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السإلمية مشكاة مكتبة

 الوأل الفصل
أوألً: 

وأبيانهم اليمن قبائل ذكر في
وأفرسإانهم. منهم المرجلين وأتشخيص

ذوأوأ فوت مطالبهم في يفوتهم ل الذين تميم وأهم: بنو حضرموت سإاكني منهم
أربعة وأراجليهم وأيزيد ألف فوارسإهم وأالصدام، للحروأب وأالمنازلة وأالقدام الشجاعة

انتعاشه. يؤمل ل وأمشكيهم انتعاشه يرجى ل طريحهم معتمدوأن السلحا شاكية آلفا
وألراكد سإنابكها، ألف المعدوأدة وأالخيل الغثير القدام ذوأوأ كثير بآل المعرفون وأمنهم
أطول إليهم وأالمشار وأخمسمائة ألف عددهم للحماية المعدوأدوأن وأرجالهم تثير، النقيع

وأضيوفهم مربوطة، وأجيادهم مبسوطة، أكفهم للحرم، صيانة وأأوأفر الكرم، في باعا
أوألئك يصدهم مرام عن الموت وأل ضدهم، يزعجهم ل مغلولة وأسإيوفهم محمولة،

وأأعرض. أطول المكرمات في وأأجتارهم أفوض، عليهم المجد
وأالتاركون ارفعها العلياء، من النازلون بالعهد وأالوفاء وأالمجد العز نهد" ذوأ "بنو وأمنهم

في باعهم النفس، الثناء من الخذين النفس كرام النوفا ثم بأوأصافها، مآوأنيهم
فروأا إذا رماة كروأا إذا أسإود البقاع سإائر من الرض في وأبقاعهم باع أطول المجد

إذا الويل وألكن انزلوا، إذا الكرام نعم مددها، الرماة من ألف عددها خمسمائة جيادهم
السنة تقول أعزل، وأمطاعتهم أميل معاوألهم نصبوا، إذا أعلم غضبوا، إذا أحلم نوزلوا،
الشجعان. هم أنهم إل شأنهم في ناطقة وأالفرسإان الهجاء
وأنيرانهم محبوبة، جيرانهم وأالنجدة وأالغياث وأالشدة البأس جعدة" ذوأوأ "بنو وأمنهم

كماة أجابته الزيون الحرب داعي حيل إذا يثل ل وأحاسإدهم يضل ل قاصدهم مشبوبة،
ذوأوأ فارس، ألف الراجلين من وأنصرتها فارس، خمسمائة كتائبهم المنون بوقع تنذر

وأدثارهم الحروأب، في وألكن الغضب شعارهم وأالضرب، للطعن وأكآبة للحرب صبابة
الكروأب. لتفريج "اليلب" المعدوأد

أحجم. رزهم وأباد أن كما أقدم، وأهؤلء
إذا الحرب سإاق هم الذين الدهم وأالحصان المبهم العز ذوأ بأدهم المعروأفون منهم

العلياء من وأالخذين أيمنها الهيجاء في النازلين صامت إذا السنون وأغياث قامت
وأأتباعهم أحزم، أنهم إل ذاك وأما الموجود، من وأالمنفقى الجود سإلع المنفقى أثمنها،

وأملكوا المستقيمة الطريقة هذه سإلكوا فكما الزم، الحقيقة في الصراط هذا
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فيها الموت لتعاطي وأمالوا قرحا، الحرب بميادين جلوا القديمة، الشريعة هذه بطباعهم
ًا، عددهم وأأما القدحا، يتعاطى كما ًا وأتشخيصهم فرسإان ًا، إنسان وأمائتان فألف فإنسان

الموت يشتري لمن منهم وأأن المهمات في سإيرهم وأأعظم إنسان، وأخمسمائة وأألف
بالحياة.
بمدحهم أحد فأوأفى سإابقون المكرمات في هم "الصيعريون" الذين الملقبون وأمنهم

شمل قد عاملهم، المغبون صفقه على أغفى وأل آمالهم خاب وأل بقدمهم، زند وأهن وأل
وأمنادى سإحاب وأأكفهم رحاب صدوأرهم الجماد، السنة نداهم وأأحيي العباد جودهم

فغصموا إليهم الكرب وأأقبلت ثراها فعجلوا عليهم الحرب نزلت قد يجاب، ل صريعهم
من وأثمانمائة رجل وأخمسمائة ألف الضداد، شمل تفريق على يسعدهم عراها

ّبوا وأشابوا الحرب في شبوا الجياد، الصافنات أحلمهم خابوا وأما العلياء، طلب في وأخ
فخر وأبيت جوده، فضل فيالله الظلم جن، إذا وألكن كالبدوأر، وأأطفالهم كالعلم
بنوه. وأما إطنابه لهم شيلت

ًا:  ثاني
صنعاء قبائل ذكر في فصل

العين من الناظر مقام اليمن في القائمون حسين بذوأي المعروأفون فمنهم
جيادهم الروأاشق، وأالرماة السوابق الجياد ذوأوأ الفاقد وأضالة الناشد بقية هم الذين
وأجعله بالدبار محاربهم قنع قد أصنافا، ذلك وأمن آلفا خمسة وأرماتهم آلفا ثلثة

ًا لهم جار بات ما الدبار ينفعه كان لو العطب عن الواقية وأسإائله أعظم أصبح وأل باهت
ًا، لهم نار باشروأا كم الحلل أبهى في بالظفر وأانقلبوا الحيل أعطافا في تقلبوا خافت

وأمنهم مصاحب وأل حريب يولها ل السعي خائبة ثنوها حتى الكتائب بذعافا المصاعب
للسائل أكفهم الباسإطين تعمد أقرانهم على الفخر محمد" الخذين "ذوأوأ المجد، ذروأة

فباد وأأعلوا أعادوأا، فما العز وأأبدوأا فجادوأا سإادوأا المسائل قبل أموالهم وأالواهبين
لمصادمهم. الحرب

عن السيوفا بمدد اكتفوا وأمائتين. قد آلفا خمسة وأرحالهم ألفان، جيادهم وأشادوأا،
الشجاعة ذلك وأمع الحقوفا، كأس المنايا بأقداحا معانديهم وأاسإقطوا اللوفا، عدد

طريق عن البية أنفسهم وأألزموا وأالصفح العفو بمنازل حلوا البراءة، لهذه وأالتجاوأز
.وأالمنح الوفاء مسالك الخنا

وأسإأقصر في شرحا فضلهم لني لست مدرك إثبات جميع فعلهم.
ًا وأالمتعاطون القول في هؤلء الطائفة وأمنهم "السلطين" الخذين القضاء قسر

التي سإلبت أزاهر المجد وألطائفه.
أنهم أكرم من الرياحا إذا هبت وأأندى من السحاب إذا صبت وأأشجع من السود عند

اسإتبسالها، وأأدفع الكرب للمنجود من القوس لنبالها، وأردوأا المكارم فأبن حاتم
ًا هندية وأمعتقلً سإمهرية وأبعثوا العزائم فكم قامت ما أكتم ما فيهم سإوى متقلد

فوارس عددها ثلثة آلفا وأثلثة آلفا منبدق بين مخيف وأمخوفا، طوبى لما لمهم،
وأأفا وأقف لمقاوأمهم لو قلت أنهم أعلم على أطوار ل صبت أوأ ملت أنهم من بقايا

قوم عاد لما كذبت، نعم.
وأمنهم "النوى" ذوأوأ الشرفا للمكرمات وأالجوى الساكنين من الراضي أنجدها

وأالمدركين من الغابات أمجدها ل عيب فيهم سإوى أنهم ل يتبعون معروأفهم عقولهم
قد عظمت وأأمورهم قد نظمت ما من دجى ينجلي أوأ صباحا يجتلى إل وأمناديهم.

منـجـاء لك فنحن أقبلوأالنجادي الغوث طالب يا
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وأمن تصاريف المتون ملجأ، ألف فوارسإنا وأألفان رجل تجانسنا، فأطرحا رهبك من ضدك،
وأاسإأل جميع حوائجك فل تردك فكيف يدرك هؤلء المجدين من طمع في حقوقهم إلى يوم الدين،

قلت أما هؤلء فكرام، وأأما الطمع في لحوقهم فحرام.
وأمنهم القبيلة "الصبحية" ذوأوأ الفضائل وأالحمية الشاهد بفضلهم أضدادهم وأالعاجز اللسن البليغ

عن تعدادهم، ذوأوأ الهبات السنية وأالشيمة العربية وأالنفس الكرام في طباعها.
وأالحاوأية لمسالك الحمية بإجماعها، كم فرقوا من مصيبة، وأكم أرهقوا من كتيبة وأأسإالوا البطاحا
بالدم النجيع حتى اسإقوا مبارزيهم السم النقيع، هذا وأعدد فوارسإهم ألفان وأأما الشاكون السلحا
منهم على أقدامهم سإعة بالعدد زائدة ثمانون ل يولون أدبارهم وأل تقاس بنار المتكرمين نارهم

صانوا أعراضهم عن دنس الملم، وأخلوا بين أجسامهم النواعم وأبين الصائبات من السهام، وأمنهم
قبائل لم يفصح عنهم الراوأي وأل يحوي عددهم على اختلفا طبقاتهم حامي، اقتصرت منهم على

هؤلء المرقومين، وأاكتفيت بالتلويح عن التصريح، وأالتبين فللناظر في هذه الطوائف المتصلة
كنسف الكعوب وأالرافضة مسالك اللوم عن أعراضها، وأدنس الجيوب أن ينظر بصفاء البديهة نظر

الوامق، وأأن يعيش بعين بصيرته اللحق منهم بالسابق وأهؤلء كلهم في قبضة الملك السعيد
السديد وأالغر الفريد الذي لم يسمح الواصفون بتكميل وأصفه، وأل حكت الجون الغوادي في

النوال شابيب كفه تاج الملوك وأأسإماها وأأقدمها إلى الذرة العلياء وأاسإناها، الفارج الكرب العظيم
بمثله،وأ القاطع لزلت الزمان بعدله، رب الفضائل وأمنشيها وأالمضرم نيران الحروأب وأغاشيها،
الذي يهوى معذرة الدهر لذوأي الملق وأالمتبع هممه بعزائم ما أدرك بصنعها في الحقيقة رب

الطاق، القول فيه أنه رحمة للعاملين، وأحجة قاطعة على المبطلين، فضائله ل تحصر، وأغصون
كتائبه في الحروأب ل تهصر. كم من عزائم عزمها، وأكتائب لم يهزمها ريب المنون هزمها، تاهت

لياليه على سإائر اليام، وأأشرقت بعد غروأب الجونة عزته، فأين جنح الظلم خدمته السعود بطولها
بقولها: وأأنشدته الليالي الحوالك 

اليام بـك حـسـنـت لقـد
الدهر فم في كأنك حتى

ابتسام
بساتين أفنان على مكرماته عندليب وأأنشد سإعده بلبل اليك في صدحت كم

المسامع. العندليب لذلك فأصغت وأمجده، عله
ذوأى وأقرب وأأنجد الجود في أتهم أدناها أبعدها فرد العمل في المساعي وأخابت
هاشم، سإللة من وأهو ل كيف الغاشم من المظلوم ابعد. منصف وأالدناءة الفضل

صنعاء وأتحلت لمدينته، لمدائن سإجدت وأحادثة، المعروأفا وأوأاجد وأوأراثة، الفضل مالك
بها غيرها وأفضائل موضوعة وأأغصانها ممنوعة أوأصافها بلد بزينته سإورها يوم اليمن

وأأحرزت القلوب فغالت غلئلها، في برزت التنسيم، وأماؤها النسيم هواءها مجموعة،
بمشيتها أقرانها خيزلت مصحوب، ضده إلى ضد كل فغادرت، ثمائلها في الضد

خلل جاسإت وأنحرها الطرفا باعتلل مآسإت أن بوشيها القطار سإائر على وأافتخرت
إلى نظرت الخيال، طيف من أكذب وأوأعدها الوصال، ممنوع عاشتها بسحرها، الديار
نسيم أنفاس وأهبت راقصة وأجهها بجمال عليهن فتاهت ناقصة لهن همم من حذاتها
الورد وأجاء المنير، فقالت: َجبيني القمر بنور السماء وأبهت عبير، عن فتنفست السحر
 له:  فقالت بثمائله الرطيب الغصن أخجلك: وأحنى له: وأما فقالت بغللة

وأعرفه، أنفاسإه عبير الس وأكتم طرفه، المبهوت النرجس أميلك! فجاء ما
وأأقبلت وأأفخر، زمانها أهل أغنى فقالت: هي الكبر برمانها الرمان شجرة وأجاءت
إليها جنتها من التفاحة وأجاءت بثغرها العتيق فإذا فابتسمت، بخمرها الكروأم رايات

الطيار وأاسإتنطقت بغنائها، الشجار أخجلت فلما وأجنتيها، من سإرقت أنما فأقسمت
من المشترى! وأأخجلتا من رضوى فقالت: أين المزدري، نظرة للجميع نظرت بلغاتها
ًا، القدس روأحا على عرضتهم الظللة سإبل بالهداية وأالتبديل الجلل جنب وأجلبتهم وأصي
ًا اليمن صنعاء إلى تفاصيح النبطي أوأ كرمان إلى الكمون كحامل إل أراكم وأما وأشي

المجد أم أبن وألواحدكم شبيه لي مثلكم أرضى ما وأالله عدنان. وأيحكم بن معد على
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ًا، البلد أرفع أني الحاضروأن وأيشهد الناظروأن، ينظر وألكن وأأبيه، نيل للعباد وأأنفع عماد
فرس. لي الزخارفا أليس المراد،

وأأن الرطب ليشبه العنب وأأن بكوزتي وأالدنان بحوزتي وأالجنان عرش، لي وأالرفافا
تزخرفت أنا وأها العجب، لحكيتم فواكهي معرفة علمتم وألو نسب، لذوأ وأالرمان الخوخ
حوادث، وأأرزاقي الشواقي بواعث أسإواقي من وأبنيت الفضل، جوامع وأأتيت وأأزيت

مكنون لؤلؤ سإوى هن ما عجائبي من العطر لقضيم خزاعبي عن أعربت فلو الفاقي،
وأأما فداجى، الشعر أما تعلمون، ل ما البراقع فأبرزت سإعدة ثغور ضحكت ليوم عجين
جنات يا وأأنتم جنات الوجنات لكن الشعور فدعوا الثغور في وأالحكمة فساجى، الرفا

الوسإاوأس، وأذلك الجيد، بشفاءة إل المربد يتجاوأزه ما صراط وأذلك بالقراط، موكلون
أعظم من الكسح فإنما الشيح وأأحذر النهواد، فتلك هود وأاقرؤوأا الوسإاوأس فدعوا

طالب يا أدراك فما الوأراك وأدعو المؤيد المنصور السيد فدوأنه الزنار وأأما الخطار
مواصل الفخوذ بين النفوذ طلبت ذا يا وأأنت هذا عن فأعرضه اليم، يغشك أن الجم

لتلك الوصول يريد قدم على سإاق قدم وأقد مبارز، حرب الغارز ذلك شيد وأكم السيد
وأأني اسإتطاعتي، وأبصنع بصناعتي الفتاوأى. أدنى وأتلك تساوأي يدري، فكيف الفضول،

برقى وألحا الغامض سإرى كشفت وألو شر وأل خير وأكلي قر، وأل حر ل الدهر لغرة
فلما مصر، بلد عن الله وأاسإتغفر بالحصر، الممالك جميع الذقان بحرت الوامض

أوأبة وأأبو الناصح توبة تابوا صخرها نحت المعاوأل وأأعيت بفخرها، الشجار علمت
وأعوده، بالصالحات له وأأنجز سإعودة الله أيد المؤلف قال للمتفاصح بلثاغته المعترفا

وأالتجنيس، بالراجيز صحائفها في بالبداع الكراريس هذه تكميل على عزمت قد
للسإجاع الميل وأدع بالخل الخمر عن وأقال: أمتنع الجل، صاحبها على فأعترض
المشتري انتقلت وأهلبك دهرك قيمة وأأعرفا جهرك من فأغضض الطباع بهذه وأالتطبع

وأندمت حسنة أي إلي وأأحسن سإنة من أيقظني لقد فوالله مشتري لجواهرك تجد هل
مصيري. عرفت إذا تقصيري على

 الثاني الفصل
أوألً: 

تهامة عرب معرفة في
الشريف السيد القدم وأالهمام العظم السيد حكم وأتحت متعددة طوائف هم

الحسني. مسمار أبو محمد بن حمود
أهل وأهم سإقماني آلفا وأأربعة خيال ألفي خيلهم من "عدوأان" المعروأفا منهم

أكسف من وألبسهم باردة وأل حارة ل وأأرضهم للضيوفا وأإكرام وأحمية شجاعة
ألف "الزرانيق" خيالهم وأمنهم الليل في حربهم على صولتهم أكثر وأهم الملبس

خيال مغيد" ألف "آل قبلهم. وأمنهم من تجانس وأأفعالهم آلفا خمسة وأسإقمانهم
ألف وأعشروأن خيال آلفا خمسة به يتعلق ما على نجران وأادي سإقماني، وأألفا

سإقماني، آلفا وأعشرة خيال الطور" ألفا "جبل وأراء رشيد" من "ذوأوأ وأمنهم سإقماني
سإقماني. ألف وأعشروأن خيال آلفا حرملة- تسعة أبن "عبيدة" أكبرهم وأمنهم
سإقماني. وأألفا خيال "المع" خمسمائة وأمنهم

أسإم على عسير سإميوا هم وأإنما سإقماني، ألف وأثلثون خيال آلفا عسير" خمسة "وأ
عليهم تغلب حين وأكانوا بالبنادق بالرمي أجناسإهم أعظم وأهم سإاكنية، هم جبل

قصر أوأ الميسر طال أرجلهم على يمشون أنهم حتى غزوأاته في "الوهابي" يكرههم
 "طامي"  اسإمه وأكبيرهم
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مصر، عزيز باشا علي محمد السإعد الوزير أسإرهم الذين الملوك من وأهو
إلى القادم السعيد السديد ابنه هو إنما بل بذاته الوزير ليس وأالمفتيده، له وأالمالك

"عثمان المذكور طامي غير وأأسإر باشا طوسإون أحمد الحميد العزيز رحمة
ًا السإرى وأمن ألفا، وأعشروأن خمسة وأسإقمانيته آلفا ثمانية المضايفي" طيلة أيض

ًا الله زاده المشرفة مكة عظيم الشريف السيد ًا. وألد تشريف وأسإبب مساعد، وأتعظيم
إلى بدوأامها الله أذن عثمان بنو دوألة من فترة في الوهابي مع مال أنه فيه بطشهم

وأمن منهم أحد العلياء أدعى من وأل عمه أبناء وأل أبنائه من يتركوا وألم الزمان آخر
المدينة وأسإاكني الحجاز نواحي من وأهو مضيان، بن سإعود المذكورين السإرى

أقرانه أعظم وأالمذكور التسليمات وأأذكى الصلوات أفضل مساكنها على المقدسإة
الوزير أبن باشا طوسإون أحمد له المغفور الوزير عسكر هزم الذي وأهو الشجاعة في

ًا الحجاز أرض على درج عسكر أوأل وأهو باشا علي محمد العزيز الوهابي، لقتال متوجه
إليه. توجهوا ما يومئذ وأالعرب آلفا سإبعة معه الذي المعسكر فهدد
عبد بن سإعود العظم الملك جهز ثم وأباديتها، الحجاز أراضي سإائر على تغلب حتى

الوزير لملقاة وأأنفذه فيهم الله عبد أبنه وأأمر قائم، بحقها يقوم ما عساكر العزيز
"الحيف" اسإمه المقدسإة المدينة غربي الحجاز مواضع من بموضع نزل حتى المذكور

الحجاز قبائل وأسإائر بأهبة إليه الوزير قدوأم منتظرا به وأأقام بعساكره الله عبد فنزل
ًا وأغيرهم وأنجد وأاليمن ضعف عن مصر صاحب عليهم تغلب وأالله وأل الله، لعبد تبع

عساكره الوزير فساق البلدان سإاكني من وأرضى العربان من خيانة بل جبن أوأ منهم
منهم المؤلف: وأأنا قال مقاتل ألف بأربعين الوهابي فلقيه آلفا سإبعة في الوهابي إلى
عسكر يجد لم أيام ثلثة في المتارس وأعمل الخنادق عسكره على الوهابي حضر وأقد

فضاقت مترس، وأالجبل خندق السهل أن لجل الوهابي عسكر إلى مدخل الوزير
يأمنه ما المذكور مضيان بن سإعود وأكان وأعساكره، الوهابي علي رحبت بما الرض

النفس رجوع إلى وأأحتاج وأاوأازغه، الوهابي ذخائر نفذت فلما عليه، يخون أن الوهابي
عسكر رأوأه فلما راية، ألف معه فجاء فيه عنه بعده كان من مضيان أبن علي بعث

عبد وألده نجد أهل من الذي سإعود يعنون الكبير الوهابي هذا قالوا، العدد بهذا الوزير
ًا الوزير عسكر فأدبر الله به أقاموا فلما بدر له يقال موضع على سإاعات ثلث مشي

ثلث "نابرته" وأمعه إبراهيم وأأسإمه طوسإون أحمد الوزير خال عليهم قدم إذ أيام ثلث
وأكتب سإبعة فصارت آلفا ثلثة أحمد مع الذي اللفا سإبعة من أنتقل وأالذي آلفا،
أتبعه حتى عساكره وأعدد وأشجاعته الوهابي أقدام له يصف العزيز إلى أحمد الوزير

المدينة إلى أحمد الوزير فسار وأصلت ما إلى وأوأصلت فعلت ما فعلت التي العساكر
فقدمهم عنها وأمدافعه حراس فيها مجعولين هم الذين الوهابية فحاصر المقدسإة،

فأبوا السلطان، وأذمة الله عهد وأأعطاهم أدنى أوأ شهر مدة فنازلهم بعسكره الوزير
السور". على "الباروأد نصب قد هو فإذا وأنفورا العتورا

فسار بالنار احرقهم عصيانهم على وأرسإوله الله وأأشهد منهم ذمته أبريت فلما
هم فإذا فخرجوا المان وأأعطاهم الصغيرة القلعة في إليها. فأحتصروأا العسكر

ً الوزير وأأعطاهم ألف عشر أثنى قبل وأهم خمسمائة ًا إبل وأتعجب وأأكرمهم وأماء وأزاد
ًا قصره في مضيان بن مسعود فبقى وأوأفاه لكرمه الوهابي ًا محتصر الفكار حائر
لسان له نابرته" وأكتب "إبراهيم وأقام الوزير فأمتنع المان وأطلب بالمان، فدعوه
ًا الوزير وأأكرمه آمن" فأقبل "أنك الوزير ًا، إكرام كل أيام ثلثة إلى أنتهى فلما مفرط

ًا أعظم يوم أجاب فما أفعاله في وأناقشوا قيوده أوأثقوا رابع نهار جاء قبله مما إكرام
بالهلك. لمعرفته سإيئة وأل بحسنة
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العز سإاعدهم ثم تطول أخباره الشريفة الحجرة ضابط قلعي حسن وأمنهم
وأحال بالماضية، تستهزوأ التية همهم وأل وأقيصر كسرى يعجز ما فعلوا حتى وأالنصر

ً شكو وأل سإنين عشر سإفرهم في اخذوأا التاريخ هذا مخمصة وأل وأهب وأل نصيب وأل ذل
منهم: تركنا لما وألنرجع فعلوا، ما فعلوا أهلها نجدوأا قصدهم تعالى. وألو الله سإبيل في

ًا يكونوا ما أعظم وأهم آلفا ثلثة وأسإقمانهم ألف السإمر" فرسإانهم "أبن للحرب تأهب
للفارق امثالهم أكرم هم م وأالخداع بالمكر يعرفون الصفر" الذين "بنو منهم وأحذروأا

آلفا ثلثة "سإناحن" خيلهم وأمنهم سإقماني آلفا وأسإتة خيال آلفا السبعة وأعددهم
وأمصادفات تدبير لعسة" صاحب "أبو فرحان كبيرهم وأأسإم آلفا عشرة وأسإقمانهم

خمسمائة خيلهم رفده أسإمه وأمنهم: "الحباب" كبيرهم زايدة وأشجاعة كرم وأفيه
حب وأأكلهم المياه، وأوأروأد الطرق بدللة معروأفون وأهم آلفا خمسة وأسإقمانهم خيال
ًا يقضمون الذرة ًا يلبسن ما وأنساؤهم السود الردية وألباسإهم قضم منديل إل شيئ
عورتها. على المرأة تضعه ذراع وأعرضه ذراعين طوله أسإود

دهمان" "أبن وأمنهم فارس ألف وأفوارسإهم سإقماني آلفا ثلثة "أزهر" عددهم وأمنهم
خيال. فألف خيله وأأما آلفا خمسة سإقمانه الموصوفا وأالبطل المعروأفا الشجاع
حمية ذوأ وأهم آلفا سإتة وأخيلهم ألف وأعشروأن خمسة "زهران" سإقمانهم وأمنهم
وأمنهم بينهم وأحروأب عداوأة ذوأ وأهم وأالكرم، بالحلم وأموصوفون وأنجدة وأشدة وأغيرة

سإتة وأخيله ألف عشروأن هطامل" سإقمانه "أبن أسإمه "بغامد" كبيرهم المعروأفون
وأحلم الكروأب وأتنفيس للحروأب صبر ذوأوأ متعددة وأقبائل متفرقة عشائر وأهم آلفا،

ًا جادلهم بات ما للغضب وأأيراد الغضب، عند ًا. عنهم غيرهم إلى وأل سإاغب وأاغب
الشباه في وأاجهتهم أهل أعرفا أنهم بهم، العارفين بعض عنهم المؤلف: حدثني قال

مبارز غالبون، كماة صائبون رماة وأهم الطرق وأدللة للثار وأالتتبع القبائل وأمعرفة
منهم. شعار الشجاعة لن عنهم يقصر
خمسة سإقمانهم عدد "بشهران" وأهؤلء المعروأفون الجليلة السابقة القبيلة وأمنهم
وأهم بالحسان العناق مروأان" مقلد "أبن كبيرهم خلفا بل ألفان وأخيلهم ألف عشر
فضلهم. يدرك الحقيقة في أحد وأل قبلهم ممن بالشجاعة أشبه

شكبان" "بأبي المعروأفا الشأن عظيم سإيدهم وأالغلب القدرة اكلب" ذوأوأ "آل وأمنهم
على أحد وأقف وأل بعدهم وأمن قبلهم من فاقوا وأقد آلفا عشرة وأسإقمانه ألفان خيله

ًا الناس أسإمح عليه الفخر وأالموقف إليه، المشار وأكبيرهم مجدهم حقيقة نفس
ًا وأأكثرهم السيف. غرار من أقطع وأعزمه للضيف، وأأكرمهم أنس

"ألغوية" المنسوب وأكبيرهم القوابض وأالبيض السلهب الجرد وأاهب" ذوأوأ "بنو وأمنهم
أعداءهم أرهبوا مقاتل، آلفا ثلثة وأفوارسإهم راحل ألف عشروأن راجليهم إليه الثناء

ّوا المال وأوأصلوا الرجال فسادوأا انذاهم وأبذلوا ًا فضلهم وأبذلوا المتفرق بين وأألف مغرب
َا النفوس كرام وأهؤلء الركبان بمجدهم شكبان" الشاهد "أبن طائفة وأمنهم وأمشرق

الضال وأيقتدي جارهم وأيحمون المنازل، وأيرفعون النازل يكرمون الرؤوأس تقال
الرهب وأمنهم: "الفزع" ذوأوأ خلف بل ألفان وأخيلهم ألف عشروأن سإقمانهم بنارهم

المعروأفا كبيرهم أشكال بل آلفا خمسة وأسإقمانهم خيال ألف خليهم لضدادهم
مشيرة، الرجال لفضها التي العشيرة وأهذه وأالعلن، السر في "شعلن" المحمود

"قحطان" وأالعاصم، وأمنهم وأالبحر البر أخبار على وأمطلعون الشكر، بطلب مولعون
هاجر. فبنو وأالقادر،
وأالمذكوروأن خيال آلفا وأسإبعة سإقماني ألف ثلثون الجميع "القادر" حشر كبيرهم

وأأخبارهم يسعدهم، عنهم البخل ل سإنة، عددهم النازل وأإكرام مشهوروأن، العهد بوفاء
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"المحلف" المعروأفون وأمنهم القليل هذا على منها فاكتفينا التفصيل، على بلغتنا ما
وأالعظم، وأالرئاسإة وأالكرم "الصعيلي" ذوأ،البشاشة كبيرهم وأالصلف بالشجاعة
أحد في اتفقت ما خصال فيهم وأهم خلفا بل ألف فرسإانه آلفا خمسة سإقمانيه

وأهو زادهم بأخشن يأتوه أن يكرمونه ما أعظم ما ضيف طرقهم أنهم فمنها مثلهم
ًا يجعلونه وألكن بالذرة المعروأفا عندهم، وأاللبان وأالحنطة، وأاللجم كالمدارات، اخباز

مقامة. تقوم ما
عنان الذين القاهرة، وأالدوألة، الباهرة الصولة ذوأ بالعهد مهدي" الموفون "آل وأمنهم
معاديهم. على به وأالمصّرفوها بأيدهم الحرب

وأألف سإقمانيه آلفا خمسة وأالعون بالكرم "عون" الموصوفا المعروأفا كبيرهم 
الضرغام، من أقدم مشكورين أفعالهم جميع على المذكورين وأهؤلء فرسإانه، بالعدد
بالسيف، للضرب القدام أوأ الضيف إكرام سإوى أفخرهم وأل الضمام، من وأأكرم
ًا بذلك وأكفى رصفهم. وأدانيت وأصفهم، عنيت وأقد الخرى، وأمن الدار هذه من فخر

بعسير المسماة القبيلة هذه أعماله الدارين في وأخيب أماله، الله المؤلف: أنجز قال
يلون الذين نقطة" وأهم "بأبي المعروأفا بظل طوائف فمنهم كثيرة أسإماء نتعرفا

يكون أن مسمار" وأقليل أبو "حمود الشريف السيد بظل وأالخروأن البحر سإواحل
نقطة، أبو المسمون، وأهم بيده، وأالعلياء له، الفخر يزعم وأاحد كل لن الصلح بينهم
لبي وأالقدرة الغلب وأتبين صار ما وأالعداوأة الشحناء من بينهم صار فلما مسمار، وأأبو

الوهابي، لطاعة مال وأحربه منازلته وأأتعبه حربه عن بالعجز نقطة أبو وأأيقن مسمار
نقطة" بعساكره أبو الوهاب "عبد فقصد وأكتائبه أوأامره إليه أنفذ وأحتى به، وأاسإتعان

ًا مسمار أبي بلد إلى وأخيوله إليه توجهه مسمار أبي بلغ فلما وأفوله، عدده على غازي
أبو وأعساكر مسمار أبو فالتقى عليه قادما عزائمه عن وأشمر هممه النيران أضرم
وأعساكره هو وأنزل مسمار أبو له فكمى منه الخير بقرب وأاحدهم يعلم وألم نقطة،

عن وأكشف قوته، وأأعد تأهب قد وأهو معه يمر نقطة أبو إن له تحقق موضع في
السإد نهضة مسمار أبو نهض يسير، وأعسكره منه قرب قد نقطة أبو فإذا عساكره

له أقرب مسمار أبو وأخيول إل ير فلم النزوأل نقطة أبو أمكن مما نقطة، أبي من بغرة
ًا وأضربه ففرقهم نقطة أبي جمع إلى مسمار أبو فتبادر الوريد، حبل من رأسإه في سإيف
ًا، فخر طاشة خلف من فتفرقت رمحه، بعالية وأأخذه رأسإه وأحز عليه فنزل صريع

عسكر وأأما وأسإقامني، خيل بين ألف وأثلثون خمسة عددهم وأهم نقطة أبو عساكر
ًا آلفا. وأسإأبين فعشرة مسمار أبو الشريف العظم، الشريف هذا أخلق من شيئ
جد الزاخرة. وأإن بحوره من وأالخوض تحص أل الفضيلة مناقبه وألكن القدم وأالهمام
مكارم نفسه وأالزم منها فصّر أقرانه سإائر على الحرب أزمة ملك تستقص ل الخائض
القلوب ملك وأقرب العلى، ميادين من وأأبعد وأغربة حيثة شرق وأكلفها الخلق

المقاصد من تروأم بما ففازت إحسانه، بذل على راحته وأجبل فأشرقت، بإحسانه،
عجزت فيمن أقول وأما الفجر، بغرائد أزرى نطق أوأ البحر أخجل جاد أن وأترقت
عادة، أحسن على بأوأامره وأجرت السعود خدمته وأمن مراده، عكس عن أضداده
محامد من فأوأضحوا برسإائلها، العثمانية الدوألة وأشرفت برسإائلها الدنيا عليه وأأقبلت

الخزر ل وألو مجانس كرمه لجواهر جوهر كل فيه بأسإجاعهم وأأفصحوا وأارس كان ما
التي الزهراء وأالفريدة الغراء الرسإالة أثبت وأالمللة الضجار عن وأالترقي الطالة من
بهمول وأالهازي لفضها خالب مثل السإماع قرع وأل وأالقرائح البداية بمثلها سإمحت ما

ًا وأكفاه الروأائح ًا فخر ًا وأجاه ًا وأإكرام ًا وأتعزيز ًا. وأتوقير وأاحترام
رافع الدنيا دار رئيس وأحواشيها، منها الصدد وأالموشح وأمنشئها، الرسإالة رب أن
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الواقف. كسرى فما بقيصر الهازئ النبياء، مسالك سإالك العليا الذروأة إلى السإلم
وأالمغارب المشارق أعيان شخصت من حسرى غايته، دوأن لغاياتهم نصر وأبنوخذ وأتبع

سإواه فما العادل صائرة إليه مقاليدها أن بحركاتها، الدوأائر الفلك وأرمشنت لوأامره،
مقام بعلمهم زمانه أهل علماء يقوم وأل حلمه، الواصفين من ناوأاه لمن وأالخاذل

السلطان أبن خان "محمد السلطان الفخم وأالخاقان العظم السلطان وأهو إل علمه،
العيون. تزاحم عله مراقي خان" دامت الحميد عبد
ًا طلب ما حكمه لنوافذ موافقة القدار زالت وأل ًا عاشق ًا إليه فبعثها معتوق شريف

ً وأكفاه السعادة، أصل الحائرة أناملها التي كفه مواهب له وأأجزل للسيادة، وأإجلل
ًا ًا منها وأقته أهل يدرك لم التي الفضائل بهذه فخر طائلً. وأل مضير
الدهر وأقام أصلهم من أسإمهم أتفق الذي المشهورة السامية المذكورة القبائل وأمن

ًا وأفي معقولة "بالعجمان" أخبارهم المسمون وأهم بفضلهم غرقه ديباجة مؤرخ
ًا يزن يذ بن سإيف العظم الملك إن وأذلك منقولة، القراطيس أزمة مقاليد مالك

اليمن.
السالكين الطباع كرم على وأالمجبولون وأالقراع الكفاحا مروأاع" ذوأ "بنو وأمنهم

أدركوا حتى اليمانيات سإادوأا فراقد أقمارهم نحو ضدهم وأالتاركين الماجد مسالك
ألفان. وأسإقمانهم مائتان خيلهم ثقيل، نزالهم أن إل قليل ذلك مع وأعددهم المينات

حزم أوألوا وأكلهم وأالحاوأية، للفضل "معاوأية" المالكة المعروأفون وأمنهم
خيلهم وأأما أرجلوا، إذا آلفا ثلثة عددهم وأالتوفير وأالكرم للحلم وأمعادن وأتدبير

أرتلوا. إذا فخمسمائة
القرم" ذوأوأ "أبو آل وأمنهم حاتم من المطالب في وأأنجح حاتم من أسإمح وأهؤلء

أمنا ضيفهم ذراهم في لكرم وأالحزم الهيجاء في وأالتصميم وأالحزم الشهامة
عشر خمسة وأخيلهم آلفا سإتة سإقمانهم عدد حيفهم، من بعراهم، المستمسك

أضعافا. ذلك وأمن وأمائة،
الحائر بهم المهتدى الفاخرة وأالمحامد الزاهرة، الهبات "ناصره" ذوأوأ المسمون وأمنهم

ًا السامون الجائر، عنهم وأالمزوأر ًا، مجد السيوفا، حداد وأآخرة، دنيا وأالسابقون وأفخر
وأثلثون، ثلثمائة وأخيلهم ألفان سإقمانهم السماحا آل النوفا، شمام الرماحا، طول

الوأليات أكف تحملها الردينية وأرماحهم الغالية وأسإيوفهم الصائبة، البنادق وأأسإلحتهم
وأالدينة.

ينبوا وأل سإهامهم تطيش ل وأالسدد الصلت وأالمدد العدد أسإد" ذوأوأ "بنو وأمنهم
المقاصد، في تحظى ل وأرماتهم المقاصد متصلة هباتهم أحلمهم، تجهل وأل حسامهم

ثلثة سإقمانهم عدد وأعى، فيمن المكرمات أخبار يفون دعى، أن المنون داعي يلبون
يزيدوأن. أوأ خمسمائة وأفرسإانهم وأخمسمائة آلفا

من وأالحائزوأن المعروأفا أزمة المالكون وأالترحاب النجاد ذئاب" ذوأوأ "بنو وأمنهم
وأل القدحا مصلودة ل وأزنادهم محمودة بلدهم الوصوفا، أبهى الواصفين السنن
في وأأنجدوأا بهممهم، وأأقدموا البنادق، وأأوأجدوأا الخيل، عدموا مخمودة، نيرانهم

مفقود، طريحهم متممة، ألف وأخيلهم مصتمة آلفا خمسة سإقمانهم المضايق،
أرضه. الحروأب في قتيلهم يفارق وأل بعضه على ضدهم يؤلي ل مولود، وأشريدهم

النزال، كريهو النوال غديقو الفعال حميدوأ وأالشرفا، العز "الشرفا" ذوأوأ وأمنهم
محصنات خضرات خراعب وأنساؤهم، القهوة، منبع وأهي الشهوة بكل حفت بلدهم

تقول همم، في وألكنهم حرم في جارهم وأثيق، وأعهدهم رقيق هواؤهم مؤمنات
نعم. أوأائلهم المكرمات من أمرهم فاق فضائلهم، عن أعداؤهم
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عشروأن سإقمانهم عدد وأالموفون، لعهدهم وأالحافظون "الدوأاسإر" المعروأفون وأمنهم
ينيف. وأل مائتان خيولهم إن إل ألف

ًا عددهم وأالرتمام بأعدائهم بالظفر الظفر "برهام" ذوأوأ وأمنهم آلفا عشرة سإقمان
وأالمؤلف البصيرة وأمنور السيرة محمود النصافا ربيع" ذوأ بن "سإلطان أميرهم وأاسإم
العشيرة. بين السديد برأيه

خمسة سإقمانهم للبلد وأحماة الجسد عين هم الذين الشداد شداد" الغلظا "بنو وأمنهم
"البندقاني". كبيرهم آلفا

سإقمانهم الذنب بغفران وأالمعروأفون بالجنب، الصاحب جنب" حماة "بنو وأمنهم
خلفا. بل خمسمائة وأخيلهم آلفا عشرة
آلفا أربعة سإقمانهم وأالمخادعة الحروأب في المكر "بوداعة" ذوأوأ المعروأفون وأمنهم

ثلثمائة. نعم. وأخيلهم
عن وأأوأضح حيثم، عن أبين وأهؤلء وأفيضة بالبحر قريظة" الهازئون "بنو وأمنهم

بأوأليهم، أوأاخرهم وأإلحاق فضائلهم، حصر يعبني وأقد علماتهم وأارتفاع كماتهم،
صعاند. فارس خمسمائة وأخيلهم مجالد، آلفا سإتة سإقمانهم

ألفان، وأخيلهم ألف عشر خمسة نقادان" سإقمانهم "أبن مرة" كبيرهم "آل وأمنهم
الله رسإول لسان على الحميد القرآن شأنهم في نطق سإبأ" الذين "أهل وأمنهم

المجيد.
يمين عن جنتان أية مسكنهم لسباقي كان أسإماؤه: "لقد وأتقدسإت ثناؤه جل الله قال

وأل سإقماني ألف أربعون وأهم أميرها وأل القبيلة أسإم أعرفا لم لكن وأشمال" الية
التي المرأة "بلقيس" وأهي بقية من "الهدهد" وأهؤلء أسإمه كبيرهم بالخيول يعتنون

أفضل محمد وأعلى عليه داوأد بن سإليمان مع وأأسإلمت العزيز القرآن شأنها في نطق
وأالتكريم. وأالسلم الصلة
ألف ثلثون " عددهم ملفعي الحميد" بن "عبد وأالمكل" شيخهم "الشحر أهل وأمنهم

وأالضرب الكفاحا على وأالصبر للحرب الوقوفا من أقرانهم أعظم وأهؤلء سإقماني
السيف. غرار الوغى في وأيورد الضيف يكرم من أكرم وأهم

ًا:  ثاني
الحجاز قبائل ذكر في

الممالك دوأاوأين في وأالثابت قسمها، الوافر أسإمها السامي القبيلة فمنهم
وأالقراع وأالنزوأل وأالنزاع وأالجدال وأالخداع المكر "بجهينه" ذوأ المعروأفون رسإمها
إذا الريح من وأأكرم سإادوأا أن الخلئق، شر الخطوب وأزمات الحروأب كماة هم الذين
ًا، عددهم الحاج. وأأما لختلسإهم سإيما ل العجاج، في الذئب من وأالطف جادوأا، عساكر

للحماية. أعدوأها قد فخمسمائة خليلهم أعدوأها أما قاصروأ، بلى آلفا فعشرة
الكوج هؤلء في القول وأالشيبة، وأالكوج وأالصيبة، الترس ذوأ عتيبة وأمنهم

هم إذ الظلم عن الصبح يفرق وأأعرفا السهام من أمرق أنهم للهواء لمتبعين
سإقمانهم عدد وأأما وأالويل، بالحرب يدعو نزيلهم، وأتاركين الليل سإهر على مجبولون
العفيف، العرض "ثقيف" ذوأ وأمنهم أردافا تحمل وأقد فألف، خيلهم وأأما آلفا، فعشرة

أخباره يوسإف" الذي بن "الحجاج قوم بقايا وأهؤلء مخيف الهيجاء في فارسإهم إن إل
أهل أشد وأهم فارس وأثمانمائة آلفا ثلثة عددهم مسطوره، وأحكاياته مشهورة

في السهام مسقوع على الملحم في وأأصبرهم السإتسلم عن امتناع الحجاز
النازل. وأإكرامهم الجسام

وأحزم وأتدبير رأي "غالية" ذات أسإمها امرأة عليهم الحاكمة "البقوم" وألكن وأمنهم
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"تربة". المسماة القلعة في المذكورة المرأة وأهذه الرجال، أشد يدركها لم وأشجاعة
إليها توجه وألما المشرفة مكة وأمن الطائف من تأتيها أرزاقها وأاسإعة، فبلد بلدها وأأما

أمره، تحت وأالدخول له الطاعة أبث باشا، علي محمد السديد لسعيد المنصور الملك
وأأنه وأعزمه، بهمته وأتعرفه الوزير مصادمة على وأتستعينه تستنجد الوهابي إلى فبعثت

عسكره، بحث وأأمره ألف أربعين "فيصل" في أخوه إليها الوهابي فبعث منازلها، بد ل
أتم في هي فإذا بعدده، "فيصل" إليها قدم فلما ذكرهم الماضي الجنوب أهل من

وأقرب مقاتل بألف قادم الوزير فإذا أيام ثلثة بها وأمكث "فيصل" البلد وأدخل التأهب
قبل عليه نقدم هل مالنا وأتدبير أمرنا من تروأن "فيصل" ما فقال بعض من بعضهم
رؤسإاء له فقالوا وأالخنادق، لمتارس له وأنعمل هو يقدم حتى نصبر أم علينا؟ قدوأمه

ًا مكثت فلو كسنته وأيومه طويل نفسه الوزير هذا قومه: إن وأحوله إل نشعر لم أسإبوع
رأيهم. فأسإتحسن ألف أربعين في عسكرك مثل

تتجاوأل. بينهم وأالخيل البندق رمية عند صار حتى الوزير فزحم
أن عسرة رؤسإاء عليه فأشاروأا أضرت حتى قرب عن عليه أطوابه الوزير فأركب
فأسإتحسن الطواب، مضرة وأتستكفي منه أنزل أي العالي الموضع هذا من ترحل
اصحوا بنزوألها العسكر بصر فلما خيامه، فانزلوا خدامه، فأمر الضروأرة، عن رأيهم
عسكر وأأما خالطوا حتى وأطمع بعزم أنهزم. أقبلوا وأهابي وأقالوا كبرى، صيحة

ضرب فكل "فيصل" قتل أيقنوا العسكر وأغارة لخيام، لنزوأل نظروأا لما الوهابي
ًا تربة إلى فتوجه قليل عدد إل المذكور عسكره من يبق وألم عسكره، من وأاجهة قاصد

ترميه وأأخذت دوأنه، البواب أغلقت عليها الروأم وأنصرة بذلة علمت فلما المرأة،
ًا. وأأما أخوه إلى ففر وأالطواب، بالبنادق إنها فقيل عنها القوال فاختلفت هي منهزم

ًا أخذت ًا مواثيق من الحرب آلة من تملك وأما وأملكها نفسها على الوزير من وأعهود
وأبقيت. ذلك على أعطاها وأأنه وأأسإلحة وأركاب خيل

بلد إلى وأتوجهت ماعز أخذت بالقهر "فيصل" وأأيقنت أنهزم لما إنها الخر وأالقول
وأديارها أرضها الوزير وأملك إليه، توجهت إنها "الدرعية" وأالصح المساة الوهابي
أعلم. وأالله أحد منهم يتبعها وألم ألف عشر فسبعة عساكرها عدد وأأما وأأموالها

ًا منهم يتمكن وألم الجبال رؤوأس مساكنهم وأالويل المخارق "هذيل" ذوأوأ وأمنهم أحاد
الحجاز أهل وأبين بينهم فيما الحروأب وأمدامنتهم بالرمي أصالتهم وأشدة لحذرهم

وألم سإقماني آلفا فثمانية عددهم وأأما وأالبغي، المؤاخذ عن عشيرتهم تصطلح وأقلما
خيل. لهم يكن

من أربع إلى يفترقون وأهم الحرب في وأالكماة وأالضرب الطعن "حرب" ذوأوأ وأمنهم
"الفرق" علي" وأالخرى "ببني تعرفا الوألى فالفرقة بالخرى، تهزأ فرقة كل

آلفا وأعشرة مقاتل ألف أربعون عسكرهم الذائبة" جملة "المضائين" "وأ وأالخرى
وأخيبر خيبرز إلى الصلة أفضل سإاكينها على المشرفة المدينة في سإاكنين وأهم خيال
أيام. ثلثة

مخزوأم" ذوأ "بنو لهم. وأمنهم خيل وأل آلفا أربعة سإلول" سإقمانهم "بنو وأمنهم
إذا الفحام من أنوى أنهم فيهم القول وأالملزوأم، المكرمات وأاللزم وأالعزوأم الفضائل

الحرب لبناء وأأظرفا وأالمكر الحيل بمدارج وأأعلم شادوأا، إذا للعلياء بناء وأأرفع جاءوأا
وأالكر. العز في
"حاشد وأمنهم خمسمائة وأخيلهم فألف فرسإانهم وأأما آلفا، عشرة سإقمانهم عدد

وأإكرام النفس وأعزة المعروأفا البذل أهل وأهم فرقتان، تنقسم وأاحدة وأبكيل" طائفة
خيال. وأألف سإقماني آلفا فثمانمائة عددهم وأأما وأإقدام شجاعة وأذوأ النزيل
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ًا مصر عزيز مسكه " الذي المضايفي عثمان "عدوأان" كبيرهم وأمنهم مضى وأقد أسإير
خيال. آلفا وأثمانية سإقماني ألف وأعشروأن خمس ذكره،

أشجار ذات وأهي يوم المشرفة مكة عن "بالطائف" تبعد المسماة وأبلده
غيرها. في ُتدرك ل وأرفاهتها وأأنهار
شامخ وأمجد باذخ كرم ذوأوأ وأهم خيال وأخمسمائة سإقماني آلفا بيد" ثلثة "وأ وأمنهم

بلدهم. وأمنهم وأانقطاع عددهم قلة على هذا موصوفة وأجزالة معروأفة وأشجاعة
وأالحماة الوغى في المساعير مفترك تحين ل إذ وأالطاعنون معترك بك النازلون
يمنع، ل نوالهم الضيوفا من الطارقين وأالمكرمون وأاللوفا المئات الواهبون للسيف

فارس ثمانمائة وأفرسإانا آلفا عشرة سإقمانا عددهم ، تتبع ل الجود في وأمغالهم
ضغضغان.

أحد يقف وألم جد بعد حد عن المجد وأرثوا وأالعزائم الطبائع سإالم" الكرام "بنو وأمنهم
راحا، بطون العالمين أندى وأهم بالسماحا معرفون جد وأل الهزل في فضائلهم على

الكفاحا. ينتظروأن فارس خمسمائة وأفرسإانهم السلحا سإاكي آلفا ثمانية سإقمانهم
إذا هم وأإنما ركاب وأل خل أهل وألهم تسعة اللفا من "نسعة" عددهم بنو وأمنهم
الكرب وأأنزل الحرب، في أصبر المذكورين وأهؤلء السحاب، مر من أسإرع أرجلوا

قرب. عن المكرمات بينهم وأالمعاطاة
آلفا خمسة عددهم الوعد في وأالصدق بالعهد الوفاء ذوأوأ "سإعد"، بنو وأمنهم

سإقماني.
ًا الناس أطول الكربات عن التفريج ذوأ الشرارات وأمنهم ًا وأأكرمهم باع وأأرفاهم طباع
ًا ًا وأأنجزهم عهود ًا وأأرفعهم وأعود ًا، وأأوأراهم عماد وأشادوأا باليمانيات، سإادوأا، زناد
وأعين أقرانهم، خير أوألئك المقارع، وأاحتمال المكارم على وأطبعوا المكرمات، بيوت

في يصادفها لم فارس وأألف المراجل تغلى كلهم راجل ألف عشروأن عددهم زمانهم
فارس. عظيم الحقيقة
أدركوا يزيدوأن، أوأ ألف عشروأن جميعهم متشبهتان "سإليم" وأ"يافع" قبيلتان وأمنهم

أوأ فارس مائة سإوى فرسإان عدد لهم، وأقفت وأل يريدوأن كما الحمد غاية بفعالهم
مشكورين. فعالهم جميع في المذكورين هؤلء وألكن مائتان،
سإقمانا عددهم العين، من الناظر مقام الحجاز في "الرميثون" القائمون وأمنهم

وأضعف. مائة سإوى فرسإانا عدد لهم سإمعت وأل ألف عشروأن
وأالوفاء المفرط وأالذكاء الجلي وأالفخر العلي الذكر "بلى" ذوأوأ المعروأفون وأمنهم

هم الذي الخفي وأالمكر الوفي وأالعهد وأالمحالة وأالطعن للمحامد وأالميل المقسط
بهم يهتدي أحلمهم قاصر، وأشرهم ظاهر خيرهم للبلد، وأالحماة الجسد سإاعد

بطل. آلفا سإبعة وأفرسإانهم مطل ألف ثلثون سإقمانهم عدد بهم يقتدي وأنيرانهم
إذا الجائدوأن وأالناشيد السإجاع أقفالهم بتوضيح قامت "رشيد" الذين ذوأوأ وأمنهم
في وأأحيوا عمادها شادوأا منصدم، أهلها يجد لم إذا الحرب وأالصادمون عدهم الجود
مطافا. الخيل من لهم أظن وأل آلفا عشرة سإقمانهم عدد جمادها، الشهباء الَسنة
موجودة وأهباتهم موقودة نيرانهم الجود، على أقلمهم مسعود" المطبوعة "بنو وأمنهم

ًا وأملكوا تسلك لم مسالك سإلكوا محمودة، وأصفاتهم على وأأجمعوا تملك لم ممالك
ًا وأكثروأا الوعود وأأنجزوأا بالعهود وأأوأفوا الطباع كرم على وأجلبوا الجتماع وأاتصلوا عدد

ًا، ًا السقمان عددهم أما مدد مكررة. آلفا فثلثة الفرسإان وأأما مفشرة، آلف
خيبر سإاكنين وأهم آلفا ثلثة سإقمانهم عدد عنزة إلى سإليمان" ينتسبون "وألد وأمنهم
ممزق. كل فمزقوا عنها وأنفاهم السإلم شملهم شتت حتى اليهود مساكن قبل هذه،
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من وأالفقراء خيال وأسإبعمائة آلفا أربعة "الشملن" الجميع "اليدا" وأمنهم وأمنهم
وأهي نخيل وأأشجاره سإائحة عيون ذات وأاديين وأخيبر خيبر سإكان هؤلء كل عنزة

الهوى. وأخبث وأالوأهام بالوأجاع تعرفا موضوع
 الثالث الفصل

نجد ذكر في
وأهي سإتة إلى تتفرق فأقسام مدائنها وأأما للمجد، وأنصف شهر نجد طول

قسمان: ينقسم فالجنوب وأالجنوب، وأسإدير شمر وأجبل وأالوشم وأالقصيم العارض
ً الجميع وأسإنذكر الدوأاسإر وأوأادي الخرج ً ل مفصل أهم فالدرعية العارض أما مجمل
وأحريمل". وأالعينية وأمنفوحة الرياض، "وأ الطلق، على العرب ملك مدينة وأهي مدنه
تميم بنو حوطه وأمنهن معتمدة قرى جملة وأله وأالعتبار السإم عليها التي المدن هذه

"شقراء" الوشم وأأما لهما، يقال مدينتين الدوأاسإر، وأوأادي وأاليمامة وأالدكم وأالحريق
وأجلجل وأالمجمعة فخرمة سإدير وأأما وأالقصب، وأخرما وأثرمدا وأثادق وأوأشيعر

وأعشيرة. وأالداخلة وأالقاط وأالزلفي وأالحصون وأالعودة وأالروأضة
جملة وأله وأالعيون وأالمذنب وأالتنوما وأالخبرا وأبريدة وأعنيزة فالرس القصيم وأأما 

مدن. وأأما أتباع وأله وأموفق وأقفار حائل مدائن، فثلث شمر جبل متصلة. وأأما قرى
المدائن هذه لها، وأسإكاكا" وأأتباع "دوأمة وأهما نخيل ذات فمدينتين عمر آل جوفا

من بعضهم يكون ما أقرب المذكورة هذه وأكل نجد أسإم عليه يحتوي مما المعروأفة
وأالجتهاد وأالذكاء البديهة، وأصفاء البدان وأصحة وأالتربة وأالماء الهواء في بعض

على الدال وأمن شرائعهم عن وأخالفهم ناؤهم من وأمخالفة أديانهم في وأالتعصب
كان سإواء كافر فهو عصاه وأمن مسلم فهو ملكهم أطاع من أن دينهم في اجتهادهم

كان. من كائنا أخوه أوأ أمه أوأ أبوه
ًا يحكيها لم التي النخيل أشجار فأوأجدها وأأشجارها المدائن وأأما ًا أوأ مشرق وألما مغرب

طاعته. وأأنكروأا أمره خالفوا العزيز قدمها
الرأس من قطع فالذي دوأنها، الصبر يطيقون ل أنهم لعلمه النخيل بقطع عساكره أمر

عسكره من يبقى لم حتى طوب أبو ريالين الواحدة النخلة وأعلى نخلة ألف خمسون
بعض المؤلف: حدثني التعب. قال وأقلة الطمع لزيادة النخيل قطع في يجهد لم من

ذلك وأسإبب نخلت الثمان الواحدة الساعة في يقطع الرجل إن وأقائعهم، الحاضرين
عليه فيتكئ شبرا جذعها في فيدخل به يطفها الحديد من بالت لها متأهبون أنهم

ً النسيم حركها فإذا منها، وأيأخذه عليها به وأيستدير بصدره نزلت. قليل
وأغيرها الفواكه وأأشجار نخلة ألف ثمانين جملة منها قطع وأالدرعية منها قطع وأعنيزة

ًا خير وأالله وأالبنيان، النعم من وأجهها على موجود هو ما كل من أرحم وأهو حافظ
الراحمين.

الله. شاء إن نجد عربان وأسإنذكر
 الرابع الفصل

نجد قبائل في
قب على وأمحافظات وأاعتداد سإواد ذات مشهورة قبيلة "الدوأاسإر" وأهم منهم

ألف وأخيلهم سإقماني آلفا ثمانية سإقمانهم عدد متكاثر وأأقدام وأافر كرم ذوأوأ الجياد،
الكرم طريق السالكين المجدين وأالكرام "السهول" النجبين وأمنهم وأخمسمائة،
سإقمانهم المكرمات، وأالمالكين الفلت الساكنين العدم، بعد الحسان وأالموجودين

خيال. وأثمانمائة آلفا ثلثة
الله "رض الحسين سإيدنا ذرية من مشهوروأن حسين" وأهم "بنو المعروأفون وأمنهم
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ًا الناس أكرم عنه" وأهؤلء ًا وأأوأسإعهم أخلق أبية نفوسإهم الطلق على وأأطيبهم أرزاق
يرجى ل طريحهم للخطب وأمنازلة للكرب وأتفريج وأضرب طعن ذوأوأ حاتمية وأهباتهم

آلفا ثلثة الساروأن. سإقمانهم وأيحمدهم الجاروأن، لهم يجري ينجى، ل وأجريحهم
محامي. سإبعمائة وأفوارسإهم رامي
وأالكرم الحلم شعارهم وأخير مجد وأذات وأفر كر ذات قبيلة "زعب" بالتخفيف وأمنهم

ألف سإقمانهم عدد أندادهم لهم وأيشهد أعداؤهم لهم يقر علم على نار مثل وأفخرهم
خلف. بل خمسمائة وأخيلهم
يهدي وألزم المكرمات وأطلب وأحزم أعزم لو أوأ بالحجاز، مذكورين "عتيبة" غير وأمنهم

عددهم، سإقماني ألفان النضال يوم منهم بل بهم وأيستعان الدال وأيحمدهم الضال بهم
مودهم. فارس وأثمانمائة

وأروأيت أخبارها طافت وأطائفة الحجاز سإاكني من المذكورين "سإبيع" ضد وأمنهم
وأيحذرهم الطارق يحمدهم وأالمجد بالهزل، وأأدركته المجد، مقاليد ملكت آثارها،

أوألئك سإاروأه حتى القوي على الضعيف وأأنصفوا وأشاروأه، الفضل منار أعلوا السارق،
وأفرسإانهم سإقماني وأخمسمائة ألفان سإقمانهم سإديدة، وأآراؤهم حميدة، أخلقهم
معوان. فارس ثمانمائة

ًا، المذكورين كثير" غير "آل وأمنهم فضلهم، إدراك في قبلهم من أشبهوا لقد آنف
إذا وأيغفروأن غضبوا إذا يحملون المعالي أنفسهم أنزلوا حتى بالعوالي ضدهم وأسإادوأا
ًا عددهم وأأما عتبوا، ًا آلفا فثلثة سإقمان أعلم. سإبحانه وأالله الفرسإان عدد وأألف إنسان
لزفرات المانع وأاللقاء الجم وأالكرم العقول بوفار مشهودة "الفضول" قبيلة وأمنهم

نعم. ضغضان، فارس سإبعمائة خيلهم آلفا ثلثة سإقمانهم عدد اليم
تفاصيلهم، عن القلم وأالعاجزة نزيلهم الحامون، وأالخير الفضل "مطير" ذوأوأ وأمنهم

أسإود بالرايات، وأاللحق الغابات في وأالسبق وأالحلول وأالشد وأالنزوأل الطعن ذوأوأ
المدرك. وأوأفود المعترك،

ًا عددهم ًا آلفا سإبعة سإقمان خلفا. بل ألفان وأفرسإان
أكفهم الجاري وأقدوأة الساري عمدة أنهم فيهم "الدهامشة" القول المعروأفون وأمنهم
وأهباتهم سإليمة، طباعهم المنسدم، وأغيوث المزدحم ليوث حسام أحدهم وأعزة غمام

طامية. وأبحارهم سإامية، وأمفاخرهم قديمة،
عدد سإقمانهم أربعة آلفا وأألف فارس، هم ينتهون إلى غزة كرام المتارس،
وأمنهم "الظفير" المشهوروأن وأالكماة المذكوروأن ذوأوأ التقلب كتقلب الفلك وأالتنقل

من ملك إلى ملك يحمون نزيلهم، وأيضفون جميلهم حمدهم سإائر وأفخرهم شاهر،
وأفضائلهم ل تحص، وأمحامدهم ل تستقص، عدد سإقمانهم سإبعة آلفا وأفرسإانهم
ألفان بل أضعافا وأمنهم "عدوأان" غير السابق ذكرهم، القول فيهم أنهم جوهرة

البادية، وأالطريقة الهادية ذوأوأ القدام على المحن وأبذل الجود وأالمنن وأالزناد
الوارية، وأالكتائب السارية أفضل أقرانهم بكسب الثناء.

وأارفع من سإتار المكرمات بالبناء، سإقامنهم الفارامي، وأفرسإانهم خمسمائة سإامي.
وأمنهم "الصقور" التاركي مساميهم محفور، أزكى القبائل أقوالً، وأأصدقهم فعالً،

ًا وأأعدهم للمراصد. وأأشدهم سإاعد
سإقمانهم ألف وأخمسمائة سإقماني وأخمسمائة فارس عشيروأاني وأمنهم "عبده" غير

الماضي ذكرهم،أقول فيهم كما قيل من قبلي: 
بالـرايحة الغادية وأبالبارحة الليلة شبه ما
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ًا عددهم وأأما "بزوأبع" المعروأفون وأفهم فارس، وأألف آلفا فثلثة سإقمان
يدرك لم أحلم وأالفروأع، الصول كرام مستحسنة وأطباعهم حسنة أخلقهم وأهؤلء
خيال. وأألف آلفا خمسة سإقمانهم عدد القول في شأؤهم
الذكي، الدقيق الفهم ذوأوأ الندى وأالواجدوأن العدى، الطاعنون "السإلم" وأهم وأمنهم
أضدادهم. لهم يقدر الزاكي، المنيع وأالحلم

 الخامس الفصل
وأسإواحلها عمان ذكر في
بالرمال براريها وأتعرفا المشهور قطر إلى السواحل من فهي عمان أما

قبضة ففي شرقيها فإما منها، مشئ على الرمل تغلب وأربما اليانعة بالشجار وأمدائها
الممالك، هذه على وأنشر سإعيد، السديد أبنه الماضي. وأبقي سإلطان السعيد المام
ًا وأالجهاد وأالمان بالعدل ظله وأارفا ًا، بر وأمحامد السير وأحسن الطباع وأكرم وأبحر

هذا قطر إلى الباطنة أحد من وأأما الممالك، تدبير في أبيه نظام من يفتد وألم الخلق
وأبركة وأسإور وأرسإتاق فالمسقط عمان تخت وأأما المشهورين، القواسإم بيد متعلق
فمنهم:- بنو عمان بوادي فأما المذكور السيد بقبضة هذا تحص، ل متعددة أتباع وألهم

العمانيات ركب شعارهم وأهؤلء وأحمية طعن ذات قوية قبيلة للقواسإم "أياس" تبع
إل يعرقون وأل الخيل ركب يستعملوا وألم بالردينيات وأالطعن باليمانيات وأالضرب
من المهمات في أمعن راكب، آلفا خمسة سإقمانهم وأعدد الليل في حربهم مفاجآت

قوة ذوأوأ وأالحبب، وأالسير وأاليلب الطعن "كثب" ذوأوأ وأمنهم:- بنو القواضب حدوأد
العمانيات سإوى الجياد راكب يعرفوا وألم راسإخة، وأمحامد شامخة، وأعلمات باذخة
سإوى الرمي وأل لها يعرفوا لم وأالبنادق آلفا، خمسة سإقمانا الجياد. وأعددهم النائبة

وأالرمح. السيف
وأما بالحسام، وأالضرب بالرمح وأالطعن وأالقدام الشيمة ذوأوأ "الماصير" الكرام وأمنهم

في وأالرمح بالسيف اسإتمساكهم وألكن وأالبنادق، الخيل بعدنا ذكرهم بالماضي أشبههم
صوادق. اللقاء في سإقماني ألفي نحو وأسإقمانهم المضائق،

انهم فيهم القول الباهر، وأالكرم السائر وأالمثل الظاهر المجد ظاهر" ذوأوأ "بنو وأمنهم
مالفحام وأأكفهم كالنعام ركابهم الجائر وأآفة الحائر، وأقدوأة الرجاء وأزمام الهيجاء ليوث
ً يركبوا وألم آلفا ثلثة عددهم وأالحرب السيف بسوى يقاتلوا وألم الركاب، سإوى خيل

وألم عددهم نذكر لم قبائل وأمنهم الحديد، قواطع من أمضى الحروأب في كلهم صنديد
عدا ما المام ابن السيد بقبضة عمان أسإم من المذكورين هؤلء وأكل بلدهم، نعرفا

الخيمة. رأس أهل القواسإم تبع فهم ياس بن
 السادس الفصل

الحساء
بغيرها، يشاهد لم وأأنهار، أشجار ذات المدائن، أعظم من وأهي عظيمة مدينة

ًا وأأنهارها قال بسواها تدرك فلما وأفواكهها وأنخيلها وأأشجارها بطنها، من تتفجر عيون
وأنسائها وأهوائها وأأشجارها وأعيونها وأصفاتها ذاتها في أحسن بها: إنها العارفين بعض

البحرين أسإمها خالد لبني بلد وأهي وأالجزر، المد ذات المشهورة البصرة من
الوأل. اسإمها على الحساء أسإم غلب الن وألكن وأالحساء،

ظهر فلما بعدهم وأملكهم الوهابي ملكهم فرق حتى فأب، أب عن سإكانها خالد وأبنو
ًا، كان كما عليهم، ردها الوهابي شمل وأفرق مصر من العزيز الوزير ملك وأقدر سإابق

َنة، أربعون لها الوهابي بفعالها. تحصى ل بلدان جملة وألها سَإ
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يشمل وأأسإمها البحر سإاحل على بندر وأهي المعروأفة، القطيف مدينة، منها
مدائن من البحر سإاحل على وأهي البصرة، بقرب الذي الكويت إلى القطيف من

للحساء. راجع وأعربان
المجد جرثومة إنهم سإائر بهم وأالمثل صائر المجد إليهم "العمائر" الذين فمنهم
ً الناس وأإكرام للقراع، وأأقدم المكرمات، مركوب الهبات في وأأيمنهم وأجد، خال
داني غير فارس وأسإبعمائة سإقماني، آلفا أربعة عددهم وأأما الطباع، في وأأكرم
وأالنجاز العهود في الوفاء ذوأوأ الموصوفون وأالكماة "الماشير" المعروأفون وأمنهم

عددهم الوافر، وأالجو الباهر وأالكرم السجال الحرب اصطلء للهوال وأالصبر للوعود،
ًا راجل ألف كماة مناضل. خمسمائة وأفرسإان

وأالشيم الذابة الحمية ذوأوأ بالنواجذ، المكارم على العاضمين "الصبح" الماجد وأفيهم
القتال على وأالداعي السؤال يجيبون وأالمجد، وأالحزم وأالنجدة العزم أوألو الشابة،
اللسان، حيين الجنان جريين حرم، أمنع في وأجيرانهم بالكرم، لهم تشهد نيرانهم

وأفرسإانا وأخمسمائة، فألف عددهم أما بهم، أعرفا وأالهيجاء بهم، ألطف المحامد
للحماية. معدوأدة ثلثمائة
الحرب، في الزاخر وأالبحر المشهور، وأالطعن الغمور، الهبات "العمور" ذوأوأ وأمنهم
عن وأأبعد جفن، إلى غير من للحبل أقرب وأالضرب، الطعن عند لهم المفاخر وأفخر
الطيبات وأيفعلون أهلها وأهم المكرمات، بهم تحمل عدن، إلى مصر من القوم

ًا عددهم، فعلها. أما لهم أنفسهم وأيحمدوأا ًا فألفان سإقمان مائتان. وأفرسإان
القليل، وأالعدد الثقيل الجمع ذوأوأ المذكور وأالفخر المعمور البيت "الجبور" ذوأوأ وأمنهم

العسر وأالمنبغي الدهر، له الضائم عمدة بهائهم، من النور المقتبس بآبائهم وأالمقتدوأن
معن فأبن متزايدة، هباتهم الليل، غشية من وأأشرفا الخيل، ركب من أظرفا باليسر،

عدد أما الخيال، بردق من اشهر وأعلماتهم النزال، يوم كالسإود وأكماتهم زائدة بن
مائتان. فرسإانهم وأأما فألفان، سإقمانهم

ذكرها الماضي القبائل هؤلء كل أعماله للدارين وأأرشد آماله الله المؤلف: أنجز قال
الملك قبضة في لغاتهم وأتشابه طبقاتهم اختلفا على فخرها الطروأس في وأالمشار

وأمسديها المواهب رب وأنفيسها وأفريدها وأرئيسها العرب سإيد القدم وأالصنديد الفخم
حيثه غرب من وأالبرهان، القاطعة وأحجة الزمان أبناء عمدة وأهاديها الكتائب وأنجم

وأالفائز أقرانه، عن السبق قصبات الحائز وأتالف بدره الدياجي في وأتلسن وأشرق،
اسإتيفاء على العاجز وأمعذرة ذنوبه، من الدهر معذرة زمانه، ملوك عن المعلى بالقدحا

النعاس، بكؤوأس عداه مستقى الباثرة، وأاليمانيات المتواثرة، الغزوأات ذوأ مطلوبه،
ًا وأأكرمهم بصيرة، وأأنورهم سإيرة الناس أحمد الروأاس رؤوأس بعله وأالمرتقى طباع
ًا العلياء إلى وأأطولهم الماجد أبن بجماله، أمامه وأتبرجت بجلله الزمان لذ من باع
وأغاشيته، الحرب في وأمضر وأمنتسببه، المجد مؤتسبي الغالبين وأالكماة النجبين
فإنه ثراه، الله السعود" بدر محمد بن العزيز عبد بن الفريد: "سإعود وأالهمام، السويد

متفاوأتون نياتهم في مختلفون أنهم إل ذلك وأجده أبيه عن وأارثها هو الممالك هذه ملك
تمديدها في عزايمه وأأقام الطريقة، هذه أسإس الذي وأهو فأوألهم، بائهم عامر في

وأكفر لمؤالفتها، الرض أهل وأدعي دنيوية، دعوى ل دينية دعوى وأجعلها الحقيقة، على
أسإر ما وأكشف الدعوى بهذه تبين الوهاب- فلما عبد بن محمد مخالفتها- هو أبدى من
وأقامت أبنه، العزيز وأبعد مده، تخته على أقام حتى سإعود بن محمد حكم النجوى، من

العزيز. عبد بن سإعود ابنه بعده ثم شاء، كما الليالي وأخدمته القيام غاية بأمره المور
من وأكفروأا وأالعلم شرائعه وأتبين السإلم، نشر بذلك فطلبهم العزيز وأعبد محمد أما
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اسإتطاعتهم. بغاية وأقاتلوه أطاعتهم، عن أبي
ل لكن وأالمغارب المشارق سإائر في موجود السإلم إن حقيقة فعنده سإعود وأأما 

التي الدعوة في فعلهم ففعل إبائه، عودة بعد إل الملك طلب في أوأامره نفوذ يمكنه
مصر، عزيز بقهر دوألتهم به ختمت الذي سإعود بن الله عبد أبنه وأبعده أسإسوها، هم

أنه وأالصح ثمانون، آخر قول سإنة. وأفي مائة عدا ما ملكهم وأجميع باشا علي محمد
وأمملكها الملوك منشييء الدوأم بالبقاء وأتفرد وأأعدم، أوأجد من فسبحان مائة،

عنيد، جبار لكل الشديد وأالخذ البارعة وأالقدرة البالغة الحكمة ذوأ وأمهلكها وأمنظرها
خلق وأأقفى، وأأغنى وأأفنى، أوأجد كم وأأرم، عاد وأمهلك للعظم وأالعفو وأالكرم، المن ذوأ

خلقه سإائر وأعلى بالدوأام، نفسه على فحتم تمنى إذا نطفة من وأالنثى الذكر الزوأجين
ربك كلمة وأتمت خلقهم وألذلك رحم، من إل مختلفين بينهم ما وأجعلهم بالفناء

وأجد إل الحمد قلله النتقام يعجزه ل وأمقتدر يضام ل وأمنيع يرام، ل عزيز من فسبحانه
السرمد. وأالبقاء

 السابع الفصل
العراق قبائل في
ً عانة إلى البصرة من العراق أما "المنتفق" المعروأفون بواديه فمن طول

"الشبيب" فمنهم متعددة قبائل هم الطلق، على الثامر "حمود الن شيخهم الذين
المشهورين الكماة العربية، وأالشيم البية النفس ذوأوأ نجدتهم المهمات في زبدتهم

هباتهم تميل، الحمد طلب إلى وأطباعهم طويل المجد في باعهم المذكورين، وأالحماة
وأيطفئون كلل، وأل النزيل يكرمون وأأصلة المحامد من راحته ما لنيل وأأكفهم متواصلة

المكارم شادوأا الصوادي، تغيث من وأسإوادي الغوادي تمكن بأياد أشتعل مما الليل
مكارم سإنوا كالوأائل بأوأاخرهم وأيهتدي الفضائل في بهم ُيقتدى المحارم، وأأبادوأا
للحرب. وأبنو الخلق

محمد" الذين "آل مشهوروأن. وأهم كلهم فرق أربع المذكوروأن وأالشبيب روأاق، أرفع
آلفا وأثلثة خيال ألفا فرق، الربع وأهذه وأالمغامس وأالراشد وأالصقر الشيخ، منهم

كثيرة. بهم المتعلقة القرى من وأأتباعهم سإقماني،
آلفا. ثمانية الجزائر" قيمة أهل خيقان" وأ"وأ منصور" وأ"بنو "بنو منهم

وأجملة آلفا خمسة وأسإقمانهم وأخمسمائة ألف مالك- خيلهم المنتفق- بنو وأمنهم
إبلً. لهم يكن وألم وأالغنم البقر أموالهم

وأغنم بقر ذات سإقماني آلفا وأأربعة خيال ألفي خيلهم المنتفق- الجود- عدد وأمن
أموالهم.

أسإم كلهم المذكورين هؤلء ألفان، وأسإقمانهم ألف، خيلهم سإعيد- عدد وأمنهم- بنو
كعب. وأمنهم شيخ تتبع خيال "الباوأية" ألف منهم الشرقي البصرة جانب فأما المنتفق،

وأأسإاة العريض الجاه ذوأ الطروأس جمال النفوس سإماحا وأالضرب الطعن "كعب" ذوأوأ
التم. وأالحلم ألجم وأالكرم المريض

سإاكنين وأهم القيم طالب تأميل وأل حكيم" المؤملين "بنو العراق قبائل وأهم وأمنهم
سإقماني. وأألفا خيال خمسمائة المنتفق. فرسإانهم وأديرة السماوأة بين

وأالسإود انهالت إذ السحاب أنهم فيهم القول السماوأة غربي "الخزاعل" نازلين وأمنهم
وأل محافظة الكرام على نفوسإهم كان، من أكرم وأشجعانهم شجعان، كرام صالت إذا

وأأشأموا نيلها، في وأغربوا وأاتهموا العلى في شرقوا رافضة، إنهم إل فيهم مخازي
كل قبائل أربع تنقسم وأالمذكوروأن مفارقهم بذكراهم وأيشتغل طارقهم، بحمدهم

غانم وأآل الله، عبد وأالحاج وأالصقر وأهم: الشبيب وأاحد رجل أبناء نائل الحمد منهم
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وأمن الفرسإان من آلفا وأأربعة سإقماني آلفا سإتة "السلمان" عددهم لهم يقال
وأجليحة. "عفك" وأالقرع "المذكورين" ، الخزاعل

على الشلب في الحراثات مكاسإبهم وأأما سإقماني، ألفين هؤلء من قبيلة "الفتلة" كل
ً المتصلة النهار ًا، ليل المشهد إلى الخزاعل من بعيج" وأمنزلهم "آل وأمنهم وأنهار

من القتال داعي إلى وأأسإرع المنجود وأإغاثة الجود إلى الناس أقدم "النجف" وأهؤلء
ل وأجفناتهم تخطيء ل وأرملتهم منفصل وأشرهم متصل خبزهم للنبال القوس دفع

الهيجاء تخشاهم الكرامات، وأعمدة الظلمات، وأجذوأة الظلحات نجدة تبطئ
وأسإقمانها عددهما، ثمانية فرسإانهم أما بينه، وأمحامد لينة، طباع ذوأوأ العلياء، وأتقصدهم

بباب. لهم وأالغنم لبقر ليس للنجاب البل أموالهم مددها، ألفان
السنان قشعم" ذوأوأ "آل وأمنهم سإقماني وأخمسمائة خيال وأاوأي" مائتان "آل وأمنهم 

عن الفضل الحائزوأن الظنون، آل وأما الظعون حماة سإم لمن وأالعطر الغشم
وأكماتها، وأرؤسإائها وأمداتها الحرب أزمة زمانهم، غرة في البيضاء وأالشاقة أقرانهم،

جهل، وأل حلوم خياله، من الوسإم بارق من وأعدهم وأأنجز يناله أن غيرهم سإعيهم أعجز
أنعلوا وأل فخاموا قاموا ما الرماج، وأأسإلحتهم العجاج، أرديتهم وأالهل الكرمات، وأممد

يتعاطوا وألم خمسمائة وأفرسإانهم ألفان، سإقمانهم كالجهام، وأأعدائهم إل جيادهم
وأالبنادق. الرمي
مجاوألة، الفرسإان أظرفا وأهؤلء الحسين سإيدنا من بالقرب "الزقاريط"، وأمنهم

ًا وأأنطلق وأالبوادي الحواضر وأأكرم محاوألة وأأمنعهم في وأأقدم النادي اجتماع في لسان
وأأصدم. عزائمهم

الحلة "زبيد" بين وأمنهم مداعس وأخمسمائة فارس ثلثمائة عددهم لمقاوأمهم
"شفلح" يعرفا وأالسعيد" شيخهم وأالسلطان جحيش "آل قبائل ثلث وأهم وأالخزاعل

وأالحرب للمسالم العذب وأالبحر الراكب، وأعجالة الطالب آمال إنهم فيهم القول
ثميل وأل الهواء، أحلمهم تتبع ل مخزوأن، وأعرضهم محزوأن ضدهم للمقاوأم، العطب
إذا للحرب وأأقوى أقوال وأأصدق فعال أزكى إنهم جرم، كرام أبناء كلهم للدنى سإفؤهم

إليهم. تائبة غير وأالمانعيها عليهم نزلت
كفاية. بل آلفا سإتة وأسإقمانهم خمسمائة ألف فرسإانهم

لهم تشهد حجاب بل الوافر وأالمن العراب، وأالخيل النجاب البل "الرفيع" ذوأوأ وأمنهم
ل وأقناعتهم قصوى، غابتهم وأالجبل، السهل في العلياء بهم وأتستنجد بالفضل أعداؤهم

تلوى.
وأاسإط من منازلهم المنيعة، وأالكف الرفيعة القباب ذوأوأ الطبيعة "ربيعة" كرام وأمنهم

عن نوال كل وأقصر أمثالهم، على وأافتخروأا وأأشادوأا السخاء، عمرها قد بغداد، إلى
نوالهم.

وأعشروأن. مائة وأفرسإانهم ألفان سإقمانهم
وأالمالكون الحمد مسالك السالكون المألوفون وأالكرام "زوأبع" المعروأفون وأمنهم
معذرة. بل وأالسخاء المقدرة عند العفو ذوأوأ المجد أزمة

مائتان. المعدوأدة وأفرسإانهم ألفان سإقمانهم
وأمشكور البردي محمد كبيرهم المسخرة، الدجلة من الشرقي "شمر" الجانب وأمنهم

أوأ جبان إنه قول أحدهم في يذكر وألم مدخل، عليهم اللؤم يجد لم وأهؤلء الزوأين،
أعلمهم، فأعلت أحلمهم سإادتهم النزال، في إل وأجبن النوال، في إل بخيلين يبخل

يعرفوا لم كله هذا وأمع ذخر، خره وأقد فخر طالب كلهم بأيامهم، لياليهم وأتشابهت
ل فارس وأألف سإقماني، ألفا للكفاحا المعدوأدة بالرماحا سإقمانهم وألكن بالبنادق الرمي
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وأاني. وأل كثر
السامية القبيلة وأهذه وأالنعام، لنزيلهم وأالكرام وأالتحام القدرة لم" ذوأوأ "بنو وأمنهم

خان" وأعلي "عرار وأشيوخهم الخان عبد "البلسإم" وأآل وأهم فرقتان تنقسم الجليلة،
فرسإان. كلهم فألفان الخيل وأأما سإقماني، آلفا ثلثة عددهم
الحرم وأحماة العدم وأإسإاءة الكرم شجرة وأهم ذكرهم المتقدم كثير" ضد "آل وأمنهم
وأرثوا الفعال، أكرم وأأفعالهم خصال أشرفا خصالهم قليلهم، يهبون وأل جميلهم، يولون

الفضل سإواة هم الخاسإر، بصفقة آبوا وأل وأنوا وأما كابر، عن كابوا وأالمفاخر المكارم
أقصى أقدامهم وأملكهم الجسام، هبوبها لهم فأصفت وأدجلة الحويزة بين نزلوا وأنجله،

وأأفاضوا بأعلمهم المجد ذروأة وأصلوا بأقدامهم، المشترى انقلوا حتى المرام، غاية
وأبيض سإلهب جرد ذوأوأ وأقيضهم، مشتاهم بين بذكائهم وأألغوا فيضهم، من العائل على

سإقمانهم إليهم، المشار وأهؤلء لمعاوأيهم، الويل كل وأالويل لمواليهم، طوبى قواضب،
وأمائتان. ألف وأفرسإانهم ألفان
وأمسكنهم وأرجال وأخيل وأمال غبطة ذوأوأ ذكرهم الماضي "تميم" غير بنو وأمنهم

للمتعلم، وأقدوأة للمتكرم أسإوة وأأخلق وأكرم وأأرزاق نعم ذات ديالى باسإم المعروأفا
قسم، من أوأ قسمهم الفارق، بهم وأيستغيث الطارق يحمدهم للمتظلم وأنجدة

تحكيم في وأأعد السإود، من أقدم السهم، مروأق من أدهى الحرب في وأمروأقهم
ألفان، سإقمانهم الحي قبائل وأأحلم طي، حاتم من وأأكرم ثمود، معه العداء

سإبعمائة. وأفرسإانهم
بو وأآل بورديني، "آل وأهم فرق أربع ينقسمون الفرات، غربي "الدليم" وأهم وأمنهم

وأألف فارس، وأخمسون مائتان هؤلء من قبيلة وأالمحامد" كل علوان، بو وأآل فهد،
وأيمطون الدم ينجيع الحي يحمون نالوا، إذا كرام صالوا إذا أبطال لكنهم سإقماني
الصدوأر. وأيحلون الظهور

مملكة، وأهبة مهلكة سإطوة ذوأوأ وأمرشد" وأهم "فدعم، "الجنابيون" شيوخهم وأمنهم 
مكتسب خير للجمائل، وأإدراك للغائل وأمؤاسإاة للضيوفا، وأانشراحا بالسيوفا وأكفاحا
ًا، عددهم وأالمنى. وأأما المحامد لطريق وأهادي البناء، وأمشيد للثناء، وأأما فألف، سإقمان

ًا فمائتان. فرسإان
وأالعزة، المجد "العزة" ذوأوأ وأكركوك بغداد بين الشرقي دجلة جانب سإكان وأمنهم

وأغمام المكرمات أمام أنهم فيهم القول عزة، كثير شوق وأل للمكرمات وأالشوق
المؤمل آل وأما وأالهم، لمن المنيع وأالركن نازأهم، لمن الوبيل وأالخذ المعصرات،

وأالعائف. المستنطق وأقال الخائف، عين وأقرة عندهم من المتحمل وأزاد رفدهم
الرمي. يعرفوا لم خمسمائة فرسإانهم

وأحماة السحاب ضمرات أكفهم إن فيهم القول النقية، العراض "العنبقية" ذوأ وأمنهم
وأاحد من أتاقوا كم زمانهم، أهل من المدحا طلب من وأأجمل أقرانهم وأأفضل النجائب،

ًا طلبها من لهم يهيأ اللم حمد طريقة سإلكوا وأما وأالد، فراق على وألد وأايتموا وأل زند
ًا احجبوا إل بحشاشة طارق طرقهم وأل الرجال، صناديد وأقودها وأجعلوا إل للقتال نار

جائع أحدهم ينام المتكاثر وأالجود الوافر المجد هذا وأمع البشاشة، زادهم وأبثادر. وأقيل
نادى، إذا إنهم سإوى بالبنادق الرمي يتعاطوا وألم الخاشع، بالليل الطارقين من مخافة
الكفاية في ل الحساب في عددها وأأما السوابق، الجرد أجابته الويل، منادي

ثلثمائة. منها فالمعروأفا
جبل خلف وأهم وأعمومة خووألة أقرانهم وأأكرم وأالروأمة المجد "الكروأية" ذوأ وأمنهم

السنين. سإائر في بالبركات المخصوص حمرين
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ل مما الخرة أشجار من إنه وأأوأهمني ذلك لورطني مفاخرة تبيان أردت وألو السنين،
وأالزيتون، وأالروأمان وأالتبن العنب من حدة منتهى على أحد وأقف وأل عدة يدرك

وأغير صنوان وأاللوان التشاكل ذوأ الطالعة، وأأقماره البالغة أشجاره من وأالمتشابه
عليهم الثناء وأالمسند إليهم المشار وأأما الختصار، مخافة بالقتطار فاكتفيت صنوان،

برجه، في أثماره من وأأبها ثلوجة من أكرم بربرية وأالمنشئين عربة، إغراس منهم
ثمانمائة فرسإانهم النعمان، من الضد هلك من وأأنجح للظمآن، الزلل من وأأنفع

حارس. وأل مورد عندهم فما الرماة وأأما فارس،
الغادي، باب وأجيادها وأبوادي سإابقة وأفضائل وأبوادي قرى بيات" ذوأوأ "آل وأمنهم
وأالكماة المذكورين وأهؤلء الدنيا، في الحلم المكارم وأجنوا العليا، الذروأة إلى سإموا

ًا، الرض أطيب في بغداد إلى كركوك بين المشهورين ًا الناس وأأنعم أرض وأأقرب زاد
ًا وأأعذب للهوال مصادفة الوأائل، لمحامدهم فاقوا الليالي سإود في للطارق مشرب

أوأقستهم لصبت الجود في بحاتم شبهتهم لو وأائل بن بكر فما وأالجرأة السماحا وأوأرثوا
كذبت. لما الهيجاء في الزبيبة بابن
عن فارس. وأأما فستمائة المذكورات القبائل هذه من البيات من البيات فرسإان وأأما

ً أوأرفا إلى بغداد بين ما الجزيرة عرب ًا طول وأممشاة ماردين إلى البيرة من وأعرض
ً ًا عشر أثنى طول ًا وأممشاة يوم سإتة عرضها عانه إلى الموصل وأمن أيام، سإتة عرض
قرى جملة وأبه سإنجار" المشهور، "جبل المذكورة الجزيرة وأبوسإط شرقها أيام

متعددة.
وأقال معتمد لهم ليس الديان جملة عن خارجين للحكم عصاة وأأهله منيع جبل وأهو

من أحد عليهم يقدر وأأيان- وألم الله لعنهم الشيطان يعبدوأن أنهم بهم العارفين بعض
باشا" أعلى "علي تقدم وأما ذنبه من تأخر ما له المغفور الفخم الوزير إل بغداد وأزراء

بعساكره، عليهم سإار الذي فإنه وأالرضوان، بالرحمة وأتغمده بالجنان منازله تعالى الله
وأليته من يتمكن وألم أسإرى منهم وأأسإر عديدة جمل منهم وأقتل فيهم السيوفا وأحكم

وأعانة وأأوأرفا فالموصل المشهورة، المدن من الجزيرة هذه في ما وأأما اسإتئصالً،
أربع إلى ينقسمون عبيد" وأهم منهم:- "آل الموجودين عربانهم وأأما تعد، ل وأقرى
بغداد بين هيازة" مساكنهم بو وأآل علقي بو وأآل حمد بو وأآل شاهر، بو "آل منهم فرق

بالبنادق. الرمي يتعاطوا وألم فارس ألفا وأهم وأالموصل،
أحد يعارضه لم السماء دبر من أشهر هو الذي الطائي حاتم ذرية "طي" وأهم وأمنهم 

مكذوأبة، وأل مجهولة ليست وأأخباره وأالعجم، العرب من الله خلق ممن بالكرم
ً يتركوا وألم فيهم أقول وأماذا المنقولة، سإانيدها درة أنهم فيهم القول لقائل، مقال
سإاحلهم، على مكارمهم بحر العائم يقف وألم فضائلهم حصر المادحا يدرك لم القبائل

علم، على نار فأخبارهم البقاع على القرى نيران وأأعلوا الشيم، باكتساب المم فاقوا
مساكنهم وأأما باع، العلياء طلب في وأأطولهم بقاع، أقرانهم وأأرفع القراع، لدى أشجع

فارس. فألفا فرسإانهم وأأما البنادق، يستعملون ل وأهم وأماردين، الموصل بين
العشائر أكرم وأهم الجزيرة سإكان من المذكور حاتم ذرية من "شمر" وأهم وأمنهم

ًا وأأرفعهم عشيرة ً وأأكرمهم عماد ًا أخوال ًا المكارم ذكر من وأأصحهم وأأجداد أسإناد
وأسإاعدت لغتهم، في أقلمي أجهدت وألو الغضب سإنانها جردت وأإن الحرب في وأأقدم
المفصل عن اللبيب وأيكفي يحمل القليل على الكثير وألكن أدركتهم، كما أيامي

ًا المشهورين هؤلء وأشيخ مجمل، ًا سإلم فألفا، سإقمانهم وأأما "الجرباء"، له يقال وأحرب
وأمائتان. ألف وأفرسإانهم

وأفي بأوألهم، المرموقين هؤلء، آخر شبه "الصليح" وأما لها يقال قبيلة شمر وأمن
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عند وأأسإود بأموالهم كرام فضلهم الجميل لسإتدراك السبق في هم الحقيقة
يبطلوا وألم أمل، لمؤملهم يخب وألم النواهي، وأيجنبون الواهي يقتحمون اسإتبسالهم،

من وأسإتمائة سإقماني ألف عددهم زحل، منشغلين الطريقة، هذه على لعاملهم
باشا تيمور حكم تحت "الملية" وأهم وأمنهم باشا تمر بن أيوب تبع وأهم الفرسإان،

النهى أوألوا أنهم فيهم القول الرها، أرض وأمسكنهم أيوب أبيه حكم تحت وأالن
ًا وأالمعتلين لم أبيات وأنفوس عاديات وأجياد زاهيات هبات ذوأوأ السهى وأالمنتعلين قدر

أقوالهم يسبق أمثالهم، سإوى الجميل ضرب في يسر وألم بأمثالهم الدهر يسمح
المرسإى. الطارق وأنجدة المتآسإين، أسإوة وأهم بفلهم، غيرهم جواد وأيلحق فعلهم

فارس. وأخمسمائة وأألف سإقماني آلفا أربعة عددهم
بين مسكنهم المعادين القامعين المضر وأالجيش النضر العيش "الخضر" ذوأوأ وأمنهم

ًا لغيرهم يبق لم وأماردين نصيبين الروأائح السحب تعارضهم وألم خيرهم من إل مطعم
وألم فضلهم، بعض زمانهم أهل فاشتاقوا قبلهم من فاقوا وأالمدائح حمدهم بتكرار إل

شدهما وأالبالغوا وألدها منهم الحرب وأأما نهاية، على وأقف وأل غاية لهم يدرك
سإلهب. وأجرد قواضب ببيض قراها وأالمعجلى

سإبعمائة عددها لحا، إن البارق خطوات تباريها وأل الرياحا، تجاريها فما خيلهم وأأما
الحواذق. الرماة من وأألف سإابق
الماضي "الجبور" غير البيرة، إلى الخابور من بالجزيرة الفرات سإاحل على وأمنهم

وألم غيرهم، فضائل يدركوا وأفد قبلهم ممن أشبه وأهؤلء فخرهم، وأالمشاد ذكرهم،
ألف. وأخيالتهم ألفان سإقمانهم فضلهم من يدركوا
وأبدر المدن وأأرباب المحن ذهاب أنهم فيهم القول الشامية "العقيدات" بجانب وأمنهم
وأفرسإانهم ألفان، سإقمانهم جليلة وأفوائدهم جميلة، عوايدهم أجن، وأإن الليل،

ثمانمائة.
الرجا وأسإاق النجا مآل هم الذين المارة وأالكتائب السارة الهبات "البقارة" ذوأوأ وأمنهم
من ابيض وأأكفهم الرمح، ظلل من أطول سإيوفهم المتجانف، وأقوام الخائف وأروأاق
المجد هذا لكفاهم الطارق ضيفهم إكرام إل لهم يكن لم وألو الصبح، وأجه نوالها

الخارق.
ألف. وأسإقمانهم خمسمائة فرسإانهم وأأما

قول فيهم القول العربان أكرم مسالك أفعالهم في شعبان" السالكون "ألبو وأمنهم
دائرة الرفاه" وأقصب حياة "وأ المكرمات عماد إنهم بأسإرارهم، العارفا آثارهم، المتبع

قيامه يرجى ل صريعهم الكروأب، لتنفيس العشيرة وأنعم المنيرة، وأالشهب الحروأب
القيامة. يوم إلى

وأمائتان سإقمانهم، وأأشام. خمسمائة لمطاعنيهم وأبئس وأأكرم، الطاغين فنعم
وأالغياب وأالشدة البأس "العفادلة" وأ"الولدة" ذوأوأ الشامية بجانب وأمنهم فرسإانهم
النزيل بجهدهم الناظرات الرياض وأبقاع المكرمات يفاع هم الذين وأالنجدة،

ًا لسواهم يتركوا وألو الجزيل، له وأيستقلون الجميل. مسالك من مسلك
ًا عددهم ًا ألفان سإقمان وأمائتان. ألف وأفرسإان
بحورها وأخوض وأنيلها المكرمات في بالماضين أشبه محمد" وأهم بو "آل وأمنهم

فرسإانهم إليه. وأأما منجذ الشيء وأشبيه عليه نشره يدل وأالفضل بليلها، المهلكات
خمسمائة. وأسإقمانهم مائتان
المجد في السابقون الحديد وأالسنان الشديد البأس سإعيد" ذوأوأ "بنو وأمنهم

وأالجد. هزلهم في الحمد وأالمدركون
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الصغر بنو هم بل الترك هذا لقولي يجيب قد الله اسإتغفر الترك، فهم فرسإانهم أما 
نزيلهم إكرامهم هذا وأمع مناظروأن لهم ليس لن بالترك أتفوه وأل المذكوروأن،

الخلق، أهون عندهم ذلك لن الخلق مكارم من يحسبوه لم جزيلهم وأإعطائهم
آلفا ثلثة سإقمانا خليل" عددهم آل "فحل أسإمه أميرهم قدرة أقرانهم، أعظم وأهؤلء
فارس. وأخمسمائة وأألف
من تعالى الله حرسإه بغداد وأزير قبضة في العراق قبائل به المتعلقة الفصل هذا وأكل

على الشامية بجانب قبائل من عداه وأما ماردين إلى البصرة من الضداد طوارق
من تعالى الله سإامحه المؤلف أشبه ما وأهذا الرها، وأزير ملك تحت الفرات سإاحل
وأالسبب المذكور من أكثر المتروأك لن أثباتهم من أبالغ وألم المعروأفين، العراق قبائل

وألو الكراريس، هذه تسديد من وأالسإتعجال بهم الحتياط عدم تركهم إلى الداعي
من أبين وأأوأضحت التفصيح هذا غير الجميع عن لفصحت أشاء ثم شأنه عز الله يشاء
وأالله ألوان ذات التي المحن وأتراكم الزمان على محمول الذنب لكن التوضيح، هذا

المستعان. سإبحانه
 الثامن الفصل

وأغيرهم عنزة من حلب قبائل في
لبعد وأاللحوق المكرمات في وأالسبق وأالمعالي المحامد "الموالي" ذوأوأ منهم

وأأصبر إليها أبنائها وأأقدر لها وأأهوى لها طالب وأأعشق وأأهوالها الحرب سإادة الغايات
السماء العنان في عقبانها وأطارت فمنعوها أقبلت كم عليها، البطل بكف الحسام من

وأأنجدوأا العلم، رؤوأس على القرى نيران وأأججوا فجد، أب عن المجد وأرثوا فرفعوها،
أيديهم الشدائد في العون وأالحطام، المواهب فضلت من ادخروأه بما مستغيثهم
أين نصيرهم الهند وأحديد ملكوا، ما أين لهم وأالحمد وأناديهم، للمكارم وأالقطب
فارس فألف الن أما وأحماة، غيوثه يليها لما فكانوا حماة من بالقرب سإكنوا ماسإلكوا

وأثمانمائة.
ًا وأأما فارس. آلفا فعشرة سإابق

بالنقصان. فأدركوهم عنزة عليهم تغلبوا خرفان" وأقد آل "محمد أميرهم
وأرجالهم الشاة، أموالهم المذكوروأن، وأالكماة "الحديديون"المشهوروأن وأمنهم

وأضع من أكرم فيها الكبير. القول الذهب نهر وأحارة الحصى جبل وأمسكنهم الحمير،
شاكروأهم الطلب عند وأأكرم الغضب عند وأأحلم السنان رفع من وأأشجع المجفافا

رهان فرس كلهم يحاكموهم لم الحقيقة في نداهم عن وأالحالمون شاكيهكم، من أكثر
موجود. وأباذل حمد وأطالب الجود في
سإقوط من الحرب في أقد كلهم سإقماني آلف أربعة منهم بلدهم وأحماة عددهم وأأما

أعلم. وأالله الداني السهم
عشائر أربع وأهم المبرزة وأالهبات المنجرة الوعود ذوأوأ عنزة "الفدعان" من وأمنهم
سإقماني ألفي هؤلء من قبيلة مهين" وأكل آل وأالولد، وأالحرصة، غبين، "آل منهم
خيال. وأألف
في يسر وأل فخرها يدرك ل التي وأالبطال الكماة من تبعه هذال" وأمن "أبن وأمنها

وأكمال المل آل وأما المجتدى وأنجدة المقتدى، حذوأة هم الذين بدرها الظلمات
ً تسرها الذي المفاخر وأرياض الوعود، وأنجاز السعود بدوأر الفضائل تقصر آخر، وأل أوأل
عن وأأبعدهم الندى في القبائل خير بقدمهم الدياجي وأتضئ مدحهم عن اللسن
الردى. قسائم
فارس. ألف وأفرسإانهم سإقماني آلفا ثلثة عددهم
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وأالمفقروأن المخون النازلون المدخروأن وأالكماة "السبعة" المشهوروأن وأمنهم
من السهم مروأق الذم من وأالمارقون الرعف، وأالرماحا الوطف، الكف ذوأوأ الضيوفا،

وأالبرية. البحور في البرية خير هم أوألئك الصف،
للحماية. فألف فرسإانهم وأأما وأخمسمائة، ألف سإقمانهم عدد وأأما

ًا عنزة حكام هم وأهؤلء وأالتناضل البراز فاضل" ذوأوأ "آل وأمنهم وأيعرفون سإابق
للغيوم وأالسإائي بصبص، إذا وأالبرق حصحص إذا الحق أنهم فيهم القول بالحسنة،

فل الدروأع، عن قلوبهم تنوب راشق، وأسإهمهم صادق وأعددهم للمظلوم، وأالمؤاسإاة
وأالعرب الكم شمل قد بادي وأل حضر حصره يدرك وأل الغوادي الجون تقاوأمه

وأالعجم.
جبل قريب وأهم ذكرهم الماضي "العمور" ضد فارس فخمسمائة فرسإانهم وأأما

قبلهم. بمن الجود طريقة بسلوك أشبه وأهم المعروأفة الطيبة
فارس. خمسمائة المشهورين فرسإانهم وأعدد
الشام. أرمى سإكان عنزة الن. وأمن وأحلب الشام بين مسكنهم العشائر هؤلء وأكل

سإقماني، آلفا وأأربعة خيال ألف الشمير" وأهم "دوأخي علي" وأشيخهم "وألد وأمنهم
سَإنة. كل معينا العلية الدوألة من حر وألهم الحاج يحملون الذين وأهؤلء
خمسمائة وأهم "الدريعي" المشهورة قبيلة من وأهم عنزة "السوالمة" من وأمنهم
. سإقماني وأألف خيال

وأهمم زائدة حمية معجل" ذوأ "أبن كبيرهم عنزة "الشاجعة" من وأمنهم
وأألف فارس سإتمائة وأهم فضلهم من لهم المتأسإي وأأكتسب قبلهم من فاقوا متزايدة،

سإقماني.
من وأفيهم سإقماني، وأخمسمائة خيال ثلثمائة عددهم الله" بالتخفيف، "عبد وأمنهم

"الروأله" شيخهم وأمنهم السإتطالة يصنع وأل تبع مقابلته يدرك لم ما الشجاعة
وأالمداسإات الذمم، وأرع الكروأم، في باعا أطول قبيلة وأهؤلء "الدريعي" المشهور،

المجد أوألئك المفارق في وأالضرب المضايف في وأالطعن الفضائل، وأالرتكاب للعائل
وأالمعروأفا سإقمانهم عدد وأأما وأأطول، أعرض المكرمات في وأأخبارهم أجمل، عليهم

إلى بصرى من المذكوروأن، هؤلء وأكل فارس، وأألف وأخمسمائة ألف فرسإانهم من
من المذكوروأن فهم: "السردية" هؤلء الشام عربان من غيرهم الذين وأأما الشام،
خمسمائة عليهم. وأهم تغلبوا وأالن العلية، الدوألة من معلوم صبر وألهم الحاج، حمال
الخر. الزمن بهذا خيال

وأالقهر. وأالقدرة وأالفخر المجد صخر" ذوأوأ "بنو وأمنهم
طريق إلى وأالرعاة النطق، جهابذة الرماحا، وأأنابيب السماحا، سإابيب أنهم فيهم القول
وأدافعه الكبر، الحاج على محافظة وأذوأوأ جميلهم وأالمسبلين نزيلهم وأالمكرمون الحق

وأأسإمر. يمان بكل الخطب
خمسمائة. وأفرسإانهم ألف سإقمانهم عدد

وأالضرب وأالمنح وأالوفاء وأالصفح وأالعفو وأالحسان المن "السرحان" ذوأوأ وأمنهم
البارحة. من ليلتهم أشبه رائحة من أكرم بالردينيات. وأهؤلء وأالطعن بالهامات،
خمسمائة. وأفرسإانهم ألف سإقمانهم

المستنجله. نجدة خميس كل وأالطاعون نفيس كل عيس" المذكوروأن "آل وأمنهم
وأل متظلم جارهم حايات العريض، وأالجاه المريض أس بهم الذين المسترشد وأقدوأة
تعاطيها من إل يكن وألم المكرمات، في أقرانهم يسبقهم وألم متألم، المخاوأفا لروأع

بينه لي وأاعتذرا جودهم صفحاته مرآة من وأأنطبع بوجودهم الدهر ضحك قد أشتغالت
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الظنون وأسإاءت حسناته، مقدمات هم كان وأإن بهم الفضل وأختم بناته، صنع سإوء من
بلهاهم فتقابلوا الفوادي الجون وأشحت ظنها فحققوا الماني، وأتراجعت وأجودهم قتل

أرضها. لم وأأنا العداء أمرهم نشر يرضى أوأ بعضها أوأ مناقبهم أصف وأكيف ضنها،
ًا الطائفة هؤلء عدد وأأما ًا رماتهم وأتشخيص فرسإ ًا، إنسان وأألف فارس ثمانمائة فإنسان

رامي. وأخمسمائة
ًا إليهم المشار وأبين بينهم يصطلحون قلما وأهم البل، أموالهم هؤلء عنزة من آنف

الشام. بنواحي
كريمة. وأهذا للغايات السبق في وأأعراقهم قديمة قبيلة عيسى" المذكوروأن بو آل "وأ
فيه وأأبديت وأسإجوعه، فصوله من المتنافر شمل وأضمم يبلغوه سإبحانه الله من ما

عليه أدخل وألم وأالتمجيد، المحامد من حقه في الواجب وأأديت الجهيد الجهد غاية
ًا جعلته إني إل وأاحتقاره بازدرائه القادحا فيها يقدحا فقرة أوأ مستعارة لفظه وأل مسود

فحال المضيء من وأالمظلم وأالمسيء المحسن التنقيح مردد فيه النظر إمعان من بد
ثمانية على وأرتبته وأعجائبه فرائده أيجاد على المقترحا صاحبه من الهتمام ذلك دوأن

الثالث: في الفصل الحجاز الثاني: في الفصل اليمن قبائل الوأل: في فصول: الفصل
السادس: الفصل عمان الخامس: بذكر الفصل نجد قبائل الرابع: في الفصل نجد

وأما حلب قبائل الثامن: في الفصل العراق قبائل السابع: في الفصل الحساء بأخبار
الدياجي جنح في وأيشرق الجر يعظم أن المأمول وأنعم المسؤوأل سإبحانه وأالله يليها
أحسن على كان كما سإتره، رداء وأيسبل وأالزيادة، الخطأ من يتسامح وأأن الفجر، غرة
للخل الموادات بعين ينظر أن وأتأليفه وأترصيعه وأتضفيفه تشجيعه في فللناظر عادة

معذرته وأيقبل لصاحبه، الذكر يحسن وأأن وأالعمل، القول في التقصير عن وأالتجاوأز
وأالله بالعفو الذنب وأقابل السهو، سإر من فالكريم وأمقابلته الكتاب إحرار عدم من

وأالوقاية وأالحماية الكفاية وأبه الحقيق الحق إلى وأالمرشد الطريق، سإواء إلى الهادي
الميامين، الغر وأأصحابه الكرميين آله وأعلى محمد سإيدنا على وأسإلم الله وأصلى
العالمين. رب لله وأالحمد
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