا تعاىل، مث علمهم عليه الصالة والسالم 
اء بالعهد، وأداء األمانة، وحسن اجلوار، وأن ال يظلموا أحداً، مث ودعوه، وأجازهم، ورجعوا إىل قومهم، ودمهوا فرائض الدين، وأمرهم بالوف

  .الصنم

  خولي

   .بطن من مهدان

  خويتر

، ويف الشتاء عشرية من وبري من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان
   .يتوغلون حىت الزلفى والقصيم، واخلرج

  خويطر

   .بطن من الصيداد، من الصديد، من اجلرباء

  خويلد

   .فخذ يعرف ببيت خويلد، من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة

  خويلد

   .وغريهام يف الفيوم، 1883من قبائل مصر العربية كانت تقيم على عهد احلملة الفرنسية يف بين سويف، ويف سنة 
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  خويلد

   .بطن من بين عامر بن عقيل كانوا ميلكون اجلزء، وهو رمل بني الشحر، ويربين

  خويلفة بن عبد اهللا

  بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   . بن عيالنبنو خويلفة بن عبد اهللا بن احلارث بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس

  الخوين

   .فقرة من البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاة باجلمهورية السورية

  .تنتسب إىل اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن. قبيلة من مهدان، من كهالن، من القحطانية: اخليار بن مالك

  خيارين

   .د قطرعشرية من املخضب، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حى بال

  الخياطين

تتألف من الغسانيني، والتنوخيني، والربامكة، والبانياسيني، وقليل من الفاحتني أي اهلامشيني، واليثربيني . جمموعة من عشائر حمافظة العلويني
   .هجرية616الذين فتحوا البالد العلوية، وتنسب هذا اموعة إىل الشيخ علي اخلياط حوايل سنة 

  الخيان

   .هلميص، من الشريفات، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانيةفخذ من آل 

  خيبر بن أوام

  بطن من مهدان،

   :وهم 

   .بنو خيرب بن أوام بن حجور بن أسلم بن عليان

يت البلدة كانت منازهلم أرض خيرب باحلجاز، وبه مس. بنو خيرب بن مهلهل بن عوض بن عمليق: بطن من العمالقة، وهم: خيرب بن مهلهل
  .املعروفة

  خيبرى
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   .بادوا، إال بقية يسرية يف بين ربيعة بن مالك. بطن من دارم بن مالك، من متيم، من العدنانية

  خيبرى بن أفلت

   .قبيلة من طيء، من القحطانية، تنتسب إىل خيربى بن أفلت بن سلسلة بن غنم بن ثوب

  خيثم بن تدول

  فخذ من طيء، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو خيثم بن تدول بن خبتر بن عتود بن عنيز بن سالمان

  خيثمة بن الحارث

  بطن اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو خيثمة بن احلارث بن اخلزرج

  .فخذ باليمن، تنسب إليه خطة بين خري بالبصرة: خري

بنو أيب اخلري بن املخدر بن وثري بن فهم بن ربيعة بن : ن، من القحطانية، وهمبطن يعرف بآل أيب اخلري، من بكيل، من مهدا: اخلري بن املخدر
  .مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

  خيران بن بكيل

   .بطن من مهدان، من القحطانية

  خيران بن عمرو

   .قبيلة باليمن، تنتسب إىل خريان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس

  خيل

   .ن رمحة، من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطرعشرية م

  خيوان بن زيد

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية، ينسب إليهم خيوان، وهو خمالف باليمن، ومدينة ا

  الخييالت
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   . يقطنون بنجدفخذ من آل دوسر ابن تغلب
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  الدال باب

  الدار بن هانئ

   .بطن من خلم، من القحطانية، وهم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن خلم

    

  دارم بن مالك

  بطن كبري، من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

وينسب إليه خلق كثري من العلماء والشعراء فيهم بيتها وشرفها، وفيهم بطون وعمائر، . بنو دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم
   .والفرسان

  .ومن أمكنتهم البيضة بالصمان. سنام، بني البصرة، واليمامة: من جباهلم

ويوم أوارة، وقد كان لعمرو بن هند، على بين دارم، فغزاهم . يوم رحرحان األول، وقد كان بينهم، وبني عامر بن صعصعة: من أيامهم
  .نهم مائة، فقتل منهم تسعة وتسعني، وأمت املائة برجل من الرباجم ويف رواية أخرى أنه أحرقهمعمرو، وحلف ليقتلن م

أبو : ووقعت وقعة بينهم، وبني بين يربوع يف مكان يدعى القرعاء، بسبب هيج جرى بينهم على املاء، فقتل رجل من بين غذانة، يقال له
  .، فهاجت احلرببدر، وأراد بنو دارم أن يدوا، فلم يقبل بنو يربوع

  .وملك على طوائف من بين دارم، معد يكرب بن احلارث بن عمرو. وحاربت بنو دارم بين شل بن مالك بن حنظلة

  داغر

   .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"الصقور"بطن من احلالل، من الصكور 

  الداغر

   .، يقيمون يف أيب كمال أحد أقضية حمافظة دير الزور"لأيب مجا"فخذمن احملمد احلسون، من احلسون، من األيب كمال 

  دافع بن مالك

   .بطن من مهدان، من القحطانية، وهم بنو دافع بن مالك بن جشم بن حاشد

  .كانوا يقيمون بالكوفة. بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: دأالن بن سابقة

  الداهر
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   .بطن من مهرة، من قضاعة

  نداه

   .حي

  داود

ختيم يف الصيف على مقربة من قرية مواتة، اليت تبعد عن الكرك ثالث ساعات إىل .  دارا80ًتعد . ة من الصرايرة إحدى عشائر الكركفرق
  :وتتفرع إىل. اجلنوب الشرقي، ويف الشتاء تشترك بالسكن مع الطوارنة

   .اليحىي، عيال موسى، وعيال عيسى

  داود

   .يقطنون يف قرية كفر سوم. ية الكفارات مبنطقة عجلونفرع من العبيدات بناح

  الداود

   .فرقة من عشرية العموض، من حزب السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش

  داود

   .عشرية متحضرة يف احلوطة، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر

  داود

   .انيةفخذ من عبد اهللا بن العباس، من قريش، من العدن

  داود

   .بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية، كانت مساكنهم البلقاء

  داود بن إبراهيم

  بطن من بين العباس، من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو داود بن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب
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  داود بن مرداس

   .ر، من العدنانيةبطن من مرداس بن رياح، من هالل بن عام

  الداودية

   :يقال. عشرية تلتحق بالعبيديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

   .إم قدموا إىل الطفيلة من غزة بفلسطني، وأصلهم من الفيوم مبصر

  داور

 الزبيدية يف مقاطعة الرجيبية ينية يف أحناء العزيزية، وقسم يف اجلانب الغريب يفومهيسكنون زوية الزرع، . بطن من الصلتة، من مشر طوقة
   :وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. والطويل

وتقع مساكن هذه األفخاذ يف . بيت زريق، بيت صنيج، بيت محود، الدواورة، بيت وادي، بيت خالد، بيت دبش، بيت مخاس، وبيت طرفة
وأما الذين يف اجلانب الغريب فيجاورهم العاصم من . اهلذيلاجلانب الشرقي من دجلة، وجياورهم اابلة، والدالحبة، والقراغول، والبنوة، و

   .الدليم، واجلعفر، والفوافلة من الدليم، والبو عامر من زبيد، والغبيشات من الدليم، والصباح من الدليم

  داوى

رج، وجهات العقري، إىل واحيت عشرية من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا، من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، إىل جهات اخل
  .جافورا، وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  الدايس

   .فخذ، من آل عليان، من اخلرصة، من مشر

  .بطن من األسبع، من كلب بن وبرة، من قضاعة: دب

  دب بن مرة

  بطن من ذهل ابن شيبان، من العدنانية،

   :وهم 

   .كابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلبنو دب بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن ع

  سةبابالد

   :قسمنيوتنقسم إىل .  نسمة150من عشائر الصلت يقدر عددها ب 

   .الدبابسة، وجدهم عيسى، والعزام وجدهم محدان، وتنضم إليهم عائلة وهبة وأصلها من القدس
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 نةبابالد

لدبابنة، وهلا أقارب يف الكرك يدعون باملدانات، ويف احلصن ويدعون عشرية قدست من قرية دبني من أعمال حوران، وهلذا أطلق عليها ا
  :بالعمامرة، ومذهبها روم أرثوذكس، وتنقسم إىل مخس فرق

   .احلوامتة، الشحاتيت، املعاشري، احلنانية، املعامرة، والعساكرة

  الدباوين

   .فرع من احللسة، من الشرارات

  الدبايبة

  :فرق أصلها من قرية دبني بعلجون، وال يزال هلا أقرباء فيها يدعون بالدهون، وتنقسم إىل ثالث عشرية من احلديد مبنطقة البلقاء،

   .ومنازهلا بالقويسمة. البكور، احلمدان، والفرج

  دبة

   .بطن من ربيعة بن عمران بن ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية

  الدبة

   .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  الدبسية

   .عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون، وهي فرع من املواجدة يف قرية العراق جبوار الكرك

  دبش

   .ويقطنون يف الرجيبية. بطن يعرف ببيت دبش، من داور، من الصلتة، من مشر طوقة

  دبش

   .األيب شهبان بقضاء الرقة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ يعرف بأيب دبش، من 

  دبش
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   .فرقة تعرف ببو دبش، من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية

  دبش

   :قيل. تعرف بأيب دبشعشرية 

   . بيتا50ًوتعد . ، ويران سنة، وهي عشرية متحضرة تقطن الدنادانية واجلاموسية وجتال70-60أصلها من املوايل، انفصلت عنهم قبل 

  الدبور

   .بطن من احلويطات إحدى قبائل احلجاز

  الدبيان

   .بطن من الصيداد، من الصديد، من اجلرباء

  دبير بن مالك

  بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دبري بن مالك بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية

  الدبيس

   :يقال. تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلونعشرية 

   .إن جدها كان يقطن يف الكورة، خرج منها إىل الغور، وعاش مع الغزاوية

  بيس

وكانت بينهم وبني بين عقيل، . بطن من بين مزيد ملوك احللة، من بين أسد، كانوا يقيمون يف نواحي خوزستان، يف جزائر معروفة م
   .كما أن دبيس أوقعت خبفاجة، وبوفاة علي بن دبيس انقرض ملك بين مزيدحروب وفنت، 

  لدبيسات

   .م1883كانوا يقيمون يف الغريب حوايل سنة . من قبائل العرب يف مصر

  .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بناجية جبل عجلون: دبيسان

  دبيسة
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   .نويب العجمان، حىت بالد قطرعشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها ج

  دثار

  بطن من بين دودان، من أسد بن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دثار بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية

  دج

   .جلمهورية السوريةفخذ يعرف بأيب دج، من األيب معيط، من األيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات ا

  .بطن من آل جنيم، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: دجارة

  الدحابرة

   .بطن يقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، تفرع من العبابسة يف قرية احلصن

  الدحادلة

   .بطن من احلوانزة، الذين نزحوا مع بين غازي من البلقاء، ونزلوا يف سلفيت

  دحدل

   .قطنت معريب وغصم وطيبة. يةعشرية مسيح

  دحمان

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من رياح من بين هالل بن عامر

  دحوة بن معاوية

   .فخذ من هوازن، من العدنانية

  دحي

   .بطن من زهران بن كعب

  . من القحطانيةبطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان،: دحي بن مر
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  الدحيات

   .فريق من الغنيميني بالشوبك

  دحية بن معاوية

   .فخذ من هوازن، من العدنانية

  دحيم

   :ت حبلب، فيها العدل واألمانة، وكان يضرب ا املثل حبلب، فيقالكانقبيلة 

   .كأنه ابن دحيم

  الدخبن

   .فخذ من قبيلة الشعار، اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  .فرقة من السويلم، من قبيلة العيسى اليت تقع منازهلا يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: لالدخي

  الدرابسة

. عشرية من احملارب إحدى قبائل العرب اليت نزلت مصر يف العصور األخرية، من طرابلس الغرب، قبل احلملة الفرنسية، حبوايل قرن تقريباً

   .كانت تسكن قرب بين مسرج وطحا

  دراح

   .فرقة تعرف بأيب دراح، من عقيدات محاة، تقيم يف جبل مسعان أحد أقضية حلب

    

  الدرادكة

   :يقال. ة من عشرية اجلباصات بالصلتفرق

   . تقريبا214ًإم قدموا من قرية زوبيان من أعمال عجلون، منذ سنة 

  الدرارجة

   .منازهلم خربة جمرة. فريق من اجليالت، من اخلرشة، بالكرك

  .يسكنون اهلويرات يف الكرمة جبوار الشورتان، ويلتحقون بزوبع، من مشر الطائية. بطن من اللهيب، من البوعطية، من اجلبور: لةالدراف
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  الدراالت

   .كانت منازهلم مع قومهم بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية

  الدراوسة

   .طنها األخري جبل دريوس، ويف األصل هي فرع من احلدادية، واملهالبة، وبين علي، والقراطية التركيةتنسب ملو. من عشائر حمافظة العلويني

  الدراوشة

   .عشرية تقيم بناحية الكورة ال يعرف عن أصلها شيء

  الدرانية

   .أصلها من الطفيلة. عشرية تقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون

  الدرباس

   .فرقة من مجالن محاة

  درباس

   . يعرف بأيب درباس من األيب حليل، من األيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ

  الدرة

   : بيت، وأشهر فروعهم500يقدر عددهم مع عبيدهم ب .  من آل حممد رؤساء مشر اجلربةقسم

   .آل عبد العزيز، آل فيصل، وآل شالل

  الدرسة

   .قر، أو بين عقار، من السعادي الذين يسكنون الصحراء الغربيةفرع من احلرايب، من العقا

  الدرعاء

   .حي من عدوان بن عمرو، وهم حلفاء بين سهم، من بين هذيل

  الدرعان
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   .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة

  الدرعان

   : إىل فخذينقسمين. بطن من اجلمعان، من الروالة، من احلالس، من مسلم، من عرتة

   .فان، والبطناناجلن

  درعان

   .فرقة تعرف بأيب درعان من عشرية الرضة التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء

  درماء

كانت مساكنهم مبصر والشام، وكانوا جياورون الداروم، وهي قلعة بعد غزة للقاصد مصر، . بطن من ثعلبة بن سالمان بن ثعل، من طيء
   . غلب عليهم، فعرفوا اواسم درماء عمرو، ودرماء اسم أمهم

  الدروع

   .كانت منازهلم بالد برقة مع قومهم لبيد. بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية

  الدرون

   :من محري يقال هلمبطن 

   .األذواء

  الدرويش

   .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة

  درويش

   .فريق من النوايسة إحدى عشائر الكرك

  درويش

   .ة درزية جببل حورانعشري

  الدرويشة
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   . خيمات، كلها بدوية8فخذ من بين خالد بسورية يعد 

  الدريان

   .فرع من الغبني، من كحيل، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة

  الدريب

   .يها، ربيعة التهميقيم إىل مشاليها آل موسى، وجنوبيها بنو هالل، وإىل غرب. قبيلة صغرية تقع منازهلا إىل الغرب الشمايل من حمايل

  الدريب

   .من عبيدة، من بشر، من عرتة" االسبعة"بطن من الكمصة، من الطبينات، من السبعة 

  الدريبي

   .فخذ من النوفل، من الزين، من العامر، من الفضل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  دريد

وا أعز االثبج وأعالها كعباً، م كانت الرياسة على االثبج كلهم، عند دخوهلم إىل كان. انيةقبيلة من االثبج، من هالل بن عامر، من العدن
إفريقية، حلسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطوم، وكانت مواطنهم ما بني ولد العتاب إىل قسنطينة، إىل طارف مصقلة، وما حياذيها من 

   : حسن بن سرحان، وكانوا بطوناً كثرية، منهمالقفر، وكانت بينهم وبني كرفة الفتنة اليت هلك فيها

أوالد عطية بن دريد، أوالد سرور بن دريد، أوالد جابر اهللا، من ولد عبد اهللا دريد، وتوبة من ولد عبد اهللا أيضاً، وهو توبة بن عطف بن 
   .جرب بن عكاف بن عبد اهللا، وكانت هلم بني هالل رياسة كثرية، ومدحهم شعراؤهم

  الدريس

   . خيمات5تعد . ن التركي، مبنطقة حلبفرع م

  الدسابكة

   .عشرية من بين إبراهيم من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  الدسامة

   .فخذ من الذرعان، من الصمدة، من عشرية الظفري، اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة
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  الدسوم

   .فرقة من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة

  ةالدشاخن

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فرع من موال، من ديامل، من مالك إحدى قبائل زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  الدشاش

   .فخذ من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة، يقطنون ببادية العراق

  الدعابسة

   .منشئها شيءعشرية تقيم بناحية الكفارات مبنطقة عجلون ال يعرف عن 

    

  الدعاجنة

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. بطن كبري من بين محيدة بالكرك

   .الشقور، احلمادين، والغوين

  الدعاجين

   :فيها العائالت اآلتية. من عيال منصور، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم، من قبيلة عتيبةعشرية 

  ومنها. المالبسة

. ومنها آل العضاوين، وآل محيا، وآل عتيلة. عائلة الخيطية. لهيضل والمحاوشة، وعيال حمد، وذوو رحمةا
  عائلة المعالية، ومنها

  عائلة الهدف، ومنها. آل عبدة، والصعارين

  عائلة السوالم، ومنها. الدغاليب والصوانعة

   .عيال مفلح

  الدعاس
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   .األردنعشرية من اجلبور، من بين خالد ببادية شرقي 

  الدعاس

   .بطن من الربارشة بالكرك

  الدعالج

   .بطن من األشعريني

  دعام

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  دعثة بن عدثان

   .من قبائل دوس

  الدعجان

   .فخذ من الفرح، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن

  دعجة

   : إىل األفخاذ اآلتيةتنقسم. من الصدعان، من مشر طوقةعشرية 

   .الشوخيات، املطار، الشديد، الصلخة، السامل، الزور، الشيخ راشد، العمرية، والرميح

  الدعجة

   :وهييطلق هذا االسم على ثالث عشائر، ال متت إىل بعضها البعض بصلة أصل أو قرابة، 

   .الشبيكات، اخلصيالت، واجلواميس

  دعد

   :عفيه ثالثة فرو.  من هذيل اليمنقسم

   .احلسنان، آل يعلى والظبان

  دعكيه
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   :يقالعشرية، املعلومات عنها قليلة جداً، و

   :يقالإا متوحشة إىل الدرجة القصوى، وال تعلم من معدات احلضارة إىل القليل، و

   .إا من مهدان، ويردها بعضهم إىل آل مرة

  الدعم

   . عرب الشامذكرهم احلمداين يف أحالف آل فضل من. بطن من خالد احلجاز

  .بطن من ثقيف: دعمي

  دعمي

   .قبيلة من جديلة، من أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية

  دعمي بن إياد

   .قبلة من إياد، من العدنانية، تنتسب إىل دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان

  الدعوم

   :يقال. تتبع الغزاوية بناحية الغور، مبنطقة عجلونعشرية 

   .منازهلم بفلسطني، وشرقي األردن. م من بين نعيم الذين مل ينسبهم مؤرخو العرب إىل قبيلةإن جدها دعي

  دعيج

   :من غزيةبطن 

  قال الحمداني. من القحطانية

   .كان شيخهم مانع بن سليمان، قد وفد إىل الديار املصرية، يف سنة ثالث وستمائة

  دعيج

وال يزالون حمافظني على طبائعهم البدوية، بالرغم من جماورم لدير . ات األوسطفرع يعرف ببو دعيج، من بو معيط إحدى قبائل الفر
   .الزور

  الدعيجل

   .يتفرع منها فخذ املشالبة، والضالع. فرقة من العقيدات بدير الزور
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  الدغالبة

   .بطن من املصاعب، من الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  الدغالبة

   :نصور، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم، من عتيبة فيها العائالت اآلتيةمن عيال معشرية 

  النعرة، ومنها

  المهدي والثعالين، والهنادية، والدرابية، ذو غلوب، ومنها

   .وعائلة القبعة. الضحوك، والصراوخة، واحلوافرة

  الدغامشة

   .بطن من العقيدات مبحافظة محاة

   بن عمرودغش

   .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية

  الدغش

   .بطن من اخلماس، من الكروشيني، من احليوات، من زوبعة، من مشر الطائية

  الدغمان

   :فيها من العائالت. من الروالة، من مسلم، من عرتةعشرية 

   .آل حكشي، آل درعان، الصواحلة، والربابرة

  دغمش

   .ببو دغمش، من املرامسة بدير الزور إحدى احملافظات السوريةفخذ يعرف 

  دغنة بن عدثان

  .بطن من شنؤة، من األزد، من القحطانية

   :وهم 



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  281  

   .بنو دغنة بن عدثا بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنؤة

  الدغيرات

   :تتألف من األفخاذ اآلتية.  من عبدةمن آل جحيا،عشرية 

   .السرحيات، آل عليان، الغياث، اجلعافرة، آل خليل، آل حيمر، آل عطون، آل الرزانة، الزكاريت، الويبار، آل جدى، وآل حسن

  الدغيلة

   .فرقة من النعيم بسورية

  دغيم

   .بينهما، يف جهة جزيرة أبا شرقي النيل األبيض وغربيهمن أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة 

  الدغيم

   .بطن من احلامد، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الدغيم

   .بطن من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية

    

  الدغيم

   .، من عرتةبطن من آل هذال، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر

  الدغيمات

   .عشرية من اخلنازرة، من الغوارنة سكان غور املزرعة

  الدغيمات

   .تقطن قرى حوفا، كفرعان، اخلراج، ومحا. عشرية من العزام بناحية الوسطية مبنطقة عجلون

  الدغيمات

   .بطن من املناعني، من احلجايا إحدى عشائر بادية شرقي األردن
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  .لشراراتفخذ من احللسة، من ا: دفاف

  الدقامسة

   .ال يعرف عن منشئها شيء. عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون

  الدقوس

 من ساللة زاهر أحد األخوة الذي جاءوا من احلجاز، ونزلوا هذه البالد، كانوا وهممن أهم فروع اجلبارات إحدى قبائل بري السبع، 
   :رقأصحاب القول السائد، والرأي القاطع، مث تفرقوا إىل أربع ف

   .م عن الستمائة إال قليالً، ومنازهلا يف وادي احلسى1934دقوس، سواركة، رواوعة، وواليدة، وال يزيد عدد عشرية الدقس حىت سنة 

  الدكيم

   .بطن يسكن احلرقات إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  الدالبحة

   .من الروقة، من عتيبة. عشرية من الطليحة

  الدالبحة

   :لتة، من مشر طوقة، وتتفرع إىلمن الصعشرية 

   .الرويح، الكويطع، الوحيش، الزبيدي، اهلداب، والعراجلة

  الدالبيح

ينقسمون إىل الزوارين، العساف، . فرقة تلتحق باحلراحشة الذين منازهلم قصطفا، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش
   .والعواد

  دالج

   .ق، من عوف، من سليم بن منصور كانوا يقيمون بأفريقية الشماليةبطن من بين حيىي، من عال

  الدالقمة

ويسكن قسم منهم يف قرية النعيمة، وهلم . تناسلوا من حنون بن إبراهيم بن دلقمون. عشرية بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلون
   .أقارب يف بصرى أسكي شام
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  الداللعة

   .ال يعرف عن أصلها شيء. ونعشرية بناحية الكورة مبنطقة عجل

  الداللعة

   .عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون، هاجرت إليها من درعا، وأقراا اليوم فيها، يدعون بالداللعة أيضاً

  الدالوة

   .عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، وهي فرع من اجلبارات القاطنة يف الصلت، ويقطن قسم منها يف قرييت الصريح وايدون

  الداليكة

   .وتقطن بو رياح، مسخ، عدامية، وغريها. أصلها من املوايل إحدى قبائل سورية. من قبائل فلسطني الشمالية

  دلجة

   .من قبائل ضبة

  الدلعة

   .عشرية من اهلياب، من السرحان

  دلف

  بطن من بكر بن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

   .صعب بن علي بن بكر بن وائلبنو دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن جليم بن 

  الدلفية

   :من عبدة، يقال هلمعشرية 

   :ون إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. يسكنون الفتاح بقرب عقروب االفتاح من حدود القطنية. صبيان االبريسم

   .ربيعان، اجلوميل، السحيب، املطاردة، احلالوبة، واجلوارنية

  الدلمة
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   .رات، من عبيد، من عرتة ببادية العراقفخذ من الصقور، من اجلبل، من العما

  الدلي

   .بطن من الشنادخة، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  الدليعيين

   .ويقطنون يف قرية جوزة. بطن من الربارشة إحدى عشائر الكرك

  الدليم

   .قبيلة تقيم حول أا

  الدليم

   . الدجلة، والفراتمن أهم العشائر اليت تتجول يف اجلزيرة، بني

  الدم

   .بطن يعرف بأيب الدم، من آل شريف، من سفيان، من ثقيف

  الدماح

   .فخذ من بين حممد إحدى القبائل العريب القاطنة يف سورية الشمالية

  الدماسين

   .عشرية من املزامحة، من الروقة، من عتيبة

  الدمالخة

وتقيم يف قضاء اعزاز، وقرقور بقضاء جسر الشغور، وهي أهل زرع، .  بيت100تعد . فرقة من بين سعيد إحدى عشائر الشام الشمالية
   .تريب اجلاموس والبقر

  الدمانية

   .بطن من بين عطية، ويتبع احلويطات اليت تقيم يف أطراف معان
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  الدمجان

   .عشرية من ولد علي، من الوهب، من مسلم، من عرتة

  الدمخة

   .لفدعانفخذ من املهيد، من منيع، من الولد، من ا

  الدمشان

فخذ من املوهة، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازها، من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، 
   .وبين خالد جنوباً

  الدمنان

إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل واحيت عشرية من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا، من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، 
   .جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  الدموارية

   .عشرية من الصعبة، من بين عمر املقيمني يف العارض

    

  الدميم

ية، والبحرة، يقطنون يف قرى املصلخة، الصاحل. بقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى احملافظات السورية" أيب مجال"بطن من األيب كمال 
   :ون إىل األفخاذ اآلتيةقسموين

   .طوطحة، عجارجة، احلجاج، وإذار

  الدميم

   . بيت500تعد . من عشائر العقيدات بدير الزور

  الدمينات

   .تنتسب إىل عرب احلجاز، وتقيم يف مديرية البحرية. من قبائل مصر

  الدنادشة
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أشرة متحضرة كبرية، تعد من البيوت حنو مائتني، إال أا ال تزال عشائرية الصبغة، هؤالء ليسوا من العشائر الرحل، أو نصف الرحل، بل هم 
   .أعرابية الرتعة

  الدنادلة

يربون املواشي، وال يزالون حمافظني على طبائعهم البدوية، بالرغم من جماورم . وهم أغنياء. بطن من بو معيط إحدى قبائل الفرات األوسط
   .لدير الزور

  دنانة

   .رف ببو دنانة، من العمران، من الغريربطن يع

  الدناوة

   .تقيم يف الرقة أحد أقضية دير الزور باجلمهورية السورية. فرقة من األيب جرادة

  الدنبلية

   :يقال. من عشائر الزيدية

ا عشائر، وقبائل، وتوىل ويف رواية أا من جزيرة ابن عمر، سكنت نواحي أذربيجان، وبقيت هناك مدة، مث ضمت إليه. إا من عرب الشام
   .كانوا على مذهب الزيدية، مث سلك بعضهم طريق أهل السنة واجلماعة، وظل آخرون على عقيدة الزيدية. رئاستها أمراء الدنبلية

  الدندان

   .بطن من العلويني

  الدندل

   .ورية السوريةبقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمه" أيب مجال"فخذ من احلسون، من األيب كمال 

  الدندل

   .بطن من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  .فرقة من البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاة: الدندن

  دنفل

   .بطن من آل عامر، من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية، كانت مساكنهم يف البحرين
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  دنم

   .جبطن يسكن بعضهم مقيربة إحدى قرى حل

التوميي، الرمتة، اجلمعان، : وتتألف من األفخاذ اآلتية. عشرية من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الدهام
  .والبكر

  .بطن من اجلمعة، من آل مسيلم، من نفس الصليب: الدهام

  الدهام

يدات بدير الزور، وال يزال هذا الفخذ حمافظاً على طباعه البدوية، بالرغم من فخذ يعرف بأيب دهام، من أيب معيط، من أيب خابور، من العق
   .جماورته لدير الزور

  الدهامشة

فرقة أصال من الكعابنة، انفصلت عنها قبل مائة عام تقريباً، واتبعت عشرية الفايز من الغبني، من الطوقة، من بين من صخر إحدى قبائل بادية 
   .شرقي األردن

  الدهامشة

وينتسب إليهم الدهامشة العمارات، وهم كثرياً ما ينجعون القعرة، ويشتون قرب أقارم .  بيت200تعد . فرقة من عقيدات محاة
   .العمارات

  الدهامشة

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. بطن من وائل، من عرتة

   .آل حملف، الزبن، والسويلمات

  الدهاوة

   .من الفدعان، من عرتةفخذ من العجاجرة، من فريد، من الولد، 

  الدهابية

   .فرقة من احلويطة، من قبيلة العيسى اليت تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز

  دهبان

   .فرع من الفليحان، من الشرارات
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  دهر بن وديعة

   .قبيلة من بين عامر، تنتسب إىل دهر بن وديعة بن لكيز، من العدنانية

  دهري

   .، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبيةبطن من القعيطي، من املوسطة

  الدهسة

   .فخذ من برقة، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز

  الدهش

   .بطن من اخلماس، من الكروشيني، من احليوات، من زوبعة، من مشر الطائية

  دهم

   .فخذ من مهدان من كهالن، من القحطانية

  دهم

   . تعد عشرة آالف من الرجال املقاتلني.من قبائل اليمن مساكنها مشايل مأرب بشرق

  الدهماس

   .قبيلة تقيم يف حمافظيت محص، ومحاة

  الدهمان

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمبطن من الصقور، من اجلبل، من العمارات، من عرتة، ين

   .املريبد، الشعارة، اجلداعة، املسعود، الترشان، الشرمان، والوضاحني

  الدهمان

   .الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من املطريات، من 

  دهمان بن سعد
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  بطن من هذيل، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دمهان بن سعيد بن مالك بن ثور بن طاخبة بن حليان بن هذيل بن مدركة

  دهمان بن عوف

  بطن من ذبيان، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   .و دمهان بن عوف بن سعد بن ذبيانبن

  دهمان بن عيالن

   : هلميقالهم أهل بيت، من قيس، 

   .بنو نعامة

    

  دهمان بن مالك

   .بطن من جهينة، من قضاعة، من القحطانية

  دهمان بن منهب

   .بطن ينتسب إىل دمهان بن منهب بن دوس بن عدثان بن زهران بن كعب، األزد، من القحطانية

  دهمان بن نصر

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو دمهان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  دهمان بن نصر

  بطن من هوازن، من العدنانية،

   :وهم 

   .من مياههم الذؤيب بنجد. بنو دمها بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن

  دهمان بن نعار
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   أشجع، من قيس بن عيالن، من العدنانية،بطن من

   :وهم 

   .اشتركوا يف حرب الفجار يف اجلاهلية. بنو دعمان بن نعار بن سبيع بن بكر بن أشجع

  دهن بن عذرة

  بطن من عبد القيس، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دهن بن عذرة بن منبه بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس

  دهن بن معاوية

  ن أمحس، من جبيلة، من القحطانية،بطن م

   :وهم 

   .بنو دهن بن معاوية بن اسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار

  دهنة بن عدثان

  .بطن من شنؤة، من األزد، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو دهنة بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنؤة

  ة بن مالكدهن

   .نزلوا مصر. بطن من غافق، من القحطانية

  دهنة بن الهنو

   .فخذ من بين اهلنو، من األزد، من القحطانية

  الدهون

   .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  دهى بن مرة

   .فخذ من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن من العدنانية
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  لدهيساتا

   .منازهلا بقرية فقوع. فرقة من البصريات من بدو الكرك

  دهيم

   .بطن من بين علي، من حرب

ابن : احملمد، وفيهم الرئاسة، منهم: تنقسم إىل العائالت اآلتية. عشرية من آل حممد، من آل سليمان، من اجلحادر، من قحطان جند: دهيم
  .هادي، اخلنافرة، املشاعلة، وآل عاطف

  اتالدهيم

   .م1883من قبائل العريش حوايل سنة 

  الدهيمات

   .فرقة من العسيفات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  دهيمة

   . عائلة، وتلتحق مبيلي أعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية يف كردستان الوسطى150قبيلة عربية تعد 

  دواب

   . من غطفان، من العدنانيةقبيلة من غين بن أعصر،

  الدواسر

ومتتد منازهلا من وادي الدواسر إىل احلوطة جنويب . 500يقدر عدد بيوا ب . من القبائل النجدية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق
   :قسمنيوتنقسم إىل . الرياض

   :والبدو، وينقسمون إىل قسمني.  الذين يسكنون قرى الوداعنيوهماحلضر، 

   .وشريفات، وهؤالء البدو يرتلون عادة بني جند، ووادي الدواسرفيثات 

  .وتعد الدواسر من أكثر القبائل نفوذاً يف البحرين، ونفوذهم مستمد من سلوكهم احلسن يف اجلزيرة، ومن ثروم اليت اكتسبوها من التجارة

  الدواغرة

   .بطن من اجلبور، من بين علي، من حرب
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  الدواغلة

   .ال يعرف عن أصلها شيء. ورة مبنطقة عجلونعشرية بناحية الك

  الدوام

، من عرتة، تقضي الصيف يف املنطقة الواقعة يف الشمال الشرقي من محاة، وترحل يف الشتاء، حىت "األسبعة"ة من األعبدة، من السبعة فرق
   :من أفخاذها. أعايل وادي حوران، واحلماد

   .اجلرابيع، املين، والدوعني

  الدوامش

   . قبيلة هتيم اليت تقع ديارها بني مشايل جند، ومشايل احلجازعشرية من

  .عشرية من الفردة، من حرب: الدواميك

  الدوان

   . خيمة50يعد . بطن من املوايل الشماليني مبحافظة حلب

  .فرقة من الرماضنة، من اجلرومية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الدواهيك

  .ن قبيلة خالد اليت تقيم يف البحرين، والقطيفالدوادودة، فخذ من العمائر، م

  الدواورة

   .فخذ من داور، من مشر طوقة

  الدوايخ

   .ويلتحقون بزوبع من مشر الطائية. يسكنون اهلويرات يف الكرمة جبوار الشورتان. فخذ من اللهيب، من البوعطية، من اجلبور

  الدوائر

   .هرانقبيلة عربية مركزها بني وهران وتلمسان يف عمالة و

  دودان بن أسد

  بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  293  

  دوس

   .بنو منهب، وبنو فهم. فيه فخذان. بطن من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية

    

  دوس بن عدثان

  من القحطانية،بطن من شنؤة، من األزد، 

   :وهم 

   .بنو دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنؤة بن األزد

  .سكنوا إحدى السروات املطلة على امة، واحلرية، والعراق، ومن قراهم ثروق

  .جر، ويعرف ذلك اليوم حبجرة دوساحل: وحاربوا كنانة، ووقعت الوقعة بينهما يف موضع يقال له

  .وقد وفد من دوس على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب

  دوس بن عدوان

  قبيلة من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو دوس بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن

  .املصادير، احلقان، اخليالت، العمور، واملثادية: ىل مخسة أفخاذينقسم إ. بطن من قبيلة الدواسر اليت تقيم يف األفالح بنجد: دوسر بن تغلب

  الدوسران

   .بطن من بين العمري بن عبشمس، من متيم، من العدنانية

  الدوشان

   .فخذ من قبيلة خالد اليت تقيم يف الزلفى

  الدوشة

، إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، بطن من بين شهر التهمة، من قبيلة بين شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة
   .حىت وادي شهران

  الدوعين

   .فخذ من الدوام، من األعبدة، من األسبعة
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  دوفن

   .بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية

  الدول

   . خيمة80يعد . فخذ من املوايل الشماليني املقيمني مبحافظة حلب

  دؤل

   . بن كهالن، من القحطانيةبطن من مهدان، من مالك بن زيد

  الدؤل بن ثعلبة

  بطن من ضبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو الدؤل بن ثعلبة بن سعد بن ضبة

  الدؤل بن جل

  بطن من الرباب،

   :وهم 

   .بنو الدؤل بن جل بن عدي بن عبد مناة بن أد، من العدنانية

  الدؤل بن حنيفة

كانت مواطنهم باليمامة، .  بن دعمي بن جديلة، من أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانيةبطن من بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى
   .وفيهم البيت، والعدد

  الدؤل بن سعد

  بطن من عرتة،

   :وهم 

   .الدؤل بن سعد بن مناة

  الدؤل بن صباح

  بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية،
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   :وهم 

   .ربنو الدول بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذك

  الدوالب

   .بطن من خسرج، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية

  دومان بن بكيل

  بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو دومان بن بكيل بن جشم

  الدومي

   .اباعشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، تتفرق اليوم يف قرى تبنة، كفر املاء، ورح

  الدويج

   .فخذ من املعيان، جياورهم الزكيطات، والنفافشة

  الدويخ

   .بطن من الشرفات إحدى قبائل جبل الدروز

  الدويخ

   .بطن من العلمة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من مسلم، من عرتة

  دويد

   .بطن كان يقيم باليمن

  الدويرية

   . سنة تقريبا64ًروا إىل هذه الناحية من قرية حكما، قبل هاج. عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون

  الدويزات
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   .إحدى قبائل الصائح، من مشر الطائية. بطن من اللهيب، من أنبيجان، من األسلم

  الدويش

   .بطن من مطري

  الدويشات

ويقيم يف الصيف يف املنطقة . مة خي500يعد . بطن من بين يوسف، إحدى القبائل العربية باجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية
   .التركية، ويقضي الشتاء يف املنطقة السورية

  الدويكات

   .وال يعرف عن منشئها شيء. عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، تقطن يف قرية صحا

  الدويكات

 ورحل منهم فرع إىل البلقاء، ونزلت .من عشائر املشاريق، أصلهم من جبل اخلليل نزلوا يف بيتاً وانتشروا يف عسكر، وبالطه، وروجيب
   .منهم أسر يف نابلس، وهم آل بدران، وأبو شرخ، وأبو عودة، واجلردانة

  الدويكات

   :يقال. ة من عشرية الزيود، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءفرق

وتنقسم إىل ثالث .  نسمة تقريبا200ً وادي السري وعددها ومنازهلا جبوار.  سنة تقريبا314ًإا قدمت من قرية بيتا جبوار نابلس، قبل 
   :فرق

   .املغاريز، احلرايزة، والشعاع

  الدويالن

   .فريق من عشرية الغيالني اليت تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الدياب

   .بطن من الرياحنة، من املطارفة إحدى عشائر البلقاء

  بالديا

   .فرقة من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن
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  الدياب

 350وتعد . متحضرة، تقيم يف قضاء الزوية، وبالرغم من حتضرها ال تزال حتت اخليام، ومتلك، وحترث بعض اخلرب يف قضاء الزويةعشرية 

   :وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  فرسا50ً شاة وماعز، و2000 بقرة، و2000بيتاً ومتلك 

   .الفريج، املواالت، الغبية، اخلشوش، والعزايزة

وتقضي هذه العشرية الشتاء يف وادي السمك، والصيف يف جنود اجلوالن، وأكثر ما تكون يف اخلوخدار، والشعبانية، والرزانية، وصيدا، وما 
  .إليها من اخلرب الدائرة

  دياب

   .من أيب مجيل، من احلديديني بسوريةفخذ يعرف بأيب دياب، 

  الديابات

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمتن. بطن من السكاكرة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون

   .اخلطبا، الشقران، والسلمان

  الديابات

   .تقطن يف قرية كفر أسد. فرقة من العمرية بناحية الوسيطة مبنطقة عجلون

  الديات

   .منازهلا بغور دامية. نطقة البلقاء، وهي يف األصل من عشرية احلوارات من عبادفرقة من املشاخلة إحدى عشائر م

  الدياحين

فخذ من واصل، من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، 
   .وبين خالد جنوباً

  الديارنة

   :منازهلا حبردان، وأم شجرية، وأم لبيقة، يف أراضي اجلبل وتنقسم إىل عدة أفخاذ، أمهها. دى عشائر البلقاءمن املطارفة إحعشرية 

   :فرقالسليمان، احملاميد، العمريي، النميسات، الشخانبة، الكواملة، ويتبع هذه األفخاذ ثالث 

   .البواريد، الفالحات، واجلماعني
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  الديالم

حياذيهم يف مواطنهم من جانب التلول . براهيم، من بين مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من ولد ديلم بن حسن بن إ
   .بطن من بطون احلارث يعرف بغريب

  الديان

كانت هلم الرياسة بنجران من اليمن، وامللك على العرب، وكان امللك منهم يف بين عبد . بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية
   .ان، مث يف بين أيب اجلوداملد

  ديب

   .قبيلة تقيم بني عدن واملكال

  الديرة

   :يقال. بناحية بين عبيد مبنطقة عجلونعشرية 

   .إن أصلها من دير الشعار بالعراق

  ديرين

   .من عشائر دير الزور، إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .بطن من اهلون، من العدنانية: الديش بن مليح

  الديكة

وهي يف األصل فرع من قبيلة زبيد املقيمة يف مشايل جبل .  تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنعشرية
   .الدروز

  .بطن من إياد، وهم بنو الدئيل بن أمية بن حذافة: الدئل بن أمية

  الدئل بن بكر

  بطن من كنانة، من العدنانية،

   :وهم 

   :من بالدهم. ن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو الدئل بن بكر ب

   : بلد على أميال من مكة، وقيلوهيجمنة، 

   :ومن جباهلم. خاصة بتهامة جبنب طفيلبطن جبل هلذا ال



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  299  

  ومن مياههم. سروعة بتهامة

   .منضح، املنصحية، رمخة، واحملدث، وكلها بتهامة

  ل بن زيدالدي

  بطن من تغلب، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو الديل بن زيد بن غنم بن تغلب

  الديل بن شن

   .بطن من بين شن، من عبد القيس، من العدنانية، وهو الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس

  الديل بن صباح

  بطن من عرتة،

   :وهم 

   .بنو الديل بن صباج بن عبيد بن عبد مشس

  والديل بن عمر

  حي من عبد القيس، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو الديل بن عمرو بن وديعة بن أفصى بن عبد القيس

  الديل بن هداد

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو الديل بن هداد بن زيد مناة

  الديلم بن باسل

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو الديلم بن باسل بن ضبة، بن أد بن طاخبة بن 
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  دينار

   .بطن من بين النجار، من اخلزرج، من األزد، من القحطانية

  الديوك

وأصلها من قرية الطيبة جبوار رام اهللا بفلسطني، وال يزال هلم أقرباء . مذهبها روم أرثوذكس والتني. عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون
   .هناك
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  الذال باب

وينقسم إىل أفخاذ، . كانت مواطنهم ما بني قابس وطرابلس إىل برقة. بطن من ثة، من سليم، من منصور، من العدنانية: باب بن ربيعةذ
  .أوالد أمحد بن ذباب، وبنو يزيد: منها

  ينبابالذ

   :من قبيلة حويطاتعشرية 

   .التهمة اليت متتد منازهلا على شاطئ البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً

  الذبالة

   .فرقة من قبيلة بلي، املنتشرة من الوجه إىل ظيب، ومن البحر إىل مدائن صاحل شرقاً

  ذبحان

   .بطن من رعني

    

  ذبيان

   .42 إىل 41ْ-30َ وبني درجيت الطول 20ْ-15َ و19ْ-30َقسم متحضر من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض 

  ذبيان

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. إحدى قبائل احلجازبطن من بين موسى، من جهينة 

   .املداجنة، املصلح، اهلميمات، الغربان، والعطيفات

  ذبيان

   .كانوا يقيمون مبصر. بطن من حرام بن جذام بن عدي

د بن قيس بن قبيلة من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، تنتسب إىل ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سع: ذبيان بن بغيض
  .مرة، ثعلبة، وفزازة: تنقسم إىل ثالثة بطون. عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .كانت منازهلم شرقي املدينة يف األرضني الواقعة بني احلجاز، وأجأ وسلمى
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  . عوفحاربوا قبيلة عبس بسبب مقتل هرم بن ضمضم، مث اصطلح الفريقان، ملا محل ديته هرم بن سنان، واحلارث بن

  .يوم جبلة، كان بني بين عبس، وبين ذبيان: من أيامهم

  ذبيان بن ثعلبة

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد مناة بن عامر

  ذبيان بن ثعلبة

  بطن من جبيلة، من القحطانية،

   :وهم 

   .اربنو ذبيان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمن

  ذبيان بن عليان

   .بطن من أرهب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية

  .بنو ذبيان بن كنانة بن يشكر: بطن من ربيعة، من العدنانية، وهم: ذبيان بن كنانة

  ذبيان

  بن مالك

  بطن من مهدان،

   :وهم 

   .بنو ذبيان بن مالك بن معاوية بن صعب

  .خذ من قبيلة بين قاصد، من يافع إحدى قبائل البالد العربية اجلنوبيةف: الذبياين

  ذخير

   .بطن من الصدف، من القحطانية

  .تقطن وادي األعمق مبنطقة الطائف. عشرية متحضرة من قريش، من ثقيف: الذراوة

  الذرعات

   .، من حرب احلجاز"احلوازم"فخذ من املراوحة 
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وينقسم إىل أربعة . 300يقدر عدد بيوته ب . شرية الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة، واحلجرةبطن كبري من الصمدة، من ع: الذرعان
  .الدسامة، الزوابع، اجلمعان، والسويلم: أفخاذ

  الذرفان

   .فخذ من الزيل، من سنجارة، من مشر الطائية

  .من أحياء العرب: ذريح

  الذكرة

   .كانت هلا مرتبات يف العهد التركي األخري للمحافظة على احلج. م بني ينبع واملدينةقبيلة من الفضلة، من قبيلة األحامدة اليت تقي

  ذكرى

   .هم أهل جبل كسال يف إيالة بين عامر، كانوا أحالفاً هلم، ورمبا كانوا يقتحمون بادية زغبة، مع أهل املصر أحالفاً هلم يف فتنتهم

  .يس بن عيالن من العدنانيةقبيلة من بين سليم بن منصور، من ق: ذكوان بن رفاعة

  الذنيبات

   :وتتبعها العشائر اآلتية. تقطن يف قرية جديدة.  بيتا40ًتعد . تابعة للمعايطة إحدى قبائل الكرك الكبريةعشرية 

   .الفراية، الكفاوين، والقروم

  .قبيلة: ذهاب

  الذهاهبة

   .مارات، من عرتة، من اجلبل، من الع"السلقة"فخذ من النصرة، من املطارفة، من السلكة 

  ذهل

   .بطن من تغلب، من العدنانية

  ذهل

   .قبيلة من بين ضبة، من العدنانية

  ذهل

   .بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية
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  ذهل بن تيم

  بطن من طاخبة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو ذهل بن تيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة

  ذهل بن ثعلبة

  ، من العدنانية،بطن من بكر بن وائل

   :وهم 

   .من مياههم تقيد. بنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  ذهل بن الدؤل

بطن من حنيفة، من العدنانية، كان هلم اهلدار من نواحي اليمامة، وهو قرية مشتركة بني ذهل وبين األعرج بن كعب، وكان هلم أيضاً 
   .العقري، وهو خنل باليمامة

  .ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء: بطن من طيء من القحطانية، وهو: ذهل بن رومان

  ذهل بن شيبان

وإليهم يرجع . قبيلة من بكر بن وائل، من العدنانية، تنتسب إىل ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل
   .رب بينهم، وبني بين عجل يف اخلربة وهي موضع يف ديار بين عجلواستمرت نريان احل. الذهليون

  .بطن كان يقيم حبضرموت: ذهل بن معاوية

  .بطن من مذحج، من القحطانية: ذهن بن كعب

  الذهيبات

   .فرقة من اخلليف إحدى عشائر حمافظة محاة

  ذؤال

   .قهاء صلحاءيقطنون يف فشال باليمن وكان فيهم ف. بطن من بين صريف بن ذؤال بن شبوة

  ذؤال بن شبوة

   .قبيلة باليمن ا عرفت الناحية اليت على نصف يوم من زبيد
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  الذوالفة

   .فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع إحدى قبائل مشر الطائية

  الذواودية

 بل التحموا مع بعض البطون الرببرية باملصاهرة واجلوار مل حيافظوا على أصوهلم العربية. بطن من رياج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية
   .مركزهم بني الزاب واحلضنة بعمالة قسنطينة باجلزائر. فحصل بينهما امتزاج كبري بابتالع العرب للرببر

  الذوايدة

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمين. بطن من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات من عرتة

   .لطان، اجلديع، املنور، والكعوداملزيد، الس

  الذوبا

   .فخذ من بين عمرو، من حرب بنجد

  .بطن: ذويب

  الذويبات

   :وتنقسم إىل أربعة أفخاذ. منازهلا مبكاور الدير، ودالغة. ة من التواهية، إحدى عشائر البلقاءفرق

   .القعايدة، الربطة، الشورة، واحملاسنة

  الذويبي

   .سروح، من حرب باحلجازقبيلة من بين عمرو، من بين م

  الذئاب

تقع مقاطعتها بني بالد العواليق السفلى، والواحدي السفلى، ومتلك مستعمرات صغرية يف الواحدي . من قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية
   .السفلى

  ذياب

ويعدون . يقيمون بناحية الشميطية. فخذ يعرف بأيب ذياب، من األيب سرايا، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية
   . بيتا80ً



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  306  

  ذياب

   .فخذ من السبخة، من األيب شعبان، من قبائل الرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية

  الذياب

   .فخذ من آل عمار، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية

  . القحطانيةفخذ من احملمد، من النصر اهللا، من عبدة، من مشر: ذياب

  ذياب بن مالك

   .كانت منازهلم ما بني قابس وبرقة منهم سليمان بن ذياب. بطن من بين سليم بن منصور، من خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  الذيابات

   .من عشائر شرقي األردن تقطن معان وضواحيها

  .بطن: الذيال

  الذيب

   .مزرعة زبدة وهي فرع من العرايضة بقرية صماتقطن يف . عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون

  الذيب

   .بطن من العنرب، من غسان، من األزد، من القحطانية

  .الذيب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو: الذيب

  الذيبات

   .فرقة من اللوانسة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء

  الذيبة

   .بطن من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة ببادية العراق

  الذيبة

   .فخذ من الروقة، من عتيبة إحدى قبائل الطائف
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  ذيبة

   .من مياههم البكرة، وعندها جبال مشخ سود يقال هلا البكرات. بطن من الضباب

  الذيبة

   .ومشايل احلجازعشرية من قبيلة هتيم اليت تقع ديارها بني مشايل جند، 

  الذينات

عشرية مبنطقة عجلون، وهي فرع من ذينات بين محيدة بالبلقاء، هجر جدهم مشيمش أبو ذينة عشريته، وسكن أوالً يف قرية كفرخل، مث 
   .رحل إىل احلصن، أما أعقابه فقد استوطنوا قرية مجحة

  ذييب

   .فخذ يقطن مقاطع حلج
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  الراء باب

  .من قبائل اليمن: راجح

  .م يف وادي الواعظاتتقي

  .بنو راحل بن جاشم بن عمليق: بطن من جاشم، من العماليق، وهم: راحل

  .وهم فقهاء اجلعليني. يقيمون على النيل الكبري. بطن من اجلعلني أشهر قبائل العرب يف السودان املصري: الرازقية

  .فخذ من قبيلة خالد اليت تقيم يف املسلمية: رزان

  .رف بأيب راس، نزح جدهم األول املدعو فارس من قرية راس يف حلب، وقطن كفر قوف الدبس يف قضاء راشياعشرية درزية تع: راس

  .كانوا يقيمون يف البصرة. بنو راسب بن اخلزرج بن جرم: بطن من جرم قضاعة، من القحطانية، وهم: راسب بن اخلزرج

نو راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر، وهو شنوءة بن ب: بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: راسب بن مالك
  .األزد

  . بيتاً وتقيم بقرية مظلوم، بناحية مراط مبحافظة دير الزور150تعد . فرقة من عشرية البقارة: الراشد

  .يار املصريةكانت منازهلم يف البالد الشرقية من الد. بطن من احلميديني، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية: راشد

  .بطن من محري، هاجروا من اليمن يف القرن الثالث امليالدي بعد سيل العرم، إىل الشحر، مث إىل عندل، وهينني، مث إىل شبام حبضرموت: راشد

  .فرقة من البومخيس، تقيم يف قضاء الباب مبحافظة حلب: الراشد

  .فرقة من الشبول، تقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: وقة الراشدبطن يعرف بالشيخ راشد، من دعجة، من الصدعان، من مشر ط: راشد

    

  .فخذ من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن: راشد

الربي، والغثيث، ويقطنور : وتنقسم إىل أربعة أفخاذ، أشهرها.  بيتا350ًتعد . فرقة كبرية من لواحق طيء، جليلة القدر يف طيء: الراشد
  .ت، العمري، الدالوية، والصافية، وتل سطيح باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةقرى احلصويا

  .بطن من عروة بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: راشد

  .بطن يعرف ببو راشد، من الغريباويني امللحقني بزوبع، من مشر الطائية: راشد

: وهم. باألعمال اإلطفيحية من الديار املصرية، فيما بني مسجد بين موسى، وأشكركانت مساكنهم . بطن من خلم، من القحطانية: راشد

  .بنو معمر، بنو واصل، بنو رمزا، بنو حيان، بنو معاذ، بنو النيص، بنو حجرة، بنو اشتوة

  .فخذ يعرف بأيب راشد، من املعاطة، من احلديدبني: راشد

  .بطن من قضاعة من القحطانية: راشد بن عامر

. بطن من خلم، من القحطانية، وهو خالفة بن أد بن منارة، بن خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن مالك بن منارة: ن مالكراشدة ب

وإىل . احلالل، وهو جبل يف طريق مصر، من الشام، دون العريش، إىل الشام: ومن منازهلم أيضاً. كانوا يرتلون بالبقارة، الورادة، والعريش
  .نسب جامع راشدة بظاهر فسطاط مصرراشدة هؤالء ي

  .بطن من العلمة، من املرعض، اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الراشدي
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  .فخذ من الصايح، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الراضي

وال يعرف عن أصلها . مقبلة وبليلة وكانت تقطن يف السابق يف قرية سوفعشرية تقيم بناحية املعراض مبنطقة عجلون بقرييت : الراضي
  .شيء

  .فخذ من حرب إحدى عشائر دوماً، من أقضية حمافظة دمشق: الراضي

  .فخذ يعرف بأيب راضي، من أيب خربة، من احلديديني بسورية: راضي

  .بطن من قبيلة قحطان عسري: راعة

  .بطن: راعدة

بنو رافع ابن عليان بن موله بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم : دان، من القحطانية، وهمبطن من مه: رافع بن عليان
  .كانت فيهم ثروة. بن حاشد

بنور أالن ابن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم بن مر ابن أد بن طاخبة بن إلياس بن : رأالن بن مازن بطن من متيم بن مر، من العدنانية، وهم
  .بن نزار ابن معد بن عدنانمضر 

  .هم بنو اخلزرج بن جدة ابن جرم، من قضاعة، من القحطانية: راهب

  .فرقة من اجلوابرة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز: الراهي

  .كانوا يقيمون مبصر. بطن من بلي بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، من القحطانية: رايس

بنو الرايش بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة : ن، من القحطانية، وهمبطن من كندة، من كهال: الرايش بن احلارث
كانوا يقطنون حضرموت، مث . بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ

  .الكوفة

  . العهد التركي األخريمن قبائل امة عسري كانت تتبع قضاء حمايل يف: الرايش

من . هم بنو عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر ابن نزار، من العدنانية: اختلف النسابون يف الرباب، فقال ابن خلدون: الرباب
  .متيم، وعدي، وعوف، وثور، ومسوا الرباب، ألم غمسوا يف الرب أيديهم، يف حلف علي بين ضبة: بنيهم

مسوا رباباً، ألم تريبوا، أي اجتمعوا ربة ربة، وهم مخس قبائل : وقال ثعلب. لرباب أحياء ضبة مسوا بذلك لتفرقهما: وقال ابن منظور
  .ضبة، وثور، وعكل، وتيم، وعدي: جتمعوا، فصاروا يداً واحدة

  .الربا هم ضبة، عكل، هؤالء بنو عبد مناة بن أد بن طاخبة: وقال ابن رشيق

  .اجتمعوا كاجتماع الربابة: يلة، وإمنا مسوا الرباب ألم حتالفوا، فقالواالرباب قب: وقال ابن دريد

  .الرباب حي من طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: وقال أبو الفداء

  .م ذكر حزوى، وعاجلأما بالدهم فكانت جماورة لبين متيم بالدهناء، مث تفرقوا بعد ذلك من الدهناء، ومل يبق منهم أحد هنالك، ويف أشعاره

وكانوا مع شرحبيل يوم الكالب األول، فخرجوا يطلبون بين عبس، بدم معبد بن زرارة، مث اشتركوا يف يوم الكالب الثاين ووقعت وقعة بني 
ة سعد النسار، فهزمت هوازن وقد اشتركوا يف حروب العراق حتت إمر: الرباب، وبني هوازن، وسعد بن عمرو بن متيم، يف موضع يقال له

ه واشتركوا يف الوقعات اليت شنت على أهل السفود، وخبارى سنة 36وحاربوا مع علي بن أيب طالب سنة . ه14بن أيب وقاص سنة 
    ه 110

وخرج منها فروع إىل قرى كفر راكب، وفارة، وشجرة الشبول، بالرمثا، . عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، تقطن قرية جديتة: الربايعة
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  .لق عليهم الربايعة نسبة إىل أحد أجدادهم رباع، الذي قدم إىل قرية جديتة، ومات فيهاوقد أط

  .فرقة من الوهيبات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الربايعة

  .من قبائل العرب يف مصر: الرباييع

  .فرقة تعرف ببورياش، وتلتحق باجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: رباش

  .البديرية، الفرانيب، والضعيفاب: تنقسم إىل ثالثة أفخاذ. من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري، يف جنويب املناصري: لرباطابا

  .بطن من هريار، من الغرير، من مشر طوقة: الرباع

  . عرتةبطن من اهلوامل، من األحسين، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من: الرباع

  .بنو ربان بن حلوان ابن عمرو بن احلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: ربان بن حلوان

اسم يطلق على ثالث قبائل من بين متيم، من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن زيد مناة، متيم بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة : الربائع
  .بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيمبن متيم، وربيعة بن مالك 

  .م1883وكانت تعد إحدى قبائل أسيوط سنة . من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: الربايع

  .تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز. فرقة من احلويطة، من العيسى: الربايعة

  .مشقتقيم يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة د. فرقة من الفضل: الربايعة

  .حي: رخبة

  .العوينان، آل جرذي، والعجيل: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الكعاجعة، من الرغوالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الربشان

  .بطن من مراد، من كهالن، من القحطانية: حي من سعد العشرية، من بين زيد، من كهالن، من القحطانية الربض: الربض

وقد خرج منها فرع . ال يعرف عن أصلها شيء. تقيم بناحية جبل عجلون.  مسيحية، مذهبها روم أرثوذكس وكاثوليكعشرية: الربضية
  .بنو عبس، وهلم أقارب يف الصلت، والرميسني، ورام اهللا: يقال هلم

  .دار احلمرابطن من قبيلة بلي اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة : الربطة

  .فرقة من الذويبات، من التواهية إحدى عشائر البلقاء: الربطة

  .فخذ من آل التومان، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: الربع

  .بطن من أسد، ذكرهم اجلوهري، ومل يبني من أي أسد هم: الربعة

  .بطن من العطور، من بين عمرو، من حرب: الربعة

  .تنتمي إليهم مجاعة من الصحابة، وغريهم.  من جهينةبطن: الربعة بن رشدان

  .بنو الربعة بن عمرو بن عدي بن حارثة بن مزيقياء: بطن من خزاعة، من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: الربعة بن عمرو

  .فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الربعية

  .تقيم يف جبل الفرع بقرب املدينة. رية من بين عمرو، من حربعش: الربقة

  .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة: الربيات

  .بطن من الثوابية إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الربيحات

  .بطن من الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: الربيحات

  .ف بأيب ربيحة، موقعها بزرة الكورةمن عشائر شرقي األردن، تعر: ربيحة
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وترتل يف حدود جبل . تبلغ حنو أربعني بيتاً. فرقة من عشرية العظلمات، انفصلت عنها منذ قرن، واستقرت يف قضاء الشهباء: الربيدات
  .الدوز، وحوران، حول خربة وعري وجبيب، وهم رعاة آل األطرش

  . بيتا40ًيف قرية ضباع، ويعدون يقطنون . قسم من الضمور إحدى عشائر الكرك: ربيع

  .من عشائر شرقي األردن، موقعها لواء السلط: الربيع

  .فرع من البطنني، من قبيلة بين سعد اليت تقع ديارها من الطائف، إىل جهة اجلنوب الشرقي: ربيع

  .قبيلة من متيم، من العدنانية: ربيع

  . دمشقتقطن اجلوالن أحد أقضية حمافظة. فرقة من الفضل: الربيع

منازهلا جبوار جسر دامية يف . فرقة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاء، يغلب على الظن أا من بين عقبة، ألن خنوا بين عقبة: الربيع
  .الغور

 اهللا بن عبد املدان بن بنو الربيع بن عبيد اهللا بن عبد: بطن من بين الديان، من بين احلارث بن كعب، من القحطانية، وهم: الربيع بن عبيد اهللا
  .الديان

  .بطن من الدلفية، ويعد من الصدعان، من مشر طوقة، ويف احلقيقة هو من عبدة: ربيعان

  .قسم من قبيلة بين زيد اليت مقرها حول القنفذة: ربيعة

    

  .قسم من قبيلة بني مالك عسري اليت تقيم مشايل أا، حىت ميلني منها: ربيعة

  .وتفلح ما تزرع، وال تربح إىل البادية. كانت تسكن اخليام يف جهات معينة. ة بغداد النصف احملتضرةمن قبائل منطق: ربيعة

  .فخذ من بين خضري املنتشرين يف سائر املقاطعات النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشر: ربيعة

  .من قبائل البحرين، والقطيف، وهجر: ربيعة

  .فخذ من ثقيف باحلجاز: ربيعة

  .بطن يعرف ببين أيب ربيعة من ذهل بن شيبان، من العدنانية: ربيعة

  .قبيلة من بين زيد، من عبد اهللا، من دارم بن مالك: ربيعة

قبيلة من معاوية بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن : ربيعة
  .عيالن، من العدنانية

  .بطن من بين منري النصريني من مياه القليب: يعةرب

قبيلة تعرف بأيب ربيعة، من يك بن هالل بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن : ربيعة
  .قيس بن عيالن، من العدنانية

والعفاريت، .  واجلدي، والدغريات، وهي يف جند أكثر منها يف اجلزيرةفيه فرق اهلامل،. قسم من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: الربيعة
  .ومن الربيعة بنجد فرق اجلعفر، واجلندة، والدغريات، واحلسني. والزكاريط، واملراد، واحمليسن

  .انيةودينهم النصر. قبشا، دموشية، منية األسقف، خفرا: بالدهم. يقيمون مبنطقة الفيوم مبصر. بطن من بين كالب: ربيعة

  .فخذ من احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب، من العدنانية: ربيعة

منهم حي اآلن : قال ابن خلدون يف تارخيه. بنو رباب بن جحري ابن عامر بن صعصعة: بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: ربيعة
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  .ببإفريقية ينتجعون مع رياح بن هالل، ويعرفون ذا النس

  .بنو ربيعة بن جشم ابن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: ربيعة بن جشم

  .بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية: ربيعة بن احلارث

بنو ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن : كانت مساكنهم البالد الشامية، وهم. بطن من طيء، من القحطانية: ربيعة بن حازم
ح بن شبيب بن مسعود بن سعيد بن حرب ابن السكن بن ربيع بن علقي بن حوط بن عمرو بن خالد بن معبد بن عدي بن أفلت بن جرا

  .غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنيز بن سالمان ابن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء

  .ن حنظلة بن مالك ويعرفون بربيعة الصغرىبنو ربيعة اب: بطن من حنظلة، من متيم، من العدنانية، وهم: ربيعة بن حنظلة

  .بنو ربيعة بن سعد ابن علي بن راشد بن ساردة بن تزيد ابن جشم بن اخلزرج: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: ربيعة بن سعد

رب بن وهب بن جلى بن بنو ربيعة ابن سلمة بن سعد بن بالل بن ثة ابن ح: بطن من ربيعة الفرس، من العدنانية، وهم: ربيعة بن سلمة
  .أمحس ابن ضبيعة بن ربيعة الفرس بن نزار ابن معد بن عدنان

بنو ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية : بطن من بين عامر صعصعة، من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: ربيعة بن عامر
  .، وهم بنو جمد، وجمد اسم أمهم نسبوا إليهابن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .وهو أبو األبرش. بنو ربيعة بن عامر بن عقيل: بطن من العدنانية، وهم: ربيعة بن عامر

بنو ربيعة بن عامر بن عوف بن بكر ابن عوف بن عذرة بن زيد : بطن من عذرة ابن زيد الالت، من القحطانية، وهم: ربيعة بن عامر
  .الالت

  .بطن من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: بدربيعة بن ع

  .ربيعة بن عبد مشس بطن من عبد مشس بن عبد مناف، من قريش، من العدنانية

: ومن مياههم. نخرامل: من جباهلم. بنو ربيعة ابن عبد اهللا بن أيب بكر بن كالب: بطن من كالب، من العدنانية، وهم: ربيعة بن عبد اهللا

  .جعفر البعر بني مكة واليمامة على اجلادة، والذيبة، وهي يف رملة

ربيعة بن عبد اهللا بطن من حمزوم من العدنانية، وهو ربيعة بن عبد اهللا ابن عمرو بن خمزوم، وقد كانوا كثريي األموال والعبيد، وأكثر مكة 
  .هلم

بنو ربيعة بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعه ابن : عيالن، من العدنانية، وهمبطن من هوازن، من قيس بن : ربيعة بن عبد مناف
  .معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس ابن عيالن

  .بنو ربيعة بن عبدود ابن وادعة: بطن من القحطانية، وهم: ربيعة بن عبد ود

    

  .بنو ربيعة بن عجل بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: لعدنانية، وهمبطن من بكر ابن وائل، من ا: ربيعة بن عجل

بنو ربيعة ابن عقرس، بن خلف بن أفتل، وهو خثعم بن أمنار بن أراش بن عمرو بن : بطن من خثعم، من القحطانية، وهم: ربيعة بن عقرس
  .حليان ابن عمرو بن مالك بن زيد بن كهالن

بنو ربيعة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن :  ابن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر: ربيعة بن عقيل
بدوتان، ومها : من جباهلم. صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن وهو أبو اخللعاء

  .ا باجلزيرةهضبتان بينهما ماء، وقد ظلوا بالبادية، ومل يلحقو
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  .منهم شعب آل مرا، وآل فضل، وآل فضل شعبان، وآل علي، وآل مهنا. بطن من طيء، ومن القحطانية: ربيعة بن علي

  .بطن من األزد، من القحطانية: ربيعة بن عمرو

  .بنو ربيعة بن عمرو بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبدود بن وادعة: بطن من القحطانية، وهم: ربيعة بن عمرو

  .بطن من مياههم الثلماء بظهر منلي: ربيعة بن قريط

  .بنو ربيعة بن كعب ابن سعد بن عبد مناة بن متيم: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: ربيعة بن كعب

  .بنو ربيعة بن مالك بن حرب بن عبدود بن وادعة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: ربيعة بن مالك

  .الصعب ابن دومان، من مهدان، من القحطانيةبطن من : ربيعة بن مالك

بنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن أد بن طاخبة، من خندف بن إلياس بن مضر : بطن من متيم، من العدنانية، وهم: ربيعة بن مالك
  .ثرمداء، وهي قرية بالوشم: من منازهلم. ويعرفون بربيعة الكربى، وبربيعة اجلوع. بن نزار

  .بطن، من مهدان: بن مرثدربيعة 

  .بنو ربيعة بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام: بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: ربيعة بن مرهبة

  .ة الفرسشعب عظيم، فيه قبائل عظام، وبطون، وأفخاذ، ينتسب إىل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ويعرف بربيع: ربيعة بن نزار

كانت ديار هذا الشعب فيما يليه من بالد جند وامة، فكانت بقرن املنازل، وحضن، وعكاظ، وركبة، وحنني، وغمرة أوطاس، وذات 
يغزون املغازي، ويصيبون الغنائم، ويتناولون أطراف الشام، وناحية اليمن، ويتعدون يف . عرق، والعقيق، وما واالها من جند، معهم كندة

  .جنعتهم

مث وقعت احلرب بني بين ربيعة، فاقتتلوا قتاالً شديداً، فكان الفناء واهلالك، فتفرقت ربيعة يف تلك احلرب، ومتايزت فارحتلت بطوا إىل بقاع 
  .خمتلفة، فاختار بعضهم البحرين، وهجر، وظواهر بالد جند، واحلجاز، والكور الواقعة بني اجلزيرة، والعراق

  .بنو ربيعة بن نصر بن احلارث بن منارة بن خلم: وهم. بطن من خلم: ربيعة بن نصر

بنو ربيعة ابن هالل بن عامر بن صعصعة بن : ربيعة بن هالل بطن من عامر ابن صعصعة، من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم
 يعرف بأيب ربيعة بن وبر، من كالب بن بطن: معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن ربيعة بن وبر

بنو أيب ربيعة بن وبر ابن األضبط بن كالب بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن : عامر ابن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم
  .بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

ق السكة اخللوية، بني القنفذة وحمايل، بني قرييت معمل اخلليف ومرخ، ويوجد يف غربيهم مساكن هذه القبيلة على طري: ربيعة التهائم
  .آل جبلى، والدريب ويف اجلنوب بنو هالل، وأهل حلي: بلعري، وربيعة املقاطرة، واحلميدة، ويف الشرق: ومشاليهم

الً، بني قرييت غار اهلندي ومجعة ربيعة، ويوجد يف مشاليهم بنو  مي20ديار هذه القبيلة على طريق القنفذة وبارق، إىل مسافة : ربيعة املقاطرة
  .راشد، ويف شرقيهم احلميدة، ويف اجلنوب ربيعة التهائم، ويف الغرب بلعري، ويقيم بينهم قسم من آل الدريب املسمى بآل خليف

إن :  ميالً من حمايل، وميكن القول15ا، إىل مسافة متتد بالد هذه القبيلة، من مسافة بضعة أميال إىل الشمال الغريب من أ: ربيعة ورفيدة
 أميال من الشرق إىل الغرب، ويقيم يف مشال القبيلة الريش، وإىل الشرق بألمحر، 10 ميالً من الشمال إىل اجلنوب، و35منازهلا متتد مسافة 

  .وبنو مالك، وإىل اجلنوب علكم اهلول، وإىل الغرب رجال أملع، وبنو ثواب

  .ربيعة الشام، ورفيدة اليمن، ورفيدة الشام، والعصمة: ربعة أقسام رئيسيةوتنقسم إىل أ
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  .عدة فرق تقيم يف جند، والعراق، ويتصل نسبها بالغرير واحلمدانيني: الربيعيية

  . ينسبهم يف قبيلةبطن من العرب عدهم احلمداين يف أحالف بين زيد بن حرام بن جذام باحلوف، من الشرقية بالديار املصرية، ومل: الربيعيون

  .األعيدة، احلوامدة، الضباوي، العثامني، والنوابطة: تنقسم إىل مخس فرق. عشرية من العقيالت، من بين عطية: الربيال

  .عشرية من قبيلة ولد علي، من مسلم، من عرتة: الربيال

  .ي األردنبطن من الدهام، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرق: الرمتة

: أرتيمات أيب العدوس وأرتيات الفقراء، ويقال هلؤالء: وتنقسم إىل فريقني. كانت منازهلا بالبحرين. قبيلة أصلها من عقيل: الرتيمات

  .املشارقة

  .فخذ من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية: الرثعة

  . الشاميةكانت منازهلم صرخد، من البالد. بطن من زبيدة، من القحطانية: رجاء

قبيلة متتد ديارها ما بني أا، وصبيا، يف مسافة تقرب من مخسني ميالً، وحييط ا حبر بن سكينة، وبنو ثواب من الشمال، وربيعة : رجال املع
ىل سبعة وتنقسم إ. ورفيدة، وعلكم اهلول، وبنو مفيد، وربيعة اليمن من الشرق واملنجحة، وبنو هالل، من الغرب، ومركزها بلدة الشعبني

  .بنو قطبة، بنو ظامل، بنو شحب، بنو شديدة، بنو قيس، بنو زيد، بنو جونة، وبنو صلب: أفخاذ

  .من قبائل عسري: رجال اخلميسني

  .تقيم يف االفالج بنجد. عشرية من سامل: الرجبان

يام إحدى القبائل املهمة يف جنران عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز رجال فخذ من أجشم، من : الرجبان
  .واجلوف

  .فخذ يعرف بأيب رمجني، من أيب فاتلة، من احلديديني بسورية: رمجني

أصلها من قرية كفر خل، خرجت منها، وذهبت إىل قرية النعيمة، مث رحلت إىل . عشرية تقيم بناحية عبيد، مبنطقة عجلون: الرجوب
  .الصريح

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. ن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانيةفخذ من بين علي، من حص: رجيالن

  .بطن يعرف بأيب رجيلة، من السليط، أو الساليطة إحدى عشائر البلقاء: رجيلة

  .كانت رياسة أوالد مسعود فيهم. بطن من هالل ابن عامر، من العدنانية: رحاب بن عيسى

  .سليم ابن منصور، من العدنانيةبطن من : رحاب بن حممود

  .بطن من خسرج، من عشرية املغرة، امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: الرحاحلة

  .وتقطن يف قرية زهر، وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: الرحاحنة

  .كانت منازهلم غوطة دمشق. بطن من زبيد: رحال

  . من بين سامل، من قبيلة حرب اليت تقيم يف البقاع املمتدة، من بئر عباس، إىل بئر ابن حصاين باحلجازفخذ: الرحالة

  .عشرية، من احلفيل، من سنجارة، من مشر: رحام

، ونزل  سنة تقريبا300ًإن جدهم قدم من طرابلس الغرب، قبل : يقال. عشرية من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الرحامنة
  . نسمة300وعددها يقرب من . ومنازهلا بعرية وبرقة. يف قرية هود غريب الصلت

  .فرقة من النبيط، من اجلبور، من بين خالد إحدى قبائل بادية شرقي األردن الشمالية: الرحامية
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  .بطن من مهدان، من القحطانية: رحب

  .بنو رحبة بن زرعة بن األصغر بن سبأ: بطن من محري، وهم: رحبة

  .بطن من اليحيا يلحق بآل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: الرحبة

  .كانت هلا مرتبات للمحافظة على احلج. عشرية من بين ميمون، من بين سامل، من قبيلة حرب اليت تقيم بني ينبع واملدينة: الرحلة

  .مر املقيمني يف العارضفخذ من بين عا: الرحم

  .قبيلة حجازية تلي ذوي احلسن من الشمال، وعددها عشرون ألفاً: رمحان

  .فخذ من البطينات، من االسبعة، من بشر، من عرتة: الرمحة

  .تقيم بقرييت السعدوين والطابية بناحية مراط بدير الزور. فرقة تعرب بأيب رمحة، من عشرية البقارة: رمحة

  .يقيم بناحية العشارة. ببو رمحة، من العقيدات الثلث بدير الزورفخذ يعرف : رمحة

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. بطن من األثيج، من هالل بن عامر، من العدنانية: رمحة

  .بطن يعرف ببيت رمحة، من الفارس، من الصدعان، من مشر طوقة: رمحة

كانوا .  بين سويد بن عامر ابن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن يعرف ببو رمحة، من بين مقرر بن جماهر، من: رمحة
  .يقيمون بافريقية الشمالية

    

وينقسم إىل األفخاذ . جنويب آل مرة، ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر. بطن من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل: رمحة
  .، طرارفة، ووبرانخيل، طريف أو جنوب: اآلتية

  .فخذ من بين زيد يقيمون بالباب أحد أقضية حمافظة حلب: الرحيمات

قسم من املوهة، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا، من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار : الرمخان
  .العجمان وبين خالد جنوباً

  . سنجارة، من مشر الطائيةفخذ من الزميل، من: الرخيص

  .بطن: رخيلة

  .فرقة من املراوحة، من حرب، تقيم يف ضوحي املدينة: الردادة

تنتسب إىل علي بن رداد من قرية صخرة، هاجر منها، واستوطن قرية . عشرية تقيم بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلون: الردادية
  . سنة تقريبا213ًكفريوبا، قبل 

  .كانت مساكنهم الدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية.  من اجلمارسة، من كنانة عذرة، من القحطانيةبطن: ردالة

  .قبائل تسكن النواحي التسع احملية: ردفان

  .أبو قبيلة: ردمان بن رعني

  .قبيلة من محري: ردمان بن الغوث

  .بطن من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: ردمان بن ناجية

  .أبو قبيلة: وائلردمان بن 

  .بطن من املسعوديني، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الرديسات
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  .كانت بالدهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية، منهم أوالد جياش، هلم تل حممد. بطن من جذام، من القحطانية: رديين

  .تة، من مشر طوقةفخذ من احلميان، من اابلة، من الصل: الرديين

  .بطن من العلويني باليمن: الرديين

  .من أعراب مصر: الرذالة

بنو رزاح بن ربيعة بن حزام بن رضنة بن عبد بن كثري بن عذرة : بطن من عذرة ابن زيد، من كلب، من القحطانية، وهم: رزاح بن ربيعة
  .من قراهم نطاع إحدى قرى البحرين. بن ابن زيد

  .ع، من بين علة، من سعد العشرية، من بين زيد ابن كهالن، من القحطانيةقبيلة من النخ: رزام

  .بنو رزام بن عمرو ابن مثالة: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: رزام بن عمرو

  .بطن من ذبيان، من العدنانية، وهم بنو رزام بن مازن ابن ثعلب بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان: رزام بن مازن

: يقال هلم. بنو رزام ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن عمرو ابن متيم: حي من حنظلة، من متيم، من العدنانية، وهم: زام بن مالكر

  .اخلشاب

  .رزان بطن من بن عامر، من نواحيهم نساح وهي ناحية من جو اليمامة

  .آل كريشانمنهم . عشرية من آل عاصم، من آل سليمان، من اجلحادر، من قحطان جند: رزق

  .وينقسم إىل أربعة أفخاذ. يقيم مبحافظة محاة.  بدوية60 خيمة، منها 100بطن من بين خالد يعد : الرزيق

املاهرية، أم أمحد، واحملاميد، : وتنقسم إىل ثالث عمائر. ومركزها شكا. من أشهر قبائل العرب يف دافور بالسودان املصري: الرزيقات
  .اهلبانية، واملعاليةوأقواها احملاميد، وحلفاؤها 

  . امرأة62 رجالً، و71 خيمة، و30وتعد . تقيم يف ضواحي صفد. الرسامتة من قبائل فلسطني الشمالية

  .من عشائر حمافظة العلويني تنسب جلدها رسالن: الرسالنة

. عجالن، اجلاسم، اهلويشان، والشفيعال: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. الرسالني بطن من البطينات، من السبعة األسبعة، من عبيد، من عرتة

عشرية من : ويقيمون بني محص، ومحاة، ويقطنون يف الصيف باملنطقة الشرقية من محص، ويف الشتاء يرحلون إىل أعايل وادي حوران الرمسي
ويقدر عدد . ويدعون أم من مشر. البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة، بني جند والعراق، ويف أطرافها

  .200بيوم ب

بنو رسن ابن عمرو بن كعب بن الغطريف األصغر ابن الغطريف األكرب بن بكر بن : بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: رسن
  .صر هو شنوءةيشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث ابن كعب بن عبد اهللا بن نصر، ون

  .يطلق هذا االسم على ملوك اليمن من آل غسان، من القحطانية، ألن جدهم كان رسوالً من اخلليفة املستعصم: رسول

  .من عشائر حمافظة العلويني مركزها قرية الرشية: الرشاونة

  . قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطرعشرية من شعر، من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم: رشايد

  .ذوو صياد، العونة، اخللوية، املهيمزات، والعجارمة: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. قبيلة ديارها يف الدبدبة، وديرة مطري، والعوازم: الرشايدة

    

  .وتقيم يف مديرية جرجا. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل العرب يف مصر: الرشايدة

تقيم يف الصحراء الشرقية املعروفة أيضاً بصحراء البجة بالسودان، وهي قريبة عهد ا، وقد هاجرت إليها من . من قبائل العرب: ةالرشايد
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م، بسبب قتال وقع بينها وبني بعض القبائل هناك، فعربت البحر األمحر، من جدة، ونزلت يف أرض احلباب، 1871 و 1288احلجاز سنة 
ل، ومعهم أسلحتهم، وأوالدهم، وإبلهم، فاعترضهم احلباب، وجرت بني الفريقني وقائع أدت إىل سفك الدماء، وكانت تعد حنو ألف رج

  .أحدمها تابع حلكومة السودان، واآلخر حلكومة األريترة: م فريقان1903وهم حىت سنة 

  .عة، ومن البحر امليتتقيم على أبواب القدس، وعلى السواحل الغربية من ر الشري. قبيلة فلسطينية: الرشايدة

من عشائر الكرك تقطن خالل الشتاء يف البويرة، ووادي الصوان، وتقضي الصيف يف قرية البتري، اليت تبعد عن الكرك ثالث : الرشايدة
  .الطالب، والساهر:  بيتاً، وتنقسم إىل فريقني20ساعات، إىل الشمال الغريب، وتعد 

  .فرع من احللسة، من الشرارات: الرشايدة

  .فرقة من العلي، من قبيلة العيسى، اليت تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: الرشايدة

  .فرقة من عيال القرامسة إحدى عشائر معان الشامية: الرشايدة

  .قسم رئيسي، من شهران أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسعها دياراً: رشحة

بنو : بنو غيان يف اجلاهلية، فقال هلم من أنتم قالوا:  صلى اهللا عليه وسلم وكان يقال هلموفدوا على النيب. بطن من جهينة: رشدان بن قيس
  .بل هو رشد فلزمتهما: قال. عوى: قال ما اسم واديكم؟ قالوا. بل أنتم بنو رشدان: فقال. غيان

  .بطن من العرب: رشدة

  .بطن من الرياحنة، من املطارفة إحدى عشائر البلقاء: الرشود

  .عشرية تقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون، أصلها من قبيلة البطوش املقيمة بقرية خرتيرة من أعمال الكرك: رشيد

  .فخذ من اجلواسم، من الصمدة، من عشرية الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة، واحلجرة: الرشيد

  .تعرف بآل أيب رشيد. من قبائل حضرموت البحر: رشيد

  .ر، من الرشايدة إحدى عشائر الكركفخذ من الساه: الرشيد

  .النوافحة، ااشعة، والبعاجية: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من السرحان إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الرشيد

  .فخذ من الشرفات إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز: الرشيد

  .ها دياراًقسم رئيسي من شهران، أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسع: رشيد

  .بطن يعرف بذوي الرشيد، من عبس باحلجاز: الرشيد

  .بطن من الغضيان، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الرشيد

  .فرع من القعاقعة، من الروالة، من عرتة: الرشيد

  .ية شرقي األردنفرقة تعرف بابن رشيد، من املراجني، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل باد: رشيد

عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف : رشيد
  .تقيم بني اللحية، واحلديدية. من قبائل اليمن: الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج، رشيد

  .تقيم باربد.  الغرابية بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلونفرقة من: الرشيدات

  .الرشيدات فرع من هليب إحدى قبائل حمافظة حلب

  .فرع من القعاقعة، من الروالة، من عرتة: الرشيدان

  .لد، من الفدعانفخذ من الروس، من املنيع، من الو: فخذ من قبيلة املوسطة، من يافع جبنويب شبه جزيرة العرب الرشيش: الرشيدي
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  .منازهلا يف احلولة يف قضاء صفد. فرقة من اللهيب: الرصافنة

  .بطن من مراد، من كهالن، من القحطانية: رضا

  .فرقة من السعيدانية، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الرضام

  .ون خمالف بيحانيقطن. بنو عبد رضا: وهم. بطن من طيء، من القحطانية: الرضاويون

  .بطن يعرف بذي رضوان، من مهدان، من القحطانية: رضوان

  .كانت مساكنهم ببالد غزة من الديار الشامية. بطن من جذمية طي، من القحطانية: رضيعة

، شبعات، شبلي، أبو صلييب: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  بيت300تعد زهاء . منازهلا يف حمافظيت محص ومحاة. فرقة من بين خالد: الرطوب
  .عواد، وشدة

  .فرقة من الرماضيني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الرطيمات

  .قسم من قبيلة بين مالك عسري اليت تقيم مشايل أا حىت ميلني منها: رظام

    

لك بن عوف بن إمرىء القيس ابن ثة بن سليم بن قبيلة من سليم ابن منصور، من العدنانية، تنتسب إىل رعل ابن ما: رعل بن مالك
  .منصور

  .بطن من العجامل، من ذي أصبح يقطنون اهلجل والكدام من قرى حلج: الرعوي

  .كانت مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر، فيما بني دير اجلميزة، وترعة صول مبصر. بطن من خلم، من القحطانية: رعيس

بنو رعيل بن كعب بن عمرو بن علة بن : بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: وت رعيل بن كعببطن من الصدف، من حضرم: رعيل
  .جلد بن مذحج

ينتسب إليهم خمالف من خماليف اليمن وأنزهلم عمرو بن العاص يف جيزة مصر، . بطن من محري، من القحطانية، يعرف بذي رعني: رعني
  .واختطوا ا خطة

  .كانت مساكنهم مع جرم ببالد عزة بفلسطني. يء، من القحطانيةبطن من جذمية، من جرم ط: رغو

  .كانت مساكنهم مع قومهم جذام حبوف بالديار املصرية. بطن من بين زيد بن حرام ابن جذام، من القحطانية: رفاعة

  .قبيلة من سليم بن منصور، من قيس بن عيالن، من العدنانية: رفاعة

  .كانت مساكنهم بالديار املصرية. عدنانيةبطن من عامر بن صعصعة، من ال: رفاعة

املشاهري، : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من بين مالك، من قبيلة جهينة اليت متتد منازهلا من ينبع إىل الوجه يف الديار احلجازية: رفاعة
  .املساونة، الوهبان، والثرود

  .بطن من د، من القحطانية: رفاعة

  .رفاعة بن جفنة بن عمرو مزيقياء: زد، من القحطانية، وهمبطن من األ: رفاعة بن جفنة

  .بطن من عذرة ابن زيد من قضاعة، من القحطانية: رفاعة بن عذرة

  .مساكنها شرقي الطائف إىل اجلنوب. من قبائل احلجاز: رفاعة العبيدات

  .من عشائر حمافظة حوران: الرفاعي

  .وتقيم يف أم الدنانري، الفرج، دير قروح، دير مفضل، وشبة. تاً بي150تعد . من عشائر اجلوالن الصغرية: الرفاعية
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  .عشرية تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، وهي فرع من عشرية الرفاعية املقيمة بقرية علعال: الرفاعية

وتنتسب . لني على النيل األزرقمركزها الكام. من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: الرفاعيون
  .إىل جهينة

إم من ساللة احلسني بن علي وإم خرجوا من معرة النعمان أحد : يقال. عشرية بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلون: الرفايعة
  .أقضية حلب ويقطنون اليوم يف قرية علعال، وهلم أقارب يف أم الولد بالبلقاء، يدعون بالرفايعة أيضاً

  .وأصلهم من احلجاز، وهم أقرباء لسعوديي البصرية جبوار الطفيلة. عيال خليفة: من عشائر الشوبك، يقال هلم: الرفايعة

عشرية من قبيلة الكعوب اليت كانت مساكنها ما بني قصر سرت شرقاً، وحدود تونس غرباً، وأخذ بعضهم طريقهم إىل تونس، : الرفلة
  .واستوطنوا ا

  .كانت مساكنه مع جرم بغزة بفلسطني.  جذمية، من جرم طيء من القحطانيةبطن من: الرفنة

  .بطن من الزامل، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الرفوش

  .من عشائر شرقي األردن موقعها مديرية بصرية التابعة لقضاء ضنانة: الرفوع

  .حي من خلم، من القحطانية: الرفيدات

  .فرع من قحطان عسري: نرفيدات اليم

  .تنسب إىل رفيدة بن ثور بن كلب. قبيلة من كلب، من قضاعة، من القحطانية: رفيدة بن ثور

 ميالً عن 15قسم من قبيلة ربيعة ورفيدة، اليت متتدة بالدها من مسافة بضعة أميال، إىل الشمال الغريب من أا، إىل مسافة : رفيدة الشام
  .حمايل

بنو رفيدة بن عرت بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن :  من عرت ابن وائل، من أسد بن ربيعة، من العدنانية، وهمبطن: رفيدة بن عرت
  .فيهم عدة أفخاذ وعشائر. دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان

  . ميالً عن حمايل15ميال، إىل الشمال الغريب من أا، إىل مسافة قسم من قبيلة ربيعة ورفيدة، اليت متتد بالدها من مسافة بضعة أ: رفيدة اليمن

  . بيتا50ًوتعد . تقيم بناحية مراط مبحافظة اجلزيرة. فرقة من بقارة اجلبل: الرفيع

  .كانت منازهلم مع غزية بريية احلجاز. بطن من غزية، من القحطانية: رفيع

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية.  بين هالل بن ابن عامرفرع من جماهر، من سويد، من مالك من زغبة، من: رفيع

  .فرقة من بين خالد بسورية: الرفيعي

  .فخذ من الزمول، من بين خالد بسورية: الرفيعيني

  .كانت منازهلم بربقة. بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية: الرفيفات

    

 من قبيلة الزيادنة، اليت تغلبت على حوران، وعجلون، وحكمت فيهما، وملا دالت دولة الزيادنة، الرقاد عشرية من احلديد مبنطقة البلقاء أصلها
  .وتشتتوا، خرج منهم فرع وهم الرقاد إىل البلقاء، ونزلوا يف الكفري، مث رحلوا إىل املشريفة، وال يزالون فيها

. ة ابين شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكربنو ملكان، وزيد منا: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: رقاش

  .ورقاش اسم امرأة، وهي أم ملكان وزيد مناة، عرفوا ا، وهي رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

  .بطن من كلب: رقاش
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  .بطن من كندة، من القحطانية: رقاش

يض بن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو بن رميمة بن حدس بن أراش بنو رقاش بن ف: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: رقاش بن فيض
  .ابن جزيلة بن خلم

  .فرقة من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الرقوع

  .ملك عليهم معد يكرب بن احلارث بن عمرو. بطن: رقية

  . وهم أحالف للشبانات يف غالب أحواهلمفخذ من بين خمتار بن حممد، من بين هالل بن عامر، من العدنانية،: الرقيطات

  .بطن من قبيلة قحطان عسري: الرقيف

  . خيمة20ويعدون . بطن من بين خالد، ويلتحقون باملوايل املقيمني مبنطقة حلب: الرقني

  .منازهلم بني العال، وخيرب. بطن من ولد علي، من عرتة باحلجاز: الركاب

  .منازهلا بقرية فقوع. ة بالكركفرقة تعرف بأيب ركاب، من البصرياوي: ركاب

  .عشرية من املنتفك: ركاب

  .فرقة من السعيدات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الركابات

  .فخذ من املكلف، من املواجية، من األسبعة إحدى عشائر سورية: الركارجة

  .يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروزفرقة من احلويطة، من قبيلة العيسى اليت تقطن : الركايبة

  .عشرية من النهود، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: الركبة

  .بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: الركعان

  .فرقة من عشرية احلويطات اليت تقيم يف أطراف معان: الركيبات

  .يف اليمنبطن من العرب كان يقيم : الرماة

  .بطن من ميمون، من قبيلة مطري: بطن من أهل حلجة، من نصر اهللا، من عبدة، من مشر القحطانية الرماثية: الرماة

  .من قبائل مصر تقطن مناطق املنيا، والفيوم، وبين سويف: الرماح

 الواقعة يف الشمال الشرقي من محاة، ويرحلون يقضون الصيف يف املنطقة. فخذ من األعبدة، من السبعة األسبعة، من عبيد، من عرتة: الرماح
  .يف الشتاء إىل أعايل وادي حوران، واحلماد

  .فرع من السلوط القبليني إحدى قبائل ازرع، من أقضية حمافظة حوران: الرماح

  .بطن من الفرجة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الرماح

  .بطن من كلب: الرماح

 41-30، وبني درجيت الطول 20-15 درجة و 19-30ر من قبيلة غامد، اليت تقع ديارها بني درجيت العرض قسم متحض: الرمادة

  .42درجة إىل 

ويتألفون من األفخاذ . يقطنون يف قرييت عي، وجوزة. إا من بقايا الصليبيني إحدى عشائر الكرك: فريق من قبيلة الربارشة يقال: الرماضنة
  .سبة، الراشدة، واخلصاتنة، واملطارنةاخلتاتنة، الكسا: اآلتية

ويزعم الرماضنة وأبو . الرماضنة، الدواهيك، وأبو يامني: تنقسم إىل ثالث فرق. من عشائر منطقة البلقاء، من اجلرومية، من عباد: الرماضنة
اً، أما الدواهيك فيقولون إم  نسمة تقريب200ويبلغ عددهم . يامني أن جدهم واحد، قدم من احلجاز، ونزل يف العرضة عند قبائل عباد
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  .هاجروا إىل البلقاء لرتاع بينهم وبني أقارم، وانضموا إىل عباد. فرع من عشرية املطالقة اجلازي من احلويطات

  . بيتا15ًيعدون . الرماضني قسم من احلباشنة إحدى عشائر الكرك

 بيتاً 52وتعد . شعور، مليحات، زغارنة، دغاغمة، سواغدة، وغرباء: تيةتنقسم إىل األفخاذ اآل. من عشائر التياها ببري السبع: رماضني شعور
  . من اإلناث123 من الذكور، و145و

 بيتاً، 57تعد . تنقسم إىل األفخاذ اآلتية، زغارنة، نقايرة، مسامرة، دغاغمة، عجارمة، وغرباء. رماضني مسامرة من عشائر التياها ببري السبع
  .إلناث من ا124 من الذكور، و 151و 

املدامية، الطرابشة، الصققة، : تنقسم إىل الفرق اآلتية. الرماضيني عشرية من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن
  .الغمضة، العسوفية، والرطيمات

  .فخذ من الغفيلة، من سنجارة، من مشر الطائية: الرمال

  . طي، من القحطانيةبطن من السبيحيني، من بين زريق بن ثعلبة: الرمايل

    

 من 77 بيتاً، و 36وتعد . حرابية، طالحني، خضرة، دغافقة، ورمامنة: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر السعيديني ببري السبع: الرمامنة
  . من اإلناث59الذكور، و 

ويدعون إم فرع من فرقة الدهامشة . م الرمامنةإم قدموا من رمون من أعمال فلسطني وهلذا أطلق عليه: من عشائر الصلت يقال: الرمامنة
  .ويقطنون اليوم يف قرية أم جوزة مشايل الصلت.  نسمة تقريبا300ًويعدون . إحدى قبائل بين صخر

  .من بالدهم ثابت باليمن. رمان بن غامن بطن من القحطانية، وهم بنو رمان بن غامن ابن زيد بن ذي الكالع

  .بنو رمان بن كعب بن أود بن صعب بن سعد العشرية: من القحطانية، وهمبطن من مذحج، : رمان بن كعب

  .الرمث فرقة من احليدة، من خريص، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة

  .بطن يعرف ببو رمح، من اجلعافرة: رمح

  .بطن من اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقه: الرمح

  .اليت تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروزفرقة من عشرية العلي، من قبيلة العيسى : الرحمة

  .بطن: الرمد

  .الرمداء بطن

  .كانت ديارهم من مسجد موسى إىل أشكر، ونصف بالد إطفيح مبصر. بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية: رمزا

فرقة من الشنابل : هم بالد البهنساية الرمضانكانت مساكن. بطن من بين الزبري بن العوام، من بين أسد بن عبد العزى، من العدنانية: رمضان
  .إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز

  . خيمة30ويعد . يقيم مبنطقة حلب. فخذ من املوايل الشماليني: الرمكات

  .وتتألف من عدة عشائر.  خيمة50من قبائل فلسطني الشمالية منازهلا بني دار البيدر، والكورداين، تعد : الرمل

  .ن البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاةفرقة م: الرمالت

  .فرع من الصياد إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: الرملة

  .عشرية من النهود، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: الرملة
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  .فخذ من اجلدادة من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الرموث

  .لى املنتشرة من الوجه إىل ظيب، ومن البحر إىل مدائن صاحلفرقة من قبيلة ب: الرموث

  .بطن من ذوي حسن: رميثة

  .كانت مساكنهم بناحية دربسة، من الغربية، بالديار املصرية. بطن من اخلزاعلة، من سنبس: رميح

  .بطن من دعجة، من الصدعان، من مشر طوقة: الرميح

  .لحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانيةبطن من املسيعيد، من عشرية املغرة امل: الرميح

  .آل بطني، وآل حشيش: ينقسم إىل فخذين. بطن من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من عبدة، من مشر القحطانية: رميزان

ني، فطردت الترابني من قبائل العريش كانت تسكن أرض القرارة، مشايل خان يونس وقد اشتعلت نريان احلرب بينهما، وبني التراب: الرميالت
  .الرميالت من القرارة، وسكنوها، وطاردوهم، حىت أدخلوهم أرض السواركة من بالد العريش

  .فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: الرميالت

  .منازهلم بني العال، وخيرب. بطن من ولد علي، من عرتة إحدى قبائل احلجاز: الرميالت

  .من العرب ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلةبطن : رميم

  .من قبائل ذي الكالع، من محري: رجنع

فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلنل يف الشمال، ووادي العني، والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر إىل مسافة : رنف
  . سلسلة اهلضاب الساحلية ميالً يف الداخل، حىت25

بنو رهاء بن منبه بن حرب بن علة ابن جلد بن مالك مذحج بن أدد بن : بطن من مذحج، من كهالن، من القحطانية، وهم: رهاء بن منبة
  . بيتا20ًتعد . فرقة من احلباشنة إحدى عشائر الكرك: زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن الرهايفة

كانت هلم مرتبات من الدولتني العثمانية واملصرية، لتأمني الطريق الذي مير . تبعد منازهلا عن املدينة ثالثني ساعة. جازمن قبائل احل: رهقان
  .فيه احلجان الشامي واملصري

  .ينتسبون إىل أمهم. بطن من بكر بن وائل، من العدنانية: رهم

  .بطن من عمرو بن قيس بن عيالن، من العدنانية: رهم بن ناج

  .بطن من ولد علي، من الوهب، من مسلم، من عرتة ومن النسابني من ال يعدهم أفخاذاً مستقلة، وإمنا جيعلهم من الطلوح: وبالره

  .فخذ من املهيد، من منيع، من لولد، من الفدعان، من عرتة: الروابة

  . من عرتةبطن من النواصرة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم،: الروابعة

  .بطن من الربيكات، من السبوت، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الروابني

    

  .قسم من قبيلة البقوم، اليت مقرها جبل حضن، وأطرافه، حىت تربة، واخلرمان: الرواجع

. ، من قرية راجفة، وهي قرية خربة تقع بني الشوبك وبطراءإم من بين هالل النجدية، قدموا إىل الطفيلة: يقال. عشرية قدمية: الرواجفة

  .ويلتحقون بالعبيديني مبنطقة الكرك

  .بطن: الرواجن

  .بنو رواحة بن ربيعة بن قطيعة بن عبس: بطن من عبس، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: رواحة بن ربيعة
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  .رقةكانت مساكنهم بالد ب. بطن من غطفان، من العدنانية: رواحة

  .منازهلا وادي احلولة. من قبائل فلسطني الشمالية: الروارنة

  .عشرية من قبيلة بين عطية، اليت تقع منازهلا إىل النصف الشمايل، من حرة العويرض، حىت حرة املواهب: الروازين

  .قبيلة من سليم بن منصور، من العدنانية: رواس

بنو رؤاس بن احلارث ابن كالب بن ربيعة بن عامر : بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر ابن صعصعة، من قيس : رؤاس بن احلارث
  .بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن

  .صريةكانت مساكنهم الدقهلية، واملرتاحية من الديار امل. بطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة، من القحطانية: الرواشد

  .من عشائر مصر غري رواشدة هلباء سويد: الرواشدة

  .عشرية من األحامدة، من النعيمات بالكرك: الرواشدة

  .فرع من لرواشدة بقرية الكتة، من أعمال ناحية املعراض يقيمون بناحية الرمثا: الرواشدة

  .فرع من عشرية الرواشدة بالكرك بناحية املعراض مبنطقة عجلون: الرواشدة

  .يقيمون بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، ويقطنون يف قرية قميم. فرع من عشرية الربارشة الكركية: اشدةالرو

 104 من الذكور، و119 بيتاً، و49وتعد . رواشد، زوارعة، وغرباء: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر التياها ببري السبع: الرواشدة

  .وايك أيب راشد، غزالة، الشريعة، وخربة اجلندي ببري السبعمنازهلا أم صباح، احلمام، ب. من اإلناث

إم من الشرارات ويقطنون يف قرية عي، وهلم أقارب يف قرييت قميم، والكتة بعجلون، : عشرية من الرماضنة من الربارشة، ويقال: الرواشدة
  .الرواشدة أيضاً: يقال هلم

  .رفرقة من األيب سلطان، من بقارة دير الزو: الرواشدة

الرواشدة، اخلطاب، : تنقسم إىل ثالثة أفخاذ. فرقة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء، تنسب إىل جدها راشد ابن أيب ربيحة: الرواشدة
  .ومنازهلا بالنقيبة، وقبيب بالكورة. والنصر

  .فرقة من املالحيم إحدى عشائر الشوبك: الرواشدة

  .ية علعالتقطن قر. عشرية صغرية مبنطقة عجلون: الرواشني

  .مركزها عراعر. من عشائر شرقي األردن: الرواصنة

  .فرقة من الشرور، من اللياثنة بوادي موسى: الرواضي

  .فرع من احلميان، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: الرواضي

  .أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر. قبيلة عظيمة تنتسب إىل مسلم، من عرتة: الروالة

يرتلون يف جند، والشام حول بئر .  فرس100 شاة، و5000 وب 100000 وبعريها ب 5000حثون عدد بيوت الروالة ب يقدر البا
  .القمة، عني احلياة الفركلس، حسية اجلوالن، غوطة دمشق، منطقة اخلربات يف احلماد، القريتني من حمافظة محص، درعا، والزوية

ن جبل عرتة، حىت جوار اجلوف، وإذا كان املرعى حسناً يتخطون مسافة واسعة، ويقطنون ويقضون الشتاء يف منحدرات الشرق، واجلنوب م
الدغمان، املرعض، الفرجية، القعقع، وآل مانع، وتنقسم هذه البطون إىل : األرضني الواقعة مشايل الوجه وتنقسم الروالة إىل البطون اآلتية

  .روع عديدةأفخاذ، وكل فخذ إىل فصائل، وكل فصيلة إىل بيوت، أو ف

  .وأما رئاسة الروالة فهي ما برحت منذ قرن، أو أقل يف بيت آل شعالن، بعد أن كانت يف يد آل قعقاع
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وقد كانت الروالة، والولد علي شديديت التناحر والعداء، كما أا خاصمت الروالة عشائر جبل الدروز، والصفاة، واللجاة، ودام شن 
  . مدة طويلة، مث عقد الصلح بينها، وساد الوئامالغارات والنهب والسلب بني الفريقني

  .فرقة من األيب جرادة تقيم يف الرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور بسورية: الروالة

  .وتقطن يف القسم الشمايل من ر البالوع يف مشايل الكرك.  بيتا60ًتعد . فرقة من العمر أقدم عشائر الكرك: الرواملة

  .منازهلا أبو سويرح، ووادي احلسي.  من اإلناث55 من الذكور، و 58 بيتاً و23تعد . بارات ببري السبعمن عشائر اجل: الرواوعة

    

 77 من الذكور، و91 بيتاً، و 34تعد . عيال راضي، عيال رويضي، نكوز، ومحدات: أفخاذها. من عشائر السعيديني ببري السبع: الروايضة

  .من اإلناث

  .فذةقبيلة تقيم قرب القن: الروحة

  .القروح، الفالية، الرشيش، احلتمل، واجلمعة: عشرية من منيع، من الولد، من الفدعان، من عبيد، من عرتة فيها من األفخاذ: الروس

  .عشرية من غيمة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: روس البعري

ويقال إم كانوا يعرفون يف السابق باخلزاعلة، وإمنا أطلق . سمبنطقة عجلون، تقطن يف قرييت مسا، وأم قي. الروسان عشرية بناحية السرو
. طلع فيها راس، وعرف أعقابة بالرسان: عليهم الروسان بعد جدهم خليل بن إبراهيم، الذي قاتل بين كنانة، وانتزع الزعامة منهم فقيل عنه

  .ه نصري إىل منطقة عجلون، فخرج منه الروسانإن جدهم وامسه روس من عشرية اخلزاعلة بالعراق، نزح وأخو: ورواية أخرى تقول

عيال عامر، املقاحصة، ذوو جمري، : ينقسم إىل عدة أفخاذ. بطن من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: الروسان
  .والشهبة

  .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف: الروسان

  .ثابت، من سنجارة، من مشر الطائيةبطن من آل عكبة، من آل زرعة، من ال: الروسان

  .بطن من احملينات، من احمللف، من العلي، من ألدهامشة، من العمارات، من عرتة: الروسان

  .روضان بطن من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  .فخذ من بين شهاب مبور: روق

  .م مع قومهم غزية يف برية احلجازكانت منازهل. بطن من غزية: روق

بطن من قبيلة عتيبة، اليت ال يفوقها يف القوة، أو يزيدها يف العدد، إال قبيلة عرتة، وال يكاد ينازعها أحد السلطة، يف السلطة، يف : الروقة
ذوو ثبيت، : وينقسم إىل ثالثة أفخاذ. بةمنازهلا أقرب إىل احلجاز من بطن برقة أحد بطين عتي. القسم املتوسط من اململكة العربية السعودية

  .الطليحة، واملزامحة

  .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن: رومان

منازهلم يف أحناء القصري، وغريب العاصي . بطن من النعيم:  خيمات الرومي6يعد . الرومي فرع من اجلوابرة إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز
  .بسورية

  . خيمة30ويعدون . م من بين خالد يقيمون مبحافظة حلبأصله. فخذ: الرومي

  .فرقة من األوضاح، من التومان: رويان

  .بطن من اجلعيثن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: الرويان
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  .بنو رويبة بن عامر بن العصبة بن إمرىء القيس بن زيد مناة: رؤيبة بن عامر بطن من بين متيم، وهم

بنو رؤيبة بن عبد اهللا ابن هالل بن عامر بن صعصعة : بطن من عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبد اهللارؤيبة بن 
  .بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بطن ينتسب إىل رويبة بن قصيبة بن نصر بن سعد ابن بكر: رؤيبة بن قصيبة

  .بطن من الدالخبة، من الصلتة، من مشر طوقة: يقيمون يف وادي الصفراء باحلجاز الرويح. فخذ من بين سامل، من حرب: رويثةال

  .فخذ من البيايعة، من األعبدة، من األسبعة، من عرتة: الرويشدة

  .فرقة من احلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: الرويشدة

  . بيتا60ًقبيلة من الصلبة الصليب تقيم يف غريب الكويت، وتعد : رويع

  .بطن من الربيكات، من السبوت، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل شرقي األردن: الرويعات

  .بطن من العطيات، من السويلمبني، من العطيات، من بين عطية، إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الرويعات

  .ة من التركي إحدى عشائر محاة، من حمافظات اجلمهورية السوريةفرق: الرويعني

  .كانت منازهلم بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية: الرومي

  .فخذ من املعاطة، من احلديديني بسورية: الري

  . هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من بين حجاز بن عبيد، من بين محيد، من بين عاعامر بن زغبة، من: رياب

  . امرأة44 رجالً، و53 خيمة، و19وتعد . وتتألف من عدة عشائر. تعرف ببو رياح. من قبائل فلسطني الشمالية: رياح

  .تقيم ببالد فزان الوسطى، بني سكنة واحلروج غرباً. قبيلة كبرية: الرياح

  .ال اجلزائرقبيلة عربية مركزها حول مدينة سور الغزالن، من أعم: رياح

  .بطن من متيم بن أد بن طاخبة، من إلياس بن مضر بن نزار، من العدنانية: رياح

    

بنو رياح بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن : بطن من عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: رياح بن رويبة
كانت مساكنهم يف افريقية بنواحي قسنطينة، . عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالنصعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن 

  .مرداس بن رياح، سعيد بن رياح، وخضر ابن عامر بن رياح: من بطوم. واملسيلة، والزاب

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. بطن من عالق، من عوف من سليم بن منصور، من العدنانية: رياح بن حيىي

بنو رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مرة، تنتسب : بطن من يربوع، من متيم، من العدنانية، وهم: ن يربوعرياح ب
يوم الصرائم، وهو أيضاً يوم اجلرف لبين رياح : ومن أيامهم. بنو هرمي بنو مهام، بنو احلمرة، بنو العجفاء: من أفخاذهم. إليهم حملة بالبصرة

  . على بين عبسهؤالء

ويرتلون . أصلهم من رحيا قدموا إىل الغور بعد أن بسط األمري الغزاوي نفوذه فيه. فرقة تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: الرياحنة
  .باجلرم يف غور األربعني

  .الصباح، الرشود، والدياب: ىل األفخاذ اآلتيةفرقة من املطارفة إحدى عشائر البلقاء، أصلهم من رحيا ومنازهلم بعرعر، وينقسمون إ: الرياحنة

: ويقال. الرياحني عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، وهي من عشائر قرية احلصن املسيحية، أغلبهم روم أرثوذكس، ومنهم الكاثوليك

  .دار شرش:  ويف الناصرة يقال هلماحلجازيون، والعكشة، والصليعيون،: إم من بقايا الصليبيني بالكرك، وهلم أقارب فيها يقال هلم
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  .الومسي، العوارض، العناثرة، الكراكرة، العفاس، العطال، املطارقة، واهلبور: وهم. منازهلم بأطواق السوارقية. من قبائل احلجاز: الرياحني

  .فخذ من احلويطات: الرياضات

وعددهم ينوف على املئتني، . وأصلهم من سورية. ودينيفريق من األعراب، يعيش أكثرهم مع الصبحيني، وبعضهم مع املسع: الرياطية
  .ومنازهلم يف اخللصة، وأم عجرة، والضبعي

ومن حصوم . كانوا يقطنون على ساحل حبر عمان. بطن من مهرة بن حيدان ابن عمرو بن احلاف احلايف بن قضاعة، من القحطانية: رئام
  .ريسوت

  .فرقة من مجالن محاة بسورية: الريان

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية.  فخذ من عروة، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية:الريان

  .وقد بلغوا درجة اإلمارة. فخذ من بين غازي بنابلس: ريان

  .بطن من املهريات، من الفقها، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الريان

  .ينة إحدى قبائل احلجازفرقة من مالك، من جه: الريباوي

  .فخذ من اجلعفر، من عبدة، من مشر القحطانية: رية

  .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: ريث بن غطفان

  .كانت مساكنهم الدقهلية، واملرتاحية، من الديار املصرية. بطن من اجلمارسة، من كنانة، من عذرة، من القحطانية: ريدة

  . إحدى قبائل الشامقبيلة حليفة للموايل،: الريس

  .فريق من اإلعراب يقيم بني ينبع وجدة باحلجاز: الريس

قبيلة تقيم يف املنطقة الواقعة إىل الشمال، والشمال الشرقي، من حمايل، وحييط ا آل موسى بن علي، وبنو شهر من الشمال، وبألمسر : الريش
  .من الشرق، وبنو ثواب، وآل موسى من اجلنوب، والدريب من الغرب

  .الريشة فرقة من عشرية الفرضة التابعة لعدوان إحدى قبائل البلقاء

  .بطن من احلويطات إحدى قبائل احلجاز: الريضات

  . خيمة50تعد . قبيلة حمالفة لفضل إحدى قبائل اجلوالن مبحافظة دمشق: الريفة

  .كانوا يقيمون باملوصل. رءمي بطن من زهران بن كعب، من القحطانية

  .ئل ذي الكالع، من القحطانيةمن قبا: رميان

  .تقيم يف وادي الواعظات. من قبائل اليمن: رين

  .من عشائر لواء السلط موقعها القنية: الريود

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من أوالد يوسف، من سعيد، من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: ريوط
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  الزاي باب

امللحان، : وينقسمون إىل األفخاذ اآلتية. رير يف اهلندية ليس هلم رئيس عام، ويعدون من الفتلة بسبب اختالطهم مبطن من الغ: الزابية
  .البوكمر، البوضمانة، احلمران، والبومكصود

  .كانوا يقيمون بالسراة. من بين نصر بن األزد، من القحطانية: ينتسبون إىل زارة أمهم، وهم. زارة بطن

  .الرفوش، احلطوط، الشحل، والعزبة: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. ن الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةالزامل فرقة م

  .فخذ من هليب إحدى قبائل حمافظة حلب: الزامل

    

  .بنو زاهر بن مراد ابن مذحج، وهو مالك بن أدد: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: زاهر بن مراد

  .ينتسبون إىل أمهم الزاهرية. طن من بكر بن وائلب: الزاهرية

  .بطن يعرف بابن زاهي، من آل نصري، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: زاهي

  .فخذ من البطنني، من قبيلة بين سعد اليت تقع ديارها من الطائف إىل جهة اجلنوب الشرقي: زايد

  .صهيب، وسامل: وينقسمون إىل فخذين. ينتسبون إىل قحطان. لدواسر اليت تقيم يف األفالج بنجدبطن من قبيلة ا: زائد

  .فخذ من اهليتاويني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: الزايد

  .فرقة من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الزايدي

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. امر، من العدنانيةفخذ من الصقر، من عامر ابن زغبة، من بين هالل بن ع: الزائر

بطن من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من : بطن من ولد كعب بن حجر بن األسود بن الكالع، من القحطانية الزبار: الزباد
  .آل مغمس، والدخنب: ينقسم إىل فخذين. مشر الطائية

  .بطن كبري من العلويني: زبارة

  .من قبائل الفرات األوسط: باريالز

  .فخذ من قبيلة بلى اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق حىت حمطة دار احلمرا: الزبالة

 الرهد تسكن جزيرة سنار، والبالد اليت بني. من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: الزبالعة
  .والدغد، ويبلغ عددها حنو تسعة آالف رجل

عشرية من قبيلة آل مرة، اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل : زبدان
  .وديارها إىل مشايل القنفذة. صلة عنهافخذ من زبيد إحدى قبائل حرب املنف: زبدة: واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: الزبدة

  .بنو زبر بن وهب بن وثاق: بطن من بين سامة بن لؤي، وهم: زبر

  .ع قرب اليمامة، ودحرضوسي: من مياههم. بطن ينتسب إىل الزبرقان بن بدر بن دلة بن عوف ابن كعب بن سعد: الزبرقان بن بدر

فخذ من آل صبيح، من قبيلة خالد اليت تقع منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف : الزبن
عشائر بادية فرقة من عشرية العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى : اجلنوب، وتتوغل حىت منطقة الصمان يف الغرب الزبن
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  .شرقي األردن

  .بطن من النفافشة، من الغرير، من مشر طوقة: الزبن

اجلميشات، السبابيح، اجلعبان، الصرمة، الركعان، : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: الزبنة
  .ون، واخلدراناجلواسم، الفويزة، االد، اخلزام، العرايف، زينني العي

  .فرقة تلتحق باحلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش، وال يعرف عن أصلها شيء: الزبون

  .يتفرع منها فريق السبايلة. عشرية من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الزبون

  .بطن من متيم، من العدنانية: زبيبة

إمرم يف بين نوفل، وأمرهم إىل : ذكرهم العمري يف مسالك األبصار ومل يبني من أي زبيدهم، وقال. طن من العرب بغوطة دمشقب: زبيد
  .نواب الشام ليس ألحد من أمراء العرب عليهم امرة، وذكر أن بصرخد أيضاً فرقة، من زبيد، ومل يذكر إىل من مرجعهم

وأهم . تسكن املنطقة اليت بني املسيب واحللة، ويقطن قسم منهم على شط دجلة. صلها من اليمنإن أ: من عشائر لواء احللة يقال: زبيد
 ألف 15وتعد نفوسها ب. ويتعاطى معظم أفراد هذه العشرية بالزراعة، ويشتغل بعضهم بالرعي. املعامرة، اجلحيش، والبو سلطان: بطوا

  .نسمة تقريباً

بنو زبدة، آل سعيدة، آل إملحي، بنو عتمة، : آل ضري: تقع ديارها إىل مشايل القنفذة أهم أقسامهم. إحدى القبائل املنفصلة عن حرب: زبيد
  .الصالعبة، الدفرة، املشعف، آل مجيل، جدارمة وعجيلني

 العصوم، الصحف،: فيه العشائر اآلتية. بطن من بين مسروح الذين ميلكون ثغر رابغ، وقسماً كبرياً من األرض اليت منها درب احلج: زبيد
  .املغاربة، الصيادة، الوفيان، اجلعاثهة، اهلنود، اجلراجرة، العزارة، الولدية، اجلهدة والعسالن

منبه األصغر بن ربيعة بن سلمة ابن مازن بن ربيعة بن منبه : بطن من زبيد األكرب، من سعد العشرية، من القحطانية، وهو: زبيد بن ربيعة
  .األكرب، ويعرف هذا بزبيد األصغر

    

بطن من مذحج، وهو منبه األكرب بن صعب بن سعد العشرية، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية، ويعرف بزبيد : زبيد بن صعب
  .األكرب، منهم بطن يعرف بزبيد األصغر بن ربيعة ابن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه األكرب

  .مثوة، هيوة، العصم، رمية من حصون صنعاء، وأنسب: صوم باليمنومن ح. فعن، فرغان، تثليث، سازة، مربع: من بالدهم وقراهم

  .يوم صنعاء كان على زيد يف اإلسالم، ولزبيد يف تثليث يوم: ومن أيامهم

  .ه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من بين زبيد9وقدم عمرو بن معد يكرب سنة 

. و زبيد بن معن ابن عمرو بن عنيز بن سالمان بن عمرو بن الغوث بن فطرة بن طيبن: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: زبيد بن معن

  .وزبيد هؤالء هم الذين بربية سنجار من اجلزيرة الفراتية: قال ابن سعيد

  .من قبائل فلسطني الشمالية: الزبيدات

  .فرقة من مجالن محادة باجلمهورية السورية: الزبيدات

  .بيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانيةبطن من احلباب، من ق: الزبيدات

  .فخذ أصلهم من زبيد ويلتحقون بالبعري، من األسلم إحدى قبائل الصائح، من مشر الطائية: الزبيدات

يف إم خرجوا من قرية حلبون جبوار جنني بفلسطني، ويرتل بعضهم : عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون، يقال: الزبيدات
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  .األرضني الفلسطينية

  .فخذ من الدالحبة، من الصلتة، من مشر طوقة: الزبيدي

  .كانت مساكنهم بساحل إطفيح من الديار املصرية. بطن من بين جعفر من خلئم، من القحطانية: زبري

  .عشرية من احلفيل، من سنجارة، من مشر: زبري

  .كانوا يقيمون يف إفريقية الشمالية.  من العدنانيةبطن من الضحاك، من اثبج، من بين هالل بن عامر،: الزبري

  .بنو الزبري بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى: بطن من بين أسد بن عبد العزى، من قريش، من العدنانية، وهم: الزبري بن العوام

ويعرفون حبماية حممد بن وراق، ومنهم بنو عروة بنو بدر، بنو مصلح، وبنو رمضان، ومنهم بنو مصعب ابن الزبري، : وبنو الزبري هؤالء هم
  .بن الزبري، وهم بنو غىن، وبالدهم بالبهنساية بالديار املصرية، وما يليها، وصار أكثرهم صاحب معايش، وأهل زرع وفالحة وماشية وضرع

  .وكان بني آل الزبري، وأيب سفيان، ومن بعدهم آل مروان، عداوة وبغضاء، أدت إىل حروب طاحنة

  .بطن يقطنون الشيخ عثمان الفيوش من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: زبريةال

  .بنو زبني بن كعب ابن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: زبني

  .حي: زبينية

  .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف: الزحارية

  .لة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطرعشرية من املخضبة، من قبي: زحانيت

  .زحفان بن الزهد بن احلارث بن عدي بن احلارث ابن مرة بن أدد بن يشجب: فخذ من كهالن من القحطان، وهو: زحفان بن الزهد

  .من القحطانيةبطن من عبد بن عليان بن أرجب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، : زحن بن مر

  .فخذ من قبيلة اجلحادلة احلجازية: زحني

  .قبيلة شامية تلتحق بقبيلة الزمول املقيمة مبحافظة العلويني: الزرات

  .كان هلم يسار وعدد بالكوفة. زرارة بن أعني بطن من ربيعة ابن نزار، من العدنانية

  .نو زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارمب: بطن من بين دارم، من متيم، من العدنانية، وهم: زرارة بن عدس

  .كانت منازهلم بربقة. بطن من بين سليم، من العدنانية: الزرازير

  .عدهم احلمداين يف أحالف آل مرا بالشام، ومل ينسبهم يف قبيلة. بطن من عرب احلجاز: الزراق

  .فخذ من الروقة، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز: زراق

  .تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، وتقطن يف قرية مندح. أصلها من قرية كفرعوانعشرية : الزراقوة

إن عدد نفوسها يبلغ : ويقال. تقيم ما بني احلديدة، وزبيد، وأهم املدن اليت تقيم فيها بيت الفقيه. من أشهر قبائل امة اليمن: الزرانيق
  .مايل، وزرانيق اليمن أي القسم اجلنويبزرانيق الشام، أي القسم الش: تنقسم إىل قسمني. 90000

وتعد هذه القبيلة من أشد القبائل بأساً ومراساً، فلم تستطع الدولة العثمانية كل مدة إقامتها باليمن إخضاعها، وكانت كثرياً ما تضطر إىل أن 
  .االخوة والصداقةتغض الطرف على تعديلها على القوافل واملسافرين، وتقدم لكبار شيوخها املال واهلدايا باسم 

    

وملا استوىل جاللة إمام اليمن على امة واحلديدة، ترك هذه القبيلة وشأا، ومل يتعرض هلا خبري أو شر، وهي بدورها قد حافظت عدة 
وا على حدود سنوات على السكينة، ومل تعتد على القوافل واملسافرين، حىت وقعت الواقعة بني جاللة اإلمام وجريانه الربيطانيني، واختلف
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  .والية عدن احملمية، فثارت الزرانيق، وأخذت عصابات منها تسلب وتنهب، فقاتلهم اإلمام حىت استسلمت له

  .فخذ من قحطان عسري: الزربا

وتعد من . بتاترة، وغرباء: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر العزازمة ببري السبع، منازهلا رمخة، بئر ابن تركية، وخلصة السبع: الزربة
  .193، ومن اإلناث 236، ومن الذكور 95البيوت 

  .ه117بطن ذكره الطربي يف حوادث سنة : زرعة

  .آل عكبة، آل جنم، آل عمار، وآل تومان: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: زرعة

شانة، بياض، سيلة، مقطول، الريات، بندبق، بورها، فرقس، العدوة، سرسنا، : هيقيم بالديار املصرية، وبالد. بطن من بين عجالن: زرعة
  .مطرطارس، املصلوب، املاللية، االعالم، قشوش، صنوفر، خور الرماد، دموة الداثر، هوارة البحرية، ابربزيا، الزرىب، وخيامثة

  .عشرية من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الزرفان

بطن من احلميديني، :  بطن من بين قيس بن ثعلبة، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم من أشعر القبائل عند حسان بن ثابت الزرقان:الزرق
  .من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. ن عامر، من العدنانيةفخذ من سعد، من يزيد، من زغبة، من بين هالل ب: الزريل

منهم بنو . ينتسبون إىل زرنق بن وليد بن زكريا بن حممد بن عابد بن مضرب. الزرانقة: يقال هلم. بطن من املعازبة باليمن: زرنق بن وليد
  .العجيل الفقهاء، وبنو عليس

أصلهم من بين مالك، وقد سكنوا الفوار، مث حطوا يف . بني قرية احلمزة وناحية الرميثةيقطنون ما . من عشائر لواء الديوانية بالعراق: زريج
وقد عرفوا باجلرأة والشجاعة، وهلم مواقف مشهورة يف . 7000الرميثة، بعد أن اغتصبوا األرضني من أصحاا قسراً، ويبلغ عدد نفوسهم 

  .ويشتغلون بالزروع الشتوية. احلروب

من حصوم الدملؤة، وهو حصن عظيم . وهم زيدية. من القحطانية، وهم أصحاب الدعوة وامللك يف عدن واحلريةبطن من مهدان، : زريع
  .باليمن

  .بطن من املضيان، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: الزريعة

  .من عشائر الغوايل: الزريعيون

  .يقطنون يف مهينية.  مشر طوقةبطن يعرف ببيت زريف من داور، من الصلتة، من: زريف

  .بطن أصلهم جنابيون من أهل احلجلة، من نصر اهللا، من عبدة، من مشر القحطانية: الزريف

  .منازهلم يف أم حارتني، وغريها من أمالك دولة سورية مبحافظة محص. فخذ من بين خالد: الزريق

نو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم ب: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: زريق بن عامر
بنو زريق بن عوف بن : بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: ينسب إليهم سكة بن زريق باملدينة زريق بن عوف. بن اخلزرج

والشام، وكانوا جياورون الداروم، وهي قلعة كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر . ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء
  .بعد غزة للقاصد مصر

الصناع، وأصلهم من وادي : يتبعها فريق يقال هلم. 15عدد بيوا . عشرية مسيحية، مذهبها روم، تقطن يف الكرك، وقرية الربة: الزريقات
  .موسى

  .قة عجلون بقرية سوفتقيم بناحية املعراض مبنط. بطن من عشرية الزريقات الكركية: الزريقات
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  .يقطنون بناحية الرمثا. فخذ من عشرية الزريقات القاطنة بقرية سوف، من أعمال ناحية املعراض: الزريقات

تقضي الشتاء يف سهل عكار، والصيف يف جرود عكار . اا من قبيلة العرتية، واا انفصلت عنها منذ نصف قرن: عشرية، يقال: الزريقات
  . بيت100تعد حنو . والضنية

  .يقيم يف جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلب. فخذ من النعيم: الزعابرة

  .وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بناحية عجلون، وتقطن قرية فارة: الزعارير

  .فرقة من العليني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الزعارير

  .ةحي من سعد العشرية، من القحطاني: الزعافر

  .قبيلة من بين احلارث بن كعب: زعبل

  .مقرن، وخربة الغزالة: تعد قراها ستة عشرة، منها. من أكثر عشائر حوران عدداً: الزعيب

    

من أكرب وأقوى عشائر ناحية الرمثا، تقيم يف قرى الرمثا، الشجرة، الذينبة، وخرج منها فرع إىل قرييت، خرجة، وخرمية بناحية : الزعبية
  .وإىل الصلت بالبلقاء، وهلم أقارب يف فلسطني وحورانالوسطية، 

ويقولون إم من أعقاب عبد القادر الكيالين، ولديهم وثائق تؤيد ذلك حمفوظة يف قرية دير البخيت بوادي العجم يف قضاء قطنا، ويروون أن 
عد حني خرج بعض أبنائه إىل قرية السهوة اجلد الذي تفرعوا منه خرج من العراق، ونزل يف حلب، ومنها نزح إىل طرابلس الشام، وب

  .حبوران، مث هاجروا إىل قرية اللطيم باجلوالن، ومنها إىل ناحية الرمثا

 لرية لرئيسها إبراهيم 180وكانت عشرية الزعبية الساعد األمين لصاحب عكا أمحد باشا اجلزار، وقد خصص هلا اجلزار جعالً ثابتاً قدره 
  .عد خروج األتراك من هذه البالد انقطعت عنها هذه اإلعانةالزعيب ولذريته من بعده، وب

م تنازع الزعبية وسكان قرية تل شهاب على قطعة أرض، وادمت الضغائن مدة مثاين سنوات انتهت بتغلب 1857. ه1274وحوايل عام 
  .الزعبية

ين خالد، أسفرت عن سقوط عدد كبري من ويف أواخر احلرب العظمى األوىل حدثت حروب طاحنة بني الزعبية، وبين صخر والسرحان وب
من عشائر الصلت، قدم قسم منها من : م تداخلت احلكومة األردنية فأصلحت ذات البيت بني املتخاصمني الزعبية1921القتلى، ويف عام 

 والياسني، ويقدر عددهم ب املسيفرة من أعمال حوران، وقسم أتى من حنلة التابعة جلبل عجلون، وانضم إىل العواملة، ويتبعهم فرقة احملامد
  . نفسا150ً

تنتسب إىل عبد القادر اجليالين، وقد سكنت أوالً يف خربة القصبة بناحية السرو، وبعد . عشرية تقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون: الزعبية
محد وزيد إىل قرية جفني، وأنشأوها، وفاة أحد آبائهم الشيخ بكار، نزح أحد أحفاده ميسرة إىل قرية كفر املاء، ومنها خرج أوالده راضي و

  .وللزعبية أقارب يف فلسطني وسورية، وجبل عجلون، والرمثا، والصلت

  .بطن من اللهيب، من أنبيجان، من األسلم، من الصاحل، من مشر الطائية: الزعتمان

  .فخذ من السلوط الشماليني إحدى عشائر إزرع، من أقضية حمافظة حوران: الزعران

  .ر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةمن عشائ: زعل

  .بطل من بين هىن، من زهران بن كعب، من األزد، من القحطانية: زعل

  .كانت مساكنهم ما بني سرور، ومور، وما بني حيس، وزبيد. بطن عظيم: زعل بن جشم
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، 20-15 و19-30بني درجيت العرض ، و20-15 و 19-30الزعلة قسم متحضر من قبيلة غامد، اليت تقع ديارها بني درجيت العرض 
  .42 إىل 41-30وبني درجيت الطول 

  .كانوا يرتلون بالصعيد. بطن من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية: زعنا

بنو زعوراء بن جشم بن احلارث بن اخلزرج ابن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن : بطن من األوس، من القحطانية، وهم: زعوراء بن جشم
  .األوس

  .بطن من اجلالعيد، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: زعريال

  .فريق يتبع احلوامتة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: الزعريات

  . بيتا50ًتعد . من فرق بين خالد، بعدت عنهم، وأقامت يف مصياف من أعمال حمافظة الالذقية: الزعريات

  .آل غامن، آل حسني، وآل سامل: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. طائيةبطن من احلريرة، من الصائح، من مشر ال: زعيل

  .قسم يعرف بزعيالت سامل، من القر اهللا، من الربارشة إحدى عشائر الكرك: زعيالت

  .فريق من عشرية اجلبارية، من اهلالالت إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الزغايبة

كانت ديارهم . بنو زغب بن مالك بن ثة بن سليم بن منصور: ر، من العدنانية، وهمبطن من ثة، من سليم بن منصو: زغب بن مالك
وكانوا يرتلون ما بني قابس وبرقة، مث صاروا جبوار . بني احلرمني، مث انتقلوا إىل الغرب، وسكنوا بافريقية، جوار إخوم بين ذباب بن مالك

  .بين هيب

كانت هلم عزة وكثرة عند دخوهلم إفريقية، وقد تغلبوا على نواحي . الن، من العدنانيةقبيلة من هالل بن عامر، من قيس بن عي: زغبة
بطن من بين القني، : يزيد، حصني، مالك، عامر، وعروة، وقد اقتسموا بالد املغرب األوسط زغبة: طرابلس وقابس، ومل يزالوا من بطوم

بنو زغبة بن زعوراء بن عبد : ألشهل، من األوس، من القحطانية، وهمبطن من بين عبد ا: من قضاعة، من القحطانية زغبة بن زعوراء
بنو زغر بن حجر بن جزيلة بن خلم الزغلدي فخذ من بين قاصد، من يافع : فخذ من خلم، من القحطانية، وهم: األشهل زغر بن حجر

    إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية 

بنو زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد اهللا بن : ، من العدنانية وهمبطن من زغبة، من هالل بن عامر: زغلي بن رزق
إم أقدم سكان قرية : بطن يقيم بناحية جبل عجلون ويقال: سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة الزغول

أصلها من بغداد، وهلا . عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: اتبطن من ولد حممد، من بين سامل، من حرب الزغيب: عنجرة الزغيبات
تقطن يف قرية زمار يف أحناء مطخ قنسرين زغيالت قسم يعرف . فرقة من العقيدات: الزغيبات الزغيفات: أقارب يف دير السعنة، يقال هلم

ة بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بطن من معاوي: بزغيالت سعيد، من القر اهللا من الربارشة إحدى عشائر الكرك زفر
بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية زفران بطن من سعد العشرية، من زيد بن كهالن، من 

از، ونزل ماعني، مث نزح إىل خريبة من عشائر احلديد مبنطقة البلقاء، أصلها من بلى، من قضاعة، هاجر جدها من احلج: القحطانية الزففة
  .العميان، اهلميسات، البصالصة، العومير، البلوش، والطالفيح ومنازهلم بالقويسمة: تنقسم إىل ست فرق. السوق، واليادودة

ي قرية وقد خرج جدها من اخلليل، وقطن يف خربة بركش شرق. تقطن يف قرية ايدون. عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: الزقايبة
إن أحد إخوة جدها سكن يف الصلت، ويقال العقابه : عنجرة، وخرج منها فرع إىل احلصن، وآخر إىل املزار، وثالث إىل ايدون، ويقال

  .احلياصات: فيها

اء يف أرض ويقضون الشت.  دارا4ًيعدون . السليم، واإلبراهيم: ينقسمون إىل فريقني. بطن كبري من املعايطة إحدى عشائر الكرك: الزقايلة
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  .القبيات اليت تبعد عن الكرك أربع ساعات إىل الشرق، والصيف يف قرية أدر اليت تبعد ساعتني عن الكرك

  .بطن: زقزقة

  .فرقة من السويلم، من قبيلة العيسى اليت منازهلا يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: الزقم

  . فرع من عشرية العبابنة املقيمة بقربيت بشرى وسالعشرية تقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون، وهي: الزقريية

  .قبيلة من عبدة، من مشر القحطانية: الزكاريط

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ يعرف بأوالد زكرى، من عبد اهللا، من عمور، من أثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: زكرى

  .فخذ من بين سامل، من حرب بنجد: الزكيبات

  .بيت صينخ، خشف، وبيت خضري: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية: بطن أصله من جبور: الزكيطات

عشرية من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحسا والرياض، إىل جهات اخلرج وجهات العقري إىل : زكيمة
  .واحيت حافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .ويقطن معان وضواحيها. فرع من عرتة، يتبع احلويطات: يةالزالب

  .فخذ من املراعية، من السبوت، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الزلة

جنم : ماألبوعليوي، األبو عساف، وقراه: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. فرقة تعرف بأيب زليطي، من احلديديني األصليني بسورية: زليطي
  .100وعدد بيوم . الزهور، واجلبنة

  .تقيم يف ناحية تدمر. فرقة من عمور أيب حربة: الزليفان

  .بطن من هذيل: زليقة بن صبح

  .بطن من السكون: زمان

  .بطن من مذحج، من القحطانية: زمان

  .بطن من د، من قضاعة، من القحطانية: زمان

بنو زمان بن تيم اهللا ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي : من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهمبطن من بكر ابن وائل، : زمان بن تيم اهللا
  .تنسب إليهم حملة بالبصرة. ابن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب ابن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار

  .زمان بن تيم اهللا بطن من األزد، من القحطانية

بنو زمان بن عوار بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن : بطن من جشم، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: زمان بن عوار
  .منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .بنو زمان بن كعب بن أود: بطن من أود، من سعد العشرية، من القحطانية وهم: زمان بن كعب

  .وهم بنو زمان بن مالك بن جديلة. بطن من جديلة، من األزد، من القحطانية: زمان بن مالك

  .بنو زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وايل: فخذ من بكر ابن وائل، من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهم: زمان بن مالك

  .زهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباًعشرية من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منا: الزماهرة

    

  .بطن من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الزماي

  .بالدهم الكوم األمحر، منشأة نعيم، وغريمها بالفيوم مبصر. بطن من بين عجالن: زمران
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  .دية شرقي األردن الزمالت فخذ من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائيةعشرية من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل با: الزمعان

  .فرقة من السعيدانية، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الزمالن

  .كانت منازهلم بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من الصبيحيني، من بين زريق، من ثعلبة طي، من القحطانية: الزموت

الناصر، الصبيحات، الطعمة، النبط، العليان، الغنامي، العكارشة، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من بين خالد إحدى قبائل محص: لزمولا
وخيتلف عدد . الزعريات، النجاجري، املراوين، الربيكات، الرفيعيني، العجاجرة، املطايطة، العرار، الصاغة، الشليشات، احلصوة، واجلرباوين

  . بيتا50ً-25بيوت كل من هذه األفخاذ بني 

  .الزمول قبيلة عربية منازهلا ما بني وهران، وتلمسان يف عمالة وهران

  .بطن: زمري

  .فخذ من التومان، من مشر: زميل

سلمان، النبهان، النمصان، آل أيب سعد، الشيحة، الرخيص، الثنيان، ال: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. زميل بطن من سنجارة، من مشر الطائية
  .العفاريت، آل الضو، اخلمسان، اللواحق، والذرقان

  .زميلة بطن من جتيب، من كندة، من القحطانية

  .قبيلة تقيم بضواحي الليث: الزناحبة

  .منازهلا جرم املوز. من عشائر السلط: الزناتية

  .ت، من عرتةبطن من اجلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارا: الزناتية

  .يقطن وادي األعمق مبنطقة الطائف. بطن متحضر من قريش، من ثقيف: الزنان

  .كانت منازهلم فيما بني منفلوط ومسلوط. بطن من بين جعفر الصادق ابن احلسني، من العلويني، من بين هاشم، من العدنانية: الزناتية

  .وأراضيهم اللعباء، وهي أرض غليظة بأعلى احلمىالقطبية : بطن من بين أيب بكر بن كالب، من مياههم: زنباع

  .بطن من عبد ابن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: زنباع بن ربيعة

  .احلرامية: بطن من حرام، من جذام، من مياههم: زنباع بن مازن

  .يقدر عددهم بألف بيت.  من عرتةفخذ من الدهامشة، من العمارات، من عبيد،: الزنبة

  .بطن: زنبقة

  .قبيلة من ذي الكالع، من القحطانية: زجنع

  .فخذ من اهلمل، من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: الزنفة

  .بطن من طيء ابن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: زمنة بن عمرو

  .هللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية، ويتبع الشميلة، من اليحيابطن من أهل احلجلة، من نصر ا: زنوج

  .بنو احلارث بن مالك، من أسد بن خزمية، من العدنانية: حي من العرب، وهم: زنية

  .بنو زنيم ابن عدي بن فزارة: بطن من بين يربوع، من العدنانية، وهم: زنيم بن عدي

  .بطن: زنني

  .بنو زهر بن إياد بن نزار ابن معد بن عدنان: ار، من العدنانية، وهمبطن من نز: زهر بن إياد

  .املعاقلة: انظر: زهران



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  335  

من أكرب قبائل عسري تقع ديارها بني بين مالك من الشمال، وغامد من الشرق، وزبيد من اجلنوب واجلنوب الغريب، وذوي بركات، : زهران
دوس بنو عمرو، بنو : وتنقسم إىل البطون اآلتية.  ميال15ًىل ساحل البحر، مبقدار وذوي حسن من الغرب، ومتتد يف الغرب إىل ما يقرب إ

  .يوسى، بطيل، بنو سليم، واألحالف

  .بنو زهران بن احلجر بن عمران ابن مزيقياء: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: زهران بن احلجر

بنو زهران بن كعب بن احلارث ابن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن : لقحطانية، وهمبطن من شنوءة، من األزد، من ا: زهران بن كعب
  .نصر، وهو شنوءة بن األزد

بنو زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن : بطن من بين مرة بن كالب، من قريش، من العدنانية، وهم: زهرة بن كالب
كانت منهم مجاعة ببالد األمشونني، وما .  مدرة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانفهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن

  .حوهلا من صعيد مصر، وال تزال قرية يف مركز املنيا حتمل اسم زهرة بن كالب إىل اليوم

  .بن كاهلبنو زهرة بن يزيد بن سعد بن عدي : بطن من بين كاهل، من جهينة، من القحطانية، وهم: زهرة بن يزيد

  .ينسب إليهم سيف بين زهري، من سوحل حبر فارس، وكانوا ملوك السيف، وهلم منعة وعدد. هم بنو سامة بن لؤي بن غالب: زهري

    

  .بطن من جذام، من القحطانية، كان أكثرهم بالشام ومبصر منهم طائفة بالدقهلية واملرتاحية، امتزجوا ببين زيد بن حرام بن جذام: زهري

  .عشرية متحضرة من عابدة، من قحطان عسري: الزهري

قبيلة من معاوية بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن : زهري
  .بطن من الرباب: عيالن، من العدنانية زهري بن أقيش

  . عليه وسلم كتاباًحي من عكل، كتب هلم رسول اهللا صلى اهللا: زهري بن اقيش

بنو زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث بن : بطن من جذمية، من عبس، من غطفان، من العدنانية، وهم: زهري بن جذمية
  .قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان

اب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بنو زهري بن جن: بطن من كنانة عذرة، من كلب، من القحطانية، وهم: زهري بن جناب
  .حامر، وهو واد بالسماوة من ناحية الشام: من أوديتهم. بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور ابن كلب

  .بطن من مياههم اخلرار: زهري بن ضمرة

  .بطن من سعد ابن مالك: بطن من فهم زهري بن قيس: زهري بن عمرو

  .بين كلب، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجازعشرية من : الزهريات

  .فخذ من الذرعان، من الصمدة، من عشرية الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: الزوابع

  .بطن من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الزوابعة

  . مشر طوقةبطن من املناصري، من الغرير، من: الزوابعة

  .فرقة من النعيم إحدى قبائل سورية: الزواتنة

  .يقدر عدد بيوا بثالثني بيتاً. فخذ من البطون، من عشرية الظهري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: الزوارع

  .ني حسن اليت منازهلا حول جرشفخذ من الدالبيح الذين يلتحقون باحلراحشة، من بين هلول، من قبيلة بين هلول، من قبيلة ب: الزوارين

ومساكنهم مع بين زيد بن حرام بن . بطن من العرب ذكرهم احلمداين يف أحالف بين زيد بن حرام بن جذام، مل ينسبهم يف قبيلة: الزواليون
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  .ومساكنهم مع بين زيد باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. جذام، مل ينسبهم يف قبيلة

  .يعات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من اجلم: الزوايدة

  .فرع من اخلمايلة، من عرتة احلويطات، يقطنون معان وضواحيها: الزوايدة

  .اخلضرة، املسايرة، والعقاب: بطن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز فيه األفخاذ اآلتية: الزوايدة

كانت حياة هذه العشرية يف العراق، ال ختتلف عن سائر البدو، من اعتيار . احليوات، اجلدادة، والفداغة:  فرقتنقسم إىل ثالث. عشرية: زوبع
الغزو، مث ألفوا الزراعة، فنسوا حياة الغزو، وصاروا يتجولون بني ماردين وبغداد ال يصدهم صاد، ومن مث رغبوا عن حياة التنقل وصاروا ال 

  . حمافظني على لغتهم البدوية، والكثري من عاداميودون مفارقة أماكنهم، وظلوا

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الزوبع

  .بطن من عتيبة إحدى قبائل الطائف: الزود

  .بطن من دعجة، من الصدعان، مشر طوقه: الزور

  .فخذ من عتيبه إحدى قبائل الطائف: الزوران

بطن من : الزوين: بطن من د، من القحطانية: ن سعد العشرية، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية زوي بن مالكبطن م: زوف
  .اجلعافرة

  .يلتحقون بالسعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية. بطن من اجلبور: الزوينات

 سنة تقريباً، وأول من جاء 300 وقد قصدوا العراق من الشام قبل من عشائر لواء الديوانية، يرجع أصلها إىل الرهوالة من عرتة،: زياد
زياد وجابر وتوبة أوالد حممد بن دعي، ويسمى اليوم أوالد األول من اإلخوة بآل زياد، ومقرهم األصلي السماوة، وقسم : العراق منهم

ياد ينتهي إىل عبد اهللا ابن زياد، ويقدر عدد نفوس منهم يف ناحية الغماس، والقسم اآلخر يف قضاء اجلبايش، ويدعي بعضهم أن نسب آل ز
 نسمة، ويسمى أوالد األخ الثاين اجلوابرة، ومسكنهم أراضي اخلضر، ويسمى أوالد الثالث آل توبة وهم جبوار 7000آل زياد هؤالء ب 

  .إخوم اجلوابرة

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. انيةفرع من حكيم، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم، ابن منصور، من العدن: زياد

  .فخذ من ديامل، من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية: زياد

    

  .عشرية تعرف بذوي زياد، من النفعة، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: زياد

  .عرف ببين زياد اخلوالنيني، من بقايا والة سيوون وتوابعهابطن ي: زياد

بنو زياد بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب بن : زياد بن احلارث بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية، وهم
  .احلارث ابن كعب

س بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بنو زياد بن مش: بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: زياد بن مشس
  .بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا ابن مالك بن نصر، وهو شنوءة

بنو زياد بن مشس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: زياد بن معشر
  .اهللا ابن مالك بن نصر، وهو شنوءةبن احلارث بن كعب بن عبد 

بنو زياد بن معشر ابن مرثد بن شهاب بن مالك بن معاوية ابن دومان بن بكيل بن : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: زياد بن معشر
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  .جشم بن جربان

ألم لفيف من فرق عديدة، ال متت إىل أطلق عليهم هذا االسم : عشرية من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء يقال: الزيادات
  .العلوان، العالوين، احملاسنة، اخلرازبة، الطواهية، والعوامرة: بعضها البعض بقرابة ما، وأهم هذه الفرق

  .يقيم بأدلب أحد أقضية حمافظة حلب. فخذ من األيب مجيل: الزيادة

  .من العدنانيةبطن من بين مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، : زيادة بن إبراهيم

  .بنو زيادة بن حممد بن أمحد ابن األغلب: زيادة بن حممد، بطن من بين األغلب بافريقية، وهم

من أشهر قبائل العرب يف دارفور بالسودان، مركزها مليط، :  بيتاً الزيادية30تعد . فرقة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: الزيادنة
  .عرب جند وتتجر يف النطرون، وامللحوتنتسب إىل أيب زيد اهلاليل من 

  .فخذ من سبخة، من بوشعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: زيارات

  .فخذ من هليب إحدى قبائل حمافظة حلب: الزيارة

  .بطن من املسيعيد، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: زيارة

  .يان، من النضر، من عروة بن زغبة، من هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن يعرف بذوي ز: زيان

بطن من اجلعافرة، من قريش، من العدنانية، ينتسبون إىل علي ابن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وأمهم زينب بنت علي بن أيب : الزيايبة
  .صريةويقيمون بالديار امل. طالب، فعرف بنو علي هؤالء بالزبانية بأمهم زينب

  .فرع من بين موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: زيبان

  .فرقة تعرف بعيال أيب الزيت، من عيال القرامسة إحدى عشائر معان الشامية: الزيت

بطن يعرف ببين أيب زيد، من بين خراش بن عقبة، من ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من : زيد
  . من القحطانيةمهدان،

إحدى عشائر حمافظة حلب تقطن يف قضائي جبل مسعان والباب، يف قرى جب غبشة والسني، وجب الكلب، وتنجع أيضاً البادية : زيد
  .الشمل، اخلراب، اخلليالت، احملاسنة، الصخر، املراشدةن واجلبارة: وتنقسم إىل سبع فرق. ااورة حىت البشري

  .ربيعة املراحبة، وآل عقال: القنفذة، وأهم أقسامهامقر هذه القبيلة حول : زيد

  .عشرية تعرف بذوي زيد، من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: زيد

  . خيمة80تعد . فخذ من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة: زيد

  .فخذ من مثالة، من ثقيف، من سكان الطائف باحلجاز: زيد

  .كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. حرام بن جذامبطن من بين : زيد

  .يقيمون يف جنويب مكة. بطن يعرف بذوي زيد، من ساللة السبطني احلسن واحلسني: زيد

  .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر إىل جبل مشر: زيد

  .ع اليت متتد ديارها ما بني أا وصبيافخذ من قبيلة رجال امل: زيد

  .بطن الشعالن من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: زيد

  .حي من بين ضبة، من العدنانية: زيد

  .فخذ من عبيد بن ثعلبة بن يربوع، من العدنانية: زيد
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  .دنانيةبطن من كليب بن يربوع ابن حنظلة، من متيم، من الع: زيد

  .بطن من كنانة عذرة، من كلب، من القحطانية: زيد

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب اجلعمان حىت بالد قطر: زيد

  .فرع من املسودة، من من مجيل، من هذيل اليمن: زيد

    

  .الشقيقعشرية من قبيلة املنححة اليت مقرها على سواحل البحر بني الربك و: زيد

  .زيد بن أعشب بطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  .بنو زيد بن أفصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام: فخذ من حرام ابن جذام، من القحطانية، وهم: زيد بن أفصى

  . زيد بن جشم ابن حاشدبنو: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: زيد بن جشم

بنو زيد ابن احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن : بطن من اخلزرج بن حارثة، من مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: زيد بن احلارث
  .ثعلبة بن عمرو مزيقياء

  .ة بن جشم بن عبد مشسبنو زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوي: بطن من محري، من القحطانية، وهم: زيد بن سهل

بنو مالك، بنو مرة، بنو حٍق، : بنو زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك منهم: زيد بن عبد اهللا بطن من بين دارم، من متيم، من العدنانية، وهم
  .بنو حارثة، ربيعة، جناب، وعبد اهللا

  .بطن من عدوان، من جديلة قيس، من العدنانية: زيد بن عدوان

  .كان فيه الشرف والبيت. بطن من بين جوية، من قيس بن عيالن: زيد بن عمرو

  .بطن من مرة بن مالك بن أوس، من القحطانية: زيد بن عمرو

بطن من كهالن، من القحطانية، وهم بنو زيد بن عمرو ابن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد : زيد بن عمرو
  .بن كهالن

بنو زيد بن الغوث بن أنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن : جبيلة، من كهالن، من القحطانية، وهمبطن من : زيد بن الغوث
  .مالك بن زيد بن كهالن

يتألف من . بطن من القحطانية: زيد بن كهالن: بن جبالة بن ذهل بن مالك بن بكر: بنو زيد بن كعب: زيد بن كعب بطن من جبالة، وهم
  .بنو رهم، وكندة، وامسه ثور: وهو طيء، فمنهم. ت بن زيد، وهو األشعر، مالك، جلهمةنب: القبائل اآلتية

  .فخذ من سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج، من القحطانية: زيد الالت

  .بنو زيد الالت بن رفيدة بن ثور ابن كلب: بطن من كلب، من قضاعة، من القحطانية، وهم: زيد الالت بن رفيدة

  .ن عمرو بن مازن، من غسان الشامبطن م: زيد اهللا

  .بنو زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: زيد بن ليث

  .بنو زيد بن مالك األصغر بن حنظلة: بطن من بين حنظلة بن متيم، من العدنانية، وهم: زيد بن مالك

  .بنو زيد بن مالك ابن احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبد ود ابن وادعة: ، وهمبطن من وادعة، من القحطانية: زيد بن مالك

  .بنو زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن األوس: زيد بن مالك بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم

  .ن بن عمرو مزيقياءبنو زيد مناة بن احلجر بن عمرا: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: زيد مناة
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  .فخذ من شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، من العدنانية: زيد مناة

زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن : بطن من متيم ابن مر، من مضر، من العدنانية، وهو: زيد مناة بن متيم
  .معد بن عدنان

  .كانت بوادي حورتان. من مياههم بني. بطن من بين احلسن: زيد املوسوي

  .زيد بن د بطن من د، من قضاعة، من القحطانية

  .إا من بقايا الغساسنة: ويقال. تقيم بناحية جبل عجلون، وتقطن قرية عنجرة. عشرية مسيحية، مذهبها روم ارثوذكس والتني: زيدان

  .األطرش، جببل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من عشرية بين : زيدان

  .فخذ من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن: زيدان

  . بيت300ويقدرون مع عبيدهم ب . الزيادين: بطن من آل حممد، من مشر يقيمون يف سورية، والعراق مع اخلرصة، ويقال هلؤالء: زيدان

  . الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من اهلقيش، من: الزيدان

  .فرقة من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الزيدانيني

  .بطن من أعراب مصر: زيدة

ن أيب طالب، من أشهر قبائل اليمن، وهي فرع من العلويني، تنسب إىل اإلمام زيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي ب: الزيدية
  .ويلقب أمريها بأمري املؤمنني

  .يقطنون احلاسكي إحدى قرى حلج. بطن من ذي أصبح: الزيديون

 من 30 من الغنم واملعز، و1000 خيمة، ومتلك حوايل 40وتعد . تنتسب إىل بين خالد. إحدى قبائل حمافظة العلويني بسورية: الزيرات
  .وهي قبيلة مساملة وهادئة. اإلبل

     من آل كثري حبضرموت فخذ: زمية

عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون، وهي فرع من عشرية احلسن : موقعها تل جلول الزينايت. من عشائر شرقي األردن: الزين
  .نزحت إىل الغور، والتفت حول الغزاوية، ويرتل قسم منها يف األراضي الفلسطينية. حبوران

كانوا . بطن: الزينيب بن عبد اهللا اجلود بن جعفر الطيار، نسبوا إىل أمهم زينب بنت علي بن أيب طالب الزينةبطن من ولد علي : الزينبيون
  .يقيمون بطرابلس الشام

  .فخذ من الفداغة، يلتحقون بزوبع: بطن من الزنبة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة الزيود: زينني العيون

عشرية من السبتة، من قبيلة بين : الدويكات، والشراب الزيود: ورية، من عباد إحدى قبائل البلقاء، تتألف من فرقتنيعشرية من اجلب: الزيود
العثمان، اإلبراهيم، اليعقوب، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. محامة، مشايل املدور، والبويضة: منازهلا. حسن اليت تقع ديارها حول جرش

  هود الصغرييني، العباس، والفر
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  السين باب

  .بطن من اخلزرج من األزد من القحطانية: ساردة

: وفيه من األفخاذ. بطن من الولد، من الفدعان، من عرتة: فلرع من الفرح، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن الساري: ساري

  .املسعود، واملثلوثة

بطن من احلمايرة : ف، من سفيان، من ثقيف سكان الطائف الساعدفخذ من آل شري: حي من تنوخ، بنوحي دير حنة باحلرية ساعد: ساطع
  .من املضيان من السلكة السلقة من اجلبل، من العمارات من عرتة

  .بطن من سامة بن لؤي، من قريش، من العدنانية: فخذ من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية ساعدة: ساعد

  .مداين يف حلفاء آل فضل من عرب الشامساعدة بطن من غزية، من القحطانية، ذكرهم احل

تنسب إليهم سقيفة بين ساعدة . بنو ساعدة بن كعب بن اخلزرج: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: ساعدة بن كعب
  .باملدينة، وهي ظلة كانوا جيلسون حتتها، فيها بويع أبو بكر الصديق

  . عائلة40ويعد . يقيم يف جنويب حلب، يف تل العلي.  يعرف ببو سامل، من بوشيخفخذ: فرقة من االسبعة، من عرتة سامل: السامل

  .العياشة، العصىب، واملنحف: فيه من األفخاذ. بطن من ثقيف بالطائف: سامل

  .عشرية من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: السامل

رهم مع قومهم بين جذام بالرب الشرقي من صعيد مصر، فيما بني دير اجلميزة وترعة كانت ديا. بطن من جذام، من حلم، من القحطانية: سامل
  .صول

: يقيم بعضهم يف جند كولد سامل، والزكيبات، واهلريات، ويقيم آخرون يف احلجاز كاألفخاذ والعشائر اآلتية. بطن كبري من حرب: سامل

  .األحامدة، صبح، الرحالة، احلناطيات، العرميات، واملرينات

  .بطن من دعجة، من الصدعان، من مشر طوقة: السامل

  .من مشر الطائية. فرع من آل زعيل، من الصبحي، من الصائح: سامل

  .فخذ من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف سامل بطن يعرف بابن سامل، من قحطان عسري: سامل

  .اايل السليمان، من اايل إحدى عشائر الكرك الكبريةفريق يعرف بعيال سامل، من املصطفى، من : سامل

  .تقطن يف الربة. فرقة من جمايل اليوسف، من اايل إحدى عشائر الكرك: سامل

  .فرقة من اهلقيش، من العفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السامل

  .لعدنانية، كانت تقيم بافريقية الشماليةمن قبائل هيب، من سليم ابن منصور، من ا: سامل

بنو سامل بن تدول بن حبتر بن عتود بن عنيز ابن : فخذ من عنيز بن سالمان، من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: سامل بن تدول
  .سالمان

  .ن اخلزرجبنو سامل بن عوف بن عمرو بن عوف اب: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: سامل بن عوف

مسيت م حملة . بنو سامة بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: سامة بن لؤي
  .بالبصرة
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  .بطن من بين نصر بن معاوية، من قيس بن عيالن، من العدنانية: السان

  .الرشيد، واجلربان: وينقسمون إىل فخذين. بطن من الرشايدة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك: الساهر

  .بطن من الشوردي، من آل نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: الساير

  .فصيلة من املكلف، من املواجية، من االسبعة، من عرتة بسورية: السائل

  . محص، ويرحلون يف الشتاء إىل أعايل وادي حورانفرع من السبعة االسبعة، من عرتة يقضون الصيف يف املنطقة الشرقية من: السامي

    

  .أبو حي عظيم، من القحطانة، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: سبأ

  .بطن من احلويطات إحدى قبائل احلجاز: السباحبة

  .بطن من الزبنة، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: السبابيح

  .جلالس، من مسلم، من عرتةبطن من الفرجة، من الرغولة، من ا: سباح

  . بيتا50ًتعد . فرقة مستقرة، من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: السبارجة

  .بطن من خلم، من القحطانية، كانوا يسكنون احلي الكبري مبصر: سباع

  .بطن يعرف بآل أيب سباع، من الدواسر إحدى القبائل النجدية: سباع

  .ن من بين رحاب بن حممود بن طوب بن بقية بن وشاح بن عامر، من ذباب، من سليم ابن منصور، من العدنانيةبط: سباع بن يعقوب

  .بطن من عبد الدار بن قصي، من العدنانية، كانوا مبكة، وقد كثروا جداً: السباق بن عبد الدار

  .نبطن من هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيال: السباق بن معاوية

  .بطن: سبالة

  .فخذ من العبدة، من من السبعة األسبعة من عبيد، من عرتة: السبايعة

  .فخذ من الزبون، من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السبايلة

  .فريق من اجلبارية، من اهلالالت إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: السبايلة

  .الزيود، العموش، واملثاقبة: ين حسن اليت منازهلا حول جرش، وهمفخذ من قبيلة ب: السبتة

  .فخذ من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: السبتة

  .فخذ من بوحردان إحدى قبائل الفرات األوسط، اليت تقطن قرية اهلجني: السبحان

 عائلة وميلك 1200يعد حوايل . ر الزور، من حمافظات اجلمهورية السوريةبطن نف متحضر، من بوشعبان إحدى قبائل دي: السبخة
زيارات بودبش، : واألرض اليت يقطنها هذا البطن واسعة وصاحلة للزراعة وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  من اخليل100 من الغنم، و20000

  .بومحد، بوسبعة، والفخذ الرابع يلتحق بالسبخة

  .بطن من قريش: سبد

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. خذ من مسعد بن سلطان، من الذواودية، من رياح، من بين هالل بن عامرف: سبع

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: سبع

  .فخذ من القراشيم، من التركي إحدى قبائل سورية الشمالية: السبعاوين

  .األسبعة: انظر. السبعة
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  .منازهلم بأطراف خيرب من جهة الشمال والشرق. ن أوالد سليمان، من عرتة باحلجازبطن م: السبعة

يقضون الصيف يف املنطقة الواقعة إىل .  خيمة300تعد حنو . بطن يلتحق بطيء إحدى قبائل اجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية: سبعة
  .اجلنوب الشرقي من منحدرات جبل سنجار

  . عائلة500يعيشون يف منطقة تبين ويعدون حوايل . عة، يلتحق بسبخة من بوشعبان إحدى قبائل دير الزورفخذ يعرف ببو سب: سبعة

ام فرع من شعبان، : أصلهم من وادي الفرات، ويقال. بطن يعرف بأيب سبعة يقيمون يف الباب، ومنبج، من أقضية حمافظة حلب: سبعة
  . من الغنم2000 خيمة وميلكون حوايل 70ويعدون . للميالدوقد انفصلوا عنهم حول منتصف القرن الثامن عشر 

  .السبوت بطن أحلقه العزاوي بالصليب

  .الربيكات، واملراعية: وتنقسم إىل فريقني. يقطن بعضهم جبوار الكرك. عشرية من العطيات، من بين عطية: السبوت

  .برقةكانت منازهلم . بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية: السبوت

  .فخذ من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية: سبية

ويقال إن عدد . سبيع قبيلة تقع أماكنها يف وادي سبيع بني أطراف عسري الشرقية الشمالية، وجند بقرب الوشم، ومتتد إىل وادي تربة ورينة
  .مر، القريشات، السودة، وآل عمريبنو عمر، بنو عا: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. سبيع حمدود، ويوجد منهم من حتضر

  . بيتا50ًويعد . يلتحق باحلديديني. بطن يعرف ببو سبيع: سبع

  .فخذ من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث إىل السكة الشامية جنويب الليث: سبيع

  .انظر سبعة: سبيع

  .نانيةسبيع بطن من سعد بن ثعلبة ابن ذبيان، من قيس بن عيالن، من العد

بنو السبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد بن خربان ابن : السبيع بن صعب بطن من مهدان، من القحطانية، وهم
  .تنسب إليهم خطة بالكوفة تعرف حبيانة السبيع. نوف بن مهدان

  .تقيم بالقرب من العرايش. من قبائل اليمن: سبيل

  .اعة، من القحطانيةقبيلة من قض: سبيلة بن اهلون

  .كانوا يقيمون باحلرية. بطن من خزاعة: سبني

  .من عشائر الغوايل: الستوت

    

  .بطن من هريار، من الغرير، من مشر طوقة: السجلة السيلة

  .فرع من قبيلة مشران اليت تقع مساكنها على طريق الطائف وأا منحدرة إىل الغرب من امة: سحاب

  .اب، من املعني، من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقةبطن يعرف ببيت سح: سحاب

  .تقطن يف الربة. فرقة من جمايل اليوسف، من اايل إحدى عشائر الكرك: السحاقات

  .بطن من النصرة، من املطارفة، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: السحالية

  .بطن من قحطان بعسري: سحان

  .ضر بن عروة بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانيةالسحاوي بعن من الن

  .فيها البيت والعدد. سحبل بن غافق قبيلة من عك باليمن
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  .قبيلة من زهران بن كعب، من القحطانية: السحنت

 وديعة بنو سحنت ابن عوف بن جديلة بن عوف بن بكر ابن عوف بن أمنار بن: سحنت بن عوف بطن من عبد القيس، من العدنانية، وهم
  .بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس

  .فرقة من قبيلة بلى املنتشرة من الوجه إىل ظيب، ومن البحر إىل مدائن صاحل شرقاً: السحمة

. بطن من عذرة زيد الالت، من كلب، من القحطانية وسحمة امهم عرفوا ا، وهي سحمة بنت كعب بن عمرو، من بين كلب: سحمة

  . ميادةبنو: ويقال لولدها يف خلم

  .بطن من أمنار بن إراش بن عمرو بن الغوث، من القحطانية: سحمة بن سعد

بنو : السحول، والسحول يف األصل اسم مكان مسى به الرجل، وهم: بطن من محري، من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم، فقيل: السحول
تطن بن عريب بن زهري بن الغوث بن أبني بن اهلميسع بن السحول بن عمرو بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد مشس بن الغوث بن 

ينسب إليهم خمالف كانت تسكنه معهم شرعب بن سحل، ووساظة بن سعد، وبطون الكالع، وجبأ املعافر، وبعدان، ورميان، . محري
  .تعكر، ورمية، مذخيرة: والسلف بن زرعة، وبه من البلدان

  .من مشر طوقة، ويف احلقيقة هو من عبدةبطن من الدلفية، ويعد من الصدعان، : السحيب

  .فرقة تعرف بأيب سحيبان من عشرية القرضة التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء: سحيبان

  .املويهي، املديلع، والصوينع: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اخلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة القاطنة ببادية العراق: السحيم

  .يقيم يف ناحية جب اجلراح شرقي محص. بطن من القمصة، من االسبعة البطينات، من عبيد، من عرتة: السحيم

بنو سحيم ابن مرة بن الدول بن حنيفة، واملنتسب إليهم كثري، كانت منازهلم : بطن من بين حنيفة، من العدنانية، وهم: سحيم بن مرة
  .ومن أخبارهم أم خرجوا للقاء عمرو بن كلثوم، ملا أراد غزوهم. م، ثرمداءقران، املرير، مله: ومن بالدهم. باليمامة

العبد اهللا، وهو فريق من : وقد خرج منها فرع إىل جرش، يقال له. تقطن يف قرية املراد. فرقة من الضمور إحدى عشائر الكرك: السحيمات
  . بيتا30ًعشرية الزيود، من بين حسن، وتعد هذه الفرقة 

  .منازهلا وادي احلسا. قة من اخلرشة بالكركفر: السخان

  .بطن من محري، من القحطانية: سخيم

  .بنو سدوس بن أصمع، من بين سعد بن نبهان بن عمرو ابن الغوث بن طيء: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: سدوس بن أصمع

  . حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيمبنو سدوس بن دارم بن مالك بن: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: سدوس بن دارم

بنو سدوس بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب : بطن من بين شيبان، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: سدوس بن شيبان
: ومن مياههم. القرية: ممن قراه. وكانوا أرداف ملوك كندة بين آكل املرار. ينسب إليهم خلق كثري من العلماء. بن علي بن بكر بن وائل

  .مأواه باليمامة

  .كانت تقطن قرية سرابيون. من عشائر حمافظة العلويني بسورية: السرابنة

  .فرقة من البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاة: السراج

هم من البحر، وحفظ بطن من مذحج، قد أنزهلم بنو أمية ملا فتحوا األندلس، يف أقليم أرش اليمن، وجعلوا إليهم حراسة ما يلي: سراج
  .الساحل

  .فخذ من األيب صلييب، من احلديديني األصليني بسورية: السراجني
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  .بطن من العرب، ذكرهم احلمداين يف حلفاء آل فضل، ومل ينسبهم يف قبيلة: السراحني

وريدات، عويضات، عيال : األفخاذ اآلتيةوتنقسم إىل . خراشة، العديد، الكنتلة، واجلرافة: منازهلا. من عشائر العزازمة ببري السبع: السرحني
  .333، ومن األناث 462 بيتاً، ومن الذكور 175وتعد . سويلم، عيال سلمى، وخواطرة

  .الظهوان، آل عليان، وااريش: السراونة قسم من هذيل اليمن، فيه ثالثة فروع

    

البويطية، الطريف، ومشيطية، : يقيم مشايل الدير يف القرى اآلتية. سرايا بطن يعرف ببو سرايا، من العقيدات إحدى قبائل حمافظة دير الزور
األبو عزام، األبو عز الدين، األبو شعيب، األبو محزة، العفيشات، : وينقسم إىل عدة أفخاذ. 500خريطة، عياش، والبغيلية يبلغ عدد بيوم 

  .األبو مطر، األبو ذياب، واملوسي، واملشيخة يف فخذ الذياب

  . خيمة20ويعد . يقيم يف جنويب حلب. يعرف ببو سرايا، من احلديدينيفخذ : سرايا

  . بيتا70ًوتعد . فرقة تعرف بأيب سرايا، من عقيدات محاة: سرايا

  .بطن من االسبع، من كلب، من وبرة، من قضاعة: السرحان

 حوران وأعظمها سلطاناً يف القرن السادس كانت من أقوى قبائل. قبيلة عريقة يف القدم، نسبها بيك إىل السرحان، من قضاعة: السرحان
  .عشر للميالد، كانت على رأس حلف قبائل كبرية، تدعى بأهل الشمال، ويضم قبائل العيسى، والفحيلي، والفضل

لى، فآلت م نازع السردية بزعامة حممد املهيدي سيادة السرحان، فاقتتل الطرفان قتاالً عنيفاً، سقط فيه عدد كبري من القت1650وحوايل عام 
سيادة املنطقة املمتدة من دمشق إىل البلقاء بعده، إىل احملفوظ السردي، مث انفصل العيسى والفحيلي عن حلفائهم السرحان، فتضاءلت قوم 

  .وتزعزع سلطام، وأصبحوا مرغمني على الرحيل من حوران

 اغتصبوه من أصحابه، وشرعوا يف بناء جمدهم الغابر، م ونزلوا يف اجلوف، بعد أن1700-1650مث خرج السرحان من حوران حوايل عام 
  .الذي قضى عليه احملفوظ السردي يف حوران

م أغار االخوان السعودييون على السرحان، ففتكوا م فتكاً ذريعاً، وبوا ماشيتهم وإبلهم، فكانت هذه الكارثة سبباً 1925ويف ربيع عام 
  .يف استقرارهم مجيعاً

ة يف فصل الشتاء فقط، أكثر من نصف القبيلة، وال يتوغلون يف منازهلم أبعد من اهلزمي، وكاف، والشامية، حيث يقضون واليوم يرتاد البادي
شهرين أو ثالثة، مث يعودون إىل منازهلم يف الغرب، وميلك بعض السرحان حدائق خنيل يف كاف واجلوف، وهلم أقارب يقطنون دوماً يف 

  .الرشيد، اهلياب، احلجل، املنيد، واحلمدان: إىل مخسة بطونهاتني القريتني وينقسم السرحان 

  .بطن من احلباب، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: السرحان

  .فخذ من اجلميالت، من كرفة، من أثيج، من بين هالل بن عامر: السرحان

  .األبو طيب، واحلجارة: فخذان: حلديديني، وهمقسم من األيب حسن، وأصلهم من عشرية السبخة، ويلتحقون با: السرحان

  .بطن من العفاريت، من قبيلة عبدة، من مشر القحطانية: السرحان

  .بطن من بين حليجة بن أكلب بن ربيعة بن عفرس، وهم أحالف يف مذحج: سرحة

  . بيت100يقدرون مع عبيدهم ب . قسم من آل حممد رؤساء مشر اجلربة: السرحة

  . ميمون، من بين سامل، من قبيلة حرب باحلجازفخذ من بين: السرحة

وقد تغلبت قدمياً .  بيتا250ًوتعد حنو . ينسبها بعضهم إىل بين صخر العشرية األردنية. من أجل عشائر حمافظة جبل الدروز بسورية: السردية
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وكانت منازهلا حول قرية القرية، .  والكليبالعون،: تنقسم إىل فرقتني. على عشرية السرحان، وانتزعت السيادة منها، ودفعتها إىل اجلوف
وموردها ماء النمرة، مث يف قرى حوت، وبكة، وأم الرمان، وديبني، وأكثر إقامتها اآلن يف داخل احلدود األردنية، قرب جبل الدروز، 

  .القصر األزرقوتقضي الصيف يف الغور أو البلقاء، والشتاء يف املنطقة الواقعة جنويب جبل الدروز، وديبني، حىت جهة 

  .قسم من قبيلة خثعم اليت تقع ديارها على طريق الطايف أا بني منازل مشران يف الشمال والغرب، وبلقرن يف اجلنوب والشرق: السردان

  .بنو السرو وامسه مالك بن عبقر بن أمنار: بطن من جبيلة بن أمنار ابن أراش، من القحطانية، وهم: السرو

  .يد، من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من در: سرو بن دريد

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: السرور

تقيم خارج مكة، من جهة اجلنوب، إىل حد البحر األمحر، إىل . عشرية تعرف بذوي سرور، من ساللة السبطني احلسن واحلسني: سرور
  .جدة

  .كانوا يقطنون الوهط إحد قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. بطن يعرف بأيب السرور: السرور

  .من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري، إىل جنويب قبيلة اجلميعاب، ومشايل أم درمان: السروراب

  .تقطن معان وضواحيها. من عشائر شرقي األردن: السرويني

  .يف، من قحطان عسريفخذ من شرا: سري

    

  .عشرية من قبيلة املنجحة اليت مقرها على سواحل البحر بني الربك والشقيق: سرياح

  .بطن من غزية، من القحطانية، كانت منازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز: سرية

  .قسم من السهول، يقيمون يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض: السرية

وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتدت ديارها حىت الصمان، عشرية من : سريح
  .ويف الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم

  .فرقة من قبيلة اجلغايفة اليت تقطن اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: السطام

  .ن الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من الفايز، م: السطام

  . بيتا90ًتعد . قبيلة من الصلبة اليت تقيم يف القرب من تيماء: السعادات

شطر التحق باجلبارات، وآخر بالتياها، وكان : مث انشطرت شطرين. أصلها من مكة، واسم جدها سعد من الصحابة: السعادنة عشرية يقال
سعادنة : م متحداً مع الوحيدات برئاسة شيخ واحد إىل أن طلبوا االنفصال، ففصلوا، وهم اآلن فريقان1929جلبارات حىت عام فريق ا

  .وعددهم يربو على اخلمسمائة. النويري، وسعادنة أيب جريبان

  .تنتسب إىل عرب احلجاز، وتقيم يف بين سويف. من قبائل مصر: السعادنة

  .وتقيم يف مديرية أسيوط. تنتسب إىل عرب احلجاز. همة إحدى قبائل مصرقبيلة تتبع اجل: السعادنة

  .من عشائر شرقي األردن تقيم يف قضاء وادي موسى: السعادنة

هليالت، جرابني، شاليلة، عليوات، قوم أبو قيد، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. فرقة من اجلبارات إحدى قبائل بري السبع: سعادنة أيب جريبان
  .101، ومن االناث 105 بيتاً، ومن الذكور 36الن، وغرباء، وتعد بن دحي

 بيتاً، 23وتعد . نويري، أبو فريج، عليوات، معاملة: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. فرقة من اجلبارات إحدى عشائر بري السبع: سعادنة النويري
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  .60، ومن اإلناث 74ومن الذكور 

 يسكن الصحراء من حدود النيل إىل بين غازي، وفريقي يسكن الصحراء من بين غازي إىل حدود فريقي: السعادي قبيلة تنقسم إىل فريقني
  .جالو

وكانت هلا مرتبات تتقاضاها من .  نفس600كانت تعد . تنتسب إىل بين ميمون، من بين سامل، من حرب. من قبائل احلجاز: السعادين
  .ع احململني الشامي واملصريالدولتني العثمانية واملصرية، تصل إليها يف كل عام، م

  .وال يعرف عن منشئها شيء. عشرية تقيم بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: السعافنة

  .كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر، مما يلي الشام. بطن من الصبيحيني، من بين زريق، من ثعلبة طي، من القحطانية: السعايل

  . حتيط بدائرة مكة، من أربع جهاافرقة من قبيلة هذيل اليت: السعايد

  .فرقة من العبيديني، إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: السعايدة

وتقسم . قبيلة عربية شريفة األرومة متتد ديارها من الطائف، إىل جهة اجلنوب الشرقي، وحتسب هذه القبيلة أصالً لقسم كبري من عتيبة: سعد
  .، الثبتةالبطنني: يف الوقت احلاضر إىل بطنني

  .بطن من جذام، من القحطانية، ذكرهم احلمداين، ومل يبني من أي سعود جذام: سعد

  .من بطون قريش يف الشام: سعد

  .من قبائل عمان تنقسم إىل عدة بطون: السعد

  .يقطن احمللة إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. بطن يعرف بآل أيب سعد: سعد

  .من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجازعشرية تعرف بذوي سعد، : سعد

  .سعد فخذ من البطنني، من الشريفات، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. بطن من يزيد، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: سعد

  .عد، من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائيةفخذ يعرف بأل أيب س: سعد

  .السياالن، احلماد، املعييب، العرمان، النويشي، الطرفة، العراكية، احلسن، واهلدالن: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الصليب: السعد

  .فخذ من العودة، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: السعد

مخس سعود : وهم.  بن جذام ابن عدي بن احلارث بن مرة أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالنبطن من حرام: سعد
  .كان أكثرهم مشايخ بالد وخفراء وهلم مزارع. اختلطوا مبصر

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: سعد

  .ن اراش، من القحطانيةبطن من أمنار ب: سعد

     بنو سعد بن إياس بن حرام بن جذام : بطن من جذام، من كهالن، من القحطانية، وهم: سعد بن إياس

بنو سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن : بطن من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: سعد بن بكر
. وشهر ناس منهم يوم جبلة. وهم أصحاب غنم. تقتد: ومن مياههم.  احلبال، وهو واد جييء من السراةقرن: من أوديتهم. قيس بن عيالن

ه ضمام بن ثعلبة وافداً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليجيب عما أرسل 9وبعث بنو سعد سنة . وهم حضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .لسالم وبعثت إليهم سرية على رأسها علي بن أيب طالببه املصطفى هلم، ويتبصر فيما جاء به عليه ا

وقد افترق بنو سعد هؤالء يف اإلسالم، ومل يبق هلم حي فيطرق، إال أن . إن بين سعد هؤالء اختلطوا مع سعود جذام مبصر: قال القلقشندي
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من قراهم قرية بقرب . ن متيم، من العدنانيةبطن م: بافريقية من بالد املغرب فرقة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان سعد بن متيم
ومن أيامهم يوم ذي دى، كان بني تغلب، وبين سعد بن متيم، وكان على تغلب، ووقعة كانت بنطاع، بني بين . االحساء، تدعى أبرين

  .سعد هؤالء، وهوذة ابن علي احلنفي، ويدعى هذا اليوم يوم جونطاع

  .كانت ديارهم راكس. بنو سعد ابن ثعلبة بن دوان بن أسد: ن العدنانية، وهمبطن من أسد بن خزمية، م: سعد بن ثعلبة

  .من حوادثهم أم لقوا عدياً ملك غسان حني أغار عليهم، فاقتتلوا، فقتلوه

قيس بنو سعد بن ثعلبة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن : بطن من ذبيان ابن بغيض، من العدنانية، وهم: سعد بن ثعلبة
  .بنو أعجب، بنو جحاش، بنو عوال، بنو حشورة، وبنو سبيع: منهم. بن عيالن

بنو سعد بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن : بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: سعد بن احلارث
  .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

تنتسب إىل سعد احلارث احلنيط بن عمرو بن متيم بن مر ابن أد بن طاخبة بن إلياس بن . يم بن مر، من العدنانيةقبيلة من مت: سعد بن احلارث
  .مضر بن نزار بن سعد بن عدنان، وهي قبيلة احلنيطات

  .بنو سعد بن ربيعة ابن حدس بن أريش بن أراش بن جزيلة بن خلم: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: سعد بن ربيعة

  .كانت منازهلم بيثرب. بنو سعد بن زهران ابن جاشم: بطن من جاشم، من العماليق، وهم: د بن زهرانسع

بنو سعد بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن : من العدنانية، وهم. بطن من متيم: سعد بن زيد مناة
  .معد بن عدنان

  .عيبة، ومنشد: من منازهلم

  .سلح، احلقري وكالمها بالدهناء، خارج، القنع باليمامة، اجلرباء، واجلد: من مياههمو

يوم جدود، وهو يوم كان لبين سعد على بين شيبان، وكانت بنو شيبان أغارت مع احلوفزان على سعد، فأدركهم قيس بن : من أيامهم
فلما يئس من أسره، حفزه بالرمح يف خزانة وركه، .  لصالبة فرسهعاصم املنقري، فقتلهم، واستنفذ ما كان يف أيديهم، وفاته احلوفزان

  .فانتقضت عليه بعد حول، فمات منها، وساملت يف هذا اليوم بنو يربوع اجليش، على متر أخذوه منهم، وفضل ثياب، فعريم بذلك منقر

  .واشتركوا يف يوم الكالب الثاين. وملك عليهم معد يكرب بن احلارث ابن عمرو

  .عد بين أسد، وأخذت منهم أمواالً، وقتلت رجاالًوغزت س

  .تياس، من بالد بين متيم، بني بين سعد هؤالء، وبني بين عمرو بن متيم: واشتعلت نريان احلرب يف موضع يقال له

  .بطن ينتسب إىل سعد بن زيد مناة بن متيم بن ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة: سعد بن زيد مناة

  .عمرو بن حلوان بن عمران: بنو سعد بن سليح، وهو: ، وهمبطن من قضاعة: سعد بن سليح

  .بنو سعد بن ضبة ابن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: سعد بن ضبة

ة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن بنو سعد ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلب: بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: سعد بن ضبيعة
  .وائل

  .بنو سعد ابن عمرو وهو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: سعد بن عمرو

وازن بن منصور، منهم بنو سعد بن عوف ابن ثقيف، وهو قسي بن منبه بن بكر ابن ه: بطن من ثقيف، من العدنانية، وهم: سعد بن عوف
  .احلجاج ابن يوسف بن احلكم صاحب العراقني، وكثري منهم كانوا والة بالعراق والشام واليمن ومكة
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بنو سعد بن عوف ابن اجلراح بن تيم اهللا بن النمر بن قاسط ابن هنب بن أفصى بن : بطن من ربيعة، من العدنانية، وهم: سعد بن عوف
  .بنو سعد بن عوف بن كعب: بطن من غين بن أعصر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: دعمي بن جديلة سعد بن عوف

  .بنو سعد بن عوف ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: سعد بن عوف

ن العدنانية، كانت منهم مجاعة بالصعيد، ومجاعة أخرى بضواحي بطن من فزارة بن ذبيان بن بغيض، من قيس بن عيالن، م: سعد بن فزارة
  .القاهرة يف قليوب، وما حوهلا

  .بنو سعد بن فطرة ابن طيء: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: سعد بن فطرة

  .بنو سعد بن فهم بن عمرو بن قيس ابن عيالن: بطن من قيس بن عيالن بن مضر، من العدنانية، وهم: سعد بن فهم

بنو سعد بن قيس بن سعد بن عجل بن جليم بن صعب ابن علي بن بكر بن : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: عد بن قيسس
  .وائل

منهم . بنو سعد ابن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: سعد بن قيس
  .لة، والطفاوة، ومرةغطفان، أعصر ابن سعد، باه

  .بنو سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: سعد بن كعب

بنو سعد بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن : بطن من لؤي بن غالب، من قريش، من العدنانية، وهم: سعد بن لؤي
  .بنو بنانة: وخمزوم، من امرأته بنانة، وا يعرفون، فيقال هلم. عمار، وعماري: كان له من الولد. زمية بن مدركة بن إلياس بن مضرخ

  .بطن كان ال يرى مثله يف بره ووفائه، وهؤالء أرباء النيب صلى اهللا عليه وسلم: سعد بن مالك

  . وبني بين مازنالعراق، وهو بينهم،: من مياههم. بطن: سعد بن مالك

  .بنو سعد بن مالك بن حرام بن جذام: بطن من جذام، من كهالن، من القحطانية، وهم: سعد بن مالك

  .بنو سعد بن مالك ابن زيد بن أفصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: سعد بن مالك

  .عد بن زيد مناةبطن ينتسب إىل سعد بن مالك بن س: سعد بن مالك

بنو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: سعد بن مالك
  .بكر بن وائل

ن عبد اهللا بن بنو سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سعيد ابن حممد ب: بطن من زغبة، من هالل بن عامر، وهم: سعد بن مالك
بنو ماض بن رزق بن سعد، بنو منصور ابن سعد، وبنو زعل بن رزق بن سعد : ينقسم إىل ثالثة أفخاذ. مهدي بن يزيد بن عىي بن زغبة

  .واختصت الرياسة على الظعون واحللول لبين زعل

  .بنو سعد بن مالك ابن النخع: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: سعد بن مالك

بنو سعد العشرية ابن مالك، وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن : حي من كهالن، من القحطانية، وهم: الكسعد بن م
فراص : ومن أصنامهم. اخلصوف: جلب بتهامة اليمن، بني اجلون وجازان، وكان يقال له: ومن أوديتهم. منهم بنو علة. زيد بن كهالن
  .كان يف بالدهم

بنو سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبة بن عكابة بن : ذهل بن شيبان، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهمبطن من : سعد بن مرة
  .صعب بن علي ابن بكر بن وائل
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  .بنو سعد بن مرة بن مالك بن األوس: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: سعد بن مرة

  .بنو سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء:  القحطانية، وهمبطن من طيء، من كهالن، من: سعد بن نبهان

بنو سعد بن هذيل بن مدركة، وامسه عمرو ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد . بطن من مضر ابن نزار، من العدنانية، وهم: سعد بن هذيل
  .ابن عدنان

لنيب صلى اهللا عليه وسلم فرتلوا ناحية من املدينة، مث خرجوا وفدوا على ا. بطن من ليث بن سود، من قضاعة، من القحطانية: سعد هذمي
يقصدون املسجد احلرام، أي مسجد املدينة، فقاموا ناحية، ومل يدخلوا مع الناس يف صالم، حىت يلقوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ويبايعونه، مث بايعوه صلى اهللا عليه وسلم، وانصرفوا إىل رحلهم

  .اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل البكري، وهم ملوك اجلعلينيبطن من : السعداب

    

. اخلضري، اخلضر، العابد، الفرهود، اليونس، والعبيد: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: السعدان

  .وابرة من أهل اخلابورويلحق م الزوينات، وهم من اجلبور، العناز من عرتة، اخل

  .السعادمة: ويقال هلم. بطن من بين مالك بن حنظلة، من بين متيم، من العدنانية: سعدم

  .بطن من البطنني، من الشريفات، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: السعدون

قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج بطن يعرف بذوي سعدون، من الصعران من مسامة اهلالل، من برية من : سعدون
  .الفارسي إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

  .بطن من احلصنة، من قبيلة الربيج، املعدودة من اخلرصة، من مشر الطائية: السعدي

  .فخذ من بين سليم، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: سعدي

  .تقيم على طريق املدينة. عشرية من ميمون، من بين سامل، من حرب: السعدي

  .من أعراب فلسطني: السعدية

  .وتقيم يف مديرية الشرقية. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: السعديني

  .أصلها من عرب املشارقة. من قبائل فلسطني الشمالنة: السعديني

  .ة مبنطقة الكركبطن من الثوابية إحدى عشائر الطفيل: السعود

  .فرع من آل اجلمل، من اجلحادر، من قحطان جند: سعود

  .املعروف ان آل سعود من املصاليخ، من املناة، من املواهب، من مسلم، من عرتة، منهم العائلة املالكة باململكة العربية السعودية: سعود

ويقال إا . فرع من قبيلة النعيمات املتفرقة باجلوالن والكرك والبلقاءتدل خنوا على إا . من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: السعوديني
الرقوع، الزبدانيني، السفاسفة، العطاونة، : وتنقسم إىل مخسة أفخاذ. قدمت إىل قرية بصرية جبوار الطفيلة من خربة شم بني الشويك وبطرا

  .عيال سليمان، واملسيعديني

  . نسمة3000وتعد .  الطائفتقطن يف جنويب. من قبائل احلجاز: سعيد

.  سنة تقريباً، وهي من القبائل املتحضرة150قد هاجرت منها منذ . قبيلة أصلها من دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: سعيد

اادمة، الغنامي : اآلتيةوتنقسم إىل األفخاذ .  عائلة1000وتعد حوايل . تقيم يف املنطقتني الشرقية والغربية من الباب، من أقضية حمافظة حلب
  .وعالقات هذه القبيلة حسنة مع كافة القبائل ااورة. وبين سعيد، بوبطوش، واخلراج
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  .من قبائل العرب اليت تقيم يف اهلضاب املرتفعة والصحراء يف عمالة قسنطينة: سعيد

  .بطن من األزد، من القحطانية: سعيد

ويتفرع إىل اخلضور، . 300ويقدر عدد بيوته ب .  تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرةفخذ من البطون، من قبيلة الظفري اليت: سعيد
  .والعجالني

  .وتقدر نفوسها بألفي نسمة. من عشائر لواء الديوانية تقطن يف ناحية الدغارة التابعة لقضاء تفك: السعيد

  .إحدى قبائل الطور: سعيد

  .نقبيلة تقيم بناحية عجلون، وتقطن قرية عرجا: سعيد

  .فخذ من الببايعة، من األعبدة، من األسبعة: السعيد

  .عشرية من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: السعيد

بطن من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، إىل جهات اخلرج وجهات : سعيد
  .آل بشري، وآل جابر: وينقسم إىل فخذين.  جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايلالعقري، إىل واحيت

  .فرقة من الشموط، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر املقيمني بشمال شرقي األردن: السعيد

ة بن مالك بن األوس بن حارثة، من األزد، فخذ من مر: عشرية من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن سعيد: السعيد
  .من القحطانية

  .شعبة من اهلدبة، من التومان: السعيد

  .بطن يسكن النواحي التسع احملمية: سعيد حسن

كانوا . بطن من جر ابن أدهم، من عبد بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: سعيد بن ركني
  .بالكوفة

وريام كانت ألوالد يوسف بن زيد . كانوا يقيمون يف إفريقية الشمالية. بطن من رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية: سعيد بن رياح
  .أحد بطون سعد بن رباح

بن طريف بن بنو سعيد بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة ابن أيب جذمية : بطن اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: سعيد بن سعد
  .اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج

بنو سعيد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن : بطن من ضبة، من مضر، من العدنانية، وهم: سعيد بن ضبة
  .عدنان

    

  .سعيد بن العاص فخذ من أمية، من قريش، من العدنانية

  .البليد بواد يدفع يف ينبع: بن عنبسة بن سعيد بن العاصي، من مياههمبطن ينتسب إىل سعيد : سعيد بن عنبسة

  .صعق جبنب جبل املردمة، وهي عشرون منبعاً، والرجالء جبنب املردمة أيضاً: من مياههم. بطن من أيب بكر بن كالب: سعيد بن قرط

  .فخذ من آل كثري إحدى قبائل حضرموت: سعيد بن مرعي

البومجعة، احلميدات، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. سعيد إحدى قبائل زبيد، وأحلقها العزاوي بقبيلة الغريرالسعيدات عشرية أصلها من ال
  .والبوشلش
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  .فرقة من الشرور، من اللياثنة بوادي موسى: السعيدات

الرضام، : م إىل سبعة أفخاذوتنقس. تقطن يف منطقة الكرك. عشرية من العطيات من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السعدانية
  .الزمالن، الصدفان، الغنيمات، النواقات، الركابات، والعواديني

  .عشرية من قبيلة بين عطية، اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل، من حرة العويرض، حىت حرة املواهب: السعيدانيون

  .مشايل القنفذةتقع ديارها إىل . قسم من زبيد إحدى قبائل حرب املنفصلة عنها: سعيدة

  .فخد من املوسطة، من يافع إحدى قبائل جنويب شبه جزيرة العرب: السعيدي

احلمايطة، : وينقسمون إىل أربعة أقسام. ويقيمون اآلن يف وادي العربة. يقال إن أصلهم من قرية جبال، من أعمال الكرك: السعيديون
  . أرباب مواٍش ال يكترثون بالزراعةوعددهم يقرب من األلف وهم. الرمامنة، املذاكري، الروابضة

.  سنة تقريبا414ًإا من عشرية اهلديل بنجد، قدم جدها إىل هذه البالد قبل : يقال. فرقة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاء: السعيفان

  .ومنازهلا بغور دامية، وهي من أقل العشائر عدداً

وتقطن يف قرى املدينة، واحلبشية، واحلمريية، . ويب جبل مسعان، ومنشأها من قرية سفريةعشرية تقيم يف جبل األحص، الواقع جن: السفارنة
  .وغريها من القرى الواقعة شرقي قرية سفرية، وجنويب مملحة اجلبول

  .فرقة من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: السفاسفة

  .غالمينقسم إىل البو عبود، والبو . بطن من الغرير: السفافحة

  .عشرية بدوية، من عابدة، من قحطان عسري: سفالة

  .فخذ يعرف بابن السفر، من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب احلجاز: السفر

  .800ويقدر عدد بيوا ب . قسم من العجمان إحدى عشائر جند، اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: السفران

  .السفعاء بطن

قيم يف أطراف الطائف، إىل اجلهة اجلنوبية الشرقية منه، وديار سفيان تدعى بالشفا، وهي عبارة عن عدة أودية تبدأ ي. بطن من ثقيف: سفيان
  .بنو عمرو، آل حجة، آل ساعد، آل عيشة، وآل حسن: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. من آخر حدود قريش احلضر عند شقراء

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. العدنانيةبطن من جوشم، من بين هالل بن عامر، من : سفيان

  .السفيان بطن من امليامني، من الصديد، من اجلرباء

فخذ يعرف ببين أيب سفيان، من احلارث بن عبد املطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن : سفيان
  .ن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنانغالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية اب

  .بطن كان يقطن العقل، صوالن، خرفان، الكساد، وغريها باليمن: سفيان بن أرحب

يا آل : قال احلجاج. بنو سفيان بن حرب ابن أمية: بطن يعرف ببين أيب سفيان، من أمية، من قريش، من العدنانية، وهم: سفيان بن حرب
  .م حتبون أن حتلموا وال يكون احللم إال عن غضب، فنحن نغضبكم يف العاجل ابتغاء مرضاتكم يف اآلجلأيب سفيان أنت

  .بطن من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: سفيان بن عليان

  .منازهلم من الصفيئة إىل السوارقية. السقايني بطن من ذوي عون، من مطري

كانوا باحلالة . بطن من عبد بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم السقل: بن أدهمسقيل 
خرج منها فرع إىل قرية الرمثا بعجلون، يعرف فيها . فرقة من اهلالالت إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: من أرض السبيع السكارات
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  .بالشلول

منازهلم .  سنة تقريبا414ًإم هاجروا من جند قبل : يقال. طن من الفقها، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءب: السكارنة
  . نسمة تقريبا200ًويعدون . جبوار وادي السري

  .تقيم بلواء السلط. من عشائر شرقي األردن: السكاري

    

يس السكسك ابن أشرس بن ثور، وهو كندة بن عنهري بن عدي بن احلارث بن قبيلة عظيمة تنتسب إىل السكاسك، وهو مح: السكاسك
وينسب إليها . خداش، صعب، ضمام، األخدر، وهجقم: من بطوا. مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ

  .خمالف باليمن، وهو آخر خماليف اليمن

  .و زيد بن واثلة بن محري ابن سبأ، غري سكاسك كندةبطن من محري، من القحطانية، وهم بن: السكاسك

فخذ من عشرية : السكاكرة، والديابات السكاكرة: وتنقسم إىل فرعني. تقطن قرية الرمثا. عشرية بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: السكاكرة
  .ت بالطفيلةالسكاكرة املقيمة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون،وهم بطن من السكارات إحدى فرق عشرية اهلالال

  .فرقة من ميمون، من مطري: السكان

  .بطن من العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء: السكر

  .قبيلة عربية، تلتحق مبيلي أعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية يف كردستان الوسطى: السكران

  .بطن من اهلامشيني: سكرة

تلفظ السجن، وهي خليطة من عشائر خمتلفة، كالنعيم، والعمريات، واألكراد، والسبخة، من العشائر املختلطة، امسها السكن، و: السكن
والولدة املنتسبني أليب شعبان، وهناك فلول من عشرييت جبيس وبين خالد ال تعد من السكن، وإن كانت تقطن وإياهم جبل األحص جنويب 

  . بيت تقريبا500ًوتعد هذه العشرية . قضاء جبل مسعان

  .فخذ من أسلم، من مشر: السكوت

  .املكحول، اخلتيت، الفالح، والسواك: عشرية تنقسم إىل األفخاذ اآلتية: السكوك الزكوك

بنو السكون بن أشرس بن ثور، وهو كندة بن عفري بن عدنان بن احلارث ابن مرة : بطن من كندة، من القحطانية، وهم: السكون بن أشرس
وكان للسكون ملك . كان من هذا البطن فرقة حبضرموت، وفخذ جتيب. د بن كهالن بن سبأبن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زي

بدومة اجلندل، وكان عليها عبد املغيث السكوين، بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، خالد بن الوليد، فجاء به أسرياً، 
  .ده إىل موضعهفحقن صلى اهللا عليه وسلم دمه، وصاحله على اجلزية، ور

  .ه، يف وقعة مرج راهط، اليت كانت بني مروان والضحاك65واشتركت السكون مع مروان بن احلكم سنة 

  .عوارة: من مياههم. حي من فزارة: سكني

  .بطن من بين منري: سالة

كانت مساكنهم فيما بني . يةبطن من بين جعفر الصادق، من بين احلسن السبط بن علي ابن أيب طالب، من قريش، من العدنان: السالطنة
  .ويعرفون بأوالد جحيش. منفلوط، ومسلوط، من صعيد مصر

  .احملاور، اجلرادة، القنفذة، الشحوم، والقضاة: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: السالطني

  .، إىل جهة اجلنوب الشرقيفخذ من البطنني، من قبيلة سعد اليت تقع ديارها بالطائف: السالفة
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كانوا يسكنون يف مصر، وقد نزلوا القطر املصري من طرابلس يف أواخر القرن الثاين عشر . قبيلة من أيب ليل، من سليم بن منصور: السالملة
  .اهلنادي، بنو عونة، واجلبالية: وينقسمون إىل ثالثة بطون. اهلجري

  . البحر األمحر، ويف أطرافهاعشرية رحالة تقيم يف قرية حلي على: السالليع

  .عشرية درزية أصلها من سلمية التابعة حلماة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: سالم

فخذ يقيم يف حلج وقرى احفة ودار مخري بلحج، وسكن منهم مجاعة يف خنفر من أعمال أبني، وسكن منهم قوم يف مدينة املخا منذ : سالم
  .مدة قدمية

منازهلم بدمنة . بطن من البالونة، أو الفقرا بالكرك: يقطنون يف قرية كثربة السالمات. من الربارشة، من عشائر الكركفريق : السالمات
فرقة من عشرية القرضة التابعة لعدوان، من قبائل منطقة البلقاء السالمات بطن من املراعية، من السبوت، من العطيات، من بين : السالمات

بنو سالمان بن أسلم بن أفصى بن : فخذ من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: شرقي األردن سالمان بن أسلمعطية، من قبائل بادية 
بنو سالمان بن أسنا ابن عذر بن سعد بن دافع بن مالك : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: حارثة بن عمرو مزيقياء سالمان بن أسنا

  .بن جشم بن حاشد

    بنو سالمان بن ثعل بن الغوث بن طيء ابن أدد : من طي، من كهالن، من القحطانية، وهمبطن : سالمان بن ثعل

بطن من قضاعة، من القحطانية، قدم وفد منهم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شوال سنة عشر، وكانوا سبعة نفر، : سالمان بن سعد
هلم وأمر هلم باجلوائز، ورجعوا إىل بالدهم فوجدوها قد أمطرت، وكانوا فيهم حبيب بن عمرو، فأسلموا، وشكوا إليه جدب بالدهم، فدعا 

بطن من : قبيلة سالمان بن مدرك: وفيهم كثرة من الصحابة سالمان بن غنم. حلفاء لبين صرمة من بين مرة بن عوف، وكانوا نزوالً فيهم
  . مالك بن جشم بن حاشدبنو سالمان بن مدرك بن عذر بن سعد بن دافع بن: مهدان، من القحطانية، وهم

بنو سالمان ابن مفرج بن مالك بن زهران بن عوف ابن مذعان بن مالك بن زهران : بطن من األزد، من القحطانية وهم: سالمان بن مفرج
بطن من قيس بن : مشعل سالمان بن منصور: كانت منازهلم بالسراة، ومن أوديتهم. بن عوف ابن مذعان بن مالك بن نصر بن األزد

: بنو سالمان بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان سالمة: الن، من العدنانية، وهمعي

كانت منازهلم شقوق، وهو مرتل بطريق مكة، بعد واقصة من الكوفة سالمةك بطن من أعصر، من قيس بن عيالن، من . بطن من بين أسد
 تلتحق باجلبور باجلزيرة إحدى . فرقة تعرف ببو سالمة: ا يعرفون، وهي سالمة بنت عامر بن كعب سالمةالعدنانية، وسالمة أمهم

  .حمافظات اجلمهورية السورية

تعد عشرين مرتالً . فرقة من القطاونة إحدى عشائر الكرك الثانوية: فرع من احلميان، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة سالمة: السالمة
فخذ من :  قرية اري، وترتح يف موسم الربيع إىل قرى وادي احلسا لرعي أغنامها ولالستقاء من ماء النهر اجلاري السالمةوتقيم يف

. فرقة تعرف بأيب سالمة، من عقيدات محاة: يقطنون يف املنطقة اجلنوبية من الباب، من أقضية حمافظة حلب سالمة. الفردون، من بوشعبان

  . بيت100تعد 

  .بطن يعرف ببو سالمة، من البو كناص، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: سالمة

  .بطن من املهريات، من الفقها، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: السالمة

بة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بنو سالمة بن درما، وهو عوف ابن ثعل: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: سالمة بن درما
  .ابن الغوث بن طيء

بنو سالمة بن عوف بن حرب بن خزمية بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة : بطن من العدنانية، وهم: سالمة بن عوف
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  .بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .إم قدموا من وادي جايز بفلسطني: يقال. ن اللياثنة بوادي موسىفرقة من بين عطا، م: السالمني

  .انظر السليط: الساليطة

  .تقيم يف لواء السلط. من عشائر شرقي األردن: سالمية

بطن من بين معاوية بن عاملة هو احلارث بن عدي بن احلارث ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن : سلبة
  .د ابن كهالن، من القحطانيةزي

  . خيمات7تعد . فرقة من اجلوابرة إحدى عشائر جبل الدروز: السلجان

  .قبيلة تقيم يف القصيم بنجد: سلجة

بنو سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن حارثة ابن الم بن عمرو بن طريف : بطن من طيء، من القحطانية، وهم: سلسلة بن غنم
  . بن مالك بن جدعاء بن ذهل ابن رومان بن جندب بن خارجة بن عدس بن فطرة بن طيءبن عمرو ابن مثامة

  .ذكرهم احلمداين يف عرب برية احلجاز، ومل يعرفهم إىل قبيلة وعدهم يف أحالف آل مرامن عرب الشام: سلطان

  .ايدة، بني جند والعراق، ويف أطرافهاعشرية من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احمل: السلطان

وقد صارت اآلن من لواحق بين سعيد، . أصلها من بقارة دير الزور.  بيتا350ًتعد . عشرية كبرية متحضرة تعرف بأيب سلطان: سلطان
  .أم الصفا، تل رفيع، جب الكلب، جب ناهد، جب الطويل، خربة عيوش، قب بنية، هدهد، ورسم األخضر: وقراها

احلراجلة، احلداد، اليوسف، والرواشدة، ومنها قسم يقيم يف شرقي الفرات يف اجلزيرة، وميتدون من تل األمحر :  إىل األفخاذ اآلتيةوتنقسم
  .جنويب جرابلس إىل صنايا

 واحللة تسكن على الشاطىء األيسر من فرع احللة بني السدة. عشرية تعرف ببو سلطان أصلها من زبيد إحدى قبائل لواء احللة: سلطان
ويعيش أفراد هذه العشرية على تربية املواشي كما يشتغل القسم . داخل حدود ناحية احملاويل ويسكن قسم منها يف اليمانية على شط دجلة

  . نسمة8000ويقدر أفرادها ب . األعظم منها بالزراعة

    

  .من عرتةبطن من الزوايدة، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، : السلطان

  .فرقة من بين عز الرعية يف جنويب السلمية، من أقضية حمافظة محاة: السلطان

  .سلطان بطن يعرف ببيت سلطان، من املعني، من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة

  .بطن من آل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: سلطان

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: لطانالس

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: سلطان

  .، الطلوح، واحلمامدةاملشاجة، اجلبارة: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  خيمة160يعد . بطن من ولد علي، من غرتة: سلطان طيار

  .حي من القحطانية: السلف

احلسيين، املضيان، الشمالن، : وينقسم إىل مخسة أفخاذ. يقدر عدد بيوته بألفي بيت. بطن من اجلبل، من العمارات، من عرتة: السلقة
  .والبجايدة

  .رىء القيس بن مالك بن األوسبنو السلم بن ام: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: السلم بن امرىء القيس
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  .بنو السلم ابن مالك بن سود بن بكر بن بديل بن جشم بن جذام: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: السلم بن مالك

  .بطن من اخلوالد، من الصلتة، من مشرطوقة: السلمات

  .بطن من ولد سليمان، من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيدة، من عرتة: السلمات

  .فخذ من األعرفة، من األسبعة السبعة: سلمان

  .فخذ من البعري، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: السلمان

  .قسم من قبيلة خثعم، اليت تقع ديارها على طريق الطايف أا، بني منازل مشران يف الشمال والغرب، وبلقرن يف اجلنوب والشرق: السلمان

  .لكرك منازهلا خربة جمرةفرقة من اخلرشة با: السلمان

  .فرقة من الديابات، من السكاكرة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: السلمان

  .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية: السلمان

  .فرقة تعرف بعيال سلمان، من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: سلمان

  .لبلقاءفرقة من الفواضلة إحدى عشائر ا: السلمان

ختيم يف الصيف جبوار . ال يزيد عدد دورها عن ستني داراً. فرقة من اايل إحدى عشائر الكرك: فرع من قحطان عسري السلمان: سلمان
يدة ويف الشتاء ختيم يف أرض البالوع البع. قرية القصر البعيدة عن الكرك مسرية أربع ساعات إىل الشمال، وتقصد ر املغيسل ملا تقل األمطار

  .عن الكرك مخس ساعات إىل الشرق الشمايل

  .كانت مساكنهم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية: السلمان

  .فريق من النوايسة إحدى عشائر الكرك: سلمان

بن احلارث بن عدي بن احلارث بن مره بن أدد بن يشجب بنو سلمان بن الزهد : فخذ من كهالن، من القحطانية، وهم: سلمان بن الزهد
  .بن كهالن

  .بنو سلمان ابن يشكر بن ناجية بن مراد: بطن من مراد، من القحطانية، وهم: سلمان بن يشكر

  .بطن منأنبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: السلمة

  .فرقة من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة: السلمة

فخذ من معاوية بن احلارث ابن عدي بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، : طن من خلم، من القحطانية سلمةب: سلمة
  .بطن من م ابن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب ابن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: من القحطانية سلمة بن ذي الفقار

بنو سلمة بن سعد بن علي بن راشد ابن ساردة بن تزيد بن جشم بن : ، من األزد، من القحطانية وهمبطن من اخلزرج: سلمة بن سعد
  .اخلزرج ينسب إليهم كثري من الصحابة

  .سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس ابن كندة: بطن من كندة، من القحطانية، وهو: سلمة بن شكامة

  . سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن جعفيبنو: بطن من جعفي، وهم: سلمة بن عمرو

  .صعق: من مياههم. بطن من قشري، من العدنانية: سلمة بن قشري

  .بنو سلمة بن مالك ابن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان من القحطانية، وهم: سلمة بن مالك

  .بنو سلمة بن معاوية بن عاملة: ية، وهمبطن من عاملة، من كهالن، من القحطان: سلمة بن معاوية

بنو سلمة بن نصر ابن عدي بن كاهل بن نصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن : بطن من جهينة، من القحطانية، وهم: سلمة بن نصر
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  .جهينة

  .بطن من بين دارم، من متيم، من العدنانية: سلمى

    

  .ثعلبة بن دودان ابن أسد بن خزميةبنو : بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: سلمى

  .بطن من مراد، من القحطانية: سلهم

  .بنو سلهم بن منرة بن سعد العشرية بن مالك وهو مذحج: بطن من مذحج، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم: سلهم بن منرة

  . واجلوففخذ يعرف بأهل سلوة، من املواحد، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران: سلوة

تعيش اآلن حتت اخليام بني صخور اللجا الكأداء ومسالكها الوعثاء، وال تنجع إال إىل . من أشهر قبائل اللجاة مبحافظة حوران: السلوط
تزرع الرقاع اخلصبة .  بعري200 بقرة، و250 شاة وماعز، و20000 بيت، ومتلك حنو 500تعد حنو . مسافات قليلة ويف داخل اللجاة

بني صخور اللجاة، وأراضي زراعية وسيعة، حول خرب املسمية، وشعارة، كرمي، ايب، مليحة حزقيل، قلعة مساة، والزباير، صور املنفرجة 
بين محد ومنازهلم يف اجلنوب الغريب : السلوط القبليون: وتنقسم السلوط إىل جذمني. اللجاة، عاصم الزيتون، حامر، أم العلق، وغريها

العوران أسرة الشيوخ، املداجلة، العتابقة، الفواخرة، الضبوب، الرماح، :  بيت، ويتألفون من األفخاذ اآلتية300واللجا، ويعدون حنو 
  .اللزوق، والشرعة

ويتألفون .  بيت200ويعدون حنو . بين عمر ومنازهلم يف الشمال الغريب من اللجاة حول خرب املسمية وشعارة وكرمي: السلوط الشماليون
  .، احلجرة، الزعران، الصوابرة، والسيالةمن أفخاذ املراشدة

  .وتقطن شرقي وادي بيشة. قبيلة كانت تتبع قضاء غامد يف العهد التركي األخري: سلول

بنو مرة بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن، انتسبوا إىل أمهم سلول، وهي أنبة ذهل بن : قبيلة من هوازن، من العدنانية، وهم: سلول
  .الوشل: كانوا يسكنون افريقية الشمالية من مياههم. ةشيبان ابن ثعلب

بنو : منهم. بنو سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: سلول بن كعب
  .قمري، بنو حليل، وبنو ضاهر

 يقطن يف قرى محا الكبرية، أم جرن، حجر األبيض، فرس الكبرية، أم .فخذ يعرف بأيب سلوم، من االيوبنا مبنبج أحد أقضية حلب: سلوم
  .الطلحان، واملتوصني: وينقسم إىل فرعني. عدسة، وقوخار

عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف : سلوم
  . حىت الزلفى، والقصيمالشتاء تتوغل

بطن من قضاعة، وامسه احلارث بن رفاعة بن عذرة بن عدي ابن عبد مشس بن طرود بن قدامة بن جرم بن زبئان بن حلوان بن عمران : سلي
  .ابن احلايف بن قضاعة

و ضجعم بن سعد بن سليح، منهم بن. بنو عمرو ابن حلوان بن عمران بن احلايف: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: سليح بن حلوان
  .وبنو جرم بن زبان بن حلوان بن عمران، وكان هلم بادية الشام فغلبتهم عليها ملوك غسان، وأبادوهم

وتقع . سنة تقريبا414ًإن جدهم قدم من جند قبل : يقال. بطن من الفقها، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: السليحات
  . نسمة تقريبا400ًويعدون . السريمنازهلم جبوار وادي 

  .الغثيان وأبو رجيلة: وتنقسم إىل فريقني. منازهلا خبربيت اهلون واملشرفة بني أم رصاص واملوجب. من عشائر البلقاء: السليط
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  .فخذ من أسلم، من مشر: السليط

  .بطن من اليحيان، من عبدة، من مشر القحطانية: السليط

بنو سليط وامسه كعب بن احلارث بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد :  من متيم، من العدنانية، وهمسليط بن احلارث بطن من يربوع،
  .البقعاء، اجلوفاء، وتلعة: من مياههم. مناة بن متيم

  .بنو سليط بن عمرو بن سلسلة: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: سليط بن عمرو

  .ور إحدى القبائل احمليطة بدمشقفخذ من أيب حرب، من العم: السليفان

  .سليم من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، جنويب قبيلة كنانة

  .عشرية تعرف بذوي سليم، من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: سليم

  .يوات، من زوبع، من مشر الطائيةفرع من البكر، من احلمام، من احل: السليم

  .عشرية من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: السليم

  .بطن من جذام، من القحطانية: سليم

  .بطن من اجلالعيد، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: السليم

  .لق، وأوالد عيادبطن من الزقايلة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك، وهم أوالد مط: السليم

    

  .بلمفضل، أوالد سعدي، الشغبان، واجلرب: فيه أربعة أفخاذ. بطن من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: سليم

  .سليم فخذ يعرف بولد سليم، من بين سامل من حرب

  .تفرع من الفليحان، من الشرارا: فرع من الصياد إحدى قبائل دوما، من أقضية حمافظة دمشق سليم: السليم

  .بطن من املردان، من عبدة من، مشر القحطانية: السليم

بنو سليم بن فطرة بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران ابن : وهم. بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية: سليم بن فطرة
  .كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنوءة

  .كانوا بالسراة. ل دوس العظام، من القحطانيةمن قبائ: سليم بن فهم

تنتسب إىل سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن بن . قبيلة عظيمة من قيس بن عيالن، من العدنانية: سليم بن منصور
  .مضر ابن نزار بن معد بن عدنان

ارث، بنو ثة بن سليم، بنو مسال، بنو مطرود، بن والشريد، بنو بنو ذكوان بن رفاعة بن رجا ابن احل: تتفرع إىل عدة عشائر وبطون منها
قنفذ، بنو عصية، بنو ظفر، بنو ز بن امرىء القيس بن ثة، بنو عوف بن ثة، بنو ثعلبة بن ثة ابن سليم، بنو زغب بن مالك بن ثة، بنو 

  .ذياب بن مالك، وبنو سليمان بن ذياب

حرة سليم، حرة النارين، وادي القرى، وتيماء، وكان بإفريقية منهم : ة جند بالقرب من خيرب، ومن منازهلمكانت منازهلم يف عالي: منازهلم
حي عظيم، وكانت مساكنهم فيها بربقة مما يلي املغرب، ومما يلي مصر، وكان نزول سليم وعدة قبائل من قيس يف أرض مصر سنة تسع 

  .ومائة هجرية

  .هي وذي روالن، اجلموم، السوارقية على ثالثة أميال من عني النازية، الرحضيةاحلجر بالقرب من قل: ومن بالدهم

  .حرة بين سليم، احلذرية، وحرة ليلى: ومن حرام
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شرورة، شعر، منار، الرببراء، الضمران، مجدان، اليتائم، أخرم، ميطان، األمت، بيضان، ثروان، واهب، النمار، أروم، يعار، : ومن جباهلم
  .وترمث

  .دروذ، ذوروالن حوزة، السلوان، اخلصر، اللوى، ساية، الفزنق، الدونكان، الفريق، حقل ذات رفرف، وروالن: أوديتهمومن 

  .أثال، بردة، فران، الوسباء املرير، حنذ، محامة، الدفينة، منهل، التومية، الكدر، وقلهي: ومن مياههم

يء كان وجد عليهم من أجله، فمر اجليش على غطفان، فاستجاشوهم على بين بعث النعمان بن املنذر جيشاً إىل بين سليم، لش: تارخيهم
يوم ذات الرمرم، وهو لبين مازم على سليم ويوم تثليث غزت فيه سليم مع العباس بن : سليم، فهزمت بنو سليم جيش النعمان ومن أيامهم

 تظفر طائفة منهم باألخرى وأغارت بنو نصر بن معاوية على مرداس مراداً فجمع هلم عمرو معدي كرب، فالتقوا بتثليث فصرب الفريقان، ومل
ناحية من أرض بين سليم، فبلغ ذلك العباس بن مرداس، فخرج عليهم يف مجع من قومه، فقابلهم، حىت أكثر فيهم القتل، وظهرت عليهم بنو 

  .سليم، وأسروه بثالثني رجالً منهم

ذاهب، لقيه عباس بن مرداس يف ألف من بين سليم وخرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم سنة وملا نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم قديداً، وهو 
الكدر، وتعرف غزوة بين سليم بالكدر بغزوة ذي قرقرة، وهي أرض ملساء، فأقام ا : ه يف مائيت رجل يريد بين سليم، فبلغ ماًء يقال له3

يم وغطفان وغزوة حبران، وتسمى غزوة بين سليم، وحبران موضع وسرية ابن أيب عشراً، فلم يلق أحداً من سل: عليه السالم ثالثاً، وقيل
العوجاء السلمي إىل بين سليم يف ذي احلجة سنة سبع ه وصحبت بنو سليم خالد بن الوليد يف سريته إىل بين عامر وكانت بنو سليم تفخر 

أم كانوا معه يوم فتح مكة، وأنه قدم لواءهم على األلوية، : ، ومنهاأن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم هذه الوالدات: بأشياء، منها
أن عمر كتب إىل الكوفة والبصرة والشام ومصر، أن ابعثوا يل من كل بلد بأفضله رجالً، فبعث أهل البصرة مبجاشع بن : وكان أمحر، ومنها

عور السلمي، وأهل مصر مبعن بن يزيد بن األخنس السلمي مسعود السلمي، وأهل الكوفة بعتبة بن فرقد السلمي، وأهل الشام بأيب األ
  .واشتركت بنو سليم يف احلروب اليت استعرت نرياا بني الزبريية واملروانية وقد قتل فيها خلق كثري منهم

    

لبوا عل احلاج باحلرمني، ونالتهم وملا انثالت الدولة العباسية، واستبد املوايل من العجم عليهم، اعتز بنو سليم هؤالء بالقفر من أرض جند، واج
منهم معرات، وتطاولت على الناس حول املدينة بالشر، وكانوا إذا وردوا سوقاً من أسواق احلجاز، أخذوا سعرها كيف شاءوا، مث تراقى م 

ه، فوجه الواثق بغا الكبري 230 األمر إىل أن أوقعوا باجلاربناس من بين كنانة وباهلة، فأجلوهم، وقتلوا بعضهم، وذلك يف مجادى اآلخرة سنة
  .إليهم، فقتل منهم وأسر عدداً منهم

وملا كانت فتنة القرامطة، صاروا حلفاء أليب الطاهر وبنيه أمراء البحرين، القرامطة مع بين عقيل بن كعب، مث ملا انقرض أمرهم غلب بنو 
 غلب بنو األصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام بين سليم على البحرين بدعوة الشيعة، ملا ان القرامطة كانوا على دعوم، مث

بويه، وطردوا عنها بين سليم، فلحقوا بصعيد مصر وأجازهم املستنصر على يد األروزي وزيره، إىل افريقية حلرب املعز بن باديس عند 
اروا إىل افريقية، وتصاهروا مع القبائل الرببرية، وامتزجوا خالفته عليهم، فأجازوا مع اهلالليني، وأقاموا بربقة، وجهات طرابلس زمناً، مث ص

وتنقسم إىل األفخاذ . عشرية من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهيب: م السليمات
  . الوقيات، واملهادينالعبيدي، العبادلة، الضبعة، املواضر، العراعر، العوميريني، السويدات،: اآلتية

  .فرقة من ولد سليمان، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة: السليمات

  .قبيلة كانت تابعة لقضاء القنفذة يف العهد التركي األخري: سليمان

  .تقيم حول مدينة سور الغزالن يف عمالة اجلزائر: قبيلة عربية: سليمان
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  .وتقيم يف مديرية الشرقية. احلجازمن قبائل العرب يف مصر تنتسب إىل عرب : سليمان

  .فرع من أجشم، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: سليمان

  .آل حممد، وآل عاصم: ينقسم إىل فخذين. بطن من اجلحادر، من قحطان جند: سليمان

  . الطائيةبطن يعرف بولد سليمان، من احلناظلة، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر: سليمان

  .من فرق احلويطات إحدى قبائل معان، تعرف بولد سليمان: سليمان

  .بطن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السليمان

  .ول جرشفرقة من عشرية اخلزاعلة اليت منازهلا يف اجلرية ورحاب، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا ح: السليمان

  .الفرح، احلبور، واخلميس: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اخلصيالت، من الصليب: السليمان

  .بطن من الديارنة، من املطارفة إحدى عشائر البلقاء: السليمان

  .بطن من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية: سليمان

  .ل الدروز بسوريةفرع من الشنابل إحدى قبائل حمافظة جب: السليمان

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من الصقر، من عامر، من زغبة، من بين هالل بن عامر: سليمان

  .فخذ من عبد اهللا احلرب ابن العباس بن عبد املطدلب بن هاشم، من العدنانية: سليمان

  .بطن من العجمان إحدى قبائل جند: سليمان

مخنشة، سلمات، جفرة، : وتنقسم إىل ثالثة بطون. تعرف بولد سليمان. حدى حمافظات اجلمهورية السوريةمن قبائل دير الزور إ: سليمان
  .خادورة

  .فخذ من العلقاوين، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: السليمان

 منهم يف سورية والقسم يقيم قسم. بطن يعرف بولد سليمان من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: سليمان
: وهم أهل بادية، يتبعون املراتع والكأل، ويتجولون إىل قرب حايل، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. األكرب منهم يقيمون يف خيرب إىل بيضاء نثيل

  .اجلعافرة، املطاردة، الغضاورة، املغرة، السلمات، اخلمشة، مينة، والفضيل

  .تتجول يف شرقي األردن واحلجاز. ن عرتةعشرية تعرف بولد سليمان، م: سليمان

عشرية تعرف بأوالد سليمان، من الكعوب الذين كانت مساكنهم ما بني قصر سرت شرقاً، وحدود تونس غرباً، وأخذ بعضهم : سليمان
  .طريقه إىل تونس، واستوطنوا ا

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. ر، من العدنانيةبطن يعرف بأوالد سليمان، من النضر بن عروة بن زغبة، من هالل ابن عام: سليمان

  .فخذ من اهليتاوبني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: السليمان

  .فرقة تعرف بعيال سليمان، من اهللسة إحدى عشائر الكرك: سليمان

    

بنو سليمان بن داود ابن حسن املثىن بن احلسن : بطن من بين احلسن السبط، من بين هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم: سليمان بن داود
كان هلم ملك مبكة، بعد نواب بين العباس، وقبل اهلواشم، وملكوا معها املدنية، ومجعوا بني احلرمني مث . السبط بن علي ابن أيب طالب

  .انقرضت دولتهم، وساروا إىل اليمن

ن عيالن، من العدنانية، كانت منازهلم بني فزان وودان، ما بني طرابلس بطن من ثة، من سليم بن منصور، من قيس ب: سليمان بن ذباب
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  .وقابس من بالد املغرب

بنو سليمان بن عبد اهللا بن حسن املثىن بن : بطن من بين احلسن السبط، من العلويني، من بين هاشم، من العدنانية، وهم: سليمان بن عبد اهللا
  .عها من بالد املغرب األوسطكان هلم ملك بتلمسان، وما م. احلسن السبط

  .بطن من آل سعد، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: السليماين

  .عشرية من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: السليمانيني

  .تقطن معان، وضواحيها. من عشائر شرقي األردن: السليمانيني

  .بطن من اجلالعيد، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: لسليمةا

  .بطن من جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، من العدنانية: سليمة

  .بطن من عبد القيس، من العدنانية: سليمة

ن عدثان بن عبد اهللا ابن بنو سليمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ب: بطن من شنوة، من األزد، من القحطانية، وهم: سليمة بن مالك
  .زهران بن كعب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر هو شنوءة، وكانت منهم بقية بالبحرين

  .بطن من جماهر، من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: سليمة بن جماهر

  .مل، من حرب باحلجازقبيلة من ميمون، من بين سا: السليمي

  .عشرية من النهود، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: السليمي

  .فخذ يعرف ببو مسا، من عشرية أبو بنا القاطنة يف وادي الفرات: مسا

  .فخذ من بومسا، من بنا إحدى قبائل الباب منبج، من أقضية حمافظة حلب: مسا

  .ة، من الصلتة، من مشر طوقةبطن من اهلذيل، من من اابل: السماح

  .عشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: السماحني

  .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: السمارات

ر، من أمالك اجلمهورية السورية، يف ناحية قبيلة من لواحق املوايل، مستقرة يف قرى الطار بناحية حمردة، ويف القرى املتامخة للطا: السماطية
أبو حيات، احلليبات، اخلوابرة، واهلوارين، وقد انشقت هذه : وتتألف من الفرق اآلتية.  بيت300وتعد حنو . قلعة املضيق بقضاء املعرة

  .الفرق، واستقلت منذ بضع سنوات

  .انت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشامبطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية، ك: بطن السماعنة: السماع

  .وتقيم يف مديرية الشرقية. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز: السماعنة

  .بطن من التكارتة الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: السماعيل

بنو مرة، بنو مليح، بنو نبهان، بنو عبس، بنو : وهم. ربطن من خلم، من القحطانية، كانت مساكنهم بالرب الشريف من صعيد مص: مساك
  .كرمي، وبنو بكر

  .عدهم احلمداين يف البحرية، وما بني برقة، إىل العقبة الكبرية، ومل ينسبهم يف قبيلة. بطن من العرب: مساك

  .133، ومن النساء 157 خيمة، ومن الرجال 60تعد . تتألف من عدة عناصر خمتلفة. من قبائل فلسطني الشمالية: السماكية

  .بطن من ثة، من سليم بن منصور، من العدنانية: مسال بن عوف

منية البطس، الطارمة، : ويقيمون يف مديرية الفيوم مبصر، ومنهم بالغربية وبالدهم. بطن من بين عجالن، ينتسبون إىل عرب احلجاز: مسالوس



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  361  

  .نزسا، ومبويه

  .ى قبائل احلجازالسماحية فخذ من بين موسى، من جهينة إحد

  .120 بيتاً ومن الرجال املسلحني 150وتعد . من عشائر األردن تقيم يف قرية االفرنج: السمايلة

بنو السمح بن القوام بن وثري ابن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية ابن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: السمح بن القوام
  .صعب بن دومان بن بكيل

  .بطن من الفرجة، من الرغوالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: رانالسم

قبيلة تنتسب إىل مسران بن يزيد بن حرب بن علة ابن جلد بن مالك بن أدد، إحدى القبائل الست اليت يتألف منها خمالف، : مسران بن يزيد
  .جنب

    

ومنهم فرع : قال الربكايت. املرادسة، النطاعني، والطبسة: فخاذ اآلتيةينقسم إىل األ. بطن من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: السمرة
  .بيت أبو ثابت، وبيت أبو يونس: مبصر بقرية هلم تابعة إىل شبني القناطر يقال هلم

بن بنو مسط ابن زرعة بن أمنار بن أراش بن حليان ابن عمرو بن مالك بن زيد : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: مسط بن زرعة
  .كهالن

بنو السمع ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن عمرو بن قيس بن معاوية : السمع بن مالك بطن من محري، من القحطانية، وهم
  .بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن فطن بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري

ية اليت متتد على طول الشاطىء الشمايل للفرات من تل أمحر، حىت دبا جنويب قضاء عني بطن من العون إحدى القبائل العرب: السمعوان
  .العرب

  .منازهلا كسكوس. من قبائل فلسطني الشمالية: السمنية

إن أصلها من : ويقال. روم أرثوذكس، التني، وكاثوليك: عشرية مسيحية تقيم بقرية عرجان بناحية عجلون، وتتبع ثالثة مذاهب: مسور
  .وقد خرج منها فرع إىل قرى جبل عجلون، وكفرجنة، وفراة وخربة الوهادنة. شيا باجلمهورية اللبنانيةرا

، ومن النساء 130 خيمة، ومن الرجال 43وتعد . منازهلا سهل جينوصار. من قبائل فلسطني الشمالية، أصلها من الروالة: السموري
116.  

  .بنو السموءل بن أوىف بن عاديا بن رفاعة بن جفنة بن عمرو مزيقياء: القحطانية، وهمبطن من غسان، من األزد، من : السموءل بن أوىف

  .بنو السموءل بن كعب بن عمرو مزيقياء: بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: السموءل بن كعب

  .بطن من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة: السمون

  .يان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من حجور ابن أسلم بن عل: مسي بن مرار

  .بطن من املزايدة، من اخلصيالت، من الصليب: السميان

  .بطن من ميمون، من مطري: السميحات

  .بطن من الكومية، من احلريرة، من الصائح، من مشر الطائية: مسيحة

  .إن أصلها من مصر: ان، ويقالعشرية تتبع احلويطات اليت تقيم يف أطراف مع: السميحيني

  .بطن كان له حصن واسط: السمري
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  .فرع من حرب إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: السمري

السمريان، الغومن، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: السمري
  .واحلامت

بطن يعرف بنب مسري، : قة من عشرية املشاقبة اليت منازهلا حول املدور، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش مسريفر: السمري
  .العواد، القطيفات، اجلمجان، املكيبل، واجلداهنة: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  خيمة تقريبا350ًيعد . من ولد علي، من عرتة

  .وأصلها من الكرك. م بناحية الرمثا مبنطقة عجلونعشرية تقي: السمريات

  .فرقة من عشرية العموش اليت منازهلا باملدور والعالوك، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: السمريات

  .م كانت من صافنة بن حجريوقال إن اإلمرة فيه. ذكرهم املقر الشهاريب بن فضل اهللا يف مسالك األبصار. فخذ من ربيعة، بالشام: مسيط

  .بنو السميعة بن عمرو بن عوف ابن مالك بن األوس: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية وهم: السميعة بن عمرو

  .كان هلم حصن جمدل. السمني بطن من بين حنيفة، من العدنانية

  .بطن يعرف بآل أيب سن، من ذوي حسن: سن

من أعمال مصر، وينتسب إىل لبيد بن سنبس بن معاوية بن جرول ابن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء، بطن كان يقيم بالبحرية : السنابسة
  .من كهالن، من القحطانية

  .من عشائر جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: السنابلة

  .السنابري فرقة من املكلف، من املواجية، من األسبعة

  . سنة تقريبا164ًقدموا من جهات اخلليل منذ . ى عشائر الصلتإحد. فرقة من احلياصات: السنادسة

  .بطن من مشر: السناعيس

  .النساقرة فخذ من على األبيض، من أوالد على بن عقار، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية

  . عتود ابن عنيز بن سالمانسنام بن تدول بن حبتر بن: بنو: فخذ من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: سنام بن تدول

  .عشرية من آل جحيا، من عبدة، من مشر: السنان

  .كانت مساكنهم بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصرية. من القحطانية. بطن من اجلارسة، من كنانة عذرة: سنان

  .من قبائل إفريقية الشمالية تنتسب إىل ذباب، من سليم بن منصور، من العدنانية: سنان

    

  .بطن من الفضيل، من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية: سنان

  .بنو سنان ابن مدرك بن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: سنان بن مدرك

  .فرقة من مالك من جهينة إحدى قبائل احلجاز: السناين

  .كان يقيم بافريقية الشمالية.  هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من مرداس، من رياح، من بين: سنرب

بنو سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل ابن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد : بطن من طيء، من القحطانية، وهم: سنبس بن مالك
 وعدي أوالد سنبس، ومنهم بنو أبان بن عمرو، ولبيد،: والعقب من هذا البطن يف ثالثة أفخاذ. بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن

: ومنهم. أركان، الشطيببة، والنقبانة: ومن مياههم. كانت مساكنهم يف جند، ومن قراهم هناك املنتهب من نواحي أجأ. عدي بن سنبس

:  منهم ثالثة أحياء، وهموعد احلمداين. طائفة ببطائح العراق، وطائفة بدمياط من الديار املصرية وكان هلم شأن أيام اخللفاء الفاطميني



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  363  

واإلمرة اآلن فيهم يف اخلزاعلة يف بين يوسف، : قال القلقسندي. ومنهم طائفة باألعمال اجليزية حول سقارة. اخلزاعلة، بنو عبيد، ومجوح
  .ومقرهم مدينة سخا من األعمال الغربية

  .فخذ من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: سنبنات

  .لة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث إىل السكة الشامية جنويب الليثبطن من قبي: سنبوك

يسكنون جنداً والعراق، . آل زميل، احلفيل، آل سويد، آل فداغة، الثابت، الغفيلة، والتومان: فيه من األفخاذ. بطن من مشر الطائية: سنجارة
  .جاؤا إليه بعد احلرب العاملية األوىل

ه حتت قيادة األمري حسن بن يوسف املكزون السنجاري، النقاذ علوي جبل العلويني بسورية، من 620 جاءت سنة عشائر: السنجارية
  .مظامل األكراد، واإلمساعيلية

  .فخذ من قحطان عسري: سنحان

ة بن جلد بن تنتسب إىل سنحان بن يزيد بن حرب بن عل. إحدى القبائل الست اليت تتألف منها خمالف جنب باليمن: سنحان بن يزيد
  .مالك بن أدد

  .بطن من األجود، من عزبة، من القحطانية: سند

  .فخذ من آل كثري حبضرموت: سند

  .يقيم باحلجاز، ومنازهلم بني العال، وخيرب. بطن من ولد، من عرتة: السند

  .قوم من العلويني، من العدنانية: سندر

  .كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام.  من القحطانيةبطن من الصبحيني، من بين زريق، من ثعلبة طيء،: السنديون

  .وينقسم إىل فخذين، عروة، وحميفظة. بطن من علي األبيض، من عقار، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: السننان

  .بطن من األجود، من عزية، من القحطانية: سنيد

  .سلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من عرتةبطن من املضيان، من ال: السنيد

  .فرقة من الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: السنيد

  .فرقة مستقرة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: السنيد

  .رق حىت حمطة دار احلمرافخذ من قبيلة بلي اليت مقرها جنوب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الش: السهامة

  .كانت مساكنهم مع قومهم بين حبر باحلي الكبري من اإلطفيحية مبصر. بطن من بين حبر، من خلم، من القحطانية: سهل

قبيلة من يك بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيالن من : سهل
  .العدنانية

  .بطن من األشعريني، من القحطانية: سهلة

  .بطن من عوف، من مسروح، من حرب، ويقيمون يف رابغ، وقسم كبري من األرض اليت كان مير فيها درب احلج: السهلية

  .بطن من اجلحادلة إحدى قبائل احلجاز: سهم

  .فخذ من الطاهات، من الشرابيني باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: السهم

: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: بنو سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة سهم بن عمر: بطن من باهلة، من القحطانية، وهم: سهم

بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة عمرو بن إلياس بن 
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عد بن عدنان كانوا بفسطاط مصر، وفرق منهم استقامت بالصعيد، وهلم حصة يف وقف عمرو بن العاص على أهله مضر بن نزار بن م
بطن من مهدان، من : بفسطاط مصر، وكانت دور بين سهم حول جامع عمرو بن العاص من الفسطاط إىل أن دثرت سهم بن مالك

  . بن مالك بن جشم بن حاشدبنو سهم بن مالك ابن عذر بن سعد بن دافع: القحطانية، وهم

    بطن : سهم بن مرة

كانت منازهلم اجلروف، وهو موضع قريب من ودان، وهنا أوقع م عرعرة بن عاصية السلمي يف قومه . بطن من هذيل: سهم بن معاوية
من عامر بن صعصعة، من بطن يعرف بذي السهمني، : بين سليم فأدرك بثأر أخيه عمرو بن عاصية السلمي، مث البهري السهمان بن عامر

من قبائل بادية العارض : بنو ذي السهمني، وامسه معاوية بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة سهوان بطن السهول: العدنانية، وهم
. منها اتباع عائلة آل سعود وجندهم. 1200تقدر بيوا ب . تقيم يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض، وتدخل العراق. بنجد

بطن من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت : الظهران، آل حميميد، الربازات السرية، احمللف، وآل مرصوع السهيل: تنقسم إىل األفخاذ اآلتيةو
فخذ يعرف بأيب سهيل، من األيب مجيل، من : العمرية، احلسني، الطرفة سهيل: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  .ني باجلمهورية السوريةاحلديدي

آل سلمان، آل شيحا، آل ابن سعد، الضرفان، النمسان، املغافل، : فخذ من آل زميل من سنجارة، من مشر فيه العائالت اآلتية: سهيل
بيت كاظم، : ينقسم إىل البيوت اآلتية. بطن يعرف ببوسهيل، من قبيلة الفراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: الربظان، والشلقان سهيل

بطن من جذمية جرم طيء، من : بيت حسن، بيت نوار، وبيت ندة السهيل فخذ من اهلدبة، من التومان، من مشر يقيم يف أحناء املوصل سهيل
وكان منهم سفراء للملوك، وكان جياورهم قوم من زبيد يعرفون ببين فهيد، مث . القحطانية، كانت مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة

بنو سواءة بن سعد بن : بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: يقيم مشايل القنفذة سواءة بن سعد. بطن من بايعر:  م سهيماختلطوا
بطن من عامر : مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة عمرو بن الياس، بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان سواءة بن عامر

بنو سواءة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور، وشعوم يف رباب، : زن، من العدنانية وهممن صعصعة، من هوا
  .ومن رباب هؤالء حي بافريقية ينجعون مع رياح بن هالل

  .السوابلة من عشائر شرقي األردن تقطن مديرية صلفحة التابعة لقضاء الطفيلة

  . خيمة20ويعدون . ، وهم اليوم حتت محاية املوايل القبليني مبحافظة حلببطن أصلهم من بين خالد: السواجني

  .تقيم يف منطقة بيت حلم. من قبائل فلسطني البدوية: السواحرة

  .فخذ من الفرجة من الروالة، من عرتة: السواحلة

  .ا بني صهيون، والالذقية، وجبل األقرعوتقيم يف األرضني الواقعة م. تتألف من عناصر خمتلفة. السواحلية من عشائر حمافظة العلويني

منازهلا رمخة حوايل السبع، بئر . 556، ومن اإلناث 589، ومن الذكور 210تعد من البيوت . من عشائر العزازمة ببري السبع: السواخنة
  .عيال سليمان، عيال سالم، وعرباء: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. مويلح، أم برغوث

  .بنو سواد بن ظفر بن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن األوس: وس، من األزد، من القحطانية، وهمبطن من األ: سواد بن ظفر

  .كانوا يقيمون مبصر. بطن من بلي بن عمرو ابن احلايف، من القحطانية: سوادة

  .كانت مساكنهم ما فوق امخيم من الديار املصرية. بطن من طيء، من القحطانية: سوادة

  .بن مازن، من غسان، من األزد، من القحطانيةبطن من عمرو : سوادة

  .فرقة من اهلشامية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السوادنة
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  .بطن من الشاقية إحدى قبائل العرب يف السودان املصري على النيل الكبري: السوارب

  .علويني بسوريةفخذ من اخلياطية القدمية إحدى عشائر حمافظة ال: السوارخة

سواركة : وتنقسم إىل فخذين. 212، ومن اإلناث 272 بيتاً، ومن الذكور 90تعد . من عشائر اجلبارات ببري السبع: سواركة بن رفيع
  .ومنايعة

  .بطن من الربيكات، من السبوت، من العطيات: السواريا

  .بطن من مثالة، من ثقيف: السواعدة

  .وتقيم بني عكر وحيفا.  امرأة178 رجالً، و190 خيمة و80تعد . يةمن قبائل فلسطني الشمال: السواعيد

هم اارمة األصليون أعقاب نوفل العجرمي، وهم من أقدم بدو البلقاء، مسوا بالسواعري ألم كانوا يقطنون يف أرض يقال هلا : السواعري
القديسات نسبة إىل : ويتبعهم فريق يقال هلم. ة جبوار قرية ناعورومنازهلم اآلن يف أبو نقلة والعامري. تقع جنويب قرية ناعور. رجم الساعور

  .وطنهم األول القدس، وهم أقرباء لعشرية القديسات بقرية سوم من أعمال ناحية الوسيطة بعجلون

    

  .عشرية تقيم يف قرية شطنا املسيحية، بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: السواقد

  .بطن من السكوك: السواك

  .منازهلم بقرية صنفحة.  بطن من احلمايدة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك:السوالقة

  .كانت مساكنهم ببالد برقة. بطن من لبيد، من سليم ابن منصور، من العدنانية: السوامل

يف سورية، ويقيم القسم األكرب منهم مع آل شعالن .  بيت200يعدون . بطن من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: السواملة
  .الفراهدة، امللهاج، اهللييب، اجلندل، ورئاسة المجيع يف بيت جندل: من فرقهم. والقسم األقل يف شرقي األردن

  .فخذ من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: السواملة

  .تقيم يف السيل باحلجاز. عشرية من هذيل الشمال: السواهر

  .ة، من عرتة بسوريةفخذ من الفريج الفرجة، من الروال: السواهل

  .بنو سود بن أسلم بن احلاف احلايف ابن قضاعة: بطن من قضاعة، وهم: سود بن أسلم

  .بنو سود بن احلجر بن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: سود بن احلجر

  .بن عدثان بن عبد اهللا بن األزدبنو سود ا: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: سود بن عدثان

  .بطن من رياح، من هالل ابن عامر، من العدنانية: سودان

  .بطن من مثالة، من ثقيف إحدى قبائل الطائف: السودة

  .بطن من قبيلة سبيع اليت تقيم يف رنية: السودة

  .بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية: سوران

  .يقطنون يف الركبة اليت تقع إىل الشرق الشمايل من الطائف. ائففخذ من عتيبة إحدى قبائل الط: السوطة

من قبائل اليمن: سوع.  

بطن من احلصنة، :  سوحيان47، ومن النساء 46 خيمة، ومن الرجال 17تعد . منازهلا جب يوسف. من عشائر فلسطني الشمالية: السوياد
  .ائيةمن عشرية الربيج املعدودة اآلن من قبيلة اخلرصة، من مشر الط
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  .سويد فخذ يعرف بأيب سويد، من أيب حليل، من أيب خابور، من العقيدات بدير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية

  .الفضلي، الكريشة، واحلرابدة: فيه من األفخاذ. بطن من سنجارة، من مشر: سويد

  .ض اليت مير فيها درب احلجعشرية من عوف، من قبيلة مسروح، اليت تقيم فر رانع، وقسم كبري من األر: سويد

  .فرقة من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية: سويد

  .كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية مبصر. بنو سويد بن حرام بن جذام: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: سويد بن حرام

كانوا يقطنون إفريقية .  بن عامر بن مالك بن زغبةبنو سويد: بطن من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم: سويد بن عامر
  .منهم أفخاذ عديدة، كشبابة، وجماهر. الشمالية

  .سويد بن د بطن يعرف بأيب سويد، من د، من القحطانية

  .فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: السويدات

  .لة، من أعمال حوران، من حمافظات اجلمهورية السوريةتقطن خربة الغزا. سويدان عشرية

وهي من العشائر املسيحية، مذهبها كاثوليك، وأصلها من قرية . تقطن يف قرية احلصن بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون. عشرية: السويدان
بعد أن أقامت فيها حقبة من الزمن، أغار أزرع حبوران، وقد هاجرت منها على أثر نزاع ونزلت يف خربة السويدية، جبوار قرية عنجرة، و

عليها أهل كفرجنة، وعنجرة، وخربة الوهادنة، وقتلوا قسماً كبرياً منها، وتفرقت البقية يف شعب بفلسطني، وجديدة مرجعيون بلبنان، وجبل 
  .لحالبواب، والصوي: الدروز بسورية، مث مجعت فلوهلا وسكنت يف قرية احلصن، وتتبعها عشريتان يقال هلما

  .فخذ من آل اجلمل من اجلحادر، من قحطان جند: سويدان

  .فخذ من الصقور الصكور، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: السويدج

ويقدر عدد بيوم . بطن من البطون، من عشرية الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: السويط
  .السلطان، آل أفنان، وآل ضوحيي: وينقسم إىل ثالثة أفخاذ. بيتاً 150ب 

  . خيمة90ويعد . بطن من العظامات إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: السويعدة

  .فخذ من الذرعان، من الصمدة، من عشرية الظفري اليت تنتقل يف مطقيت الدبدبة واحلجرة: السويلم

السويلمات، احلاجم، اخلماس، احلميزة، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائيةفرقة: السويلم
  .العكيدي، اخلليفات، ويلحق ؤالء احلالف، وهم من املنتفق

    

النويران، الدخيل، : وتنقسم إىل ثالثة أفخاذ. وزعشرية كبرية من قبيلة العيسى اليت تقع منازهلا يف مشال شرقي األردن، وجبل الدر: السويلم
  .والزقم

  .فرقة تعرف بأيب سويلم، من عشرية القرضة التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء: سويلم

  .بطن من اهلوامل، من األحسين، من السلقة السلكة، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: السويلم

  .شائر الكركبطن من الضمور إحدى ع: السويلم

  .احمليسن، اهلمل، العتكان، الوطبة، واحلماطرة، اجلالعيد، والسالطني: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الدهامشة، من عرتة: السويلمات

  .بطن من السويلم، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: السويلمات

احليانية، املضالعة، اجلريدات، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. ية إحدى قبائل بادية شرقي األردنعشرية من العطيات، من بين عط: السويلميني
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  .املطاطرة، العطوي، والعطيات

  .الدثينة: من مياههم. بطن: سيا بن عمرو

  .بطن من محري، من القحطانية: سيابة

افظة على طباعها البدوية، بالرغم من جماورا لدير الزور إحدى فرع من بومعيط إحدى قبائل الفرات األوسط، الغنيمة بالغنم، واحمل: السياد
  .حمافظات اجلمهورية السورية

  .فرقة مستقرة من نعيم اجلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: السياد

  . خيمة50ويعد . فخذ من الوهب إحدى قبائل جبل مسعان، من أقضية حمافظة حلب: السياد

  .عة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانيةقبيلة من صعص: سيار

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من القحطانية: سيار

  . والرميثةالدثينة،: بطن من بين مازن بن فزارة، من العدنانية، من مياههم: بنو سيار بن عمرو

بنو سيار بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر : بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: سيار بن مرة
  .بن وائل

  .فخذ من معاوية ابن بكر بن هوازن، من العدنانية: سيار بن معاوية

  . خيمة300ويعد . وجرة مبحافظة حلبميلك قربيت بلوزية، . بطن يقيم يف جبل احلصن: السيال

  .يقيم يف أحناء سامراء وسنجار. بطن من السعد، من الصليب: السياالن

  . خيمة50ويعد . فخذ من اجليص إحدى قبائل سورية الشمالية اليت تقضي الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة السورية: السيالة

  .بازرع أحد أقضية حوران، من حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من السلوط الشماليني : السيالة

بطن من : بطن يعرف ببو سيد، من البوجناد، من الغرير سيد: بنو سيبان بن الغوث سيد: بطن من محري، من القحطانية، وهم: سيبان
فرقة من النعيم إحدى :  يف أحناء املوصل السيدويقيم غالباً. الفداغة، من سنجار، من مشر الطائية السيد فخذ من ارن، من التومان، من مشر

بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة السيد بن : بطن من ضبة، من العدنانية، وهم: عشائر سورية السيد بن مالك
فرع من :  بن قضاعة السيدانبنو السيد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: وبرة

قبيلة تعرف بأوالد سيدي الشيخ، وهي حديثة التكون، مؤلفة من : الغبني، من كحيل، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة سيدي الشيخ
  .منازهلا يف عمالة وهران باجلزائر. خمتلف القبائل العربية، وبقايا القبائل الرببرية

 رجاهلا من مصر من عزبة تدعى التالقمة، من أعمال مديرية الزقازيق وكانت هذه الفرقة تتألف من فرقة من القديرات، جاء: السيديون
ثالث عائالت، فرتلت واحدة منها يف سحاب بالقرب من الكرك، وأخرى نزحت إىل مرج ابن عامر يف مشايل فلسطني، وجاورت 

، مث جاورت احلناجرة، مث ذهبت إىل العثمان من القديرات، وال تزال التركمان، وثالثة هبطت هذه البالد فطانبت بادىء ذي بدء الترابني
    بطن يعرف بأوالد أيب سيف، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية : تعيش بني ظهرانيهم سيف

القرن احلادي عشر، وملا نزلت برقة بعد أن ضايقها املعنيون يف . من عشائر وادي الشعري، وهي من آل سيفا أمراء طرابلس الشام: سيف
آل داود، وموسى وعيسى، ونزلوا يف وادي الشعري الغريب، فرتل : وهم. كثرت وقع بينها وبني اإلصفاة دماء فخرجت منها فروع ثالثة

سبة األول يف ذنابة، وعرفت ذريته بآل سيف، وال تزال، ونزل آل موسى، وآل عيسى يف شوفة، وكفر اللبد، وعرفت ذربتهم بالربقاوي ن
فرقة : إىل برقة، وقد بقي فرع منهم فيها أصبح هلم شأن كبري يف حوادث جبل نابلس من بداية عصر موسى إىل آخر عهد اإلقطاع سيف
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فخذ يعرف ببيت سيف، : فخذ من آل كثري إحدى قبائل حضرموت سيف:  بيتاً سيف130تعد . تعرف بأيب سيف، من من عقيدات محاة
  .فرقة من الشنابلة إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: مشر طوقة السيفانمن كفيفان، من الغرير، من 

عشرية : كانوا باليمامة مع بين هران السيوف بطن يتبع الغنيمات إحدى عشائر البقارة السيوف. بطن من قضاعة، من القحطانية: سيال
  ئها شيء وال يعرف عن منش. تقطن يف قرية عنجرة. بناحية عجلون
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  الشين باب

  .بطن يقطن القريشي إحدى قرى حلج: الشاءوس

إن اإلمرة كانت فيهم، مث : ذكرهم احلمداين، وقال. كانت مساكنهم فيما فوق أمخيم من صعيد مصر. بطن من بلي، من القحطانية: شادي
  .إم من بين أمية، نزلوا القصر اخلراب املعروف بقصر بين شادي: ويقال: قال

  .بنو الشارق بن عبس بن سعد بن دافع بن مالك ابن جثم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: رق بن عبسالشا

  .كانت ديارهم يف ضواحي القاهرة، إىل أطراف الشرقية. بطن من بين سعد بن مسعود، من جذام: شاش

  .ومرمينيفرقة من عشرية أيب شيخ اليت تقيم يف جنويب حلب، يف كفر عبيد : الشاعر

بنو شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم : بطن من بين املطلب بن عبد مناف، من قريش، من العدنانية، وهم: شافع بن السائب
  .بن املطلب

بنو : منهم. بطن من بين سليمة بن جماهر، من بين سويد بن عامر ابن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: شافع بن عامر
  .شقارة، وبنو مطرف

يقيم باحلوف، من الشرقية بالديار . بطن من بين راشد بن عقبة بن جمربة، من حرام بن جذام، من القحطانية، ويعرف بشواكر عقبة: شاكر
  .املصرية

  .بطن من بين زهري، من جذام، من القحطانية، وهم غري شواكر عقبة: شاكر

  .وم مبصريقيمون بالفي. بطن من بين كالب: شاكر

  .بطن من املسعود، من الصلتة، من مشر طوقة: الشاكر

شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن : بطن من مهدان، من كهالن، من القحطانية، وهم: شاكر بن ربيعة
  .ابن جشم بن حاشد

  .الطريفة: بطن من بين أسد، من مراكزهم: شاكر بن نضلة

  .ن قبيلة بلي اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق حىت دار احلمرافرع م: الشامات

  .فرقة من اخلليف تقيم يف حمافظة محاة: الشاماطة

ر ومركزهم مشباتة بني وادي العباس وسنا. من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: الشامباتة
  .وأكثرهم جتار

 بيت، وتنتسب إىل مرزوق، من قبيلة العجمان 1200يقدر عدد بيوا ب. من العشائر النجدية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: شامر
لقصيم، اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف الشتاء تتوغل حىت الزلفى وا

  .واخلرج

  .يقيم يف منطقة امليادين، ومشايل سوار على اخلابور. بطن يعرف ببوشامل من جدعان احللف: شامل

  .فرع من احلسنة األحسنة إحدى قبائل سورية: الشامي

خيمة، 700ايل يعد حو. بطن يعرف بولد شامية، من ولد، من بوشعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: شامية
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  .عجيل، احلفاجة، واحلويوات: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  من اخليل100 من الغنم و10000وميلك 

  .عشرية تقطن قرية املزار بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، وأصلها من قرية الصنمني، من أعمال حوران إحدى احملافظات السورية: الشامية

  .بنو الشاهد ابن عك بن عدثان بن عبد اهللا بن األزد: ن القحطانية، وهمبطن من األزد، م: الشاهد بن عك

  . عائلة70يعد . فخذ من بوشيخ إحدى قبائل حمافظة حلب: الشاهر

  .يقيم يف جنويب قضاء عني العرب. فخذ من العمريات: الشاهر

  .فرع من قبيلة خالد اليت تقيم يف جزيرة جنة: شاهني

    

  .من الصدعان، من مشر طوقةبطن من الفارس، : الشاهني

  .بنو شاور بن قدم بن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد من مهدان: شاور بطن من مهدان، من القحطانية، وهم

من . بنو ذي الشاول بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام: بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: الشاول بن الدعام
م محدة بالبون وبيت مساك باليمنأوطا.  

  .تقطن شرقي الفرات. من قبائل العراق: الشاوية

  . خيمة25بطن يعرف بأيب شايب أصله من بين خالد، وهم اليوم حتت محاية املوايل القبليني مبنطقة حلب، ويعدون : شايب

  .فخذ من البيايعة، من األعبدة، من األسبعة إحدى عشائر سورية: الشاية

  .تقيم جبوار اللحية.  من قبائل اليمن:شايع

العادالناب، السواراب، احلنيطاب، : وتنقسم إىل عدة أفخاذ، أشهرها. من أشهر قبائل العرب يف السودان املصري على النيل الكبري: الشايقية
 وجند نفراً منهم يف جيشه، وهم وقد اشتهروا يف أيام سلطنة الفونج وحاربوا إمساعيل باشا، وهو سائر لفتح سنار، فغلبهم،. العماراب

  .موصوفون بالشجاعة، والكرم، والضيافة، وحب العلم، والفقهاء

كانت مساكنهم . منهم احلساسة، ينتسبون إىل حسان ابن شبابة. بطن من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر: شبابة
  .يف إفريقية الشمالية

  .فان بن سعد، من العدنانيةفخذ من عبد اهللا بن غط: شبابة

  .احلداب: كان يرتل السراة، ومن جباهلم. بطن من فهم بن مالك، من األزد، وليس من فهم عدوان: شبابة

  .من قبائل الطائف كانوا يرتلون اليمن: شبابة

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: الشبار

  .فخذ من القراشيم، من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب: باربالش

  .بطن من اجلوابر إحدى قبائل جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: الشباط

  .عشرية من األحالف من سكان غور املزرعة، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: الشباطات

  .منازهلا مبؤتة.  مبنطقة الكركعشرية من احلمايدة إحدى عشائر الطفيلة: الشباطات

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: الشباعني

بطن من مهدان، من القحطانية، وهو شبام، وامسه عبد اهللا ابن ربيعة بن جشم بن حاشد بن خريان ابن نوف بن مهدان، وشبام اسم : شبام
  .د اهللا فسمي بهجبل، نزل به عب
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  .كان منهم بريف مصر وشرزمة منهم بالصعيد األعلى. بطن يعرف بأوالد أيب شبانة: شبانة

  .يقيم يف امعة، ووشي، وظلم، وجوى بنجد. فخذ من متيم: شبانة

منهم مجاعة كانت تسكن . بطن ينتسب إىل شبانة بن علي بن شريح بن علي بن رزام بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد األموي: شبانة بن علي
  .القرشية أسفل ربع اليمن

  .فخذ من النجمات، من الترابني: شبايبة

وكانوا يقيمون . كانوا حلفاء للرقيطات يف غالب األحوال. الشبعانات بطن من بن خمتار بن حممد، من بين هالل بن عامر، من العدنانية
  .بإفريقية الشمالية

  .بطن: شبك

  . عائلة500ويعد . يقيم بني جرة، وسبخة.  من بو شعبان إحدى القبائل النصف املتحضر بسوريةبطن من األفاضلة،: الشبك

ويرجع أصلها إىل . 40000يقدر عدد نفوسها ب. من عشائر لواء الديوانية، وهي جمموعة عشائر متحالفة، أطلق عليها اسم آل شبل: شبل
يس، رئيس اخلزاعل، فأسكنها مع عشريته على حدود املنتفق يف العرجة، مث قصد وقد قصدت العراق من جند أيام حكم املهىن اهل. مشر طوقة

  .قسم منها الشامية، وبقي القسم اآلخر هناك

  .وهم من ولد نافع بن مروان: قال احلمداين. بطن من ثعلبة طيء، من القحطانية، كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة مبصر والشام: شبل

  .كانت مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة من الشام. القحطانيةبطن من جذمية طيء، من : شبل

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من القحطانية: شبل

  .كانت بالدهم برقة. بطن من لبيد، من سليم ابن منصور، من العدنانية: الشبلة

  . ثوبان بن عبس بن شحارة ابن غالب بن عبد اهللا بن عكشبوة بن: بطن من القحطانية، وهو: شبوة

إا هاجرت إىل هذه البالد من حلجاز، وإا بطن من عشرية : يقال. عشرية تقيم يف قرية الشجرة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: الشبول
الراشد، الطواهر، : وتنقسم إىل ثالثة بطون.  الشجرةالثبيت من بين عقبة، نزلت أوالً يف قرية رميون جبوار القدس، مث خرج منها فرع إىل قرية

  .والنمورة

    

  .بطن من املصاعب، من الصقور الصكور من اجلبل، من العمارات، من عرتة: الشبول

  .كانت مساكنهم بالشام. بطن من خزاعة: شبيب

  .واملرتاحية، من الديار املصريةكانت مساكنهم مع قومهم زهري بالدقهلية، . بطن من زهري، من جذام، من القحطانية: شبيب

  .بطن من البوعبد عون، من قبيلة القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: الشبيب

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. فخذ من جحيالت، من كرفة، من اثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: شبيب

  .بطن عظيم من قضاعة، من القحطانية: شبيب

ن من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري إىل بط: شبيب
  .آل سعيد، وآل غفران: وينقسم إىل فخذين. واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .هود ابن راءبطن من راء، من القحطانية، وهم بنو شبيب بن أ: شبيب بن أهود

بنو شبيب ابن السكون بن أشرس بن ثور، وهو كندة بن عفري، بن عدي بن : بطن من كندة، من القحطانية، وهم: شبيب بن السكون
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  .احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن

  .بيب بن عمرو بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياءبنو ش: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: شبيب بن عمرو

  .اهليشان، املثلوثة، اخلماس: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. فرقة من الصديد، من اجلرباء: الشبيش

 نسمة 150تعد . سنة تقريبا314ًقدمت إىل هذه البالد منذ . يقال إا بطن من بلي، من قضاعة. من عشائر منطقة البلقاء: الشبيكات
  .ومنازهلا طرببور يف مشايل عمان. يباًتقر

  .وال يزيد عدد أفرادها عن ألف نفس. قبيلة صغرية تقع ديارها بالقرب من جيزان: شبيل

  .خرج منها فرع إىل قرية دوقرة بعجلون ويعرف فيها بالشلول. بطن من اهلالالت إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الشبيالت

  .وال يعرف عن منشئها شيء. ية عقربا بناحية الكفارات مبنطقة عجلونعشرية تقيم يف قر: الشبينات

بنو أيب الشتاء بن فيض بن كليب، ابن أيب بن احلارث بن : بطن يعرف بأيب الشتاء بن فيض، من خلم، من القحطانية، وهم: الشتاء بن فيض
  .عمرو بن رميمة بن حدس بن أرش بن أراش بن جزيلة ابن خلم

  .ومنازهلم بدوخيلة. احلمايدة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكركبطن من : الشتيات

بطن من الصعران، من وسامة اهلالل، من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب : الشتيات
  .القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

  .دى عشائر الكركفرقة من الصعوب إح: الشتيان

  .بطن من بين صرمي بن سعد بن ضبة، من العدنانية: شتيم بن ثعلبة

  .فخذ يعرف بأيب شتيوي، من األيب كنش، من احلديديني إحدى عشائر سورية: شتيوي

  .بطن من املسيعيد، من من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: شتيوي

  .وديني من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردنعشرية من احملم: الشتيويني

بطن من : كانت مساكنهم مع قومهم بين صخر ببالد الكرك من الشام شجاعة. بطن من بين صخر، من جذام، من القحطانية: شجاع
  .األزد، من القحطانية

  .بطن من كلب: الشجب

  .افظة دمشقبطن يعرف بأيب شجر، من حرب إحدى عشائر دوما، من أقضية حم: شجر

  .بطن من بين معاوية األكرمني، من كندة، من القحطانية كان هلم مسجد بالكوفة: الشجرة

  .قبيلة من عذرة: شجع

  .بطن من كلب: شجع

بنو شجع بن عامر ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن : بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: شجع بن عامر
  .زارمضر ابن ن

  .من بالدهم احلجزاء. بطن ينتسب إىل شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب: شجنة بن عطارد

  .تقيم يف وادي رقية. شحا من قبائل حضرموت

  .بطنان من األزد، من القحطانية: شحاج

  .فرقة من العبيديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الشحادات
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  .ا إحدى قبائل منطقة بادية شرقي األردنعشرية من العليني، من احلجاي: الشحادات

  .عشرية من العوايسة، من سكان الغور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: الشحادات

  .فخذ من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية: الشحاذة

  .بطن يعرف بأم شحاري من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: شحاري

  .تقيم يف قضاء اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق. لفضلفرقة من ا: الشحاشبة

  .قسم من قبيلة رجال أملع اليت متتد ديارها ما بني أا، وصبيا: شحب

    

  . خيمة بدوية35 خيمة، منها 70يعد . بطن من نعيم محص: شحبوط

  .تقيم يف اجلبال املشرفة على ظفار. من قبائل حضرموت: الشحرة

  .ن الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةبطن من الزامل، م: الشحل

  .تقطن يف املنطقة اجلنوبية، من الباب أحد أقضية حمافظة حلب. فرقة من الفردون، من بو شعبان إحدى قبائل وادي الفرات: الشحمي

  .بطن من احلسن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة: الشحوم

  .، من الدهامشة، من العمارات، من عرتةبطن من السالطني: الشحوم

  .فخذ من أسلم، من مشر: شحيم

تقيم بناحية الغور مبنطقة عجلون، وهي من أصل كردي، وال يعرف عن تاريخ موطنها يف شرقي األردن . عشرية من البشاتوة: الشحيمات
  .شيء

  .احلمدة، العلي، واحلماد: وتنقسم إىل ثالث فرق.  جبوار مادبامنازهلا. إا بطن من بلي، من قضاعة: يقال. من عشائر البلقاء: الشخاترة

عشرية تقيم بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون، وهي فرع من عشرية الشخاترة بالبلقاء، هجر جدها قاسم عشريته، وخرج إىل : الشخاترة
  .حوران، وتويف يف قرية مجحة، ومنها خرج أعقابه إىل قرية تقبل، واستوطنوها

  .بطن من الديارنة، من املطارنة إحدى عشائر البلقاء: الشخانبة

  .من عشائر شرقي األردن موقعها مرجيمة: الشخانية

  .فرقة من املالحيم إحدى عشائر الشوبك: الشخيبيني

  .بطن يقطن نوبة املساودة إحدى قرى حلج: شداد

  .تقيم يف شرقي صنعاء باليمن. من قبائل اليمن: شداد

  .كانت منازهلم يف بالد بونة، من بالد املغرب. بن هالل بن عامر بن صعصعة، من العدنانيةبطن من االثبج : شداد

  .مرخة: من بالدهم. شداد من قبائل اليمن

  .بطن من بين األوس، من بلحارث: الشدادين

  .فخذ من نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: شدوخ

  .من مشر طوقةبطن من دعجة، من الصدعان، : الشديد

  .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: شديد

  .بطن من قبيلة رجال املع اليت متتد ديارها ما بني أا وصبيا: شديدة
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. رشعشرية تلتحق بالزيود الذين يرتلون يف محامة، ومشايل املدور، والبويضة، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول ج: الشديفات

  .الدعاس، العبد اهللا، املوسى، والسويلم احلسان: وتنقسم إىل أربعة أفخاذ

.  سنة تقريبا314ًإن جدها قدم من فلسطني، قبل : يقال. عشرية من الزيود، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الشراب

  .الصواحلة، واملواسي:  وتنقسم إىل فخذين. نسمة200ويبلغ عدد نفوسها حنو . وتقع منازهلا جبوار وادي السري

  .فرقة من األحسنة إحدى عشائر حمافظة محص: الشرابة

إن أصلها من حي العباسية يف دمشق، نزلت أوالً يف قرية عني جنا من أعمال عجلون، مث : يقال. عشرية مذهبها روم أرثوذكس: الشرابشة
ية، فرتل قسم منها يف قرية شطننا من أعمال عجلون، حيث أصبحت تعرف بالدحابرة، نزحت عنها لرتاع بينها وبني عشرييت القضاة واملومن

وقسم قطن أوالً بني عربان بين حسن، مث رحل إىل الصلت، حيث عرف بالشرابشة، . والقنادحة، وقسم استوطن احلصن وهو العبابسة اليوم
العوايدة، : الدبابسة، ويف جبل الدروز، ويقال هلم: ، ويقال هلمالعبابسة أيضاً، ويف بعض قرى محص: وله أقرباء يف الكرك، يقال هلم

  .والعيات، والعوايشة، والشهبان، ويقطن الشرابشة اليوم يف الصلت، وعمان، وناعور

 تفلح ضفيت اخلابور، من تل. وتلتحق باجلبور إحدى عشائر اجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية.  خيمة300عشرية تعد : الشرابيون

  .أبو حممد، والطاهات: وفرق الشرابيني متعددة، منها. رمانة، حىت رأس العني

  .فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: الشراحيل

  .بطن من سعد العشرية مذحج، من بين زيد ابن كهالن: شراحيل بن الشيطان

كانوا يقطنون جبالن باليمن، قريب من حضور، وبلد . من ذي رعني. ثبطن ينتسب إىل شراح بن يرمي بن سفيان ذي حر: الشراحيون
  .العركبة ومنهم آل يوسف، ملوك امة، من عهد املعتصم، إىل أيام املعتمد

  .عشرية من الوهوب، من حرب تقطن يف جند: الشراذين

  .احللس، الفليحان، والعزام: تنقسم إىل ثالثة أقسام. قبيلة: الشرارات

  . آل عكبة، من آل زرعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائيةبطن من: شرارة

  .وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقيم بقرية مسوع بناحية الكورة مبنطقة عجلون: الشرارقة

  .بطن من األشعريني، من القحطانية: الشراعبة

    

  .تقيم يف اجلوالهن أحد أقضية حمافظة دمشق. فرقة من الفضل: الشراعبة

  .كانت منازهلم يف برقة. بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية: راعبةالش

  .ومنازله بني العال، وخيرب. يقيم باحلجاز. بطن من ولد علي، من عرتة: الشراعية

: فخاذ اآلتيةوتنقسم إىل األ.  بيتا250ًتعد . من عشائر حمافظة جبل الدروز، وهي صديقة للمساعيد، وعدوة لدودة للروالة: الشرافات

  .يقيظون يف املقرن الشرقي، ويف قرية سالة، وموردهم ماء أحبكة. الصفيان، العنيزان

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: الشراهني

: وتنقسم إىل أربعة أفخاذ. منازهلا برزة بالكورة. بيحةتنتسب إىل إمساعيل بن أيب ر. فرقة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: الشراونة

  .اهلواوشة، واحليصة: الربيحات، السنيد، الشيات، والعبيدات، ويتبعها العشريتان اآلتيتان

  .بطن من عيال عيد، من اهللسة إحدى عشائر الكرك: الشراحية
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  .فرقة من الوهيبات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الشرايدة

شرار وحممد، خرجا من احلجاز، : يقال إن جدها وجد عشرية البالونة إخوان، يقال هلما. عشرية بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون: يرةالشرا
ونزال الغور، مث نزح شرار إىل قرية بيت يافا، وبعد حني خرج أعقابه الشرايرة إىل كفر السمك، ومنها إىل إربد، أما حممد فقد ظل نازالً يف 

  .يدعى أعقابه بالبالونةالغور و

  .ومنهم آل سري. أكثرهم متحضرون. فخذ من قحطان عسري: الشرايف

  .فرع من السلوط إحدى قبائل اللجاة بسورية: الشربة

  .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية: شرح

  .وخاملشارخة، والشر: كانت هلم بقية بريف مصر، يقال هلا. بطن يعرف بأيب الشرخ، من جذام: الشرخ

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: شرخ

  .وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية تقطن يف قرية حوارة بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون: الشرع

  .بطن من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: الشرعان

  .بطن كان يقطن مبخالف السحول بن سوادة: شرعب بن سهل

بنو شرعب ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس، من بين عريب بن زهري ابن : بطن من محري، من القحطانية، وهم: قيسشرعب بن 
  .وإليهم تنسب الثياب الشرعبية. أبني بن اهلميسع بن محري

  .فخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر ازرع، من أقضية حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشرعة

  .عشرية تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر، وهي فرع من قبيلة احلسن جببل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشرعة

  .فخذ يعرف بأم الشرف من قبيلة مغيد اليت تقيم يف أا، وما جاورها: الشرف

  .ملعايطة إحدى عشائر الكرك الكبريةإا من أصل تركي، تتبع ا: فرقة من عشرية اإلمامية اليت يقال: الشرفا

، ومن 500، ومن املاعز 1000 خيمة ومتلك من الغنم250تعد . إحدى قبائل جبل الدروز من حمافظات اجلمهورية السورية: الشرفات
  .رشيد، هامل، ورويخ: ، وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية400اإلبل 

  .األخرج: شرقي بطن من جباله

  . من الصقور الصكور، من اجلبل، من العمارات، من عرتةبطن من الدمهان،: الشرمان

  .فخذ من الفضيل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: الشرمان

  .فرقة من عشرية العلي، من قبيلة العيسى اليت تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: الشروان

سامل، من قبيلة حرب احلجازية، واحلقيقة أا فريق من : ا من أعقاب رجل يقال لهإ: يقال. عشرية من اللياثنة بوادي موسى: الشرور
  .السعيدات، اخلليفيات، والرواضي: وتنقسم إىل ثالثة أفخاذ. اللياثنة

  .منهم بنو غربة، وبنو باقل. بطن من زهران بن كعب: الشرى

  .فخذ من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: الشريان

  .فخذ من الفضيل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: الشريب

  .بطن من بين منري: شريح

  .وأصلها من قرية بيت دجن جبوار يافا بفلسطني. عشرية تقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: الشريح
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  .بطن من جشم، من مهدان، من القحطانية: الشريد

بنو الشريد وامسه عمرو بن يقظة بن عصية بن خفاف : ن منصور، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من سليم ب: الشريد بن يقظة
كان هلم حىت القرن الثامن اهلجري يف افريقية، . بن إمرىء القيس، من بين ثعلبة بن ثة بن سليم بن منصور، من خصفة بن قيس بن عيالن

  .شوكة، وصولة

    

ويقال إا من بين خمزوم، وإا قريبة آلل اخلالدي . ورة مبنطقة عجلون، وهي من أمنع عشائر هذه املنطقةعشرية بناحية الك: الشريدة
الشريدة، بنو يونس، بنو عيسى، بنو بكر، بنو ياسني، بنو : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. بالقدس، وآلل شاهني بنابلس، وآلل قدورة بصفد

  .مصطفى، وبنو عبد الرمحن

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر الشام الشمالية: الشريرات

  .شريط بطن من العرب

  .بطن من النضر بن عروة بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: الشريعة

  .الشريف قبيلة مركزها ما بني الساحل، وفرندة، وسعيدة يف عمالة وهران

  .ةبطن من أسد بن عمرو بن متيم بن مر بن أد، من العدناني: شريف

  .فخذ يعرف بأيب شريف، من اجلوالة، من لواحق طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: شريف

  .فخذ من سفيان، من ثقيف: شريف

  .فخذ من قحطان عسري: الشريف

  .منهم بنو هاجر. بطن من جنب، من قحطان جند: شريف

  . خيمة50ويعد . يقيم مبحافظة حلب. بطن من املوايل الشماليني: الشريف

  .2300ويقدر عدد بيوته ب . بطن من الدواسر إحدى عشائر جند البدوية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: الشريفات

بطن من الغرير، وهذا البطن، والبو حسني القاطن يف أحناء املوصل، والذين يف جهات كركوك، غالب فروعهم مشتركة، وال : الشريفات
  .يزالون يف اتصال معهم

  .فرع من الكواكبة الكواجبة من الروالة، من اجلالس من مسلم، من عرتة: ريفاتالش

  .البطنني، وآل هلميص: ينقسم إىل فخذين. بطن من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: الشريفات

  .بطن من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: شريفة

  .كان يقيم بافريقية الشمالية.  من هالل بن عامر، من العدنانيةفخذ من عروة، من زغبة،: شريفة

  .منازهلا يف البنيات، وقربة حسبان مشايل مادبا. من عشائر البلقاء: الشريقيني

  .عشرية تقيم يف قرية عنبة بناحية الكورة مبنطقة عجلون، وال يعرف عنها شيء: الشريقيني

  .، من العدنانيةبطن ذهل، من شيبان، من، بكر بن وائل: شريك

  .بطن من شبيب بن قيس، من ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: شريك

بنو شريك ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم : بطن من زهران بن كعب، من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: شريك بن مالك
  .وس بن عدثان بن عبد اهللا ابن زهران بن عب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنوءة بن األزدبن غنم بن د
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  .بطن من عبدة، من مشر القحطانية: شريهة

  .بطن من الصعبة، من مطري، منازهلم بقرب احلناكية إىل الشرق: الشطار

ويقيم يف جند . جهينة إحدى قبائل احلجاز الشطارة فخذ من بين عمرو، من حربعشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من : الشطارة
 سنة تقريباً، ونزل يف قرية شطنا وملا رحل 164نزح جدها من الطفيلة قبل . فرع من العوران إحدى فرق احلميدات يف الطفيلة: الشطناوية

رية كوكب اهلوا بفلسطني، ونزل قسم آخر يف قرية سوف، وبعد العدوان إىل عجلون، هرب الشطناوية من وجههم، فخرج قسم منها إىل ق
إا قدمت : من عشائر منطقة البلقاء، يقال: رسوخ قدم احلكومة العثمانية يف البالد، اجتمع الشطناوية ثانية، واستقروا يف قرية حوارة الشطية

إحدى الفرق اليت تتألف من املوايل إحدى عشائر حمافظة : طيحاتمن غور املزرعة بالكرك، ومنازهلا جبوار مقام أيب عبيدة يف غور دامية الش
فرقة من العسيفات، من : محاة شطيط بطن يعرف بذوي شطيط، من ذوي عون، من مطري، ومنازله من الصفية إىل السوارقية الشطيطات

عشرية ترجع يف األصل إىل : دينة الشعارالعقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن الشظية قبيلة كانت تقيم يف يثرب امل
وتنقسم إىل . اجلبور، إال أن اختالطها بزوبع قدمي جداً، وتعد منهم، فال تفترق عنهم وتسكن يف أيب غريب من قنطرة رحيم إىل البيوضات

، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك، عشرية من العوايسة، سكان غور الصايف: السويلم، الغضيان، اجلدادة، والفداغة الشعار: األفخاذ اآلتية
بطن من : بطن من الدمهان، من الصور الصكور، من اجلبل، من العمارات، من عرتة الشعاع: وأصلها من احلمايدة بقرية صنفحة الشعارة

    بطن من متيم بن عبد مناة : الدويكات، من الزيود، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل البلقاء شعاعة

قسم من الصعران من وسامة اهلالل، من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب : الشعاليل
  .القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

طن من عالق، من عوف، من ب: عشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر شعانبة: شعامل
بطن من : بطن من بين عمرو، من حرب شعب بن معدي كرب: كانوا يقيمون بافريقية الشمالية الشعب. سليم بن منصور، من العدنانية

تعرف . عشرية كبرية نصف متحضرة: كانوا باملغرب شعبان. بنو شعب بن معدي كرب بن جشم بن حاشد: مهدان، من القحطانية، وهم
البو حممد، العفادلة، األبو عساف، السبخة، الوالدة، األبو : من فروعها. تنتسب إىل جدها األعلى شعبان. عبان، ذات فروع عديدةبأيب ش

جرادة، املشاهدة، املالمحة، البومحد، عبدة، وموسى تقيم هذه العشرية يف الرقة أحد أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية، ويف 
زربة، دالمة، عطشانة الغربية، . كماري، قناطر، كوسنية، برقوم:  مسعان أحد أقضية حمافظة حلب، يف قرى أمالك الدولة اآلتيةجنويب جبل

عشطانة الشرقية، أم القراميل البورويل، صعبية، مريقص، شيخ زحيل، وعزيزية، وبعضهم يقيم يف جبل األحص يف قرى برج الزعرور، 
  .منعاية، جوخة، ورسم العيش

  . بيتا60ًوتعد . منازهلا حول الغنطو، وغريب ر العاصي. فرقة تعرف بأيب شعبان، من عقيدات محص: شعبان

  .قبيلة من قيس: شعبان

  .بطن من مهدان، من القحطانية: شعبان

ن وائل بن الغوث بنو شعبان ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس ب: بطن من محري، من القحطانية، وهم: شعبان بن عمرو
  .بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن مهيسع بن محري

  .قبيلة من سبأ، من القحطانية: شعبان بن مراء

  .آل حضرة وآل حثئان: تقيم حول أتود، إىل مرتقي وادي ضلع، فيها فخذان. من القبائل الرحل: شعبة

  .بطن كانت منازهلم قرب مكة مما يلي اليمن: شعبة
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  .بري إدام على طريق اليمن: من آبارهم. كنانةشعبة بطن من 

بنو شعبة بن مهلهل بن ربيعة بن احلارث بن زهري بن جشم بن بكر بن حبيب بن : شعبة بن مهلهل بطن من بين تغلب، من العدنانية، وهم
  .كانوا يقطنون الطائف يف القرن الثامن اهلجري. بكر بن غنم بن تغلب

بنو شعبة بن هالل بن عامر بن صعصعة :  صعصعة، من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر ابن: شعبة بن هالل
  .بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

باليمن، فرتله حسان ينسبون إىل شعب، وهو جبل . بطن من محري، م نالقحطانية، من ولد عمرو بن حسان بن عمرو احلمريي: الشعبيون
الشعبانيون، ومن كان منهم باليمن : شعبيون، ومن كان منهم بالشام يقال هلم: هذا وولده فنسبوا إليه، ومن كان منهم بالكوفة يقال هلم

  .آل ذي شعبني: يقال هلم

  .من أشهر قبائل الزيدية يف بالد قعطبة جبنويب شبه جزيرة العرب: الشعر

وقسم آخر يف قطر، وفيهم األفخاذ . صري اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم قسم منهم يف عمانبطن من قبيلة املنا: شعر
  .غوينم، رشايد، وتوبيت: اآلتية

  .بطن من القحطانية: ؟ شعر بن سبا.بطن من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: شعر

  .بطن كان يقيم باألعمال املنوفية مبصر: الشعرية

  .قسم رئيسي من قبيلة شهران أكثر قبائل عسري عدداً، وأوسعها دياراً: عفش

  .بنو السعالة: بطن من بين ثعلبة، ويقال هلم: شعفر

  .بطن من متيم: شعل

  .بطن عظيم من زيد بن كهالن، من القحطانية: شعل

  .بنو شعل بن معاوية ابن عاملة: من القحطانية، وهم. بطن من عاملة: شعل بن معاوية

آل : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  خيمة800تعد . عشرية من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الشعالن
كانت . بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية: هزاع، آل مشهور، آل زيد، آل جمول، آل مبهل، الصبيح، آل نبيه، وآل روضان الشعوب

  .ةمساكنهم يف برق

  .يقيم بنجد. بطن من بين عمرو، من حرب: الشعوب

  .تقطن يف املنطقة الواقعة بني تعز، وعدن، وقتابة. شعيب من قبائل اليمن

  .اجلابر، والعناترة: فيه فخذان. قسم من قبيلة بلحارث: شعيب

  .ة السوريةفخذ يعرف بأيب شعيب، من أيب سرايا، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهوري: شعيب

    

بطن من : شعيب: بنو شعيب ابن عامر بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنوءة: بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: شعيب
  .احمليسن، من عبدة، من مشر الطائية

  .فرقة تتبع الغنيميني إحدى عشائر الكرك: الشعيبات

بنو شعيبة ابن هالل بن عامر بن صعصعة : وازن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر ابن صعصعة من ه: شعيبة بن هالل
  .بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن
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اجلنوب إىل قسم رئيسي من قبيلة الشالوة اليت متتد ديارها، من شرقي الطائف، من جبال احلجاز، إىل حدود ديار البقوم، ومن : شعيث
  .حدود زهران، وغمدان، ومن الشمال إىل ديار ثقيف

  .قسم من بلحارث، فيهم اجلابر، والعناترة: شعيث

  .متيم، وحمارب، ومازن، وسلمة، وبكر أوالد مر بن أد بن طاخبة: يطلق هذا االسم على عدة قبائل، من طاخبة، من العدنانية، وهم: الشعريا

  .انظر األشعيطات: الشعيطات

فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني، والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل مسافة : ارشغ
  .فخذ من بين سليم، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية:  ميالً يف الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية الشغبان25

  .املةبطن من بين معاوية بن ع: شغل

  . بدوية، ويتعاطون الزراعة يف العوجة15 خيمة، منها 30يعد . فخذ من بين خالد إحدى قبائل سورية: الشغارة

  .بطن من عامر، من زغبة، من بين هالل بن عامر، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية: شفاعي

  .انوا يقيمون بافريقية الشماليةبطن من جماهر، من سويد، من مالك من زغبة، من بين هالل بن عامر، ك: شفاعي

  .فرقة من الولدة، من األيب شعبان بالرقة، من أقضية دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشفرات

  .فرقة من الرسالني، من األسبعة البطينات، من السبعة األسبعة، من عبيد، من عرتة: الشفيع

  .منه عدة أفخاذ، وعمائر. لعدنانيةبطن من زغبة، من هالل ابن عامر، من ا: شقارة

أصلها من محاة إحدى . عشرية تقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: الشقارين فرقة من الوهيبات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك الشقارين
  .احملافظات السورية

بطن من العبيدات : مستقر، ورحال الشقحان: منيوتنقسم إىل قس. الشقاقني فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق
يقطنون يف قرية كفرسوم شقحب بن نبت قبيلة تيامنت إىل بالد اليمن وامة، وحلقت بأهلها، فصارت يف . بناحية الكفارات مبنطقة عجلون

  .قبائلها وعمائرها، وأقامت معهم، وانتسبت إليهم، فدخلت شقحب يف أحاظة من ذي الكالع، من محري

: فرقة من الديابات، من السكاكرة بناحية الرمثا مبنطقة عجلون شقران: حي من متيم شقرا من العشائر املسيحية مقرها شقرا الشقران: قرش

: بنو شقران ابن عمرو بن صرمي بن حارثة بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد الشقران: بطن من الصرب، من غسان، من القحطانية، وهم

ه إىل مرج ابن عامر، وصار شيخهم أمرياً على 1080رب الغساين األزدي، كانوا يف القسطل من البلقاء، مث انتقلوا سنة أصلهم من املع
اللجون، وبعد موته نزل ولده الشيخ مصطفى يف عرابة، مث نزلوا يف بالد حارثة، واصطدموا هناك باملشاقية، مث اتفق شيخهم الشيخ جرار مع 

على املشاقية والرتاليه، وبقي الشيخ جرار يف بالد حارثة، ونزل أبو بكر الصاحل يف عرابة، وبعد أيب بكر صار ولده حممد آغا النمر، فقضوا 
تقطن يف منطقيت محاة وسلمية باجلمهورية السورية شقرة بن . فرقة من بين خالد: عبد اهلادي شيخاً، وهو جد آل عبد اهلادي الشقرة

بنو شقرة، وامسه معاوية بن احلارث بن متيم بن مر ابن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن :  العدنانية، وهمبطن من متيم ابن مر، من: احلارث
بنو شقرة بن ربيعة ابن كعب بن ربيعة بن ضبة بن أد بن طاخبة : بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: نزاال ابن معد بن عدنان شقرة بن ربيعة

 بالد اليمن، وامة، وحلقت بأهلها، فصارت يف قبائلها وعمائرها، وأقامت معهم، وانتسبت إليهم، فلحقت قبيلة تيامنت إىل: شقرة بن نبت
: فرع يعرف بذوي شقمة من املواحد، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف الشقور: شقرة مبهرة بن حيدان، من قضاعة شقمة

بنو ذي شقي بن : بطن يعرف بذي شقي، من مهدان من القحطانية، وهم:  بن مسرفعشرية من الدعاجنة، من بين محيدة بالكرك شقي
  .مسرف بن زيد ابن جشم بن حاشد
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  .ي بني اليمامة، والبحرين: ال يعرف عن أصلها شيء الشقرياء بطن من قراه. عشرية تقيم بناحية جبل عجلون: شقري

  .إا قحطانية األصل: وف، ويقالمن عشائر الشوبك قدمت إىل الشوبك من اجل: الشقريات

  .قيلة: الشقريات

  .شقيص هو احلارث بن سيار بن شجاع ابن عوف بن تراغم: يقال. بطن: شقيص

  .ويقضي الصيف يف ضواحي مرزول.  بدوية7 خيمة، من ها 40فرع من نعيم محص إحدى احملافظات السورية يعد : شقيف

  . خيمة40ويعد . قيم مبحافظة حلب.  القبليونحيميه املوايل. بطن أصله من بين خالد: شكارة

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من شافعي، من عامر، من زغبة، من بين هالل بن عامر: شكارة

  . خيمة30ويعد . فخذ يلتحق بنعيم اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: الشكاكني

  .بطن من زيد بن كهالن، من القحطانية: بنو شكامة

  .بنو شكامة شبيب ابن السكون بن أشرس بن كندة: بطن من كندة، من القحطانية، وهم: ةشكام

  .بطن من األزد، من القحطانية: شكر

بطن من عنان، من حممد، من بين عبد اهللا بن علي، من بين قرة، من قبيلة القمور اليت تلتحق باالثبج، من هالل بن عامر، من : شكر
  .فريقية الشماليةكانوا يقيمون با. العدنانية

بنو صرخة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد : بطن من بين احلسن السبط بالينبع، وهم: الشكرة
  .اهللا أيب الكرم بن موسى اجلون بن عبد اهللا ابن حسن املثىن بن احلسن السبط بن علي ابن أيب طالب

من .  قبائل العرب البادية، يف الباطنة بالسودان، فيها تسعون فخذاً ونيف، ورمبا بلغ عددها مائة ألف نسمةمن أشهر وأكرب وأقوى: الشكرية
  .رفاعة على النيل األزرق، والفاشر على االتربا، والقضارف، والقلعة، وبري ريرة، وشوق الوالية، وأبو دليق يف البطانة: مراكزها الشهرية

  .ين كعب بن ربيعة بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من بين احلريش، من ب: شكل

  .عشرية من فزارة بن ذبيان، من قيس بن عيالن كانت منها مجاعة بالصعيد، وأخرى بضواحي القاهرة يف قليوب وما حوهلا: شكم

سان، قد ترك منطقة ر الشريعة،  بدوية، وأصله من بين ح20 خيمة، منها 30يعد . فرع يلتحق ببين خالد إحدى قبائل سورية: الشكور
  .والتحق ببين خالد

  .فرع من الكواكبة الكواجبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الشكري

  .بطن من بين هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عرتة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار ابن معد بن عدنان: شكيس

  . منازله يف أحناء القصري، وغريب ر العاصي بسوريةفخذ من النعيم،: الشكيف

  .فخذ من احلمود، من احلسون، من األيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشالش

  .بطن من الدرة، من آل حممد رؤساء مشر اجلربة: شالل

وتقطن اجلهة الشمالية من وادي ابن محاد، وال تفارق هذه املنازل صيفاً وال .  بيتا15ًتعد . فرقة من العمر أقدم عشائر الكرك: الشالملة
  .شتاًء

 154شالليني، غيوث، نواجعة، فنشان، قضاة، سعادنة، وغرباء تعد : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر التياها ببري السبع: الشالليون

  .343، ومن اإلناث 431بيتاً، ومن الذكور 
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  .عشرية من عروة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الشالهبة

  .من عشائر الغوايل: الشالهبة

  .وتقيم مبحافظة الالذقية. عشرية تنتسب جلدها شلهوم: الشالمهة

ران، ومن الشمال، إىل قبيلة متتد ديارها من شرقي الطائف، من جبال احلجاز، إىل حدود ديار البقوم، ومن اجلنوب إىل حدود زه: الشالوة
  .املتاعبة، املسيالت، املوسى، احلسيكة، اجلثابث، الطهفة، العضاوين، شعيث، والشدادين: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. ديار ثقيف

  .فرع من احملي الدين، من الفواعرة بسورية: بطني من العلويني حبضرموت الشلة: شلبة

  .العيفة والشلخة: ينقسم إىل فخذين. لدهامشة، من العمارات، من عرتةبطن من احمللف، من العلي، من ا: الشلخان

  .الشلخة فخذ من الشلخان، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات من عرتة

  .بطن يعرف ببو شلش، من عشرية السعيدات اليت كانت يف األصل من قبيلة السعيد، من زبيد، وأحلقه العزاوي بالغرير: شلش

  . خيمة، كلها بدوية50يعد . فخذ من بين خالد بسورية: شاتالشل

  .عشرية درزية، أصلها من آل محود الشيخ حبلب: شلغني

  .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية: الشلكان

  .فرقة، من اخلرصة، من الفدعان: الشلمة

    

  .عشرية من آل طوالة، من أسلم، من مشر: شلهوب

  . خيمة40يعد . ايل الشماليني، مبحافظة حلبفخذ من املو: الشلوت

  .عشرية من األحامدة، من النعيمات مبنطقة الكرك: الشلوح

  .إا بطن من عشرية الشبيالت، من اهلالالت بالطفيلة: يقال. عشرية تقطن يف قرية دوقرة بناحية السرو مبنطقة عجلون: الشلول

  . بعبدة، من مشر القحطانيةبطن من املهايرة، من قبيلة املغرة امللحقة: شليت

  .فخذ من الزمول، من بين خالد إحدى عشائر سورية: الشليشات

  .من لواحق املوايل مبحافظة محاة: الشليوط

  .بطن من أحالف آل ربيعة عرب الشام ذكرهم احلمداين، ومل يسمهم يف قبيلة: مشا

  .وهم غري مشا آل ربيعة: ذكرهم احلمداين، مث قال. الف بين زهريبطن من العرب بالدقهلية، واملرتاحية بالديار املصرية، من أح: مشا

  .كانت منازهلم مع قومهم آل مرة ببالد الشام. بطن من آل مرة، من القحطانية: مشا

 عدة منهم. بطن من هيب، من سليم ابن منصور، من العدنانية كانت منازهلم باحملصب من بالد برقة، ويف املشرق إىل العقبة الكبرية: مشاخ
  .بطون وأفخاذ

  .فرقة من عشرية العاليا، من اللياثنة بوادي موسى، وأصلها من بين محيدة: الشماسني

  . عائلة، تلتحق مبيلي أعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية بكردستان الوسطى200قبيلة عربية تعد : الشماطة

  .ي احلسامنازهلا واد. فرقة من اخلرشة، مبنطقة الكرك: الشماعني

  .إحد القبائل احملالفة لبين سليم بن منصور واملندجمة فيهم: مشال

  .يقيم يف املنطقة املمتدة من أيب كمال حىت الصاحلية. بطن نصف متحضر يعرف ببو مشال، من العقيدات: مشال
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  . خيمات5يعد . بطن من اجلمالن إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: الشماالت

  .عشرية من العوايسة، من سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: الشماالت

  .269، ومن النساء 282 خيمات، ومن الرجال 108وتعد . منازهلا البطيحة. من قبائل فلسطني الشمالية: الشمالنة

  .213 النساء ، ومن219 خيمة، ومن الرجال 100تعد . من قبائل فلسطني الشمالية منازهلا العلمانية: الشمايل

  .فخذ من القراشيم، من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب: الشمالني

 خياالً، 30 رجل منهم 400-350ونفوسهم املسلحة من .  بيتا150ًيقدر عدد بيوا بنحو . من عشائر الكرك املشهورة: الشمايلة
  .الشمايلة، احملادين، واملدادحة: وتنقسم إىل ثالثة أقسام. والبقية مشاة

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: مشج بن جرم

ابن مضر بن نزار، بن معد بن عدنان، . بطن من فزارة، من ذبيان بن بغضي بن ريث ابن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن: مشج بن فزارة
  . مشجومنهم مجاعة بالصعيد، ومجاعة بضواحي القاهرة يف قليوب وما حوهلا، ومنهم بنو ألي بن. من مراكزها كنيت

  .موقف: بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من مياههم: مشجى

يطلق هذا االسم على جمموعة من القبائل اليت تقطن يف شبه جزيرة العرب، يف املنطقة اليت كانت معروفة قبل احلرب العاملية األوىل، : مشر
  .قسم هذه القبائل إىل عدة بطون وأفخاذوتن. بإمارة الرشيد، ويف اململكة العراقية، واجلمهورية السورية

أما مشر جند فتدعى بشمر اجلبل، وهم الذين كانوا حتت إمارة آل الرشيد، ومسوا ذا االسم، إلقامتهم يف اجلبال بأجأ وسلمى، وال تفترق 
مشر اجلبل أو قبائل ابن : ني غريها، قيل هلاهذه القبائل، عن قبائل مشر األخرى، إال يف املواطن اليت هي مركز إمارا، وللتفريق فيها بينها وب

ويقدر عدد بيوم . رشيد، وهذه التسمية األخرية حادثة، وينتمي أكثر أهل حايل إىل مشر هؤالء، وليس لعشائر مشر النجدية اليوم رئيس عام
  . بيت5000ب 

ها يف جند، وهاجرت إىل العراق والشام، بقيادة الرؤاء ومن مشر قبائل انضوت حتت لواء آل اجلرباء، وهم من قبائل مشر اليت خرجت من ديار
  . بيت، ثلثاهم يف العراق، وثلثهم يف الشام15000ويقدر هؤالء ب . آل حممد

وأما فرع مشر اليت أصبحت داخل احلدود الشامية، وأقامت يف اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، فتدعى أوالً مشر الزور، أو مشر 
  .انياً مشر احلدود أو مشر دهامالعمشات، وث

  . بيتا25ًيعد . فخذ من السبخة، من األيب شعبان بالرقة أحد أقضية دير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية: مشر

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر الشام الشمالية: مشر

  .ربيضان، العرانسة، واملنصو: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. مشر بطن من ااودة

  .بطن من طيء: مشر

    

غامد، ومن الشرق . مساكن هذه القبيلة على طريق الطائف وأا، منحدرة إىل الغرب، حىت امة، وحييط ا من الغرب والشمال: مشران
  .إىل مشران الشام، ومشران امة، وإىل بادية: وتنقسم. شهران، ومن اجلنوب خثعم، وبلفرن

  .مد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن من آل غراب، من احمل: مشران

  .بطن من غزية، من القحطانية، كانت منازهلم مع قومهم غوية يف برية احلجاز: مشرود

  .بطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة، من القحطانية: مشس
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  . بيتا30ًويعد .  حمافظات اجلمهورية السوريةيقيم بناحية الكسر بدير الزور إحدى. فخذ يعرف ببو مشس، من البقارة: مشس

  .بنو مشس بن عمرو بن غنم بن غالب: بطن من األزد، وهم: مشس بن عمرو

  .فخذ من بين األوس، من قبيلة بلحارث: الشمسة

  .من عشائر املشاريق، استوطنت بيتاً، واحر صرين، وتفرعت إىل العديلي واحلمايل وبلوط، والرمايت وذياب: مشسة

  .وقد حاربت مع احلديديني. تنتسب إىل عرتة. فرقة من األحسنة إحدى عشائر حمافظة محص: سيالشم

  .تقيم يف جبل مسعان، والباب، من أقضية حمافظة حلب. فرقة من بين زيد: الشمل

  .منهم اجلريدة. بطن من األيدة، من الوهب، من مسلم، من عرتة: الشمالن

البشري، الكلوح، : من فروعها. تقطن يف جند، والعراق.  اجلبل، من العمارات، من عبيد، من عرتةعشرية من السلقة السلكة، من: الشمالن
  .املراجلة، واجلبور أو الزيود

  . خيمة50فخذ من العظامات إحدى قبائل جبل الدروز من حمافظات اجلمهورية السورية يعد : الشمالن

العطيات، العقفة، اهلوارنة، اهلمارقة، اهلميسات، اجلعدة، البصصة، : األفخاذ اآلتيةينقسم إىل . بطن من عتيبة إحدى قبائل احلجاز: الشملة
  .واملقطة

  .فرقة من بين خالد إحدى قبائل سورية: الشمور

  .بطن: الشموس

  .دالفاضل، والسعي: وتنقسم إىل. فرقة من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الشموط

  .تقيم جبنويب قضاء العرب. فرقة من العون: الشموعة

  .بطن من خوالن، من كهالن، من القحطانية: مشريان

  .قبيلة م جرم بن ربان، من قضاعة، من القحطانية: مشيس

  .فيه فخذا اجلدعان، والقشور. بطن من منيع، من الولد، من الفدعان، من عبيد، من عرتة: الشميالت

  .تقيم باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. ليحيا، من عبدة، من مشر القحطانيةفرقة من ا: الشميلة

  .بطن من قضاعة كانوا باليمامة مع بين هزان بن عرتة: شن

بنو شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن : حي من عبد القيس، من جديلة، من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهم: شن بن أفصى
  .جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزاردعمي بن 

  .تقيم باحلجاز. عشرية من ساللة السبطني احلسن واحلسني: الشنابرة

 1000 شاة، و1000 بعري و 300 بيتاً، ومتلك 250تعد حنو . من عشائر جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشنابلة

  .حول قرى الرحي، الكفر، قنوات، عتيل، السويداء، سليم، بريكة، مغفلة، والرومتقضي الصيف والشتاء معاً يف منطقة السويداء . ماعز

  .الوهبان، املساخلة، السيفان، الرمضان، النمر، والثوافسة: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية

  .وتقيم يف مديرية أسيوط. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل العرب يف مصر: الشنابلة

  .لة، من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرقفخذ من الكواه: الشنابلة

الديل، املصري، العديد، ونفس : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الشنادخة
  .الشندوخ
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  .تبنة: مقرها. من العشائر املسيحية: الشناعات

الطعامنة، : وتنقسم إىل ثالث فرق. إا فرع من عشرية الربارشة الكركية: بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، ويقالعشرية تقيم : الشناق
  .ويقطنون يف قرى مرو، صما، خمربة، وسوم. املراشدة، اخلمايسة

وأصلها . احية الرمثا مبنطقة عجلونعشرية تقيم بن: عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز الشناينة: الشناورة
  .من سورية

  .بطن من العلويني باحلجاز: يقطن وادي األعمق مبنطقة الطائف شنبل. بطن يعرف بآل أيب شنب، من ثقيف: شنب

  .من قبائل عمان: شنعاب

  .كانت منازهلم مع قومهم صبيح يف برقة. بطن من صبيح، من مزارة، من العدنانية: الشنفة

  .أزدشنوءة: بنو نصر بن األزد، وبنو شنوءة هذا هم الذين يقال هلم: ن األزد، من القحطانية، وهمبطن م: شنوءة

    

  .كانت مساكنهم بالرب الشرقي من صعيد مصر، بني ترعة شريف، إىل معصرة بوش. بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية: شنوءة

  .حي م نالعرب: شنوق

  .بطن من عقيل: شنينة

  .طن يقيم على الشاطىء األيسر من دجلة، حىت جبل كردستان، وحدود فارسب: الشهاب

  .كانت مساكنهم الدقهلية، واملرتاحية بالديار املصرية. بطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة، من القحطانية: شهاب

  .بيذخ: من منازهلم. بطن من بين سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة: شهاب

  . من مشر طوقةالشهاب بطن من الصدعان،

  .قبيلة من بين عدي: شهاب

  .شهاب قبيلة تقطن بوادي دومة وكانت تتبع القنفذة يف العصر العثماين األخري

بنو شهاب بن حاجب بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مالك بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: شهاب بن حاجب
  .معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

  .تقطن يف الشحيل، واحلرجيي. فرقة من احلمد إحدى عشائر العقيدات بدير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: ب احلمدالشها

شهاب بن األزمع : وقيل. بنو شهاب بن خوالن بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، من القحطانية: بطن من قضاعة، وهم: شهاب بن خوالن
  .شهاب بن العاقل بن هاين بن خوالن وينسب إىل هذا البطن خمالف شهاب: وقيل.  شهاب، من كندةبنو. وقال ابن احلايك. بن خوالن

تقيم يف قرى تل كلبة، الرباغيدي، طوحيينة، أيب الظهور، املرمحية، والعوينات . عشرية تعرف بأيب شهاب الدين، من احلديديني: شهاب الدين
  .يف جبل األحص جنويب جبل مسعان مبحافظة حلب

  .بطن من منري كان يقيم بالعارض: هاب بن ظاملش

  .فخذ من األيب صلييب، من احلديديني إحدى عشائر سورية: الشهابات

  .فخذ من املشاهدة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشهابات

  . بيتا45ًوتعد . وريةتقيم بناحية الصور بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية الس. قرقة من العقيدات: الشهابان

  .عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الشهابني
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  .من قبائل محري، من القحطانية: شهال

  .املراوحة: منها. عشرية من الروسان، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: الشهبة

  .نححة اليت تقع ديارها على سواحل البحر بني الربك، والشقيقالشهىب عشرية من قبيلة امل

قبيلة متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت وادي شهران، وحييط بيين شهران : شهر
بين : وتنقسم هذه القبيلة إىل قسمني.  ومن الغرب بنو زيد.باألمسر، والريش وآل موسى واحلميدة، وربيعة املقاطر، ومن اجلنوب: من الشرق

بنو عمرو، وهم يتبعون بيشة، وسالمان، ومركزهم النماص، وبنو : شهر الشام، بين شهر اليمن، ومنهم من يقسم بين شهر إىل ثالثة أقسام
  .أثلة، ويتبعون الشبيلي

  .حصة، اخلط، الدوشةالل: منهم األفخاذ اآلتية. شهر التهمة قسم من قبيلة بين شهر

  .منهم كعب، وبنو كرمي، وآل أيب قبيس. قسم من قبيلة بين شهر: شهر الشام

  .بنو شهر بن عامر ابن مالك بن جشم بن حاشد: شهر بن عامر بطن من مهدان، من القحطانية، وهم

لك بن معاوية ابن صعب بن دومان بن بنو شهر بن م بن ربيعة بن ما: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: شهر بن م
  .بكيل

  .منهم أبو بكر، مشهور، وآل حقب. قسم من قبيلة شهر: شهر اليمن

من أكثر قبائل عسري عدداً، وأوسعها دياراً، متتد ديارها من قرب بيشة، متبعة وادي شهران، حىت قرب صبيا، وهذه املسافة تبلغ ما : شهران
عبدة، ورفيدة اليمن، والنجوع من اجلنوب، ومن : الشالوة، وسبيع، ومن الشرق: قبيلة من الشماليقرب من مئيت ميل، وحييط ذه ال

آل : بنو شعبة، ومغيدة، وبنو مالك وباألمحر، وباألمسر، وبنو شهر، وبلقرن، ومشران، وتنقسم هذه القبيلة إىل تسعة أقسام رئيسية: الغرب
  .و جباد، بنو وهاب، بنو شعف، بنو رشحة وآل نيفعةمشيط، آل رشيد، آل غمار، آل حناس آل قعود، بن

  .بطن يعرف بأبن شهران، من املعافر: شهران

بنو شهران بن عفرس بن خلف بن أقتل، وهو خثعم بن أمنار بن أراش : بطن من خثعم، من كهالن، من القحطانية، وهم: شهران بن عفرس
  .بن عمرو بن حليان بن عمرو ابن مالك بن زيد بن كهالن

كانت مساكنهم البهنسائية البهنسى، من الديار املصرية، وذا البطن كانت تعرف البلد . بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: هالنش
  .املشهورة ببين شهالن

    

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: فخذ من الطارجية، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص شهميل بن األزد: الشهلة

  .اليسفة: نظرا: شهوان

  .تقطن قرية اخلان وباجسي. املعروف أا فرع من الغرير. عشرية: شهوان

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: شهوان

  . خيمات5يعد . فخذ من التركي إحدى قبائل حمافظة محاة: الشهيل

  .البو طعيمة، وعساجرة: وينقسم إىل قسمني. ن ربيعةبطن أصله من عساجرة م: الشهيالت

الشوابكة من عشائر البلقاء، أصلها من قرية الشوبك، هاجرت إىل البلقاء، على أثر االضطرابات اليت حدثت يف الشوبك، يف أوائل احلكم 
فرقة من عشرية احلميدات اليت تقطن يف : شوابكةومنازهلا جبوار مادبا ال. املطايبة، املصاحلة، واملراحبة: وتنقسم إىل ثالث فرق. العثماين
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  .الطفيلة، وقرية عابور مبنطقة الكرك

  .فخذ من بين األوس، من قبيلة بلحارث: الشواحطة

  .فرع من اجلمالن إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق: الشواحنة

  .فخذ من اجلحيش، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الشوادحة

  .تقطن قرب بين مسرج وطحا. عشرية من احملارب أحد القبائل العربية اليت نزلت مصر يف العصور األخرية من طرابلس: ديالشوا

  .بطن من اللهيب، من انبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الشواذب

  . أطرافهاتقيم يف قرية حلي على البحر األمحر، ويف. عشرية من كنانة، من أهل حلي: الشوار

  .الشوارب بطن من عيال عيد، من اهللسة إحدى عشائر الكرك

  .من قبائل العرب تقطن يف قليوب مبصر: الشواربية

عشرية تقطن يف قرية كتم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، ومن : بطن من الدواسر إحدى القبائل اليت تسكن بادية جند الشواقبة: الشوافا
بنو شاكر بن راشد بن عقبة بن : بطن من بين جمربة، من جذام، من القحطانية، وهم: بة ابن علوان الشواكراملعروف أا قدمت من طي

أصلها من . عشرية تقطن قرية النعيمة بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية الشوامنة. جمربة
  . خيمة23يعد . ن إحدى قبائل حمافظة دمشقفخذ من اجلمال: قرية صخرة الشواهنة

عشرية من وبري من قبيلة : أصلها من قبيلة النعيمات النازلة يف جبل الشراة الشواولة. فرقة من اهلباهبة إحدى عشائر الشوبك: الشواهني
ان،ويف الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصم

عشرية تقيم بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون، : عشرية من الفوايدة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز الشوحة: الشوايعة
 العشرية فرع إىل قرية ازرع قدم جدها حسني احملمد من قرية كفر خل واستوطن قرية بيت راس، وملا تكاثر أعاقبه فيها، خرج من هذه

  .حبوران، ويعرف فيها بالشوحة أيضاً

فرقة من الذويبات، من التواهية إحدى عشائر البلقاء : بطن من مهدان، من مالك بن زيد، من كهالن من القحطانية الشورة: شوران
فخذ من آل نصر اهللا، من الزكاريط، : اصر الشورديالبو فرج، والبو ن: تنقسم إىل فخذين. عشرية تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الشورتان

عشرية تقيم بقرية : فخذ من قحطان عسري الشويبات: الساير، وآل بطوش شوكان: وينقسم إىل فخذين. من عبدة، من مشر القحطانية
ات بطن من دعجة، من أصلها من قرية كثربة جبوار الكرك، ويقطن قسم منها يف خربة الوهادنة الشوخي. كفرجنة بناحية جبل عجلون

فخذ من احلناحنة، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص الشويط عشرية من قبيلة العقيدات بدير : الصدعان، من مشر طوقة الشويشات
ة  عائل380يعد . فخذ من العقيدات إحدى قبائل حمافظة دير الزور:  بيتاً الشويطات860تعد . الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .فرقة من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الشويطة

  .عشرية تقيم بقرية راسون بناحية جبل عجلون، أصلها من قرية مججمة بناحية بين جهمة: الشويطريني

  .، احلمود، والسعدالبو خزام، حرادنة: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. يقطن القطنية. بطن من الغرير، من مشر طوقة: الشويفي

  .بطن: شومي

  .بطن من الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: الشياب

  .يقطن الركبة اليت تقع إىل الشرق الشمايل من الطائف. فخذ من برقة، من عتيبة: الشيابني

     بطن من األشعريني، من القحطانية : الشئانية
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  .روز من حمافظات اجلمهورية السوريةالشيبات فرقة من اجلوابرة إحدى عشائر جبل الد

  .قبيلة تقيم بني عدن، واملكال: شيبان

  .كان منهم سدنة العزى وحجاا، وكانوا حلفاء بين هاشم. بطن من بين سليم: شيبان

  .فخذ من عبيد بن ثعلبة ابن يربوع، من العدنانية: شيبان

من قبائل هذا . و شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلبن: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: شيبان بن ثعلبة
بنو رقاش، آل عمرو بن مرثد، بنو مازن بن شيبان، وكانت هلم كثرة يف صدر اإلسالم، شرقي دجلة يف جهات املوصل، وأكثر أئمة : البطن

مهام وجساس، : ان له أوالد عشرة نسلوا عشر قبائل، أشهرهماخلوارج يف ربيعة منهم، وسيدهم يف اجلاهلية مرة بن ذهل ابن شيبان، وك
  .وسادمها بعد أبيه، وتنسب إىل شيبان هؤالء حملة بالبصرة

  .بطن من بين زهري بن أبني بن اهلميسع بن محري بن سبأ، من القحطانية: شيبان بن عوف

  .من قبائل اليمن جبوار اللحية: شيبة

بنو شيبة بن عثمان بن أيب طلحة بن عبد اهللا بن العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن : وهم. دنانيةبطن من قريش، من الع: شيبة بن عثمان
قصي بن كالب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزمية بن مدركة عمرو ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

  .ديارها بنواحي سفط مبصركان منهم حجبة الكعبة، وكانت منهم مجاعة، . عدنان

  .بطن من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية، ينقسم إىل الشييت، واحلليفات: الشييت

تعرف . إحدى الفرق اليت تتألف منها املوايل إحدى عشائر حمافظة محاة: فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية شيخ: الشيحة
  .ببوشيخ

  .تقيم باجلزيرة، ودير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية. ارة اجلبلفرقة تعرف ببو شيخ، من بق: شي

عشرية تعرف بأيب شيخ، أصلها من قبيلة األيب شعبان الضاربة يف الرقة، أحد أقضية دير الزور، جاءت إىل جنويب حلب يف غرة القرن : شيخ
 يف قرى أمالك الدولة يف مطخ قنسرين كقناطر، برقوم، الزربة، الرابع عشر اهلجري، عقب نزاع بينها، وبني العقدات وتقيم هذه العشرية

  .قمارى، عطشانة، دالمة، أم القراميل، بويضة، ومحيدي

الوقاد، الشاعر : وفرقهم. 400وعددهم . ومن هذه العشرية عدد قليل ينجع يف الشتاء إىل البادية، لكنه ال يتجاوز جنويب االندرين، وأسرية
  .ويعدون أحالفاً لولدة حلب.  واألبو سامل، والعمريات، والعي يف تل العلييف كفر عبيد، ومرميني،

  . خيمة15فرع من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب بعد : شيخ درويش

  . بيت100وتعد . تقيم يف الناظر. عشرية من الصلبة الصليب: الشيخات

  . عائلة90وتعد .  كيلو مترات، جنويب جرابلس6بعد عشرية عربية متحضرة، منطقتها الشاطىء الشمايل للفرات، على : شيخلر

بنو الشيطان بن احلارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن : بطن من كندة، من القحطانية، وهم: الشيطان بن احلارث
  .معاوية ابن كندة

ان بن زهري بن كالب ابن ربيعة بن أيب سود بن مالك بن بنو شيط: وهم. بطن من جهينة بن حنظلة، من متيم، من العدنانية: شيطان بن زهري
  .حنظلة وكان منهم بالكوفة

  .فخذ من اجلحادلة إحدى قبائل احلجاز: الشينية

  .فرع من آل اجلمل، من اجلحادر، من قحطان جند: شيوة
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  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: شيوخ

  .قبيلة من بين ضبة، من العدنانية: شييم
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  الصاد باب

  .كانت منازهلم بنواحي قابس من بالد املغرب. بطن من ذباب، من سليم ابن منصور، من العدنانية: صابر

بنو صايب بن فيض ابن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو ابن رميمة بن حدس بن أرش : بطن من خلم، من القحطانية، وهم: صايب بن فيض
  .بن أراش بن جزيلة بن خلم

  .كان منهم رهبان يف دير بصرى.  بطن من العرب:الصادر

  .إير: من جباهلم. بنو الصادر بن مرة بن عوف بن غطفان: بطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية، وهم: الصارد بن مرة

  .فخذ من الزمول، من بين خالد إحدى عشائر سورية: الصاغة

  .خيمة 30يعد . فخذ من بين زيد إحدى قبائل حمافظة حلب: الصاغر

  .تقيم يف جنويب سلمية. فرقة من بين الرعية: الصافية

  . بيتا150ًوتعد . فرقة تعرف بأيب صاحل، من البقارة إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية، تقيم بناحية الكسرة: صاحل

  .ي املوصل، ويقطن قرية اهلجنيصاحل فرع يعرف ببو صاحل، من بو حردان، من قبائل الفرات األوسط، أصلهم من نواح

    

  .من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن. بطن من اخلريشة: الصاحل

  .بطن من الصيداد، من الصديد، من اجلرباء: صاحل

ب، وآل مناع، بطن الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن، ومن آل صاحل يتفرع الطلحات، ومنهم آل راشد، وآل منيف، واألعصا: صاحل
بطن من عبد اهللا احلرب ابن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، من : ومنهم البقلة، وآل محيد، وآل زيدان صاحل

  .العدنانية

  .بطن من عبد اهللا احلرب ابن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، من العدنانية: صاحل

  .كانت منهم رياسة أوالد عبدوس. عبدوس، من أوالد خناش، من االثبج، من هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن من أوالد : صاحل

  .صاحل فرع يعرف ببو صاحل، من ولدة إحدى قبائل منبج، من أقضية حمافظة حلب

  . بيتا35ًوتعد . ريةفرقة تعرف بالصاحل احلمد، من العقيدات إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السو: الصاحل

بنو صاحل بن عبد اهللا بن موسى بن أيب الكرام : صاحل بن عبد اهللا بطن من بين احلسن السبط، من العلويني، من بين هاشم، من العدنانية، وهم
  .بحر احمليط الغريبكانت هلم دولة ببالد غانة، من بالد السودان، من جهة ال. بن موسى اجلون بن عبد اهللا بن حسن املثىن ابن حسن السبط

كانت جماالم بضواحي حلب، وملا ضعف أمر العبيديني . صاحل بن مرداس بطن من بين كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، من العدنانية
 ابن مرداس، مبصر من بعد املائة الرابعة، وانقرض أمر بين محدان من الشام واجلزيرة، تطاولت العرب إىل االستيالء على البالد، فكان لصاحل

  .ه، فاستوىل مسلم بن قريش على حلب473وقومه بين كالب، من حلب إىل عانه، مث انقرضت دولته سنة 

ولد صاحل بن حممد بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن : بطن من بين حممد، من اجلعافرة الذين أقاموا بالديار املصرية، وهم: الصاحليون
  .عبد اهللا ابن جعفر

  . بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية:الصامت
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بنو صاهلة بن كاهل بن احلارث ابن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة : بطن من هذيل بن مدركة، من العدنانية، وهم: صاهلة بن كاهل
  .ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان

 تتألف منها عشرية السكن يف قضاء جبل مسعان يف قرى دميان، رسم الصفا، عني صاوجي عشرية تعرف بيوصاوجي، من النعيم، اليت
  .العزف، أم جرن، مسريية مدينة الغزال، ومغريات

اسم حادث أطلق على جمموع من قبائل مشر، كانت قد تابعت الصديد، ملا حارب اجلرباء، فمن صار يف جهة الصديد، أو تبعه، : الصايح
  .ه الصائح، ومن مال إىل اجلرباء، وتابع رؤساءها عد من اجلرباءوأجاب نداءه، أطلق علي

الصبحي، النبيزان، الطريف، العيادة، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. ويرتل أغلب الصايح يف احلوجية بني ألوية ديايل، وبغداد، وكركوك
  .والتومان

  .ةفخذ من العبادات، من األعبدة، من األسبعة السبعة، من عرت: الصايد

  .بطن من مهدان، بنو الصايد بن شرحيل بن عمرو ابن جشم بن حاشد بن جشم بن خريان ابن نوف بن مهدان: الصابد بن شرحيل

  .كانوا يرتلون بنواحي الزيدية، وآخرون مبصر. مجاعة باليمن: صائم الدهر

  .بطن منهم حكام الكويت احلاليون: صباح

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. ن بين هالل بن عامر، من العدنانيةصباح فخذ من حجيالت، من كرفة، من اثيج، م

  .بطن من الرياحنة، من املطارفة إحدى عشائر البلقاء: الصباح

  .حي من عذرة: صباح

  .بطن من غين بن أعصر، من قيس بن عيالن، من العدنانية: صباح

  .فرقة من الفرجية، من الروالة، من عرتة بسورية: الصباح

بنو صباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عمرية بن سعد : بطن من ضبة، من العدنانية، وهم: بن طريفصباح 
  .بن ضبة أبن أد بن طاخبة

بنو صباح بن لكيز بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن : بطن من عبد القيس، من العدنانية، وهم: صباح بن لكيز
  .معد ابن عدنان

  .بطن من د، من القحطانية: صباح بن د

  .بطن من بين عامر بن مالك ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: صبارة

  .بطن من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: صبارة بن سفيان

  .حي من العرب: صباع

  .رة، مننفس الصليببطن من العنات: الصبح

    

كانت هلم . اللبدة، بين عبد اهللا، وذوي مرزوق: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من بين ميمون، من بين سامل، من حرب باحلجاز: صبح
  .مرتبات من الدولتني العثمانية واملصرية، تعطى هلم كل عام لسالمة طريق احلج

  .رة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزي: الصبح

  .بطن من شيبان، من العدنانية: صبح بن ذهل
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بنو صبح بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر : بطن من ضبة، من العدنانية، وهم: صبح بن ذهل
  .بن نزار بن معد ابن عدنان

  .ةبطن من هذيل، من العدناني: صبح بن كاهل

  .بطن من بين كنانة بن مسلمة، من مذحج، من القحطانية: صبح بن ناشرة

  .وتقيم يف مديرية جرجا بالديار املصرية. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز: الصبحة

  .فرقة من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الصبحة

وإمنا هي من الفضول، من بين الم، أو من طيء، ومنهم من بعدها من قبيلة مل تكن من اخلرصة، كما هو احملفوظ واملنقول، : الصبحة
  .وتقيم مبحافظة اجلزيرة. الغشوم

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. قبيلة من ذباب، من سليم ابن منصور، من العدنانية: صبحة

  . بيت2000يقدر عدد بيوا يف احلوجية واجلزيرة ب. عشرية من الصايح، من مشر اجلربة: الصبحي

الرحيبة، النهية، وادي األبيض، بريين، سبيطة، املشرفة، مقرح هداج، الضبعي، اخللصة، : منازهلا. من عشائر العزازمة ببري السبع: الصبحيون
 بيتاً، 328وتعد . غريبات، طبايعة، عقالن، طواقني، عنايقة، قطافني، عوران، اللوافية، وغرباء: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. وبريج السبع
  .758، ومن اإلناث 836ومن الرجال 

  .بطن من غسان، من األزد، من القحطانية: الصرب

  . خيمة15يعد . فخذ من اجلوابرة إحدى قبائل جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: صربة

  .كانوا يقيمون بالديار املصرية. بطن من حرام بن جذام ابن عدي: صربة

  . بن يربوع بن حنظلة، من متيم، من العدنانيةبطن من كليب: صربة

  .بطن من وادعة، من القحطانية، وهم بنو صربة بن كعب بن أمنار بن ناشج بن وادعة: صربة بن كعب

  .فرقة من احلسن إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: الصبور

، ومن 358 خيمة، ومن الرجال 153وتعد . منازهلا بنواحي جبل طابور. ئرمن قبائل فلسطني الشمالية، تتألف من عدة عشا: الصبيح
  .358النساء 

فخذ من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل : الصبيح
  .حىت منطقة الصمان يف الغرب

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. ك، من زغبة، من بين هالل بن عامرفخذ من سويد، من مال: صبيح

  .فرع من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: الصبيح

  .كانت منازهلم بربقة. بطن من فزارة، من العدنانية: صبيح

  .من العمارات، من عرتةبطن من الصليالت، من العلي، من الدهامشة، : الصبيحا

  .وتقيم يف مديرية الفيوم. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: الصبيحات

العطنة، النمنام، املسيعيد، العظمة، البطمة، : بطن من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن، ويتألف من األفخاذ اآلتية: الصبيحات
  .الصليحيني، الفروان، والعثمان

، 120 بيتاً، ومن الذكور 53وتعد . رقيبات، مساقية، مسران، وغرباء: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. رية من العزازمة ببري السبععش: الصبيحات
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  .106ومن اإلناث 

  .بطن من العقار، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الصبيحات

  .منازهلا مبليح. فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: الصبيحات

  .كان يقطن غور العماد قرب مكة يف ديار بين سليم. بطن من بين سليم: صبيحة

متتد ديارهم على الساحل من رأس عمران، . ويقطنون بالنواحي التسع احملبة. القطيفي، والربميي: شعب يتألف من عدة عشائر منها: الصبيحة
  .د من حيمل السالح فيهم بعشرين ألفاًحىت باب املندب، وهم مشهورون بالغزو، ويقدر عد

  .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية: الصبيحيون

  .فرع من احللسة، من الشرارات: الصبيخات

  .فخذ من األيب حردان بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الصبيخان

  .بطن من اجلمعة، من آل مسيلم، من الصليب: الصبيخان

  .بطن من يربوع بن حنظلة، من العدنانية: صبري

    

  .بنو صحار ابن عك بن عدنان بن عبد اهللا بن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: صحار بن عك

  .بطن ينتسب إىل صحار بن وهب بن قيس بن طريف: صحار بن وهب

كانت هلا مرتبات من الدولتني العثمانية واملصرية، تصل إليها كل عام مع احململني الشامي .  نفس3000تعد . ل احلجازمن قبائ: صحارى
  .واملصري

  .يقيمون باجلزائر. فخذ من عروة، من زغبة، من بين هالل بن عامر: الصحارى

  .فرع من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: الصحاف

  . باهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من: صحب

  .بطن من كلب، من القحطانية: صحب بن ثور

  .قبيلة: صحب بن سعد

  .تقيم يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير منها درب احلج. الصحف عشرية من زبيد، من مسروح، من حرب باحلجاز

  .بطن من قحطان جند: الصحلة

  .ن من األحامدةفرع من الفضلة، م: الصخارنة

  .من قبائل اليمن: صخر

  .تقطن قرية اهلدة بإقليم الطائف. عشرية من قريش غري األشراف، من ثقيف: صخر

: وهم الدعجيون، والعطويون، والصوتيون، مث قال: كانت منازهلم ببالد الكرك من الشام قال احلمداين. بطن جذام، من القحطانية: صخر

  .ام، ومنهم مجاعة مبصروهم أحالف آل فضل من عرب الش

وملا ضايقتها عشائرها، انتقلت إىل البلقاء، . كانت تقطن يف جهة العال باحلجاز، فرتحت إىل بالد الكرك. من عشائر البدو الكبرية: صخر
ه، 1197فضايقتها العدوان، فارحتلت إىل جهات غزة، واحتدت هناك مع عشرية الوحيدات، وبت وإياها جردة الركب املصري سنة 

وقتلوا أمريها موسى باشا املعراوي، فخرج إليهم حسني باشا املكي أمري لواء غزة، فقتل منهم عدداً كبرياً، وب إبلهم، وخيوهلم، فعادوا إىل 
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وكانت عشرية العدوان متضايقة من حلف عباد، فرحبت م، وحالفتهم، وقد انضم حللفهم الغزاوية يف فلسطني، . البلقاء فقراء ضعفاء
الفرحيات يف جبل عجلون، ويف هذا الوقت خرجت قبيلة عرتة من جند، فردها بنو صخر الذين عدوا سوراً للبلقاء، وصار شيخهم يلقب و

  .بسلطان الربية، وقد كان لبين صخر صلة قوية بنابلس

  . بيت5000وباً أرض اليهون وتعد وتقع ديار صخر يف املشرفة، وحيدها شرقاً درب احلج، وغرباً محايدة وعباد، ومشاالً البلقاء، وجن

  .الطوقة، والكعابنة: وينقسم بنو صخر إىل فخذين كبريين

  .تقيم يف جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلب. فرقة من بين زيد: الصخر

  .بطن من عياض، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية كانوا يقيمون بافريقية الشمالية: صخر

  .منقر، من متيم، من العدنانيةقبيلة من بين : صخر

بنو صخر بن احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن : وهم. بطن من اخلزرج، من غسان، من األزد، من القحطانية: صخر بن احلارث
  .عمرو مزيقياء

  .ذات السليم قرب اجلار: من مياهه. بطن: صخر بن ضمرة

بنو صخر بن هالل بن عامر بن صعصعة، بن معاوية : عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر ابن صعصعة، من قيس بن : صخر بن هالل
  .بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو عبد األشهل، وصخرة أمهم عرفوا ا، وهي صخرة بنت طفر: بطن من بين النبيت، من األوس، من القحطانية، وهم: صخرة

وتنقسم إىل ثالثة . تقيم بناحية الغور مبنطقة عجلون. صخور الغور، من عشرييت اخلرشان والغيالني، من بين صخرفرقة تعرف ب: صخور
  .الظهريات، اللبون، واملراونة: أقسام

  .فرقة من التومان: الصخيل

ك بن أدد بن زيد بن عريب بن بنو صداء بن يزيد ابن حرب بن علة بن خالد بن مال: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: صداء بن يزيد
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي إىل ناحية اليمن وأمره أن يقاتل قبيلة صداء هذه، حني . زيد بن كهالن

، يعين قومه، فاردد يا رسول اهللا إنه وافدهم: مروره عليهم يف الطريق، فقدم زياد بن احلارث الصدائي، فسأل عن ذلك البعث، فأخرب، فقال
اجليش، وأنا أتكفل لك بقومي، فردهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه، وقدم الصدائيون أي وفدهم، وهم مخسة عشر رجالً بعد مخة 

  .عشر يوماً، فأسلموا

  .ريقيم بالبدرية، وهي طريق الرب من الشام إىل مصر، وإليه تنسب قلعة صد. بطن من خلم، من القحطانية: صدر

  .ذكره احلمداين، ومل ينسبه يف قبيلة. وهي طريق الرب من الشام إىل مصر. بطن بالصدرية: صدرة

  .أصل الصدعان، الثوابت، دعجة، الطليحة: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من مشر طوقة: الصدعان

    

  .الفارس، اهلوميل، اجلليب، والشهاب: م التاليةوينقسم إىل األقسا. فخذ يعرف بأصل الصدعان، من الصدعان، من مشر طوقة: الصدعان

بنو الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت، حضرت منهم : حي من حضرموت، من القحطانية، وهم: الصدف بن أسلم
  .مجاعة فتح مصر مع عمرو ابن العاص، واختطوا ا

 عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن بنو الصدف بن سهلة ابن: قبيلة من محري، وهم: الصدف بن عمرو
  .قطن بن مهيسع بن محري
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بطن من كندة، من كهالن، من القحطانية، وامسه عمرو بن مالك بن أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور : الصدف بن مالك
  .وهو كندة

  .يقطن بعضهم يف منطقة الكرك. بين عطيةفرقة من عشرية السعيدانية، من العطيات، من : الصدفان

  .آل محيضان، آل عويصي، وآل هزميي: تنقسم إىل األقسام التالية. فرقة من التومان: الصدكة

  .امليامني، اخلماس، الوحدان، الشبسي، والصيداد: فرق عديدة من اجلرباء، أشهرها: الصديد

  .ة إحدى قبائل احلجازعشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهين: الصراصرة

وتعد . الداود، والعلي: وتنقسم إىل فريقني. تقطن يف سول والدوخيلة. يقال إا بطن من العفاشات بالبلقاء. من عشائر الكرك: الصرايرة
  .700 و600، وخيتلف عدد نفوسها بني 190-185بيوا من 

كانوا يقيمون بافريقية . وف، من سليم، بن منصور، من العدنانيةفرع يعرف بأوالد صرة، من بين علي، من حصن، من عالق، من ع: صرة
  .الشمالية

  .بطن أوالد فائد، من مالعب من بين منري، من حكيم، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية: الصرح

  .ن صعب بن دومان بن بكيلبنو صردف بن ذبيان بن مالك اب: بطن من دومان ابن بكيل، مهدان، من القحطانية، وهم: صردف بن ذبيان

  .بطن من الزينة، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: الصرمة

  .فرع من املعاليم، من الصمدة، من عشرية الضفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: الصرمة

  .ف بن سعد بن ذبيانبنو صرمة بن مرة بن عو: بطن من ذبيان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: صرمة بن مرة

  .بنو صرحيان بن سبأ: بطن من سبأ، من القحطانية، وهم: صرحيان

  .كانوا باليمن. بطن من بين مالك بن ذؤال: الصريد

  .كانت منازهلم برقة. الصريرات بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية

  .الصريرات بطن من الصليب

  .تقيم يف قرية حوير شيزر. ئر حمافظة محاةمن لواحق املوايل إحدى عشا: الصريصات

  .عشرية من النهود، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: الصريعني

بنو صريف بن ذؤال بن شبوة بن ثوبان ابن عبس، منهم بنو ذؤال، وفقهاء بين مجعان أهل حمل : بطن من عك، وهم: صريف بن ذؤال
  .األعوص، كانت هلم رياسة العلم باليمن

  .بنو احلارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن متيم: حي من العرب، وهم: صرمي

  .بنو صرمي بن حارثة بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد: بطن من الصرب، من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: صرمي بن حارثة

  .بطن من بين ضبة، من العدنانية: صرمي بن سعد

  .بنو صرمي بن سعيد ابن كعب: اعة، من القحطانية، وهمبطن من قض: صرمي بن سعيد

  .بنو صرمي ابن مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: صرمي بن مالك

  .ةبنو صرمي بن مقاعس بن عمرو بن سعيد بن زيد مناة بن متيم بن أد بن طاخب: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: صرمي بن مقاعس

  .بنو صرمي ابن وائلة بن كعب: بطن، من متيم الرباب، من العدنانية، وهم: صرمي بن وائلة

قسم من املوهة، من علوة، من قبيلة مطري، اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار : الصعابني
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  .العجمان، وبين خالد جنوباً

  . فلسطني الشمالية منازهلا وادي امللحالصعايدة من قبائل

  .فرع من جشم، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: صعب

  .بطن من السكاسك بن أشرس بن ثور بن كندي، بن زيد بن كهالن، من القحطانية: صعب

منعايا، : ن مبحافظة حلب، يف قرىتقيم يف شرقي جبل األحص، جنويب قضاء جبل مسعا. عشرية من الولدة، من األيب شعبان: الصعب
  .حوخة، جرمكية، برج الزعرور، رسم العزال، رسم العيش، قبتني، دار الباقات وسريها

عشرية من أسد ابن خزمية، من العدنانية، تنتسب إىل صعب بن أسد بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار : صعب بن أسد
  .بن معد بن عدنان

    

  .بطن من زهران بن كعب، من القحطانية: انصعب بن دمه

  .بطن من بكيل بن جشم بن خريان، من مهدان، من القحطانية: صعب بن دومان

  .بنو صعب بن سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج: بطن من سعد العشرية، من القحطانية، وهم: صعب بن سعد العشرية

  .بنو صعب ابن عجل بن جليم بن صعب بن علي بن بكر: مبطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وه: صعب بن عجل

  .بنو صعب ابن علي بن بكر بن وائل: بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: صعب بن علي

  .بنو صعب بن مالك ابن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد: صعب بن مالك بطن من مهدان، من القحطانية، وهم

  .بين عمر املقيمني يف العارضفرع من : الصعبة

املهالكة والشطار، واحلشوش، والشتيات، : منازهلم بقرب احلناكية إىل الشرق، وهم. عشرية من وسامة اهلالل، من برية، من مطري: الصعبة
  .ويبلغون عشرة آالف نسمة. والعضيالت واملشاريف، والوطابني، واهلجلة

  .بالد حضرموت، ومن الشمال الربع اخلايلمن قبائل اليمن، حيدها من اجلنوب : الصعر

بطن من وسامة اهلالل من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً وديار : الصعران
  .اليل، واجلحادينذوو حجى، ذوو سعدون، الشتيالت، الشع: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. العجمان، وبين خالد جنوباً

بنو صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن : بطن من هوازن، من العدنانية، وهم: صعصعة بن معاوية
: وتنقسم إىل فرق ثالث. من عشائر الكرك تقطن يف الثنية، ووادي الكرك: قيس بن عيالن ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الصعوب

فرع من قبيلة ذوي حسن اليت متتد :  من الرجال املسلحني الصعوب120 بيتاً، و 45وتعد . اب أو عيال ربيع، عيال تيسري، والشتياناحلط
بطن من اجلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات : ديارها من مشايل الليث، إىل السكة الشامية، جنويب الليث الصعول

إم من بطون قبيلة العمرو بالكرك، هجر جدهم : يقال. عشرية تقيم بقرية أبو اللوقس بناحية السرو مبنطقة عجلون: ينمن عرتة الصغري
قبيلته، ونزح إىل قرية عرمان يف جبل الدروز، وبعد وفاته خرج ابنه مقبل إىل قرية تل شهاب، مث إىل الرمثا، فاملغري، فأربد، فأمقيس، وأخرياً 

قبيلة قرطبة باألندلس : فرقة من عشرية الزيود اليت ترتل يف محامة، ومشايل املدور، والبويضة الصفار: أبو اللوقس الصغرييناستقر يف قرية 
عشرية، من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة : كانت منازهلم على سواحل حبر فارس الصفارين. بطن ينتسب إىل آل اجللندي: الصفار

  .إحدى قبائل احلجاز

كان هلم . بطن ينتسب إىل الصفاق بن حجر بن حبري بن عمرو بن بكر بن أمنار بن قيس بن وقدان بن أخطب ابن أسيد: لصفاق بن حجرا
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  .عدد، ورياسة، وشرف بفارس

  .من قبائل سينا تعرف بالصفاحية اللحيوات: الصفاحية

  . نسمة6000وتعد . ل السماوةمساكنها مقاب. عشرية من بين حجيم إحدى قبائل لواء الديوانية: الصفران

  .عشرية من عوف، من قبيلة مسروح املقيمة يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلج: الصفران

  .بطن من آل حممد، من مشر: صفوق

بطن من : ماد الصفريتقضي الشتاء يف احل. فرقة من الشرافات إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: الصفيان
فخذ من : بطن من خسرج، من عشرية املغرة امللحقة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية الصقر: العليان، من آل مسيلم، من الصليب الصفريات

قيمون بطن من عامر، كانوا ي: عشرية متحضرة، من عابدة، من قحطان عسري الصقر: يقيم بالباب أحد أقضية حمافظة حلب الصقر. بين زيد
من عشائر البدو، ينسبها بعضهم إىل املقداد بن : فرقة من عشرية الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر الصقر: بافريقية الشمالية الصقر

باد يف صقر، شاهني، املقداد، مث انضم إليهم السردية، واملهاودة، وحالفوا عشرية ع: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. األسود الكندي احلضرمي
  .فرقة من األحسنة احلسنة إحدى عشائر حمافظة محص: البلقاء، واهلنادي يف فلسطني، ومنازهلم يف سهول بيسان وغوره الصقرة

بنو صقعب بن مالك ابن جدى : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: من قبائل حضرموت تقيم يف وادي عمد صقعب بن مالك: الصقرة
    الصقاعب : بن أسلم ابن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، وهمبن عبيد بن أدام بن حجور 

  .فرقة من الرماضيني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الصققة

تنقسم  بيت، و1000تعد . عشرية من اجلبل، من العمارات من عرتة: من قبائل زهران بن كعب، من القحطانية الصقور الصكور: الصقل
  .فخذ من آل كثري حبضرموت: الدمهان، املصاعب، اجلالل، العطيفات، الدملة، السويدج، واول صقري: إىل سبعة أفخاذ

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. صقيل بطن من بين هالل بن عامر

  .بطن من اخلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: الصكار

  .فخذ من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: صكر

  .بطن من آل غراب، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: صكر

  .قبيلة من النخع من بين علة، من سعد العشرية، من بين زيد ابن كهالن، من القحطانية: الصالءة

  .ح، من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشماليةفرقة تعرف ببو صال: صالح

  .بطن يقطن احفة بلحج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية: صالح

  .أصلها من غزة. فرقة من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية: الصالحات

 نسمة 80ويعدون .  سنة تقريبا214ًقدم جدهم من جهات غزة، قبل . بطن من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الصالحيني
  .تقريباً

  .من عشائر الروم الكاثوليك حبوران: الصالخدة

  .الصالعبة فرقة من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املنفصلة عنها، وتقع ديارها إىل مشايل القنفذة

  .فرقة من العون جبنويب قضاء العرب: الصاللوة

  . ما بني أا وصبياقسم من قبيلة رجال أملع اليت متتد ديارها: صلب

يطلق اسم الصلبة، أو الصليب على جمموع القبائل اليت ال تعرف أنساا، وهي من أعرق أهل البادية يف البداوة، وإن تشات البدو : الصلبة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  397  

: ق عديدة أشهرهابالشكل واللون والزي، إال أا ختتلف بضعة النسب وحطة قدره هتيم، السبوت، اهلليل، وهذه اموعة من قبائل ذات فر

آل ماجد، آل رويع، العذاذلة، العناتر، آل مجيل، آل بناق، آل سياالن، وآل كبوان، العراقان، آل طرفة السعادات، آل مسيلم، آل . هتيم اخل
  .حازم، آل عيسى، آل موسى، الظبيات، الشيخات، البذاذة، السعد، اخلصيالت، الصبيحات، املاجل الديرات، والصريرات، واهلزمي

وفرق منتشرة يف املناطق الواقعة من أقصى الصلبة، أو الصليب، جنويب جند والقصري، إىل سواحل الكويت، والبحرين، واإلحساء، إىل أرياف 
العراق إىل ضفاف الفرات، والدجلة، إىل جبل سنجار، إىل قرى الشام كتدمر، والسخنة، والقريتني، وقلما تتجاوز هذه القرى مشاالً أو غرباً، 

وال يقرا . وقلما تقرب من احلضر، بل شديدة النفرة والعزلة، تقيم زرافات قليلة، يف أماكن قصية، خمتلفة من احلماد طول السنة شتاء وصيفاً
أحد بضر أو أذى، فال تغزو وال تغزى، وال تزوج إال بعضهم من بعض، ومن أكرب العار عند اإلعراب عامة أن يسطو أحدهم على صلييب، 

  . شيئاًويسلبه

وإذا كان هؤالء الصلبة يف حصانة تامة، ويعيشون يف ذمام اجلميع، فقد أصبحوا يف غىن عن اقتناء اخليل والسالح، وإن استعملوا السالح 
  .فللصيد فقط، وإن اختذوا اإلبل، فعددها عندهم قليل جداً

ي، ينقلون عليها بيوم، إذا أرادوا الرحيل، ويركبوا، فتعدو ومعظم ماشيتهم من الغنم، وقد اشتهروا باقتناء األتن األبيض، السريعة اجلر
  .عدو الظليم

وللصلبة مهارة عجيبة يف الصيد والقنص، وجلد عظيم عليه، حىت أم يكمنون ساعات طواالً يف جفر حيتقروا عند موارد الظماء، حيث ال 
  .ها، وهلذا ترى بعضهم يكتسي جبلود الغزالن، وغريها من حيوانات الربظل يقيهم اهلجري احملرق أيام القيظ، فال يرجعون، حىت ينالوا من

والصلبة أعرف أهل البادية باملراعي واملناهل، وأحذقهم بسلك املفاوز والقفار، حىت أن البدو أنفسهم يتخذوم أدالء يف جوالم وغزوام 
 أكثف الضباب، وأغزر مطر، يرشدون مفرزة عسكرية إىل بئر بعيد البعيدة، فهم ال يتيهون قط، وتراهم يف دجى الليل وحلك الظالم، ويف

  . ساعات على الراجل، دون أي تردد، أو خطأ، فهم ذا خيدمون البدو، وهلذا يعرفون أخبار البادية حىت القاصية منها حق املعرفة7-8

ا بيع األدوية النباتية، يصنعوا ويداوون مرضى األعراب وعيشة الصلبة بسيطة جداً، فهم يرتزقون بتربية الغنم كسائر البدو، ويزيدون عليه
  .ا، وبالكي، ومبا حذقوه من التجارب، فهم أطباء البادية اربون املوثوق م دون منازع

    

ه وينشدونه ويؤنسون مضارب الشيوخ والرؤساء، مبا ينظمون. ويرتزقون أيضاً بالشعر فمنهم شعراء قصاد يتبعون العشائر يف حلهم وترحاهلم
باللهجة البدوية من القصائد واألغاين احلماسية، أو الغرامية، أو مدح الشيوخ والرؤساء، والثناء على كرمهم، وجودهم، أو وصف الغزوات 

  .واألبطال املشهورين

 صدورهم حمل الرضى وعند هؤالء الشعراء خيال واسع، وقرحية فياضة، ومعرفة عميقة بأذواق البدو، وطبائعهم، ووقائعهم، وما حيل يف
واالستحسان، وهلم صوت رخيم، واضح، وقوي مرتفع كما هلم براعة يف الضرب على الرباب، وتوفيق األصوات واملعاين، مع أناا، 

، وزناا، مما جيعل عواطف احلاضرين تترنح طرباًو استحساناً، وخيشى الشيوخ لسان هؤالء الشعراء والقصاد، من أن يهجوهم بني العشائر
  .ويفضحوهم، إذا ما أساءوا إليهم، أو قصروا يف عطائهم

وللزوجة عندهم عالقة، واتصال بزوجها، تسري معه حيثما . وليس فيهم خالعة، وال سوء أخالق، وال ما جيلب األنظار، أو خيل باآلداب
  .سار، وتعينه يف مشتاق حياته

  .من سكان اخليام مبحافظة محص يف زيتا البحرة: الصلبيني

  .اابلة، الدالحبة، داور، عتبة، اخلوالد، القراغول، واملسعود: تنقسم إىل الفرق اآلتية. قبيلة من مشر: صلتةال
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  .بطن من دعجة، من الصدعان، من مشر طوقة: الصلخة

  .فخذ من الفرسات، من اهلشامية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الصلعان

بنو صلى، وامسه عايد بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان، بن عبد اهللا بن : شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهمبطن من : صلى
  .زهران ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا ابن مالك بن نصر، وهو شنوءة

األبو خضري، العكاشات، : م إىل األفخاذ اآلتيةوتنقس.  بيت300تعد . عشرية تعرف بأيب صلييب، من احلديديني مبحافظة محاة: صلييب
تل حالوة، عب اخلزنة، وادي جهنم، : ويقطنون يف القرى اآلتية. الرباغلة، اهلالالت، األبو مريعة، الشهابات، األبو عربيد، السراجيني

  .امللوحل، احلمدانية، سرحة البارودية، اهلماينة، والبويضة

  .اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقةبطن يعرف ببيبت صلييب، من : صلييب

بنو القاضي حممد بن علي اهلمداين الصليحي رئيس حراز، من بالد مهدان، وينتسبون يف : فخذ من مهدان، من القحطانية، وهم: الصليحي
  .وكانوا القائمني بدعوة العبيديني باليمن. بين يام

  .ال شرقي األردنعشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشم: الصليحيون

  .الصليخات فخذ من بين األوس، من قبيلة بلحارث

شيار، وهو منصرف من عند : أغار اهليد الصلعي على دحية الكليب، وقد نزل وادياً من أوديته يقال له. بطن من جذام، من القحطانية: صليع
 صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة يف سرية إىل حسمي، قيصر، حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكأن ذلك سبب بعثة رسول اهللا

  .فأصاب من جذام، وقتل اهلنيد بالفضافض من ديارهم

عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد حىت الصمان، ويف الشتاء : صليفي
  .متتوغل حىت الزلفى، والقصي

  .من أشهر قبائل امة اليمن: صليل

املشعل، النفاال، الصبيحا، القفاال، املهايته، : فخذ من العلي من الدهامشة، من العمارات من عرتة وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية: الصليالت
  .الفرين، املهيثات، العايد، املسامنة

  . ابن مالك بن فهمبطن يتألف من بين زاكية، وثعلبة بن مالك بن عمرو بن: صليمى

  .حي من العرب بالشام: صمادة

كان هلم ملك باألندلس باملرية، أيام ملوك الطوائف، وأول من ملك . بنو صمادح التجييب: بطن من جتيب، من القحطانية، وهم: صمادح
  .ه484 يف سنة وبقيت بأيديهم، إىل أن غلبهم عليها أمري املسلمني يوسف بن تاشفني. ه444منهم معن بن صمادح يف سنة 

إا من أبناء احلسني بن علي بن أيب طالب، ولديها حجة نسب مؤرخة يف ربيع األول : عشرية تقيم بناحية جبل عجلون، يقال: الصمادية
 ه، وقد خرج منها فروع إىل املعظمية بسورية، وصماد جببل الدروز، ودير الشعار، وقباطيا جبوار جنني، وإىل صفد حيث يعرفون945عام 

  .ببيت مراد، وإىل نابلس ولويب بفلسطني، ويقطن بعضهم يف قرييت عنجرة والنعيمة

  .بطن من جذمية، من جرم طيء، من القحطانية: الصمان

  .فرع من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها، من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليث: الصمدان

    

آل عريف، : فيه األفخاذ اآلتية. ل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافهابطن من قبيلة الظفري اليت ترت: الصمدة
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  .اجلوسم، النفيسان، آل املعلم، املسامري، الظرعان، والعسكر

 بن كالب بن عامر بنو الصموت بن عبد اهللا: بطن من بين كالب ابن عامر بن صعصعة، بن قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: الصموت
  .بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

وكانت هلا مرتبات تدفع إليها كل عام من . وتقيم يف املنطقة الواقعة بني ينبع، واملدينة.  نسمة900عشرية من األحامدة تعد : الصميدات
  .ة احململني املصري والشاميالدولتني العثمانية واملصرية، لسالم

  .عشرية من آل جحيا من عبدة، من مشر: الصميل

  .بطن من سعد العشرية، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: صنابح

  .بطن من مراد، من القحطانية: صنابح

ومنازهلا بالعرضة، عددها . ن جندإا فرع من طيء قدمت م: يقال. عشرية من اجلرومية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الصنابرة
  .يقارب الستني نسمة

  .بطن من املنيصري، من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الصناجي

  .فخذ من النجمات، من الترابني: الصناع

إم أقرباء الزوايدة النازلة يف : يلة حرب، ويقالإم من بين سامل إحدى عشائر قب: ويقال. فريق يتبع الطورة إحدى عشائر الشوبك: الصناع
  .بئر السبع

  .بطن من األشعريني، من سعد العشرية، من زيد بن كهالن، من القحطانية: صنامة

  .بطن من املعافر: صنم

  .فرع من آل فاطمة من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: صنيع

  .بطن: صنيم

  .م يف قنا، وجرجا، والقليوبية1883قيم سنة كانت ت. من قبائل مصر: الصهب

كانت مواطنهم . بنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع ابن ذباب: بطن من ذباب، من سليم بن منصور، من العدنانية، وهم: صهب بن جابر
  .غريب قابس، وطرابلس

  .بن مالك ابن النخعبنو صهبان بن سعد : بطن من مذحج، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم: صهبان

اليت متتد منازهلا من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، . قسم من ذوي عون، من علوة، من قبيلة مطري: الصهبة
  .وديار العجمان وبين خالد جنوباً

  .قبيلة عربية مركزها قرب األصنام يف عمالة وهران: صهيب

الفرجان، الشكرة، آل عمار، آل حممد، الوبار بن : فيه العائالت اآلتية. الدواسر املقيمة يف األفالج بنجدبطن من آل زائد، من قبيلة : صهيب
العجالني، آل صبحي، آل محدان، آل بوارس، اهلواملة، الصخابرة، اهلواشلة، اخلفران، الدبابني، الشينية، آل بوعلي، آل ثاقب، املزمان، آل 

  .واسط، وآل مانعقبنان، آل نشري، آل مبارك، آل 

  .خربة القاضي، أم عجوة، أبو زابورة، القملة، وحبيبات ببري السبع: منازهلم. بطن يعرف بأيب صهيبان: صهيبان

بنو صهيبة بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان ابن عمرو بن مالك بن زيد : بطن من زيد ابن كهالن، من القحطانية، وهم: صهيبة بن أمنار
  .بن كهالن
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  .عشرية تقطن يف قرية املخيبة بناحية السرو مبنطقة عجلون: احبةالصو

  .فخذ من السلوط الشماليني إحدى عشائر ازرع، من أقضية حوران، من حمافظات اجلمهورية السورية: الصوابرة

  .فرقة من عيال احلصان إحدى عشائر معان الشامية: الصوابطة

  .فرقة من بين خالد إحدى عشائر سورية: الصواجبة

  .منهم التبابعة. بطن من محري: الصوار بن عبد مشس

  .تنتسب إىل جدها صارم. من عشائر حمافظة العلويني: الصوارمة

  .قسم من النجمات، من الترابني: الصواصني

  .كانوا يقيمون بني الريان، واملدينة. فخذ من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: الصواعد

  .م1883كانت تقطن الشرقية والقليوبية سنة .  العرب يف مصرمن قبائل: الصواحل

  .بطن من الشراب، من الزيود، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الصواحلة

  .بطن من اجلمعان، من الروالة، من مسلم، من عرتة: الصواحلة

  .قبيلة كانت تتبع قضاء حمايل قبل احلرب العاملية األوىل: الصواحلة

نزح جدها إمساعيل بن خلف إىل مسخ، وبعد وفاته هاجر ابنه . عشرية تقطن يف قرييت دير يوسف، وحبكة، من أعمال الكورة: الصواحلة
  .حسني إىل مسا، ومل يطل السكن فيها، بل رحل إىل أم قيس، فكان له أعقاب فيها، يعرفون اليوم بالصواحلة

  .د ديارها من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليثفرع من قبيلة ذوي حسن اليت متت: الصواملة

    

  . خيمة13وتعد . تتألف من عدة عناصر. من قبائل فلسطني الشمالية: الصوانة

 األشعل، املناع، العرجان،: وتتألف من الفرق اآلتية. عشرية من املناعني، من احلجايا تقطن مديرية عيمة التابعة لقضاء الطفيلة: الصواوية

  .الكليبات، القريفان، العمريات، وأبو جفني

عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار : قبيلة متحضرة تقيم على شواطىء دجلة والفرات الصواير: الصواية
  .مطري، والعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، حىت ديار مطري يف الغرب

  .بن وائل، من العدنانيةبطن من بكر : الصوب

بطن من جديلة ابن : بطن صوصان بن حجر: كانت منازهلم بالد الكرك صوت. بطن من بين صخر، من جذام، من القحطانية: الصوبنيون
ل حجر بطن من العرب بالدهم مما يلي بشرى من بالد املغرب، من اجلهة الغربية، فيما بني أه: أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية صورة

: قسم من النجمات، من الترابني صوفة بن مر: كانوا يقطنون الشام الصوفة. والكعوب صوفة بطن من خزاعة، من كهالن، من القحطانية

كانوا خيدمون الكعبة يف اجلاهلية، وجييزون احلاج . بنو الغوث بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر: بطن من مضر، من العدنانية، وهم
اجيزي صوفة، مث انقرضوا عن آخرهم يف اجلاهلية، وورث ذلك صفوان بن سجنة، من بين سعد بن : ضوا م، وكان يقال يف احلجأن يفي

  .زيد مناة بن متيم

فرع من مسعد بن سلطان من الذواودية، من قبائل رياح، من بين : فرقة من بقارة اجلبل باجلزيرة إحدى احملافظات السورية صولة: الصوفيان
بطن يقيم يف جنويب امليادين، : بطن من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية الصوحيات: كانوا يقيمون باجلزائر الصويان. ل بن عامرهال

بطن يقطن يف مقيربة، والفيوش من قرى حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية : من أقضية دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية صويلح



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  401  

بطن من اجلعيثن، : فرع من الدغمان، من الروالة بسورية الصوينع: شرية تتبع السويدان بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون الصويلحةع: الصويلح
من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة صياح قسم منبدي، من قبيلة غامد وهم منتشرون يف أماكن خمتلفة، بني إخوام املتحضرين، 

  .تقيم بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون. فرقة من الغرايبة: ودية رنية وبيشة وتربة، والدواسر الصياحنيويتوغلون إىل أ

تقيم بدوما أحد أقضية حمافظة دمشق، وهي مستقلة، وإن عدها بعضهم من فرق النعيم، وهي مثل .  بيتا80ًتعد حنو . عشرية صغرية: الصياد
تفظة بالتقاليد البدوية، وأكثر أفرادها أصحاب ماشية، وشركاء أهل دمشق يف تربيتها، وإذا اجلمالن يف حصانة، ال يغزوها أحد، وهي حم

السليم، األبو محد، : فيها من الفرق. جنعت تبلغ نفس األماكن اليت تبلغها اجلمالن، والسيما حول قرية العتيبة، يف موضع يدعى اخلرارة
  .اقالبكار، الربيدات، الرملة، احلمادة، والعبد الرز

  .فرع من بين عمرو، من السلوط إحدى قبائل اللجاة حبوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الصياد

  .تقيم على شاطىء حبرية احلولة، وهي من أقرباء صيادة اجلوالن.  نسمة93 خيمة، و20من قبائل فلسطني الشمالية تعد : الصيادة

  . يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت فيها درب احلجعشرية من زبيد، من بين مسروح املقيمني: الصيادة

  .قبيلة تقع مساكنها على طريق املدينة، من العقيمة، إىل اجلابرية أو السوبق: الصيادلة

  .الصيادي فرقة من مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  .من عشائر الروم األرثوذكس حبوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الصياغ

  .فرع من بين عامر املقيمني يف العارض بنجد: الصيافا

  . بيت300وتعد . فرقة من بين خالد يف جبل األحص جببل مسعان أحد أقضية حمافظة حلب: الصيالة

  .فرع من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الصيحة

بن قعني بن احلارث بن ثعلبة ابن دودان بن أسد بن خزمية بن بنو عمرو : بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: الصيداء بن عمرو
  .مدركة ابن إلياس بن مضر

  .آل صاحل، العبالن، آل خويطر، الكطيفان، الدبيان، والشواريج: تنقسم إال األفخاذ اآلتية. فرقة من الصديد، من اجلرباء: الصيداد

  .ريب ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن حجور بن ابن أسلم بن عليان بن زيد بن ع: صرية بن قادم

  .يقطن الشظيف إحدى قرى حلج. بطن من ذي أصبح: الصيعر

    

  .تقيم بني صنعاء ومأرب، ومتتد ديارها إىل شرق جنويب املشقاص.  رجل مقاتل3000تعد . من قبائل اليمن: الصيعر

  .كانت منازهلم بلدة صرخد بالشام. بطن من زبيد: صيفي

  .بطن من طيء بن أدد من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: صيفي

  .بنو الصيق بن عمرو ابن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: الصيق

بطن يعرف ببيت صينخ، من داور، من الصلتة، من مشر : بطن من جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية صينخ: الصيق بن مالك
  .طوقة

  .ن يعرف ببيت صينخ، من الزكيطاتبط: صينخ
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  الضاد باب

  .ضابن قبيلة

عشرية من مرزوق، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقر، ومتتد ديارها حىت الصمان، : الضاعن
  .ويف الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج

  .لتسع احملميةمن قبائل النواحي ا: الضالع

  .تقيم بني احلديدة، وصنعاء. من عشائر اليمن: الضامر

  . بيت200وتعد . ر امليدعاين: منازهلا. الضامن فرقة من عقيدات الغوطة بدوما أحد أقضية حمافظة دمشق

  .فخذ يعرف بأيب ضاين، من العبيدات، يقطن يف قرية يبال بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: ضاين

  .منازله وادي غزة، الشوحيي، الشيخ، محودة، واجلور.  يعرف بأيب ضاهربطن: ضاهر

  .فرع من اجلروات إحدى قبائل الفرات األوسط: الضاهر

  .فرع يعرف ببو ضاهر، من ولد، من بوشعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: ضاهر

بنو ضاهر بن حبشية بن سلول ابن كعب بن عمرو بن ربيعة، : ن القحطانية، وهمبطن من خزاعة، من بين مزيقياء، م: ضاهر بن حبشية
وهو حلي.  

  .قبيلة من معاوية بن كالب ابن قيس بن عيالن، من العدنانية: ضب

  .بنو الضباب بن حجري بن عبد معيص بن عامر بن لؤي ابن غالب: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: الضباب بن حجري

  .بنو الضباب، وامسه سلمة بن ربيعة بن احلارث بن كعب: بطن من بين اجلارث بن كعب، من القحطانية، وهم: بيعةالضباب بن ر

بنو الضباب، وامسه معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : بطن من بين عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: الضباب بن كالب
ومن . ضب، ضبيب، حسل، وحسيل: ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، وهم أربعة أبطنبن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 

يوم حرابيب وحرابيب ثالثة : ومن أيامهم. الريان، وهو واد يف ضرية، من أرض كالب، أعاله لبين الضباب، وأسفله لبين جعفر: أوديتهم
  . كان للضباب على إخوم بين جعفر بن كالبآبار كانت ا وقعة بني الضباب وجعفر بن كالب، ويوم اهلراميث

  .بطن من جشم: ضباث

  .بطن يعرف بأيب ضباع، ويسمى بالزيود نسبة إىل زيد بن علي زين العابدين: ضباع

  .بطن من مثالة، من ثقيف إحدى قبائل الطائف: الضباعني

  .عشرية من الريبالت، من العقيالت، من بين عطية: الضباوي

وكان يبلغ عدد . وتنقسم إىل سبع عمائر كبرية. قبائل العرب البادية يف البطانة يف السودان املصري، تنتسب إىل جهينةمن أشهر : الضباينة
التومات : ومن أماكنها الشهرية. ويف اخلريف ترتح إىل البطانة. وترتل يف الصيف بني حبر ستيت وباسالم.  ألفا50ًنفوسها قبل الثورة املهدية 

  .رية على حبر ستيت، ودوكة يف البطانةعلى االتربا، واجل

بنو ضبة بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهم من مجرات العرب : بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: ضبة بن أد
  .الثالث



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  403  

  .يف اإلسالم إىل العراق جبهة النعمانيةكانت منازهلم يف جوار بين متيم إخوم، بالناحية الشمالية التهامية من جند، مث انتقلوا : منازهلم

  .الفقي، وهو واد يف طرف عارض اليمامة، من قبل مهب الرياح الشمالية: ومن أوديتهم

  .سرقة، سلى، تعشار، املنيب، الشقوق، البكرات، عجالز، وحوايا: ومن مياههم

ود، أغاروا على بين ضبة ببزاخة يف طوائف من العرب من يوم بزاخة لبين ضبة على حمرق الغساين، وأخيه فارس مود: من أيامهم: تارخيهم
إياد، وتغاب، وغريمها، فأدركتهم بتوضبة، فأسر زيد الفوارس حمرقا، وأسر أخاه حنش بن الدلف، مث قتالمها بعد أن هزم من كان معهما، 

  .وقتل معهما عدة

  .لوقعة عندهايوم النسار كان بني بين ضبة، وبين متيم، والنسار جبال، كانت ا: ومنها

  .ويوم قارب، يوم دراة مأسل، ويوم غول، وكلها كانت لبين ضبة على بين كالب

  .ويوم أعيار، وهو أيضاً يوم النقيمة كان لبين ضبة على بين عبس

    

  .ه، فجعلهم فريقني، وقاتلوا العدو13وقدم قوم من بين ضبة على املثىن، وهو يف العراق سنة 

  .ل، فكانوا مع عائشة أم املؤمنني، وقد أبلوا فيها بالًء حسناًوأما بنو ضبة يف وقعة اجلم

  .ومن أيامهم يف عهد هارون الرشيد، يوم الصريف، كان لبين ضبة على بين حنظلة

  .بنو ضبة بن احلرب بن فهر بن مالك: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: ضبة بن احلرب

  .نيةبطن من ربيعة بن نزار، من العدنا: ضبة بن ربيعة

  .بنو ضبة بن عمرو بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل: بطن من هذيل، من العدنانية، وهم: ضبة بن عمرو

  .بطن من قيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية ضبع: ضربة

  .بع بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعةبنو ض: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: ضبع بن وبرة

  .فخذ من بين األوس، من قبيلة بلحارث: الضبعة

  .الضبعة فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .مهورية السوريةفخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر ازرع، من أقضية حوران، من حمافظات اجل: الضبوب

  .الضبيان بطن من العياش، من العياش، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة

  .تقيم يف شرقي اليمن. من قبائل اليمن: ضبيان

  .كانت ديارهم بالدقهلية مبصر. بطن من جذام، من مرة بن أدد بن زيد بن كهالن، من القحطانية: ضبيب

  . آل ماجد، من الصلبة الصليببطن من: الضبيب

  .بطن من غطفان، من العدنانية: الضبيب بن قرط

  .بطن من عرب برية احلجاز، ذكرهم احلمداين يف أحالف آل فضل من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلة: الضبيبات

  .بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية: ضبيس

  .وكانوا حلفاء ذهل بن ثعلبة. عد بن عدنان، مل تكثر بطومبطن من ربيعة بن نزار بن م: ضبيعة بن ربيعة

بنو ضبيعة بن زيد ابن مالك بن عوف ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن : بطن من األوس، من القحطانية، وهم: ضبيعة بن زيد
  .مالك بن األوس
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بنو ضبيعة األغر بن عبد اهللا بن الصموت : العدنانية، وهمبطن من كالب بن عامر، من هوازن، من قيس ابن عيالن، من : ضبيعة بن عبد اهللا
  .بن عبد اهللا بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بكر بن وائلبنو ضبيعة بن عجل بن جليم بن صعب بن علي بن : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: ضبيعة بن عجل

بنو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن : بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: ضبيعة بن قيس
وخبوي كانت وقعة . تنسب إليهم حملة بالبصرة. قاسط ابن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .بين ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، على بين أسد، وبين يربوعل

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: ضبيعي بن عقار

  .بطن من جذام، من القحطانية: ضبينة

  .ولد جعدة بن غين ابن أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن: بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: ضبينة

  .ة، القادمة، ونعاعةبريدة، اجلب، اجلعموس: من مياههم

بطن من قضاعة، من القحطانية، ينتسبون إىل ضجعم بن سعد بن عمرو امللقب بسليح بن حلوان ابن عمران بن احلايف بن : الضجاعمة
كانوا عماالً للروم بالشام، فلما خرجت غسان من مأرب، نزلت الشام، وكانت الضجاعمة يأخذون من كل رجل ديناراً، فأتى . قضاعة

ل جذعاً، وهو رجل من غسان، وطالبه بدينار، فاستمهله، فلم يفعل، فقتله، فثار احلرب بني غسان والضجاعمة، فضربت العرب جذعاً العام
  .خذ من جذع ما أعطاك: مثالً، وقالوا

  .فخذ من حضرموت، من عمر بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد مشس بن وائل بن الغوث، من محري: ضجع

  .ين عامرحي من ب: الضجع

  .قبيلة من العرب: ضجعان

بطن من بين خراش ابن عقبة، من ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من : الضحاك
  .القحطانية

    

أبو عطية وكلب : نهم، ومهاكانت رياستهم مفترقة بني أمريين م. بطون كثرية، من االثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: الضحاك
ابن منيع، وغلب كلب أبا عطية وكلب ابن منيع، وغلب كلب أبا عطية على رياسة قبيلتهما، ألول دولة املوحدين، وبقي جنعهم بالزاب، 

ملدن، فهم على حىت غلب مسعود بن زمام، والزواودة عليهم، وأصاروهم يف مجلتهم، مث عجزوا عن الظعن، ونزلوا بالد الزاب، واختذوا ا ا
  .ذلك حىت القرن الثامن اهلجري

بنو الضحيان، وهو عامر بن سعد بن اخلزرج بن سعد بن تيم اهللا بن النمر : بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهم: الضحيان بن سعد
هذا البطن كانت الرياسة واللواء، وإىل . ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان

  .واحلكومة، واملرباع

  .عشرية من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: الضحيم

  .قبيلة من عاد: ضد

سم إىل وتنق. بالكورة، واجلبل، والبقيعة: عشرية من املطارفة أصلها من احلجاز، ويقطن القسم األعظم منها حول الكرك، ومنازهلا: الضرابعة
  .الضرابعة، الفتينات، القطامية، والقبابعة: أربعة أفخاذ
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  .بطن من بين جحاش، من سعد بن ثعلبة بن ذبيان، من قيس ابن عيالن، من العدنانية: ضرار

  .بطن من جهينة، من القحطانية: ضرام بن مالك

  .فرع من الدغمان، من الروالة، من عرتة بسورية: الضران

  . خيمة15يعد .  مبحافظة حلبفرع من التركي: الضرس

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: الضريبة

  .فخذ من املوسطة، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: الضرييب

م يف مديرية الغربية، بين سويف، 1883، 1882كانت تقطن سنة . تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل العرب يف الديار املصرية: الضعفا
  .يزة، الفيوم، والشرقيةاجل

  .بطن من قحطان بنجد: الضعمة

  .بطن من الرباطاب، من أشهر قبائل العرب، يف السودان على النيل الكبري جنويب املناصري: الضعيفاب

ا حىت الصمان، ويف عشرية من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد دياره: ضعني
  .الشتاء تتوغل حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج

  .تقيم بوادي الدواسر جنويب الرياض. من قبائل جند: الضعيفات

  .بطن من املراغية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الضغيم

  .ةبطن من العفاريت، من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائي: الضفري

  .الظفري: انظر: الضفري

  .بطن من السكاسك، بن أشرس بن ثور بن كندي، من زيد ابن كهالن: ضمام

  .بنو ضمام بن جشم بن حاشد: بطن من القحطانية وهم: ضمام بن جشم

  .بطن يعرف ببو ضمانة، من الزابية، من الغرير: ضمانة

و ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن بن: بطن من كنانة بن خزمية، من العدنانية، وهم: ضمرة بن بكر
  .منهم بنو غفار بن مليل بن ضمرة. مضر بن نزار بن معد بن عدنان

املرود، وهو موضع بني اجلحفة، وودان والبزواء، وهي أرض بيضاء مرتفعة من الساحل، بني اجلار وودان من أشد بالد اهللا : من ديارهم
  .وقطنوا بالد األمشونيني يف مصر. بة بين ضمرة كانوا جيلسون إليها يف الصيف، ويغورون إىل امة يف الشتاء بذات نكيفورك. حراً

  .ثافل األصغر، واألبواء: ثافل األكرب، ولآلخر: النصع باحلجاز، ثافل من جبال امة، وهو جبالن يقال ألحدمها: ومن جباهلم

  .م أول غزواته بعد اثين عشر شهراً من مقدمة املدينة، فوادعته، فرجع رسول اهللا، ومل يلق كيداًوغزاهم النيب صلى اهللا عليه وسل

  .بطن يرجع نسبه إىل عذرة بن زيد اهللا بن رفيدة بن ثور ابن كلب بن وبرة: ضمضم

 وتنقسم إىل سبعة 400سلحة  بيتاً، ومن النفوس امل170وتعد . إم غساسنة، ويعدون من الشراقة: من عشائر الكرك، يقال: الضمور
الكركيني، البنوين، : وتتبع الضمور الفرق اآلتية. البوالدة، السحيمات، عيال وبيع، عيال عودة، اجلراجرة، املبيضني، والعضايلة: أفخاذ

  .والبواليس

  .وتعد هذه العشرية من الدرجة األوىل، من حيث الغىن والثروة، وهي أقرب للسكينة واهلدوء من سواها

ومنازهلم بغور .  سنة تقريبا400ًإم من محري، سكنوا هذه البالد قبل : يقال. ضميدات فرقة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاءال
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  .دامية

  .تقطن معان وضواحيها. من عشائر شرقي األردن: الضمريات

    بطن يسكن النواحي التسع احملمية، جبنويب شبه جزيرة العرب : الضنابر

  .بنو ضنرب بن حواز ابن عقيد بن مردا بن رياح: بطن من مرداس ابن رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم: حرازضنرب بن 

  .بنو ضنة بن احلالف بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية: بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: ضنة بن احلالف

بنو ضنة بن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن : وهم. من قضاعة، من القحطانيةبطن من سعد بن هذمي، : ضنة بن سعد
  .احلايف بن قضاعة

بطن من عذرة، من : بنو ضنة بن العاص ابن عمرو بن مازن بن األزد ضنة بن عبد: ضنة بن العاص بطن من األزد، من القحطانية، وهم
بطن من بين منري، من قيس بن :  عذرة بن أسلم بن احلاف احلايف ابن قضاعة ضنة بن عبد اهللابنو ضنة بن عبد بن كبري ابن: قضاعة، وهم

بطن من الزميل، من سنجارة، من مشر : بنو ضنة بن عبد اهللا بن احلارث بن منري ابن عامر بن صعصعة الضو: عيالن، من العدنانية، وهم
فخذ : عشرية من حبيش من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز الضواحي: كةالطائية الضواحبة قسم من النجمات، من الترابني الضواح

فرع من اجلمالن إحدى : فخذ من احلجاج، من احلديديني إحدى قبائل سورية الضواهرة: من اجلمالن، إحدى قبائل حمافظة محاة الضواحي
 500ويعد . فخاذ، العماوين، املطاحلة، العوامرة، والعوايشةفيه من األ. بطن من احلناجرة: عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق الضواهرة

عشرية من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال : حي معروف ضوحيي: بطن كان يقطن اليمامة ضوطري: نسمة تقريباً ضور بن رزاح
  .آل سويط: منها. الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها

بطن من قبيلة زبيد إحدى : بطن من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية ضري: بن سفيانضياف 
بطن من : تقيم بوادي الدواسر جنوب غريب الرياض ضيفل. من قبائل جند: وتقع ديارها إىل مشايل القنفذة ضيغم. فروع حرب املنفصلة عنها
  بطن من اخلميسات، من بين عطية : ين هالل بن عامر الضيوفيةالضحاك، من اثبج، من ب
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  الطاء باب

وينقسم إىل عدة . بنو طاخبة، وامسه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان: بطن من مضر، من العدنانية، وهم: طاخبة بن إلياس
  .صوفة، وحمارب: ، منهمضبة، الرباب، مزينة، متيم، وبطون صغار إخوة لتميم: أفخاذ، أشهرها

  .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة: الطايب

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن يعرف بأوالد الطابية، من بين مهدي، من القحطانية: الطابية

  .دثان بن عبد اهللا بن األزدتنتسب إىل طاحية بن سود بن ع. قبيلة من األزد، من القحطانية: طاحية بن سود

  .الطارش فخذ من املناصرة، من ااودة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .اجلبات، والشهلة: وتنقسم إىل فخذين.  بيتا50ًتعد . فرقة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: الطارجية

  .بطن من هذيل بن مدركة، من العدنانية: طاعنة

  .ن يسكن احفة بلحج إحدى مقاطعات شبه جزيرة العرب اجلنوبيةبط: طالب

  .أوالد خليل، وأوالد عيد: وينقسمون إىل. فريق من الرشايدة، من املعايطة، إحدى عشائر الكرك: الطالب

  .بطن يعرف بأوالد أيب طالب، كانوا يقيمون بافريقية، ويعادون أوالد أيب الليل أمراء الكعوب: طالب

بنو أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن : بطن من بين عبد املطلب بن هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم: الطالبيون
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر 

يت والشرف من بين أيب طالب، يف علي أمري املؤمنني، وبعده اخوة جعفر، وأكثر نسبهم راجع إىل احلسن ابن نزار بن معد بن عدنان، والب
واحلسني ابين علي ابن أيب طالب، من فاطمة الزهراء، وإىل أخيهما حممد بن احلنفية، وإن كان لعلي غريهم من الولد، إال أن الذين طلبوا 

عشرية من الشرابيني، إحدى قبائل حمافظة : عوا هلم يف اجلهات، إمنا هم الثالثة ال غريهم الطاهاتاحلق يف اخلالفة، وتعصبت هلم الشيعة، د
 بيت وتستقر قرب صفرة على الرد األعلى، حيث هلا أرضون زراعية، وتسرح قطعاا يف مراعي الرميلة، وتل براق، 700تعد . اجلزيرة

  .البوزو، التركاوي، البو مصعة، البو عمر، السهم، اجلرازي، البدرانه، والطوحييون: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. واهلول، وضفاف اجلغجغ

    

  .تقيم يف وادي الواعظات. من قبائل اليمن: طاهر

  .فخذ من بين قاصد، من يافع إحدى قبائل شبه جزية العرب اجلنوبية: طاهر

  .شية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعةبنو طاهر بن حب: بطن من خزاعة، من القحطانية، وهم: طاهر بن حبشية

كانت ال تطاق، فوقعت ا شن، . قبيلة من إياد، من العدنانية: عشرية من السمرة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز طبق: الطبسة
  .فقني يف الشدة، وغريهاوهو شن بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، فانتصفت منها، وأصابت فيها، فضربتا مثالً للمت

  .بطن مرتفع، من الضحاك، من أثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: طبالن

  .الغماس، والرميثة: ومساكنها. من عشائر الفرات، تعرف ببو طبيخ: طبيخ

  .قد خرج إىل منطقة عجلون، وقطن يف قرية البارحة. فخذ من البطوش إحدى عشائر الكرك: الطبيشات

أصلها من عشرية البطوش، من قرية خرتيرة جبوار الكرك، هاجر أجدادها . عشرية بناحية بين جهمة، أو البطون، مبنطقة عجلون: اتالطبيش
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 سنة تقريباً، على أثر نزاع بينهم، وبني أقارم، ونزلوا الصلت، مث رحلوا إىل إربد، ومنها إىل كفر جايز، مث 214علي، وقاسم، وأمحد، قبل 
  .اربد، وأخرياً استقروا يف قرية البارحةرجعوا إىل 

  .فرقة من النعيم، إحدى عشائر سورية: الطبيشات

بطن من األزد، من القحطانية: طثر.  

  .فرقة من العليني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الطحاترة

  . عرتةإا من: فرقة من عيال القرامسة إحدى عشائر معان الشامية، ويقال: الطحاحنة

  .يقيم يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق. بطن من الفخر، من النعيم: الطحان

  .فرقة من الرماضيني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الطرابشة

  .فخذ من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية: الطرابلة

  .من عشائر احلجاز: الطرابيل

  .ن العريف، من الصمدة، من عشرية الظفر اليت تنتقل يف منطقة الدبدبة واحلجرةفرع م: الطراد

  .ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر. عشرية من رمحة، من قبيلة املناصري اليت تقطن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة: الطرارفة

  .لطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من النوفل، من الزبن، من العامر، من الفضل، من ا: الطراق

وتنقسم .  نسمة2000تعد . من عشائر الكرك، أصلها من وادي موسى، قدمت إىل الكرك، يف أواخر القرن الثامن عشر للميالد: الطراونة
  .عيال جربان، عيال جربين، وعيال عودة: إىل ثالثة أفخاذ

سيدنا جعفر، : وأشهر قراها. ن حيث الغىن بني عشائر الكرك، لكثرة مواشيها، واتساع أراضيهاوتعد هذه العشرية يف الدرجة األوىل، م
مؤتة، أم الزباير، ورجم الصخرى، وحيد أراضيها من اجلنوب وادي احلسا، ومن الغرب قرية كثربا، والربارشة، والغوارنة، ومن الشرق 

  .املبيضون، والضمو، والصوايرةاحلماد، واخلط احلديدي، وقسم من احلجايا، ومن الشمال 

  .تقيم يف مديرية أسيوط. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: الطرشان

  .الورود، احلمود، وإخوان حيبة: عشرية من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن، وتنقسم إىل ثالث فرق: الطرشان

  .ترحل إىل أحناء محص، واحملمدات، والسعيد. شقمن عشائر اجلوالن أحد أقضية حمافظة دم: الطرشان

  .من قبائل اليمن: طرف

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من جندل، من حصني، من زغبة، من بين هالل بن عامر: طرف

  .م1883كانت تقطن منطقة أسيوط حوايل سنة . من قبائل العرب يف مصر: الطرفا

  .بطن من بين علي، من حرب: الطرفا

  .فرع من البكر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الطرفة

  .فرع يعرف ببيت طرفة، من داور، من الصلتة، من مشر طوقة: طرفة

  .بيت100يقيم يف احلزول، واجلوف، واحلماد ويعد . بطن من السعد، من الصلبة الصليب: طرفة

بطن من العطور، من بين عمرو، من : الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية، الطرمسانفرع من السهيل، من اجلدادة، من قبيلة : الطرفة
  .حرب

قبيلة من الكعوب اليت كانت مساكنهم ما بني قصر سرت شرقاً، وحدود تونس غرباً، وأخذ بعضهم طريقهم إىل تونس، : طرهونة
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  .واستوطنوا ا

  .وتقيم يف مديرية أسيوط، وبين سويف، واملنوفية. احلجازمن قبائل العرب يف مصر تنتسب إىل عرب : طرهونة

  .قبيلة من جرم بن ربان، من القحطانية: طرود

    

  .كانوا بأرض جند، مث بافريقية من بالد املغرب، وكانوا يظعنون مع سليم، ورياح. بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: طرود

  .500ويقدر عدد بيوته ب. ، من مشر الطائيةفخذ من البعري، من األسلم، من الصائح: الطريف

  .منهم بنو مهدي عرب البلقاء، من بالد الشام. بطن من جذام: طريف

  .ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر. عشرية من رمحة، من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل جنويب آل مرة: طريف

  .احلشر: ومنها. ن، من اجلحادر، من قحطان جندعشرية من آل عاصم، من آل سليما: طريف

  .األميلحان: بطن من مياهه: طريف بن أرقم

بنو طريف بن عامر ابن كالب بن ربيعة بن عامر بن : بطن من عامر ابن كالب، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: طريف بن عامر
  .فة بن قيس ابن عيالنصعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خص

  .بنو طريف بن عمرو ابن قعني ابن احلارث بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن خزمية: بطن من أسد ابن خزمية، وهم: طريف بن عمرو

بنو طريف بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعاء ابن ذهل بن رومان بن جندب بن : بطن من طيء، من القحطانية، وهم: طريف بن عمرو
  . ابن سعد بن فطرة بن طيءخارجة

  .بطن من بين حمارب بن خصفة بن قيس بزعيالن، من العدنانية: طريف بن حمارب

  .كانت رياستهم يف أوالد عريف. بطن من خراش، من حصني بن زغبة، من هالل بن عامر: طريف بن معبد

  .ه جزيرة العرب اجلنوبيةويقطنون الثعلب إحدى قرى حلج من مقاطعات شب. بطن من آل فشاش يف دثينة: طرمي

  .يقطنون يف قرية كثربا. فريق من الربارشة إحدى عشائر الكرك: الطرميات

كانت ديارها اليمامة، وما حوهلا إىل البحرين، وقد . قبيلة من العرب العاربة، تنتسب إىل طسم بن الوذ بن إرم بن سام ابن نوح: طسم
  .انقرضت

خرج جدها طشمان من جبل عجلون، واستوطن . مذهبها بروتستانت وكاثوليك. بيد مبنطقة عجلونعشرية مسيحية بناحية بين ع: الطشامنة
ومن هذه العشرية فرع . قرية عومل يف قضاء بيسان، ومنها نزح أعقابه إىل قرية خرتيرة، مث تفرقوا يف احلصن، وكفر آبيل، والطيبة، ومحد

  .لونيدعى الطشامنة أيضاً، يقيم بناحية الكورة مبنطقة عج

  .بطن من املطريات، من الفايز والغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الطعامسة

  .فرقة من عشرية الشناق اليت تقطن يف قرى مرو، صما، خمربة، وسوم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: الطعامنة

  .وال يعرف عنها شيء. من عشائر قرية بيت راس، بناحية بين جهمة أو البطون: طعان

  .يقيم يف ديار محاة، وسلمية. فخذ من الزمول، من بين خالد: الطعمة

  .بطن يعرف ببو طعمية، من الشهيالت: طعيمة

  .بطن من املطريات، من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخرا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الطفالة

  .نسبوا إىل أمهم طفاوة بنت جرم بن ربان بن قضاعة: يالن، من العدنانية، قال القلقشنديحي من قيس بن ع: الطفاوة بن أعصر
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  .فخذ من البطنني من قبيلة بين سعد اليت متتد ديارها من الطائف، إىل جهة اجلنوب الشرقي: الطفحة

م منهم يف ناحية الكفل، على قناة اجلورجية، ويسكن القسم األعظ. من عشائر لواء احللة تنتمي إىل مشر تقدر نفوسها بألفي نسمة: الطفيل
  .وقناة بين حسن، ويسكن آخرون يف ناحية جدول الغريب، بني السدة، وطويريج، وال يهتمون إال بالزراعة

كانوا يسكنون مبسورة، وبلد . بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: طفيل بن قاسم
  . من مساقط هيالن وشرف مرهبةمذحج

  .وكانوا يقيمون بالكوفة. بطن ينتسب إىل طفيل العرايس، من بين عبد اهللا بن غطفان من سعد بن قيس بن عيالن، من العدنانية: الطفيليون

  .الطقيقات بطن من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً

  .فرقة من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية: الطالحنة

  .بطن من اخلليفة، من الغرير: الطالع

  .آل حميسن، آل سهيل، وآل غبو: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من آل نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: طالع

  . بيتا170ًوتعد . يدات بدير الزور، تقطن يف الشحيل، واحلرجيي بامليادينفرقة تعرف بطالع احلمد، من احلمد إحدى عشائر العق: الطالع

    

أصلها من احلجاز، قدم جدها عيسى هذه البالد، فرتل أوالً يف مزرعة الطيارة التابعة . عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: الطالفحة
ى أعقابه، رحلوا إىل قرية دنة جبوار الناصرة، وبعد أن مكثوا فيها أربعني للحصن مث هاجر منها إىل قرية حوفا، وملا كثرت تعديات البدو عل

  .عاماً تقريباً، عادوا إىل منطقة عجلون، واستوطنوا قرية جحفية، وقد خرج منهم فرع إىل قرية ايدون

  .فرقة من الزففة إحدى عشائر احلديد مبنطقة البلقاء: الطالفيح

أصلها من غور بيسان بفلسطني، قدمت إىل اجلوالن يف غرة القرن التاسع عشر . ة حمافظة دمشقمن قبائل اجلوالن أحد أقضي: الطالوي
  . من اخليل50 من البقر، وبعض املاعز والغنم و500 من اجلوموس و1400 خيمة، ومتلك 400تعد . للميالد

  .فرع من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن: الطلحات

  .م، بنا إحدى قبائل منطقيت الباب منبج، من أقضية حمافظة حلبفخذ من سلو: الطلحان

بنو حممد بن طلحة بن حممد بن موسى بن طلحة أحد العشرة املبشرين باجلنة، : بطن من تيم بن مرة، من قريش، من العدنانية، وهم: طلحة
  .وهو طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة

بنو طلحة بن عبد اهللا بن عبد : بطن من البكريني، بين أيب بكر الصديق، من تيم بن مرة، من قريش، من العدنانية، وهم: عبد اهللاطلحة بن 
كانت منازهلم بالربجني وسفط سكرة، وطحا املدينة باألمشونيني من الديار املصرية، وينقسم إىل ثالثة أفخاذ بنو . الرمحن بن أيب بكر الصديق

  .و قصة، وهم بطون كثرية، وأكثرهم أشتات، ويعرف الفخذ الثالث ببين حممد، من ولد حممد بن أيب بكر الصديقإسحق، بن

  .طلق عشرية متحضرة من عابد، من قحطان عسري

إم من : ويقالبطن من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها، : الطلوح
آل خالد، وآل صاحل الطلوح فخذ من الروقة، من عتيبة : منهم. فرع من مجيل، من هذيل اليمن:  الطلوح50عرتة، ويقدر عدد بيوم ب

  .إحدى قبائل احلجاز

  .بطن من الشمالن، من السلكة السلقة من اجلبل، من العمارات من عرتة: الطلوح

بطن من : كانت تقطن يف خمالف مأرب الطليحة. من قبائل اليمن: ، من مسلم، من عرتة طليةبطن من ولد علي، من الوهب: الطلوح
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بطن من : وتتبعه من األفاذ احلنانيش، احلماميد، العوازم، احلزمان، الدالجنة، املغايبة، احلفاة، األساعدة، والسمرة الطليحة. الروقة، من عتبة
كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما .  زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانيةبطن من بين: الصدعان، من مشر طوقة الطليحيون

بطن من زيد بن : بطن من كنانة الطمثان: بنو الطماح بن منارة ابن إياد الطماع: بطن من إياد، من العدنانية، وهم: يلي الشام الطماح
من قبائل العرب يف مصر، : فخذ من التومان، من مشر الطميالت: لطمياطبطن من كندة، من القحطانية ا: كهالن، من القحطانية الطمح

وتقيم يف اجلهات الواقعة شرقي مديرية الشرقية، ولذلك مسي الوادي املمتد فيه ترغة اإلمساعيلية إىل حبرية التمساح . تنتسب إىل عرب احلجاز
فرقة من عشرية اإلمامية : يف، الفيوم، الدقهلية، والغربية الطنشاتم يف بين سو1883وكانت تقيم أيضاً حوايل سنة . باسم وادي الطميالت

فخذ :  الطننة40، ونفوسها املسلحة 15ويبلغ عدد بيوا . إا من أصل تركي، وهي تتبع املعايطة إحدى عشائر الكرك الكبرية: اليت يقال
 من 130 بيتاً، و60يعد .  الضمور إحدى عشائر الكركقسم من: من اهلمل، من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة طه

قسم رئيسي من قبيلة الشالوة اليت متتد ديارها من شرقي : فرقة من العفارات بناحية املعراض مبنطقة عجلون الطهفة: الرجال املسلحني طه
لشمال إىل ديار ثقيف الطهماز بطن من الطائف، وجبال احلجاز، إىل حدود ديار البقوم، ومن اجلنوب إىل حدود زهران، وغامد، ومن ا

بنو طهمان بن عمرو بن سلمة بن : الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع من مشر الطائية طهمان بن عمرو بطن من كالب، وهم
     خوض : سكن ابن قريط بن عبد اهللا بن أيب بكر بن كالب من مياههم

بنو مالك بن حنظلة، وطهية أمهم عرفوا ا، وهي طهية بنت عبد مشس بن سعد : انية، وهمبطن من بين حنظلة، من متيم، من العدن: طهية
فرقة من : ومن أيامهم مع درين، موضع كانت به وقعة لبين طهية، على تيم الالت الطوابع. الزباء، املاسط: من مياههم. زيد بن مناة بن متيم

  .، من ثقيففرع من مثالة: احلسن إحدى عشائر جبل الدروز الطوال

بطن : فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء طوالة: ال يعرف عن منشئها شيء الطوالبة. عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: الطوالبة
  .املعاقيد، النفقا، املناصري، وآل سلهوب: من أسلم، من مشر، فيه األفخاذ اآلتية

  .م، من عرتةعشرية من ولد علي، من الوهب، من مسل: الطوالعة

 سنة 214خرجت من قرية املزار، من أعمال ناحية الكورة، واستوطنت يف قرية حوفا قبل . عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: الطواها
  .تقريباً

  .فرقة من الشبول بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: الطواهرة

قبائل منطقة البلقاء، ينتسبون إىل عشرية العمرو بالكرك، هاجر جدهم إىل فرقة من عشرية الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى : الطواهية
  .ومنازهلم بعرية، وبرقة. يعدون ماية نسمة تقريباً.  سنة تقريبا264ًالبلقاء، قبل 

  .وترحل إىل أحناء محص، واحملمدات، والسعيد. عشرية صغرية تقيم يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: الطوايف

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية.  من دريد، من اثبج، من بين هالل بن عامربطن: طوبة

  .ويرتل قسم منهم يف األرضني الفلسطينية. عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: الطوحة

  .أصلها من معان ويتبعها فريق الصناع. من عشائر الشوبك: الطورة

  .من قبائل سينا: الطورة

  .يقيم بقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية.  فخذ من الدميم، من األيب كمال أيب مجال:الطوطحة

وأصلها من املوايل أقامت بالغاب يف أوائل القرن .  بيتا82ًتعد . من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور، أحد أقضية حمافظة حلب: الطوقان
  .الثامن عشر للميالد
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  .الغبني، الغفل، واخلضري: ينقسم إىل ثالثة أفخاذ. ن من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبط: الطوقة

  .منازهلا بني عكر وحيفا. من قبائل فلسطني الشمالية: طوقني

  .بطن من بين د، من القحطانية: الطول

  .لسوريةفخذ من الطاهات، من الشرابيني باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية ا: الطوحييني

اجلعيدات، اخلصافني، الزجارية، : حضر، وبدو، فاحلضر فيهم األفخاذ اآلتية: بطن من ثقيف، إحدى قبائل الطائف وينقسم إىل: طويرق
  .الروسان، الغرايني، التراكية، الكلبة، العبدة، الظفريين، واحلمران: وأما بدو طويرق ففيهم األفخاذ اآلتية. والفضل

  .حلالالت، من العبيديني، من اللياثنة بوادي موسىفرقة من ا: الطويسات

هاجر جدها طويس من زيزياء بالبلقاء ونزل بني أعراب الغزاوي ومنازهلم . عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: الطويسات
  .الطويسات أيضاً: هلمويرتل بعضم يف األرضني الفلسطينية، وهلم أقارب حول اللد، يقال . بالقرب من جسر الشيخ حسني

  .فخذ من ارن، من التومان، من مشر: الطويلة

  .منهم رعاة يف منطقيت القصري، والنبك.  بدوية5 خيمة، منها 30يعد . فخذ من نعيم محص: الطويلح

  .بطن من املسعود، من الصلتة، من مشر طوقة: الطويلع

  . وحول النبك، والقصري، ودير عطيةيتجول يف جنويب محص،. بطن من الفخر، من النعيم: الطويلع

تعد القبيلة الثانية يف هذه احملافظة، من حيث املكانة، والنفوذ، وبعد الصيت، . من قبائل اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: طي
  .فور احلرمةوعراقة النسب، ومكانتها تأيت بعد قبيلة مشر، ورؤساء طيء يكادون يعادلون رؤساء مشر يف كرم النبعة، وو

وطيء احلاضرة هي يف الغالب متحدرة من قبيلة طيء القحطانية القدمية، وقد خرج أسالفها من جبلي أجأ وسلمى املعروفني قدمياً باسم 
  .جبلي طيء، مث باسم جبلي مشر، بعد أن استولت عليهما مشر، وأزاحت قبيلة طيء منهما

    

رق خمتلفة املنابت، فبعضها أمثال العساف، واحلريث، وسنبس، وبين فرير، واليسار، من وتتألف قبيلة طيء املوجودة يف اجلزيرة، من ف
أما البقية فإا ليست بالنسب من طيء، وإمنا هم حلفاء، أو مستجريون، أو أعوان رؤساء طيء، وقد غلبتهم التسمية، . الطائيني األقحاح

 على أصوهلا، أو فروعها، يف مناطق أخرى، كالراشد، وحرب، وبين سبعة، وتقادم الزمن عليهم، فأصبحوا من طيء، وهم من عشائر يعثر
فإن أصول هؤالء موجودون يف شبه اجلزيرة العربية، وكاجلوالة املوجودة يف اجلزيرة الفراتية، ومثة فرقة من حرب يف منطقة عرادة إىل الشمال 

 5000ر، وقسم من البقارة بني طيء، ويقدر عدد طيء مع لواحقها ب الشرقي من رأس العني، ويوجد قسم من الغنامة واملعامرة بني اجلبو

  .بيت

ومنازل طيء حول القامشلية جنوباً وشرقاً، وحدهم الشمايل احلدود التركية، أو سكة حديد بغداد، وحدهم اجلنويب ر الرد أحد روافد 
  .ر وقد يبدأ من تل عطيشان، ويفصل بينهم وبني مشراجلغجغ، وحدهم الغريب اجلغجغ نفسه، وحدهم الشرقي سيل ماء امسه رجلة القص

أما أماكن جنعتهم فهي حمصورة بني سكة احلديد املذكورة، وجبل سنجار، وقد يبعدون إىل أراضي الربجية، وعقلة أبو حامضة، وهي عقلة 
  .ماء يف داخل احلدود السورية، خصبة، صاحلة لزراعة احلبوب، والسيما الرز يف اجلغجغ

  .قبيلة عظيمة من كهالن، من القحطانية، تنتسب إىل طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن: دطيء بن أد

بنو جديلة، وهي أمهم، وهم جندب، وحور يعرفون بأمهم، بنو رومان، بنو جدعاء : تتفرع من بين طي بطون وأفخاذ عديدة، منها: بطوم
مصابيح الظالم، بنو علوة، بنو زمنة بن عمرو، بنو الم بن عمرو بن ظريف، بنو اشنع بن : ل هلمبن رومان، الثعالب، بنو قيم الذين يقا
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عمرو، بنو مصاد، بنو حجية، بنو قرواش، ثعل، سالمان، جرول، بنو حبتر، بنو عنني، بنو عتود، بنو فرير، بنو سلسلة، بنو دغش، بنو هذمة 
 سنبس، بنو مشجى، بنو نبهان بن عمرو، بنو نابل، بنو املشر، بنو الصامت، بنو بوالن، بن عناب، بنو مشر الذين ذكرهم امرؤ القيس، بنو

  .وبنو صيفي

كانت منازهلم باليمن، فخرجوا منه على أثر خروج األزد منه على أثر خروج األزد منه، ونزلوا مسرياء، وفيد، يف جوار بين أسد، مث : منازهلم
بالدهم، فاستقروا ما، مث ورثت من بالد أسد بالدهم، فيما وراء الكرخ، من أرض غفر، مث غلبوهم على أجأ وسلمى، ومها جبالن من 

وبعبارة أخرى فقد مألوا . ورثوا منازل متيم بأرض جند فيما بني البصرة، والكوفة، واليمامة، وورثوا غطفان ببطن مما يلي وادي القرى
جلالء عن جنويب فلسطني، فهبطت مصر، ونزلت مديرية البحرية مع بين قرة السهل واجلبل حجازاً وشاماً وعراقاً، مث اضطرت إىل ا

  .اجلذاميني

  .دومة، وسكاكة، والقارة، وظريب، وحمضر، وتيماء: القريات وهي: ومن منازل طيء وبلدام

  .وهو بنجد، والرمان. أديب، وهو جبل أسود يف أعلى ديار طيء، وناحية دار فزارة، دباب، االعريف، أساهيب، الثرى: ومن جباهلم

  .غضور، أراطى، بزاخة، أبرق النعار، قران، مويسل، وتنغة: ومن مياههم

  .من حوادثهم التارخيية أن قبيلة طيء أغارت على إياد بن نزار ابن معد يوم رحى جابر، فظفرت م، وغنمت وسبت: تارخيهم

  . عليهم طيءومنها أن بين عامر أغارت عليهم، فنذرت م طيء، فاقتتلوا، فظهرت

وكان بني طيء وبين أسد حرب باخلص، وهي قريبة من قادسية . ومنها أن قبيليت غين وعبس أغارتا على طيء، كما غزاهم عمرو بن هند
  .وغزاهم أسعد بن الغدير، وابنه كعب، وابن أخته أبو سلمى، وغنموا منهم. الكوفة، مث اصطلحوا، فكانوا حليفني

وسلم علي بن أيب طالب سنة تسع، ومعه ماية ومخسون من األنصار، ليهدم صنم الفلس، وكان بنجد، تعبده وبعث النيب صلى اهللا عليه 
  .طيء، فهدمه، وغنم سبباً ونعماً وشاه

وقدم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفد من طيء فيه زيد اخليل بن مهلهل سنة تسع، وهو سيدهم، فعرض عليهم اإلسالم، فأسلموا، 
ما ذكرين رجل من العرب بفضل، مث جاءين إال رأيته دون ما يقال فيه، إال زيد اخليل، فإنه مل : مهم، وقال عليه الصالة والسالموحسن إسال

  .يبلغ كل ما فيه مسا زيد اخلري

  .وملا ارتدت العرب متسكت طيء باإلسالم

    

ه، فلما نزل علي بالربذة أتته مجاعة من 36يف حوادث سنة وناصرت طيء علي ابن أيب طالب . ه14وحاربت طيء مع املثىن يف العراق سنة 
جزى اهللا كالً خرياً، وفضل : قال. مجاعة من طيء، قد أتتك، منهم من يريد اخلروج معك، ومنهم من يريد التسليم عليك: طيء، فقيل لعلي

جزاكم اهللا خرياً، : قال. شهدناك بكل ما حتب: ه؟ قالواما شهدمتونا ب: اهللا ااهدين على القاعدين أجراً عظيماً، مث دخلوا عليه، فقال علي
  .ه يف وقعة صفني37وحاربوا مع علي بن أيب طالب سنة . فقد أسلمتم طائعني، وقاتلتم املرتدين، ووافيتم بصدقاتكم املسلمني

  .وكانت طيء كالرعايا لبين محدان، يؤدون إليهم األتاوات، وينفرون معهم يف احلروب

طيء تعبد يف اجلاهلية سهيالً، والفلس، وكان أنفاً أمحر يف وسط جبلهم، أسود كأنه متثال إنسان، فكانوا يعبدونه، ويهدون كانت : عبادم
  .إليه، ويعترون عنده عثائرهم، وال يأتيه خائف، إال أمن عنده، وكانت سدنته بوالن

  .عجمان، حىت بالد قطرعشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب ال: طياع

بطن من بين حليجة : أصلهم من عشرية السبخة، ويلحقون باحلديديني طيبة. بطن يعرف بأيب طيب، من السرحان، من األيب حسن: طيب
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  .كانوا أحالفاً مع مذحج. بن أكلب ابن ربيعة بن عفرس

  آل ثابت، أو النوابث آل كدور، : وينقسم إىل. بطن من الفداغة من سنجارة من مشر الطائية: الطيور
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  الظاء باب

  .ظاعنة بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن أد بن مر ابن طاخبة

  .بطن من كلب، وامسه معاذ ابن قيس بن احلارث بن جعفر بن مالك ابن عمارة: ظاعنة

  . نزار، من العدنانيةبطن من عجل، من بين جليم بن صعب، من ربيعة بن: ابو قبيلة الظاعنية: ظاعنة بن مرة

 42، إىل 41-30، وبني درجيت الطول 20-15 و 19-30قسم متحضر، من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض : الظافر

  .فخذ من نابت بن فاضل، من كرفة، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: ظافر

  .ظامل بطن من العدنانية

  .ويقيمون يف بلدة رجال.  املع اليت متتد ديارها ما بني أا وصبياقسم من قبيلة رجال: ظامل

نزلت منهم مجاعة بالصعيد، . بطن من فزارة، من ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس ابن عيالن، من العدنانية: ظامل
  .وأخرى بضواحي القاهرة يف قليوب، وما حوهلا

  .لة تسمى الوركة، غريب اليمامةكانت بالده برم. بطن: ظامل بن منري

تقيم يف قرية ذيبان الواقعة على . من عشائر العقيدات: كانت تقيم على طريق ينبع السلطاين باحلجاز الظاهر. قبيلة تعرف بذوي ظاهر: ظاهر
  .دات مجيعاًآل هفل شيوخ العقي: منها. يسار الفرات، يف امليادين أحد أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية

  .تقيم يف الرقة أحد أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية. فرقة تعرف ببو ظاهر، من الولدة، من األيب شعبان: ظاهر

  .فرع من احلميد، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الظاهر

احملمود، احلميدي، احلامد، اجلعدان، اجلنديل، : فيه األفخاذ اآلتية. ، من زوبع، من مشر الطائيةبطن من احلمام، من احليوات: الظاهر بن محام
  .احملمد، الفارس، احلماد، والعواد

  .فرع من دعد، من هذيل اليمن: الظبان

 آل عفيف، البكري، املرفدي، آل هرهرة،: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من يافع، من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: الظيب
  .املصل، احلضرمي، الفضل، وغريها

  . بيت200وتعد . تقيم يف اجلزيرة. عشرية من الصلبة الصليب: الظبيات

  .من أهم قبائل اليمن: ظبيان

  .من قبائل احلجاز: ظبيان

  . من مهدان، من القحطانيةبطن من م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب ابن دومان بن بكيل،: ظبيان بن ذي الفقار

  .بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: ظبيان بن عباد

  .بنو ظبيان بن غامد بن عبد اهللا بن كعب: بطن من األزد، وهم: ظبيان بن غامد

لك ابن معاوية بن صعب بن بنو ظربان بن أمري بن شاكر بن ربيعة بن ما: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: ظربان بن أمري
  .عشرية من الصمدة، من قبيلة الظفري اليت ترتل طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: دومان بن بكيل الظرعان

  .فرقة من األيب ليل بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الظريفات
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  .ى حلج، من مقاطعات شبه جزيرة العرب اجلنوبيةبطن يقطن مقيربة إحدى قر: ظفر

  .بنو ظفر بن احلارث ابن ثة بن سليم بن منصور: بطن من سليم بن منصور، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: ظفر بن احلارث

  . عمروبنو ظفر، وهو كعب بن اخلزرج األصغر بن: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: ظفر بن اخلزرج

عشرية مل : ذكرهم احلمداين يف عرب برية احلجاز، وعدهم يف أحالف آل مرا من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلة الظفري. بطن: ظفري
ا، بل أو سواه. وتقع منازهلا يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها، وهي ال تتقيد ذه املنطقة. تنسب إىل قبيلة

  .إذا وجدت الربيع يف بادية جند مثالً أخصب وأحسن من بادية العراق، فال تلبث أن تشد إليها الرحال يف ارتياد الكأل واخلصب

وهلذه العشرية عالقة كبرية بلوائي املنتفك والديوانية، وكثرياً ما يقضي أفرادها موسم الصيف يف أرياف اللوائني، فينقلون احلبوب من مكان 
  .آخرإىل 

  .البطون، والصمدة: وتنقسم هذه العشرية إىل قسمني كبريين

  .كانت منازهلم بالقرب من املدينة املنورة. بطن من الم باحلجاز: ظفري

  .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف: الظفريين

  . نسمة ويقيمون ببري السبع بفلسطني2000بطن ينتمي إىل بلى باحلجاز، وهم ليسوا بيياهأ أصالً، وإمنا حلفاء هلم، ويبلغ عددهم : الظالم

رحاحلة، بدور، : وينقسم إىل األقسام اآلتية. ظالم أبو جويعد، ومنازهلم اخلصايب، عرعرة، امللح، كسيفه، جرابة، فاعي، تربية: من أفخاذهم
  . نسمة637، فيها 117معايدة، صرايعة، وغرباء، ويبلغ عدد بيوا 

ويبلغ عدد بيوم . ربيعات، حممديني، قرعان، وغرباء: وينقسمون إىل األقسام اآلتية. ل ظالم أيب جويعدظالم أيب ربيعة، ومنازهلم نفس مناز
  . نسمة1029، وفيها 204

  .غولة، غنايني، أبو قرينات، عيال سليمان، وغرباء: وينقسمون إىل األقسام اآلتية. ظالم أيب قرينات، ومنازهلم نفس منازل ظالم أيب جويعد

  .ة من بين حنظلة، من العدنانيةقبيل: ظليم

  .منها أبو القاسم متام، من شيوخ ابن عساكر. من قبائل العرب: ظنة

  .يقيمون يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض. قسم من السهول بادية العارض: الظهران

  .وريةفخذ من بين عمرو، من السلوط إحدى قبائل اللجاة حبوران من حمافظات اجلمهورية الس: ظهران

  .بطن من املزايدة، من اخلصيالت، من الصليب الصلبة: الظهران

  .بطن من السراونة، من هذيل اليمن: الظهوان

  .عشرية تعرف بأيب الظهري، من آل شريف، من سفيان، من ثقيف: الظهري

  .فرع من خالد يقيم يف اإلحساء: الظهريات

  .منازهلا بالشونة. جلونفرقة من صخور الغور بناحية الغور مبنطقة ع: الظهريات

  .قبيلة كانت تقيم مبكة منها حفاظ، وعلماء، وحمدثون، وقد تكفل لبيان أحواهلم كتاب البدور املنرية يف السادة بين ظرية: ظهرية

 خالل وقد عرفت بالبسالة والشجاعة. ومسكنها الرميثة.  نسمة4000تبلغ نفوسها . أصلها من مشر. من عشائر لواء الديوانية: الظوامل
  .الثورة العراقية

  .يقيمون يف وادي الصفرا باحلجاز. بطن من بين سامل، من حرب: الظواهر
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  .مسوا بذلك ألم كانوا بظواهر احلرم. بنو عدي بن قصي بن كالب: فرقة من قريش، وهم: الظواهر

  .تقطن يف قرية كفر أسد. فرقة من العمرية بناحية الوسيطة مبنطقة عجلون: الظواهرة

  .بطن من عيال عيد من اهللسة إحدى عشائر الكرك: واهرةالظ
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  العين باب

  .فخذ يعرف بأيب عابد، من مجيل، من احلديديني، إحدى عشائر سورية: عابد

  .فرقة من البقارة إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: العابد

  . خيمات6يعد . فرع من التركي إحدى عشائر حمافظة حلب: العابد

  .بطن من راشد، من مخيس ابن عروة بن زغبة، من هالل بن عامر: عابد

  .فرع من السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العابد

  .الفدعان، اخلرصة، السبعة األعبدة، السبعة األقمصة، وولد سليمان: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من عرتة: عابد

اجلريش، البسام، الصقر، الزهري، بنو طلق، بنو وهابة، الفردان، آل عابس، وعربن، وهي : فيه األفخاذ اآلتية. ن عسريبطن من قحطا: عابدة
  .آل محدان، اجلرجان، الفهر، القرعان، اجلرابيع، اجلهاتني، وسفالة: وأما األفخاذ البدوية اليت تتفرع من بطن عابدة، فهي. أفخاذ متحضرة

    

وهي فرع من القوامسة، وقد مسوا . احللفاية جتاه اخلرطوم: ومركزها. هر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبريمن أش: العابد الب
وقامسهم إياها، فاختذ مركزه قري، ولقب بالشيخ، مث نقل . بالعابد آلب نسبة إىل كبريهم عبد اهللا مجاع الذي أسس مملكة سنار مع الفونج

  .فاية، فبقيت إىل الفتح املصريخلفاؤه املشيخة إىل ال حل

  .بنو عابد الالت بن سعد العشرية، بن مالك، وهو مذحج: بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: عابد الالت بن سعد العشرية

  .فخذ من اهليتاوبني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: العابر

  .عشرية متحضرة، من عابدة، من قحطان عسري: عابس

وقد . بنو عاتية بن النمر ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن حلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: النمرعاتية بن 
  .دخلوا يف سليم بن منصور

  .كانت منازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة. بطن من جذمية، من جرم طيء، من القحطانية: العاجلة

وكانت منازهلم . عاد األوىل: بنو عاد بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح، ويقال لعاد هؤالء:  البائدة، وهممن العرب العاربة: عاد بن عوص
  .باألحقاف، وهو الرمل ما بني عمان إىل الشحر، إىل حضرموت، إىل عدن أبني

عاد األخرى، ومسوا عاداً باسم أبيهم : ويقال هلؤالء. عاد بن معاوية بطن من عاد األوىل، وهم بنو بكر بن معاوية بن بكر بن عاد ابن عوص
  .األول، وهؤالء بقوا بعد هالك عاد

  .عاداة قبيلة العادالناب من أشهر عشائر الشايقية إحدى قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري

  .عادية بطن من هذيل بن مدركة من العدنانية

  .بطن من هوازن، من العدنانية: عادية

  .من عبد اهللا، واحلارث، نسبا إىل أمهما، وما يعرفان: يتألف. ن من قيس بن عيالن، من العدنانيةبط: عادية بن صعصعة

  .بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية: عادية بن عامر

كثر، وقد  نسمة على األ2500ويقدر عدد نفوسها ب . تقيم يف ناحية الرميثة، ويرجع أصلها إىل مشر. من عشائر لواء الديوانية: عارض
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  .عرفوا باجلرأة والفروسية

  .بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: عارم بن أيب سلم

  .بطن من آل عمر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت: عاس

  .عاشج بطن يعرف ببوعاشج، من اجلعافرة اجلعفر

  .، من مشر الطائيةبطن من اجلناعرة، يلتحق بزوبع: العاشور

بطن يعرف بأيب العاص بن أمية، من أمية، من : بطن من عمرو بن مازن، من غسان الشام، من األزد، من القحطانية العاص بن أمية: العاص
  .قريش، من العدنانية

كانت هلم عزة، وعلياء، . مرحي من االثبج، من هالل بن عا: كانوا يقطنون العيبا، وهو بلد مزارع العاصم. بطن يعرف بأيب عاصم: عاصم
  .وكان موطنهم بسيط تامست وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية. وعدد، وقوة

عشرية من اهلياب، من : آل طريف، وآل رزق العاصم: وينقسم إىل فخذين. بطن من آل سليمان، من اجلحادر، من قحطان جند: عاصم
  .السرحان

  . مشر اجلربةبطن من اجلزعة، من آل حممد رؤساء: العاصي

  . خيمة40يقيم يف جنويب حلب، ويعد . فرع يعرف بأيب عاصي، من احلديديني: عاصي

تقطن يف قرى تل اصطبل، ريان، رضوانية، . فرقة تعرف بأيب عاصي، من أيب مخيس إحدى عشائر الباب، من أقضية حمافظة حلب: عاصي
  . بيتا50ًوتعد . وأم العمى

  . بيتا80ًلتحق بطي باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية وتعد عشرية تعرف بأيب عاصي، ت: عاصي

  .فرقة مستقرة، تعرف ببو عاصي، من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: عاصي

ي عايل، من بطن يعرف بذو: بنو العاض بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس عايل: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: العاض
آل عبدات، آل : فيها من األفخاذ. عشرية من آل عمر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت: الروقة، من عتيبة إحدى قبائل الطائف عامر

بطن من كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة : كدة، وآل عبد العزيز عامر
  .عيالن، من العدنانيةابن قيس بن 

  .فخذ من تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من العدنانية: عامر

  .بطن من احلارث بن قطيعة ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية: عامر

ية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن بطن من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاو: عامر
  .خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

    

بطن من سعد بن : كانت منازهلم مع قومهم يف بادية الشام وكانت اإلمرة فيهم يف بين عامر بن دراج عامر. بطن من آل ربيعة بالشام: عامر
  .غسان، من األزد، من القحطانيةعمرو بن خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء، من 

قبيلة من بين ضبة، من العدنانية : فخذ من شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، من العدنانية عامر: عامر
بطن من مرة : ار عامربنو عامر األجد: بطن عظيم من بين كلب وهو أخو عامر بن صعصعة ألمه، ويقال هلم: قبيلة من بين عدي عامر: عامر

من قبائل العرب العرب يف : بطن من مهدان، كانوا يقطنون وادي حرض باليمن عامر: بن مالك بن األوس بن حارثة، من القحطانية عامر
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عشرية : رمن قبائل العرب يف اجلزائر تقيم باملرتفعة يف عمالة قسنطينة عام: اجلزائر مركزها بني وهران، وتلمسان، يف عمالة وهران عامر
رحابا، وكفر : إن جدها خرج مع جد الشريدة، من كورة بين محيد بالبلقاء، وهي اآلن متفرقة يف قرى: يقال. بناحية الكورة مبنطقة عجلون

و عشرية تعرف بب: وتعرف ببو عامر عامر. املاء، وتبنة عامر من قبائل الفرات األوسط جتاور دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية
ويقدر عدد نفوسها ب . وتتعاطى تربية اجلاموس والزراعة. يف أماكن متعددة من العراق، فهي منتشرة يف النجف، والرزازة، واليوسفية. عامر

  . نسمة6000

افظة أصلها من آل أيوب باجلبل األعلى من أعمال حلب، فرتح منهم عامر إىل قطنة أحد أقضية حم. تقيم جببل حوران. عشرية درزية: عامر
عشرية : من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية عامر. فرقة من البوخطاب: دمشق، ومنها إىل حينة يف جبل الشيخ العامر

اللويبات ابن جامع، : تعرف بعيال عامر، من الروسان، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم، وفيها من األفخاذ
الفدوقة، عجمان الرحم، العيادين، الصيافا، القوالدة، القدعة، : وفيه من األفخاذ. يقيم يف العارض. رفان واملهيو عامر بطن من قبيلة سبيعاخل

: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية كبرية من الفضل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: وبنو محيد العامر

ويقدر عدد بيوا . بطن من قحطان إحدى عشائر جند اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: العثمان، املسلم، والزبن عامرالشموط، 
مطول، دفدنو، بوصري، منشاة املطوع من كفور باللة، الصفاونة، تنفشار، يبيج فرح، أطسا، : بالدهم.  عامر بطن من بين كالب1500ب

فرقة : بطن من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل العامر: د عرفة من أعمال الفيوم بالديار املصرية عامرباجة خفرا، القلهانة، منشاة أوال
فخذ من بين يوسف إحدى قبائل اجلزيرة، : من الولدة، من األيب شعبان بالرقة، من أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية عامر

بطن من بين يوسى، من زهران إحدى : يقضي الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة السورية عامر. من حمافظات اجلمهورية السورية
  .قبائل عسري الكبرية

بنو عامر بن ثعلبة ابن احلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن : بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: عامر بن ثعلبة
وقام اإلسالم وفيهم على جنادة بن أمية بن عوف بن قلع بن . كان منهم الذين ينسأون الشهور يف اجلاهلية. عد بن عدنانمضر بن نزار بن م

  .جذمية بن فقيم بن علي بن عامر، وكل من صارت إليه هذه املرتبة كان يسمى القلس

  .وا على عمر بن اخلطاب، فتحاكموا إليه يف هذا املاءوقد وفد. صالصل: بطن من عبد القيس، من العدنانية، من مياههم: عامر بن جذمية

  .الغوطة، وهو ماء ملح: من مياههم. بطن: عامر بن جوين

بنو عامر بن احلارث بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد : بطن من عبد القيس، من العدنانية، وهم: عامر بن احلارث
أوجار، املريداء، اجلبيلة، العبقسيني، كنوت، مفرض الفرضة، : انت منازهلم يف البحرين، من قراهمك. القيس، ويسمون بالبصرة بين النخل

ا، الدبرية، وشفار، وهي جزيرة بني أوال وقطر، منها قرى كثرية، وهي من أعمال هجر، والظهران، الصادر، النقية، جنبة، واجلفري، وكلها 
  .قرى بالبحرين

  .فيشان العقري، والظرفاء: كانوا يقيمون باليمامة، من قراهم.  حنيفة، من بكر بن وائل، من العدنانيةبطن من بين: عامر بن حنيفة

    

  .بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهو عامر بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج: عامر بن اخلزرج

  .و عامر بن خطمة، وامسه عبد اهللا بن جشم بن مالك بن األوسبن: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: عامر بن خطمة

بنو عامر بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن : بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: عامر بن ذبيان
  .أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
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  .بنو عامر ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: ن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهمبط: عامر بن ذهل

بنو عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عامر بن ربيعة
  .وصارت فيهم بطون من جبيلة. غضا: من مياههم. عيالنمنصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن 

كانت مواطنهم يف آخر مواطن زغبة من املغرب األوسط، قبلة تلمسان، مما يلي املعقل، وكانت . بطن من هالل ابن عامر: عامر بن زغبة
نوا يغلبون غريهم يف مواطن محزة، والدهوس، مواطنهم من قبل ذلك يف آخرها مما يلي املشرق، وكانوا مع بين يزيد بن زغبة حياً مجيعاً، وكا

. وبين حسن، ملرية أقوام يف املصيف، وهلم على وطن بين يزيد بن زغبة، ضريبة من الزرع، متعارفة بني أهله حىت القرن الثامن اهلجري

  .و محيد بن عامر، وبنو شافع بن عامربنو يعقوب بن عامر، بن: إا كانت هلم أزمان تغلبهم يف ذلك الوطن وكانت فيهم ثالثة بطون: ويقال

وبنو عامر اليوم من أشهر وأعظم القبائل العربية يف بالد اجلزائر، كانوا ينتشرون يف كل نواحي العمالة الوهرانية، مث نزحوا إىل مضارم 
حتالل التركي على امتيازام احلالية، واستوطنوها، وكان هلم القدح املعلى يف جماهدة االسبان مع بين زيان، وحافظوا على مدة اال

وحقوقهم، فلما جاء عصر االحتالل الفرنسي، انضموا عن بكرة أبيهم إىل األمري عبد القادر احلسين، وجاهدوا جهاد األبطال إىل النهاية، مث 
زرافات ووحداناً، حمتمني بالدواشر تركوا أوطام، وهاجروا إىل املغرب األقصى، إال أم مل يلقوا هنالك قبوالً حسناً، فاضطروا إىل الرجوع 

الذين كانوا حياربون إىل جنب فرنسا أثر االحتالل، فاستعادوا مضارم، وقد ضعفوا كثرياً، وذهبت أعاصري السنني بأرضهم، وماهلم، فلم 
  .يبق هلم إال القليل

د مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن بنو عامر الصحيح بن زي: بطن من متيم ابن مر، من العدنانية، وهم: عامر بن زيد مناة
  .مضر بن نزار ابن عدنان

  .بنو عامر بن سعد ابن مالك بن النخع: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: عامر بن سعد

هوازن بن منصور بنو عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن : بطن من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عامر بن صعصعة
وقد وصفهم . منري، ربيعة، هالل، وسوأة: وينقسمون إىل أربعة أفخاذ. األحامس: ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، ويقال هلم

  .أعناق ظباء وأعجاز نساء: دغفل النسابة فقال

هارهم، فرتلوا حوهلم، وكانوا بذلك زماناً، ووقعت أما منازهلم فكانوا كلهم بنجد مث نزلوا ناحية من الطائف، جماورين لعدوان أص: منازهلم
بني عدوان حرب وتشتت أمرهم، فطمعت فيهم بنو عامر، وأخرجتهم من الطائف، ونفوهم عنها، فكانت بنو عامر يتصيفون الطائف 

  .ائفلطيبها ومثارها، ويتشتون بالدهم من أرض جند، لسعتها، وكثرة مراعيها، وإمراء كلئها، وخيتاروا على الط

يوم النسار ماء لبين عامر وذلك أن عامر بن صعصعة، : وقعت حروب عديدة بني بين عامر بن صعصعة، وغريها من القبائل منها: تارخيهم
  .ومن معهم من هوازن، وانتجعوا بالد سعد والرباب، وهم ميتون إليهم برحم

  .الفلج الثاين لبين حنيفة على بين عامريوم الفلج األول، كان لبين عامر بن صعصعة على بين حنيفة، و: ومنها

  .ويوم النشاش، وهو واد كثري احلمض، كانت فيه وقعة بني بين عامر، وبني أهل اليمامة، وكان بعد يوم الفلج

  .ويوم شعب جبلة، كانت فيه الوقعة املشهورة بني بين عامر، ومتيم، وعبس، وذبيان، فزارة، وكان النصر فيه لبين عامر

  . األول، كان بني بين دارم، وبين عامر بن صعصعة، ويوم رحرحان الثاين، كان بني بين متيم، وبني عامرويوم رحرحان

    

ويوم . ويوم ذي جنب لبين متيم على عامر بن صعصعة. ويوم قارة أهوى لعامر بن صعصعة، ويوم مزلق لسعد متيم على عامر بن صعصعة
  .الوتدة لبين متيم على عامر
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  .أخرب من أرض بين عامر: ين د، وبين عامر، يف أرض، يقال هلاووقعت حرب بني ب

وملا فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من تبوك، وأسلمت ثقيف، وبايعت، ضربت إليه وفود العرب يف دين اهللا أفواجاً، يضربون إليه من كل 
 وأربد ابن قيس بن جزر بن خالد بن جعفر، وجبار بن وجه، فوفد عليه صلى اهللا عليه وسلم بنو عامر ابن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل،

ال : سلمى، وكان هؤالء النفر رؤساء القوم وشياطينهم، فقدم عامر بن الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد أن يغدر، فقال
واهللا ألمألا أي املدينة عليك : عليه وسلم وقالأريد إذا قدمنا على الرجل، فإين شاغل عنك وجهه، فأعله، فكلم عامر رسول اهللا صلى اهللا 

ويلك : فلما خرجوا من عند رسول اهللا، قال عامر ألربد. اللهم اكفين عامر بن الطفيل: خيالً ورجاالً، فلما وىل قال عليه الصالة والسالم
قال . امي اهللا ال أخافك بعد اليوم أبداًأين ما كنت أوصيتك به، واهللا ما كان على ظهر األرض رجل، هو أخوف على نفسي عندي منك، و

  .ال تعجل علي، ال أبالك، واهللا ما مهمت بالذي أمرتين به من مرة، إال دخلت بيين وبني الرجل، حىت ما أرى غريك، أفأضربك بالسيف

حابه، حىت قدموا أرض وخرجوا راجعني إىل بالدهم حىت إذا كانوا ببعض الطريق، أصيب عامر بن الطفيل بالطاعون، فمات، مث خرج أص
ال شيء، واهللا لقد دعانا إىل عبادة شيء لوددت أنه عندي اآلن، فأرميه : ما وراءك يا أربد؟ قال: بين عامر، فلما قدموا أتاهم قومهم، فقالوا

  .بنبلي هذه، حىت أقتله، فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومني معه مجل له يبيعه، فقتل

 وكان أمريهم عمرية، فقصدوا إىل البصرة للنهب والعيث، فخرج إليهم حممد بن إمساعيل عامل 588سنة واجتمع بنو عامر بن صعصعة 
  .طغرل مملوك الناصر، فقاتلهم سائر يومه، مث دخلوا يف الليل البصرة، فنهبوها، ورحلوا عنها

ن بن احلارث ابن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث بن بنو عامر بن عبد اهللا بن ذبيا: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: عامر بن عبد اهللا
  .قد هاجت احلرب قدمياً بينهم، وبني بين رقاش. سود بن أسلم بن احلاف احلايف بن قضاعة

بنو عامر بن عبد اهللا بن كالب بن ربيعة بن : بطن من كالب ابن ربيعة بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عامر بن عبد اهللا
  . بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالنعامر

بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن : بطن من كنانة بن خزمية، من العدنانية، وهم: عامر بن عبد مناة
وقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية، عليها خالد بن الوليد، . بن عامربنو مساحق بن األفرم بن جذمية : منهم. نزار بن معد بن عدنان

  .إليهم يوم الفتح

  .بطن من عذرة ابن زيد، من كلب، من القحطانية: عامر بن عذرة

بن بنو عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر : بطن من عقيل ابن كعب، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عامر بن عقيل
قلب : ومن مياههم. كانت منازهلم بنجد. صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن

  .بنجد

  .بنو عامر بن علة ابن جلد بن مذحج: بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: عامر بن علة

  .بطن من مراد، من القحطانية: عامر بن عوبثان

سألت أهل : قال ابن سعيد. بنو عامر بن عوف بن عامر بن عقيل، من قيس بن عيالن، من العدنانية: ن من عقيل، وهمعامر بن عوف بط
امللك فيها لبين عامر بن عوف، وبنو ثعلبة من مجلة : البحرين حني لقيتهم باملدينة النبوية سنة إحدى ومخسني وستمائة عن البحرين، فقالوا

  .رعاياهم

بنو عامر بن عوف بن حرب بن خزمية ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك :  من عوف ابن حرب، من العدنانية، وهمبطن: عامر بن عوف
  .ابن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان
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بنو عامر ابن عوف بن عامر بن عوف بن : همبطن من عوف ابن عامر، من عذرة بن زيد، من كلب، من القحطانية، و: عامر بن عوف
  .بكر ابن عوف بن عذرة بن زيد

بنو عامر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد : بطن من عوف ابن كعب، من كنانة، من العدنانية، وهم: عامر بن عوف
  .مناة ابن كنانة

    

بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر، وعوف أخو : ة، وهمعامر بن عوف بطن من عامر ابن صعصعة، من هوازن، من العدناني
املنتفق يف جنويب البصرة، قد غلبوا على البحرين وغريها، وكانت هذه املواطن لألزد، وبين متيم، وعبد القيس، فورث هؤالء أرضهم فيها، 

  . والستمائة، بين عصفوروملكوا أيضاً أرض اليمامة، وبين كالب، وكان ملوكهم فيها لعهد اخلمسني. وديارهم

بنو عامر بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمنار بن أراش، : بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية، وهم: عامر بن قداد
 من قريش، من بطن: مقلد الذهب عامر بن كندة قبيلة كانت تقطن الرواع عامر بن لؤي: وأمنار هو أبو جبيلة، وكان يقال لعامر هذا

بنو عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس ابن مضر بن نزار بن : العدنانية وهم
نة بنو عامر بن ليث بن ابن بكر بن عبد مناة بن كنا: كانت فيهم كثرة عامر بن ليث بطن من كنانة، من العدنانية، وهم. معد بن عدنان
بنو عامر بن مالك بن جشم بن حاشد عامر : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: تربة عامر بن مالك: من بالدهم. بطن: عامر بن مالك

بنو عامر بن معشر ابن مرثد بن شهاب بن مالك بن معاوية بن : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: بطن عامر بن معشر: بن مسيلمة
ه وهم أصحاب خنل وشاه، وليسوا أصحاب خيل 232هلم ذكر يف حوادث سنة . بطن: جشم بن خريان عامر بن منريدومان بن بكيل بن 

بطن من عامر بن صعصعة، من : وقد دخلوا يف كلب عامر بن هالل. بنو عامر بن د: بطن من بين د، من القحطانية، وهم: عامر بن د
رفاعة، بنو حجري، وبنو عزيز، ومنهم : ن األعمال االمخيمية بالديار املصرية، منهم األفخاذ اآلتيةالعدنانية كانت منهم طائقة بساقية قلتة، م

بنو موسى بن عامر، وجابر بن : منهم. بطجن من مرداس ابن رياح، من هالل بن عامر: طوائف بافريقية من بالد املغرب عامر بن يزيد
: د، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان حىت بالد قطر عامرة بن مالكفخذ من آل حمم: إم من لطيف عامرة: عامر، ويقال

بطن من األعمور، إحدى قبائل حلج، من مقاطعات : بنو عامرة بن مالك بن األوس العامري: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية وهم
قبيلة حجازية تقع مساكنها بطريق الطريف على طريق املدينة من أم : العامريفرع من األسبعة بسورية : شبه جزيرة العرب اجلنوبية العامري
ولد احلارث بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أد بن زيد بن : حي من كهالن، من القحطانية، وهم: هشيم إىل املقرح عاملة بن احلارث

 وديعة ابن قضاعة، وهم حي متسع، خرجوا من اليمن، نسبوا إىل أمهم عاملة بنت مالك بن. يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ
األقيصر، كانوا حيجون إليه، وحيلقون رؤوسهم : وكان هلم صنم يف مشارف الشام يقال له. إىل الشام، وأقاموا يف جبل يعرف جببل عاملة

  .ضا، وآل خلفالتجاغفة، آل غ: عشرية من اخلرصة، من مشر الطائية، تنقسم إىل األفخاذ اآلتية: عنده العامود

  .بنو عاهر بن احلارث ابن موله بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد، وهم العواهر: عاهر بن احلارث بطن من مهدان من القحطانية، وهم

  .قسم من هذيل اليمن: العاهلة

  .بطن من الصليالت، من العلي، من الدهامشة من العمارات من عرتة: العايد

  .دنانية كانت منازهلم بربية احلجازبطن من ربيعة، من الع: عايد

وديارهم من خزمية، إىل حالحل، : بطن من بين سعيد، ذكرهم احلمداين، ومل يبني من أي عرب هم، غري عايد بين سعيد، مث قال: عايد
  .والتويب ووادي القرى
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  .ن عيالن، من العدنانيةقبيلة من صعصعه بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس ب: عايد

بطن من جذام، من القحطانية : فريق يعرف بعيال عايد، من الفقراء الذين هم فرع، من عشرية البالونة بالغور، ومنازهلم مباعني عايد: عايد
من أعمال مصر، شعب من بين النافرة، من بين نفاشة، من جذام، من مرة بن أدد بن زيد بن كهالن، وهم ما بني بلبيس : قال ابن خلدون

إىل عقبة ايلة، إىل الكرك، من ناحية فلسطني عايد بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم بنو سود بن احلجر بن عمران بن 
  .مزيقياء عايد اهللا بن سعد العشرية بطن م كهالن، من القحطانية

    

بنو عايد ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم ابن دوس بن عدثان : بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: عايد بن مالك
بن عبد اهللا بن زهران ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا ابن مالك بن نصر، وهو شنوءة عايذة بن مالك بطن من ضبة، من 

يوم : ياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من أيامهمبنو عائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن إل: العدنانية، وهم
اضم كان لبين عائذة على احلارث بن مزيقياء امللك الغساين، وهو عمرو بن عامر، قتل بين عائذة قتالً ذريعاً عائذة بن هالل بطن من عامر 

 ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن بنو عائذة بن هالل بن عامر بن صعصعة: بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية وهم
بنو عائش بن مالك بن تيم اهللا : بطن من تيم اهللا ابن بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن عائش بن مالك

  .نزلوا حملة بالبصرة، فسميت م. بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  .من تيم الالتبطن : عائشة

  .فخذ من آل شريف، من سفيان، من ثقيف: عائشة

  .إم من ساللة معاوية بن أيب سفيان، وإم نزحوا إىل عسري بعد سقوط الدولة األموية يف الشام: يقال. بطن: عايض

  .ن عدثانبنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك اب: كان منهم ملوك يف اإلسالم، وهم. بطن متسع: عايق بن الشاهد

  .بطن من بين عجل: العباب

  .بطن من العرب: العبابدة

  .ويقيمون يف مديرية الشرقية، وأسوان، وقنا، واسنا. من قبائل العرب يف مصر ينتسبون إىل عرب احلجاز: العبابدة

  .غامن الكنابرة، والبو عشيشالعكل، البو: البومنصور، أبو ناصر ويقال هلم: وفروعها. إا، من أوالد محدان: فرقة، يقال: العبابدة

  .بطن من السعيد، وأحلقهم العزاوي بالغرير: العبابدة

  .ويغلب على الظن أم فرع من العبابسة القاطنني يف قرية احلصن بعجلون. فرقة من األزايدة القرينيني إحدى عشائر البلقاء: العبابسة

  .على النيل الكبريبطن من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان، : العبابسة

  .بطن من اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقة: العبابسة

أصلها من حي العباسية بدمشق، هاجرت أوالً إىل . تقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون. عشرية مسيحية، مذهبها روم أرثوذكس: العبابسة
الدحابرة، والقنادحة، وقسم : ة، وقسم سكن يف شطنا، ويقال هلمالعبابس: قرية عني جنا، ومنها تفرعت، فسكن قسم يف احلصن، ويقال فيها

العبابسة أيضاً، وهؤالء هلم أقارب يف قرية أدر : الشرابشة، وقسم سكن يف الكرك، ويقال هلم: سكن يف الصلت، وعمان، وناعور، ويقال هلم
  .جبوار الكرك، يعرفون بالبقاعني

: بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلون، هاجر من احلجاز إىل الكرك شخصان، يقال هلماعشرية تعرف بالعبابنة واجلرادات، : العبابنة

وبعد مدة ختاصم العبابنة واجلرادات، وأهل الكرك، فرحلوا إىل قرية عبني من . عون، وحممد، فخرج من عون العبابنة، ومن حممد اجلرادات
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الزقريية، واستوطنوا قرية جديتا بناحية : م اآلن، وقد خرج منهم فرع يقال هلمأعمال عجلون، مث نزحوا إىل قرييت سال وبشري، حيث ه
  .الكورة

تقطن قرييت اخلرية، والقصفة، وهي فرع من العبابنة بقربيت سال، وبشري، من أعمال ناحية . عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون: العبابنة
  .بين جهمة

عوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي، حىت عشرية من ذوي عياض، من قبيلة ال: العبابيد
  .ديار مطري يف الغرب

  .حنن العباد: قبائل شىت من بطون العرب، اجتمعوا على النصرانية باحلرية، فأنفوا أن يتسموا بالعبيد، وقالوا: العباد

عشرية، تسمى ذا االسم، وترجع إىل أنساب متعددة، وقد أصبحت ذات شأن يف القرن نقسم إىل أربع عشرة . من عشائر البدو: عباد
  .الثاين عشر، مث ظهرت عشرية العدوان القوية، فكونت عباد حلفاً ضدها، من الصقر، والبشتاتورة، وفالحي الغور

اجلرومية، : وتنقسم إىل فريقني كبريين. أصل واحدتتألف من عدة عشائر، يكاد يكون أغلبها ال جيتمع يف . من عشائر منطقة البلقاء: عباد
  .واجلبورية

  .عباد بطن من بين خلم، من القحطانية، كان منهم ملوك إشبيلية باألندلس

  .بنو جهينة ابن عوف: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: العباد

  .قبيلة من جنيب، من القحطانية: عباد بن ربيعة

    

: يقيم يف فيايف محاة، وسلمية الشرقية، وفيه األفخاذ اآلتية. ن األعبدة العبدة، من األسبعة السبعة، من عبيد، من عرتةفخذ م: العبادات

  .الصايد، اجلنادلة، واجلماميس

  .بطن يعرف ببيت عبادة، من اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقة: عبادة

تقضي الصيف يف املنطقة . ليت تقيم باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من بين حممد، من اجليص إحدى قبائل العرب ا: عبادة
  .التركية، والشتاء يف املنطقة السورية

بنو عبادة بن عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن : بطن من عقيل بن كعب، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبادة بن عقيل
زن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، كانت منازهلم باجلزيرة الفراتية، مما يلي العراق، صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوا

وكان هلم عدد، وكثرة، غلب قريش بن بدران بن مقلد على املوصل، وحلب، يف أواسط املائة اخلامسة للهجرة، فملكها، مث ملكها ابنه سلم 
  .ىل امللك يف عقبه، إىل أن انقرضوا، ورجعوا إىل الباديةبن قريش من بعده، وتسمى شرف الدولة، وتوا

 فارس، وخفاجة 700ه بني عبادة وخفاجة، فالتقى الطرفان بالقرب من الكوفة، وكان عدد عبادة 499واستعرت نريان احلرب يف سنة 
  . فارس300

علي العبديل باالنتماء إىل احلاكم العبادلة بطن من فريق من سكان سلطنة حلج، مسوا ذا االسم غالباً بعد أن استويل فضل بن : العبادل
بطن من اجلريدة، من الشمالن، من األيدة، من : كانت منازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة العبادلة. جذمية، من جرم طيء، من القحطانية
فرقة من السليمات، من : احلجاز العبادلةعشرية من ساللة السبطني احلسن واحلسني تقيم يف عسري، و: الوهب، من مسلم، من عرتة العبادلة

العبادلة، العوسة، واجلعافرة : العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن العبادلة فريق من النعيمات بالكرك، وهم ثالث عشائر
 إحدى القبائل املهمة يف جنران فخذ يعرف بايب عابر، من آل فاطمة، من يام: عشرية من ولد علي، من مسلم، من عرتة عبار: العبادلة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  426  

  .واجلوف

بطن عظيم من بين عبد املطلب بن : فرقة من عشرية الزيود اليت ترتل يف محامة، ومشايل املدور، والبويضة العباس بن عبد املطلب: العباس
 بن مرة بن كعب بن لؤي بن بنو العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب: هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم

بنو عبد : غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان من العباسيني بطنان
و عيسى، بنو عبد الصمد، بنو بن. بنو عبد اهللا، وانقرض: فأما عبد اهللا فمنه األفخاذ اآلتية. ابين العباس بن عبد املطلب: اهللا احلرب، ومعبد

داود، بنو إمساعيل، بنو صاحل صاحب الشام، وبنو صاحل صاحب البصرة، وبنو حممد الكامل جد اخللفاء، أوالد علي الشحاد ابن عبد اهللا بن 
إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بنو داوود، وحممد ابين : وأما معبد فمنه فخذان. العباس، والبيت، والشرف من بين العباس يف عبد اهللا بن العباس

بنو العباس السقاء بن علي بن أيب طالب بن : من بين علي بن أيب طالب، من قريش، من العدنانية، وهم. بطن: بن العباس العباس بن علي
بطن من العلويني باليمن، : بطن من املراغية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن العباىل: عبد املطلب بن هاشم العباكلة

بنو عبد : بطن من بين النبيت من األوس، من األزد، من القحطانية وهم: جدهم إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد القاسم احلسين عبد األشهل
بطن من : كركان بالشام عبد بن أيب ب. بطن: األشهل بن جشم بن احلارث ابن اخلزرج بن النبيت، واألشهل صنم نسبوا إليه عبد أمية

بنو عبد بن أيب بكر عبيد بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن : كالب ابن ربيعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم
  .بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  . بيتا40ًوتعد . الكسرة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةتقيم بقرية بناحية . فرقة من البقارة إحدى قبائل الفرات: عبد اجلادر

  .األشعر طاس، وهو يصب على الصفراء: بطن من كليب، من أوديتهم: عبد اجلبار

  .كان بالساعد باليمن التهامية. بطن: عبد اجلد

  .فرع من الفواعرة بسورية: العبد احلاج

     عبد وادعة : بنو عبد بن احلارث ابن حرب، ويقال هلم: ة، وهمبطن من وادعة، من القحطاني: عبد بن احلارث

: بطن من قصي بن كالب، من العدنانية، وهم: فخذ من العلقاوين، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص عبد الدار بن قصي: العبد احلي

النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة عمرة بن بنو عبد الدار بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
كوثى، وهي : من أمكنتهم. عبدي، وعبادي، وعبدري: إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ويف النسبة إىل عبد الدار ثالثة مذاهب

  .حملة مبكة

  .يةكانت منازهلم بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصر. بطن من زهري، من جذام: عبد الرمحن

  .تقطن يف قرية جنني الصفا. فرقة من الشريدة بناحية الكورة مبنطقة عجلون: عبد الرمحن

بنو عبد : بطن من األوس، من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: عبد الرمحن فريق من املسادين بناحية عبيد مبنطقة عجلون عبد رداج
  .وسرداح بن الظفر بن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن األ

بنو عبد بن : بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: فرع من الصياد إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق عبد بن زيذ: العبد الرزاق
بنو عبد سعد بن جشم بن قيس بن سعد ابن : بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: زيد بن جشم بن حاشد عبد سعد بن جشم

  . بن علي بن بكر بن وائلعجل بن جليم بن صعب

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. بطن من أوالد حناش، من املرتفع، من االثيج، من هالل بن عامر: عبد السالم

  .كانوا يقطنون األحواض. بنو عبد مشس بن سعد بن زيد مناة بن متيم: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: عبد مشس بن سعد
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كانوا متقامسني مع بين . بنو عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب: بطن من قريش، من العدنانية، وهم: عبد مشس بن عبد مناف
يوم مشطة، كان بني بين هاشم، وبني عبد مشس، وهو من : العبالت، وهم بنو أمية األصغر، ومن أيامهم: ومنهم. هاشم رياسة عبد مناف

  .أيام الفجار

  .، من القحطانيةبطن من محري: عبد مشس بن واثل

  .فخذ من احملمد احلسون، من األيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور: العبد الصاحل

  .بطن من عبد اهللا احلرب بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم، من العدنانية: عبد الصمد

  .كانوا يسكنون الطائف، فهلكوا فيمن هلك. حبنو عبد ضخم بن ارم بن سام بن نو: بطن من العرب البائدة، وهم: عبد ضخم بن إرم

  .بطن من عبد مناف، من قريش، من العدنانية، وهم بنو عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف: من قبائل اليمن عبد العزى: عبد بن عباد

 كالب بن مرة بن كعب بنو عبد العزى بن قصي ابن: بطن من بين قصي بن كالب، من قريش، من العدنانية، وهم: عبد العزى بن قصي
  .بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن جزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر

  .بطن من الدرة، من آل حممد رؤساء مشر اجلربة: عبد العزيز

  .بطن من آل عامر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت الكبرية: عبد العزيز

  .راض مبنطقة عجلونفرقة من العتامنة بناحية املع: عبد العزيز

  .بطن من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: عبد بن عليان

  .بنو عبد عمرو ابن عبيد بن مقاع بن عمرو بن كعب ابن سعد بن زيد مناة بن متيم: عبد عمرو بن عبيد بطن من متيم، من العدنانية، وهم

  .احلبيب، الشبيب: وينقسم إىل. ون، من قبيلة القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقةبطن يعرف ببو عبد ع: عبد عون

  .القمعان، والفارس: فريق من الزبن، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن، وهم: العبد القادر

  .فخذ من كالب ابن مرة، من العدنانية: عبد بن قصي

  .كانوا بالدقهلية واملرتاحية مبصر. بطن من زهري، من جذام: القويعبد 

من . قبيلة عظيمة، تنتسب إىل عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: عبد القيس بن أفصى
  .اللبوء، وهو حي عظيم، ومنهم مجاعة مجة من الصحابة، ومن بعدهم: بطوم

كانت مواطنهم بتهامة، مث خرجوا إىل البحرين، وا بشركثري من بكر بن وائل، ومتيم، فلما نزل ا عبد القيس، زامحوهم يف تلك : هممواطن
  .الديار، وقامسوهم يف املواطن

ار، وكلها تقع يف جار، قمادى، جبلة، بيضاء، القليعة، النجوة وتعرف بنجوة بين فياض، رميان، دبرية، دارا، النبطاء، وسو: من قراهم
    البحرين 

اتصلت بنو عبد القيس بإمارة اللخميني، وكانت أكثر عالقام سلمية أكثر منها حربية، فاتصلوا بعمرو ابن هند، وقابوس بن هند، : تارخيهم
  .والنعمان بن املنذر

  .ث بن عمرووملك عليهم عبد اهللا بن احلار. يوم عينني، كان بني بين منقر، وعبد القيس: ومن أيامهم

ه، فقال صلى اهللا عليه وسلم مرحباً بالقوم، غري خزايا، وال الندامى، 9وقدم وفد من عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة 
 به دخلنا يا رسول اهللا إن بيننا وبينك املشركني من مضر، وإنا ال نصل إليك، إال يف أشهر احلرم، حدثنا جبمل من األمر، إن عملنا: فقالوا

شهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام ! اإلميان باهللا، هل تدرون ما اإلميان باهللا: آمركم بأربع، وأاكم عن أربع: قال. اجلنة، وندعو به من وراءنا
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  .نتم واملزفتما انتبذ يف الدباء والنقري واحل: وأاكم عن أربع. الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من املغامن اخلمس

  .ه أهل البحرين، فأما عبد القيس ففاءت، مث مدوا املسلمني11وقد ارتد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة 

  .ه40ه، مث اعتزلوا القتال سنة 36وناصروا علي بن أيب طالب يف حوادث سنة 

  .نوا يف ميسرته مع املهلب بن أيب صفرة عامل ابن الزبري، فكا77، 66، 65وحاربوا يف سنوات 

  . مقاتل، وكان عليهم عبد اهللا بن علوان4000ه 96وكان عدد املقاتلة منهم يف خراسان سنة 

  .اللبا باملشقر: من أصنامهم: عبادم

  . بيتا80ًويعد . يقطن بقرية جديد بقارة بناحية مراط مبحافظة دير الزور. فخذ من البقارة: العبد الكرمي

  . متيم اليت تقيم يف صرمة واخلرشا بنجدفرع من قبيلة: عبد الكرمي

تقيم خارج مكة من جهة اجلنوب، إىل حد البحر . عشرية تعرف بذوي عبد الكرمي، من ساللة السبطني احلسن واحلسني: عبد الكرمي
  .األمحر، إىل ثغر جدة

  .فرقة تتبع عشرييت الفواعري، والقطيشات، من عشائر الصلت: العبدالت

  .بنو عبد الالت بن سعد العشرية بن مالك، وهو مذهج: بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: عشريةعبد الالت بن سعد ال

بطن من بين ربيعة بن عمران بن ضياف بن سفيان، من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من : عبد اهللا
  .القحطانية

  .بل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من األطرش الدرزية املقيمة يف ج: عبد اهللا

  .فرع من بين األوس، من قبيلة بلحارث: العبد اهللا

احلسنات، بنو إبراهيم، بنو عيسى، بنو أمحد، بنو يوسف، بنو : قطنوا الديار املصرية، وفيهم األفخاذ اآلتية. بطن من اجلعافرة: عبد اهللا
عرتة، وفزارة، وبنو عثمان أحد بطون بين : بنو حسني، ويتبع بين عبد اهللا هؤالء من أحالفهمسليمان، بنو حبيب، بنو إدريس، بنو مقبل، و

  .أمية، وبنو خالد، وبنو سلمة، وبنو ضباب، وبنو عسكر، وبنو ندا

  .بطن من حرب باحلجاز: عبد اهللا

  .بطن من خزاعة، من األزد، من كهالن، من القحطانية: عبد اهللا

  . من كهالن، من القحطانيةبطن من خوالن،: عبد اهللا

  .بطن يعرف ببو عبد اهللا، من اخلليفة، من الغرير: عبد اهللا

  . خيمة200ويعد حوايل . فرع من الروالة، من عرتة، يقيم يف حمافظة دمشق: العبد اهللا

رية الشديفات اليت تتبع بطن من السحيمات، من الضمور بالكرك، من عش: بطن من زهران بن كعب، من القحطانية العبد اهللا: عبد اهللا
الزيود الذين يرتلون يف محامة، ومشايل املدور، والبويضة عبد اهللا قسم من الصبح إحدى قبائل احلجاز عبد اهللا بطن من صعصعة بن معاوية 

 بين هالل بن فخذ من الصقر، من زعبة، من: ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن من العدنانية عبد اهللا
بطن من عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور : كان يقيم بافريقية الشمالية عبد اهللا. عامر

  .ويلتحق بزوبع، من مشر الطائية. فخذ من العبد اهللا، من غرتة: بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن العبد اهللا

  . الغنيمات إحدى عشائر البلقاءفرقة من: عبد اهللا

بطن من كالب بن ربيعة : حممد، وماضي عبد اهللا: بطن من بين مرة، من العمور امللحقني باالثبج، من هالل بن عامر من أفخاذهم: عبد اهللا
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فرقة تعرف : عبد اهللابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن، من العدنانية 
    ببو عبد اهللا، من الكيار إحدى عشائر الباب أحد أقضية حمافظة حلب 

فخذ يعرف بأيب عبد اهللا، من احملمد احلسون، من األيب كمال أيب : بطن من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة عبد اهللا: العبد اهللا
بطن من مطري إحدى العشائر : فرقة من املشارفة إحدى عشائر حمافظة محاه عبد اهللا: مجال يقيم يف قضاء أيب كمال بدير الزور العبد اهللا

بطن من آل هذال، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، :  العبد اهللا2500وتقدر بيوا ب . النجدية واليت تتجول يف جند، وتدخل العراق
بنو عبد اهللا : بطن من بكيل من مهدان، من القحطانية، وهم: و قرن عبد اهللا بن أمريمنهم بن. بطن من القحطانية: من عرتة عبد اهللا بن األزد

  .بن أمري بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

 كالب بن ربيعة بنو عبد اهللا بن أيب بكر عبيد بن: بطن من كالب بن ربيعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبد اهللا بن أيب بكر
  .بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن

بنو عبد اهللا بن حاجب بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مالك بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: عبد اهللا بن حاجب
  .معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

: بطن من دارم ابن مالك، من متيم، من العدنانية، وهم: كانوا يقطنون وادي احلورة عبد اهللا بن دارم. بطن من عدوان:  اهللا بن احلصنيعبد

فرع من : مخة، وهي ماء بالصمان عبد اهللا درويش: بنو عبد اهللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، من مياههم
بنو عبد اهللا ابن الدول بن : بطن من بين حنيفة، من العدنانية، وهم:  خيمات عبد اهللا بن الدول10يعد . ى قبائل حمافظة حلبالتركي إحد

بطن من الزبرييني، من بين أسد : ومن قراهم فيها ملحوب، مليحب، مهشمة، والعمارية عبد اهللا بن الزبري. كانت مساكنهم باليمامة. حنيفة
  .بنو بدر، بنو مصلح، وبنو نصارة: كانت منهم طائفة بالديار املصرية، وهم.  قريش، من العدنانيةبن عبد العزى، من

عبد اهللا بن زيد بطن من بين زيد، من عبد اهللا بن دارم بن مالك، من متيم، من العدنانية، وهم الذين كانوا جر، قدموا إىل البصرة، مع عبد 
اخلرار، فاشتراه منهم الوليد بن عبد امللك : بطن من عامر ابن ربيعة، من العدنانية، من مياههم: امرالقيس، فسموا اهلجريني عبد اهللا بن ع

بنو عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف عبد : بطن من بين هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم: عبد اهللا بن العباس
بطن من شنوءة، من : بنو عبد اهللا بن عبد اهللا بن هبل عبد اهللا بن عمر:  كلب، من القحطانية، وهمبطن من بين هبل، من: اهللا بن عبد اهللا

بنو عبد اهللا بن عمر بن كعب بن الغطريف األصغر بن الغطريف األكرب بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب : األزد، من القحطانية، وهم
قوم يعرفون : كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنوءة عبد اهللا عمر سيفبن دمهان بن نصر ابن زهران بن كعب بن احلارث بن 

بطن من سعد بن قيس بن عيالن، من العدنانية كان جدهم : يسكنون النواحي التسع احملمية عبد اهللا بن غطفان. بأهل عبد اهللا عمر سيف
بل : قال. حنن بنو عبد العزى: من أنتم؟ قالوا: قال.  عليه وسلمعبد اهللا بن غطفان، يسمى عبد العزى فحني وفد على رسول اهللا صلى اهللا

  .أنتم بنو عبد اهللا، فسمتهم العرب بين حمولة

  .الوتدات، ومبهل: من جباهلم. وكانوا يقطنون العالية

احلاجر على أربعة أميال ذو حرض، وهو واد عند النقرة، بينه وبني معدن النقرة، مخسة أميال، والنشاش، وهو واد يف جبال : ومن أوديتهم
  .منها غريب الطريق

  .أن احلارث ابن ورقاء قد أغار عليهم: ومن حوادثهم التارخيية

  .بطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: عبد اهللا بن قادم

  .، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام: عبد اهللا بن قيس



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  430  

بنو عبد اهللا بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن : بطن من ربيعة بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبد اهللا بن كعب
بطن من كنانة عذرة، من كلب، من : نانةمعاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن عبد اهللا بن ك

  .القحطانية

  .بنو عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنوءة: عبد اهللا بن مالك بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم

    

  .ه232قاتلوا بنا الكبري سنة . بطن من بين منري: عبد اهللا بن منري

  .بنو عبد اهللا بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة:  وهمبطن من كنانة،: عبد اهللا بن هبل

بنو عبد اهللا بن هالل ابن عامر بن صعصعه بن معاوية : بطن من هالل ابن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبد اهللا بن هالل
  .بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفه بن قيس بن عيالن

 احلسون، من احلسون، من األيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية فخذ من العي: عبد اللوق
  .السورية

  .فخذ من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عرتة القاطنة ببادية العراق: عبد احملسن

وأرسل النيب صلى . إم بنوا هذه الكعبة مضاهاة للكعبة: كانت هلم كعبة جنران، يقال. بطن من بين احلارث بن كعب: عبد املدان بن الديان
  .اهللا عليه وسلم إليهم سنة عشر، خالد بن الوليد، إىل بين عبد املدان، فأسلموا

بنو عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن : بطن من هاشم بن عبد مناف، من العدنانية، وهم: عبد املطلب بن هاشم
 بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن مرة بن كعب

  .عدنان

  .بنو عبد مناة بن أد بن طاة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: عبد مناة بن أد

بنو عبد مناة بنكنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن : من كنانة بن خزمية، من العدنانية، وهمبطن : عبد مناة بن كنانة
  .بنو بكر، بنو مرة، بنو احلارث، وبنو عامر: منهم. معد بن عدنان

  .اهللا بن كنانةبنو عبد مناة بن هبل بن عبد : بطن من كنانة عذرة، من كلب، من القحطانية، وهم: عبد مناة بن هبل

بنو عبد مناف بن قصي بن كالب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب : بطن من قصي بن كالب، من العدنانية، وهم: عبد مناف بن قصي
عبد مشس، هاشم، : من أفخاذه. ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وكان بنو هاشم، وبنو عبد مشس متقامسني رياسة بين عبد مناف، والبقية أحالف هلم، فبنوا املطلب أحالف لبين هاشم، .  ونوفلاملطلب،
  .وبنو نوفل أحالف لبين عبد مشس

 بن بنو عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة: بطن من هالل بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عبد مناف بن هالل
  .معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .عبد م بن شجب قبيلة من قضاعة، من القحطانية، تنتسب إىل عبد م بن شجب بن مرة

  .قبيلة من جبيلة، من كهالن، من القحطانية: عبد م بن مالك

  . العرب اجلنوبيةقبيلة تقيم بني عدن، واملكال بشبه جزيرة: عبد الواحد

  .انظر عبد احلارث: عبد وادعة
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  .فرع من األعبدة، من األسبعة، من عرتة: عبدات

  .فخذ من آل عامر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت الرئيسية: عبدات

  .بطن من قبيلة ثقيف اليت منازهلا بني الطائف وجبال احلجاز: العبدة

  .فرع من مجيل، من هذيل اليمن: العبدة

  . بطن من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث إىل السكة الشامية جنويب الليث:عبدة

الرماح، املواجية، الدوام، الوترة، : يقيمون يف فيايف محاة، وسلمية الشرقية ومن أفخاذهم. العبدة فريق من السبعة األسبعة من عبيد من عزة
  .شرقي احلمراء، ومسن الشجرة، واخلرايج: هلممناز. املسكة، السبايعة، العرفة، والعبادات

يقيم قسم منها يف جند، وآخر يف العراق، وقد نزح . من أشهر قبائل مشر، وأكربها ذكراً، واتصاالً بالقرابة، مع عشائر العراق الكثرية: العبدة
ويقدر عدد بيوت هذه . السلطات السعوديةقسم كبري منها إىل اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، بعد احتالل حائل، من قبل 

ومن . ومتتد منازهلا يف جند من أجا إىل ما وراء لينة. ومتلك آبار لينة، واخلضرا، وزرود، والثعلبية، واألجفر.  بيت3000العشرية ب
  .اليحيا، الربيعية، الدغريات، اجلدي، آل مفضض، وآل فضيل: أفخاذها

  .تقطن قرية رميون، وأصلها من القدس. عجلونعشرية بناحية املعراض مبنطقة : عبدة

  .بطن من بين علي، من حرب: العبدة

  .بطن من بين عمرو، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: العبدة

  .بطن من جذام، من القحطانية: عبدة

  .وتتبع عشرييت العربيات، والدبابسة. فرقة من عشرية احليارات: العبدالت

    

  . بيتا150ًويعد . يقيم يف فيايف دمشق. عرتةبطن من مسلم، من : العبلة

  .كان يقيم باقريقية الشمالية. فخذ يعرف بأوالد سيدي العبديل، من محيد، من عامر، من زغبة، من بين هالل بن عامر: العبديل

  . صاحلكانت رياستهم يف بين. بطن من أوالد حناش، من املرتفع، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: عبدوس

  .بطن من قبيلة املنجحة، تقع مساكنها على سواحل البحر بني الربك والشقيق: العبدية

  .من عشائر بالد العلويني، إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: العبدية

لك بن نصر بن بطن من األزد، من القحطانية، وهم بنو عربة بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن ما: عربة بن زهران
  .األزد

  .بطن من األزد، من القحطانية، وهو عوف بن منهب بن دوس: عربة بن منهب

  .بطن من األزد، من القحطانية: عبس

كانت ديارهم من طارف بباىل منحدر دير اجلميزة يف الرب الشرقي . بطن من خلم، من القحطانية: بطن من مراد، من القحطانية عبس: عبس
 ميالً يف 25حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني، والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر إىل مسافة قبيلة : مبصر عبس

بنو حسن يف الشمال، وبنو أسلم يف الشرق، وبنو وزعات من مغيد يف : وجياورها من القبائل. الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية
  .مطولة، مناصري الغريرة، كفرا، رنف، شغار، خرازة، قطعبة، بطارية، وموانع: يةاجلنوب، وفيها األفخاذ والعشائر اآلت

بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس : وهم. بطن عظيم من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية: عبس بن بغيض
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  .بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وتنسب إىل عبس هؤالء حملة بالكوفة، فيها مسجد، وقد سكنوا بلبيس، وهي مدينة بينها، وبني فسطاط مصر كانت منازهلم بنجد : منازهلم
  .عشرة فراسخ على طريق الشام

: ومن أوديتهم: قطن به مياه، ناظرة، أثال، بينه وبني املاء الذي يرتل إليه الناس إذا خرجوا من البصرة إىل املدينة، ثالثة أميال: ومن جباهلم

  .وتنسب إليهم حرة النار. لرمة أكرب واد بنجد، والسكي واد بالقرب من النباح فيه طلحا

السليع، العاقرة، الثيلة، املمها وكلها جببل قطن، اخلبيت، مدرج، الشرج بنجد من أرض العالية، بقعاء، جفر الشحم ببطن : ومن مياههم
  .ءة، ملطمة، حجرى، ديلم، زنقب، وناظرةالرمة، وبال، املمهى، الغبارة ببطن الرمة، الغمرية، الآل

يوم داحس والغرباء، وهو لعبس على فزارة، وذبيان، وبقيت نار احلرب مستعرة : تعد عبس من القبائل احملاربة، فمن أيامهم العظيمة: تارخيهم
  .مدة مديدة بسبب هذين الفرسني، وقصتهما مشهورة

ويوم جبلة كان بني بين عبس وذبيان أيضاً، ويوم عراعر لعبس على كلب . ذبيان أيضاًويوم اهلباءة، وهو يوم اجلفر لعبس على فزارة و
وذبيان، ويوم السوبان، وهي أرض كان ا حرب بني بين عبس وبين حنظلة، ويوم اقرن لبين عبس على بين متيم، ويوم األثل، واألرطى 

وهم، فمنعت عبس أنفسها، وحرميها، وخابت غارة بين سعد، ويوم الفروق بني عبس وبين سعد بن زيد مناة، قاتل. جلشم على عبس
  .ويوم السليل، اقتتلت فيه عبس وأسد. والفروق عقبة دون هجر إىل جند

  .وأغارت عبس على طيء، فحماهم عنترة حني ازموا، وقاتلوا عبد اهللا بن الصمة وقومه يوم اللوى

يا رسول اهللا قدم علينا قراؤنا، فأخربونا أنه ال إسالم ملن ال هجرة له، ولنا : اوقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد من عبس، فقالو
اتقوا اهللا حيث كنتم، فلن يلتكم من : عليه صلى اهللا عليه وسلم: فقال. أموال، ومواشي، فإن كان ال إسالم ملن ال هجرة له بعناها، وهاجرنا

  .أعمالكم شيئاً

بنو عبس بن رفاعة بن حيي بن احلارث بن ثة بن سليم بن : بن منصور، من العدنانية، وهمبطن من ثة، من سليم : عبس بن رفاعة
  .شهدوا يوم جبلة مع بين عامر. منصور

  .فيها شعوب وأفخاذ. من قبائل اليمن، تنتسب إىل عبس بن مسارة بن غالب بن عبد اهللا بن عك بن عدثان: عبس بن مسارة

  .بنو عبسة ابن كعب بن أمنار بن ناشج بن وادعة: قحطانية، وهمبطن من وادعة، من ال: عبسة بن كعب

بطن من أراش، من : يوم اللهابة كان بني بين كعب والعبشميني عبقر بن أمنار: من أيامها. قبيلة من بين سعد ابن زيد مناة بن متيم: عبشمس
  .ن عمرو بن مالك بن زيد ابن كهالنبنو عبقر بن أمنار بن أراش بن عمرو ابن حليان ب: كهالن، من القحطانية، وهم

  .بطن من رعني، من القحطانية: العبل

    

بنو أمية األصغر، وبنو عبد : بطن من بين أمية الصغرى، من قريش، من العدنانية نسبوا إىل أمهم عبلة إحدى نساء بين متيم، وهم: العبالت
  .أمية، وبنو نوفل أوالد عبد مشس

  .لصديد، من اجلرباءبطن من الصيداد، من ا: العبالن

  .بطن يعرف ببو عبود، من السفافحة، من الغرير: عبود

  .ينتسبون إل عرب احلجاز، ويقيمون يف مديرية أسوان. من عشائر مصر: العبوديون

  .عشرية من قبيلة حويطات النهمة، اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: العبيات
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اصل، من بريه من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار قسم من و: العبيات
  .العجمان، وبين خالد جنوباً

  .عشرية من املزامحة، من الروقة، من قبيلة عتيبة: العبيات

  .بطن يقيم يف اللجاة، حبوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: العبية

  .قبيلة عربية مركزها حول بالد اجلرجرة الرببرية يف عمالة اجلزائر: يدعب

عبيد عشرية درزية جببل حوران، تنتشر يف عالية بلبنان، واألشرفية، وغوطة الشام، وقد نزح علي مع أوالده حسني وإمساعيل من عالية سنة 
  .م إىل السويداء، وقطنوا فيها1870

  . خيمات10وتعد . منازهلا بني عرب املدابح وعرب الزبيدات يف أعايل مستعمرات حربجمن قبائل فلسطني الشمالية : عبيد

  . بيتا40ًتعد . من أصل تركي، والتابعة للمعايطة إحدى عشائر الكرك الكبرية: فرقة من عشرية اإلمامية اليت يقال عنها: العبيد

  .تقطن طرابلس الغرب.  العدنانيةعشرية من الرباغيث، من أيب الليل، من سليم بن منصور، من: العبيد

  .فرقة من البقارة إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: العبيد

  .كانوا يقطنون الشام. بطن من خزاعة، من األزد، من كهالن، من القحطانية: قبيلة من متيم، من العدنانية عبيد: عبيد

صعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، فخذ من ربيعة بن كالب ابن عامر بن صع: عبيد
  .من العدنانية

  .كانت مساكنهم بالدقهلية واملرتاحية من الديار املصرية. بطن من زهري، من جذام، من القحطانية: عبيد

  .املسيكة، املواعفة، والدوام: من أفخاذها. عشرية من السبعة من عبيد، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: العبيد

  .فرع من السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العبيد

  .كانت مساكنهم بالغربية، من الديار املصرية. بطن من سنبس: عبيد

  .عشرية من آل شريف، من سفيان، من ثقيف: عبيد

بطن من بين : عبيد، وهو أبو بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العبيدبطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو : عبيد
د عبيد بطن من عرتة أكرب القبائل العربية يف هذا العصر، اليت متتد منازهلا من جند إىل احلجاز، .عدي بن جناب، من قضاعة، من القحطانية

الفدعان، ولد سليمان، السبعة األسبعة، : وينقسم إىل أربعة أفخاذ. فوادي السرحان، فاحلماد، فبادية الشام، حىت محص، ومحاة، وحلب
  .ويقيم يف حمافظة محص.  خيمة، كلها بدوية12يعد . فرع انشق عن احلناحنة، وانضم إىل الفواغرة: والسلقا السلقة العبيد

وتلتحق ا العائالت . رجات يف وادي موسىفرقة من الكراشيني إحدى عشائر معان احلجازية، من أعقاب شقيق فرج جد عشرية الف: العبيد
  .العواد،العودة اهللا، خلف العباد: اآلتية

  .بطن من آل موعد، من احلرير، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: عبيد

 الشغور أحد فرع من النعيم إحدى عشائر سورية يقطنون يف اجلنوب الغريب من سلمية أحد أقضية محاة، ويف سهل الغاب جبسر: العبيد
  .أقضية حلب

وهم من أشراف . بنو العبيد بن األبرص بن عمرو بن أشجع ابن سليم: بطن من سليم، من قضاعة، من القحطانية، وهم: العبيد بن األبرص
  .العرب، وكان هلم ملك يتوارثونه باحلصني، يف برية سنجار، من اجلزيرة الفراتية

  .ويقيمون يف قرية حلي على البحر األمحر، ويف أطرافها. ء سودان، كانوا أرقاء، مث حرروافخذ من أهل حلي، وأصل هؤال: عبيد األمري
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: ومن أوديتهم. الوجلة، وحجر، وهي مدينة اليمامة: من قراهم. كانت منازهلم باليمامة. بطن من بين حنيفة، من العدنانية: عبيد بن ثعلبة

  .اجلبيل باليمامة: ومن مياههم. صوت كنب، واأليسن

    

بنو عقيل بن عبيد احلجز وهم بنو حجاز : بطن من بين محيد، من بين عامر بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم: عبيد احلجز
  .منهم بنو عقيل بن عبيد، واحملارزة بنو حمرز بن محزة بن عبيد. ابن عبيد

  .صار يف بين مالك بن كنانة بن خزمية. بطن: عبيد الرماح

بنو عبيد بن رؤاس ابن كالب ابن عامر بن صعصعة بن : بطن من كالب بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: رؤاسعبيد بن 
  .معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

ك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن بنو عبيد بن زيد بن مال: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: عبيد بن زيد
  .األوس

  .من قبائل قضاعة، من القحطانية: العبيد بن زيد الالت

  .بنو عبيد ابن سعد بن عوف بن كعب بن خالف، من متيم بن غين بن أعصر: بطن من غين بن أعصر، من العدنانية، وهم: عبيد بن سعد

  .صعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من مرهبة ابن الدعام، من ال: عبيد بن أيب سلم

بنو عبيد بن عربة بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن : بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: عبيد بن عربة
  .مالك بن نصر بن شنوءة

  . عبيد بن عدي بن كعب بن سلمةبنو: بطن من سلمة بن سعد، من اخلزرج، من القحطانية، وهم: عبيد بن عدي

  .بطن من عذرة ابن زيد الالت: العبيد بن عذرة

  .بنو عبيد ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ابن األوس: بطن من األوس، من القحطانية، وهم: عبيد بن عوف

  .بطن من قريش، من العدنانية: عبيد بن عويج

  .بنو عبيد بن كعب ابن أمنار بن ناشج بن وادعة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: عبيد بن كعب

  .بنو عبيد بن كعب ابن علي بن يامة بن عنبس بن غطفان: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: عبيد بن كعب

 كانوا يقيمون بافريقية. بطن من مخيس بن عروة ابن زغبة، من هالل بن عامر، وهم أحالف لسويد، من بين مالك بن زغبة: عبيد اهللا

  .الشمالية

كانت بينهم . كانت مواطنهم بني تلمسان وتاوريرت يف التل، وما يواجهها من القبلة. بطن يعرف بذوي عبيد اهللا، من املعقل: عبيد اهللا
  .وبني بين عامر بن زغبة، فنت، وحروب موصولة، وكان هلم مع بين عبد الواد مثلها، قبل السلطان والدولة

منهم طائفة باحلوف من الشرقية . بنو عبيد بن مالك ابن سويد بن زيد بن حرام:  من القحطانية، وهمبطن من جذام،: عبيد بن مالك
  .وكانت اإلمرة فيهم. بالديار املصرية

  . بيتا30ًوتعد . تقطن يف قرية العراق. من عشائر شرقي األردن: العبيد بن حممد

  .عبيد ابن هبل بن عبد اهللا بن كنانةبنو : بطن من كنانة عذرة، من القحطانية، وهم: عبيد بن هبل

إن أصلها من قبيلة بين إبراهيم بينبع، على ساحل البحر األمحر، نزح جداهم عبيد، : يقال. عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: العبيدات
ن، وحممد، ومصطفى، اختار محدان حياة محدا: ومحد، على أثر نزاع بينهما، وبني أقارما، ونزال يف العال، مث التحق ما ثالثة إخوة، وهم
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اجلعافرة، ونزل : عشرية الطيار، من بطون ولد علي، من عرتة، وخرج حممد إىل طرابلس الغرب، ويقال ألعقابه: البداوة، ويقال ألعقابه اآلن
 امسه أمحد، رحل وعمه أمحد إىل العبيديون، أما عبيد فقد تويف يف طريقه إىل الطفيلة، وعقب ولداً: مصطفى يف الطفيلة، ويقال ألعقابة

عجلون، ونزال يف قرية كفر سوم، ويطلق على أعقاما العبيدات، والعبيدات زعماء ناحية الوسطية، وأكرب محولة فيها، وقد خرج منهم 
  .أبو ضاين، البكار، الشقحان، قوم احلاج، قوم داود، واحملاسنة: فروع عديدة أمهها

فرع من اجلعفر، من عبدة، من مشر القحطانية : ل باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية العبيداتفرقة من بقارة اجلب: العبيدات
بطن من : يقيمون يف اجلبل األخضر العبيدات. بين عقاقر، من أيب الليل، من سليم بن منصور. فرع من احلرايب، من العقاقرة: العبيدات

من قبائل اليمن متتد ديارها، من حدود بين : فرقة من العون جبنويب قضاء العرب عبيدة: العبيداتالشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء 
وحتيط هذه القبيلة مبدينة مأرب وهيكل .  تقريبا2000ًجرب يف الغرب، إىل حدود قبيلة الكرب باليمن ويبلغ عدد الرجال املقاتلني فيها 

نهب، مث اشتغلوا بنقل امللح من جبل الصافر إىل مأرب، وبغرس بعض األرضني الصاحلة وكانوا يعيشون على الغزو، والسلب، وال. بلقيس
    للزراعة 

كانوا يقيمون بالعارض بنجد عبيدة بن . بطن من معاوية بن قشري: تقيم يف جبل ثرب باحلجاز عبيدة. عشرية من بين عمرو، من حرب: عبيدة
تنتسب إىل عشرية العبيد، وبسبب ااورة، صار قسم منهم من اليزيدية . يزيديةمن عشائر ال: هبل بطن من بين هبل، من كلب عبيدي

تقيم ببيت حلم بفلسطني . قبيلة بدوية: فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن العبيدية: العبيدي
كان هلم ملك ببالد املغرب، مث مبصر، والشام، واجتمع هلم ملك .  طالببطن من احلسينيني بين احلسني السبط بن علي بن أيب: العبيديون

إن جدها خرج من احلجاز، وإا قريبة لعشرية العبيدات : من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، يقال: مصر والشام وإفريقية وصقلية العبديون
دة، الشحادات، عيال غامن، القرعان، القطاطشة، واحملاسنة وتنضم الورقان، السعاي: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. بكفر سوم من أعمل عجلون

احلسنات، : تنقسم إىل قسمني. البدارنة، الداودية، الرواجفة، وعيال هليلة العبيديون عشرية من اللياثنة بوادي موسى: إليها األفاذ اآلتية
عشرية تتبع املعايطة : ية الفالوجة من أعمال فلسطني العبيساتأصلها من قر. واحلالالت العبيديون فرقة من اهلباهبة إحدى عشائر الشوبك

  . بيتاًز وتقضي الشتاء يف قرية مسرة، والصيف بوادي الكرك20تعد . إحدى عشائر الكرك

  . غور األربعنيمنازهلا بقناة قليعان يف. أصلها من قرية عبسي جبوار حبرية احلولة. عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: العبيسية

  .الفهر، آل جرف، املساودة، آل مهدي، احلرقان: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من جنب، من قحطان جند: عبيك

  .كانت مساكنهم يثرب. بنو عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: بطن من العمالقة، من العرب البائدة، وهم: عبيل بن عوص

بنو عتاب ابن سعد بن زهري بن جشم بن بكر ابن حبيب بن عمرو بن غنم بن :  من العدنانية، وهمبطن من بين تغلب،: عتاب بن سعد
  .تغلب

  .عاب بن مالك بطن من ثقيف كانوا سدنة الالت، وهي صنم بالطائف، وكانوا بنوا عليها بناء

  .فخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر ازرع، من أقضية حمافظة حوران: العتابقة

عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري، والعجمان، بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي، : العمارمة
  .حىت ديار مطري يف الغرب

  .تقيم ببالد العلويني إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. عشرية تنتسب إىل جدها إبراهيم عتار: العتارية

ية املعراض مبنطقة عجلون، تقطن بقرية سوف، ويقطن قسم منها يف قرية الرمثا، أصلها من دورة اخلليل، نزحت منها عشرية بناح: العتامنة
على أثر نزاع بني أهل القرية، ونزلت يف قرية عزون، من أعمال نابلس، وبعد حني تألبت عليهم عشائر قرية عزون، وقتلوهم مجيعاً، إال 
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  .ىل نابلس، وكانت حامالً فوضعت ذكراً، وهو جد عائلة عتمة هناكرجلني وامرأة، وذهبت االمرأة إ

وخرج أحد الرجلني إىل قرية صنمني حبوران، وأعاقبه ما زالوا فيها، وقدم األخر إىل خربة الوهادنة، ومنها رحل إىل سوف، واستوطنها، 
  .امنة اليت فيها زعامة الناحيةوكان فيها من العشائر الزطامية، واحلوامدة، وأعقب ذرية كثرية، هي عشرية العت

: أوالد يوسف، أوالد عبد العزيز، أوالد منديل، أوالد موسى، وينضم إليهم فريق ليسوا من أصلهم، يقال هلم: ويقيم العتامنة إىل الفرق اآلتية

  .املطاوعية، وعشرية العفارات يف كفر خل أقارب هلم

سكن جدها أوالً يف اخلليل، ومنها نزح أعقابه إىل قرية الصريح، حيث هم . صلها من جندأ. عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: العتامنة
  .فيها اآلن

إم : لعلهم فرع من عشرية العتوم بقرية سوف، من أعمال ناحية املعراض، أما هم فيقولون. عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: العتامنة
  . يف قرية قميمويقطنون. فرع من عشرية الربارشة الكركية

  .فرع من زبيد إحدى عشائر حوران: العتايقة

فخذ : بنو عتبان بن مالك ابن احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبد ود ابن وادعة عتبة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: عتبان بن مالك
  .مة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانيةمن جعفر بن كالب ابن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكر

وكان منهم باملغرب األقصى . كانت منازهلم بنواحي باجة من افريقية. بطن من بين رياح بن هالل بن عامر بن صعصعة، من العدنانية: عتبة
    خلق كثري 

بطن من أيب هلب، من هاشم، من قريش، من : عتبة فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق عتبة بن أيب هلب
بطن ينسب إىل عتبة بن غزوان بن جابر : بو عتبة بن أيب هلب عبد العزى ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف العتبيون: العدنانية، وهم

 منصور، من سليم بن بن وهب بن نشيب بن وهب ابن زيد بن مالك بن عوف بن احلارث بن مازن الصحايب املشهور، من بين مازن بن
وتقيم يف مديرية الشرقية . من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: وقد سادوا خبرسان العتبيون. منصور، من قيس ابن عيالن من العدنانية

عتر بطن من األزد، من كهالن، من القحطانية : بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية عتر بن حبيب: بطن من كلب عتر بن جشم: عتر
. بطن: بطن من صعصعة بن كعب بن طاخبة بن حليان بن هذيل عتريف: بطن من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية عترة: بن معاذ

حي من سعد هذمي، من قضاعة، : بطن من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة العتم بن سعد: خدعة العتكان: من مياههم
تقع ديارها إىل مشايل القنفذة . قسم من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املنفصلة عنها:  بنو العتم بن سعد بن هذمي عتمة:من القحطانية، وهم

من أكثر القبائل : بنو عتوارة بن عامر ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة العتوب: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: عتوارة بن عامر
بنو عتود بن عنيز بن : فخذ من عنيز، من كهالن، من القحطانية، وهم: لهم بالعائلة احلاكمة صلة النسب عتود بن عنيزف. نفوذاً يف البحرين

  .سالمان من ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء

انية تنسب بطن من بين شيبان، من العدن: وال يعرف عن أصلها شيء عتيب. تقطن يف صما. عشرية بناحية الوسيطة مبنطقة عجلون: العتوز
تنسب إليهم خطة بالبصرة . إليهم خطة بالبصرة عتيب بن أسلم بطن من جشم بن جذام، من القحطانية، وهم الذين ينتسبون إىل بين شيبان

بال متتد منازهلا من سفوح ج. من أعظم قبائل العرب، ال يكاد ينازعها أحد السلطة، يف القسم املتوسط، من اململكة العربية السعودية: عتيبة
ويوجد . احلجاز الشرقية، إىل احلرار اليت بني درب احلج وجند من الشمال والشرق، وديار قحطان، والبقوم، والشالوة، وسبيع يف اجلنوب

: وتنقسم إىل بطنني كبريين. قسم قليل من عتيبة يف احلجاز غريب السلسلة اجلبلية يف أطراف الطائف، ويف أطراف مكة، واملضيق، والسيل

  .، وبرقة، ولكل منها أفخاذ وعشائر عديدةالروقة
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  . خيمة12من عشائر سورية تعد : العتيبة

بطن يعرف بأيب عتيبة بن عبد اهللا، من منبه بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل من مهدان، : عتيبة بن عبد اهللا
  .العتيبات: من القحطانية، وهم

  .قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائيةبطن من بين صخر، من : العتيج

  .بطن من آل علي، من نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: العتيج

  .بطن من املصاعب، من الصكور الصقور من اجلبل، من العمارات، من عرتة: العتيج

  .يقيم يف القصب بنجد. فرع يعرف بآل عتيق، من متيم: عتيق

  .فرقة تعرف بو عتيق، من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: عتيق

  .بطن من الفخر، من النعيم يقيم يف مشايل لبنان قرب تلكلخ، وال يزال بعضهم داخل احلدود السورية، يف حمافظة محص: العتيق

 يف وادي السرحان، والصيف يف وادي وهم نصف رحالة يقضون الشتاء. فرقة من النعيم، انفصلت منذ عدة أجيال عن نعيم محص: العتيق
  . بيت300ويعدون حنو . خالد، شرقي عكار، وغريب محص

  .فرقة من احلسن إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز: العتيقات

  .كانوا يقطنون عمان. بنو العتيك بن األسد ابن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: العتيك

  .بنو العتيك بن ثعلبة ابن يربوع: بطن من بين الدول، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: ةالعتيك بن ثعلب

  .فرقة من عشرية الربيالت من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العثامني

  .بطن خثعم، من القحطانية: عثعث

  .بطن من جهينة، من القحطانية: عثم

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. ، من الثعالبة، من صقيل، من بين هالل ابن عامرفرع من حجاج: عثمان

  .فرقة من عشرية الزيود اليت ترتل يف محامة، مشايل املدور، والبويضة: العثمان

  .عشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: العثمان

    

احملمد، والنويران، : والعثمان هم.  الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من عشرية العامر، من: العثمان
  .واخلزون

  .فرقة من قبيلة املشاقبة اليت تقع منازهلا حول املدور: العثمان

  .بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية: عثمان بن عباد

كان منهم بديار . بنو عثمان بن عفان بن أيب العاص ابن أمية األكرب: ، من قريش، من العدنانية، وهمبطن من أمية األكرب: عثمان بن عفان
  .الشام وباديتها ومدا، مجاعة كثرية

  .بنو عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة: عثمان بن عمرو بطن من العدنانية، وهم

  .لحقة بعبدة من مشر القحطانيةبطن من آل هلميص من الشريفات، من قبيلة املغرة امل: العجاج

  . خيمات بدوية5ويعد . فخذ من الزمول من بين خالد إحدى عشائر سورية: العجاجرة

  .بطن من املسعوديني، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العجاجرة
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س، آل قرين، النعيم، آل هجر، وآل عبد اهللا، احلديب، اخللف، آل ماي: فيها من األفخاذ. عشرية من الفدعان، من عبيد، من عرتة: العجاجرة
  .اخلماتيش، والدهاوة

  .فخذ من الدميم، من األيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور: العجارجة

  .من بطون العرب: العجاردة

  .بطن من آل عمار، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: العجارشة

  . بيت300وتعد حنو . تقضي الشتاء يف سهل عكار، والصيف يف جرود الضنية. عشائر اجلمهورية اللبنانيةإحدى : العجارفة

  . خيمة50وتعد . أحد أقضية حمافظة دمشق. تقيم يف اجلوالن. فرقة من الفضل: العجارمة العكارمة

  .من عشائر منطقة البلقاء: العجارمة

  .ديارها يف الدبدبة، وديرة مطري والعوازمقسم من قبيلة الرشايدة اليت تقع : العجارمة

  .فريق من القطيفات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: العجارمة

  .من قبائل حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: العجامل

  .عشرية من األحالف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: العجالني

  .بطن من آل سعيد، من البطون، من الظفري: العجالني

  .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: النيالعج

  .وتقع ديارها إىل مشايل القنفذة. قسم من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املنفصلة عنها: العجالني

  .بنو عجب بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان: بطن من ذبيان، من غطفان، من العدنانية، وهم: عجب بن ثعلبة

  .يعرف ببيت العجة، من البنوة، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقةالعجة بطن 

  .عجرة بطن

  .العجارمة: بطن من بين طريف، من جذام، من القحطانية، وهم: عجرمة

  .فخذ من الفضيل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: العجل

 بنو عجل ابن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن :بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: عجل بن جليم
كانت منازهلم من اليمامة إىل البصرة، وقد دثروا، وخلفهم بنو . أفصى بن دعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .ورعوا ما بني فلج والصمان. عامر املنتفق بن عقيل بن عامر

شربوم يف طرف الربية من الكوفة، اهلجرية بني الكوفة والبصرة، زم فيما بني أداين طريق الكوفة إىل مكة والبصرة، الرويثة بني ال: من مياههم
  .طريق الكوفة والبصرة إىل مكة، حمضرة بني طريق الكوفة والبصرة إىل مكة

  .أم هزموا الفرس مبؤتة يوم ذي قار: ومن حوادثهم التارخيية

بنو عجل بن معاوية بن احلارث بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أدد : بطن من عاملة، من كهالن، من القحطانية، وهم: ةعجل بن معاوي
  .بن يشجب

  .بنو جابر، قيصر، بنو زرعة، وبنو مسالوس: من قبائل العرب يف مصر تنقسم إىل األفخاذ اآلتية: عجالن

فرقة من الرسالني، من :  اليت تقطن يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز العجالنفرقة من عشرية احلويطة، من قبيلة العيسى: العجالن
  .البطينات من السبعة األسبعة، من عبيد، من عرتة
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  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: عجالن

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: العجالن بن حارثة

بنو العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن : ، من القحطانية، وهمبطن من اخلزرج، من األزد: العجالن بن زيد
  .اخلزرج

من . بنو العجالن بن عبد اهللا بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة: العجالن بن عبد اهللا بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم
  .ادة بني اليمامة ومكة، صلصل قرب اليمامة، وطاحيةاخلليقة على اجل: ومن مياههم. بدوة بنجد: جباهلم

    

قبيلة كبرية منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويتوغلون يف الشتاء حىت الزلفى، : العجمان
  .مرزوق، ووبري: وفيها فخذان. والقصيم، واخلرج

  .املقيمني يف العارضفرع من بين عامر : عجمان الرخم

  .فرقة تعرف بأيب عجوز، من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: عجوز

  .فرقة من األزايدة القرينيني إحدى عشائر البلقاء: العجوليون

  .بنو العجيف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة ابن متيم: بطن من حنظلة بن متيم، من العدنانية، وهم: العجيف بن ربيعة

 عشرية تقيم يف اعزاز أحد أقضية حمافظة حلب، ثلثاها مستقر، وثلثها رحل، ومنشأها يف العراق، من اجلبور يف قرى مشارين، :العجيل
وفيها عدة .  من اخليل150 من الغنم، وحوايل 8000 من البقر، و 1700ومتلك .  عائلة472وتعد . مشارق، وسيخ ريح، وغريها

  .أفخاذ

  .كانوا يقيمون باليمن. بوةبطن من بين ذؤال بن ش: عجيل

  .بطن من الربشان، من الكعاجعة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: العجيل

  .إحدى عشائر سورية الشمالية. بطن من بين سعيد: عجيل

  .تقيم يف أحناء مطخ قنسرين. فرقة تعرف بأيب عجيل، من العقيدات: عجيل

  .بائل دير الزور من حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من ولد، من بو شعبان إحدى ق: عجيل

يقضون الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة . فخذ من بين يوسف إحدى عشائر اجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية: عجيل
  .منهم فقهاء اليمن. زرنق بن وليد، من املعازبة إحدى قبائل اليمن: بطن من الزرانقة، وهو: السورية العجيل بن وليد

  .فرقة من املكلف، من املواجية، من األعبدة، من األسبعة: العجيالت

  .انظر العجالني: عجلني

  .بطن من بين كعب بن قيس بن سعد بن مالك بن النخع، من كهالن، من القحطانية: عداء

  . بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبطن من طاخبة، من العدنانية، وهو عداء بن عثمان بن عمرو بن أد: عداء بن عثمان

كان منهم زهري بن . بطن من بين عبس، من بين غطفان، بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان: عدة بن قطيعة
قيس ساد بعده على . ون أربعة، منهمجذمية ابن رواحة بن ربيعة بن آزر بن احلارث سيدهم، وكانت له السيادة على غطفان أمجع، وله بن

عبس، وابنه زهري هو صاحب حرب داحس والغرباء، ومها فرسان كانت إحدامها، وهي داحس لقيس، واألخرى وهي الغرباء حلذيفة بن 
  .بدر، سيد فزارة، فأجريامها وتشاحانا يف احلكم بالسبق، فتشاجرا، وحتاربا، وقتل حذيفة، ودامت احلرب بني عبس وفزارة
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  .بنو عدثان بن عبد اهللا بن مالك بن نصر ابناألزد: عدثان بن عبد اهللا بطن من األزد، من القحطانية، وهم

  .بنو زرارة ابن عدس: منهم. بنو عدس ابن دارم بن متيم: بطن من دارم ابن متيم، من العدنانية، وهم: عدس بن عبد اهللا

  .بطن من كلب: عدسة

بنو عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعاء ابن ذهل بن رومان بن جندب بن : ن القحطانية، وهمعدسة بن عمرو بطن من جديلة طي، م
  .منهم بنو حارثة بن الم: خارجة بن سعد بن فطرة بن طي

  .وأصلها من اخلميسات، من بين عطية. العدسيون عشرية من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .أيب العدل كانوا يسكنون حبراز باليمنبطن يعرف بآل : العدل

شعب عظيم يتصل نسبهم بإمساعيل عليه السالم باتفاق من النسابني، وإن األباء بينه وبني إمساعيل غري معروفة وتنقلب يف غالب : عدنان
  .األمر خملطة خمتلفة والكثرة يف العدد

ا يقيمون مبكة، مث انتشروا يف امة واحلجاز، مث يف العراق واجلزيرة، مث كانت مواطنهم خمتصة بنجد، وكلهم بادية رحاله، إال قريشاً كانو
  .افترقوا يف كثري من بقاع األرض

عشرية عربية تلتحق مبيلي إحدى : من عشائر سورية الشمالية تقيم مبنبج، وإدلب، وجسر الشغور، من أقضية حمافظة حلب العدوان: العدوان
من عشائر منطقة البلقاء تقيم يف غور منرين، والكفرين، :  عائلة العدوان400جلبلية بكردستان الوسطى وتعد قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة ا

تقيم يف شرقي . من عشائر احلجاز: العساف، السكر الكايد، والنمر عدوان: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. بيت3000وتعد . وحسبان
طون من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طول الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف عشرية من الب:  نسمة عدوان2000وتعد . الطائف

    أطرافها عدوان بطن من بين عمرو، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية 

س ابن عيالن، بطن من قي: بطن من العمور، من لواحق األحسنة، من ملم، من عرتة يقيمون يف ضواحي محص عدوان بن عمرو: العدوان
كانت منازهلم الطائف من أرض جند، نزهلا . من العدنانية، وهم بنو عدوان ابن عمرو بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

مع بين سليم بعد إياد العمالقة، مث غلبتهم عليها ثقيف، فخرجوا إىل مة، وبإفريقية حىت القرن الثامن اهلجري، إحياء بادية بالفقر، يظعنون 
  .تارة، ومع رياح بن هالل ابن عامر اخرى

: من أوديتهم. كانت أوطام ببطن الرمة. العدوية قوم من حنظلة، ومتيم، نسبوا إىل أمهم، وامسها احلزام بنت خزمية ابن متيم من الدول

ومن . اله لبين العدوية، وأسفله لبين كليب وضبةالظمآن، وبرقة الوداء، أع: الريان، ولآلخر: األعزالن، هلم، ولبين كليب، يقال ألحدمها
فخذ من تيم اهللا بن عكابة بن صعب بن علي بن : بطن من ذي رعني يقطنون خمالف العود عدي: جنب باليمامة، والغور العدويون. مياههم

  .بكر بن وائل، من العدنانية

  .فخذ من عبد اهللا بن غطفان من العدنانية: عدي

  . بن صعصعة كانوا يرتلون بالصعيد من الديار املصريةبطن من بين عامر: عدي

  .بطن من قحطان يقطن بنجد: عدي

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: عدي

  .كانت مساكنهم بساحل إطفيح من الديار املصرية. بطن من خلم، من القحطانية: عدي

  .حي من مزينة، من العدنانية: عدي

  .بطن من الرباب، من العدنانية: عدي
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بنو عدي بن أخرم بن أيب أخرم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمر بن الغوث بن طيء عدي بن : بطن من طيء، وهم:  بن أخرمعدي
  .بنو عدي بن أشرس بن شبيب بن السكون: بطن من السكون، من القحطانية، وهم: أشرس

  .بطن من طيء، من القحطانية: عدي بن أفلت

  .قحطانيةبطن من راء، من ال: عدي بن راء

  .بنو عدي بن جشم ابن معاوية بن بكر بن هوازن: بطن من هوازن، من العدنانية، وهم: عدي بن جشم

بنو عدي بن جناب ابن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر : عدي بن جناب بطن ضخم من كنانة بن بكر، من قضاعة، من القحطانية، وهم
  .بنو حصني ابن ضمضم بن عدي: منهم.  ثور بن كلبابن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة ابن

بنو عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: عدي بن احلارث
  .كهالن

  .بنو عدي بن حارثة بن مزيقياء: بطن من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: عدي بن حارثة

ومن . الكرس، العوقة، نقب، غرقة، وحرنة: من قراهم. كانوا يقطنون باليمامة. بطن من بين حنيفة ابن غنم، من العدنانية: عدي بن حنيفة
  .اجلرفة، ومكحول: مياههم باليمامة

  .بطن كثري العدد: عدي بن الدول

كانت هلم بيعة باحلرية، . بنو عدي بن الذميل ابن أسس: مبطن من خلم ابن عدي، من زيد بن كهالن، من القحطانية، وه: عدي بن الذميل
بنو عدي بن سلول بن كعب بن عمرو خزاعة ابن ربيعة : بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: وكانوا أشرافاً عدي بن سلول

 بن سنبس بن معاوية بن جرول ابن بنو عدي: بطن من طيء من كهالن، من القحطانية، وهم: بن حارثة بن عمرو مزيقياء عدي بن سنبس
  .ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء

القصبة، وهي قرية باليمامة، : من منازهلم. بنو عدي ابن عبد مناة ابن أد بن طاخبة: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: عدي بن عبد مناة
  .اجلرفة، والعكرشة: من مياههم. واحلمادة ناحية باليمامة

انظر معاوية : خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء، من األزد، من القحطانية عدي بن عمرو: ن من عمرو، وهوبط: عدي بن عمرو
  .ابن عمرو

  .بنو عدي بن عمرية بن أسد: بطن من ربيعة الفرس، وهم: عدي بن عمرية

كانت رياستهم يف . ن عيالن، من العدنانيةبطن من فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ابن سعد بن قيس ب: عدي بن فزارة
  .وقطنوا باألعمال القليوبية من الديار املصرية. اجلاهلية يف بدر بن عدي، وكانوا يرأسون مجيع غطفان

بنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة : بطن من قريش، وهم: عدي بن كعب
وفدت منهم مجاعة إىل الديار املصرية، يف وزارة الصاحل طالئع بن رزيك وزير اخلليفة . ياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدننعمرو بن إل

  .ه، وقد لقوا من الصاحل أوفر االحترام، ونزلوا الربلس من سواحل األعمال الغربية545الفاطمي الفائز سنة 

    

  .رج، من األزد، من القحطانيةبطن من بين النجار، من اخلز: عدي بن مالك

  .بنو عدي بن مالك بن النجار: بطن من بين النجار، من اخلزرج، وهم: عدي بن النجار

وتقطن اليوم يف الشرحية، . أصلها من املوايل أقامت يف الغاب يف أوائل القرن الثامن عشر للميالد. إحدى قبائل سورية الشمالية: عديات
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  . عائلة82والغاب وتعد 

: بطن من صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن، من العدنانية العديد:  بن مرةعدية

  .بطن من الشنادخة، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  .فخذ من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: العدمي

  .فرقة من الكاللدة إحدى عشائر الطفيلة القدمية، املقيمة مبنطقة الكرك: لعديناتا

إحدى عشائر الصلبة الصليب تقيم يف جنوب شرقي : عذابة بطن كان هلم ذكر يف حوادث خالد بن الوليد، ومالك بن نويرة العذاذلة
  . بيت200السماوة، وتعد 

يدن من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني فخذ من آل فاضل، من آل بشري، من آل سع: عذبة
  .اإلحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل واحيت جافورا أو جربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .بطن من مهدان، من القحطانية: عذر

  .نانيةفخذ من عبد اهللا بن غطفان ابن سعد، من العد: عذرة

  .ينتسب إىل عذرة بن زيد الالت بن زهدة ابن ثور بن كلب. بطن من كلب، من قضاعة، من القحطاية: عذرة بن زيد الالت

بنو عذرة ابن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن : بطن عظيم من قضاعة، من القحطانية وهم: عذرة بن سعد
من قوم إذا عشقوا : دة، وعذرة هؤالء هم املعروفون بشدة العشق، قال سعيد بن عقبة ألعرايب ممن الرجل؟ قالتتفرع منه أفخاذ عدي. قضاعة
  .يف نسائنا صباحة، ويف رجالنا عفة: ومم ذاك؟ قال: عذري ورب الكعبة، فقلت له: قال. ماتوا

 عشر رجالً، وتعلموا الفرائض، وأقاموا أياماً، مث ودعوا وقدم وفد من عذرة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صفر سنة تسع، وكانوا اثين
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمر هلم جبوائز، وانصرفوا إىل أهليهم باليمن

  .العذية بطن من آل هلميص، من الشريقات، من املغرة إحدى القبائل امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية

بنو عذير بن املخدر بن وثري بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن : دان، من القحطانية، وهمبطن من بكيل، من مه: عذير بن املخدر
  .صعب بن دومان بن بكيل

  .فخذ من البوسلطان، من بقارة اجلزيرة: العراجلة

  .بطن من الدالحبة، من الصلتة، من مشر طوقة: العراجلة

  .فرقة من البشاكم إحدى عشائر حمافظة محاة: العراجي

  .م1883العرادات من عشائر العريش حوايل سنة 

  .فرقة من بين خالد تقيم يف جنويب املعرة التابعة حملافظة حلب: العرار

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: عرار

  .ق، حىت حمطة دار احلمرافخذ من قبيلة بلي اليت مقرها يف جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشر: العراضات

فرع من قبيلة خالد اليت تقيم يف القويعية : فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن العرافة: العراعر
من : هينة العراقانفخذ من بين كلب، من بين مالك، من ج: فخذ من احلناحنة، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص العرافني: العرايف

قسم من احلبالن، من علوة من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا، من :  بيتاً العراقبة30وتعد . تقيم يف الرضيمي، واخليازية. عشائر الصلبة الصليب
يب مريح، من األيب فخذ من األ: حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد جنوباً الع راقية
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من أشهر : بطن من السعد، من الصليب العراكيون: كمال، يقيم بأيب كمال أحد أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية العراكية
لشتاء مبنطقة صور، تقضي ا. من عشائر اجلمهورية اللبنانية: قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما العرامشة

فرع من :  بيتاً العرانسة25تعد . فرقة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص:  خيمة العرامنة25وتعد . والصيف يف مشال غريب احلولة
    من قبائل امة عسري : مشر، من ااودة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية العرايشة

وال يعرف عن أصلها شيء، وقد خرج منها فرع إىل مزرعة زبدة . تقطن يف قرية صما. وسطية مبنطقة عجلونعشرية بناحية ال: العرابضة
فرقة تعرف بأيب عرب، من عشرية البقارة املقيمة : بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات من بشر، من عرتة عرب: العرايف

العوض، : يتفرع إىل الفروع اآلتية. بطن من كفيفان، من الغرير، من مشر طوقة: رية العرببدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السو
  .البومطر، بيت سيف، والبو خليف

  .عربان بطن من اخلرصة، من الفدعان، عرتة

قدر عدد نفوسها وي.  سنة264أصلها من قبيلة مشر النازلة يف مشايل جند، استوطن جدها الصلت منذ : من عشائر الصلت يقال: العربيات
  . نسمة300ب

  .فخذ يعرف بأيب عربيد، من األيب صلييب، من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية السورية: عربيد

فخذ من عشرية وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، : عرجا
  .تتوغل حىت الزلفي، والقصيم، واخلرجويف الشتاء 

  .ومسي بذلك نسبه إىل وطنه األول قرية عرجان. بطن يقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: العرجان

  .بطن من الصواوية، من ناملناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العرجان

  .فخذ من بشاكم إحدى قبائل حمافظة حلب: العرجي

فرع من : فرع من الكواكبة، من الروالة، من عرتة العرضان: م كانوا بالبصرة، وكان أبو عبيدة يطعن يف نسبهم العرضانقو: عرزم
  .اجلميشان، من الربنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  .ن قحطان عسريفرع م: فخذ من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز عرفان: العرف

: يقيم صيفاً باملنطقة الواقعة يف الشمال الشرقي من محاة، ويف الشتاء بوادي حوران، واحلماد العرفة. فرع من السبعة األسبعة من عرتة: العرفة

  .فخذ من برغوث، من قبيلة السعادي اليت تقطن يف الصحراء الغربية

  .فرع من املناصرة، من ااودة: العرفوش

  .احلث: من جباهلم. من جهينةبطن : عرك

  .العركش فرقة من الكيار إحدى عشائر الباب، من أقضية حمافظة حلب

  .أبو قبيلة: عرمان

  .بطن من السعد، من الصليب الصلبة: العرمان

  .بطن يعرف ببيت عرنوس، من اهلذيل، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: عرنوس

  .ومنازهلا مع هذيل. 300وتقدر بيوا ب. ول يف جند، وتدخل العراقمن العشائر النجدية اليت تتج: عرهب

  .من قبائل ذي الكالع، من محري: عروان

  .فرع من أوالد علي، من قبيلة السعادي اليت تسكن يف الصحراء الغربية: عروة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  444  

عادنة، الفهود، املسعد، الوينان، اجلماملة، الشالهبة، اجل: فيه عشائر عديدة أمهها. بطن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: عروة
  .واملالدية

كانت منهم . بنو عروة ابن الزبري بن العوام: بطن من الزبرييني، من أسد بن عبد العزى، من قريش، من العدنانية، وهم: عروة بن الزبري
  .طائفة حول بالد األمشونيني

  . بن عروة، ومخيس بن عروةالنضر: منهم فخذان. بطن من هالل ابن عامر: عرو بن زغبة

  .ظلوا فيها، ومل يلحقوا باجلزيرة. من قبائل البادية: عروة بن عقيل

  .يقيم مع اجلعافرة بقرية راكني بوادي الكرك.  بيتا15ًيعد . فرع من احلباشنة إحدى عشائر الكرك: العرود

  .فخذ من الفوايد، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: العرود

  .بوايك العر، العشيب، فعيلص ببئر السبع: ومنازله.  نسمة290 بيتاً، و53يعد . بطن من التياها: العرور

وتعد . تقع منازهلا يف مشال شرقي جونية. إحدى عشائر اجلمهورية اللبنانية، انفصلت يف منتصف القرن التاسع عشر عن قبيلة احلسنة: عروق
  . خيمة50

  .كان فيه العدد. طانيةبطن من مهدان، من القح: عريب بن جشم

  .بنو عريب ابن حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: عريب بن حيدان

  .بنو تكامل: بنو عريب بن زهري بن أبني بن اهلميسع بن محريز منهم: بطن من محري، من القحطانية، وهم: عريب بن زهري

طيء، واألشعريون، ومذحج، وغريهم : منهم. بنو عريب بن زيد ابن كهالن بن سبأ: لقحطانية، وهمبطن من كهالن، من ا: عريب بن زيد
  .من األحياء

  .فخذ من جربيل، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: العريبات

  .بطن من بين جندب، من العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد، من العدنانية: عريج

  .بنو عريج بن عبد مناة بن كنانة: طن من كنانة، من العدنانية، وهمب: عريج بن بكر

    

  .بنو عريد ابن حيدا بن عمرو بن احلايف بن قضاعة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: عريد بن حيدان

اطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل فرع من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومق: عريعر
  .حىت منطقة الصمان يف الغرب

. إنه من قحطان: ويقال. بطن الصمدة، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: عريف

  .اهلالل، والطراد: ويتفرع إىل. بيت100ويقدر عدد بيوته ب 

  . أوالد طريف ابن معبد بن خراش، من حصني بن زغبة، من هالل بن عامربطن من: عريف

  .كانوا يقيمون بطرابلس الغرب. بطن من الرباغيث، من أيب الليل، من سليم بن منصور: عريف

  .بطن من حضرموت: عريف

  .فرقة من قبيلة بلي احلجازية: العريفات

  . بالسودانبطن من دار حامد إحدى قبائل بادية كردوفان: العريفية

إن أصلها من قبيلة العليقات القاطنة على النيل يف فم وادي : ويقال. كتم: مركزها. من أشهر قبائل العرب يف دار فور بالسودان: العريقات
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  .العالقي مشايل كوروسكو

  .بطن من مزينة، من بين سامل، من حرب: عرميان

  .عشرية متحضرة من عابدة، من قحطان عسري: عرين

  .ن من بين زهري، من جذام، من القحطانية، كانت مساكنهم مع قومهم زهري بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصريةبط: عرين

  .بنو عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم: حي من متيم، من العدنانية، وهم: عرين بن ثعلبة

  .طانيةبطن من قضاعة، من القح: عرين بن أيب جابر

  .بطن من جبيلة، من القحطانية: عرين بن سعد

  .عشرية من الصعبة، من بين عمر املقيمني يف العارض: العرينات

  .فرقة من العسيفات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العرينات

  .العرينات بطن من قحطان إحدى قبائل جند

  .نيةحي من قضاعة، من القحطا: عرينة

  .بنو عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر: بطن من جبيلة، من كهالن من القحطانية، وهم: عرينة بن زيد

  . خيمة350وتعد . إحدى الفرق اليت تتألف منها قبيلة املوايل مبحافظة محاة: عز

  .حنجور وكنفوتقطن حول قرى دميو و. وقد حتضرت منذ أمد بعيد. عشرية منفصلة عن أقارا بين عز املوايل: عز

  . بيت100تعد . فرقة تعرف بأيب عز الدين، من العقيدات بدير الزور: عز الدين

تقيم يف جنويب . فرقة تعرف بأهل عز الدين، من النعيم: عشرية تنتسب إىل عز الدين ابن نعمة بن عبد الغفار الدرزية عز الدين: عز الدين
صغرية، منشقة عن املوايل، وهي تنضم حني الفزع األكرب إىل املوايل تقيظ يف جنويب سلمية عشرية : سلمية أحد أقضية حمافظة محاة عز الرعية

وسوقهم . وحالة أفرادها حسنة، وبأسهم شديد. 150وعدد بيوا . أم العمد، وقبلهات، وتل حسن باشا، ويف الشتاء تنجع البادية: يف قرى
السلطان، الصافية، القبالن، والكريش ويف قضاء مصياف التابعة حملافظة : اآلتيةوتنقسم إىل األفخاذ . التجاري محاة، وشركاؤهم محويون

فخذ من زبيد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت : الالذقية، قسم من هؤالء، انفصلوا عنهم، وحتضروا العزارة
 متتد منازهلم من بئر السبع، ووادي اخلليل يف الشمال، حىت وادي رامان .من أعراب بئر السبع بفلسطني: مير فيها درب احلج العزازمة

احملمديني، الصبحيني، الصبيحات، الزربة، : وينقسم العزازمة إىل األفخاذ اآلتية. واحلضرية، والنقاب املطلة على وادي العربة يف اجلنوب
فخذ يعرف بأيب : كان يقطن جيزة مصر عزام. حي من العرب: لعزالةالفراحني، املسعوديني، السواخنة، العصيات، املريعات، والسراحني ا

نزح خطار عزام من معاصر الشوف بلبنان، إىل عاهرة، . عشرية درزية جببل حوران: عزام، من األيب مجيل، من احلديديني بسورية عزام
عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون ال يعرف عن : امومنها تفرقت بنو عزام إىل جنران، والدور، وصما، مث استقرت يف تعارة، والدوير العز

  .فرقة من الدبابسة إحدى عشائر الصلت: أصلها شيء، إال أا قدمت إىل هذه البالد من جبل الدروز، وأا فرع من عشرية العزازمة العزام

  . بيتا40ًهورية السورية يعد فخذ يعرف بأيب عزام، من األيب سرايا، من العقدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلم: عزام

  .قسم من الشرارات، من هتيم، من الصليب: العزام

  .فصيلة من املكلف، من املواجية، من األسبعة إحدى عشائر اجلمهورية السورية: العزامات

    

  .من قبائل مصر العربية يقيمون يف مديرية قنا: العزايزة
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  . بيتا30ًتعد .  إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة تعرف بأيب عزب، من البقارة بدير الزور: عزب

  .فخذ من الزامل، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العزبة

  .عشرية من الصعبة، من بين عمر املقيمني يف العارض: عزة

  .كانو بإفريقية الشمالية. بطن من سليم بن منصور، من العدنانية: عزة

  .ة انتشرت يف عدة ألوية من العراقعشرية عربي: العزة

  .فرع من الفرجة، من الرولة، من عرتة: فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائيةز العزول: العزم

  .تقطن قرى صرب، وجالجل، وبري عمر، وبري مكي، والوعرة. من أشهر قبائل حلج: العزبية

  .كانت مساكنهم بساقية قلتة، من أعمال إمخيم من صعيد مصر. ر، من العدنانيةبطن من بين هالل بن عام: عزيز

  .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: العزيز

  .منازهلم من الصفية، إىل السوارقية. فخذ يعرف بذوي عزيز من عوف، من مطري: عزيز

خرجت من الكرك، . من عشائر البلقاء املسيحية: فظة دمشق العزيزاتفرع من ذياب إحدى قبائل اجلوالن، من أقضية حما: العزيزات
  . سنة67واستوطنت قرية مادبا، قبل 

  .فخذ من بين سامل، من قبيلة حرب املقيمة يف وادي اخليف، ووادي الصفرا بالديار احلجازية: العزميات

  .بطن من العناترة، من الصليب: العسابلة

  .املهاوش، واخلماس: سم إىل قسمنيينق. بطن من الشهيالت: العساجرة

  .بطن من جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، من العدنانية: عساس

  .فرقة من املقدادية بناحية الكورة مبنطقة عجلون:  العساسفة20يبلغ عدد بيوا . فرقة تتبع احلباشنة إحدى عشائر الكرك: العساسفة

  .وتقيم اليوم يف قربيت صفرية ورسم البساس. ويقال إا من البقارة.  من حلبعشرية منشأها من قرية عسان القريبة: العساسنة

أصلها من قرية كفتني التابعة للجبل األعلى من أعمال حلب، نزحت إىل عني زحلتا، مث إىل جبل . عشرية درزية تعرف بأيب عساف: عساف
  .حوران

  .لبيقيم بالباب أحد أقضية حمافظة ح. فخذ من األيب مجيل: العساف

  .عساف فخذ من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها، من مشايل الليث، إىل السكة الشامية، جنويب الليث

  .فرقة من عيال احلصان إحدى عشائر معان الشامية: العساف

  .فخذ يعرف بأيب عساف، من أيب حليحل، من أيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: عساف

  .فرع من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العساف

  .فرع من احلمران، من املناصري، من الغرير، من مشر طوقة: العساف

فخذ يعرف : فخذ من عشرية الدالبيح اليت تلتحق باحلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش عساف: العساف
  .يب زليطي، من احلديديني إحدى عشائر سوريةبأيب عساف، من أ

منازله يف أعلى وادي البليخ، بعد منازل . بطن يعرف بأيب عساف، من أيب شعبان إحدى عشائر الرقة، من أقضية حمافظة دير الزور: عساف
ون أيب شعبان انصرافاً إىل ويعد من أقل بط.  بيت500ويعد . وتقع يف املثلث املؤلف من تل محام، وتل أبيض، وعني عيسى. العفادلة

  .النجعة، والتبدي
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بطن من : الفهد، واحلسن العساف: وفيه فخذان. بطن من أجل فرق طيء قدراًن وأعرقها نسباً، فيه الرئاسة على طيء كلها: العساف
  .العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء

  . بيت100تعد . فرقة تعرف بأيب عساف، من العقيدات حبمص: عساف

  .ف فرقة من عقيدات أيب سراية بناحية الشميطيةالعسا

  .يقيم يف امعة. فرع ينتسب إىل املزاريع، من متيم: عساف

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من الذواودية، من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: عساكر بن سلطان

  .صعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من مرهبة ابن الدعام، من ال: عسام بن املهدي

  .فخذ من األشعريني، من سعد العشرية، من زيد بن كهالن، من القحطانية: عسامة

  .بطن من الصدف: عسان

  .فرع من بين يوسف، من ثقيف اليمن، من ثقيف: العسبلي

  .فرع من بين عمر، من سفيان، من ثقيف: العسران

برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار قسم من واصل، من : العسفة
  .العجمان، وبين خالد جنوباً

  .تقيم يف السدير، والداخلة. عشرية متحضرة، من عرتة: عسكر

    

ويقدر عدد بيوته ب .  احملايدة بني جند والعراق، وأطرافهافخذ من الصمدة، من قبيلة الظفري اليت ترتل طوال الظفري، ويف املنطقة: العسكر
  . بيتا50ً

  .فخذ من بين عمرو بن يربوع، من العدنانية: عسل

  .فخذ من زبيد، من قبيلة مسروح املقيمة يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلج: العسالن

  .ين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من الرماضيني، من العطيات، من ب: العسوفية

  .فرع من قبيلة عوف، زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: العسوم

  .مفيد، علكم اهلول، ربيعة، ورفيدة، ومالك: يطلق هذا االسم على جمموعة من القبائل اآلتية: عسري

املسامرة، العنيقات، الشطيطات، : ردن، وتتألف من سبع فرقعشرية من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األ: العسيفات
  .اهلناهنات، الدهيمات، العرينات، والعالوية

  .كانت منه بقية ببيت املقدس، وريف مصر. بطن من سامة بن لؤي، من العدنانية: عسيل بن عقبة

ة بن عبد اهللا بن رزاح ابن ربيعة بن حرام بن ضنة بن بنو عش بن لبيد ابن عدي بن أمي: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: عش بن لبيد
  .سعد بن هذمي بن أسلم بن احلايف بن قضاعة

  .من عشائر حمافظة محاة: ويقيم يف مديرية اسواب العشارنة. ينتسب إىل عرب احلجاز. فرع من العبابدة إحدى قبائل مصر: العشاباب

بطن من بين مازن بن فزارة، من :  إحدى حمافظات اجلمهورية السورية العشراء بن جابرفرع من املناصرة، من ااودة بدير الزور: العشبان
كانت مساكنهم باحلي الكبري من . بطن من خلم، من القحطانية: بنو العشراء وامسه عمرو بن جابر بن عقيل ابن هالل عشم: العدنانية، وهم

األمحر، من أوالد علي من عقارب، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية فرع من أوالد علي : اإلطفيحية، بالديار املصرية العشيبات
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. عشرية من العوايسة، سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك عشري بطن من بين حبر، من خلم، من القحطانية: العشيبات

، من املرعض، من اجلمعان من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من بطن من آل نصري: كانت مساكنهم احلي الكبري بالديار املصرية العشريان
فرع يعرف ببو عص، : البو عشيش، والبو جوعي عص: ينقسم إىل فخذين. بطن يعرف ببو عشيش، من العبابدة، من الغرير: عرتة عشيش

كانت مساكنهم مع . ، من القحطانيةبطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة:  خيمة عصا150ويعد . يقيم يف جنويب حلب. من احلديديني
يقضي الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف حمافظة . فرع من بين يوسف: قومهم اجلمارسة بالدقهلية، واملرتاحية، من الديار املصرية عصاد

 بن مالك بن معاوية ابن بنو عصاصة بن م بن ربيعة: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: اجلزيرة بسورية عصاصة بن م
  .فخذ من بين سامل، من ثقيف: فرع من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز بسورية العصىب: صعب بن دومان بن بكيل العصافري

ة، بطن من قضاع: حي من عبد القيس، من العدنانية عصر بن عبيد: فخذ من جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، من العدنانية عصر: عصر
  .بطن من طيء، من القحطانية: بطن ينتسب إىل عصر بن عوف بن عمرو بن بكر عصر بن غنم: من القحطانية عصر بن عوف

  .بطن كان منهم ملوك بين عامر بن عوف بن مالك لعهد اخلمسني والستمائة للهجرة: عصفور

  .فرقة من النعيم إحدى عشائر سورية العصماء اسم لقبائل سعد الثالث: العصفور

  . ميالً عن حمايل15قسم من قبيلة ربيعة ورفيدة اليت متتد بالدها من مسافة بضعة أميال، إىل الشمال الغريب من أا، إىل مسافة : العصمة

اجلالة، ومنهم أبو العال، والعلجة، : يقيم يف غريب الوشم، والقصيم، وفيه من الفروع. فخذ من عيال منصور، من برقة، من عتيبة: العصمة
  .العبابيد، والركيبات، واحلالحلة، واجلنابا: احلمارين، والشفعان، آل عجرة، ومنهمو

  .بنو عصمة بن جشم ابن معاوية بن بكر بن هوازن: بطن من هوازن، من العدنانية، وهم: عصمة بن جشم

  .فرع من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية: العصواد

  . املقيمة يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير منها درب احلجفخذ من زبيد، من عشرية مسروح: العصوم

عصيات، زيادين، عرجان، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  نسمة684 بيتاً، و169بطن من العزازمة إحدى عشائر بئر السبع يعد : العصيات
  .حوصة، وسعيدات

    افظة حلب تقيم يف الباب أحد أقضية حم. فرقة من احلديديني: العصيبات

  .بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية: عصية

بنو عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة ابن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن : بطن من متيم بن مر، من العدنانية، وهم: عصية بن امرىء القيس
  .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بنو عصية ابن خفاف بن امرىء القيس بن ثة ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن : عدنانية، وهمبطن من بين سليم، من ال: عصية بن خفاف
  .كانوا يرتلون جبل سواج. خصفة بن قيس بن عيالن

كاوشرية، بري خلو، جب القادر، جوتة، محام صغرية، حي : ويقيمون يف القرى اآلتية. فرقة تنتمي إىل عشرية برق يف جرابلس: عصيد
فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية عصيم بن سعد بطن :  كبرية، خرفان، طوال، غزاوية، قرب اميو ومغريات عصيدصغرية، حي

  .بنو عصيم بن سعد بن عمرو بن جشم بن حرب بن يشكر بن بكر بن وائل: من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم

  .إم من اليمن: ن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية، ويقالبطن من معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ب: عصيمة

  .فرقة من عمور املهارشة، من العمور إحدى عشائر سورية: العضاب

  . بيتا30ًيعدون . قسم من الضمور إحدى عشائر الكرك بشرقي األردن: العضايلة
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من جنويب الطريق املوصلة بني اإلحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات عشرية من بشر، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا : العضبة
  .العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .حي من اليمن: عضر

ن العدنانية بنو عضل بن اهلون بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر، م: بطن من بين اهلون بن خزمية، من العدنانية، وهم: عضل بن اهلون
  .فخذ من املزامحة، من الروقة، من عتيبة: العضيان

  .منازله بقرب احلناكية إىل الشرق. بطن من الصعبة، من مطري: العضيالت

  .بطن: عضيلة

  .السالمني، الفضول، الفالحات، والفرجات: تتبعها الفرق التالية. عشرية من اللياثنة بوادي موسى: عطا

  .ال يعرف عن أصله شيء.  عجلونبطن يقيم بناحية جبل: عطا

  .بطن من املردان، من عبدة، من مشر القحطانية: عطا

بنو عطارد ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن متيم بن مر بن أد بن : عطارد بن عوف بطن من متيم ابن مر، من العدنانية، وهم
  .الثرملية: ون اليمامة، ومن مياههمكانوا يقطن. طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

حممد وداود، وأسعد، وعبد : هاجر من قرية عطارة بطولكرم أربعة أخوة يقال هلم. عشرية بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون: العطاطرة
صرة آلل اجلراد املعروفني يف الرمحن، هرباً من اجلندية، ونزلوا يف قرية البارحة، مث تبعهم بعض أقارم، ويرجع أصلهم إىل قوم رابعة، وهم ن

  .فلسطني

  .فرقة من السويلميني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العطاطرة

كان مركزها رامني، مث رحلت إىل شويكة، وبين صعب، للمحافظة على برجها، ومدخل واديها، من . من عشائر وادي الشعري: العطاعطة
  .هجوم الفرنسيني

  .اخلصبة، اخلوالدة، والنعانعة: وتنقسم إىل ثالثة أفخاذ. منازهلا بقرية حنانا. من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: اعطةالعط

  .بطن من العويضات، من األحسين، من السلكة السلقة من اجلبل، من، العمارات، من بشر، من عرتة: العطاعطة

ورياسة ظعوم لولد يعقوب بن نصر . كان موطنهم مليانة. بن عامر، من العدنانيةبطن من بين مالك بن زغبة، من هالل : العطاف بن ولد
  .بن عروة

  .منازهلم بأطراف السوارقية. بطن من الرياحني، من مطري: العطال

  .فرقة من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: العطاونة

  .األردن، وجبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةتقطن يف مشال شرقي . فرقة من العلي، من العيسى: العطشة

  .فرقة من الكواكبة، من الروالة، من عرتة: العطالن

  .منازله يف أحناء القصري، وغريب العاصي. عطرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن العطو بطن من النعيم: العطنة

  .الذوية، الربعة، الطرمسان، احلوامضة، واملواعزة: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من بين عمرو، من حرب: العطور

  .بطن من بين مسروح، من حرب باحلجاز: عطور

  .ويقطن معان وضواحيها. يتبع قبيلة احلويطات. فرع من بين عطية: العطون

  .فرع من اجلعفر، من عبدة، من مشر القحطانية: العطون
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  .ني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من السويلمي: العطوى

    

  .كانت منازهلم مع قومهم بين صخر ببالد الكرك. العطويون بطن من بين صخر، من جذام، من القحطانية

  .كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية. العطويون بطن من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية

  .وتقيم يف مديرية أسيوط. عشرية تتبع اجلهمة إحدى قبائل مصر اليت تنتسب إىل عرب احلجاز: اتالعطي

  .الفرجات، والرويعات، واهلمران: العطيات فرقة من السويلميني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن، وهم

  .ويقدر عدد نفوسها بستني. افظة دمشقأصلها من دير عطية التابعة حمل. من عشائر الصلت: العطيات

: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهيب: العطيات

فخذ من مشلة، من عتيبة احلجازية : ياتالسليمات السويلميني، العليني، اجلمعاين، السبوت، احلضرة، املصاحبة، الرماضني، السعيدانية العط
وتنسب إىل معز بن أسد اخى عرت مؤسس عرتة ومنازل هذه القبيلة يف النصف الشمايل من حرة . قبيلة تعرف باسم العطاونة، واملعازة: عطية

لعقيالت، املراخني، اخلماعلة العطيات، السبوط، اجلمعانيني، الربيالت، الرواز بن الوكال، ا: ومن عشائرها. العويرض من حرة املواهيب
فرع من القعافعة، من الروالة، من عرتة : بطن من احلويطات باحلجاز العطية: السليمات، السعيدانيني، املساحبة، العليان، واخلميسات عطية

املهادلة، املغايرة، القوامسة، املزاريقي، : تتبعها عائالت عديدة، أمهها. عشرية تعرف بذوي عطية، من املزامحة، من الروقة، من عتيبة: عطية
بطن يعرف بأوالد عطية، من دريد من، : تقيم يف منري بنجد عطية بن دريد. عشرية تنتسب إىل املزاريع، من متيم: الغنائم، واجلردية عطية

ينة، مث دثروا وتالشوا وكانت هلم تلة بن حلوف من أرض قسنط. كانت رياستهم يف أوالد بين مبارك ابن حباس. االثبج، من هالل ابن عامر
فرع : بن عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن األوس عطيج: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: عطية بن زيد

تقيم يف اجلوالن أحد أقضية . فرقة من الفضل: ويقيم يف ضواحي قصري، وتل كلخ العطريات.  خيمة100يعد . متحضر، من نعيم محص
بطن يعرف : تقتم يف الباب أحد أقضية حمافظة حلب عطيف بن حارثة. فرقة تعرف بأيب عطريي، من احلديديني: حمافظة دمشق عطريي

بنو عطيف جمزئة بن حارثة بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن غنم ابن عمرو بن : بعطيف جمزئة، من تغلب، من العدنانية، وهم
  .تغلب

  .بنو عطيف بن ناجية ابن مراد: من األزد، من القحطانية، وهم: ويقال. مراد، من مذحجبطن من : عطيف بن ناجية

  .مركزها أنكا بالقرب من مليط بن الزيادية، واملاهرية. من أشهر قبائل العرب من دارفور بالسودان: العطيفات

من الصقور، من اجلبل، من العمارات، من عرتة فخذ : عشرية من ذبيان، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز العطيفات: العطيفات
  .القاطنة ببادية العراق

  .منازهلا بني العال، وخيرب. عشرية من ولد علي، من مسلم، من عرتة: العطيفات

  .عشرية من قبيلة الصبيحة، الواقعة ديارها غريب عدن: العطيفي

فخذ من الصقور، من اجلبل، من العمارات، من عرتة : ا شيء عطيويال يعرف عنه. عشرية تقطن الطفيلة، وعابور مبنطقة الكرك: العطيوي
  .القاطنة ببادية العراق

  .منازهلا بني العال، وخيرب. عشرية من ولد علي، من مسلم، من عرتة: العطيفات

  .عشرية من قبيلة الصبيحة، الواقعة ديارها غريب عدن: العطيفي

يعد . فخذ يعرف بأيب عطيوي، من لواحق احلديديني: ال يعرف عنها شيء عطيوي. لكركعشرية تقطن الطفيلة، وعابور مبنطقة ا: العطيوي
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  . بيتا150ً

: وتنقسم إىل.  فرسا40ً معزى و1000 شاة، و2000 بعري و 500 بيتاً، ومتلك 250تعد . من عشائر حمافظة جبل الدروز: العظامات

  . جنويب جبل الدروز حول امتان، أم الرمان، عرت، مشقوق، والغاريةتقضي الشتاء يف أرض اجلبانة، والصيف يف. املعرعر، والسويعد

تقيم بناحية املعراض مبنطقة . ويقال إن أصلها من عشرية العظاما جببل الدروز. بطن من عشرية ابن هذال من عرتة ومنازهلا العراق: العظامات
  .عجلون

  . األردنعشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي: العظمة

  .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية جبل عجلون: العظيمات

    

منازهلا يف اجلزيرة على البليخ من الرقة يف اجلنوب إىل . عشرية كبرية من األيب شعبان إحدى قبائل الرقة، من أقضية حمافظة دير الزور: العفادلة
، 3000وتعد بيوا .  وهلا بضع قرى يف الشامية، تقع جنويب الرقة مباشرةتل خنيز يف الشمال، وعلى الفرات من الرقة حىت حس دعكور،

  .وأما جنعتها فحول املناخري وبري الطرفاوي يف براري اجلزيرة.  بعري200 شاة، و20000ومتلك حنو 

  .بطن من مهرة، من القحطانية: العفار

  .أوالد أمحد، أوالد ناصر، وبنو طه: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. لتقطن يف قرية كفر خ. عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون: العفارات

  .بطن من بين متيم: عفارة

  .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية: العفاريت

ساعد، املفضالة، الكعود، آل : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  بيتا750ًيقدر عدد بيوته ب . بطن من عبدة، من مشر القحطانية: العفاريت
  .اادعة، املطران، السرحان، املراوبة، الصويان، الوبري، واهلرشان

  .الرباعني أصحاب الرئاسة، الغرزان، الشقران، واجليعة: من أهم عائالته. بطن من ذوي ثبيت، من الروقة، من عتيبة: العفارين

  .منازله بأطواق السوارقية. بطن من الرياحني، من مطري: العفاسي

  .إم من أقدم سكان البلقاء: يقال. من عشائر منطقة البلقاء: العفاشات

  .فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: العفاولة

  .بطن من خسرج، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: عفر

  .بطن من خثعم، من القحطانية: عفرس بن خلف

.  نسمة تقريبا16000ًويبلغ عدد نفوسها . وقد قصدت العراق من جند. يرجع أصلها لباهلة. ية بالعراقعفك من عشائر لواء الديوان

  .وتتألف من آل غامن، البحاحثة، آل محزة، املخاضرة، آل شيبة، البوناشي، الرباجع، ااتيب، وآل حاجي طرفة. وعرفت هذه العشرية بالثراء

  .فخذ من البطون، من الظفري: العفنان

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية: لعفريا

بنو عفري بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد : عفري بن عدي بطن من كهالن، من القحطانية، وهم
  .بن كهالن

  .، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من األيب سرايا: العفيشات

  .مساكنها يف جنويب مكة. من عشائر احلجاز: عفيف
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  .فخذ من الظيب، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: عفيف

ؤاس بن كالب بن عامر بن عفيف بن جبيد ابن ر: بطن من عامر بن صعصعة من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عفيف بن جبيد
بنو مالك بن سعد بن : بطن من متيم، وهم: صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة خصفة بن قيس بن عيالن العفيل

  .زيد مناة بن متيم

  .عشرية من الزوايد، من بين مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز: العقاب

  .بطن من حضرموت: العقابة

  .انظر بين العقى: العقاة

  .أوالد علي، احلرايب، اهلنادي وبنو عونة: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: عقار

  .ريالوهيدات، الصبيحات، واملشاه: تتألف من الفروع اآلتية. فرقة من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العقار

  .عائلة40من عشائر اجلوالن النصف املتحضرة مبحافظة دمشق، وتعد : العقارب

وهي من العبادلة أعلنت استقالهلا يف العقد السابع من القرن الثامن . العقارب من عشائر النواحي التسع احملمية جبنويب شبه جزيرة العرب
  .ات من السكانعشر للميالد، وال تزال مستقلة، وعاصمتها بري أمحد، وا مئ

  .فرع من عشرية بين األطرش الدرزية: العقال

  .قسم من قبيلة بين زيد اليت مقرها حول القنفذة: عقال

  .بنو عقال بن سعد ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان: بطن من غطفان، من العدنانية، وهم: عقال بن سعد

  .العقايدة من عشائر شرقي األردن منازهلا مكاور

  .وتقيم بالشرقية إحدى مديريات القطر املصري. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر: العقايلة

  .فرقة من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية: العقايلة

قريش، صبيحات، طورة، قطاطوة، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  من النفوس144 بيتاً، و26تعد . من عشائر التياها ببري السبع: عقبة
  .ومنازهلم يف شرقي احملرقة، والعراقيب. باءوغر

  .كانت منهم طائفة بأصفون، وأسنام من صعيد مصر. بطن من بين هالل بن عامر ابن صعصعة، من العدنانية: عقبة

    

  .بنو عقبة بن السكون بن أشرس ابن ثور، وهو كندة: فخذ من كندة، من كهالن، من القحطانية، وهم: عقبة بن السكون

كانت ديارهم من الكرك إىل األزمل من برية احلجاز، . بنو عقبة ابن خمرمة بن حرام: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: خمرمةعقبة بن 
وكانت توجد منهم فرقة باحلجاز، من بين واصل ابن عقبة، . وعليهم درك الطريق ما بني مصر واملدينة النبوية، إىل حدود غزة من بالد الشام

  .الد املغرب منهم، وبرية كبرية ينتجعون مع ذياب بن سليم بنواحي طرابلسوبافريقية من ب

  .بطن من النمر بن قاسط، من أسد بن ربيعة، من العدنانية: عقة

  .بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية: العقد

  .عشرية من بين عبد مشس بن سعد باليمن: العقد

  .بنو كليب، وغدانة، والعنرب أبناء يربوع: ن العدنانية، وهماسم لبطون من بين يربوع ابن حنظلة، م: العقد

  .بنو عمرو ابن سنبس، وعقدة أمهم عرفوا ا: وهم. بطن من سنبس، من طيء، من القحطانية: عقدة
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  .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: عقدة بن غرية

تقع منازهلا على حدود . من عشائر فلسطني الشمالية: رية عقريتفرقة من أيب جرادة بالرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور بسو: العقرب
  . خيمة26وتعد . فلسطني املتامخة للجمهورية اللبنانية

  .بطن من عرب برية احلجاز بأرض الربك والنعام: العقفان

  .فخذ من مشلة، من عتيبة احلجازية: العقفة

  .شيءال يعرف عنها . عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: العقلة

  .فخذ من العلقاوين، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: العقلة

  .بنو حجاز بن عبيد، من بين محيد، من بين عامر بن زغبة، من هالل بن عامر: بطن، من العدنانية، وهم: العقلة

ثرهم بادية ويسكنون، بني الدندر، والنيل من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، وأك: العقليون
  .األزرق

بنو العقى، وامسه منقذ بن احلارث بن مالك ابن فهم بن غنم بن دوس : بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم: العقى بن احلارث
  .شنوءةبن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث ابن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو 

فرقة من موسى، من جهينة إحدى : كانت منازهلم مع قومهم صبيح ببالد برقة العقييب. بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية: العقيبات
تتألف من فرق عديدة، أكثرها أصلي، وبعضها . من أكرب عشائر الشام عدداً، وأوسعها مرتالً، وحمارثاً ومزارعاً: قبائل احلجاز العقيدات

تحق، وهي غري قدمية يف وادي الفرات، بل طارئة، جاءت، واحتلت هذا الوادي يف أوائل القرن الثاين عشر اهلجري فيما يظن وتقطن هذه مل
العشرية يف قراها املنتشرة يف دير الزور وامليادين وأيب كمال على ضفيت الفرات، يف اليمىن، من البويطية، إىل أيب كمال، ويف اليسرى من 

وتقطن أيضاً يف ضفيت اخلابور من البصرية جنوباً، إىل تل حسني، وتل الشيخ محد يف مشال . لعقيدات، إىل باقوز إزاء أيب كمالجديدة ا
 بعري 1300 شاة، و5000 بيت، وميلكون 8000الصور، حيث تبدأ حدود عشرية اجلبور أما عددهم فمختلف فيه، يقدروم ب

ت، األبو حردان، الدميم، الشعيطاط، املشاهدة، ااودة، الشويط، التلوث، األبو سرايا، البكري، ولد األبو كامل، احلسون، البقعا: وبطوم
يقيم . بطن من عقيدات حمافظة دير الزور: بطن من اجلدي، من عبدة، من مشر القحطانية العقيدات: الشيخ عيسى، واألبو خابور العقيدات

:  بيت العقيدات200ويعد حنو . يقيم يف ناحية سلقني، وكفر ختارمي بقضاء حارم. ديربطن من عقيدات ال: بقضاء جرابلس العقيدات

وقد حتضر كثري منها، واستقر يف بعض قرى .  بيتا350ًيبلغ عدد بيوا حنو . أصلها من عقيدات دير الزور. عشرية تقيم مبحافظة محص
عشرية تقيم مبحافظة محاة، أصلها من قبيلة : بان، واألبو عساف العقيداتاألبو بكري، األبو شع: وتنقسم إىل الفرق اآلتية. أمالك الدولة

تقيم يف قرى أمالك الدولة يف ناحية عقريبات شرقي قضاء سلمية، كأيب دايل، أيب رمال، جب . العقيدات الكبرية املستقرة يف وادي الفرات
ويف الشتاء ينجعون . تل قرطل، أبو درة، مريخ الدر، اجلمقلية: قرىالريان، مغيزل، رسم العبد، املرامي، نعيمة، عكش، ويف قرب محاة، يف 

وعلى قلتهم يعدون من ذوي البأس الشديد بني . وهم أهل ضرع أكثر من أم أهل زرع، وحالتهم حسنة، وسوقهم التجاري محاة. البادية
  .ويلتحقون غالباً باملوايل وقت احلرب. العشائر

    

  .دهامشة األبوسيف، األبو سالمة، األبو سرايا، األبو ليل، األبو دراج، واألبو بكريال: وتنقسم إىل الفرق اآلتية

عدرة، ميدعة، حوش : منازهلا يف مشايل املرج، حول قرى. عشرية تقيم بالغوطة مبحافظة دمشق، من قبيلة العقيدات بوادي الفرات: العقيدات
  .ة حمافظة دمشقالفازة، حوش نصري، تل الكردي، وحزرما يف دوما أحد أقضي
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  . بعريا350ً شاة، نصفها للتجار الدمشقيني، و12000 بيت، ومتلك 400وتعد حنو . وأما جنعتها فقصرية ال تتعدى الضمري

  .الضامن، احلمودي، املعاضيد، واملشاهدة، وفرقة محد إدريس املستقلة عن اجلميع: وتنقسم إىل الفرق اآلتية

  .قبيلة من قريش: عقيدة

  .كانت منازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز.  األجود، من غزيةبطن من: عقيل

  .بطن من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: عقيل

  .بنو عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن عبد مناف: بطن من الطالبيني، من بين هاشم، من العدنانية، وهم: عقيل بن أيب طالب

بنو عقيل بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن : عصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من عامر ابن ص: عقيل بن كعب
كانت مساكنهم بالبحرين، مث ساروا إىل العراق، وملكوا . معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

وصل، وملكوا تلك البالد، وبقيت اململكة بأيديهم، حىت غلبهم عليها امللوك السلجقيون، الكوفة، والبالد الفراتية، وتغلبوا على اجلزيرة، وامل
. فتحولوا عنها إىل البحرين، حيث كانوا أوالً، فوجدوا بين تغلب، قد ضعف أمرهم، فغلبوهم على البحرين، وصار األمر بالبحرين لبين عقيل

 وستمائة، حني لقيتهم باملدينة النبوية عن البحرين؟ فقالوا امللك فيها لبين عامر سألت أهل البحرين يف سنة إحدى ومخسني: قال ابن سعيد
  .بن عقيل، وبنو ثعلب من مجلة رعاياهم، وبنو ثعلب من مجلة رعاياهم، وبنو عصفور من بين عقيل

.  بن عبيد بن مالك بن سويدبنو عقيل بن مرة ابن موهوب: بطن من بين زيد، من حرام بن جذام، من القحطانية، وهم: عقيل بن مرة

  .كانت مساكنهم احلوف من الشرقية بالديار املصرية

: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهيب: العقيالت

  .العسيفات، املراجني، اهلشامية، اجلميعات، والزبيالت

  .بطن من احملينات، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: قيالتالع

  .فرع من سنجارة، من مشر جند: العقيلة

  .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة بأطراف الديار املصرية، مما يلي الشام. بطن من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية: العقيليون

فخذ من اجلبالن، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار : العقيمات
  .العجمان، وبين خالد جنوباً

 أم من بنو عك بن عدثان بن عبد اهللا بن األزد، من كهالن، من القحطانية، وذهب آخرون إىل: فقال بعضهم. بطن اختلف يف نسبه: عك
  .إنه عك بن الديث بن عدنان بن أدد أخو معد ابن عدنان: وقال آخرون. العدنانية وعك أصغر من معد بن عدنان أبو العدنانية

األعالب، تقع بني مكة، : كانت مواطنهم يف نواحي زبيد، وقطنوا مدينة الكدراء، وغريها من مدن اليمن التهامية، ومن أراضيهم: مواطنهم
  .رمع باليمن: ينسب إىل هذا البطن خمالف عك، ومن بالدهمو. والساحل

أغارت خثعم ومسلية على بين عك يف راكة، فهزمتهم عك، وقد ارتدوا بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم باألسالب، فخرج : تارخيهم
  .ه مع معاوية بن أيب سفيان37بوا سنة إليهم بأمر أيب بكر الصديق، الطاهر بن أيب هالة، فواقعهم باألسالب، فقتلهم شر قتلة وحار

ينقسم إىل . فخذ من آل عليان، من اخلرصة، من مشر الطائية عكاب بطن من نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: عكاب
كر ابن وائل بن قاسط بن بطن من األشعريني، من القحطانية عكابة بن صعب بطن من ب: اخلنني، آل خان، والفواز عكابة: األفخاذ اآلتية

هنب بن أفضى بن دعمي بن جديلة منهم بنو تيم اهللا بن ثعلبة، بنو عايش بن مالك، بنو جحدر، بنو قنيع بن عبد اهللا بن جحدر، وبنو 
    ياف ويقيم يف منطقة محاة، ومص.  خيمة بدوية20يعد . العوار العكابرة عشرية تقيم بني عدن، واملكال العكارشة فخذ من بين خالد
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فخذ من أيب صلييب، : بنو عكارم ابن عوف بن نعيم بن ربيعة بن سعد العكاشات: بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية، وهم: العكارم
  .من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية السورية

 يف مديرية عيمة التابعة لقضاء الطفيلة عشرية تقطن: فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف العكايلة: عكام
ينقسم إىل . بطن من آل زرعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: بشرقي األردن عكب بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية عكبة

إم من خوالن، وهو : ر، وقيلالعكاب: بطن من مهدان يقال هلم: اجلودان، الروسان، الوضحان، وآل شرارة عكرب بن عكار: األفخاذ اآلتية
كانت مساكنهم جيري منفلوط، من . بطن من األوس، من القحطانية: عكرب بن عكار بن احلارث ابن تزيد بن جشم بن حاشد عكرمة

و ماء العقبة، وهو مرتل يف طريق مكة، بعد واقصة، وقبل القاع، ملن يريد مكة، وه: من منازهلم. بطن من بكر بن وائل: صعيد مصر عكرمة
بطن من : كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية عكرمة بن خصفة. لبين عكرمة عكرمة فخذ من ديامل، من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر

بطن يقطن يف : بنو عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العكشة: قيس بن عيالن من العدنانية، وهم
  .سماكية بشرقي األردنالكرك، وال

بطن من طاخبة، من العدنانية، وعكل اسم امرأة حضنت بين عوف بن وائل بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر، فغلبت : عكل
  .الشقراء، واألشقر: من قراهم. عليهم، ومسوا بامسها

أصلها من قرية مؤتة جبوار .  بين حسن اليت منازهلا حول جرشتلتحق باحلراحشة، من بين هليل، من قبيلة. فرقة تعرف بأيب عكليك: عكليك
  .الكرك

  .آل حجر، واخلوازيق: وهي فريقان. عشرية أصلها من احلجاز، وتتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر: العكمة

  .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: عكوة

  .نطقة عجلونعشرية بناحية الكفارات مب: العكوش

  .بطن من السويلم، من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع، من مشر الطائية: العكيدي

  .فرع من العودة، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العكيدي

  .فرع من الكومية، من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: العكيدي

  .اجلمال، الغربان، واحلنانية: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. ن بين سامل، من حرببطن يعرف بولد عال، م: عال

  .بطن من ثقيف: العالج

من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، وأكثرهم بادية يسكنون يف غريب النيل : العالطيون
  .األزرق، من احلديبات، إىل مشرع نولة

  .فخذ من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: عالفنيال

كانت مساكنهم ما بني قابس، وبلد العناب من افريقية، مع قومهم بين . بطن من عوف، من ثة، من سليم بن منصور، من العدنانية: عالق
  .بين حيىي، وحصن: وينقسم إىل فخذين. عوف

  .ئر منطقة البلقاءفرقة من املشاخلة إحدى عشا: العالقمة

ومنازهلا يف بطيحة، وخويلفة، . ويقدر عدد نفوسها بألفني إالقليالً. عشرية تنتسب إىل جدها عالم، من أوالد رباب جد التياها: العالمات
  .وأيب مسارة، والعراقيب

  .عالمات أيب شنار، عالمات أيب لبة، وعالمات أيب جقيم: والعالمات ثالثة أقسام
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  .الكماجات، والزعاترة: وتتبع هذه العشرية فرقتا.  بناحية الوسيطة مبنطقة عجلونعشرية: العالونة

  .عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة: العالونة

  .فخذ يعرف بأوالد العالونة من أهل حلى، يقيمون يف قرية حلى على البحر األمحر، ويف أطرافها: العالونة

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. ب، من سليم بن منصوربطن من سامل، من هي: العالونة

  .كانت منازهلم مع قومهم صبيح بربقة. بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية: العالوي

  .فرقة من عشرية اإلمامية، اليت يقال عنها من أصل تركي، والتابعة للمعايطة إحدى عشائر الكرك الكبرية: العالوية

  . عشرية العسيفات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادئة شرقي األردنفرقة من: العالوية

  .كانت منازهلم مع قومهم لبيد ببالد برقة. بطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية: العالوية

  .ناحية الوسيطةالعالوين عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون، وهي فرع من العالونة بطيبة ابن علوان، من أعمال 

    

  .بعرية، وبرقة: ومنازهلا. فرقة من عشيرية الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: العالوين

  .فرع من بين جهينة، إحدى قبائل احلجاز: العالوين

  .فرقة تعرف بو عالي، من بقارة اجلبل مبحافظة اجلزيرة: عالي

  .الشماسني، احلمادين، العمارات، والنوافلة: وتنضم إليها الفرق اآلتية. وادي موسىعشرية من اللياثنة ب: العالية

  .فخذ يعرف بأيب عالية، من أيب فاتلة، من احلديديني إحدى عشائر سورية: عالية

  .موقعها وادي شعيب بلواء السلط. من عشائر شرقي األردن: العاليني

  .بة بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، من العدنانيةفخذ من شيبان بن ذهل ابن ثعلبة بن عكا: علياء

من . بنو علة بن جلد ابن مالك بن أدد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهالن: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: علة بن جلد
  .النخع: أفخاذهم

  .لم بن احلاف احلايف ابن قضاعةبنو علة بن غنم بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أس: بطن من قضاعة، وهم: علة بن غنم

  .فرع من بين األوس، من بلحارث: العلثة

  .بطن من خالد باحلجاز ذكرهم احلمداين يف أحالف آل فضل من عرب الشام: العلجان

  . بيتا50ًويقدر عدد بيوته ب . فخذ من الصمدة، من عشرية الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: العلجانات

  .ن من بين سعدبط: علس

  .علفة بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية

العقلة، املوسى، العبد احلي، اخلالوين، احلسينيني، : وأفخاذها.  بيتا260ًتعد . فرقة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: العلقاوين
  .والسليمان

بن عبقر بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بنو علقة : بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية، وهم: علقة بن عبقر
  .ابن زيد بن كهالن

  .دير حنظلة ابن عبد املسيح بن علقمة بن مالك بن رىب بن منارة بن خلم: من أديرته باحلرية. كان يقطن احلرية. بطن: علقمة

  .كان يسكن بصرب من بلد خوالن بصعدة. علقمة بن مالك بطن من القحطانية
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ربيعة : قبيلة تسكن بقرب أا، إىل الشمال منها، منحدرة إىل جهة الساحل الغريب، حىت أسياف البحر، والقبائل احمليطة ا هي: علكم اهلول
علكم األعلون، وعلكم : ورفيدة يف الشمال، وبنو مالك يف الشرق، وبنو مفيد يف اجلنوب، ورجال أملع يف الغرب، وتنقسم إىل قسمني

  .الساحل

الراشدي، آل محد، آل مدهم، وآل : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم: لعلمةا
  .دويخ

  .وفيهم كثرة. بطن من العلويني باملغرب نسبوا إىل جبل العلم، نزل جدهم هناك: العلميون

  .وتنتهي حدود ديارهم بوادي اهلدى الواقع مشايل مكة. يقطنون منطقة جدة. ن األشرافبطن م: بطن من القحطانية العلوات: علهان بن تبع

وهي فرع من عشرية العالونة يف قرية طيبة ابن علوان من . فرقة من الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: العلوان
بطن من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج : وغور دامية علوةبعرية، وبرقة، : ومنازهلا. أعمال ناحية الوسطية بعجلون

املوهة، اجلبالن، :  وينقسم إىل ثالثة أفخاذ1200ويقدر عدد بيوته ب. الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً وديار العجمان وبين خالد جنوباً
يرة العرب اجلنوبية العلوي احلامد بطن من اجلروات إحدى قبائل الفرات من عشائر النواحي التسع احملمية بشبه جز: وذوي عون العلوي

بطن من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان من القحطانية العلويون بطن من هذيل : األوسط علوي بن عليان
موقعها وادي احلزمي، وجعفر . ن، تعرف بأوالد عليمن عشائر البحرية مبصر تعرف بأوالد على علي من عشائر شرقي األرد: باحلجاز علي

بطن يعرف بأوالد علي من عقار :  بيتاً علي80وتعد . من عشائر شرقي األردن، تعرف بأوالد علي، موقعها قرية سول:  بيتاً علي35وتعد 
من عشائر الفرات األوسط تعرف ببو : يعلي األمحر، وعلي األبيض عل: وينقسم إىل فخذين. من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية

كانت منازهلم . بطن من األجود، من غزية، من القحطانية: بطن كان يقيم بالكدرار علي: وتقيم يف املنطقة اجلنوبية من امليادين علي. علي
وتعد .  حمافظات اجلمهورية السوريةتقيم بقرية زغري بناحية الكسرة بدير الزور إحدى. مع قومهم غزية بربية احلجاز العلي فرقة من البقارة

      خيمة 15فرع من التركي مبحافظة حلب ويعد :  بيتاً العلي90

كانت مساكنهم مع قومهم جذام بالرب الشرقي من صعيد مصر، فيما بني دير اجلميزة وترعة . بطن من جذام، من خلم، من القحطانية: علي
  .صول

كانت إمارة جبل مشر فيهم، قبل أن تتكون إمارة جبل مشر فيهم، قبل أن تتكون إمارة . طانيةبطن من اجلعفر، من عبدة، من مشر القح: علي
  .جبل مشر فيهم، قبل أن تتكون إمارة الرشيد

  .فخذ من عشرية اجلفايفة اليت تقطن يف قرية السوسة باجلزيرة: العلي

  .فرقة من اجلوابرة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز بسورية: العلي

  .رع من اجلوابرة، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمنف: علي

الكراشيف، الكلخة، ولد مرمي، : بطن من حرب يقيم بعض أفخاذه يف جند، وآخرون منه يف احلجاز، فالذين يقيمون يف جندهم: علي
  .البدارين، خفارة، والفردة: ة هم بيت، والذين يقيمون يف احلجاز بقرب املدين1000القرون، املدارين، وآل نامي، ويقدر عدد هؤالء ب

  .فرع من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها، من مشايل الليث، إىل السكة الشامية، جنويب الليث: علي

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. بطن من حصن، من عالق، من عوف بن ثة بن سليم بن منصور، من العدنانية: علي

  . أيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من أيب حليحل، من: العلي

  .من عشائر خزاعة، من األزد، من كهالن، من القحطانية: علي
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  .بطن من اخلماس، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع من مشر الطائية: العلي

  .الزينة، الصليالت، احمللف: وينقسم إىل ثالثة أفخاذ. ةبطن من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرت: العلي

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فرع من شبعانات، من بين خمتار، من حممد، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: علي

  .فرقة من الولدة، من أيب شعبان بالرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور بسورية: العلي

  .سب إىل جدها علي ابو شلحة، وهي فرع من احلدادية إحدى عشائر حمافظة العلويني بسوريةعشرية تنت: علي

. بطن من صبيح، من الزكاريط، من عبدة، مشر القحطانية:  عائلة علي70تقيم يف تل العلي، جنويب حلب وتعد . فرقة من بو شيخ: علي

  .التركي، واحلسني، وآل محاد، والفتيح: وينقسم إىل

  . بيتا80ًيعد . ع من الصرايرة إحدى عشائر الكركفر: العلي

  .كان يقيم بافريقية الشمالية. فخذ من الصقر، من عامر، زغبة، من بين هالل بن عامر: علي

  .بطن من بين العبالت، من أمية األصغر: علي

  .طىء البحر، جتاه جزيرة البحرينكانوا يقطنون الزيارة يف قطر، على شا. بطن يعرف بآل ابن علي، من العتوب، أي بين عتبة: علي

. ومنازهلا يف مدائن صاحل، وتتجول يف جند وتدخل العراق. 800ويقدر عدد بيوا ب. تنتسب إىل عرتة. عشري تعرف بولد علي: علي

  .الفكرة، واملطلك: وتنقسم إىل فخذين

  .وتتجول يف شرقي األردن، واحلجاز. عشرية تعرف بولد علي تعترب من عرتة: علي

  .يلتحق باحلديدين. فخذ يعرف بولد علي، من قبيلة ولد علي العرتية: يعل

  . بيت100ويعد 

  . شاة6000، و3500 بيت ومتلك 500تعد . عشرية تعرف بولد علي، من مسلم، من عرتة: علي

  .ة، املشادقة، والصقمةالعطيفات، العواظ، ايبل، اجلذاملة، احلمامدة، الطلوح، اجلبار. ابن مسري: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية

أما يف الصيف فيمكث . ويف النجمة تلتحق فرق ولد علي بالروالة حيثما ذهبت، فتسري وراء ساقتها، إىل جبل عرتة يف احلماد، أو إىل اجلوف
  .أكثرهم يف اجلوالن حول عني دكر، وأحياناً تفد يف الربيع إىل أحناء الصيقل شرقي أيب الشامات

أم عدسة، قارات، : وتقيم يف منبج أحد أقضية حلب يف القرى اآلتية.  بيتا60ًتعد . د علي، من قبيلة ولد علي العرتيةفصيلة تعرف بول: علي
إا من : ويقال. عشرية كبرية من العيسى، تقيم يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: ودليفار، وينجع قسم منها جبل البشري العلي

  .العطشة، الرشايدة، الرحمة، والشروان: خاذوتنقسم إىل أربعة أف. الدهامشة

  .فرقة من الغنيمات إحدى عشائر البلقاء: علي

  .الرمادي يف الشامية وتل أبو حسن يف اجلزيرة إحدى حمافظات السورية: قراهم. فخذ من البو قاعان: العلي

  .بطن بدوي من قريش غري األشراف، من ثقيف: علي

يقضون الشتاء يف وادي اجلزمي جبوار عشرية اخلريشة، النازلني بالقرب . 35 الكرك الثانوية عدد بيوم فريق من القطاونة إحدى عشائر: علي
  .من وادي احلسا، والصيف جبوار قرية سيدنا جعفر، الواقعة على مسرية ساعتني إىل اجلنوب من الكرك

    

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من كروب، من مرداس، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: علي

  .بطن من كنانة: علي
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  .فرقة من األيب ليل إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: العلي

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: العلي

  .بطن من مذحج، من القحطانية: علي

  .علي، من املعاطة، من احلديديني إحدى عشائر سوريةفخذ يعرف بأيب : علي

  .علي فرقة من املقدادية بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  .فخذ يعرف بأيب علي، من املهيد، من منيع، من الولد، من الفدعان: علي

  .فر، واحلوير، وغريهااستقرت ائياً يف قرى تل ملح، وك. إحدى الفرق اليت تتألف من قبيلة املوايل مبحافظة محاة: العلي

  .يقيم يف حلج وأطرافها. بطن ينتمي إىل يافع: علي

السناقرة، أوالد : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من أوالد علي، من عقار، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: علي األبيض
  .خروف، والستا

القنيشات، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. السعادي اليت تسكن الصحراء الغربيةبطن من أوالد علي، من عقار، من قبيلة : علي األمحر
  .العشيبات، والكميالت

  .بطن من بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: علي بن بكر

  .علي بن ثوبان بطن من األزد، من القحطانية

. أوالد علي بن جابر بن فتاح بن مساعد بن نابت بن فاضل: بطن من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم: رعلي بن جاب

  .والرياسة يف نابت بن فاضل

  .علي بن جابر فخذ من املوسطة، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية

ومنتهاهم . رج دمشق وغوطتها، بني إخوام آل فضل، وأعمامهم آل مراكانت ديارهم م. علي بن حذيفة بطن من آل فضل عرب الشام
  .إىل اجلوف، واجلابية، إىل الشبكة، إىل تيماء، إىل البوارع

وتنقسم إىل . فرقة من احلسون، من أيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية: العلي احلسون
  .لدندل، احلنة، االيب، وعبد اللوقا: األفخاذ اآلتية

  .تقيم حول أبو عريش. من عشائر اليمن: علي بن حيدر

  .كانوا يقيمون يف اليمن. بنو علي بن راشد بن بوالن: بطن من بين عك بن عدثان، وهم: علي راشد

  .كان يقيم بافريقية الشمالية. بطن من رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية: علي بن رياح

  .كانت هلم خطة بالبصرة. بطن من خزاعة: علي بن سود

  .بطن، من قضاعة، من القحطانية: علي بن شرحبيل

من . بنو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف: بطن من أيب طالب، من قريش، من العدنانية، وهم: علي بن أيب طالب
  .ة موضع قرب املدينةبليد، وهي ناحية قرب املدينة، وسويق: نواحيهم

  .من بطون حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية: علي عامر

بنو علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ابن عبد املطلب بن هاشم : بطن من أيب طالب، من قريش، من العدنانية، وهم: علي بن عبد اهللا
  .ت حممد صلى اهللا عليه وسلمالزينبيون ألم أم علي هذا زينب بنت فاطمة بن: بن عبد مناف، وهم
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  .يقطن يف النواحي التسع احملمية بشبه جزيرة العرب اجلنوبية. بطن يعرف بأهل علي عبد النيب: علي عبد النيب

  . خيمة50يعد . فرع من غياث إحدى القبائل احمليطة بدمشق: علي العشبان

  .بطن من احلفيل، من سنجارة، من مشر: علي بو علي

  .من طيء، من القحطانية، صارت هلم الرياسة على طيء بعد بين مراد بن ربيعة، أحد بطون طيءبطن : علي بن فضل

بنو علي بن القوام بن وثري بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: علي بن القوام
  .بن دومان بن بكيل

  .ليم، من العدنانيةبطن من ثة، من س: علي بن مالك

  .بطن من رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية: علي بن حممد

بطن من قبيلة آل مرة، اليت متتد منازهلا، من جنويب الطريق املوصلة بني اإلحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، : علي بن مرة
  .الغياثني واجلرابعة: سمون إىل فخذينوينق. إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .فخذ من قبيلة العون، اليت متتد مساكنها على طول الشاطىء الشمايل للفرات، من تل أمحر، حىت دبا: علي يوسف

نفس اهلوميل، الصغري، و: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من آل مسيلم، من الصليب: فخذ من السراونة، من هذيل اليمن العليان: عليان
    العليان 

فرع : فخذ من اجلدعة، من كحيل، من اخلرصة، من الفدعان عليان: فخذ يعرف بآل أيب عليان من متيم ويقيم يف بريدة بنجد العليان: عليان
وميلك قرى .  بدوية15منها .  خيمة20يعد . فرع من بين خالد مبحافظة محاة: من آل اجلمل، من اجلحادر، من قحطان بنجد العليان

حثاربة، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. 750يقدر عدد بيوا ب . عشرية من اخلرصة، من مشر الطائية: لعوجة، اخلال، وتل قاسيون عليانا
بطن من الدغريات، من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية : العصواد، آل سبية، آل دايس، آل عكاب، الشحاذة، املعزي، والطرابلة عليان

بطن من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل، من حرة العويرض، حىت حرة : ن من دمهان بن أشجع العليانبط: عليان
بطن : كان هلم الغبيل باليمن عليان بن احلارث. بطن من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: املواهيب عليان بن أرحب

بنو عليان ابن احلارث بن موله بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد : هممن مهدان، من القحطانية، و
فرع من قبيلة : وأصلها من اخلميسات، من بين عطية العليانية. عشرية من احملموديني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العلياين

. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر العربية: ن الزرانقة، من املعازبة باليمن العليقاتبطن م: اجلحادلة احلجازية العليج بطن عليس

عشرية ترجع نسبتها إىل وادي العالقي الذي نزلوا منه بعد خرابه، ويدعون النسبة إىل عقيل بن أيب : وتقيم يف مديرييت قنا، واسوان العليقات
بطن من كنانة عذرة، من قضاعة، من القحطانية، وهم بنو : رسكو بالسودان عليم بن جنابوتقيم يف منطقة بني بلديت املضيق، وك. طالب

عليم بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة ابن ثور بن كلب، من بين أسد بن وبرة بن 
  .بنو معقل: منهم. تغلب بن حلوان بن عمران ابن احلاف احلايف بن قضاعة

  .بنو عليم بن عدي بن عمرو بن معن: بطن من باهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عليم بن عدي

  .كانت منازهلم بأطراف الديار املصرية مما يلي الشام. بطن من بين زريق، من ثعلبة طي، من القحطانية: العليميون

احلمادات، البطنة، الزعارير، الظجاترة، الشحادات، : ينقسم إىل ستة أفخاذ. ي األردنبطن من احلجايا إحدى قبائل بادية شرق: العليون
  .واهلدايات

  .فخذ يقيم يف قرى املقطوعة، والطابوية بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: العليوي
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  .سوريةفخذ يعرف بأيب عليوي، من أيب زليطي، من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية ال: عليوي

  .عليوي بطن يعرف ببو عليوي، من املعني، من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة

إم نزلوا ببين متيم بالبصرة، : بطن اختلف يف نسبهم، فقيل: عشرية من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن العم: العليني
أنتم، وإن مل تكونوا من العرب وإخواننا، وأهلنا، : ، وحسن بالؤهم، فقال الناسيف أيام عمر بن اخلطاب، فأسلموا، وغزوا مع املسلمني

لقب مرة بن مالك، : العم لقب مالك بن حنظلة، وقالوا: وقالوا. وأنتم األنصار، واإلخوان، وبنو العم، فلقبوا بذلك، وصاروا يف مجلة العرب
مرة : بنو العم يف متيم مث قالوا: مرو بن مالك بن حنظلة بن فهم، من األزد، وهممرة ابن وائل بن ع: وقال أبو عبيدة. وهم العميون يف متيم

  .بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

  .العجارشة، والذياب: وينقسم إىل. بطن من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: عمار

  .بطن من الدواسر إحدى قبائل بادية جند: عمار

  .لزيدية يف بالد قعطبة جبنويب شبه جزيرة العربمن أشهر قبائل ا: عمار

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: عمار

  .بطن من الشاقية إحدى قبائل العرب يف السودان، يقيمون على النيل الكبري: العماراب

الً من كربالء إىل عانة، والبوكمال، وجنوباً  ومتتد منازهلا على شاطىء الفرات مشا4000عشرية من عرتة، يقدر عدد بيوا ب : العمارات
وجتدها يف أوائل الربيع يف األودية، غريب كربالء، ويف . إىل حدود النفود، وقد تبلغ يف جنعتها أراضي جند إذا مل جتد ألنعامها حمالً آخر

.  وادي حوران املتجهة حنو الفراتمنخفض القعرة، ويف الصيف جتدها إما على شواطىء الفرات، أو جمتمعة حول اآلبار والغدران يف

  .اجلبل، والدهامشة: وتنقسم العمارات إىل قسمني

    

وتعتمد العمارات يف حتصيل مؤنتها من الرز، والتمر، واللباس، على قرى الفرات، وسوقها الرئيسي كربالء، فتشتري منها مقادير كبرية من 
وألد أعداء العمارات هم . فظ األمن والنظام، على طريق الصحراء بني الشام والعراقوهي متكفلة يف هذه األيام للحكومة العراقية حب. التمر

  .مشر، وهو عداء قدمي، وموروث منذ أكثر من قرن

  .بطن ينتسب إىل الدهامشة، من عقيدات محاة: العمارات

  .يلأصلها من قرية أدىن، من أعمال اخلل. فرقة من العاليا، من اللياثنة بوادي موسى: العمارات

  .قبيلة كانت تابعة للقنفذة: عمارة

  .انظر اجللندي: عمارة

  .فخذ من قبيلة عتيبة اليت تقطن الركبة الشهرية، الواقعة إىل الشرق الشمايل من الطائف: العمارة

  .فرقة من احليدة من خريص، من اخلرصة، من الفدعان: عمارة

  .بطن: عمارة البلوي

كانت مساكنهم باحلوف من بالد . بنو عمارة بن الوليد بن سويد بن زيد بن حرام بن جذام: وهمبطن من بين جذام، : عمارة بن الوليد
  .وفيهم عدد. الشرقية بالديار املصرية

  .بطن يقطن يف قضاء جرابلس: العماري

  .رانكانت رياستهم يف أوالد مظفر بن ثابت بن خملف بن عم. بطن من ذوي منصور من املعقل باملغرب األقصى: العمارية
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  .فرقة من اهللسة إحدى عشائر الكرك: العمارين

فوايدة رويتبية، مذاكري، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. نسمة622 بيتاً، و 81تعد . من عشائر اجلبارات ببري السبع: عمارين بن عجالن
  .وحليسات

  . خيمة20تعد . فرقة من الولدة جببل مسعان، وادلب، من أقضية حمافظة حلب: العماجلة

  .عمالق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح: قوم من ولد عمليق، ويقال: العماليق

  .عشرية بناحية بين عبد مبنطقة عجلون، أصلها من الكرك: العمامرة

  .من عشائر حمافظة العلويني بسورية: العمامرة

قطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل فخذ من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي امل: العماير
  .حىت منطقة الصمان يف الغرب

  . خيمة50ويعد . يقيم يف املنطقة الواقعة جنويب حلب. فرع يعرف بأيب عماير، من احلديديني: عماير

  .يقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون يف قرية كفر عوان. فرع من العمايرة يف الصلت: العمايرة

وهلم .  نسمة150وعددهم يقارب . سنة تقريبا214ًمن عشائر الصلت قدموا من جهات القدس، وانضموا إىل العواملة منذ : مايرةالع
  .أقارب يف كفر عوان، يعرفون أيضاً بالعمايرة

  .وتقيم يف مديرية أسيوط. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر العربية: العمامي

  . خيمات5يعد . افظة حلبفرع من التركي مبح: العمدو

 من 200ويقدر عدد نفوسها املسلحة بنحو .  دارا90ًتعد . من أقدم عشائر الكرك، وأعرقها نسباً، حكموا الكرك مدة طويلة: العمر
  .الرواملة، الشالملة، الفوائدة، الغشامشة، اللصامية: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  خياال30ًاملشاة، و

  .حدى قبائل الباب، ومنبج، من أقضية حمافظة حلبفرع من بنا إ: العمر

  .يقيم يف وثيثبة بنجد. فخذ من متيم: عمر

  .2500ويقدر عدد بيوا ب . قسم من حرب إحدى العشائر النجدية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: عمر

  .اخلضران، والصعبة: يقيم يف العارض منه. بطن من سبيع: عمر

  .ر، من بين سفيان، من ثقيففخذ يعرف ببين عم: عمر

  .عائلة تعرف بآل عمر، من آل شريف، من سفيان، من ثقيف: عمر

  .فخذ يعرف ببو عمر، من الطاهات، من الشرابيني باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: عمر

  .42 إىل 41-30 الطول ، وبني درجيت20-15 و19-30فخذ متحضر من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض : عمر

آل فاس، آل عاس، آل مهري، آل جعفر بن طالب، : فيه األفخاذ اآلتية. بطن يعرف بآل عمر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت: عمر
  .آل مرعي بن طالب، وآل عمر بن سعيد بن طالب

  .بطن من هالل بن عامر، من العدنانية: عمر بن رياح

  .آل عمر بن سعيد بن طالب:  آل كثري إحدى قبائل حضرموت، وهمفخذ من آل عمر، من: عمر بن سعيد

بنو عمر األطراف بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب : بطن من أيب طالب، من بين هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم: عمر بن علي
  .بن هاشم بن عبد مناف
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  .نيل الكبريبطن من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان على ال: العمراب

  . سنة تقريباً، واستوطنت يف قرية جحني64هاجرت من قرية دوقرة، قبل . عشرية تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: العمرات

    

  . عائلة40يعد . فخذ من بو شيخ إحدى عشائر حمافظة حلب: العمرات

  .أصلها من معن. من عشائر الغوايل: العمرات

  . نسمة1000وتعد .  يف مشايل احلديدةتقيم. من عشائر اليمن: عمران

  .بطن من قبيلة احلويطات حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: عمران

  .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة مشارق الديار املصرية، ومغارب البالد الشامية. بطن من ثعلبة طيء، من القحطانية: عمران

  .يقيم يف ناحية تدمر. فرع من اخلرسان، من من العمور: العمران

البودنانة، البو حريب، والبو : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الغرير: العمران فرع من السلوط إحدى قبائل اللجاة مبحافظة حوران العمران
فخذ من بين منصور، من حممد، من بين : طائية عمرانبطن من اللهيب، من أنبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر ال: حسني العمران

بنو عمران بن : بطن من بين تغلب بن وائل، من العدنانية، وهم: كان يقيم بافريقية الشمالية عمران بن تغلب. هالل بن عامر، من العدنانية
بطن من : عد بن عدنان عمران بن حلوانتغلب بن وائل بن قاسط بن هنب ابن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن م

بنو عمران بن ربيعة بن : بطن كبري هم: بنو عمران ابن حلوان بن احلاف احلايف بن قضاعة عمران بن ربيعة: قضاعة، من القحطانية، وهم
و مزيقياء بن عامر ماء بنو عمران بن عمر: بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: يقيم باليمن عمران بن عمرو. عبس بن شحارة

عشرية : السماء ابن حارثة الغطريف بن إمرىء القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان، وهو السراج بن األزد بن الغوث عمراوة
ظيم، من خلم بن بطن ع: بطن من كندة، من القحطانية العمرط: عربية، تقيم حول بالد اجلرجرة الرببرية يف عمالة اجلزائر العمرط بن غنم

فخذ من قبيلة بلعري اليت تقيم يف املنطقة الواقعة بني خبت العرو، ومجعة ربيعة، إىل حمايل : عدي، من زيد بن كهالن من القحطانية العمرو
الطائف، تقيم يف القسم اجلبلي الواقع على أطراف الطريق بني أا، و. وأكثرهم بادية عمرو قبيلة متحضر. على طريق القنفذة، وبارق

بطن من بلي، من قضاعة، من : بنو شهر من الشرق، وبلقرن من الشمال، وكعب من جهة اجلنوب والغرب عمرو: وجياورها من القبائل
عشرية تعرف بذوي عمرو، من ساللة السبطني احلسن : كانت مساكنهم مع قومهم بلي فيما فوق إمخيم من صعيد مصر عمرو. القحطانية
: يقيم بعضهم يف جند، وبعضهم يف احلجاز، فالقسم النجدي يشمل األفخاذ والعشائر اآلتية. بطن من حرب: از عمروتقيم باحلج. واحلسني

البلدية، املعبد، احلمران، بنو جابر، بشر، عبيدة، : وأما القسم احلجازي فيشمل العشائر اآلتية. الشطارة، البيضان، الغربان، والشعوب. الذوبا
بطن يعرف بأيب عمرو، من بوخابور، من العقيدات بدير : فرع من احللسة، من الشرارات عمرو: نو حممد عمروالربقة، مناش، جهم، وب

  .ويقطنون يف قرية العبد. أبو جرص، وأبو فواز: وينقسم إىل قسمني. الزور

زن ابن منصور بن عكرمة بن بطن من خفاجة بن عمرو ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوا: عمرو
  .بكر بن قيس ابن عيالن، من العدنانية

  .كان يقيم بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصرية. بطن: عمرو

  .بنو حرير، بنو عدوان، بنو بشر، وبنو جندب: فيه األفخاذ اآلتية. بطن زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: عمرو

وينقسم إىل . يقيم يف القسم الشمايل الغريب من اللجاة، ومنطقة املسمية. ائل اللجاة مبحافظة حورانبطن كبري من السلوط إحدى قب: عمرو
  .مراشد، صياد، حجارة، صوابر، وظهران: مخسة أفخاذ
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  .كانت منازهلم بصرخد من بالد الشام. بطن من بين صخر عرب الكرك، من جذام، من القحطانية: عمرو

  .كانت منازهلم مع قومهم غزية يف برية احلجاز. انيةبطن من غزية، من القحط: عمرو

ويتبعهم . منازهلم جبوار قرييت العروض، وارة، ووادي املوجب، ووادي محاد. بطن من بدو الكرك، من بقايا آل عمرو، من غزية: العمرو
ساكنهم باالطفيحية من الديار املصرية، من كانت م. بطن من خلم، من القحطانية: ومنازهلم بقرية دمنة عمرو. اجلرادات: فريق يقال هلم

  .الرشيق، إىل نصف حلوان

  . بيت300ويقدرون مع عبيدهم ب. بطن من آل حممد، من مشر اجلربة: عمرو

    

بطن من كالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، : عمرو
  .يةمن العدنان

  .عمرو بطن من بين د، من القحطانية

  .تقيم يف اجلهة الواقعة على ميني الطريق، من مكة، إىل جدة. عشرية من هذيل الشمال: عمرو

  .كانوا يقيمون مبصر. بطن من بين هالل بن عامر ابن صعصعة، من العدنانية: عمر

  .انظر مزينة: عمرو بن أد

  .كان له من الولد طاوية، نعمان، ربيعة، وامرؤ القيس. بنو عمرو بن األزد: طانية، وهمبطن من األزد، من القح: عمرو بن األزد

بنو عمرو بن أسد بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن بن نزار بن معد بن : بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: عمرو بن أسد
بنو عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو :  ابن وائل، من العدنانية، وهمبطن من تغلب: انظر مدركة عمرو بن بكر: عدنان عمرو بن إلياس

  .بن غنم ابن تغلب بن وائل

واشتركوا . يوم ظهر كان بني وائل وبين عمرو بن متيم: ومن أيامهم. السالن: من أوديتهم. بطن من متيم بن مر، من العدنانية: عمرو بن متيم
  .ه101ه و 36يف حوادث سنيت 

  .بنو عمرو ابن جشم بن حاشد: وهم: ن من مهدان، من القحطانيةبط: عمرو بن جشم

  .بطن من بين الديل، من بين شن، من جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية: عمرو بن جعيد

  .من قبائل حضرموت: عمرو بن احلارث

  .كانوا يقطنون وادي نعمان.  بن سعد بن هذيلبنو عمرو ابن احلارث بن متيم: بطن من هذيل، من العدنانية، وهم: عمرو بن احلارث

بنو عمرو بن احلارث ابن التيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد : بطن من العدنانية، وهم: عمرو بن احلارث
  .ابن عدنان

ه، يدعوهم إىل اإلسالم، فأبوا أن جييبوا، 9بطن بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن عوسجة يف مستهل صفر سنة : عمرو بن حارثة
  .واستخفوا بالصحيفة، فدعى عليهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذهاب العقل

  .بطن من فضاعة، من القحطانية: عمرو بن احلايف

  .بنو عمرو بن احلجر بن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: عمرو بن احلجر

  .يوم الكحيل: من أيامهم. لة، بطن من متيم، من العدنانيةعمرو بن حنظ

  .بنو عمرو بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عمرو بن اخلزرج
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  .ابن كعب بن اخلزرجبنو عمرو بن اخلزرج بن ساعدة : بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عمرو بن اخلزرج

بنو عمرو بن عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن : بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: عمرو بن درما
  .طيء

 مضر بنو عمرو بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن: بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: عمرو بن دودان
  .كانوا وجوه بين أسد. بن نزار بن معد بن عدنان

  .بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: عمرو بن ربيعة

: من منازهلم. عةبنو عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعص: بطن من عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عمرو بن ربيعة

  .بتيلة: ومن مياههم. األبرق

  .بنو الدار، واملناذرة ملوك احلرية: خلم بن عدي، ومن خلم: منهم. بطن من القحطانية: عمرو بن سبأ

بنو عمرو بن سرح بن شهر بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: عمرو بن سرح
  . دومان بن بكيلصعب بن

  .كان منهم بالكوفة، واجلزيرة. بطن من متيم، من العدنانية: عمرو بن سعد

  .بنو عمرو بن سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج: بطن م مذحج، من القحطانية، وهم: عمرو بن سعد العشرية

  .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية: عمرو بن سلسلة

  .بنو عمرو بن سنبس ابن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن طيء: من القحطانية، وهمبطن من طيء، : عمرو بن سنبس

  .بنو عمرو بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل: بطن من شيبان، من العدنانية، وهم: عمرو بن شيبان

بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليهم عبد الرمحن ابن حدرد . وف بن عامربطن ينتسب إىل عمرو بن عاصم بن ع: عمرو بن عاصم
  .اذهب، بالقوم حىت تعلم لنا من علمهم، فدخل فمكث فيهم يوماً، أو يومني، مث أقبل فأخربه: األسلمي، فقال

    

مر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بنو عمرو بن عا: بطن من عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عمرو بن عامر
  .حاربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني. معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة خصفة بن قيس بن عيالن

عة بنو عمرو بن عبد اهللا بن كالب بن عامر بن صعص: بطن من كالب ابن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عمرو بن عبد اهللا
  .بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن بكر بن قيس بن عيالن

بنو عرو بن عبد مناف بن هالل ابن عامر بن صعصعة بن معاوية : بطن من هالل بن عامر، من قيس بن عيالن، وهم: عمرو بن عبد مناف
  .بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو عمرو بن عدي بن حارثة بن مزيقياء: بطن من خزاعة، من بين مزيقياء، من القحطانية، وهم: ن عديعمرو ب

  .بنو عمرو ابن العالء بن عمار بن عدنان بن عبيد اهللا: بطن من متيم بن مر، من العدنانية، وهم: عمرو بن العالء

لة ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن بنو عمرو بن ع: بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: عمرو بن علة
  .كهالن

  .بطن كان حليفاً لبين عمرو بن عوف: عمرو بن عمارة

  .بطن كان يقطن الكوفة: عمرو بن عنرب
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  .بنو عمرو بن عوف بن اخلزرج: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عمرو بن عوف

. قباء، والصفينة: من منازهلم. بنو عمرو بن عوف بن مالك بن األوس: س، من األزد، من القحطانية، وهمعمرو بن عوف بطن من األو

  .بنو ضبيعة: منهم. أفخاذ كثرية: وهم

بنو عمرو، وهو غفيلة ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن : بطن من العدنانية، وهم: عمرو بن قاسط
  .معد بن عدناننزار ابن 

  .الرعشة: من مياههم. بطن من بين أيب بكر بن كالب: عمرو بن قريظ

بنو عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة : بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية، وهم: عمرو بن قعني
  .عمرية بنجدال: من مياههم. ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان

بنو عدوان، بنو خارجة، بنو وابش، بنو يشكر، : من بطوم. بطن من قيس ابن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: عمرو بن قيس
  .وبنو رهم بن ناج

  .بنو عمرو بن كثري ابن مالك بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: عمرو بن كثري

  .بنو عمرو بن كعب ابن أمنار بن ناشج بن وادعة:  وادعة، من القحطانية، وهمبطن من: عمرو بن كعب

بنو عمرو بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن : عمرو بن كالب بطن من كالب ابن ربيعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم
  .بنو نفيل: منهممعاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن 

  .الرفق، روضة، ترباك، ومنرية: ومن بالدهم

  .هضب الدخول، األحاسن، وذقا: ومن جباهلم

  .لبىن: ومن أوديتهم

قراص، مصليق، املرعدة، الصعصعية، قبدة، الغرورة، روضة الشهالء، املريرة، ذباد، املصلوق، خفاف، اخلرجية، وشحى، : ومن مياههم
  .العويند، واحلرامية

بنو عمرو ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد : بطن من كنانة ابن خزمية، من العدنانية، وهم:  بن كنانةعمرو
بطن من بين النجار، من : بنو عمرو بن مازن ابن األزد عمرو بن مالك: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: بن عدنان عمرو بن مازن

بنو عمرو : بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: بنو عمرو بن مالك بن النجار عمرو بن مالك: حطانية، وهماخلزرج، من الق
بنو عمرو ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس : بطن من شنوءة، من األزد، من القحطاين، وهم: النبيت بن مالك بن األوس عمرو بن مالك

بنو عمرو بن مالك ابن : بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: ن نصر، وهو شنوءة عمرو بن مالكبن عدثان ابن عبد اهللا بن مالك ب
  .احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبد ود بن وادعة

بنو عمرو بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن : فخذ من العدنانية، وهم: عمرو بن مرة
بطن من معاوية : بطن من بين شيبان بن ثعلبة بن عكابة، من ربيعة بن نزار، من العدنانية عمرو بن معاوية: ن عمرو بن مرثدقيس بن عيال

بنو عمرو بن معاوية ابن احلارث األكرب بن معاوية : ابن بكر بن هوازن، من العدنانية عمرو بن معاوية بطن من كندة، من القحطانية، وهم
     بن كندة 

  .بطن من مهدان، من القحطانية:  مهدانعمرو بن

عمرو بن وائل بن قاسط بن هنب ابن أفصى بن دعمي بن : بطن من وائل بن قاسط، من ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهم: عمرو بن وائل
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: حدى عشائر البلقاء العمريبنو عمرو بن وديعة ابن لكيز العمري فخذ من الديارنة، من املطارنة إ: جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وهم

فخذ من بين قاصد، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية عمري فرقة تعرف بعيال : فرع من العمور يتبع السبعة األسبعة العمري
يلص، الشريعة، ومنازهلم يف العشيب، فع. ال يتجاوزون اخلمسمائة. أعقاب عمري أحد أوالد رباب جد التياها: عمري، من التياها، وهم

عشرية تقيم بناحية الكفارات :  خيمة العمرية60تقع منازهلا بني عكر وحرباج وتعد . من قبائل فلسطني الشمالية: وخربة اجلندي العمرية
ة مبنطقة عشرية تقيم بناحية الكور: من قبيلة العمرية القاطنة يف قرية كفر أسد من أعمال ناحية الكورة العمرية: مبنطقة عجلون، وهي فرع

  .عجلون

النواصرة، : وتنقسم إىل ثالث فرق. عشرية تقيم بناحية الوسطية مبطقة عجلون، وهي فرع من عشرية العمرية بناحية الكورة: العمرية
  .الظواهرة، والديابات، ويقطنون يف قرية كفر أسد

  .كان يقيم بالديار املصرية. بطن ينتسب إىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: العمريون

بنو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا : بطن من بين عدي بن كعب، من قريش، من العدنانية، وهم: العمريون
  .بن قرط ابن رزاح بن عدي

  .بنو عمرو بن العاص، من وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم: بطن من بين سهم، من قريش، وهم: العمريون

  .منازهلم يف أعلى وادي البليخ.  عساف بالرقة، من أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة من أيب: العمشات

  .فرقة من الفريج، من الروالة بسورية: العمشيت

  .وبلدهم البسيط غريب الالمية من ضواحي سهام، وقد خرب: قبيلة من الرماة، من بين غافق باليمن: العمك

  .ن، من بين عمر املقيمني يف العارضعشرية من اخلضرا: العملة

عشرية تنقسم إىل فرق، مستقل بعضها عن بعض، وكانت قدمياً تؤلف وحدة متماسكة قوية الشكيمة، أصلهم فيما زعموا من جند، : العمور
اماً لألحسنة، حينما جاء هؤالء جاءوا إىل بالد الشام قبل عرتة يف أوائل القرن الثاين عشر، ونزلوا بني سلمية وتدمر ومحاة، وكانوا أوالً أخص

يريدون اقتحام ديرة الشنبل، وقد صدوا األحسنة مبعونة املوايل يف معركة دارت يف ضواحي محص، مث انقسمت العمور بعد ذلك إىل أقسام 
عمور امللحم الذين عمور أيب خربة وعمور اخلرسان وهؤالء مستقلون، و: مشتتة عديدة ال عالقة لبعضها مع بعض، إال عالقة القرىب، وهي

حلقوا األحسنة، مث عمور املهارشة الذين حلقوا احلديديني، مث عمور اجلراح الذين حلقوا فدعان الولد، مث عمور الفراع، والعمري الذين حلقوا 
  .األسبعة األعبدة، مث عمور املنديل الذين حلقوا قبيلة مشر يف جند

 فرساً، وهم يعدون 30 شاة و 250 أباعر، و110 بيتاً من أهل اإلبل، وميلكون 50م عمور املهارشة، وعدده: وأهم هذه األقسام ثالثة
من لواحق احلديديني، لكنهم متوزعون بني احلديديني واألسبعة، واللهيب، ويرتل بعضهم يف قرية حومي شرقي اخلرايج، وهم يشرقون مع 

  .باش، والعضاب، واحلميماسالفقيس، وامله: احلديديني، أو مع األسبعة، أو مع اللهيب، وفرقهم

العمران، والقمان، ومنازل هؤالء يف ناحية تدمر يف منطقة حيدها من الشمال خط : وينقسمون إىل فرقتني.  بيتا80ًعمور اخلرسان وعددهم 
متهم يف جبل اسرية كدمي، ومن الشرق طريق السخنة عني الكوم، ويف الغرب طريق تدمر أسرية، ويف اجلنوب طريق محص تدمر، وأكثر إقا

  .أبو رمجني، واجلبال اليت يف مشايل تدمر

ومنازهلم يف ناحية تدمر، وهم رعاة . اخلضر، املناصرة، اخلليفة، الناصر، الزليفان، والعناترة: وفرقهم.  بيتا120ًوعددهم . عمور أبو خربة
، وال يقربون تدمر إال يف أوائل الربيع ملبادلة منتوجهم قرييت تدمر، والسخنة، ويقضون فصل اخلريف والشتاء يف اجلبال اليت تقع مشايل تدمر

  .من السمن والصوف
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ويدعون عمور الديرة، ينتقلون من شرقي النبك، والدير عطية، إىل شرقي . عشرية تقيم يف القلمون النبك أحد أقضية حمافظة دمشق: العمور
  . خيمة500ويعدون .  من حبرية الصيقل وبئر األفاعيحبرييت العتيبة واهليجانة، وال يبعدون يف جنعتهم شتاًء إىل أكثر

  .ال يعرف عن منشئها شيء. عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: العمور

    

  .كان يقيم بإفريقية الشمالية. بطن من اثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: عمور

  .عشرية من احلفيل، من سنجارة، من مشر: العمور

  .من آل دوسر بن تغلب، من الدواسر الذين يقيمون يف األفالج بنجدفخذ : العمور

  .العمور بطن من عبد القيس، من العدنانية

  .تل حجة، الشوحيي، والقرئني ببري السبع: منازهلا. من عشائر الغوايل: العمور

  .من قبائل حضرموت يف وادي دغن، جنويب شبام: عموري

. منازهلا باملدور، والعالوك. تنتسب إىل جدها عمش بن حسن. ين حسن اليت منازهلا حول جرشعشرية من السبتة، من قبيلة ب: العموش

  .السمريات، الداود، القالب، احلسبان، احلماري، والعويسات: وتنقسم إىل الفرق اآلتية

  .احلجر بلحج جبنويب شبه جزيرة العرب: بطن من قراه: العميان

  .حلديد مبنطقة البلقاءفرقة من الزففة إحدى عشائر ا: العميان

  .بنو عميت بن عدي ابن عبد اهللا بن كنانة: عميت بن عدي بطن من كنانة عذرة، من كلب، من القحطانية، وهم

بنو عميت بن كليب بن أيب بن احلارث ابن عمرو بن رميمة بن حدس بن أرش ابن : بطن من خلم، من القحطانية، وهم: عميت بن كليب
  .أراش بن جزيلة بن خلم

  .بنو ثور: ومنهم. يقيم يف األملح. فخذ من سبيع: عمري

  .فخذ يعرف ببو عمري، من أيب كنش، من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية السورية: عمري

  .فرع من هذيل باحلجاز: عمري

  .انظر قمعة بن إلياس: عمري بن إلياس

  .بنو الدوسران، وبنو املشاء: بطن من متيم منهم: العمري بن عبشمس

  .بنو عمري بن مقاعس ابن عمرو بن مسعد بن زيد مناة بن متيم: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: مري بن مقاعسع

  .بطن من البحارات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: العمريات

  .عشرية من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: العمريات

  .بطن من الصواوية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العمريات

  .بطن يلتحق باحلديديني إحدى عشائر سورية: العمريات

  .فرقة من احلسن إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: العمريات

  .فخذ أيب عمرية: منها.  القاطنة يف جنويب جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلبمن الفرق اليت تتألف منها عشرية السكن: العمريات

وتنقسم .  نسمة، وتستقر يف قرى ناحية صرين جنويب قضاء عني العرب500عشرية مستقلة تنتسب إىل أيب شعبان، وتعد حنو : العمريات
  .اخلطاب، الشاهر، املطرد، بو غازي، والعمريية: إىل األفخاذ اآلتية
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 عائلة استقرت يف وادي الفرات منذ القرن الثاين عشر، وهم نصف بدو يقيمون يف 150تعد . عشرية أصلها، من أيب شعبان: رياتالعم
  .كدادا، خشخاشة الصغرية، وجوف األمحر: قرى

  .تقيم يف تل العلي جنويب حلب. فرقة من أيب شيخ: العمريات

  .زيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةوتلتحق باجلبور باجل. فرقة تعرف ببو عمرية: عمرية

  .بطن من دعجة، من الصدعان، من مشر طوقة: العمرية

  .فرع من السهيل، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع من مشر الطائية: العمرية

  .عانفخذ يعرف بأيب عمرية، من عشرية العمريات اليت تتألف منها عشرية السكن يف قضاء جبل مس: عمرية

  .تقيم يف ناحية جب اجلراح شرقي محص. فصيلة من القمصة، من البطينات، السبعة األسبعة، من عبيد من بشر، من عرتة: العمرية

  .عديدة: من مياههم. بطن من كلب: عمرية

  .د بن عدنانبنو عمرية ابن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن مع: بطن من ربيعة الفرس، من العدنانية، وهم: عمرية بن أسد

بنو عمرية بن خفاف بن إمرىء القيس بن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة : عمرية بن خفاف بطن من ثة ابن سليم، من العدنانية، وهم
  .كانوا يرتلون يف جبل سواح. ابن خصفة

  .ام بن مالك بن ربيعة بن الدعامبنو عمرية بن الدع: بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: عمرية بن الدعام

  .فخذ من عشرية العمريات املقيمة يف جنويب قضاء عني العرب: العمريية

  .عشرية تقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: العميشات

  .عرفجاء: بطن من مياههم: عميل

  .النتاءة: من مياههم. بطن ينتسب إىل عميلة بن طريف بن سعد املمهى: عميلة بن طريف

  .قبيلة: عن

  .تقيم بقرية أخشام بناحية مراط بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. العنابرة فرقة من البكري، من العقيدات

  .بطن من بين أية بن عبد مشس، من قريش، من العدنانية: العنابس

    

  .بة، اخلليوي، احملارفة، العسابلة، والصبحاملخاش: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الصليب يف أحناء السماوة: العناترة

  .فرع من أيب حرب، من العمور يف ناحية تدمر: عناترة

  .فرع من بين شعيب، من بلحارث: العناترة

  .كانت مساكنهم مع قومهم بين صخر ببالد الكرك من البالد الشامية. بطن من بين صخر، من جذام، من القحطانية: العناترة

  .كانت منازهلم البلقاء من البالد الشامية. ين مهدي، من جذام، من القحطانيةبطن من ب: العناترة

  .منازهلا خربة جمردة. فرقة من اخلرشة بالكرك: العناتري

  .منازله بأطواق السوارقية. العناثرة بطن من الرياحني، من مطري

  .ةكانت منازهلم بالغربية من الديار املصري. بطن من سنبس، من القحطانية: عناز

  .ويلحق بالسعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية. بطن من عرتة، من الفدعان: العناز

  .بطن من خزاعة، ينتسب إىل عناصرة بن عمرو بن حبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة: عناصرة بن عمرو
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  .يقيم يف ثرمدا بنجد. فرع من متيم: العناقر

  .ال يعرف عن أصلها شيء.  الوسطية مبنطقة عجلونعشرية تقيم بناحية: العناقرة

  .شكر، وفارس: بطن من حممد، من بين عبد اهللا بن علي، من بين قرة، من العمور امللحقني باالثبج، من هالل بن عامر، ومن أفخاذه: عنان

رب اختلطت م بنو عريب بن جشم بن كانوا باملغ. بنو عنان ابن خريان بن بكيل: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: عنان بن خريان
  .املعني، واحملاسنة: فروعها. فرقة من الصلتة، من مشر طوقة: حاشد عنبة

بنو العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن : بطن من متيم، من العدنانية، وهم: العنرب بن عمرو
  .ب، بنو كعب، بنو مالك، بنو بشة، وبنو جهمةبنو جند: من أفخاذهم. عدنان

  .األعزلة، وفلج: ومن اوديتهم

  .بطن من بين متيم، من العدنانية: العنرب بن مالك

بنو العنرب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن : بطن من متيم بن حنظلة، من العدنانية، وهم: العنرب بن يربوع
  .طاخبة

  .بطن من خثعم، من القحطانية: ةعن

  .من قبائل ذي الكالع، من القحطانية: عنة

: بطن من بين منبه بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: عنتر بن احلارث

  .العنترات

  .عنث بطن من كنانة

  .بطن من عجل بن جليم، من العدنانية: عرت

  . بطن من عك:عرت

  .كان بالكوفة. بطن من هوازن، من العدنانية: عرت

  .بنو عرت بن سامل بن عمرو بن عوف بن اخلزرج: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عرت بن سامل

عة بن نزار بن معد بن بنو عرت بن وائل بن قاسط بن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربي: بطن من العدنانية، وهم: عرت بن وائل
  .عدنان

ومتتد منازهلا من جند إىل احلجاز، . تنتسب إىل عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد. أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: عرتة بن أسد
  .فوادي السرحان، فاحلماد، فبادية الشام، حىت محص، ومحاة، وحلب

  .مسلم، وائل، وعبيد: ريةوميكن تقسيم هذه القبيلة إىل ثالثة بطون كب

عرتة العراق العمارات اجلبل، والدهامشة، عرتة الفرات، واجلزيرة الفدعان الولد واخلرصة، عرتة : وتقسم عرتة حبسب مواقعها اجلغرافية إىل
األيدة، والفقرا : حلجازيةالروالة، والولد علي، واحمللف، عرتة ا: محاة األسبعة البطينات واألعبدة، عرتة محص األحسنة، عرتة دمشق وحوران

بطن من : بنو عرتة بن عمرو بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل عرتة بن عمرو: بطن من هذيل، من العدنانية، وهم: عرتة بن عمرو
 بطن من هوازن، من: بنو عرتة بن عمرو ابن عوف بن عدي بن عمرو بن مازن ابن األزد عرتة بن معاذ: األزد، من القحطانية، وهم

فخذ من ثقيف اليمن، من ثقيف عنس بن مالك بطن من : بنو عرتة بن معاذ بن احلارث بن معاوية بن بكر بن هوازن عنس: العدنانية، وهم
بنو عنس بن مالك، وهو مذحج ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن : مذحج، من زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم
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أم دعوا إىل مروان : ومن حوادثهم التارخيية. بينون: ومن منازهلم.  خمالف ذمار، ورذاع من اليمن النجديةكهالن كانوا يقطنون اليمن يف
: بطن من بين جفنة، من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: بطن من قضاعة، من القحطانية العنقا: بن احلكم ليتوىل اإلمارة العنظوان

    و بن جفنة ثعلبة بن عمر: بنو العنقا، وامسه

وال يعرف . تقيم يف قرية باعون. عشرية بناحية جبل عجلون: فرع من القراشيم، من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب العنيزات: عنقوبة
  .فرقة من الشرافات إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز: عن أصلها شيء العنيزان

  .بطن من اجلدي، من عبدة، من مشر القحطانية: العنيزان

  .فرقة من العسيفات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: عنيقاتال

  .بنو عنني بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: عنني بن سالمان

  .بطن من العرب: عهادة

  .قبيلة: عهينة

  .جزيرة العرببطن يقيم بنواحي حلج جبنويب شبه : العواء

  .فرع من اللهيب مبحافظة حلب: العوابد

  .العوابسة من قبائل حضرموت تقيم يف وادي العني

وقد استوطن قسم . وأصلهم من عشرية العواجي. يقال أم نزحوا من امة. فرقة من عيال القرامسة إحدى عشائر معان الشامية: العواجني
  .منهم الطفيلة

  .ال يعرف عن أصلها شيء.  مبنطقة عجلونعشرية بناحية الكورة: عواد

  .بطن يعرف بعيال عواد، من الثوابية إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: عواد

  .فرع من احلناحنة، من الفواعرة بسورية: العواد

  .يتبع الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء. بطن من احليصة إحدى عشائر الكرك: العواد

  .خيمات10ويلتحقون باملوايل القبليني، مبحافظة حلب ويعدون . هم من بين خالدأصل. العواد فرع

  .فرقة تعرف ببو عواد، من اخلليف مبحافظة محاة: عواد

  .بطن من الدالبيج الذين يلتحقون باحلراحشة، من بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: العواد

  . خيمة50ويعد . ي، من عرتةفرع من بن مسري، من ولد عل: العواد

  .فرع من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: العواد

  .فخذ من العبيد، من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية: العواد

  .بطن من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: العواد

  . خيمة45ائر الباب أحد أقضية حمافظة حلب تعد فرقة من الكيار إحدى عش: العواد

  .فخذ من اهليتاويني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: العواد

  .قسم من النجمات، من الترابني: العوادرة

  .ينقسم إىل البو عاشج، والبو رمح. بطن من اجلعافرة: العوادل

  .ية إحدى قبائل شرقي األردنفرقة من السعيدانية، من العطيات، من بين عط: العواديون
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  .بطن من عكابة، من ربيعة ابن نزار، من العدنانية: العوار

  .منازله بأطواق السوارقية. بطن من الرياحني، من مطري: العوارض

  .قبيلة من عرب الطور بشبه جزيرة سينا: العوارمة

ة جبوار القدس، نزحت منها، وقطنت أوالً يف قرية عالن، مث يف أصلها من العيزري. عشرية مسيحية بناحية بين عيد مبنطقة عجلون: العوازرة
أزرع، ويف عهد إبراهيم باشا عادت إىل عالن، ومنها إىل الشجرة، مث إىل تبنة، فجنني الصفا، فاحلصن، وهلا أقارب يف الناصرة، يدعون بدار 

  .املبيض

  .د يافع، والعواليقتقع بالدها بني بال. من أهم قبائل النواحي التسع احمليمة: العوازل

وتقع أماكنها بقرب ديار مطري، والعجمان، بني الكويت، . 450ويقدر عدد بيوا ب . عشرية تنتسب إىل قبيلة عربية معروفة: العوازم
  .وفيها فخذان رئيسيان القوعة، وذوو عياض. وساحل اخلليج الفارسي، حىت ديار مطري يف الغرب

  .وتقيم يف مديرية قنا العوازم عشرية من الطليحة، من الروقة، من عتيبة. عرب احلجازالعوازم من قبائل مصر تنتسب إىل 

  .فرع من العوازم، من الشرارات: العوازم

 200ويبلغ عددهم . إنه من عرب اهلنادي الذين قدموا من الديار املصرية، ونزلوا جبوار مسخ، ومنازهلم حول ماعني: بطن يقال: العوازم

  .نسمة تقريباً

  .فرقة من عشرية العون، املقيمة يف جنويب قضاء عني العرب: عواساتال

  .من قبائل محري الشريفة، تسكن يف جرش: العواسج

عشرية تقيم بناحية بين عبيد مبنطقة : كانت مساكنهم مع قومهم صبيح بربقة العواشرة: العواسي بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية
وتتبع . فرقة من اجلبارات بالصلت: االسلوم، إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب العواطلةعجلون عواضي عشرية تقطن عرب 

بنو عوافة بن سعد بن زيد مناة : بطن من ولد علي، من مسلم، من عرتة عوافة بن سعد بطن من متيم، من العدنانية، وهم: احلياصات العواظ
    ت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن فرقة من اجلميعات، من العقيال: بن متيم العوافسة

أصلها من قرية عزريت الواقعة على احلدود بني ناحييت السرو والكفارات، . عشرية بناحية بين جهمة، أو البطون، مبنطقة عجلون: العواقلة
كانوا يقطنون طرابلس الغرب، مث قطنوا يف . نصوربطن من اجلبارنة من الرباغيث، من أيب الليل، من سليم بن م: وتقطن يف قرية تقبل العواقري

بطن من لبيد، من سليم، : بطن من جربيل، من قبيلة السعادي اليت تقطن يف الصحراء الغربية العواكلة: مديرية املنيا بالديار املصرية العواقري
حي من : ان، من قيس بن عيالن، من العدنانية عوالبطن من سعد بن ثعلبة بن ذبي: كانت منازهلم مع قومهم لبيد بربقة عوال. من العدنانية

تقع بالدها يف شبه . جمموعة من القبائل: منازهلا غور البالونة بلواء السلط العوالق. عشرية: بين عبد اهللا بن غطفان، من العدنانية العواجلة
ها، ومن الشمال الغريب بكصاب، ومن الشرق وحتد من اجلنوب ببحر العرب، ومن الغرب ببالد العوازل، وغري. جزيرة العرب اجلنوبية

. العوالق العليا، والعوالق السفلى: وتقسم بالد العوالق إىل قسمني. بالقسم الشمايل من بالد الواحدي العليا، وبالقسم اجلنويب من بالد ذيايب

فخذ من آل كثري إحدى قبائل : ذة العوامرمن قبائل القنف: ويبلغ عدد من يستطيع محل السالح منهم بثالثني، أو أربعني ألفاً العوامر
فخذ من بين مالك، من : بعرية، وبرقة العوامرة: منازهلا. حضرموت العوامرة فرقة من الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل البلقاء

 سنة تقريباً، ونزل يف 214 منذ إا كانت تقطن يف القسطل، قدم جدها: من عشائر الصلت، يقال: جهينة، إحدى قبائل احلجاز العواملة
  . نسمة550برج اخليار أحد أبراج قلعة الصلت، ويقدر عددها ب 

  .تقيم حول صنعاء بالقطر اليماين. عشرية: عوان
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  .بنو عوانة بن سعد بن زيد مناة بن متيم: عوانة بن سعد بطن من متيم، من العدنانية، وهم

  .ة عجلون، وتقطن يف قرية كتم، قدم جدها مع جد الدويرية من فلسطنيعشرية تقيم بناحية بين عبيد مبنطق: العواودة

  .إا فرع من عشرية الربارشة الكركية: عشرية تقيم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، وتقطن يف قرية قميم، ويقال: العواودة

  .بطن من احليصة بالكرك، ويتبعون الشراونة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: العوايدة

وهي العشيبات، : فريق كبري من سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك، ويتألف هذا الفريق من ست عشائر: العوايسة
  .الشعار، اخلليقات، املرادات، الشماالت، والشحادات

  .بنو عوتبان ابن زاهر بن مراد: عوتبان بطن من مراد، من مذحج، من القحطانية، وهم

  . بطن من األزد، من القحطانية:عوجا بن اهلنو

  .تقيم يف بالد قعطبة جبنويب شبه جزيرة العرب. من أشهر قبائل الزيدية: العود

  .العودات، اخلطبا، والنوفل: وينقسمون إىل ثالثة أفخاذ. فرع من عشرية الثوابية، التابعة لقبيلة العدوان، إحدى قبائل منطقة البلقاء: العودات

  .ة احلويطات اليت تقيم يف أطراف معانفرقة من عشري: العودات

  .فرقة من الغرايبة بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلون، وتقيم باملغري: العودات

  .فرقة من اهللسة إحدى عشائر الكرك: العودات

  . خيمة20يعد . فرع من اجلمالن إحدى قبائل دوما، من أقضية حمافظة دمشق: العودة

  .السعد، والعكيدي: وينقسم إىل قسمني. م، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةفرع من احلما: العودة

  .بطن من اجلفيل، من أهل احلجلة، من نصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: العودة

  . مرتال30ًويعدون . فخذ يعرف بأوالد عودة، من الطراونة إحدى عشائر الكرك: عودة

  .ن العبيد، من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازيةفرقة م: العودة

  .يقيم يف أحناء املوصل. فخذ من اهلدبة، من التومان، من مشر: العودة

  .تقطن يف الثنية. فرقة تعرف بعيال عودة اهللا، إحدى عشائر الكرك: عودة اهللا

  .عوذ بن سود بطن من مزيقياء، من األزد، من القحطانية

  .بنو عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس: عبس، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من : عوذ بن غالب

  .بطن من األسد: عوذة

  .بطن: عوذى

إا فرع من عشرية احلاوي، من الشرارات، : فرقة من عشرية احلميدات اليت تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور مبنطقة الكرك، ويقال: العوران
  .من بين كلب، من القحطانية

  .فخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر أزرع من أقضية حمافظة حوران: العوران

  .فريق من النعيمات، بالكرك: العوسة

    

  .كانت منازهلم مع قومهم جرم ببالد غزة، من البالد الشامية. بطن من جرم طيء، من القحطانية: عوسجة

بنو عوسجة بن غيالن ابن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن : حطانية، وهمبطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من الق: عوسجة بن غيالن
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  .مرهبة ابن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام

بنو عوسجة بن املخدر بن وثري بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن : عوسجة بن املخدر بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم
  .صعب بن دومان بن بكيل

  .قبيلة كانت تابعة لقضاء رجال أملع يف العصر العثماين األخري: عوصال

  .بنو عوص بن عوف بن عذرة بن زيد الالت: بطن من عذرة، من كلب، من القحطانية، وهم: عوص بن عوف

  .فرع من العون إحدى قبائل العرب اليت متتد على طول الشاطىء الشمايل للفرات، من تل أمحر، حىت دبا: عوصة

  .بطن من العرب، من كفيفان، من الغرير، من مشر طوقة: ضالعو

  .بطن من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري، وإليهم ينتسب اهلمج وزراء الفونج: العوضية

  .فخذ من أكلب بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان: عوف

  .يقيم يف وادي لية بالطائف. بطن من ثقيف: عوف

فخذ من احلارث بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من : عوف
  .العدنانية

تنتسب إىل صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من . قبيلة صغرية: عوف
  .العدنانية

  .بطن من عبد اهللا بن غطفان ابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية: عوف

  .بطن من عمرو بن مازن، من غسان، من األزد، من القحطانية: عوف

  .بطن من قطيعة بن عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية: عوف

  .من العدنانيةبطن من كليب بن يربوع ابن حنظلة، من متيم، : عوف

سويد، السهلية، : فيه األفخاذ اآلتية. بطن من بين مسروح الذين ميلكون ثغر رابغ، وقسماً كبرياً من األرض اليت مير ا درب احلج: عوف
  .اللهابة، الصفران، والكنادرة

  .الفرس بن نزار بن معد بن عدنانبنو عوف ابن أمحس بن ضبيعة بن ربيعة : بطن من ربيعة الفرس، من العدنانية، وهم: عوف بن أمحس

  .بنو عوف بن أزدة ابن جزيلة بن خلم: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: عوف بن أزدة

  .بنو عوف بن بكر بن عوف بن عذرة: بطن من عذرة، وهم: عوف بن بكر

  .بنو عوف ابن بكر بن وائل: بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: عوف بن بكر

 ثة، من سليم، من العدنانية، وهم: ثةعوف بن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن : بطن من بنو عوف ابن
وينقسمون إىل . كانت بالدهم ما بني قابس، ولد العناب، من افريقية، وكان منهم أناس كثرية يف الصعيد، والفيوم، والبحرية. عيالن
اس فرياستهم يف بين جامع حىت القرن الثامن اهلجري، وأما عالق فكان رئيسهم األول يف دخوهلم مرداس، وعالق، فأما مرد: قسمني

  .افريقية، رافع بن محاد، وأعقابه بنو كعب

  .بنو عوف ابن ز بن امرىء القيس بن ثة: بطن من ثة ابن سليم، من العدنانية، وهم: عوف بن ز

بنو عوف بن ثقيف، وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور عكرمة بن : نية، وهمبطن من هوازن، من العدنا: عوف بن ثقيف
  .بنو سعد بن عوف، وبنو غربة بن عوف: منهم. خصفة بن قيس بن عيالن
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بنو عوف بن احلارث بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو : بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عوف بن احلارث
  .ياءمزيق

  .بنو عوف بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عوف بن اخلزرج

  .بنو عوف ابن سعد بن ذبيان: بطن من ذبيان، من غطفان، من العدنانية، وهم: عوف بن سعد

  .رو بن عباد بن يشكر بن عدوانبنو عوف بن سعد بن ظرب بن عم: بطن من عدوان، وهم: عوف بن سعد

بنو عوف بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة : بطن من سليم ابن منصور، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عوف بن سليم
  .بن قيس بن عيالن

  .كنهل: من مياههم. بطن: عوف بن عاصم

 بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن بنو عوف: بطن م عامر ابن صعصعة، من العدنانية، وهم: عوف بن عامر
  .هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو عوف بن عامر ابن عوف بن بكر بن عذرة: بطن من عذرة، من القحطانية، وهم: عوف بن عامر

    

  .بطن من عقيل، من العدنانية، تقاتلوا مع بين خفاجة: عوف بن عامر

  .العبامة: من مياهه. بطن: وف بن عبدع

  .بنو عوف ابن عذرة بن زيد الالت زيد اهللا بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة: بطن من عذرة، من القحطانية، وهم: عوف بن عذرة

  .ذكرهم يف العرب، ومل يرفع نسبهم. بطن من بين مزيقياء، من القحطانية: عوف بن عمرو

  .بنو عوف بن عمرو ابن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد:  من القحطانية، وهمبطن من األزد،: عوف بن عمرو

  .بنو عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن حارثة بن األوس: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: عوف بن عمرو

  .بن اخلزرجبنو عوف بن عمرو بن عوف : بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: عوف بن عمرو

بنو أيب عوف بن عمرو بن كالب بن عامر بن : بطن يعرف بأيب عوف بن عمرو، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: عوف بن عمرو
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

كانوا يقطنون يف بالد الصعيد، . بنو عوف ابن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن ثة: بطن من ثة ابن سليم، من العدنانية، وهم: عوف بن فاجل
  .والفيوم، والبحرية، وبرقة

بنو عوف بن كعب ابن سعد بن زيد مناة، من متيم بن أد بن طاخبة، من خندف بن : بطن من متيم، من العدنانية، وهم: عوف بن كعب
  .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .كانت تسكن طائفة منهم يف العالية. بنو عوف بن كعب ابن سعد بن سليم: بطن من سليم من العدنانية، وهم: بن كعبعوف 

  .بنو عوف ابن كعب بن علي بن يامة بن عنبس بن غطفان: بطن من غطفان، من العدنانية، وهم: عوف بن كعب

  .ف ابن كنانة بن عوضبنو عو: بطن من كنانة عذرة، من القحطانية، وهم: عوف بن كنانة

بنو عوف بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء : بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: عوف بن مالك
  .السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان

بنو عوف بن مالك بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن : كعب، من القحطانية، وهمبطن من فهم، من زهران بن : عوف بن مالك
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  .زهران ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنوءة

  .بطن من معاوية ابن بكر بن هوازن، من العدنانية: عوف بن معاوية

  .هلون بن خزمية ابن مدركة، من العدنانيةعوف بن معد بطن صار يف عضل ابن حملم بن حلمة بن ا

  .بطن من سعد العشرية، من القحطانية: عوف بن منبه

  .بنو عوف بن النخع بن عمرو بن علة بن جلد من مذحج: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: عوف بن النخع

  .عتائد: من مياههم باحلجاز. عاوية بكر بن هوازنبنو عوف بن م: بطن من نصر ابن معاوية، من هوازن، من العدنانية وهم: عوف بن نصر

  .بطن من طاخبة، من العدنانية: عوف بن وائل

  .بطن كان بالبصرة: عوف بن يشكر

  .عوفان بن مرار بطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  .بنو عوقة بن اهلذيل بن عمرو بن ربيعة بن لكيز ابن أفصى بن عبد القيس: وهمبطن من عبد القيس من العدنانية، : العوقة

بنو عوكالن بن الزهد بن احلارث بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أدد بن : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: عوكالن بن الزهد
  .ن، قبيلة، أو بلد، فدعوا بذلكبطن ينتسب إىل عبد اهللا بن موسى الكاظم نزلوا يف عوكال: يشجب العوكالنيون

  .فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: العوكلة

  .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة: العومد

  .وتقيم يف مديرية الغربية. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: عون

  .ز من حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة من السردية إحدى عشائر جبل الدرو: العون

تقيم يف قضاء منبج، يف قرى دادات، وخشفة، وقلعة النجم، وجمرى حتتاين، ويف القرى احمليطة مبركز . عشائر تنتسب إىل بين سعيد: العون
حلرمل اإلمام، وقصر أم فرزة، بناتة، ورسم الكما، ورسم ا: ناحية صرين، يف الضفة اليسرى، من الفرات، ويف ناحية دير حاف يف قرى

  .الربيج

    بطن ينتسب إىل املزاريع، من متيم، ويقيم يف القويع بنجد : عون

بطن يعرف بذوي عون، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا، من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، : عون
عشرية من األحالف، من الغوارنة : الصهبة، املالعبة، املطريات، احللف العونة: قسام اآلتيةوينقسم إىل األ. وديار العجمان، وبين خالد جنوباً

قسم من قبيلة الرشايدة اليت ديارها يف الدبدبة عونة عشرية من السالملة، أو بين سالم، من أيب الليل، من سليم : إحدى عشائر الكرك العونة
عشرية من العقار، من قبيلة :  أواخر القرن الثاين عشر اهلجري، وال تزال تقطن مصر عونةنزلت القطر املصري من طرابلس، يف. بن منصور

فخذ من اجلفيل، : بطن من اهلنو بن األزد، من القحطانية العويد: بطن من عرب الشام عوهى: السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية عوهن
عشرية : بطن من الفريج، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر العويسات: تمن أهل احلجلة، من الزكاريط، من مشر القحطانية العويدا

نزحت من وادي موسى، ونزلت يف قرية كثربة جبوار الكرك، مث رحلت إىل قرية جبل عجلون، واستقرت . مسيحية بناحية جبل عجلون
فرقة من عشرية العموس اليت :  بيتاً العويسات30وتعد . ال يعرف عن أصلها شيء. فرقة تتبع احلباشنة إحدى عشائر الكرك: فيها العويسات

فرقة مسيحية، من عشرية العويسات جببل : منازهلا باملدور والعالوك، من حزب السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش العويسات
فخذ من :  خيمة العويش80يعد .  حلبفرع من الوهاب إحدى عشائر حمافظة: تقيم بناحية املعراض مبنطقة عجلون العويسات. عجلون

تقيم يف وادي خالد، وجبل . من عشائر اجلمهورية اللبنانية: احلمود، من احلسون، من أيب كمال إحدى عشائر قضاء أيب كمال العويشات
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  .تريب الغنم، والبقر، واجلواميس.  بيتا60ً-50وتعد حنو . الكروم

  .جلوالن، والقلمون، من أقضية حمافظة دمشقتقيم يف ا. عشرية من نعيم اجلوالن: العويشات

  .عويصي فرع من الصدكة، من التومان

  .عشرية من الوهوب، من حرب جند: العويض

النجادة، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من األحسين، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: العويضات
  .العزيز، والعطاعطة

  .بطن من احلمران، من املناصري، من الغرير، من مشر طوقة: ةالعويض

فخذ من احلارث بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن، : عويف
  .من العدنانية

  .بطن من ولد علي، من الوهب، من مسلم، من عرتة: العويفات

  . األحسنة، من عرتة مبحافظة محص، وقد صارت من احلديدينيفرقة من: العومير

  .فرقة من الزففة إحدى عشائر احلديد مبنطقة البلقاء: العومير

  .فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: العوميريون

  .فرع من القعاقعة، من الروالة، من عرتة: العوينان

  . من آل مسيلم، من الصليب منازهلم حول الرحبة، اللصفة، والشبيجةالعويويد بطن

  .حي من جرم: عياء

  .بطن من ميمون، من مطري: العيابني

  .بطن يعرف بأوالد عياد، من السليم، من الزقايلة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك: عياد

  .بطن من اجلحيش، من األسلم من الصائح، من مشر الطائية: العيادة

  .بطن يعرف ببو عيادة، من البو حسني، من الغرير: يادةع

  .500يقدر عدد بيوته ب . بطن من الصايح، من مشر اجلربة: العيادة

  .بطن يقطن بنجد: العيادي

  .فرع من بين عامر املقيمني يف العارض: العياديون

  .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاه: العياش

. الضبيان، البالليز، الغرير: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من احمللف، من : العياش

  .واملعجل اللمعان

  .عشرية من بين سامل من ثقيف: العياشة

  .ة، املساوية، والصيايدةالشقافا، النفران، العبسان، الفداعني، الصيادل: فيه األفخاذ اآلتية. بطن من بين مالك، من جهينة: العياشة

  .مسيت بذلك نسبة ملوطنها األول خربة عيصرة جبوار قرية ساكب. عشرية تقيم بناحية املعراض مبنطقة عجلون: العياصرة

  .يقطن بيت عياض، من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. بطن: عياض
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قرب ديار مطري والعجمان بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، حىت بطن يعرف بذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها ب: عياض
املالعبة، املساعدة، اجلواسرة، الغربة، والقراشة، احملالية، الصواير، العتارمة، التومة، املوايقية، : فيه األفخاذ اآلتية. ديار مطري يف الغرب

  .والعبابيد

  .ت مساكنهم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشامكان. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية: عياض

  .بنو عياض بن كعبة بن أشرس بن كندة: بطن من كندة، من كهالن، من القحطانية، وهم: عياض

  .فخذ من آل اجلمل، من اجلحادر، من قحطان جند: عياف

  .جنويب الليثفرع من ذوي حسن الذين متتد ديارهم من مشايل الليث، إىل السكة الشامية : عياف

  .بطن من املناصري من الغرير، من مشر طوقة: العياف

  .فرع من الربغوث، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: العيال

  .فخذ من أيب مجيل إحدى عشائر الباب، من أقضية حمافظة حلب: العيان

  .ة السوسة باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من عشرية املراشدة اليت تقطن يف قري: العيان

  .حي من عدوان قيس: عياية

  .وتقيم يف القليوبية، الدقهلية، والشرقية، والغربية. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز: العيايدة

  .بطن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: العيايشة

  .وتقيم مبحافظة محص، وتقيظ يف سهول بعلبك.  باألحسنةعشري تعرف بأيب عيد، تلتحق: عبيد

  .بطن يعرف بأوالد عيد، من الطالب، من الرشايدة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك: عيد

  .بطن من النفافشة، من الغرير، من مشر طوقة: حي تنسب إليه النوق العيدية العيد: العيد

  .الشوارب، والشراحية، والظواهرة: ائر الكرك، وهمفرقة تعرف بعيال عيد، من اهللسة إحدى عش: عيد

  . خيمة80ويعد . فرع يعرف بعيد وطالب، من غياث إحدى القبائل احمليطة بدمشق: عيد

  .بطن من حضرموت، من ربيعة بن عيدان بن ربيعة ذي العرف ابن وائل: عيدان

  .فرع من الطالوي إحدى قبائل اجلوالن، من أقضية حمافظة دمشق: عيدة

  .من بطون اليمن الشريفة: عيدروسال

  .بطن من مهرة، من قضاعة، من القحطانية: العيدي

  .من اليمن: حي قيل: عيذ اهللا

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر، حمافظة اجلزيرة: العرياب

  .ائر الكرك الكبريةمن أصل تركي، وتتبع املعايطة إحدى عش: العيسات فرقة من عشرية اإلمامية اليت يقال عنها

  .تقيم مبنبج أحد أقضية حمافظة حلب، يف أم جرن. عشرية صغرية تعرف بأيب عيسى: عيسى

  .كانت مساكنهم مع قومهم جرم ببالد غزة بفلسطني. بطن من جذمية جرم، من طيء، من القحطانية: عيسى

  .بطن من احلازم، من هتيم، من الصليب الصلبة: عيسى

  . عيسى، من الداود، من الصرايرة إحدى عشائر الكركبطن يعرف بعيال: عيسى

  . بيت100ويعد . يلتحق باحلديديني. بطن يعرف بأيب عيسى، من دليم العراق: عيسى
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  .عشرية من آل شريف، من سفيان، من ثقيف: عيسى

  .تقطن يف قرية الصمط. عيسى فرقة من الشريدة بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  .فخذ من عبد اهللا احلرب ابن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، من العدنانية: لصليب عيسىعشرية من الصلة ا: عيسى

  . بيتا40ًتعد . عشرية تعرف بولد الشيخ عيسى، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: عيسى

  .مشر الطائيةفرع يعرف ببو عيسى، من الغريباويني امللحقني بزوبع، من : عيسى

  .السويلم، العلي، احلويطة، احلرير: منازهلم يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز، ويتألف من أربعة أفخاذ. بطن من الفضل: العيسى

  .الرمادي يف الشامية، وتل أيب حسن يف اجلزيرة: فخذ يعرف ببو عيسى، من البو قاعان، وقراه: عيسى

بطن يعرف بأوالد : عيسى بن عبد القوي:  ليل بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ يعرف بأيب عيسى، من أيب: عيسى
  .عيسى، من بين مقرر بن جماهر، من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية

و عيش بن ثعلبة بن عبد اهللا ابن ذبيان بن بن: بطن من سعد هذمي، وهم: عيش بن أسيد بطن من قضاعة، من القحطانية عيش بن ثعلبة
  .بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية: احلارث بن سعد هذمي عيش بن حرام

قسم : من العدنانية عيشة. بطن من مزينة، من مضر: بنو عيش بن خالوة بن سبعة عيش بن عبد اهللا: عيش بن خالوة بطن من أشجع، وهم
    ئل الطائف من بين سفيان، من ثقيف إحدى قبا

بطن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل : بطن يعرف بآل أيب العيص، من قريش، من العدنانية العيطة: العيص بن أمية
فخذ من الرؤساء، من :  خيمة العيفة80وتعد . فرقة من عشرية اللهيب اليت منازهلا يف احلولة يف قضاء صفد: بادية شرقي األردن العيطة

. عشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: الشلخان، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة العيل

  .وقد انضموا إىل الغزاوية. إا فرع من أعقاب القلزي جد عشرية النمورة يف احلصن: يقال

فرع من البطنني، من : وفيه خالف العيلة.  مضر، من العدنانية، واسم عيالن إلياسبطن من: عيالن بن حادة بطن من باهلة عيالن بن مضر
تقيم مبنطقة ببيت حلم العيندات عشرية بناحية . عشرية بدوية: قبيلة بين سعد اليت تقع ديارها من الطائف إىل جهة اجلنوب الشرقي عني جدي

بطن من احلبالن، من احلبل، من : وتقطن اليوم يف اربد العيري. وار الناصرةأصلها من قرية نني جب. بين جهمة، أو البطون، مبنطقة عجلون
  العمارات، من بشر، من عرتة 
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  باب الغين 

  

   .400ويقدر عدد بيوا ب . قسم من العجمان إحدى العشائر النجدية، اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق:آل ناجعة

  الغارة

   .فظة دمشقفرقة من نعيم اجلوالن أحد أقضبة حما

  غازي

   :أصله من بين حسن إحدى قبائل شرقي اإلدرن،تفرع منه أسر كثرية، منهابطن 

عثمان مدينة ، عوض، علي، قاسم، أبو عمر وفارس وقد ساد هذا البطن يف ناحية مجاعني كلها، وظهر منهم فرعان كبريان بلغا درجة 
   :غازي.، وآل ريان الذين نزلوا يف جمدل باباا آل القاسم الذين نزلوا فيما بعد يف نابلسومهاإلمارة، 

  الغازي.وتقيم في مديرية الشرقية. من قبائل مصر، تنتسب إلى عرب الحجاز

   :غازي.من عبدة، من مشر القحطانيةبطن 

   :غازي. يقيم يف ريف مصر، وإليه نسب زاوية غازي بالبحريةكان. بطن من العلويني

   . يقيم يف جنويب قضاء عني العرب.فخذ يعرف بأيب غازي، من العمريات

   خيمة 150فرع من املوايل الشماليني بسورية يعد : فرع من قحطان عسري الغازي: الغازي

  غاضرة

   .بطن من ثقيف

  .غاضرة حي بين غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، من العدنانية

  .غاضرة بطن من كنددة، من القحطانية

غاضرة ابن بفض بن ريث بن غطفان بن سعد تنسب إليهم قرية من : خزمية ابن مدركة، من العدنانية، وهمغاضرة بطن من اهلون بن 
  .نواحي الكوفة، تدعى الغاطرية

بنو غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو بن خزاعة : بطن من خزاعة، من بين مزيقياء، من األزد، من القحطانية، وهم: غاضرة بن حبشية
  .ثة بن عمرو مزيقياءبن ربيعة بن حار

بنو غاضرة ابن زهران بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد غاضرة بن : بطن من األزد، من القحطانية، وهم: غاضرة بن زهران
  .فخذ من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية: مرة

  غافر



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  481  

   .بين سامة بن لؤي، من قريش، من العدنانيةبطن من 

  الغافق بن أنمار

  بطن من كهالن من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو الغافق بن أمنار ابن أراش

وإليهم . بنو غافق بن الشاهد بن عك بن عدثان بن عبد اهللا بن األزد: بطن من عك، من األزد، من القحطانية، وهم: غافق بن الشاهد
  .وكان منهم يف اإلسالم رؤساء وأمراء. هلم خطة مبصرتنسب احلصن و

  الغال

   . خيمة50يعد . فرع من بين زيد إحدى قبائل حمافظة حلب

  . خيمة80يعد . فرع من املوايل الشماليني إحدى عشائر سورية الشمالية: الغال

  غالب

   .قبيلة من بين حنظلة، من العدنانية

  .اف احلايف بن فضاعة ابن احلارث بن عمروبطن من بين خوالن بن عمرو بن احل: غالب

  .بطن من كهالن، من القحطانية: غالب بن يزيد

بنو غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن : بطن من صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية وهم: غالب بن صعصعة
  .منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بنو حدان: كان بالسراة منه. هران ابن كعببطن من ز: غالب بن عثمان

  .بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر: غالب بن فهر

 بن سعد بن قيس بن عيالن بطن من عبس، من العدنانية، وهم بنو غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان: غالب بن قطيعة
  .بن مضر بن نزار ابن سعد بن عدنان

    

  غالي

كانت منازهلم احلوف من األعمال الشرقية بالديار . بطن يعرف بأوالد غايل، من بين راشد، من هلبا سويد، من جذام، من القحطانية
   .املصرية

  غامد
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   :وحييط ا من الشمال. 42 إىل -41 30درجيت الطول ، وبني 20-15و19-30تقع ديارها بني درجيت العرض . قبيلة عظيمة

  الشالوة، ومن الشرق

  شمران، ومن الجنوب

   :قسمنيوتنقسم إىل . بلقرن، وبلعريان، ومن الغرب زبيد، وزهران، ومتر طريق الطائف أا وسط ديار هذه القبيلة

 منتشرون يف أماكن خمتلفة بني إخوام املتحضرين، ويتوغلون إىل موهالبدو، واحلضر، ومقر غامد الباحة، فالقسم املبتدي يسمى آل صياح، 
   :وأما القسم املتحضر فيقيم يف قرى خمتلفة، وأهم أقسامهم. أدوية ريتة، وبيشة، وتربة، والدواسر

   .بنو ذبيان، بنو كبري، اخلمران، والظافر، الرمادة، الزعلة، الفرزعة، بنو عمر، بنو الم، واملنتظر

بنو غامد، وامسه عمرو بن عبد اهللا قدم منهم وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم : بطن من األزد، من القحطانية، وهم: د بن عبد اهللاغام
سنة عشر، وكانوا عشرة، فأقروا باإلسالم، وكتب هلم كتاباً فيه شرائع اإلسالم، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب ابن كعب يعلمهم قرآناً، 

  .دوقة بأرض اليمن: أجازهم عليه صلى اهللا عليه وسلم من بالدهمو

  الغانم

   .بطن من احلمران، من املناصري، من الغرير، من مشر طوقة

  .بطن يعرف بأوالد غامن، من احلمديني، من هلبا سويد: غامن

  .فرع من آل زعيل، ومن الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: غامن

  . غامن، من العبابدة، من الغريربطن يعرف ببو: غامن

  .فرقة من العبيديني إحدى عشائر الطفيلية مبنطقة الكرك: الغامن

  .فرع من هليب إحدى قبائل حمافظة حلب: الغامن

 بيتاً وتقضي الشتاء يف شرقي جبل الدروز، والصيف يف قرية، 20تعد حنو . استقلت عنها منذ مائة سنة. عشرية من املساعيد: الغامن
  .ت، وبالطةسحو

تقيم يف أحناء الفرات يف قرى احلمر، وخسفة الكبرية، وعارودة الكبرية، وعارودة الصغرية، وعني الشاطر، وعني . فرقة من الولدة: الغامن
فرع من األفاضل، من بو شعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية : بطن غامن الضاهر: اجلاموس وغريها غامن بن دوس

  . عائلة150ويعد . وريةالس

  الغاوي

   . خيمة15من عشائر اجلمهورية السورية تعد 

  . خيمة120يعد . بطن من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: الغاوين

  .األغلة، املستة، العبد احلاج، اخللويني، احلسيين، والسليمان: وينقسم إىل األفخاد اآلتية

  غائب



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  483  

   . تقيم يف جنويب املعرة أحد أقضية حمافظة حلب.فرقة تعرف بأيب غائب، من بين خالد

  شةبابالغ

   .فرقة تتبع القطيفات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

  .خرجوا إىل الطفيلة، من طوانة الواقعة بني الشوبك، وبطرا

  بطن من بين احلسن : الغبابشيون

  غبر بن غنم

   :من حصوم. م ابن حبيب بن كعب بن يشكر بنو غرب ين غنوهمبطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية، 

   .ملهم

  .يقيم يف الدرعية. بطن يعرف بأهل غربا: غربا

  .بطن من بين الشرى، من زهران بن كعب: غربة

   :كانغبشان بن مل

   .بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم بنو غبشان بن ملكان بن أسلم بن أفصى بن حارثة

  . غسانابن عمرو ومزيقياء بن

  الغبية

   فرقة متحضرة من الدياب إحدى عشائر الزاوية من أقضية حمافظة حوران

  .بطن من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الغبني

  .الفايز، واحلامد: وينقسم إىل فخذين

  .بطن من كحيل، من ماجد من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: الغبني

  .محدان، دريا، وسيدان: فخاذ اآلتيةينقسم إىل األ

  الغتاورة

   .كانت منازهلم باحلوف من الشرقية الديار املصرية. بطن من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية

  الغثاورة

   .فرقة من األسبعة السبعة، من بشر، من عرتة

  الغثيان
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   .فرع من السلط، أو الساليطة إحدى عشائر البلقاء

  .راشد، من لواحق طي باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من ال: الغيث

  غثيم بن عمرو

  بطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من العصب ابن دومان بن بكيل، من مهذان، من القحطانية،

   :وهم 

   الغثيمات

  الغجور

   .بطن من السلوط إحدى عشائر اللَّجاة مبحافظة حوران

    

  غدانة بن يربوع

  طن من يربوع ابن حنظلة، من متيم، من العدنانية،ب

   :وهم 

  منهم. بنو غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم

   وكان يف هذا بطن مجاعة من أهل العلم والرواية. بنو هفَّان

  الغديات

   :من أشهر قبائل العرب يف بالد كردوفان بالسودان، وأهم مراكزها

   .الربكة

  غر

   . من ين نصر من األزد، من القحطانيةبطن

  .بطن من النواصرة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة. غر

  .بنو غراء بن شريق أن فاسخة بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن األزد: بطن من األزد من القحطانية، وهم: غراء بن شريق

  غراب

   .بابن غراب، من عشرية الربيج املعدودة اآلن من اخلرصة، من مشَّر الطائيةفخذ يعرف 
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  .كانت هم خطة بالبصرة. بطن من زهران بن كعب: غراب

  .فخذ من مشر احلدود، أو مشر دهام اهلادي: الغراب

  .بطن من احملمد، من الزكاريط، من عبدة، من مشَّر القحطانية: غراب

  .آل مشاري، آل صكر، وآل مشران: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية

  .بطن من طيء، من القحطانية: غراب بن جذمية

  .بطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من العصب ابن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: غراب بن عمرية

  . ذبيان بن بغيضبنو غراب بن فذارة بن: بطن من ذبيان أن بغيض، من العدنانية، وهم: غراب بن فزارة

  .بطون: غراب بن حمارب

  .تقيم يف ناحية وهران باجلزائر. فخذ من محيد من عامر من رغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية. الغرابة

  الغراجوة

   . عائلة150وتعد . عشرية عربية، تلتحق مبيلي أعظم قبائل الكرد القاطنة يف املنطقة اجلبلية بني كردستان الوسطى

  لغراغيرا

   :ويقال. ة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاءفرق

   .أن أصلها من مصر، سكنت أوال يف قرية برير جبوار غزة، مث رحلت إىل الغور، ومنازهلا بغور دامية

  الغرامطة

   . خيمة30يعد . فرع من كيار إحدى قبائل حمافظة حلب

  الغراوين

   .ويتعاطون احلراثة والزراعة. وتقطن يف جب الثور، وأم عدسة البدة. ظة حلبتقيم مبنبج أحد أقضبة حماف. عشرية صغرية

  الغرايبة

   :ني يف قرىفرق نسمة تقريباً، مت2000ويبلغ عدد نفوسها . عشرية تقيم بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون

   : إىل ستة أفخاذقسمحوارة، املغري، كفر جايز، أربد، والبارحة، وتن

   .، الكناعنة، الرشيدات، العودات، القبالن، والصياحنيالغرايبة

  .ال يعرف عن منشئها شيء. عشرية بناحية جبل عجلون: الغرايبة

  .بطن من ميمون، من قبيلة مطرب: الغراية

   .فرقة من الدياب إحدى قائل الزوية املتحضرة مبحافظة حوران.الغرايزة
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   .عشري من حضر طويرق، من ثفيف. الغرايني

  باالغر

   .عشرية من النمور، من ثقيف

  .عشرية من ذبيان، من موسى، من جهينة: الغربان

  .بطن من املسعود، من الصلتة، من مشر طوقة: الغربان

  .فخذ من بين عمرو، من حرب: الغربان

 وساحل اخلليج الفارسي، حىت عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان، بني الكويت،: الغربة
  .ديار مطري يف الغرب

  الغرة

   .فرقة مستقرة، من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق

  غرداش

   .بطن من آل هليمص، من الشريفات، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشَّر القحطانية

  غريب

   .بطن من الفداغة، من سنجارة، من مشَّر الطائية

  الفريباويون

   :تلتحق بزوبع وتنقسم إىل األفخاذ اآلتيةعشرية 

   البو عيسى، البو راشد، البو وليد، التومي، والبو ناجي

 سنة تقريباً، 214إا بطن من عرب ابن معجل األشاجعة هاجرت من جند قبل . يقال. فرقة من اخلصيالت إحدى عشائر البلقاء: الغرير
  .املليفي: ويتبع الغرير فخذ يقال له. ونزلوا الزرقاءعلى أثر غزو نزل بقومهم، 

املناصري، كفيفان، شويفي، هريار نفافشة، السكوك الزكوك اجلعافرة اجلعفر، املردان، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من مشر طوقة: الغرير
  .الشهيالت الباوية، الزكيطات، والوشيالت

  .ن العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من العياش، من احمللف، م: الغرير

  .فرع من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الغرير

  الغزازوة
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   تقطن يف قرية زحر، ولعل أصلها من غزة كما يستدل من أمسها. عشرية بناحية الوسيطة مبنطقة عجلون

    

  غزال

   :تقيم يف قرييت.  الغناطسةة تعرف بأيب غزال، من احلديدينيفرق

   خيمة 50وتعد . أحد اقضبية حمافظة حلب بابالبويهج، وأم عدسة كريدية، يف ال

  الغزاالت

   . نسمة7000يقدر عدد نفوسهاب. أصلها من عرتة. من عشائر لواء الديوانية بالعراق

  الغزاوية

   :قسمنيعشرية تقيم بناحية الغور، وتنقسم إىل 

   . غور األربعني يف شرقي األردنمنازل القسم األول يف

أوالد الزينايت، الباكسري، البواطي، الدبيس، الدعوم، : ويتبع الغزاوية األفخاذ اآلتية. ومنازل القسم الثاين يف الضفة الفربية من األردن
  .اهلديباتالزبيدات، الطوحة، الطويسات، العبيسية، العيل، القويسم، الرياحنة، الكفارنة، الكنعان، املشاعلة، و

  الغزالن

   .تقطن يف قرية حوارة، وال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية نين جهمة، مبنطقة عجلون

  الغزو

   :يقال. تقيم بناحية جبل عجلونعشرية 

   .إن جدها من بين صخر، قدم غازياً عجلون، مث قطن فيها، وهلذا أطلق على أعقابه الغزو

  غزي

   .احلمداين يف أحالف آل مرا من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلة من القبائلذكرهم . بطن من عرب برية احلجاز

  .بطن من احملارب إحدى القائل العربية اليت نزلت مصر يف العصور األخرية من طرابلس، وهم زراع يسكنون يف ديروط، وإىل مشاليها: غزية

  .ويب الصولة بالشام، والعراق، وكانوا يف طريق احلاج بني العراق، وجندكانوا مره. بطن من طي، من كهالن، من القحطانية: غزية بن أفلت

كانت منازهلم مع قومهم بين جشم . بطن من هوازن، من العدنانية، وهم بنو غزية ابن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن: غزية بن جشم
  بالسروات بني امة وجند، 

  غسان
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   :اختلف يف نسبته، فقالوا. شعب عظيم

   : أبو قبيلة باليمن، وهو مازن بن األزد بن الغوث، وقالواغسان

   :غسان ماء بسد مأرب باليمن، وقيل

   :وقالوا. بالشلَّل نزلوا به، فنسبوا إليه

   :غسان اسم ماء نزل عليه قوم من األزد، فنسبوا إليه، منهم

   :يقالبنو جفنة رهط امللوك، و

   .غسان اسم قبيلة

. ملوك غسان، وماء بني رمع، وزبيد، من نزل من األزد، فشرب منه مسى غسان، ومن مل يشرب فال: اليمن، منهمغسان أبو قبيلة ب: وقالوا

بنو جفنة، واحلارث، وهو حمرق، وثعلبة، وهو العنقاء، وحارثة، ومالك، وكعب، وخارجة، وعوف بن عمرو بن عامر ماء : غسان: وقالوا
  .البهلول بن ثعلبة بن مازن بن األزد: البطريق، ويقالالسماء بن حارثة الغطريف بن إمرئ القيس 

الغساسنة : وقالوا. وهو أسم ماء نزل عليه بنو مازن بن األزد بن الغوث، وهم األنصار، وبنو جفنة، وخزاعة، فسموا به: غسان: وقالوا
  .بنو عمرو بن مازن ابن األزد: ملوك الشام، وهم

 قصد دمشق، من محص، وما يليها، فهي ديار غسان من آل جفنة، وكانوا عماالً كانت ديار غسان إذا جزت جبل عاملة، تريد
: لألمرباطورية الرومانية البيزنطية حيمون احلدود الشامية، من غارات الفرس، واللخميني، ومل يكن هلم عاصمة معينة، من أهم مراكزهم

  .م حميلاجلوالن، ومدينة اجلابية، وجلق الواقعة بالقرب من دمشق، ومن دياره

  .من أيامهم يوم حارث اجلوالن، وهو يوم لغسان، ويوم أباغ لغسان على خلم، ونزار

وقدم وفد منهم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان سنة عشر، وكانوا ثالثة نفر، فأسلموا، وأجازهم عليه صلى اهللا عليه وسلم 
فكتموا إسالمهم،حىت مات منهم رجالن على اإلسالم وأدرك الثالث عام الريموك، جبوائز، وانصرفوا راجعني إىل قومهم، فلم يستجيبوا هلم، 

  .فلقي أبا عبيدة، فأخربه بإسالمه، فكان يكرمه

  .وكانوا خبريين بأخبار الروم، وبين إسرائيل، واليونانيني. وكانوا خيتصون من بن العرب بالطيبات، وهلم الثريدة اليت تضرب ا املثل

  . يف غسان، وكانوا يتبارون يف البيع وزيها بالشاموكانت النصرانية

  .بطن من حضرموت، وهو غسان بن جذام بن الصدف: غسان بن جذام

  الغسل

   .بطن من غاسل بن خراج، من ذوي عبيد اهللا، من عرب املعقل كان يقيم بأفريقية الشمالية

  الغشاشمة

   .قةكانت منازهلم مع قومهم صبيح برب. بطن من صبيح، من فزارة

  . بيوت8تعد . فرقة من العمرو أقدم عشائر الكرك: الغشمامشة

  الغشام
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   .بطن من اخلوالد، من الصلتة، من مشَّر طوقة

  .فرع من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشَّر الطائية: غشام

  .يقيمون منطقة الطائف. بطن من قريش غري األشراف، من ثقيف: الغشامرة

    

  . خيمة150وتعد . الغشم، الصبحة، وامللحان: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. خلرصة، من مشَّر الطائيةعشرة من ا: الغشم

  .بنو غشم بن حلوان ان عمرو بن احلاف احلايف بن قضاعة" بطن من قضاعة، وهم: غشم بن حلوان

  .بطن من احلبالن، من العمارات، من عرتة: الغشوم

  .لة، من اجلالس، من مسلم، من عرتةبطن من القماقعة، من الروا: الغشوم

  غصن بن سيف

  بطن من املعامز، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانت هلم خطة، تدعى بالقرافة بالفسطاط من مصر. بنو غصن بن سيف بن وائل

  .بطن: غصني

صا اجلميني، يبيج أنقاش، أهريت بين عطا، دسيا، جردو، دنفارة جردو، دنفارة أهريت، طبها، أخص: بطن من بين كالب، بالدهم: غصني
  .يبيج أندير، ششها، منية، ششها، باللة، منتارة، حدادة، أم السباع، بشطا بالفيوم مبصر

   .غضا فخذ من العامود من اخلرصة، من مشر الطائية

. خلون العراقيتجولون يف جند، ويد. بطن من ولد سليمان، من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة:الغضاورة

   .وتقع منازهلم غريب حائل. 120ويقدر عدد بيوم ب 

  الغضب بن جشم

  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو الغضب بن جشم بن اخلزرج ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ابن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو ابن عامر

رة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، وإىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل بطن من قبيلة آل م: الغضبان
  .واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .بطن من أهل احلجلة من ازكاريط من عبدة بن مشر القحطانية: بطن من العرب الغضيان: غضوبة

املوسى، املهنا، اجلفال، العتيج، اجللب علي، : عار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية ينقسم إىل األفخاذ اآلتيةبطن من قبلة الش: الغضيان
  .الرشيد

  .ويتبعهم اخللف، وهؤالء البو هيارغ، من العبيد
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  الغضريف

   :منهم. من زهران ابن كعببطن 

   .بنو واشح، وبنو برسان

  .لقحطانية، وهم بنو الغطريف األصغر بن الغطريف األكرببطن من شنوءة، من األزد، من ا: الغضريف

  غطفان بن سعد

  بطن عظيم، متسع، كثري الشعوب، واألفخاذ، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

وا يف ت منازهلم بنجد مما يلي وادي القرى، وجبل طيء، مث افترقكان. بنو غطفان بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
   :الفتوحات اإلسالمية، واستولت عليها قبائل طيء، وينقسم إىل ثالثة أفخاذ عظيمة

   .أشجع بن ريث بن غطفان، عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وذبيان

   :منازهلم

   :من ديارهم

  ومن جبالهم. ذو أزل، ذرة وذروة، رقد يثقب، والهباءة

   .ضرغد، األكوام، اإلبر، أعيار، ضبع، هرمة

  .الرمة كانوا يرتلون فيه، ميؤود، وذو حاج: من أوديتهمو

  .املران، عثلب، مين السد، ظيب، ودحل: من مياههم

يوم الرقم وهو يوم كان لغطفان على بين عامر بن صعصعة، يوم القرنتني كانت فيه وقعة لغطفان على بين عامر ويوم : من أيامهم: تارخيهم
  . قرن على بين عامرطوالة، ويوم قرن كان به يوم بين

  .وقد حارم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق، وهي األحزاب، وكانوا ألوفاً

ثن ارتدوا بعد انتقاله صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم، فحارم أبو بكر الصديق، فبعث إليهم خالد بن الوليد، فقتلهم أشر قتلة وورد 
  .ه231ذكرهم سنة 

يعبدون العزى وكانوا بنوا عليها بيتاً، وأقاموا هلا سدنة، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد فهدم البيت، وكان كانوا : عبادم
وبنوا بيتاً مسوه بساء، مضاهأه للكعبة، فيطوفون . األقيصر، كانوا حيجون إليه وحيلقون رؤوسهم عنده: هلم صنم يف مشارف الشام، يقال له

  .حوله

  .بنو غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام: بطن من حرام ابن جذام، من كهالن، من القحطانية، وهم: ن بن سعدغطفا

  غطيف بن حارثة

  قبيلة من طيء من القحطانية،
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   :وهم 

   .بنو غطيف بن حارثة ابن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم

  .بنو غطيف ابن عبد اهللا بن ناجية بن مراد: الن، من العدنانية، وهمبطن من مراد، من كه: غطيف بن عبد اهللا

  غفار بن جاشم

  بطن من جاشم، من العماليق،

   :وهم 

   .بنو غفار بن جاشم بن عمليق، كانت منازهلم جند

 بن خزمية بن مدركة عمرو بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: غفار بن مليل
  .بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

    

  .ودان: ومن أوديتهم. بدر: كانوا حول مكة ومن مياههم

األنصار ومزينة، : وقد قاتلوا مع رسول اله صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة حنني، وعددهم ألف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .شجع، ومن كان مع بين عبد اهللا موايلّ دون الناس، واهللا ورسوله موالهموجهينة، وغفار، وأ

  غفران

بطن من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض إىل جهات اخلرج، وجهات العقري إىل 
   : فخذين إىلقسموين. واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

   .آل بشري، وآل جابر،

  الغفل

   :ويتألف من فخذين كبريين. من الطوقة، من بين صخربطن 

   .اهلقيش، والعامر

عشية من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر، وتتبع الكعابنة يف املشيخة، وتنقسم إىل أربعة أفخاذ، اللحية، املزاهيف، احلصانية، : الغفول
  .واهلليل

  غفير

   .سليمة بن جماهر، من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من بن 

  غفيلة
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   بطن

  .وينقسم إىل األفخاذ اآلتية الرمال، اجلرذان، آل كين، واملزيريب. بطن من سنجارة، من مشَّر الطائية: الغفيلة

  غالب

  بطن من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   كانوا أهل بيت بالبصرة. بنو احلارث بن أوس

  الغالض

   .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية

  الغالل

   .بطن من أيفع بن فهم من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  غالم

   .بطن يعر ببو غالم، من الفافخة، من الغرير

  ءالغلبا

   حي

  غلفان

   بطن

  غلي بن يزيد

   .قبيلة تنتسب إىل غلي بن يزيد بن حرب بن علَّة بن جلد بن مالك بن أدد إحدى القائل الست اليت يتألف منها خمالف جنب

  الغليم

   .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاه

  عليم
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   .من قضاعة، من القحطانيةبطن ينتسب إىل عذرة ابن زيد اهللا بن رفيدة بن ثور بن كلب ابن وبرة 

  الغليون

   .بطن من اخلماس، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  غمار

   .قسم رئيسي من شهران أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسعها دياراً

  الغمالسة

   .بطن من آل موعد، من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشَّر الطائية

  غمر

   .بطن من غامق، من كهالن، من القحطانية

  الغمضة

   .فرقة من الرماضيني،من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الغميني

   .بطل كان باحلرية

  الغناطسة

   .من عشائر شرقي األردن تقطن معان احلجازية

  .عشرية من احلديدين: الغناطسة

  . بيت400وتعد . قضية حمافظة حلبتقضي الصيف يف الباب أحد أ

  الغنام

   :يقالبطن 

   . بيت200ويعد حنو . تقع منازله يف وادي خالد. إنه من املوايل، انفصل منذ زمن بعيد

يقضون الصيف يف املنطقة الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من نصيبني . من لواحق طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الغنامة
  . بيتاً ويتعاطون الزراعة والتجارة250يعدون . قامشلي والشتاء يف اجلنوب واجلنوب الشرقي من منحدرات جبل سنجاروال
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ويبلغ . ومنازهلم بالعرضة. عشرية من اجلرمية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء، يقال إن جدهم غنام قدم من جهات حلب: الغنانيم
  . نسمة تقريا100ًعددهم 

  .من عشائر شرقي األدرن تقطن بلواء السلط: الغنامي

  . بدوية15 خيمة، منها 30ويعدون . يقطنون يف قضاء سلمية. فخذ من الزمول، من بين خالد: الغنامي

  .عشرية من بين سعيد القاطنني شرقي، وغريب الباب من أقضية حمافظة حلب: الغنامي

  .غنمت وقرباميةعشرية تنتمي للولدة بقضاء جرابلس وتقيم يف : الغنامي

  .فخذ من عبد اهللا بن غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية: غنم

  .كان يسكن الراكس. بطن من عرت: غنم

  .عشرية من وعوف، من ثقيف: الغنم

  .ريةكانوا يقطنون بالديار املص. بنو غنم بن أريش بن أراش بن جزيلة بن خلم: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: غنم بن أريش

بطن من تغلب ابن وائل، من العدنانية، ومهك بنو غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى ابن دعمي بن جذيلة : غنم بن تغلب
  .كان فيه العدد والبيت. بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

    

ن احلارث ابن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن بنو غنم بن ثعلبة ب: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: غنم بن ثعلبة
  .مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بنو غنم بن ثور بن معن بن عتود بن عنرب بن سالمان بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن : بطن من طيء من القحطانية، وهم: غنم بن ثور
  .طيء

  . غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائلبنو: بطن من بكر بن وائل وهم: غنم بن حبيب

بنو غنم بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن : بطن من أسد بن خزمية من العدنانية، وهم: غنم بن دوادن
  .معد بن عدنان

  .بطن من األزد، من القحطانية: غنم بن دوس

  .، من القحطانيةبطن من األنصار، من األزد: غنم بن سرى

  .بطن من بين سلمة، من اخلزرج، من القحطانية: غنم بن سلمة

  .بنو غنم بن ضبة بن سعد بن زيد: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: غنم بن ضبة

بطن : بنو غنم ابن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج غنم بن غالب: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: غنم بن عوف
  .كانوا بعمان. من األزد، من القحطانية

  .بطن من باهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانية: غنم بن فردوس

  .بطن من باهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانية: غنم بن قتيبة

بن حدس بن أراش بن جزيلة بنو غنم بن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو بن رميمة : بطن من خلم، من القحطانية، وهم: غنم بن كليب
  .ابن خلم

  .بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهو غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج: غنم بن مالك
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  .بنو غنم بن مالك بن كنانة: بطن من كنانة، وهم: غنم بن مالك

  .غنم بن جنم بطن من قحطان

  .العدنانيةبطن من عبد القيس، من : غنم بن ديعة

 214أصلها من الكرك، تقيم بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون وتقطن قرية احلصن منذ . عشرية مسيحية، مذهبها روم أرثودكس: الغنمات

  .سنة تقريباً

  .بطن من آل ماجد، من الصليب الصلبة: الغنمي

كانت مساكنهم بالبهنسائية بالديار . يش، من العدنانيةبطن من بين عمرو بن الزبري ابن العوام، من بين أسد بن عبد العزى، من قر:غين
   .املصرية

بنو غين بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن ابن مضر بن نزار بن معد بن : بطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية، وهم: غين بن أعصر
  .عدنان

  منازلهم

   .كانوا يقطنون بنجد، وجماورين لطيء

  من جبالهم

   .زنضاد، سواج، وخزا

  ومن اوديتهم

   .اجلريب، وسلمانان

  ومن مياههم

احلنيبج، جنبع، اجلثجاثة، اجلشاثة، أرتامه، مذعا، اجلرولة،  باباألدية، أرينية، العناقة، اللقيطة، مظللَّة، حلية، غرية، صفية النقر، خدعة، أرين
  . سوادمة، اجلنوقة

  تاريخهم

   .اشتعلت نار احلرب بينهم وبني زيد اخليلو. وشهدوا يوم جبلة. كانت حروم مع عبس

  عبادتهم

   :وا يعبدون يف اجلاهلية األوثان اآلتيةكان

   .الالّت، مناة، والعزى
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  غنية

   .بطن من قبيلة بين ثواب اليمانية اليت تقيم يف جنويب حمايل، على مسافة قريبة منها

  غنيم

   .الطني، إىل جسر مصربطن من خلم، من القحطانية كانوا يقطنون العدوية، ودير 

  .العالفني، والفحامني. الزرفان، النمسة، احملاسنة، احلمدان، املقبلي: فيه األفخاذ اآلتية. بطن من بين موسى، من جهينة: الغنيم

  الغنيمات

   .فرقة من عشرية السعيدانية القاطنة يف منطقة الكرك، من العطيات، من بين عطية

 سنة تقريباً على أثر خصام بيته، وبني 264أا بطن، من بين غنيم، من خلم، هجر جدهم قبيلته منذ : المن عشائر البلقاء، يق: الغنيمات
أقاربه ونزل عند قبائل الروالة، مث نزح إىل الكورة يف جنويب مادبا، مث تنازع أعقابه، وبنو محيدة، فخرج الغنيمات من الكورة، ونزلوا يف 

  .آل عبد اهللا، وآل علي، وآل محد، ويتبعهم فريق السيوف: ثة افخاذوتنقسم إىل ثال. الكفري غريب مادبا

  غنيمان

   .بطن من اجلدي، من عبدة، من مشر القحطانية

  .من مشر طوقة. بطن من املعني، من عتبة، من الصلتة: الغنيمة

  الغنيميون

   : إىل فريقنيقسمتن. من عشائر الشوبك

   .حلوارثة، والذين ميتون بأصلهم إىل قبيلة بين احلارث احلجازيةويتبعهما الشعيبات وا. الدحيات املقبلني

  الغوارب

   .بطن من احلصنة، من قبيلة الربيج املعدودة اآلن من قبيلة اخلرصة، من مشر الطائية

  الغوارنة

   .يطلق هذا االسم على سكان غور الصايف، وغور املزرعة

    

  .واحمللف، وينقسم سكان غور املزرعة إىل قسمني، اخلنازة، واألحالف. ايسةالعو: وينقسم سكان غور الصايف إىل قسمني كبريين

وهم أوالد : قال احلمداين. كانت منازهلم احلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من هلباء مالك، من جذام، من القحطانية: الغوارنة
  .احلسن بن سويد بن زيد بن حرام بن جذام
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  الغوازي

   .يقيم يف أحناء سنجار.  الصليب الصلبةبطن من آل ماجد، من

املعني، الصليب، املنيل، الدماث، الشوحيي، تل مجعة، الرابية، العجرة، القرين، وما بينها من سهول ووهاد مبنطقة، بري : قبيلة منازهلا: الغوايل
  : السبع بفلسطني،وفيها العشائر اآلتية

  نازلهاوم.  نسمة838 بيتا، و186وتعد . غوالي أبي الحسين

  الصليب وأفخاذها

   .حصينات، مغاصبة، مخامشة، تعابني، سطرية، وغرباء

  . غوالي أبي عمرة

   :وأفخاذها.  نسمة462 بيتاً، و111تعد 

  ومنازلهم. سمامرة، كحوس، كرور، عطيوبين، وأبو نصر

   .الشوحيي

  . غوالي أبي ختلة

   : نسمة، وأفخاذها196 بيتاً، و35وتعد 

  ومنازلهم.  وغرباءأبو ختلة، أبو ضرما،

   .الدماث

  غوالي أبي بكرة

   : نسمة، وألفخاذها100 بيتاًو 22تعد 

  ومنازلها. بكور أبو شتية، العبيد، وحميدي

   .الشوحيي

  . غوالي أبي ستة

   :وأفخاذها.  نسمة656 بيتاً، ز132تعد 
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  ستوت، توالخة، شويان، طعيمات، عاالت، وغرباء، ومنازلهم

   .معني

  . غوالي العمور

   :وأفخاذها.  نسمة366 بيتاً، و65تعد 

   .عمور، عدنيني، وغرباء

   .وأفخاذها، جرامية عطيات، جهامات، حبابصة، دلوح، وغرباء.  نسمة1404و.  بيتا286ًغوايل نبعات، تعد 

  . غوالي أبي شلهوب

   :وأفخاذها.  نسمة256 بيتاً، و52تعد 

  شالهبة، مروة، وغرباء، ومنازلهم

   .فيشاملنيل، وأم اخلنا

  غوالي الزريعي

   :وأفخاذها.  نسمة2356 بيتاً، و468تعد 

  ومنازلهم. زريعين، أبو عوبلي، أبو مريفة، عدوين، عوازمة، أبو مريفة، عدوين، عوازمة، حميديين، وعرباء

   تل مجة، الشوحيي، والقرين

  الغوانم

   فرع من عوف من زبيد من بين مسروح بن حرب باحلجاز

  الغوانمة

   .تقطن قرية سحم، وال يعرف عن منشئها شيء. ية الكفارات مبنطقة عجلونعشرية بناح

  .يقيمون يف قرية حلي، على البحر األمحر، ويف أطرافها. بطن من أهل حلي: الغوامنة

  الغوانيم

   .فرع من املساعيد إحدى قبائل حمافظة جبل الدروز
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  غوث

   .ع قومهم جرم ببالد غزة من الشامكانت منازهلم م. بطن من جذمية جرم، من طيء من القحطانية

  الغوث بن أنمار

  بطن من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو الغوث ابن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بن زيد بن كهالن

 بن عريب بن زيد بن بنو الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجب: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: الغوث بن طيئّ
  .يوم الفساد، كان بينهم، وبني جديلة: من أيامهم. كهالن

بن طاخبة: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: الغوث بن مر بنو الغوث ابن مر بن اد.  

  الغورية

   .فرع من بين األوس من بلحارث

  الغوسل

   .كان يقيم بإفريقية الشمالية. عامربطن من حجاج، من الثعالبة، من صقيل، من معقل، من بين هالل بن 

  الغويثات

   .بطن من يلتحق بالغرير، وأصلهم من الطرشان، من البو حسن

  الغويريون

   .عشرية، اصلها من غور الصايف، تلتحق بالزيود من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش

  الغوين

   .عشرية من الدعاجنه، من بين محيدة بالكرك

  غوينم

   .ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر. عشرية من شعر، من قبيلة املناصري، اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة

  غوينم
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   .بطن من الوحدان، من الصديد، من اجلرباء

  الغويون

   .منازهلم مبليح. بطن من بين محيدة الكرك

نوب الشرقي من دوما أحد أقضية حمافظة دمشق، على بعد سبعني كيلو متراً، من دمشق يف  بيتاً وتقيم يف أقصى اجل260الغياث عشرية تعد 
   :ية، تدعى الصفا، وقالكانحرة بر

   :من العمور، ويقالعشرية إن أصل هذه ال

   .من مشر انفصلوا قبل قرنني بغية الرتول يف الصفا، والرحبة

ن جبل الدروز الشمايل، ويقضون الشتاء يف سهل الرحبة، فيزرعون هذه الفسيح والغياث قليلو الظعن، يقيظون يف املنحدرات الشرقية م
  .املنقطع النظري يف زكاء تربته

    

منازهلم يف حرة الصفا، املمتدة من جبل الدروز الشمايل، إىل اجلويف، وإىل الدكوة يف حدود شرقي األردن، ويصعدون يف الصيف إىل جبل 
   . وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية، القالنبة، العطقة، الروس، اهلرير، واحلواشالردوز، ويقيظون حول قرية طربية

  .بطن من هلباء، بعجة، من بين زيد بن حرام بن جذام، من القحطانية كانت مساكنهم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية: غياث

  الغياثين

ويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات بطن من آل علي بن مرة، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جن
   .العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  الغيالين

   .وتنقسم إىل قسمني الدويالن، والقشيال. عشرية أصلها من سنجارة، من شم، وتتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر

  غيان

   .بطن من خطمة

  .بنو غيان بن ثعلبة بن طريف: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: غيان بن ثعلبة

  .أبو قبيلة: غيان بن حبيب

  .بنو غيان بن صهالن بن زيد بن ثور بن مالك: بطن من دومان بن بكيل، من مهذان، من القحطانية، وهم: غيان بن صهالن

  .بنو غيان بن عامر بن حنظلة: د، من القحطانية، وهمبطن من األوس، من األز: غيان بن عامر

  . خيمة15من عشائر سورية تعرف بأيب غية تعد .انظر بين رشدان غية: غيان بن قيس

  غيث



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  501  

   خيمة 40وتعد . أحد أقضية حمافظة حلبباب تقيم يف ال. ة تعرف بأيب غيث، من احلديديني الغناطسةفرق

  .انية، وامسه حبيببطن من متيم، من العدن: غيث بن عامر

  .بنو غيث بن عمرو بن الغوث بن طيء: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: غيث بن عمرو

بنو غيث بن مريطة ابن خمروم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ين بغيض بن : بطن من غطفان من العدنانية، وهم: غيث بن مريطة
  .ريث بن غطفان

  الغيثة

   .ن مشر القحطانيةبطن من عبدة، م

  الغيثيات

   .بطن من الدواسر إحدى قبائل بادية جند

  غيدان بن حجر

   .بطن من محري، من القحطانية، وهم بنو غيدان بن حجر، من بين عريب بن زهري بن أبني اهلميسع ابن محري

  غيران

   . خيمة90ويعد . يقيم مبحافظة حلب. فخذ يعرف بأيب غريان، من احلديديني

  ذهلغيرة بن 

   .بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية

  .بنو غرية بن سعد بن حبيب بن بكر: بطن من كنانة، وهم: غرية بن سعد

بنو غرية ابن عوف بن ثقيف وهو قسي بن منية بن : بطن من ثقيف، من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: غرية بن عوف
  .قيس بن عيالنبكر بن هوازن بن منصور، من خصفة بن 

  غيظ بن مرة

  بطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ين ريث بن غطفان

  الغيالت



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  502  

   .ويقطنون يف قرية كثربة. فريق من الربارشة إحدى عشائر الكرك

  غيالن

   .ر بن أد، وهو بطن قليل العددبطالن من بين مازن، من بين مالك بن عمرو بن متيم بن م

  .بطن من صبارة ابن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: غيالن بن محرة

  . الدعامبنو غيالن بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن: بطن من دومان ابن بكيل، من مهذان، من القحطانية، وهم: غيالن بن ربيعة

  غيمة

   .بطن يعرف ببيت غيمة، من املعيان

  .املسكة، احلوافظة، املساعره، روس البعري، واحلميد: فيه األفخاذ اآلتية. بطن من موسى، من جهينة: غيمة

  الغيوث

   .بطن من الصبيحيني، من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية

  .كانت مساكنهم بأطراف مصر ممايلي الشام
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  الفاء باب

  الفاتك

   .أصلها من الكرك، استوطنت أوالً قرية عومل جبوار بيسان ومنها نزحت إىل احلصن. عشية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون

  ينتسب إىل السيد فاتك احلسين . بطن كان بالقرب من حران دمشق: فاتك

  فاتلة

   :ويقيم يف القرى اآلتية.  بيتا50ًيعد . يعرف بأيب فاتلة، من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية السوريةبطن 

   : إىل األفخاذ التاليةقسموين. جدوعية، أبو خنادق، تل الثور، أبو درخية، وريدة

   .أبو تامر، أبو عالية، وأبو رمجني

  فادع

 بن عيالن، من بطن من رياح، من بين هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس
   .كانت منازهلم يف املغرب األقصى. العدنانية

  فاران

   .بطن من بلي، من قضاعة

    

  فارج بن جشم

  بطن من أسد ابن وبرة، من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو فارج بن جشم بن مالك بن كعب بن أسد

   .ن، يف عمالة وهرانعشرية عربية تعرف بأوالد فارس، مركزها بني تيارت، وسور الغزال:فارس

  .عشرية مركزها يف اهلضاب العليا، والصحراء يف عمالة قسنطينة: فارس

  .الشاهني، وبيت رمحة: وينقسم إىل قسمني. بطن من الصدعان، من مشر طوقة: الفارس

  .بطن من الظاهر، من احلمام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الفارس

  .در، من الزبن، من العامر، من الغفل، الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من عبد القا: الفارس

بطن يعرف بأوالد فارس، من عنان، من حممد، من بين عبد اهللا بن علي، من بين قرة، من قبيلة العمور امللحقة باالثبج، من هالل بن : فارس
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  . بسكرة قاعدة الزابكانت مواطنهم بسفح جبل أوراس املطل على. عامر

  .ينتسبون جدهم حممد الفارس. بطن من آل حممد، من مشر: فارس

  .بطن من آل عمر، من آل كثري حبضرموت: فارس

  .يقيم يف الروضة بنجد. بطن ينتسب إىل املزاريع، من متيم: فارس

  .بطن من آل يوسف، من احملمد، من عبدة، من مشر الطائية: فارس

  .وهم بنو فارس الضحيا بن عمرو بن عامر بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة.  عامر بن صعصعه، من العدنانيةبطن من: فارس بن عمرو

  فاضل

بطن من آل بشري، من آل سعيد، من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، إىل 
   : إىل فخذينقسموين. حيت جافورا، وجربين، حىت أواسط الربع اخلايلجهات اخلرج، وجهات العقري، إىل وا

   .آل يدة، وآل عذبة

  .فرقة من الشموط، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الفاضل

  .فخذ من اهلنادزة، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: الفاضل

  .يعكوب، وآل نصار: وينقسم إىل فخذين.  يوسف، من احملمد، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن من آل: فاضل

  فاطمة

آل سامل، بدر، آل مطلق، آل القرن، وأهل . فيه األفخاذ اآلتية. إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف، من يام. بطن يعرف بآل فاطمة
   واألفهاد. ، وأبو عبار، عكام، العوكلة، آل جيبانحالق، اجلفة، هدادة، حرية، وآل صنيع

  .فرقة تعرف بأيب فاطمة، وتلتحق باملالحيم إحدى عشائر الشوبك: فاطمة

  الفاعور

   .وتقع منازهلا بغور دامية. يرجع أصلها إىل آل الفضل، من عرب الشام، من ربيعة، من طيء. فرقة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاء

  فايد

   .يعرف بأوالد فايد، من احلرايب، من العقاقرة، أو بين عقار، من أيب الليل، من سليم بن منصور، من العدنانيةبطن 

  .كان منهم يف مصر، ويف طرابلس الغرب

  .الصرح: منهم. بطن يعرف بأوالد فايد، من مالعب، من بين منري، من حكيم، من عالّق، من سليم: فايد

  .األسلم، من الصائح، من مشر الطائيةفرع من املنيع، من : الفايد

  .فرقة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الفايدي

  فايز
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   .يقيم يف وثيثية بنجد. بطن من متم

املطريات، الدياب، السطام، : تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من الغبني، من الطوقة، من بين صخر، إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الفايز
  .البخيت، اجلنيبات، اجلعدان، الكنيعان، النمر، احملمود، والصقر

  فايش

   .طن من مهذان، من مالك ابن زيد بن كهالن، من القحطانية

  الفبيون

   .بطن من مهدان، من القحطانية

  الفتنة

   .تقيم يف معان،ة وضواحيها. عشرية من احلويطات

  فتلة

 نسمة، وهي من أهم عشائر الفرات األوسط، وأكثرها سطوة، وأغزها جانباً 20000من عشائر لواء الديوانية، يقدر عدد نفوسها ب
   .ونفوذاً، وأغزرها مالً

وقد ساعدم احلكومة العثمانية على السكىن يف املشخاب . نزحت من الفرات إىل الفوار، ومنه إىل اهلندية والسمارة، ومن مث إىل املشخاب
كانت منهم جبهة تصد ا عصيان اخلزاعل، وآل شبل، وبين حسن وهلذه العشية مواقف مشهورة، يف واألمية، ألا آنست منهم الطاعة، ف

  الثورة العراقية 

  فتيان بن ثعلبة

   .بطن ينتسب إىل فتنان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن عوف بن أمنار

  .بنو فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع: بطن من أشجع، وهم: فتيان بن سبيع

  .نزلوا الكوفة. بطن من جبيلة، وهم بنو فتيان بن زيد بن الغوث: ن معاويةفتيان ب

  الفتيانييون

   .كان يف بيت املقدس. بطن

    

  الفتيحاب
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   .فرع من اجلموعية، من أشهر قبائل العرب على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما

  .منهم سكان أم درمان، واخلرطوم األصليون

  الفتينات

   .الضرابعةبطن من 

  .منازهلم بالكورة، واجلبل، والبقيعة

  فجار

   بطن من يقطن دار الدولة، من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  الفجاوين

   .بطن من قبيلة هتيم اليت تقع ديارها بني مشايل جند، ومشايل احلجاز

  الفجح

   .قبيلة

  فجوح

   .بطن من اليحمد بن محى بن عبد اهللا بن نضر بن زهران

  ومةفج

   .حي من العرب

  الفحامين

   .بطن من قبيلة حويطات التهمة اليت متد منازهلا على شاطئ البحر، حىت مدينة الوجه جنوبا

  بطن من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز : الفحامني

  الفحيلي

   .بطن يقطن جبوار مسخ

  . بيوت5دد بيوا ال يتجاوز وع. من عشائر الزوية أحد أقضية حمافظة حوران: الفحيلية
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  الفخر

   : من النعيم، يتفرع منهقسم

الفخر الطحان يف اجلوالن، والعتيق يف مشايل لبنان، واألبو حيار يف غريب محاة، وأهل عز الدين يف جنويب السلمية، والطويلع يف جنويب محص 
   .وحول النبك

  فخم

   .م احلي الكبري مبصركانت مساكنه. بطن من بين حبر، من خلم، من القحطانية

  الفداغة

   .2000ويقدر عدد بيوته ب. ويعد اآلن من قبيلة زوبع. بطن من سنجارة، من مشر اجلربة

  فدايم

   بطن يقطن نوبة املساودة من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب اجلنوبية

  الفدعان

   . املنتجعمن عشائر عرتة الكبرية العدد، اجلليلة القدر، املنيعة اجلانب، البعيدة

 خرصة، وهناك عدد من الفرق الصغرية املنتسبة لعشائر ومنابت 1500 ولد، و2500 بيت، منهم 4000يبلغ عدد الفدعان األصليني حنو 
أخرى، تلتحق بالفدعان الولد، وتلوذ ا هذه الفرق كبعض األسبعة، واأليب مخيس، والعمور عمور اجلراح، والكيار، والوهب، واحلوازم، 

 بيت، ويقدر 6000 بيت ومجيعها يشرق، ويغرب مع الولد، فبذلك جيمع الفدعان مع لواحقهم قرابة 2000اوين، وعددهم حنو والغر
  .500 وبغاهلا ب2000، وخيلها ب60000 وبغاهلا ب000 20عدد إبلها ب

 هريرة وخمضر احلمام وقسم منهم يف اجلزيرة وأما منازل الفدعان فينول قسم من الولد يف القيظ يف الشامية، بوادي الفرات بني مسكنة، وأيب
ويف سين احملل وبصفة نادرة، يسمح هلم بعبور الفرات إىل الغرب، فيبلغون . بوادي البليخ من أقصى اجلنوب، حىت تل أبيض، واحلدود التركية

  .أقضية الباب، ومنبج، وإعزاز، ورمبا بلغوا سهل العمق

ن اجلزيرة، يعربون الفرات، من الشرائع اليت بني مسكنة والرقة، ويبلغون جبل البشري، وغريب دير وأما يف جنعة الشتاء فالولد القادمون م
وجنويب الرطبة داخل احلدود العراقية، وجياورون . الزور، وميرون بعده ببري اجلديد، وغدير املاء، ويف بعض السنني بالفطامات القعرة واحلماد

  .إخوام اخلرصة

، وهو اخلط املمتد بني السخنة، إىل وادي املياه، وقد يشذ بعضهم عن هذه اخلطة، ويتوغل يف بوادي العراق، أو وحد الفدعان اجلنويب
  .احلدود النجدية

  الفدعون
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   .بطن من اخلماس، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية

  الفدوقة

   .بطن من بين عامر املقيمني يف العارض

   بن عمروالفدوكس

   .بطن من جشم، من العدنانية، وهم بنو الفدوكس ابن عمرو بن احلارث بن جشم

  الفديكات

   .قوم من اخلوارج نسبوا إىل أيب فديك اخلارجي

  فذر

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. طن من محيص، من عروة، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  فراح

   رش، يتبع السبعة األسبعةفرع من عمور احملا

  الفراحين

  ومنازلها.  نسمة500 بيتا، و120من عشائر العزازمة، تعد 

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموتن. احلياضة، عصلوج، العوسجي، والشريف

   .عيال عبد، عيال عياد، جليقات، والفران

  فراس

   .اكنهم بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصريةكانت مس. بطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة، من قضاعة، من القحطانية

  .بطن من زهران بن كعب، من القحطانية: فراس

  .بطن من د، من قضاعة، من القحطانية: بطن من كفيفان من الغرير من مشر طوقة فراس: الفراس

  .قيلة: فراس بن عامر

    

بن غنم بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بنو فراس ا: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: فراس بن غنم



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  509  

وكانوا على غاية من الشجاعة . وأوقعت بنو فراس ببين سليم ببزرة. بزرة أقاموا مبصر: من ديارهم. بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  .لوددت أن يل منكم مائيت رجل من بين فراس بن غنم: يزيدونوالفروسية، حىت قال علي بن أيب طالب ألهل العراق، وهم مائة ألف أو 

  فراص

   .بطن من باهلة، من قيس بن عيالن، من العدنانية

  فران بن بلى

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو فران ابن بلى بن عمرو بن احلاف احلايف بن قضاعة

  الفرانتة

   .تقيم يف وادي الواعظات. من قبائل اليمن

  الفرانيب

   .بطن من الرباطاب، من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري، يف جنويب املناصري

  الفراهدة

   .فرع من السواملة، من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  .فرهود بن شبابة: انظر: الفراهيد

  الفراية

   .املعايطة إحدى قبائل الكرك الكبريةعشرية أصلها من دمشق، تتبع عشرية الذنيبات اليت تلتحق ب

  الفرج

   .بطن من البكري، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .فرع يعرف ببو فرج، من عشرية الشورتان امللحقة بزوبع، من مشر الطائية: فرج

  .الشامكانت منازهلم مع قومهم آل فضل يف بالد . بطن من آل فضل، من عرب الشام: فرج

  .فرع من هليب إحدى قبائل حمافظة حلب: الفرج

  .بطن من قبيلة النعيم اليت تتألف منها عشرية السكن يف جنويب قضاء مسعان: فرج
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بطن يعرف بأوالد فرج من خراش بن حصني بن زعبة، من هالل ابن عامر، وكانت رياستهم يف بين خليفة بن عثمان ن : فرج بن مظفر
  .موسى بن فرج

  .فرة من عشرية بين عطا من اللياثنة بوادي موسى: تالفرجا

  .بطن من العطيات من السويلميني، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الفرجات

  .وتقيم يف املينا، والشرقية والفيوم، والغربية. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز: الفرجان

  الفرجة

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. من اجلالس، من مسلم، من عرتةبطن من الروالة، 

   .احلضعان، الفلتة، آل مشيط، السمران، آل سباح، آل رماح، واهلطالن

  الفرجيون

   .فرقة من اجلميعات، من العقيالت، من بين عطية، إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الفرح

   .بطن من السليمان، من اخلصيالت، الصليب الصلبة

  .فرع من السواملة املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: فرح

  الفرحات

   .ال يعرف عن منشئها شيء. عشرية بناحية جبل عجلون

  .بطن من البناك، من الصليب الصلبة: الفرحان

  .بطن من امليامني، من الصديد، من اجلرباء: فرع من قحطان عسري الفرحة: الفرحان

  الفردان

   . من قحطان عسريعشرة متحضرة من عابد،

  فرذة

   بطن من أسلم، من مشر

  الفردة

   :من حرب، وأهم أفخاذهبطن 
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احلماد، واهلضان، والفريد، والنومان، والدواميك، اخلليفة، وأكثرهم يقطنون بنجد، ويسكن بعضهم البقاع الواقعة بقرب املدينة، إىل الشرق 
   منها

  فردم

   .بطن من جتيب من كندة، من القحطانية

  فردونال

باب ، وتقطن يف ناحية دير حافر، يف أخضب قرى قضاء ال400عشرية متحضرة تنتمي إىل حممد الشعبان، من أيب شعبان، ويلغ عدد بيوا 
   :وهياملمتدة على طول ر الذهب، 

 قسمغريب، وعجوزية، وتنعربيد، خربة اجلحاش، عيشة، سرحان، شربع، جنارة، تل احلطابات، عبوية، قطر، العوينات، كويرس الشرقي وال

   :إىل األفخاذ اآلتية

   .السالمة، الشحمي، حسني الفردون، واجلالنطة

  الفرزعة

   .42-41-30 وبني درجيت الطول-20-15-19-30قسم متحضر من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض 

  الفرسات

   :قسمنيوتنقسم إىل . ل بادية شرقي األردنفرقة من عشرية اهلشامية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائ

   .الصلعان، والقونية

  .لقب قبيلة بأم وال أب، وإمنا أخالط من تغلب اصطلحوا على هذا االسم: فرسان

  الفرضة

  موقعها. من عشائر شرقي األردن

   .رجم احلاوي بلواء السلط

  .أبو بطن من مهرة بن حيدان، من القحطانية: الفرضم

  الفرع

   .عدهم امحداين يف عرب احلجاز. عم، من القحطانيةبطن من خث

  .عشرية من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطئ البحر، حىت مدينة الوجه جنوبا: الفرعان
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  فرغ

   :من أفخاذهم. من مخيس بن عروة بن زغبة، من هالل بن عامربطن 

   .بل راشدبنو قاتل أحالف أوالد حيىي، من املعمور القاطنني جب

  فرك

  بطن من بين أمنار بن أراش، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو فرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن إمنار بن أراش

  الفركاح

   .من قبائل الشام

  الفرم

   .تقيم بني املدينة والقصيم. من قبائل جند

  الفرهود

   : فرع من عشرية احلدادين املتفرقة يف قرىوهي تقم بناحية الكورة، مبنطقة عجلون،. عشرية مسيحية، مذهبها بروتستانت

   .احلصن، وكفرعان، وايدون والصلت

  .فرقة من الزيود، من السبتة، من بين حسن الذين منازهلم حول جرش: الفرهود

  .فرع من السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الفرهود

  .الفراهيد: ل هلمويقا. حي من حيمد، من األزد، من القحطانية: فرهود

  الفروان

   .عشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن

  الفريج

   .اهلدبة، العويدات، اجلودة، واخلنان:فيه األفخاذ اآلتية. بطن من اجلبور، من الكعانبة، من بين صخر

  .بطن من الدياب إحدى قبائل الزوية املتحضرة مبحافظة حوران: الفريج

  جاتالفري
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   .فرقة من اجلميعات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .فرقة من عشية احلويطات اليت تقيم يف أطراف معان: الفرجيات

  .فرقة تتبع القطيفات إحدى عشائر الطفيلة من طوانة الواقعة بني الشوبك، وبطرا: الفرجيات

  .من العبيد، ويلتحق بزوبع، من مشر الطائيةبطن يرجع نسبه إىل بوهيازع، : الفرجيات

 بيتاً وتتعاطى 40وتعد . تقيم يف قرية الزيارة جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلب. عشرية من املوايل، انفصلت عنهم منذ قرن: الفرجياوية
  .الزراعة، وتربية اجلاموس، والبقر

  فريجة

   :وفيها األفخاذ اآلتية. لعرب يف وقتنا احلاضرعشرة من الروالة، من مسلم، من عرتة أكرب قبائل ا

   .آل هزاع، آل فليتة، السوحلة، آل جفيان، آل سحران، آل هطالن آل شايل، آل جدران، آل مشيط، آل صباح، وآل رماح

  .بطن من بين الباحوم، من الناشريني باليمن: فريج

  الفريحات

   .وبعضهم يقطنون يف مزرعيت احلسينيات، واجلزازة، جبوار جرشتقطن يف قرية كفرجنة، . عشرية تقيم بناحية جبل عجلون

  الفريخات

   . ه البقاع1160بطن من العرب كان يقطن سنة 

  فريد

   : إىل فسمنيقسمفخذ من الولد، من الفدعان، ين

   .الساري والعجاجرة

  .بطن من الفردة، من حرب: الفريد

  فرير

   .ات اجلمهورية السوريةيقيم بعضهم يف اجلزيرة إحدى حمافظ. بطن من طيء

كانوا . بنو فرير بن عنيز بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: فرير بن عنيز
  .عنكب، ورحبة وكالمها بأجأ: ومن مياههم: عباقل: يقطنون أجأ أحد جبلي طيء، ومن مواطنهم

  الفريعات

   .ألسبعة بسوريةبطن من البيايعة، من ا



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  514  

  الفرين

   .بطن من الصليالت، من العل، من الدهامشة من العمارات، من عرتة

  فزارة بن ذبيان

 بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار وهمبطن عظيم من غطفان، من العدنانية، 
   :وينقسم إىل مخسة أفخاذ. ابن معد بن عدنان

   .عدي، سعد، مشخ، مازن، وظامل

  .بنو العشراء، وبنو غراب وكان من هذا البطن مجاعة من العلماء واألئمة: ومنهم

كانت منازهلم بنجد ووادي القرى، مث تفرقوا، فرتلوا بصعيد مصر، وضواحي القاهرة، يف قليوب، وما حوهلا، ويف املنطقة الواقعة ما : منازهلم
  م 1883ملغرب األقصى وعدوا فزارة من قبائل بين سويف والفيوم سنة بني برقة، وطرابلس، وا

  ومن بالد فزارة ومنازلها

   .األكادر، اجلناب عرمية، الشربة بديع، اللقاطة، التغلمان، األعزالة، أرل، وذروة، اجلعلة، وطمية

  ومن جبالهم

   .أبان األبيض، قنا وعوارض، أبان األسود الغرد، واألحدب

  همومن مياه

   .شرج، قني، عباقر مرضغن داثر، أروى ، السعبدان، احلساء، حرزة، هجم، عباقر، وأبرق احلنان

  تاريخهم

  من حروبهم

حرم مع بين عمرو بن متيم، وذلك أن خارجة بن حص خرج يف مجع من بين فزارة، ومن بين ثعلبة بن سعد، وهو يريد غزو بين عبس بن 
   : لهيقالعلى ماء بغيض، فلقوا جيشاً لبين متيم 

   .الكفافة، ومتيم يف مجع سعد والرباب، وبين عمرو،فقاتلهم قتاالً شديداً، وهزمت متيم، واجفلت، ويقال هلذا اليوم يوم كفافة

  .ووقعت احلرب بني بين عبس وبين فزارة

    

  .وأغارت فزارة على التيم، وكان رئيسهم عيينة، فقتلوا التيم قتالً ذريعاً

  رةومن أيام فزا
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   .يوم اللوى كان لفزارة، على هوازن، ويوم يسيان كان لفزارة على بين جشم بن بكر، ويوم الرقم كان بني فزارة وبين عامر

وكانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيرب ليعينوهم، فراسلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يعينوهم، وسأهلم أن خيرجوا عنهم، ولكم 
وكذا، فأبوا فلما فتح اهللا خيرب أتاه من كان هناك من بين فزارة، فقالوا اعطنا حظنا والذي وعدتنا، فقال هلم رسول اهللا صلى من خبري كذا 
موعدكم جنفاء، فلما مسعوا ذلك خرجوا : فقالوا إذاً نقاتلك، فقال: حظكم، أو قال لكم ذو الرقيبة جلبل من جبال خيرب: اهللا عليه وسلم

  .هاربني

  .فد من بين فزارة يف بضعة عشر رجالً على النيب صلى اهللا عليه وسلم مقرين باإلسالموقد و

وأما حوادثهم بعد اإلسالم فقد أوقعت بنو فزارة ببين كلب على ماء يدعى نبات قني يف أيام عبد امللك بن مروان، وقعة مشهورة، فأصابت 
 كان محيد بن حريث ابن جبدل الكليب أختلق سجال على لسان عبد امللك بن فيهم على غرة، وذلك بعد وقعة أوقعتها م كلب يوم العاه

  .مروان، على صدقات بين فزارة، فقدم عليهم بالعاه، فقتلهم، فاجتمع بنو فزارة، فاغتزوا كلباً على نبات قني، فأكثروا القتل فيهم

  .ه مع بغا232، 231واشتركوا يف حوادث سنيت 

  الفزع

   انيةبطن من متيم، من العدن

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: الفزع

  .بطن من كلب: الفزع

  .بطن من خثعم، وهو الفزع بن شهران بن عفرس: الفزع

  الفزيات

   .بطن من مالعب، من بين منري، من حكيم، من عالّق، من سليم بن منصور، من العدنانية

  الفسونبز

   .حي من العرب

  الفشيكات

   .دى عشائر البلقاءفرقة من األزايدة القرينيني إح

  فصية

   .بطن

  الفضاطلحة
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   .بطن من البكريني، من متيم بن مرة، من قريش، من العدنانية، وهم أقارب طلحة بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق

  .كانت مساكنهم بالربجني، وهم بطون كثرية

  فضالة

   .الديار املصريةكانت مساكنهم ببالد منفلوط ب. بطن من بلي، من القحطانية

  .بطن من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الفضالة

  الفضل

   .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف

 30000وتعد ماشيتها من الغنم، واملعزى، والبقر حنو .  بيت1000تعد مع لواحقها حنو . عشرية كبرية من ذوات الضرع والزرع: فضل

  .رأس

ضر أكثر من نصفها، فاخذ حيرث ويزرع، ويقطن بيوت احلجر، وظل نصفها اآلخر متبدياً يف مناطق اجلوالن، ووادي العجم، وقد حت
والبقاع، وال يتعدى يف ترحاله جسر بنات يعقوب جنوبا، والقنيطرة شرقا، وبانياس مشاال، ويعلو يف الصيف اهلضاب الباردة، ويهبط يف 

  .وال يشرق حنو البادية منه األفرقة الكواشيةالشتاء سهل احلولة الدفئ، 

: فمن فرقها األصلية. ومن عشرية الفضل فرق أصيلة تلتف حول األمراء آل فاعور، وفرق أخرى وأن كانت من الفضل تعيش مستقلة

  .، الربايعة، احلمدل، الكواشيةاهلالالت، والعطريات، الشحاشبة، البالحة، النبهان، الكيار، الفنوص، الربيع، الشراعبة، املنادلة، احلمالة

 بيت، وتقطن غريب القنيطرة إىل الشمال يف املزارع، واخلرب املسماة الواسطة، تل جيات، قطرانة، عني احلجل، اسكيت، 500وتعد حنو 
  .مساقة، عني حور، عني محراء، الفرن، رعبنة، وباب اهلوا

دلوة، سليسلة، عني وردة، خوخية، :  بيت، وقراها300وتعد حنو . ، ومنصورالبحاترة: ومن فرقها املستقلة القريبة من حميط آل فاعور
لوطيات، برقبات، راوية، قنعية، فرحنه، وزعرتة، والعجارمة أو العكارمة، وعدد : ، وقراهم15مثانية، دهلمية، واهلوادجة، وعدد بيوم حنو 

  .سنديانة، مويسة، وعني زارا: ، ومزارعهم100بيوم حنو 

  فضل

   :ومن مراكزها. تنتسب إىل الزيادية. شهر قبائل العرب الزراعية، يف دارفور بالسودانمن ا

   .ساين كرو على يومني إىل اجلنوب الشرقي من الفاشر

تستطيع أن جتهز عدداً، خيتلف بني العشرين . من أعظم قبائل النواحي التسع احملمية، ومن أقوى قبائل العرب وأشدها بأسا حول عدن: فضل
  .ثالثني ألفا ممن يستطيع محل السالحوال

  .فخذ يعرف بآل أيب فضل، من أحالف ربيعة بالشام: فضل

    

كانت متتد منازهلم من محص إىل قلعة جعرب، إىل الرحبة، . بنو فضل ابن ربيعة: بطن من آل ربيعة، من طيء، من القحطانية، وهم: فضل
دهم قبلة بشرق إىل الوشم، آخذين يساراً إىل البصرة، وكانت هلم مياه كثرية، آخذين على شقي الفرات، وأطراف العراق، حىت ينتهي ح



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  517  

  .ومناهل مورودة

  .تنقسم إىل فخذين الذَّكرة، والضمارنة. عشرية من األحامدة إحدى قبائل احلجاز: الفضلة

  .عشرية من آل سويد، من سنجارة، من مشَّر: الفضلى

  .الدقهلية، واملرتاحة، من الديار املصرية: كانت مساكنهم. ، من كلب، من القحطانيةبطن من اجلمارسة، من كنانة عذرة: الفضليون

  .فرقة من بين عطا، من الليائنة بوادي موسى: الفضول

  .من القبائل املتحضرة: الفضول

  .تقيم يف احلريق، احلوطة، األفالج، السديد، وامعة

  .لفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتةبطن من ولد سليمان، من كحيل، من ماجد، من ا: الفضيل

  .آل سنان، املناصري، واحليساج: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية: الفضيل

  .فخذ من عشرية بين ثواب اليمانية اليت تقيم يف جنوب حمايل: فضيلة

  فطر

   . كان يقيم بأفريقية الشمالية.بطن من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

بنو فطرة بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن : بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: فطر بن طيء
  .كهالن

  .بطن من بين خمزوم، من العدنانية: الفطريون

  .كانت منازهلم يف مكة. بطن من العمالقة: فطورة

  فطيح

 العجمان اليت تقع يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارهم حىت الصمان، ويف الشتاء يتوغلون عشرية من وبري، من
   .حىت الزلفى، والقسيم

  فعليان

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  الفعور

   .باحلجازيقطنون وادي لية . بطن من ساللة السبطني احلسن واحلسني

  الفقاورة

   .مبحافظة العلويني بسورية. بطن منشأة قرية فقر، ويف جنويب مصياف، إىل العمرانية
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  .وتقيم يف مديرية أسوان. تنتسب إىل عرب احلجاز. من عشائر مصر: الفقرا

  .بطن من البالونة بالغور: الفقراء

  .الكنعان، وعيال عايد: وهم فريقان.منازهلم مباعني

  .م من احلجاج، من املناة، من ولد علي، من مسلم، من عرتةقس: الفقراء

  .بطن يعرف بأيب فقرة، من بو حردان بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: فقرة

  .يةفرقة من قبيلة بو عساف اليت منازهلا يف أعلى وادي البليخ، بالرقة من أقضية دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السور: الفقرة

  . بدوية5 خيمات، منها 8تعد . فرقة من نعيم محاه: الفقرة

  فقعس بن طريف

  بطن من بين أسد، من العدنانية، وعم بن مفقس ابن طريف بن عمرو بن قصني

   :وهم 

بنو الحارث ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ابن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن 
  ممن مياهه. عدنان

   وقد أغاروا على بين كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وغزوا بين عجل، وأغاروا على بين عبس. ثادق

  الفقهاء

   .عشرية من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

فيلة، ومنازهلا باجلبل، لب، عطروز، معيط، أصلها من السوالقة بقرية صنفحة، من أعمال الط. فرقة من التواهية إحدى عشائر البلقاء: الفقهاء
  .واهلوما

  .البشري، والنصريات: وتنقسم إىل قسمني

املهريات، السليحات، احلسامية، السكارنة، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. عشرية من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: الفقهاء
  .واحملاميد

  .تقيم يف العارض. عشرية متحضرة من عرتة: الفقهة

  الفقوع

   .بطن من اجلبور، من بين علي، من حرب

  الفقيات

   .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون
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  الفقير

وتنقسم إىل . ومنازهلا يف املنطقة املمتدة من املدائن إىل القيماء. ت تعد حنو عشرة آالف نسمة قبل احلرب العامة األوىلكان. عشرية من عرتة
   :األفخاذ اآلتية

   .الشفقة، اجلمعيات، املغاصيب، احلجور، واخلماعلة

  الفقيس

   .فرقة من املهارشة، من العمور إحدى عشائر سورية

  فقيم

   .بطن من دارم، من متيم، من العدنانية

  .بطن: فقيم بن جرير

حلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بنو فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن ا: بطن من كنانة بن خزمية، من العدنانية، وهم: فقيم بن عدي
  .بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ن معد بن عدنان

    

  الفكرة

   .فخذ من املنابية، من الوهب، من مسلم، من عرتة

  الفكعة

   .بطن من املطارقة، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  الفالة

   .ة، من عرتةفرع من الفرجية، من الروال

  الفالح

   .تقيم يف شرقي صنعاء. من قبائل اليمن

  .بطن من البالونة بالكرك منازهلم بدمنة: الفالح

  .بطن من السكوك: الفالح

هاجر جدها إبراهيم . عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون: تقطن يف قرية املخيبة الفالحات. عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون: الفالح
  . سنة تقريباً، وبعد أن تتنقل يف قرى عديدة، استقر أخرياً يف قرية هود، وال يزال أعقابه فيها214ليل، إىل منطقة عجلون، قبل من اخل
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  .فرقة من عشرية عباد التابعة للديارنة، من املطارفة إحدى قبائل البلقاء: الفالحات

عشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان : فرقة من بن بين عطا من اللياثنة بوادي موسى فالحة: الفالحات
  .حىت بالد قطر

  فالن

   .بطن من العرب

  .فخذ من الروس، من املنيع، من الولد، من الفدعان: الفالية

  الفاليجة

   .بطن من اجلميشات، من الزجنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  لتةالف

   .فرقة من الفرجية، من الروالة من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  .عشرية من النفعة، من برقة، من قبيلة عتيبة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم، والقصيم: الفلتة

  .بطن من بين سويد بن عامر ابن عالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: الفلمة

  فلوان

   .لوحدان، من الصديد، من اجلرباءبطن من ا

  فلوح

   .عشرية اصلها من صرخد تنتسب إىل فلوح بن قروي

  فليتة

   مركزها يف جنويب األصنام. فخذ من سويد، من مالك من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  الفليح

   .عشرية من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  .الدندن، الطهماز، اللوابدة، الزوابعة، املنيصري، الكطوم، والاليف: فخاذ اآلتيةتنقم إىل األ

  بطن من الشرارات : الفليحان

  الغناطسة
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   .من عشائر معان احلجازية

  فنسيان

   .بطن من انبيجان، من التومان

  الفنوص

   .فرقة من الفضل تقيم يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق

  الفنير

   . خيمة15ويعد . ايل الشماليني مبحافظة حلبفخذ من املو

  فهد

   .بطن من األسبع، من كلب بن وبرة، من قضاعة

  .بطن من محري، من القحطانية: فهد

بطن من قبيلة بين خالد اليت تقع منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، : فهد
  .نطقة الصمان يف الغربوتتوغل حىت م

  .فخذ من العساف، من طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: الفهد

  .ويقيمون يف العراق، وسورية.  بيتا130ًبطن من آل حممد، من شر اجلربة ويقرون مع عبيدهم ب: فهد

  الفهر

   .عشرية بدوية من عابدة، من قحطان عسري

  .، من قحطان جندفخذ من عبيك، من جنب: الفهر

  .وقريش كلهم ينسبون إليه. بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: فهر بن مالك

  الفهضا

   .من عشائر شرقي األردن تقع ديارها يف أرض شيحان

  فهم

   .اطى تربية الغنم واإلبلعشرية تقع منازهلا بني ثقيف مشاالً، واجلحادلة غربا، وهي عشرية قليلة العدد، تتع
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  .فرع من قبيلة اجلحادلة احلجازية: فهم

  .فخذ من دوس، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: فهم

بطن يعرف بفهم اجلمرات، من بين حبر، من خلم، من القحطانية كانت مساكنهم مع قومهم بين حبر باحلي الكبري من اإلطفيحية، : فهم
  .ة بالفهمينيواليهم تنس البلدة املعروف

من تنوح، من بين أسد ابن وبرة بن تغلب بن حلوان . بنو فهم بن يتم الالت بن أسد: بطن من تنوخ، من قضاعة، وهم: فهم بن تيم الالَّت
  .بن عمران ابن احلاف احلايف بن قضاعة

  .أطراف: بطن، من أوديته: فهم بن عدوان

. ، وهم بنو فهم ابن عمرو بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية: فهم بن عمرو

  .بنو طرود بن فهم: منهم. وكانت هلم خطة مبصر

بنو فهم بن غنم ابن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن : بطن من دوس، من زهران بن كعب، من األزد، من القحطانية، وهم: فهم بن غنم
  . كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر، وهو شنؤةزهران بن كعب بن احلارث بن

    

  الفهود

   عشرية من عروة، من بين مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز

  .بطن من آل مرة إحدى القبائل القاطنة بنجد: فهيد

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان حىت بال قطر: فهيد

  الفواخر

   .وتقيم يف مديرية الغربية. ائل مصر تنتسب إىل عرب احلجازمن قب

  .بطن من السلوط إحدى قبائل حمافظة حوران: الفواخرة

  . خيمة25يعد . بطن من نعيم اجلوالن مبحافظة دمشق: الفواخرة

كانوا يتعاطون بضاعة . ريباً سنة تق314عشرية مسيحية، مذهبها رم ارثودكس، أصلها من لبنان، حلت إىل شرقي األردن منذ : الفواخرية
  . نسمة تقريبا300ًالفخار قبل رحيلهم من لبنان، فأطلق عليهم الفواخرية، ويبلغ عدد نفوسهم 

  الفوارس

   .فرقة من اجلبارات إحدى عشائر الصلت وتتبع احلياصات

  .فرع من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: الفوارس

  .من منيع، من الولد، من الفدعانفخذ من املهيد، : الفوارس

  فواز
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   . سنة تقريبا214ًعشرية بناحية عجلون، يقال إن جدها من قبيلة السردية، قدم إىل عنجرة قبل 

  .فخذ يعرف بأيب فواز، من أيب عمرو، من أيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: فواز

  .ن الزكاريط، من عبدة، من مشَّر القحطانيةبطن من آل عكاب، م: الفواز

  .فرقة من اهلدبة، من التومان: فواز

  .بطن من آل هذال، من احلبالن، من اجلبل، من العمارت، من بشر، من عرتة: الفواز

  الفواضلة

   .فرع من قبيلة بلي اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة دار احلمرا

من عشائر البلقاء، اسم جدها فاضل نزل أوال يف قرية صنفحة جبوار الطفيلة، بعد خروجه من احلجاز مث انتقل ورجاله إىل جنويب : الفواضلة
الربيزات، العجالني، القطيش، اهلاشم، الطوالبة، السلمان، النوافعة، الشبيالت، اخلضور، السمارات، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. مادبا

  .اهلواوشة، القبيالت، والصبيحات

  .تقيم يف أحناء مطخ قنسرين. فرقة من العقيدات: الفواضلة

  الفواطرة

   .من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور، حد أقضية حمافظة حلب

  . بيتا15ًه ويعدون 1212أصلهم من نعيم محص، قدموا إىل الغاب حوايل سنة 

  الفواعرة

   .يت ب500من عشائر حمافظة محص يعدون 

وال يزال أكثر هذه العشرية يتبدى وينجع جنعة كبرية إىل احلماد مع احلسنة والروالة، ومسلكهم يبدأ يف الفركلس، مث يزحفون حنو عني 
يف الربيع القمقوم، فالغنتر، فعني الباردة، فبئر البصريي، فاحلفري، فبري هلبا، فالسبع البيار، مث يتوغلون يف احلماد، ويبلغون منطقة اخلربات، و

  .يعودون من املسلك نفسه ليجتمعوا يف نيسان وأيار

وينتشرون يف فصل الصيف زرافات صغرية يف جنوب محص ومشاليها وغربيها وشرقيها حول قرى فريوز اجلديدة، الشومرية، املشرفة، تل 
  . البقيعة، وسهل عكارويزحفون يف السنني املاحلة حنو غريب محص إىل سهل. بيسة، الرسنت، حسية، القصري، وقطينة

وتاريخ هؤالء الفواعرة من منتصف القرن الثالث عشر إىل منتصف الرابع عشر للهجرة، طافح بأخبار الكوارث، والنكبات اليت حلقت م، 
، حويطات شرقي الروالة، املوايل، احلديديني، بين خالد، الفدعان، التركي، الغياث، عشائر جبل الدروز: فقد حتاربوا مع العشائر اآلتية

  .األردن، وعمارات العراق

  .أما مع جريام أهل محص والقرى احمليطة حبمص، فهم على صالت حسنة مستدمية، وهلم مع أهلها شراكة واسعة بالغنم والسمن والصوف

  . الزيادنة، العرامنة، اهلناذرة، والعبيدالعلقاوين، احلناحنة، املعيدين، الطارجية، البهادلة، التومبات،: وتنقسم هذه العشرية إىل األفخاذ اآلتية

  الفواعير



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  524  

   . سنة تقريباً، واستوطن الصلت314من عشائر الصلت نزح جدها حممد بن أمحد اجلغبريي احلسيين من اخلليل منذ 

  الفوالحة

   .بطن من املراغية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  الفوايد

   .م يف املينا، بين سويف، الدقهلية، الشرقية، الغربية، والفيوم1883كانت تقطن سنة . صرمن قبائل العرب مب

  .عشرية من الرباغيث، من أيب الليل، من سليم بن منصور: الفوايد

  .كانت تقطن طرابلس الغرب، والصحراء الغربية

  .فر املوجب، وبقرب ر البالوع عند الزواملة بيوت، وتقع منازهلا قرب خم8فرقة من العمر أقدم عشائر الكرك تعد : الفوايدة

  .الشوايعة، والعرود: وفيه فخذا. فخذ من موسى، من من جهينة: الفوايدة

    

  فوزان

   .يقيم يف الروضة بنجد. بطن ينتسب إىل املزاريع، من متيم

  الفوفة

   .طراف مصر مما يلي الشامبطن من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية، كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة بأ

  فوى

   .بطن من العافر، من القحطانية

  الفويزة

   .بطن من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  الفيادين

   .بطن من بين عمرو، من حرب

  فياض

   .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون
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  .م، يلتحق بزوبع، من مشر الطائيةبطن من بين متي: الفياض

  .بطن من احلامد، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر: الفياض

  .بطن من اخلماس، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الفياض

  الفيافي

   .فرقة من بين خالد إحدى عشائر سورية

  الغييثات

   . النجدية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراقبطن من الدواسر إحدى العشائر

  فيصل

   .بطن من الدرة، من آل حممد، رؤساء مشر اجلربة

  فيض

   .كانت مساكنهم بالقدس الشريف. بطن من بين صخر عرب الكرك

 بن أراش بن بنو فيض بن كليب ابن أيب بن احلارث بن عمرو بن رميمة ابن حدس: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: فيض بن كليب
  .جزيلة بن خلم

  الفيناث

  .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز
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  القاف باب

  قابض بن زيد

  بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو قابض بن زيد بن مالك، بن جشم بن حاشد

  قاتل الجوع بن كعب

  زد، من القحطانية،بطن من غسان، من األ

   :وهم 

   .بنو قاتل اجلوع بن كعب بن عمرو مزيقياء

  قادح النار

   .بطن من بين شيبان، من زيد بن كهالن من القحطانية

  القادرية

   .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، يقال إم من أبناء عبد القادر اجليالين

  قادم

   .بطن من مهدان، من مالك ابن زيد بن كهالن

  القارة

   .قبيلة تتألف من عضل والديش ابنا اهلون بن خزمية، مسوا قارة الجتماعهم، والتفافهم، ملا أراد ابن الشداح أن يفرقهم يف بين كنانة وقريش

  قاروف

   .بطن من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر

  قازالق
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   .ركي إحدى قبائل سورية الشماليةفرع من القراشيم، من الت

  قاسط بن هنب

  بطن من ربعة بن نزار، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار

  القاسم

   .نزلوا يف جمدل يابا. بلغوا درجة اإلمارة. فرع من بين غازي

  .يقيم يف الروضة بنجد. مبطن ينتسب إىل املزاريع، من متي: قاسم

بنو القاسم بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن : بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: القاسم بن مرهبة
  .الدعام

  قاصد

   :تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبيةعشرية 

   .بياين، الزغلدي، العمري، آل طاهر، وغريهمآل يزيدي، البطاطي، الذ

  ماضي

   .ويقيم يف الروضة بنجد. بطن ينتسب إىل املزاريع من متيم

  قاعان

   : غريبة عن العقيدات تدعي االنتساب لقبيلة العبيد النازحة إىل العراق، وهيوهيفرقة تعرف ببو قاعان، 

  فخذان

  العلي، وبو عيسى وينزالن في قريتي

   .لشامية، وتل أبو حسن يف اجلزيرةالرمادي يف ا

  القافة

   .بطن من غافق، من القحطانية
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  قب

   .بطن من مراد، من القحطانية

بطن من مهدان، من القحطانية: قب.  

  القبايعة

   .بطن من الضرابعة الذين يرتلون بالكورة، واجبل، والبقيعة

  القبالن

   .ومنازهلم بدمنة. بطن من البالونة، أو الفقرا بالكرك

  .تقيم يف حمافظة محص. من عرتة. فرقة من احلسنة االحسنة: القبالن

  .فرقة من بين عز الرعية تقيم يف جنوب سلمية أحد أقضية حمافظة محاه: القبالن

  .تقيم باملغري. فرقة من الغرابية بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون: القبالن

  .حول املدور، من السبتة، من بين حسن الذين منازهلم حول جرشفرقة من املشاقبة الذين منازهلم : القبالن

  القبول

   .فرع من الطالوي إحدى قبائل اجلوالن، من أقضية حمافظة دمشق

  قبيس

بطن يعرف بآل أيب قبيس، من بين شهر، الشام، من قبيلة شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر 
   .نها إىل الشرق، حىت وادي شهرانم

    

  قبيص

   .فرع من قبيلة ين ثواب اليمانية اليت تقيم يف جنويب حمايل، على مسافة قرية منها

  القبضات

   عشرية من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطئ البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً

  القبيعات

   . جبسر الشغور، أحد أقضية حمافظة حلب بيت ويقيم يف سهل الغاب100بطن يعد 
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  القبيالت

   .ومنازهلا مبليح. فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء

  .احلمامصة، اهلديب، واحلسن: وتنقسم إىل ثالثة أفخاذ

  قبيلة

   .بطن يعرف ببو قبيلة، من متيم

  القتابية

   .الد يف عرض كالمهم عن املعنيني والسبأينيأمة عربية كانت تتعاطى التجارة، ذكرها اليونان حوايل تاريخ املي

  قتادة

   .بطن كان منه أمراء مكة بعد اهلواشم

  .الشقراء، وهي رحبة طوهلا تسعة أميال يف ستة أميال: من مياههم. بطن ينتسب إىل قتادة بن سكن بن قريط: قتادة بن سكن

  قتال بن يربوع

   .بطن من العدنانية

  قتيبة بن معن

   أعصر، من العدنانية،بطن من باهلة، من

   :وهم 

  من مياههم. بنو قتيبة بن مالك بن أعصر

   .أهوى

  قتيرة

   :من زيد بن كهالن، من القحطانيةبطن 

  قثاث

   .بطن من مهرة، من القحطانية
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  القثمة

   .فخذ من قبيلة عتيبة احلجازية

  قحادة

   .بطن من بين يربوع، من العدنانية

  قحافة بن عامر

  ن خثعم، من القحطانية،بطن من بين سهران، م

   :وهم 

   .بنو قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن قريش

  قحران بن فيض

  بطن من خلم، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو قحران بن فيض ابن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو بن رميمة بن حدس ن أرش بن أراش بن جزيلة بن خلم

  الحرة

   .ليمن، من عشائرها، الضامر، واجلمادىمن قبائل امة ا

  قحطان

   .من أقدم القبائل العربية وأكثرها حمافظة على العوائد العربية القدمية

، تقع ديارها ما بني جنران، وعسري، وجنويب جند، وديرم يف حصاة، وعرجيي، 30000، وعدد نفوسها ب3000يقدر عدد بيوا ب
د شهران، وسبيع، وإىل اجلنوب الدواسر، وإىل اجلنوب الغريب البقوم، ويقيم قسم متحضر من قحطان وقثليث، وإىل الغرب من قحطان، توج

  .بطن يف جند وبطن آخر يف عسري: يف هجر، وقسم آخر يف بالد عسري، وميكن قسمة قحطان إىل بطنني

  قحطان

وقالت فيه ثالث مقاالت، ونسبته طائفة إىل عابر بن شاخل بن أبو اليمن اختلف النسابون يف نسبته، فنسبته طائفة ايل أرم بن سام بن نوح، 
   :سام نوح، وقالت فيه

   .ثالث مقاالت، ونسبته طائفة إىل إمساعيل بن إبراهيم، وقالت يف ذلك ثالث مقاالت
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  قداد

   .بطن عظيم من جبيله، من كهالن، بن القحطانية

  .يارها جنويب العجمان، حىت بالد قطرعشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع د: قددات

  .وتقيم يف مديرية املنوفية. تنتسب إىل عرب باحلجاز. من قبائل مصر: القدادفة

  القدام بن قادم

   .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم ابن حاشد، من مهدان من القحطانية

  قدامة بن جرم

   .ت منازهلم مع قومهم جرم طي ببالد غزةكان. بطن من جرم طيء، من القحطانية

  القدرية

  منازلها. من عشائر فلسطين الشمالية

   . نسمة72 خيمة، وعدد نفوسها 14تعد . القسم الشمايل من وادي اخلولة، وضواحي صفد

  القدعة

   .فرع من بين عامر املقيمني يف العارض

  قدم بن قادم

   .ب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عري

  القدور

   .من قبائل نصر بن زهران ابن كعب، من القحطانية

  بطن من اخلريشة من الكعابنة من بين صخر : القدور

  القديرات

   : إىل البطون اآلتيةقسموتن. ومنازهلا واسعة اإلرجاء.  نسمة4000تعد . قبيلة كبرية من التياها

   .قديرات أبي كف
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   :منازله. 651، نفوسه 129غ عدد بيوته ليب

  وأفخاذه. وادي الخليل، التربية، وجرابة

   .مكفوف، طرشان، بطون، وغرباء

منازله أم عادرة، الشريعة، أبو صدر، وادي اخلليل، املشاش، أم اثنان، السر . 707، ونفوسه 148يبلغ عدد بيوته . قديرات أيب رقيق
  .رقايقة، رفايعة، نوادية، صاللبة، عصيات، عبيد، وغرباء: وأفخاذه. عوجانأرديهة، أم احلمام، : الشرقي

عسمان، : وأفخاذه. أبو تلول، وادي اخلليل، حورة، الشعريية، أم حيطان: ، منازله1500 بيتاً، ونفوسه 290يبلغ : قديرات االعسم
  .هواشلة، سيديني، وغرباء

    

نازله أم عادرة، الشريعة، أبو محام، املشاش، اللقية، وادي اخلليل، عرعرة، التربية، السر م. 641 بيتا، ونفوسه 117يبلغ : قديرات الصانع
  .صناع، بناري، سباتية، قيلي، زباركة، وغرباء: وأفخاذه. الشرقي، أم اثنان

  القديسات

   :يقال. بناحية الوسطية مبنطقة عجلونعشرية 

   :يقال، فاستوطن ظاهر قرية سوم، ونزل شاهني عند العجارمة بالبلقاء، وأن جدها ظاهر خرج وأخوه شاهني من القدس، طلباً للرزق

   .ال عقابه القديسات أيضاً

  .كان يقيم بالبحرين. بطن من بن صعصعة، من العدنانية: القدميات

  .بطن من العلويني باليمن: القدميي

  القراحلة

   .تنسب حملل قرن حلياء. من عشائر حمافظة العلويني بسورية

  قراد

   .طن من بين فهر بن مالك، من العدنانيةب

  القراديس

   .يطلق هذا االسم على بين قردوس بن احلارث، من زهران ابن كعب، من القحطانية

  قرار

   .من قبائل اليمن
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  .بطن من عرتة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، من العدنانية: قرارة

  .بطن من بكر، من العدنانية: قرارة

  القرارشة

   .ر بشبه جزيرة سيناءمن عشائر الطو

  القراسمة

   .فرع من قبيلة ذوي حسن اليت متتد ديارها من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليث

  .كان يقيم بإفريقية الشمالية. بطن من حصني، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: قراش

يت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان، بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي، عشرية من ذوي عياض، من قبيلة العوازم ال: القراشة
  .حىت ديار مطري يف الغرب

 من 15000 خيمة وميلك 120يعد . بطن من التركي إحدى قبائل اجلمهورية السورية: فرقة من املساليخ، من عرتة القراشيم: القراشة
  .بارب، السبعاوين، الشمالني، املتني، القازالن، املشاحرة، اجلبارة، والعنقوبةالوتيدات، الش: وفيه األفخاذ اآلتية. الغنم

  القراغول

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموتن. قبيلة ملحقة بالصلتة، من مشر طوقة

   .احلمد هللا، البو عبد عون، البو سهيل، والبو كناص

  القراف

   .ن حرب باحلجازبطن من املراوحة املشهورين باحلوازم، من بين سامل، م

بنو عض بن سيف بن وائل بن : بطن من املعافر، من زيد بن كهالن، من القحطانية، وقرافة أمهم تنسب إليهم القرافة مبصر، وهم: قرافة
  .احلري ابن املعافر بن يعفر

  القراق

   .بطن من اهلنادزة، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص

  . من بين مسروح، من حرب باحلجازبطن من عوف، من زبيد،: القراقرة

  القراهللا

   : إىل األقسام األتيةقسموين. يقطن يف قرية كثربة. فريق من الربارشة إحدى عشائر الكرك

   .زغيالت سامل، زغيالت سعيد، واملخاترة
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  القرامصة

   :فرقوتتألف من مخس . عشرية تعرف بعيال القرامصة مبعان الشامية

   .حنة، عيال أيب الزيت، عيال حميسنالعواجني، الرشايدة، الطحا

  .فرقة من الكيارا إحدى عشائر الباب ومنبج، من أقضية حمافظة حلب: القرامضة

  قران

   .بطن يقطن القرنية، وما حوهلا املعروفة قرب بلد حرميلة

  قرة

   .تقيم يف اجلبال املشرفة على ظفار. من قبائل حضرموت

  .حي من عبد القيس، من العدنانية: قرة

  .بطن من قشري: رةق

ومن حوادثهم . إمخيم مصر: كانت منازهلم فيما بني مصر وإفريقية، ومن بالدهم. بطن من هالل بن عامر بن صعصعة، من العدنانية: قرة
يهم املستنصر باهللا ه وأقاموا باجليزة مقابل مصر، وتظاهروا بالفساد، فعرب إل443إم عصوا املستنصر باهللا مبصر اخلليفة العلوي سنة : التارخيية

جيشاً، يقاتلهم، ويكفهم، فقاتلهم بنو قرة، فازم اجليش، وكثر القتل فيهم، فانتقل بنو قرة إىل طرف الرب، فعظم األمر على املستنصر باهللا، 
قتال، وكثر القتل يف ومجع العرب من طيء وكلب، وغريمها من العساكر، وسريهم يف أثر بين قرة، فأدركوهم بالبحرية، فواقعوهم، واشتد ال

  .بين قرة، وازموا، وعاد العسكر إىل مصر، وتركوا يف مقابل بين قرة طائفة منهم لترد بين قرة، أن أرادوا التعرض إىل البالد

  .بطن من معاوية بن احلارث ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد، من كهالن، من القحطانية: قرة

  قرد

   .العدنانيةبطن من هذيل بن مدركة، من 

بنو قردوس بن احلارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن زهران : بطن من األزد، من القحطانية، وهم: قردوس بن احلارث
  .بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن نصر بن األزد

    

  القرضة

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموتن. لحمنازهلم بالغور، وصوي. عشية تتبع العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء

   .الريشة، السالمات، احلجاج، أبو درعان، أبو مغرز، اللوزيني، العنيزان، أبو تتوة، أبو سويلم، وأبو سجيان

  .بطن من مهرة بن حيدان، من القحطانية: قرضم

  .كان هلم الفلح. بطن من منري: قرط
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  .بنو قرط بن عبيد بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: مبطن من بين كالب، من العدنانية، وه: القرط بن عبيد

. بنو قرط وقريط ابين عبيد بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة: بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: القرطاء

صلى اهللا عليه وسلم سرية الضحاك إليهم يف ربيع األول سنة وقد بعث النيب . كانوا يرتلون بناحية ضرية بالبكرات، وبني ضرية، واملدينة
  .تسع، فدعاهم إىل اإلسالم، فأبوا، فقاتلهم، فهزموا، وغنموا

  .تقطن يف رية الطية. عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: القرعان

  .بطن من الربيكات، من السبوت، من العطيات، من بين عطية: القرعان

  .، من عابدة، من قحطان عسريعشية بدوية: القرعان

  .فرقة من العبيديني إحدى عشائر الطفيلية مبنطقة الكرك: القرعان

  .بطن من العقيدات باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: القرعان

  .عشرية من النهود، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: القرعان

  قرقر بن كعب

  ،بطن من خلم، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو قرقرة بن كعب بن غنم بن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو ابن رميمة بن حدس بن أرش بن أراش ابن جزيلة بن خلم

  .من العشائر املسيحية مقرها يف منطقة عجلون: قرقيش

بنو قرن بن : اد، من القحطانية، وهمبطن من مر: فرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف قرن بن ردمان: القرن
  .ردمان ابن ناجية بن مراد

  .كان هلم مسجد بالكوفة. بنو قرن بن عبد اهللا ابن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: قرن بن عبد اهللا

  .بطن من مذحج، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: قرن بن مالك

  . من القحطانيةبطن من جتيب،: بالفتح والضم: قرنان

  قرواش

   .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية

  القروح

   .فخذ من الروس، من املنيع، من الولد، من الفدعان

  القروم

   .عشرية تتبع عشرية الذبنيات، اليت تتبع املعايطة إحدى قبائل الكرك
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  القرون

   .بطن من بين علي، من حرب بنجد

  .قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايلبطن من : القرون

حي من عبد القيس، من العدنانية. القروي.   

  .بطن من عنس: القرية

  قريح

   .بطن من سامة بن لؤي، من قريش، من العدنانية

  .بطن من بين يوسف، من ثقيف اليمن، من ثقيف: القرحيي

  قرير

   .اهة وعددكان هلم بالبصرة نب. بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية

  .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية: قرير بن عنني

التقريش التفتيش، فكان يقرش أي : وقالوا. قريش من القرش، وهو الكسب واجلمع: قبيلة عظيمة اختلف يف تسميتها ونسبتها، فقالوا: قريش
 كان عارياً كساه، ومن كان طريداً آواه، ومن كان فهر ابن مالك عن خلة كل ذي خلة، فيسدها بفضله، فمن كان حمتاجا أغناه، ومن

عري قريش، : مسيت بقريش بن خملد ابن غالب بن فهر، وكان صاحب عريهم، فكانوا يقولون: وقالوا. خائفاً محاه، ومن كان ضاالً هداه
  .ا إىل شيءالصحيح أا مسيت الجتماعها من قوهلم فالن يتقرش مال فالن أي جيمعه شيئ: وقيل. وخرجت عري قريش

واعتمد مجهور . هم من ولد فهر بن مالك، ورجحه الزبري بن بكار، وغريه: قريش ولد مالك ابن النضر بن كنانة، وقالوا: وأما نسبتها فقالوا
  .النسابني أن أبا قريش هو النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

قريش البطاح، وقريش الظواهر، فقريش البطاح الذين يرتلون الشعب بني أخشيب مكة، وقريش الظواهر : ني عظيمنيوتنقسم قريش إىل قسم
بنو عبد مناف، بنو عبد العزى، بنو عبد الدار، بنو زهرة، : وأما قريش البطاح فهي قبائل كعب بن لؤي وهم. الذين يرتلون خارج الشعب

  .سهم ابين عمرو هصيص بن كعب، وبنو عدي بن كعببنو تيم، بنو خمزوم، بنو مجع، بنو 

    

احلارث ومالك، وقد درجا، واحلارث وحمارب ابنا فهر، وتيم : قبائل بين عامر بن لؤي بن خيلد بن النضر، وهم: وأما قريش الظواهر فهي
جلانب، عظيمة الشأن، إىل ذلك الرجل األدرم بن غالب بن فهر، وقيس بن فهر، وقد درج ويرجع الفضل جلمع قريش، وجعلها قبيلة عزيزة ا

العظيم قصي، فقد مجع قريشاً من متفرقات مواضعهم من شبه جزيرة العرب، على حرب خزاعة، واجالئهم عن البيت، وتسليمه إىل قصي، 
مجع قومه من منازهلم إىل فكان بينهم قتال كثري ودماء غزيرة، مث تدعوا إىل التحكيم، فحكم بأن قصيا أوىل بالبيت من خزاعة، فويل البيت، و

  .مكة، ومتلك على قومه، وأهل مكة

أيام الفجار، كان عددها أربعة أفجرة يف األشهر احلرم كانت بني قريش، ومن معها من كنانة، وبني قيس بن عيالن، : ومن أشهر أيامهم
  .فجرنا فسميت فجاراً: فلما قاتلوا قالوا. وكانت املدبرة على قيس
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ويوم نكيف من نواحي مكة، كان بني قريش، وكنانة، فهزمت قريش بين كنانة، وكان . عنب كان بينهم، وبني بين عامريوم ال: ومن أيامهم
  .صاحب أمر قريش عبد املطلب

  .وعقدت قريش حلفا دعي حبلف الفضول على نصرة كل مظلوم

  .ك إليهووفد عبد املطلب مع قريش إىل صنعاء، ليهيئوا سيف بن ذي يزن احلمريي برجوع املل

وغزوة . غزوة بدر، وقد هزمت املسلمون قريشاً وأسرت عدداً منهم: وحاربت قريش الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف عدة غزوات منها
  .أحد، وكانت يف شوال من سنة ثالث، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبعمائة، وقريش يف ثالثة آالف

 ه ومسيت تلك احلرب بغزوة اخلندق، أو 5 أو 4ى حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة واجتمعت قريش، وغطفان، واليهود، عل
  .وكان عدد قريش وأحالفها عشرة آالف، وعدد املسلمني ثالثة آالف. األحزاب

رية، فكان هلا وتعد قريش قبيلة جتا. وحاربت قريش النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة سبع من اهلجرة، ومسيت تلك احلرب بغزوة احلديبية
  .رحلة بالشام إىل اليمن، ورحلة إىل الشام بالصيف: رحلتان

وكانت تتجر إىل احلبشة، وكانت قريش ال تتاجر إىل مع من ورد عليها مكة يف املواسم، وبذى ااز، وسوق عكاظ يف األشهر احلرم، ال 
  .لبيتهم، ولقيامهم جبميع من دخل مكة مبا يصلحهمتبح دارها، وال جتاوز حرمها للتحمس يف دينهم، واحلب حلرمهم، واأللف 

والعلماء بلغام وأيامهم، أن قريشاً أفصح العرب السنة، وأصلهم لغة، . وأما بالغة قريش فقد أمجع العلماء بكالم العرب، والرواة ألشعارهم
وا من كالمهم، وأشعارهم، أحسن لغام، وأصفى فكانت قريش مع فصاحتها، وحسن لغاا، ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب ختري

  .كالمهم، فاجتمع ما ختريوا من تلك اللغات إىل سالئقهم اليت طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح العرب

 هبل أساف نائلة، ود، مناة، وكانت قريش تسمي بالعزى، وهي من أعظم أصنامهم، فكانوا يزوروا، ويهدون: ومن أصنام قريش وآهلتها

  .وقد أخذت قريش الزندقة عن أهل احلرية. هلا، ويتقربون عندها الذبح

وكان يطلق على قريش احلمس ألم كانوا يشدون يف دينهم وشجاعتهم، فال يطلقون، وقيل كانوا ال يستظلون أيام مىن، وال يدخلون 
  .البيوت من أبواها، وهم حمرمون، وال يسلؤن السمن وال يلقطون اجلَّلة

وكانت قريش تترافد يف . يش تكسو الكعبة يف اجلاهلية بأمجعها من أمواهلا سنة، ويكسوها عبد اهللا بن أب ربيعة من ماله سنةوكانت قر
اجلاهلية، أي تتعاون، فخرج كل إنسان بقدر طاقته، فيجمعون ماالً عظيماً، فيشترون بن الطعام والزبيب للنبيذ، ويطعمون الناس ويسقوم 

  .وكنت للعرب حتاكم إليهم. ىت ينقضيأيام موسم احلج ح

األول األشراف الفرشيون بقايا قريش، سواء كانوا أشرافاً، من بقايا قريش : يطلق قريش يف الوقت احلاضر على قسمني من الناس: قريش
هات الطائف، ومنه والثاين يطلق على فرع من فروع قبيلة ثقيف يسمى بقريش، وديارها يف ج. املقيمني يف مىن، وعرفات، ما جاورمها

مازالت تعيش عيشة البداوة على . فاحلاضرة تقطن يف األدوية القرية من الطائف، كالوهط والوهيط، واملثنا، وسواها. طبقتان، بدو، وحضر
  .رعي املاشية، واستثمار خرباا

  .بطن من بين عمرو، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: قريش

  . يف اخلرمةيقيم. بطن من سبيع: القريشات

    

  قريط بن عبد
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  بطن من بين كالب، من العدنانية،

   :وهم 

  . راهص ومن حراتهم. ينوف من جبالهم. بنو قريط ابن عبد بن أبي بكر بن كالب

  ومن مياههم

   .صبح، صباح، الينوفة، احلفائر، قنيع والسعدية

  .فرقة من املشارفة إحدى عشائر حمافظة محاه: القريطات

  .بنو قريع بن احلارث بن منري بن احلارث: ن قريش، وهمبطن م: قريع

بنو قريع بن عوف ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أدد بن طاخبة بن : بطن من متيم، من العدنانية، وهم: قريع بن عوف
  .إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان

  .حلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من الصواوية، من املناعني، من ا: القريقان

  .حنت: بطن من هذيل بن مدركة، من أراضيهم: قرمي

ليسوا بعشرية مستقلة، وامنا هم مجاعة من الناس، تابعون لعدد من العشائر األخرى يف بئر السبع، وعددهم يقرب من اخلمسمائة، : القريناوية
وا، ونزلوا بالقرنني من أعمال الشرقية يف مصر، وهلم أقرباء يف مصر يشار كوم وأصلهم من الصفراء باحلجاز رحل. بني ذكور، وإناث

  .السراء والضراء، ويشتركون معهم يف دفع الدية

وقد نزلوا بادئ بدء يف املشبه واجلور بالقرب من غزة، مث تفرقوا، فرتل فريق منهم يف غزالة، واستوطن فريق ثان يف موقع أيب مسارة، وذهب 
  . إىل خشم جبيل، وعوجان، وبقي آخرون يف اجلور واملشبهفريق ثالث

  القزاقزة

   .تقيم بناحية الوسطية منطقة عجلون، وتقطن يف قرية قميم. عشرية يقال إا فرع من الربارشة بالكرك

  .عشرية من املقطة، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق، حىت الوشم، والقصيم: القزايلة

  .طن يقطن الدرب إحدى قرى حلجب: القزيفة

  القساملة

  بطن من شنؤة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

بنو قسملة، وامسه معاوية بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن 
   .بصرة، وتنسب إليهم خطة، وحملة فيهانزلوا ال. عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، ونصر هو شنوءة

  قشير
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   .قبيلة من بين كعب بن ربيعة، دخلت إىل الشام، وانقرضت

  قسر بن حرب

   .بطن من القحطانية

بنو قسر ابن عبقر بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك : بطن من جبيلية، من األزد، من القحطانية، وهم: قسر بن عبقر
  .ن كهالنبن زيد ب

   :لقسمال

   .بطن من األزد، من القحطانية

  .بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية: القسمل

  .فرقة من اهللسة، إحدى عشائر الكرك: القسوس

  .بنو قسية بن عامر بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: قسية بن عامر

  .كانت مساكنه بالد أشكر مبصر.  من خلم، من القحطانيةبطن: قسيس

  .املنقدية باليمامة: بطن من أراضيهم: القسيم

  قشر بن تميم

   .بطن من متيم، من العدنانية

  القشم

   500يقدر عدد بيوته ب. بطن من اخلرصة، من مشر اجلربة

  .تقيم يف وادي دوعن جنويب شبام. من قبائل حضرموت: القشن

  .طن من الفدعان، من عبيد، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضرب: القشور

بطن من األزد، من : فريق من عشرية الغيالني اليت تتبع اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن القشيب: القشيال
  .القحطانية

  .واحي حضرموتكان يقيم بن. بطن من سعد العشرية، من القحطانية: قشري

بنو قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن معاوية : بطن من عامر ابن صعصعة، من هوازن، من العدنانية، وهم: قشري بن كعب
  .وفيه عدة أفخاذ. بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن

  .ة، الينكري، والريثأدفي: قرن، دارة واسط، وفلج ومن جباهلم: من ديارهم

  .خممر عنان وبرك: ومن أديتهم

يوم سفوان جلعدة، : أبترة، قنا، املصحبية، الصليعية،الصليبة السديرة، حلبان تيماسة، الشباك شعبعب وعرفجاء ومن أيامهم: ومن مياههم
  .نتصرت فيها بنو قشريوقشري على النعمان بن املنذر، وخلم، ووقعة بسيان، وهو جبل بني بين قشري وبين أسد، ا
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  القصار

   .قسم من النجمات، من الترابني

 سنة تقريباً، ومنها رحلوا 114عشرية مبنطقة عجلون، أصلهم من قرية جبا، وقفقفا التابعني جلرش، هاجروا إىل قرية مجحة منذ : القصاعني
  .إىل قرية املغري

  .بطن من العرب: قصاف

  .كانوا بصعيد مصر، ومنازهلم بالربجني وطحا.  عبد الرمحن بن أيب بكر الصديقفرقة من بين طلحة بن عبد اهللا بن: قصة

    

  .بطن من قريش غري األشراف، من ثقيف مبنطقة الطائف: القصران

  .عشرية منبثة يف حوران وجبل عجلون، والقنيطرة: قصرى

بطن من قريش، من العدنانية، :  بطن من كالب:فخذ من أجشم، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف قصي بن كالب: قصور
  .بنو قصي بن كالب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن خزمية بن مدركة بن إلياس ابن مضر: وهم

  .قبيلة تقطن يف املنطقة الواقعة جبوار حلية: قصري

  .وتلتحق بالرفاعية.  بيتا75ًتعد . من عشائر اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: القصري

بنو قصري بن درما، وهو عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن : بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: قصري بن دوما
  .الغوث بن طيء

  القضاة

وقد خرج منهم . ووادي الكركوا يتبعون األمامية، مث انفصلوا عنهم، ونزلوا يف أهل الشرافة، ويسكنون يف أم حي، كان. من عشائر الكرك
   :فرع إىل عني جنا بعجلون، ويقال هلم

   :فرقوينقسمون إىل أربع . فيها القضاة أيضاً

   .املضاعني، عيال أيب خليل، اخلطبا، واليعاقب

فيها، وقد إم من أعقاب احلسني بن علي هاجر جدهم عطية من املعرة إىل دمشق، وتويف : عشرية بناحية جبل عجلون ويقال: القضاة
. حممود وأمحد وزين الدين، خرج أمحد إىل الكرك، وأعقابه فيها يقال هلم، القضاة: خلف ولداً أمسه علي، وهذه حلف ثالثة أبناء، وهم

 وذهب حممد وزين الدين إىل قرية جبل العجلون، واستوطناها، ومكث فيها أعقاما ويدعون القضاة يف هذه القرية حنو مائة عام، مث رحلوا

  .إىل قرية عني جنا، حيث هم اآلن

وخرج منهم فرع إىل . والقضاة منذ أول عهدهم، حلفاء الفرحيات يف السراء والضراء، وكانوا أيضاً واملومنية يداً واحدة ضد أهل سوف
  .ور، واملعابدةبنو عبد اهللا، بنو منص: فيها القضاة أيضاً، ويتبعون عشرية احلياصات، وينقسمون إىل ثالث فرق: الصلت يقال هلم

  .فرقة تلتحق باجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: القضاة

  .عشرية من اجلبور،من بين خالد املقيمني يف مشال شرقي األردن: القضاة

  .بطن من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: القضاة

  . سنة تقريبا164ًالقضاة بقية جنا من أعمال عجلون، خرجت إىل الصلت منذ فرقة من احلياصات بالصلت وهي فرع من : القضاة
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  .بطن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر: القضلة

  .بطن من السالطني، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عزة: القضاة

  قضاعة

   :شعب عظيم اختلف النسابون فيه فقالوا

  عليهم اسم أبيهم، فقيل هممن حمير، من القحطانية، غلب 

  قضاعة،

   :وهم 

بنو قضاعة بن مالك ابن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير وذهب بعضهم إلى أن قضاعة من العدنانية، 
  ويقولون

   :وقال القلقشندي. هو قضاعة بن معد ابن عدنان

   :وقال السهيلي. ريمهاهذا على أن قضاعة من محري هو املشهور فيه، وعليه جرى الكليب وابن اسحق وغ

أكثر النسابني يذهبون إىل أن قضاعة هو أن معد، وهو مذهب الزبرييني وابن هشام وقال ابن منظور، واجلوهري، وتزعم نساب مضر أن 
   .قضاعة ابن معد بن عدنان

حلجاز، إىل العراق، يف ايلة، وجبال فكان هلم ملك ما بني الشام، وا. كانت ديارهم يف الشحر، مث يف جنران، مث يف احلجاز، مث يف الشام
  .الكرك، إىل مشارف الشام، واستعملهم الروم على بادية العرب هناك

  . ه وكانوا أشداء كليبني يف احلروب7وقد حارم الرسول صلى اهللا عليه سلم يف غزوة السالسل سنة 

. ا حلق رجل منهم رأسه، ألقى مع كل شعرة قرة من دقيقاألقيصر، كانوا حيجون إليه، وحيلقون رؤوسهم عنده، فكان كلم: ومن أصنامهم

  .وكانت النصرانية يف بعضهم

  .م1933فرقة من األحسنة احلسنة إحدى عشائر حمافظة محص، من عرتة، وقد نزحت إىل جند منذ سنة : القضة

بطن متسع من : ي املوصل، قطارويقطنون قرية اهلجني، أوصلهم من نواح. فرع من بو حردان إحدى قبائل الفرات األوسط: القضوات
  .كانت مساكنهم مع قومهم لبيد بربقة. لبيد، من سليم، من العدنانية

  .من بالد الشام. كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء. بطن من بين مهدي، من جذام، من القحطانية: القطاربة

  .فرقة من العبديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: القطاطشة

    

وتنقسم . 503، ونفوسها 118يبلغ عدد بيوا . عشرية ليست من التياها أصالً، وأمنا هي نازلة معهم منذ القدمي، فنسبت إليهم: القطاطوة
قسم يرتل مع التياها، وبيده أخصب األرضني الواقعة بني خربة اجلندي، وبطيحة، واآلخر يرتل مع العزازمة على مسافة قريبة : إىل قسمني

  . من غرب بئر السبع، ويدعى هذا الفريق باحلسونينيجداً



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  542  

  القطاطية

   .فرقة من املناظرة إحدى عشائر الزوية

  القطامية

   .بطن من عشرية الضرابعة اليت منازهلا بالكورة، واجلبل، والبقيعة

  .ومنازهلم مبؤتة. بطن من احلمايدة إحدى عشائر الطفيلة مبطنقة الكرك: القطاميون

وينقسمون إىل . ويقطنون يف املزار، وهم أحالف عشرية الطراونة. أصلهم من فلسطني.  بيتا55ًوتعد . عشائر الكرك الثانويةمن : القطاونة
  .أوالد سالمة، وأوالد علي: القسمني

  .تنتسب إىل عرب احلجاز وتقيم يف مديرية الشرقية. من قبائل مصر: القطَّاوية

  قطبة

   .ويقيم يف بلدة الشعبني. ديارها ما بني أا وصبياقسم من قبيلة رجال املع اليت متتد 

  .فخذ من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية: قطبة

  قطعبة

 25فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني، والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل مسافة 

   .سلة اهلضاب الساحليةميالً يف الداخل، حىت سل

  قطعة

   .بطن

  .من قبائل الفرات األوسط: القطعة

  .البو مزدرق، اامهة، األنصفة، املزاريع، البالعني، العمور، والفراع: وفيه األفخاذ اآلتية. بطن من املواجية، من األسعة: القطمارة

  .منهم بنو رزاح. بطن من تغلب: قطن

  . بنو قطن بن ربيعة بن عبد اهللا بن احلارث بن منري:بطن من منري، وهم: قطن بن ربيعة

بنو قطن عبقر بن أمنار بن أراش بن عمرو ابن حليان بن عمرو بن مالك بن زيد بن : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: قطن بن عبقر
  .كهالن

  .بطن من محري، من القحطانية: قطن بن عريب

  .بن شل، وبين مناف بن دارم يف احلروبقبيلة كانت حمالفة لبين زيد : قطن بن شل

  قطيب حسن علي
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   .بطن يقطن النواحي احملمية بشبه جزيرة العرب اجلنوبية

  القطبي

كانوا يغزون الضالع، والعلوي، ويتقاضون من القوافل رسوماً،ويقطعون الطرق أحيانا، مث دخلوا يف صف . من قبائل النواحي التسع احلمية
   .وال تركن دار االعتماد الربيطاين إليهم. اشات، ولكنهم أبو احلماية اإلنكليزيةاملتعاهدين أصحاب األع

  قطية

   .عشرية كانت تتبع يف العصر العثماين األخري قضاء رجال املع

  القطيش

   .فرقة من الفواضل إحدى عشائر البلقاء

ة كثربة جبوار الكرك، مث رحلوا إىل قرية جبل نزحوا من وادي موسى ونزلوا يف قري.عشرية مسيحية بناحية جبل عجلون: القطيشات
  .عجلون، واستوطنوا فيها

واستوطن .  سنة تقريبا3154ًتنتب إىل جدها حممد بن أمحد اجلغريي احلسيين، قد نزح من اخلليل منذ . من عشائر الصلت: القطيشات
  .الصلت

  .فخذ من مشر اجلزيرة باجلمهورية السورية: القطيط

  . زبيد بن مذحج من القحطانيةبطن من بين: قطيعة

  .فخذ يعرف بأوالد قطيعة، من نابت بن فاضل، من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: قطيعة

بنو قطيعة بن عبس ابن بغيض بن بن ريث بن : بطن من عبس، من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: قطيعة بن عبس
  .غطفان

  قطيف

   .وقد نزل ألكثرهم مصر. القحطانيةبطن من مراد، من 

تنقم إىل قسمني املرايات والعجارمة وتبعهم من الفرق اخلريسات، والغبابشة، والفرجيات، . من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: القطيفات
  .ومجيعهم خرجوا إىل الطفيلة من طوافة لواقعة بني الشوبك وبطرا

  . خيمة100يعد . ن عرتة بسوريةفرع من بن مسري، من ولد علي، م: القطيفات

  .بطن من حجور ابن أسلم بن عليان بن زيد بن عرب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: قطيل بن شاور

  . عائلة120ويعد . فرع يعرف ببو قعان، من العقيدات بدير ازور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: قعان

  القعاورة
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   :يقال. ارثودكسمسيحية، مذهبها روم عشرية 

  أم من بقايا الغساسنة، وأم خرجوا من القسطل إىل الدير، ومنه جاء فرع إىل الفحيص، حيث يعرفون بآل السماوي والسماري،

   :وهم 

   .فروع عديدة يقطنون اليوم يف الناصرة، حيفا، ونصف جبيل، والصلت، وعمان، والفحيص

  .إحدى عشائر البلقاءفرقة من الذويبات، من التواهية : القعايدة

    

بنو قعط بن أمري بن شاكر بن ربيعة بن مالك ابن معاوية بن صعب بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: قعط بن أمري
  .دومان بن بكيل

ل حنيان، آل معريز، آل الغشوم، احلماميد، وآل شقري، آل ريشان، آ: وفيه األفخاذ اآلتية. بطن من الرواة، من مسلم، من عرتة: القعقع
  .وكيد، السبعة، آل جرى، آل عوينان، آل عجيل، آل سليم، وآل مشند

  .قسم رئيسي من شهران أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسعها دياراً: قعود

  القعويني

   .بطن كان يقيم مبصر

  . بيت200ويعد . بطن بعرف بأيب قعريات من سبخة الفرات، يلتحق باحلديديني: قعريات

آل دهرى، وآل حداد، وآل مدشل، آل خمارش، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من قبائل حضرموت تنتسب إىل املوسطة، من يافع: القعيطي
  .احلمدى، والنقيب، وغريها

ن خزمية بن مدركة بنو قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ب: بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: قعني بن احلارث
  .عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  قفاعة

   .من قبائل ذي الكالع، من محري، من القحطانية

  .بطن من الصليالت، من العلي، من الدهامشة من العمارات، من عرتة: القفاال

  . بيت400ويقدر ب . قسم من قبيلة ولد علي اليت منازهلا يف دائن صاحل: القكرة

  قل

   .بطن

  .فرقة من عشرية العموس اليت منازهلا باملدور والعالوك، من حزب السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: القالب

قصر البنات، تل : عشرية متحضرة، اصلها من جند، نزحت منه يف أوائل القرن الثامن عشر للميالد، وتقطن القرى اآلتية:بطن القالَّد: قالبة
  . من الغنم5000 من البقر، و150 عائلة، ومتلك 120، جب احلمام، وغريها من قرى حمافظة حلب وتعد احلدان
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  القالزين

   :قسمنيمن عشائر بري السبع، انقسمت أثناء حرب عودة وعامر، إىل 

   : نسمة ومحايلهم200 بيتاً، و31 التحق بالتياها، وآخر انضم إىل اجلبارات، فقالزين التياها يعدون قسم

   : نسمة، ومحائلهم304 بيتاً و59وقالزين جبارات يعدون . غة، قطاطوة، وجعيثيبابغصينات، قطامني، محودات، عفايرة، د

   .ثوابتة،أبو تربان، وشغيبات

  .من عشائر املادين أحد أقضية دير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية: قلعني

بنو القليب ابن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة : من العدنانية، وهم:  متيم ابن مربطن من: من قبائل حضرموت القليب بن عمرو: قليان
  .ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .من قبائل مشايل فلسطني تقع منازهلا بني عكر والكرمل: القليطات

  .تقيم بلواء السلط. من عشائر شرقي األردن: القليالت

  القماز

   .يقيم يف امللحم. الدفرع من قبيلة خ

أن جدها كان يقطن يف الدير جبوار قرية الفحيص، وهلم أقارب يف : يقال. عشرية مسيحية، مذهبها روم ارثودكس، والتني: القماقمة
  .وتقطن بالصلت. الناصرة، يدعون بدار احلج

  .يقيم يف ناحية تدمر. فخذ من عمور اخلرسان، من العمور: القمان

  قم

   . حيدانبطن من مهرة بن

  .كانت مساكنهم مع قومهم جم ببالد غزة من بالد فلسطني. بطن من جرم طيء، من القحطانية: قمران

  .عشرية من املخضبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: قمزة

ويقطنون يف . رمحة، اخلمصن، املواهيب، املصاربة، والدريبالعمرية، السحيم، ال: فيها من الفضائل. فرقة من األسبعة البطينات: القمصة
  .ناحية جب اجلراح شرقي محص

  .بطن من العبد القادر، من الزبن، من العامر، من الفضل، من الطواقة، من بن صخر إحدى قائل بادية شرقي األردن: القمعان

بطن من العليميني، من بين زريق، :  اخلمسان الفورة والرحامة القمعةبطن من السبعة األسبعة من عبيد من عرتة من أفخاذ الرسالني: القمعة
  .كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة أطراف مصر مما يلي الشام. من ثعلبة طيء، من القحطانية

  .بنو قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من العدنانية، وهم: قمعة بن إلياس

  قمير

   .قاء، ونزل يف كفر قدومنزح إىل البل. بطن
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  .بطن من بين قمر، من مهره بن حيدان، من القحطانية: قمري

بنو قمري بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن حارثة بن ربيعة بن : بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: قمري بن حبشية
  .مزيقياء

  .بنو قمري بن مالك بن سواد، واسم قمري قيس: طانية، وهمبطن من األنصار، من األزد، من القح: قمري بن مالك

    

  قنا

   .قبيلة كانت تابعة لضاء حمايل يف العهد التركي األخري

  .عشرية بناحية بين عبيد منطقة عجلون: القنادحة

  .وفيه أفخاذ. بطن من احلديديني إحدى عشائر سورية: القناص

  .بن ثعلبة بن عقبة ابن السكونبطن دخل يف السكون بن معاوية : قناصة بن معد

  .بطن من بلحرث بن كعب: قنان

  .بطن من مذحج، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: قنان بن سلمة

  .كانت مساكنهم ببالد األمشونيني من الديار املصرية. بطن ينتسب إىل عني بن أيب طالب: قنرب

  قندوز

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. ين هالل ابن عامر، من العدنانيةفخذ يعرف بأوالد قندوز، من مرتفع، من اثبج، من ب

  قنص بن معد

بطن انتشر ولده باحلجاز، فوقعت بينهم وبني بين أبيهم حرب وتضايقوا يف البالد، واجدبت هلم األرض، فساروا حنو سواد العراق، وذلك 
اجلوهم عن السواد، وقتلوهم إال أشالء حلقت بقبائل العرب، ودخلوا أيام ملوك الطوائف، فقلتهم األردانيون، وبعض ملوك الطوائف، و

   .فيهم وانتسبوا إليهم

ويدعى جدهم األول صالح بن منعم القنطار، ونزح قسم من بين القنطار إىل محانا، . تقيم جببل حوران بسورية. عشرية درزية: القنطار
  . فالبقاعومنها إىل املنت من أعمال جبل لبنان، ومنها إىل زحلة،

  فرع من آل زيد، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن : القنعان

  قنف

   .فرع من املواحد، من أيام إحدى املهمة يف جنران، واجلوف

  .بطن من بين سليم بن منصور، من قيس بن عيالن، من العدنانية: قنفذ

  .عرتةبطن من السالطني، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من : القنفذ

  .بنو قنفذ بن خالوة ابن سبيع بن بكر بن أشجع: بطن من أشجع، من العدنانية، وهم: قنفذ بن خالوة
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  .بطن من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: القنوة

  .ء الغربيةفرع من علي األمحر، من أوالد علي، من عقار، من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحرا: القنيشات

  قنيع بن عبد اهللا

  بطن من ربيعة ابن نزار، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو قنيع ابن عبد اهللا بن جحدر

  قنين

   .بطن من تغلب

  .بطن من كعب بن عمرو بن منيم بن مر بن أد، من العدنانية: قهد

  .هللا بن قادم بن زيد بن عريببنو قهم بن جابر بن عبد ا: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: قهم بن جابر

  القوابعة

   :من البحارات إحدى عشائر الطفيلية منطقة الكرك، ويقالبطن 

   .جبوار قرية بصرية، مث رحلوا إىل الطفيلة. أم من احلجاز، نزلوا أوالً يف خربة جنني

بنان، وسرج فارع، وبشة، ومربعات لبشة، : رىإحدى األفخاذ اليت تتألف منها عشرية السكن يف جنويب قضاء جبل مسعان يف ق: القوادرة
  .وكركور، وسري البيض، وقنيطرات

  القواسمة

من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة، بينهما تسكن سنار يف شرقي النيل وغربيه، وتقطن باديتهم غابة 
   :ومنهم. التريرة جنوب سنار

   الكماتري

أصلهم من قرية عرمان من أعمال جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية . شية بناحية بين جهمة، أو البطون مبنطقة عجلونع: القوامسة
  .ويقطنون اليوم يف قرية كفر يوبا. السورية

  .فرقة من الكاللدة، من أقدم عشائر الطفيلية مبنطقة الكرك: القوامسة

  .يقطنون يف الربة. فرقة من اايل إحدى عشائر الكرك: القوامسة

  .فخذ من احلراسة، من احلديديني إحدى قبائل اجلمهورية السورية: القوامسة

  القواعين
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   .فرقة من بلي إحدى قبائل احلجاز

  القواقزة

   . سنة تقريبا214ًقدموا إليها من خربة زقريط، الواقعة يف جنويب سوف، قبل . عشية بناحية املعراض مبنطقة عجلون

  .وتقيم يف منطقة الصلت. النويصر، ويعقوب: وتنقسم إىل قسمني.  نسمة70تعد . ة مسيحية، مذهبها روم ارثودكسعشري: القوامشة

  .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية جبل عجلون: القواقنة

  قوالة

  من مياهه. بطن

   .مثل قرب سجا، واألحزاب بنجد يف ديار كلب

  .العارضفخذ من بين عامر املقيمني يف : القواودة

بنو القوام بن وثري بن م بن ربيعة بن مالك ابن معاوية بن صعب بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: القوام بن وثري
  .دومان بن بكيل

  القواويس

   . خيمة20يعد . فخذ من املوايل الشماليني مبحافظة حلب

  .عمال القوصيةبطن يقيم بالرب الشرقي من صعيد مصر، من األ: القوشة

    

  القوعة

وفيه . من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري، والعجمان بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي حىت ديار مطري يف الغرببطن 
   :ثالثة أفخاذ

   .اهلذاليني الربيكات، واملسامحة

  القوفة

   :اذ عديدة، أمههاوفيه أفخ. من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجازبطن 

   .القضاة، العرف، الدبةّ، الفيناث، احلضات، الكشوش، احلشالكة، املروات، املوالبة، واملشاعلة، الربيات، الكتنة، الرجبان، اهلدبان

  قوقل بن عوف

  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،
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   :وهم 

   .بنو قوقل وامسه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج

  القونية

   .فريق من الفرسات، من اهلشامية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .وأصلها من رحيا بفلسطني، قدمت إىل الغور، وترتل يف غور األربعني. عشية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون: القومي

  .بطن من غافق، من القحطانية، نزل مصر: قيانة

  .بطن من جتيب، من القحطانية: قرية

  قيس

  انظر

   .جبيس

  .من قبائل الشرقية مبصر: قيس

  .تقيم يف شرقي صنعاء. من قبائل اليمن: قيس

  .قسم من قبيلة رجال املع اليت متتد ديارها ما بني أمنار، وصبيا، وفيهم رياسة رجال املع: قيس

كانت . هوزان ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانيةبطن من آل عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن : قيس
  .منازهلم بالبحرين

  .فرع من قحطان عسري: قيس

  .بطن، من قضاعة من القحطانية: قيس

  .كانت مساكنهم باإلطفيحية من الديار املصرية. بطن من خلم، من القحطانية: قيس

بنو قيس مب ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل بن قاسط :  من العدنانية، وهمبطن عظيم من بكر بن وائل،: قيس من ثعلبة
  .بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .منفوحة، ضبيعة، النميلة، اهلجرة، وكلها باليمامة: من بالدهم

  .اخلرج باليمامة: ومن أوديتهم

  .عبية، عباعب ببطن فلج، من ناحية اليمامة: مومن مياهه

وكانوا من أشعر قبائل العرب، وقد شهد . وكانوا مىن الصنائع، أي إحدى كتائب النعمان بن املنذر، فكانوا خواص امللك ال يربحون بابه
  .بذلك حسان ابن ثابت، واألخطل

  .عدد بفارسكان هلم . بطن من بين شهميل بن األسد، من خزاعة: قيس بن ثوبان

  .الغطاءة: بنو قيس بن جزء بن ابن كعب بن أيب بكر بن كالب، من مياههم: بطن من بين كالب، وهم: قيس بن جزء

  قيس بن سعد
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  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج

  قيس بن طريف

  بطن من أسد ابن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو قيس بن طريف بن عمرو بن قعني بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية ابن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .منهم األعشى الشاعر. م بن حاشدبنو قيس بن عامر بن مالك بن جث: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: قيس بن عامر

  .بطن ينتسب إىل قيس بن علي بن عبد اهللا القيسي يقطنون الثعل إحدى قرى حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية: قيس بن علي

  .بنو قيس بن عمرو املزدلف بن أيب ربيعة بن ذهل: بطن من ذهل بن شيبان، من العدنانية، وهم: قيس بن عمرو

  .بنو قيس بن عنان بن أيب حارثة:  من طيء من كهالن، من القحطانية، وهمبطن: قيس بن عنان

  قيس بن عيالن

   :وتشعبت قيس إىل ثالث بطون. واسم عيالن الناس. شعب عظيم ينتسب إىل قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

   :يقالحىت جعل يف املثل يف مقابل عرب اليمن قاطبة، فوغلب اسم قيس على سائر العدنانية . من كعب، وعمرو، وسعد يبنيه الثالثة

   .قيس، ومين

  قيس بن الغوث

  بطن من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو قيس بن الغوث بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بن زيد بن كهالن

  .بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية: قيس كبة

بنو قيس بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، وهم :  بطن من حنظلة ابن مالك، من متيم، من العدنانية، وهم:قيس بن مالك
  .يف بين فقيم بن جرير بن دارم

  .بنو قيس بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام: بطن من دومان بن كيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: قيس بن مرهبة

  .بنو قيس بن هرمثة بن مر: بطن من وداعة، من القحطانية، وهم: قيس بن هرمثة

    

  .فرقة من بين خالد تقيم يف جنويب املعرة أحد أقضية حمافظة حلب: القيسي

  .فخذ من البحارات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، أصلهم من دورة اخلليل: القيسية

  .ةبطن من محري، من القحطاني: القيض
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  قيالب بن قادم

   .بطن حجور بن أسلم ابن عيالن بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  قيلة

  بطن من األزد، من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .أبناء األوس، واخلزرج بن حارثة بن ثعلبة

عمان بن جسر بن شيع الالّت بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بنو القني وامسه الن: بطن من قضاعة، من القحطانة، وهم: القني بن جسر
وانضم منهم .  ه7وحاربوا يف غزوة ذات السالسل سنة . من منازهلم حفري، واختصمت وكلب يف قراقر. بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  .إىل الروم يف غزوة مؤتة

نو قني بن عامر بن عبد مناة بن خزمية بن مدركة عمرو بن إلياس بن مضر بن ب: بطن من كنانة ابن خزمية، من العدنانية، وهم: قني بن عامر
  .نزار بن معد بن عدنان

  القيوس

  .كانت مساكنهم مع قومهم صبيح بربقة. بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية
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  الكاف باب

  الكابد

   .بطن أصله من بين خالد ويلتحق باملوايل القبليني مبحافظة حلب

  . خيمة20ويعد 

  .بطن من احلرقوص، من مازن، من مالك بن عمرو بن متيم بن مر ابن أد، من العدنانية: كابية

  كاطع

   .بطن يعرف بولد كاطع، من احلناظلة، من الكروشيني، من احليوات؛ من زوبع، من مشر الطائية

  كاظم

   . من مشر طوقةبطن يعرف ببيت كاظم، من البوسهيل، من قبيلة القراغول امللحقة الصلتة،

  .فرع من احلميد، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الكاظم

  كامل

   .عشرية تعرف بأيب كامل، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .فخذ من الفرج، من املسودة، من مجيل، من هذبل اليمن: كامل

  . ببو كامل، من بين مقرر بن جماهر، من بين سويد ابن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن يعرف:كامل

  كاهل

بطن من بين أسيد، من عمرو بن متيم بن مر بن أد.   

اس بن مضر بن نزار بن بنو كاهل ابن أسد بن خزمية بن مدركة عمرو ابن إلي: بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: كاهل بن أسد
  .معد بن عدنان

  .بنو كاهل بن عذرة ابن سعد هذمي: بطن من عذرة من قضاعة، وهم: كاهل بن عذرة

  .بطن من سعد بن عمرو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء، من األزد، من القحطانية: الكاهن

  الكايد

   .دى قبائل بادية شرقي األردنقسم من احلامد، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إح

  .بطن من العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء: الكايد
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  يشبابالك

   :من مراكزهم. من أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان املصري

   :وا إىل عدة عمائر وأفخاذ، قيلقسمآبار الصافية، وكجمر، وعني حامد، وفد ان

   .فس، فجاءت الثورة املهدية فنكلت م حىت مل يبق ربع هذا العددكان يبلغ عددهم حنو ربع مليون ن

  .بطن يعرف بذي كبار، من مهدان، من القحطانية: كبار بن سيف

   .الكباس، من قبائل ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، من العدنانية

  الكبان

   .بطن من آل ماجد، من الصليب الصلبة

  .ل العرب يف السودان على النيل الكبريمن عشائر املناصري إحدى قبائ: الكبانة

  . بيتا40ًتعد . من عشائر اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: الكبايرة

  كبقران

   .تقيم يف جنويب اجلهرا، والشنافية. عشرية من الصلبة الصليب

  .42 إىل 41-30ل ، وبني درجيت الطو20-15و19-30قسم متحضر من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض : كبري

  .عشرية صغرية، تنتسب إىل صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية: كبري

  الكبيصة

   .فخذ من البكري، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  الكتافة

   .ر طوقةفرقة من اابلة، من الصلتة، من مش

  .بطن من العرب: كتب

  .فرع من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الكتفة

  .بطن من اجلبور، من بين علي، من حرب: الكتمه

  .فخذ من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الكتنة

  كثب

   .يقيم يف االحساء. فرع من خالد
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  كثير

   .س، من ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكل، من مهدان، من القحطانيةبطن من شبيب بن قي

    

آل عامر، وآل سند، آل جعفر بن بدر، آل منيباري، آل صغر، آل زمية، آل سعيد بن مرعي، : من بطوا. من أعظم قبائل حضرموت: كثري
  .ريآل باجري، آل جابر، العوامر، آل سيف، وبنو كث

ويقدر عدد بيوته . اليت ترتل يف طوال الظفري، يف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها. بطن من البطون، من قبيلة الظَّفري: كثري
  . بيتا70ًب

ة بن عكابة بن بنو كثري بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلب: بطن من مرة ابن ذهل، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: كثير بن مرة
  .صعب بن علي بن بكر بن وائل

  بابالكجو

   .من عشائر املناصري أشهر قبائل العرب يف السودان املصري، على النيل الكبري

  الكحطة

   .بطن من املصاعب، من الصكور الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  كحالن بن شرح

   .بطن من ذي رعني، من القحطانية

  .طن من ماجد، من الفدعان، من عبد، من بشر، من عرتةب: كحيل

  .الغبني، ولد سليمان، األجدعة، والعواد: فيه من األفخاذ اآلتية

  كدادة بن مفرج

   :ويقال. من رماد، من القحطانية، وهو كدادة ابن مفرج بن ناحية بن مراد واسم كدادة احلارثبطن 

   .ن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزدإنه من األزد، وهو احلارث بن مفرج بن مالك ب

  كدة

   .فخذ من آل عامر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت الرئيسية

  .فخذ من الطيور، من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية: كدور

  الكذاب
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   :من مياههم. من بين غنم بن دودانبطن 

   .اخلربة

  الكرابلة

   .خذ من العقيدات باجلزية إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةف

  . عاما67ًخرجت من الكرك، واستوطنت قرية مادبا . من عشائر البلقاء املسيحية: الكرادشة

  .فخذ من اجلبور، من بين علي، من حرب بنجد: الكراشيف

اهلالالت، احلوارين، عال املرعى، عيال : البعض بصلة ما، وهيتتألف من عدة فرق ال متت إىل بعضها . من عشائر معان احلجازية: الكراشني
  .رواضي، الصالحات، العقايلة، الطالحنة، والعبيد

  .منازهلم بأطواق السوارقية. بطن من الرياحني، من مطري: الكراكرة

  .بطني بطرابلس الشام: كرامة

  الكرب

 ومتتد مساكنها من حدود عبيدة إىل أطراف حدود قبيلة الصيعر، إىل  رجل مقاتل، وتقيم بني صنعاء ومأرب،3000تعد . من قبائل اليمن
   .الشرق اجلنويب من مأرب

  كردي

  . أحد أقضية حمافظة حلبباب تقيم ال.  خيمة35تعد . ة تعرف بأيب كردي، من احلديديني الغناطسةفرق

  كرز

   .بطن من يزيد بن رغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية

املتابعة، الوسان، : ملقطعة، من قبيلة، برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم، والقصيم وتنقسم إىل ثالثة بطونبطن من ا: الكرزان
  .احلوابيد، ويف كل من هذه البطون عدة أفخاذ

  كرسنة

   .صلها شيءعشرية صغرية، تعرف بأيب كرسنة تقيم بقرية حوارة ناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون، وال يعرف عن أ

بنو كرشان بن األمري ابن مهرة بن حيدان بن عمرو بن : بطن من مهرة بن حيدان، من قضاعة، من القحطانية، وهم: الكرشان بن األمري
  .احلاف احلايف بن قضاعة

ن، وهم بطون كثرية، اصطنعهم املوحدون، فكانوا حرباً لرياح، وشيعة للسلطا. بطن من االثبج، من هالل ابن عامر، من العدنانية: كرفة
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بنو حممد بن كرفة، ويعرفون بالشبة، وأوالد صبيح بن فاضل ابن حممد بن كليب، ويعرفون بالصحة، وأوالد سرحان بن فاضل : فأوهلم
  .ويعرفون بالسرحانية، وأوالد نافث بن فاضل، وأهم أهل الرياسة يف كرفة

  الكركية

   . إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةتقيم حبوران. عشرية مسيحية، مذهبها روم ارثودكس

  الكركيون

   .فرقة تتبع الضمور إحدى عشائر الكرك، وهي فرع من األمامية

  الكرموش

   .بطن من البناك، من الصليب الصلبة

  الكرندي

   :من مدم. من بين مثامة آل محري األصغربطن 

   .جبأ باليمن النجدية

  .من قبائل قنا الديار املصرية: الكرنك

من قبائل العرب يف دارفور بالسودان املصري، يف : بطن من مرداس، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية الكروبات: كروب
  .شرقي كبكبية، وأكثرهم جتار، وفيهم علماء أجالء

    

 والسلطانيات، وأم عزب، وهوير أوالد راشد العبد اهللا يسكنون يف حمريجية، والربع اخلايل: بطن يرجع نسبه إىل احليوات، وهم: الكروشييون
معلى، وكنية، والعكروشيات، والعجيلية، واليزبدية، وغبينة، وعكروكية، وهوير الباشه يف أيب غريب، والسديرة، والشطافية والسهيلية يف 

  .الزامل، الفليح، الشنادخة، احلناظلة، اخلماس، واهلداب: وفرقهم. الرضوانية

  .نيةبطن من مهدان، من القحطا: كريب

  .فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: الكريدين

  .بطن من املنيصري، من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الكرير

  .بطن من عشرية احلميدات اليت تقطن يف الطفيلية وقرية عابور مبنطقة الكرك: الكريري

  كريز

   .باجبطن يقطن الن

  الكريش
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   .فرقة من بين عز الرعية تقيم يف جنويب سلمية مبحافظة محاه

  .بطن: كريشة

  .فخذ من آل سويد، من سنجارة، من مشر: الكريشة

  الكريط

ويسكن القسم األعظم منها يف ناحييت السدة، والكفل، على قناة . من عشائر لواء احللة تنتسب إىل مشر يقدر عدد نفوسها بألفي نسمة
تتعاطى هذه العشرية الزراعة وتربية املواشي،وعرفت بقوة الشكيمة . جلورجية، وقناة بين حسن، كما يسكن القسم اآلخر منها يف الشاميةا

   .وصالة العود

  الكريع

   .فخذ من اجلواسم، من الصمدة، من قبيلة الظفَّري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة، واحلجرة

  كريفان

   .لتومانشعبة من اهلدبة، من ا

  كريم

بطن من بين شهر الشام، من قبلة بن شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت 
   .وادي شهران

  . قرن تقريباًنزلت مصر يف العصور األخرية من طرابلس، قبل احلملة الفرنسية، حبوايل. عشية مستقرة، تعرف بأيب كرمي: كرمي

كانت مساكنهم بالديار املصرية، مع قومهم خلم فيما بني طارف، ودير اجلميزة بالرب . بطن من بين مساك، من خلم، من القحطانية: كرمي
  .الشرقي

  كريم بن الدعام

   .بطن من القحطانية

  الكريميون

  من عشائر شرقي األردن موقعها

   .قضاء ضانة الواقع مشايل الطفيلة

   أعشبكسا بن
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   .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب ابن جثم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية

  .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، قدم جدهم من قرية كثربة جبوار الكرك: الكساسبة

  .عشرية من الرماضنة، من الربارشة إحدى عشائر الكرك: الكساسبة

  .نانيةبطن من تغلب، من العد: كسر

  .بطن من ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، من القحطانية: كسر الذهب

  .بنو الكسع بطن من محري: حي من اليمن، وقيل: حي من قيس بن عيالن وقيل: الكسع

  .عشرية من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الكشوش

  الكطاعة

   .لنواصرة، من، املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتةبطن من ا

  .بطن من آل مسيلم، من الصليب الصلبة: الكطن

  .بطن من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: الكطوم

  الكطيفان

   .بطن من الصيداد، من الصديد، من اجلرباء

  الكطيمي

   . اهلداب، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةبطن من

  الكعابرة

   .ويقيم قسم منهم يف عمان، وقسم آخر يف قطر. عشرية من منذر، من قبيلة املناصري اليت تقطن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة

  .من قبائل بالد الطور بشبه جزيرة سيناء: الكعابنة

  .اخلريشة أو بنو حممد، واجلبور: يتألف من فخذين كبريين.  من بين صخربطن كبري: الكعابنة

  .الربشان، آل مانع، الغشوم، واملصطفجة: بطن من الروالة، من اجلالس، من مسلم، وفروعهم: الكعاجنة

  كعب

ل احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت بطن من بين شهر الشام، من قبيلة بين شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعلي جبا
   .وادي شهران

بطن من عامر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن : كعب
  .عيالن، من العدنانية
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كانوا رؤساء سليم حىت القرن الثامن .  من العدنانيةبطن من بين عوف بن ثة، من بين سليم بن منصور، من قيس ابن عيالن،: كعب
  .للهجرة بأفريقية

  .فرع من املسودة، من مجيل، سن هذيل اليمن: كعب

  .بطن من النخع، من مذحج، من القحطانية: كعب

    

  .بن معد بن عدنانكعب بطن من يشكر بن بكر ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار 

  كعب األصفر

فخذ من خفاجة ابن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
   .ابن قيس بن عيالن، من العدنانية

  .بطن من غسان، من األزد، من القحطانية: كعب بن جفنة

  .بنو كعب ابن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك ابن نصر بن األزد: ن القحطانية، وهمبطن من األزد، م: كعب بن احلارث

  .بطن من اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء: كعب بن اخلزرج

  .بطن من اخلزرج، من غسان، من األزد، من القحطانية، بنو كعب، وهو ظفر ابن اخلزرج بن النبيت األوسي: كعب بن اخلزرج

  .النويرة ابن خفاجة: انظر: كعب بن خفاجة

  كعب بن ربيعة

  بطن من خلم، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو كعب بن ربيعة ابن حدس بن أرش بن أراش بن جزيلة ابن خلم

وازن بن بنو كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ه: بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: كعب بن ربيعة
دخلت الشام منهم قبائل عقيل، وقسر، . كانوا فيما بني امة، واملدينة، وأرض الشام. منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

  .وحريش، وجعدة، فانقرض الثالثة يف دولة اإلسالم، ومل يبق إال بنو عقيل

  .األمرار ومن أراضيهم البياض بنجد: من اوديتهم

  كعب بن عبيد

من كالب بن ربيعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم بنو كعب بن أيب عبيد ابن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بطن 
   .معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .الطائر، أريكة، حمدثة سواج البقرة، الوزوازة، والبجادة: من مياههم

  .أن قيس ابن الصمة أغار على بين كعب هؤالء مع قومه: ومن حوادثهم التارخيية: تا الثوير واملنتضىمح: ومن جباهلم

  .بنو كعب ابن عجل بن خليم بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل: بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: كعب بن عجل
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  كعب بن عمرو

  بطن من متيم بن مر، من العدنانية،

   :وهم 

   :ومن بطوم.  حلف يف بين مازنوهم كعب بن عمرو بن متيم بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، بنو

   .بنو فهد

  من خزاعة : كعب بن عمرو

  كعب بن عمرو

  من غسان من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

 بن إمرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان، وهو بنو كعب بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء ابن حارثة الغطريف
   .السراج بن األزد بن الغوث

واخلرج، : من أوديتهم. بنو كعب بن العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد: بطن من العنرب، من متيم، من العدنانية، وهم: كعب بن العنرب
  .جزرة

  .بنو كعب بن عوف ابن أنعم بن مراد: ة، وهمبطن من مراد، من القحطاني: كعب بن عوف

  .بنو كعب بن عوف ابن عامر بن عوف بن كر بن عوف ابن عذرة بن زيد الالّت: بطن من عذرة، من القحطانية، وهم: كعب بن عوف

نضر بن كنانة بن بنو كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ال: بطن من غالب ابن فهر، من مضر، من العدنانية، وهم: كعب بن لؤي
  .خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر

  .بطن من حنظلة، من العدنانية: كعب بن مالك

فخذ من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن : كعب ذو النويرة
  .عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  عوبالك

  بطن كبري، من سليم ابن منصور، من العدنانية،

   :وهم 

   :منهم. وكانوا رؤساء البدو بتلك الديار، وكان هلم اعتزاز على الدولة. ت مساكنهم إفريقية، من بالد املغربكان. بنو كعب بن أمحد

   .أوالد أيب الليل أمراء العرب بإفريقية

  الكعود

   .لي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من الذوايدة، من احمللف، من الع
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  .فخذ من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: الكعود

كانت مساكنهم مع قومهم هلباء سويد باحلوف من الشرقية . بطن من احلميديني، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية: الكعوك
  .بالديار املصرية

  الكفارنة

   :غزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلون، أصلهم من غور الكفرين والرامة، ومنازهلمتتبع العشرية 

   .بالراسية يف غور األربعني

    

قرية اجلديدة اليت تبعد عن الكرك : منازهلم.  بيتا30ًيعدون . عشرية تتبع عشرية الذنبيات اليت تلتحق باملعايطة إحدى قبائل الكرك: الكفاوين
  . الشرق الشمايلمسرية ثالث ساعات إىل

فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني، والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل مسافة : كفا
  . ميالً يف الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية25

 اليت تقع منازهلا حول جرش، وأصلهم من قرية خرتيرة من فريق ينضم إىل اخلزاعلة، من حزب بين هليل، من قبيلة بين حسن: الكفريي
  .أعمال الكرك

  .الفراس، والعرب: وتنقسم إىل قسمني. عشرة من الغرير، من مشر طوقة: كفيفان

  كل بن أبي زيد

   .بطن من سفيان بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان ابن بكل، من مهدان، من القحطانية

  كالب

   . من سنجارة، من مشرعشرية من احلفيل،

بنو جواب، االضابطة، بنو غصني، بنو جمنون، بنو عامر، بنو : وينقسمون إىل األفخاذ اآلتية. أعراب يقطنون مبنطقة الفيوم مصر: كالب
  .ربيعة، بنو حامت، بنو قريظ، بنو شاكر، وبنو جعفر

 بنو كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن :بطن عظيم، من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: كالب بن ربيعة
كانت ديارهم محى ضرية، وهو محى كليب، ومحى الربذة يف جهات املدينة . هواز بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

ية صيت، وملكوا حلب ونواحيها، وكثرياً من مدن الشام، فكان هلم يف اجلزيرة الفرات. النبوية، وفدك، والعوايل، مث انتقلوا بعد ذلك إىل الشام
  .مث ضعفوا

  كالب بن مرة

  بطن من قريس، من العدنانية،

   :وهم 
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   .بنو كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر

  كالب بن معاوية

   .وازن، من العدنانيةفخذ من معاوية ابن بكر بن ه

وكفر .  بيتاً، وهم شركاء أهل فيق50وتعد حنو . ترتل يف قبلي فيق، على عذويت مسعود. عشرية صغرية ال تزال يف بيوت الشعر: الكالبات
  .حارب، وديوسة يف الغنم

  .عشرية من آل حممد، من قبيلة بين هاجر اليت يقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: كالبة

  .كانت تقيم بإفريقية الشمالية. فخذ من سفيان، من جوشم، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: البياك

  .وتقيم ف مديريت قنا وجرجا. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر: الكالحني

  .مبخالف السحول بن سوادةكانوا يقطنون . بنو شرحبيل بن محري: بطن يعرف بذي الكالع، من مخري، من القحطانية، وهم: الكالع

البدور، احلمادية، احمليسن، اخللفات، اخلمايسة، العدنانيات، : تنقسم إىل مثانية أفخاذ وهي. من أقدم عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الكاللدة
  .القوامسة، واهلزمات

  .فخذ من بين علي، من حرب بنجد: الكالهة

  كلب

   .ار املصريةبطن من العرب كان بنواحي منفلوط بالدي

  . خيمة50ويعد . يقيم يف جنويب حلب. فرع من احلديديني: كلب

  .كانت مساكنه باحلجاز. بطن من خثعم، من أمنار بن أراش، من القحطانية: كلب

  .فخذ من عبد اهللا بن غطفان من العدنانية: كلب

ني، احلضرة، والزهريات كلب بطن من اليحمد، من وفيه من األفخاذ العراف. بطن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: كلب
  .األزد، من القحطانية

بنو عمرو بن لؤي بن دهن بن معاوية ابن أسلم بن أمحس بن : كلب طن من جبيلة، من أمنار ابن أراش، من األزد، من القحطانية، وهم
  .الغوث بن أمنار

  كلب بن وبرة

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانوا يرتلون دومة اجلندل، وتبوك، وأطراف الشام، ونزل خلق عظيم على خليج القسطنطينية. ن وبرةبنو كلب اب

عراعر األجداد، يا الغور، وخالة وقد اختذوا يف اجلاهلية بدومة : ومن مياههم. قراقر: ومن أدويتهم. عقدة اجلوف، الشرية: ومن أمكنتهم
  . النصرانية، مث يف اإلسالمودخلوا يف دين. اجلندل صنماً يدعى وداً
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  الكلبة

   .بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، كان له عدد

  .قسم من عشرية البقوم اليت نقها جبل حضن، وأطرافه، حىت تربة، واخلرما: الكلبة

  .عشرية من حضر طويرق، من ثقيف: الكلبة

  .من أكرب عشائر بالد العلويني بسورية: الكلبية

  .بور، من علي، من حرببطن من اجل: الكلخة

  .ه يف عدن858حنصموا مع آل أمحد سنة . من بطون حضرموت: كلد

  .من عشائر حمافظة العلويني باجلمهورية السورية: الكلسية

    

  الكلش

   . خيمة20يعد . فرع من الوهاب إحدى عشائر حمافظة حلب

  الكلفان

   .نا احلاضربطن من الفدعان، من عبيد، من عرتة، أكرب قبائل العرب يف وقت

  .بطن من األوس من األزد من القحطانية: كلفة

  .بطن من بين حنظلة، منة متيم،من العدنانية: كلفة

  كليب

   .كان يقم بإفريقية. فخذ من حجيالت، من كرة، من أثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  .فرقة تعرف بأيب كليب، من احلديديني مبحافظة محاة: كليب

  .ن من اخلريشة، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردنبط: الكليب

  .فرقة من السردية إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز بسورية: الكليب

  .بطن من اليحمد، من األزد، من القحطانية: كليب

  . بن ربيعة بن خزاعةبنو كليب بن حبشية بن سلول بن كعب: بطن من خزاعة، من القحطانية، وهم: كليب بن حبشية

  كليب بن ربيعة

  بطن من تغلب ابن وائل، من العدنانية،

   :وهم 
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وبسبب قتل كليب هذا كانت حرب البسوس بني . بنو كليب وامسه وائل بن ربيعة بن زهري بن جثم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم
   .بكر وتغلب

  كليب بن كثير

  من أوديته. بطن

   .األشعر

  كليب بن يربوع

  ن قبائل يربوع بن حنظلة، من العدنانية،م

   :وهم 

  من قراهم. بنو كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم

  ومن منازلهم. أثيفية

  ومن مياههم. ذات غسل

  ومن بطونهم. السحامة، المسات

   .عوف، زيد، منقذ، صربة، ومعاوية

بطن من الصواوية، من املناعني، من احلجايا إحدى : وتقيم يف مديرية أسيوط الكليبات. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز: الكليبات
  .قبائل بادية شرقي األردن

  الكليزات

   .فخذ من البقارة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  الكاتير

   .واجلزيرة بينهمافرع من القوامسة، من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض، واألزرق، 

  .وقد قامت منهم يف زمن الفونج مشيخة كبرية. كركوح: ويسكنون يف شرقي النيل األزرق بني رتقة، والرصريص، ومركزهم

  الكماجة

   .بطن من اهلوامل، من االحسين، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة
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  كمال

 فرقة لكل منها 12وينقسم إىل . قضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةيقيم يف . بطن كبري يعرف ببو كمال
   :وهيأفخاذ، مث افناد عديدة، 

   .احلسون، الدميم، الشعيطات، االبو مريح، البو قاعان، ااودة، املشاهدة، االبو حردان، املرامسة، املراشدة، اجلفايفة، واالبو بدران

  كمر

   .بو كمر، من الزابية، من الغريربطن يعرف ب

  .فخذ من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: الكمزان

  الكمصة، انظر

   .القمصة

  الكمل

   .فخذ من النمور، من ثقف

قرى يسكنوا  هجرية، وكانت هلم عدة 900 إىل 800واشتهروا من سنة . يسكنوا مصر يف احلوف الشرقي. بطن من حشم: كميل
  .مقابل خدم حربية

  .فرع من علي األمحر، من أوالد علي، من عقار، من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية: الكميالت

  الكنابرة

   .فخذ من العبابدة، من الغرير

  .ب احلجفخذ من عوف، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها در: الكنادرة

  كناش

   . خيمة130ويعد . بطن يعرف بأيب كناش من احلديديني مبحافظة حلب

  .البو سالمة،وبيت خالوي: وينقسم إىل قسمني. بطن يعرف ببو كناص، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: كناص

  الكناغنة

   .قيم بكفر جايزفرقة من الغرايبة بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون ت

  الكنامة
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   .فرع من احملمد، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية

  .من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: كنانة

  .شوار، وبنو حيىيال: فيه أفخاذ أمهها. يقيم يف قرية حلي على البحر األمحر، ويف أطرافها. بطن من أهل حلي: كنانة

  .بطن من تغلب بن وائل، من العدنانية: كنانة

  .فخذ من بين يوسى، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: كنانة

    

بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالّت بن : بطن ضخم من عذرة، من كل، من قضاعة، من القحطانية، وهم: كنانة بن بكر
بنو عدي، بنو : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بن وبرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن احلاف احلايف ابن قضاعةرفيدة بن ثور بن كلب 

  .وكانوا يقطنون الدقهلية، واملرتاحية يف القرن التاسع اهلجري. زهري، بنو عليم، وبنو جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة

  كنانة بن خزيمة

  ،قبيلة عظيمة، من العدنانية

   :وهم 

ت ديارهم جبهات مكّة، وقدمت طائفة منهم الديار كان. بنو كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان
   :وتنقسم. م545املصرية سنة 

  إلى عدة بطون

  منها

، بنو ضمرة بن بكر بن عيد مناة بن كنانة، بنو قريش، عبد مناة بن كنانة، بنو مالك ابن كنانة، وبنو الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
   .فراس بن غنم ابن تغلبة بن مالك بن كنانة

  .بيض واملطهر وودان: من منازهلم: منازهلم

  .يلملم، تضارع والوصيف: ومن جباهلم

  .الضجن سعياً وآدام: ومن اوديتهم

األول فكان بينهم وبني عجز هوازن بسوق عكاظ، واليوم الثاين كان يوم الفجار األول والثاين والثالث، فأما : من أشهر أيامهم: تارخيهم
بسبب فتيان من غزية قريش وكنانة، رأوا امرأة وضيئة من بين عامر بن صعصعة بسوق عكاظ، فسألوها أن تسفر هلم، فأبت، فخل أحدهم 

ا دبرك، فصاحت يال عامر، فتهاجيوا، وجرت بني منعتينا رؤية وجهك وأريتن: فقالوا. ذيلها إىل ظهر درعها بشوكة، فلما قامت انكشفت
  .الفريقني دماء يسرية وأما اليوم الثالث، فكان بسبب دين كان ألحد بين نصر على أحد كنانة

  .وقعة عتود، ووقعة بينهم وخزاعة يف احلرمي، وهو موضع باليمامة: ووقعت بينهم، وبني خزاعة عدة وقعات حربية، منها

  كنانة طلحة
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   :ذكرهم القضاعي يف خطط مصر، وقال. نة، من جذميةمن كنابطن 

   .أن منهم أخالطاً يف بالد قريش يعين بالد األمشونيني من الديار املصرية

  .بنو كنانة بن مسلمة بن عامر بن عمرو بن علّة: بطن من بين مسلمة بن عامر، مذحج، وهم: كنانة بن مسلمة

نانية، وهم بنو كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن بطن من بكر بن وائل، من العد: كنانة بن يشكر
  .جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، من سكان قرية مسر، وال يعرف عن منشئها شيء: الكنانية

  .ةبطن من ثقيف، من هوازن، من العدناني: كنة

  كمدة

   .من قبائل حضرموت الرب

  كندة بن عفير

ومسي كندة ألنه كند أباه أي كفر . قبيلة عظيمة تنتسب إىل كندة، وامسه ثور بن عفري ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن كهالن
   :ومن بطوم العظيمة. نعمته

  بالدهم. معاوية بن كندة، السكون، والسكك

   .ما يلي حضرموت، وكان هلم ملك باليمن واحلجازكانت بالدهم جببال اليمن 

  .خبت: ومن مياههم. الكسر قشاش: ومن قراهم. وينتسب إليهم خمالف باليمن

  .وقد هزموا يف مقتل حجر بن احلارث بن عمرو الكندي. يوم التجري، كان على كندة: من أيامهم:تارخيهم

ه يف مثانني أو ستني راكباً فدخلوا عليه صلى 9 على رأسهم األشعث بن قيس عام وقدم وفد من كندة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا عليه وسلم وقد رجلوا مجعهم وتسلحوا ولبسوا جباب احلربات

، ه وملا سار خالد بن الوليد من العراق يريد الشام، فأتى صندوداء،وا قوم من كندة، إياد، والعجم، فقاتل أهلها11وارتددت كندة سنة 
  .فظفر م، وخلف ا سعد بن عمر بن حرام األنصاري

ه فجاءت 61ه يف الكوفة، وأصبحت من سكاا، وقد اشتركت حبوادث سنة 17 ه ونزلت كندة سنة 14واشتركوا يف يوم أرماث سنة 
 بأمر عمرو بن سعيد 65ة سنة وقامت كند. بثالثة عشر رأسا، ممن قتل مع احلسني بن علي، من أهل بيته وشيعته، إىل عبيد اهللا بن زياد

  .ألم أخواله، فاجتمعوا على عامر ابن مسعود، وكتبوا بذلك إىل ابن الزبري، فأقره، على إمارته على الكوفة

ه اشترط حصني على مروان أن نزل البلقاء، من كان 65وملا بايع حصني بن منري مروان بن احلكم، واستقر ملروان بن احلكم امللك سنة 
  .من كندة، وأن جيعلها هلم مأكلة، فأعطاه ذلكبالشام، 

    

بقيادة سعر بن أيب سعر احلنفي أحد قواد يزيد ابن أنس، من عمال املختار، جيوش عبيد اهللا بن زياد عامل مروان . ه66وحاربت كندة سنة 
  .ه بقيادة األسود بن جراد الكندي جيوش عبيد اهللا بن زياد66مث حاربت سنة . بن احلكم
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ه وكانت ال 122ه بقيادة عبد الرمحن بن حممد األشعث عامل احلجاج بن يوسف واشتركوا يف حوادث سنة 76وا يف حوادث سنة واشترك
  .تزوج بناا بأقل من مائة من اإلبل، ورمبا أمهرت الواحدة منهن ألفا منها، فصارت مهور كندة مثال يف الغالء

لسد وكانت سندته بين شكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور، مث إىل أهل بيت كانوا يعبدون صنماً حبضرموت يدعى اجل" عبادم
  .وانتشرت اليهودية فيهم. بنو عالَّق: منهم، يقال هلم

  الكندوش

   . خيمة50وتعد . إحدى الفرق التب تتألف منها املوايل إحدى عشائر حمافظة محاة

كانوا يرتلون اليمامة، وقدموا مصر يف خالفة املتوكل على اهللا سنة .  بن معد بن عدنانبطن يعرف بأوالد الكرت، من ربيعة بن نزار: الكرت
.  تقريباً، يف عدد كثري، وانتشروا يف النواحي ونزلت طائفة منهم بأعايل الصعيد، وسكنوا بيوت الشعر يف براريها اجلنوبية، وأوديتها240

وقت حىت أخربوها، فقامت ربيعة يف منعهم من ذلك، حىت كفوهم، مث تزوجوا وكانت البجة تشن الغارات على القرى الشرقية يف كل 
منهم، فكثرت أمواهلم، واتسعت أحواهلم، صارت هلم مرافق ببالد البجة، واختطوا قرية تعرف بالنمامس وحفروا ا آباراً، وكلهم يعرفون 

  .ه570 بن أيوب يف سابع صفر سنة بكرت الدولة، حىت كان أخرهم كرت الدولة، فقتله امللك العادل أبو بكر

  كنش

   :وقراهم.  بيتا150ًتعرف بأيب كنش، من احلديديني يف حمافظة محاة بسورية تعد عشرية 

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموتن. االندرين، بطوشية، قرع الغزال، البويدا، عقلة جهمان، طوحيينة

   .آل إبراهيم، البو عمري، واالبو شتيوي

  الكنعان

   .ويرتل بعضهم يف األرضني الفلسطينية. ال يعرف عن أصلها شيء. تبع الغزاوية بناحية الغور مبنطقة عجلونعشرية ت

  .فريق من الفقراء إحدى عشائر البالونة بالغور، ومنازهلم مباعني: الكنعان

  كني

   .بطن يعرف بآل كين، من الغفيلة، من سنجارة، من مشر الطائية

  . من اخلصيالت، من الصليب الصلبةبطن من املزايدة،: الكنيصات

  .فرقة من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الكنيعان

  .بطن من اجلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: الكهادة

  . القحطانيةبطن يعرف بام الكهف، من جرم طيء، من: الكهف

  كهالن
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   عشرية تقيم يف جنويب عسري

  كهالن بن سبأ

  شعب عظيم، من بين سبأ، من القحطانية،

   :وهم 

  بنو كهالن ابن سبأ يشجب بن يعرب بن قحطان وبطونهم كثيرة، المشهور منها سبعة

   .األزد، طيء، مذحج، مهدان، كندة، مراد، وأمنار

بن سبأ امللك أول أمرهم، مث انفرد بنو محري به، وبقيت بطون بين كهالن حتت مملكتهم باليمن، مث وقد تداولت بنو كهالن مع أخوام محري 
ملا تقلص ملك محري، بقيت الرياسة على العرب البادية لبين كهالن مث كان لكندة أحد بطوم ملك باليمن واحلجاز، مث خرجت األزد، وهم 

كان هلم ملك بالشام يف بين جفنة، وملك بيثرب يف األوس واخلزرج، وملك بالعراق يف بين من شعوب كهالن من اليمن، وافترقوا بالشام، و
  .فهم، مث خرجت خلم من شعوم أيضاً من اليمن، وكان هلم ملك باحلرية يف آل املنذر

  كهمس

   :ويقال هلم.  فيهم شدةكانأبو حي من ربيعة بن حنظلة بن مالك، من بين متيم، 

   .رف أوالدهربيعة اجلوع، وبه تع

  .فخذ من احلسن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: الكهموس

  الكواشية

   .فرقة من الفضل إحدى عشائر اجلوالن، من أقضية حمافظة دمشق

  .بطن من النواصرة،من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم،من عرتة: الكواطع

  الكوافحة

 سنة تقريباً، نزحوا إىل قرية بيت راس، ومنها إىل 20هاجروا أوالً إىل قرية كفريوبا، وبعد أن قطنوا فيها . من اخلزاعلة، من بين حسنبطن 
   .قرية كفر جايز، وأخرياً استقروا يف قرية البارحة ناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون

  الكواكبة

   :ون إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. م، من عرتةبطن من الروالة، من اجلالس، من مسل

   الوكالن، اخلمسي، العرضان، اخلتام، الوهيب، الكويكب، آل شكري، املدلوشة، املزاهية، والشريفات
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  .يتبعون الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء. إحدى عشائر الكرك. بطن من احليصة: الكواملة

  .ن املطارنة إحدى عشائر البلقاءبطن من الديارنة، م: الكواملة

  .من أشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما يف جهيت عبود وود مدين: الكواهلة

  .احلسنات، والشنابلة: ومن فروعهم الشهرية. ومنهم بادية يسكنون يف غريب الرهد مع احلمدة. وينتسبون إىل الزبري بن العوام

  ركو

   .كانت مساكنهم ببالد غزة بفلسطني. بطن من جرم طيء من القحطانية

  .بطن من بين أسد بن خزمية بن مدركة من العدنانية: كوز

  كوز بن كعب

  بطن من جبالة، من ضبئة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو كوز ابن كعب بن جبالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن عد بن ضبة

  الكوتش

   .ري، من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية السوريةفرقة من العصاف

  .فرع من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: الكومة

  .فرقة من املكلف، من املواجية، من األسبعة السعة: الكويران

  .فخذ من الدالحبة، من الصلتة، من مشر طوقة: الكويطع

  . الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتةفخذ من الكوامبة، من: الكويكب

  .آل عكيدي، آل مسيحة، واخلوالن: وفروعهم. بطن من احلريرة، من الصائح، من مشر الطائية: الكومية

  .فرع من قبيلة بلي اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتدد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة دار احلمرا: الكويني

  الكيار

 50 بعري، و600 شاة، و2500 بيت، ثلثاهم رحل، والثلث حضر، وميلكون 500يعدون حنو . أحد أقضية حمافظة حلب بابر المن عشائ

   :ويقيمون يف القرى اآلتية. فرسا

  . وعرمية مبنبج بابجقال الكبري، قورت، يران، كاوكلي، تلتورين بال

  .، احلمران، بو بلد، بو حديد، والعركشالعواد، القرامطة، بو عبد اهللا: وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية

وتعد الكيار من العشائر الرحالة الغنامة الصغرية ذات النجمة املتوسطة، فينجعون يف الشتاء أحناء عرتة، ويبلغون جبل البشري أو وسطه، 
  .ويرتلون يف الغيط أحناء العرمية بني الباب ومنبج، ويبلغون قضائي إعزاز وجبل األكراد
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فرقة من الفضل إحدى عشائر اجلوان، من : وهم على صالت حسنة مع البدو واحلضر، الكيار. جاري الباب، وإعزاز، وحلبوسوقهم الت
  .أقضية حمافظة دمشق

  الكياكلي

   .فرقة من العون جبنويب قضاء العرب

  كيتم

   .أبو بطن من العرب

  كيوان

  .ن أعمال لبنانأصلها من قضاء الشوف، م. تقيم جببل حوران بسورية. عشرية درزية
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  الالم باب

  الحق

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن يعرف بأوالد الحق، من بين يزيد بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية

  الطم بن عثمان

  بطن من مزينة، من العدنانية،

   :وهم 

   .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو الطم بن عثمان بن عمرو وهو مزينة ومزينة أمه بن أد ابن طاخبة بن 

  الالفي

   .بطن من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية

  الم

   .هلا تاريخ حافل، وخصوصا يف القرن التاسع عشر للميالد. من أهم قبائل العراق

  .42إىل 41-30، وبني درجيت الطول 20-15و19-30قسم متحضر من قبيلة غامد، اليت تقع ديارها بني درجيت العرض : الم

  .بطن كان يقطن بالديار املصرية: ألم

كانت مساكنهم املدينة النبوية، وما حوهلا، وجبل أجأ . بطن من جديلة، من طيء، من زيد بن كهالن، من القحطانية: الم بن عمرو
  .وسلمى

  ألى بن شمخ

   .بطن

  اللب بن الدعام

  مهدان، من القحطانية،بطن من دومان ابن بكيل، من 

   :وهم 

  من أوطانهم. بنو اللب بن الدعام
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   .محدة بالبون، وبيت مساك

  .اللوانسة، الرواشدة، اهلواوشة، واحلوامتة: تنقسم إىل األفخاذ اآلتية. من عشائر البلقاء: اللبادنة

  .احلارث بن كعب، تلبدو على بين منقر أي حتالفوامرة، وعامر، وعمرو، وأبري، وعوف، بنو عبيد بن : بطون من بين متيم، وهم: اللبد

  .قسم من قبيلة الصبح يف احلجاز: اللبدة

  لبنى

   .بطن من قشري

بنو لبىن بن زريق بن عوف بن ثعلبة بن سالمات بن ثعل بن عمرو بن : بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: لبين بن زرق
  .الغوث بن طيء

  .من العدنانية. سامة ابن لؤي، من قريشبطن من بين : لبىن بن سعد

  .بطن من بين سامة ابن لؤي، من قريش، من العدنانية: لبىن بن صبرية

    

  .بطن من عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار، من العدنانية: اللّبوء

  لبوان بن مالك

  بطن من املعافر،

   :وهم 

   .ارثبنو لبوان بن مالك بن احل

  اللبون

   :منازهلم. ة من صخور الغور بناحية الغور منطقة عجلونفرق

   .بالشونة، ومشروع قصري

  لبيد

   : خلق كثري، منهموهمبطن من سليم،من العدنانية كانت مساكنهم برقة، 

   .أوالد اإلسالم، واجلواشنة، وقطاب، وبطون أخرى متسعة

بنو لبيد بن سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن : قحطانية، وهمبطن من طيء، من كهالن، من ال: لبيد بن سنبس
  .طيء

  .كانت منازهلم احلوف من الشرقية بالديار املصرية. بطن من بين زيد بن حرام بن جذام: اللّبيديون

  لجيم بن صعب
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  بطن من ربيعة ابن نزار، من العدنانية،

   :وهم 

   .بن وائلبنو جلم بن صعب ن علي بن بكر 

  اللحالحة

   .فرع من انبيجان، من األسلم، من الصائح، من مر الطائية

  لحج بن وائل

  بطن من محري، من القحطانية،

   :وهم 

تنتسب . بنو حلج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين ابن اهلميسع بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
   .إليهم خمالف باليمن

  اللحجي

   .فخذ من الشعار يقيم يف الضالع

  اللحصة

بطن من بين شهر التهمة، من قبيلة بين شهر اليت منازهلا من امة بقرب القنفذة، إىل أعايل جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت 
   .وادي شهران

  لحم

   .تقيم يف القصيم. من قبائل جند

 السودان، على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، وأكثرهم بادية يسكنون يف شرقي النيل من أشهر قبائل العرب يف: اللحويون
  .األبيض بني الكوة واجلبليني، وميتدون يف داخل اجلزيرة إىل جبلي سقدي وموية

  .عشرية من هذيل املال تقيم يف اجلهة الشرقية من مكة: حليان

  .بطن من جرهم، من القحطانية: حليان

  حيان بن هذيلل

  بطن من هذيل، من العدنانية،

   :وهم 
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  من بالدهم. بنو لحيان ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

   .رمخة، اهلزوم، وألبان

  .وقد قامت هلم دولة يف مشال احلجاز قبل اإلسالم

ثابت جد عاصم بن عمر ابن اخلطاب ألمه، حىت إذا كانوا بالرجع، وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرة عيناً، وأمر عليهم عاصم بن 
ويقال باهلدأة، ومها متجاوران بني عسفان ومكة، ذكر حليان بن هذيل، فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل، فاقتصوا آثارهم، فأدركوهم، 

أما أنا فال أنزل يف ذمة كافر، اللهم أخرب عنا : الً، فقال عاصملكم العهد وامليثاق، أن نزلتم إلينا، أن ال نقتل منكم رج: وأحاطوا م، فقالوا
نبيك، فقاتلوهم، حىت قتلوا عاصماً يف سبعة نفر بالنيل، وبقي خبيب وزيد، ورجل آخر، فأعطوهم العهد وامليثاق، فلما أعطوهم العهد 

على غران، وهي منازل بين حليان، فوجدهم قد حذروا، وامليثاق، نزلوا إليهم، مث سار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت نزل 
لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة، أنا : ومتنعوا يف رؤوس اجلبال، فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخطأه من غرم ما أرد، قالوا

  .قد جئنا مكة، فخرج يف مائيت راكب من أصحابه، حىت نزل عسفان

  .وكانوا سدنة سواع

  .بطن: حلية

  .فرقة من الغفول، من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اللحية

  .من قبائل سينا: اللحبوات

  .قبيلة: خللخان

  لخم بن عدي

ن، من بطن عظيم، ينتسب إىل خلم، وامسه مالك بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهال
   .القحطانية

كانت مساكنهم متفرقة، وأكثرها بني الرملة، ومصر يف اجلفار، ومنها يف اجلوالن، ومنها يف حوران، والبثينة، ومدينة نوى ومن بالدهم 
  .رفح، وحدس بالشام، وقد نزل قوم منهم مبنطقة بيت املقدس، فدعيت بامسهم، وتسميها العامة اليوم بيت حلم: بفلسطني

  .آل املنذر ملوك العراق، وبنو عباد ملوك اشبيلية، ومنهم بطون كثرية بالديار املصريةومنهم 

ه هرقل إىل إنطاكية وحاربوا مع معاوية بن أيب 14وسارت طائفة منهم سنة . ه طائفة من خلم إىل الروم يف غزوة مؤتة8وقد انضمت سنة 
  .ه37سفيان، ضد علي بن أيب طالب سنة 

  .األقيصر، وحيلقون رؤوسهم: وحيجون إىل صنم يف مشارف الشام، يقال له. ريوكانوا يعبدون املشت

  اللزد

   .تقيم يف البحرية والغربية. من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  576  

    

  .تقيم يف جنويب غزة. من قبائل فلسطني الكبرية: اللزالّم

  .ة حورانفخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر أزرع من أقضية حمافظ: اللزوق

  اللصاصمة

   .عشرية من املطارفة، من بين محيدة بالكرك

  . منازل، وترتل يف اجلاشنة بقرية راكني5تعد . فرقة من العمر أقدم عشائر الكرك: اللصامية

  لطيف

   .بطون كثرية، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية

  العنيصم

   .ائح، من مشر الطائيةبطن من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الص

  .كان هلم بناعط القصر املكعب، يعرف بقصر ذي لعوة. طن يعرف بآل ذي لعوة، من بين جريان بن نوف بن مهدان، من القحطانية: لعوة

  لف بن جاشم

   .كانت منازهلم مع قومهم جاشم بيثرب. بطن من جاشم، من العمالقة

  اللقامنة

   .ف، من االثبج، من هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن ينتسب إىل لقمان بن خليفة بن لطي

اللقوق غريب العاقورة كنورين، ويقضون : ويقيمون يف أعايل كسروان يف حمل يقال له.  بيتا50ًقيل أم من اللهيب، يعدون حنو : اللقوق
  .لغنم، وميلكون بضعة آالف من املغزالصيف يف خيام من الشعر، وينتقلون يف الشتاء إىل قضاء الكورة، وهم شركاء اللبنانيني يف ا

  لقيط بن الحارث

  بطن من شنوءة، من القحطانية،

   :وهم 

بنو لقيط بن احلارث بن مالك بن فهم ابن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن مالك بن نصر، 
   .ونصر هو شنوءة

  اللكاكدة
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   .قحطانيةبطن يلتحق بزوبع، من مشر ال

  .بطن من جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، من العدنانية: لكيز

  .بطن: اللَّكيعة

  .بطن من النمور، من ثقيف: اللمظة

  اللمعان

   .بطن من العياش، من املخالف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  اللهابة

   . رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلجبطن من عوف، من بين مسروح املقيمني يف ثغر

هم عرتة : وقال ابن عبد ربه. هم بنو قيس بن ثعلبة، وحلفاءهم عرتة، وشيع الالّت، وحلفاؤهم عجل: اختلف فيهم، فقال الطربي: اللهازم
هم عجل : وقال ابن منظور. بن بكر بن وائلوقيس ابنا ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي : بن أسد بن ربيعة، وعجل بن جليم، وتيم اهللا

بطن من : وقال القلقشندي. لقب بين تيم اهللا بن ثعلبة: وقال الفريوزابادي. وتيم الالت، وقيس بن ثعلبة، وعرتة، وتيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة
عثمان بن عفان، وهو للهازم على بين مالك يوم الوقيظ كان يف فتنة : من أيامهم. ذكرهم اجلوهري، ومل يصل نسبهم. ربيعة، من العدنانية

  .بن حنظلة

  .بطن من اجلبور، من بين علي، من حرب: اللهامق

  لهب بن أحجن

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .كانوا يعرفون بالقيافة والزجر. بنو هلب بن أحجن بن كعب بن احلارث بن كعب ابن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  اللهباء

   .تقيم بني رابغ واملدينة. من عشائر احلجاز

  .قبيلة من العرب: هلبان

  .بطن من بين نصر بن األزد، من القحطانية: اللَّهبة

الزعتمان، املشهد، العمرات، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن أصله من اجلبور، التحق بأنبيجان، من األسلم، من مشر الطائية: اللهيب
  .ب، والدوايخالدويزات، الشواذ

  اللهيب
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   :يقال خيمة، و275يعدون . من قبائل حمافظة حلب

أما يف الشتاء فالرحالة منهم ينجعون . يقطنون جبل مسعان، يف قراهم شرقي مطخ قنسرين.  أقرباء للهيب اجلوالنوهمأن أصلهم من العراق، 
   :وينقسمون إىل األفخاذ اآلتية. أحناء سرية، وكدمي، وعني الكوم، وقلما يتجاوزون طريق السخنة والدير

   .الزيادة، بو حسان، الفرج، الزامل، العوابد، الرشيدات، والغامن

  . بيت200ويعدون حنو . جدراية، وصراريف، والبدرية: يقيمون يف ناحية أرحيا بقضاء ادلب يف قرى. قسم من اللهيب: اللهيب

  .يقيم يف مشايل لبنان. فخذ من اللهيب: اللهيب

من رعايا فلسطني، : ومنازهلم يف احلولة، وهم.  بيتا150أصلها من العراق، وهم أقرباء هليب حمافظة حلب يعدون : شرية يقالع: اللهيب
ومنازهلم بالصيف يف مشايل صفد، وشرقيها، ويف مستعمرة اجلاعونة، . وأن أفراداً منهم قد التحقوا منذ زمن بعيد بعشائر اجلوالن كالعجارمة

  .، وبالقرب من جسر بنات يعقوبويف ضفاف احلولة

والثانية احلمدون : ومن هؤالء اللهيب يف جنويب لبنان فندتان أخريان، االرامش ترتل يف جنويب قضاء صور. العطية، والرصافنة: وهم فرقتان
  .يف جنويب جبل عامل

    

  لهيمص

   : إىل األفخاذ اآلتيةوينقسم. املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانيةعشرية بطن من الشريفات، من 

   .العذية، احلمران، آل غرادش، اخلليفات، العجاج، املعيجل، املغاليث، املشعان، احلنيان

  .بطن من الفليح، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: اللوابدة

  .تبنو هاينء، بنو سليمان، بنو منكني: من أعراب الفيوم مبصر وفروعهم: اللواتيون

  اللواحق

   .فخذ من الزميل، من سنجارة من مشر الطائية

  .كانت منازهلم مع قومهم صبيح بربقة. بطن من صبيح، من العدنانية: اللواحق

  اللواحمة

 سنة تقريباً، وبعد أن تنقل يف قرى عديدة 214عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون، هاجر جدها من اخلليل إىل منطقة عجلون، قبل 
   . أخرياً يف قرية هود، وال يزال أعقابه فيهااستقر

  .ال يعرف عنهم شيء. من عشائر الشوبك: اللوامة

  .عشرية بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون ال يعرف عن أصلها شيء: اللوانبة

فواضلة، واشتركوا معهم يف مجيع عشرية من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء، هاجر جدهم يونس بن أيب ربيحة من احلجاز مع ال: اللوانسة
  اللوانسة، اإلبراهيم، املشاعلة، الذيبات، املغامس، امللحان، األخطبة :ومنازهلم باملثلوثة وديبان، وهم فرق عديدة أمهها. حروم وغزوام
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  لوذان

   .بطن من عمرو بن مازن، من غسان الشام

كانت منازل بعضهم بالصعيد، وبعضهم بضواحي القاهرة يف قليوب، . عدنانيةبطن من فزارة بن ذبيان، من قيس بن عيالن، من ال: لوذان
  .وما حوهلا

  لوذان بن خطمة

  فخذ من األوس، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو لوذان ابن خطمة، وامسه عبد اهللا بن جشم بن مالك ابن األوس

  لوذان بن عبدود

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .ود بن احلارث بن مالك بن زيد بن جشم بن حاشدبنو لوذان بن عبد 

   .منازهلا اجلبهة بلواء السلط. من عشائر شرقي األردن:اللوازيون

  لؤي بن غالب

  بطن من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر

  اللويسات

وقد قطنوا الغاب يف القرن احلادي عشر، . ينتسبون إىل أويس القراين. سهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلبمن عشائر 
   . بيتا32ًوقريتهم احلوجية، ويعدون 

  .ويقيم يف قلمون أحد أقضية حمافظة دمشق. فخذ ينتسب إىل احلروك: اللويسات

  . خيمة180تعد . الن، من أقضية حمافظة دمشقعشرية حمالفة للفضل إحدى قبائل اجلو: اللويسية

  الليات

   .تقطن يف قرية دير الليات. عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون
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  اللياثنة

   : أربع فرقوهمبطن يقطن وادي موسى، 

   .بنو عطا، الشرور، العبيديون، والعاليا

  الليث

   .تقيم يف وادي رقية. من قبائل حضرموت

  ليث بن بكر

  نة ابن خزمية، من العدنانية،بطن من كنا

   :وهم 

يتفرع عنهم بنو امللوح بن يعمر، . بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان
   .كانوا يقيمون حول مكة، ويسكنون ينبع، ويقيمون بساقية قلتة من بالد صعيد مصر. وهو الشداخ

   سودليث بن

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

  منهم. بنو ليث بن سود ابن أسلم بن الحاف الحافي بن قضاعة

   .بنو سعد هذمي

  ليل

   :ون إىل األفخاذ اآلتيةقسموين.  بيتا250ًيعدون . بطن يعرف بأيب ليل، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

   .ريقات، األبو هالل، واألبو عيسىالعلي، األبو خلف، الظ

بطن يعرف بأيب ليل، ينتسبون إىل عقيدات الفرات، ويف قول أم من لواحقهم، وأم يف األصل من مشر عبدة، ومن أرومة عقاب بن : ليل
  . بيت300ويعدون . عجل

  .ملطخ كالعثمانية، وتل علوش، ورأس العنيوقد جاءوا إىل أحناء املطخ، واستقروا يف قراهم اليت هي من أمالك الدولة يف غريب ا

  .وال يزال بعضهم رحالة يتجمعون يف اخلريف يف ناحية احلمراء، وينضمون يف جنعتهم إىل املوايل يف جبل البلعاس، ويعدون من لواحقهم

  .تقيم يف قضاء جبل مسعان جنويب حلب. فرقة تعرف بأيب ليل، من عقيدات محاة: ليل

  الليل
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   .كانوا بإفريقية. د أيب الليل، من سليم بن منصور، من العدنانيةبطن يعرف بأوال

  الليمون

   .ومنازهلم بقرية فقوع. فرقة من البصراوية بالكرك
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  الميم باب

    

  ماء السماء

جشم بن هم ملوك العراق، وماء السماء لقب أم املنذر بن إمرئ القيس ابن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر اللخمي، وهي ابنة عوف بن 
   .النمر بن قاسط

  الماجد

   .بطن من احلصنة، من قبيلة الربيج املعدودة من اخلرصة، من مشر الطائية

الغواري، احلريج، الغنمي، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  بيتا170ًمن عشائر الصلبة الصليب تقيم يف أحناء الكويت، والعراق : ماجد
  .الضبيب، الكبان، والرويعي

  .اخلرصة، وكحيل: فيه فرعان. بطن كبري من الفدعان، من أوالد عبيد، من بشر، من عرتة: ماجد

  مادن

   .بطن من آل رعني ينسب إليه خمالف مادن

  المادي

   .فرع من مشر احلدود، أو مشر دهام اهلادي

  مارعة

  بطن

   : لهيقال

  المارندية.الموارع

   . خان الشعرتقيم يف. عشرية صغرية مبنبج أحد أقضية حمافظة حلب

  مازن
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   .بطن من احلارث بن قطيعة ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية

  .فخذ من آل حريث، من طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املازن

  .عدنانيةبطن من صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن نصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من ال: مازن

  .فخذ من مرة بن مالك بن األوس، من القحطانية: مازن

  مازن بن األزد

   :من األزد، من القحطانية، منهم بنو جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر، ملوك الشام الذين يقال هلمبطن 

   .ملوك غسان

  مازن بن شيبان

. يبان بن ذهل بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلبطن من شيبان، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم بنو مازن بن ش

   .كانوا يقطنون عمان

  مازن بن الغضوبة

   :منهبطن 

   .سلمة بن عمرو املازين، وغريه

  مازن بن فزارة

.  معد ابن عدنان بنو مازن بن فزارة بن ذبيان بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بنوهمبطن من العدنانية، 

   :ومنهم

   .مجاعة كانوا بالديار املصرية يقطنون الصعيد وضواحي القاهرة يف قليوب وما حوهلا

  مازن بن كعب

  بطن من األزد، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو مازن بن كعب بن عمرو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء

  مازن بن مالك

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :همو 



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  584  

   :من مياههم.  فيهم كثرةكانبنو مازن بن مالك ابن عمرو بن متيم بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

  ومن أفخاذهم. األعدان، ولغاط

   .حرقوص، زبينة، خزاعي، رزام، أثاثة، رأالن، أمنار، وبنو القليب

  مازن بن منصور

  انية،بطن من قيس ابن عيالن، من العدن

   :وهم 

  ومنهم. بنو مازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان

   .العتبيون الذين سادوا خبرسان

  مازن بن النجار

  بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مازن ابن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج

  ماسخة

   .ين نصر بن األزد، من القحطانية، وهم بنو ماسخة ابن عبد اهللا بن مالك بن النصر بن األزدبطن من ب

   .فرع من الشعالن، من الروالة، من عرتة بسورية. املاشور

  ماضي

   .تقيم يف وادي عمد. من قبائل حضرموت

كان موطنهم بسفح جبل أوراس املطل .  من هالل بن عامربطن من بين عبد اهللا بن علي من بين قرة، من العمور امللحقني باالثبج: ماضي
  .على بكسرة قاعدة الزاب

  .بطن من املهايرة، من عشرية املغرة امللحقة بعيدة، من مشر القحطانية: ماضي

  ماضي بن زرق

  بطن من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية،

   :وهم 
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   . عبد اهللا بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبةبنو ماضي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوى بن

  ماعز

   .بطن

  ماعص

   .بطني من العرب

  ماعض

   .قوم درجوا يف الدهر األول

  المالج

   بطن من الصليب الصلبة

  مالك

شرق، وزهران يف اجلنوب، واجلحادلة يف عشرية تقع ديارها قرب وادي مور، إىل شرقي الليث، بني بين سعد يف الشمال، والشالوة يف ال
   .الغرب

تقيم يف مشايل أا حىت ميلني منها، وحييط ا من الشمال بألمحر، ومن الشرق شهران، ومن اجلنوب بنو مفيد، ومن . من قبائل عسري: مالك
  .وبنو منبهالغرب علكم وربيعة، ورفيدة، وأقسامها آل احل بنو رظام، بنو ربيعة، احلبشى، وآل ميعان، 

  .كان يقطن يف عمان: بطن من األزد: مالك

  .بطن من تغلب: مالك

    

بطن من جعفر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيالن، من : مالك
  .العدنانية

وفيه عدة أفخاذ وهي . ى الساحل من جنويب دير بلي، حىت جنويب ينبعبطن من جهينة إحدى قبائل احلجاز اليت متتد منازهلا عل: مالك
فخذ من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن : مالك.القوفة، عروة، الزوايدة، العوامرة، رفاعة، بنو كلب، بنو إبراهيم، والعياشة

  .ة بن قيس بن عيالن من العدنانيةعامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصف

  .من عشائر زهران بن كعب، من القحطانية: مالك

  .كانت مساكنه بالدقهلية، واملرتاحية من الديار املصرية. بطن من زهري، من جذام، من القحطانية: مالك

  .بطن من بين زيد، من عبد اهللا، من دارم بن مالك، من متيم، من العدنانية: مالك
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  .ن عمرو بن مازن، من غسان الشام، من القحطانيةبطن م: مالك

  .بطن من عرت كان يقطن حتنية: مالك

  .بطن يعرف بآل أيب مالك، من غزية، من العدنانية: مالك

  .كان هلم اجلبل من خمالف مأرب. بطن من مراد، من القحطانية: مالك

ية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن بطن من معاوية بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاو: مالك
  .عيالن، من العدنانية

  مالك بن أبان

  بطن من طيء، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن أبان ابن عمرو بن ربيعة بن جرول بن عمرو ابن الغوث

  مالك بن األحزم

  بطن من كعب ابن عوف،

   :وهم 

  من مياههم.  بن عوف بن عبدبنو مالك بن األحزم ابن كعب

   .الغطاءة

  مالك بن أدد

  انظر

   مذحج

  مالك بن أعصر

   .اشتعلت احلرب بينه وبني زيد اخليل. بطن

  مالك بن أفصى

  بطن من خزاعة، من بين مزيقياء، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن أفصى بن حارثة بن مزيقياء
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  مالك بن امرئ القيس

   العدنانية،بطن من متيم بن مر، من

   :وهم 

بنو مالك بن امرئ القيس بن زيد مناة ابن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
  عدنان من مياههم

   .أسيلة بالقرب من اليمامة

  مالك بن تيم اهللا

  :بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية

   :وهم 

   .ة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائلبنو مالك بن تيم اهللا بن ثعلبة بن عكاب

  مالك بن ثعلبة

   .بل أنتم بنو الرشدة إحالس اخليل  :حنن بنو الزينة قال  :من أنتم؟ فقالوا  :وفدوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. بطن

  مالك بن جشم

  بطن من حاشد إحدى قبائل اليمن،

   :وهم 

   .بنو مالك ابن جشم بن حاشد

  مالك بن جندب

  بطن من العنرب

   :وهم 

   .بنو مالك بن جندب بن العنرب ابن عمرو بن متيم بن مر بن أد، من العدنانية

  مالك بن الحارث

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد
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بنو مالك بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد :  من القحطانية، وهمبطن من مرة ابن أدد، من كهالن،: مالك بن احلارث
  .بن كهالن بن سبأ

  مالك بن حنظلة

   :من أيامهم. من متيم بن مر بن أدبطن 

 يوم ذي بيض، فقد أغار احلوافزان على بين يربوع فسىب نسوة منهم، فأصرختهم بنو مالك ابن حنظلة، واستنقذوا النسوة، وأسروا

   .احلوافزان

  مالك بن ذؤال

   :منهم. من شبوة، من القحطانيةبطن 

   .وكانوا يقطنون باليمن. بنو الصريد

  مالك بن ربيعة

   :من جباله. من أيب بكر ابن كالب، من العدنانيةبطن 

   .املردمة

  مالك بن زغبة

   :منهم. من هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن 

الفاً لبين يادين قبل الدولة، وكان هلم اختصاص ببين عبد الواد، وكانت هلم حىت القرن الثامن اهلجري سويد بن عامر بن مالك، وكانوا أح
   إتاوات على بلد سراة، والبطحاء، وهوارة

  مالك بن زهران

  بطن، منه

   .بنو مفرج

  مالك بن زيد

  بكن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن زيد بن جشم بن حاشد

  .بنو مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: زيدمالك بن 
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  مالك بن زيد مناة

   :من متيم، من العدنانية، من ديارهبطن 

   .بثرة

ة بن مالك بن غضب بن بنو مالك بن زيد مناة بن حبيب بن حارث: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: مالك بن زيد مناة
  .جشم بن اخلزرج

    

  مالك بن سعد

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

  من قراهم. بنو مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن أد بن طابخة بن نزار بن معد بن عدنان

  ومن جبالهم. حمض

  ومن أوديتهم. متالع

   .ملج، ونطاع

  مالك بن سلمة

   :من منازلهمن قشري، من العدنانية بطن 

   .واسط

  .بنو مالك بن سلمة ابن مازن بن ربيعة بن منبه، وهو زبيد األكرب: بطن من زبيد، من القحطانية، وهم: مالك بن سلمة

  مالك بن شهاب

   .بطن من دومان ابن بكيل بن جشم بن خريان، من مهدان، من القحطانية

  مالك بن شهر

  من قراه. بطن

   . عبلحلباً قبلة احلجر، ويقطن وادي

  مالك بن شيبان
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  بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو مالك ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  مالك بن صعب

  بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو مالك ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  مالك بن عذر

  ان، من القحطانية،بطن من مهد

   :وهم 

   .كانوا يقطنون بالعراق والشام. بنو مالك بن عذر ابن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد

  مالك بن عقيل

كانوا يف أرض تيماء من جند، مث صاروا يف القرن الثامن اهلجري جبهات البصرة يف اآلجام، اليت بينها وبني الكوفة املعروفة بالبطائح، . بطن
   .ألمارة منهم يف بين معروفوا

  مالك بن عمرو

  بطن من متيم بن مر، من العدنانية،

   :وهم 

  .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبنو مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس 

   :من أفخاذهم

   .مازن، احلرماز، غيالن، وغسان

املال، النقعاء، وكالمها من ضواحي : من قراهم. عمرو بن مثامة بن عمرو ابن جندببنو مالك بن : بطن من مثامة، وهم: مالك بن عمرو
  .الرمل، متصلة هي واجللد إىل طرف أجأ

بنو مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان ابن عبد اهللا بن مالك : بطن من شنؤة من القحطانية وهم: مالك بن عمرو
  .كانوا بعمان. بن نصر

   بن عنسمالك
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   .بطن من النخع من مذحج، من القحطانية

  مالك بن غيالن

  بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .وهم من أقنص العرب. بنو مالك بن غيالن بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  مالك بن فهم

   .سلم بن عيالن بن زيد بن عريب بن جشم ابن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من حجور بن أ

  مالك بن كعب

  بطن من أسد، من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك ابن كعب بن أسد بن وبرة

  .بنو مالك بن كعب بن عمرو مزيقياء: بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: مالك بن كعب

  نانةمالك بن ك

  بطن من كنانة، من العدنانية،

   :وهم 

  .بنو مالك بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

   .سعد  :ومن أصنامهم. بنو فراس  : من عقبهم

  مالك بن مازن

  بطن من متيم، من العدنانية،

   :وهم 

  اههمومن مي. بنو مالك بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم

   .الوقىب، كان هلم به حصن، وكانت هلم به وقائع مشهورة

  مالك بن محارب
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   .بطن من سليم بن منصور، من العدنانية

  مالك بن معشر

  بطن من مهدان من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن معشر ابن مرثد بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم بن حربان

  مالك بن النجار

   .بطن بين النجار، من اخلزرج، من القحطانية

  مالك بن النخع

  بطن من مذحج من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن النخع ابن عمرو بن علّة بن جلدين مذحج

  مالك بن نصر

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو مالك بن نصر ابن األزد

  .بن مالك ابن نصر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية: دنانية، وهمبطن من أسد بن خزمية، من الع: مالك بن نصر

  مالك بن نمارة

  بطن من خلم، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو مالك بن منارة بن خلم ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن مالك بن منارة

  مانع

   :فيه األفخاذ. العربية يف وقتنا احلاضرالروالة، من مسلم، من عرتة أكرب القبائل بطن 

آل قعقع آل دويرز، آل عطية، آل كوينل، الشراطني، آل رشيد، آل رشيدان، آل حويرث، ويتألف املداغم اليت منها العطالن، العبيدان، آل 
   :ب وفروعهوهيمسري، آل ربيع اجلواهلة، آل سلمان، آل شجري، آل غنيم، وآل رشود، آل 
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   .دان، آل وادي، اجلرفة وفروعه آل جميبل، آل محصي، آل عرفان، آل خطامآل حمسن آل جلي

    

  .من األفخاذ اليت تتألف منها عشرية السكن يف جنويب جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلب، ويعرف ببو مانع: مانع

  .فرع من القعاقعة آل قعقع من الروالة من اجلالس، من مسلم من عرتة: املانع

  .تعرف ببو مانع، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة : مانع

  .تقيم يف خربة عقلة، ورجم وأحناء الفرات. فرقة تعرف ببو مانع، من الولدة: مانع

  .بنو مانع بن صهالن بن زيد بن ثور بن مالك: بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: مانع بن صهالن

  يةالماهر

   .ومركزهم الدور. من أشهر قبائل العرب يف دار فور بالسودان

  ماوية

   .بطن من جلى، من أمحس، من ضبيعة بن أسد بن ربيعة ابن نزار، من العدنانية

  المبادل

   .فخذ من اهلياب، من السرحان

  مبارك

   .ب من امةقسم من قبيلة مشران اليت تقع مساكنها على طريق الطائف، وأا، منحدرة إىل الغر

  .بطن من املزايدة، من اخلصيالت، من الصليب الصلبة: املبارك

  .كانت رياسة أوالد عطية بن دريد، من األثج، من هالل ابن عامر، يف بين مبارك هؤالء. بطن يعرف بأوالد بين مبارك: مبارك بن حباس

  المباركيون

   .ردنبطن من اخلميسات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األ

  مبذول بن عامر

بنو مبذول بن عامر بن ربيعة بن ثعلبة ابن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن . بطن من عامر بن ربيعة، من العدنانية، وهم
   .نزار بن معد بن عدنان

  ار، بنو مبذول بن مالك بن النج: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: مبذول بن مالك

  مبرق
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   .كان يقيم باحلرية. بطن من بين أوس بن عمرو

  مبشر

   .فخذ من أكلب بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان

  مبهل

   .بطن من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  المبيت

   . ويقضي الصيف يف منطقة مصياف مبحافظة العلويني بسوريةمنها عشر خيمات بدوية.  خيمة25يعد . فرع من بين خالد

  المبيضيون

   .وتقطن قصبة الكرك، وقرية الثنية. 45يبلغ عدد بيوا . فرقة من الضمور إحدى عشائر الكرك

  المتادقة

   .بطن من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  المتاريك

   .ن الدهامشة من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من احمللف، من العلي، م

  المتاعبة

قسم رئيسي من قبيلة الشالوة اليت متتد ديارها من شرقي الطائف، من جبال احلجاز، إىل حدود ديار البقوم، ومن اجلنوب، إىل حدود زهران 
   .وغامد، ومن الشمال إىل ديار ثقيف

  المتاورة

   . السورية، منشأها قرية متوار، وهي من املواطن األوىل لألمري حسن املكزونمن عشائر حمافظة العلويني باجلمهورية

  متع

   بطن

  .فرع من بين األوس، من بلحارث: املتعان
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  المتوصين

  . ومنبج مبحافظة حلب بابفرع من بو سلوم، من بنا إحدى عشائر منطقيت ال

  متيتة

   .بطن من آل جنم، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية

  متيم بن عوف

  بطن من محري، من القحطانية،

   :وهم 

بنو متيم بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد اجلمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن 
   .قطن بن عريب ابن زهري بن الغوث بن أبني بن اهلميسع ابن محري

  .ئل منطقة حلبفرع من القراشيم، إحدى قبا: املتني

  .فرع من اجلدعة، من كحيل، من اخلرصة، من الفدعان: املتينة

  المثل بن معاوية

   بطن

  .فخذ من الساري، من فريد، من الولد، من الفدعان: املثلوثة

  .فخذ من الشبيش، من الصديد: املثلوثة

  المثملة

   .بطن من زيد بن كهالن، من القحطانية

  مثول

   .ايل يف العهد التركي األخريعشرية كانت تابعة لقضاء حم

  المجابلة

  من الصلتة، من مشر طوقة،

   :وهم 

  ويتفرعون إلى. في األصل من األسلم
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   .احلميات، البنوة، اهلذيل، الدسوم، والكتافة

  المجاجير

   .ويتعاطى الزراعة.  بدوية15 خيمة، منها 25يعد . فرع من بين خالد إحدى قبائل اجلمهورية السورية

  عةالمجاد

   :وقراهم. وقد أتوا إىل الغاب يف القرن التاسع عشر امليالدي.  عائلة29ويعدون . من عشائر الغاب مبحافظة حلب

   .قرقول، وزيارة

  .فخذ من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: اادعة

  .م املراوعة من اليمنبنو الراقب بن أسامة بن احلارث كانت مساكنه: بطن من عك بن عدثان، وهم: اادلة

    

  المجادمة

   :ويقطنون القرى اآلتية. واعزاز وجرابلس من أقضية حمافظة حلبباب يقيمون يف ال. ة من عشرية بين سعيدفرق

البويهج، أم عدسة عجمي، أوال شليب، أم خرزة، بش جرن، جب خفي، رسم سرحان، زرزور، سكرية الكبرية، سكرية الصغرية، عجمي، 
   . كورهيوك، ويصل رعام إىل جبل البشريقرب املعزى،

  المجاذيب

   . خيمة20وتعد . منازهلا بني بيت حلم، وسعسع. من عشائر فلسطني الشمالية

  .بطن من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري: ااذيب

  المجارحة

   .شاطئ وفوق احلمادومنازهلم حول وادي ال. تقيم ببالد خزان الوسطى. قبيلة كبرية

  المجارمي

   .بطن من النواصرة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  المجاريش

   .فرع من السراونة، من هذيل اليمن

  مجاسر
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  بطن من طيءِّ،

   :وهم 

   .بنو جماسر بن الصامت بن غنم بن مالك ابن سعد

  .يقيمون يف فيايف حلب. الفدعان، من عبيد، من عرتةفخذ من اخلرصة، من : ااسرة

  مجاشع بن دارم

  بطن من حنظلة، من العدنانية،

   :وهم 

  من مياههم. بنو مجاشع بن دارم ابن حنظلة بن زيد مناة بن تميم

  ومن أيامهم. هيماء، وقيط

بن وائل، ويوم ضواد كان بني جماشع، ويربوع يف يوم اهليماء كان لبين تيم الالت على بين جماشع، ويوم قراقر كان اشع على بكر 
   .اإلسالم

  .عشرية من الرشيد، من السرحان: ااشعة

  مجاعة بن مالك

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو جماعة بن مالك ابن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  المجالي

   :اومهم إىل بطنني كبريين، تنقس. أكرب عشائر الكرك وأقواها

   :يقال هلاعشرية اليوسف، والسليمان، ويتبع اايل 

   .املواجدة

  .أوالد حممد، أوالد سامل، أوالد مزعل، أوالد، خليل، أوالد أمحد، القوامسة، اجلبور، والسحاقات: أما جمايل اليوسف فيتألف من الفرق اآلتية

  .املصطفى، الداود، وقوم اجلد: ويتألف جمايل السليمان من الفرق اآلتية

  المجاليب

   .فخذ من العلي، من احلسون، االيب من كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور باجلمهورية السورية
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  المجامعية

   .عشرية تتبع عيال جربان، من الطراونة إحدى عشائر الكرك، وأصلهم من عشرية الرقوع يف الشوبك

  .قطنون حول مكةي. فرع من هذيل: اانني

  .فخذ من دار حامد إحدى قبائل بادية كردوفان بالسوان املصري: اانني

  مجاهد

   .تقيم يف شرقي صنعاء. من قبائل اليمن

  .بنو سليمة بن جماهر: منهم. فخذ من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل ابن عامر: جماهر

  .ة، من األسبعة السبعةفصيلة من القطمارة، من املواجي: اامهة

  المجاودة

   .ومنها فخذان. وتقطن يف قرية البقعة يف الشامية.  بيتا140ًتعد . عشرية من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .بطن من السالطني، من الدهامشة، من العمارات من بشر، من عرتة: ااور

  المجاورة

   .ن قرى حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبيةبطن يقطن يف بيت عياض، م

  المجايشة

   .فرع من ذوي حسن الذين متتد ديارهم من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليث

  .فرع من آل موسى من بلحارث: اايشة

  المجايلة

   .فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق

  المجبرين

   .بن قصي كانوا أكثر العرب وفادة على امللوكبطن من عبد مناف 

  المجبل

   .بطن من اجلناعرة، ويلتحق بزوبع، من مشر الطائية
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  مجتل بن ذي الجراب

   .بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية

  مجد

   .هم كالب، وكعب، وعامر، وكليب بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة وقد نسبوا إىل أمهم جمد

  سلمةالمجر بن 

   .بطن من كندة، من القحطانية

  .بطن من زيد بن كهالن، وار هو سلمة: ار بن أيب كرب

  .فرع من بين يوسف، من ثقيف اليمن، من ثقيف: اردي

  .الطوبلة، اليعيش، والسيد: فيه األفخاذ اآلتية. بطن من التومان، من مشر: ارى

وسا: جمرين من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق، حىت الوشم والقصيمعشرية تعرف بذوي جمري، من الر.  

  المجالد

   .بطن من الزبنة، من العلي من الَّدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة، وهم رؤساء الزبنة

  مجلد بن عليان

   .يمنكان بال. بطن من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية

    

  مجلى

   .بطن من الفدعان، من عبيد، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر

  المجمع

  بطن من جعفي، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو امع بن مالك بن كعب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن جعفي، وهو سلمة بن زيد

  المجمل

   . أا حىت ميلني منهاقسم من قبيلة بين مالك عسري اليت تقيم يف مشايل
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  المجنون

  بطن من بين كالب من العدنانية،

   :وهم 

بنو ربيعة بن عبد اهللا بن أيب بكر عبيد بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن 
   .قيس بن عيالن

  المجهل

   . من عرتةفخذ من األمسكة، من األعبدة، من األسبعة السبعة،

  .بطن من اجلزعة، من آل حممد رؤساء مشر اجلربة: جمول

  .فخذ من اجلالل، من الصكور الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: اول

  .فخذ من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: جمول

  المجيبل

   . مسلم، من عرتة، أكرب القبائل العربية يف وقتنا احلاضربطن من ولد علي، من

  .بطن من اجلالل، من الصكور الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: ايتل

  مجيد

   .كان له النباح بالعارض. بطن من قريش

  .كان بالشقاق واملندب. من القحطانيةبطن ينتسب إىل جميد بن حيدان بن عمرو بن احلاف احلايف بن قضاعة، : جميد بن حيدان

  .أصلها من جند. من قبائل فلسطني الشمالية: جميدات

  المجيشة

   .فرع من قبيلة آل مهدي بقرب الليث

  المجادين

   . بيتا40ًتعد . فرقة من الشمالية إحدى عشائر الكرك

  محارب

   .الدواسر، إىل جبل مشرفرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي 
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كانت دياره برقة، مث نزل مصر يف العصور األخرية، قبل احلملة الفرنسية إىل مصر . بطن من هيت بن ثة من سليم، من العدنانية: حمارب
  .حبوايل قرن تقريباً

  محارب بن خصفة

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

  بن معد ابن عدنان، من مياههمبنو محارب بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار 

  ومن أوديتهم. المضيح، والعنبر

   .ذو جوفر

  محارب بن سعد

   .بطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع، وفد من حمارب بن سعد برئاسة طارق بن عبد اهللا، وكانوا أغلط العرب، وأفظهم 
هللا عليه وسلم أيام عرضه على القبائل، ويدعوهم إىل اهللا، قبل اهلجرة، فجاءه عليه الصالة والسالم منهم عشرة، على رسول اهللا صلى ا

  .فأسلموا، مث انصرفوا إىل أهليهم

بطن من أسد بن ربيعة الفرس، من العدنانية، وهم حمارب ابن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر ابن عرتة بن أسد بن : حمارب بن صباح
  .يعة الفرس بن نزار ابن معد بن عدنانرب

كانت . بنو حمارب ابن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس: بطن من عبد القيس، من العدنانية، وهم: حمارب بن عمرو
 واملطلع، وكلها يف العرجة، الرفيلة، الكثيب، ذو النار، املروزى، نبطاء،: منازهلم ما دار م من قرى البحرين، فالقطيف، ومن قراهم

  .البحرين

بنو حمارب بن فهر بن مالك بن النضرين كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس : بطن من فهر بن مالك، من العدنانية، وهم: حمارب بن فهر
وقعة بالردم ردم بين حاربوا بين مجح مبكة فقتلت منهم أشد القتل، حىت مسي املكان الذي وقعت فيه ال. بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  .وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم يوم فتح مكة عبد اهللا بن يك. مجع ا ردم عليه من القتلى يومئذ

  محارب بن مر

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو حمارب بن أد بن طاخبة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  المحاربة
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   .كانت منازله مع بين مهدي بالبقاء. جذام، من القحطانيةبطن من بين مهدي، من 

  .بطن من هالل بن عامر، من العدنانية: احملارزة

  المجارش

   . خيمة تقريبا60ًيعد . فرع من العمور إحدى قبائل حمافظة دمشق

  .بطن من العناترة، من الصليب الصلبة: احملارفة

  .كانت منازله مع بين مهدي بالبلقاء من البالد الشامية. انيةبطن من بين مهدي، من جذام، من القحط: احملارقة

  المحاسن

   .فخذ من كلب، وهو زيد مناة بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عذرة بن زيد الالّت

  .فخذ من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احملاسن

  المحاسنة

   .جلون تقطن قرية عنبة، وال يعرف عن أصلها شيءمبنطقة ع. عشرية بناحية الكورة

    

  .تقطن يف قرية كفرسوم. عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون: احملاسنة

 سنة، واستوطنت قرية 74إا فخذ من العتامنة بسوف، افترقت عن أقارا قبل : احملاسنة عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون، يقال
  .كفرخل

  .ق من اخلطبا من الغوارنة إحدى عشائر الكركفري: احملاسنة

  .فرقة من الذوبيات، من التواهية إحدى عشائر البلقاء: احملاسنة

وعددها . بعرية، برقة: منازهلا. ال يعرف عن أصلها شيء. فرقة من الزيادات، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: احملاسنة
  .رقة من بين زيد يف جبل مسعان والباب، من أقضية حمافظة حلبف:  نسمة تقريباً احملاسنة130

  .فرقة من العبيد إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: احملاسنة

  .فخذ من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احملاسنة

  .مون أحد أقضية حمافظة دمشقفرقة من النجاد، من العمور، وقد حتضرت، واستوطنت يف قرية دير عطية بالقل: احملاسنة

  المحاش

   بطنان من بين عذرة

  المهاشير
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فخذ ممن قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي ما بني وادي املقطع يف الشمال ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل حىت منطقة 
   .الصمان يف الغرب

  .، والكويت، والعقريفرع من قبيلة خالد يقيم يف املسلمية: املهاشري

  المحافظة

   .عشرية من احمللف، من سكان غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك

وتقع منازهلا احلالية على بعد . عشرية تتبع جنمات الصانع أصلها من السواملة التابعني لعرب أيب كشك يف جوار العوجة، ومبنطقة يافا: احملافظة
  .ثالثة أميال شرقي بري السبع

  .من قبائل عريش مصر: احملافيظ

  المحالسة

قسم من واصل من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين 
   .خالد جنوباً

  المحايلة

لعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي حىت ديار مطري يف فخذ من ذوي عياض من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري وا
   .الغرب

  المحامد

   .فرقة تتبع الزعبية إحدى عشائر الصلت

  .من عشائر حلج يقطنون نوبة املساودة، والزبادي من قرى حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية: احملامرة

  المحاميد

   .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  .من عشائر معان الشامية قدموا إىل معان من درعا: احملاميد

ومنازهلم جبوار وادي .  سنة314إم قدموا من جند قبل : يقال. بطن من الفقهاء، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: احملاميد
  . نسمة تقريبا130ًالسري وعددهم 

  .نة إحدى عشائر البلقاءبطن من الديارنة، من املطار: احملاميد

بنو حممود بن طوب بن : بطن من ذباب من ثة، من سليم، من العدنانية، كانت منازهلم بني طرابلس وقابس من بالد املغرب، وهم: احملاميد
  .بقية بن وشاح
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  .بطن من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: احملاميد

  . من مجيل، من هذيل اليمنفرع من آل زيد، من املسودة،: احملاميد

  .يقيمون بني مكة واملدينة املنورة. بطن من ميمون، من بين سامل، من حرب: احملاميد

  المحانية

  مساكنهم. من عشائر الفرات

   .الفيصلية، والصالحية، وهور الدخن

  المحاورة

   .فرع من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز

  محايا

مركزه ما بني الساحل وفرندة وسعيدة يف عمالة وهران . كان يقيم بإفريقية الشمالية. ين هالل ابن عامر، من العدنانيةبطن، من اثبج، من ب
   .باجلزائر

  المحايدين

  من عشائر شرقي األردن منازلها

   . بيتا40ًوتعد . قرية اإلفرنج

  المحب

   .بطن كان منه حفاظ الشام

  محجم

   .فرقة من األوضاح، من التومان

  لمحجنا

  بطن يعرف بذي احملجن، من عامر بن صعصعة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو ذي احملجن، وامسه عوف بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
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  محدوج

    ه36وقتل رجال منه يف وقعة احلجل سنة . فخذ كان بالكوفة

  محرب

   .جعدكانت مساكنه مبصر تلي بين . بطن من بين عدي، من خلم، من القحطانية

  محرق بن عمرو

  بطن من غسان من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو حمرق، ابن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق ابن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان

  المحسن

   . خيمة80يعد . فرع من أيب مخيس إحدى قبائل منطقة حلب

  محسن

   .كانت منازله يف صرخد من بالد الشام. يد، من القحطانيةبطن من زب

    

  . خيمة50يعد . فرع من بين زيد إحدى قبائل منطقة حلب:احملسن

  .منه سالطني حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. فخذ من آل سالم: حمسن

  .فرع من الفرح، من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: حمسن

  . الكروشني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةفخذ من اهلداب، من: احملسن

  محفوظ

   .من قبائل حضرموت

  .بطن من العجمان إحدى قبائل جند: حمفوظ

  المحلف

   :ويتألف من ست عشائر.  غور الصايف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرككانفريق كبري من س

   . واخلطبااحلشوش، احملافظة، البوات، املشاعلة، املعاقلة أو الزهران،
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األشاجعة، : فيه عدة أفخاذ أمهها. بطن من اجلالس، من مسلم، من عرتة: م احمللف1912قبيلة كانت تابعة لقضاء غامد بعسري سنة : احمللف
  .العبادلة، السواملة، والبدور

. عنيات، الشلحان، الضويدة، آل عياشامل: ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن يعرف بآل حملف، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: حملَّف

  .ويقدر عددهم بألف بيت

  محلم بن ذهل

   .بطن ينتسب إىل حملم بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة

  محمد

   .تقيم بقرب جيزان. عشرية صغرية

  .من أهم قبائل العراق، تعرف ببو حممد: حممد

 حدود مساكنها بطريق الطريف على طريق املدينة من حدود عروة، إىل وتقع. قبيلة تتألف من السعدي، التميمي، الوايف، وولد سليم: حممد
  .املدينة

  .بطن من أمحد، من بين منري ابن حكيم، من عالق، من سليم، من العدنانية: حممد

  .يقطن يف قرية كثربة. فريق يعرف بعيال حممد، من الربارشة إحدى عشائر الكرك: حممد

  .ة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائيةفرع من الربغوث، من اجلداد: احملمد

: أقام مبصر وغلب على بين حممد ابن علي بن عبد اهللا بن جعفر، ويف بين حممد هؤالء البطون اآلتية. بطن من اجلعافرة جعفر الطيار: حممد

ثعلب ابن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أيب مجيل ابن اخللصيون، الصاحليون، بنو علي، بنو صاحل، بنو زيد، بنو إبراهيم، أوالد الشريف 
  .جعفر بن موسى بن إبراهيم بن حممد بن على بن عبد اهللا بن جعفر، وبنو عالق

  .ويتفرغ إىل عبادة، دماح، ومرابدة. فرع من اجليص القيس يقضي الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة السورية: حممد

  . عبيد، من بين عامر بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانيةبطن من حجاز بن: حممد

  .كانت دياره من دير اجلميزة، إىل ترعة صول مبصر. بطن من حدان، من خلم، من القحطانية: حممد

حبري كانت دياره . بطن من حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: حممد
  .منفلوط مبصر

  .بطن من اخلماس، من الكروشيني، من احليوات، من زوبعة، من مشر الطائية: احملمد

  .األحامدة، والزغيبات: وفروعه. بطن يعرف بولد حممد، من بين سامل، من حرب: حممد

  .نآل دهيم، وآل البط: وينقسم إىل فخذين. بطن من آل سليمان، من اجلحادر، من قحطان جند: حممد

حيرثون يف ضفاف اخلابور األعلى بني .  شاة1500وميلكون حنو . بيت500عشرية تعرف ببو حممد، من الشرايني باجلزيرة، عددهم : حممد
رأس العني وتل الرمان، وخييمون دائماً يف املراعي اخلصبة املمتدة يف السفوح الشمالية جلبل عبد العزبز، حول بئر السوسة، وعني مفلوجة، 

  .كرةوقصر س

  .أسرة شهرية تعرف بآل حممد، ألقيت إليها مقاليد الرئاسة العليا يف مشر اجلربة، تزعموها، وقد تكاثروا حىت أصبحوا عشرية كبرية: حممد



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  607  

  .كانت منازهلم بالد برقة، وهم فرق كبرية. بطن يعرف بأوالد حممد من صبيح، فزارة، من العدنانية: حممد

  .مام، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةفرع من الظاهر، من احل: احملمد

عنان، : من أفخاذه. بطن من بين عبد اهللا بن علي، من بين قرة، من قبيلة العمور امللحقة باالثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: حممد
  .وعزيز

  .األردنفخذ من العثمان، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي : احملمد

  .كان يقيم بإفريقية الشمالية. فخذ من عامر، من مرداس، من رياح، من بين هالل بن عامر: حممد

  .يقيم يف مشايل رابغ. فخذ من بين عمرو، من حرب: حممد

  .فرع من عنس، من ثقيف اليمن، من ثقيف: حممد

  .فرع يعرف بأم حممد، من قحطان عسري: حممد

  . من جمايل اليوسف، من اايل إحدى عشائر الكرك، يقطنون يف الكرك والربةفرقة تعرف بأوالد حممد،: حممد

  .كان يقيم بصعيد مصر. بطن ينتسب إىل حممد بن أيب بكر الصديق: حممد

    

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن يعرف بأوالد حممد، من الذواودية، من رياح، من بين هالل ابن عامر: حممد

إنه من شيوخ قضاة عني حنة يف : إن نؤسس هذه العشرية من أعيان املدينة، وقيل: قيل. ر املشاريق تعرف بآل احلاج حممدمن عشائ: حممد
جبل عجلون، نزل يف أواسط القرن الثاين اهلجري ضيفاً على آل النمر يف نابلس، فاختار السكن يف قرية بيتا، فساعدوه على ذلك، فظهر 

، وقد خلف احلاج حممد بآل سعادة، الشيخ أمحد وعرفت ذويته بآل أمحد، كنعان وعرفت ذريته بآل عبد أمره يف مشاريق نابلس كلها
  .اجلليل، ومنصور وعرفت ذريته بآل ناصر

  .كانت تقيم بإفريقية الشمالية. من قبائل معقل وعدي، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: حممد

  .احملمد بن النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةفخذ من آل مغامس، من آل يوسف، من : حممد

  .قسم من قبيلة النجوع اليت تسكن يف خمالف اليمن بني صبيا والدرب: حممد

 آل آل يوسف، آل غراب، آل ذياب،: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: احملمد
  .جامل، وكنامة

عامرة، فالحة، قدادات، كالبة، مسارير، : وفيه األفخاذ اآلتية. بطن من قبيلة بين هاجر اليت ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر: حممد
  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزير إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: قاروف، شعامل، مساحني، طياع، وآل جدي احملمد

  .من قبائل اليمن تعرف بذوي حممد: حممد

بنو حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا ابن معبد بن العباس بن : بطن من العباس ابن عبد املطلب، من قريش، من العدنانية، وهم: حممد بن إبراهيم
  .عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

  .فرع من اجلروات إحدى قبائل الفرات األوسط: احملمد احلسن

  محمد الحسونال

   : إىل األفحاذ اآلتيةقسموين. بطن من احلسون، من األيب كمال أيب مجال يف قضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية
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   .األبو عبد اهللا، الداغر، والعبد الصاحل البو صويلح

  محمد بن الحنيفة

   .بد مناف، من العدنانيةفخذ من علي ابن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم ابن ع

  .بطن من اهلذاب، من الكروشبني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية:احملمد سعيد

  .فرقة من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احملمد الضاهر

  . بيتا30 تعد. فرقة من البقارة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: احملمد العابد

بطن من عقيل، ابن أيب طالب، من قريش من العدنانية، وهم بنو حممد بن عبد اهللا األحول بن حممد بن عقيل بن أيب . حممد بن عبد اهللا
  .طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

  .بطن من احلناظلة، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع من مشر الطائية:حممد الفرحان

  .بطن من أوالد علي السجاد بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، من العدنانية:  الكاملحممد

  .ظواعن جائلة يف القفار بإفريقية الشمالية: بطن من كرفة، من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية وهم: حممد بن كرفة

  .بنو حممد بن املنقش ابن الدهر: حطانية، وهمبطن من وادعة، من الق: حممد بن املنقش

  محمد بن موسى

   .فخذ يعرف بأوالد حممد، من أوالد تبار، من املرتفع، من األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية

  المحمدات

   : من النعيم، منهمقسم

   :ون إىلقسم حلب الذين يننعيم محص الذين يسمون أيضاً نعيم الرملة املعاقري، والنمريات، واحلزوميون، ونعيم

   .آل إبراهيم، واخلرفان، ونعيم اجلزيرة، ونعيم العراق الذين يف أحناء كركوك

جخادمة، معامري، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية.  نسمة1986 بيتاً، و421يعد . بطن من العزازمة إحدى قبائل بري السبع: احملمديون
يات، مشاعلة، حجوج، عوايشة، رسيسات، نغامشة، بوشية، فشقان، عمران، قطاطوة، شياحني، مالطمة، عرون، مواضي، زبيالت، حج

  .غرباء، وقاقدة، ومصافري

  .وكانت هلا مرتبات للمحافظة على احلج. تقيم بني ينبع واملدينة. من عشائر احلجاز: حممود

  .عشرية تعرف بعيال حممود تقطن معان الشامية: حممود

  .زهلم مع جرم ببالد غزة من الشامكانت منا. بطن من جرم: حممود

  .فرقة من الفايز، من الغبني من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: احملمود

  .فرع من املسودة، من مجيل، من هذيل اليمن: حممود
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  المحموديون

   : إىل سبعة أفخاذقسموين. بطن من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن

   .، السعيد، الشتيويني الزبون، العلياين، العدسني، واالذينات، وأصل هذه األفخاذ األخرية من بين عطيةالزمعان

  المحوص

   .فخذ من احلسن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: احملول

  محيا

   . من العمور، من اثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية كان يقيم بإفريقيةفخذ من عبد اهللا،

  .فرقة من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: احملياوي

  المحيسن

   :يقال. من عبدة، من مشر القحطانيةبطن 

   .أنه من العفاريت، ومنه آل شعيب

  . طوقةبطن من احلمران، من املناصري، من الغرير، من مشر: احمليسن

  .بطن يعرف ببو حميسن، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: حميسن

  .بطن من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: احمليسن

  .فرقة تعرف بعيال حميسن من عيال القرامسة إحدى عشائر معان الشامية: حميسن

  . عشائر الطفيلة مبنطقة الكركفرقة من الكاللدة، من أقدم: احمليسن

  المحيسنيون

   .ويقطن بعض فروعها جبوار الكرك. عشرية من اخلميسات، من بين إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  محيفظة

   .فرع من السننا، من علي األبيض، من أوالد علي، من العقار، من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية

  .د احلسون، من األيب كمال أيب مجال بقضاء أيب كمال بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من احلمو: احمليموش

  .ويقيم يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض. قسم من السهول بادية العارض: حميميد

  .الروسان، املوزم، النمور، والعقيالت: وفروعه. بطن من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: احملينات

  .قسم من القراهللا، من الربارشة إحدى عشائر الكرك: املخاترة
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  .املخادمة، البشابشة، واخلزاعلة: تنقسم إىل ثالثة أفخاذ. عشرية بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: املخادمة

منازله يف اهلضاب العليا والصحراء يف عمالة . امر، من العدنانيةفخذ من أوالد يوسف، من سعيد، من رياح، من بين هالل بن ع: املخادمة
  .قسنطينة باجلزائر

  مخارش

   .فخذ من القعيطي، من املواسطة، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية

  المخاريم

   فخذ من سامل، من آل زائد، من قبيلة الدواسر املقيمة يف األفالج بنجد

صبيح، من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي، ما بني وادي املقطع يف الشمال، ومقاطعة البياض يف فخذ من آل : احملازمي
  .اجلنوب، وتتوغل حىت منطقة الصمان يف الغرب

  المخاشبة

   .بطن من العناترة، من الصليب الصلبة

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: خماشن

  .بين ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من : املخاشن بن األيهم

  المخالدة

   . خيمة15تعد . فرقة من اجلوابرة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز

  مختار

   .كان يقطن أفريقية الشمالية. من بين هالل ابن عامر، من العدنانية. بطن من حممد

  مخدش بن عامر

  دنانية،بطن من الع

   :وهم 

   .بنو خمدج بن عامر بن ثعلبة الن احلارث بن مالك، من كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس

بنو املخدر بن وثري بن م بن ربيعة بن مالك ابن معاوية بن صعب بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: املخدر بن وثري
  .دومان بن بكيل

  .، من القحطانيةبطن من قضاعة: خمدوج
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  .حي من متيم، من العدنانية: خمربة

  .بطن من جذام، من مرة بن أدد بن زيد بن كهالن، من القحطانية: خمرمة

  مخزوم

   .بطن كان بصعيد مصر فيه بأس وجندة

  .بطن من بين العدنانية: خمزوم

  .بطن: خمزوم بن عمرو

بنو يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن : عدنانية، وهمبطن من لؤي بن غالب، من قريش، من ال: خمزوم بن يقظة
  .وقد فضلهم هشام ابن عبد امللك األموي يف العطاء. النضر بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر

دبيسة، فهيد، محرا، آل : آلتيةوينقسم إىل األفخاذ ا. بطن من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان حىت بالد قطر: املخصبة
  .سلطان، حسني، جرارحة، خيارين، مضافرة، منع، مزامحة، قمزة، آل زيد، زحانيت، شباعني، شهوان، شرعان، وشراهني

  مخلف

   .بطن من حرب

  .بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية: املخيل

    

  المدابح

   . خيمات4تعد . من عشائر فلسطني الشمالية

  المدابسة

   .بطن من الم بن احلارث ابن ساعدة باليمن

  مداثر

   .فرع من قبيلة اجلحادلة احلجازية

  المداجنة

   .بطن من ذبيان، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  . خيمة40وتعد . فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز: املداحلة

  . بيتا30ًتعد .  األعجام التابعة للمعايطة إحدى عشائر الكرك الكبريةفرقة من عشرية: املداحدة
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  المدارين

   .فخذ من بين علي، من حرب بنجد

  المدافعة

   .بطن من أوالد فائد، من مالعب، من بين منري، من حكيم، من عالق، من سليم، من العدنانية

  المدالجة

   .حمافظة حوران بسوريةفخذ من السلوط القبليني إحدى عشائر أزرع، من أقضية 

  المدامية

   .يقطن بعضهم حول الكرك. فرقة من الرماضيني، من العطيات، من بين عطية

  .فرع من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عبيدة، من عرتة: املدامري

  المداميغ

   .فخذ من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من قبيلة عرتة القاطنة ببادية العراق

  اناتالمد

   . بيتا15ًمنازهلا عليان والكرك، وتعد . من عشائر الكرك املسيحية، مذهبها روم أرثوذكس

  المداهمة

   .ويقيم قسم منهم يف عمان، وقسم آخر يف قطر. بطن من منذر، من قبيلة املناصري اليت تقطن يف الربع اخلايل جنويب آل مرة

  . بيتا30ًويعد . ة املنطار جبسر الشغور، أحد أقضية حمافظة حلبيقيم يف قري. فخذ من توابع احلديديني: املداهيش

  مدحم

   .بطن من العلمة، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  المدخال

   .بطن من ميمون، من مطري باحلجاز

  مدارج



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  613  

   . نسمة54 خيمة، و11من عشائر فلسطني الشمالية تعد 

  مدرك بن باري

   . من باري ابن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن

كانوا يقطنون . بنو مدرك بن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم ابن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: مدرك بن عذر
  .بالعراق، والشام

بطون كثرية، : وهم. بنو مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان: عدنانية، وهمبطن من مضر، من ال: مدركة بن إلياس
  .هذيل، والقارة، وأسد، وكنانة، وقريش: أعظمها

  مدشل

   .بطن من القعيطي، من املوسطة، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية

  مدل بن ذي رعين

   .بطن من محري، من القحطانية

  المدلج

   . عائلة150ويعد . فخذ من األفاضل، من بو شعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية

  .كانت دياره من دير اجلميزة، إىل ترعة صول مبصر. بطن من حدان، من حلم، من القحطانية: مدجل

  .فرع من السلوط، إحدى عشائر اللجاة مبحافظة حوران بسورية: املدجل

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: املدجل

بنو مدجل ابن مرة بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار : بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: مدجل بن مرة
وكانوا . افة، وهو إصابة الفراسة يف معرفة األشياء يف األوالد، والقرابات، ومعرفة اآلثاركان منهم من اختص بعلم القي. ابن معد بن عدنان

  .ه يف فتح مكة8مع خالد بن الوليد سنة 

  المدلوشة

   .بطن من الكواكبة الكواجبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

ودمدين املسماة باسم جدهم : بيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، ومركزهممن أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيلني األ: املدنيون
  .املدفون هناك

  المديلع
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   .بطن من السحيم، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  مدين

   :منازله. يعرف بأيب مدينبطن 

   .الشوحيي، واجلور ببري السبع

  .بنو قيس وشاش ابين زيد بن سلمة، واملدينة أمهم غلبت عليهم: بطن من كلب، من القحطانية، وهم: املدينة

  .يقطنون بنجد. بطن من قحطان، من العدنانية: املذارية

نواصرة، عيال عيد، : وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية.  نسمة187 بيتاً، و40تعد . من عشائر السعيدين، من أعراب بري السبع بفلسطني: املذاكري
  .كري، وغرباءعويضات، قسارين، مذا

  .فرع من بين األوس، من بلحارث: املذاهبة

    

  مذ حج بن أدد

  بطن من كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   :ومنها. أفخاذ كثريةبطن بنو مذحج، وامسه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن يتفرع من هذا ال

 أغلبهم يسكنون كانبن مذحج، األشعر بن مذحج، طيء بن مذحج، مالك بن مذحج والنخع، بنو احلارث بن كعب، مراد، سعد العشرية 
   :ومن منازهلم. اليمن

   .بينون، ونزلوا احلرية

  .يوم السالن لربيعة على مذحج، يوم صنعاء كان على زبيد، ومذحج يف اإلسالم: من أيامهم

  .ه37لب، معاوية ابن أيب سفيان سنة وحاربوا مع على بن أيب طا. ه14واشتركوا يف حروب العراق سنة 

ه مع 66وحاربوا سنة . ه، وجاءوا بسبعة رؤوس، ممن قتل مع احلسني61وقاتلوا احلسني بن علي سنة . ه51واشتركوا يف حوادث سنة 
  .ه122واشتركوا يف حوادث سنة . ه76ه وقاتلوا شبيب اخلارجي سنة 68واشتركوا حبوادث . املختار

  .يغوث: ومن أصنامهم

  ذعرم

   .بطن من البطون، من قبيلة الظفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها

  .بطن من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: املذعور

  المذيب
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   .من عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  مر

   .كانت مساكنه باالطفيحية من الديار املصرية، فيما بني مسجد موسى، وأشكر مع بين راشد.  راشد، من خلم، من القحطانيةبطن من بين

كانت مساكنه بالرب الشرقي من صعيد مصر، فيما بني طارف تتا ومنحدر دير اجلميزة. بطن من بين مساك، من خلم، من القحطانية: مر.  

  مر بن أد

  ن العدنانية،بطن من طاخبة، م

   :وهم 

   .بنو مر بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  مر بن الجابر

  بطن من مهدان، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو مر بن اجلابر بن عبد اهللا بن قادم بن زيد بن عريب بن جشم

  .رث بن سعد بن عبد اهللا بن وادعةبنو مر ابن احلا: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: مر بن احلارث

  .بطن من طيء، من القحطانية: مر بن حزام

  .بنو مر بن حسني ابن عمرو بن الغوث بن طيء: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: مر بن حسني

  .انيةبطن من عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام، من الصعب ابن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحط: مر بن ربيعة

  .بنو مر بن عمرو بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبد ود بن وادعة: بطن من القحطانية وهم: مر بن عمرو

  .بنو مر بن كاهل بن نصر بن مالك ابن غطفان بن قيس بن جهينة: بطن من جهينة وهم: مر بن كاهل

والن، إىل الزرقا والضليل، إىل بصرى، ومشرقاً إىل اجلرة املعروفة كانت ديارهم، من بالد اجليدور واجل. بطن من آل ربيعة: مرا بن ربيعة
جبرة كشب قرب مكة، إىل شعبة، إىل نريان مزيد، إىل اهلضب املعروف ضب الراقي، ورمبا طال هلم الرب، وامتد م املرعى، أوان خصب 

  .اء ظهورهم، ويصريون مستقبلني بوجوههم الشامالشتاء، وسعوا يف األرض، وأطالوا عدد األيام والليايل، حىت تعود مكة ور

  المرابحة

   .فرقة من الشوابكة إحدى عشائر البلقاء

  المرابدة

   .ذكره احلمداين يف عرب اخلرج. بطن من العرب
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  المرابدة

   . السوريةيقضون الصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف منطقة. فرع من بين حممد، من اجليص قيس إحدى قبائل سورية الشمالية

  .انظر مربع: املرابعة

  بنو مرثد، ومريثد ابين سلمة بن املعقل بن كعب : بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية، وهم: املراثد

  المراجلة

   .بطن من الشمالن، من السلكة السلقة، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  .وادي احلسا: منازهلا. فرقة من اخلرشة، بالكرك: املراجني

ابن بصيص، ابن رشيد، اخلليفات، : وينقسم إىل أربعة أفخاذ. بطن من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املراجني
  .واحلرامثة

  .قسم من قبيلة بين زيد اليت مقرها حول القنفذة: املراحبة

  .بطن من اجلدي، من عبدة، من مشَّر القحطانية: املراحلة

  .فرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق: املراحيل

  .بطن من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهيب: املراخني

  مراد

   .بعة آالفمن قبائل اليمن، تقع مساكنها إىل الغرب اجلنويب من مأرب ويبلغ عدد رجاهلا املقاتلني أر

  المراد

   .فرقة من الربيعة، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة

    

بنو مراد بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سامل بن قصة بن بدر بن مسيع، من عقب أياس : بطن من طي بن أدد، وهم: مراد بن ربيعة
  . أرض غسان بالشام، وملكهم على العربكانت هلم الرياسة على طيء بعد بين الفرج، وقد ورثوا. بن قبيصة

بنو مراد بن مذحج، وهو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب : بطن من مذحج، من كهالن، من القحطانية، وهم: مراد بن مذحج
د ومهدان، أصابت كانت بالدهم إىل جانب زبيد من بالد اليمن ومن وقعام احلربية، وقعة كانت قبل اإلسالم بني مرا. بن زيد بن كهالن

  .يوم الرزم: فيها مهدان من مراد، حىت أثخنوهم يف يوم يقال له

  .عشرية من العوايسة، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: املرادات

  .فرقة من الولدة، من األيب شعبان إحدى قبائل الرقة، من أقضية دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املرادات

  .فخذ من السمرة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املرادسة

  .بطن من بين موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املراوين
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  المرازقة

   . بيتا50ًوتعد . تقيم يف قرية دبورة. من عشائر اجلوالن الصغرية

  المرازيق

   .ة من أعمال الكركفخذ بناحية املعراض مبنطقة عجلون، من املرازقة، من البطوش بقرية خرتير

  .قسم من قبيلة البقوم اليت مقرها جبل حضن، وأطرافه، حىت قرية، واخلرما: املرازيق

  .فرع من الندوية، من هذيل اليمن: املرازيق

  .ادي الصياحالبودغمش، والبو مصطفى اهل: وفيها فخذان. عشرية أصلها من اجلبور تقطن قرية الباغوز يف اجلزيرة، إزاء أيب كمال: املرامسة

  .ويتفرع منها القوامسة. جدوعية: ومن قراها.  بيتا50ًتعد . فرقة من احلديديني: املرامسة

  المراشد

   .فخذ من منذر، من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم قسم منهم يف عمان، وقسم آخر يف قطر

  . خيمة20يعد . جبل مسعان أحد أقضية حمافظة حلبفرع من بين زيد إحدى قبائل : املراشدة

  .فرع من بين عمرو، من السلوط إحدى قبائل ازرع، من أقضية حمافظة حوران باجلمهورية السورية: املراشدة

  .تقيم يف وادي دوعن جنويب شبام. من قبائل حضرموت: املراشدة

  .العيان، والوزرة: ة، وفيها فخذانعشرية أصلها من اجلبور تقطن قرية السوسة يف اجلزير: املراشدة

  .بطن من البو جناد، من الغرير: املراشدة

  .فرقة من عشرية الشناق اليت تقطن يف قرى مرو، صمام، خمربا، وسوم بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: املراشدة

  .فخذ من املزمحة، من الروقة، من عتيبة: املراشدة

  مراطة

   .عشرية، من كهالن، من القحطانيةبطن من األشعربني، من سعد ال

  .فرع من املواحد، من يام إحدى القبائل املهمة يف اجلوف وجنران: مراطة

  المراعية

  والمراعية هم. فريق من السبوت، من العطيات، من بني عطية

   .النجارات، السالمات، واملواسات، والزلة

  .بطن من األزد، من القحطانية: املراغة

  .تقطن مديرية عيمة.  الطفيلةمن عشائر: املراغي

  .فرقة من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن وتتألف من املراغية، الضغيم، العباكلة، والفواحلة: املراغية
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  المراقشة

   .من عشائر حلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية

  المرامرة

   .ملصريفرقة من دار حامد إحدى قبائل بادية كردوفان بالسودان ا

  مران بن جعفي

   .بطن من سعد العشرية بن مالك، وهو مذحج، من القحطانية

  المراهفة

   :من البحارات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، يقالبطن 

   .يةإم خرجوا من احلجاز، ونزلوا يف خربة جنني، ومنها رحلوا إىل الطفيلة، وخرج منهم فرع إىل البلقاء، وأنضم إىل عشرية الثواب

  .بطن من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: املراوبة

نوامية، قراف، ظواهر، جبول، : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من بين سامل، من حرب باحلجاز، ويعرف باحلوازم أيضاً: املرواحة
  .حنيطات، ذرعات، حجلة، مزينة، رداددة، وحناينة

وكانت هلا مرتبات من الدولة العثمانية واحلكومة . ريية والتجارية من ينبع إىل املدينة وإىل سائر اجلهاتكانت حتمل على مجاهلا احلاجات امل
  .املصرية تصل إليها يف كل عام مع احململني

  المراونة

   .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة مبصر مما يلي الشام. بطن من درما، من ثعلبة طيء، من القحطانية

  المراونة

   :ومنازهلم.  صخور الغور بناحية الغور عجلونة منفرق

   .غور جسر اامع

    

  المروانية

   .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن من كرفة، من اثبج، من بين هالل بن عامر

  . خيمات10ويعد . فخذ من الزمول، من بين خالد إحدى قبائل سورية: املراوين

  .دى قبائل احلجازفرقة من موسى، من جهينة، إح: املراوين
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  .فريق من الفطيفات إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: املرايات

  .تقطن غور البالنة. من عشائر لواء السلط: املراحية

  مربع

   .مركزه حول مدينة سور الغزالن باجلزائر. بطن من يزيد بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية

  مرة

متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض، . باً، وأشدها مراساً، وأبعدها عن احلضارةمن أقدم قبائل العرب، وأصحها نس
   .إىل جهات اخلرج، وجهات العقري إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

شبيب أو بشر، وعلي ابن مرة، وجابر، فالفخذ األول : هلذه القبيلة ثالثة أفخاذ رئيسية هي: قال فؤاد محزة. وتنقسم إىل عدة بطون وأفخاذ
والفخذ الثاين . العضبة، حبيح، بريد، داوي، فهيدة، غفران، هادي، حست، جحيش، شبيب، زكيمة، زيدان، ودمنان: تتبعه العشائر اآلتية

  .والفخذ الثالث يتبعه الغضبان وأهل ابن نعام. تتبعه عشائر الغياثني، اجلرابعة، ونائب

علي، وشبيب، ويلحقهم يف جشم كل من آل دمنان، آل هتيلة، آل : ينقسمون إىل بطنني: بد اهللا عبد الرمحن أقسام آل مرة فقالوذكر ع
آل سعيد وآل غفران، وآل عيد : آل الغياثني واجلرابعة، وآل شبيب ينقسمون إىل بطنني: هندي، آل علي بن مرة، وينقسمون إىل بطنني

وآل فاضل ينقسمون إىل . آل فاضل، آل حيىي، آل بريد: وآل بشري ينقسمون إىل ثالثة بطون. شري، وآل جابرينقسمون إىل بطنني، وآل ب
  .آل فهيدة، وآل عذبة: بطنني

  مرة

   .قسم من قبيلة خثعم اليت تقع ديارها على طريق الطايف أا، بني منازل مشران يف الشمال والغرب، وبلقرن يف اجلنوب والشرق

  .ين زيد، من عبد اهللا، من دارم بن مالك، من متيم، من العدنانيةبطن من ب: مرة

  .من قبائل عبد القيس، من العدنانية: مرة

  .تقيم يف أحناء الفرات يف قرى بابريى، حبوبة الصغرية، خربة احلمرة، قواص، ووردة. فرقة كبرية تعرف ببو مرةَّ، من الوالدة: مرة

  .بطن من القحطانية: مرة بن أدد

  .بطن: ن احلارثمرة ب

  .كان له مسجد بالكوفة. بطن من كندة، من القحطانية: مرة بن حجر

  مرة بن ذهل

  بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية،

   :وهم 

  .بنو مرة ابن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل
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   :وفيه اآلفخاذ اآلتية

   .ري، جساس، ونضلة، ومهّامسعد، دب، سيار، كثير، جندب، حب

  مرة بن صعصعة

   .بطن من قيس بن عيالن، يعرف ببين سلول، وسلول أمهم، وهي بنت ذهل بن شيبان ابن ثعلبة

  .بطن من اخلزرج، من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم بنو مرة بن ظفر بن اخلزرج بن النبيت ابن مالك بن األوس: مرة بن ظفر

  .صلب: ن جبالهبطن م: مرة عباس

بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن : بطن من كنانة بن خزمية، من العدنانية، وهم. مرة بن عبد مناة
  .نزار بن معد بن عدنان

  .بطن ينتسب إىل مرة بن عبيد بن احلارث بن كعب بن زيد مناة: مرة بن عبيد

  .بنو مرة بن عبيد بن مقاعس: بن أد، من العدنانية، وهمبطن من متيم : مرة بن عبيد

  مرة بن عوف

بطن من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم بنو مرة بن عوف بن سعد ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ابن سعد بن 
   .وفيهم أفخاذ. دينةكانت هلم حرة ليلى، يطأها حجاج بيت اهللا احلرام يف طريقهم إىل امل. قيس بن عيالن

  .الفرس على ناحية عدنة، على مسرية يوم من النقَّرة: من جباله. بطن ينتسب إىل مرة بن عوف بن كعب: مرة بن عوف

  مرة بن فزارة

   :من فزارة ابن ذبيان، من العدنانية من جبالهبطن 

   .قليوب وما حوهلاوكانت منه مجاعة بالصعيد، ومجاعة منه بضواحي القاهرة يف . قنا قرب اهلاجر

     أقر : ومن جباله. بطن من قيس ابن عيالن، من العدنانية: مرة بن كعب

بنو مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن : بطن من لؤي ابن غالب، من قريش، من العدنانية، وهم: مرة بن كعب
لنيب صلى اهللا عليه وسلم وكانوا ثالثة عشر رجالً، ورئيسهم احلارث بن عوف، قدم وفد منهم على ا. خزمية ابن مدركة بن إلياس بن مضر

اسقهم الغيث، مث أقاموا أياماً، ورجعوا : فقال: واهللا أنا ملسنتون أي جمدبون فادع اهللا لنا: كيف البالد؟ فقالوا: فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم
  .باجلائزة، فوجدوا بالدهم قد أمطرت

بنو مرة بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء : ن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهمبط: مرة بن مالك
  .عامر، سعيد، ومازن: وفيه ثالثة أفخاذ. بن حارثة الغطريف بن إمرئ القيس البطريق ابن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان

  .بنو مرة بن مهام ابن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة: ن العدنانية وهمبطن من ذهل بن شيبان، م: مرة بن مهام

  المرتفع
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   :من اثبج، من هالل ابن عامر، من العدنانية، ويتألف من ثالثة أفخاذبطن 

   .أوالد تبار، أوالد حناش، وأوالد عبدوس، وكانوا يقيمون بإفريقية الشمالية

   .مرثد بطن من حضرموت

  .بنو مرثد بن جشم بن حاشد:  مهدان، من القحطانية، وهمبطن من: مرثد بن جشم

  .بطن من دومان ابن بكيل بن جشم بن خريان، من مهدان، من القحطانية: مرثد بن شهاب

  .بطن من الدواسر إحدى قبائل بادية جند: الرجبان

  .مظّة: ومن بالدهم. كانوا يقطنون حضرموت. بطن ينتسب إىل آل ذي مرحب ربيعة بن معاوية بن معدي كرب: مرحب

  .بنو مرحوم بن احلجر بن عمران بن عمرو مزيقياء: بطن من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: مرحوم بن احلجر

  .وفيه أفخاذ.  خيمة200يعد . بطن من الروالة، من عرتة: املرد

  . السوريةبطن من ولد، من بو شعبان إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية: املردات

  مرداس

كانت مساكنهم فيما بني قابس وبلد العناب، من إفريقية، من بالد املغرب مع قومهم بين . بطن من بين عوف، من سليم، من العدنانية
   .وكانت رياستهم حىت القرن الثامن اهلجري يف جامع. عوف

  مرداس بن رياح

مالية وينقسم إىل أفخاذ كثرية منها داود بن مرداس، ضنرب بن حواز بن عقيد كانوا يقطنون إفريقية الش. بطن من رياح، من هالل بن عامر
   .بن مرداس، وكانت الرياسة على رياح كلها ملرداس

  .الربك، آل تبلس، احلروب، آل عطا، والسليم: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من عبدة، من مشر القحطانية: املردان

  .ر طوقة وينقسم إىل األفخاذ اآلتية بيت بستان، بيت خلف اجللو، بيت حاجم، بيت غيمة، البوهلة، والدويجبطن من الغرير، من مش: املردان

  .بطن من التكارتة الذين يلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: املردي

 544قي امللك فيهم إىل سنة كان هلم ملك بناحية بلنسية من األندلس، يف مجلة ملوك الطوائف، وب. بطن من جذام، من القحطانية: مرديس

  .ه

  .من قبائل فلسطني الشمالية: املررية

  .بطن من النفافشة، من الغرير، من مشر طوقة: املرزة

  .كانوا يقيمون بإفريقية الشمالية. بطن يعرف بأوالد مرزوق، من سامل، من هيت، من سليم بن منصور: مرزوق

  مرزوق

   .ل احلجازفخذ يعرف بذوي مرزوق من الصبح إحدى قبائ

ويف الشتاء . بطن من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارهم حىت الصمان: مرزوق
 آل وفيه من العائالت آل نشوان،. شامر، ضاعني، وحد جة: ويف هذا البطن األفخاذ اآلتية. يتوغلون حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج
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حمفوظ، آل خويطر، آل مساوي، آل هتالن، آل على، آل سليمان آل معيص، آل راشد، آل هادي، آل اللزيز، آل صاحل، آل ناجعة وفيهم 
  اإلمارة بآل حثلني، وآل سفران 

  مرزوق بن هرثمة

   .بطن من وادعة، من القحطانية

  مرشد

   .إىل بقعصم، ومنها إىل حران يف جبل الدروز، وتويف فيهاوقد نزح جدها األول قاسم بن عبية . عشرية درزية جبيل حوران

  .ويقيم يف احللوة بنجد. بطن ينتسب إىل املزاريع: مرشد

  .تقيم بالرجيب.من عشائر السلط: املرشدة

  .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشر: املرشود

  . من العصافري، من من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة: املرشود

  مرصوع

   قيم يف أطراف الرياض، وسائر أحناء العارض. قسم من السهول بادية العارض

    

 آل نصري، آل مبهل، آل جابر، آل شعالن،: فيها األفخاذ اآلتية. عشرية من اجلمعان من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: مرعض
  .آل وهيف، آل ناصر، الكبوش، آل روضان، آل بنية، آل جاع، السبتة، القطعة، العلمة

  مرعي

   .من قبائل حضرموت الرب

  المرعي

   .فرقة تعرف بعيال املرعي، من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية

  .ن الصلتة، من مشر طوقةفخذ يعرف ببيت مرعي، من اهلذيل، من اابلة، م: املرعي

  .بطن من آل عمرو، من آل كثر إحدى قبائل حضرموت الرئيسية: مرعي بن طالب

  المرفدي

   .فخذ من الظيب، من يافع إحدى قبائل العرب اجلنوبية
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رميمة بن بنو مرقش بن كعب بن غنم بن كليب بن أيب بن احلارث ابن عمرو بن : بطن من خلم من القحطانية، وهم: مرقَّش بن كعب
  .حدس بن أرش بن أراش بن جزيلة بن خلم

  مرهبة بن الدعام

   .بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم بنو مرهبة بن الدعام ابن مالك بن ربيعة بن الدعام

  .ن زيد ابن كهالنبنو مرهم بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ب: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: مرهم بن مرة

  .حي من بين ضبة، من العدنانية: مرهوب

  المروات

   .فخذ من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  مروان

ويوجد إىل مشاله املسارحة، وإىل شرقه . ويسرح حول ميدي، ويف نفسها. بطن يقيم بني وادي جيزان يف اجلنوب، ووادي تعشر يف الشمال
   .خلميسني، إىل جنوبه بنو حسنأهل حرض وا

منهم العائلة، املالكة يف الدولة األموية، ومنهم مجاعة كانت تقطن يف صعيد . بطن من بين أمية، من قريش، من العدنانية: مروان بن احلكم
  .مصر، ومن منازهلا يف الشام دابق إحدى قرى حلب

  .ومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من سفيان بن عليان، من الصعب ابن د: مروح بن أيب زيد

  .منها والة الزاب حىت القرن الثامن اهلجري. قبيلة يرجع نسبها إىل األثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية: مري

ها هاجروا إىل قرية عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون، أصلهم من الرياشة بأراضي بين حسن، قدموا أوال إىل قرية الرمثا، ومن: املريانيون
  .صخرة، وأخرياً استقروا يف قرية النعيمة

  .بطن من الدمهان من الصكور الصقور من اجلبل من العمارات من بشر من عرتة: املريبد

  .بطن من آل موعد، من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر الطائية: مريبد

  مريتع

   . جندفرع من آل اجلمل، من اجلحادر، من قحطانية

  مريح

   . بيت200ويعد . ويقطن يف قرى سيال والسعفة. يقيم بقضاء أيب كمال. بطن يعرف بأيب مريح، من األيب كمال من العقيدات

  مريح
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   .كان يقيم بالعارض. بطن يعرف ببو مريح، من معاوية بن قشري

  .فرقة من بقارة اجلبل باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املرخيات

  .بطن من مطري إحدى قبائل جند: ملرخياتا

  .عشرية من ولد علي، من مسلم من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: املرخيات

  .كانوا حلفاء بين أمية ابن زيد. بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية: مريد

  .يم، الطرفا، والعبدةآل ده: وينقسم إىل. فخذ يعرف بولد مريد، من بين علي، من حرب بنجد: مريد

  .بطن من حاشد إحدى قبائل اليمن: مريد بن جشم

  .بطن: مريس

  . خيمة70وتعد . فرع من احلسن إحدى قبائل جبل الدروز من حمافظات اجلمهورية السورية: املريشد

  مريطة

   .بطن من قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية

  المريعات

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموتن. 393 ونفوسها 210يبلغ عدد بيوا . ببري السبعمن عشائر العزازمة 

   .صباحني، رجيالت، دعاعرة، ومغاربة

  .فخذ يعرف بأيب مريعة، من أيب صلييب، من احلديديني بسورية: مريعة

  مرينا

   .وينتسب إىل خلم، من القحطانية. بطن كان يقطن احلرية

  .نت عمران بن احلاف احلايف بن قضاعة، من القحطانيةبطن ينتسب إىل مرة ب: مريهة

  .ذوو عطية، العضيان الدماسني، املراشدة، العبيان، واجلدعان: بطن من الروقة، من قبيلة عتيبة، وتتبعه األفخاذ اآلتية: املزامحة

  . قطربطن من املخفية، من قبيلة يف هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد: مزامحة

  المزارقة

   .قسم من قبيلة خثعم اليت تقع ديارها على طريق الطايف أا، بني منازل مشران يف الشمال والغرب، ويلقون يف اجلنوب والشرق

    

  .تقطن يف قرية علعال. وهي فرع من قبلة الشرمان يف قرية املزار. عشرية بناحية بين جهمة أو البطون مبنطقة عجلون: املزاريب

  يعالمزار

  ومنهم. يقيمون في نجد. فرع من تميم
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   .آل محاد، آل مرشد، آل عون

  .فرع من عوف، من زبيد، بين مسروح، من حرب باحلجاز: املزاريع

  .بطن من القطمارة، من املواجية، من األسبعة السبعة: املزاريع

  المزازة

   . النصر اهللا، من الزكاريط، من مشر القحطانيةبطن من اجلنابيني الذين يلتحقون بآل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من

  .يقطنون الثعلب إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب. بطن من ذي أصبح: املزاقمة

  .فرع من عوف، من زبيد، من بين مسروح، من حرب باحلجاز: املزاميم

  المزاهر

   .ا شيء سوى أا من سكان قرية عنجرة القدماءعشرية مسيحية بناحية جبل عجلون، مذهبها ورم ارثوذكس، وال يعرف عنه

  .بطن من الكواكبة الكواجبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: املزاهية

  .فرقة من العفول، من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املزاهيف

  . خيمة40وتعد . ل الدروزفرقة من احلسن إحدى عشائر حمافظة جب: املزاودة

  .الكنيصات، املبارك، الربجيات، السميات، الننة، والظهران: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من اخلصيالت، من الصليب: املزايدة

  المزدلف

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل

  وقمزد

   .بطن يعرف ببو مزدوق، من القطمارة، من املواجية، من األسبعة السبعة، من عرتة

  .احلذيالت، واحلشوتة: وفيه من األفخاذ. بطن من خريص، من اخلرصة، من الفدعان: مزرع

دد بن زيد بن يشجب بنو مزروعة بن عمرو بن الغوث ابن طيء بن أ: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: مزروعة بن عمرو
  .بن عريب بن زيد بن كهالن

  .فرقة تعرف بأوالد مزعل، من جمايل اليوسف، من اايل إحدى عشائر الكرك وتقطن يف الربة: مزعل

بنو بكر بن عوف بن بكر بن عذرة بن زيد الالّت: بطن من بين عذرة بن زيد الالّت، من القحطانية، وهم: املزمم.  

  .الن، من الروالةفرع من الشع: املزول

  .وكان له ملك باحللة من العراق. كانت مراكزه من بغداد، إىل مصر، إىل جند. بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية: مزيد
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  .ويقطن بعضهم يف قرية وادي السري. فرقة تعرف بدار مزيد، من احليصات إحدى عشائر الصلت، أصلها من عشرية البطوش الكركية: مزيد

  .بطن من الزوايدة، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: زيدامل

  المزيريب

   :ومن أفخاذه. من الغفيلة، من سنجارة، من مشر الطائيةبطن 

   .آل جارد، آل حازم، آل سليق، آل كالب، العمور، آل زبيد، آل بو علي، وآل رحام

  مزيعل

   .تشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشربطن من بين خضري املن

  .ويقيم يف شرقي احلجاز. فرع من بين سامل، من حرب: املزينات

  .عشرية من عرب الطور بشبه جزيرة سيناء: مزينة

  .نان، املشارية، واهلواملةآل مسعود، آل عرميان، احلض: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من بين سامل، من حرب: مزينة

هم بنو عثمان وأوس وبين عمرو بن أد بن طاخبة، ومزينة أمهما عرفوا : أختلف فيه، فقال القلقشندي. بطن من مضر، من العدنانية: مزينة
 بن وبرة وقال عمرو بن طاخبة، ومزينة أم ولده، وهي ابنة كلب: مزينة قبيلة، وهم: ا، وهي مزينة بنت كلب بن وبرة وقال ابن دريد

مزينة هم بنو عثمان بن الطم ابن أد بن طاخبة، ومزينة أمهم بنت كلب ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن احلاف بن قضاعة وقال : السهيلي
م ولده هم بنو مر بن أد بن طاخبة بن إلياس ين مضر واس: مزينة بن أد بن طاخبة وقال ابن خلدون:مزينة قبيلة من مضر، وهم: ابن منظور

فيجة، الروحاء : ومن ديارهم وقراهم. عثمان وأوس، وأمهما مزينة، فسمى مجيع ولديهما ا كانت مساكن مزينة بني املدينة ووادي القرى
  .العمق، الفرع

  .ومن جباهلم آرة، ميطان، ورقان، قدس وآره، وبان

  .رئم، مشس، ساية، ألي، ويدوم: ومن اوديتهم

    

. وقد اشتركوا يف فتح مكة مع خالد ابن الوليد. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة حنني، وعددهم ألفوقدم وفد من مزينة 

األنصار، ومزينة، وجهينة، وغفار، وأشجع، ومن كان من بين عبد اهللا مواىلَّ دون الناس واهللا ورسوله : وقال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم
  .موالهم

ه وخرجت مجاعة منهم مع حممد بن عبد اله بن حسن، علي أيب جعفر 65واشتركوا يف حوادث سنة .  ه17نة وقد نزلوا الكوفة س
  .املنصور

وكان سادم يسمى خراعي ابن عبدم من مزينة، مث من بين عدي، فلما مسع . م، وبه كانت تسمى عبد م: وكان هلم صنم يقال له
  .نم، فكسرهبالنيب صلى اهللا عليه وسلم ثار إىل الص

  .عشرية من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل من حرة العويرض، حىت حرة املواهيب: املساحبة

  .بطن من حبيش، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املساجل
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  مساحق بن األفرم

  بطن من بين عامر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

. بنو مساحق بن األفرم ابن جذمية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس ين مضر بن ابن نزار بن معد بن عدنان

   .قاتلهم خالد بن الوليد بالغميصاء، ووداهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنكر فعل خالد

  المساحمة

ع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، حىت ديار مطري يف بطن من القوعة، من قبيلة العوازم اليت تق
   .الغرب

بنو أمحد، : وهي فرع من عشرية املسادين العمرية وتنقسم إىل قسمني. تقطن قرية حبكا. عشرية بناحية بين عبيد مبنطقة عجلون: املسادين
  .وبنو عبد الرمحن

  المساربة

   .يقيم يف حمافظيت محص ومحاه بسورية. االسبعة، من عرتةفخذ من السبعة 

ويقيم أهل الريش إىل . بطن يقيم يف األرضني الواقعة بني وادي تعشر يف اجلنوب، إىل قرب صبيا، وجيزان وأبو عريش يف الشمال: املسارحة
مد، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب بطن من آل حم: مشاليهم، وجعدة ومروان إىل جنوبيهم، وبنوحممد إىل شرقيهم املسارير

  .العجمان، حىت بالد قطر

  مساعد

   .من قبائل حضرموت

  .تقيم يف منطقة القدس، وعلى السواحل الغربية لنهر الشريعة، ولبحر امليت. من قبائل فلسطني الشمالية: املساعد

  .بطن من احلميان، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: املساعد

فخذ يعرف بأوالد مساعد من نابت بن فاضل، من كرفة، من االثبج، من هالل بن عامر، والرياسة يف نابت بن فاضل يف أوالد عي : مساعد
  .بن جابر بن فتاح بن مساعد ابن نابت

  .اً تقريباً عام64أصلهم من قرية ياقوق خبوار صفد، وسكنوا قرية كتم قبل . عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون: املساعدة

  .يقطنون قرية زمال، واليعرف عنهم سيء. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: املساعدة

  .بطن من البطنني، من الشريفات، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية: املساعدة

بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، حىت . والعجمانبطن من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري : املساعدة
  .ديار مطري يف الغرب

  .فرقة من املناظرة إحدى عشائر الزوية، من أقضية حمافظة حوران باجلمهورية السورية: املساعدين
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ع، آل أبو احلسن، احلزمان، آل سبا: وفيه عدة أفخاذ أمهها. بطن من صهيب، من آل زائد، من الدواسر املقيمني يف االفالج بنجد: املساعرة
  .آل أبو عقيل، الرمضة، القودة، اجلفارين، الدموخ، احلباشة واحلناتيش

  .فخذ من غيمة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املساعرة

  المساعيد

   .بطن من عرب احلجاز ذكرهم احلمداين، ومل ينسبهم يف قبيلة

نزلوا جهات الكوك، مث رحلوا على اثر فتنة وقعت هناك، وخذلوا يف غور نابلس املعروف . حلجازعشرية اصلها من وادي احلرير با: املساعيد
  .بغور الفارعة

  .من قبائل الشرقية إحدى مديريات اململكة املصرية: املساعيد

    

 الدروز جاءوا إليه قبل سنة من عشائر جبل الدروز إحدى احملافظات اجلمهورية السورية، وهم اقدم من الدروز يف احتالل جبل: املساعيد
ويقضون الشتاء يف تل األصفر، على بعد مثانية عشر .  فرسا20ً شاة، و4000 بعري، و1500 بيت، وميلكون 600يعدون . ه1112

ي حول كيلو متراً عن عانات جنويب اجلبل، أو يف حرة الراجل، أو يف أرض اجلبانة، ويقطنون على هيئة زرافات صغرية يف قرى املقرن القبل
القرية، وعني، وعيون، ومنهم من يصل إىل درعا يف حوران وهم أصدقاء لعشائر اجلبل، وأعداء للروالة، وبين صخر، والعيسى، والسرحان، 

  .العصافري، والسمريان، ويف كل منهما فرق: وينقسمون إىل جذمني. والشرارات

  .لى شاكىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوبابطن من قبيلة حويطات التهمة اليت متتد منازهلا ع: املساعيد

  .بطن من دار حامد إحدى قبائل بادية كردوفان بالسودان: املساعيد

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة باجلمهورية السورية: املساعيد

  .بطن من هذيل الشمال يقيمون يف السيل باحلجاز: املساعيد

  مسافر

   .كانت منازله مع غزية بربية احلجاز. األجود، من غزية، من القحطانيةبطن من 

  .فخذ من بين إبراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املسافرة

  المسالخة

   .فرقة من الشنابلة إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية

  .وال يعرف عن أصلهم شيء. يقطنون يف قرية املزار. لونعشرية بناحية عبيد مبنطقة عج: املساملة

  .الصقّارة، واحلسنة: وينقسم إىل قسمني. بطن من املناة، من ولد علي، من مسلم، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: املساليخ

  .ردنفرقة من العسيفات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األ: املسامرة

  .بطن من تيم الالّت: املسامعة

  .بطن من الصليالت من العلي من الدهامشة، من العمارات من عرتة: املسامنة
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ويدعون أم من . بطن من الصمدة، من قبيلة الظَّفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: املسامرة
  .200وم بعرتة ويقدر عدد بي

  .بطن من املكلف، من املواجية، من األسبعة السبعة، من عرتة باجلمهورية العربية السورية: املساندة

  .كانت منازهلم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية: املساهرة

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. قحطانيةبطن من بين مهدي، من جذام، من ال: املساهرة

  المساودة

   .فخذ من ذي اصبح يسكنون نوبة املساودة من قرى جلج بشبه جزيرة العرب اجلنوبية

  .فخذ من عبيدة من جنب، من قحطان جند: املساودة

  .ور بن عكرمة بن خفضة بن قيس بن عيالن، من العدنانيةعشرية صغرية، من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منص: املساور

  .فخذ من رفاعة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املساورة

  .فخذ من أقدم سكان احلوطة بلجج بشبة جزيرة العرب اجلنوبية: مساوي

  .فخذ من الزوايدة من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املسايرة

  .كانت تقيم بواسط زبيد. ةعشري: مسبح

  .فرع من أجثم، من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف: مستنري

  .قسم من بين هالل الذين متتد ديارهم، من حدود ربيعة التهم، وأهل حلي وحمايل، إىل قرب الربك على ساحل البحر: مسجر

  المسرات

   . وال يعرف عنها شيء.تقطن قرية آبيل. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: املسرات

  . مبحافظة حلب"ولدة جبل مسعان وإدلب"فرقة من الولدة : املسرات

  .بطن من آل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: مسربت

  .م1912كانت تتبع قضاء صبيا سنة . من عشائر عسري:مسرح

  .بنو مسرف بن زيد بن جشم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: مسرف بن زيد

زبيد، عوف، : بطن كبري من حرب ميلك ثغر رابع، وقسماً كبرياً من األرض اليت مير منها طريق احلج، وفيه ثالثة أفخاذ رئيسية هي: مسروح
  .ولد سامل، والسعدين

فخذ من كليب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من : روقمس
  .العدنانيني

  مسعد

   .فرع من متيم، ويقيم يف القصب بنجد
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  .بطن من عروة من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املسعد

    

  .منازله بني العال وخيرببطن من ولد علي، من عرتة، و: املسعد

  مسعد بن سلطان

   .كان يقيم بافريقية الشمالية. فخذ من الذواودية، من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  سعود

عشرية درزية تقطن يف جبل حوران بسورية، وقد نزح جدهم مسعود مع أوالده من قرية كفر قطرة من أعمال جبل لبنان، إىل قرية صالخد 
   .ها إىل عاهرة، ومنها إىل حربين، مث رجعوا إىل عارهة، ومنها اختذوا هلم موطناً قرية اخلرسا، واليزالون فيهاومن

  .فخذ من البطنني، من غزية: مسعود

  .بطن يعرف ببيت مسعود، من البنوة، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: مسعود

  .، كانت مساكنه مع بين جعد بالقرب من احلي الصغري من اإلطفيحيةبطن من بين جعد، من خلم، من القحطانية: مسعود

  .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"الصقور"بطن من الدمهان، من الصعكور : املسعود

  .فخذ من الساري، من فريد، من الولد، من الفدعان: املسعود

  .اهلرير، األخيدم، الغربان، الشاكر، والطويلع: ذ اآلتيةوينقسم إىل األفخا. بطن من الصلتة، من مشر طوقة: املسعود

  .فرع من عنس، من ثقيف اليمن، من ثقيف: مسعود

  .بطن من مزينة، من بين سامل، من حرب: مسعود

  المسعود

سينية، ويقطن قسم بطن من املنيع، من األسلم، من الصائح، ومن مشر الطائية، من مشر الطائية يسكن بني سدة اهلندية وكربالء على قناة احل
   .منه بني السدة وطويريج

  .بطن من هذيل: مسعود

بنو مسعود بن دجلة بن نعيم بن قرامة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة بن : بطن من مضر، من العدنانية، وهم: مسعودبن دجلة
  .أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بنو مسعود بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام :  من دومان بن بكيل، من مهدان من القحطانية، وهمبطن: مسعود بن ربيعة
  .بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  .بطن من وادعة، من القحطانية، وهم بنو مسعود بن كعب بن أمنار بن ناشج بن وداعة: مسعود بن كعب

أوالد مسعود بن مظفر بن حممد الكامل بن خراش، من حصني بن : ل بن عامر، من العدنانية، وهمبطن من زغبة، من هال: مسعود بن مظفر
  .كانت رياستهم حىت القرن الثامن اهلجري يف ولد رحاب بن عيسى بن أيب بكر بن زمام بن مسعود بن مظفر. زغبة
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  المسعوديون

  من عشائر العزازمة، منازلهم

   :ون إىل األفخاذ اآلتيةقسملعوسجي، وادي اخلليل، أم حلقوم، ويناخلزعلي، مرطبة، الشقيب، الرملة، ا

   .فضالت، واليدة، محامدة، قلوع، حميسنيون، رياطي، وغرباء

فرقة من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن وتتألف من النواصرة، العجاجرة، الرويسات، البنيان، املنايعة، : املسعوديون
  .حلواملة، واجلررةالدغيمات، ا

  المسكة

   .بطن من السبعة، من عرتة، يقضي الصيف يف املنطقة الواقعة يف الشمال الشرقي من محاة، والشتاء يف أعايل وادي حوران واحلماد

  .بطن من غيمة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املسكة

  .لطائيةفخذ من اهليتاوبني الذين يلتحقون بزوبع، من مشر ا: املسلط

  .تقيم يف صافية مبنبج أحد أقضية حمافظة حلب. عشرية صغرية تعرف بأيب مسلم: مسلم

  .بطن من آل ربيعة: مسلم

  .بطن من اخلماس، من الصديد من اجلرباء: مسلم

  .بطن من رياح، من العدنانية: مسلم

  .شرقي األردنفرقة من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية : املسلم

  .الروالة، احمللف، وولد علي: وينقسم إىل ثالثة افخاذ. بطن من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: مسلم

  مسلم بن بعيث

   .بطن من طارق بن أدهم، من عبد بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وقد هاجر إىل الكوفة

  ن ربيعةالمسلم ب

  بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو احلارث بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  .بطن من سفيان بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: مسلم بن أيب زيد

بنو مسلم بن عبد اهللا األحول بن حممد بن عقيل بن : بطن من عقيل بن أيب طالب، من قريش، من العدنانية، وهم: بد اهللا األحولمسلم بن ع
  .أيب طالب ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، من العدنانية

    

الكرد والعرب احلديديني، قربتهم حويز من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلب، وهم من أخالط من : مسلماين
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  . بيتا30ًالشمالية، ويعدون 

  .فخذ من عبيد بن ثعلبة بن يربوع، من العدنانية: مسلمة

كانت مساكنهم مع قومهم بين . بنو مسلمة بن عبد امللك بن مروان: بطن من بين أمية، من قريش، من العدنانية، وهم: مسلمة بن عبد امللك
  .وهلا من بالد األمشونيني بالديار املصريةأمية بتندة، وما ح

  .احللة املعروفة بامسهم على النيل األزرق: من أشهر قبائل العرب على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما، ومركزهم: املسلمية

  مسيلمة بن عامر

  بطن مذحج من القحطانية،

   :وهم 

   .تنسب إليهم حملة بالكوفة. ك بن أدد بن زيد بن يشجببنو مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مال

  المسليمانية

   .بطن من املناصري أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري

بطن من بين قيس بن ثعلبة، من بكر بن وائل، من العدنانية، من مدنة الزابوقة، وهي قريبة من البصرة، وتنسب إليه حملة : مسمع بن شهاب
  .ة تدعى املسامعةبالبصر

  . بيتا12ًمن عشائر شرقي األردن املسيحية، مذهبها روم أرثوذكس، وموقعها عليان والكرك، وتعد : املسنات

  .بطن من خلم، من القحطانية، كانت مساكنه باحلي الكبري من االطفيحية بالديار املصرية: مسند

  .كنه مع بين مهدي بالبلقاء من أرض الشامكانت مسا. بطن من بين طريف، من جذام، من القحطانية: مسهرة

  .بنو إياس، السواملة، آل حممود، اجلوابرة، آل زيد، الفرج، وكعب: بطن من مجيل، من هذيل اليمن، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية: املسودة

  . من عرتة بسورية"السبعة"، من االعبدة، من االسبعة "املسكة"فخذ من األمسكة : املسيب

ن أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان، وهم اشداء مشهورون بالفروسية، خصماؤهم بنو هلبة، وحلفاؤهم بنو م: املسريية
  .منصور

  المسيعديون

   .فرقة من السعوديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك

  المسيعيد

   .عشرية من الصبيحات، من بين خالد املقيمني يف مشال شرقي األردن

  .الرميح، آل زيارة، آل شتيوي، وآل وادي:  بطن من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية، وفروعه:املسيعيد

  .فرع من آل موسى، من بلحارث: املسيالت

العويويد، الكطن، العليان، : يرجع إىل هتيم، وفروعه: بطن من الصليب، ويرجع إىل الرشايدة، من ذوي رشيد، ويقول بعضهم: مسيلم
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  .جلمعةوا

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية السورية: املسيلم

  .بطن من مطري إحدى قبائل جند: مسيلم

  .خلة قرب عدن أبني: بطن كان يقطن باليمن، من قراه: مسيلمة

  .بطن من عبشمس، من بين سعد، من متيم، من العدنانية: املشآء

  .من دارم بن مالك من متيم، من العدنانيةبطن : املشاجع

  . خيمة30بطن من سلطان طيار، من ولد علي بن عرتة، ويعدون : املشاجعة

  المشاحرة

   .فخذ من القراشيم، من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب

  .فرقة من املشاخلة إحدى عشائر منطقة البلقاء: املشاحرة

  المشادقة

   .د علي، من مسلم، من عرتةبطن من األيدا الشماليني، من ول

  .فخذ من آل دوسر ابن تغلب من الدواسر الذين يقيمون يف األفالج بنجد: املشادية

  .بطن من اجلبور، من بين علي، من حرب: املشارطة

  .اسةبطن من املغاربة باليمن، وجدهم حممد بن موسى بن علي، ولقبه املشرع كمحدث، وهم أكرب بيت باليمن جالله وري: املشارعة

 بيت، ومنازهلم يف قرى اجلابرية، أم التينة، الشيحة، وسالم املشارفة يف ناحية جب 200فرقة من لواحق مشارفة املوايل، يعدون : املشارفة
  .اخلزميات، األشوخ، القريطات، والعبد هللا: وفرقهم. اجلراح يف حمافظة محص

  . خيمات9وتعد من عشائر فلسطني الشمالية، أصلها من بين صخر، : املشارقة

  .من قبائل مصر، تنتسب إىل عرب احلجاز، وتقيم يف بين سويف واملنيا: املشارقة

  .بطن آل غراب، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: مشاري

  .بطن من مزينة، من بين سامل، من حرب: املشارية

  المشاريف

   .ه بقرب احلناكية إىل الشرقبطن من الصعبة، من مطري، منازل

  المشاشفة

   . سنة تقريباً، وتنضم إليها فرقة الزعامطة وتقيم يف منطقة الصلت194عشرية مسيحية، مذهبها التني، قدمت من حوران منذ 

    

  .بطن بين مهدي، من جذام، من القحطانية، كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام: املشاطبة
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  .عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون تقطن قرية مسر، وال يعرف عن منشئها شيء: شاعرةامل

  .من عشائر شرقي األردن موقعها شفا الغور بلواء السلط: املشاعفة

  .فرقة من احلالالت، من العبيد بن، من اللياثنة بوادي موسى: املشاعلة

  .قة عجلونعشرية تتبع الغزاوية بناحية الغور مبنط: املشاعلة

  .فخذ من القوفة، من بين مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز: املشاعلة

  .فرقة من اللوانسة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: املشاعلة

  .عشرية من احمللف من الغوارنة بالكرك: املشاعلة

حول املدور : ومنازهلم. هم مشقب بن حسنعشرية من حزب الشبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش، وجد: املشاقبة
  .السمري، احلويتات، اجلرايدة، احلوامدة، القبالن، البصابصة، التواينة، والعثمان: وينقسمون إىل الفرق اآلتية

  المشالبة

   .فخذ من الدعجيل، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  المشالخة

   : اآلتيةفرق وتنقسم إىل الإحدى عشائر منطقة البلقاء،

   .الديات، الربيع، السعيفان، الضميدات، العالقمة، الغراغري، الفاعور، واملشاهرة

  ."قنسر بن القدمية"فند من األيب شعبان، من العقيدات، يقيمون يف جنويب قضاء جبل مسعان يف قرية العيسى : املشاهدة

  .حمافطات اجلمهورية السوريةمن عشائر العقيدات بدير الزور إحدى : املشاهدة

  .بطن ينتسب إىل العقيدات ويقيم يف غريب محص بسورية: املشاهدة

  .فرقة من عقيدات الغوطة تقيم بدوما أحد أقضية حمافظة دمشق، وترتل تل الكردي: املشاهدة

  . جنوباًبطن من عشرية حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه: املشاهري

  .فخذ من رفاعة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املشاهري

  .بطن من العقار، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املشاهري

  . للقنفذة1912من قبائل عسري، كانت تابعة عام : املشاييخ

  .الطائفبطن يعرف باملشاييخ احلدادين، من مثالة ب: املشاييخ

  مشجعة بن تيم

   .بطن من قضاعة، من القحطانية وهم بنو مشجعة بن تيم بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة

  مشحن

   .بطن من آل حممد، من مشر، وهو مع اخلرصة
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  .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: املشر

  .لعقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرقة من ا: املشرف

  .بطن من مهدان، من القحطانية: مشرق

  .بطن من األيدا الشماليني، من ولد علي، من مسلم، من عرتة أكرب قبائل العرب يف وقتنا احلاضر: املشطة

  المشعاب

   .فرع من بشاكم إحدى قبائل حمافظة حلب

  .لشريفات، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانيةبطن من آل هليمص، من ا: املشعان

  . بقضاء أيب كمال بدير الزور باجلمهورية السورية"أيب مجال"فخذ من احلمود، من احلسون، من األيب كمال : املشعانة

  .قسم من قبيلة زبيد إحدى فروع حرب املنفصلة عنها، وتقع ديارها إىل الشمال من القنفذة: املشعف

  .بطن من الصليالت من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من عرتة: ملشعلا

  .بطن من آل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية: مشعل

  .تقع ديارها بني صنعاء ومآرب. من قبائل اليمن: املشقاص

  المشقق

   .بطن من العدنانية

  .فخذ من املعيدين، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص باجلمهورية السورية: املشال

  .بطن من اللهيب، من انبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: املشهد

 كاملنبطح، تل فرع من البقارة إحدى قبائل دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية، يقطنون بالقرب من ر البليخ يف قراهم: املشهور
  . بيت300أيب، حوجية، عبدي، خربة الرز، فرجة، ولقطة ويبلغ عددهم 

  .بطن من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الرولة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: مشهور

  مشهور

 جبال احلجاز، مث تنحدر منها إىل الشرق، حىت بطن من بين شهر اليمن، من قبيلة بين شهر اليت متتد منازهلا من امة بقرب القنفذة إىل أعايل
   .وادي شهران

  .بطن من هالل بن عامر، من العدنانية: مشهور بن هالل

  .قسم من قبيلة الريش اليت تقيم إىل الشمال، والشمال الشرقي من حمايل: املشوال

    

  .بطن من الوحدان، من الصديد، من اجلرباء: مشوح

  . شهران أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسعها دياراًقسم من رئيسي من قبيلة: مشيط

  .بطن من الفرجة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: مشيط
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  المصابحة

   .عشرية من املعطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  .سوريةفرقة من اجلوابرة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية ال: املصابرة

  .بطن من طي، بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: مصاد

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: مصاد

  .فخذ من آل دوسر بن تغلب، من الدواسر الذين يقيمون يف األفالج بنجد: املصادير

  .فرع من املنادرة إحدى قبائل اجلوالت من أقضية حمافظة دمشق: املصادين

 من عبيد، من بشر، من عرتة، ويقيمون يف ناحية جب اجلراح "االسبعة" من البطنيات من اسلبعة "الكمصة"خذ من القمصة ف: املصاربة
  .شرقي محص

  .فرع من ولدة إحدى قبائل منطقة منبج من أقضية حمافظة حلب وتعرف ببو مصارة: مصارة

  .فرقة من األوضاح، من التومان: املصارع

  المصاروة

   .لرمثا مبنطقة عجلون، أصلها من مصر، وتقطن قرية الرمثا، ويقطن بعضهم يف قرية الدنيةعشرية بناحية ا

  .عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون، أصلها من مصر، وتقطن قرية أم قيس، هاجرت إليها عن طريق فلسطني: املصاروة

باشا، فتخلف عند انسحابه من البالد، ونزل بني البدو، من بدو الكرك أصلهم من مصر، ويرون أن جدهم كان يف جيش إبراهيم : املصاروة
  .وعاش معهم

  .فرقة تتبع عيال احلصان إحدى عشائر معان الشامية: املصاروة

  .بنو مصاص بن كعب بن أمنار بن ناشج بن وادعة: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: مصاص بن كعب

العتيج، النمرة، الكحطة، الشل، : عمارات، من عرتة ببادية العراق، وفروعه، من اجلبل، من ال"الصقور"بطن من الصكور : املصاعب
  .والدغالبة

  .كانت منازله مع ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية: املصافحة

  .يةفرع من الشنابل إحدى قبائل جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السور: املصاحلة

  .فرقة من الشوابكة إحدى عشائر البلقاء: املصاحلة

  .فرع من الطالوي إحدى قبائل اجلوالن، من أقضية حمافظة دمشق: املصاحلة

  .بطن يقيم يف اجلوف: املصاليخ

  .فرع من بين علي، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: املصاوية

  .اليت تقيم يف أطراف معانمن فرق احلويطات : املصبحني

  مصرع
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بطن من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف الشتاء 
   .يتوغلون حىت الزلفى، والقصيم، واخلرج

  المصري

   .ع، من مشر الطائيةبطن من الشناذحة، من الكروشيني، من احليوات، من زوب

كانوا يقطنون سابقاً غزة، ومنذ . إم أعقاب من ختلف من جيش ابراهيم باشا بعد انسحابه من فلسطني: من عشائر البلقاء، يقال: املصريون
  . زيزياء وسحاب عاماً تقريباً، رحل قسم منهم إىل شرقي األردن، شرعوا يف استثمار األرضني اليت جبوار مادبا، مث بنوا عليها قرييت54

  .، من الورالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة"الكعاجعة"فرع من القعاقعة : املصطفجة

  .إا قدمت من جبل الدروز: ويقال. إا بطن من الغنامنة: ويقال. عشرية بناحية املعراض مبنطقة عجلون، تقطن قرية سوف: مصطفى

  .عجلون يف قرية البواليقنيفرقة من الشريدة بناحية الكورة مبنطقة : مصطفى

  . بيتا40ًفرقة تعرف بأيب مصطفى، من قلعني إحدى عشائر امليادين من أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية، وتعد : مصطفى

اهيم، ويقطنون يف عيال سالمة، وعيال خليل االبر: فرقة من اال السليمان، من اايل إحدى عشائر الكرك الكبرية، ويف فريقان: املصطفى
  .القصر

  .فخذ يعرف ببو مصطفى اهلادي، من املرامسة إحدى عشائر دير الزور من حمافظات اجلمهورية السورية: مصطفى

  المصطلق بن سعد

  بطن من خزاعة، من القحطانية،

   :وهم 

  . بنو المصطلق، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو ابن ربيعة

   .الشهدة  :مراحة فروع، ومن مياهه  :ومن ديارهم

  .ومن وقعام احلربية وقعة كانت هلم من هذيل يف راحة فروع، وأغار عليهم صخر الغي يف طائفة من قومه، فلم يزل يقاتلهم حىت قتلوه

  .، واشتهرت بغزوة بين املصطلق، وذلك سنة مخس، ويف رواية سنة ست من اهلجرة"ص"وغزاهم النيب 

    

 م، خرج إليهم، "ص" أن بين املصطلق جيمعون له، فلما مسع "ص"فبلغه .  بعض مجادى اآلخرة ورجباً أقام باملدينة"ص"وذلك أن النيب 
املريسيع، من ناحية قديد إىل الساحل، فتزاحف الناس، واقتتلوا، فهزم اهللا نيب املصطلق، وقتل من قتل منهم، : حىت لقيهم على ماء هلم يقال له

  .م وأمواهلم، فأفاءهم عليه أبناءهم ونساءه"ص"ونقل رسول اهللا 

كانت مسكنهم بالبهنسائية . بنو مصعب بن الزبري بن العوام: بطن من أسد ابن عبد العزى، من قريش، من العدنانية، وهم: مصعب بن الزبري
  .من الديار املصرية

  .فرقة تعرف ببو مصعة، من بقارة اجلبل باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: مصعة

  . فند يعرف بيو مصعة، من الطاهات، من الشرابيني باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية:مصعة
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كانت منازهلم بالبهنسائية من الديار . بطن من الزبرييني، من بين عبد اهللا بن الزبري، من أسد بن عبد العزى من قريش، من العدنانية: مصلح
  .املصرية

  المصلخ

   .حدى قبائل احلجازفخذ من ذبيان، من موسى، من جهينة إ

  .بطني كانت منازله مبصر: املصلى

  .فخذ من الظيب من يافع إحدى قبائل بالد الشام اجلنوبية: املصلى

  .عشرية تتبع احلويطات إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املصيبحيون

  .فرع من احملمديني، من الفواعر بسورية: املصيطف

  .بطن من اهلياب، من السرحان: املصيفري

  .قبيلة: مضابن

  .فرقة من القضاة إحدى عشائر الكرك: املضاعني

  المضافرة

   .بطن من خمضبة من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنويب العجمان، حىت بالد قطر

  .فرقة من السويلميني، من العطيات، من بين عطية، ويقطن بعضهم يف منطقة الكرك: املضالعة

ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خفضة بن قيس بن بطن من معاوية بن كالب بن : مضب
  .عيالن، من العدنانية

  .بطن من الوهوب، من حرب بنجد: املضحان

  المضحي

   ."الصلبة"بطن من البذاذلة، من الصليب 

  .فرقة من بين خالد باجلمهورية السورية: املضحي

  مضر بن نزار

كانت ديارهم حيز احلرم إىل السروات، وما دوا من الغور، وما واالها من البالد، ملساكنهم، ومراعي أنعامهم، .  من العدنانيةقيبلة عظيمة
من السهل واجلبل، وامتدت ديارها بقرب من شرقي الفرات حنو حران، والرقة، ومششاط، وسروج، وتل موزن، وكانت ديارهم باجلزيرة 

   .اورة الشام، ومن مدم الواقعة شرقي الفرات الرافقةبني دجلة والفرات، جم

  .خندف، وقيس: وكانوا أهل الكثرة والغلب باحلجاز، من سائر بين عدنان، وكانت هلم رياسة مكة، وجيمعهم فخذان عظيمان

  ."الصلبة"بطن من الصليب : املضيان

  .احلمايرة، اخلنفة، السنيد، والزريعة: ة ببادية العراق، وفروعه، من اجلبل، من العمارات، من عرت"السلكة"بطن من السلقة : املضيان



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  639  

  .بطن من الوهوب، من حرب بنجد: املضيخ

  .فخذ من الدعجة، من الصدعان، من مشر طوقة: املطار

  المطاردة

   .ويعدون من الصدعان، من مشر طوقة، ويف احلقيقة هم من عبدة. بطن من الدلفية

  .من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتةبطن من ولد سليمان، : املطاردة

  .م1883كانت تقطن القليوبية سنة . من قبائل العرب يف مصر: املطارفة

  .من عشائر البلقاء كاجلماعني، والرواحنة، والضرابعة: املطارفة

  .صرةالفكعة، والن: بطن من السلقة من اجلبل، من العمارات، من عرتة وفروعهم: املطارفة

  .بطن من هذيل الشمال، يقطنون يف وادي فاطمة باحلجاز: املطارفة

كانوا يقيمون بإفريقية . بنو مطراف بن حراج، من ذوي عبيد، من عرب املعقل، من بين هالل بن عامر: بطن من العدنانية، وهم: املطارفة
  .الشمالية

  .ارقيةمنازهلم بأطواق السو. بطن من الرياحني، من من مطري: املطارقة

  .إم أبناء املطران، ويقطنون يف قرية عي: يقال. عشرية من الرماضنة، من الرارشة إحدى عشائر الكرك: املطارنة

  .كانت منازهلم. بطن من بين مهدي، من طريف، من جذام، من القحطانية: املطارنة

  مطاع

   .عامر، من العدنانية، كانوا يقيمون بافريقية الشماليةبطن يعرف بأوالد مطاع، من احلارث، من سفيان، من جوضم، من بين هالل بن 

  .بطن حارب بين عيسى بن سليمان بن موسى اجلون: مطاعن

  .فرع من بين ميمون، من بين سامل، من حرب باحلجاز: املطاحلة

  . سنة تقريبا214ً بالكورة، منذ عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، يقطنون يف قرية حوفا، وقد خرجوا إليها من قرية املزار: املطالقة

    

  .من فرق احلويطات اليت تقيم يف أطراف معان: املطالقة

  .عشرية من منذر، من قبيلة املناصري اليت تقطن يف الربع اخلايل جنويب آل مرة، ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر: املطاوعة

  .فرقة من الشوابكة إحدى عشائر البلقاء: املطايبة

  .فخذ من الزمول، من بين خالد إحدى عشائر سورية: املطايطة

  .بطن من صبيح، من فزارة، من العدنانية، كانت مساكنهم مع قومهم صبيح بربقة: املطايري

  مطر

   .من أهم قبائل اليمن، منازهلا بني احلديدة وخما
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  .إىل أن أخرجهم منها بنو اسرائيلبطن من جاشم، من العماليق، كانت مساكنهم مع قومهم بين جاسم بيثرب، : مطر

  .فخذ يعرف بأيب مطر من األيب سرايا، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: مطر

  .بطن يعرف ببو مطر، من كفيفان، من الغرير، من مشر طوقة: مطر

  .بطن من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: املطران

  . شرقي األردن منازهلا بلواء السلطمن عشائر: املطربيون

  . من ثقيف"غري األشراف"بطن من قريش : املطرة

فخذ من تيامي، من لطيف، من اثبج، من بين هالل بن عامر، من : فخذ من العمريات، يقيم يف جنويب قضاء عني العرب مطرف: املطرد
  .اليةزغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كان يقيم بافريقية الشم

  .بطن من خزاعة، من القحطانية، وهم بنو مطرود بن كعب بن عمرو بن خزاعة: مطرود بن كعب

  .بنو مطرود بن كعب بن علي بن يامة بن عنبس بن غطفان: بطن من غظفان، من القحطانية، وهم: مطرود بن كعب

  . بن عوف بن امرىء القيس ابن ثةبطن من ثة، من سليم، من العدنانية، وهم بنو مطرود بن مالك: مطرود بن مالك

  .عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، تقطن قرية عنبة، وال يعرف عنها شيء: املطششني

  المطعات"المطعاي 

   .فخذ من الفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية

  مطعم الطير

   .بطن

  .عشرية من بين احلسني بالبحرين: مطلب

  .بنو املطلب وهو العيص بن عبد مناف: ش، من العدنانية، وهمبطن من قري: املطلب بن عبد مناف

  . خيمة25فرع من احلسن إحدى عشائر الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية، ويعد : املطلق

  . مرتال35ًويعد . بطن يعرف بأوالد مطلق، من السليم، من الزقايلة، من املعايطة إحدى عشائر الكرك: مطلق

  . من يام إحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف" ق ع70"طمة، فرع من آل فا: مطلق

بطن من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد، اعتباراً من الطف إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف : مطلق
  .الشتاء يتوغلون حىت الزلفى، والقصيم

  .400ائن صاحل، ويقدر عدد بيوته ب بطن من ولد علي يقيم يف مد: املطلك

فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال، ووادي العني والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل مسافة : املطولة
  . ميالً يف الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية25

  المطيبون

  هم خمس قبائل
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   .الدارخمزوم، عدي، سهم، محج، وعبد 

  مطير

   .من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز، وتقيم يف مناطق اسيوط الشرقية، والفيوم

جمموعة من قبائل متحالفة، بعضها من قحطان، وبعضها من عدنان، تقيم يف أماكن معلومة يف العارض، والوشم، والسدير، وأما : مطري
  .رب القصيم غرباً، وديار العجمان وبين خالد جنوباًمنازهلا فهي من حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل ق

  .ويقدر عدد بيوا خبمسة آالف بيت

واملوهة ينقسمون . املوهة، اجلبالن، وذوي عون: علوة، وبرية، فعلوة ينقسمون إىل ثالثة بطون: وتقسم يف الوقت احلاضر إىل بطنني كبريين
العقيمات، املقالدة، األجنة، العراقبة، وذوو عون : والصعابني، وينقسم اجلبالن إىل أقسامالدمشان، الرمخان، الرباعصة، اخلواطرة، : إلىأقسام

  .الصهبة، املالعية، املطريات، واحللف: ينقسمون إىل أقسام

م الصعران الصعران، الصعبة، وميمون وينقس: وسامة اهلالل، وواصل، وينقسم وسامة اهلالل إىل األقسام اآلتية: وينقسم بطن برية إىل فخذين
: ذوي حجى، ومنهم البصايص وذوي سعدون والشتيالت، والشعاليل واجلحادين، وينقسم واصل إىل األقسام التالية: إىل األقسام التالية

  .املواصل، الرزان، العسفة، العبيات، احملالسة، الوساما، البدنا، والدياحني

  .بطن من حكم بن سعد العشرية، من مذحج، من القحطانية: مطري

  .بطن يعرف ببو مطري، من اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقة: مطري

    

  مطير بن علي

   .بطن باليمن، ينتسب إىل مطري بن علي بن عثمان بن أيب بكر احلكمي

رباً، وديار قسم من ذوي عون، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غ: املطريات
  .العجمان، وبين خالد جنوباً

اجلهني، الدمهان، : فيها األفخاذ اآلتية. فرقة من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املطريات
  .الطعامسة، البصيص، والطفالة

  .رتةفخذ من احلسن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من ع: املطرية

  .املشقر، وأم الكندم: ومنازهلم. أم فرج من مطري جند: يقال. من عشائر منطقة البلقاء: املطرييون

  المظالمة

   .بطن من البو حسني، من الغرير

  .بطن من بين احلكم بن سعد العشرية، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: مظَّة

  .ندة، وسعيدة، يف عمالة وهران باجلزائرمركزها ما بني الساحل، وفر. قبيلة عربية: مظهر

  .1205بطن من حرب، وهم مشايخ بدر يف عهد الزبيدي املتويف سنة : مظيان
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  المعابرة

 سنة 164عشرية بناجية الوسطية مبنطقة عجلون، أطلق عليهم هذا االسم نسبة إىل وطنهم األول خربة عرب جبوار الكرك، خرجوا منها قبل 
   .ية نوى من أعمال حوران، مث رحلوا إىل قرية سومتقريباً، ونزلوا يف قر

  المعاجير

   .ويقضون الصيف يف غريب محص.  بدوية10 مخسة، منها 70يعدون . فرع من نعيم محص

  المعادات

   .وعددها يقارب الثمانني نسمة. منازهلا بالعرضة، والغور. عشرية من اجلرمية، من عبادا إحدى قبائل منطقة البلقاء

  معاذ

   .كانت مساكنها فيما بني أشكر، ومسجد موسى، من األطفيحية. ن بين راشد، من خلم، من القحطانيةبطن م

  .من قبائل اليمن: املعازبة

  .تقيم يف العريش، القليوبية، املنيا، بين سويف، وقنا. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: املعازبة

  المعاضيد

   :منازهلا. ة من عقيدات غوطة دمشقفرق

   .حوش الضواهر، وحوش نصري

  .بطن من الغرير: املعاضيد

  .قسم من عشرية الوهبة القاطنة يف الرياض: املعاضيد

االبو راشد،، االبو علي، االبو حوا، الري، واهلياكلة وقراهم حوا، ربع اهلوا، :  بيت وأفخاذها200عشرية من احلديديني تعد : املعاطة
  .وصراع جنويب حلب

  المعاعية

   . سنة67خرجت من الكرك، واستوطنت قرية مادبا، قبل . ر البلقاء املسيحيةمن عشائ

أن جدهم عيد كان مسيحياً من عشرية املعاعية املسيحية القاطنة يف مادبا، : يقال. فرقة من االذايدة القرينيني إحدى عشائر البلقاء: املعاعية
  .ف أعقابه اليوم باملعاعية االزايدةانفصل من عشريته، والتحق باالزايدة، مث أسلم، وتزوج، ويعر

  معافر بن يعفر

  بطن من زيد بن كهالن، من القحطانية،
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   :وهم 

بنو معافر بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهالن بن سبأ وهم ومهدان حىت القرن 
وينسب إليهم خمالف املعافر، وكانت هلم خطة . الغلب على أهله، والكثري من حصونهالثامن اهلجري ؟أعظم قبائل العرب باليمن، وهلم 

   .مبصر

  معافى

   .بطن من اجلفيل، من أهل احلجلة، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية

  .نوا يقيمون بإفريقية الشماليةكا. كانت رياسة بين يزيد هؤالء فيهم. بطن من بين يزيد بن رغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: معاىف

  المعاقلة

   .ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق حىت حمطة دار احلمرا. فرع من قبيلة بلى اليت مقرها جنويب حويطات التهم

  .ال يعرف عنهم شيء. عشرية من احمللف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: املعاقلة

  المعاقيد

   .عشرية من آل طوالة، من أسلم، من مشر

  .وتقيم يف وعر محص، ويف غريب حبرية قطينة. فرقة انشقت عن النعيم، وابتعدت: املعاقري

  المعالوة

   .يقطن وادي األعمق مبنطقة الطائف. بطن من ثقيف

  .هاعشرية من البطون، من قبيلة الظَّفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطراف: املعاليب

كركود يف مشايل الطويشة، وقوز املعالية املنسوب إليها حلفاؤها الزريقات : مركزها. من أشهر قبائل العرب يف دارفور بالسودان: املعالية
  .وأخصامها احلمر

  .اجلببة، والصرمة:  ويتفرغ إىل200ويقدر عدد بيوته . بطن من الصمدة، من قبيلة الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة: املعاليم

  .بطن من خالد احلجاز، وقد عدهم احلمداين يف أحالف آل فضل من عرب الشام، ومل ينسبهم يف قبيلة: املعامر

    

  . بيت100ويعد . بطن يعد من لواحق طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املعامرة

ة احملايل على قناة احملايل، ويسكن قسم أخر على قناة النيل، وقسم منهم يف بزايز قناة يقطنون يف ناحي. بطن من زبيد بلواء احللة: املعامرة
  .ويعيشون على الزراعة. اليوسفية

  المعان بن مرهبة
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  بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو املعان بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام

  المعاولة

  من األزد، من القحطانية،قبيلة 

   :وهم 

   .بنو معولة بن مشس

  .بطن من احلرقوص، من مازن، من مالك بن عمرو بن متيم بن مر ابن أد: معاوية

  .بطن من كليب بن يربوع بن حنظلة، من متيم، من العدنانية: معاوية

  . بن خصفة بن قيس بن عيالن من العدنانيةبطن يعرف بأيب معاوية، من يك بن هالل بن عامر بن صعصعة بن عكرمة: معاوية

معاوية بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: معاوية بن أسلم
  .عمرو بن مالك بن زيد ابن كهالن

  .ن امرئ القيس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القني بن جسربنو معاوية اب: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: معاوية بن امرئ القيس

بنو معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة : بطن من هوازن، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: معاوية بن بكر
بن معاوية، بنو جشم بن معاوية، بنو سلول، بنو نصر : وفيهم بطون كثرية، منهم. بن قيس بن عيالن ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  .بنو مرة بن صعصعة، وبنو عامر بن صعصعة ابن معاوية

  معاوية بن بهثة

   .وهم بنو معاوية ابن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن. بطن من سليم ابن منصور، من العدنانية

  معاوية بن الحارث

  كندة، من القحطانية،بطن من ولد مرتع، من 

   :وهم 

بنو معاوية األكرمني ابن احلارث األصغر بن معاوية بن ثور وهو كندة ابن غفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن 
   .عريب بن زيد بن كهالن

  .ن احلارث بن منرة ابن أدد بن يشجببنو معاوية ابن احلارث بن عدي ب: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: معاوية بن احلارث

  .ناصحة: من مياههم بنجد. بنو معاوية بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب: بطن من عقيل ابن كعب، وهم: معاوية بن حزن

  .بنو معاوية ابن دومان بن بكيل: بطن من مهدان، من القحطانية وهم: معاوية بن دومان

بنو معاوية بن روبية بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن : امر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من هالل بن ع: معاوية بن روبية
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن عيالن
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ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن بنو معاوية بن عامر بن : بطن من عامر بن ربيعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: معاوية بن عامر
  .احلنفاء: معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن، من مياههم

بنو معاوية بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن : وهم. بطن من عقيل بن كعب، من قيس بن عيالن، من العدنانية: معاوية بن عقيل
  .البيضاء: من مياههم بنجد. بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالنصعصعة بن بكر بن هوازن ا

  معاوية بن عمرو

  بطن من بين النجار، من اخلزرج، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار، وأمسه تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج

  .بنو معاوية بن عمرو ابن احلارث بن مالك بن ربيعة بن عبدود ابن وادعة:  من القحطانية، وهمبطن من وادعة،: معاوية بن عمرو

بنو معاوية بن عوف بن حرب بن خزمية ابن لؤي بن غالب بن فهر بن : بطن من عوف بن حرب، من العدنانية، وهم: معاوية بن عوف
  .ر بن نزار بن معد بن عدنانمالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مض

  معاوية ذو القرح

فخذ من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
   .بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  معاوية بن كالب

  . بن كالب بابالض :انظر

    

  معاوية بن كندة

   من كندة، من كهالن، من القحطانيةبطن عظيم،

   :وهم 

منه امللوك بنو . بنو معاوية بن كندة، وامسه ثور بن غفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد يشجب بن عريب ابن زيد بن كهالن
   .احلارث بن معاوية األصغر بن ثور بن مرتع بن معاوية، وبنو احلارث األصغر ابن معاوية بن كندة

  وية بن مالكمعا

  بطن من حنظلة بن مالك، من العدنانية،

   :وهم 
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   .بنو معاوية بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن متيم، وهم يف بين فقيم بن جرير بن دارم

  .بن األوسبنو معاوية بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف بن مالك : بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: معاوية بن مالك

  .بطن من األزد، من القحطانية، وهو معاوية ابن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر ابن األزد: معاوية بن مالك

  معاوية بن مرة

   .بطن من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  المعاويل

   .، من قبيلة الظَّفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرةفخذ من اجلواسم، من الصمدة

  المعايطة

   :يقال. من عشائر الكرك

   :ون إىل فخذين كبريينقسموين.  تقريبا130ويبلغ عدد منازهلم . إم من اخلليل بفلسطني

  الرشايدة، والزقايلة، وتتبعهم العشائر اآلتية

   .األعجام، األمامية، الذيبان، والبياضة

  المعبد

   .عشرية من بين عمرو، من حرب، تقيم بالقرب من مكة

  معبد بن العباس

  بطن من العباس ابن عبد املطلب، من قريش، من العدنانية،

   :وهم 

  فيه فخذان. بنو معبد بن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

   .بنو داود، وحممد ابين إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن العباس

  معتب بن أبي لهب

   :من هاشمبطن 

  من قريش، من العدنانية،



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  647  

   :وهم 

   .بنو معتب بن أيب هلب عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

  معتب بن مالك

  بطن من ثقيف، من هوازن، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف

  معتمر

   .يعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانيةبطن من قط

  المعجل

   .بطن من األشاجعة، من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة

  .بطن من العياش، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: املعجل

  معد بن عدنان

   : ولدهعظيم، تناسل منه عقب عدنان كلهم، ومنبطن 

إياد، ونزار، وأمنار، فتشعبوا بطوناً كثرية، وتكاثر بنو إمساعيل، وانفرد بنو مضر ابن نزار برياسة احلرم، وخرج بنو إياد إىل العراق، ومضى 
  إمنار إىل السروات بعد بنيه يف اليمانية،

   :وهم 

   : هلمكانخثعم، وجبيلة، و

م األكاسرة الغزو، وأبادهم، وأعظم ما باد منهم سابور ذو األكتاف، وهو الذي استلحمهم، يف بالد األكاسرة آثار مشهورة، إىل أن تابع هل
   .وأفناهم

  معد بن جشم

  بطن من محري

   :وهم 

   .بنو معدان بن جشم بن عبد مشس ابن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب

  معد كرب بن جشم
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  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .ن حاشدبنو معدي كرب بن جشم ب

  المعدين

   .فرقة من نعيم اجلوالن، ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق

  المعديون

   .كانت مساكنهم مع قومهم بين ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من الصبيحيني، من بين زريق، من ثعلبة طيء، من القحطانية

  المعرعر

   . خيمة60يعد . افظات اجلمهورية السوريةبطن من العظامات إحدى عشائر جبل الدروز، من حم

  معرف

   .بطن من د إحدى قبائل اليمن

  .كانت اإلمارة فيهم. بطن من بين مالك بن عقيل: معروف

  .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد ابن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: معروف بن فهم

  المعزي

   .ة، من مشر الطائيةفخذ من آل عليان، من اخلرص

  .بطن من يك بن هالل ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن قيس بن عيالن، من العدنانية: معشر

  معشر بن مرثد

  بطن من مهدان، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو معشر بن مرصد ابن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان ابن بكيل بن جشم

  معشوق

   .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشَّر

  المعصوم
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   .وشرذمة باهلند. كانت منهم شرذمة مبكة. بطن من العلويني

  معطار

   .كانت مساكنه احلي الكبري مبصر. بطن من بين حبر، من خلم، من القحطانية

    

  معقل

 عليم بن حناب، من كنانة بن بكر بن عوف ابن عذرة بن زيد بن الالت بن رفيدة ابن ثور بن كلب، من بين أسد بن وبرة بن بطن من بين
   .تغلب بن حوران بن عمران بن احلاف احلايف، من قضاعة

 مذحج، كانوا يف القرن بنو معقل، وهو ربيعة بن احلارث بن كعب ابن جلد بن: بطن من مذحج، من القحطانية، وهم: معقل بن احلارث
ومواطنهم بالغرب األقصى، كانوا جماورين لبين عامر، من زغبة يف مواطنهم بقبلة تلمسان، وينتهون . الثامن اهلجري، من أوفر قبائل العرب

  .إىل البحر احمليط من جانب الغرب، وهم ثالثة بطون ذوي عبيد، وذوي منصور، وذوي حسان

  .صلها من خبري باحلجاز، وتلتحق املدور، والبويضةفرقة تعرف بابن معال، أ: معال

  .مصابيح الظالم: وهم الذين كان يقال هلم. بطن من طيءِّ، من القحطانية: املعالّ بن تيم

  المعلم

   :يقال. من الصمدة، من قبيلة الظَّفري اليت ترتل يف طوال الظفري، ويف املنطقة احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافهابطن 

هلميقالم من متيم، وإ :   

   .املعاليم

  معمر

   .يقيم يف سدوس بنجد. فرع متيم

  .كانت دياره من مسجد موسى إىل أشكر، ونصف بالد إطفيح مبصر. بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية: معمر

  . من أعمال صعدة باليمنالقفاعة: من نواحيه. بطن ينتسب إىل معمر بن زرارة بن خوالن بن معدن الذهب: معمر بن زرارة

  معن2

   .منه امراء لبنان. بطن

  .فخذ من هريار، من الغرير، من مشر طوقة: املعن

  .بطن من أكلب بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان: معن

الك بن معاوية بن بنو معن بن حاجب بن عصاصة بن م بن ربيعة ابن م: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: معن بن حاجب
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  .صعب بن دومان ابن بكيل

  .بنو معن بن مالك ابن فهم بن غنم بن دوس: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: معن بن مالك

  معولة بن شمس

  انظر

   .املعادلة

  المعيان

   .بطن من اجلعافرة اجلعفر يقطن يف القطنية، ويف غريب الشويفي

  .صلبةفخذ من السعد، من الصليب ال: املعييب

  معية

   .بطن من العلويني

  المعيقل

   .بطن من آل هليمص، من الشريفات، من قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية

  .بطن من احلامد، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املعيدي

  .املشال، واملمدوح: وأفخاذها.  بيتا40ًتعد . فرقة من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص: املعيدين

  .فرع من القماقعة، من الروالة، من عرتة: املعريير

  .فخذ يعرف ببو معيش، من البقارة بدير الزور واجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية: معيش

  معيص بن عامر

   .بطن من عامر ابن لؤي، من العدنانية

  .1200وتقدر بيوم ب. القبائل النجدية اليت تتجول يف جند وتدخل العراققسم من العجمان إحدى : املعيض

  معيط

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. بطن يعرف بأيب معيط، من أيب خابور، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

. لون حمافظني على طباعهم البدوية، بالرغم من جماورم لدير الزورويقطنون يف قرية املريعية، وال يزا. االبو دج، االبو دهام، االبو حسن

   .5000م 1936وبلغ عدد أغنامهم سنة 
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  المعيلية

  من عشائر فلسطين الشمالية

   . نسمة121 خيمة، و27تعد 

  معين

   .بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية

بيت سلطان، بيت ديل، بيت خويلد، البو خريف، :  أم من ربيعة، وفروعهمبطن من عتبة، من الصلتة، من مشر طوقة، واملشهور: املعني
  .بيت سحاب، بيت إمساعيل، البو عليوي، الغنيمة

  .ويقيم يف جالجل بنجد. فرع من متيم: معيوف

  المغار

   .بطن يقطن جبرابلس يف الصريعات أحد أقضية حمافظة حلب

 الليل، من سليم بن منصور، من العدنانية، ومن هؤالء املغاربة عرب عبد اهللا بن وايف بطن من اجلبارنة، من الرباغيث، من أيب: املغاربة
ونزلوا مصر يف العصور األخرية . 1105صاحب الوقائع مع املماليك، وكان مقره يف التيتلية من ضواحي منفلوط، وقد قتل ابن وايف سنة 

  . عهد احلملة الفرنسية، وكانوا يعسكرون يف منتصف قناة العسلمن طرابلس الغرب، وكانوا أغنياء جداً باخليل والرجال على

  .بطن من جربيل، من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية: املغاربة

  .بطن من زبيد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلج: املغاربة

    

  . من الزيود، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاءبطن من الدويكات،: املغازير

  المغاصبة

أصلهم من عشرية الزريقات بالكرك، انفصلوا عن عشريم، نزلوا إىل الغور بعد أن . عشرية من األحالف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك
   .اعتنقوا اإلسالم، وانضموا إىل الغوارنة

  مغالة

  حطانية،بطن من األنصار، من األزد، من الق

   :وهم 

   .بنو عدي ابن مالك بن النجار

فخذ من عميت ابن كليب بن أيب بن احلارث بن عمرو ابن رميمة بن حدس بن أرش بن أراش ابن جزيلة بن خلم، من : مغالة بن دعجان
  .القحطانية
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  .نيةبطن من آل هليمص، من الشريفات، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطا: املغاليث

  .فرقة من بين سعيد إحدى عشائر سورية الشمالية: املغاليج

  مغامر

   .بطن من محري كان يقيم باليمن

  مغامس

   .يقيم يف احلطامة بنجد. فرع من متيم

  .فرع من الزبار، من اجلدادة، من قبيلة الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: مغامس

  .نة إحدى عشائر منطقة البلقاءفرقة من اللوانسة، من اللباد: املغمس

آل مشعل، آل سلطان، آل مهنا، آل : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من آل يوسف، احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط: مغامس
  .ويلحق م الرحبة من اليحيا، واملزازرة أو املزار من اخلبابيني. مسربت، وآل حممد

  .منازهلا بلواء السلطمن عشائر شرقي األردن : املغاورة

  المغايبة

   .فخذ من الطليحة، من الروقة، من عتيبة

  المغايرة

ومنها خرجوا إىل النعيمة، فاحلصن، وهلم اقارب يف قرية ناطفة، يقال . وا يسكنون يف قرية كفرة جبوار بيسانكان. عشرية بناحية عجلون
   :هلم

   .املغايرة أيضاً

  .ن، من ثقيففرع من عنس، من ثقيف اليم: املغدة

  .املسيعيد، املهايرة، الشريفات، خسرج، التمامي، واحلباب: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن يلتحق بعبدة، من مشر القحطانية: املغرة

  .بطن من ولد سليمان،من كحيل، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: املغرة

  .قرضة التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقاءفرقة تعرف بأيب مغرز، من عشرية ال: مغرز

  .بطن: املغفل

  .بطن من مرداس، من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كان يقيم بافريقية الشمالية: املغنم

  .بنو املغنم بن قطيعة بن عبس: بطن من عبس، من العدنانية، وهم: املغنم بن قطيعة

علكم اهلول، وبنو مالك من الشمال، وشهران من الشرق، وبعض شهران : ا وما جاورها، وحييط ا من القبائلقبيلة قوية، تقيم يف أ: مغيد
آل يزيد، آل ناجح، آل وازع، أم الشرف، آل أم اجلريعات، أم : وتقسم إىل سبعة أفخاذ. وربيعة اليمن من اجلنوب، ورجال املع من الغرب

  .وادي، ملح، وآل ومين
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  المغيرة

   .كانت مساكنهم برية الشام وبرية احلجاز مما يلي الشام والعراق. ن أحالف آل مرا، من عرب الشامبطن م

  المغيرة بن عبد اهللا

  بطن من خمزوم، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

  .منار بن ناشج بن وادعةبنو مغرية بن كعب بن أ: بطن من وادعة، من القحطانية، وهم: مغرية بن كعب

  .عشرية تقيم حول أا: مغيد

  .بطن من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: املفاضلة

  .ولد علي: انظر: مفرج

  .عشرية أصلها من بين عطية، وتقيم بناحية الكورة مبنطقة عجلون: مفرج

  . مفرج هؤالءكانت الرياسة على طيء أيام العبيديني لبين. بطن من طيء بن أدد: املفرج

  .بطن من بين مالك بن زهران: مفرج

  .بطن يعرف بذوي مفرج، من النفعة، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: مفرج

اهللا بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية، وهم بنو مفرج بن مالك بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد : مفرج بن مالك
  .بن مالك بن نصر، وهو شنوءة

  .قسم من قبيلة النجوع اليت تقطن يف خمالف اليمن بني صبيا، والدرب: مفرح

  .فرع من عبدة، من مشر جند: مفضض

  مفضل

   :من آل جحيا، من عبدة، من مشر، وفيه أفخاذ عديدة، أمههابطن 

   .يب، الرباع، واحلاملآل مسعود، آل موينع، الطالع، الطرمان، آل فريهد، آل بريش، الصل

  المفضل

   .أفخاذ اجلبول، املنيس، بنو سعد، بنو ندا، العرياب، الزبدة، واملساعيد. بطن من اليحيا، من قبيلة عبدة، من مشر القحطانية وفيه

    

عة بن مالك بن معاوية بن بنو املفضل بن املخدر بن وثري بن م بن ربي: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: املفضل بن املخدر
  .صعب بن دومان بن بكيل

بطن من وبري، من قبيلة العجمان اليت تقع منازهلا يف جوار بين خالد اعتباراً من الطف، إىل العقري، ومتتد ديارها حىت الصمان، ويف : مفلح
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  .الشتاء يتوغلون حىت الزلفي والقصيم واخلرج

  .إم قدموا إليها من قرية مقبلة: لون، يقالعشرية بناحية الكورة مبنطقة عج: املقابلة

  .عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، يقطنون يف قرية صما، وال يعرف عن أصلهم شيء: املقابلة

  .ذوو عجرية: بطن من الروسان، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم منه: املقاحصة

  .الن، من القحطانيةبطن من جنب، من كه: مقاحف

  . خيمة15يعد . فرع من احلسن إحدى قبائل جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: املقادم

  المقادمة

   .بطن من فزارة، من العدنانية، كانت مساكنهم البحرية من الديار املصرية، وبرقة

  المقارحة

   .بطن من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية

  .من قبائل اليمن: رةاملقاص

  .بطن من عبس بن بغيض، من العدنانية: املقاصف بن ذكوان

  .بنو مقاعس وامسه احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم: بطن من متيم، من العدنانية، وهم: مقاعس بن عمرو

دود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار قسم من اجلبالن، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من ح: املقالدة
  .العجمان، وبين خالد جنوباً

  .قسم من مثالة، من ثقيف سكان الطائف: مقبل

  . مرتال25ًفرقة من الصرايرة إحدى عشائر الكرك، تعد : مقبل

  .بطن ينتسب إىل النواصر، من متيم ويقيم يف أضر ما: مقبل

  .، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجازبطن من الغنيم: املقبلي

  .فريق من الغنيميني إحدى عشائر الشوبك: املقبلني

  .وعدد قراها مخس. من اقدم عشائر حوران إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: مقداد

  المقداد

   .عشرية بناحية جبل عجلون، ويف فرع من املقدادية القاطنني يف قرية بيت ايدس بناحية الكورة

  المقدادية

   : ثالث فرقوهيعشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون، 

   .بنو ياسني، بنو علي، والعساسفة
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  .كانت مساكنه ببالد عزة بفلسطني. بطن من بين مجيل، من جرم طيء، من القحطانية: مقدام

 الشمال، ومقاطعة البياض يف اجلنوب، وتتوغل بطن من قبيلة خالد اليت منازهلا على ساحل اخلليج الفارسي مابني وادي املقطع يف: املقدام
  .حىت منطقة منطقة الصمان يف الغرب

  .حي من االثبج، من هالل بن عامر، من العدنانية، موطنه بسيط تامست، وكان للسلطان عليه عسكرة وجباية: مقدم

  .يةبطن من بين سويد بن عامر بن مالك بن زغبة، من هالل عامر، من العدنان: مقرر بن جماهر

  .من عشائر جند، جدها األعلى مانع املريدي، وكان مسكنه يف بلد الدروع، من نواحي القطيف: مقرن

  .ينسب إليهم خمالف مقرى. بنو مقرى بن سبيع بن احلارث بن عمرو بن غوث: بطن من محري، من القحطانية، وهم: مقرى

 بنو املقشب، وهو ربيعة بن عبد اهللا بن احلارث بن منري بن عامر بن :بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: املقشب بن عبد اهللا
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .بطن من مالك بن عبد اهللا بن النمر بن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: املقصص

  المقطة

   .بطن من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت مل مث والقصيم

  .الكرزان، اخلنافرة، القزايلة، واهلوارنة: وفيه األفخاذ اآلتية

  مقطع

   .بطن من بين بضة، منه الشفافيون

  . بن احلارث بن معاوية بن كندةبنو مقطع النجد، وامسه معاوية بن احلارث الوالدة بن عمرو: بطن من كندة، من القحطانية، وهم: مقطع

  .فخذ من آل حريث، من طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املقطف

  .بطن من بين هالل، من العدنانية: املقعار

  .بطن من حكيم، من عالق، من سليم، من العدنانية، كان يقيم بافريقية الشمالية: مقعد

  .املوصلبطن كان منه دولة بين املقلد ب: مقلد

  .بطن من جببيلة، من القحطانية: مقلد الذهب

  .الشنافيه: من عشائر الفرات، تعرف ببو مقوطر ومسكنها: مقوطر

  .من قبائل عسري: املغيد

  .بطن: مقيدة العقارب

    

  .فرقة من اخلرصة، من الفدعان، وفيها من األفخاذ، الصقار، الشديدة، والشيلة: املكاثرة

  المكاحطة

   .شن، من اجلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من اجلعي
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  المكارمة

   .من أهم قبائل اليمن، يبلغ عدد نفوسها عشرة آالف

  . منبج، من أقضية حمافظة حلب-بطن من بنا إحدى عشائر الباب : املكاحلة

  .بطن من السكوك: املكحول

  .بطن من السمالعة باليمن: املكدش

  .ؤساء عمان يف القرن اخلامس اهلجريبطن كان منه ر: مكرم

  . خيمات10من عشائر سورية تعد : املكرمني

  .بطن يعرف ببو مكصود، من الزابية، من الغرير: مكصود

 السائل، املساندة، الكويران، السنابري، العجيالت، العزامات،: وفيه األفخاذ اآلتية. ، من عرتة"السبعة"بطن من املواجية، من األسبعة : املكلف

  .والركارجة

  . خيمة40فرع من بن مسري، من ولد علي، من عرتة، ويعد : املكيبل

  .بطن، من العلويني باليمن: املكني

  .فرع من حكيم، من حصن، من عالّق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية: مالب

  .بطن من األزد، من القحطانية: مالمتات

  . قضاء جبل مسعان بقرية احلويرفخذ من األيب شعبان يف جنويب: املالمحة

  المالحيم

   :قساممن عشائر الشوبك، وتنقسم إىل ثالثة أ

   .الرواشدة، الشخيبيني، والبدور، ويلتحق ا أبو فاطمة

  مالدس

   .بطن من بين سعد، من متيم، ومنه بنو موألة

  .و بن حارثة بن عمرو مزيقياءبنو مالدس بن عمر: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم: مالدس بن عمرو

  .بطن من عروة من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املالدية

  .بطن من ثعلبة: مالص

  .بطن من بين عود، من قطيعة من عبس، من قيس بن عيالن: مالص

 مالعب، وهم أوالد زمام، بنو هيكل بن: بطن من بين منري بن حكيم، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية منهم: مالعب
  .والفزيات، وأوالدمياس وأوالد فائد، واألصابعة

  .عشرية بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، من سكان قرية مسر، وال يعرف عن منشئها شيء: املالعبة

إىل قرب القصيم غرباً، وديار قسم من ذوي عون، من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، : املالعبة
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  .العجمان وبين خالد جنوباً

بطن من ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي، حىت : املالعبة
  .ديار مطري يف الغرب

  .فظة دير الزور باجلمهورية السورية منازهلا يف أعلى وادي البليخفرقة من األيب عساف إحدى عشائر الرقة أحد أقضية حما: املالفقة

  مالك

   .وتقيم جببل حوران بسورية. أصلها من معرة النعمان. عشرية درزية

  ماللة

   .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية

  . مشر القحطانية، من املغرة امللحقة بعبدة، من"من بين متيم"بطن من التمامي : املاللطة

  .يعرج بنعمان: بطن من هذيل، من جبالة: امللجم

  .فرع من الزابية، من الغرير: امللحان

  .بطن من الغشم من اخلرصة، من مشر الطائية: امللحان

معاوية بن بنو ملحان بن أخرم بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مالك بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: ملحان بن أخرم
  .صعب بن دومان بن بكيل

بطن من بين النجار، من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم، بنو ملحان بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن : ملحان بن عدي
  .خزرج

  .بد مشس بن وائلبنو ملحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن ع: بطن من جشم بن عبد مشس، من محري، وهم: ملحان بن عمرو

  .الزيوت: أصلها من بين عطية، وقد خرج منها فرع يقال له. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: ملحم

  . من عرتة مبحافظة محص باجلمهورية السورية"احلسنة"فرقة من األحسنة : امللحم

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: امللحم

  .بطن من احليدة، من اخلرصة، من ماجد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: امللحود

  الملعب

   .فخذ من اجلميشات، من الزبنة، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  .ينةأبضة على عشرية أميال من فيد حنو طريق املد: بطن من طيء، من القحطانية، من مياهه: ملقط

  .بطن من جرم من قضاعة، من القحطانية: ملكان بن جرم

  .بنو ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طاخبة: بطن من طاخبة، من العدنانية، وهم: ملكان بن عدي

    

ن مضر بن نزار بن بنو ملكان بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس اب: بطن من كنانة، بن خزمية، من العدنانية، وهم: ملكان بن كنانة
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  .معد بن عدنان

عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون، هاجر جدها نور الدين الرومي أحد أعقاب عبد القادر الكيالين من بغداد، وتقطن يف قرى : امللكاوية
  .ملكا، وجديتا وجنني والصفا

  .فرع من السواملة، من احللف، من اجلالس، من مسلم من عرتة: امللهاج

وهو الشداخ بن عوف بن كعب ابن عامر بن ليث بن بكر، من بين عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن : ن من بين ليث بن يعمربط: امللوح
 سرية على رأسها غالب بن عبد اهللا الليثي إىل بين امللوح بالكديد سنة "ص"بعث النيب . مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .مثان للهجرة

  مليح

   . من قحطان من العدنانية يقطن بنجدبطن

  .بطن من بين مساك، من حلم، من القحطانية، كانت متتد مساكنه من طارف ببا، إىل منحدر دير اجلميزة يف الرب الشرقي مبصر: مليح

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: مليح بن عمرو

  .بطن: مليص

  .إم من عرب ابن معجل بنجد: البلقاء، ويقالفريق يتبع الغرير، من اخلصيالت إحدى عشائر : املليفي

  .بطن: ممارس

  .فخذ من املعيدين، من الفواعرة مبحافظة محص باجلمهورية السورية: املمدوح

  .عشرية بناحية الرمثا مبنطقة عجلون قدموا إليها من درعا بسورية: املنابعة

وكانت . اخلماعلة، الفقراء، واملساليخ، وتشمل الصقارة واحلسنة: اذ اآلتيةبطن من ولد علي، من مسلم، من عرتة، وينقسم إىل األفخ: املناة
  .املناة قدمياً يقيمون يف جنوب غريب تيماء حىت خبري، مث انتقلوا بعد ذلك إىل شرق مشايل الشام

  المناثرة

   .بطن من امليامني، من الصديد، من اجلرباء

  المناحرة

   . يف ناحية تدمر باجلمهورية السوريةتقيم. فرقة من العمور، من األيب حربة

  .قسم من احلامد، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املناحي

  .ذكره ابن الكليب ومل يرفع نسبه. بطن يعرف بذي مناخ، من محري، من القحطانية: مناخ

  .حمافظة دمشقفرقة من املفضل إحدى عشائر اجلوالن، من أقضية : املنادلة

  .عشرية من ساللة السبطني احلسن واحلسني، تقيم باحلجاز: املناديل

  . نسمة214 خيمة، و33من عشائر فلسطني الشمالية تعد : منارة

  .بطن من غافق، من القحطانية: منارة
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  .بن جزيلة ابن خلمبنو منارة بن ربيعة ابن حدس بن أرش بن أراش : بطن من جزيلة، من القحطانية، وهم: منارة بن ربيعة

  .بنو منارة بن عوف بن احلارث بن جفنة بن عمرو مزيقياء: بطن من جفنة، من غسان، من األزد، من القحطانية، وهم: منارة بن عوف

  منازل

   .بطن من بين زيد بن حرام، من جذام، من القحطانية

  .كانت منازله احلوف بالشرقية من الديار املصرية

  مناش

   .تقيم يف غريب املضيق بقرب الفرع باحلجاز. و، من حربعشرية من بين عمر

  .بطن يقطن دار املناصرة، والفيوش، والعماد من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: املناصرة

  . بيت100فرقة من البقارة إحدى عشائر دير الزور، من حمافظات اجلمهورية السورية، وتعد : املناصرة

  .لذين نزحوا من بين غازي من البلقاء، ونزلوا يف سلفيتفرع من احلواترة ا: املناصرة

  .العشبان، الطارش، والعرفوش: فخذ من ااودة القاطنني بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، ومن فروعه: املناصرة

  المناصير

   :فرقمن عشائر منطقة البلقاء، من اجلرومية، من قبيلة عباد، ويتألفون من ثالث 

   . نسمة850منازهلم بوادي الشتا، جنويب وادي السري، وبالعرضة، ووادي السري، ويبلغ عددهم . نة، النصاصرة، واملناجلةالعو

الوهاباب، : من اشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري، يقطنون بني الشالل الرابع وأيب محد، وينقسمون إىل مخسة أفخاذ: املناصري
  .نية، الكجوباب، واخلرباءالكبانة، املسليما

قبيلة تسكن الربع اخلايل جنويب آل مرة، ويقيم قسم منها يف عمان، وقسم آخر يف قطر، وهم أكثر ليونة من آل مرة، وأقبل : املناصري
  .منذر، رمحة، وشعر: إن أهم أفخاذهم: للحضارة، والذي يعلم عنهم قليل بالنسبة إىل القبائل األخرى، ويقال

  .احلمران العياف، والزوابعة: وفروعهم. رقة من الغرير، من مشر طوقةف: املناصري

  .فرع من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: املناصري

  .بطن من الفضيل، من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية: املناصري

    

 يف الشمال، ووادي العني والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر، إىل فرع من قبيلة بين عبس اليت حتد ديارها بوادي احلبل: مناصري الغرير
  . ميال يف الداخل، حىت سلسلة اهلضاب الساحلية25مسافة 

من اللجاة، وإليهم تنسب شريعة : من عشائر الزوية، من أقضية حمافظة حوران باجلمهورية السورية أصلهم من شرقي األردن، وقيل: املناظرة
 من املعز، و 1000 بيت، وميلكون 100ويعودن حنو . ويبلغون مابني ري الرقاد والعالن. ن يف جنويب قرية الشجرةاملنظور ويستقرو

  .املساعدين، واحلجارمة، والقطاطية:  من البقر، وينقسمون إىل األفخاذ اآلتية600 من الغنم، و 200
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  مناع

   .فرع من آل صاحل، من الطوح، من مجيل، من هذيل اليمن

  .بطن من الصواوية، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اعاملن

  .وتقيم باحلجاز. عشرية من ساللة السبطني احلسن واحلسني: املناعة

  المناعون

   :قساموينقسمون إىل أربعة أ. فرع من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن

   .ةاملسعوديون، العقار، الصواوية، واملراغي

  .بطن من دارم ابن متيم بن مر، من العدنانية، من جباهلم أبان، وهو جبل أسود: مناف بن درام

  . بيت100من عشائر اجلوالن الصغرية باجلمهورية السورية، تقيم يف نبع الصخر، وجمدولة، وعني الباشا، وتعد : املنايف

  .ق، وهم رعاة لسكان تدمر والسبخةفرع من أيب حرب، من العمور إحدى قبائل حمافظة دمش: املناقدة

  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. فخذ من دمحان، من علي، من رياح، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: املناقشة

  .بطن من الوطبة، من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: املناهرة

  .يم بني قرييت هود وظفارتق. من قبائل حضرموت الرب: املناهيل

  .بطن من النوفل، من الزبن، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املناور

  .بطن من املسعوديني، من املناعيني من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املنايعة

  المنبات

   .وكان هلذا البطن كثرة ألول دولة بين مرين.  قبائل املغرب األقصىبطن من األحالف، من ذوي منصور، إحدى

  منبه

   .بطن من العدنانية وهو أعصر، من سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .بطن من عبد اهللا بن غطفان بن سعد، من العدنانية: منبه

  . أا حىت ميلني منهاقسم من قبيلة بين مالك عسري اليت تقيم يف مشايل: منبه

  .بنو منبه بن أد بن صعب بن سعد العشرية: بطن من سعد العشرية، من القحطانية، وهم: منبه بن أد

بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم بنو منبة بن أمري بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان : منبه بن أمري
  .القحطانيةبن بكيل، من مهدان، من 

  .ثقيف وهو بطن عظيم: منهم. بنو منبه بن بكر بن هوزان بن منصور: بطن من هوزان، من العدنانية، وهم: منبه بن بكر

  .بطن من أرحب بن الدعام، من الصعب بن دمان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: منبه بن عليان

  .بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من حجور ابن اسلم بن عليان بن زيد : منبه بن مرار
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بنو منبه بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن : بطن من سعد العشرية من بين زيد بن كهالن، من القحطانية، وهم: منبه بن يزيد
  .أدد

  .بطن من حصونه مسور: املنتاب

  .ن فريق منها إىل اليوم الروى، من بالد يافعويسك. من القبائل العبدلية، املنتمية إىل يافع: املنتصر

  المنتظر

   .42 إىل 41ْ - 30َ، وبني درجيت الطول 20ْ - 15َ و 19ْ - 30َقسم متحضر من قبيلة غامد اليت تقع ديارها بني درجيت العرض 

  .يرة، بني الدجلة والفراتمن أهم قبائل العراق، منازهلا يف املناطق الواقعة بني البصرة وبغداد، وتتجول يف اجلز: املنتفق

. بنو املنتفق ابن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية، وهم: املنتفق بن عامر

ون باخللط، كانت كانت منازهلم األجام القصيب اليت بني البصرة والكوفة من العراق، ومنهم أحياء باملغرب، دخلوا مع هالل بن عامر، يعرف
  .مواطنهم باملغرب األقصى مابني فاس ومراكش

  ."ص"يوم دهي، يوم تناهض ووفدوا على النيب : من أيامهم

  .فخذ من معاوية بن بكر بن هوزان، من العدنانية: منجاب بن معاوية

    

ة، وحييط ا من الشمال بنو هالل، ومن الشرق مقر هذه القبيلة على سواحل البحر بني الربك، والشقيق، وقراها يف الوسم والقح: املنجحة
آل أم خريق، العبدية، آل زيد، آل أم حاوش، آل سرباح الشهيب، وولد : ومن أهم أفخاذها. رجال املع، ومن اجلنوب قبائل خمالف اليمن

  .إسالم

  منجور

   .س بن عيالن، من العدنانيةعشرية صغرية يف صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قي

  المنحف

   .بطن من بين سامل، من ثقيف

  .بطن من سامة بن لؤي من العدنانية: املنجل

  .بنو مندول، وامسه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج: فخذ من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم: مندول

  .تامنة بناحية املعراض مبنطقة عجلونفرقة تعرف بأوالد منديل، من الع: منديل

  .بطن من آل هذال، احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: املنديل

: بطن من قبيلة املناصري اليت تقطن يف الربع اخلايل جنويب آل مرة، ويقيم قسم منه يف عمان، وقسم آخر يف قطر، وفيه األفخاذ اآلتية: منذر

  .ملراشدة، املطاوعة، واملدامهةالكعابرة، ومنيع، ا

منه املناذرة، وكانت تسميهم العرب األشاهب جلماهلم، وكانوا . بطن من جفنة، من غسان، من األزد، من القحطانية: املنذر بن النعمان
  .يردير مارت مرمي، وهو دير قدمي بنواحي احلرية بني اخلورنق والسد: يتبارون يف البيع وزيها باحلرية، ومن أديرم
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الدعاجني، اجلثمة، : وفيه األفخاذ اآلتية. بطن يعرف بعيال منصور، من قبيلة برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق، حىت الوشم والقصيم: منصور
  .الدغالبة، العصمة، والثيابني

  منصور

   .بطن يعرف بآل منصور، من آل شريف، من سفيان، من ثقيف

  . الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من مشر من ااودة بدير: املنصور

  .فرع يعرف بأيب منصور، من العبابدة، من الغرير: منصور

  .فرقة من أيب ليل بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املنصور

 مالك بن عبد القوي بن بطن من سعد بن مالك، بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم بنو منصور بن سعد بن: منصور بن سعد
  .عبد اهللا بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة

بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن : بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: منصور بن عكرمة
  .وكان فيه العدد. معد بن عدنان

ن يعرف بأوالد ذوي منصور، ومن حممد، من املعقل، من أعظم قبائل املغرب األقصى كانت مواظنهم من ناوريريت بط: منصور بن حممد
فكانوا يستولون على ملوية كلها، إىل سلجماسة، وعلى درعة، وعلى ماحياذيها من التل، مثل تازي وعساسا، ومكناسة، . إىل بالد درعة

أوالد حسني، وأوالد أيب احلسن، ومها شقيقان، والعمارية أوالد عمران، والنبات، ومها : أربعةوأفخاذهم . وفاس، وبالد تادلة، واملقدر
  .األحالف: شقيقان أيضاً، ويقال هلذين الفخذين مجيعاً

  . نسمة192خيمة، و 32تعد . من عشائر فلسطني الشمالية: املنصورة

  .يب العجمان، حىت بالد قطرفخذ من املخصبة، من قبيلة بين هاجر اليت تقع ديارها جنو: منع

  .من قبائل احلجاز ومساكنها يف جنويب مكة: املنعان

  منفع بن مالك

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

بنو منفع بن مالك بن جدي بن عبيد بن أوام بن حجور بن أسلم بن عليان، بن زيد، بن عريب بن جشم بن حاشد، كانوا مع السعديني 
   .ببيت زود

  منقذ

   :من بين حبدل، من بين كلب، من تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة، من القحطانية، ومنهن بط

   .ملوك شيزر

  .من بطون كليب بن يربوع ابن حنظلة، من متيم، من العدنانية: منقذ

  .صبيغ، الرس، وشرك: بطن من بين أسد بن خزمية، من العدنانية، من مياهه: منقذ بن أعيا
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  .بنو منقذ بن كعب بن عمرو خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم:  كعبمنقذ بن

    

بنو منقر بن عبيد بن مقاعس، وهم بنو احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة : بطن من متيم، من العدنانية، وهم:منقر بن عبيد
ومن . حزن، جندل، صخر، وجرول: من أفخاذهم. أد بن طاخبة بن خندف بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانمن متيم بن مر ابن 

يوم عينني باحلرين، وذلك أن بين منقر قد خرجوا ممتارين فعرضت هلم بنو عبد القيس، فاستعانوا ببين جماشع، فحموهم، حىت : أيامهم
  .، قسمها يف قومه"ص"، فلما بلغه انتقال النيب "ص"بين منقر للنيب استنقذوهم، وقد جىب قيس بن عاصم صدقة 

  منهب

   .فخذ من دوس، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية

  منهب بن دوس

  بطن من شنوءة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   . مالك بن نصر، وهو شنوءةبنو منهب بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن

  .بنو منهب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: منهب بن مالك

  .فخذ من الذوايدة، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: املنور

  .بن بكر، من بين تغلب، من العدنانيةحي من العرب ينسب إىل منولة بنت جشم : منولة

  .، من عرتة"السبعة"فخذ من الدوام، من األعبدة، من السبعة : املين

  .فخذ من قبيلة آل كثري حبضرموت: منيباري

  .بطن من خالد احلجاز، ذكره احلمداين يف حلفاء آل فضل: منيحة

  .بطن من آل مرا من القحطانية: منيخر

  .بطن من السرحان: املنيد

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: نيسامل

الصناحي، الكرير، ونفس : وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من الفليج، من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: املنيصري
  .املنيصر

  منيع

   .القحطانية، كانت منازله مع غزية بربية احلجازبطن من األجود، من غزية، من 

  المنيع

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمبطن من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية، وين
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   .اجلامل، الغرير، اهلريار، املناصري، املسعود، الصلتة، النفكان، آل غشام، الفايد، والكنفة

  .املهيد، الشميالت، والروس: وفيه من األفخاذ. ر، من عرتةبطن من الولد، من الفدعان من عبيد، من بش: منيع

  .بنو منيع بن أزدة بن حجر بن جزيلة بن خلم: بطن من جزيلة، من القحطانية، وهم: منيع بن أزدة

  .فرقة من االيب جرادة إحدى عشائر الرقة من أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية: املنيف

  .م يف احلوطة بنجدفرع من متيم ويقي: منيف

  .فرع من اجلحادلة إحدى قبائل احلجاز: منيف

  .فخذ من آل شريف، من سفيان، من ثقيف باحلجاز: منيف

  .فرع من آل صاحل، من الطلوح، من مجيل، من هذيل اليمن: منيف

  .فرقة من عشرية األعجام التابعة للمعايطة إحدى عشائر الكرك: املهادين

  .ات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من السليم: املهادين

  .من قبائل العرب يف دار فور بالسودان: املهاري

  المهاشير

   .بطن من بين خالد الذين كانوا أمراء اإلحساء، قبل أن تنضم للمملكة العربية السعودية

  المهالبة

   .للمهب ابن أيب صفرةمن عشائر حمافظة العلويني باجلمهورية السورية، ينتسبون 

  .بطن من الصعبة، من مطري، منازهلم بالقرب من احلناكية إىل الشرق: املهالكة

  .فخذ من آل حريث، من طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: املهاين

  .عقل إحدى قبائل املغرب األقصىفخذ من عثمان بن خراج، من ذوي عبيد اهللا، من امل: املهايا: فخذ العاجرة، من الشهيالت: املهاوش

  .آل ماضي، آل نكيط، واجلياميز: بطن من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية: املهايرة

  .فريق من الربارشة إحدى عشائر الكرك، ويقطنون يف قرية كثرية: املهاينة

  . الدهامشة من العمارات من عرتةبطن من الصليالت، من العلي، من: املهايتة

  .فرقة من املهارشة، من العمور إحدى عشائر اجلمهورية السورية: املهباش

  مهدي

   :نفس، ويعملون يف صيد األمساك، وأهم فروعها-300تقيم بالقرب من الليث، وال يتجاوز عدد أفرادها. صغريةعشرية 

   .ايشة، وآل حسن

ة، كانت هلم دولة باليمن، وانقرضت باستيالء توارن شاه بن ايوب أخي السلطان صالح الدين يوسف بطن من محري، من القحطاني: مهدي
  .بن أيوب على اليمن
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  .فرع من ذوي حسن الذين متتد ديارهم، من مشايل الليث، إىل السكة الشامية جنويب الليث: مهدي

إم من معد، مث صاروا إىل اليمن يشري إىل : اين، مث قال، ويقالذكرهم احلمد. بطن يعرف بآل مهدي، من خثعم، من القحطانية: مهدي
  .كانت مواطنهم بالد احلجاز. أم من أوالد أمنار بن نزار

الشاطبة، أوالد بن عسكر، : مهدي بطن من بين طريف، من جذام، من القحطانية، كانت منازله بالبلقاء، ومنه أفخاذ كثرية متسعة، منها
  .د، البتراث، اليعاقبة، املطارنة، العفري، الرومي القطاربة، أوالد الطابية، بنو دوس، آل سيار، اابرة، السماعنة، والعجارمةالعناترة، أوالد راش

  .فخذ من عبيك، من جنب، من قحطان جند: مهدي

  .فرقة من احلريز، من عشرية العيسى القاطنة يف مشال شرقي األردن، وجبل الدروز: املهرة

. كانوا يقيمون باليمن.  بن قضاعة، من القحطانية"احلايف"بنو مهرة بن حيدان ابن عمرو بن احلاف : بطن من قضاعة، وهم: نمهرة بن حيدا

  .وينسب إليهم خمالف يقال بإسقاط املصناف إليه، وتنسب إليهم اإلبل املهرية

  .بطن من آل عمر، من آل كثري إحدى قبائل حضرموت الرئيسية: مهري

  .من النجبان، من التومانفرع : املهصان

  .حي: مهضمة

وهزموا يف حرم مع مسلمة بن . يوم قنابيل هلالل بن أحور املازين على آل امللهب يف االسالم: من أيامهم. بطن يعرف بآل املهلب: املهلب
  .102، 101عبد امللك، واشتركوا يف حوادث سنيت 

  مهلهل

   .كان يقيم بافريقيا الشمالية. انيةبطن من عالق، من عوف، سليم بن منصور، من العدن

  .من العشائر املسيحية: مهنا

  .بطن من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: مهنا

  .بطن من الغضيان، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع، من مشر الطائية: املهنا

  .، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن من آل مغامس، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا: مهنا

  .فرقة من اهلقيش، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: املهنا

صارت هلم . بنو مهنا بن فضل بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سامل: بطن من طيء بن أدد، من القحطانية، وهم: مهنا بن فضل
ى طيء بعد بين مراد بن ربيعة من طيء جند، فانفردوا ا، وأصبحوا امللوك على العرب حىت القرن الثامن اهلجري مبشارف الشام الرياسة عل

  .والعراق، وبرية جند

  .بطن من بين احلسن، كان منه أمراء املدينة النبوية: مهىن

  .بطن من جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية: مهو

  .بطن من منيع، من الولد، من الفدعان، من عبيد، من بشر، من عرتة: املهيد

  المهيدات
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بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، ويقال أم فرع من بين مهدي، من جذام، من القحطانية، خرجوا من البلقاء، بعد أن غلبهم عليها عشرية 
 كفر أسد وصيدور، ومنهم فرع نزل جبوار قبيلة الصقر بنواحي بيسان، العدوان، فرتلوا أوالً يف قرية تبنة من أعمال الكورة، مث رحلوا إىل

   :ويقال هلم

   .املهاودة

  .بطن من عشرية احلميدات اليت تقطن يف الطفيلة، وقرية عابور مبنطقة الكرك، واليعرف عنها شيء: املهريات

وار عراق األمري، وقد خرج منها فرع إىل قرية كفر آبيل من منازهلا جب. فرقة من الفقهاء، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: املهريات
قسم من : املرعي، الريان والسالمة املهيمزات:  نسمة، وهو ثالثة أفخاذ300البشارات، ويقدر عدده ب : أعمال الكورة بعجلون، ويقال له

  .قبيلة الرشايدة اليت ديارها يف الدبدبة، وديار مطري، والعوازم

  .باحلجازبطن عبس : مهميزان

  .بطن من الصليالت، من العلي من الدهامشة من العمارات من عرتة: املهينات

  .بطن من األشاجعة، من احمللف، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: املهيوب

  .، من عرتة"األسبعة"فرع من السبعة : املواج

  .بطنان من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: مواجد

  . بطن من صبيح، من فزازة، من العدنانية، كانت منازله مع صبيح بربقة:املواجد

 مرتالً، وتنقسم إىل 30عشرية تتبع اايل إحدى عشائر الكرك الكبرية وتقطن يف قرية العراق جبوار الكرك، ويبلغ عدد منازهلا حنو : املواجدة
  .عبد بن حممد، وعطا اهللا بن مسلم: فرقتني

  المواجز

   .ليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من الس

  .آل نصيب، آل قنف، آل مراطة، ذوو شقمة، ذوو وداعة، وأهل سلوة: بطن من قبيلة يام الكبرية، وينقسم إىل أفخاذ، أمهها: املواجد

    

  .فرع من بين ميمون، من بين سامل، من حرب باحلجاز: املوارعة

  .ن املراعية، من السبوت، من العطيات، من بين عطيةبطن م: املواسات

  .بطن من عشرية حويطات التهمة اليت متتد منازهلا على شاطىء البحر، حىت مدينة الوجه جنوباً: املواسة

  .فرع من املرد، من الروالة، من عرتة: املواسرة

  . نسمة1005 خيمة، و 177، وتعد منازهلا يف ضواحي صفد وطربية، وعكر. من قبائل فلسطني الشمالية: املواسي

  .بطن من الشراب، من الزيود، من اجلبورية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: املواسي

  .كان يقيم بربقة. بطن من صبيح: املواسي

  . نسمة، ومسكنها الكوفة، وتتعاطى الزراعة، وخاصة زراعة النخيل2000يبلغ عدد نفوسها . من عشائر لواء كربالء: مواش

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية السورية: املواشة

  المواصل
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قسم من واصل، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان، وبين خالد 
   .جنوباً

  .مية، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من اهلشا: املواضريون

  .عشرية من املطارفة، من بين محيدة بالكرك: املواضية

  .فخذ من العطور، من بين عمرو، من حرب: املواعزة

  .ليةفخذ من الديامل، من مالك، من زغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية، كان يقيم بافريقية الشما: املوال

  .فرقة من مالك، من جهينة، إحدى قبائل احلجاز: املوال

  .فرقة متحضرة من الدياب إحدى قبائل الزوية، من أقضية حمافظة حوران باجلمهورية السورية: املواالت

  .فخذ من القوفة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املوالبة

  .يم، من العدنانيةبطن من بين مالدس، من بين سعد، من مت: موالة

  .بطن من لبيد، من سليم، كانت مساكنه، مع لبيد بربقة: املوالك

  الموالي

   :، وقال وصفي زكريا1760ويف أا تعد .  خيمة2000اختلف يف عدد بيوا، فقال . من قبائل الشام الكبرية

 عديدة، ففرق املوايل فرقملوايل القبليني، ولكن منهما  بيت، وتنقسم إىل املوايل الشماليني، وا12000رمبا بلغ جمموع املوايل العام 
   :الشماليني

بنو عز، اخلليفة، املشارفة، الدواونة، الشريف، الدولة، احلسو، الكلكل، الفنري العميطة، الشليويط، الكندوش، الغازي، الطوقان، البوسرايا، 
نافرة، البعيج، الرميكات، احلليسات، الشمامطة، اجلليبات، املعاضيد، البوعاصي، البومحد، البوكمال، البوجيد، البوعباه، البوجرادة، اخل

   .الشطيحات، والعبيد

ابو ريشة، العبيد، الطهماز، اجلمامجة، الشويرتان، أخوة، ضحة، الوادي، الشطيحات، احلليبات، األسود، البدر، : وفرق املوايل القبليني
 الغران، العكريش، الدامي، اجليسات، النعيم، املصارع، الزنادعة، البومحد، الكليب، الراشد، اخلطباء، العلي باك، الزيدان، العوان، الشلبوط،

  .والقواويس

ومناطق املوايل الشماليني موزعة بني حمافظيت حلب ومحاه، يف قضائي املعرة وسلمية، وقراهم اليت فيها أمالكهم وأمالك شركائهم من أهل 
دايل، السرج، املشريفة، أم صهريج، أبو عمر، كنيسة، سبيل، قسطون، أنب، زغبة، مشعة، حوين، بريصة، سحال، عرجة، ابو : املدن هي

قنيطرة، حراق، رقة، الربج، أبو حية، كفريا، سرجة، تل دم، ينحا، ذريبة، أم اخلالخيل، أم جالل، شعرا، تل نتني، باشكوي، العوجة، أم 
  .ميال، دير سنبل، قليعات، وهبيط

فروان، برصة، تل األعز، : يل القبليني يف ادلب، واملعرة، وجبل مسعان، من أقضية حمافظة حلب، وقرى املوايل القبلينيومناطق فرق املوا
  .النيطة، كنايس، تل كرسيان، مسقة، قطرة، صافة، كراتني، أم الطيور، العوجة، كفر، معرزاف، والشري

  .السماطية، بنو عز الرعية، والطوقان الرعية:  بالشماليني هموهناك من أفاريق األعراب أحياء تلتحق باملوايل، فمن يلتحق

ويقيظون يف قراهم اليت يف املعرة، ومحاه، وسلمية، ويقضون الشتاء يف املنطقة اجلبلية اليت تشمل جبل البلعاس، وجبل شاعر، والصبيب الغريب 
ار، فيبلغون جبل البلعاس، ومن مث يتوزعون زرافات صغرية، جلبل املرا، واجلبل األبيض، وجبل أبو رمجني، وينجعون يف أول هطول األمط
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  .ويلحق كل منهم املناهل واملراعي اليت جيدها أمامه، إىل أن يبلغوا رويداً رويداً، مشايل تدمر، حيث ميكثون أشهر الشتاء الثالثة

  .بطن من ابراهيم، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: املوايل

    

  .طن من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجازب: املواليد

فرع من قبيلة بين عبس اليت حتتد ديارها بوادي احلبل يف الشمال ووادي العني والدريب يف اجلنوب، وبني ساحل البحر إىل مسافة : موانع
  . ميال يف الداخل حىت سلسلة اهلضاب الساحلية25

  .فرقة من بلي إحدى قبائل احلجاز: املواهيب

، من عبيد، من بشر، من عرتة، يقيم يف ناحية جب اجلراح شرقي محص "األسبعة"بطن من القمصة، من البطينات، من السبعة : واهيبامل
  .باجلمهورية السورية

  .املكلف، والقطمارة: ، من عبيد، من بشر، من عرتة، وفيه فخذان"األسبعة"بطن من األعبدة، من السبعة : املواجية

ن ذوي عياض، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان، بني الكويت وساحل اخلليج الفارسي، حىت بطن م: املوايقية
  .ديار مطري يف املغرب

   .كان يقيم بإفريقية الشمالية. مؤبت بطن من بين منصور، من حممد، من معقل، من بين هالل بن عامر، من العدنانية

  موجن

  من مياهه. بطن

   .فريةاحل

  .فرقة من التركي إحدى عشائر حمافظة محاة باجلمهورية السورية: املؤذنني

بن مورع بن حاجب بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: مورع بن حاجب
  .بن صعب ابن دومان بن بكيل

  .حفن وأطرافه، حىت تربة واخلزمةقسم من عشرية البقوم اليت مقرها : املوركة

  .بطن من احملينات، من احمللف، من العلي، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: املوزم

  .بطن من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: املوسرين

القعيطي، اخلالقي، آل نقيب، آل علي جابر، آل : ة، وينقسم إىل األفخاذ اآلتيةبطن من يافع، من أعظم قبائل بالد العرب اجلنوبي: املوسطة
  .علي احلاج، اجلهوري، الرشيدي، السعيدي، والضرييب

  موسى

   .وتقيم يف الشرقية. من قبائل مصر تعرف بأوالد موسى، وتنتسب إىل عرب احلجاز

وحيدها من مشاليها آل الدريب، . ما عدا فخذي أم جريان، وبين يزيدواكثرها متحضر . متلك قرية حمايل. موسى قبيلة تعرف بآل موسى
والريش، ومن الشرق الريش، وبنو ثواب، ومن اجلنوب ثواب، وحبر بن سكينة، ومن الغرب بنو هالل، وهلذه القبيلة فندتان انفصلتا عنها، 
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  .آل صبع، آل شريفة، القرون، ومحاالأم شحارى، آل عقيل، آل عامر، : ومن بطوا. بنو شعيب، والصواحلة: ومها

املسيالت، اجلهارين، ذوو حنتيم، ذوو حطاب، حسيكة، احلنشة، : بطن يعرف بآل موسى، من قبيلة بلحارث، وفيه األفخاذ اآلتية: موسى
  .ذوو كرمي، واايشة

الغنيم، ذبيان، غيمة، : ، وفيه األفخاذ اآلتيةبطن يعرف ببين موسى، من قبيلة جهينة املمتدة منازهلا على الساحل، من جنويب ينبع: موسى
  .حبيش، السمرة، والفوايدة

  ."الصلبة"بطن من احلاوم، من هتيم من الصليب : موسى

  الموسى

بطن من احلياصات، من بين محيدة إحدى عشائر البلقاء، وهو قسم من قبيلة الشديفات اليت تلتحق بالزيود الذين يرتلون يف أراضي محامة، 
   .املدور، والبويضة، من السبتة، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرشومشايل 

  .بطن يعرف بعيال موسى، من الداود، من الصرايرة إحدى عشائر الكرك: موسى

  .كان يقيم بافريقية الشمالية. بطن يعرف ببين موسى، من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: موسى

  .ا، من العقيدات بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من األيب سراي: املوسى

  .فخذ من العلقاويني، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص باجلمهورية السورية: املوسى

  .بطن من الغضيان، من عشرية الشعار اليت تلتحق بزوبع من مشر الطائية: املوسى

  .حية املعراض مبنطقة عجلونفرقة تعرف بأوالد موسى، من الغنمانة بنا: موسى

  .بطن من خلم، من القحطانية، كانت مساكنه بالقرب من احلي الصغري، من االطفيحية بالديار املصرية: موسى

فرع من األفاضلة إحدى القبائل النصف املتحضرة، املقيمة بني السبخة والرقة من أقضية دير الزور إحدى حمافظات : موسى الضاهر
  .اجلمهورية السورية

  .بطن من عامر بن مزيد بن مرداس بن رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية، كان يقيم بافريقية الشمالية: موسى بن عامر

 ميال، من الشمال إىل اجلنوب، و 20 ميال مشايل حمايل، وطوهلا 15قسم من قبيلة أهل بارق اليت تقع ديارها على مسافة : موسى بن علي
  .الغرب ميال من الشرق إىل 30

    

  .بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: موسى بن املهدي

  .كانت رياسة رياح هلذا البطن. بطن يعرف مبوسى بن حيىي الضنربي، من مرداس، من رياح بن هالل بن عامر: موسى بن حيىي الضنربي

  موصل بن جمان

  بطن من كندة، من القحطانية

   :وهم 

   .بنو موصل بن محان بن غسان بن جذام ابن الصدف بن مرتع بن معاوية بن كندة
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  موعد

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمبطن من احلريرة، من الصبحي، من الصائح، من مشر القحطانية، وين

   .آل عبيد، التوام، آل مربيد، والغمالسة

بنو مويف بن أمني بن عصاصة بن م بن ربيعة ابن مالك بن معاوية بن : ، وهمبطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية: مويف بن أمني
  .صعب بن دومان بن بكيل

  .من اقوى عشائر عجلون، وأوفرها عدداً تقطن يف صخرة، عبني، عبلني، وعني جنا: املومنية

  .بطن من مهدان، من القحطانية: موهبة

نازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجمان وبين بطن من علوة، من قبيلة مطري اليت متتد م: املوهة
  .الدمشان، الرمخان، الرباعصة، اخلواطرة والصعابني: خالد جنوباً، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية

  .، من عشرية املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانية"من بين متيم"بطن من التمامي، : املومين

فخذ من البيايعة، من األعبدة، من األسبعة، يقضي الصيف يف املنطقة الواقعة يف الشمال الشرقي من محاة، والشتاء يف أعايل وادي : املوينع
  .حوارن واحلماد

  المويهي

   .فخذ من السحيم، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة

  المياخة

   . العبدة، من مشر اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من الفضيل، من اليحيا، من

  .بطن يعرف بأوالد مياس، من مالعب، من بين منري، من حكيم، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية: مياس

  .فخذ من اجلرذان، من الغفيلة من سنجارة، من مشر الطائية: املياك

  .السينان، الوشاشة، الفرحة، واملناشرة:  وينقسم إىل األفخاذ اآلتيةبطن من الصديد، من اجلرباء،: امليامني

  .عشرية بناحية الرمثا مبنطقة، عجلون وأصلها من قرية دير مياس جبوار بصرى اسكي شام: امليايسة

  .بطن من ذي رعني، من القحطانية: ميتم

  .ي بن مالك بن زيد بن سهلبنو متيم بن عوف بن عد: بطن من محري، من القحطانية، وهم: ميتم بن عوف

  .بنو ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: ميدعان بن مالك

الصيام، املصطفيات، اللبياب، : بربر، وتنقسم إىل أربعة بطون: من أشهر قبائل العرب يف السودان، على النيل الكبري، ومركزها: املريفاب
  .والرحاب

  .الصفية إىل السوارقية: يعرف بذوي ميزان، من ذوي عون، من مطري، ومنازلهبطن : ميزان

  .فخذ من العجاجرة، من فريد، من الولد، من الفدعان: امليس

  ميسرة
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   .كانت منازله مما يلي دمياط من الديار املصرية. بطن من العرب

  ميعان

   .نهاقسم من قبيلة بين مالك عسري، اليت تقيم مشايل أا حىت ميلني م

  .بطن نسب إىل أمه، يراد سبه بذلك: امليقاب

  . بيتا30ًتعد . فرقة تعرف بأيب ميالج، من البقارة، تقيم بقرية جزرة ميالج بناحية الكسرة بدير الزور إحدى احملافظات السورية: ميالج

  .بطن من بين سامل، من حرب باحلجاز، منه األحامدة: ميمون

ن برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار قسم من وسامة اهلالل، م: ميمون
  .العجمان وبين خالد جنوباً

  ميمون بن يعقوب

بطن يعرف بولد ميمون، من سعد بن رياح، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم ولد ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن 
  .كانوا يقيمون بافريقية الشمالية. يوسف
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  النون باب

  ناب من بلى

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو ناب بن بلى بن عمرو بن احلايف بن قضاعة، كانت مساكنهم فيما فوق إمخيم من صعيد مصر

  .فخذ من الطيور، من املفداغة، من سنجارة، من مشر الطائية: نابت

وينقسم إىل ثالثة .  من كرفة من االثبج، من هالل بن عامر، كان من أهل الرياسة يف كرفة، وله اقطاعات السلطانبطن: نابت بن فاضل
أوالد مساعد، أوالد ظافر، وأوالد قطيعة، والرياسة أخص بأوالد مساعد يف أوالد علي ابن جابر بن فتاح بن مساعد بن نابت، : افخاذ

  .وكان يقيم بافريقية الشمالية

  .بطن من طيء بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من القحطانية: نابل

    

  .بطن من بين زيد بن حرام بن جذام، من القحطانية، وهم بنو نائل بن يعجة بن زيد بن سويد بن بعجة: ناثل بن بعجة

  .بنو ناج بن يشكر بن عدوان، ينسب إليهم علماء ورواة: بطن من عدوان وهم: ناج بن يشكر

  .ن قبيلة آل مغيد اليت تقيم يف أا وما جاورهافخذ م: ناجح

  ناجي

   .فرع يعرف ببو ناجي، من الغريباويني امللحقني بزوبع، من مشر الطائية

  .بنو ناجية بن اجلماهر بن الشعر: بطن من االشعريني، من القحطانية، وهم: ناجية بن اجلماهر

بنو ناجية بن بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك، تنسب : ن العدنانية، وهمبطن كثري العدد، من بين سامة بن لؤي، م: ناجية بن سامة
  .إليهم حملة بالبصرة

  .بطن من جعفي، وهو ناجية بن مالك بن حرمي بن جعفي: ناجية بن مالك

للهجرة إىل من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلب، من بين خالد، قدموا يف أواخر القرن الثاين عشر : ناخوس
  .42العمقية ويبلغ عدد بيوم 

  .بطن من بين عوف، من جرم طيء: نادر

بنو النار بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب بن : بطن من بين احلارث بن كعب، من القحطانية، وهم: النار بن احلارث
  .احلارث بن كعب

  .انظر قيس بن عيالن: الناس بن مضر

  .دان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانيةبطن من مه: الناشح
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  .بطن من عك، من القحطانية: ناشر بن تيم

  .بطن من عك، من القحطانية، وهو جد املكاسعة باليمن: ناشر بن حامد

  ناشرة بن االبيض

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   . بن جلدبنو ناشرة بن االبيض بن كنانة بن مريسة بن عامر بن عمرو بن علة

  ناشرة بن نصر

  بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية،

   :وهم 

بنو ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
   .عدنان

بنو ناشرة بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن : ة، وهمبطن من عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدناني: ناشرة بن هالل
  .بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .من قبائل احلجاز، تعرف بذوي ناصر وتقيم يف جنويب الطائف: ناصر

  .بطن من اجلبور، من بين خالد املقيمني يف مشال شرقي األردن: الناصر

  .روات إحدى قبائل الفرات األوسطفرع من اجل: الناصر

  . خيمة15فرع من اجلمالن إحدى عشائر دوما، من أقضية حمافظة دمشق ويعد : الناصر

  .فرقة من األيب حربة، من العمور، تقيم يف ناحية تدمر: الناصر

  . بدوية7، منها 50فرقة من الزمول، من بين خالد إحدى عشائر سورية، ويبلغ عدد خيماته : الناصر

  صرنا

   .فرع يعرف ببو ناصر من عشرية الشورتان امللحقة بزوبع، من مشر الطائية

  .فرقة تعرف بأوالد ناصر، من العفارات بناحية املعراض مبنطقة عجلون: ناصر

  .بطن يعرف ببو ناصر، من العبابدة، من الغرير: ناصر

  .فرع من املرد، من الروالة، من عرتة: ناصر

  .من النفافشة، من الغرير، من مشر طوقةبطن يعرف ببو ناصر، : ناصر

  .فرقة من الولدة، من األيب شعبان بالرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية: الناصر

  . نسمة179 بيتاً، و 35من عشائر فلسطني الشمالية، تعد : ناصر الدين

  .شماليةعشرية كانت خمالفة لنيب سليم بن منصور، وتقيم بافريقية ال: ناصرة
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  .بطن من ثقيف إحدى قبائل احلجاز: ناصرة

  .فرقة من العون جببنويب قضاء العرب باجلمهورية السورية: الناصرة

  .فرقة من النعيم إحدى عشائر سورية: الناصيف

  .بنو ناعبة: فيه. بطن: ناعب

  .بطن من ناعب: ناعبة

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: ناعط

  النافرة

كانت هلم رياسة يف معان وماحوهلا من أرض الشام، مث . بطن من بين نفاثة، من جذام، من مرة بن أدد بن زيد بن كهالن، من القحطانية
لفروة بن عمرو بن النافرة، وكان عامالً للروم على قومه، وعلى من كان حوايل معان من العرب، وهو الذي بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا 

 وسلم، وأهدى له بغلة بيضاء، ومسع بذلك قيصر، فأغرى به احلارث بن أيب مشر الغساين ملك غسان، فأخذه وصلبه بفلسطني، وكانت عليه
   .هلم بقية حىت القرن الثامن اهلجري يف مواطنهم األوىل يف شعبني من شعوم بنو عائد، وبنو عقبة

  نافع

   .من قبائل حضرموت، تقيم يف وادي دهر

  .ي من اليمنح: ناقم

  .بطن من عبد القيس، من العدنانية: الناقمية

  .فخذ من بين علي، من حرب يقيم بنجد: نامي

    

فخذ يعرف بأوالد نامي، من بين علي، من حصن، من عالق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية، كان يقيم بافريقية : نامي
  .الشمالية

بنو ناهش بن عفرس بن خلف بن أفتل، وهو خثعم بن أمنار بن أراش : ن، من القحطانية، وهمبطن من خثعم، من كهال: ناهش بن عفرس
  .بن عمرو بن ملك بن زيد بن كهالن

بطن من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري إىل واحيت : نائب
  .حىت أواسط الربع اخلايلجافورا وجربين، 

  .فرع من الشعالن، من الروالة، من عرتة: النايف

  .قبيلة عربية تعرف بأوالد نائل، مركزها يف نواحي الصحراء يف عمالة اجلزائر: نائل

 صعب بن بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم بنو نائم بن أخرم بن عصاصة بن م بن ربيعة بن معاوية بن: نائم بن أخرم
  .دومان بن بكيل، وهم النوائم

  النباخنة
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ه وقريتهم 1292من عشائر سهل الغاب جبسر الشغور أحد أقضية حمافظة حلب، أصلهم من جيش اجلزيرة جاءوا إىل الغاب حوايل سنة 
   .18العنقاوي، ويبلغ عدد بيوم 

  نبانة

   .لنضر بن كنانة، واختطوا سكة، من جمال البصرةبطن ينتسب إىل أم ولد سعد بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ا

  .فخذ من حبيش، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: النبسة

  .فخذ من الصبعة، من نيب عمر املقيمني يف العارض: النبطة

  .القرين، أم دياب، الرابية، العجرة ببئر السبع: من عشائر الغوايل، منازهلا: النبعات

  .د، من سليم بن ابن منصور، من العدنانية، كانت منازله مع لبيد بربقةبطن من لبي: النبلة

  .الشمروخ، اخلمسان، الوضنان، آل كويس، وآل ضو: بطن من آل زميل، من سنجارة، من مشر، وفيه من األفخاذ: نبهان

  .ائية، ودير اجلميزة بالديار املصريةبطن من بين مساك، من خلم، من القحطانية، يقيم مع بين مساك فيما بني طارف ببا باهلنس: نبهان

  .فرقة من الفضل باجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: النبهان

  نبهان بن عمرو

 بنو نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد من وهمبطن من طيء من كهالن، من القحطانية 
   :مياههم

   .اخلامس للهجرة، فاعترضوا حج أهل العراقاحلوراء، وورد ذكرهم يف القرن 

  النبور

   :يقال. من عشائر السلط املسيحية مذهبها روم أرثوذكس والتني وكاثوليك

أن أصلها من الربة جبوار الكرك، نزحت منها ونزلت يف حسبان، ومنها خرجت إىل الفحيص، مث رحل منها شخصان إىل قرية حمجة يف 
   :، مث رحلوا إىل مرج عيون، ومنها انقسموا إىل ثالثة فروع هلما أعقاب فيهاكانحوران، ف

   : لهيقالو. فرع بقي يف مرج عيون

بيت نايفة، والفرع الثاين استوطن الناصرة ويعرف فيها اآلن، بعائلة دخل اهللا، والفرع الثالث جاء إىل الصلت، وهو النبور، ويقسم إىل ثالث 
   .فرق اجلوابرة، احلتاترة، والنبور

بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم بنو النبيت بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء : يت بن مالكالنب
  .السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان

  .ل، من العمارات، من بشر، من عرتةبطن من النصرة، من املطارفة، من السلقة، من اجلب: النبيجاب

  النبيزان
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   2000بطن من الصايح، من مشر اجلرية، ويقدر عدد بيوته 

  نبيشة

   .بطن من بين نصر، من األزد، من القحطانية

  .اهلديب، االمساعيل، اخلالد، الرحامية: بطن من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن، وهم أربع فرق: النبيط

  .فرقة من الزمول، من بين خالد، تقيم يف جنويب املعرة أحد أقضية حمافظة حلب: لنبيطا

اجلمامة، الشريعة، ابو مسارة، وتنقسم إىل األفخاذ : ومنازهلا. ، ونفوسها أكثر من ألف نسمة165فرقة من التياها، يبلغ عدد بيوا : النتوش
  . السالملة، احلمادين، الزوايدة، القطاطوة، وغرباءالعطاونة، الشواربة، الطاللقة، النعامني،: اآلتية

  .فخذ من الزمول، من بين خالد، يقطن يف أم حارتني وغريها يف حمافظة محص باجلمهورية العربية السورية: النجاجري

  .من قبائل اليمن، كانت هلا دولة بزييد: جناح

  .من أعمال حمافظة دمشق، ومنهم احملاسنة. بةبطن من العمور يقطن بعضهم يف دير عطية وجريود، والرحي: النجاد

  .عشرية بناحية جبل عجلون تقطن قرية حالوة، وال يعرف عن منشئها شيء: النجادات

    

  النجادة

   .، من اجلبل، من العمارات من بشر من عرتة"السلقة"بطن من العويضات، من األحسين، السلكة 

  النجار بن ثعلبة

 بنو النجار وامسه تيم اهللا بن ثعلبة ابن عمرو بن اخلزرج بن حارثة بن عمرو مزيقياء، منهم وهمالقحطانية، بطن من اخلزرج، من األزد، من 
   :أخوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومن أطمهم باملدينة

   .عريان

  .بطن من املراعية، من السبوت، من العطيات، من عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: النجارات

  .آل فنسيان، املهصان، وآل حوميل: بطن من التومان وينقسم إىل األفخاذ اآلتية: نالنجبا

  .قوم من اخلوارج، من احلرورية، وينسبون إىل جند بن عامر احلروري احلنفي: النجدات

جنران باليمن، يقع بطن من القحطانية، وهو جنران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ينتسب إليه خمالف : جنران بن زيدان
  .من ناحية مكة

  .بطن من محري، من القحطانية ذكره ابن الكليب ومل يرفع نسبه: جنع

  .من قبائل ذي كالع، من محري: جنالن

  .بطن كان يقيم باملهجم باليمن: النجم

  نجم
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   .فخذ من بين األطرش إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية

  .آل متيتة، وآل دجارة: بت، من سنجارة، من مشر الطائية، وينقسم إىل فخذينبطن من الثا: جنم

  النجمات

من عشائر الترابني الكبرية ببري السبع، كان هلا شأن كبري يف مجيع احلروب اليت قامت بني الترابني وبني خصومهم، وقد انقسمت إىل أقسام 
   .عديدة

صناع، : أم صرية، الشوحيي، ابو صدر، سويلمة، وجبيبات، وأفخاذه: ، منازله1052، ونفوسه 201يبلغ عدد بيوته :  جنمات الصانع1
  .شبايبة، حمافظة، وغرباء

  .صواحني، ومصريني: وقاعة أيب صوصني، وأفخاذه: ، منازله602، ونفوسه 112يبلغ عدد بيوته :  جنمات أيب صوصني2

قضاة، سالطني، بطاطخة، مساحمة، عيايدة، ابو صيام، صهابني، : اذهوأفخ. 2297، ونفوسه 457 جنمات أيب صهيبان، يبلغ عدد بيوته 3
  .جالذين، حسنات، عيال غامن، شعوث، برامهة، سطرية، كوارعة، وغرباء

الربوة، وخربة الصويف، وأفخاذه صوفة، سنامية، عوايشة، دباريني، : ، ومنازله878، ونفوسه 212 جنمات الصويف، يبلغ عدد بيوته 4
  .، شاللفة، نعامني، فوايدة، وغرباءزبيدات، رميالت

  .الشوشة، اخلالالت، والقاعة: ، ومنازله683، ونفوسه 137 جنمات أيب عادرة، يبلغ عدد بيوته 5

الشوشة، مولد اخلليل، أم عجوة، القرن، برية، أبو قضابة، قوز الزول، :  منازله900، ونفوسه 224يبلغ عدد بيوته :  جنمات القصر6
  .عرجان، هواشلة، طيور، خالويني، جرابعة، عويضات، محران، ادرة، جواعدة، جعيالت، وغرباء: ريض، وأفخاذهالربيصة، وأبو مع

  .فخذ من أيب مجيل بالباب أحد أقضية حمافظة حلب: االنجمات

  .من قبائل العرب يف مصر، تقطن املنوفية، اجليزة، البحرية، القليوبية، والدقهلية: النجمة

  النجوع

   في مخالف اليمن، بين صبيا، والدرب، ومن أفخاذهاقبيلة تسكن

   .بنو حممد، واهلجاوي، وبنو مفرح

  نجيب

   .بطن يعرف بأوالد جنيب، من احلميدين، من هلباء سويد بن جذام، كانت منازهلم باحلوف من الشرقية بالديار املصرية

ان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من فخذ بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوز: جنية بن علي
  .العدنانية

  .بطن من بين جماشع: جنيح

  .بطن من خمالفيه بقران اليمن: جنيد

  .بطن من احلميدين، من هلباء سويد، من جذام، من القحطانية، كانت مساكنه باجلوف من الشرقية بالديار املصرية: النحابية
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  .فزارة، من العدنانية، كانت منازله مع صبيح بربقةبطن من صبيح، من : النحاحسة

  .قسم رئيسي من شهران أكثر القبائل العسريية عدداً، وأوسعها دياراً: حناس

  .بطن من محري، يعرف بذي حنالت: حنالت

  .بطن من األزد، من القحطانية: حنو بن مشس

  .، من بين كلب بن وبرةبطن من بين عامر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة: النخابقة

  من عشائر شرقي األردن، موقعها مديرية بصرية التابعة لقضاء ضنانة : النخاطني

  النخاولة

   . نسمة، وتقيم يف ضواحي املدينة12000عشرية يبلغ عدد نفوسها 

  .بطن من عتيبة إحدى قبائل الطائف: النخشة

 بن أدد بن "وهو مالك"خع وامسه جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج بطن من مذحج، من القحطانية، وهم بنو الن: النخع بن عمرو
  .زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن

    

ووفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم آخر الوفود، ويف نصف احملرم سنة إحدى عشرة، يف مائيت . نزلوا الكوفة، وانتشر ذكرهم
جاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرين باالسالم، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل، ملا بعثه رسول اهللا صلى رجل، فرتلوا دار الضيافة، مث 

  . ه37اهللا عليه وسلم إىل اليمن، واشتركوا يف وقعة صفني سنة 

  .بطن من ذي كالع، من محري: خنالن

  النخيرى

   .من عشائر شرقي األردن تقطن معان وضواحيها

  نخيصن

   .ئل جند، تقيم بني املدينة والقصيممن قبا

  .بطن من أرحب ابن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: خنيل بن عليان

  .فخذ من املفضل، من اليحيا، من العبدة، من مشر حمافظة اجلزيرة: ندا

  .بطن يلتحق باهلذيل، من اابلة، من الصلتة، من مشر طوقة: النداوات

  .بنو الندب ابن اهلون بن اهلنو بن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: الندب بن اهلون

  .بطن يعرف ببيت ندة، من البو سهيل، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقة: ندة

د غيبطن: الن.  

  .مع لبيد بربقةبطن من لبيد، من سليم بن منصور، من العدنانية، كانت مساكنه : الندوة

  .فخذ من عنس، من ثقيف اليمن، من ثقيف: الندوية، قسم من هذيل اليمن، فيه ثالثة فروع، املرازيق، واجليشة، واجلملة الندييب
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  .بطن من جبيلة، من كهالن، من القحطانية: نذير

  .قبيلة من أمحس، من ضبيعة بن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية: نذير

  رنزار بن أنما

   .بطن من القحطانية

  نزار بن معد

  بطن من العدنانية،

   :وهم 

  بنو نزار بن معد بن عدنان، منهم بطنان عظيمان

   :يقالربيعة، ومضر، ومن ايامهم، يوم حزازى، و

   :ت به وقعة بني نزار واليمن، وقيلكانخزاز، وهو جبل 

   .لى قبائل العرب ففعلوطلب أشرافهم من احلارث بن عمرو متليك أوالده نزار ع. غري ذلك

  .بطن من بين مرة، من متيم، من العدنانية: الرتال

  .ه عبد احلفيظ بن عبد الباقي1019كان رئيسهم يف سنة . من قبائل اليمن: نزيل

  .فرقة من عيال احلصان إحدى عشائر معان الشامية: النساء

  .بطن من بين نصر بن معاوية بن بكر بن هوزان، من العدنانية: نسان

  . سنة264من عشائر الصلت، يدعى مؤسسها خليل النسر، قدم من اخلليل منذ : النسور

  .سوق بين نشار: بطن يسكن بقرب وزعات، وأهم قراه: نشار

  .بطن من تيم الرباب، من العدنانية: نشبة بن ربيع

  .بطن من مرة بن عوف، من قيس بن عيالن، من العدنانية: نشبة بن غيط

  .انظر النواشرة: نشر

  النشرة

   .عشرية من اخلميسات، من بين عيطة إحدى عشائر بادية شرقي األردن

  .بيت شرف كانوا ملوكا هلم قصر روثان والسوداء والبيضاء وعمران باجلوف ومأرب: النشقيون

  .عشرية درزية تقيم جببل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: نصار

  .، وتقيم بني ينبع واملدينة املنورة، وكانت هلا مرتبات للمحافظة على احلجمن عشائر احلجاز تعرف بذوي نصار: نصار

  .نصار بطن من آل فاضل، ومن آل يوسف، من احملد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانية

  .فخذ من الفداعة يلتحق بزوبع: النصار
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  .ساكنه على ساحل إطفيح بالديار املصريةبطن من بين جعد، من خلم، من القحطانية، كانت م: نصار

  .فرقة من احلالالت، من العبيديني، من اللياثنة بوادي موسى: النصارات

، 2000، وعدد نفوسها ب 220من قبائل الكرك املتحضرة املسيحية، مذهبها روم ارثوذكس والتني، ويقدر عدد منازهلا ب : النصارى
  .ملدانات، الصناع، الزريقات، البقاعني، احلجازينيهلسة، احلدادين، ا: وتنقسم إىل سبع فرق

  .عشرية من الشوحة، من بين حسن بناحية الكفارات مبنطقة عجلون، وتقطن قرية يبال: النصايرة

  .فرقة من عشرية اخلزاعلة اليت منازهلا يف اجلرية ورحاب، من بين هليل من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول جرش: النصايرة

  نصر

   .ن أيب حرب من العمور إحدى قبائل حمافظة دمشقفرع م

  النصر

   .بطن من الرواشدة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء

  .بطن من قريش من العدنانية: نصر

  .بطن من قيس بن عيالن، كان يقيم حول مكة: نصر

 بن مالك بن غنم بن منارة بن خلم، كانوا بنو نصر بن ربيعة بن احلارث بن مسعود: بطن من خلم، من القحطانية، وهم: نصر بن ربيعة
  .يقيمون بالديار املصرية

  .بطن من زهران بن كعب، من القحطانية: نصر بن زهران

    

بطن من ضبة، من العدنانية، وهم بنو نصر بن عبد اهللا بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار : نصر بن عبد اهللا
  .نبن معد بن عدنا

بنو نصر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزمية بن مدركة : بطن من أسد بن خزمية، من العدنانية، وهم: نصر بن قعني
اجلفر، : ومن مياههم. بن الياس بن نزار بن معد بن عدنان، منهم بنو مالك بن نصر بن قعني، وبنو خزمية بن مالك بن نصر بن قعني

  . وكانت هلم خطة بالكوفةوالقليب بنجد،

بطن من الزكاريط، من عبدة، ويتفرع إىل احملد، أل طالع، والشوردي، مث هناك أفخاذ أخرى ملحقة م، متصلون م، ويعدون : النصر اهللا
  .من فروعهم

  نصر اهللا 

   :يع أحناء سورية ولبنان، منهممن العشائر املسيحية أصلها من ازرع أحد أقضية حمافظة حوران، ونزح منها كثري، فانتشروا يف مج

   .آل قنديل

  نصر بن مالك
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   .بطن من األزد، من القحطانية

: كان فيهم كثرة، منهم. بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوزان: بطن من هوزان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: نصر بن معاوية

نسل، ومن مياههم : أبراق، ومن أوديتهم: جلدان، ومن جباهلم:  ومن ديارهمدمهان، وبنو نسان، كانوا يقطنون وادي لية شرقي الطائف،
  .الربدان وأحامرة

ومن الغزوات اليت اشتركوا فيها غزوة غطفان، فكانوا مع عبد اهللا بن الصمة، وأغار عليهم بنو احلارث بن كعب يوم ثيل، واستعان م دريد 
  .وم الفجار الثالث، وخرجوا يوم حنني حملاربة النيب صلى اهللا عليه وسلمبن الصمة يف غزواته لبين يربوع، واشتركوا يف ي

  .فخذ أصله من الناصرة بفلسطني، ويلتحق بالعكشة، واحلجازيني: النصراويون

  .تاحلالية، الذهاهبة، والنبيجا: ، من اجلبل، من العمارات من بشر، من عرتة، وفروعه"السلقة"بطن من املطارفة، من السلكة : النصرة

  النصري

   .بطن يقطن عرب بدر، من قرى حلج

  نصي بن أمير

   .بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم بنو نصي بن أمري بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

  .فرع من املواحد، من يام إحدى القبائل املهمة يف اجلوف وجنران: نصيب

  .ني الشمالية تعرف بأيب نصري، تقيم يف ضواحي القدس، وعلى السواحل الغربية من ر الشريعة والبحر امليتمن عشائر فلسط: نصري

  . خيمة، ويقيم يف جنويب حلب30فرع يعرف ببو نصري، من احلديديني، يعد : نصري

  .ريان، وقوام بن زاهيالعش: بطن من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة، وفروعه:نصري

  .فقرييون، كرشان، وقرعان: القىن، جورة، غازي، وأفخاذها:  نسمة، منازهلا1104 بيتاً، و 225عشرية تعد : النصريات

  .عشرية كبرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون: النصريات

  .بطن من احليصة بالكرك، ويتبع الشراونة، من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء: النصريات

  .فرقة من اهلشامية، من العقيالت، من بين عيطة إحدى قبائل بادية شرقي األردن: لنصرياتا

  .فريق من الفقها من التواهية إحدى عشائر البلقاء: النصريات

اله، بنو النضر بن عروة بن زغبة، كانوا منتبذين بالقفر، ينتجعون يف رم: بطن من هالل بن، عامر من العدنانية، وهم: النضر بن عروة
  .ويصعدون إىل أطراف التلول يف أيالة الديامل والعطاف وحصني، وختوم أوطام، وليس هلم ملك وال اقطاع

  النضر بن كنانة

   .حي من كنانة، من العدنانية، وهم بنو النضر بن كنانة، وهو قريش على املذهب الراجح

  .بطن من بين غطفان، من جذام، من القحطانية: نضرة

  .خثعم، من القحطانية، ذكره احلمداين يف عرب احلجاز ومل يرفع نسبهبطن من : نضلة

بنو نضلة بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن : بطن من ذهل بن شيبان، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: نضلة بن مرة
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  .صعب بن علي بن بكر بن وائل

  .عدنانيةبطن من كنانة، من خزمية، من ال: نضيلة بن مليك

  .بطن من العرب ذكره احلمداين يف عرب العذار، من عرب املسيب بالبطايح، من بالد العراق، ومل ينسبه يف قبيلة: نطاح

  .عشرية من السمرة، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: النطاعني

  .فخذ من عكل: النظارة

  . خيمة90ية حمافظة دمشق، وتعد عشرية حمالفة لفضل إحدى قبائل اجلوالن، من أقض: النعارمة

  النعام

   .من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز، وتقيم يف مديرية اجليزة

  نعام

   .بطن من أسد بن خزمية، تقيم يف طريق املدينة

    

، إىل جهات اهلرج، بطن يعرف يأهل ابن نعام، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني االحساء والرياض: نعام
  .وجهات العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  .كشفة: بطن من بين أسد، من جباله، تينان، ومن مياهه: نعامة

  .بطن من عذرة، من كلب، من القحطانية، ذكره أو عبيد ومل ينسبه: النعامة

  .لقحطانية، وهو ذو نعامة بن عمرو بن عامربطن يعرف بذي نعامة، من ذي يزن، من ا: نعامة بن عمرو

  .عشرية بناحية السرو مبنطقة عجلون، خرج جدها من قرية كفرة بفلسطني، والتجأ إىل قرية حرمية: النعامنة

  .املشرفة: من عشائر شرقي شرقي األردن، موقعها: النعاميون

  .فرقة من العطاعطة إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: النعانعة

  .بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية كان يقيم بالبحرين: ائمالنع

  .بطن من بين عبد بن عليان بن أرحب، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم النعوج: نعج بن عمرية

  نعجة

   . يقيم فيما بني مصر وإفريقيةبطن من هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور، من العدنانية، كان

  النعرة

   .فرع من ذوي حسن الذي متتد ديارهم، من مشايل الليث إىل السكة الشمالية جنويب الليث

  .عشرية مبنطقة عجلون وتعرف باحلواطمة، وتقطن قرية كفر بويا: النعسان

  . يوسف وحبكا بناحية الكورةبطن بناحية السرو مبنطقة عجلون، من العمرية الساكنني يف قرييت دير: النعمان
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  .أبو بطن، األزد، من القحطانية: النعمان

  .بطن: النعمان بن بشري

بنو نعمة بن سرح بن شهر بن م بن مالك بن معاوية بن صعب بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: نعمة بن سرح
  .دومان بن بكيل

  .م اشراف وادي وساع، وكان فيهم كثرةبطن من العلويني باليمن، وه: نعمة بن يوسف

  .بطن: النعري

  .بنو نعيلة بن مليك بن ضمرة بن ليث بن بكر بن عبد مناة: بطن من كنانة، وهم: نعيلة بن مليك

  نعيم

من من أكرب عشائر سورية، كثرية الفروع واملنازل، فيرتل قسم منها يف محص، وسلمية، ويف الباب، ومنبج وجبل مسعان، وجسر الشغور 
حلب وقسم آخر يف الرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور، ويقيم آخرون يف ضواحي دمشق والقنيطرة، وقطنا من أقضية حمافظة . أقضية حمافظة

   .دمشق

أحدمها مستقر أهل زرع، والثاين رحال : ومن أعظم أقسام هذه العشرية، نعيم اجلوالن ووادي العجم من أقضية حمافظة دمشق، وهم قسمان
ل ضرع، وهذا القسم الرحال ذو جنعة قصرية اليتعدى شرقي قضائي وادي العجم ودوما، إال يف سين اخلري العميم، فإنه يبعد إىل ديرة أه

  .التلول، ويبلغ احلماد

بوعاصي، األبو منى، اخلوامشة، العويشات، الفواخرة السبارجة، الغرة، الوهبان، البكار الشفاقني ال: وفرق القسم األول املستقرة هي
الرميالت، احلناخة، السياد، اهلوارين، السنيد، النعيمات، الكريدين، العفاولة، وهذه الفرق مستقرة ومتملكة يف قرى قضاء اجلوالن ككودنة، 

  .البطمية، الرفيد، املعلقة، غدير البستان، سبتة، قصيبة، هجة، أصبح، عشة، عامودية، مشرفة

مستقلة متباعد بعضها عن بعض، وهي النمريات، الرميالت، البيني، اخلذميات، الشقاقني، املعدين، والقسم الثاين الرحال يتألف من فرق 
وعدد بيوت كل من هذه . عتبة، الشراحيل، اابلة، املراحيل، ومنهم من يضيف إىل هؤالء كعشائر الصياد، وحرب واحلمامرة، والوهيب

 وادي العجم حول قرى صبورة، الطيبة، الدرخبية، سعسع، دير علي، كناكر،  بيت، ومنازل أكثرها يف قضاء200-150-50الفرق حنو 
  .دير ماكر، محريت، سبسبا، ماعص، شقحب، الزريقية، ودناجي

 1000 بقرة، و2000 شاة، و40000 بيت، وعدد ماشيتهم ب3000ويقدر عدد بيوت النعيم يف قضائي اجلوالن ووادي العجم بنحو 

  .بعري

    

 60000أم ميلكون : ويقال. ويعد نعيم محص وسلمية حنو ألف بيت. نعيم محص، وهم أقارب نعيم اجلوالن: لنعيمومن ؟أعظم أقسام ا

 فرساً، وهم أهل ضرع وبادية يف األصل، ومنهم أهل زرع،وفالحون ، حتضروا واستقروا، فأهل الضرع منهم 70 بعري، و2500شاة، و
إذا حل الشتاء جيتمعون يف ضواحي الفركلس وجيتاز بعضهم بئر بصريي، وعني الباردة ينجعون احلماد، ولكن ال يبعدون كثرياً، فهم 

املشرفة تل بيسية، قطينة، عز : أما يف الصيف فتعيم محص يقطنون حول قرى. ويبلغون احلماد حول جبل التنف، وخربة مرفية، ما إليها
عز الدين، سليم، الرضيفات، : وقد حتضر بعضهم واستقروا يف قرى. سنيدة، مجلة، حنيفس، مرج اخلصيمية: ونعيم سلمية حول قرى. الدين

  . فرسا40ً بعري، و800شاة، و30000مزرعة دلفني، والبطمة، وميلكون 
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ويعد . ومن النعيم فخذ يدعى النعيم، من األيب حيار إحدى فرق النعيم، يقيم يف قرييت موزاف، وكفر يهود من ناحية حمردة مبحافظة محاة
 ويعدون من 150جب احلنفي، املداين، واصطبالت، وعدد بيوم : نعيم جبل مسعان، ويقيمون يف جبل األحص يف قرى: منهم بيتاً و50

  .أنصاف احلضر

 بيتاً، ويقيم أكثرهم يف قرية فربكة، ويقيم بعضهم يف كل من قرييت بشلمون وبسندينا بسهل الغاب 80نعيم سهل الغاب يعدون : ومنهم
  .بقضاء جسر الشغور

  .رسم اخلباز، رسم الشيخ، ومنظر الصفر: نعيم دير حافر، ويقيمون يف قرى: ومنهم

 بيتاً، ويقيمون يف منطقة خمفر حميسن شرقي تل أبيض، ويف الشتاء والربيع ينجعون 20نعيم الرقة أحد أقضية دير الزور، ويعدون : ومنهم
  .البادية

  .ومنازله بنواحي عكر. قسم يقيم بشمايل فلسطني: لزعابرة، والبوصاوجي ومنهمالبو فرج، ا: نعيم جبل مسعان، ومن فخاذهم: ومنهم

  .من قبائل عمان وتتفرع إىل عدة بطون: نعيم

  . خيمة20ويعد . يقيم يف جنويب حلب. فرع من احلديديني: نعيم

ف يف املنطقة التركية، والشتاء يف ويقضي الصي. بطن من بين يوسف، من اجليص القيس إحدى عشائر اجلزيرة باجلمهورية السورية: نعيم
  .املنطقة السورية

  .موقعها السلط. من عشائر شرقي األردن: النعيمات

  .تقطن معان وضواحيها. من عشائر شرقي األردن: النعيمات

مت إىل عشائر  سنة تقريباً وانض214قدمت إىل شرقي األردن قبل . من عشائر منطقة البلقاء، تنتسب إىل اجلرومية، من عباد: النعيمات
  . نسمة تقريبا200ًمنازهلا بالعرضة، وعددها . عباد

  النعيميون

   بطن من العرب ذكرهم احلمداين يف احالف ثعلبة طي بالشام مما يلي مصر، ومل ينسبهم يف قبيلة

وكانت له رياسة يف . ىل ينبعكانت دياره حوايل ايلة، من أول أعمال احلجاز، إ. بطن من جذام، من مرة ابن أدد بن زيد بن كهالن: نفاثة
  .معان، وما حوهلا من أرض الشام لبين النافرة من نفاثة

كانوا بأسفل دفاق، مث أصبحوا ظاعنني، . بنو نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: بطن من كنانة، وهم: نفاثة بن عدي
  .وتواعدوا ماء ظراء

  .لعقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من اهلشامية، من ا: النفارين

  .هور الدخن: مسكنهم. من عشائر الفرات: النفافخة

  .الربدي، الزين، البو ناصر، احلمود، املرزة، والعيد: بطن من الغرير، مون مشر طوقة، وفروعهم: النفافشة

  النفاال

   . عرتةبطن من الصليالت من العلي، من الدهامشة من العمارات، من



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  685  

  .تقيم على شواطئ البحر، بني غزة، ويافا، وحيفا. من عشائر فلسطني: النفاية

  .كان يقيم بأطراف الشرقية من البالد املصرية وفيه أعيان. بطن من فزارة، من العدنانية: نفاية

ذو مفرج، ذوو زياد، ذوو : ، أفخاذ، أمههاوينقسم إىل عدة. بطن من عشرية برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: النفعة
  .احليا، الفلتة

  النفقان

   .بطن من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية

  .بطن من الصمدة، من قبيلة الظفري اليت ترتل احملايدة بني جند والعراق، ويف أطرافها: النفيان

  . البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشرفرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات: نفيسة

  .بطن من اجلعليني أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبري: النفيعاب

  .تقيم يف مديرية الشرقية. من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز: النفيعات

  نفيل

   .بطن من األزد، من القحطانية

    

بنو نفيل بن عمرو بن كالب بن عامر بن صعصعة بن : عامر، ومن قيس بن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من كالب بن : نفيل بن عمرو
  .دمخ: الوشحاء بنجد ومن جباهلم: من مياههم. معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن

وية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن فخذ من ربيعة بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معا: نفيل أبو منري
  .عيالن، من العدنانية

  بطن يسكن طهور إحدى قرى حلج جبنويب شبه حزيرة العرب : النفيلة

  النقارة

   .من أهم العشائر اليت تتجول يف اجلزيرة بني الدجلة والفرات

  النقارشة

   .ية سوف بناحية املعراض، وتقطن قرية النعيمةأصلها من قر. عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون

  النقاريون

   .من قبائل عمان
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  .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشر: نقاقة

  .كانت مساكنه جبوار هيت، من سليم بربقة. بطن من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية: نقراوة

  نقرة بن عمرو

   .بطن من أمحس، من أمنار بن أراش، من القحطانية

  .فخذ من األحالف، من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: نقمة

  نقيب

   .فخذ من القعيطي، من املوسطة، من يافع إحدى قبائل بالد العرب اجلنوبية

  . بطن من أيامهم يوم احلرية كان خلالد بن الوليد عليهم:نقيلة

  . خيمة30تعد .  عشرية تقيم بضواحي محص باجلمهورية السورية:النقيم

  نكرة بن لكيز

   .بطن من لكيز بن أفصى بن دعمي بن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .بنو نكل بن اهلون ابن اهلنو بن األزد: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: نكل بن اهلون

  نكيط

   .ن قبيلة املغرة امللحقة بعبدة، من مشر القحطانيةبطن من املهايرة، م

  النلهال

   .عشرية من اخلميسات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  نمارة بن إياد

   :من إياد، من العدنانية منهمبطن 

   .بنو الطماح

  نمارة بن لخم

  بطن من خلم، من زيد بن كهالن، من القحطانية،

   :وهم 

   .خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن مالك ابن منارةبنو منارة بن 
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 سنة تقريباً 64أصلهم من قرية منرين، من أعمال طربيا، استوطنوا قرية علعال منذ . عشرية بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون: النمارنة
  .من قبائل اليمن: النمازي

  النمر

   .اجلمهورية السوريةفرقة من الشنابلة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز ب

  .منازله الغور، وحسبان. بطن من العدوان إحدى قبائل منطقة البلقاء: النمر

  .فرقة من الفايز، من الغبني، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: النمر

  النمر بن عثمان

  بطن من زهران ابن كعب، من شنؤة، من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

كانوا بالسراة، وهلم بأس .  النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك ابن نصر، وهو شنؤةبنو
   .وجندة

  النمر بن عذر

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .منه القطافات، واملذاعري. بنو النمر بن عذر ابن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد

  النمر بن قاسط

  بطن من أسد بن ربيعة، من العدنانية،

   :وهم 

ت ديارهم رأس العني من كان. بنو النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان
   :ومن أوديتهم. أعمال اجلزيرة الفراتية

   .وكانت فيهم كثرة. كانوا مع سلمة يوم الكالب األول. حلارث بن احلارث بن عمرووملك عليهم معد يكرب بن ا. العالة باليمانة

  النمرة بن وبرة

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .منهم بنو خشني بن النمر. برتو النمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن احلايف بن قضاعة
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  .ون تقطن يف قرية صما، وال يعرف عن أصلها شيءعشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجل: النمرات

  .بطن من البلقاء، ونزل يف سلفيت: النمرة

  .بطن من سعد العشرية من القحطانية: منرة

  .بطن من املصاعب، من الصكور الصقور، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: النمرة

كانت فيهم منعة، . رة بن أسلم عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشدبنو من: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: منرة بن أسلم
  .وجندة

  النمسة

   .بطن من الغنيم، من موسى، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  النمصان

   .فخذ من الزميل، من سنجارة، من مشر الطائية

    

  نمال بن قادم

   . حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن

  النمنام

   .عشرية من الصبيحيات، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن

وينقسم حبسب منازهلم وادي احملرم بإقليم الطائف، فأهل اهلدى فيهم أربع عشائر، وهي الكملَّ واللّمظة والغرباء . بطن من ثقيف: النمور
  . فهم أهل احلضرة واملشايخ، وأهل الدار البيضاءوالبين، وأما أهل وادي احملرم،

  .أم من النمر، ويلتحقون بزوبع، من مشر الطائية: بطن من اجلدادة، ومنهم من يعدهم من اجلبور، ويقال: النمور

  .بطن من احملينات، من احمللف، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: النمور

  .يد مبنطقة عجلون، وهي من أكرب عشائر قرية احلصن املسيحية، ومذهبها روم ارثودكس، ومنها التنيعشرية بناحية عب: النمورة

  .فرقة من الشبول بناحية الرمثا مبنطقة عجلون: النمورة

  .كانت مساكنهم مع قومهم ثعلبة بأطراف مصر مما يلي الشام. بطن من الصبيحيني، من ثعلبة طيء، من القحطانية: النمول

  ينم

   .كانت أمارم مبكة. بطن من بين حسن

  . بيت500فرقة مستقرة تعرف بأيب مني، من نعيم احلوالن ووادي العجم، من أقضية حمافظة دمشق، تعد حنو : مني
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  نمير

ركية، يقضي الصيف يف املنطقة الت. فرع من بين يوسف من اجليص القيس إحدى قبائل العرب باجلزيرة، من حمافظات اجلمهورية السورية
   .والشتاء يف املنطقة السورية

  .بنو منري بن حبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة: بطن من خزاعة، من القحطانية، وهم: منري بن حبشية

  .مالعب، وأمحد. وفيه فخذان. بطن من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية: منري بن حكيم

بنو منري بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن : ، من العدنانية، وهمبطن من عامر بن صعصعة: منري بن عامر
  .خصفة بن قيس بن عيالن، بن منصور بن نزار بن معد بن عدنان، وهم من جرمات العرب الثالث

  .كانت منازهلم بنجد، وكانت هلم كثرة وعزة يف اجلاهلية واإلسالم، ودخلوا إىل اجلزيرة الفراتية

  .قرماء، أضاح، ملهم،وقران: ومن ديارهم وقراهم

  .النبكاء: ومن جباهلم

  .ذويقن، غرب أجوية، العويند، املالعة، الوحزاء، الشريف، والنشناش: ومن مياههم

  .بنو ضنة ابن عبد اهللا بن منري، وينو جعونة: ويتفرع من بين منري هؤالء

  .كوا، ودثروا، وكانوا كالرعايا لبين محدان يؤدون إليهم األتاوات وينفرون معهم يف احلروبواسلحتهم بنو العباس أيام النمعتز، فهل

  نمير بن عمرو

  بطن من األزد، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو منري بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن ابن األزد

  . العاصي باجلمهورية السوريةومنازهلا يف أحناء القصري وغريب. فرقة من النعيم: النمريات

 54وتعد . وادي احلولة وغريه: منازهلا. أصلها من نعيم اجلوالن ووادي العجم باجلمهورية السورية. من قبائل فلسطني الشمالية: النمريات

  . نسمة219خيمة، و

منرية بن ناجية بن : ت منرية يف مراد، فيقالدخل: قال ابو عبيد. بنو أسدب سعد العشرية: بطن من سعد العشرية، من القحطانية، وهم: منرية
  .مراد

  النميسات

   .ينتسبون إىل جدم منيلة، وهي من عشرية املتاورة إحدى عشائر بالد العلويني. من عشائر حمافظة العلويني باجلمهورية السورية

  نهاب

   .فخذ من آل حريث، من طيء باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  مرةنهار بن 
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   .فخذ من صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عيالن، من العدنانية

  النهاري

   .قبيلة من األشراف باليمن

  نهد

   .1500من قبائل اليمن، مساكنها جنويب الكرب إحدى قبائل اليمن أيضاً وحتدها بالد حضرموت وعدد رجاهلا املقاتلني 

بنو د بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعة، كانت منازهلم باليمن، : بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: يدد بن ز
مالك، وصباح، وجذمية، وزيد، ومعاوية، وأبو سود، وهؤالء هم د اليمن الذين : وكان لنهد هذا من الولد. وكانت منهم طائفة بالشام

  .اهللا عليه وسلم، وعامر وحنظلة والطول ومرة، وهؤالء د الشام، وجذمية وشبابة، وعابدة، ودخلوا كلهم يف تنوخكتب إليهم النيب صلى 

  .بنو د بن مرهبة بن الدعام بن مالك ابن ربيعة بن الدعام: بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: د بن مرهبة

    

  نهشل بن دارم

   من متيم، من العدنانية،بطن من دارم،

   :وهم 

   .بنو شل ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

يوم الوتدات، وهو يوم معروف بني شل، وهالل بن عامر؛ ويوم عنني لبين شل على عبد القيس، منعوا فيه بين منقر، وقد : من أيامهم
  .د القيس، واستغاثوا ببين شل، فحموهم، واستنقذوهمخرجوا ممتارين من البحرين، فعرضت هلم عب

  نهفان بن تبع

   بطن من القحطانية

ومساكنها من رأس نقيل شجاع يف الشمال، إىل اجلوف بالشرق، وإىل بين جرب إحدى قبائل . من قبائل اليمن تقيم بني صنعاء، ومأرب: م
  .وعدد رجاهلا املقاتلني ستة أالف. اليمن باجلنوب

  .بنو م بن حاري ابن عبيد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم:  حاريم بن

  .بنو م بن عبد اهللا بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة: بطن من عامر ابن صعصعة، من العدنانية، وهم: م بن عبد اهللا

أغارت . لك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيلبنو م بن عمرو بن ربيعة بن ما: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: م بن عمرو
  .منهم بقية اليوم بصنعاء اليمن: قال الزبيدي. حراض: عليهم مذحج يف موضع يقال له

  .بطن من جبيلة، من القحطانية: م بن مالك

  النهود
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   :ويتألف من العشائر اآلتية. من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردنبطن 

   .الركبة، الصريعني، القرعان، والسليمياحلسني، الرملة، 

  فهيدة

بطن من آل فاضل، من آل بشري، من آل سعيد، من آل شبيب، من قبيلة آل مرةّ اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء 
   .والرياض، إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

  نهيك بن هالل

  بطن من بين عامر بن صعصعة، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو يك بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيالن

  .بطن من العرب: النهيم

  .قبيلة من العرب: لواء

  النوابطة

   .العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنفرقة من الربيالت؛ من 

  النوابغة

   .فخذ من األمسكة، من األعبدة، من األسبعة السبعة، من عرتة باجلمهورية السورية

  النواحلة

   .بطن من اهلمل، من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة

  نوار

   .، من عشرية القراغول امللحقة بالصلتة، من مشر طوقةفخذ يعرف ببيت نوار، من البوسهيل

  النواشرة

   .فرع متحضر من قبيلة بلعري اليت تقيم يف املنطقة الواقعة بني خبث العمرو، ومجعة ربيعة، إىل حمائل، على طريق القنفذة وبارق

  .فرع من متيم بنجد: النواصر

  النواصرة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  692  

   .وتقيم بناحية الرمثا مبنطقة عجلون. ابلسعشرية أصلها من قرية دير ستية من أعمال ن

  . سنة تقريبا64ًأصلهم من قرية حكما، هاجروا منها إىل قرية كتم، قبل . عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون: النواصرة

. منازهلا حول جرشفرقة تلتحق بالزيود الذين يرتلون يف محامة ومشايل املدور والبويضة، من الستة، من قبيلة بين حسن اليت : النواصرة

  .وأصلهم من قرية داعل من أعمال حوران

  .ويقطنون يف قرية كفر أسد. فرقة من العمرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون: النواصرة

 ااري فرقة الرؤساء، آل غمر، الروابعة، البشمة،: وفرقهم. بطن املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم: النواصرة

  .الكواطع، والكطاعة

  .بطن من املسعوديني، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي االردن: النواصرة

  .ينتسبون إىل جدهم ناصر. من عشائر حمافظة العلويني بسورية: النواصرة

  النوافحة

   .عشرية من الرشيد، من السرحان

  .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: النوافقة

  لنوافلةا

   .ال يعرف عن أصلها شيء. عشرية بناحية الكورة مبنطقة عجلون

  .كانت منازهلم مع قومهم لبيد بربقة. بطن من لبيد، من سليم، من العدنانية: النوافلة

  .فرقة من العاليا، من اللياثنة بوادي موسى وأصلهم من قرية أدىن من أعمال اخلليل: النوافلة

  النواقات

   .نية، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية األردنفرقة من السعيدا

  نوال

   .بطن من حكيم، من عالّق، من سليم، من العدنانية

  .بطن من بين مالك بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: نوال بن حسن

  .2500ر عدد بيوا بويقد. قسم من هتيم إحدى الشعائر النجدية اليت تتجول يف جند، وتدخل العراق: النوامسة

    

  .فرع من املراوحة، من حرب باحلجاز: النوامية

  .بطن من دار حامد إحدى قبائل بادية كردوفان بالسودان املصري: النواهية

م ويبلغ عدد منازهل. أوالد سلمان، أوالد درويش: ويقطنون يف املزار وينقسمون. إن أصلهم من فلسطني: من عشائر الكرك، يقال: النوايسة
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50.  

  .عشرية من األحالف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك: النوايشة

  النوائل بن عامر

  . بن سليم، من العدنانيةباب من ذبطن 

  نوة

   .كان يقيم بإفريقية الشمالية. فرع من عالّق، من عوف، من سليم بن منصور، من العدنانية

  نوح

   .تقيم يف دوغن جنويب شبام. من قبائل حضرموت

  النوحة

   .فرقة من عشرية اخلزاعلة اليت مناوزهلا يف اجلرية، ورحاب، من حزب بين هليل، من قبيلة بين حسن اليت منازهلا حول حرش

  نوسان بن الحارث

   .وطنهم أرض نوسان من أرض اخلشب. بطن من وادعة، من القحطانية

  نوف بن عبد

  بطن من مهدان من القحطانية،

   :وهم 

   .بن جشم بن حاشدبنو نوف بن عبد ابن زيد 

  .بطن من القحطانية: نوف بن مهدان

بنو نوف بن وابش بن دمهة بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن : بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: نوف بن وابش
  .صعب بن دومان بن بكيل

  النوفل

   .ءفرقة من عشرية الثوابية التابعة لعدوان إحدى قبائل منطقة البلقا
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الدرييب، املناور، الشالش، : فريق من الزين، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األدرن، وهم: النوفل
  .والطراق

  .كانت فيه األمرة. بطن من زبيد، من القحطانية كانت مساكنه بغوطة دمشق: نوفل

  نوفل بن الحارث

  دنانية،فخذ من هاشم، من قريش، من الع

   :وهم 

   .بنو نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

بنو احلارث بن ربيعة بن مرهبة ابن الدعام بن مالك بن ربيعة : بطن من دومان ابن بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: نوفل بن ربيعة
  .بن الدعام

  نوفل بن عبد مناف

  انيةبطن من عبد مناف، من قريش، من العدن

   :وهم 

   .بنو نوفل بن عبد مناف بن قصى ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر

  النوم

   .بطن يقطن اهلجل، والكدام من قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب

  .بطن الفردة، من حرب: النومان

  نوى بن مالك

   .بطن من زهران ابنم كعب، من القحطانية

  يرانالنو

   .فرقة من السويلم، من قبيلة العيسى اليت منازهلا يف مشال شرقي األردن وجبل الدروز

  .بطن من العثمان، من العامر، من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: النويران

  النويرة بن خفاجة

   .ن عمرو بن عقيل ابن كعبوالنويرة لقب كعب بن خفاجة ب. بطن من خفاجة، من العدنانية

  النويشتي
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   .بطن من السعد، من الصليب االصلبة

وأصلهم من صلخد من أعمال جبل . يقطنون احلصن. عشرية مسيحية بناحية عبيد مبنطقة عجلون، مذهبهم روم ارثودكس: النويصر
  .صرة، وآل فلوح يف حوران، والقوامشة يف الصلتالكرادشة يف مادبا، وآل كردوش يف النا: الدروز، باجلمهورية السورية، وأهم أقارم

  النويمي

   .بطن من الدهام، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن

  نيار

   .بطن من خثعم، من القحطانية

  نياع

   .بطن من مهدان، من مالك ابن زيد بن كهالن، من القحطانية

  نير

   .كان يقيم بإفريقية الشمالية. يم بن منصور، من العدنانيةفرع من عالق، من عوف، من سل

  النيص

   .كانت ديارهم احلي الصغري مبصر. بطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية

  نيصا

   .فرقة تعرف ببو نيصا، من السرحان يف حمافظة محاة باجلمهورية السورية

  نيف

   .كانت تقيم بيثرب املدينة. من قبائل العرب
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  الهاء باب

  هاجر

   :وأهم أفخاذها. قبيلة تقع ديارها جنويب العجمان حىت بالد قطر

   :املخصبة، آل حممد، ومن بين هاجر أناس متحضرون يف األماكن اآلتية

   .الوصيلة يف األفالج، حرميلة، وثادق

  .بطن من بين ضبةّ، من العدنانية: هاجر

  الهادي

   .حمافظات اجلمهورية السوريةفرع من احلسن إحدى قبائل جبل الدروز، من 

عشرية من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق املوصلة بني األحساء والرياض، إىل جهات، اخلرج، وجهات العقرب، إىل : هادي
  .واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

    

  هاربة بن ذبيان

  بطن من غطفان، من العدنانية،

   :وهم 

   .و هاربة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفانبن

  .وقد بادت هاربة إال بقية يسرية يف بين سعد: اهلاربية قال ابن قتيبة: من مياههم

  هاشم

   .قبيلة عربية مركزها غريب مدينة معسكر يف عمالة وهران باجلزائر

  .بطن من ذوي حسن: هاشم

  الهاشم

   .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء

بنو هاشم، وامسه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب ابن مرة بن كعب بن : بطن من قريش، من العدنانية، وهم: هاشم ين عبد مناف
  .لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر

كانوا متقامسني مع عبد مشس رياسة بين عبد مناف، فكانت و. يوم مشطة كان بني بين هاشم وعبد مشس، وهو من أيام الفجار: من إيامهم
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الرفادة والسقاية لبين هاشم، وكان هاشم أول من سن الرحلتني، فكان يرحل يف الشتاء إىل اليمن، إىل احلبشة فيكرمه النجاشي، ويرحل يف 
  .الصيف إىل الشام، وامات، ورمبا وصل إىل أنقرة، فيدخل على قيصر، فيكرمه

  .فصاحة، وصباحة، ومساحة، وجندة، وخطوة: خصصنا خبمس:  بين هاشم ما عرب عنها علي بن أيب طالبومن خصال

  .وبلغ التفاخر بني بين هاشم وبين أمية، حىت كانت مواليهم يفاخرون بين أمية حىت يتقاتلوا

  الهامل

   .فرع من الشرفات إحدى قبائل جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية

  . بطن من اليحيا، من عبدة، من مشر القحطانية:اهلامل

  . سنة تقريبا114ًوأصلها من اخلليل، هاجرت منها قبل . تقطن يف قرية هام. عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون: اهلامية

   :بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون يقالعشرية 

يها عائلة املهيين وخرج منها فرع إىل نابلس حيث يعرفون اآلن أن جدها حجازي ااألصل قدم بعد فتح سورية، فاستوطن دمشق، وخلف ف
   : هلميقالبآل النمر، وفرع آخر إىل الكرك، ويعرفون باألغوات، وفرع ثالث إىل قرييت كفر يوبا والبارحة، و

   .بنو هاين

  الهبانية

   :ممن أشهر قبائل العرب يف بادية كردوفان بالسودان بني احلوازمة واجلمع، وأهم مراكزه

   .ومنهم األدالء جلبال النوبة، ألم أعرف العرب بطرق تلك اجلبال. شركةكيلة

  .الشواهني، احلجوج، والعبديني: يتألفون من ثالث فرق. من عشائر الشوبك: اهلباهبة

  .ليةكان يقيم بإفريقية الشما. فرع من جماهر، من وسد، من مالك بن رغبة، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: هبة

  هبذام

   .بطن من هذمي، من القحطانية

  .بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن: هربة

بنو هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة ابن زيد الالّت بن رفيدة بن ثور بن : بطن من كلب، من القحطانية، وهم: هبل
  . هبل، وبنو عبيدة بن هبلمنهم بنو زهري بن جناب بن هبل، وبنو عبد اهللا بن. كلب

  .منازله بأطواق السوارقية. بطن من الرياحني، من مطري: اهلبور

  .يقيم يف جند. من حرب. فرع من بين سامل: اهلبريات

  هبيل بن سعد

   .كانت منه بقية يف اليمن حىت يف أوائل القرن الثالث عشر اهلجري. بطن من النخع، من مذحج، من القحطانية
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  .من العجمانبطن : هتالن

  .بطن من عبس باحلجاز: اهلّتمان

  هتيم

ومن .  من بطون العرب، ولذلك ينظر إليها كأا مثل الصلبة الصليبكانقبيلة تقيم بني مشايل جند، ومشايل احلجاز ال تنتسب إىل أي بطن 
   :أفخاذها

   .الذيبة، اجللدة، آل براك، اخلليوية، الدوامش، والفجاوين

  .بائل العرب يف مصر تقطن يف الغربية، والشرقية وغريمهامن ق: هتيم

  هجار

   .فرقة تعرف بذوي هجار، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  .بطن من بين احلسن بن علي بن أيب طالب، من قريش، من العدنانية: هجار

  .من قبائل احلجاز مساكنها شرقي الطائف إىل اجلنوب: اهلجاجلة

  .نجوع اليت تسكن يف خمالف اليمن بني صبيا والدربقسم من قبيلة ال: اهلجاوى

  هجر

   .كان يقيم بإفريقية الشمالية. فرع من عالَّق، من عوف، من سليم بن منصور

  هجعم

   .بطن من السكاسك بن أشرس بن ثور بن كندى، من زيد بن كهالن

  .منازله بقرب احلناكية إىل الشرق. بطن من الصعبة، من مطري: اهلجلة

  بن عليالهجيم 

   .بطن من األزد، من القحطانية، وهو اهلجيم بن علي بن سود

بنو اهلجيم ابن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة ابن إلياس بن مضر بن نزار : بطن من متيم ابن مر، من العدنانية، وهم: اهلجيم بن عمرو
     ومنهم حبال بن اهلجيم . اخلفري: من مياههم. بن معد بن عدنان

  ابالهد

   .بطن من الدالحبة، من الصلتة، من مشر طوقة
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الكطيمي، احملمد سعيد، احملسن، : وينقسم إىل األفخاذ الآلتية. بطن من الكروشيني، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائية: اهلداب
  .واجلساب

  .بطن من األزد، من القحطانية: هداد

  .ملهمة يف اجلوف وجنرانفرع من آل فاطمة، من يام إحدى القبائل ا: هدادة

  .بطن من شرفاء املخالف السليماين، وهو بيت علم وصالح: اهلدارة

  الهدال

   .فخذ من البهادلة، من الفواعرة إحدى عشائر حمافظة محص باجلمهورية السورية

  هداهد

   حي من اليمن

  .وتقيم يف الغربية واسيوط. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر: اهلداهيد

  .فرقة من العليني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اياتاهلد

  .فخذ من القومة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز: اهلدبان

  .آل فواز، التويلة، آل كريفان، آل حزمي، والسعيد: وشعبه. بطن من آل نومان، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: اهلدبة

  .عشرية من الفريج، من اجلبور، من الكعابنة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهلدبة

  .كان يسكن اجلند باليمن. بطن من القحطانية: هدد

  .فرع من انبيجان، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: اهلدد

  .عرببطن تقطن مجاعة منه يف الشظيف إحدى قرى حلج جبنويب جزيرة ال: اهلدالن

  .بطن من السعد من الصليب الصلبة: اهلدالن

  .تقيم يف مديرية قنا. تنتسب إىل عرب احلجاز. من قبائل مصر: اهلدالو

  هدهود

   .يقيم يف األحساء. فرع من قبيلة خالد

  .فرع من بين خضري املنتشرين يف سائر مقاطعات البالد النجدية، من وادي الدواسر، إىل جبل مشر: هدهود

  ىالهج

   .يقيم ببانياس. فخذ يعرف بآل أيب اهلدى، من بين اجلراح

بطن من مهدان، من مالك بن زيد بن كهالن، من القحطانية: هدي.  

  .فخذ من التومان، من مشر: اهلديا
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  .فرع من بين عطية، يتبع احلويطات إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهلدايا

  .معان وضواحيهاتقطن . من عشائر شرقي األردن: اهلديات

  الهديب

   .بطن من البذالة، من الصليب الصلبة

  .فرقة من العصافري، من املساعيد إحدى عشائر جبل الدروز، من حمافظات اجلمهورية السورية: اهلديب

  .فرقة من النبيط، من اجلبور، من بين خالد، املقيمني بشمال شرقي األردن: اهلديب

  .بناحية الغور مبنطقة عجلون، أصلها من السرحان، ومغازل القسم األعظم منها بفلسطنيعشرية تتبع الغزاوية : اهلديبات

  هديرة

  بطن من عك بن عدثان باليمن،

   :وهم 

   .بنو عبد اهللا ابن زيد بن كثري بن عامر بن غنيم

  هديش

   .بطن من بين الباحوم، من الناشريني باليمن

  هذال

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسموين. ، من بشر، من عرتةبطن من احلبالن، من اجلبل، من العمارات

   .آل عبد احملسن، الدغيم، الثامر، املنديل، العبد اهللا، والفواز

  الهذالين

بطن من القوعة، من قبيلة العوازم اليت تقع أماكنها بقرب ديار مطري والعجمان، بني الكويت، وساحل اخلليج الفارسي، حىت ديار مطري يف 
   .الغرب

  هذمة

   .بطن من مزينة

  .بنو مشر الذين ذكرهم امرؤ القيس: منه. بطن من طيء ابن أدد، من بين زيد بن كهالن: هذمة بن عناب

وتقع ديار هذيل الشمايل يف أطراف مكة، من جهة الشرق واجلنوب، . مشايل وحنويب: تنقسم إىل قسمني. من قبائل احلجاز املهمة: هذيل
املطارفة، املساعيد، : ويتألف هذا القسم الشمايل من سبعة أفخاذ. لطائف بقرب جبل برد، وجبل ذكا املشهوروباألخص يف أطراف مكة وا
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  .السواهر، حليان، عمرو أو عمري، واجلنابر

  .الندوبة، دعد، السراونه، العاهلة، ومجيل: وأما القسم الثاين فيدعى هذيل اليمن ويتألف من األفخاذ اآلتية

  الهذيل

   :ابلة، من الصلتة، من مشر طوقةمن ابطن 

  وفروعهم

   .بيت مرعي، بيت حيدر، السماح، بيت عرنوس، ويلحق م اخلوالد، والندوات

  هذيل بن مدركة

  بطن من مدركة بن إلياس، من العدنانية،

   :وهم 

م متصلة جبل غزوان املتصل بالطائف، كانت ديارهم بالسروات، وسرا. بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان
   .مث تفرقوا بعد اإلسالم. وكان هلم أماكن ومياه يف أسفلها من جهات جند، وامة بني مكة واملدينة

    

وكان بإفريقية منهم قبيلة . سعد بن هذيل، وحليان بن هذيل وقد افترقوا يف اإلسالم على املمالك، ومل يبق هلم حي يطرق: وهم بطنان
  .حي باجة، يعسكر مع جند السلطان، ويؤدون املغرم، وكانت منهم طائفة بطوخ اجلبل، من إمخيم بالديار املصريةبنوا

  .عرنة، عرفة، بطن نعمان، خنلة رحيل، البوبارة، أطاس، اهلزوم، العني، أنف، املوازج، التالعة، املناعة، امعة، األحث: من منازهلم وديارهم

شعر، فحل، مشنصري، عماية، االوق، األراك، قراس، داءة، حلوظ، ذات الدبر، األعوض، سام، الفضل، خنثل، مكان، امل: ومن جباهلم
  .عسيب، الوتر، صداصد، العصم، املراح، عروان، كراش، املدراء، الوصيف، كنثيل، وكبكب

  . وضمخنلة الشامية، سعيا، حلبة، مركوب، الصضاحي، ملكان، أدام، دفاق، عروان،: ومن أوديتهم

  .ااز، الرجيع، وبئر معونة: ومن مياههم

يوم خشاش، ووقعة اجلرف، وهو موضع قرب مكة كانت به وقعة بني هذيل وسليم، وأغار مالك بن عوف النصري على بين : ومن ايامهم
  .معاوية من هذيل، واستاق بالبوباة واستنفدوا ما كان يف أيديهم، فدعي يوم البوباة

  .ه8ة بني مكة واملدينة، وضم سعد، صنماً كان برهاط حيجون إليه، وقد هدمه عمرو بن العاص سنة وكانوا يعبدون منا

  الهذيم بن ربيعة

  بطن من خلم، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو اهلذمي ابن ربيعة بن حدس بن أرش بن اراش بن جزيلة بن خلم
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: كان له من الولد. يد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلايف بن قضاعةبنو سعد بن ز: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: هذمي بن زيد

  .عذرة، واحلارث، ومعاوية، ووائل، وصعب، وكلهم بطون يف عذرة

  الهراج

  بطن من ذوي عبيد اهللا، من عرب املعقل، من العدنانية،

   :وهم 

ورياستهم يف ولد يعقوب، أوالد مناد بن رزق اهللا ابن . كانت مواطنهم يف ناحية باملغرب. بنو اهلراج بن مهدي بن حممد بن عبيد اهللا
   .يعقوب، وأوالد فكرون بن حممد ابن عبد الرمحن بن يعقوب بن ولد حريز ابن حيىي الصغري بن موسى بن يوسف ابن حريز

  هراسة

   .من بين منقر، من بين سعد، من متيم، من العدنانية

  الهرامشة

   . خيمة25وتعد . طخ قنسرين مبحافظة حلبتقطن م. فرقة من الععقيدات، من بوليل

  الهراميش

   .فخذ من املشاهدة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية

  الهراني

   .بطن ينتسب إىل هران، من بالد أرحب

  .بطن من وادعة، من القحطانية: هرمثة بن مر

  . منطقة صنعاءكن، وكالمها يف: القرو، ومن جباهلم: من حصوم. من بطون اليمن: اهلرش

  .بطن من البذادلة، من الصليب الصلبة: اهلرشان

  .بطن من العفاريت، من عبدة، من مشر القحطانية: اهلرشان

  هرم

   .كانت مساكنهم فيما فوق إمخيم من الديار املصرية. بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية

  هرم بن العشراء

   .ن جرم طيء، ومهما حيان جماوران، وخمتلطاناختصموا من بين أم الكهف م. بطن من فزارة
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  .بنو هرم بن عوذ بن غالب ابن قطيعة: بطن من عبس وهم: هرم بن عوذ

  .كانت مساكنه مع جرم ببالد غزة. بطن من بين رعو، من جذمية طيء، من القحطانية: هرماس

  .قيس بن احلارث بن فهربطن من فره، وهو هرمة بن هذيل بن ربيع بن عامر بن صبيح بن عدي بن : هرمة

  .منازله حول الغنطور وغريب العاصي باجلمهورية السورية. فحذ يعرف بأيب هرموش، من العقيدات: هرموش

  هرمي

   .بطن من بين رياح، من يربوع بن حنظلة، من العدنانية

  .فخذ من الظيب، من يافع إحدى قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية: هرهرة

  .ومنازهلا باجلبل، ووادي اهلوما، ووادي الشجرة جنويب مادبا. واهية إحدى عشائر البلقاءفرقة من الت: اهلروط

  .فخذ من أكلب بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان: هرير

  .بطن من املسعود، من الصلتة، من مشر طوقة: اهلرير

  .بطن من الصليب الصلبة: اهلريرات

  الهريشات

   :ويقال. ر الطفيلة مبنطقة الكركمن البحارات إحدى عشاائبطن 

   .إم من احلجاز وقطنوا البصرية، مث رحلوا إىل الطفيلة

  .قسم من الرسالني، من األسبعة السبعة، من عرتة: اهلريشات

من الديار كانت بالدهم بالد احلوف باألعمال الشرقية، . بطن يعرف بأوالد اهلرمي، من بين غياث، من هلباء بعجة، من القحطانية: اهلرمي
  .املصرية

  الهزازنة

   .تقيم يف احلريق. عشرية متحضرة من عرتة

  .بطن من الشعالن، من املرعض، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: هزاع

    

  .بطن من جاشم، من العماليق، من العرب البائدة: هزان

بنو هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عرتة بن : ر، من العدنانية، وهمبطن من عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزا: هزان بن صباح
. شهوان باليمامة: ومن جباهلم. اازة من أرض اليمامة، كثرية النخل، والزروع: من قراهم. أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان

  .ومن أوديتهم نعام باليمامة

  هزان بن يقدم

   .بطن من العرب
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اهلزامية : واليعرف عن أصلهم شيء، وهلم أقارب يف الصلت يقال هلم. عشرية بناحية الوسطية مبنطقة عجلون، يقطنون يف قرية زجر: اهلزامية
  .أيضاً ينبعون عشرية اجلزازية

  .من قبائل اليمن: اهلزر

 بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن بنو اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا: بطن من هالل، من العدنانية، وهم: اهلزم بن رويبة
  .هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .فرقة من الكاللدة إحدى عشائر الطفيلة القدمية مبنطقة الكرك: اهلزمات

  .البيات، واهلزمي:  وفروعه"عني التمر" يقيم يف أحناء شفاثة "الصلبة"بطن من الصليب : اهلزمي

  .فرقة من اهلياكل، من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: اهلزمي

  هزيمة

   .بطن من محري

  هزيمي

   .فرع من الصدكة، من التومان

  .بطن من احلسن، من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة: هشال

وينقسمون إىل سبع فرق اجلرابة، املواضريني، الغصريات، . رقي األردنعشرية من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية ش: اهلشامية
  .األذينات، النفارين، السودانة، والفرسات

  .فرع من الدغمان، من الروالة، من عرتة: اهلشة

  .فرع من اجلدعة، من كحيل، من اخلرصة، من الفدعان، من عرتة: اهلشالن

  .من بطون احلجاز: اهلشيم

  .من العدنانية. بين أيب بكر بن كالببطن من : اهلصان

بنو هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن : بطن من كعب بن لؤي، من العدنانية، وهم: هصيص بن كعب
  .كنانة بن خزمية بن مدركه بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .بطن من الفردة، من حرب: اهلضان

  . اخلرصة، من مشَّر الطائيةفخذ من: اهلضبة

  .بطن من العدنانية: اهلطف

  .فرع من الفرجة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: اهلطالن

  .بطن من بين غدانة: هفَّان

  هفان بن الحارث

  بطن من الدول، من العدنانية،
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   :وهم 

  من قراه. بنو هفان بن الحارث بن ذهل بن الدول

   .مةاهلدار باليما

بطن من يزيد من حرب، وهو هفان بن يزيد بن حرب بن علَّة بن جلد بن مالك بن أدد إحدى القبائل الست اليت يتألف : هفَّان بن يزيد
  .منها خمالف جنب

  .بطن من الفدعان، من عبيد، من عرتة: هفيان

املهنا، الزيدان، : وتنقسم إىل الفرق اآلتية. ي األردنعشرية كبرية من الغفل، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرق: اهلقيش
  .البشري، والسامل

  .من عشائر شرقي األردن: اهلقني

  .بطن من الدغمان، من اجلمعان، من الروالة، من اجلالس، من مسلم، من عرتة: هكشة

  .اجلينة، والبويضة بلواء السلط: موقعها. من عشائر شرقي األردن: هالل

  . منازهلا من حدود ربيعة التهم، وأهل حلي وحمايل، إىل قرب الربك على ساحل الربك، األخرش، آل مسجر، وآل أم مجعةقبيلة متتد: هالل

  .فرقة تعرف بأيب هالل، من أيب ليل بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: هالل

  . بالصلتة، من مشَّر طوقةبطن يعرف ببو هالل، من احلمد اهللا، من عشرية القراغول امللحقة: هالل

  الهالل

   .فرع من العريف، من الصمدة، من عشرية الظفري اليت تنتقل يف منطقيت الدبدبة واحلجرة

بنو هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية : بطن بن عامر بن صعصعة، من هوزان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: هالل بن عامر
  .بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالنبن بكر بن هوزان بن منصور 

  .كانوا يقطنون احلجاز وجند حول مكة، ويف بسائط الطائف مابينه وبني جبل غزوان، وأقاموا بالشام، إىل أن ظعنوا إىل مصر واملغرب

ان شرقي الطائف، ومياه بيشة، تربة، حرة بين هالل بالربيك يف طريق اليمن التهامى، وادي جلذ: ومن ديارهم وأماكنهم وأوديتهم ومياههم
  .البقعاء

يوم الوندة، وهي بالدهناء، أغارت بنو هالل على نعم بين شل، فأنزلتهم بنو شل بالوندة، فما أفلت من بين هالل إال رجل : ومن أيامهم
  .واحد

    

روب القرامطة، مث ساروا إىل إفريقية، مث وساروا إىل الديار املصرية يف ح. وخرجوا من هوزان يوم حنني حملاربة النيب صلى اهللا عليه وسلم
شعبة، ناشرة، يك، عبد مناف، : وكان هلالل مخسة من الولد. زامحهم بنو سليم، فساروا إىل الغرب مابني بونة وقسنطينة إىل البحر احمليط

  . حرب، وبنو رياحبنو قرة، بنو بعجة، بنو: ومن بطون هالل أيضاً. وبطوم كلها ترجع إىل هؤالء اخلمسة. وعبد اهللا

  هالل بن عفر
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   .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية

  .بنو هالل بن عمرو بن جشم بن عوف بن النخع: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: هالل بن عمرو

: دي موسى ويتفرعون إىلإم قدموا إىل الطفيلة من الطوانة الواقعة بني الشوبك ووا: من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، يقال: اهلالالت

  .اجلبارية، السبول، السقرات، والشبيالت

  .قضاء وادي موسى: من عشائر شرقي األردن، موقعها: اهلالالت

  .فخذ من أيب صلييب من احلديديني باجلمهورية السورية: اهلالالت

  .فرقة من العون جبنويب قضاء العرب بسورية الشمالية: اهلالالت

  .ضل يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشقفرقة من الف: اهلالالت

مسلم من قرية يفطة، من أعمال نابلس : فرقة من الكراشني إحدى عشائر معان احلجازية، وقد تناسلوا من رجل يقال له: اهلالالت
  .بفلسطني

  .ويقيم يف عرقة بنجد. بطن ينتسب إىل الزاريع، من متيم: اهلالالت

  . بيتا60ًقرية املصعوة بناحية الكسرة بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وتعد فرقة من عشرية البقارة ب: اهلالمية

كانت مساكنهم باحلوف . بنو هلباء بن بعجة بن زيد بن سويد بن بعجة: بطن من زيد بن حرام بن جذام، من القحطانية، وهم: هلباء بعجة
  .من الشرقية بالديار املصرية

  هلباء سويد

   .كانت مساكنهم بالديار املصرية. بن حرام بن جذام، من القحطانيةبطن من زيد 

  .احلسنيون، والغوارنة: بطن من حرام بن جذام، من القحطانية، منه: هلباء مالك

  .فرقة من بلي إحدى قبائل احلجاز: اهللبان

  .بطن من اخلميسات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهللبان

  .حلفاؤهم اهلبانية، والرزيقات وأضدادهم املسريية. بلبل عرب دارة: مركزها.  قبائل العرب يف دارفور بالسودان املصريمن اشهر: هلبة

  .كان يرتل ريف مصر بالصعيد األعلى. بطن من العرب: اهللة

  .بطن يعرف ببو هلة، من املعيان: هلة

رجل مصري، قدم إىل الكرك، وتزوج فتاة من عشرية احلدادين، ومذهبهم روم أم أبناء :  مرتالً، ويقال85من عشائر الكرك، تعد : اهللسة
عيال عيد، عيال يوسف، : وينقسمون إىل ست فرق. يقطنون الكرك، وقرية محود، وهلم أقارب يف الناصرة، يدعون باحلنادسة. أرثوذكس

  .عيال سليمان، العودات، القسوس، والعمارين

  .لف، من اجلالس، من مسلم من عرتةفرع من السواملة، من احمل: اهللييب

  هليل

   .وينقسم إىل احلراحشة، واخلزاعلة. بطن من قبيلة بين احلسن اليت منازهلا حول جرش
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  هليل

   .بطن من اخلماس، من الصديد، من اجلرباء

  .فرقة من الغفول، من اخلضري، من الطوقة، من بين صخر إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهلليل

  .بطن من امع، ويلتحق بزوبع، من مشر الطائية: اهلليل

  .ويلتحقون بالعبيديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك. بطن يعرف بعيال هليلة، من عرتة، من ربيعة، من العدنانية: هليلة

  .فخذ من مشلة، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز: اهلمارقة

  .إحدى قبائل اليمن، وحتدها حضرموتمساكنها يف جنويب الكرب . من قبائل اليمن: مهام

  .بطن من بين رياح، من يربوع بن حنظلة، من العدنانية: مهَّام

بنو مهام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب : بطن من مرة بن ذهل، من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم: مهّام بن مرة
  .بن علي بن بكر بن وائل

  . اجلمالن مبحافظة محاة باجلمهورية السوريةفرقة من: اهلمامات

ويقطنون على النيلني األبيض . ويدعون النسبة إىل اجلعليني. منهم وزراء الفونج أيام دولتهم. من قبائل العرب يف السودان املصري: اهلمج
  .واألزرق، واجلزيرة بينهما

  همدان

   .من قبائل اليمن، تقع ديارها مشايل صنعاء

هلم . بنو مهدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن: كهالن، من القحطانية، وهمبطن من : مهدان
  .احملايل، سبع، يام، موهبة، وأرحب، وبنو الزريع: أفخاذ متسعة، منهم

    

اليمن، فرتلوا الكوفة، ومصر، فمن بالدهم كانت ديارهم باليمن، من شرقية، وملا جاء االسالم، تفرق منهم، وبقي من بقي ب: ديارهم
  .ناعط: شبام، ومن قصورهم: جنران، غرق، شروم، اخلنق ومن جباهلم: باليمن

  .وأغار عليهم توبة بن احلمري، يف حمل هلم يدعى اجلرف. من أيامهم يوم الرزم كان هلمدان، على مراد قبيل االسالم: تارخيهم

 ه، فذكروا له كالماً 9وفد من مهدان، فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من تبوك سنة وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حسناً فصيحاً، فكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط، واستعمله على من 

  .أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف

  .ة لعلي بن أيب طالب عندما شجر بني الصحابةمث كانوا شيع

  .122، 82، 77، 71، 68، 67، 66، 65، 60، 51، 37وقد اشتركوا وذكروا يف حوادث سين 

  .مث كانوا عصبة املعطي من الزيدية القائمني بدعوته باليمن

  .سواع، ويعوق: من اصنامهم: أصنامهم

  الهمران
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   .ات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردنبطن من العطيات، من السويلميني، من العطي

  .بطن: مهرة

  .فخذ من البعري، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: اهلمزان

  .الطننة، والنواحلة، والزنقة: بطن من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة، وينقسم إىل: اهلمل

إم بطن من العمر والنازلني يف الكرك انفصلوا عن قبيلتهم على أثر نزاع، : دى عشائر منطقة البلقاء، ويقالفريق من اخلصيالت إح: اهلمالن
  .ونزلوا أوالً يف مادبا، مث رحلوا إىل الرصيفة، وأخرياً استقروا يف أرض أم قصري غريب خربة اليادودة

  .بنو مهرة: منه. بطن منه: مهري

  . عشائر احلديد مبنطقة البلقاءفرقة من الزففة إحدى: اهلميسات

  .فخذ من مشلة، من عتيبة إحدى قبائل احلجاز: اهلميسات

  الهميسع بن حمير

   .بطن من محري، من القحطانية

  .فرقة من النعيم إحدى قبائل سورية: اهلميش

  .بيعة بن متيم بن يقدمبنو مهيم بن عبد العزى بن ر: بطن من عبد العزى بن متيم، من العدنانية، وهم: مهيم بن عبد العزى

  .عشرية بن ذبيان، من موسى، من جهينة: اهلميمات

بنو هناء بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن : بطن من طيء، من القحطانية، وهم: هناء بن عمرو
  .كهالن

مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن بنو هناءة بن : بطن من شنوءة من األزد، من القحطانية، وهم: هناءة
  .كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر، ونصر هو شنوءة

  .بطن من العرب: هناد

  . خيمة وتقطن تل عبيد مبنطقة الفرات باجلمهورية السورية100عشرية تعد : هنادة

  .نون يف منطقة الشريعة وغريهامن قبائل فلسطني الشمالية يقط: اهلنادة

  .القراق والفاضل:  بيتاً وأفخاذها40فرقة من الفواعرة إحدى عشائر محص باجلمهورية السورية، تعد : اهلنادزة

  الهنادي

 م، 1832 ه و 1248عشرية نصف متحضرة تعد من بقايا األعراب املتطوعة يف جيش إبراهيم املصري حينما استوىل على حلب سنة 
البقايا من عشائر مصرية خمتلفة يف األصول واملنابت، يقيمون يف مشايل سورية يف قرية اجلبول، حقلة، اجلديدة، وتل سبعني بقضاء وهؤالء 

ورسم الغزال التابعتني لناحية صرين بقضاء عني العرب، ويف . ويف قرييت قرة موخ. الباب، ويف قرييت أيب قلقل وخربة العشرة بقضاء منبج
   . بيت400ويبلغ عدد بيوم حنو .  بقضاء جسر الشغور، ويف قرية خان شيخون بقضاء املعرةقرية الزيادة

  الهنادي
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قبيلة من السالملة، وبين سالم، من أيب الليل، من سليم بن منصور من العدنانية نزلت القطر املصري من طرابلس يف أواخر القرن الثاين عشر 
   .ا من الديار املصريةاهلجري وتقطن الشرقية، والغربية، وغريمه

  .عشرية من قبيلة عقار، من قبيلة السعادي اليت تسكن الصحراء الغربية: اهلنادي

  .بطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: هنان بن شاور

، وكانوا يف السابق يقطنون يف خربيت سامتة وعفنة التابعتني لقرية عني عشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون يقطنون يف قرية ايدون: اهلناندة
  .جنا، ويقال إم خرجوا من صفد

  .فرقة من عشرية املسيفات، من العقيالت، من بين عطية، إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهلنانات

    

  هنب بن أفصى

  بطن من ربيعة بن نزار، من العدنانية،

   :وهم 

   .منهم النمر، ووائل ابنا قاسط بن هنب. أفصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنانبنو هنب بن 

  هنب بن القين

  بطن من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو هنب بن القني بن أهوذ بن راء بن عمرو بن احلايف بن قضاعة

  .م خطة بالبصرةبطن من بكر بن وائل، من العدنانية، كانت هل: هند

  .بطن من ذهل بن شيبان، من العدنانية: هند

  .بطن من خلم، من جذام، من القحطانية: هند

  .بطن من كندة، من القحطانية، وهم بنو مالك بن احلارث األصغر بن معاوية بن احلارث بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة: هند

  .احلمام: من القحطانية، من أصنامهبطن من عذرة، بن ويد، من قضاعة، : هند بن حرام

  .بطن من األزد، من القحطانية: اهلنوء بن األزد

  .عشرية من زبيد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلج: اهلنود

  هني

  منها. قبيلة من زهران بن كعب، من القحطانية

   .بنو زعل

  هنيء بن أعشب
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   .جور بن اسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من ح

  . بن قضاعة، كانوا يقيمون مبصر"احلايف"بنو هينء بن بلي بن عمرو بن احلاف : بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: هينء بن بلي

كانت الرياسة على طيء يف اجلاهلية لبين هين .  الغوث بن طيءبنو هين بن عمرو بن: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: هىن بن عمرو
  .هؤالء، حىت انقراض ملك الفرس، وقطنوا فيما فوق إمخيم من بالد الصعيد بالديار املصرية

  .عشرية درزية جببل حوران أصلها من صليما املنت، من أعمال جبل لبنان، من عائلة املصري املعروفة فيها لآلن: هنيدي

  .فرقة من الفضل يف اجلوالن أحد أقضية حمافظة دمشق: اهلوادجة

  .من قبائل مصر تنتسب إىل عرب احلجاز وتقيم يف مديرية البحرية: اهلوارة

أبو أمحد، والبنا وتقطن : عشرية أصلها من عرب بين عون إحدى قبائل دمنهور بالديار املصرية، وتنقسم إىل أقسام عديدة، منها: اهلوارة
  .الناصرة بفلسطني

  .بطن من القطة، من عشرية برقة اليت متتد منازهلا يف الشرق حىت الوشم والقصيم: اهلوارنة

  الهوارين

   .وقد انشقت واستقلت عن السماطية. إحدى الفرق اليت تتألف منها السماطية، من لواحق املوايل يف حمافظة محاه باجلمهورية السورية

  .عجم، من أقضية حمافظة دمشقفرقة من نعيم اجلوالن ووادي ال: اهلوارين

 10يرتبط أصلها باجلوابر إحدى عشائر الدروز أيضاً، وتعد حوايل . من عشائر جبل الدروز إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: هوزان

  .خيمات

  .فرع من بين سامل، من حرب، يقيم بقرب وادي الصفر باحلجاز: هوزان

  .بنو هوزان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن مزيقياء: اء، من األزد، من القحطانية، وهمبطن من خزاعة، من بين مزيقي: هوزان بن أسلم

  وزان بن منصور

بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم بنو هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن 
  م لبكر بن هوزان،عدنان، له أفخاذ كثرية، جيمعهم ثالثة أجرام، كله

   :وهم 

   .بنو سعد بن بكر، وبنو معاوية بن بكر، وبنو منبه بن بكر

  .حنني: كانوا يقطنون يف جند مما يلي اليمن، ومن أوديتهم: منازهلم

تنوا، ويوم وقعة أنتان وهو موضع قرب الطائف كانت به وقعة بني هوزان وثقيف، كثر فيهم القتلى، حىت أن: ومن أيامهم ووقعام: تارخيهم
ويوم الفجار الرابع، وهو األكرب، كان بني قريش، . مشظة، كان هلوزان على كنانة، ويوم الفجار األول، كانت بني كنانة، وعجز هوزان

  .وهوزان

  .وكانوا يعظمون زهري بن جذمية، ويؤدون إليه األتاوة، مث غضبوا عليه بعد أن أهان إمرأة منهم

اض بن قيس عروة بن عتبة اجلعفري، كانت قريش بعكاظ، فاحتملوا حنو مكة، وأتى هوزان قتل الرباض أنه ملا قتل الرب: ومن حوادثهم
وجن عليهم الليل، فكفت عنهم هوزان، وللنيب صلى اهللا عليه وسلم يف . عروة، فاتبعهم، فأدركوهم بنخلة، فاقتتلوا حىت دخلت قريش احلرم
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  .ذلك الوقت عشرون سنة

  .أغار عليهم يوم السلف يف مجاعة من بين احلارث بن كعبأن عبد املدان : ومنها

  .أن ابا بردة بن هالل بن عومير أغار على هوازن يف بالدها: ومنها

    

وغزا الرسول صلى اهللا عليه وسلم هوازن بوادي حنني، لست خلون من شوال، بعد فتح مكة، ويف اثين عشر ألفاً من املسلمني، ورئيس 
  .صري، فلما نظر إىل جيش املسلمني قال هلكت هوازن، فال هوازن بعد اليومهوازن مالك بن عوف الن

وملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطائف يف شوال، ووصل إىل اجلعرانة، وفيها السيب أي سيب هوزان، قدمت عليه وفود 
مهات واألخوات والعمات واخلاالت فقال سأطلب لكم وقد هوزان مسلمني، وبايعوا، مث كلموه، فقالوا يارسول اهللا إن فيمن أصبتم األ

خريتنا يارسول اهللا بني احلسب واملال، فاحلسب أحب لنا، والنتكلم يف شاة : وقعت املقاسم فأي األمرين أحب إليكم السيب أم املال؟ قالوا
ظهروا إسالمكم، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا أما الذي لبين هاشم، فهو لكم، وسوف أكلم لكم املسلمني، فكلموهم وأ: وال بعري، فقال

عليه وسلم اهلاجرة، فتكلم خطباؤهم، فأبلغوا فيه ورغبوا إىل املسلمني يف رد سبيهم، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني فرغ، 
  .قد رددت الذي لبين هاشم عليهم: وشفع هلم، وحض املسلمني عليه، وقال

  . من اهلجرة61، 51، 36وذكروا يف حوادث سين . الم، فيمن ارتد من العرب، واشتركوا ه عن االس11وارتدوا سنة 

جهاز، وهو صنم كان هلم بعكاظ، وكانت سدنته آل عوف النضريني، وكانت حمارب معهم، وكان يف سفح : من أصنامهم: أصنامهم
  .وكانوا يعظمون ذا اخللصة. أطحل

  لهواس

   . عائلة200بائل حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية، يعد فرع من األفاضل، من بوشعبان إحدى ق

بنو أيب هاشم حممد بن احلسن بن حممد بن موسى بن : اهلواشيم بطن من بين احلسن السبط، من بين هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم
ؤالء اهلواشم، وبني السليمانيني فنت متصلة، هزمت وكانت بني ه. عبد اهللا بن موسى اجلون بن عبد اهللا بن احلسن املثىن بن احلسن السبط

  .على أثرها بنو سليمان، وطردوا من احلجاز، فساروا إىل اليمني وكانت هلم به ملك

  . خيمة25فرع يلتحق بنعيم اجلوالن مبحافظة دمشق، ويعد : اهلوامشة

  .الرباع، السويلم، والكماجة: شر، من عرتة، وفروعه من اجلبل، من العمارات، من ب"السلقة"بطن من االحسين، من السلكة : اهلوامل

  .بطن من مطري إحدى قبائل جند: اهلوامل

  .عشرية بدوية، من قريش، من ثقيف: اهلواملة

  .بطن من مزينة، من بين سامل، من حرب: اهلواملة

  .عشرية من احلامدة، من النعيمات بالكرك: اهلواورة

  لهواوشة

   :قسمنيىل الشراونة ومنازهلا الكورة، وتنقسم إىل عشرية قدمت من الكرك، وانضمت إ

   .اهلواوشة واحلويان
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  .فرقة من الفواضلة إحدى عشائر البلقاء: اهلواوشة

  .عشرية قيل أصلها من عرب اهلوارة بصعيد مصر، وتسكن صحراء جربة بالسودان: اهلواوير

  .بن جذام، كانت منازهلم باحلوف من بالد الشرقية بالديار املصريةبطن يعرف بأوالد اهلوبرية، من أحالف بين يزيد بن حرام : اهلوبرية

  .من قبائل مضرموت تقيم بني قرييت هود، وظفار: هود

إم من ولد روح بن : بنو هود بن عبد اهللا بن موسى بن سامل اجلذامي، ويقال: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: هود بن عبد اهللا
س أيام الطوائف، وأول من ملك منهم سليمان املستعني، بسرقسطة، وتوال امللك فيهم مدة بعد ذلك، ودانوا زنباع، كان هلم ملك باألندل

  .بطاعة خلفاء بين العباس ببغداد

  .املضياع: املضياعة، ويقال له: بطن من بين البكاء بن عامر، من جباله: هوذة

  .من عشائر شرقي األردن منازهلا مشايل السلط: اهلوريني

  .بنو هوزن بن اسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: بن أسلمهوزن 

  هوزن بن الغوث

  بطن من ذي الكالع، من محري،

   :وهم 

   .بنو هوزن بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي، بنسب إليهم، وإىل حراز خمالف حراز

  الهون بن أسعد

  بطن من جذام من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو اهلون بن أعد بن سود بن بكر بن بديل بن حشم بن جذام

  .بنو اهلون بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: بطن من مضر، من العدنانية، وهم: اهلون بن خزمية

  .دبنو اهلون بن اهلنوء بن األز: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: اهلون بن اهلنوء

  .بطن من ميمون، من مطري، يقيم باحلجاز: اهلويات

  .بطن ينتسب إىل املزاريع، من متيم، ويقيم يف منري بنجد: هويشل

  .عشرية متحضرة، من عرتة، تقيم يف السدير، والداخلة: اهلويدي

  .فخذ من الفواعرة مبحافظة محص: اهلويدين

    

ووفدت طائفة . نت مساكنهم مع قومهم بين صخر بالد الكرك من أعمال الشامكا. بطن من بين صخر، من جذام، من القحطانية: هوير
  .منهم على املعزايبك مبصر

  الهويشان
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   .، من عبيد، من بشر، من عرتة"السبعة"فرع من الرسالني، من البطينات، من األسبعة 

  الهويمل

   .بالبقاء والكركوهي فرع من بين محيدة . عشرية من األحالف، من الغوارنة إحدى عشائر الكرك

  .بطن من الصدعان، من مشر طوقة: اهلوميل

  ."الصلبة"بطن من العليان، من آل مسيلم، من الصليب : اهلوميل

  .الدلعة، املبادل، املصيفري، واملعاصم: بطن من السرحان، وينقسم إىل أربعة أفخاذ: اهلياب

  .ن بشر، من عرتةبطن من احلبالن، من اجلبل، من العمارات، من عبيد، م: اهليازع

  .عشرية بدوية من قريش، من ثقيف: اهليافني

امللحم، الزوبع، السلطان، اهلزمي، احملاسن، : بطن من اجلبور باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، ويتألف من الفرق اآلتية: اهلياكل
  .الصبح، احملمد، احلسوين، احلريث، اجلحيش، البقة، العلي، والبومانع

  .فخذ من املعاطة، من احلديديني إحدى عشائر اجلمهورية السورية: كلةاهليا

كانت مواطنهم يف أول أرض برقة مما . بنو هيت بن ثة بن سليم بن منصور: بطن من ثة، من سليم بن منصور، من العدناينة، وهم: هيت
  .نو مشاخبنو أمحد، وب: منهم. يلي إفريقية، إىل العقبة الصغرية، من جهة االسكندرية

  الهيتاويون

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسمبطن يقطن النعيمية، من الرضوانية والبداعي من أيب غريب، وين

اخلان، املسلط، الزايد، العواد، احلسني، احلماد، السليمان، الغابر، وجياورهم اجلميلة، والفياض من بين متيم، والزرقات، من البو سودة، من 
   .زبيد، والشييت، والسعدان

  الهيتة

   . نسمة370 خيمة، و 76تعد . من عشائر فلسطني الشمالية

  .بطن من خزاعة، من القحطانية: هيتة

بطن من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن : اهليثم
  .خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  .بنو هيثم بن ظفر بن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن األوس: بطن من اخلزرج، من األزد، من القحطانية، وهم:  ظفرهيثم بن

  .تقيم يف وادي الواعظات. من عشائر اليمن: هيجان

  .الرباع، السجلة، السيلة، املعن، وخريف: بطن من الغرير، من مشر طوقة، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية: اهلريار

  .بطن من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: اراهلري

  .بطن من الشبيش، من الصديد، من اجلرباء: اهليشان

  .فرقة من اجلمعيات، من العقيالت، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: اهليشة
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  .فرقة من املساليخ، من عرتة: اهليشة

  .فخذ من أسلم، من مشر: اهليض

   مالعبهيكل بن

   .بطن من زمام، من مالعب، من بين منري، من حكيم، من عالق، من سليم بن منصور، من العدنانية

  الهيالت

   .عشرية بناحية بين جهمة مبنطقة عجلون، هاجر جدها من عمان إىل قرية زحر، ومنها نزح أعقابه إىل قرية بيت راس

  هيالن

   .حي من اليمن

  .لروالة، من عرتةفرع، من الدغمان، من ا: اهليانة
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  الواو باب

  وابش بن دهمة

  بطن من مهدان، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو وابش بن دمهة بن سامل بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان

  .بنو وابش بن زيد بن عدوان: بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: وابش بن زيد

  .ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة دار احلمرا.  مقرها جنويب حويطات التهمفرق من قبيلة بلي اليت: الوابصة

  .بطن من بين خمزوم، من العدنانية: وابطة

  .بطن من جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية: واثلة

  .بطن من قضاعة، من القحطانية: واثلة بن حارثة

  .حبان، وميناؤها بلحاف: حملمية، وهم جريان العوالق شرقاً بشمال، وعاصمة بالدهممن أهم قبائل النواحي التسع ا: الواحدي

  وداعة بن عمرو

  بطن من عمرو بن ناشج، من القحطانية،

   :وهم 

  بنو وادعة بن عمرو بن ناشج

   :ومن قراهم. ينسب إليهم خمالف بن وادعة بن عمرو بن ناشج

   .بقعة، وعمران، وأعلى وادي جنران

  .يعرف ببيت وادي، من داور، من الصلتة، من مشر طوقة، يقطن يف الردادبطن : وادي

  .ومنازهلا يف أعلى وادي البليخ. فرقة من االيب عساف بالرقة أحد أقضية حمافظة دير الزور باجلمهورية السورية: الوادي

  .بطن من املسيعيد، من عشرية املغرة امللحتة بقبيلة عبدة، من مشر القحطانية: وادي

    

  .فخذ يعرف بأم وادي ملح، من قبيلة مغيد اليت تقيم يف أا، وماجاورها: وادي ملح

  .فخذ من قبيلة مغيد اليت تقيم يف أا وماجاورها: وازع

بطن من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن : الوازع
  .قيس بن عيالن، من العدنانيةخصفة بن 
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  .بطن من حجور بن اسلم بن عليان بن زيد بن عريب ابن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانية: واشج بن مرار

  .بطن من الغطاريف: واشح

  واصل

   .تقيم يف جرجا. من قبائل العرب يف مصر املستقرة

 حدود الكويت، واخلليج الفارسي، إىل قرب القصيم غرباً، وديار العجم، وبين بطن من برية، من قبيلة مطري اليت متتد منازهلا، من: واصل
  .املواصل، الربزان، السعفة، العبيات، احملالسة، الوساما، البدنا، والدياحني: خالد جنوباً، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية

  . أشكر، ونصف بالد إطفيح مبصربطن من بين راشد، من خلم، من القحطانية، كانت دياره من مسجد موسى إىل: واصل

  .بطن من بين عقبة، من جذام، من القحطانية، كانت مساكنه بالديار املصرية، وكانت منه فرقة باحلجاز: واصل

  .من أشهر قبائل امة اليمن: الواعظات

  .بطن من ميمون، من بين سامل، من حرب، يقيم على طريق املدينة: الوايف

  .إحدى قرى خمالف رمية باليمنبطن كان يقطن موسنة : واقد

  .بطن من ثقيف، من العدنانية: واقد

  .بنو واقف، وهو مالك بن امرىء القيس بن مالك بن األوس: بطن من األنصار، من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: واقف

  .أبو قبيلة، وامسه شكر بن عمر: وأالن

  واالن بن سابقة

   .بطن من مهدان، من القحطانية

  لبةوا

   .بطن من بين نصر بن األزد، من القحطانية

  .نبهانية: بطن من بين أسد، من جباهلم أبان األسود أحد جبلي أبان الذي يقطع بينهما وادي الرمة، ومن قراهم: والبة بن احلارث

  .قحطانيةبطن من شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من ال: واهب بن وائلة

بنو واهب بن وبر بن األضبط بن كالب بن عامر بن : بطن من وبر بن األضبط، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: واهب بن وبر
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  . بن دومان بن بكيلبنو واهن: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: واهن بن دومان

  وائل

   .قبيلة صغرية من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، من العدنانية

  .العمارات، والدهامشة: بطن من عرتة، ينقسم إىل فخذين: وائل

  .بطن: وائل بن حجر
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  .، من العدنانيةبطن من حكيم، من عالق، من سليم بن منصور: وائل بن حكيم

  .بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرو بن مالك بن األوس: بطن من األوس، من األزد، من القحطانية، وهم: وائل بن زيد

  .بنو وائل بن عوف بن تغلب بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي: بطن من طيء، من القحطانية، وهم: وائل بن عوف

بنو وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن : ن ربيعة بن نزار، من العدنانية، وهمبطن م: وائل بن قاسط
  .تغلب وبكر: وينقسم إىل عدة افخاذ أشهرها. نزار بن معد بن عدنان

  ."بن سعد املعشرية"بنو وائل بن مران بن جعفي : بطن من جعفي، من القحطانية، وهم: وائل من مران

  .بنو وائل بن معن بن مالك بن أعصر: بطن من أعصر، كم قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: وائل بن معن

  وائلة بن حارثة

  بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية،

   :وهم 

   .بنو وائلة بن حارثة بن ضبيعة

  .عد مناة بن عمروبنو وائلة بن الدول بن س: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: وائلة بن الدول

  .بطن من ذبيان، من العدنانية، وهم بنو وائلة بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل: وائلة بن ذبيان

  .بنو وائلة بن مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: بطن من هوزان، من العدنانية، وهم: وائلة بن مازن

  .بطن من العرب العاربة: وبار بن أميم

  بر بن االضبطم

  بطن من كالب بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية،

   :وهم 

بنو وبر بن األضبط بن كالب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن 
  .خصفة بن قيس بن عيالن

   :حمجر، ومن مياههم : من جباهلم

   .القليب، وسجا

    

قبيلة املناصري اليت تسكن يف الربع اخلايل، جنويب آل مرة، ويقيم قسم من هذا الفخذ يف عمان، وقسم آخر يف فخذ من رمحة، من : وبران
  .قطر

  . بيتا70ًفرقة من عشرية ديرين بناحية موحش بدير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية، وتعد : وبسان

 خالد اعتباراً من الطف إألى العقري، ومتتد دياره حىت الصمان، ويف الشتاء يتوغل بطن من قبيلة العجمان اليت تقع منازله يف جوار بين: وبري
عرجاء، رشيد، مصرع، مفلح، جبان، خويتر، ضعني، محاد، صليفي، ساوم، سريح، : حىت الزلفى والقصيم، واخلرج، وفيه األفخاذ اآلتية
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  .شواوكة، آل فطيح، وآل مطلق

  .من مشر القحطانيةبطن من العفاريت، من عبدة، : الوبري

  .فرع من القواشيم، من التركي إحدى قبائل حمافظة حلب: الوتيدات

  .، من عبيد، من بشر، من عرتة"األسبعة"بطن من األعبدة، من السبعة : الوثرة

  . دومان بن بكيلبنو وثري بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: وثري بن م

  الوجعاء

   .بطن من األزد، من القحطانية

  .بطن من املسعود، من املنيع، من األسلم، من الصائح، من مشر الطائية: الوجعان

  .بطن: وجيهة

بنو وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن جشم بن : بطن من محري، وهم: وحاظة بن سعد
 بن وايل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن امين بن اهلميسع بن محري بن سبأ ينسب إليهم خمالف السحول بن سوادة عبد مشس

  .وخالف وحاظة

  .بطن من بين تغلب: الوحد

  .آل مشوح، آل غوينم، آل جرذي وآل فلوان: عشرية من الصديد، من اجلرباء، وتنقسم إىل األفخاذ اآلتية: الوحدان

  .فرع من قبيلة بلى اليت مقرها جنويب حويطات التهم، ومتتد منازهلا إىل جهة الشرق، حىت حمطة دار احلمرا: الوحشة

  .بطن يعرف ببيت وحيد، من اخلوالد، من الصلتة، من مشر طوقة: وحيد

  الوحيد بن عامر

  بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانية،

   :وهم 

  من مياههم.  عامر بن صعصعةبنو الوحيد بن عامر بن كالب بن ربيعة بن

   .اهلدراء، واملدراء، وكالمها بنجد

  الوحيدات

ومنازله السحماين، ووادي حتتيل .  تقريبا468ً ونفوسه 93بطن ليس من الغوايل أصالً، وإن عدد منهم يف يومنا هذا، يبلغ عدد بيته 
   : إىل أربعة أفخاذقسمبالقرب من غزة، وين

   . والوديانالوحيدات، العايد، احلمايدة،

  .بطن من الدالحبة، من الصلتة من مشر طوقة: الوحيش

  .فخذ من قحطان عسري، يقيم قرب يام يف جنران: وداعة



عمر رضا كحالة-ةمعجم قبائل العرب القدمية واحلديث  719  

  .فرع يعرف بذوي وداعة، من املواحد، من قبيلة يام إحدى القبائل املهمة يف اجلوف وجنران: وداعة

ة بن أمنار بن أراش بن عمرو بن حليان بن عمرو بن مالك بن زيد بن بنو وداع: بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: وداعة بن أمنار
  .كهالن

  .بطن من مهدان، من القحطانية: وداعة بن عمرو

  .بطن من سامل، من آل زائد، من الدواسري املقيمني يف األفالج بنجد: الوداعني

  .وزتقطن يف مشايل شرقي األردن وجبل الدر. فرقة من احلريز، من العيسى: الودعان

  .بطن من كان له اخلن عن ميني البحرين: ودعة

  ودم بن ذبيان

   .بطن من بلي، من قضاعة، من القحطانية، منه بنو العجالن بن حارثة

  وديعة

   .بطن من لكيز بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .بطن: وديعة بن تيم اهللا

  .إحدى قبائل الطائفبطن من عتيبة، : اللوذانني

  .بطن ينتسب إىل أمه: ورثة

  .بطن من جعده: ورد

عشرية بناحية الرمثا مبنطقة عجلون تقطن يف قرية عمراوة ويقال إن جدها حسن الوردة هاجر من دير الزور إحدى حمافظات : الوردات
  .اجلمهورية السورية وسكن قرية طفس، وبعد وفاته رحل أوالده إألى قرية عمراوة

  .فرقة من الولدة، تقيم يف قرى جب مخيس، جديدة مسطاحة، خربة برغوث، سودة، وكسرة: رداتالو

  .بطن من قبيلة السعادي اليت تقطن الصحراء الغربية: ورفال

  .فرقة من العبيديني إحدى عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك: الورقان

  . بن بغيض بن ريث بن غطفانبنو ورقة بن عبس: بطن من عبس، من العدنانية، وهم: ورقة بن عبس

  .موقعها أبو نصري بلواء السلط. من عشائر شرقي األردن: الوركات

  .فرقة من الطرشان، من اجلبور، من بين خالد املقيمني بشمال شرقي األردن: الورود

  وزان

   .بطن من بين عامر، من أوديته نساح باليمامة

    

  الوزة
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   .السوسة يف اجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السوريةفخذ من عشرية املراشدة اليت تقطن قرية 

  .من قبائل حضرموت البحر، تعرف بآل أيب وزير: وزير

قسم من واصل، من برية، من مطري اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إألى قرب القصيم غرباً وديار العجمان، : الوساما
  .وبين خالد جنوباً

 بطن من برية، من قبيلة مطري، اليت متتد منازهلا من حدود الكويت واخلليج الفارسي، إألى قرب القصيم غرباً وديار العجمان، :وسامة اهلالل
  .الصعران، الصعبة، وميمون: وبين خالد جنوباً، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية

  .بطن من الرياحني، من قبيلة مطري، منازله بأطراق السوارقية: الومسي

  . بطن يعرف بآل وسيد، من آل جاسم، من آل وزعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية:وسيد

بنو حممد بن طوب بن بقية بن وشاح، بنو : بطن من ذباب، من سليم، من العدنانية، وهم أوالد وشاح بن عامر، منهم: وشاح بن عامر
  .محيد بن جارية بن وشاح، وبنو حريز بن متيم بن عمرو بن وشاح

  .بطن يعرف بأوالد وشاش، من ذباب، من سليم بن منصور، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية: وشاش

  .بطن من امليامني، من الصديد، من اجلرباء: الوشاشة

  وشق

   .بطن من األزد، من القحطانية

  الوشيلي

   .بطن باليمن

  .لك بن زيد بن سدد بن زرعةبطن من سبأ األصغر، من القحطانية، وهم بنو وصاب بن ما: وصاب بن مالك

  .، من اجلبل، من العمارات، من بشر، من عرتة"الصكور"بطن من الدمهان، من الصقور : الوضاحني

  .بطن من آل عكبة، من آل زرعة، من الثابت، من سنجارة، من مشر الطائية: الوضحان

  .بطن من الصعبة، من مطري ومنازله بالقرب من احلناكية إىل الشرق: الوطابني

  .املناهرة: منه. بطن من السويلمات، من الدهامشة، من العمارات، من بشر، من عرتة: الوطبة

  .أبو قبيلة: وعالن

  ."الصلبة"بطن من اجلمعة، من آل مسيلم، من الصليب : الوعالن

  .الرخيمة يف طرف اليمامة الغريب: بطن يعرف ببين وعلة اجلرميني، من مياههم: وعلة

  .يد، من بين مسروح املقيمني يف ثغر رابغ، وقسم كبري من األرض اليت مير فيها درب احلجفخذ من زب: الوفيان

  .فرقة من عشرية أيب شيخ اليت تقيم يف كفر عبيد، ومرميني جنويب حلب: الوقاد

  وقاص

   .السنائن. بطن من بين أيب بكر بن وائل بن كالب، من العدنانية، من جباله دغنان حبمى ضرية، ومن مياهه
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  الوقاقدة

   .من قبائل اململكة املصرية، تقطن العريش

  .عشرية: وقدان

  .حي من األنصار، من األزد، من القحطانية: وقش

  .بنو عوف بن معاوية بن بكر بن هوازن: بطن من هوزان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: الوقعة

  .د جبوار جرش ويقطن قسم منها يف قرييت احلصن وكتمعشرية بناحية عبيد مبنطقة عجلون أصلها من قرية هو: الوقفية

  .فرقة من السليمات، من العطيات، من بين عطية إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الوقيات

  .فرع من القعاقعة، من الروالة، من عرتة: الوقيت

  .حي من العرب: وقيش

  . من حرة العويرض، حىت حرة املواهيببطن من قبيلة بين عطية اليت تقع منازهلا يف النصف الشمايل: الوكال

  .فرع من الكواكبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم من عرتة: الوكالن

  .فرقة من األوضاح، من التومان: وكيع

  .بطن من تيم بن عبد مناة، من العدنانية: والدة

  . والد بن حممد بن حممد، من بين حجاز بن عبيدبنو: بطن من بين عامر بن زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية، وهم: الواللدة

  الواليدة

   : إىل فخذينقسم نسمة، منازهلا يف احلسي، وتن135 بيتاً، و29تعد . من عشائر اجلبارات ببري السبع

   .مطارقية، وواليدة

  الولد

   :جذمني إىل قسموين. 2500بطن كبري من الفدعان، من أوالد عبيد، من بشر، من عرتة، ويبلغ عدد بيوته 

   .وهو على صالت حسنة مع السبعة، ويف نفور مع عشائر حلب كاملوايل، واحلديديني، واللهيب. منيع، وفريد، ويف كل منهما فرق

منازهلا يف ضفيت الفرات يف اجلزيرة والشامية، من مشس الدين، إىل الرقة أحد أقضية دير الزور . عشرية كبرية من األيب شعبان: الولدة
  . السوريةباجلمهورية

 ه، إىل جنويب قضاء منبج، وأخرى إىل 1267وقد انفصلت فرقة كبرية امسها الغامن، من جمموع عشرية الولدة، ونزحت يف حدود سنة 
  .جنويب جبل مسعان، وشرقي ادلب، من أقضية حمافظة حلب

  . مير فيها درب احلجبطن من زبيد، من بين مسروح، املقيمني يف ثغر رابع، وقسم كبري من األرض اليت: الولدية

    

  .بطن من احلضة، من قبيلة الربيج املعدودة اآلن من قبيلة اخلرصة، من مشر الطائية: الولفة

  وليد
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   .بطن يعرف ببو وليد، من الغريباويني امللحقني بزوبع، من مشر الطائية

  الوليد

   . دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانيةبطن من شبيب بن قيس، من ضياف بن سفيان، من أرحب بن الدعام، من الصعب بن

بنو الوليد بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن مرهبة بن الدعام بن : وهم. بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: الوليد بن ربيعة
  .مالك بن ربيعة بن الدعام

كانت مساكنهم احلوف من األعمال الشرقية .  سويد بن حرام بن جذامبنو الوليد بن: بطن من جذام، من القحطانية، وهم: الوليد بن سويد
  .بالديار املصرية

  .بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: الوليد بن غالب

  .بطن من كندة، من القحطانية: وليعة

  .ويقيم قسم منه يف عمان، وقسم آخر يف قطر. بع اخلايل جنويب آل مرةبطن من منذر من قبيلة املناصري اليت تسكن يف الر: ومنيع

  .بطن من مراد، من القحطانية: ونب

  .بطن من املناصري أشهر قبائل العرب يف السودان على النيل الكبرية: الوهاباب

  .عشرية متحضرة، من عابدة، من قحطان عسري: وهابة

  وهب

   .من قبائل حضرموت

  الوهب

من أقضية حمافظة باب ، من الصائح، من مشر الطائية، ومنهم من يعده من البعري، ومن هذا البطن فريق يف جبل مسعان والمن األسلمبطن 
  . حلب

  .بطن من عبيد بن ثعلبة بن يربوع، من العدنانية: وهب

 بن عريب بن زيد بن كهالن بطن من ولد مرتع بن معاوية بن ثور بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب: وهب
  .بن سبأ

  .املناة، ولد علي، واأليدة: بطن من مسلم، من عرتة، وينقسم إىل األفخاذ اآلتية: وهب

بنو وبر بن ألضبط بن كالب بن عامر بن صعصعة بن : بطن من وبر ابن األضبط، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: وهب األصغر
  .عكرمة بن خفضة بن قيس عيالنبكر بن هوزان بن منصور بن 

  .رمد حبذاء الناجية: بطن من جباله: وهب بن أعيا

بنو وهب بن وبر بن األضبط بن كالب عامر بن صعصعة : بطن من وبر بن ألضبط، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: وهب األكرب
  .نبن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خفضة بن قيس بن عيال
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  الوهبان

   .فخذ من رفاعة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز

  .فرقة من الشنابلة إحدى عشائر حمافظة جبل الدروز باجلمهورية السورية: الوهبان

  . بيتا20ًفرقة من نعيم اجلوالن ووادي العجم مبحافظة دمشق، تعد : الوهبان

بنو وهبان بن وبر بن األضبط بن كالب بن عامر بن : ن عيالن، من العدنانية، وهمبطن من وبر بن األضبط، من قيس ب: وهبان بن وبر
  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

  .فرع من قبيلة متيم، يقيم يف الرياض: الوهبة

  . إىل الدبابسةفخذ من الدبابسة إحدى عشائر الصلت، واصلة من القدس، وقد انضم: وهبة

  .بنو وهبني بن سعد بن مالك بن النخع: بطن من النخع، من القحطانية، وهم: وهبني

  .بطن من بين صخر عرب الكرك، كانت مساكنه جببل عوف بالشام: وهران

  .بطن من بين زريق، من ثعلبة: وهم

  .ة مبصر والشامبطن من الصبيحني من ثعلبة، من طيء، من القحطانية، كانت منازله مع ثعلب: وهم

  .املصيخ، العويض، اخللصة، الشراذين، واملضحمان: وينقسم إىل األفخاذ اآلتية. بطن من حرب بنجد: الوهوب

   :بوهي

   .بطن من حلج، يقطن النمارة

  .بطن من الكواكبة، من الروالة، من اجلالس، من مسلم من عرتة: الوهيب

  . خيمة، منها ست بدوية20هورية السورية، تعد من فرق النعيم حبماة إحدى حمافظات اجلم: الوهيب

  .الربابعة، الشقارين، والشرايدة: من عشائر الطفيلة مبنطقة الكرك، تنقسم إىل ثالثة أفخاذ: الوهيبات

  .بطن من العقار، من املناعني، من احلجايا إحدى قبائل بادية شرقي األردن: الوهيدات

  .بطن من ميمون، من مطري باحلجاز: الوهيطات

 بيت، وتقيم يف قرى جرابا، واامع، وفاخورة، وسنابر، وعلمني، 300تعد . من عشائر اجلوالن من أقضية حمافظة دمشق: الويسية
  .وجريدية

  .، من عرتة"السبعة"فخذ من األمسكة، من األعبدة، من االسبعة : الويطان

  .فخذ من قبيلة مغيد اليت تقيم يف أا، وماجاورها: ومين

  الوينان

   .فخذ من عروة، من بين مالك، من جهينة إحدى قبائل احلجاز
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  الياء باب

    

  اليازجيون

   :من اجلرومية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء، ويقالعشرية 

ومنها نزلوا إن جدهم قرشي األصل، وإم قدموا من الديار احلجازية، ونزلوا أوالً يف الصلت، مث رحلوا إىل قرية عنجرة من أعمال عجلون، 
   . نسمة تقريبا150ًويبلغ عددهم . إىل العرضة بالغور، وانضموا إىل عباد

بنو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني بن الوذمي بن ثعلبة بن عوف بن : بطن من كنانة بن قيس، وهم: ياسر بن عامر
  .حارثة بن عامر بن يام بن عنس

  .املشخاب:  مسكنهممن عشائر الفرات،: الياسريون

  .فرقة تتبع الزعبية إحدى عشائر الصلت: الياسني

  .تقطن يف قرية كفر املاء ورحابا. فرقة من الشريدة بناحية الكورة مبنطقة عجلون: ياسني

  .فرقة من املقدادية بناحية الكورة مبنطقة عجلون: ياسني

  .فظة العلويني باجلمهورية السوريةبطن ينسب جلدهم ياشوط، من بين علي إحدى عشائر حما: الياشوطية

  يافع

   . ألفا140ًويبلغ عددها حنو . من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب اجلنوبية، وأصعبها مراسا، وأكثرها عدداً

  .1054 إىل 1042وتارخيهم مملوء باحلوادث اجلسام، فقد استولوا على عدن، وحلج، وأبني يف عهد العثمانيني باليمن، وحكموها من سنة 

. م أصدقاء خملصون لالنكليز1839وكان يستعني م آل رصاص، والعوالق، والعبادلة، إذا هجم عليهم فاتح، أو مغري، وهم منذ سنة 

  .وينقسمون إىل عدة بطون كاملوسطة، والظيب، وبين قاصد

ومازالت . ا وعمائرها عشائرها، قليلة جداًإحدى القبائل املهمة يف جنران واجلوف، واملعلومات عنها، وعن نظامها االجتماعي، وفروعه: يام
قبيلة يام يقصد ا اجلمعان، وآل مرة، ولكن إىل اجلنوب، واجلنوب : ويف الغالب حينما يقال يف جند. على حاهلا األوىل من االيغال يف البداوة

  . املواجد، وهلا فروع3ة، وفيها فروع  آل فاطم2.  أجثم وفيها فروع عديدة1: الغريب مابني جند وعسري واليمن، عشائر كثرية، منها

  .فرع يعرف بآل يام، من قبيلة اجلحادلة احلجازية: يام

كانت مواطنهم بنجران، وكان . بنو يام بن أصىب بن دافع بن مالك بن جثم بن حاشد: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: يام بن أصىب
  .بقي التشيع مذهبهممنهم القائم بدعوة العبيديني باليمن يف حصن حرار، و

  يام بن عنس

   .بطن من عنس، من القحطانية
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  .فرقة تعرف بأيب يامني، من الرماضنة، من اجلرومية، من عباد إحدى قبائل منطقة البلقاء: يامن

  .كان يقيم بافريقية الشمالية. بطن من لطيف، من اثبج، من بين هالل بن عامر، من العدنانية: يتامى

  .بنو يتبع بن ازدة بن حجر بن جزيلة بن خلم: ن خلم، من القحطانية، وهمبطن م: يتبع بن ازدة

  .بنو يتبع بن سليم بن فهم: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: يتبع بن سليم

  .القارة: مبنو يتبع بن اهلون بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، ويقال هل: بطن من خزمية بن مدركة، من العدنانية، وهم: يتبع بن اهلون

  .بطن من عدوان، وهو يتبع بن يشكر بن بكر بن عدوان: يتبع بن يشكر

  . بيتا14ًمن عشائر الكرك، تعد : اليتمة

  .من عشائر بين شهر إحدى قبائل عسري: يثال

ك بن معاوية بن بنو حيرب بن أخرم بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مال: بطن من بكيل، من مهدان، من القحطانية، وهم: حيرب بن أخرم
  .صعب بن دومان بن بكيل

  يحصب بن دهمان

   :من عامر بن محري، ومن شيوخ النسب من قالبطن 

حيصب بن ذي يزن بن ذي أصبح بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة، ينسب إليهم خمالف 
   .اليحصبيني

  يحمد

   .بطني من قضاعة، والقحطانية

  .كان يسكن عمان. ن األزد، من القحطانيةبطن م: حيمد

بنو اليحمد بن محى، وامسه عبد اهللا بن عثمان بن نصر بن زهران بن : بطن من زهران بن كعب، من القحطانية، وهم: اليحمد بن محى
  ."بنو شار"اد، وهم بنو ماجد، والشرى، وهم : من أفخاذهم. كعب بن احلارث بن كعب

  اليحيا

   : إىل األفخاذ اآلتيةقسممشر القحطانية، وينبطن من عبدة، من 

   .الفضيل، املفضل، اجلندة، اجلري، الشميلة، آل هامل، والسليط

  .بطن يقطن اجلبلة إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: حيىي

 املوصلة بني االحساء والرياض، بطن من آل بشري، من آل سعيد، من آل شبيب، من قبيلة آل مرة اليت متتد منازهلا من جنويب الطريق: حيىي
  .إىل جهات اخلرج، وجهات العقري، إىل واحيت جافورا وجربين، حىت أواسط الربع اخلايل

    

  .بطن من الدواد، من الصرايرة، إحدى عشائر الكرك: اليحىي

  .بطن من عالق، من عوف بن جهينة بن سليم بن منصور، من العدنانية: حيىي
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  يحيى

   .يقيم يف قرية حلى على البحر األمحر، ويف أطرافها. هل حليفخذ من كنانة، من أ

  .اخلبثاء: بطن من مهدان، من القحطانية، وهم: خيبث بن شاحذ

  .بطن من ربيعة، ذكره اجلوهري ومل يرفع نسبه: يذكر

  .ةبطن من حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطاني: يرام بن أعشب

بنو رياح، بنو سليط، بنو صبري، بنو ثعلبة، : يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر، منهم
  .بنو كليب، وبنو عرين

حلوهم، على أن جعلوا هلم وكانت الردافة يف اجلاهلية لبين يربوع هؤالء، ألنه مل يكن يف العرب أحد أكثر غارة على ملوك احلرية منهم، فصا
  .الردافة، ويكفوا عن أهل العراق الغارة

  .يوم طخفة لبين يربوع على قابوس بن املنذز بن ماء السماء: ومن أيامهم

ويوم املروت لبين حنظلة، وبين عمرو بن متيم على قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وكان الذكر فيه لبين يربوع، فاستنقذ بنو 
  .وع أموال بين العنرب وسبيهم من بين عامريرب

  .ويوم منعج كان لنيب يربوع على نيب كالب

  يربوع بن الدؤل

  بطن من حنيفة، من العدنانية،

   :وهم 

   .بنو يربوع بن الدؤل بن حنيفة

  .بن كعبقتلوا الصمة بن احلارث، فقراهم دريد، وقتل عمار . بطن ينتسب إىل يربوع بن مسال بن عوف: يربوع بن مسال

كانوا مع شرحبيل يوم . بنو يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: بطن من ذبيان، من العدنانية، وهم: يربوع بن غيظ
  .حراض:ومن أوديتهم. الكالب األول

  .بطن من اهلنو بن األزد، من القحطانية: يرىف

  .ن كعب بن شرحبيل بن عمرو ابن جشم بن حاشدبطن من مهدان، من القحطانية، وهم يرمي بن عبد ب: يرمي بن عبد

  .من عشائر معان احلجازية: اليزابعة

  .رجم املسيك: موقعها. من عشائر شرقي األردن: اليزايدة

  .بطن يعرف بذي يزن، من محري: يزن

  يزيد

   : بطون أربعةوهم. بطن من ذباب، من سليم، من العدنانية، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية

   . بن جابر بن فائد بن رافع بن ذباب، بنو محدان بن جابر، احلرجة، وأوالد سنان بن عامربنو صهب
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  .فخذ من بين قاصد، من يافع إحدى قبائل حضرموت الرئيسية: يزيد

  .بطن من قبيلة مغيد اليت تقيم يف أا، وماجاورها: يزيد

  .فخذ بدوي من قبيلة آل موسى اليت متلك قرية حمايل: يزيد

بنو يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب : بطن من كهالن، من القحطانية، وهم: ن حربيزيد ب
  .بينه وبني صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً. بن زيد بن كهالن بن سبأ، ينسب إليهم خمالف باليمن

وا يقيمون بافريقية الشمالية، وكان هلم يف زغبة حمل بالكثرة والشرف، كان. بطن من زغبة، من هالل بن عامر، من العدنانية: يزيد بن زغبة
  .وهم بطون كثرية. وكان للدول م عناية

بطن من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن : يزيد بن عبد اهللا
  .بنو يزيد بن عبد اهللا بن يزيد بن قيس بن حوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة: ة، وهمعكرمة بن قيس بن عيالن، من العدناني

  يزيد بن قاسم

كانت مبسورة وبلد مذحج، من مساقط هيالن، . بطن من مرهبة بن الدعام، من الصعب بن دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية
   .وشرف مرهبة

  يزيد بن محمد

  القحطانية،بطن من بكيل، من مهدان، من 

   :وهم 

   .بنو يزيد بن حممد بن وازع بن عصاصة بن م بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل

  اليسار

ويسكن بعض أفرادها يف ناحية سدة اهلندية، وناحية أيب غرق، ويسكن القسم . 4000يقدر عدد نفوسهل ب. من عشائر لواء كربالء
   .سينيةاألعظم منها يف بزايز احل

  .بطن من ثقيف: يسار

  .تقيم مجاعة منه باجلزيرة إحدى حمافظات اجلمهورية السورية. بطن من طيءِّ: اليسار

  .بطن من قيس بن عيالن، من العدنانية: يسار

 الغوث بن بنو اليسر بن ثعلبة بن نصر بن سعد تنب نبهان بن عمرو بن: بطن من طيء، من كهالن، من القحطانية، وهم: اليسر بن ثعلبة
  .طيء

  اليسفة

  موقعها. من عشائر شرقي األردن
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   .لواء السلط

  يشكر

   .بطن من عدوان، وامسه احلارث بن عمرو بن قيس بن عيالن، من العدنانية

    

بنو يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة : بطن من بكر ابن وائل، من العدنانية، وهم: يشكر بن بكر
  .ملهم، والقلتني: ومن قراهم. كانوا يقطنون باليمامة. بن اسد بن ربيعة

  يشكر بن جزيلة

   .بطن من جزيلة، من خلم، من القحطانية، وإليهم ينسب جبل يشكر الذي كان عليه جامع أمحد ابن عدوان مبصر

  .بنو يشكر ابن مبشر بن صعب: بطن من األزد، من القحطانية، وهم: يشكر بن مبشر

  عاقبالي

   .فرقة من القضاة إحدى عشائر الكرك

  .كانت منازهلم مع قومهم بين مهدي بالبلقاء من بالد الشام. بطن من مهدي، من جذام، من القحطانية: اليعاقبة

  .إن العرب إمنا مسيت عرباً به، وهو أصل عرب اليمن الذين أقاموا به وتناسلوا: يقال: يعرب بن قحطان

  .حوز بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، من مهدان، من القحطانيةبطن من ج: يعفر بن شاور

  اليعقوب

   .فرقة من عشرية الزيود اليت ترتل يف محامة ومشايل املدور والبويضة

  .بطن من زغبة، من هالل بن عامر، كانت الرياسة على بين عامر كافة لبين يعقوب هؤالء: يعقوب بن عامر

بنو يعقوب بن عبد اهللا بن كثري بن : بطن يعرف بأوالد يعقوب، من حكيم، من عالق، من سليم، من العدنانية، وهم: اهللايعقوب بن عبد 
  .كانت إليهم رئاسة حكيم وسائر بطوم. حرقوص بن فائد

  .من اشهر قبائل العرب يف السودان على النيلني األبيض واألزرق، واجلزيرة بينهما: اليعقوبات

  يعكوب

   .من آل فاضل، من آل يوسف، من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر القحطانيةبطن 

  .بطن يقيم بني قبائل بين زيد، وأوالد العالونة من أهل حلي، وبلعري: يعلى

  .فرع من دعد، من هذيل اليمن: يعلى

  .فرع من عنس، من ثقيف، اليمن، من ثقيف: يعلى
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ن هالل بن عامر، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم بنو يعمر بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة بن بطن م: يعمر بن مناف
  .معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

ليث بن بكر بن عبد مناة بن بنو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن : بطن من كنانة، من خزمية، من العدنانية، وهم: يعمر بن عوف
  .كنانة

بطن من بين سليم بن منصور بن خفضة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار معد بن عدنان، كانوا يقيمون مابني السدرة من : يعهب بن ثة
  .بنو أمحد: منهم. برقة إىل العدوة الكبرية مث الصغرية من حدود االسكندرية فأول مايلي الغرب

  . ارن، من التومان، من مشرفخذ من: اليعيش

  .أبو بطن: يغنم

  يقدم

   .بطن من إياد، من العدنانية

  .القشب: بطن من وادعة، من القحطانية، ويقال له: يقشب بن احلارث

  يقظان

   .قامتهمكانوا أحالفاً لسويد، من بين مالك بن زغبة، يظعنون لظعنهم، ويقيمون إل. بطن من مخيس بن عروة بن زغبة، من هالل بن عامر

بنو يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن : بطن من مرة بن كعب، من قريش، من العدنانية، وهم: يقظة بن مرة
  .بنو خمزوم بن يقظة بن مرة: منهم. النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .ع، من القحطانيةمن قبائل ذي الكال: يكامل

  .من عشائر بيشة تقيم بواديها: أكلب

  .قبيلة من أمحس، من ضبيعة بن أسد بن ربيعة بن نزار: يل

  .بطن: مي

  .بطن يسكن اجلول إحدى قرى حلج جبنويب شبه جزيرة العرب: مياين

  .كان يسكن بروثان من أسفل احلوف. بطن من دومان بن بكيل، من مهدان، من القحطانية: ميجد

  .بطن يعرف بأيب ميني، من آل صبيح، من قبيلة خالد اليت تقيم يف اجلبيل، وقطر: نيمي

  .حي من اليمن: ينعم

  .قسم رئيسي من شهران أكثر قبائل عسري عدداً، وأوسعها دياراً: ينفعة

  .من ثقيف. فخذ من ثقيف اليمن: يوسف

  .لصيف يف املنطقة التركية، والشتاء يف املنطقة السوريةيقضي ا.  إحدى قبائل سورية الشمالية"القيس"فرع من اجليص : يوسف

  يوسف

   .بطن يعرف بأوالد يوسف من سعيد، من رياح، من بين هالل بن عامر، كانوا يقيمون بافريقية الشمالية
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  .فرقة من االيب سلطان، من بقارة دير الزور إحدى حمافظات اجلمهورية السورية: اليوسف

  .سف، من العتامنة بناحية املعراض مبنطقة عجلونفرقة تعرف بأوالد يو: يوسف

  .فرقة من العون، تقيم يف جنويب قضاء العرب باجلمهورية السورية: اليوسف

  .الربة: ، وموقعها60فرقة من اايل إحدى عشائر الكرك، تعد منازهلا : اليوسف

    

آل مغامس، آل فضل، آل : ينقسم إىل األفخاذ اآلتية. لقحطانيةبطن من احملمد، من النصر اهللا، من الزكاريط، من عبدة، من مشر ا: يوسف
  .رميزان، وآل فارس

  .بطن يعرف بعيال يوسف، من اهللسة إحدى عشائر الكرك: يوسف

  .بنو حسن، باخلزمر، بنو كنانة، بنو عامر، وأهل بيضان: وفيه مخسة أفخاذ. بطن من زهران إحدى قبائل عسري الكبرية: يوسى

  . السعدان، من احليوات، من زوبع، من مشر الطائيةفرع من: اليونس

  .تقطن يف قرى تبنة، ودير أيب سعيد، وعنبة. فرقة من الشريدة بناحية الكورة عجلون: يونس
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	  ﻡﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﺞﻌﻨﻤ ،ﺙﻤﺭﻟﺍ ،ﻭﺨ ،ﻁﺭﺃ ﻭﺫ ،ﻝﺎﺜﺨﺃ ﻭﺫ ﻁﺍﺭﺃ ﻭﺫ ،ﺭﻴﺭﺠﻟﺍ
	  ﻥﺍﺩﻭﺩ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﻙﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﻯﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﺓﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﺭﻤ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﺔﻠﻴﺴﻤ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ
	  ﺓﺭﺒﻭ ﻥﺒ ﺩﺴﺍ
	  ﺩﻌﺴﺃ
	  ﺩﻌﺴﺃ
	  ﺩﻌﺴﻷﺍ
	  ﻊﻘﺴﺃ
	  ﻡﻼﺴﺇ
	  ﻡﻠﺴﺃ
	  ﻡﻠﺴﻷﺍ
	  ﻡﻠﺴﺃ
	  ﻡﻠﺴﺃ
	  ﻰﺼﻓﺃ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ
	  ﻲﻓﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ
	  ﻡﻭﻠﺴﻷﺍ
	  ﺎﻤﺴﺃ
	  ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ
	  ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ
	  ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﻹﺍ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ
	  ﺭﻤﺴﺃ
	  ﻥﺍﺩﻭﺴﺃ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺴﺃ
	  ﺭﻴﺴﺃ
	  ﺓﺀﺂﺴﺃ
	  ﺔﻌﺠﺎﺸﻷﺍ
	  ﺭﻗﺎﺸﻷﺍ
	  ﺀﺎﺒﺸﻷﺍ
	  ﺓﻭﺘﺸﺃ
	  ﺔﻴﺘﺸﺃ
	  ﻊﺠﺸﺃ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻊﺠﺸﺍ
	  ﺩﺸﻷﺍ
	  ﻑﺍﺭﺸﻷﺍ
	  ﻑﻭﺠﻟﺍ ﻑﺍﺭﺸﺃ
	  ﺭﻭﺜ ﻥﺒ ﺱﺭﺸﺃ
	  ﻉﻭﺭﺸﻷﺍ
	  ﺙﻌﺸﻷﺍ
	  ﺭﻌﺸﻷﺍ
	  ﺭﻌﺸﻷﺍ ﺩﻟﻭﻭ .ﺄﺒﺴ ﻥﺒ ﻥﻼﻬﻜ ﻥﻴ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺏﻴﺭﻋ ﻥﺒ ﺏﺠﺸﻴ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﺩﺃ ﻥﺒ ﺭﻌﺸﻷﺍ ﻭﻨﺒ
	  ﻝﻌﺸﻷﺍ
	  ﺕﺎﻁﻴﻌﺸﻻﺍ
	  ﻝﻜﺸﻷﺍ
	  ﺥﻭﺸﻷﺍ
	  ﻊﻔﻴﺃ ﻥﺒ ﻉﻭﺸﺃ
	  ﻡﻴﺘﺸﺃ
	  ﺢﺒﺎﺼﻷﺍ
	  ﺔﻌﺒﺎﺼﻷﺍ
	  ﺭﺎﺒﺼﺍ
	  ﻊﺒﺼﺇ
	  ﻰﺒﺼﺃ
	  ﺭﺍﺭﺼﻷﺍ
	  ﻡﺭﺼﺃ
	  ﻡﺼﻷﺍ
	  ﻊﻤﺼﺃ
	  ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻴﺼﻷﺍ
	  ﺔﻁﺒﺎﻀﻷﺍ
	  ﺏﻼﻜ ﻥﺒ ﻁﺒﻀﻷﺍ
	  ﻡﺠﻀﺃ
	  ﻝﻴﻗﻭ .ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻠﻴﺒﻗ
	  ﺭﻭﻤﻀﻷﺍ
	  ﺔﻟﻭﺎﻁﻷﺍ
	  ﺵﺭﻁﻷﺍ
	  ﻥﻭﻴﻭﻨﻁﻷﺍ
	  ﺏﻴﺠﺎﻋﻷﺍ
	  ﺓﺩﺒﻋﻷﺍ
	  ﻡﺎﺠﻋﻷﺍ
	  ﺏﺠﻋﺃ
	  ﺏﺠﻋﺃ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻡﺠﻋﻷﺍ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺝﺭﻋﻷﺍ
	  ﺔﻓﺭﻋﻷﺍ
	  ﺏﺎﺼﻋﻷﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺭﺼﻋﺃ
	  ﺭﻤﻋﺃ
	  ﺭﻭﻤﻋﻷﺍ
	  ﺔﻨﻋﻷﺍ
	  ﺭﻭﻋﻷﺍ
	  ﻝﻭﺍﺩﺘ ﻥﺒ ﺭﻭﻋﺃ
	  ﺎﻴﻋﺃ
	  ﻑﻴﺭﻁ ﻥﺒ ﺎﻴﻋﺃ
	  ﺓﺩﻴﻋﻷﺍ
	  ﺭﻴﻋﻷﺍ
	  ﺕﺍﻭﺎﻏﻷﺍ
	  ﺭﻏﻷﺍ
	  ﺓﺭﻏﻷﺍ
	  ﺏﻠﻏﻷﺍ
	  ﺔﻠﻀﺎﻓﻷﺍ
	  ﻥﺎﺘﻓﺃ
	  ﺭﺎﻤﻨﺃ ﻥﺒ ﻝﺘﻓﺃ
	  ﺭﻅﻨﺍ
	  ﻉﺭﻓﻷﺍ
	  ﻙﺭﻓﺃ
	  ﻥﺭﻓﺃ
	  ﻉﻭﺭﻓﻷﺍ
	  ﺯﺭﻓﻷﺍ
	  ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﻰﺼﻓﺃ
	  ﻲﻤﻋﺩ ﻥﺒ ﻰﺼﻓﺃ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻰﺼﻓﺃ
	  ﺭﻴﺫﻨ ﻥﺒ ﻰﺼﻓﺃ
	  ﻝﻜﻓﻷﺍ
	  ﻭﻨﻬﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻜﻓﺃ
	  ﺩﺎﻬﻓﻷﺍ
	  ﺭﻭﺩﻗﻷﺍ
	  ﻉﺭﻗﻷﺍ
	  ﺔﻋﺭﺯ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻗﺃ
	  ﺏﻌﻜ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺵﻴﻗﺃ
	  ﺭﺸﻴﻗﺃ
	  ﺭﺒﺎﻜﻷﺍ
	  ﻉﺭﻜﻷﺍ
	  ﺭﻔﻜﺃ
	  ﺭﺍﺭﻤﻟﺍ ﻝﻜﺁ
	  ﺏﻠﻜﺃ
	  ﺏﻠﻜﺃ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺏﻠﻜﺃ
	  ﺭﻴﻔﻋ ﻥﺒ ﺏﻠﻜﺃ
	  ﺏﻭﻠﻜﻷﺍ
	  ﻥﻭﻴﻠﻴﻜﻷﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻊﻌﻤﻟﺃ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻥﺎﻬﻟﺍ
	  ﺫﻭﻟﺃ
	  ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺍ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺔﻬﻴﻟﺃ
	  ﺓﺭﺎﻤﻻﺍ
	  ﺔﻤﺎﻤﺃ
	  ﺔﻤﺎﻤﺃ
	  ﺔﻤﺎﻤﺃ
	  ﺔﻴﻤﺎﻤﻷﺍ
	  ﻥﺎﻤﺃ
	  ﺔﻤﺃ
	  ﺔﻟﺎﺠﺒ ﻥﺒ ﺔﻤﺃ
	  ﺔﻴﻌﻴﺠ ﺭﻤﺃ
	  ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﺔﺜﻬﺒ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺅﺭﻤﺍ
	  ﻱﺭﻤﻻﺍ
	  ﺔﻜﺴﻤﻷﺍ
	  ﻲﺤﻠﻤﺇ
	  ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﻙﻭﻠﻤﻷﺍ
	  ﻲﺘﻴﻬﻤﺃ
	  ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	  ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	  ﺫﻭﻻ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺃ
	  ﻥﺎﺠﻴﺒﻨﺃ
	  ﺓﺍﺭﺩﻨﺃ
	  ﺱﻨﺃ
	  ﺕﻼﻟﺍ ﺱﻨﺃ
	  ﻥﺎﺴﻨﺇ
	  ﺭﻭﺸﻨﻷﺍ
	  ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ
	  ﺔﻔﺼﻨﻷﺍ
	  ﻥﻭﻴﻜﺎﻁﻨﻷﺍ
	  ﻡﻌﻨﺃ
	  ﺔﻗﺎﻨﻟﺍ ﻑﻨﺃ
	  ﺕﺎﻴﺭﻘﻨﻷﺍ
	  ﺭﺎﻤﻨﺃ
	  ﺭﺎﻤﻨﺃ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺭﺎﻤﻨﺃ
	  ﺭﻤﻨﻷﺍ
	  ﺱﻴﻨﺃ
	  ﺏﺎﻫﺇ
	  ﺏﺎﻫﺇ
	  ﻡﺘﻫﻷﺍ
	  ﺩﻭﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻭﺃ
	  ﻉﺍﺯﻭﻷﺍ
	  ﺍﻭﻟﺎﻗﻭ .ﺭﻴﻤﺤ ﻥﻤ ﻥﻭﻁﺒ
	  ﺱﻭﻷﺍ
	  ﺏﻠﻐﺘ ﻥﻴ ﺱﻭﻷﺍ
	  ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺱﻭﻷﺍ
	 .ﺱﻭﻷﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﻨﺒﻭ ،ﺔﻌﻴﺒﻀ ﻭﻨﺒ ،ﺱﻭﻷﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻑﻭﻋ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ
	  ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ
	  ﺎﻤﺭﺩ ﻥﺒ ﺱﻭﻷﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ
	  ﺔﻨﻴﺯﻤ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ
	  ﷲﺍ ﺱﻭﺃ
	  ﺕﻼﻟﺍ ﺱﻭﺃ
	  ﺓﺎﻨﻤ ﺱﻭﺃ
	  ﺡﺎﻀﻭﻷﺍ
	  ﺹﻗﻭﻷﺍ
	  ﻲﺴﻨﻭﻷﺍ
	  ﺩﺎﻴﺇ
	  ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺇ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺇ ﻭﻨﺒ
	  ﺱﺎﻴﺇ
	  ﻡﺎﻴﺇ
	  ﺍﺩﻴﻷﺍ
	  ﻥﺎﻋﺩﻴﺃ
	  ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻥﺎﻋﺩﻴﺃ
	  ﻥﻤﻴﺃ
	  ﻭﻫﻭ ،ﺔﻴﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ ﻥﻤ ،ﻥﻼﻬﻜ ﻥﻤ ﺫﺨﻓ
	  ﺔﻨﻤﻴﻷﺍ
	  ﺏﻭﻴﺃ
	  ﺎﻨﺒﻭﻴﻷﺍ

	  ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺱﻴﺘﺎﺒ
	  ﻯﺭﺠﺎﺒ
	  ﻡﻭﺤﺎﺒﻟﺍ
	  ﺭﺩﺎﺒﻟﺍ
	  ﺵﻭﺩﺎﺒﻟﺍ
	  ﻱﺩﺎﺒﻟﺍ
	  ﻕﺭﺎﺒ
	  ﻕﺭﺎﺒ ﻭﺫ
	  ﻕﺭﺎﺒ ﻝﻫﺃ
	  .ﻲﻟﺎﺒﺠ ﻝﺁﻭ ،ﻊﺒﺼﺍ ﻝﺁﻭ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ ﻝﺁ ،ﺓﺩﻴﻤﺤﻟﺍ
	  ﻱﺯﺎﺒﻟﺍ
	  ﻝﺴﺎﺒ
	  ﺕﺎﺸﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﺎﺸﺎﺒﻟﺍ
	  ﺏﻴﻠﺼﺎﺒ
	  ﺔﻋﺎﺒﻟﺍ
	  ﺙﻋﺎﺒ
	  ﻱﻭﻠﻋﺎﺒ
	  ﻝﻗﺎﺒ
	  ﺭﻴﺜﻜﺎﺒ
	  ﺭﻴﻜﺎﺒﻟﺍ
	  ﺭﻤﺤﻷﺎﺒ
	  ﺭﻤﺴﻷﺎﺒ
	  ﺭﻤﺭﺨﻟﺎﺒ
	  ﺩﻴﺒﻌﻟﺎﺒ
	  ﺎﻴﺤﻴﻟﺎﺒ
	  ﻥﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻠﻫﺎﺒ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ .ﻥﻼﻴﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻪﺒﻨﻤ ﻪﻤﺴﺍﻭ ،ﺭﺼﻋﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻌﺴ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﻡﺎﻤﺸ ،ﻝﺒﺫﻴ ،ﻡﺎﻤﺭﺃ ،ﺭﺩﺒ
	  ﺔﻴﻭﺎﺒﻟﺍ
	  ﺭﻌﻴﺎﺒ
	  ﺎﻬﻨﻭﻁﺒ ﻥﻤ ،ﺭﻴﺴﻋ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﻥﻤ
	  ﺓﺭﻴﺘﺒ
	  ﺩﺎﺠﺒ
	  ﺩﺎﺠﺒ
	  ﺩﺎﺠﺒ
	  ﺱﺍﺅﺭ ﻥﺒ ﺩﺎﺠﺒ
	  ﺓﺭﺎﺠﺒﻟﺍ
	  ﺔﻟﺎﺠﺒ
	  ﻝﻫﺫ ﻥﺒ ﺔﻟﺎﺠﺒ
	  ﻥﺯﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻟﺎﺠﺒ
	  ﺓﺩﻴﺎﺠﺒﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﺎﺠﺒﻟﺍ
	  ﻝﺩﺠﺒ
	  ﺱﺍﺅﺭ ﻥﺒ ﺩﻴﺠﺒ
	  ﺭﻴﺠﺒ
	  ﺭﻴﺤﺒ
	  ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﺭﻴﺠﺒ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﻴﺠﺒ
	  ﺔﻠﻴﺠﺒ
	  ﻥﻭﻁﺒ ﺓﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﻋﺭﻔﺘﻴ .ﺔﻴﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ ﻥﻤ ،ﻥﻼﻬﻜ ﻥﺒ ﺵﺍﺭﺃ ﻥﺒ ﺭﺎﻤﻨﺃ ﻭﻨﺒ
	  ﺔﺤﺒﺎﺤﺒﻟﺍ
	  ﺓﺭﺘﺎﺤﺒﻟﺍ
	  ﺔﺼﺤﺎﺤﺒﻟﺍ
	  ﺕﺍﺭﺎﺤﺒﻟﺍ
	  ﺔﺸﺎﺤﺒ
	  ﻡﻫﺭﺎﻴﺩ .ﺩﺩﺃ ﻥﺒ ﻲﻁ ﻥﺒ ﺔﻤﻬﻠﺠ ﻥﺒ ﺙﻭﻐﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻌﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻼﺴ ﻥﺒ ﻥﻴﻴﻨﻋ ﻥﺒ ﺩﻭﺘﻋ ﻥﺒ ﺭﺘﺤﺒ ﻭﻨﺒ
	  ﺭﺤﺒ
	  ﺭﺤﺒ
	  ﺔﻨﻴﻜﺴ ﻥﺒ ﺭﺤﺒ
	  ﺓﺩﺍﻭﺴ ﻥﺒ ﺭﺤﺒ
	  ﻯﺭﺤﺒ
	  ﺭﻭﺤﺒ
	  ﺢﻴﺤﺒ
	  ﺕﺍﺭﻴﺤﺒﻟﺍ
	  ﻱﺭﻴﺤﺒ
	  ﺕﻴﺨﺒﻟﺍ
	  ﺕﻴﺨﺒﻟﺍ
	  ﺱﻴﺨﺒ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺍﺩﺒ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺍﺩﺒ
	  ﺔﻨﺭﺍﺩﺒﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺍﺩﺒﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺍﺩﺒﻟﺍ
	  ﻝﺍﺩﺒ
	  ﺭﺩﺒ
	  ﺭﺩﺒ
	  ﺭﺩﺒﻟﺍ
	  ﺱﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺭﺩﺒ
	  ﺓﺭﻤﻀ ﻥﺒ ﺭﺩﺒ
	  ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﺭﺩﺒ
	  ﻥﺍﺭﺩﺒ
	  ﺔﻨﺍﺭﺩﺒ
	  ﻥﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﻥﺩﺒ
	  ﺎﻨﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻭﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻭﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻭﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻭﺩﺒﻟﺍ
	  ﺭﻭﺩﺒﻟﺍ
	  ﻝﻭﺩﺒ
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	  ﻱﻭﺎﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﺍﻭﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻲﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻲﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻲﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻲﻜﺭﺘ
	  ﻲﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﺔﻨﻭﻫﺭﺘ
	  ﻥﺎﻴﺒﺭﺘﻟﺍ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﺘ
	  ﻥﺍﻭﻠﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﺘ
	  ﻥﺍﺩﻴﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﺘ
	  ﺏﻟﺎﻌﺘ
	  ﺓﺭﻤﺎﻌﺘﻟﺍ
	  ﺔﺸﻴﺎﻌﺘﻟﺍ
	  ﻥﺍﻭﻠﺤ ﻥﺒ ﺏﻠﻐﺘ
	  ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﺏﻠﻐﺘ
	  ﺎﻬﻨﻜﺎﺴﻤ .ﻡﻗﺍﺭﻷﺍﻭ ،ﻝﺼﻭﻤﻟﺍ ﻙﻭﻠﻤ ﻥﺍﺩﻤﺤ ﻭﻨﺒ ،ﻑﺌﺎﻁﺎﺒ ﺔﺒﻌﺸ ﻭﻨﺒ
	  ﺎﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﺹﺤﻷﺍ ﻲﺒﻅ
	  ﺎﻬﺨﻴﺭﺎﺘ .ﺭﺒﻭﺜﻟﺍﻭ ،ﻲﻨﺒﻟﺍ ،ﺏﻗﺎﺒﻗ ،ﺭﺸﺒﻟﺍ
	  ﻰﻤﻐﺘ
	  ﺫﻠﻘﺘ
	  ﺔﻨﺭﺎﻜﺘﻟﺍ
	  ﻡﻟﺎﻜﺘ
	  ﺔﻴﻭﻼﺘﻟﺍ
	  ﺕﻠﺘﻟﺍ
	  ﻲﺠﻠﺘ
	  ﻝﻭﻠﺘﻟﺍ
	  ﻲﺘﻴﻠﺘﻟﺍ
	  ﻡﺎﻤﺘ
	  ﻡﺎﻤﺘﻟﺍ
	  ﻡﻴﺎﻤﺘﻟﺍ
	  ﻡﻴﺎﻤﺘﻟﺍ
	  ﻙﻠﻤﺘ
	  ﻲﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻻﻭﺃ
	  ﻝﻴﺫﻫ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺘ
	  ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ
	  ﻡﻋﺎﻨﺘﻟﺍ
	  ﺥﻭﻨﺘ
	  ﻥﺎﻤﻬﺘﻟﺍ
	  ﺔﺴﺭﻀﺍﻭﻨﻟﺍ
	  ﻡﺍﻭﺘﻟﺍ
	  ﺕﺎﻤﺍﻭﺘﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺍﻭﺘﻟﺍ
	  ﺔﻬﻴﺍﻭﻨﻟﺍ
	  ﻥﻭﻟﻭﻘﻴ .ﺀﺎﻘﻠﺒﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻯﺩﺤﺇ
	  ﺔﻤﻭﺘﻟﺍ
	  ﺕﺒﻴﻭﺘ
	  ﺎﻫﺎﻴﺘﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﺜﻜ ﻉﻭﺭﻓ ﻰﻟﺇ ﻉﺭﻔﺘﺘ .ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺭﺌﺒ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﻥﻤ
	  ﺭﻴﺴﻴﺘ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻡﻴﺘ
	  ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻡﻴﺘ
	  ﺭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﺘ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﷲﺍ ﻡﻴﺘ
	  ﻥﺎﺘﻴﺘ

	  ﺀﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺕﻴﺒﺜ
	  ﺔﺒﻟﺎﻌﺜﻟﺍ
	  ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﺏﻠﻌﺜ
	  ﺓﺭﺒﻭ ﻥﺒ ﺏﻠﻌﺜ
	  ﺔﺜﻬﺒ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﺀﺎﻋﺩﺠ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﻡﻬﺘﻨﻜﻤﺃ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒﺫ ﻥﺒﺍ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻭﻨﺒ
	  ﻥﺎﻤﻼﺴ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻡﻫ ﺀﻻﺅﻫﻭ ﻝﺎﻘﻓ ﻱﺩﻨﺸﻘﻠﻘﻟﺍ ﻡﻫﺭﻜﺫ .ﻭﺠﻭ ،ﺩﺠﻨﺒ ﺓﺩﻤﺭﺜ ﻡﻬﺘﻨﻜﻤﺃ ﻥﻤ .ﻕﻴﺭﺯﻭ ﺀﺎﻤﺭﺩ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ
	  ﻲﺒﻠﻌﺜﻟﺍ
	  ﻑﻴﻘﺜ
	  ﻪﺒﻨﻤ ﻥﺒ ﻑﻴﻘﺜ
	  .ﻥﻼﻴﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺔﻔﺼﺨ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﻜﻋ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﻥﺯﺍﻭﻫ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﻪﺒﻨﻤ ﻥﺒ ﻲﺴﻗ ﻪﻤﺴﺍﻭ ،ﻑﻴﻘﺜ ﻭﻨﺒ
	  ﻝﺎﻤﺜ
	  ﺔﻟﺎﻤﺜ
	  ﺩﻭﻤﺜ
	  ﺕﺎﻴﻨﺜﻟﺍ
	  ﺭﻭﺜ
	  ﺓﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻭﺜ

	  ﻡﻴﺠﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺭﺒﺎﺠ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻡﺭﺎﺠ
	  ﻁﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺔﻴﺭﺎﺠ
	  ﻡﺴﺎﺠ
	  ﺩﻴﺒﻌﻟﺍ ﻡﺴﺎﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﻭﺎﺠ
	  ﺎﺒﺠ
	  ﺕﺍﺭﺎﺒﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﺒﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﺭﺎﺒﺠﻟﺍ
	  ﺭﺼﻤﻭ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺱﻠﺒﺍﺭﻁ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﻥﻤ
	  ﺔﻴﺭﺎﺒﺠﻟﺍ
	  ﻥﺍﺭﺒﺠﻟﺍ
	  ﻥﺍﺭﺒﺠﻟﺍ
	  ﻝﺒﺠﻟﺍ
	  ﺭﻭﺒﺠﻟﺍ
	  ﻝﻭﺒﺠ
	  ﺭﻴﺒﺠ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺵﺎﺤﺠ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺵﺎﺤﺠ
	  ﺵﻴﺤﺠﻟﺍ
	  ﺩﺍﺩﺠ
	  ﻡﺭﺠ ﻥﺒ ﺓﺩﺠ
	  ﻥﺍﺭﺩﺠﻟﺍ
	  ﻱﺩﺠﻟﺍ
	  ﻝﻭﺩﺘ ﻥﺒ ﻱﺩﺠ
	  ﺔﻠﻴﺩﺠ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﺔﻴﺭﻴﻤﺤﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻊﻴﺒﺴ ﺕﻨﺒ ﺔﻠﻴﺩﺠ
	  ﻥﻴﻴﻨﺎﺒﻴﺸﻟﺍ ﻥﻴﺩﺠﻟﺍ
	  ﻡﻟﺍﺫﺠﻟﺍ
	  ﻥﺍﺭﺫﺠ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺫﺠ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺫﺠ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺫﺠ
	  ﻊﻴﺒﺍﺭﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﺠﺍﺭﺠﻟﺍ
	  ﺓﺩﺍﺭﺠ
	  ﺔﻨﺩﺍﺭﺠﻟﺍ
	  ﻥﻴﻭﺍﺭﺠﻟﺍ
	  ﻙﻴﻠﻴﻌﺼ ﻲﺒﺃ ﻥﻴﻭﺍﺭﺠ
	  ﺎﻫﺫﺎﺨﻓﺃ .ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺭﻴﺒﺒ ﻥﻴﺒﺍﺭﺘﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺔﺤﺭﺠ
	  ﺓﺭﻴﺸﻌﻟﺍ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﺭﺠ
	  ﺹﺭﺠ
	  ﻑﺭﺠ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﺭﺠ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺯﻭﻤﺭﺠ
	  ﺕﺍﻭﺭﺠﻟﺍ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﺠ
	  ﺩﻴﺭﺠ
	  ﺕﺍﺩﻴﺭﺠﻟﺍ
	  ﺕﺎﻔﻴﺭﺠﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺍﺯﺠﻟﺍ
	  ﺔﺒﺸﻨ ﻥﺒ ﺱﺎﺴﺠ
	  ﺭﺴﺠ
	  ﻡﺸﺠ
	  ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﺸﺠ
	  ﻥﺍﺭﻴﺨ ﻥﺒ ﻡﺸﺠ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﻡﺸﺠ
	  ﺏﻴﺸﺠ
	  ﺔﻬﺜﺎﻌﺠﻟﺍ
	  ﺓﺩﺎﻌﺠ
	  ﺓﺭﻓﺎﻌﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﻭﺎﻌﺠﻟﺍ
	  ﺕﺎﺒﻌﺠﻟﺍ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺓﺩﻌﺠ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺓﺩﻌﺠ
	  ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺓﺭﻴﺸﻌﻟﺍ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻲﻔﻌﺠ
	  ﻥﻭﻴﻠﻌﺠﻟﺍ
	  ﻥﺜﺎﻐﺠﻟﺍ
	  ﻝﺎﻔﺠﻟﺍ
	  ﻥﻴﻔﺠ
	  ﺵﻴﺭﺤ ﻥﺒ ﺡﻼﺠ
	  ﻝﻼﺠ
	  ﺕﻻﻼﺠﻟﺍ
	  ﻲﻠﻋ ﺏﻠﺠﻟﺍ
	  ﺀﺎﺤﻠﺠﻟﺍ
	  ﺕﺍﺩﻴﻠﺠﻟﺍ
	  ﻝﻴﻠﺠ
	  ﺔﻋﺎﻤﺠ
	  ﺔﻠﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺢﻤﺠ
	  ﺕﺍﺭﻤﺠﻟﺍ
	  ﻝﻴﻗ
	  ﻝﺌﺎﺒﻗ ﺙﻼﺜ ﻡﻫ
	  ﻝﻴﻗﻭ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻨ ﻭﻨﺒﻭ ،ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻭﻨﺒ ،ﺩﺃ ﻭﻨﺒ ،ﺔﺒﻀ ﻭﻨﺒ
	  ﻥﺎﻌﻤﺠﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﻌﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﺎﻨﻜ ﻥﺒ ﻝﻤﺠ
	  ﻝﻤﺠﻟﺍ
	  ﻥﻼﻤﺠﻟﺍ
	  ﺕﺎﻌﻴﻤﺠﻟﺍ
	  ﻝﻴﻤﺠ
	  ﺭﺒﺎﻨﺠﻟﺍ
	  ﺔﺴﺒﺎﻨﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﻨﺎﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﻋﺎﻨﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﺏﺩﻨﺠ
	  ﺙﻴﻟ ﻥﺒ ﻉﺩﻨﺠ
	  ﺏﻴﻨﺠ
	  ﺕﺎﺒﻴﻨﺠﻟﺍ
	  ﺓﺩﻬﺠﻟﺍ
	  ﺏﺼﺤﻴ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻬﺠ
	  .ﺎﺒﺴ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﺤ ﻥﺒ ﺩﺩﺴ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻫﺩ ﻥﺒ ﺏﺼﺤﻴ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻬﺠ ﻭﻨﺒ
	  ﺔﻤﻬﺠ
	  ﺔﻤﻬﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﻴﻬﺠ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻨﻴﻬﺠ
	  ﺭﺒﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﺒﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﻱﺭﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﻱﺯﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﺔﻨﺸﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﻝﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﻫﺍﻭﺠﻟﺍ
	  ﻥﺸﻭﺠ
	  ﻉﻭﺠﻟﺍ
	  ﻡﺎﻴﺠﻟﺍ
	  ﺱﻴﺠﻟﺍ
	  ﺕﺎﺴﻴﺠﻟﺍ
	  ﺏﺎﻨﻴﺠ

	  ﺀﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺉﺭﻤﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺭﻴﻤﺃ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺔﻠﺒﺠ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﻙﻴﺘﻋ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺭﻬﻓ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	  ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﺔﺜﺭﺎﺤ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﺜﺭﺎﺤ
	  ﻡﺯﺎﺤﻟﺍ
	  ﺔﺴﺎﺤﻟﺍ
	  ﺩﻤﺎﺤ
	  ﺔﺒﺎﺒﺤ
	  ﺓﺭﻋﺭﻋ ﻥﺒ ﺏﺎﺒﺤﻟﺍ
	  ﺭﻭﺎﺸ ﻥﺒ ﺱﺒﺤ
	  ﺵﺒﺤ
	  ﻰﻠﺒﺤﻟﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺤ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺤ
	  ﻝﻴﺒﺤ
	  ﺓﺭﺘﺎﺘﺤﻟﺍ
	  ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﺎﺤﺠﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﺠﺤﻟﺍ
	  ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒ ﺔﺠﺤ
	  ﺔﻔﻠﻜ ﻥﺒ ﻰﺒﺠﺠﺤ
	  ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺭﺠﺤ
	  ﺩﺭﻘﻟﺍ ﺭﺠﺤ
	  ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﺔﻨﺠﺤ
	  ﺭﻴﺠﺤ
	  ﺕﺍﺭﻴﺠﺤ
	  ﺩﺍﺩﺤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﺍﺩﺤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﺍﺩﺤﻟﺍ
	  ﻝﻴﺤﺍﺭﺸ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﺤ
	  ﻲﺒﺩﺤﻟﺍ
	  ﺙﻴﻟ ﻥﺒ ﺝﺩﺤ
	  ﺩﻴﺩﺤ
	  ﺔﻔﻴﺩﺤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻴﺩﺤ
	  ﺓﺭﻴﺸﻌﻟﺍ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺭﺤ
	  ﺔﺒﺍﺭﺤﻟﺍ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺯﺍﺭﺤ
	  ﺱﻴﺴﺍﺭﺤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺸﺒﺤ ﻥﺒ ﻡﺍﺭﺤ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻡﺍﺭﺤ
	  ﻥﺍﺭﺤﻟﺍ
	  ﻥﺍﺭﺤ
	  ﺏﺭﺤ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺏﺭﺤ
	  ﻥﺎﻬﺸ ﻥﺒ ﺏﺭﺤ
	  ﺓﺭﺤﻟﺍ
	  ﺙﺭﺤﻟﺍ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺵﺭﺤﻟﺍ
	  ﻥﺎﺸﺭﺤﻟﺍ
	  ﺹﻭﻗﺭﺤﻟﺍ
	  ﻡﺭﺤﻟﺍ
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	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻝﺅﺩﻟﺍ
	  ﺡﺎﺒﺼ ﻥﺒ ﻝﺅﺩﻟﺍ
	  ﺏﻻﻭﺩﻟﺍ
	  ﻝﻴﻜﺒ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻭﺩ
	  ﻲﻤﻭﺩﻟﺍ
	  ﺞﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺦﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺦﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺩﻴﻭﺩ
	  ﺔﻴﺭﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺕﺍﺯﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺵﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﺸﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﻜﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﻜﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﻜﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﻥﻼﻴﻭﺩﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺩ
	  ﺕﺎﺒﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﺒﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﻥﻴﺤﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺔﻨﺭﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﻡﻟﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﺩﻟﺍ
	  ﺏﻴﺩ
	  ﺓﺭﻴﺩﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﻴﺩ
	  ﺔﻜﻴﺩﻟﺍ
	  ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﻝﺌﺩﻟﺍ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﺔﻤﺎﻬﺘﺒ ﺔﻋﻭﺭﺴ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﻟﺍ
	  ﻥﺸ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﻟﺍ
	  ﺡﺎﺒﺼ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﻟﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﻟﺍ
	  ﺩﺍﺩﻫ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﻟﺍ
	  ﻝﺴﺎﺒ ﻥﺒ ﻡﻠﻴﺩﻟﺍ
	  ﺭﺎﻨﻴﺩ
	  ﻙﻭﻴﺩﻟﺍ

	  ﻝﺍﺫﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﻴﺒﺎﺒﺫﻟﺍ
	  ﺔﻟﺎﺒﺫﻟﺍ
	  ﻥﺎﺤﺒﺫ
	  ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﻥﺎﻴﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﻥﺎﻴﺒﺫ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ
	  ﺭﻴﺨﺫ
	  ﺕﺎﻋﺭﺫﻟﺍ
	  ﻥﺎﻓﺭﺫﻟﺍ
	  ﺓﺭﻜﺫﻟﺍ
	  ﻯﺭﻜﺫ
	  ﺕﺎﺒﻴﻨﺫﻟﺍ
	  ﺔﺒﻫﺎﻫﺫﻟﺍ
	  ﻝﻫﺫ
	  ﻝﻫﺫ
	  ﻝﻫﺫ
	  ﻡﻴﺘ ﻥﺒ ﻝﻫﺫ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻝﻫﺫ
	  ﻝﺅﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻫﺫ
	  ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻝﻫﺫ
	  ﺕﺎﺒﻴﻫﺫﻟﺍ
	  ﻝﺍﺅﺫ
	  ﺓﻭﺒﺸ ﻥﺒ ﻝﺍﺅﺫ
	  ﺔﻔﻟﺍﻭﺫﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﻭﺍﻭﺫﻟﺍ
	  ﺓﺩﻴﺍﻭﺫﻟﺍ
	  ﺎﺒﻭﺫﻟﺍ
	  ﺕﺎﺒﻴﻭﺫﻟﺍ
	  ﻲﺒﻴﻭﺫﻟﺍ
	  ﺏﺎﺌﺫﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺫ
	  ﺏﺎﻴﺫ
	  ﺏﺎﻴﺫﻟﺍ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﺎﻴﺫ
	  ﺕﺎﺒﺎﻴﺫﻟﺍ
	  ﺏﻴﺫﻟﺍ
	  ﺏﻴﺫﻟﺍ
	  ﺕﺎﺒﻴﺫﻟﺍ
	  ﺔﺒﻴﺫﻟﺍ
	  ﺔﺒﻴﺫﻟﺍ
	  ﺔﺒﻴﺫ
	  ﺔﺒﻴﺫﻟﺍ
	  ﺕﺎﻨﻴﺫﻟﺍ
	  ﺏﻴﻴﺫ

	  ﺀﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻱﺍﺯﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﻴﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﻴﺸﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺩﺎﺼﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺩﺎﻀﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺀﺎﻁﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺀﺎﻅﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻥﻴﻐﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺓﺭﺎﻐﻟﺍ
	  ﻱﺯﺎﻏ
	  ﻱﺯﺎﻐﻟﺍ.ﺔﻴﻗﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤ ﻲﻓ ﻡﻴﻘﺘﻭ .ﺯﺎﺠﺤﻟﺍ ﺏﺭﻋ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﺘﻨﺘ ،ﺭﺼﻤ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﻥﻤ
	  ﺓﺭﻀﺎﻏ
	  ﺭﻓﺎﻏ
	  ﺭﺎﻤﻨﺃ ﻥﺒ ﻕﻓﺎﻐﻟﺍ
	  ﻝﺎﻐﻟﺍ
	  ﺏﻟﺎﻏ
	  ﻲﻟﺎﻏ
	  ﺩﻤﺎﻏ
	  ﻕﺭﺸﻟﺍ ﻥﻤﻭ ،ﺓﻭﻼﺸﻟﺍ
	  ﺏﻭﻨﺠﻟﺍ ﻥﻤﻭ ،ﻥﺍﺭﻤﺸ
	  ﻡﻨﺎﻐﻟﺍ
	  ﻱﻭﺎﻐﻟﺍ
	  ﺏﺌﺎﻏ
	  ﺔﺸﺒﺎﺒﻐﻟﺍ
	  ﻡﻨﻏ ﻥﺒ ﺭﺒﻏ
	  ﺔﻴﺒﻐﻟﺍ
	  ﺓﺭﻭﺎﺘﻐﻟﺍ
	  ﺓﺭﻭﺎﺜﻐﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﺜﻐﻟﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﺜﻏ
	  ﺭﻭﺠﻐﻟﺍ
	  ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺔﻨﺍﺩﻏ
	  ﻡﻬﻨﻤ .ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻠﻅﻨﺤ ﻥﺒ ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺔﻨﺍﺩﻏ ﻭﻨﺒ
	  ﺕﺎﻴﺩﻐﻟﺍ
	  ﺭﻏ
	  ﺏﺍﺭﻏ
	  ﺓﻭﺠﺍﺭﻐﻟﺍ
	  ﺭﻴﻏﺍﺭﻐﻟﺍ
	  ﺔﻁﻤﺍﺭﻐﻟﺍ
	  ﻥﻴﻭﺍﺭﻐﻟﺍ
	  ﺔﺒﻴﺍﺭﻐﻟﺍ
	  ﺎﺒﺭﻐﻟﺍ
	  ﺓﺭﻐﻟﺍ
	  ﺵﺍﺩﺭﻏ
	  ﺏﻴﺭﻏ
	  ﻥﻭﻴﻭﺎﺒﻴﺭﻔﻟﺍ
	  ﺓﻭﺯﺍﺯﻐﻟﺍ
	  ﻝﺍﺯﻏ
	  ﺕﻻﺍﺯﻐﻟﺍ
	  ﺔﻴﻭﺍﺯﻐﻟﺍ
	  ﻥﻻﺯﻐﻟﺍ
	  ﻭﺯﻐﻟﺍ
	  ﻱﺯﻏ
	  ﻥﺎﺴﻏ
	  ﻝﺴﻐﻟﺍ
	  ﺔﻤﺸﺎﺸﻐﻟﺍ
	  ﻡﺎﺸﻐﻟﺍ
	  ﻑﻴﺴ ﻥﺒ ﻥﺼﻏ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﺏﻀﻐﻟﺍ
	  ﻑﻴﺭﻀﻐﻟﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻥﺎﻔﻁﻏ
	  ﻡﻬﻟﺎﺒﺠ ﻥﻤﻭ .ﺓﺀﺎﺒﻬﻟﺍﻭ ،ﺏﻘﺜﻴ ﺩﻗﺭ ،ﺓﻭﺭﺫﻭ ﺓﺭﺫ ،ﻝﺯﺃ ﻭﺫ
	  ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﻑﻴﻁﻏ
	  ﻡﺸﺎﺠ ﻥﺒ ﺭﺎﻔﻏ
	  ﻥﺍﺭﻔﻏ
	  ﻝﻔﻐﻟﺍ
	  ﺭﻴﻔﻏ
	  ﺔﻠﻴﻔﻏ
	  ﺏﻼﻏ
	  ﺽﻼﻐﻟﺍ
	  ﻝﻼﻐﻟﺍ
	  ﻡﻼﻏ
	  ﺀﺎﺒﻠﻐﻟﺍ
	  ﻥﺎﻔﻠﻏ
	  ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻲﻠﻏ
	  ﻡﻴﻠﻐﻟﺍ
	  ﻡﻴﻠﻋ
	  ﻥﻭﻴﻠﻐﻟﺍ
	  ﺭﺎﻤﻏ
	  ﺔﺴﻟﺎﻤﻐﻟﺍ
	  ﺭﻤﻏ
	  ﺔﻀﻤﻐﻟﺍ
	  ﻲﻨﻴﻤﻐﻟﺍ
	  ﺔﺴﻁﺎﻨﻐﻟﺍ
	  ﻡﺎﻨﻐﻟﺍ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ
	  ﻡﻬﻟﺎﺒﺠ ﻥﻤ
	  ﻡﻬﺘﻴﺩﻭﺍ ﻥﻤﻭ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ
	  ﻡﻬﺨﻴﺭﺎﺘ
	  ﻡﻬﺘﺩﺎﺒﻋ
	  ﺔﻴﻨﻏ
	  ﻡﻴﻨﻏ
	  ﺕﺎﻤﻴﻨﻐﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﻴﻨﻏ
	  ﻥﻭﻴﻤﻴﻨﻐﻟﺍ
	  ﺏﺭﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﺔﻨﺭﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﻱﺯﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﺔﻤﺴﻨ ﻭ ،ﺎﺘﻴﺒ  ﺩﻌﺘﻭ .ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﺎﻫﺫﺎﺨﻓﺃﻭ ﺏﻴﻠﺼﻟﺍ
	   .ﺓﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﺭﺼﻨ ﻭﺒﺃﻭ ،ﻥﻴﺒﻭﻴﻁﻋ ،ﺭﻭﺭﻜ ،ﺱﻭﺤﻜ ،ﺓﺭﻤﺎﻤﺴ
	   .ﺔﻠﺘﺨ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﺀﺎﺒﺭﻏﻭ ،ﺎﻤﺭﻀ ﻭﺒﺃ ،ﺔﻠﺘﺨ ﻭﺒﺃ
	  ﺓﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﺎﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﻱﺩﻴﻤﺤﻭ ،ﺩﻴﺒﻌﻟﺍ ،ﺔﻴﺘﺸ ﻭﺒﺃ ﺭﻭﻜﺒ
	   .ﺔﺘﺴ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ ،ﺀﺎﺒﺭﻏﻭ ،ﺕﻻﺎﻋ ،ﺕﺎﻤﻴﻌﻁ ،ﻥﺎﻴﻭﺸ ،ﺔﺨﻟﺍﻭﺘ ،ﺕﻭﺘﺴ
	   .ﺭﻭﻤﻌﻟﺍ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	   .ﺏﻭﻬﻠﺸ ﻲﺒﺃ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ ،ﺀﺎﺒﺭﻏﻭ ،ﺓﻭﺭﻤ ،ﺔﺒﻫﻼﺸ
	  ﻲﻌﻴﺭﺯﻟﺍ ﻲﻟﺍﻭﻏ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﺀﺎﺒﺭﻋﻭ ،ﻥﻴﻴﺩﻴﻤﺤ ،ﺔﻤﺯﺍﻭﻋ ،ﻥﻴﻭﺩﻋ ،ﺔﻔﻴﺭﻤ ﻭﺒﺃ ،ﺔﻤﺯﺍﻭﻋ ،ﻥﻴﻭﺩﻋ ،ﺔﻔﻴﺭﻤ ﻭﺒﺃ ،ﻲﻠﺒﻭﻋ ﻭﺒﺃ ،ﻥﻴﻌﻴﺭﺯ
	  ﻡﻨﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﺔﻤﻨﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﻡﻴﻨﺍﻭﻐﻟﺍ
	  ﺙﻭﻏ
	  ﺭﺎﻤﻨﺃ ﻥﺒ ﺙﻭﻐﻟﺍ
	  ﺔﻴﺭﻭﻐﻟﺍ
	  ﻝﺴﻭﻐﻟﺍ
	  ﺕﺎﺜﻴﻭﻐﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺭﻴﻭﻐﻟﺍ
	  ﻥﻴﻭﻐﻟﺍ
	  ﻡﻨﻴﻭﻏ
	  ﻡﻨﻴﻭﻏ
	  ﻥﻭﻴﻭﻐﻟﺍ
	  ﻥﻴﺜﺎﻴﻐﻟﺍ
	  ﻥﻴﻟﺎﻴﻐﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﻏ
	  ﺙﻴﻏ
	  ﺔﺜﻴﻐﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﺜﻴﻐﻟﺍ
	  ﺭﺠﺤ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﻴﻏ
	  ﻥﺍﺭﻴﻏ
	  ﻝﻫﺫ ﻥﺒ ﺓﺭﻴﻏ
	  ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﻅﻴﻏ
	  ﺕﻼﻴﻐﻟﺍ
	  ﻥﻼﻴﻏ
	  ﺔﻤﻴﻏ
	  ﺙﻭﻴﻐﻟﺍ

	  ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻙﺘﺎﻔﻟﺍ
	  ﺔﻠﺘﺎﻓ
	  ﻉﺩﺎﻓ
	  ﻥﺍﺭﺎﻓ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﺝﺭﺎﻓ
	  ﻝﻀﺎﻓ
	  ﺔﻤﻁﺎﻓ
	  ﺭﻭﻋﺎﻔﻟﺍ
	  ﺩﻴﺎﻓ
	  ﺯﻴﺎﻓ
	  ﺵﻴﺎﻓ
	  ﻥﻭﻴﺒﻔﻟﺍ
	  ﺔﻨﺘﻔﻟﺍ
	  ﺔﻠﺘﻓ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺘﻓ
	  ﻥﻭﻴﻴﻨﺎﻴﺘﻔﻟﺍ
	  ﺏﺎﺤﻴﺘﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻨﻴﺘﻔﻟﺍ
	  ﺭﺎﺠﻓ
	  ﻥﻴﻭﺎﺠﻔﻟﺍ
	  ﺢﺠﻔﻟﺍ
	  ﺡﻭﺠﻓ
	  ﺔﻤﻭﺠﻓ
	  ﻥﻴﻤﺎﺤﻔﻟﺍ
	  ﻲﻠﻴﺤﻔﻟﺍ
	  ﺭﺨﻔﻟﺍ
	  ﻡﺨﻓ
	  ﺔﻏﺍﺩﻔﻟﺍ
	  ﻡﻴﺍﺩﻓ
	  ﻥﺎﻋﺩﻔﻟﺍ
	  ﻥﻭﻋﺩﻔﻟﺍ
	  ﺔﻗﻭﺩﻔﻟﺍ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺱﻜﻭﺩﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻜﻴﺩﻔﻟﺍ
	  ﺭﺫﻓ
	  ﺡﺍﺭﻓ
	  ﻥﻴﺤﺍﺭﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ .ﺔﻤﺴﻨ ﻭ ،ﺎﺘﻴﺒ  ﺩﻌﺘ ،ﺔﻤﺯﺍﺯﻌﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺱﺍﺭﻓ
	  ﺹﺍﺭﻓ
	  ﻰﻠﺒ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻓ
	  ﺔﺘﻨﺍﺭﻔﻟﺍ
	  ﺏﻴﻨﺍﺭﻔﻟﺍ
	  ﺓﺩﻫﺍﺭﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﺍﺭﻔﻟﺍ
	  ﺝﺭﻔﻟﺍ
	  ﺔﺠﺭﻔﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺠﺭﻔﻟﺍ
	  ﺡﺭﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﺤﺭﻔﻟﺍ
	  ﻥﺍﺩﺭﻔﻟﺍ
	  ﺓﺫﺭﻓ
	  ﺓﺩﺭﻔﻟﺍ
	  ﻡﺩﺭﻓ
	  ﻥﻭﺩﺭﻔﻟﺍ
	  ﺔﻋﺯﺭﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﺴﺭﻔﻟﺍ
	  ﺔﻀﺭﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻌﻗﻭﻤ .ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻗﺭﺸ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
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	  ﻥﺎﻴﻠﻌﻓ
	  ﺭﻭﻌﻔﻟﺍ
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	 ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒﺍ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺇ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺔﻜﺭﺩﻤ ﻥﺒﺍ ﺔﻤﻴﺯﺨ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﻭﺩ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒﺍ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﻥﺎﻨﺩﻋ
	  ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍ
	  ﻉﻭﻘﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﻘﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻘﻔﻟﺍ
	  ﺱﻴﻘﻔﻟﺍ
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	  ﺔﻌﻜﻔﻟﺍ
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	  ﺔﺘﻴﻠﻓ
	  ﺢﻴﻠﻔﻟﺍ
	  ﺔﺴﻁﺎﻨﻐﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﺴﻨﻓ
	  ﺹﻭﻨﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻨﻔﻟﺍ
	  ﺩﻬﻓ
	  ﺭﻬﻔﻟﺍ
	  ﺎﻀﻬﻔﻟﺍ
	  ﻡﻬﻓ
	  ﺩﻭﻬﻔﻟﺍ
	  ﺭﺨﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺱﺭﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺯﺍﻭﻓ
	  ﺔﻠﻀﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺓﺭﻁﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺓﺭﻋﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻋﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺔﺤﻟﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﺩﻴﺍﻭﻔﻟﺍ
	  ﻥﺍﺯﻭﻓ
	  ﺔﻓﻭﻔﻟﺍ
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	  ﺓﺯﻴﻭﻔﻟﺍ
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	  ﺽﺎﻴﻓ
	  ﻲﻓﺎﻴﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﺜﻴﻴﻐﻟﺍ
	  ﻝﺼﻴﻓ
	  ﺽﻴﻓ
	  ﺙﺎﻨﻴﻔﻟﺍ

	  ﻑﺎﻘﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺽﺒﺎﻗ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﻉﻭﺠﻟﺍ ﻝﺘﺎﻗ
	  ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺡﺩﺎﻗ
	  ﺔﻴﺭﺩﺎﻘﻟﺍ
	  ﻡﺩﺎﻗ
	  ﺓﺭﺎﻘﻟﺍ
	  ﻑﻭﺭﺎﻗ
	  ﻕﻻﺯﺎﻗ
	  ﺏﻨﻫ ﻥﺒ ﻁﺴﺎﻗ
	  ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ
	  ﺩﺼﺎﻗ
	  ﻲﻀﺎﻤ
	  ﻥﺎﻋﺎﻗ
	  ﻥﺍﺫﺨﻓ
	  ﻲﺘﻴﺭﻗ ﻲﻓ ﻥﻻﺯﻨﻴﻭ ﻰﺴﻴﻋ ﻭﺒﻭ ،ﻲﻠﻌﻟﺍ
	  ﺔﻓﺎﻘﻟﺍ
	  ﺏﻗ
	  ﺔﻌﻴﺎﺒﻘﻟﺍ
	  ﻥﻼﺒﻘﻟﺍ
	  ﻝﻭﺒﻘﻟﺍ
	  ﺱﻴﺒﻗ
	  ﺹﻴﺒﻗ
	  ﺕﺎﻀﺒﻘﻟﺍ
	  ﺕﺎﻌﻴﺒﻘﻟﺍ
	  ﺕﻼﻴﺒﻘﻟﺍ
	  ﺔﻠﻴﺒﻗ
	  ﺔﻴﺒﺎﺘﻘﻟﺍ
	  ﺓﺩﺎﺘﻗ
	  ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﻝﺎﺘﻗ
	  ﻥﻌﻤ ﻥﺒ ﺔﺒﻴﺘﻗ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﺭﺼﻋﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﺒﻴﺘﻗ ﻭﻨﺒ
	  ﺓﺭﻴﺘﻗ
	  ﺙﺎﺜﻗ
	  ﺔﻤﺜﻘﻟﺍ
	  ﺓﺩﺎﺤﻗ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﻓﺎﺤﻗ
	  ﺽﻴﻓ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﺤﻗ
	  ﺓﺭﺤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻁﺤﻗ
	  ﻥﺎﻁﺤﻗ
	  ﺩﺍﺩﻗ
	  ﻡﺩﺎﻗ ﻥﺒ ﻡﺍﺩﻘﻟﺍ
	  ﻡﺭﺠ ﻥﺒ ﺔﻤﺍﺩﻗ
	  ﺔﻴﺭﺩﻘﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟﺯﺎﻨﻤ .ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺔﻋﺩﻘﻟﺍ
	  ﻡﺩﺎﻗ ﻥﺒ ﻡﺩﻗ
	  ﺭﻭﺩﻘﻟﺍ
	  ﺕﺍﺭﻴﺩﻘﻟﺍ
	   .ﻑﻜ ﻲﺒﺃ ﺕﺍﺭﻴﺩﻗ
	  ﻩﺫﺎﺨﻓﺃﻭ .ﺔﺒﺍﺭﺠﻭ ،ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ،ﻝﻴﻠﺨﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭ
	  ﺕﺎﺴﻴﺩﻘﻟﺍ
	  ﺔﻠﺤﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﺩﺍﺭﻗ
	  ﺱﻴﺩﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﺭﺍﺭﻗ
	  ﺔﺸﺭﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﺔﻤﺴﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﻝﻭﻏﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﻑﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﻕﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﷲﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﺔﺼﻤﺍﺭﻘﻟﺍ
	  ﻥﺍﺭﻗ
	  ﺓﺭﻗ
	  ﺩﺭﻗ
	  ﺔﻀﺭﻘﻟﺍ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺭﻗﺭﻗ
	  ﺵﺍﻭﺭﻗ
	  ﺡﻭﺭﻘﻟﺍ
	  ﻡﻭﺭﻘﻟﺍ
	  ﻥﻭﺭﻘﻟﺍ
	  ﺢﻴﺭﻗ
	  ﺭﻴﺭﻗ
	  ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻁﻴﺭﻗ
	   .ﺹﻫﺍﺭ ﻡﻬﺘﺍﺭﺤ ﻥﻤﻭ .ﻑﻭﻨﻴ ﻡﻬﻟﺎﺒﺠ ﻥﻤ .ﺏﻼﻜ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﺒﻋ ﻥﺒﺍ ﻁﻴﺭﻗ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ
	  ﺓﺯﻗﺍﺯﻘﻟﺍ
	  ﺔﻠﻤﺎﺴﻘﻟﺍ
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	  ﻡﻫ ﻝﻴﻘﻓ ،ﻡﻬﻴﺒﺃ ﻡﺴﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺏﻠﻏ ،ﺔﻴﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ ﻥﻤ ،ﺭﻴﻤﺤ ﻥﻤ
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	  ﻥﻴﻋﺍﻭﻘﻟﺍ
	  ﺓﺯﻗﺍﻭﻘﻟﺍ
	  ﺔﻟﺍﻭﻗ
	  ﻪﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﻥﻁﺒ
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	  ﺎﻬﻌﻗﻭﻤ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻗﺭﺸ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺏﺸﻋﺃ ﻥﺒ ﺎﺴﻜ
	  ﺔﻋﺎﻁﻜﻟﺍ
	  ﻥﺎﻔﻴﻁﻜﻟﺍ
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	  ﺭﻔﺼﻷﺍ ﺏﻌﻜ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	  ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	  ﺏﻭﻌﻜﻟﺍ
	  ﺩﻭﻌﻜﻟﺍ
	  ﺔﻨﺭﺎﻔﻜﻟﺍ
	  ﺩﻴﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻝﻜ
	  ﺏﻼﻜ
	  ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﺏﻼﻜ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺏﻼﻜ
	  ﺏﻠﻜ
	  ﺓﺭﺒﻭ ﻥﺒ ﺏﻠﻜ
	  ﺔﺒﻠﻜﻟﺍ
	  ﺵﻠﻜﻟﺍ
	  ﻥﺎﻔﻠﻜﻟﺍ
	  ﺏﻴﻠﻜ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺏﻴﻠﻜ
	  ﺭﻴﺜﻜ ﻥﺒ ﺏﻴﻠﻜ
	  ﻪﺘﻴﺩﻭﺃ ﻥﻤ .ﻥﻁﺒ
	  ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺏﻴﻠﻜ
	  ﻡﻫﺍﺭﻗ ﻥﻤ .ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻠﻅﻨﺤ ﻥﺒ ﻉﻭﺒﺭﻴ ﻥﺒ ﺏﻴﻠﻜ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ ﻥﻤﻭ .ﺔﻴﻔﻴﺜﺃ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﻝﺴﻏ ﺕﺍﺫ
	  ﻡﻬﻨﻭﻁﺒ ﻥﻤﻭ .ﺕﺎﺴﻤﻟﺍ ،ﺔﻤﺎﺤﺴﻟﺍ
	  ﺕﺍﺯﻴﻠﻜﻟﺍ
	  ﺭﻴﺘﺎﻜﻟﺍ
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	  ﻝﺎﻤﻜ
	  ﺭﻤﻜ
	  ﺭﻅﻨﺍ ،ﺔﺼﻤﻜﻟﺍ
	  ﻝﻤﻜﻟﺍ
	  ﺓﺭﺒﺎﻨﻜﻟﺍ
	  ﺵﺎﻨﻜ
	  ﺔﻨﻏﺎﻨﻜﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻨﻜﻟﺍ
	  ﺔﻤﻴﺯﺨ ﻥﺒ ﺔﻨﺎﻨﻜ
	  ﻥﻭﻁﺒ ﺓﺩﻋ ﻰﻟﺇ
	  ﺎﻬﻨﻤ
	  ﺔﺤﻠﻁ ﺔﻨﺎﻨﻜ
	  ﺓﺩﻤﻜ
	  ﺭﻴﻔﻋ ﻥﺒ ﺓﺩﻨﻜ
	  ﻡﻫﺩﻼﺒ .ﻙﻜﺴﻟﺍﻭ ،ﻥﻭﻜﺴﻟﺍ ،ﺓﺩﻨﻜ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺵﻭﺩﻨﻜﻟﺍ
	  ﺵﻨﻜ
	  ﻥﺎﻌﻨﻜﻟﺍ
	  ﻲﻨﻜ
	  ﻥﻼﻬﻜ
	  ﺄﺒﺴ ﻥﺒ ﻥﻼﻬﻜ
	  ﺔﻌﺒﺴ ﺎﻬﻨﻤ ﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ ،ﺓﺭﻴﺜﻜ ﻡﻬﻨﻭﻁﺒﻭ ﻥﺎﻁﺤﻗ ﻥﺒ ﺏﺭﻌﻴ ﻥﺒ ﺏﺠﺸﻴ ﺄﺒﺴ ﻥﺒﺍ ﻥﻼﻬﻜ ﻭﻨﺒ
	  ﺱﻤﻬﻜ
	  ﺔﻴﺸﺍﻭﻜﻟﺍ
	  ﺔﺤﻓﺍﻭﻜﻟﺍ
	  ﺔﺒﻜﺍﻭﻜﻟﺍ
	  ﺭﻭﻜ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺯﻭﻜ
	  ﺵﺘﻭﻜﻟﺍ
	  ﺭﺎﻴﻜﻟﺍ
	  ﻲﻠﻜﺎﻴﻜﻟﺍ
	  ﻡﺘﻴﻜ
	  ﻥﺍﻭﻴﻜ

	  ﻡﻼﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻕﺤﻻ
	  ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻡﻁﻻ
	  ﻲﻓﻼﻟﺍ
	  ﻡﻻ
	  ﺦﻤﺸ ﻥﺒ ﻯﻷ
	  ﻡﺎﻋﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﺏﻠﻟﺍ
	  ﻡﻬﻨﺎﻁﻭﺃ ﻥﻤ .ﻡﺎﻋﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﺏﻠﻟﺍ ﻭﻨﺒ
	  ﻰﻨﺒﻟ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﺒﻟ
	  ﻥﻭﺒﻠﻟﺍ
	  ﺩﻴﺒﻟ
	  ﺏﻌﺼ ﻥﺒ ﻡﻴﺠﻟ
	  ﺔﺤﻟﺎﺤﻠﻟﺍ
	  ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﺞﺤﻟ
	  ﻲﺠﺤﻠﻟﺍ
	  ﺔﺼﺤﻠﻟﺍ
	  ﻡﺤﻟ
	  ﻝﻴﺫﻫ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺤﻟ
	  ﻡﻫﺩﻼﺒ ﻥﻤ .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺇ ﻥﺒ ﺔﻜﺭﺩﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﺫﻫ ﻥﺒﺍ ﻥﺎﻴﺤﻟ ﻭﻨﺒ
	  ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﻡﺨﻟ
	  ﺩﺯﻠﻟﺍ
	  ﺔﻤﺼﺎﺼﻠﻟﺍ
	  ﻑﻴﻁﻟ
	  ﻡﺼﻴﻨﻌﻟﺍ
	  ﻡﺸﺎﺠ ﻥﺒ ﻑﻟ
	  ﺔﻨﻤﺎﻘﻠﻟﺍ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻁﻴﻘﻟ
	  ﺓﺩﻜﺎﻜﻠﻟﺍ
	  ﻥﺎﻌﻤﻠﻟﺍ
	  ﺔﺒﺎﻬﻠﻟﺍ
	  ﻥﺠﺤﺃ ﻥﺒ ﺏﻬﻟ
	  ﺀﺎﺒﻬﻠﻟﺍ
	  ﺏﻴﻬﻠﻟﺍ
	  ﺹﻤﻴﻬﻟ
	  ﻕﺤﺍﻭﻠﻟﺍ
	  ﺔﻤﺤﺍﻭﻠﻟﺍ
	  ﻥﺍﺫﻭﻟ
	  ﺔﻤﻁﺨ ﻥﺒ ﻥﺍﺫﻭﻟ
	  ﺩﻭﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺍﺫﻭﻟ
	  ﺏﻟﺎﻏ ﻥﺒ ﻱﺅﻟ
	  ﺕﺎﺴﻴﻭﻠﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﻠﻟﺍ
	  ﺔﻨﺜﺎﻴﻠﻟﺍ
	  ﺙﻴﻠﻟﺍ
	  ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﺙﻴﻟ
	  ﺩﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﻴﻟ
	  ﻡﻬﻨﻤ .ﺔﻋﺎﻀﻗ ﻥﺒ ﻲﻓﺎﺤﻟﺍ ﻑﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒﺍ ﺩﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﻴﻟ ﻭﻨﺒ
	  ﻝﻴﻟ
	  ﻝﻴﻠﻟﺍ
	  ﻥﻭﻤﻴﻠﻟﺍ

	  ﻡﻴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﺀﺎﻤ
	  ﺩﺠﺎﻤﻟﺍ
	  ﻥﺩﺎﻤ
	  ﻱﺩﺎﻤﻟﺍ
	  ﺔﻋﺭﺎﻤ
	  ﻥﻁﺒ
	  ﺔﻴﺩﻨﺭﺎﻤﻟﺍ.ﻉﺭﺍﻭﻤﻟﺍ
	  ﻥﺯﺎﻤ
	  ﺩﺯﻷﺍ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﺔﺒﻭﻀﻐﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﺓﺭﺍﺯﻓ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﻡﻫﺫﺎﺨﻓﺃ ﻥﻤﻭ .ﻁﺎﻐﻟﻭ ،ﻥﺍﺩﻋﻷﺍ
	  ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﻡﻬﻨﻤﻭ .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒﺍ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﻥﻼﻴﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺔﻔﺼﺨ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﻜﻋ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒﺍ ﻥﺯﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ
	  ﺔﺨﺴﺎﻤ
	  ﻲﻀﺎﻤ
	  ﻕﺭﺯ ﻥﺒ ﻲﻀﺎﻤ
	  ﺯﻋﺎﻤ
	  ﺹﻋﺎﻤ
	  ﺽﻋﺎﻤ
	  ﺞﻟﺎﻤﻟﺍ
	  ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻥﺎﺒﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﺯﺤﻷﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﻥﺒﺍ ﻡﺯﺤﻷﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺩﺩﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﻅﻨﺍ
	  ﺭﺼﻋﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻰﺼﻓﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺉﺭﻤﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	 ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺇ ﻥﺒ ﺔﺨﺒﺎﻁ ﻥﺒ ﺩﺃ ﻥﺒ ﺭﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒﺍ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺉﺭﻤﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ ﻥﺎﻨﺩﻋ
	  ﷲﺍ ﻡﻴﺘ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺏﺩﻨﺠ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺔﻠﻅﻨﺤ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻝﺍﺅﺫ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺔﺒﻏﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻥﺍﺭﻫﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻪﻨﻤ ،ﻥﻁﺒ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﻫﺍﺭﻗ ﻥﻤ .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺔﺨﺒﺎﻁ ﻥﺒ ﺩﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻟﺎﺒﺠ ﻥﻤﻭ .ﺽﻤﺤ
	  ﻡﻬﺘﻴﺩﻭﺃ ﻥﻤﻭ .ﻊﻟﺎﺘﻤ
	  ﺔﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺏﺎﻬﺸ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﻬﺸ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻩﺍﺭﻗ ﻥﻤ .ﻥﻁﺒ
	  ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺏﻌﺼ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﺫﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻝﻴﻘﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺇ ﻥﺒ ﺔﺨﺒﺎﻁ ﻥﺒ ﺩﺃ ﻥﺒ ﺭﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺱﻨﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻥﻼﻴﻏ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﻬﻓ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺔﻨﺎﻨﻜ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  .ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﻟﺇ ﻥﺒ ﺔﻜﺭﺩﻤ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺯﺨ ﻥﺒﺍ ﺔﻨﺎﻨﻜ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﻥﺯﺎﻤ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤﻭ .ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒﺍ ﻥﺯﺎﻤ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺏﺭﺎﺤﻤ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﺸﻌﻤ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻊﺨﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﺓﺭﺎﻤﻨ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻊﻨﺎﻤ
	  ﺔﻴﺭﻫﺎﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻭﺎﻤ
	  ﻝﺩﺎﺒﻤﻟﺍ
	  ﻙﺭﺎﺒﻤ
	  ﻥﻭﻴﻜﺭﺎﺒﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﻝﻭﺫﺒﻤ
	  ﻕﺭﺒﻤ
	  ﺭﺸﺒﻤ
	  ﻝﻬﺒﻤ
	  ﺕﻴﺒﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﻀﻴﺒﻤﻟﺍ
	  ﺔﻗﺩﺎﺘﻤﻟﺍ
	  ﻙﻴﺭﺎﺘﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﻋﺎﺘﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻭﺎﺘﻤﻟﺍ
	  ﻊﺘﻤ
	  ﻥﻴﺼﻭﺘﻤﻟﺍ
	  ﺔﺘﻴﺘﻤ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﺘﻤ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﻝﺜﻤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻤﺜﻤﻟﺍ
	  ﻝﻭﺜﻤ
	  ﺔﻠﺒﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﻰﻟﺇ ﻥﻭﻋﺭﻔﺘﻴﻭ .ﻡﻠﺴﻷﺍ ﻥﻤ ﻝﺼﻷﺍ ﻲﻓ
	  ﺭﻴﺠﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﻋﺩﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﻤﺩﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺏﻴﺫﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﺤﺭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﻲﻤﺭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺵﻴﺭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺭﺴﺎﺠﻤ
	  ﻡﺭﺍﺩ ﻥﺒ ﻊﺸﺎﺠﻤ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﻡﻴﻤﺘ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻠﻅﻨﺤ ﻥﺒﺍ ﻡﺭﺍﺩ ﻥﺒ ﻊﺸﺎﺠﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﻤﺎﻴﺃ ﻥﻤﻭ .ﻁﻴﻗﻭ ،ﺀﺎﻤﻴﻫ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻋﺎﺠﻤ
	  ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺏﻴﻟﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻌﻤﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺩﻫﺎﺠﻤ
	  ﺓﺩﻭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﺸﻴﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻴﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺒﺠﻤﻟﺍ
	  ﻝﺒﺠﻤﻟﺍ
	  ﺏﺍﺭﺠﻟﺍ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻝﺘﺠﻤ
	  ﺩﺠﻤ
	  ﺔﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺭﺠﻤﻟﺍ
	  ﺩﻼﺠﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻠﺠﻤ
	  ﻰﻠﺠﻤ
	  ﻊﻤﺠﻤﻟﺍ
	  ﻝﻤﺠﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ
	  ﻝﻬﺠﻤﻟﺍ
	  ﻝﺒﻴﺠﻤﻟﺍ
	  ﺩﻴﺠﻤ
	  ﺔﺸﻴﺠﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﺏﺭﺎﺤﻤ
	  ﺔﻔﺼﺨ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﺤﻤ
	  ﻡﻬﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ ،ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒﺍ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﻥﻼﻴﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺔﻔﺼﺨ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﺤﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﻡﻬﺘﻴﺩﻭﺃ ﻥﻤﻭ .ﺭﺒﻨﻌﻟﺍﻭ ،ﺢﻴﻀﻤﻟﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﺤﻤ
	  ﺭﻤ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﺤﻤ
	  ﺔﺒﺭﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺵﺭﺎﺠﻤﻟﺍ
	  ﻥﺴﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﻨﺴﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺵﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺭﻴﺸﺎﻬﻤﻟﺍ
	  ﺔﻅﻓﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﺴﻟﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻴﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺩﻤﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺩﻴﻤﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﻡﻬﻨﻜﺎﺴﻤ .ﺕﺍﺭﻔﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺓﺭﻭﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺎﻴﺎﺤﻤ
	  ﻥﻴﺩﻴﺎﺤﻤﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟﺯﺎﻨﻤ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻗﺭﺸ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺏﺤﻤﻟﺍ
	  ﻡﺠﺤﻤ
	  ﻥﺠﺤﻤﻟﺍ
	  ﺝﻭﺩﺤﻤ
	  ﺏﺭﺤﻤ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻕﺭﺤﻤ
	  ﻥﺴﺤﻤﻟﺍ
	  ﻥﺴﺤﻤ
	  ﻅﻭﻔﺤﻤ
	  ﻑﻠﺤﻤﻟﺍ
	  ﻝﻫﺫ ﻥﺒ ﻡﻠﺤﻤ
	  ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻥﻭﺴﺤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﻔﻴﻨﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﺕﺍﺩﻤﺤﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺩﻭﻤﺤﻤﻟﺍ
	  ﺹﻭﺤﻤﻟﺍ
	  ﺎﻴﺤﻤ
	  ﻥﺴﻴﺤﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﻨﺴﻴﺤﻤﻟﺍ
	  ﺔﻅﻔﻴﺤﻤ
	  ﺵﺭﺎﺨﻤ
	  ﻡﻴﺭﺎﺨﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﺸﺎﺨﻤﻟﺍ
	  ﺓﺩﻟﺎﺨﻤﻟﺍ
	  ﺭﺎﺘﺨﻤ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺵﺩﺨﻤ
	  ﻡﻭﺯﺨﻤ
	  ﻑﻠﺨﻤ
	  ﺢﺒﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﺴﺒﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺭﺜﺍﺩﻤ
	  ﺔﻨﺠﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﻌﻓﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﺠﻟﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻤﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﻎﻴﻤﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺕﺎﻨﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﻤﻫﺍﺩﻤﻟﺍ
	  ﻡﺤﺩﻤ
	  ﻝﺎﺨﺩﻤﻟﺍ
	  ﺝﺭﺍﺩﻤ
	  ﻱﺭﺎﺒ ﻥﺒ ﻙﺭﺩﻤ
	  ﻝﺸﺩﻤ
	  ﻥﻴﻋﺭ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻝﺩﻤ
	  ﺞﻟﺩﻤﻟﺍ
	  ﺔﺸﻭﻟﺩﻤﻟﺍ
	  ﻊﻠﻴﺩﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﻤ
	  ﺩﺩﺃ ﻥﺒ ﺞﺤ ﺫﻤ
	  ﺭﻋﺫﻤ
	  ﺏﻴﺫﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤ
	  ﺩﺃ ﻥﺒ ﺭﻤ
	  ﺭﺒﺎﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤ
	  ﺔﺤﺒﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺓﺩﺒﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺓﺩﺒﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻠﺠﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺩﺍﺭﻤ
	  ﺩﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻗﺯﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﻕﻴﺯﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺩﺸﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻁﺍﺭﻤ
	  ﺔﻴﻋﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﻡﻫ ﺔﻴﻋﺍﺭﻤﻟﺍﻭ .ﺔﻴﻁﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ،ﺕﺎﻴﻁﻌﻟﺍ ﻥﻤ ،ﺕﻭﺒﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﻕﻴﺭﻓ
	  ﺔﺸﻗﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻤﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﻲﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻤ
	  ﺔﻔﻫﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻨﻭﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻨﻭﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺍﻭﺭﻤﻟﺍ
	  ﻊﺒﺭﻤ
	  ﺓﺭﻤ
	  ﺓﺭﻤ
	  ﻝﻫﺫ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	  .ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼ ﻥﺒﺍ ﺔﺒﺎﻜﻋ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻝﻫﺫ ﻥﺒﺍ ﺓﺭﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺔﻌﺼﻌﺼ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	  ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	  ﺓﺭﺍﺯﻓ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	  ﻊﻔﺘﺭﻤﻟﺍ
	  ﺱﺍﺩﺭﻤ
	  ﺡﺎﻴﺭ ﻥﺒ ﺱﺍﺩﺭﻤ
	  ﻕﻭﺯﺭﻤ
	  ﺔﻤﺜﺭﻫ ﻥﺒ ﻕﻭﺯﺭﻤ
	  ﺩﺸﺭﻤ
	  ﻉﻭﺼﺭﻤ
	  ﻲﻋﺭﻤ
	  ﻲﻋﺭﻤﻟﺍ
	  ﻱﺩﻓﺭﻤﻟﺍ
	  ﻡﺎﻋﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺒﻫﺭﻤ
	  ﺕﺍﻭﺭﻤﻟﺍ
	  ﻥﺍﻭﺭﻤ
	  ﻊﺘﻴﺭﻤ
	  ﺢﻴﺭﻤ
	  ﺢﻴﺭﻤ
	  ﺔﻁﻴﺭﻤ
	  ﺕﺎﻌﻴﺭﻤﻟﺍ
	  ﺎﻨﻴﺭﻤ
	  ﺔﻗﺭﺍﺯﻤﻟﺍ
	  ﻊﻴﺭﺍﺯﻤﻟﺍ
	  ﻡﻬﻨﻤﻭ .ﺩﺠﻨ ﻲﻓ ﻥﻭﻤﻴﻘﻴ .ﻡﻴﻤﺘ ﻥﻤ ﻉﺭﻓ
	  ﺓﺯﺍﺯﻤﻟﺍ
	  ﺭﻫﺍﺯﻤﻟﺍ
	  ﻑﻟﺩﺯﻤﻟﺍ
	  ﻕﻭﺩﺯﻤ
	  ﺏﻴﺭﻴﺯﻤﻟﺍ
	  ﻝﻌﻴﺯﻤ
	  ﻡﺭﻓﻷﺍ ﻥﺒ ﻕﺤﺎﺴﻤ
	  ﺔﻤﺤﺎﺴﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﺭﺎﺴﻤﻟﺍ
	  ﺩﻋﺎﺴﻤ
	  ﺩﻴﻋﺎﺴﻤﻟﺍ
	  ﺭﻓﺎﺴﻤ
	  ﺔﺨﻟﺎﺴﻤﻟﺍ
	  ﺓﺩﻭﺎﺴﻤﻟﺍ
	  ﺕﺍﺭﺴﻤﻟﺍ
	  ﺩﻌﺴﻤ
	  ﻥﺎﻁﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﻤ
	  ﺩﻭﻌﺴ
	  ﺩﻭﻌﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺩﻭﻌﺴﻤﻟﺍ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤ ،ﺔﻤﺯﺍﺯﻌﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺔﻜﺴﻤﻟﺍ
	  ﺙﻴﻌﺒ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﻴﺴﻤ
	  ﺔﻴﻨﺎﻤﻴﻠﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺩﻌﻴﺴﻤﻟﺍ
	  ﺩﻴﻌﻴﺴﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺤﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﺔﻗﺩﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﻑﻴﺭﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﺔﻔﺸﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﻟﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﺔﺨﻟﺎﺸﻤﻟﺍ
	  ﻡﻴﺘ ﻥﺒ ﺔﻌﺠﺸﻤ
	  ﻥﺤﺸﻤ
	  ﺏﺎﻌﺸﻤﻟﺍ
	  ﻕﻘﺸﻤﻟﺍ
	  ﺭﻭﻬﺸﻤ
	  ﺔﺤﺒﺎﺼﻤﻟﺍ
	  ﺓﻭﺭﺎﺼﻤﻟﺍ
	  ﻉﺭﺼﻤ
	  ﻱﺭﺼﻤﻟﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ
	   .ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺫﺠ ﻪﻤﺴﺍﻭ ،ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻭﻨﺒ
	  ﺦﻠﺼﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻓﺎﻀﻤﻟﺍ
	  ﻲﺤﻀﻤﻟﺍ
	  ﺭﺍﺯﻨ ﻥﺒ ﺭﻀﻤ
	  ﺓﺩﺭﺎﻁﻤﻟﺍ
	  ﻉﺎﻁﻤ
	  ﺭﻁﻤ
	  ﺕﺎﻌﻁﻤﻟﺍ" ﻱﺎﻌﻁﻤﻟﺍ
	  ﺭﻴﻁﻟﺍ ﻡﻌﻁﻤ
	  ﻥﻭﺒﻴﻁﻤﻟﺍ
	  ﻝﺌﺎﺒﻗ ﺱﻤﺨ ﻡﻫ
	  ﺭﻴﻁﻤ
	  ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﻁﻤ
	  ﺔﻤﻟﺎﻅﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺒﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﻴﺠﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺕﺍﺩﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺫﺎﻌﻤ
	  ﺩﻴﻀﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻋﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﻔﻌﻴ ﻥﺒ ﺭﻓﺎﻌﻤ
	  ﻰﻓﺎﻌﻤ
	  ﺔﻠﻗﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺩﻴﻗﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺓﻭﻟﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﻫﺭﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻟﻭﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﺜﻬﺒ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺡﺭﻘﻟﺍ ﻭﺫ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺏﻼﻜ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺓﺩﻨﻜ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	  ﻝﻴﻭﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻁﻴﺎﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺘﻵﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻡﻬﻌﺒﺘﺘﻭ ،ﺔﻠﻴﺎﻗﺯﻟﺍﻭ ،ﺓﺩﻴﺎﺸﺭﻟﺍ
	  ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ
	  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﺒﻌﻤ
	  ﻥﺍﺫﺨﻓ ﻪﻴﻓ .ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﺸﺎﻫ ﻥﺒ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒﺍ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﺒﻌﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺏﺘﻌﻤ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﺘﻌﻤ
	  ﺭﻤﺘﻌﻤ
	  ﻝﺠﻌﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻨﺩﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﺩﻌﻤ
	  ﻡﺸﺠ ﻥﺒ ﺏﺭﻜ ﺩﻌﻤ
	  ﻥﻴﺩﻌﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺩﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﻋﺭﻌﻤﻟﺍ
	  ﻑﺭﻌﻤ
	  ﻱﺯﻌﻤﻟﺍ
	  ﺩﺜﺭﻤ ﻥﺒ ﺭﺸﻌﻤ
	  ﻕﻭﺸﻌﻤ
	  ﻡﻭﺼﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﺎﻁﻌﻤ
	  ﻝﻘﻌﻤ
	  ﻡﻠﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤﻌﻤ
	  ﻥﻌﻤ
	  ﺱﻤﺸ ﻥﺒ ﺔﻟﻭﻌﻤ
	  ﺭﻅﻨﺍ
	  ﻥﺎﻴﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻌﻤ
	  ﻝﻘﻴﻌﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺹﻴﻌﻤ
	  ﻁﻴﻌﻤ
	  ﺔﻴﻠﻴﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﻥﻴﻌﻤ
	  ﺭﺎﻐﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﺼﺎﻐﻤﻟﺍ
	  ﺔﻟﺎﻐﻤ
	  ﺭﻤﺎﻐﻤ
	  ﺱﻤﺎﻐﻤ
	  ﺔﺒﻴﺎﻐﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﺎﻐﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ
	  ﻝﻀﻔﻤ
	  ﻝﻀﻔﻤﻟﺍ
	  ﺔﻤﺩﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﺤﺭﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺩﺍﺩﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﺍﺩﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻁﻘﻤﻟﺍ
	  ﻊﻁﻘﻤ
	  ﺔﻁﺤﺎﻜﻤﻟﺍ
	  ﺔﻤﺭﺎﻜﻤﻟﺍ
	  ﻡﻴﺤﻼﻤﻟﺍ
	  ﺱﺩﻼﻤ
	  ﻙﻼﻤ
	  ﺔﻟﻼﻤ
	  ﺏﻌﻠﻤﻟﺍ
	  ﺢﻴﻠﻤ
	  ﺓﺭﺜﺎﻨﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺤﺎﻨﻤﻟﺍ
	  ﻝﺯﺎﻨﻤ
	  ﺵﺎﻨﻤ
	  ﺭﻴﺼﺎﻨﻤﻟﺍ
	  ﻉﺎﻨﻤ
	  ﻥﻭﻋﺎﻨﻤﻟﺍ
	  ﺕﺎﺒﻨﻤﻟﺍ
	  ﻪﺒﻨﻤ
	  ﺭﻅﺘﻨﻤﻟﺍ
	  ﺭﻭﺠﻨﻤ
	  ﻑﺤﻨﻤﻟﺍ
	  ﺭﻭﺼﻨﻤ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻊﻔﻨﻤ
	  ﺫﻘﻨﻤ
	  ﺏﻬﻨﻤ
	  ﺱﻭﺩ ﻥﺒ ﺏﻬﻨﻤ
	  ﻊﻴﻨﻤ
	  ﻊﻴﻨﻤﻟﺍ
	  ﺭﻴﺸﺎﻬﻤﻟﺍ
	  ﺔﺒﻟﺎﻬﻤﻟﺍ
	  ﻱﺩﻬﻤ
	  ﻝﻬﻠﻬﻤ
	  ﺕﺍﺩﻴﻬﻤﻟﺍ
	  ﺯﺠﺍﻭﻤﻟﺍ
	  ﻝﺼﺍﻭﻤﻟﺍ
	  ﻲﻟﺍﻭﻤﻟﺍ
	  ﻥﺠﻭﻤ
	  ﻪﻫﺎﻴﻤ ﻥﻤ .ﻥﻁﺒ
	  ﻰﺴﻭﻤ
	  ﻰﺴﻭﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﺠ ﻥﺒ ﻝﺼﻭﻤ
	  ﺩﻋﻭﻤ
	  ﻲﻬﻴﻭﻤﻟﺍ
	  ﺔﺨﺎﻴﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺴﻴﻤ
	  ﻥﺎﻌﻴﻤ
	  ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﻥﻭﻤﻴﻤ

	  ﻥﻭﻨﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻰﻠﺒ ﻥﻤ ﺏﺎﻨ
	  ﻲﺠﺎﻨ
	  ﺽﻴﺒﻻﺍ ﻥﺒ ﺓﺭﺸﺎﻨ
	  ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺓﺭﺸﺎﻨ
	  ﺭﺼﺎﻨ
	  ﺓﺭﻓﺎﻨﻟﺍ
	  ﻊﻓﺎﻨ
	  ﺔﻨﺨﺎﺒﻨﻟﺍ
	  ﺔﻨﺎﺒﻨ
	  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻬﺒﻨ
	  ﺭﻭﺒﻨﻟﺍ
	  ﻥﺍﺯﻴﺒﻨﻟﺍ
	  ﺔﺸﻴﺒﻨ
	  ﺓﺩﺎﺠﻨﻟﺍ
	  ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ
	  ﻡﺠﻨ
	  ﺕﺎﻤﺠﻨﻟﺍ
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