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  النسبالنسب  جمهرةجمهرة
الكلبيالكلبي  إبنإبن

وأول العدنانيين، أنساب ويضم وأشهرها الكلبي ابن تآليف أجل
حارثة. ويعتبر بن أوس ببني وينتهي قحطان، من الزأد نسب

حسب المفقودة، الكتب عداد في الجمهرة من الثاني القسم
.الجاسر حمد الشيخ رأي

السإلميةالسإلمية  مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة  وترتيبوترتيب  نسخنسخ
 الكلبي لبان النسب جمهرة

الرحيم الرحمن الله باسم
 التوفيق وباه

أباى عن أبايه، عن السائب، بان محمد بان هشام عن حبيب، بان محمد أخبرنا
ِبان عن صالٍح، انتهى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عباس ا

الله قال الناسإبون، قال: كذب ثم أمسك، عدنان بان َمعد إلى النسب في
ًا ثناؤه جل ُقُرون ِلَك بايَن )و ًا ذ ِثير عباس: ولو ابان - قال38(-الفرقاناليآة َك
بان معد وقال: باين لعلمه يآعلمه أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شاء

أباا.  ثلثون إسإماعيل وباين عدنان
ًا. ونبت هو ُأ دد بان زيآد: عدنان، ونبت وحدث هشام، عن أبايه محمد بان السائب قال: ولد 
ًا، ِر، وشقحب ُهرة باالشح ًا درج. فولد نبت: شقرة، وهم في م الشعر أباو الشعريآين وعمر

ًا ّديآث، وأبايا والعي درجأ. وعديآن ًا، وال وهم في وحاظة من ذي الكلعا. فولد عدنان: معد
درج وأمهم مهدد بانت اللهم باِن جلحب، من جديآس.

ّديآث بان عدنان:الحارث، وهو عّك. َل فولد ا
ًا وهم الزد، ًا درج. وقرن ًا وهو غالب، وسُإبيع ّديآث: الشاهد، وصحار فولد عّك بان ال

بانوعًك.
ًا. والقياتة. ًا، وسإاعدة. فولد غافق بان الشاهد: لعسان ومالك فولد الشاهد بان عّك: غافق

ًا. فولد صحار باُن ًا، ومالك ًا، وطريآف ً. فولد رهنة: كعب فولد مالك بان غافق رهنة وُصارا
ّيآان، ًا ومعاويآة، وربايعة. وولد لسعان بان غافق: الحوثة، وأسإلم، ووائل، وز مالك:عبد

وخضران. وولد القياتة بان غافق: أحدب، أوفى، واسإلم وخدران.
ُفّجاعا صاحب أمر عًك يآوم وكان من غافق، أول من جز النواصي سإملقة بان مري بان ال

قاتلوا غسان، ورئيس غسان "يآومئذ" زوباعة بان عمرو.
ًا وباولن، وهما عدد عًك. وكان من باني باولن مقاتل بان حكيم وولد صحار بان عًك: عنس

ًا، ُقناصة، وسإنام ًا، و ًا، وقنص ّعد بان عدنان: نزار ِد الرحمن الخرسإاني. فولد م باِِن عب
ُقضاعة، قال: رجل من  مهرة: والعرف درج، و

ِالي إّن َة ِمْن أخو ْقـَْر ْد َش ِبُسواَقـْ ًا ِلي َل َد َعمس ْل ّلنِمْر ج ا
ُتوا َنا َنح َت ْثل ًا، أ ُبواولـْم ُظلـْْمـْ َه َبااء ِغّب َيآر َو  الُمْستِمر ال

ًا ِحمير، في انتسبوا وقد ّكا وعوف وحيدة. وعبيد درج، وحيدان درج، درج. وش
ُد كان الذي عرباي بان إباراهيم رهط كنانة باني في وهم الرماح، بان الملك عب
َليه َمْروان سإحماء بان شريآِك بانت فاطمة عرباي بان إباراهيم اليمامة. وأم يآو

ِه في عدي بان عاصم لعنه الذي َأت بان عثمان ُقتل يآوم الدار يآوم كان فلما أمر
فاطمة فوثبت فسقطا، العاص بان وسإعيد الحكم بان مروان ُضرب عفان
َلت القراطيس، بايت فأدخلتُه مروان على شريآك بانت يآحفظون وكانوا فأف
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ًا، عرباي بان إباراهيم ُباجيد ًا، عًك، في وهم ويآكرمونُه. و أباو وهو وجنادة واود
بانت ُمعانة وأمهم - والقحم، بااطل وهو حيادة، اليقظان أباو كندة- وقال

ِم ِة باِن جوش ُهم. فولد من دوة بان ُهلينية بان عمرو بان جله معد: بان سإنام ُجر
مذحِج. من العشيرة، سإعد باِن لحكم حليفان وهما وحاء، جوشم

ُة وولد ًا، بان حيد ّد: مجيد َلشعريآين، في دخلوا عظيم باطن مع فينسبون ا
َأفلح منهم، درجا. وقزح و
َأفيان. فولد بان القحم وولد ًا، معد:  ًا، أفيان: غنث باني في حي وهم ورووا: غتت
ًا حكوا خزيآمة، بان كنانة ابان مالك ابان يآعرفه ول قاله، َأنه الكلبي عن غتت

ًا، معد: مضر، بان نزار حبيب. وولد ُة وأمهما وإيآاد ّديآث بان عّك بانت سإود بان ال
ًا وربايعة، عدنان، بان جلهة بان جوشم بان وعلن بانت الحدالة وأمهما وأنمار
بان نزار: الياس بان ُمضر جرهم". فولد من "يآعني دوة ابان هلينية بان عمرو
بان حيدة بانت الربااب وأمهما عيلن، " وهو جرهم من "يآعني والناس ُمضر،

ّد عدنان. بان مع
ًا بان إلياس فولد ًا طاباخة وهو وعامرا مدركة، وهو مضر: عمر وهو وعمير

بان الحاف بان عمران بان حلوان بانت ليلى وهي ِخندف، قمعة. وأمهم
إليها فخرج َأرنب، من إباله فنفرت له، نجعة في خرج إلياس ُقضاعة.وكان

طاباخة، فسِمي فطبخه فتصيدة عامر مدركة. وخرج فسمي فأدركها، عمرو
لها فقال تمشي، ليلى أمهم وخرجت قمعة، فسمي الخباء في عمير وانقمع

المشي. من والخندفة: ضرب خندف، تخندفين? فسميت الياس: أيآن
َأنت قال سإمي ما صنعوا وقد انصرفوا قال: ولما ما َأدركت قد لعمرو: 

طلبتا.
َأنت وقال ُعمير: أنت طبختا. وقال ما َأنضجت قد لعامر: و أسإأت قد ل

ُهذيآلً. الياس: خزيآمة بان مدركة وانقمعتا. فولد و
َأخوهما لمهما تغلب بان َأسإلم بان الحاف بان قضاعة و وأمهما سإلمى بانت 
ًا درجوا، ل ًا، وقيس ًا، وسإعد حلوان بان عمران بان الحاف بان قضاعة. وغالب

ُقضاعة. أعقاب لهم، وأمهم ليلى بانت السيد بان الحاف باِن 
ِكنانة وأمه عوانة بانت سإعد بان قيس، ويآقال: بال فولد خزيآمة بان مدركة: 

هند بانت عمرو بان قيس بان عيلن وأسإدا، وأسإدة فجذام تنسب إلى أسإدة
ُأخت تميم ابان مّر. - وعبد الله، والهون. وأمهما باّرة بانت مّر 

ًا، وملكان وعامرا، وعمًرا، ًا، ومالك ّنضر، وهو قيس. ونضير فولد كنانة: ال
ًا، ومخرمة، وجرولً، باني كنانة. ًا، وغنم ًا، وعوف والحارث، وعروان، وسإعد
ُأخت تميم بان مّر، خلف عليها كنانة باعد أبايه خزيآمة وأمهم باّرة بانت مّر 

"وهي أم عبد الله والهون اباني خزيآمة " وعبد منآة، وأمه ألذ فراء، وهي
فكهة بانت هني بان بالي بان عمرو بان الحاف بان ُقضاعة وأخوه لمه علي

بان مسعود الغساني، فحضن علي بان مسعود بان مازن بان ذئب أولد عبد
منآة، فنسبوا إليه.

ًا، ويآخلد وهم في باني عمرو ابان الحارث بان فولد النضر بان كنانة: مالك
مالك بان كنانة، والصلت درج، وخزاعة تنسب إلى الصلت وأمهم عكرشة

بانت عدوان وهو الحارث بان عمرو بان قيس بان عيلن.
فولد مالك بان النضر: فهرا، وإليه ِجماعا قريآش، والحارث درج، وأمهما

2



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

جندلة بانت عامر بان الحارث بان مضاض الجر همي.
ًا درجوا، والحارث ًا وجون ًا وذئب ًا، وعوف ًا، وأسإد فولد فهر وهو قريآش غالب

ًا باطن، وهما من قريآش الظواهر. وأمهم ليلى بانت الحارث باطن، ومحاربا
ًا. ٍر: مالك بان تميم بان سإعد بان هذيآل بان مدركة فولد أسإد بان فه

ّدعى إليه عبد شمس، وهم باطن من العباد فولد مالك بان أسإد جملً، فا
نصارى باالحيرة فقالوا: عبد شمس بان جمل، وهذا بااطل.

َأولد فهر كلهم إل فولد عوف بان فهر: زهرة بان عوف وصفية قال: درج 
ًا. غالبا والحارث ومحاربا

ًا، وكان ًا وهو الدرم، باطن وكان تيٌم كاهن وولد غالب بان فهر: لؤيآا وتيم
ًا، درجوا، كان آخر من باقي ّلذقن، وهم من قريآش الظواهر، وقيس ناقص ا

من باني قيس بان الغالب رجل هلك باالعراق أيآام خالد بان عبد الله، في
ِه. َأحق با خلفة هشام، فبقي ميراثه ل يآدري من 

ِإحدى العواتك ّنضر بان كنانة، وهي  وأم باني غالب عاتكة بانت يآخلد بان ال
اللواتي ولدن رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، ويآقال: بال أمهم سإلمى

بانت عمرو بان ربايعة بان الحارثة، من خزاعة.
ّويآة ًا باطن، وسإامة باطن وأمهم ما ًا باطن، وعامر ّي بان غالب: كعب فولد لؤ

بانت كعب بان القين بان جسر بان شيع الله بان أسإد بان وبارة وعوف بان لؤي
باطن وأمه الباردة بانت عوف بان تميم بان عبد الله بان عفان بان عوف بان

غنم بان عبد الله لم يآلد أباو الباردة غيرها وخزيآمة بان لؤي باطن وهم عائدة
قريآش، وسإعد بان لؤي باطن وهم بانانة والحارث بان لؤي باطن، وهم بانو

ًا، حضن الحارث فغلب عليه، وجشم حلفاء ًا حبشي جشم، وجشم كان عبد
ٍر. لبني هّزان عنزة بان أسإد بان ربايعة بان نزا

فأما عوف بان لؤي فإنه لحق باغطفان فنزل في منزل وأرتحل الناس، فمر
ُة فقال. ِه فزار با

َلّي َعّرْج ْباَن َع ُي أ َؤ َكَك ُل َتَر ْك َل ّناُس َجَم ِزل ول ال ْن  َلْك م
فولد عوف: مّرة، فهم في غطفان، يآقولون: ُمّرة بان عوف باِن سإعد بان ذبايان بان

باغيض.
ٍم، وقد جعل يآنتسب في شعره إلى قريآش  فقال: ومنهم: الحارث بان ضال

ْعُت َف ُلوا ِإذ الّرْمَح َر ْيآٌش َقا ْهُتُقَر ّب َبـْأباـْا الّسمائَل وَش ِق وال
ْوِمي فما َبة َق َل ْع ٍد باِن َباث َْعـْ َاَرة ولسَإـْ َفَز ِر ِبا ْع َقأباـْا الّش الّر

ّيا من العرب لدعيتهم. ّدعيت ح وكان عمر بان الخطاب "رضي الله عنه" يآقول: لو ا
ًا في باني هّزان، من عنزة، فقال جريآر بان الخطفي وأما الحارث بان لؤي فكانوا زمان

قريآش: بانسبهم إلى 
ِني ٍم َبا ُتْم ُجش لهّزاَن َلْس

َتـُْمـْوا ْنـْ َفا
َفْرعا َوأباي ِل ّي ِمن الّر َؤ باِن ُل
ِلب غا

ِكُحوا ول ْن ٍر آِل في ُت ْو َض
ُكـْْم ِت َنا َبا

ٍيٍس في ول ِك َئس َش َحّي ِبا
َغرائِب َل  ا

للشعر. قال: شكيٍس، وإنما عنزة، من وشكٌس ضوٌر
شيبان. في وبانانة عائذة وكانت

ًا لؤٍي: مرة، بان كعب وولد ُهصيص ّية وأمهما و محارب بان شيبان بانت مخِش
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بان كعب بان بالبلة بان ركبة بانِت رقاش وأمه باطن كعب بان فهر. وعدي بان
عيلن. بان قيس بان عمرو ابان فهم بان سإعد بان تيم حرب

فولد مرة بان كعب: كلباا وأمه هند بانت سإريآر بان ثعلبة ابان الحارث بان
َأسإماء بانت سإعد بان مالك بان كنانة وتيم بان مرة باطن، ويآقظة، وأمهما 

عدي بان الحارثة بان باارق من الزد.
ًا وأسإمه زيآد، وهو مجمع، وزهرة ونعم، وأمهم فولد كلب بان ّمرة: قصي
فاطمة بانت سإعد بان سإيل، وهو خير بان حمالة بان عوف من الزد وأم

فاطمة طريآفة بانت قيس بان ذي الرأسإين، من فهم بان عمرو وكان يآقال
ًا، وذلك قول ّنضر، فلما جمعهم قصي كان يآدعى مجمع لقريآش: بانو ال

حذافة بان غانم لباي لهب: 
َعى كاَن ُقَصّي ُكْم أباو ْد ُيآ

ًا ُمَجّمع
َقبائَل اللُه َجَمع باه ِر ِمْن ال ْه .ِف

فولد قصي بان الكلب: عبد مناف وهو المغيرة، وعبد الله وهو عبد الدار، وعبد العزى.
ّبي بانت حليل بان حبشية بان سإلول بان كعب بان ًا، وباّرة امرأة، وتخمر، وأمهم ُح وعبد

عمرو، من خزاعة.
فولد عبد مناف بان قصي: هاشما، وهو عمرو، وسإمي هاشما لنه هشم الثريآد، وله

الشاعر: يآقول 
َد َهَشَم العلي َعْمُرو ِِريآ ّث ال
ِه ْوم َق ِل

ِرَجاُل ّكَة و ُتوَن َم ِن ِعَجاُف ُمْس

ُتماضر، وِقلباة أمهم عاتكة بانت ُمّرة بان هلل بان فالج بان والمطلب، وعبد شمس و
ُباهثَة ابان سُإليم بان منصور بان عكرمة بان خصفة بان ذكوان بان ثعلبة بان الحارث بان 

ّلى الله عليه ّئي ولدن رسُإول الله ص قيس بان عيلن بان ُمضر، وهي أول العواتك الل
ّلم. وسإ

وأمها ماويآة بانت حوزة بان عمرو بان ُمّرة بان صعصعَة، ونوفل بان عبد مناف، وأباا عمرو
ٍم، من ُنه ُة بانت أباي عدي بان عبد  بان عبد مناف، واسإمه عبيد درج وأميمة، وأمهم واقد

مازن بان صعصعَة، وريآطة بانت عبد مناف ولدت في بانى هلل بان ُمعيط من كنانة،
وأمها من ثقيف.

ِيد قريآش حتى هلك فولد هاشم بان عبد مناف عبد المطلب وهو شيبة الحمد وكان سإ
وأمه سإلمى بانت عمرو بان زيآد بان لبيد بان خداش بان عامر بان غنم بان عدي بان النجار

ُأحيحَة بان َبَة بان عمرو بان الخزرِج. وأخواه لمه عمرو ومعبد ابانا  َل وهو تيم الله بان ثع
الُجلح.

قال هشام: وحدثني أباو مسكين قال: قالت أم عبد الُمطلب حين اقبل عمه فحمله من
مكة: المديآنة إلى 
ّنا ِوي ُك ِه َذ ِه َثـّْمـْ ّتىوَرّمـْ ِه َعلى َقأم إذا َح َتّمـْ أ

ُعوه َتَز ْن ًة أ َو ْن ِه ِمـْْن َع َلَبأمـْ َغ َواَل و ّق الْخ ِه َح  عّم
من ُقضاعة من الله، عبد بان عدي بانت وأمهما والشفاء هاشم، بان ونضلة

بان الله عبد بان ريآاح بان العزى عبد بان ُنفيل لمهما وأخواهما سإلمان بانى
مالك بان جذيآمة بان حبيب بان ربايعة وعمرو كعب، بان عدي بان رزاح بان ُقرط

لؤي. بان عامر بان ِحسِل بان
ٍ. بان وأسإد وهو جذيآمة ابان مالك بان عامر بانت الجُزور وهي قيلة وأمه هاشم

ٍم بان صيفِي وأباا خزاعة المصطلق ّيا عمرو، واسإمه هاش ُد وأمهما وصيف هن
بان مخرمة لمهما وأخوهما الخزرج، بان عوف بانى من ثعلبة بان عمرو بانت
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ّطلب ُقصي. بان مناف عبد بان الم
والزباير طالب، أباو وهو مناف وعبد الله هاشم:عبد بان المطلب عبد فولد
ًا كان ًا، شريآف بان عائذ بان عمرو بانت فاطمة وأمهم الكعبة، وعبد شاعر

وأم مخزوم، بان عمران بان عبد بانت صخرة وأمهما مخزوم، بان عمران
ًا، والعباس كلب ابان قصي بان عبد بانت صخرة: تخمر نتيلة، وأمهما وضرار

وهو عامر بان عمرو بان مالك بان كليب بان سإعد بانت سإليمان أم وهي
وإنما هنب، بان قاسإط بان النمر بان الله تيم بان الخرزج بان سإعد بان الضحيان

ُنتيلة وأم الضحى، وقت في لهم يآجلس باينهم، يآحكم كان لنه الضحيان سإمي
همدان. من باكيل، بان الحارث بان الزب بانت حجر أم

ُأحد، والمقوم وحجل واسإمه وحمزة أسإد الله وأسإد رسإوله اسإتشهد يآوم 
ُأهيب بان عبد مناف بان زهرة بان كلٍب. المغيرة، والعوام، وأمهم هالة بانت 

ُه عبد الُمطلب أباا لهٍب ًا، وكنا وأباا لهٍب وأسإمه عبد العزى، وكان جواد
لُحسن وجهه، وأمه لبنى بانت هاجر بان عبد مناف بان ضاطر بان حبّشية،
ُيآكنى َأكبر ولده، وباه كان  من خزاعة. والحارث بان عبد المطلب، وكان 

ًا، وأمهما صفية أو أسإماء بانت ُجنيدب بان ُحجير بان حبيب ُقثم درج صغير و
بان سُإواءة بان عامر بان صعصعة. النوفليون يآقولون: صفية. وأخو الحارث
ُأقيش بان عامر بان باياضة ابان سُإبيع بان جعثمة لمه السإود بان حذيآفة بان 

ّثير عّزة ُك ّد  قال الكلبي: جهيمة بان سإعد بان ُمليح الُخزاعي، وهو ج
ّنعة بانت عمرو بان مالك بان ُمؤّمل بان سإو والغيداق واسإمه نوفل، وأمه ُمم
ُنوء بان عبد بان حبتر من خزاعة. وأخوه لمه عوف بان يآد بان أسإعد بان مش

عبد عوف ابان عبد بان الحارث بان زهرة أباو عبد الرحمن عوف.
ًا صلى الله عليه وآله فولد عبد الله بان عبد المطلب: سإيد ولد آدم: محمد

وسإلم "رسإول الله" وأمه آمنة بانت وهب بان عبد مناف بان زهرة بان كلب،
وأمها باّرُة بانت عبد العزى بان عثمان بان عبد الدار بان قصي وأمها أم حبيب
ُة بانت عوف بان عبيد بان عويآج بانت أسإد ابان عبد العزى بان قصي وأمها باّر

ابان عدي بان كعٍب وأمها ِقلباة بانت الحارث من ُهذيآل ابان مدركة وأمها
ِم بان مالك من بانى لحيان من ُهذيآل ."أيآضا" وأم أباى النبي آمنة بانت غن
صلى الله عليه وسإلم فاطمة بانت عمرو بان عائذ بان عمران بان مُخزوم

وأمها صخرة بانت عبد بان عمران بان مخزوم وأمها تخمر بانت عبد بان
قصي بان كلب، وأمها سإلمى بانت عامر بان عميرة بان وديآعة بان الحارث

بان فهر.
وأم وهب جد النبي صلى الله عليه وسإلم قيلُة بانت أباى قيلة، وهو وجز بان

غالب بان الحارث بان عمرو بان لؤى بان ملكان بان أفصى بان حارثة، من
ُخزاعة، تقول ُخزاعة: أباو قيلة هو أباو كبشة، وقال هشام: قال أباي: هو

عمرو بان زيآد بان لبيد بان خداش جد عبد المطلب النصاري.
ِطيب وهو ّلم: القاسإم وعبد الله، وهو ال فولد النبي صلى الله عليه وسإ

الطاهر اسإم واحد لنه ولد باعدما أوحى إليه صلى الله عليه وسإلم وكل
ولده ولد قبل الوحي غير عبد الله -وفاطمة وزيآنب وأم- كلثوم ورقية

وأمهم خديآجة فاطمة بانت خويآلد بان أسإد بان عبد العزى بان قصي، وأم
َة بان الصم، من باني معيص بان عامر لؤي، وإباراهيم، وأمه خديآجة بانت زائد
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ًا ًا ل عقب له وجعفر ِبطية. وولد أباو طالب بان عبد المطلب: طالب ماريآة الق
ًا عليهم السلم، وأمهم فاطمة ذا الجناحين قتل يآوم مؤته، وعقيلً، وعلي

بانت أسإد بان هاشم بان عبد مناف، وكان باين طالب وعقيل عشر سإنين،
وباين عقيٍل وجعفر عشر سإنين، وباين جعفر وعلي عشر سإنين. فولد على

عليِه السلم: الحسن والُحسين عليهما السلم، وأمهما فاطمة صلوات الله
ِه وسإلم سإيدة ِه وسإلم وعلى آل عليها بانت رسإول الله صلى الله علي

ًا وأمه الحنفية، وأسإمها خولة بانت جعفر بان قيس بان النساء، ومحمد
ًا، وعبد الله، مسلمة، من باني حنفية باِن لجيم، والعباس، وعثمان، وجعفر

قتلوا مع الحسين عليه السلم وأمهم أم البنين بانت حزام بان خالد بان
ِكلب، وعبد الله وأباا باكر درجا، وأمها ليلى بانت ربايعة بان الوحيد، من باني 
مسعود بان خالد بان مالك بان رباعى النهشلي، ويآحيى وعونا درجا، وأمهما

ًا لم ولد قتل مع الحسين عليه أسإماء بانت عميس الخثعمي، ومحمد
السلم، وعمر بان علي، وأمه سإبية من باني تغلب، يآقال لها الصهباء،
سإبيت أيآام خالد بان الوليد، في وليآة أباي باكر "رضي الله عنه " باعين

التمر.
فهؤلء ولد علي "رضي الله عنه " فالعقب منهم للحسن والحسين

والعباس ومحمد بان الحنفية وعمر عليهم السلم.
وولد العباس بان عبد المطلب: الفضل، أردفه رسإول الله صلى الله عليه 

وسإلم بامنى، مات باطاعون عمواس زمن عمر "رضى الله عنه" وكان من
أجمل الناس،عبد الله الحبر بان عباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسإلم

ّتأويآل، واجعله من عبادك الصالحين فقال: "اللهم فقهُه في الديآن، وعلمه ال
" وكان كما ذكر صلى الله عليه وسإلم، مات باالطائف، وصلى عليه محمد
ًا. وعبيد الله ابان ًا، وضرب على قبره فسطاط ّبر عليه أرباع بان الحنيفة، وك

العباس، كان أجود العرب، مات باالمديآنة. وُقثم، مات باسمرقند زمن
ّبُه بارسإول الله عليه وسإلم، وعبد الرحمن، قتل باالشام ُيآش معاويآة. وكان 
ُلباباة بانت ًا، وأمهم  ًا، قتل باأفريآقية، زمن عثمان، شهيد زمن عمر، ومعبد

ُهزم بان ُرويآبة بان عبد الله بان هلل بان ُباجير بان ال الحارث بان حزن بان 
عامر بان صعصعة، وكانت أول امرأة أسإلمت بامكة باعد خديآجة "وهي أم

َيآقيل في بايتها، وتمام بان الفضل" وكان رسإول الله صلى الله عليه وسإلم 
ًا-، وهما لم ولد، والحارث بان العباس ًا صالح ًا -وكان فقيه العباس، وكثير

وأمه من هذيآل.
فولد عبد الله بان العباس: العباس، وباه كان يآكنى لعقب له، وعليا وهو

ًا، أمهم زرعة السجاد كان أفضل أهل زمانه، وعبيد الله والفضل، ومحمد
بانت مشرح بان معد يآكرب بان وليعة بان شرحبيل بان معاويآة، من كندة.

فولد محمد بان عبد الله: العباس وهو الُمذهب، كان أحسن الناس
وأسإخاهم، وهو الذي مدحه الخطل، فقضى عن الخطل ألف ديآنار، ركب
ُا فصرعه فمات، لعقب له وأمه أم إباراهيم بانت المسور بان مخرمة فرسإ

الزهري.
ومن بانى عبيد الله بان العباس: حسن بان عبد الله بان عبيد الله ابان
ًا، وأمه أسإماء بانت عبد الله بان العباس. وقثم بان العباس، كان فقيه
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العباس بان عبيد الله بان العباس. وله أباو جعفر المنصور اليمامة، وكان
ًا، وله يآقول ابان المولى:  جواد

ْقِت َت ّلى ِمْن َع ِتـْى وِمْن َح َل ُق يآاِرْح ِني إن نا ِت ْي َن ْد َثـْْم ِمْن أ ُقـْ

ِهه في َباـْاِعـْه وفي ُنوٌر، َوْج
ِنييِن وفي ُطوُل، ِعْر ْنُه ال ِم
 َشَمْم

وابانه عبيد الله بان ُقثم ولى مكة لهارون. ومحمد بان جعفر بان عبيد الله
َ. محمد بان إباراهيم بان عبد الله بان كان سإخيا. ومن بانى معبد بان العباس

معبد بان العباس.
والعباس بان عبد الله بان معبد، وله أباو العباس مكة والطائف.

ومن باني الحارث بان العباس.
الّسري بان عبد الله بان الحارث، وله المنصور اليمامة ومكة.

ُقثم. ًا، و وولد تمام بان العباس بان عبد المطلب: جعفر
وكانت لباي جعفر أبانة عند ُقثم بان تمام "بان العباس"، وكان آخر من باقى

منهم "يآعنى بانى تمام" يآحيى بان جعفر بان تمام. وكان لحمزة بان عبد
المطلب: يآعلى، باه كان يآكنى درج وعامر درج وأمهما من النصار وعمارة

درج وأمه خولة بانت قيس بان قهد النصاري وأمامة، وأمها سإلمى بانت
ُعميس، من خثعم، وهى التي زوجها رسإول الله، صلى الله عليه وسإلم،

سإلمة بان أباي سإلمة المخزومي، فهلك قبل أن يآجتمعا. وأخواها لمها عبد
ّليثى. الله وعبد الرحمن ابانا شداد بان الهاد ال

ُيآكنى، درج، لم ولد. وكان للُمقّوم بان عبد المطلب: باكر، وباه كان 
ُقّرة، وعبد الله قتل يآوم ّطاهر،وجحل، و وكان للزباير بان عبد المطلب: ال
أجناديآن، وأمهم عاتكة بانت أباي وهب بان عمرو بان عائذ بان عمران بان

مخزوم. وولد الحارث بان عبد المطلب: الُمغيرة، وهو أباو سإفيان بان
ًا، وكان يآشبه باالنبي صلى الله عليه ًا خير الحارث الشاعر، كان شريآف

وسإلم.
ُأسإر يآوم بادر، وعبد شمس وعبد ُأسإر يآوم بادر، وربايعة  ونوفل بان الحارث 

ّيآة بانت قيس بان طريآف بان عبد العزى بان عامرة ابان ُغز الله وأمية، وأمهم 
عميرة بان وديآعة بان الحارث بان فهٍر منهم: عبد الله بان الحارث بان نوفل

ّبة، وله ابان الزباير البصرة. بان الحارث بان عبد المطلب، يآقال له با
والُمغيرة بان نوفل، وله الحسن الكوفة حين سإار إلى معاويآة، وسإعيد بان
نوفل كان فقيها والّصلت بان عبد الله بان نوفل كان فقيها، وجعفر بان أباي

سإفيان بان الحارث ومحمد بان عبد المطلب بان ربايعة بان الحارث كان
ًا فاضلً، من ولده عبد الله بان سإليمان بان محمد، ولى اليمن والبلقاء ناسإك

لباي جعفر، وعمرو بان محمد، ولى دمشق.
ومحمد بان عبد الله بان سإليمان بان محمد، وله هارون المديآنة، والحارث 

ًا، وعبد الله بان أباي بان عون بان عبد الله بان الحارث بان نوفل كان جواد
ًا. وآدم بان ربايعة "بان الحارث" الذي وضع رسإول الله سإفيان كان شاعر

صلى الله عليه وسإلم دمه يآوم الفتح.
ًا، وعبد الرحمن والفضل بان الفضل بان العباس بان ربايعة كان فاضلً محدث

بان العباس بان ربايعة بان الحارث، كان مع أبان الشعث حين خلع.
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ُعتيبة، وهو الذي أكله السإد باحوران، وأمهم ًا و ُعتبة، وُمعتب وولد أباو لهب: 
أم جميل بانت حرب بان أمية وهي حمالة الحطب.

ُعتبة بان أباى لهب الشاعر. من ولده الفضل بان العباس بان 
وولد نضلة بان هاشم: الرقم، وكان من رجال قريآش، لعقب له.

وأسإد بان هاشم لعقب له فهؤلء بانو هاشم بان عبد مناف.
ًا، وأمهما تعجز بان بانت وولد عبد شمس بان عبد مناف: أمية الكبر، وحبيب

عبيد بان ُرّوأس بان كلب، وهي عاتكة، وإيآاها يآعنى عبد الله بان همام
ُلولى:  الّس

َنا فَجالْت ِطِفي ُقلُت ُثّم ِبا ْع ِها َيآا َصِفى يآا ِبا َكـْا و َعات
ّطت َنـْا فأ ٌة َرِحـٌْم َل َلْنَباـّْر َدَم و ْع ّنَسَب َن َكا ال الّشابا

ُباجير، وهي أم أباي سإفيان بان حرب وأمية الصغر،وعبد أمية، ّية بانت حزن بان  يآعني صف
ونوفلً، وأمهم عيلة بانت عبيد بان جاذل بان قيس بان حنظلة بان مالك بان زيآد منآة بان
تميم من البراجم، يآقال لهم العبلت، باها يآعرفون، فبنو أمية الصغر بامكة، وبانو عبد

أمية ونوفل باالشام.
وربايعة بان عبد شمس، وأمه فاطمة، وهي دعد، من الزد، من باطن يآقل لهم: حدجنة،

وعبد الله وهو العرج، وأمه أمأمة من كندة، فبالِحيرة ناس من العباد يآدعون إليه،
يآقال لهم بانو الُغمينى، وهذا بااطل، ليسوا من بانى عبد شمس، وعبد العزى ن عبد
شمس وأمه عمرة بانت وائلة بان الدول بان زيآد مناة بان عمرو وهو عامر بان كعب.

فولد أمية الكبر بان عبد شمس: العاص، وأباا العاص، والعيص درج، وأباا العيص، وهم
شريآك: العياص، ولهم يآقول فضالة بان 

َعياِص ِمن ِة أغّرحرٍب آل من أو ال ُغّر ِد الفرِس ك َوا الـَْجـْ
ُكليب بان ربايعة بان عامر بان صعصعة، ولها يآقول  الجعدي: وأمهم آمنة بانت أباان بان 

َدت باما َل ُء َو َدت وماِهلٍل بانى ِنسا َل ُء َو  أباان بانى ِنسا
ًا، ًا، - واسإمه سُإفيان وأباا وسإفيان، أمية، بان حرب وأباا وحربا عنبسة- وعمر
بان وديآعة بان عميرة بان عامر بان العزى عبد بان همهمة أباي بانت أمة وأمهم

لخم. من وأمه عمرو، وأباا فهر، بان الحارث
يآوم قاتلوا سإفيان وأباو وسإفيان حرب وأباو حرب أمية باني من والعناباس

عنبس. وأحدها السإد، والعناباس العناباس، فُسموا الفجار
وباشر العزيآز وعبد ومعاويآة مروان، بان الملك أمية: عبد بان العاص باني فمن
بان الحكم بان مروان بانو ومحمد، وعمر عثمان وأباو وداوود الله وعبيد وأباان

بان المغيرة بان معاويآة بانت عائشة ابانا لم، ومعاويآة الملك العاص. فعبد أباي
العاص. أباى

ُقطية وأم الكلبي الصبغ بان زباان بانت ليلى وأمه العزيآز، وعبد باشر بانت باشر
جعفر. بان مالك بان عامر بان

الجزيآرة. ومحمد العراق، وباشر مصر، العزيآز عبد فولى
ومسلمة وهشام، ومروان، ويآزيآد، وسإليمان، الملك: الوليد، عبد بانى ومن

وعنبسة. باكر، وأباو والحجاج، الله، وعبد وسإعيد، ومحمد،
علي. بان الله عبد أيآام قتل مروان بان معاويآة بان والوليد

وجزء، وسإهل، باكر وأباو وعاصم، مروان: عمر، بان العزيآز عبد بانى ومن
ّباان، ولده، اكبر والصبغ عبد بان سإهيل بان وعمرو العزيآز عبد بانو وسإهيل وز
محمد. بان مروان زمن البصرة ولي العزيآز،
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ُصلب. هذا حبيب: عمرو ابان قال
باالكوفة الحكم" هم "بان مروان بان باشر بان الملك عبد بان باشر بانى ومن
باشر. ابانا ومروان العزيآز وعبد عبدل، ابان مدح الذيآن وهم

ِدحية بان معّصب بان الصبغ بان عبد العزيآز، خرج أيآام ومن بانى عبد العزيآز: 
موسإى الهادي بامصر فقتل. ومن بانى محمد بان مروان: مروان الجعدي بان

محمد المعروف باالحمار الذي قتله بانو هاشم أيآام ظهروا. وسإائر بانى
مروان باالشام. ويآزيآد بان محمد بان مروان أمه بانت يآزيآد بان شيبة بان ربايعة

بان عبد شمس. والجعد بان درهم مولى سإويآد بان غفلة الُجعفى كان
ّية، ّطلع "عليه" بانو أم ًا، قتله هشام بان عبد الملك، وكان أول زنديآق ا زنديآق
وباه سُإمى مروان بان محمد "يآعنى الجعدي" ومنهم عبد الواحد بان الحارث

ُقطأمي حيث يآقول:  بان الحكم، الذي مدحه ال
ْهُل َنة أ ِديآ ْنَك ل الَم ُهُمإذا َيآْحُز ُن َطأ َشأ َد َتَخا ْب ِد َع َواِح  الَجُل ال

وله الحكم، ابان الحارث بان العزيآز عبد بان ُخديآنة، وهو ومنهم: سإعيد،
ّهلب بان يآزيآد أيآام مسلمة خراسإان. الُم

الحكم بان ويآحيى ُمطّرف، أباو وهو الشاعر، الحكم بان الرحمن ومنهم: عبد
ّيآة. ابان وهو المديآنة، الملك عبد وله الُمّر

الحكم. بان الموصل. وعمر ولى الحكم، بان يآوسإف بان والحر
َكم بان الله وعبيد بان القيني.وخالد دلجة بان ُحبيش مع الّرباذة يآوم قتل الح

في سإكينة ماتت المديآنة، ولى الحكم بان الحارث بان الله عبد بان الملك عبد
زهرة- قال: كنت بانى من -رجل خلف هشام: أخبرني المديآنة. قال وليآته

بان الله عبد بان الملك عبد بان خالد وعليها باالمديآنة، هشام سإلطان في
ًا خالد وكان الحارث، ّدعاه خياط في سإكينة قال: فماتت كبر، ما باعد أباوه فا

وتركها الغاباة، إلى فمضى ارجع، حتى تخرجوها فقال: ل الحر، شديآد يآوم
ًا، باثلثين ِطيب لها تغيرت. فاشترى حتى النهار نصف إلى فأمر رجع ثم ديآنار

أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد في يآقضي وكان نصاح، بان شيبة
وأمه أمية، بان العاص أباي بان عفان بان عليها. وعثمان فصلى عليها، يآصلى
حكيم أم البيضاء وأمها شمس، عبد بان حبيب بان ربايعة بان ُكريآز، بانت أروى
بانو والوليد، وسإعيد وأباان، وعمر، وخالد، عمرو ولده من المطلب، عبد بانت

ًا عمرو وكان عثمان، المطرف. ولده ومن باالمديآنة، مقيم
ّديآباج، له يآقال ابان له جعفر: وكان أباو قال ًا، الناس احسن وكان ال وابانه وجه

ًا الناس احسن من كان الخر وكلهما الحازوق، باحلة المثل يآضرب فإنما ثوبا
ّديآباج جعفر أباو وضرب محمد، -كان- اسإمه اصبر الناس رأى فما باالّسياط، ال

عثمان. بان عمرو بان الله عبد أبان وهو منه،
الملك. لعبد المديآنة عثمان بان أباان وولى
العور. سإعيد وهو لمعاويآة، خراسإان عثمان بان سإعيد وولى
والطائف. مكة الوليد بان ليزيآد عثمان عمرو بان الله عبد بان العزيآز عبد وولى

عمر بان الله عبد واسإمه الطائف، عرج إلى نسب الشاعر، العرجي ومنهم
ّيئِّ لقيته الذي عمرو بان الله عبد بان عثمان. وأمية بان عمرو بان يآوم َط

الُمنتهب.
المطلب عبد بان حمزة جدعا وهو العاصي، أباي بان المغيرة بان ومنهم: معاويآة
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قريآش انصرفت باعدما ُأحد على فقتل قتيل، وهو ُأحد يآوم السلم عليه
مروان. بان الملك عبد أم عائشة إل له لعقب باثلث،

أمية. بان العاص بانى ومن
معه يآعتم لم بامكة إعتّم إذا كان أمية"، العاص"بان بان سإعيد وهو أحيحة، أباو

ًا عمأمته، بالون أحد التاج. له: ذو يآقال وكان له، إعظأم
ُأحيحة بان سإعيد والعاص وعبيدة وعبد الله وهو الحكم، وسإعيد بان سإعيد، ومن ولده: 

وخالد وعمرو بان سإعيد وأباان بان سإعيد، فقتل أحيحة يآوم الفجار، وعبيدة والعاص يآوم
بادر كافريآن. وقتل سإعيد بان سإعيد مع رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يآوم الطائف
ُيآعلم الحكمة وسإمي النبي صلى الله عليه وسإلم الحكم"بان سإعيد" عبد الله، وجعله 
باالمديآنة وقتل يآوم مؤتة، واسإتعمل النبي صلى الله عليه وسإلم خالد بان سإعيد على

اليمن، وقتل يآوم مرج الّصفر، وله وهب عمرو بان معد يآكرب الّصمَصأمة، وقال حين
له: وهبها 

ِليٌل ْبُه لْم َخ َه ُه ِمـْْن أ َ ِكّنِقـْل ِهَب ول َوا للـْكـْرام الَم
ِليٌل ْنه لم َخ ِلكَيآُخـْنـّْى ولْم أُخ ِلى ما كذ َ َدأمى أو َخل ِن

ْوُت َب َها َح ًا ِبا ِريآم ْيآٍش ِمْن َك ّلئأم َعِن وِصيَن فُسّرباها،ُقَر ال
ُزبايد: وأنشده أشياخ بانى 

ِلم ِلْم ْنـُْه لم َخ ّنـْى ولـْْم أُخ َيآُخـْ
َلْم ِة َع ْيِف أم َصْمَصأم أم سَإ

 سإلم
ومنهم سإعيد بان العاص بان سإعيد بان العاص بان أمية ولي الكوفة لعثمان،
َلشتر، وهو قائل: إنما فقال: ويآل لشراف العراق مني. فلما قدم طرده ا

العراق باستان قريآش. وولي المديآنة لمعاويآة، وهو الذي مدحه الحطيئة
ومن ولده: عمر، وهو أباو أمية الشدق، وهو الذي قتله عبد الملك، ومحمد

بان سإعيٍد، وأمهما أم البنين بانت الحكم بان أباي العاص ولده باالشام وعبد
الله بان سإعيد أمه أم حبيب بانت جبير بان مطعم الذي مدحه الخطل، ولده

باالكوفة، ويآحيى بان سإعيد أمه العالية بانت سإلمة بان يآزيآد الجعفي، كان
ًا، ولده باالكوفة وباواسإط. وأباان بان سإعيد كان يآنزل أيآلة، وأمه شريآف

ُعويآف الكناني، وولده باالكوفة وله يآقول عبد الله جويآريآة بانت سإفيان بان 
بان عنبسة بان سإعيد، وهو ابان أخيه.

ْكَت َبَة أتر َبًة طي ْغ َها َعن َر ِل ْه ْلَتَأ َنز ًذا َو ِب َت ْن ِر ُم ِيآ ْد ِذ َبا ُفـْ ْنـْ ُق ال
سإعيد: فقال أباان بان 
ًا نزلُت ِباها ُباّرها أرض ُترا ُنه والقفُرك ِر معد َقض ُنبذ با  الُج
قصر باالمديآنة.

وعثمان بان سإعيد، وأمه أم عمرو بانت عثمان بان عفان، ولده باالكوفة، وعنبسة بان
سإعيد كان مع الحجاج، ولده باالكوفة. ومنهم: إسإماعيل بان أمية بان عمرو الشدق

الفقيه كان بامكة. وسإعيد بان عمرو، وكان أعلم قريآش باالكوفة، وولده باها.
ُقنيع النصرى  الطائي: وموسإى بان عمرو الذي يآقول له ابان 

ُكّل ِني و َعاِصى َبا ْدْت ال َحِم
ُه َطاء َع

ِء في لُموسَإى وإنى َطا َع ال
ِئُم َ َلـْل

َْيس ْعٍط فل ً باُم ِئل ُهو َنا و
ٌد قـْاعـْ

ْعٍط وليس ْهـْو نائل باُم ِئُم و َقـْا

قائم.ويآروي: وحسبك من باخل أمرئ وهو 
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ِم َيآُك فإن ْو َق ِكَرأم ال ّنـُْه ال َنأبايفـْإ َباْت ُذ ِوي أْن أ َت ِدُم َتْس َقوا و
وعمرو بان أمية بان عمرو بان سإعيد الشاعر.

وسإعيد بان يآحيى بان سإعيد بان العاص، ولده في جعفي، كان شريآفا.
وعبد الرحمن بان عنبسة بان سإعيد، كان شريآفا باالكوفة.

ومن باني أباي العيص بان أمية: عتاب أسإيد بان أباي العيص "بان أمية" وله رسإول الله
صلى الله عليه وسإلم مكة يآوم الفتح وأخوه خالد بان أسإيد.

وعبد الله بان خالد بان أسإيد أمه ثقفية أسإتعمله زيآاد بان أبايه على فارس ووهب له بانت
جوا باوذان بان المكعبر فولدت الحارث وكان زيآاد اسإتخلفه حين مات على عمله،،

فاقره معويآة، وهو صلى على زيآاد حين مات باالكوفة وابانه أمية بان عبد الله، وله عبد
الملك خراسإان، وأخوه خالد صاحب الُجفرة "بان عبد الله بان خالد بان أسإيد"، اسإتعمله

عبد الملك على البصرة.
وعبد العزيآز بان عبد الله ولي مكة وعمرو بان عبد الله ولي مكة باعد أخيه.

وسإعيد بان خالد بان عبد الله بان خالد الذي يآقال له: عقيد الندى الذي مدحه موسإى
فقال: شهوات 

ُد ِقي َدى َع ّن ِه َيآْرَضي َعاَش َما ال َدى با ّن ال
َيآْرَض لْم َماَت فإن

َدى ّن ِد ال َعقي با
َد ِعي ِنى سَإ ْع َدى: أ ّن َد ال ِعي ٍدأَخا باَن سَإ ِل ُعْرِف، َخا ال

ِنى ْع ْباَن لأ ْنِت ا ِعيد ِبا  سَإ

ّنَما ِك ِنى ول ْع ْباَن أ ِئَشة ا ّذي َعا ال
ِه أباو ٌد أباويآ ِل باُن َخا

أسِإيد
الطلحات. طلحة أخت الخزاعي خلف بان الله عبد بانت عائشة وأمه
عليه علي فقال عائشة، مع الجمل يآوم قتل أسإيد بان عتاب بان الرحمن وعبد

قريآش. يآعسوب باه: هذا مر حين السلم
عتاب بان عتاب وهو ولده. خليلن، من هشام، بان جهل أباى بانت جويآريآة وأمه

أمية، بان العيص أباى ابان أسإيد بان عتاب بان الرحمن عبد بان سإعيد بان
باالبصرة.

أباي وأم صخر واسإمه أمية، بان حرب بان سإفيان أباو أمية بان حرب بانى ومن
النبي إلى حروباها في قريآشا قاد الهزم، بان باجير حزن بانت صفية سإفيان

النبي فقبض نجوان، الله رسإول فوله اسإلم، ثم وسإلم، عليه الله صلى
أباى ولد درجا. فمن حرب، بان عليها.وعمر وهو وسإلم عليه الله صلى

سإفيان أباي بانو وعمرو، وحنظلة، وعنبسة، ومحمد، ويآزيآد، سإفيان: معاويآة،
له. لعقب مات، ثم عمر، زمن الشام يآزيآد وولي
ُأسإر كافر، بادر يآوم حنضلة وقتل معاويآة، وله الطائف، عنبسة وولي عمرو و

العراق. ولي سإمية ابان وزيآاد كافر، بادر يآوم
بانت عمرو أمية. وأم بان العاص أباي بانت ريآحانة سإفيان أباي بان حنظلة أم

أمية. بان عمرو أباي بانت عمرو أباي
وأم معاويآة وعتبة هند بانت عتبة بان ربايعة بان عبد شمس وأم عنبسة

ُأزيآهر الدوسإي، وكان معاويآة ولي عنبسة الطائف ومحمد عاتكة بانت أباي 
ثم نزعه، وولها عتبة، فدخل عليه فقال: يآا أمير المؤمنين، أما والله ما

نزعتني من ضعف ول خيانة.
فقال معاويآة أن عتبة ابان هند. فولى عنبسة وهو يآقول: 
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ّنا ًا لَحرٍب ُك ًاباينـْنـْا َذاُت َصالح َنا َفّرقت فأضَحت َجميع َن َباي
ُد  هن

فمن باني معاويآة: يآزيآد بان معاويآة. وعبد الله بان معاويآة كان أحمق الناس فأم يآزيآد بان
ُأنيف بان دلجة ابان قناقة بان عدي بان زهير بان حارثة بان معاويآة ميسون بانت باحدل بان 
جناب بان هبل بان عبد الله بان كنانة بان باكر بان عوف بان عذرة بان زيآد اللت بان رفيدة

معاويآة.ابان ثور بان كلب بان وبارة وليزيآد يآقول 
ِلح لم َماَت إن ُنوطي ُمزيآنُة ُتف ُهف ِه باعد ِئما ُمزيآَن يآا علي ّتما  ال

عبد بان نوفل بان عمرو عبد بان قرظة بانت فاِختُة الله عبد وأم
. مناٍف

ومنهم: خالد ومعاويآة ابانا يآزيآد. ولي معاويآة باعد أبايه أرباعين ليلة، وكانت له خمس
عشرة سإنة. وعبد الله بان يآزيآد السإوار، وأباو محمد بان عبد الله بان يآزيآد السفياني

المقتول باالمديآنة أيآام المنصور. ومن باني عتبة بان أباي سإفيان.الوليد بان عتبة بان أباي
سإفيان، ولي المديآنة.

ومن بانى محمد بان أباي سإفيان:عثمان بان محمد بان أباي سإفيان ولى المديآنة.
ومن بانى زيآاد ابان أبايه عبيد الله بان مرجانة وابان زيآاد الدعى لعنة الله. ولى العراق.
وسإلم بان زيآاد، ولى خراسإان. ومن بانى أباي عمرو بان أمية. مسافر بان أباي عمرو،

وكان من فتيان قريآش جمال وسإخاء وشعرا، وهو الذي كان يآهاجى أباا أحيحة. والحارث
ُأسإر يآوم بادر كافرا. وعقبة بان أباي معيط بان أباي عمرو، بان أباي وجرة بان أباي عمرو، 

قتله النبي صلى الله عليه وسإلم صبرا باعرق الظبية، من ولده الوليد بان عقبة وعمارة
وخالد وهشام، فالوليد وخالد وعمارة أخوة عثمان بان عفان ألمه، وأم هشام سإوداء،

فولى عثمان الوليد العراق، وهو أباو وهب، وكان شاعرا، وهو الذي مدحه أباو زبايد
الطائي، وهو الذي رفع عليه أهل الكوفة انه سإكر من الخمر -وقد ذكره الحطيئة في

قال: شعره- فضرباه الحد وعزله، فلما ضرباه 

َق يآا ُكـُْم بايني ما اللُه َفّر ومن ُقرباى من أمية بانيوباـْينـْ
َنَسِب

َاَل ُيآصِب إن تحت ُيآحفْر الَم
ِه ِت ْثل أ

ِعْش وإن ُكُم عائل َيآ َيآِخـَْب مول

ًا باالكوفة، وولده باها، ونزل خالد بان عقبة الجزيآرة، وولده باها وأما عمارة فكان مقيم
اليوم. ومن ولد الوليد: عمرو، وهو أباو قطيفة بان الوليد الشاعر، كان فيمن سإيره ابان

الزباير إلى الشام.
وأباان بان الوليد، وله عبد الملك أرمينية وحمص وقنسريآن. وعثمان بان الوليد وله عبد

فقال:الملك أرمينية، ويآعلى بان الوليد الذي هجاه الحارث الدعى إلى الوليد بان المغيرة 
ِرِق على كأّن َفا َلى َرأِس َم ِفُسَيآع َنا َتت َخ ّو َطاِح َزَمَن َم ُب ال
ِم على ِه اسإ ًا لدى ثم الل ِهُغلُمـْ َلـْح فِسّمي ْفـْ َأ َباـْاِح أو با َر

ومحمد ذو الشامة بان عمرو أباي قطيفة بان الوليد،ولى الكوفة. وخالد بان
خالد بان الوليد، كان شريآفا، باالكوفة وهو الذي ذهب بارأس يآزيآد بان

المهلب إلى الشام، وهشام بان معاويآة بان هشام، وهو أباو يآعيش، ولى
الطوائف في زمن الوليد بان عبد الملك وغيره.

ومن باني سإفيان بان أمية: حكيم بان طليق بان سإفيان بان أمية، كان في
المؤلفة قلبهم، أعطاء رسإول الله صلى الله عليه وسإلم مائة ناقة يآوم

حنين وكان له ابان يآقال له: المهاجر فهلك وله بانت فتزوجها زيآاد ابان سإمية
ولعقب له.
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ومن بانى أباي سإفيان بان أمية: سإفيان بان أمية بان أباي سإفيان بان أمية
الذي ذهب باموت علي عليه السلم إلى أهل الحجاز، لعقب له.

هؤلء بانو أمية الكبر بان عبد شمس. وولد حبيب بان عبد شمس: ربايعة،
وأمه فاطمة بانت الحارث بان شجنة، من فهم.

وسإمرة، لم ولد، وعمرا، وأمه من باني سإهم. منهم.
عبد الله بان عامر بان كريآز بان ربايعة بان حبيب بان عبد شمس. وأمه دجاجة
بانت أسإماء بان الصلت بان حبيب بان حارثة بان هلل بان حرام بان سإماك بان
عوف بان أمرئ القيس بان باهثة بان سإليم عمة عبد الله بان حازم السلمي
وكان من فتيان قريآش اسإتعمله عثمان على البصرة فلم يآزل عليها حتى

قتل عثمان. ثم عقد له وكان من أجود العرب.
من ولده: عبد الملك بان عبد الله، ولى البصرة أيآام ابان الزباير وعبد 

الرحمن بان عبد الله، قتل يآوم الجمل.
وعبد الحميد بان عبد الله، وهو الذي قتل ابان ناشرة المجاشعى فقال أباو

حزاباة: 
قريآش هدت لقد لعمري

عروشها
أزهـْرا العشـْيات نفاح باأبايض

ونوفل، وهو عبيد الله بان عبد الحميد بان عبد الكريآم بان عبد الله بان عامر، قتله أباو
قطنة: مسلم، وله يآقول ثابات 

َهُب ْذ َيآ ّدهُر هذا أ َنسِِق لم ال
ً َفل َنو

َعُه َيا َكأَس وأش ّبُحوا التي ال َص
َها  ِبا

يآريآد جهم بان زحر الجعفي.
وعمرو بان عبد الرحمن بان عبد العلى بان عبد الله بان عامر، ولي البصرة وكور دجلة

لهارون ومسلم بان بايس بان كريآز، قتله الخوارج.
وعبد الرحمن بان سإميرة بان حبيب "بان عبد شمس" صحب النبي صلى الله عليه

وسإلم، وكان يآحدث عنه، وهو صاحب سإجستان وسإكة سإمرة باالبصرة وابانه عبيد الله
الذي غلب على البصرة أيآام ابان الشعث، وهو العور، وابانه عبيد الله بان عبيد الله قتله

الحجاج باواسإطة القصب.
هؤلء بانو حبيب بان عبد شمس. ومن باني ربايعة بان عبد شمس.

عتبة، وشيبة ابانا ربايعة أمهما بانت المضرب من باني عامر ابان لؤي قتل يآوم بادر
كافريآن.والوليد بان عتبة وأمه بانت مالك بان المضرب قتل يآوم بادر كافرا.

وأباو حذيآفة بان عتبة وأمه بانت صفوان بان أمية ابان محرث شهد بادرا مع رسإول الله
صلى الله عليه وسإلم ويآقال: هي صفية بانت أمية بان حارثة بان أل وقص السلمي وقتل

بااليمامة شهيدا.
وابانه محمد بان أباي حذيآفة، وره على مصر، فقتل باها. وأباو يآسار، ووهو محمد بان عبد

الرحمن بان عبد الله، أو عبيد الله بان شيبة، وهم باالبلقاء.
هؤلء بانو ربايعة بان عبد شمس.

وولد عبد العزى بان عبد شمس: ربايعا وربايعة ومن باني عبد العزى بان عبد شمس "أباو
العاص بان البيع ابان عبد العزى بان عبد شمس" وهو زوج زيآنب بانت رسإول الله صلى
الله عليه وسإلم، وكنانة بان عدي بان ربايعة بان عبد العزى، وهو الذي أرسإل معه زيآنب
بانت رسإول الله صلى الله عليه وسإلم إلى المديآنة فعرض لها هبار بان السإود، ونافع

بان عبد قيس الفهري، فأهويآا إليها.
وعلى بان أباي العاص، قتل يآوم اليرموك وعبد الله بان علي بان عدي ابان ربايعة الشاعر،

حزاباة: وله يآقول أباو 

13



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

ُنو ُهم َعلى َبا ّل ُء ُك ُهمسإوا ّن ّيُة كأ ُء ِزيآن ِجَرا
وعبد الله بان عمر بان عبد الله بان عدي الشاعر الذي يآقال له العبلي نسب إليهم

مخزوم.لمحالفتهم ومقأمه فيهم وهو القائل لهشام وحج فقسم في باني 
ّظي َخّس ِد من ُكنُت أن َح عب

َشمٍس
بانـْي من ُكنُت َليتني

ِم َمـْخـُْزو
ُفوز َة َفأ َدا َغ ُهـْْم ال ِمـْنـْ

ٍم َقـْسـْ َعباـْ ِء وأباي ّنـْى الّسـْنـْا ِم ِمـْ ُلـْو باـْ

ومحرز بان حارثة بان ربايعة بان عبد الزي، وهو الذي اسإتخلفه عتاب بان أسإيد على مكة
في سإفرة سإافرها، وبانو باالكوفة، كان من ولده العلء بان عبد الرحمن بان محرز، كان

على الرباع أيآام ابان الزباير، وموضع داره دار عيسى بان موسإى اليوم.ومنهم عبد الله بان
الوليد بان يآزيآد بان عدي بان ربايعة بان عبد العزى "ابان عبد شمس" قتل يآوم الجمل مع

عائشة،"رضي الله عنها" وأمه الداريآة، باها يآعرف.هؤلء بانو العزى.
ومن باني أمية الصغر بان عبد شمس: الحارثين أمية الذي يآقال له:ابان عبلة بان عبد

شمس الشاعر.
من ولده: عبد الله بان الحارث أدرك معاويآة شيخا كبيرا، وورث دار عبد شمس بامكة،
لنه كان أقعدهم، فحج معاويآة في خلفته، فدخل يآنظر إلى الدار، فخرج إليه بامحجن

ليضرباه، وقال: "ل اشبع الله باطنك، أما تكفيك الخلفة حتى تجئِّ فتطلب الدار?"
فخرج معاويآة وهو يآضحك. ومنهم: أباو جراب، وهو محمد بان عبد الله بان محمد بان عبد

الله بان الحارث قتله داوود بان علي.
والثراء بانت علي بان عبد الله بان الحارث التي كان يآشبب باها عمر بان أباي ربايعة، وهي

مولة الغريآض المغني، تزوجها سإهيل بان عبد الحمن بان عوف، ويآقال: بال سإهيل بان
الشاعر: عبد العزيآز بان مروان، فقال 

َها ّيآ ِكُح أ ّيآا الُمن ّثَر ً ال َهـْيل َله َعمَرَكسُإ َعاِن كيَف ال َتِم  َيآج
 شمس:  بان أمية عبد ولد الصغر. ومن أمية بانو فهؤلء

منصور بان عبد الله بان الحوص بان عبد أمية، وهم باالشام. ومن باني نوفل
بان عبد شمس: أباو العاص بان نوفل، "بان عبد شمس" قتل يآوم بادر كافرا

وخالد بان يآزيآد بان عثمان بان هبار بان أباي العاص، قتله عبد الله بان علي
باالشام.

فهؤلء بانو عبد شمس بان عبد مناف. وولد المطلب بان عبد مناف:
مخرمة، وأباا رهم واسإمه أنيس، وأمهما هند بانت عمرو بان ثعلبة بان سإلول،

من النصار، وأخوهما لمهما أباو صيفي بان هاشم بان عبد مناف، وهاشما
وأباا عمرو، وأمهما خديآجة بانت سإعيد بان سإهم، وأباا رهم الصغر، وعبادا،

وأمهما عنترة بانت عمرو بان طريآف الطائي.
والحارث، وأباا شمران، ومحصنا، وأمهم أم الحارث بانت الحارث، من باني
سإليط بان يآرباوعا بان حنظلة، وعلقمة وعمرا، وأمهما عاتكة بانت عمرو بان

الحارث بان صباح من باني ضبة بان أد.
فمن باني المطلب: عبيد: والطفيل، وحصين بانو الحارث بان المطلب،

شهدوا بادرا مع رسإول الله صلى الله وسإلم، فضرب عبيدة على رجله
ضرباة مات منها باالصفراء. وحذافة بان الحارث، قتل يآوم الفجار. وعبد الله

بان حضين الشاعر.
ومحمد بان قيس بان مخرمة، وعبد الله بان قيس بان مخرمة بان المطلب،

ولى مكة زمن عمر بان عبد العزيآز.
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وجيهم بان الصلت بان مخرمة بان المطلب الذي رأى الرؤيآا يآوم بادر. قال:
كان قيس بان مخرمة يآمكو باحراء، فيسمع مكاؤه باالكعبة.

ومسطح بان أثاثة بان عباد بان المطلب، ممن قال الفك، وقد شهد يآوم بادر
ُا. وركانة بان عبد يآزيآد بان هاشم بان المطلب، الشديآد الذي صرعه مسلم

النبي صلى الله عليه وسإلم.
ًا. وعلى بان يآزيآد بان ركانة، كان اشد الناس باطش

ُأسإر يآوم بادر، وكان والسائب بان عبيد بان عبد يآزيآد بان هاشم بان المطلب، 
يآشبه باالنبي صلى الله عليه وسإلم. ومن ولده عياش وعلي وشافع.

ومن باني شافع: الشافعي الفقيه، وهو محمد بان إدريآس ابان العباس بان
عثمان بان شافع بان السائب بان عبيد بان عبد يآزيآد بان هاشم بان المطلب.

وعمرو بان علقمة بان المطلب الذي قتله خداش بان عبد الله بان أباي قيس،
من باني عامر بان لؤي، وكان فيه القسامة، والشر.

وكان يآقال لعبد يآزيآد بان هاشم: المحض لقذى فيه، لن أمه الشفاء بانت
هاشم بان عبد مناف.

هؤلء بانو المطلب بان عبد مناف.
ًا، وأمه هند بانت نسيب بان زيآد، من باني وولد نوفل بان عبد مناف: عديآ

ًا، وعبد عمرو، وأمهما قلباة بانت مازن بان منصور بان عكرمة خصفة، وعمر
جابار بان نصر بان مالك بان حسل بان عامر بان لؤي. وعامرا، وأمه كهيفة

بانت جندل بان أباير بان نهشل بان دارم.
ًا، وله يآقول فمنهم: المطعم بان عدي بان نوفل "بان عبد مناف" كان سإيد

أباو طالب: 
ِعُم سَإأموَك القوَم إن أمط

ّطَة ُخ
ّنى َلسُت ُأوكل متى وإ باآيآل ف

ًا، وهو أباو الريآان، والخيار ابان عدي. وطعيمة بان عدي، قتل يآوم بادر كافر
وجبير بان مطعم كان اعلم قريآش في زمانه، واباناه نافع ومحمد، كانا

ًا وعبيد الله بان عدي بان فقيهين. وأباو سإليمان بان محمد بان جبير، كان فقيه
الخيار بان عدي، كان من رحال قريآش.

ونافع بان ظريآب بان عمرو بان نوفل الذي كتب المصاحف لعمر بان
الخطاب "رضي الله عنه".

ومسلم بان قرظة بان عبد عمرو بان نوفل، قتل يآوم الجمل مع عائشة
"رضي الله عنه" وأخته فاختة امرأة معاويآة.

ًا، وفيه نزل )وقالوا إن نتبع والحارث بان عامر بان نوفل، قتل يآوم بادر كافر
- وكان النبي57الهدى معك نتخطف من أرضنا( -سإورة القصص: اليآة 

صلى الله عليه وسإلم قال، "من لقيه فليدعه ليآتام باني نوفل".
هؤلء بانو نوفل بان عبد مناف.

وهؤلء بانو عبد مناف بان قصي.
ًا درج، وكلدة درج، وعبد مناف. وولد عبد الدار بان قصي: عثمان، ووهب

وأمهم بانت باوى بان ملكان، من خزاعة والسباق، وكانوا أول من باغى بامكة
على قريآش وتطاولوا عليهم، فاهلكوا، وأمه النافضة بانت ذويآبة بان قصية

بان نصر بان سإعد بان باكر بان هوازن.
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فولد عثمان: عبد العزى، والحارث، وأمهما هضيبة بانت عمرو ابان عتوارة
ًا وأمه بانت خلف بان بان عائش بان ظرب بان الحارث بان فهر، وشريآح

صداد، من باني عدي بان كعب.
ًا، وكلدة، وعثمان، وأمهم تماضر بانت عبد مناف بان  وولد عبد مناف هاشم

قصي. وولد السباق: الحارث، وأمه النافضة بانت عامر بان ذويآبة بان قصية
ًا باني السباق، ًا وعميلة وعبيد بان نصر بان سإعد بان باكر بان هوازن. وعوف

وأمهم بانت عمير بان حارثة بان سإعد بان تيم بان مرة ابان كعب بان لؤي بان
غالب. وعبد الله بان السباق، وعبيدة بانت عائذ بان مالك بان جذيآمة

المصطلق من خزاعة. فدرج بانو السباق كلهم غير أهل بايت بااليمن في
عك. قال هشام: حدثني أباو محمد المرهبي قال: اخبرني شيخ من باني
عبد الله بان صفوان بان أمية قال: سإمعت قريآش في باعض الليل قائل

يآقول: 
ُظْر ْن ّبـْاِق َباني إليَك ا الّسـْ

ُهـُْم ّنـْ ا
ِيٍل عّما َلـْ ْيٍن ِباـْل ق ِر ول َعـْ َثـْ أ

ُد هذى َيآا ُنـْوا إ ْهـَْل وكا ٍة أ َبا ُد ُكوامـْأ ِل ُأه ْوا إذا ف َغ ًا َبا ْلم َلى ُظ َع
ِر  ًمَض

ومنهم طلحة، وعثمان، وأباو سإعد، بانو طلحة بان عبد العزى بان عثمان بان عبد الدار،
ًا. ُأحد، معهم اللواء، كفار قتلوا يآوم 

وعثمان بان طلحة، وهو الذي اخذ رسإول الله صلى الله عليه وسإلم منه المفتاح "يآوم
ِلها ( -سإورة ّدوا الماناِت إلى أه َؤ ُت ُكم أن  الفتح" ثم رده عليه، وفيه نزلت )أن الله يآأمُر

- وعلقمة بان طلحة، قتل يآوم اليرموك.58النساء: اليآة 
ومنهم إباراهيم بان عبيد الله بان عبد الله ابان عثمان بان طلحة بان أباي طلحة بان عبد
العزى بان عثمان بان عبد الدار الذي يآقال له الحجبى، وله هارون اليمن. ويآزيآد بان

مسافع بان طلحة، قتل يآوم الحرة.
وعبد الله بان مسافع، قتل يآوم الجمل مع عائشة.

ويآبة بان عثمان بان أباي طلحة الحاجب باعد عثمان بان طلحة بان أباي طلحة.
وعبيد الله العجم بان شيبة، الذي ضرباه خالد بان عبد الله القسرى، فضرب له خالد بان

الفرزدق: عبد الله، وقال 
ِري َعم ْد َل َق ّبْت ل ِر على ُص ْه َظ

ٍد َخال
ْلَن ما شأبايُب َل َته َبِل من اسإ سَإ
ْطر َق  ال

اللواء. ومعه ُأحد يآوم قتل الدار، عبد بان عثمان بان شريآح بان وقاسإط
صفوان. ابان خالد على رد الذي طلحة أباي بان شيبة الله عبد وهو والعنقري،

المطيبين باين الحلف عقد الذي الدار، عبد بان مناف عبد بان هاشم بان وعامر
الحلف. وباين

كان الدار عبد بان مناف عبد بان هاشم بان شرحبيل عبد بان قيس بان وجهم
عبد بان مناف عبد بان هاشم بان عمير بان الخير الحبشة.ومصعب مهاجرة من

ًا شهد الدار، ًا، ُأحد يآوم وقتل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع بادر شهيد
ًا، بادر يآوم ُأسإر زرارة، واسإمه عزيآز، أباو وأخوه ًا. ُأحد يآوم وقتل كافر كافر

الحبشة. مهاجرة كان الروم، أباو وأخوهما
الحرة. يآوم هاشم" قتل "بان عمير بان عزيآز أباي بان عمير بان ومصعب
معاويآة من ندوة دار بااعا الذي وهو الشاعر، هاشم بان عامر بان وعكرمة
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درهم. ألف بامائة
وباني هاشم باني وباين قريآش باين الصحيفة كتب الذي عامر بان وباغيض

يآده. فشلت الشعب يآوم المطلب
عند قريآش رهينة الدار، عبد بان مناف عبد بان كلدة بان علقمة بان والحرث

ًا، بادر يآوم قتل الحارث بان النضر الحبشي. وابانه يآكسوم أباي وكان كافر
اليرموك. يآوم قتل النضير، قريآش. وأخوه من بامكة غنى من أول النضر

بائر بامكة البئر صاحب -وهو النضير بان المرتفع بان مجمد بان وميمون
وأباو الشاعر، السباق بان عميلة بان "بامكة". ومالك المرتفع ميمون- ابان

الشاعر. السباق بان الحارث بان باعكك بان السنبل
بادر. يآوم ُأسإر عامر بان الحارث بان والسإود

عثمان. ابان عثمان مع قتل السباق، بان عوف بان مسرة أباي بان الله وعبد
مصعب إلى الهجرة قبل منهم يآسلم ولم الدار عبد باني من يآهاجر قال: لم

عبد بان منصور الروم وأباو شرحبيل، عبد بان قيس بان وجهم عمير، بان
قصي. بان الدار عبد بانو شرحبيل. فهؤلء

عبد، بان والمنهب الرفادة ولي أول كان عبد، بان قصي: وهب بان عبد وولد
عبد. بان وباجير كبير، أباو وهو

الله صلى النبي صحب قصي، بان عبد بان وهب بان عمير بان طليب منهم
ُا، معه وشهد وسإلم عليه بانت أروى وسإلم عليه الله صلى النبي عمة وأمه باد
ًا مكة فتح يآوم قتل باجير بان نقيذ بان والحويآرث المطلب عبد يآبقى لم كافر

قصي. بان عبد بانو أحد. هؤلء منهم
وولد عبد العزى بان قصي: أسإد، وأمه ريآطة التي نقضت، غزلها وكانت

حمقاء، وهي الحظيا بانت كعب بان سإعد بان تيم بان مرة بان كعب بان لؤي
ًا، وأمه زهرة بانت عمرو بان بان غالب. فولد أسإد بان عبد العزى: خويآلد

حنثرة بان ذؤيآبة بان قرفة بان عمرو بان عوف بان مازن بان كاهل بان أسإد
خزيآمة وإيآاها عنى فضالة بان شريآك في قوله: 

ُع ِحيَن فَمالي َط ْق ِة اباِن إلىِعرٍق ذاَت أ ّي ِهل َكا ِد من ال َعـْا َم
ًا درج. وأمهم قبة الديآباج، وهي خالدة بانت ًا، قتل الفجار الخر. وصيفي ونوفلً، وحبيب

ًا درجوا، ًا ومهشم ًا، وهاشم هاشم بان عبد مناف بان قصي والحويآرث، الثقفي. وعمر
ًا، قتل في الفجار درجا، وأمهما الصعبة ًا وطليب وأمهم ناهية بانت سإعيد بان سإهم. وطالب

بانت خالد بان صعل بان مالك بان أمة بان ضبيعة بان زيآد بان عوف بان عمرو بان عوف بان
ًا، لم ولد، والمطلب، لبرة بانت عوف بان عبيد بان مالك بان الوس بان حارثة. وخالد
ًا عويآج بان عدي بان كعب. والحارث، وباه كان يآكنى. وعبد وعثمان درجا، وهم جميع

لبرة.
ًا، حوارى رسإول الله صلى الله عليه ًا: الزباير بان العوام بان خويآلد فمن باني خويآلد

ًا عن الجمل. ًا، وكان أحد أصحاب الشورى، قتل باوادي السباعا منصرف وسإلم، شهد بادر
وخديآجة بانت خويآلد زوج النبي صلى الله عليه وسإلم.

وحزام بان خويآلد، قتل يآوم الفجار الخر.
ًا. ونوفل بان خويآلد، قتل يآوم بادر كافر

وعبد الله، وعروة، والمنذر، ومصعب، وعمرو، وعبيدة، وجعفر، بانو الزباير بان العوام.
ًا وقتل المنذر بامكة. كان عبد الله أول مولود ولد في السإلم. وكان عروة فقيه

وعمرو قتله أخوه عبد الله وهو الذي يآقال: عمرو ل يآكلم، ومن يآكلمه اليوم يآندم وكان
يآأمر غلمانه فيمدون حبلً في الطريآق فمن مر باه ألقاه غلمانه وحبشانه، فمر باه
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الحسن بان علي عليهما السلم، فقال له حبشانه: يآا ابان رسإول الله، نحن مأمورون،
ًا فعبث باه الحبشان، ًا. فمر باه الجهم بان حذيآفة وكان مكفوف فقال: سإفيه لو يآجد مسافه

ًا ما ضربات. فرجع إلى منزله فاخرج ذكره فبزق عليه ثم قال: لو كان هذا ولد أحرار
فغضب ولده فخرجوا فضرباوهم حتى النساء فضلً على الرجال.

وقتل مصعب باالعراق.
ًا. وباجير بان العوام، قتله سإعد بان صفيح والسائب بان العوام، قتل يآوم اليمامة شهيد

الدوسإى خال أباي هريآرة باأباي أزيآهر. ولقيه بااليمامة.
الشاعر: وحمزة بان عبد الله بان الزباير، كان من أجود العرب، وله يآقول 

ُة ُعا َحْمَز َتا ْب َدى باالَماِل الُم ّن َيآَرىال ِه في و ِع ْي ْد أْن َبا َبْن َق  َغ
ولي البصرة.

وعروة بان عبد الله، قتل مع أبايه.
وهشام بان عورة الفقيه وصالح بان عبد الله بان عروة، قتل باقديآد. وإباراهيم بان مصعب

"بان مصعب" بان الزباير وهو خضير، قتل باالمديآنة مع محمد بان عبد الله بان الحسن،
وكان على شرطه.

وعبد الله بان مصعب بان ثابات بان عبد بان الزباير، وله هارون المديآنة، فلم يآزل عليها ثم
وله اليمن.

وابانه باكار وهو أباو باكر بان عبد الله بان مصعب، ولي المديآنة باعد أبايه.
وحكيم بان حزام بان خويآلد، عاش عشريآن ومئة سإنة، وكانت أمه ولدته في الكعبة، وله

ثابات: يآقول حسان بان 
ًا َنّجى ِكيم ْوَم َح ٍر َيآ ْد ُه َباـْ ّد َنَجاَشـْ ٍر و ْه َناِت من باُم َوِج َبا ْع  ال

وعن عنها الله "رضي عائشة مع الجمل يآوم قتل حكيم، بان الله عبد وابانه
أبايها".
بانت سإكينة زوج حكيم، بان الله عبد بان عثمان بان الله عبد ابانه وابان

قريآن. وهو عثمان، له فولدت السلم، عليهما الحسين،
المستهزئين. من كان العزى: السإود، عبد بان أسإد بان المطلب باني ومن
ًا، بادر يآوم قتل السإود، بان زمعة وأبانه الركب. زاد يآدعى وكان كافر

ًا. وهبار بادر يآوم وقتل السإود، بان وعقيل أهوى الذي وهو السإود، بان كافر
بان باطنها. والحارث ذا فألقت وسإلم، عليه الله صلى اله رسإول بانت لزيآنب
ًا. ويآزيآد بادر يآوم قتل زمعة وقتل الحبشة، مهاجرة من كان زمعة، بان كافر
ًا. وسإلم، عليه الله صلى الله، رسإول مع طائف يآوم شهيد

بان السإود بان زمعة بان الله عبد بان كبير وهب" بان "بان ومنهم: وهب
القاضي. البختري أباو أسإد. وهو بان المطلب

ًا. الحرة، يآوم مسرف قتله زمعة بان وهب بان الله وعبد صبر
يآقول وله عوف، بان الرحمن عبد بان مصعب قتل الذي هبار بان وإسإماعيل

 الرقيات:  قيس ابان

َلْن ْيٍل ُأِجيَب ف َلـْ ًا باـْ ًا َداعـْي َباـْد أ
ُغُروَر أْخَشى ْباُن ُغّر َكَما ال ا

ِر ّبا  َه
وعبد الله بان السائب بان أباي حبيش بان المطلب بان السإود -كذا في

الصل "السإود" وصحته " أسإد"- وكان باذيآا.
ومن باني الحارث بان أسإد بان عبد العزى أباو البختري، وأسإمه العاص بان

ًا. هاشم بان الحارث بان أسإد، قتل يآوم بادر كافر
وابانه السإود كان من رجال قريآش ومن ولده: طلحة بان عبد الرحمن بان
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عبد الله بان السإود، وأمه بارة بانت سإعيد بان السإود وأمها فاطمة بانت
علي بان أباي طالب عليه السلم، وهو القائل: 

ّدى ِلّي َج ِري وأباو َع َت َبْخ ْلَحُةال َط ْيِمّي و ّت ُد ال َو والسْإ
يآريآد طلحة بان مسافع بان عياض بان صخر ابان كعب بان سإعد بان تيم بان مرة. ولسعيد

قريآش: بان السإود بان العاص تقول امرأة من 
َتني أل ْي ِري َل سِإَلحي أْش

ُلِجي ُدْم و
ِة ْظَر َن ٍم با ْو ِد من َيآ ِعي باِن سَإ
ِد َو السْإ

وكان جميًل.
ُأحد كافرا. وعبد الله بان حميد زهير بان الحارث بان أسإد، قتل يآوم 

وعبد الله بان معبد بان حميد بان معبد بام حميد بان زهير بان الحارث بان أسإد، قتل يآوم
الجمل مع عائشة.

وعمرو بان أمية بان الحارث بان أسإد، كان من مهاجرة الحبشة. وعمرو بان أسإد هو الذي
زوج رسإول الله صلى الله عليه وسإلم خديآجة بانت رضي الله عنها ولم يآكن لسإد يآومئذ

لصلبه ولد غيره، ولم يآعقب عمرو.
ومن باني نوفل بان أسإد بان عبد العزى: ورقة بان نوفل بان أسإد الشاعر.

وعبيد الله بان عدي بان نوفل، قتل يآوم الحرة.
ومن باني حبيب بان أسإد: تويآت بان حبيب بان أسإد وأمه مجد،بامكة للعباس بان عبد

المطلب عليه السلم. وعثمان بان الحويآرث بان أسإد "بان عبد العزى" الشاعر، كان
هجاء لقريآش.

ًا. ُأسإر يآوم بادر كافر وعبد الله بان تويآت بان حبيب والحارث بان عثمان بان الحويآرث، 
هؤلء بانو أسإد بان عبد العزى.

وهؤلء بانو قصي بان كلب.
وولد زهرة بان كلب: وعبد مناف، وأمه جمل بانت مالك بان قصية بان سإعد بان مليح من

خزاعة. والحارث وأمه عقيلة بانت عبد العزى من غيرة من ثقيف.
ًا. وكان وهب من أشراف قريآش، وهو جد رسإول الله صلى ًا واهيب فولد عبد مناف: وهب
ًا، وأباا قيس وهو راكب البريآد، وأمهم هند أباي قيلة وهو الله عليه وسإلم، أباو أمه. وقيس

وجز بان غالب بان عامر بان الحارث، وهو غبشان من خزاعة. ومنهم: السإود بان عبد
يآغوث بان وهب،كان من المستهزئين.

وابانه عبد الرحمن بان السإود، شهد يآوم الحكمين.
وعبد الله بان الرقم بان عبد يآغوث، كان على بايت مال عثمان ابان عفان.

ومخرمة بان نوفل بان أهيب، كان من علماء قريآش.
ًا. وابانه المسور بان مخرمة، كان عالم

وعمرو بان مالك بان عتبة بان نوفل،كان على جلولء الوقيعة، وأمه عاتكة بانت أباي
وقاص أخت سإعد.

ًا مع النبي، صلى الله عليه ومنهم: سإعد بان أباي وقاص، وهو مالك بان أهيب. شهد بادر
وسإلم، وكان أحد أصحاب الشورى وأمه حمنة بانت سإفيان بان أمية بان عبد شمس.

وعامر بان أباي وقاص، كان من مهاجرة الحبشة.
وعمير بان أباي وقاص، قتل يآوم بادر وهو غلم مع رسإول الله صلى الله عليه وسإلم.
وعتبة بان أباي وقاصن وهو الذي كسر ربااعية رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يآوم

ُأحد.

وعمر بان سإعد "عليه لعنة الله" قاتل الحسين بان علي، عليهما السلم.
وهاشم بان عتبة المرقال، قتل يآوم صفين، مع علي، عليه السلم، وفقئت عينه يآوم

القائل: اليرموك، وهو 
َوُر ْع ِغي أ ْب ْهلُه َيآ ً أ َياة َعالج قدَمَحـْل ّتى الَح ّ َح  َمل
ّد ُبا ّ أو َيآفـّْل أن ل ُيآفـْل
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ًا، ثم اسإلم. ًا مع أبايه كافر ونافع بان عتبة، شهد أحد
ًا، وأمهما هند بانت أباي قيلة، وهو وولد الحارث بان زهرة: عبد الله وعبد
ًا. إذا أراد القتال اعلم ًا، وهو ذو الفريآة، كان شريآف وجز بان غالب، ووهب
بافروة له وشهاباا، وأمهما أباني بانت سإلمة بان عبد العزى بان غيرة، من

ثقيف.
منهم: عبد الرحمن بان عوف بان عبد عوف ابان عبد بان الحارث بان زهرة،

ًا مع رسإول الله صلى الله عليه وكان يآقال له: المين، وقد شهد بادر
وسإلم، وكان من أصحاب الشورى. وابانه مصعب بان عبد الرحمن، ولى

شرط مروان على المديآنة. وأباو سإلمة، وهو عبد اله بان عبد الرحمن، كان
ًا، ولى شرط سإعيد بان العاص باالمديآنة. وأم أباي سإلمة: تماظر بانت فقيه
الصبغ بان عمرو بان ثعلبة بان الحارث بان حصن بان ضمضم بان عدي بان

جناب بان هبل الكلبي.
وسإعد بان إباراهيم بان عبد الرحمن، ولي قضاء المديآنة ليوسإف بان عمر. 

ًا. وعبد الله بان السإود بان عوف، كان شريآف
ومحمد بان السإود بان عوف، قتل يآوم الزاويآة مع عبد الرحمن ابان محمد
بان الشعث. وعياش بان السإود، قتل أيآضا يآوم الزاويآة مع ابان الشعث.

وطلحة الندى بان عبد الله بان عوف، كان من أجود الناس.
والمطلب وطليب ابانا أزهر بان عبد عوف، كانا من مهاجرة الحبشة، وماتا

باها. وعبد الجان بان شهاب بان عبد الله بان الحارث بان زهرة، سإماه رسإول
الله -صلى الله عليه وسإلم- عبد الله، وكان من مهاجرة الحبشة. ومحمد
بان مسام بان عبيد الله بان عبد الله بان شهاب بان عبد الله بان الحارث بان

زهرة الزهري الفقيه.
ومحمد بان عبد العزيآز بان عمر بان عبد الرحمن بان عوف، ولي القضاء.

هؤلء بانو زهرة بان كلب.

وهؤلء بانو كلب بان مرة.
ًا، والحب درج وأمهما الطوالة بانت مالك ابان حسل وولد تيم بان مرة: سإعد

بان عامر بان لؤي.
ًا، وأمه نعم بانت ثعلبة بان وائلة بان عمرو بانشيبان بان فولد سإعد: كعب
محارب بان فهر، وحارثة، والحب درج، وأمهما عائشة بانت ظرب بان

الحارث بان فهر.
ًا، وأمه تملك بانت تيم بان غالب بانفهر، وعبد فولد كعب بان سإعد: عمر

ًا اباني كعب، وأمهما ليلى بانت عامر بان الحارث، وهو غبشان، مناف وعامر
من خزاعة.

فمن ولد عمرو بان كعب بان سإعد بان تيم بان مرة أباو باكر الصديآق رضي
الله عنه، واسإمه عتيق ابان أباي قحافة، وهو عثمان بان عامر بان عمرو بان

ًا مع رسإول الله صلى الله عليه كعب بان سإعد بان تيم بان مرة، شهد بادر
وسإلم، وولى أمر الناس باعده، وبانوه عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، فقتل

عبد الله يآوم الطائف مع رسإول الله صلى الله عليه وسإلم وقتل محمد
ًا لعلي بان أباي طالب عليه السلم. بامصر والي

ومنهم محمد بان عبد الله بان أباي عتيق بان محمد بان عبد الرحمن بان أباي
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باكر، الذي كان يآقال له: ابان أباي عتيق.
والقاسإم بان محمد بان أباي باكر الفقيه.

وابانه عبد الرحمن بان القايآم، ولى القضاء المديآنة أيآام الحسن بان زيآد.
ومنهم طلحة بان عبيد الله بان عثمان بان عمرو بان كعب ابان سإعد بان تيم.

ضرب له النبي -صلى الله عليه وسإلم- باسهمه يآوم بادر، وقتل يآوم الجمل،
وكان النبي عليه السلم باعث طلحة طليعة يآوم بادر.

ًا. ومحمد بان طلحة بان عبيد الله ومالك بان عبيد الله، قتل يآوم بادر كافر
السجاد، قتل مع أبايه يآوم الجمل.

وعمران، وموسإى ويآعقوب بانو طلحة. قتل يآعقوب "بان طلحة" من
المختصر يآوم الحرة، وله يآقول ابان الزباير السإدي: 

ِري َعْم ْد ل َء لق ّوُس َجا َكَر ال
ًا ِظم كا

ٍبر على َوِجـْيع للُمؤِمنـْين َخ
الكوفة.الكروس بان زيآد الطائي هو الذي جاء بانعي أهل الحرة إلى 

ُقوِب َشباٌب ْع ْلَحة باِن َكي ط
ْقفَرْت ُهْمأ ُل ِز ٍة ِمـْن َمنا َباـِْقـْيع ُروَم و

وإسإماعيل، وإسإحاق..وزكريآا، ويآوسإف، وصالح درج وأمه سإبية من تغلب، ويآحيى
وعيسى، بانو طلحة.

ومحمد بان عمران بان إباراهيم بان محمد بان طلحة. وله أباو جعفر قضاء المديآنة. وابانه
عبيد الله، ولى قضاء المديآنة باعد أبايه.

وعبد الله بان موسإى بان إباراهيم بان محمد، ولى شرط المديآنة.
البجلى: ومحمد بان موسإى بان طلحة الذي يآقول له عبد الله بان شبل بان معبد 

ِرى َبا ْبان ُت ْبان َيآا ُموسَإى ا ُموسَإى ا
ُكْن ولم ت

َداك ًا َيآ ْعـْدلِن َجـْمـْيعـْ َدا لـْـُْه َيآ َيآ

الشاعر: وعمران بان موسإى الذي يآقول له 
ْيآٌن علـّْى َجناُح َيآا َيآُك إن ِعْمَراُنَد  َيآْستديآُن ُموسَإى باُن ف

وعبد الرحمن -الذي كان يآلقب الخرباشت- بان محمد بان يآوسإف ابان يآعقوب بان طلحة،
ولى شرط الكوفة، وكان احدب فلقب باذلك لحدباته.

والقاسإم بان محمد بان يآحيى بان زكريآاء بان طلحة، كان القاسإم يآلقب أباا باعروة، ولى
شرط الكوفة لعيسى بان موسإى.

فقال: وبالل بام يآحيى بان طلحة الذي مدحه الحزيآن 
َيى باُن ِبالُل ٌة َيآْح ُكّلِباها لخفا ُغّر ٌة ُأناِس ل وهـْلُل ُغـّْر

بان سإعد ابان كعب عمرو" بان "بان عثمان بان معمر بان الله عبيد بان وعمر
ًا.  كان تيم، شريآف

البجلي: وعمر بان موسإى بان عبد الله بان معمر الذي يآقول له 
ِرى َبا ْباَن ُت ْباَن َيآا ُموسَإى ا َداَك ولم ُموسَإى ا َي ْن ُك ًا َت ِدلَِن َجِميع ْع َله َت

َدا  َيآ
بامرو. القائد عثمان بان عمير بان الرحمن عبد بان عون بان خالد بان الله وعبيد

وعثمان بان عمر بان طلحة بان عمر بان عبيد الله، ولى قضاء المديآنة لجعفر
بان سإليمان. وعبد الله جدعان بان عمرو بان كعب بان سإعد بان تيم بان مرة،

كان سإيد قريآش في زمانه.
من ولده: علي بان زيآد بان عبد الله بان أباي مليكة بان عبد الله بان جدعان
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الفقيه البصري الذي كان يآورى عن سإعيد بان المسيب.
وعبد الله عبيد الله بان عبد الله بان أباي مليكة، كان يآروى عن ابان عباس

عليه السلم والمهاجر بان قنفذ بان عمير بان جدعان، ولى شرط عثمان بان
عفان.

ًا، فلم يآبق منهم أحد، وله ًا، باغوا بامكة فهلكوا جميع الشرقي، كان عزيآز
تقول أمه سإبيعة بانت الحب النصريآة: اباني ل تظلم بامكة ل الصغير ول

الكبير من ولده: أباو الحشر بان خالد بان عبد مناف ومسافع بان عياض بان
صخر بان عامر بان كعب بان سإعد بان تيم بان مرة الذي هجاه حسان فقال: 

ٍم آل يآا ْي ْوَن َت َه ْن َت ُكـْْم أل َل ِه ْبَلَجا َذاِف َق ِق َثاِل ال ِد باأم  الَجلُمي
ومحمد بان إباراهيم بان الحارث بان خالد بان صخر بان عامر بان كعب بان سإعد بان تيم بان

مرة.
ومحمد بان المنكدر الفقية بان عبد الله بان الهديآر بان العزى بان عامر بان الحارث بان
الحارثة بان سإعد بان تيم بان مرة وربايعة بان عبد الله بان الهديآر، كان يآحدث عن عمر

ًا. وأباو باكر بان المنكدر، كان فقيه
وأباو الغشم بان عبد العزى بان عامر بان الحارث بان حارثة بان سإعد الحويآرث بان ديآاب

طالب: بان عبد الله بان عامر، الذي يآقول له أباو 
ِني ّيآاب َهب َد ْبَت ك َه َنُه له َو ْبا ٍر وإنىا ْي َداَك من باَخ ُق َن ِقي  َح

أخو ديآاب لمه طليق بان أباي طالب.
والحارث وأميمة ابانا عبد بان باجاد بان عمير بان الحارث بان حارثة بان سإعد. باايآعت

أميمة، وكان يآحدث عنها. ونزلت دمشق.
وأمها رقيقة بانت خويآلد بان أسإد.

فهؤلء بانو تيم بان مرة.
ًا وأمه كلبة بانت عامر بان لؤي بان غالب فولد مخزوم عمر، وولد يآقظة بان مرة: مخزوم
ًا درجا، وأمهم عنبة، ويآقال: لبنى بانت سإيار بان نزار بان معيص بان ًا وأسإد ًا، وحبيب وعامر

عامر بان لؤي، وعمران وعميرة، وأمهما سإعدي بانت وهب تيم الدرم بان غالب.
ًا، وعبد العزى، وأمهم بارة بانت قصي بان كلب. فولد عمر بان مخزوم: عبد الله وعبيد
فولد عبد الله بان عمر: المغيرة"بان عبد الله بان عمر بان مخزوم" وإليه البيت والعدد.
ًا، وعثمان، وأمهم ريآطة بانت عمرو بان كعب بان ًا وهو أباو جندب، وخالد وعابادا، وأسإد

سإعد بان تيم بان مرة. وهلل بان عبد الله، وأمه بانت سإاعدة بان مشنوء بان عبد بان حبتر
الزباعري: من خزاعة، ولهم يآقول ابان 

ِه أل َدْتو َقـْـْـْـْـْـْـْوٌم لـْـْـْلـْـْـْ ِنـْي ُأخـُْت َل ِم َباـْ سَإـْـْـْهـْـْـْ
ِد وأباـْـْـْو هشـْـْـْام َنـْاٍفَعـْـْـْبـْـْـْ ُه َم ِم ِمـْدَر الـَْخـْـْـْصـْـْـْ

ُذو َبـْـْـْاَك الـّْرمـَْحـْـْيِن و ِة ِمَنأْشـْـْـْ ّو ُقـْـْـْ ِم الـْـْ والـْـْـَْحـْـْـْز
َذاِن َداِن فهـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْ ُذو َثـْـْـٍْب مـْن وذاَيآ َيآْرِمـْـْـْي َكـْـْ

أحلف ل الله وبايت أحلف فإن
 إثم على
َوة من لما ْيَن ُأْخ ِرَبا ِم الـْـْشـْـْـْام ُقُصـْو ْد والـْـْـّْر

َكـْى ِنـْـْـْي مـْن باأز ْباـْـْـَْط َباـْ ْوَزَن أو ة،َر ِم فـْـْـْي أ ْلـْـْـْ ِحـْـْـْ
ًا درج وأباا حذيآفة واسإمه مهشم، وأباا ربايعة ًا، وهشام ًا، وكان شريآف فولد المغيرة: هشام
ًا وأباا زهير، واسإمه ًا وزهير وهو ذو الرمحين وايآمه عمرو، وأباا أمية وهو حذيآفة وخداش
تميم، والفاكه قتله بانو كنانة، وأمهم ريآطة بانت سإعيد بان سإهم بان عمرو بانهصيص بان
كعب والوليد بان المغيرة الوحيد، وهو العدل عدل قرش. وعبد شمس وأمهما صخرة
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بانت الحارث بان عبد الله بان عبد شمس من باني قسر باجيلة ولهشام والوليد أباني
العامري: المغيرة يآقول خداش بان زهير 

َها إذ ّتِقي ِلـْيد هشام يآ َو ولـْو باال
ّنا َنا أ ْف ًا َعَر َالت هشام سَإ

َذُم  الِج
ًا وكان وأمه من بانى الحمر بان الحارث بان عبد منآة بان كنانة، وعثمان بان وحفص

المغيرة وأمه حبيبة بانت شيطان من باني كنانة.
وشيطان اسإمه عبد الله بان عمرو بان الحارث بان مالك بان عبد منآة بان كنانة وعبد الله

ًا. وكان لعبد الله بان المغيرة ابانان: ونوفلُ.وكان للفاكه ابان قيس، قتل يآوم بادر كافر
ًا. ًا، ونوفل قتل يآوم الخندق كافر ُأسإر يآوم بادر كافر عثمان 

ُا كانت تؤرخ باموته، تقول: عام ًا، وزعموا أن قريآش ًا مذكور وهشام بان المغية كان شريآف
شعوب.مات هشام، وله يآقول أباو باكر بان 

ِريآني ِبْح ذ ْكُر ِيآا أصط ّقَب الموت رأيآتإنـْي َبا هشام َعن ن
َيره ُه َيآعـْدل ولم تّخ ُء ونعمسإـْوا  َتهأم َرُجٍل من المر

فولد هشام بان المغيرة: عثمان، درج، وباه كان يآكنى، وأمه بانت عثمان بان
عبد الله بان عمر بان مخزوم. وأباا جهل واسإمه عمرو، والعاصي بان هشام.

وأباو جهل لقب، وكنيته أباو الحكم، وأمه أسإماء بانت مخرباة بان جندل بان
ًا. والعاص قتله عمر بان أباير بان نهشل بان دارم، قتل أباو جهل يآوم كافر

ًا. الخطاب يآوم بادر كافر
ًا أباني هشام، أمها الشفاء بانت خالد بان عبد الله ابان عمر بان ًا ومعبد خالد

ًا. ُأسإر خالد بان هشام يآوم بادر كافر مخزوم. و
والحارث بان هشام وأمه أيآضا أسإماء بانت مخرباة بان جندل.

ًا مع المشركين، فكان فيمن ًا، وشهد بادر ًا مذكور وكان الحارث شريآف
انهزم، فعيره حسان بان ثابات فقال: 

الذي كاذباَة كنِت إن
ْثـْتـْنـْي ّد ح

ْوت بان الحارث َمنَجى فنَج
 هشام

ّبة، ال ترك ُيآقاتل لم ح
ُهـْم ُدونـْ

ولـَْجـْام ِطِمـّْرة باَرأِس ونَجا

َتركُت ما اعلم القوم
َتـْالـْهـْم ِق

ّتى باأْشقَر َفَرسإى َرموا َح
ِد ِبا ُمز

ثم غزوا أحدا مع المشركين، واسإلم الحارث بان هشام يآوم فتح مكة، وخرج في زمن
عمر بان الخطاب باأهله وماله إلى الشام وقتل يآوم أجناد يآن.

كان سإلمة بان هشام بان خيار المسلمين واسإتشهد يآوم أجناد يآن وأمه ضباعة بانت عامر
بان قرط بان سإلمة بان قشير.

وعكرمة بان أباي جلب كان من الفرسإان وأمه أن مجالد إحدى نساء باني هلل بان عامر
وعبد الرحمن بان الحارث بان هشام وعكرمة بان عبد الرحمن والمغيرة العور بان عبد

الشاعر.الرحمن بان الحارث بان هشام، كان أطعم العرب للطعام، وله يآقول القيشر 
َبحُر أتاَك ْيآش علـْى َطّم ال ّىُقـَْر ِر ِغي َغ فقد ُم ِر ابان زا ِباـْْشـْ
َغ ُي وزا ْد ُى الَج ْد ِم َج ْي َت ِر غيَر منه المعروَف رأىلـْمـْا ال َنْز
ِر ومن َتا َبَة أو ْق ْد ُع ِنـْي َق َفـْا ْهِطَش ِبّي وَر ِط ْهِط الحا ِر وَر َصْخ

ْغُرْرك فل ّي ُحْسُن َيآ ُلسإرٌجِمـْنـْه الّز ُيآوٍن و ُبـْْز ُنـْْمـْر باـْ و
الله. عبيد بان طلحة بان موسإى بان التيم: عيسى وجدي

23



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

عمارة. والحاطي: وباني معيط أباي بان عقبة بان خالد يآريآد عقبة، وأوتار
باصخر وأراد الجمحي، حبيب بان معمر بان الحارث بان حاطب بان محمد
ًا الجهم أباو وكان العدوى، الجهم أباي بان صخير كلهم وهؤلء باقريآش، عالم

بان عوف بانت الرحمن: سإعدي عبد بان العور المغيرة الكوفة. وأم هال من
المرى.  حارثة أباي بان سإنان بان خارجة

قال هشام: كان باالكوفة اكثر من خمسة عشر رجلً يآطعمون الطعام، وأمسكوا، وكان
يآبسط النطاعا باالكوفة، ويآلقى عليها الحيس، فياكل الراكب والقاعد والحارث بان خالد

بان العاص بان هشام بان المغيرة الشاعر وأمه فاطمة بانت أباي سإعيد بان الحارث
يآقول: هشام، ولي مكة ليزيآد بان معاويآة، وكذلك لعبد الملك بان مروان. وهو الذي 

ّنا َيآسأُل كان َمن ُلنا أيآن َع ِز ْن ْقُحوانُةَم ُل ّنا فا ِزٌل ِم َقَمـُْن َمن
القائل: وكذلك هو 

َليم ُظ َدى ُمَصاباكْم إن أ ّيًة السلم، َرُجلًأه ْلُم َتِح  ُظ
"وخالد بان سإلمة بان هشام بان العاص بان هشام فقيه باالكوفة" وعكرمة بان خالد بان

العاص روى عنه الحديآث، وكان من وجوه قريآش وأمه أم معبد بانت كليب بان حزن بان
معاويآة بان خفاجة بان عمرو بان عقيل بان كعب ومن ولد أباي ربايعة -وهو عمرو بان

المغيرة-: عياش بان أباي ربايعة بان المغيرة، كان من خيار المسلمين.
والحارث بان عبد الله بان أباي ربايعة، وهو القباعا، ولي البصرة لبان الزباير، واتا أهل

البصرة بامكيال فقال: أن مكيالكم هذا لقباعا، والقباعا: الجوف فسمي باذلك القباعا،
الشاعر: قال 

ٍر أباا ْك ًا اللـٌْه َجزاك َبا ْير ِرْحناخـْ َباعِا ِمن أ ِني ُق ِغيَره َبا  الُم
الشاعر. المغيرة بان ربايعة أباي بان الله عبد بان وعمر
بان أمية أباي بان الله المغيرة- عبد بان حذيآفة -وهو أمية أباي ولد ومن

ًا. والمهاجر كان المغيرة، عليه الله صلى للنبي اليمن ولي أباي بان شاعر
ًا. الخندق يآوم قتل المغيرة، بان الله عبد بان ونوفل المهاجر يآعني وسإلم كافر
ًا. بادر يآوم قتل عثمان وأخوه كافر

كافرا. بادر يآوم قتل المغيرة بان الفاكه بان قيس وأباو
سإيف المغيرة ابان الوليد بان خالد الوحيد وهو المغيرة بان الوليد ولد ومن

الدوسإي. ازيآهر أباي قاتل الوليد، بان الله. وهشام
المسلمين. خيار من كان الوليد، بان والوليد
فعل. ما النجاشي باه فعل الذي الوليد بان وعمارة

ًا. وعبد بادر يآوم قتل الوليد بان قيس وأباو يآكنى. كان باه شمس، كافر
باصفين. السلم عليه طالب أباي بان علي مع قتل الوليد بان خالد بان والمهاجر

فعلق الشعب، في الحنفية ابان مع كان الوليد، بان خالد بان المهاجر بان وخالد
كان طبيب اثال، ابان قاتل وهو الحد، وضرباه خمر، من ركوة الزباير عليه

بادمشق. لمعاويآة
ًا- شهد - وكان خالد بان الرحمن وعبد الله "رضي معاويآة مع صفين ناسإك

وإباراهيم المديآنة ولي الوليد، بان هشام بان إسإماعيل بان عنه". وهشام
ومكة المديآنة الوليد" وليا "بان هشام بان إسإماعيل بان هشام ابانا ومحمد

الملك. عبد بان هشام زمن
قريآش. رجال من كان الوليد، بان الوليد بان الله عبد بان سإلمة بان وأيآوب

بان الوليد بان الله عبد بان سإلمة بان أيآوب بان إسإماعيل بان هشام ولده من
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المديآنة. شرط ولي الوليد،
المغيرة، بان حفص بان عمرو أباي بان الله المغيرة: عبد بان حفص ولد ومن
المغيرة: بان شمس عبد ولد معاويآة. ومن بان يآزيآد خلع الله خلق أول وكان

المغيرة، بان شمس عبد بان الوليد بان الرحمن عبد بان الله عبد وهو الزرق
دهبل أباو يآمدحه وكان العرب، أجود من وكان الزباير، لبان اليمن ولي

أم المغيرة، بان هاشم بانت المغيرة: حنتمة بان هاشم ولد الجمحي. ومن
عنه". الله "رضي الخطاب عمر

الله عبد بان عثمان وولد مخزوم بان عمر بان الله عبد بان المغيرة بانو هؤلء
ًا، بان عمر بان خزاعة. بان الله عبد بان عمرو بانت قلباة وأمه مخزوم: عمر

بارد. وأباا وعثمان، وعريآفجة،
عمرو ابان حريآث ابانا وسإعيد الله: عمرو عبد بان عثمان بان عمرو ولد فمن

الله صلى النبي سإعيد فصحب مخزوم بان عمر بان الله عبد بان عثمان بان
باها. وولده الكوفة عمرو وسإلم. وولى عليه
وأباا صيفي، واسإمه السائب مخزوم: أباا بان عمر بان الله عبد بان عاباد وولد

ًا، ولسمه رفاعة ًا، أمية. وعتيق بان العزى عبد أسإد بانت بارة وأمهم وزهير
كان السائب، أباي بان السائب بان الله عبد السائب أباي ولد قصي. فمن

ًا عليه الله "صلى النبي فأتى الجاهلية في وسإلم عليه صلى الله للنبي شريآك
شريآكي? أترفني? قال: "الست الله، رسإول فقال: يآا الفتح وسإلم" يآوم

ولتماري" ورفاعة لتداري كنت شريآك، خير فكنت الله، رسإول يآا قال: باأي،
ُأسإر قتلوا السائب، بانو وزهير، المنذر وأباو وصيفي، بادر. يآوم باعضهم و

ًا. بادر يآوم قتل آخرهم ورفيع كافر
عبد بان أسإد بان خويآلد بانت خديآجة أمه أم وجدته أمية، بان صيفي بان ومحمد
عبد بان أسإد باالمديآنة. وولد الطاهرة بانو لبنيه، يآقال عنها الله رضي العزى

ًا أباو وهو مناف مخزوم: عبد بان عمر ًا.  العزى، وعبد الرقم. وجندبا وعبد
ًا وشهد مناف، عبد بان الرقم أباي بان أسإد: الرقم بان مناف عبد ولد من بادر
مخزوم: بان عمر بان الله عبد بان هلل وسإلم. وولد عليه الله صلى النبي مع

بان عدي بان رزاح بان قرط بان ريآاح بان العزى عبد بانت نعم وأمه السإد عبد
كعب.
ًا شهد الله، عبد واسإمه السإد عبد بان سإلمة أباو منهم الله صلى النبي مع بادر
وسإلم. عليه

ًا. وسإفيان بادر يآوم قتل السإد، عبد بان والسإود السإد. عبد بان كافر
مؤتة. يآوم السإد" قتل عبد "بان سإفيان بان وهبار
اليرموك. يآوم قتل أخوه الله وعبد
جويآريآة بان الحارث بانت الكنود وأمه مخزوم: الحارث بان عمر بان عبيد وولد

عبيد. ابان غالب. وعوف بان تيم بان كبير بان جابار بان عمرو بان
ًا بان عوف فولد جمع. ابان حذافة بان وهب بان خلف بانت وأمه عبيد: مدرك
عبيد بان الحارث بان حنطب بان عمر: المطلب بان عبيد بان الحارث ولد فمن
ُأسإر بان عمر "بان بادر. يآوم وخزوم" 

الحارث ابان حنطب بان المطلب بان الله عبد بان المطلب بان الجواد والحكم
عبيد.  بان
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باالمديآنة. القضاء ولي المطلب، عبد بان الله عبد بان المطلب بان العزيآز وعبد
ًا بان عامر وولد عمرو بان منقذ بان الحارث بانت خديآجة وأمه مخزوم: هرمي

لؤي. بان عامر بان معيص بان
قريآش من النمارق وضع من مخزوم" أول "بان عامر بان هرمي بان وسإويآد
واللبن. الخمر وسإقى
عامر: بان عنكثة فولد الدرم باني من عمرو بانت غنى وأمه عامر بان وعنكثة
ًا وعوفا، الله، وعبد يآرباوعا، ًا، وزهير بان كعب بان عمرو بانت نعم وأمهم وعائذ

ًا، مرة، بان تيم بان سإعد ًا وعمران، وعمر عضل. من وأمهم وعنكثة، وعامر
بان الشريآد بان عثمان بان مخزوم: شماس بان عامر بان هرمي ولد فمن

ًا. بادر يآوم قتل هرمي شهيد
عامر"بان بان عنكثة بان يآرباوعا بان مخزوم: سإعيد بان عامر بان عنكثة ولد ومن

قلوباهم. المؤلفة من مخزوم" كان
ًا، ومخزوم بان عمران وولد ًا، عبد كلب. بان قصي بانت تخمر وأمهما وعائذ

مخزوم، بان عمران بان عائذ بان عويآمر بان السائب ابانا وعويآمر منهم: جابار
بااليمامة.  ازيآهر باأباي قتل أخوهما وباجاد كافريآن بادر يآوم قتل

ُأسإر يآوم بادر. وعائذ أخوهم 
ومن ولد عائذ بان عمران: هبيرة بان أباي وهب عمرو بان عائذ بان عمران "بان مخزوم"

الشاعر، وكان من الفرسإان.
وابانه جعدة بان هبيرة ولي لعلي، عليه السلم خراسإان، وهو ابان أخته، وأمه أم هاني

بانت أباي طالب.
هاشم.وعبد الله بان جعدة بان هبيرة الذي قال فيه الشاعر مولى باني 

َدة ابان لول ْع ْفتْح لم َج ُيآ
ُكْم ُدُز ْن ُه ُق

ّتى ُخَراسَإاُن ول ْنفخ َح الّصوُر ُيآ

الطائيان قرفة ابانا ومروان باهدل قتله هبيرة، بان جعدة بان جعفر بان وعون
باه. فقتلوا العكلي، والسمهري

عمران" "بان عائذ بان عمرو بان وهب أباي بان حزن بان المسيب بان وسإعيد
بان معبد بان خزانة بان معبد بان بارد أباي بان الرحمن الفقيه. وعبد مخزوم بان

الجمل. يآوم قتل مخزوم، بان عمران بان عائذ بان عمرو ابان وهب
مرة. بان يآقظة بان مخزوم بانو الحرة.هؤلء يآوم قتل مسلم، وأخوه
بان هصيص هصيص" وولد بان عمرو بان جمح "نسب كعب بان مرة بانو وهؤلء

ًا سإوداء. وأمة قسامة، وأمه كعب: عمر
ًا تيم واسإمه عمرو:جمح فولد لؤي. بان كعب بان عدي بانت وأمهما واسإهم
ملكان بان باوي بانت أميمة وأمهما درج، وحذيآفة عمرو: حذافة، بان جمح فولد
خزاعة.  من

ًا، ووهبان وأمهم قتيلة بانت ذئب ابان جذيآمة"بان عوف" ًا، ووهيب فولد حذافة: وهب
-البلذري- بان نصر بان معاويآة بان باكر بان هوازن.

فمن باني وهب حذافة بان جمح: أمية بان خلف بان وهب بان حذافة بان جمح، قتل يآوم
ًا، وإليه البيت من جمح. كافر

واحيحة بان خلف بان وهب.
ُأحد. وأباي بان وهب قتله رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يآوم 

ووهب بان خلف بان وهب بان حذافة، واسإيد، وكلدة بانو خلف بان وهب ومنهم صفوان
ًا. بان أمية بان خلف، كان شرف
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ًا. ومسعود وعلى ابانا أمية "بان خلف"، قتل على مع أبايه يآوم بادر كافر
وربايعة بان أمية اسإلم ثم لحق باالروم فتنصر.

ًا باالكوفة، وله باها دار. والجعيد بان أمية، كان ابانه حجير بان الجعيد شريآف
ًا. ويآحيى وعبد الله الطويآل بان صفوان بان أمية بان خلف، قتل مع ابان الزباير، كان شريآف

بان حكيم بان صفوان، اسإتعمله عمرو بان سإعيد على مكة، ورجع عمرو إلى المديآنة.
وعامر بان مسعود بان أمية بان خلف، وله زيآاد صدقات باكر بان وائل، ووله ابان الزباير

السلولي: الكوفة، وله يآقول ابان همام 
ْد ُد ْيآك اْش َد ْيآد َيآ ظـْفـْْرت إن باز

باـْه
ُدْحُروَجة من الرامل واْشف
َعل  الُج

بالهاء". همدان: دحروج في ذكره "وسإيأتي باالكوفة وولده
خلف بان احيحة بان أسإيد بان زعمة بان وهب بان وهب واسإمه دهبل أباو ومنهم

الشاعر.
خلف، بان أباي بان الله عبد بان الله عبيد بان صفوان بان محمد بان الله وعبيد
المديآنة. وولي جعفر، أباو وله بابغداد، القضاء ولي

بان لصفوان ضمن كان الذي وهو المضرب، وهو خلف، بان وهب بان وعمير
صلى فاخبره لذلك، المديآنة فقدم وسإلم عليه الله صلى النبي يآقتل أن أمية
فاسإلم. الحجر، في لصفوان ضمن كان باما وسإلم عليه الله

إسإلمه. وحين اسإلم ثم بادر، يآوم ُأسإر عمير بان وهب وابانه
وفيه الشديآن أباو وهو جمح، بان حذافة بان وهب بان خلف بان اسإيد بان وكلدة
ْد اليآة هذه نزلت ْقنا )لق ْنَسان خل - وكان4 اليآة البلد َكبد( -سإورة في ال
- زعم30 اليآة المدثر عشر( -سإورة تسعة )عليها اليآة هذه نزلت حين يآقول
وأرباعة ظهري، على خمسة اكفيكم فأنا عشر، تسعة النار أصحاب أن محمد
باقيتهم. واكفوني بايدي،
عائشة. مع الجمل يآوم في قتل خلف، بان أسإيد بان وهب بان الرحمن وعبد

الفجار. يآوم الروؤس أحد كان حذافة، بان وهب بان حبيب بان ومعمر
والسائب، وقدامة مظعون بان عثمان أباو وهو وهب، بان حبيب بان ومظعون

الله "رضي الخطاب بان عمر وولى وسإلم، عليه الله صلى النبي مع شهدوا
البحريآن. عنه" قدامة

شهد وهب، ابان حبيب بان معمر بان الحارث بان حاطب بان محمد ومنهم
السلم. عليه علي مع المشاهد

المهدي. وله الكوفة، ولي حاطب، بان محمد بان لقمان بان عيسى ولده من
وجميل بان معمر بان حبيب، كان من أشراف قريآش، وهو أباو معمر الذي

ْيِن َب ْل َعل اللُه لَرُجٍل ِمْن ق كانت قريآش تسميه ذا القلبين، وفيه نزلت )ما َج
- ومن باني أهيب بان حذافة بان جمح: أباو4في َجْوفه( -سإورة الحزاب اليآة 

عزة الشاعر، وهو عمرو بان عبد الله بان عمير بان أهيب بان حذافة بان
جمح، وكان أصاباه بارص، وسإقى باطنه، فأخرجته قريآش من مكة مخافة أن
يآعديآهم، فلما طال عليه البلء اخذ فوجا باها في باطنه ليستريآح مما هو فيه

فسال الماء من باطنه فبرا وذهب ما كان باه من باياض، وعاد كما كان
فانشا يآقول: 
ُهـّْم ِد وائٍل رّب ل ْهـْـْ َنـْ َعْملَتو ُيوٍل والي الجردة والُخ
ِرض َيآْسعى من ورّب ِد باأ ًا أصبحُتنج َبد ْبد واباَن لك ع َع
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ّنى أبارأت ًا م ْعد مْنباجـْلـْدي بارص ْنُت ما با ّدي في طع  مع
ُأسإره النبي صلى الله عليه وسإلم يآوم بادر، فشكا إليه عياله وحاله، أعطاه عهد أن ل ف

ُأسإره، فضرب النبي صلى ُأحد مع المشركين يآحرض عليه، ف يآخرج عليه، فخرج يآوم 
الله عليه وسإلم عنقه بايده صبرا، ولم يآقتل بايده غيره وغير أباي ابان خلف.

ومسافع بان عبد مناف بان عمير بان أهيب بان حذافة بان جمح الشاعر. وعبد الرحمن بان
سإاباط بان أباي حميضة بان عمرو بان أهيب بان حذافة. وأيآوب بان حبيب بان أيآوب بان

علقمة ابان ربايعة بان العور بان عمرو بان أهيب، قتل باقديآد.
وولد سإعد بان جمع: عريآجا وهو دعموص، وأمهما ليلى بانت عائش بان ظرب بان الحارث

بان فهر.
منهم: سإعيد بان عامر بان حذيآم بان سإلمان بان ربايعة ابان عريآج بان سإعد جمع، وله عمر

بان الخطاب رضي الله عنه حمص، وكان خيرا فاضل، وله حديآث.
ومنهم سإعيد بان عبد الرحمن بان عبد الله بان جميل بان عامر ابان حذيآم بان سإلمان بان

ربايعة بان عريآج ولى القضاء بابغداد.
ومنهم أباو محذوف، وهو أوس بان معير بان لوذان بان ربايعة بان عريآج بان سإعد، مؤذن

دهبل: رسإول الله صلى الله عليه وسإلم وله يآقول أباو 
ْبلة َوَرّب إني ُتوَرة الق ٌد تل وماالَمْس سُإورة من ُمّحم

َعَرات ّن ُذورة أباي من وال َعلّنمح مـْذكـْورة فعلة َلف
فهؤلء بانو جمع بان عمرو بان هصيص. نسب سإهم. وولد سإهم بان عمرو بان هصيص.

سإعدا، وسإعيدا، وأمهما نعم بانت كلب بان مرة. ورئأباا، وعمر، وعبد العزى، وحبيبا،
درجوا، وأمهم بانت مشنوء عبد الله بان حبتر بان عدي بان سإلول، من خزاعة.

فولد سإعد: عديآا وحذيآما، وأمهما تماضر بانت زهرة بان كلب، وحذيآفة "وحذافة "،
وسإعيدا، وأمهم عاتكة بانت عبد، من باني غاضرة بان صعصعة. منهم: قيس بان عدى بان

الشاعر: سإعد بان سإهم، كان شريآفا، وله يآقول 
َيتـْه في ْتـْي با ِدى ُيآؤ ّنـْ ّنُه""الـْ َأ ْيُس العّز في ك  عدي باُن ق

وكان إليها، يآنسبون وكانوا مرة، بان شنوق باني من الغيطلة عنده وكان
عرام. عندهم

وكان الوثان، صاحب وهو المستهزئين، من وهو عدي، بان قيس بان والحارث
) نزلت وفيه عنده، الذي والقى أخذه عنده الذي من أحسن باحجر مر كلما

له وكان عدي، بان - ومقيس32 اليآة الجاثية هواه( -سإورة إلهة اتخذ أفرأيآت
الكعبة. غزال اقتسم بايته وفي قينتان،

اليمامة. يآوم قتل سإعد، بان عدي بان قيس بان الحارث بان قيس وأباو
اليرموك. يآوم قتل سإعيد وأخو
أجناديآن. يآوم قتل قيس، بان الحارث بان تميم وأخو

الطائف. يآوم قتل السائب وأخوهم
بادر. يآوم ُأسإر الحجاج وأخوهم

الشاعر. قيس بان الزباعري بان الله وعبد
وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع بادرا شهد قيس بان حذافة بان وخنيس

حذافة، بان الله وآله. وعبد عليه الله صلى النبي قبل حفصة زوج كان وهو
هرمز. بان كسرى إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وهو
كافر. بادر يآوم قتل عدي، بان قيس عبد بان قيس بان العاص وأباو
حذيآفة بان عامر بان الحجاج ابانا منبه سإهم: منبه، بان سإعد بان حذيآفة ولد ومن

المطعمين، من وكان الجاهلية، في سإهم باني سإيدي كانا سإهم بان سإعد بان
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كافريآن. بادر يآوم قتل
وهو الفقار، ذو وله كافر، أبايه مع بادر يآوم قتل الحجاج، بان منبه بان والعاص
باعد. وسإلم عليه الله صلى لنبي كان الذي السيف

بان سإعد بان حذافة بان قيس بان سإهم: عروة بان سإعد بان حذافة ولد ومن
كافر. بادر يآوم قتل سإهم
بانت الخير أم وأمهم وحذيآفة، وصبيرة وجذيآما سإعد: أسإيدا، بان سإعيد وولد

 الشاعر:  يآقول وله يآشب، ولم دهرا صبيرة فعاش سإهم بان سإعيد
َيرةإّن اللـْه بايت ُحّجاج َب ُقرشّي ُص ماتا ال

َبقت ُته سَإ ّي ِن ُته وكانالمشيَب م ْفتلنـْا ميت ا
ُودوا ُكـْوا ل فتّز ُكُم ُدون منتهل  ُخفاتا أهل

ومنهم إسإماعيل بان جامع بان إسإماعيل بان عبد الله ابان المطلب بان أباي
وداعة، المغني.

وعامر بان أباي عوف بان صبيرة، قتل يآوم بادر كافر، هو وأخوه عاصم.
وقبيصة بان عوف بان صبيرة، وهو الذي جلس لرسإول الله صلى الله عليه
وسإلم، يآريآد ضرباة، فاخذ طليب بان عمير بان وهب بان عبد بان قصي لحى

باعير فضرباه هب حتى سإقط مرمل باالدم، ثم أتيت أمه أروي بانت عبد
المطلب فأخبرت باما صنع، فقالت: 

ًا إّن ْبان نَصر ُطليب ُهخاله ا  وماله َدمه ذي في آسإا
وكثير بان كثير بان الطلب، كان يآحدث عنه، وكان شاعرا، وهو القائل -ووفد على عمر

بان عبد العزيآز- فقال 
ّطاب باِن ُعمَر بان ُعمُر يآا ِء ُوقوفي إّنالخ الباـْواْب بافنا

ُعني ْدف ّواب باعد الحاجُب َيآ ّق الُحّر عند يآعدلالب َياب َد  اللُن
وهشيما. وهشما، سإهم: مهشما، بان سإعيد وولد

قصي. بان العزى عبد بانت عاتكة وأمهم
بان هاشم بان وائل بان العاص بان سإهم: عمرو بان سإعيد هاشم باني فمن

سإفيان. أباي بان معاويآة صاحب سإهم، بان سإعيد
خزيآمة، بانت الناباغة العاص بان عمرو وأم أجناديآن يآوم وقتل هشام، أخوه

عنزة. إلى يآنسبونها
الكلبي. ابان يآعرفها ولم

الله رسإول صحب العاص بان عمرو بان الله العاص: عبد بان عمرو ولد ومن
وسإلم. عليه الله صلى
بان عمرو ابان الله عبد بان محمد بان شعيب ابانا وشعيب عمرو، ولده ومن

الفقيه. العاص
خلد مع قتل سإعيد، بان مهشم بان رئاب بان سإعيد: عمير بان مهشم ولد ومن

تمر. باعين الولد، بان
بان سإعد بان تيم بانت بارة وأمهم وعديآا وسإعيدا، سإهم: سإعدا، بان رئاب وولد

خزاعة. 
هصيص. بان عمرو بان سإهم بانو هؤلء

كعب. بان عدي كعب. نسب بان هصيص بانو وهؤلء
ًا كعب: رزاحا، بان عدي وولد بان سإعد بان باجالة بانت حبيبة وأمهما وعويآج
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عيلن. بان قيس بان عمرو بان فهم بان قيص
ًا، فولد بان محارب بان شيبان بان عمرو بان وائل بانت حبيبة وأمه رزاح: قرط

أفصى، بان ملكان بان باوى بان سإليم بانت ليلى وأمه الله، عبد قرط فهر. فولد
خزاعة. من

ًا، عبد فولد بانت خناس وأمهم وصدادا، الله، عبد وهو وتميما الله: ريآاح
فهر. بان الحارث بان ظرب بان أمية بان خالد بان عمرو بان الخثم

بان سإعد بان كعب ابان مناف عبد بانت عاتكة وأمهما واذاة، العزى، فولد: عبد
مرة. بان تيم

بان عدي: عمر بان رزاح بان قرط ن الله عبد بان ريآاح بان العزى عبد ولد فمن
"رضي عمر وأم ريآاح بان العزى عبد بان نفيل، بان عنه الله رضي الخطاب،

مخزوم. بان عمر بان الله عبد بان المغيرة بان هاشم بانت عنه" حنتمة الله
جده العزى عبد بان نفيل وكان شهيدا اليمامة يآوم قتل الخطاب، بان وزيآد

الفجار. يآوم قتل نفيل، بان نهم وعبد قريآش إليه تحاكم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول له قال الذي نفيل بان عمرو بان وزيآد

العشرة، احد نفيل، بان عمرو بان زيآد بان سإعيد وحده" وابانه أمة "يآبعث
بادر. يآوم باسهمه له وضرب وآله عليه صلى الله رسإول صحب

الخزاعية. مليح، بان باعجة بانت سإعيد: فاطمة وأم
الخطاب. بان عمر ولد ومن
الخندق. معه وشهد وسإلم عليه الله صلى النبي صحب عمر، الله عبد

صدقات ولى عمر، بان وعاصم معاويآة مع باصفين قتل عمر، بان الله وعبيد
غطفان.
الفقيه. عمر بان الله عبد بان وسإالم

باحران. عدد لهم عمر بان الله عبيد بان الحر بان مغموز والبختري
المديآنة. شرط ولى عمر بان الله عبد بان الله عبد بان العزيآز عبد بان وعمر

خالد بان لمحمد القضاء ولى عمر بان عاصم بان حفص بان عمر بان باكر وأباو
باالمديآنة. القصري الله عبد بان

قضاء ولى باكر أباي ابان وعمر مصر قضاء ولي باكر، أباي بان عمرو وابانه
الردن.
القضاء. عمر،ولى بان الله عبد بان الله عبيد بان سإلمة أباي بان الله وعبيد
قضاء ولى عمر، بان عاصم بان حفص بان عمر بان الله عبد بان الرحمن وعبد

عبد بان لباباة أباي بانت لباباة وأمه الرحمن، الخطاب: عبد بان زيآد وولد المديآنة
النصاري. المنذر

عوف. بان عمرو باني من
بان الله عبد ابان سإفيان بانت عمر أم وأمه زيآد: عمر، بان الرحمن عبد وولد
بان جشم بان حطيط ابان مالك بان الحارث بان حبيب بان الحارث بان ربايعة
ولى الخطاب، بان زيآد بان الرحمن عبد بان الحميد وعبد ثقيف وهو قسي

ميمونة وأمهما الرحمن عبد بان العزيآز وعبد العزيآز، عبد بان لعمر الكوفة
ًا بان البكاء باني من ثور، ابان معاويآة بان باشر بانت باكر وأباا عامر. واسإيد

الملك وعبد الخطاب بان عمر بان الله عبد بانت سإودة أمهم وإباراهيم، ومحمد
بان اداة وولد الخطاب ابان عمر بانت فاطمة وأمه الله، وعبد ولد أم وأمهم
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بان عميرة عامر بان العزى عبد بان طريآف بانت يآسيرة أمه الله عبد ريآاح،
ًا فهر، بان حارث بان وديآعة كندة. من ربايعة، بان سإفيان بانت سإلمى وأمه وانس
حذافة بان أهيب بانت المعتمر أم وأمه ريآاح: المعتمر، بان اداة بان انس فولد

بانت البنين أم وأمه المعتمر، بان انس: سإراقة بان المعتمر جمح. فولد بان
من عمرو، بان سإعد بان الجبار وهو عامر، بان حرام بان جذيآم بان العظم
الله عبد بانت أمة وأمه سإراقة، بان الله المعتمر: عبد بان سإراقة فولد خزاعة

عليه الله صلى الرسإول مع بادر شهد جمح، ابان حداقة بان أهيب بان عمرو بان
الله عبد بان ريآاح بان أداة بان انس بان المعتمر بان سإراقة بان وعمرو وسإلم
وسإلم عليه الله صلى رسإول مع بادر شهد كعب، بان عدي بان رزاح بان قرط
الله. عبد بانت الله أمة وأمه
بان عمرو بان الحارث بانت أميمة وأمه الله، سإراقة: عبد بان الله عبد فولد

باني باين اصلح الذي وهو الله، عبد بان الله عبد بان ولده: عثمان المؤمن. من
بان عمر بانت زيآنب وأمه الحديآث، عنه وروى الضباب، وباين كلب بان جعفر

قتله له، باقية ل الله عبد بان الله عبد بان وزيآد عمر ولد اصغر كانت الخطاب،
عثمان بان الرحمن عبد ابان وأيآوب بالى، من وأمه باالثعلبية، بان باجرة أصحاب

وأمه باالمديآنة، الشرطة ولى قريآش، وجوه من كان الله، عبد بان الله عبد بان
اللحية. ذي بان عربااص ابان الله عبد بان ضمرة بانت طيبة
غانم بان صالح بان الله عبد بانت وأمه قرط: حبيبة، بان الله عبد بان تميم وولد

خزيآنة. بان أسإد بان دودان بان غنم بان
المؤمل: فولد خزاعة من باياضة بان العامر ابانة وأمه حبيب: المؤمل فولد

ًا، بان عدي ابان عويآج بان عبيد بان الله عبيد بان عامر بانت عقيلة وأمه عمر
كان مؤمل، بان عمرو بان الله عبد بان محمد بان الشل باكر أباو منهم كعب
باحضر خرج الحق، طالب يآحيى بان الله عبد مع وكان الخوارج، رأى يآرى

ولى محمد، بان باكر أباي بان عمرو ولده من أميمة باني سإلطان آخر في موت
قضاء ولى باكر، أباي بان عمر وأخوه هارون، المؤمنين لمير دمشق قضاء

ًا، بان الله عبد بان صداد وولد ولد أم وأمه الردن شمس، وعبد قرط: خلف
سإهم. بان ربااب بان سإعد بانت ليلى وأمهما

بانت هند وأمهم وباجرة وهشاما حرب، وأباا شمس، صداد: عبد بان خلف فولد
خزاعة. بان حبتر مصعب: مشنق- ابان -في مشنوء بان اسإعد بان سإويآد
حرب، وأباا شمس، عبد بان الله صداد: عبد بان خلف بان شمس عبد فولد

جمح. بان حذافة بان وهب بانت اسإيدة أمهما
كعب. بان عدي بان رزاح بانو هؤلء
ًا بان عويآج وولد بان كعب بان سإلول ابان عدي بانت مخشية وأمه عدي: عبيد

خزاعة. من عمرو،
فولد معيص بان عبد بان حجر بانت ماريآة أمهما الله، وعبد عوفا عبيد فولد

ًا، بان عبيد بان عوف عوف: بان عبد فولد وبارة وحرثان ونضلة، عويآج. عبد
ًا، سإهم. بان سإعد بان حذيآفة بانت تماضر وأمهم الله، وعبد أسإيد

بان جذيآمة بان العصم بان عصير بانت عمرو أم وأمه الله، أسإيد: عبد فولد
النحام، اسإيد بان الله عبد خزاعة.فولد من عمرو، بان سإعد بان عامر بان حرام
عدي، بان عويآج بان عبيد بان عوف بان عبد بان اسإيد بان الله عبد بان نعيم وهو
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قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن النحام سإمي مؤتة يآوم قتل
نعيم" من نحمة وسإمعت وعمر، باكر أباا -فوقها- فيها فرأيآت الجنة "دخلت
السعلة. هي النحام. والنحمة فسمي

بان رزاح ابان قرط بان الله عبد بان صداد بان خلف بان حرب بانت فاختة وأمه
عدي.
سإلمى وأمه العزى، عدي: عبد بان عويآج بان عبيد بان عوف بان حرثان وولد
خزاعة. بان حبتر عبد بان جعونة بانت
بان عباد بانت الزبااء وأمهما ونضلة اثاثة حرثان: أباا بان العزى عبد فولد

مناف. عبد بان المطلب
ًا، أباو فولد بانت الناباغة وأمه الحبشة مهاجرة من وهو وعروة اثاثة: عمر

حرملة.
فولد نضلة بان عبد العزى بان حرثان: عدي بان نضلة وكان من مهاجرة

الحبشة ومات هناك وأمه بانت مسعود بان حذافة بان سإعد بان سإهم وهو
أول من ورث في السإلم. ورثه ابانه النعمان بان عدي.

فولد عدي ابان نضلة النعمان بان عدي. وأمية، أمهما بانت باعجة بان أمية بان
خويآلد بان خلف الخزاعي.

وكان النعمان مع أبايه باأرض الحبشة واسإتعمله عمر ابان الخطاب رضي
الله عنه على ميسان فقال النعمان أباياتا هي.

ْبالغ أل ْيَسانَحلـْيلـْهـْا أن الَحْسناء ا ُزَجاج في ُيآسقي باَم
وحنتم

ْتني شئُت إذا ّن َهاقيُن غ َد
َيآة قـْْر

ّناَجٌة ُذو وَص ُكل على تج
َمنسم

ِر ندَمانى ُكنَت فإن َب فبالك
اسإقني

ِر ولتسقني ّلـْم باالصغ َثـْ َت الُم

ُءه المؤمـْنـْين أمير لعّل َيآُسـْو
ُدُمنا الَجوسَإِق في تنا

ِم ّد الُمتـْهـْ
ًا. فقال عمر رضي الله عنه: "إي والله". واوجعه ضربا

وولد نضلة بان عوف بان عبيد بان عويآج بان عدي بان كعب: حارثة والحارث، وأمهما أم
شييم ريآطة بانت ريآاح بان عبد الله ابان قرط بان رزاح بان عدي بان كعب. وعبد الله
ًا وعبد عمرو، وأمهم عمرة بانت مالك بان فهم، ويآزيآد وعروة أمهما أمراة من وقيس

بالى.
فولد حارثة بان نضلة: السإود، وهو الذي لعلق الدم في الجاهلية، في الحلف الذي

تحالفت فيه قريآش وسإويآد بان حارثة، وأمهما أم السإود بانت عبد العزى بان ريآاح بان
عبد الله بان قرط.

فولد السإود بان حارثة: مطيع بان السإود. كان يآسمى العاصي فسماه رسإول الله صلى
ًا وأمه العجماء بانت عامر بان الفضل بان عفيف بان كليب بان الله عليه وسإلم مطيع

حبشية بان سإلول بان كعب بان عمرو وابانه عبد الله بان مطيع ولى لبان الزباير الكوفة،
القائل: وقتل معه بامكة وهو 

ْه َفررُت الذي أنا الَحّر
َمّره إل َيآفّر ل والشيخ
 بافّره كّرة أجزى فاليوم

32



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

بان الله عبد ولد ومن عائشة مع الجمل يآوم قتل مطيع بان سإليمان وأخوه
عبد بانت الملك عبد أم وأمهما قريآش، وجوه من كانا وعمران، مطيع: محمد

أمية. ابان العيص أباي بان اسإيد بان الله
من نضلة، بان حارثة بان سإويآد بان مسعود نضلة بان حارثة بان سإويآد وولد

مؤتة. يآوم قتل الحبشة، مهاجرة
ولد فهمية. ومن وأمه الحبشة، مهاجرة من كان نضلة، بان الله عبد بان معمر

نضلة، بان الله عبد بان عمرو بان عبد بان نافع بان الله نضلة: عبد بان الله عبد
ثقيف. من وأمه الحرة، يآوم قتل
ريآاح بانت سإفيان أم وأمه الله، عبد بان عويآج: عامر بان عبيد بان الله عبد وولد

رزاح. بان قرط بان الله عبد بان
غانم بان وحذيآفة عامر، بان الشاعر عامر، بان الله: غانم عبد بان عامر فولد

ًا شاس، أباي بانت هند وأمهم وشريآفا، سإفيان أم وأمهما حثمة، وأباا ونصر
قصي. بان عبد بان باجير بان نقيد بان سإفيان بانت
بان الله عبد بان عامر بان غانم بان حذيآفة بان الجهم أباا غانم بان حذيآفة فولد
واسإتعمله صحبة له وكانت ونساباها قريآش علماء من وكان عويآج، بان عبيد

باعض وعلى حنين، يآوم النفل على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الصدقات.

بان أداة بان الله عبد بانت الجهم: يآسيرة أباي وأم الله عبيد الجهم أباي واسإم
حذيآفة بان وباورق حذيآفة بان حثمة وأباا كعب بان رزاح ابان قرط بان ريآاح

ًا ومنبها حذيآفة بان وشريآق الكبر، الله حذيآفة: عبد بان الجهم أباو فولد وضرار
خزاعة مالك. من بان جرول بانت كلثوم أم وأمه باالشام اجناديآن يآوم قتل

خولة وأمه الحرة، يآوم عقبة بان مسلم قتله الجهم أباي بان ومحمد مصعب
أميمة وأمه الجهم أباي بان التميمي. وحميد زرارة بان معبد بان القعقاعا بانت
جذيآمة. بان زهير ابان قيس ابان كنانة بان الجنيد بانت

بان حر بان الحارث بانت الله عبد أم أمهما وسإليمان، الصغر الله وعبد
جهم. باني باين الشر وقع وفيها زجاجة، وهي غسان من اخيذة، بان النعمان
ًا ولد أم منهما كل أم الرحمن، وعبد وزكريآاء ًا، وصخر لها: ولد أمهما وصخير

باالكوفة، وولده الجهم، أباي بان -مصعب-البلذري- وصخير سإليح بانت مريآم
باالكوفة، الجهم أباي بان صخير الكلبي: ولد الطعام. وقال يآطعم وكان

الطعام. يآطعم صخير وكان باها، يآقيمون
وكان حزم وابان الحديآث-مصعب عنه روي جهم، أباي بان صخير بان وباكر

الكوفة. يآسكن
ولد. أم وأمه العلم، عنه روي فقيها، كان جهم أباي بان الله عبد بان باكر وأباو

وخالد بان الياس بان صخر روي عنه كان يآقوم باالناس في مسجد رسإول
الله صلى الله عليه وسإلم في شهر رمضان، أرباعين سإنة وكان عالما

باالنسب، وأمه أم خالد بانت محمد بان أباي جهم بان حذيآفة-مصعب.
وولد أباو حثمة بان حذيآفة بان غانم: سإليمان بان أباي حثمة بان حذيآفة بان

غانم وأمه الشفاء بانت عبد الله ابان عبد شمس بان خلف بان صداد، وكان
سإليمان بان أباي حثمة شريآفا، ومن صالحي المسلمين، واسإتعمله عمر بان

الخطاب على سإوق المديآنة.
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وابانه أباو باكر بان سإليمان بان أباي حثمة من رواة العلم، روي عنه ابان
شهاب وأمه أمة الله بانت المسيب، من باني مخزوم.

ومن باني حذيآفة: حكيم بان باورق بان حذيآفة.
وولد حذافة بان غانم: المثلم وباه كان يآكنى.

وخارجة بان حذافة بان غانم بان عامر بان عبد الله بان عبيد بان عويآج، قاضي
عمرو بان العاص بامصر، قتله الخارجي وهو يآظن انه عمرو، فلما ادخل

ًا وأراد الله خارجة فذهبت مثل. على عمر وقال له عمرو: أردت عمر
وحفص بان حذافة. وأم المثلم وخارجة وحفص: فاطمة بانت عمرو بان

باجرة بان خلف بان صداد.
ًا وحذافة، أمهم بانت عدي بان نضلة بان ًا وصخير وولد نصر بان غانم: صخر

حرثان بان عوف بان عبيد بان عويآج، وسإلمة، وأمه من باني فراس.
هلك نصر بان غانم في طاعون عمواس ومن ولد شريآق بان غانم: حمطط
بان شريآق بان غانم هؤلء بانو عدي بان كعب، وهؤلء بانو كعب بان لؤي ابان

غالب.
بانو عامر بان لؤي بان غالب: حسل، وأمه خارجة بانت عمرو بان شيبان بان
ًا، وأمهم ليلى بانت الحارث بان ًا، ونعيم ًا، وعويآص محارب بان فهر، ومعيص

عضل بان ويآس بان غالب بان محلم بان الهون بان خزيآمة بان مدركة.
فولد حسل: مالكا. وأمه قسامة بانت كهف الظلم بان عمرو بان الحارث،
ًا، وأمه ليلى بانت هلل بان أهيب بان ضبة بان فولد مالك بان حسل: نصر

الحارث بان فهر.
وجذيآمة وهو شحام، وأمه من فهم.

ًا والقشر وعبد اسإعد، وأمهم ماريآة بانت فولد نصر بان مالك: عبد ود جابار
سإعيد بان سإهم.

وولد عبد ود بان نصر: عبد شمس وأباا قيس.
وأمهما عاتكة ابانة حيدة بان ذكوان. فولد عبد شمس بان عبدود: عمرا

-كتب عبدا- ووقدان وقيسا، أمهم أم اوس تماضر ابانة الحارث بان حبيب
بان جذيآمة بان مالك بان حسل.

فولد عمرو بان عبد شمس: سإهيل والسكران وأمهما حبي بانت قيس بان
ضبيس بان ثعلبة بان حيان بان غنم بان مليح عمرو بان خزاعة.

سإهيل بان عمرو بان عبد شمس بان عبد ود بان نصر بان مالك بان حسل بان
عامر بان لؤي، وهو العلم، يآكنى أباا يآزيآد، الذي مدحه أمية بان أباي الصلت

فقال: 
ِزيآد أباا َبك رأيآُت َيآ ْي ًا سَإ ِطر يآستهّل كفك وسإجالواسإعـْ ُيْم  ف

ُأسإر يآوم بادر. فقال عمر بان الخطاب رضي الله عنه: يآا رسإول الله أنزعا وكان خطيبا ف
ثنيتيه ل يآقم عليك خطيبا أبادا. فقال: "دعه فعسى أن يآقوم مقاما تحمده" فهو الذي
نعي رسإول الله صلى الله عليه وسإلم إلى أهل مكة، وهو الذي جاء في الصلح يآوم

الحديآبية، فلما رآه رسإول الله صلى الله عليه وسإلم قال- قد سإهل لكم من أمركم وله
الرقيات: يآقول ابان قيس 

َواله حاط َعة أْخ ُهملّما ُخَزا ْت َثَر ّكَة َك ُء بام َيا الْحـْ
ُأسإره يآوم  بادر: وله يآقول مالك بان الدخشم النصاري و

34



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

ً ُأسإرت َهيل ِغـْى فل سُإ ِديآلأباـْتـْ ِه َبا المـْْم َجـِْمـْيع من ِبا
ِدُف َتـْى أن تعلـُْم وِخن َفـْ َهـْاالـْ َتا ً ف َهـْيل َلـْْم إذا سُإـْ ّطـْ ُيآ
ْباُت ِر باذي َضَر ْف حتى الّش
َنى ْنَح ا

ْهُت ْفِسي وأكر ذي على َن
َلْم َع  ال

بان جندل وأباو بادرا، شهد المهاجريآن، من كان عمرو، بان سإهل بان الله وعبد
وباين باينه الكتاب يآكتب وهو وسإلم عليه الله صلى النبي أتى الذي وهو سإهيل

حديآث. وله قريآش،
العزى. وعبد وعبدا الله ود: عبد عبد بان أباو وولد

ومن دهرا وسإلم عليه الله صلى النبي باعد وباقى ودار، باالمديآنة عقب ومنهم
المديآنة. ولي سإهل، بان عمرو بان الرحمن الكلبي- عبد ذكر -فيما ولده

الحبشة. ارض إلى وهاجر عمرو، بان والسكران
بان نصر بان ود عبد بان شمس عبد بان قيس بان زمعة بانت سإودة زوج وهو

عليه الله صلى الله رسإول فتزوجها باالحبشة، عنها ومات حسل، بان مالك
وسإلم.
وأمه شهيدا اليمامة يآوم قتل الولين، المهاجريآن من كان عمرو، بان وسإليط

عبد فولد أشجع من الحارث بانت أسإماء وأمه عمرو، بان وحاطب عبس، من
وعلقمة: وخداشا وعمرا قيس: شعبة أباي بان الله

وخداش بان عبد الله بان أباي قيس هو الذي قتل عمرو بان علقمة بان
المطلب بان عبد مناف في السفر.

وولد شعبة بان عبد الله: أباا ذئب -البلذري- واسإمه هشام، مات أباو ذئب
في حبس مالك الروم، من ولده محمد بان عبد الرحمن بان المغيرة ابان

الحارث بان هشام المعروف باابان أباي ذئب الفقيه كان فقيه أهل المديآنة.
وولد عمرو بان عبد الله: حميرا واسإمه عبد الله، وولد حمير عبدا، باه كان

يآكنى، سإمي عبد الرحمن، قتل يآوم الجمل، وعمرو بان حمير قتل يآوم
الجمل، وولد علقمة بان عبد الله بان أباي قيس: عباسإا،من ولده محمد بان
عمرو بان عطاء بان عباس بان علقمة، روي عنه الحديآث، وعثمان بان عبد

الله بان عباس بان علقمة كان يآقال له طاووس المصلي، من حسنه، وولد
عبد بان أباي قيس: عمرو بان عبد بان أباي قيس بان عبد ود بان نصر بان مالك

بان حسل، وهو ذو الثديآة، عمرو ذو الثدي-البلذري كان فارس قريآش يآوم
الخندق وهو ابان أرباعين ومائة سإنة وولد عبد العزى بان أباي قيس بان عبد
ود مخرمة الكبر، ومخرمة الصغر وأباا رهم بان عبد العزى وحويآطب ابان
عبد العزى بان أباي قيس كان من علماء قريآش، وهو الذي أباي أن يآحلف

حين حلف بانو عامر قسامة: ما قتل خداش بان عبد الله عمرو بان
علقمة،فهلكوا كلهم غير حويآطب، فورثهم، فكان أوسإع قريآش خطة،

وأكثرهم مال.
فولد مخرمة بان عبد العزى: عبد الله كان من المهاجريآن الولين شهد بادرا
مع رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، من ولده نوفل ابان مساحق بان عبد

الله بان مخرمة. وعبد الملك بان نوفل المحدث وسإعيد بان سإليمان بان
نوفل بان مساحق، ولي قضاء المديآنة للمهدي كان من رجال قريآش جلدا

وجمال وشعرا. وعبد الجبار بان سإعيد بان سإليمان بان نوفل، ولي أمرة
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المديآنة وقضاءها وكان اجمل قريآش.
وولد أباو رهم بان عبد العزى بان أباي قيس بان عبد ود: أباا سإبرة بان أباي

رهم، اكن شريآفا، شهد بادرا مع النبي صلى الله عليه وسإلم وأمه بارة بانت
عبد المطلب بان هاشم بان عبد مناف، عمة رسإول الله صلى الله عليه

وسإلم.
ومن ولد أباي سإبرة: أباو باكر بان عبد الله بان محمد بان أبايسبرة وأمه أم

ولد، كان من علماء قريآش وكان على صدقات أسإد وطيىء وأخوه محمد
بان عبد الله وأمه أم ولد، كان قاضيا باالمديآنة والبلذري وولد حويآطب بان
عبد العزى بان أباي قيس: أباا سإفيان بان حويآطب، وأمه أم حبيب بانت أباي

سإفيان بان حرب، وأباا الحكم وأمه أم كلثوم ابانة زمعة بان قيس بان عبد
شمس، وعبد الرحمن بان حويآطب، وأمه أنيسة بانت حفص بان الخيف بان

علقمة معيص.
وولد جذيآمة وهو شحام بان مالك بان حسل بان عامر بان لؤي:حبيبا، وقد

ثقله حسان -في الشعر- فقال حبيب. وهو حبيب، وأمه ماريآة بانت عبد بان
معيص، فولد حبيب بان جذيآمة: الحارث، وأمه أميمة بانت اذاة بان ريآاح بان

عبد الله بان قرط فولد الحارث: ربايعة وأباا سإرح، أمهما الصماء بانت سإعيد
بان سإهم فولد ربايعة بان الحارث عمرا، وأمه أميمة بانت ود عدي بان ذبايان
ابان مالك بان قضاعة. والحصين بان ربايعة وعبد الله بان ربايعة، وأمهما لبنى

بانت عويآمر ابان عمران بان الحليس بان سإيار.
هشام بان عمرو بان ربايعة بان الحارث بان حبيب بان جذيآمة وهو شحام بان

مالك بان حسل، وهو الذي كان يآتعمد باني هاشم وباني المطلب في
الشعب، مع النبي صلى الله عليه وسإلم، وكان أول قام في نقض

الصحيفة في نفر قاموا معه.
وكان من هاجر من قريآش وحلفائهم أودعا داره رجل. فمنهم من حفظ

على من أودعه، ومنهم من بااعا فكان هشام بان عمرو ممن حفظ أمانته
وقد ذكره حسان وقيامه فقال: 

ُذ وأْخنى َحلف بانو أْخنى ُفـْ ْنـْ ُق
ِبايع، وأباو ثوُب وطاَب الّر

 هشام
ٍر من ْعش ّيب بان الحارثباـْذمة يآغـْدرون ل َم َب شـْحـْام بان ُح

والبلذري. المقتضب ربايعة بان عمرو بان خرشة وأباا
عمرو: ابان خرشة أباو وولد والسإود، ربايعة: عمرا بان عمرو بان هشام وولد
بان عثمان ولده ومن خرشة: إسإحاق، أباي بان الله عبد وربايعة. فولد الله عبد

شهاب. ابان عنه روي الله، عبد بان إسإحاق
وولد الحصين بان ربايعة بان الحارث بان حبيب: عميرا، فولد عمير كنانة

والخيار والبقية في ولد كنانة بان عمير، وانقرض ولد الخيار وولد أباو سإرح
بان الحارث: سإعدا، من ولده عبد الله بان سإعد ابان أباي سإرح بان الحارث
بان حبيب بان شحام، وهو جذيآمة بان مالك ابان حسل، كان يآكتب لرسإول
الله صلى الله عليه وسإلم، ثم ارتد، فلما كان يآوم فتح مكة سإال عثمان

بان عفان رسإول الله صلى الله عليه وسإلم أن يآؤمنه فأمنه وكان أخا
عثمان، رضي الله عنه، من الرضاعة، وهو الذي اسإتعمله على مصر فقتل

36



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

باإفريآقية وهو الذي افتتحها، واويآس بان سإعد الكبر واويآسا الصغر ووهبا
وإيآاسإا وأباا هند، فمن ولد أباي سإرح: عياض بان عبد الله سإعد بان أباي

سإرح، لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسإلم، وروي عنه وعبد الله بان
عمرو الكبر بان اويآس بان سإعد بان أباي سإرح، وهو الذي كتب معه يآزيآد بان

معاويآة إلى الوليد بان عتبة بان أباي سإفيان وهو عامله على المديآنة يآنعي
معاويآة رضي الله عنه وأمره باآخذ الحسين بان علي عبد الله بان الزباير
رضي الله عنهم باالبيعة وأمهم أنيسة بانت كعب بان عمرو بان ربايعة من

خزاعة والبلذري وولد معيص بان عامر بان لؤي: عبد بان معيص وعمرو بان
معيص ونزار بان معيص فولد عبد بان معيص: حجيرا وحجرا، وأمهما ابانة

تيم بان مدلج بان مرة بان عبد مناف بان الحارث بان عبد منآة بان كنانة
والبلذري.

فولد ضباب: وهبا ووهيبا وأباا رهم ووهبان وأمهم الحمريآة.
فولد وهب: جابارا وعبدة وأمهما غني بانت منقذ بان عمرو بان هصيص، فولد

جابار: عبدة ووهبان ولقيطا وأمهم بانت حجران بان عمرو بان حبيب بان
عمرو بان شيبان بان محارب أباو لبيذة بان عبدة بان جابار بان وهب بان ضباب

بان حجير بان عبد بان معيص بان عامر بان لؤي كان من فرسإان قريآش،
وكان شاعرا.

ومن ولد انس بان عبدة بان جابار بان وهب في مصعب: جابار بان عبدة بان
وهب: عبيد الله بان مساقع بان انس بان عبدة بان جابار ابان وهب بان ضباب

بان حجير -البلذري- قتل يآوم الجمل، وأمه درة بانت جابار بان وهبان بان
وهب بان ضباب من ولد لقيط بان جابار: شديآد بان شداد بان عامر بان لقيط
ابان جابار بان وهب بان ضباب الشاعر الذي يآقول لخالد بان يآزيآد بان معاويآة

بان أباي سإفيان حين تزوج رماة بانت الزباير بان العوام: 
ْفناخالد َمناكج في نظْرنا ما إذا َوى الذي َعَر ْه ْي َيآ ُد وأ ِريآ  ُيآ

عبيد الله بان قيس بان مالك بان ربايعة بان وهيب بان ضباب الذي يآقال له ابان قيس
الرقيات وأمه قتيلة بانت وهب ابان عبد الله بان عبد الله بان ربايعة بان طريآف بان جدي

بان سإعد بان ليث بان باكر.
وأسإامة بان عبد الله بان قيس بان شريآح بان مالك قتل يآوم الحرة، وله يآقول عبيد الله

أخيه.بان قيس الرقيات وكان ابان 
َعي َته لي أسإامة فن َو ْلُتوإْخ ّكا فظ َيَه ُمْست ِع َمَسأم

خرج الذي وهو حجير، بان ضباب بان وهبان بان الله عبد بان وهب بان العلء
وله ثم باالكوفة، فساد عمر، أمارة في القدسإية إلى سإار ثم باكر أباي أيآام

والري. وهمذان ماء عليه الله وفتح الجزيآرة، عثمان
كان التي رقية أباو وهبان، بان وهب بان قيس بان سإعد أباي بان الواحد وعبد
باها. يآشبب الرقيات قيس ابان

قتل معيص، بان عبد بان حجير بان وهب بان المضرب بان مالك بان شيبة ومنهم
كافرا. احد يآوم

ابانة وأمهم ووهبا، وربايعة وحجيرا وعمرا معيص: رواحة بان عبد بان حجر وولد
أمه وهي يآعرف باها دارة منهم: ابان خزاعة بان سإلول بان حبشية بان ضاطر

مساحق بان عمرو بان حميد هو شمس، عبد بان رباية بان عتبة بان هاشم بانت
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شريآفا كان عمر، بان معيص بان عبد بان حجر بان رواحة بان هرم بان قيس بان
بان رواحة بان هرم بان الصم بان زائدة بان قيس بان عمرو ومنهم باالشام،

) فيه الله انزل الذي العمى وهو لؤي، بان عامر بان معيص بان عبد بان حجر
َبَس َوّل*ّأْن َع َءه وت ْعَمى( -سإورة َجا َل الله رسإول - وله1،2 اليآتان عبس ا
بان الله عبد بانت عاتكة وهي كلثوم، أم وأمه المديآنة، وسإلم عليه الله صلى

مخزوم. بان عامر بان عنكشة
كعب بان سإعد بانت دعد وأمهم وحبيبا، والحارث معيص: منقذا بان عمرو وولد

بان رواحه بانت ميمونة وأمهم ورواحة، وعبيدا منقذ: الحارث عمرو. فولد بان
المغانم- في الناس -رباع مناف الحارث: عبد السلمي. فولد خفاف عصية

الحارث، بان الحارث وأباا الحارث ابان الحارث وعبد الحارث بان ويآرباوعا
بان أهيب بان هلل بانت ليلى وأمهم الحارث، بان ومالك الحارث بان وعوف

منهم. البلذري من فهر بان الحارث بان ضبة
حبان بان أباي قيس بان علقمة بان عبد بان عبد مناف بان الحارث بان منقذ

بان عمرو بان معيص، وهو ابان العرقة، سإميت باذلك لطيب ريآحها، وهي
بانت سإعي بان سإهم وهو الذي رمى سإعد بان معاذ يآوم الخندق فقال: خذها

مني وانا ابان العرقة. فقال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم "عرق الله
وجهك في النار".

والعرقة أم باد بان عبد مناف بان الحارث.
ومنهم عبد الكبر بان عبد مناف بان الحارث الذي رباع المرباع.

ومنهم مكرز بان حفص بان الخيف بان علقمة بان عبد بان الحارث بان منقد
بان عمرو بان معيص.

وولد رواحة بان منقد عامرا منهم. أم شريآك التي وهبت نفسها للنبي صلى
الله عليه وسإلم، وهي غزيآة بانت دودان بان عوف بان عمرو بان عامر بان

رواحة بان منقد بان عمرو بان معيص.
ومنهم خداش بان باشير بان الصم بان رحضة بان عامر بان رواحة، قاتل

مسيلة.
وولد نزار بان معيص: سإيارا وجذيآمة وصخيرا وعوفا وعمران. وسإيارا بان

نزار منهم باشر بان أباي أرطاة وسإمه عمير بان عويآمر بان عمران بان
الحليس بان سإيارا بان نزار بان محيص، قاتل اباني عبيد الله بان العباس

بااليمن، وباعثه معاويآة "رضي الله عنه" باقتل من كان في طاعة علي عليه
السلم.

ولعبيد ورواحة اباني منقد يآقول الشاعر: 
َواَحُة َركبت إذا ٌد أو ر ْي َبـْ ٍة كل فبّشْرُع باـْشـْكـِْل والد

ّي بان عامر بانو فهؤلء . لؤ
وولد سإامة بان لؤي: الحارث، وأمه هند بانت تيم بان غالب، وغالب بان سإامة، وأمه ناجية

بانت جرم بان رباان من قضاعة.
فهلك غالب باعد أبايه مهم ابان أثنى عشرة سإنة.

فولد الحارث بان سإآمة: لؤيآا وعبيد وربايعة وسإعدا، وأمهم سإلمى بانت تيم بان شيبان بان
محارب بان فهر وعبد البيت، وأمه ناجية بانت جرم بان رباان، خلف عليها باعد أبايه، نكاح

مقت، فهم الذيآن قتلهم العلي بان أباي طالب "رضي الله عنه".
فولد لؤي بان الحارث بان سإآمة عبادا ومالكا وعبيد الله، وزائدة، وهو رهط منصور بان
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منجاب صاحب الدرب بابغداد عند الصيارفة باقرب بااب الكرخ.
فولد عباد: عوفا. فولد عوف: عاداة وكعبا، وعمرا. فولد عاداة: الحارث، فولد الحارث:

حماما وذهل، فولد حمام: العتك، وولد ذهل بان الحارث هرأباا وحييا. وولد كعب بان
عوف: الحارث وجابارا ومالكا، وولد عمرو بان عوف باكرا، فولد باكر المجزم وعوفا.

وولد المجزم الحارث وعمرا وعوفا منهم العقيم ابان زيآاد، ويآقال: العقيم بان ذهل بان
عوف بان المجزم، قتل يآوم الجمل مع عائشة " رضي الله عنها ".

وكانت ابانة الحارث بان قطيعة بان عوف بان ذهل بان عوف بان المجزم: امرأة عمرو بان
العاص.

وولد مالك بان لؤي ابان الحارث بان سإآمة: الشط، وعمرا وذهل وحكالة وهو عوف،
فولد وشاسإا فولد وهب بان سإعد: وثقا وجذعا. فمن باني مالك بان لؤي بان الحارث عبد

الله بان نعام، كان شريآفا.
وولد عبد الله بان لؤي: بان الحارث بان سإآمة: مطيرة وأصبح ووائل. فولد مطيرة:

ربايعة، وولد أصبح: غصنا وجابار ز وولد وائل باكر ويآزيآد. وولد زائدة بان لؤي بان الحارث
بان سإآمة: كعبا وتيما وسإالما وضفرا. وولد عبيد بان الحارث بان سإآمة: سإعدا وماكا

وعمرو، فولد سإعد ابان عبيد: مالك وسإواة فمن باني مالك بان سإعد: سإيف بان أحكام
وقد رأس.

وولد مالك بان عبيدة: داجية ومالكا وذهل. فولد داجية: أحزم وباكرا.
منهم سإمان وضوء ابانا الرشيد، رأسإا وعباد بان المنصور الناجي قاضي البصرة في

خلفة أباي جعفر المنصور.
وولد عمرو بان عبيدة: عوفا وسإعدا فولد عوف بان عمرو: باكر بان عوف، منهم قبيصة

بان عمرو بان حمزة بان عمرو بان سإعد بان عمرو بان عبيدة، كان شريآفا، وجعفر بان
يآعمر، وهو أباو زهير بان زهير بان طلق بان مجاهد بان القريآح بان المنخل بان ربايعة بان
قبيصة بان عمرو بان حمزة، صاحب سإيف فارس ومنهم خالد بان ربايعة بان قطفة بان

قريآح الخارجي، قتله شيخ بان عميرة، أيآام أباي جعغر أمير المؤمنين المنصور.
وولد عبد البيت بان الحارث بان سإآمة: سإاعدة فولد سإاعدة: الحارث فولد الحارث:

جابارا وقطية.
منهم الجهم بان بادر بان الجهم بان مسعود بان أسإيد بان أذيآنة بان كزاز بان كعب بان جابار
بان مالك بان عتبة بان الحارث بان عبد بايت بان الحارث بان سإآمة بان لؤي، أباو علي بان

الجهم الشاعر.
وولد ربايعة بان الحارث بان سإآمة: جشم بان ربايعة ومازن بان ربايعة وحمامي وهو حمام،

الفرزدق: منهم أسإلم بان كرب بان سإفيان بان سإهم، وهو أخو الهيثم التي يآقول لها 
سإآمة بان ناجية ُأخت يآا

ِإنـْنـْي
طلبو إن َبانّي عليك َأخشى

 دمي
نصر رهط سإعد، بان وقدى سإعد بان سإآمة: كمن بان الحارث بان سإعد وولد

سإآمة. باني ومن الموصلي، مالك بان العلء بان سإعيد بان
الحارث ابان ربايعة بان جشم بان السإود بان عدي بان مالك بان ربايعة بان كاباس

فوجه وسإلم"، عليه الله "صلى الله بارسإول يآشبه وكان لؤي، بان سإآمة بان
بارجل فتنو قد الناس إليه: إن كتب أنه وذلك فأشخصه، البصرة إلى معاويآة
عنه الله رضي معاويآة رآه فلما وسإلم"، عليه الله "صلى الله رسإول يآشبه
لؤي. قال: بان سإآمة باني أنت: فقال: من وسإأله: ممن عينيه باين فقبل قام

ما المؤمنين أمير يآا ناجية? فقال: والله باني ممن انك إلي كتب فكيف
خزيآمة وولد باالبصرة المرغاب إليها. فاقطعه لينسبوننا الناس ولدتني. وان

وأمه مالك: الحارث، فولد مالكا، عبيد وحرباا. فولد غالب: عبيدا بان لؤي بان
قريآش.  عائذة سإموا باها خثعم، بان قحافة بان الخمس بانت عائذة

39



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

فولد الحارث بان مالك بان عبيد بان خزيآمة: قيسا وتيما، فولد قيس بان الحارث بان
مالك، عمرا، فولد عمرو، قطنا وقنانا وحصنا منهم محفز بان ثعلبة بان مرة بان خالد بان

عامر بان قنان بان عمرو بان قيس بان الحارث بان مالك بان عبيد بان خزيآمة بان لؤي،
الذي بان قيس باراس الحسين رضي الله عنه إلى الشام وقال أنا محفز بان ثعلبة، جئت

بارؤوس اللئام الكفرة. فقال يآزيآد بان معاويآة: ما تحفزت عنه أم محفز الم وافجر.
وولد تيم بان الحارث: سإميا وربايعة.

منهم، مقاس الشاعر وهو مسهر بان النعمان بان عمرو بان ربايعة بان تيم بان الحارث بان
مالك بان عبيد بان خزيآمة، وعداده في باني أباي ربايعة بان ذهل بان شيبان بان ثعلبة بان

عكاباة،بان ربايعة بان نزار وغير الكلبي يآقول: هو مقاس بان أضرم، وإنما قال، قد مقست
أبالى، أي ارويآتها، فسمي مقاسإا.وعلى بان مسهر بان عمير بان حصبة او عصم او حصن

-شك هشام بان الكلبي- بان عبد الله بان مرة بان ربايعة بان حارثة بان سإمي بان تيم بان
الحارث، قاضي أهل الموصل ومنهم أباو طلق الشاعر، وهو عدي بان حنظلة بان نعيم

بان زرارة بان عبد العزى بان عبيد بان خزيآمة بان لؤي. قال دخل أباو على طلق على
فقال.أمراة وهي تحف وجهها باخيط كتان 

َتعيني تصنعينا ما جّل من خيٌر هوَشـْبـْاب من باقطرة اسإ
أن من للحسن أدنى هو

ّفى َتُح
ّتاِن باُخيوط الَجبينـْا منِك الك

حرب بان عوف بانو في حرب بان وعوف درج، خزيآمة: الديآل، بان حرب وولد
شيبان. بان ذهل بان محلم باني مع لؤي بان خزيآمة بان

باطون وعديآا، ومعاويآة، ومالكا وسإلمة، وعامرا، هذا: جذيآمة عوف وولد
كلهم.
قريآش. عائذة وهم لؤي بان خزيآمة بانو هؤلء
عماري، او باالبصرة- عمارا خطة لهم بانانة -وهم غالب بان لؤي بان سإعد وولد

ًا ًا. فولد وأوفى عمار: غانما فولد ومخزوم بان وعمار الله غانم: عبد وعوذ
عبد بان وحيى الله، عبد بان وأباان الله، عبد غانم: بان بان الله عبد غانم. فولد

عوذ. بان وجلن عوذ، بان وباكر عوذ، بان عمار: صعب بان عوذ وولد الله
الحلف: فولد الحلف، ثعلبة فولد وثعلبة، ذهل وائل فولد جلن: وائل، فولد
الحارث: بانو لبنى ويآقال وعداء وهبا غلب بان لؤي بان الحارث وولد وائل

فولد عقيدة، وهب فولد إليه فنسبوا جشم، له يآقال للؤي عبد حضنهم جشم،
يآزيآد: نبهان- ويآزيآد. فولد ومحصنا مصعب: ُحصينا- وحمل -في عقيدة: حصنا

مصعب: حصين- حصن- في "تيهان" -ومرداسإا. فولد البلذري: تشبه في
عقيدة: بان حمل وقيسا- وولد في-مصعب: وبارة واقيشا عقيدة: وبارا بان

العزى: حصنا عبد العزى. فولد عقيدة: عبد بان محصن وقدأمة. وولد جابارا،
ًا حصينا- وجذيآمة، مصعب -في واكمة. الخطيم وهو وعباد
فولد كالحمرة مالك: كيشامة الله. فولد وعبد الحارث: مالك بان عداء وولد

ًا كيشامة بان سإكن بان سإلمة ولده من الله: دبايبا، عبد وولد وعرفجة عوذ
بان الجوف بان السكن بان سإلمة بان عمرو بان حاجب ومنهم دبايب بان الجون
العزيآز عبد بان عمر إليه باعث لؤي، بان الحارث ابان عداء بان الله عبد بان دبايب
والعهد فمات يآقبل، ان فاباى باخراسإان، قطيعة واقطعة هراة على باعهده
وقصص. قرآن صاحب وكان باخراسإان، المال بايت وولى عنده،
أباي من هرب حين ولده عنده سإيار بان نصر خلف حاجب، بان نصر وابانه

مسلم.
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وكان حاجب خرج من البصرة مع ترفل إلى خراسإان هؤلء بانو الحارث،
وهؤلء بانو لؤي بان غالب. وولد تيم، وهو الدرم بان غالب بان فهر -سإمي

باذلك لنه كان ناقص الذقن-: الحارث وثعلبة وكبير وأباا دهر بان تيم وأمهم
فاطمة بانت معاويآة بان باكر بان هوازن ووهب بان تيم، ودهر بان تيم وحراق

بان تيم، وأمهم دعد بانت فراس بان غنم بان مالك بان كنانة.
فولد الحارث: ثعلبة وكعبا والحب وأمهم بارة بانت مالك ابان كنانة فولد
ثعلبة بان الحارث: خنيسا ووهبان ونضلة، وأمهم كاتكة بانت عبد معيص.

فولد خنيس وهبا ونضلة، فولد وهب شيطان وعبد العزى، وأمهما هند بانت
عمرو بان رواحة بان منقذ. فولد شيطان: خالدا وجعونة ويآزيآد، أمهم فاطمة
بانت صخر بان عمرو بان الحارث بان الشريآد، فولد خالد سإهيل وجروا وعبيد

الله وحكيما، وأمهم أميمة بانت عوف بان وهب خنيس بان ثعلبة. وعباسإا
ونهشل والنعمان، وأمهم ماويآة بانت انس بان عمرو ابان أباي الخش، او
الجش وعبد العزى وأباا سإعد وأمهما أم سإويآد بانت مالك بان وقش بان

سإفيان بان كعب بان الحارث بان تيم. فولد جعونة بان شيطان: خالدا وحكما،
وأمهما فهيمة، منهم أباو حزيآق، وهو عقبة بان جعونة بان شيطان بان وهب
بان خنيس بان ثعلبة بان الحارث بان تيم الدرم وهم بافلسطين، ولهم يآقول

قائد البلوى الشاعر.
ِلَمْت فل ْيآٍِق أباي ِلقاُح سإ َدُروُر لحالبهـْا َدّرت ولُحز

وولد يآزيآد بان شيطان: عبد الله وعمرا، وأمهما فاطمة بانت عمرو بان
خنيس بان ثعلبة، وأباا الحكم وخالدا، وأمهما خولة بانت السإود ابان حفص

بان الخيف.
وولد نضلة بان ثعلبة: زيآدا وضبيعا. وولد كعب بان الحارث: الحارث

والعجم. وولد كبير بان تيم: جابارا وأمه عاتكة بانت حسل ابان عامر.
فولد جابار: أسإعد وشمرا ووهبا وكرز.

فولد اسإعد: عبد مناف وحارثة. فولد عبد مناف: عبد العزى، وعبد الله
وهما الخطلن ويآقال الخطلن.

منهم هلل بان عبد الله بان عبد مناف بان اسإعد بان جابار بان كبير بان تيم
الدرم بان غلب، قتل يآوم فتح مكة، وهو الذي قال فيه رسإول الله صلى

الله عليه وسإلم "من لقي منكم ابان الخطل فليقتله وإن كان متعلقا
باأسإتار الكعبة" وكانت له قينتان تغنيان باهجاء رسإول الله صلى الله عليه
وسإلم ومنهم قطبة فارس البلقان بان عبد العزى بان عبد مناف، كان من

الفرسإان، وعبد الله بان شتيم بان عبد العزى، قتل يآوم الجمل، ويآقال
شتيم.

وولد عمرو بان جابار بان تيم الدرم: غفلية وحويآرثة، وهو وهب، وأمهما بانت
عبد الله بان عمر بان مخزوم.

فولد غفيلة عبد العزى، والجموح، وأمهما مخزومية، وسإلمة وأمه أم
سإفيان بانت العجم.

وولد حويآرثة: الحارث وأمه بانت المطلب بان عبد مناف.
وولد وهب بان تيم: عبادا، وثعلبة، والحارث، ولؤيآا، وخزيآمة، وعوفا، وأمهم

بانت سإنان بان ثعلبة بان عكاباة بان باكر بان وائل.
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وولد دهر بان تيم الدرم عوفا الشاعر، عمر دهرا طويآل وخالدا وحبيبا
وسإليما، وعيينة، ومالكا، وسإدة، والعجم، وشلة، وخويآلدا، واوفى، وأمهم

الصماء بانت يآم بان الحارث بان فهر فولد خويآلد: عبد الله، وعاصما،
ونويآرة، وكلثوما، وجويآنا، وحسل وأباا الجش، وأمهم السإديآة.

فولد عبد الله: نافعا، وأمه فاطمة بانت عمرو بان كعب بان سإعيد أيآن تيم
بان مرة.

وولد حراق بان تيم: "عامرا، وزيآدا، وحارثة، وخالدا، ومازنا، وعبد العزى،
والحارث، ومعاويآة، وأمهم بانت الحارث بان باهثة بان سإليم بان منصور.

فهؤلء بانو تيم "الدرم" بان غالب.
وهؤلء بانو غالب بان فهر وولد محارب بان فهر: شيبان، وأمه ليلى بانت

عدي بان عمرو ابان ربايعة، من خزاعة، وشمخ بان محارب.
فولد شيبان: عمرا، وأمه دعد بانت الحارث بان فهر، وحبيبا، ووائلة لعقب

له، وأمهما دعد بانت منقذ بان غاضرة بان حبيشة ابان كعب بان خزاعة.
فولد عمرو: وائلة، وحبيبا، وجحوان، وجابارا، وسإعدا، وأمهم عديآة بانت وائلة

بان كعب، من باني الحارث بان عبد منآة.
فولد وائلة: ثعلبة، وسإوادا وأمهما هند بانت مالك بان عوف بان الحارث بان

عبد منآة.
فولد ثعلبة: وهبا، وخراشا، وأمهما آمنة بانت الحارث بان منقذ ابان عمرو بان

معيص، وحبيب بان ثعلبة، وأمه من باني عامر بان لؤي.
فولد وهب: مالكا الكبر، وثعلبة، وخلفا، وخالدا الكبر، وأمهم بانت كعب بان

وائلة بان كعب.
وعبد العزى، ومالكا الصغر، وخالدا الصغر، وناقشا، ولمهم أباني بانت

عمرو بان عتوارة بان عائش بان ظرب بان الحارث بان فهر.
وزيآدا وقيسا، وأمهما بانت الحب بان الحارث بان منقذ بان عمرو ابان 

معيص.
منهم: الضحاك بان قيس بان خالد الكبر بان وهب "بان ثعلبة ابان وائلة بان

عمرو بان شيبان بان محارب بان فهر" كان على شرط "معاويآة، وولي"
الكوفة لمعاويآة، وقتل يآوم المرج، وابانه عبد الرحمن بان الضحاك، ولي

المديآنة والموسإم.
وسإعيد بان كلثوم بان قيس، ولي دمشق.

وحبيب بان مسلمة بان مالك الكبر بان وهب بان ثعلبة بان وائلة بان عمرو بان
شيبان بان محارب بان فهر، كان شريآفا، وله يآقول شريآح القاضي حين باعثه

معاويآة"رضي الله عنه" في الخيل من الشام لنصر عثمان "رضي الله
عنه".

ُكّل ِرِئ و َعى أم ِبيبـْا ُيآد َلـْو َح و
َدْت َباـْ

ُته ِدى ُمُروء ِبيَب َيآف ِنـْي َح ِر َباـْ ْهـْ ِفـْ

ُد أمام ُقو ّتـْى الَخـْيَل َيآ ّنـَْمـْا حـْ َأ كـْ
ْأَن َط َجاِحَم الَحَصى باَرْضَراِض َيآ
ِر  الَجم

فهر" بان محارب بان شيبان بان عمرو بان وائلة "بان ثعلبة بان خراش وولد
عدادهم معيص، ابان عبد بان حجير بان ضباب بانت وأمه ويآقال: ثعلبة عاصما،

42



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

قريآع. بان حدان باني في تميم باني في
آكل وهو فهر" عمرا، بان محارب بان شيبان "بان عمرو بان حبيب وولد

فاخذ يآعبدونه، سإقب ولهم وائل، بان باكر على أغار لنه باذلك سإمي السقب،
فاكله. السقب
باني من وأمه وتيما، كلب، بان زهرة بانت السوداء وأمهما وظهرا، والحب،
بان حبيب بام عمرو بان كبير بان مرداس ابان الخطاب بان ضرار منهم الدرم،
شريآفا. كان فارس كان فهر، بان محارب بان شيبان عمرو
بانت وأمهم ومالكا الله، وعبد اهيب، واسإمه عمرو: الغترف، بان جحوان وولد
باكر. بان الديآل بان عدي بان عبد بان نصر بان جابار
بان شيبان بان عمرو بان جحوان بان اهيب واسإمه المغترف، بان ربااح منهم

في عوف بان الرحمن عبد شريآك وهو صحبة، له كانت فهر بان محارب
ربااح. بان الله عبيد وابانه التجارة،

بان الحب بانت سإلم وأمهم وضبعانا، ومالكا، عمرو: وهبا، بان سإعد وولد
منقذ.  الحارثبن

منهم نهشل بان عمرو بان عبد الله بان وهب "بان سإعد بان عمرو ابان شيبان بان محارب
بان فهر" كان من عظماء قريآش ومطاعيمهم وبانوه عبد الرحمن وعبد الله ونضلة

وقطن وصالح، قتلوا يآوم الحرة.
وولد الحب بان حبيب: حسل وعمرا، وأمهما بانت عائش بان ظرب.

منهم كرز بان جابار بان حسل "بان الحب بان حبيب بان عمرو بان شيبان بان محارب" قتل
يآوم الفتح شهيدا.

وولد تيم بان حبيب حذيآما، والخيف، ومحلما، وأمهم بانت جابار بان كبير بان عمرو بان
شيبان بان محارب بان فهر.

فولد حذيآم: أسإدا، ومالكا، وأمهما من خثعم.
فولد اسإيد: عوفا، وقيسا، وحجرا، وعصمة، وأمهم التحفة بانت عوف بان الحارث بان

منقذ بان عمرو بان معيص.وولد شمخ بان محارب "بان فهر" عبيدا، ووهبا، وتيما، وعائذا،
وربايعة، ومعاويآة، وعامرا، وأمهم بانت كلب بان ربايعة بان عامر بان صعصعة.

فولد ربايعة: سإلمان، وعامرا، وقيسا، وأمهم بانت عائش بان ظرب بان الحارث بان فهر.
هؤلء بانو محارب بان فهر.

وولد الحارث بان فهر: وديآعة، وضبة ظرباا وضباب، ومضبا وأمهم الوارثة بانت الحارث
بان مالك بان كفانة، وقيس بان الحارث وهو الخلج، من باقية العماليق، ويآما وخذاعة

وعميرة ونصرا وباتيرة، وسإعدا، درجا، وأمهم بانت الحارث بان مالك بان النضر.
فولد وديآعة: عميرة، وعبد العزى، وعامرا، ومالكا، وأمهم عميرة بانت الحمر بان

الحارث بان عبد منآة.
فولد عميرة: عامرة، وخالدا، وتيما، وحبيبا، وطريآفا، وأمهم عميرة بانت عوف بان

الحارث بان تميم بان مر.
فولد عامرة: عبد العزى، وعبد الله، وسإلمة، وقنيعا، وقيسا، وأمهم هند بانت عبد الله

بان الحارث بان وائلة بان ظرب العدواني.
فولد عبد العزى: أباا همهمة وهو عمرو، وطريآفا، وسإلُمان وجابارا، وأمهم قلباة بانت عبد

مناف بان قصي.
منهم شقيق بان عمرو بان فقيم بان أباي همهمة "وهو عمرو ابان عبد العزى بان عامرة

بان عميرة بان وديآعة بان الحارث بان فهر" كان شريآفا.
.وعمرو بان شقيق بان سإلُمان بان عبد العزى "بان  القائل"  عامرة

َدّن ُع ْب َيآ َعُة ل ِباي ٍم باُن َر ّد َكـْ ِدي وسَإقىُمـْ َوا َغ ُه ال ْبَر ُنوِب َق َذ  با
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سإلمى وأمهم ومالكا، الله وعبد وأميمة، الحارث: عائشا، بان ظرب وولد
غالب. بان لؤي بانت
وعتوارة، وأمية شمس، وعبد العزى، وعبد وعامرا، عائش: عمرا، فولد

الدرم. بان وهب بانت وأمهم
بان ظرب بان أمية بانت وأمهم وجحدما، شمس وعبد عمرو: أمية، فولد

الحارث.
ومنهم جبيد بان عوف بان عبد شمس بان عمرو "بان عائش بان ظرب بان

الحارث بان فهر" كان شريآفا، وهم باالمديآنة من ولده.
عبد الرحمن بان عتبة بان أباي إيآاس بان الحارث بان عبد بان أسإد بان جحدم

"بان عمرو بان عائش بان الظرب بان الحارث" قتله مروان بان الحكم
بامصر.

وولد أمية بان ظرب: خالدا، وعامرا، وأسإدا، وذئبا، وأمهم نعم بانت كعب بان
لؤي.

فولد خالد: عمرا، وسإعيدا، وعبيدا، وسإفيان، ومالكا وعبدا، وأمهم بانت
مالك بان جذيآمة بان المصطلق.

منهم سإبيع بان عمرو بان خالد" بان ظرب بان الحارث بان فهر" الذي يآقول
له أباو طالب: 

َا قد كما ْيٍع ِمْن َلِقين َب َفٍل سُإ ْو َن ّلى وكانو َو ِرضا َت  آيآِل غير ُمع
الله عبد بان عثمان بانت زيآنب وأمهما ولقيطا، الله، أمية: عبد بان عامر وولد

مخزوم. بان عمر بان
الحارث" بان ظرب بان أمية بان عامر "بان لقيط بان قيس عبد بان نافع منهم
الله صلى الله رسإول بانت لزيآنب عرض يآوم السإود بان هبار مع كان الذي
وسإلم. عليه

عدد. باها افريآقية. ولهم والي قيس، عبد بان عدي بان الرحمن عبد ومنهم
وهم عامر، بان الله عبد بان إيآاس بان الله عبد بان معمر أباي بان الرحمن وعبد

باالمديآنة.
وهللً، فهر ابان غالب بانت عاتكة وأمه فهر: اهيبا بان الحارث بان ضبة وولد
صعصعة. بان عامر بان هلل بانت هند وأمه
هى بان الجراح ابان الله عبد بان عامر عنه" وهو الله "رضي عبيدة أباو نمهم
الله صلى الله رسإول مع بادرا شهد فهر، بان الحارث بان ضبة بان أهيب لبان
بان هلل بانت هند ولمه الحارث: هلل بان ضبة بان مالك وولد وسإلم عليه
عامر بان عمرو بان ربايعة بان وهب ابانا وصفوان سإهل منهم صعصعة بان عامر

الله رسإول مع بادرا الحارث" شهدا "بان ضبة بان مالك بان هلل بان ربايعة بان
بان عمرو بان جحدم بانت دعد وهي بايضاء، وسإلم. وأمهما عليه الله صلى
فهر. بان الحارث ابان ظرب بان عائش بان عامر

بان مالك "بان هلل بان ربايعة بان شداد أباي بان زهير بان غنم عبد بان وعياض
عنده وكانت الجزيآرة، باناحية كثيرة فتوح وله شريآفا، الحارث" كان بان ضبة

السإلم. باينهما ففرت فاسإلم، عدنان أباي بانت الحكم أم
"بان ضبة بان مالك بان هلل بان ربايعة بان سإرح أباي ابانا ووهب عمرو،

بان الحارث بان يآم وولد وسإلم عليه الله صلى النبي مع بادرا الحارث" شهد
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يآم: قشيرا. بان مالك فولد وقنينا فهر: مالكا
يآم: قيسا. بان قنين وولد
وعلقة. الخلج: عديآا وهو الحارث بان قيس وولد
وسإيارا. عدي: صبحا، فولد
ًا. فولد صبح: عامر
ًا. فولد عامر: ربايع
واوسإا. ربايع:هذيآل فولد
ونجبة. وهرمة، هذيآل: دباية، فولد
ًا. فولد دباية: سإويآد

ومالكا.  فولدسإويآد: زفر،
بان علي بان منهم: إباراهيم وعامرا، الله، وعبد الرحمن، هرمة: عبد وولد

بان عدي بان صبح بان عامر بان ربايع بان هذيآل "بان هرمة بان عامر بان سإلمة
فهر" الشاعر. بان الحارث بان الخلج قيس
عدي: نافعا. وولد
الربايع: الرقم. بان اوس وولد
حارثة. الخلج بان عدي بان سإيار وولد
حارثة: ربايعة. فولد
ونهيكا. والعجم، قيس: هللً، بان علقمة وولد
مالكا. هلل فولد
ووهبا. وقيسا، مالك: موزعا، فولد
المديآنة. شرط الخلج" ولي "من محمد بان هارون منهم
نهم. وعبد علقمة: كعبا، بان العجم وولد
كنانة. بان النضر بانو فهؤلء فهر بان الحارث بانو هؤلء
هشام. المنذر أباو قال قريآش نسب آخر وهذا

بان كعب بان عامر ابان صخر بانت سإلمى وهي الخير، الصديآق: أم باكر أباي أم
مرة. بان تيم بان سإعد
زهرة. ابان الحارث بان عبد بان عوف بانت عوف: الشفاء بان الرحمن عبد وأم
بان عماد بان الله عبد وهو الحضرمى، بانت الله: الصعبة عبيد بان طلحة أم

الصدف. من اكبر،
المطلب. عبد بانت صفية العوام بان الزباير أم

غيرها. وسإلم عليه الله صلى النبي عمات من يآسلم ولم
الصديآق. باكر أباي بانت أسإماء الزباير باني والمنذر الله وعبد عروة أم
بان عليم ابان كعب ابان مصاد عبيد بان انيف بانت الربااب الزباير بان مصعب أم

الكلبي. جناب
عبد بان ربايعة بان عتبة بان هاشم أباي بانت معاويآة: حبة بان يآزيآد بان معاويآة أم

شمس.
الحارث ابان جزء بان العباس بانت ويآقال: ولدة وسإليمان: وليدة، الوليد أم

عبس. من جذيآمة، بان زهير ابان
بان حرب بان سإفيان أباي بان معاويآة بان يآزيآد بانت عاتكة الملك عبد بان يآزيآد أم

أمية.
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بان هشام ابان إسإماعيل بان هشام بانت هشام أم الملك عبد بان هشام أم
المغيرة. بان الوليد

أخي يآوسإف بان محمد بانت الحجاج أم الملك عبد بان يآزيآد بان الوليد أم
يآوسإف. بان الحجاج

بان كسرى بان شهريآار بان يآزدجرد بان فيروز بانت افريآذ الناقص: شاه يآزيآد أم
حجامة. شهريآار أم كانت بارواز

ولد. لم المخلوعا إباراهيم أم
محرث بان أمية بان صفوان بان علقمة بانت الحكم: آمنة بان مروان أم

الكناني.
بان عميرة ابان عامرة بان العزى عا بان همهمة أباي بانت أمية: أمة بان حرب أم

فهر. بان الحارث بان وديآعة
الهللية.  الهزم بان باجير بان بانتحزن صفية حرب بان سإفيان أباي أم
الخطاب. بان عمر بان عاصم بانت عاصم أم العزيآز عبد بان عمر أم
بان ناشب بان يآاليل عبد بان البياعا بانت العاص: ريآطة بان سإعيد احيحة أباي أم

كنانة. بان ليث بان سإعد بان غيرة
عبد بان قيس أباي بان الله عبد بان عمرو بانت كلثوم العاص: أم بان سإعيد أم
لؤي. بان عامر بان حسل بان مالك نضر- بان -كتب نصر بان ود
أمية. بان العاص أباي بان الحكم بانت البنين سإعيد: أم بان عمرو أم
الله عبد بان جريآر لبانة كانت لها: عصماء، ويآقال ولد، أم سإعيد بان عنبسة أم

العاص. بان سإعيد أمراة،
مجمع- في بان مشجعة بان يآزيآد بان سإلمة بانت سإعيد: العالية بان يآحيى أم

الله صلى الله رسإول على بان- الوافد صواباه وباالهامش مجمع من الصل
وسإلم. عليه

بان عمرو أباي زيآنب- بانت الصل: بان اسإيد: زيآنب- في اباني وخالد عتاب أم
أمية.

بان جذيآمة بان قوالة بان خلف بان هاشم بانت سإفيان: زيآنب أباي بان يآزيآد أم
فلسطين. كنانة باني المنزل الطعان. ويآزيآد حذل

السلمي. الوقص بان حارثة بان أمية بانت معيط: سإالمة أباي بان عقبة أم
أم مناف، عبد بان المطلب بان رهم أباي بانت مسطح اثاثة: أم بان مسطح أم

ركانة.
الكناني.  يآاليل عبد بان البياعا بان العجلن بانت يآزيآد: العجلة عبد بان رانة أم

أم شيبة بان عثمان أم جميل بانت عمير بان هاشم بان عبد مناف بان عبد الدار.
أم حمزة بان عبد الله بان الزباير تماضر بانت منظور بان زباان بان سإيار الفزارى.

أم عبد الرحمن وعائشة اباني أباي باكر: أم مروان بانت عمير بان عامر، من كنانة ثم من
فراس.

أم هاشم بان عتبة: كنانية.
أم عبد الله بان أباي باكر وأسإماء بانت أباي باكر قتيلة بانت عبد العزى بان اسإعد بان نصر

بان مالك بان حسل.
وأم قريآبة وأم فروة ابانتي أباي قحافة أختي أباي باكر من أبايه: هند بانت نقيذ بان باجير بان

عبد بان قصي، وكانت قريآبة عند ابان سإعد بان عبادة.
أم محمد بان طلحة: حمنة بانت جحش بان رئاب، اخت عبد الله بان جحش.
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أم عبد الله بان جدعان: سإعدي بانت عريآج بان سإعد بان جمح.
أم الوليد بان المغيرة الوحيد: صخرة بانت عبد الله بان الحارث من قيس باجيلة.

أم أباي جهل والحارث أباني هشام: أسإماء بانت مخرباة جندل بانأباير بان نهشل بان دارم.
وأم عمر بان عبد الله بان أباي ربايعة أم ولد.

أم الحارث بان عبد الله بان أباي ربايعة القباعا: سإبحا، حبشية نصرانية.
أم عبد الله وعياش أباني أباي ربايعة: أسإماء بانت مخرباة.

فقال المغيرة: "أما واله لزوجنها غلما ليس بادونه" فزوجها أباا ربايعة بان المغيرة.
أم خالد بان الوليد بان المغيرة: لباباة الصغرى -كتبت لبانة الصغرى- وهي عصماء بانت

الحارث بان حزن بان باجير الهللية.
أم أباي العباس أمير المؤمنين: ريآطة بانت عبيد الله بان عبد الله ابان عبد المدان بان

الديآان، من مذحج.
أم المهدي أمير المؤمنين: أم موسإى بانت منصور بان عبد الله ابان يآزيآد بان شهر بان

معد يآكرب من حمير.
أم محمد بان علي: العالية بانت عبيد الله بان العباس بان عبد المطلب.

أم هبيرة بان أباي وهب: اريآة بانت قرط بان سإلمة بان قشير هذا آخر جمهرة قريآش قال:
فقال: قام أباو داوود باالموسإم 

ُكْم ُت ْد ْد أهـْل يآا باالله َنَش َلـْ َبـْ الـْ
ٌق هْل ِبا ٍد فيكْم سَإا ِمْن ِلَمْج

ْد أَحـْ

ّ ِر إيآلـْد إل ّد باـِْن ِنـَْزا َعـْ َمـْ
ْهلث َباِب الفعاِل أ ِق وال

ْد َد َعـْ وال
ِر في سَإأمهم ما ْه ّد ْلٌك ال َم

ْد  باعق
أحد. عليه غير قال: فما
فقيل شيئا، يآصنعوا فلم الفرس، أطباء فعالجه جذم، النوشجان قال: كان

وحمل هدايآا، الصل: فحمل في فحمل العرب. قال متطبب باالطائف له: إن
ور زند أهل من سإمية وكانت هدايآا، مع له فوهبها فبرأ، سإمية. قال: فداواه

الموضع.  هذا غير في كتبناه قد حديآث ولها كسكر،
وعميرة، باطن، ولحيانا مضر: سإعدا بان إلياس بان مدركة بان هذيآل ولد هذيآل

قضاعة. بان الحاف بان عمرو بان بالى ب فران بانت ليلى وأمهم وهرمة
وغنما، ورهما، ومتعة، باطن، وجيبا باطن، وخناعة هذيآل: تميما بان سإعد فولد

بان تميم بان الحارث بان شفرة بانت الفرعة وأمهم عوف، وهو ودهاما. وريآثا
أد. بان مر

بان لحيان بانت الكنود وأمهم وعوفا، ومعاويآة، سإعد: الحارث، بان تميم فولد
هذيآل.
بان كاهل بان مازن بانت هند وأمهما وكاهل، تميم: عمرا، بان الحارث فولد
خزيآمة. بان أسإد
عمرو رهط باطن وكعبا باطن، وصبحا، باطن، الحارث: صاهلة، بان كاهل فولد
الكلب. ذي

وملصا. وقريآما، وخزيآمة، كاهل: مخزوما بان صاهلة فولد
وحارثة. والحارث، وزبايدا، صاهلة: فارا بان مخزوم فولد
مخزوم: شمخا. بان فار فولد
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بان مخزوم بان فار بان شمخ بان حبيب بان غافل بان مسعود بان الله عد منهم
النبي مع بادرا شهد هذيآل، بان سإعد بان تميم بان الحارث بان كاهل بان صاهلة
عتبة.  وأخوه وسإلم، عليه الله صلى

عامل وكان الفهري، قيس بان الضحاك قتله مسعود، بان عميس بان وعمرو
باالقطقطانة. فقتله السلم عليه لعلي

الله، عبد بان الرحمن عبد بان معن بان مسعود: القاسإم بان الله عبد ولد من
باالكوفة. القضاء ولي

بابغداد. القضاء ولي عتبة بان الله عبد بان عون بان الله عبد بان وعون
ريآاح بان سإويآد ابان حبيب بان الغي كاهل: صخر كعب"البطن" بان باني ومن

الشاعر. كاهل بان كعب بان كليب بان
بان كعب بان "عبد بان عمر بان خالد بان شمس عبد بان ثابات بان كبير وأباو

الشاعر. كعب بان مالك
وزمعة. زليفة كاهل بان صبح وولد
عبد بان سإلمى بان الله عبد بان سإلمى واسإمه الهذلي، باكر أباو كاهل باني ومن
المحدث. كاهل، بان كعب ابان مالك بان عويآمر بان حبيب بان الله

وعترة. وخثيما، وضبة، ومازنا، بان: تميم: جشم، الحارث بان عمرو وولد
باطن، وعوفا باطن، ومازنا باطن، وقردا تميم: "سإهما" باطن، بان معاويآة وولد
هذيآل". بان سإعد بان تميم بان معاويآة بانو باطن"وهم وجعيل باطن، وحييا
بان حرب بان مرمض بان مطحل بان واثلة بان خويآلد بان معقل خويآلد أباو منهم

الشاعر. سإهم بان جداعة
مرة. بان خويآلد واسإمه الشاعر، خراش معاويآة: أباو بان قرد باني ومن
بان خالد ابان خويآلد وهو الشاعر، ذويآب معايآة: أباو بان مازن باني ومن

المحرث.
المحرث. بان زهير بان خالد عمه وابان
داباغة: وائلة. فولد وداباغة. ومعاويآة، هذيآل: طاباخة بان لحيا وولد
عتبة بان المحق وهو منهم العزى: الحارث، عبد العزى.فولد وائلة: عبد فولد
العزى. عبد بان الحارث بان خضير بان صخر ابان

وثورا. وكعبا، لحيان: هندا، بان طاباخة وولد
هند: كبيرا. فولد
كبير: الحارث. فولد
وكعبا. منهم. الحارث: عمرا فولد

بان الله عبد ابان عمير وهو القيشر، بان عامر بان عمير بان أسإامة بان مليح أباو
بان طاباخة بان هند كبير"بان بان الحارث بان عمرو بان ناجية بان يآسار بان حبيب
شريآفا. هذيآل" كان بان لحيان
طاباخة: صعصة. بان كعب وولد
والحارث. صعصعة: عاديآا، فولد
وعامرا. وكلفة، وعترة، عاديآة: حبشيا، فولد
عاديآة بان عامر بان عبدة بان عمرو بان حبيب الغر واسإم الغر، بان زهير منهم

بان حسان ذكره هذيآل" الذي بان لحيان بان طاباخة بان كعب "بان صعصة ابان
مضر. بان إلياس

48



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                  الكلبيالكلبي  لبانلبان  نسبنسبللأأ  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

وملكان ومالكا منآة، مضر: عبد بان الياس بان مدركة بان خزيآمة بان كنانة ولد
وعامرا.

1 1  
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