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قال ابان حزم رحمه الله :
ًا منه تعلمه ل علم النسب علم جليل رفيع، إذ باه يكون التعارف. وقد جعل الله تعالى جزء

ًا منه فضلً تعلمه، يكون من جهله ناقص الدرجة في ًا يسير ًا جهله، وجعل تعالى جزء يسمع أحد
الفضل. وكل علم هذه صفته فهو علم فاضل، ل ينكر حقه إل جاهل أو معاند.

السإلميةالسإلمية  مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة  وترتيبوترتيب  نسخنسخ

  الولالول  الجزءالجزء
المقدمة

 الرحيم الرحمن الله باسم
محمد أباو وسإلم: قال وصحبه آله وعلى محمد ومولنا سإيدنا على الله صلى
الندلسي. غالب بان حزم بان سإعيد بان أحمد بان علي

محمد بااعث الخلق، خالق الدول، ومديل الول، القرون كل مبيد لله الحمد
الحق. وسإلم- بادين عليه الله -صلى

ًا وجعلنكم وأنثى ذكر من خلقنكم قال: "إنا وجل عز الله فإن باعد، أما شعوبا
أتقكم". الله عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل
ابان الوهاب عبد فتح: نا بان أحمد نامى: حدثنا بان يوسإف بان الله عبد حدثنا

بان زهير الحجاج: نا بان مسلم علي: نا بان أحمد محمد: نا بان أحمد عيسى: نا
ابان يحيى قالوا: حدثنا سإعيد؛ بان الله وعبيد المثنى، بان ومحمد حرب،

هريرة: أباي عن أبايه، عن المقبري، هو سإعيد، أباي بان سإعيد الخطاب: نا
هذا عن الناس? قال: "أتقاهم?" قالوا: ليس أكرم من الله رسإول قيل: يا
عن الله". قالوا: ليس خليل ابان الله نبي ابان الله نبي قال: "يوسإف، نسألك

الجاهلية في تسألوني? خيارهم العرب معادن قال: "فمن نسألك هذا
فقهوا". إذا السإلم في خيارهم

وأن لغية، زنجية ابان أنه ولو التقى، هو الكرم باأن حكم تعالى الله كان وإن
الناس تعارف جعل فقد نبيين، ابان أنه ولو الدرجة، محطوط والكافر العاصي

ًا باأنساباهم ًا إيانا خلقه في تعالى له غرض علم أن باذلك فوجب وقبائل؛ شعوبا
ًا تعالى الله جعل التعارف. وقد يكون باه إذ رفيع، جليل علم النسب منه جزء
ًا يسمع ل تعلمه ًا تعالى وجعل جهله، أحد ًا جزء ً منه يسير يكون تعلمه، فضل

ل فاضل، علم فهو صفته هذه علم الفضل. وكل في الدرجة ناقص جهله من
معاند. أو جاهل إل حقه ينكر
ًا أن المرء يعلم أن فهو النسب، علم من الفرض فأما عليه الله -صلى محمد

بان محمد هو السإلم، بادين والنس الجن إلى تعالى الله باعثه وسإلم- الذي
المدينة. فمن إلى منها ورحل بامكة، كان الذي الهاشمي، القرشي الله عبد
أم تميمي، أم يماني، أم قرشي، وسإلم- أهو عليه الله -صلى محمد في شك

ويلزمه الجهل؛ ظلمة باشدة يعذر أن إل بادينه، عارف غير كافر، فهو أعجمي،
ًا. تعليمه صحبه من ويلزم ذلك يتعلم أن أيض
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ولد في إل تجوز ل الخلفة أن المرء يعلم أن النسب علم في الفرض ومن
الخلفة إدعاء لمكن هذا جهل وسإع ولو كنانة؛ النضرين بان مالك ابان فهر
من وكل وأمه، أبااه النسان يعرف أصلً. وأن يجوز ل وهذا له؛ تحل ل لمن
فيهم. وأن النكاح من عليه يحرم ما لتجنب محرمة، رحم في بانسب يلقاه

ًا، توجب بارحم باه يتصل من كل يعرف معاقدة أو نفقة أو صلة تلزمه أو ميراث
ًا أو ًا أضاع فقد هذا جهل فمن ما، حكم ًا فرض ًا عليه، واجب دينه. من له لزم

معاوية بان محمد باكر أباو قال: نا التميمي ربايع بان الله عبد محمد أباو حدثنا
بان علي بان الحسين بان علي بان الحسن الله عبد أباو الهاشمي: نا القرشي

بان الملك عبد عياض: نا بان أنس ضمرة أباو أباي: نا قال: حدثني طالب، أباي
قال: هريرة أباي عن المنبعث، مولى يزيد بان الله عبد عن الثقفي، عيسى

باه تصلون ما أنساباكم من وسإلم: "تعلموا عليه الله صلى الله رسإول لنا قال
في منسأة المال، في مثراة الهل، في محبة الرحم صلة فإن أرحامكم؛

للرب". مرضاة الجل،
الحديث، هذا في المذكور حزم: الحسن بان أحمد بان علي محمد أباو قال

أسإلم الذي الطروش الحسن هو هذا، معاوية بان محمد عنه رواه الذي
يديه. على الديلم

ً النسب من معرفته تكون الذي أحمد: وأما بان علي قال الجميع، في فضل
ًا سإائرهم، دون الناس من باه يقوم من على نعني الكفاية، على وفرض

المسلمين، جميع على حقهن المفترض المؤمنين، أمهات أسإماء فمعرفة
من الصحاباة أكابار أسإماء ومعرفة حرام؛ المؤمنين جميع على ونكاحهن

عن صح فرض. وقد حبهم عنهم- الذين الله -رضي والنصار المهاجرين
النفاق وآية النصار، حب اليمان وسإلم: "آية عليه الله صلى الله رسإول
باسعيهم. الدين وأظهر السإلم، باهم الله أقام الذين النصار?". فهم باغض

ًا المسلمين أمور من ولى من كل السلم- أمر -عليه أنه صح وكذلك أن شيئ
ًا، باالنصار يستوصى مسيئهم. عن ويتجاوز محسنهم، إلى يحسن وأن خير

قال علي: فإن لم نعرف أنساب النصار، لم نعرف إلى من نحسن ول
عمن نتجاوز؛ وهذا حرام. ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي

القرباى؛ ومعرفة من تحرم عليهم الصدقة من آل محمد -عليه السلم-
ممن ل حق له في الخمس، ول تحرم عليه الصدقة. وكل ما ذكرنا، فهو

جزء من علم النسب.
فوضح باما ذكرنا باطلن من قال إن علم النسب علم ل ينفع، وجهالة ل

تضر، وصح أنه باخلف ما قال؛ وأنه علم ينفع وجهل يضر. وقد أقدم قوم
فنسبوا هذا القول إلى رسإول الله صلى الله عليه وسإلم.

قال علي: وهذا بااطل بابرهانين: أحدهما: أنه ل يصح من جهة النقل أصلً؛
وما كان هكذا فحرام على كل ذي دين أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه

وسإلم؛ خوف أن يتبوأ مقعده من النار، إذ تقول عليه ما لم يقل. والثاني:
ًا على أن علم النسب علم ينفع، وجهل أن البرهان قد قام باما ذكرناه آنف
يضر في الدنيا والخرة، ول يحل لمسلم أن ينسب الباطل المتيقن إلى

رسإول الله صلى الله عليه وسإلم؛ وهذا من أكبر الكبائر. وفي الفقهاء من
يفرق في أخذ الجزية وفي السإترقاق، باين لعرب وباين العجم ويفرق باين
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حكم نصارى باني تغلب وباين حكم سإائر أهل الكتاب في الجزية وإضعاف
الصدقة؛ فهؤلء يتضاعف الفرض عندهم في الحاجة إلى علم النسب. وقد

قص الله تعالى علينا في القرآن ولدات كثير من النبياء -عليهم السلم-
وهذا علم نسب. وكان رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- يتكلم في

النسب فقال: "نحن بانو النضر بان كنانة" وذكر أفخاذ النصار -رضي الله
عنهم- إذ فاضل باينهم. فقدم باني النجار، ثم باني عبد الشهل، ثم باني

الحارث بان الخزرج، ثم باني تميم، وباني عامر بان صعصعة وغطفان. وأخبر
-عليه السلم- أن مزينة، وجهينة، وأسإلم، وغفارا، خير منهم يوم القيامة.
وذكر باني تميم وشدتهم على الدجال. وأخبر -عليه السلم- أن باني العنبر

بان عمرو بان تميم من ولد إسإماعيل. ونسب الحبشة إلى أرفدة. ونادى
ًا، إذ أنزل الله عليه: "وأنذر عشيرتك القرباين"، وكل هذا ًا باطن ًا باطن فريش

علم نسب.
قال علي: وكل هذا يبطل ما روى عن باعض الفقهاء من كراهية الرفع في
النسب إلى البااء من أهل الجاهلية؛ لن هؤلء الذين ذكر النبي صلى الله

ٌءء جاهليون. وقد قال عليه السلم:  عليه وسإلم آباا
 المطلب عبد ابان أناكـذب ل النبـي أنا

أصبغ: نا بان قاسإم نصر: نا بان الله عبد نبات: نا بان سإعيد بان محمد حدثنا
أبايه، عن عروة، بان هشام وكيع: نا معاوية: نا بان موسإى وضاح: نا بان محمد

أرحامكم". باه تصلون ما أنساباكم من الخطاب: "نعلموا بان عمر قال: قال
وجبير العدوي، حذيفة بان الجهم عنه- وأباو الله -رضي الصديق باكر أباو وكان

باالنساب. وكان الناس أعلم من مناف، عبد بان نوفل بان عدي بان مطعم بان
وأباا باكر، أباا ذكرنا وإنما عنهم، الله رضي علماء، باه وعلي، وعثمان، عمر،
ًا حذيفة، بان الجهم أنساب باجميع العلم في رسإوخهم لشدة قبلهم، وجبير

رضي ثابات بان حسان وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول أمر العرب. وقد
الصديق باكر أباي عن قريش نسب علم من إليه يحتاج ما يأخذ أن عنه، الله

عليه الله -صلى الله رسإول إلى نسب من قول يكذب عنه- وهذا الله -رضي
ما وكل يصح، ل القول هذا لن يضر؛ ل وجهل ينفع، ل علم النسب وسإلم- أن

علم أقل له من يعلمها الثاباتة، باالسإانيد منقول مشهور صحيح ذكرنا
باالحديث.

-رضي طالب أباي بان وعلي عفان، بان وعثمان الخطاب، بان عمر فرض وما
ما باالنسب، علمهم ولول القبائل؛ على إل فرضوه، إذ عنهم- الديوان، الله

ذكرناه. ما خالف قول كل ذلك. فبطل أمكنهم
الناس أعلم من والزهري، سإعيد، بان محمد وابانه المسيب، بان سإعيد وكان

إدريس بان كمحمد والمامة، والفقه الفضل أهل من جماعة في باالنساب،
وغيرهما. سإلم، بان القاسإم عبيد وأباي الشافعي،

بان الله عبد بان الله عبد بان الله عبيد بان  محمد422 سإنة باقرطبة ومات
عبد بان هشام بان معاوية بان الرحمن عبد بان مسلمة بان الله عبد ابان مروان
بان مسلمة ولد من باقي من آخر وهو الكاتب، الحكم بان مروان بان الملك

التي كليب أرحى تنسب وإليه باكليب، المعروف معاوية، بان الرحمن عبد
عبد بان الملك عبد بان محمد ماله أنا فورثت قرطبة؛ باقبلي النهر على
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بان الرحمن عبد بان الخير سإعيد بان الرحمن عبد بان الملك عبد بان الرحمن
عبد بان محمد عند كان وما باه؛ له وقضيت إليه، معاوية. باالقعدد. ودفعته

في طمع له كان ول المال، هذا مستحق باأنه علم هذا الرحمن عبد بان الملك
ومثل حق باغير أهله غير وأخذه المال، هذا لضاع باالنسب علمي فلول أخذه؛

كثير. هذا
من باعضها وتفر العرب، قبائل أرحام تواشج هذا كتابانا في علي: فجمعنا قال

ًا قبيلة كل أعيان من وذكرنا باعض، ًا عليه وقف من يكون مقدار من خارج
ًا باالنساب، الجهل التوفيق. تعالى جمهرتها. وباالله على ومشرف
الخليل إباراهيم بان الذبايح إسإماعيل ولد من الصريح لنهم عدنان، باولد وبادأنا

ًا ولن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عليه الله صلى الله رسإول محمد
عدنان. السلم- من -عليه آدم ولد سإيد وسإلم،
من واباتدأنا منهم، السلم عليه لموضعه باقريش عدنان ولد من واباتدأنا
قريش. من فالقرب القرب ثم السلم، عليه منه فالقرب باالقرب قريش
باذلك، الناس أولى عنهم- لنهم الله -رضي باالنصار قحطان ولد من واباتدأنا
من باأيديهم وجل عز الله أظهر ولما الفضل، في إياهم تعالى الله لتقديم
ًا باذلك لهم فأوجب الدين، من فالقرب باالقرب ثم مسلم؛ كل على حق

النصار.
سإواه. معبود غيره. ول رب ل التوفيق، تعالى وباالله

جملة العرب أجذام انقسام في ??????الكلم
وقضاعة. وقحطان، عدنان، رجال: وهم ثلث ولد إلى يرجعون العرب جميع

وباين باينه البااء تسمية أن إل ذلك، في شك بال إسإماعيل ولد من فعدنان
لذكر نتعرض فلم يصح؛ ل باما قوم ذلك في جملة. وتكلم جهلت قد إسإماعيل

السلم- فقد -عليه إسإماعيل ولد من تناسإل من كل وأما فيه؛ يقين ل ما
من ذكرنا ما حاشا أصلً، الرض أديم على منهم أحد نعرف ول ودثروا، غبروا

فقط. ولده من عدنان باني أن
ولد من قالوا: هو هو? فقوم من ولد من فيه فمختلف قحطان، وأما

إسإماعيل، ولد من كانوا لو إذ شك، بال بااطل السلم-. وهذا -عليه إسإماعيل
تميم بان عمرو بان العنبر وسإلم- باني عليه الله -صلى الله رسإول خص لما
باأن عدنان بان معد بان نزار بان مضر بان إلياس بان طاباخة بان أد بان مر بان

فصح إسإماعيل، باني من رقبة عتق نذر عليها كان عائشة. وإذا منهم تعتق
ولد من العنبر بانو إسإماعيل. وإذ ولد من ليس من العرب في أن باهذا

وقضاعة. قحطان إل يبق فلم إسإماعيل؛ ولد من شك بال فآبااؤه إسإماعيل،
هود ولد وقيل: من أعلم؛ والله نوح؛ بان سإام ولد من قحطان إن قيل وقد
ًا بااطل وهذا السلم؛ عليه أخاهم عاد تعالى: "وإلى الله قول بايقين أيض

ًا" وقال ٍة. سإخرها صرصر باريٍح فأهلكوا عاد تعالى: "وأما هود عليهم عاتي
ًا أيام وثمانية ليال سإبع نخل أعجاز كأنهم صرعى فيها القوم فترى حسوم

بااقية ترى ول عاد، من السلم، عليه بااقية". وهود، من لهم ترى خاوية. فهل
بان أرفخشد بان شالخ بان عامر بان قحطان أنه من التوراة في لعاد. والذي

فساد يقين الفصل ب الموسإوم كتابانا في باينا فقد السلم عليه نوح، بان سإام
وأنها منه، مخرج ل الذي الظاهر، الكذب من فيها ما ذكرنا عند التوراة، نقل
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ٌءة، مصنوعة السلم- -عليه موسإى على تعالى الله أنزل التي ليست مولد
ألتبة.
عدنان، بان معد بان قضاعة يقولون: هو فيه: فقوم فمختلف قضاعة وأما

أعلم. فالله حمير؛ بان مالك بان قضاعة يقولون: هو وقوم
القضاعيين ذكر القديمة، العجم كتب وفي باطليموس، كتب في ووجدنا
وأسإلفهم، هذه قضاعة أوائل أهم أعلم وحروباهم. فالله أخبارهم من ونبذة

غيرهم. هم أم
باغلبة ممالكها باادت التي والمم يونان وبابلد باالشام، متصلة قضاعة وبالد

يقطع الذي أن أصلً. إل اليمن بابلد تتصل ول عدنان، باني وبابلد عليها، الروم
نسبه يصل أحد الرض ظهر على ليس أنه فهو ويوقن، ويحقق، ويثبت، باه،

ٍة، باصلة السلم- -عليهما إسإحاق إلى ول إسإماعيل، إلى ثابات، ونقل قاطع
نوح? فكيف إلى وسإلم- فكيف عليه الله -صلى الله خليل إباراهيم اباني نعني
 فيه!  مرية ل ما السلم- هذا آدم? -عليهما إلى
ٍة، من قوم ظن وقد عليه إسإحاق إلى نسبه يصل الجالوت رأس أن فرق

أن وعلى الظن، هذا كذب على البرهان باينا وقد ظنوا، كما وليس السلم،
فأغنى "الفصل"؛ كتاب في إسإحاق، إلى يصل ل السلم، عليه داود، نسب

التوفيق. تعالى المشكوك. وباالله وألغينا الصحيح، إعادته. فأثبتنا عن
وقطورا، كجرهم، العارباة العرب والنساباون العرب يسمونهم الذين وأما

فليس باادوا؛ فقد وغيرهم، وإرم، وأميم، وثمود، وعاد، وجديس، وطسم،
يثبت. وكذلك ل ما قوم يدعي أن إل منهم، أنه يصحح أحد الرض أديم على
إخوته؛ وسإائر إباراهيم، بان وسإلم- كمدين عليه الله -صلى إباراهيم ولد سإائر

أخي ناحورا ولد السلم. وكذلك عليه لوط إلى المنسوباون عمون بانو وكذلك
على فليس السلم؛ عليه إسإحاق بان عيصو ولد السلم. وكذلك عليه إباراهيم

العدد. كثرة من فيه كانوا ما على منهم"، يقال: "هذا أحد الرض وجه
الذي الثار، وماحي المصار، ومفني القرون، ومبيد الممالك، هادم فسبحان

الوارثين. خير وهو عليها، ومن الرض يرث
إسإماعيل ولد من والصريح عدنان ولد

هؤلء ولد عدنان والصريح من ولد إسإماعيل عليه السلم قال علي: شرطنا أن ل نذكر
من ولدات أوائل القبائل وأوسإاطها إل من أنسل من العرب. وأما من انقرض نسله فل
معنى لذكره، إل من كان من الصحاباة -رضي الله عنهم- وأبانائهم، وأهل الشرف ونباهة

الذكر، فل باد من ذكرهم؛ أو يدعو سإبب إلى ذكر من انقرض عقبه لشهرته أو لبعض
المر، وإن انقرضت أعقاباهم. وباالله تعالى التوفيق.

ولد عدنان: معد بان عدنان: وعك بان عدنان، قيل: اسإمه الحارث، وقد قيل: عك بان
الديث "باالدال غير منقوط، والثاء التي عليها ثلث نقط" ابان عدنان.

فولد معد بان عدنان: نزار بان معد، وإياد بان معد؛ وقنص بان معد. وقد قيل إن ملوك
الحيرة من المناذرة وآلهم من ولد قنص، والله أعلم؛ وقيل وعبيد الرماح بان معد؛ ذكر
أنهم دخلوا في باني مالك بان كنانة، والله أعلم. والضحاك بان معد؛ هو الذي أغار على

ًا من تهامة. باني إسإرائيل في أرباعين فارسإ
فولد نزار بان معد بان عدنان: مضر، وربايعة، وإياد؛ وقيل: وأنمار. وذكروا أن خثعم

وباجيلة من ولد أنمار، والله أعلم. إل أن الصحيح المحض الذي ل شك فيه، أن قبائل
مضر، وقبائل ربايعة اباني نزار، ومن تناسإل من إياد ومن عك، فإنهم صرحاء ولد

إسإماعيل عليه السلم، ول يصح ذلك لغيرهم البتة.
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فولد مضر: إلياس بان مضر: وقيس عيلن بان مضر، أمهما أسإمى بانت سإود بان أسإلم
بان الحارث بان قضاعة. وقد قال قوم: قيس بان عيلن بان مضر، والصحيح قيس عيلن.

سإيار.قال نصر بان 

قبائلهـا تنميني خندف ابان أنا
قيس وعمي للصالحات

 عيلنا
ابان وقتيبة العرب وجوه باحضرة وعلة، بان الحارث بان المنذر بان حضين وقال

يسم ولم شعبان، قيس لسمى قيس رآها طويل: "لو حديث في مسلم،
عاملتان. شهادتان عيلن". وهاتان قيس
وعمرو، مدركة؛ وهو عدنان: عامر، بان معد بان نزار بان مضر بان إلياس فولد
إليها، فنسبوا قضاعة؛ من خندف أمهم قمعة، وهو وعمير، طاباخة؛ وهو

المذكور. قمعة ولد من وخزاعة
بان عدنان: خزيمة بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان مدركة فولد

هذا غالب ولد إن قيل مدركة، بان مدركة. وقيل: وغالب بان وهذيل مدركة،
أعلم. والله مدركة؛ بان خزيمة بان الهون باني في دخلوا
عدنان: كنانة بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان مدركة بان خزيمة فولد
باشيء: وليس قوم، خزيمة. وقال بان والهون خزيمة، ين خزيمة: وأسإد ابان

ًا وإن خزيمة، بان وأمد والله خزيمة، بان أسإدة بانو هم وعاملة وجذام لخم
أعلم.

خزيمة بان كنانة ولد
بان معد بان نزار ابان مضر بان الياس بان مدركة بان خزيمة بان كنانة ولد هؤلء

لم مناة؛ وعبد وملكان، وملك، مدركة: النضر، بان خزيمة بان كنانة ولد عدنان
ملك اللم" غير "باإسإكان ملك العرب في هؤلء. وليس غير ولد لكنانة يعقب

فيمن أعرف ول اللف"، وقبلها اللم "باكسر مالك وسإائرهم فقط؛ كنانة بان
ًا، ملك اسإمه من تأخر من فرغانة، صاحب ملك، بان باكر والد ملك إل أيض
الدهاقين. كبار

كنانة. أنساب جميع ترجع هؤلء فإلى
خزيمة بان كنانة بان النضر ولد

نزار بان مضر ابان الياس بان مدركة بان خزيمة بان كنانة بان النضر ولد هؤلء
من عقب له يصح ل النضر، بان كنانة: مالك بان النضر ولد  عدنان بان معد بان
كنانة؛ باني في دخلوا هؤلء يخلد باني وإن النضر، بان وقيل: ويخلد غيره؛ ولد

كان وإنه النضر، بان يخلد بان بادر بان قريش منهم كان إنه أعلم. قيل والله
قريش!". عير يقال: "قدمت فكان متاجرهم؛ في الجاهلية في قومه دليل
ًا. وقيل سإموا فبه ًا إن قريش التي المكرمة البقعة بادر، نسبت إليه أبااه بادر

وسإلم. عليه الله صلى رسإوله فيها الله نصر
ولده من عقب له يصح ل مالك، بان كنانة: فهر بان النضر بان مالك فولد

ًا: والصلت ولده. وقيل من الصريح وهو غيره، الصلت ولد وإن مالك، بان أيض
الشاعر؛ الرحمن عبد بان كثير رهط خزاعة، من مليح باني في دخل هذا

قريش. في ينتسب كان ولذلك
النضر بان مالك بان فهر ولد
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بان الياس بان مدركة بان خزيمة بان كنانة بان النضر بان مالك بان فهر ولد هؤلء
يكون ول غيرهم؛ قريش ل قريش وهم عدنان بان معد بان نزار بان مضر

قريشي. إل أحد فهر ولد من ول منهم، إل قريشي
ذكرناه ما حيث باالبيت "نعني والعدد البيت وفيه مالك: غالب، بان فهر ولد

بان فهر: لؤي بان غالب والحارث. فولد ومحارب؛ الكثرة"؛ وباالعدد الشرف،
باقي من انقرض. آخر غالب، بان وقيس الدرم؛ وهو غالب، بان وتميم غالب؛

ل فبقي القسري، الله عبد بان خالد أيام في مات رجل غالب ابان قيس من
وانتشارهم. لؤي ولد لكثرة ميراثه؛ يستحق من يعرف
لؤي: بان وعامر والعدد؛ البيت وفيه لؤي، بان غالب: كعب بان لؤي فولد

قيل: وسإعد لؤي. وقد بان وسإامة غالب؛ بان لؤي ولد من الصريحان وهذان
ممن هؤلء لؤي. وليس بان جشم، وهو لؤي: والحارث، بان وعوف لؤي؛ بان

أمرهم. صحة على يقطع
مرة بانو وهم عيلن، قيس بان غطفان من ذبايان باني في فدخلوا عوف، أما
باني وسإائر المري؛ ظالم بان الحارث رهط ذبايان، بان سإعد بان عوف ابان

ذبايان. بان سإعد بان عوف فيقولون: بانو وينتمون قومهم؛ شرف وفيهم مرة؛
بابني يعرفون وائل؛ بان باكر بان ذهل بان شيبان في فدخلت خزيمة، وأما

ًا فدخلوا سإعد، بانو الشاعر. وأما العائذي مقاس عائذة: منهم باني في أيض
الله. رحمه الزاهد، الفقيه البناني ثابات رهط بانانة، بانو وهم ذهل، بان شيبان

ربايعة. فمن من ثم عنزة، من هزان في فدخلوا جشم، وهو الحارث، وأما
ابان حضنة بان عصم بان عمير بان مسهر بان علي الفقيه المذكور، خزيمة باني
مالك بان الحارث بان تميم بان سإمي بان جارية بان ربايعة بان مرة بان الله عبد
الموصل. قاضي المذكور، خزيمة بان عبيد بان

باني من وسإباهم، الردة عنه- على الله -رضي علي قتلهم الذين ناجية، وبانو
بان أذينة بان أسإيد بان مسعود بان الجهم بادر بان الجهم بان علي سإامة. ومنهم

بان مدلج بان قطن بان الحارث بان عتبة بان مالك بان جابار بان كعب بان كراز
لؤي، بان سإامة بان الحارث بان عبيدة بان مالك بان عمرو بان ذهل بان أخرم

وعدي، والشرف؛ العدد وفيه مرة، فولد لؤي، بان كعب القديم. وأما الشاعر
والشرف؛ البيت وفيه مرة، بان لؤي: كلب بان كعب بان مرة وهصيص. فولد

مرة. بان مرة: ويقظة بان وتيم
كلب. بان وزهرة والشرف؛ البيت وفيه كلب، بان مرة: قصي بان كلب فولد
وعبد العزى؛ وعبد والشرف؛ البيت وفيه مناف، كلب: عبد بان قصي فولد

عبد. عقب انقرض وعبد، البيت؛ حجاجة وفيهم الدار،
والشرف؛ العدد وفيه هاشم، وهو قصي: عمرو بان مناف عبد فولده

والمطلب: عاتكة شمس وعبد هاشم ونوفل. وأم شمس؛ وعبد والمطلب؛
باني من نوفل: واقدة السلمية. وأم ذكوان بان فالج ابان هلل بان مرة بانت

وكانت أبايه؛ باعد مناف عبد بان هاشم عليها خلف السلمية، صعصعة بان مازن
وضعيفة. ابانتين: خالدة له فولدت المقت؛ نكاح النكاح هذا تسمى العرب
هاشم. قبل الولدة في شمس عبد وخرج توأمين، شمس وعبد هاشم وكان
والشرف، العمود وفيه المطلب، عبد وهو مناف: شيبة، عبد بان هاشم فولد
المطلب: سإلمى عبد فقط. وأم المطلب عبد من إل عقب لهاشم يبق ولم
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النجار بان عدي بان غنم بان عامر بان خداش بان لبيد بان زيد ابان عمرو بانت
لهاشم الجلح. وكان بان أحيحة ابانا وعمرو، معبد، لمه وأخواه النصار، من

ًا مناف: انقرضت عبد بان هاشم بانو وأسإد، صيفي، وأباو الولد: نضلة؛ من أيض
حملت التي سإارة أعتق الذي صيفي، أباي بان عمرو منهم أعقاباهم. وكان

عليه الله صلى النبي باغزو ينذرهم قريش، إلى بالتعة أباي بان حاطب كتاب
الكتاب وأخذا فأدركاها، والزباير علي فاتبعها لمكة، الفتح عام إليهم، وسإلم
المهاجرات من وهي مناف، عبد بان هاشم بان أسإد بانت وفاطمة منها؛

هانيء، وأم وعقيل، وجعفر طالب: علي، أباي ولد جميع أم المبايعات؛
ل هاشم، بان أسإد بان حنين بان الله عبد أخيها وابان طالب، أباي باني وطالب،

له. عقب
وأباا طالب، وأباا كله؛ الشرف فيه الله، هاشم: عبد بان المطلب عبد فولد
وأباي والزباير الله عبد وأم والزباير؛ عتبة؛ أباا ويكنى العزى، عبد اسإمه لهب

مرة؛ بان يقظة بان مخزوم بان عمران بان عائذ بان عمرو بانت طالب: فاطمة
معهم أحد يعقب فلم غيرهم، وبانين والعباس؛ وحمزة؛ والحارث؛ والمقوم؛

ًا ًا عقب بانات، وأرباع لهب، وأباو والحارث، طالب، وأباو أرباعة: العباس، إل بااقي
عبد بان الله عبد توأمة عنها- وهي الله -رضي عثمان أم أم البيضاء منهن

بان عائذ بان عمرو بانت والزباير: فاطمة طالب وأباي الله عبد المطلب. أم
بان عمرو بان مالك بان كليب بان جناب بانت وضرار: نتيلة العباس عمران. وأم

هي هذا عامر بان عمرو وأم نزار؛ بان ربايعة بان قاسإط بان النمر بان عامر
بانت الزباير: هالة أم وصفية حمزة القرية. وأم بانو إليها ينسب التي القرية
بان عامر باني من الحارث: صفية زهرة. وأم ابان مناف عبد بان وهيب

الخزاعية. لهب: لبنى أباي صعصعة. وأم
هاشم بانو

المطلب عبد بان الله عبد نسب
بان الله عبد ولد مناف عبد بان هاشم بان المطلب عبد بان الله عبد نسب وهذا
جميع على طاعته الله فرض الذي آدم، ولد وسإيد الله المطلب: رسإول عبد

ً واتخذه والجن، النس ًا، خليل الملل، وباملته والرسإل، النبياء باه وختم وكليم
النفر وإطعام الماء، وإنباع القمر، شق المعجزات: من يديه على وأظهر
واتبعه، أطاعه لمن إل شرف يصح ذلك: ولم وغير اليسير، الطعام من الكثير
ًا ولم السلم، عليه غيره ولد الله لعبد يكن وسإلم. لم عليه الله صلى محمد
ًا السلم عليه يعقب وسإلم؛ عليه الله صلى الله رسإول بان إباراهيم إل ذكر
ًا، مات إباراهيم السلم. وأم عليه النبي حياة في عامين، يستكمل لم صغير

السإكندرية؛ صاحب النصراني، المقوقس إليه أهداها القبطية، هذا: مارية
ودفن أشهر؛ باأرباعة وسإلم، عليه الله صلى النبي موت قبل إباراهيم ومات

باالبقيع.
إباراهيم: القاسإم، سإوى الولد من وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول وكان
الله، وقيل: عبد وقيل: الطيب، فقيل: الطاهر، اسإمه، في اختلف وآخر

ًا ماتوا العزى، وقيل: عبد ًا. صغار جد
وتاليتها رقية؛ وتاليتها أكبرهن؛ البنات: زينب، من السلم عليه له وكان

حاشى وسإلم، عليه الله صلى ولده جميع كلثوم. أم أم وتاليتها فاطمة؛
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قصي. بان العزى عبد بان أسإد بان خويلد بانت المؤمنين، أم إباراهيم: خديجة
شمس؛ عبد بان العزى عبد بان الربايع بان العاصي أباو فتزوجها زينب، فأما

ًا، أمامة له فولدت ًا، مات وعلي بان علي أمامة لهما. وتزوج عقب ل مراهق
باعده تزوجها ثم له؛ تلد ولم عنها، فمات خالتها؛ فاطمة موت باعد طالب أباي

وهاجر العاصي أباو وأسإلم المطلب؛ عبد بان الحارق بان نوفل ابان المغيرة
الله. رحمه
ًا مات الله، عبد له فولدت عفان؛ بان عثمان رقية وتزوج سإتة ابان صغير

ًا كلثوم أم أعوام. وتزوج فماتت رقية؛ أختها موت باعد عفان، بان عثمان أيض
ًا عنده تلد. ولم أيض

والمحسن الحسن: والحسين؛ له فولدت طالب؛ أباي بان علي فاطمة وتزوج
ًا؛ المحسن مات عنهم. الله رضي كلثوم وأم وزينب؛ صغير

حياته. في وسإلم عليه الله صلى النبي بانات كلثوم وأم ورقية زينب وماتت
ًا السلم عليه باعده فاطمة وعاشت تتجاوز ولم ثلثة. وقيل: سإتة، شهور

ًا واحدة منهن خمس ولها عنها الله رضي فاطمة سإنة. وماتت وثلثين خمس
بادر. بافتح الخبر ورد يوم السن، هذه نحو في رقية سإنة. وماتت وعشرون

ًا سإنة. وماتت وعشرين اثنتين كلثوم أم تبلغ ولم الحداثة، حد في زينب أيض
عنهن. الله رضي

بان مناف عبد بان وهب بانت وسإلم: آمنة عليه الله صلى الله رسإول وأم
وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول والد الله عبد غير زوج لها يكن لم زهرة،

الطفولية. حد في أباواه، مات إذ السلم عليه باعده. وكان ول قبله ل
المطلب. عبد بان الله عبد مضى

المطلب عبد بان الزباير ولد
صحبة وله الله، وعبد وقرة؛ وحجل؛ المطلب: الطاهر؛ عبد بان الزباير ولد
منهم. لواحد عقب ول أجنادين؛ باوم قتل
المطلب عبد بان المقوم ولد
الله المقوم: عبد بان باكر الله. فولد وعبد المطلب: باكر؛ عبد بان المقوم ولد
للمقوم. عقب ول
المطلب عبد بان حمزة ولد
والعباس. فولد حمزة إل أحد المذكورين المطلب عبد ولد من يسلم لم

أمهما وعامر، ويعلى؛ النصاري؛ فهد بان قيس بانت خولة أمه حمزة: عمارة،
المخزومي. السإد عبد بان سإلمة أباي بان سإلمة تزوجها وابانة، أنصاريا

عنه. الله رضي حمزة، عقب انقرض وقد
المطلب عبد بان العباس ولد
صلى الله رسإول ردف يكنى، كان باه عنه-: الفضل، الله -رضي العباس ولد
وسإلم؛ عليه الله صلى الله رسإول غسل تولى من أحد وهو وسإلم، عليه الله
الله صلى الله رسإول صاحب الشعري موسإى أباو تزوجها ابانة إل يعقب لم

الشعري، موسإى لباي العباس بان الفضل بانت كلثوم أم وسإلم. ولدت عليه
وحمزة، وجعفر، محمد، لمه وإخوته موسإى؛ أباي بان عنه: موسإى الله رضي

ولد من لهؤلء عقب ل عنه، الله رضي طالب أباي بان علي بان الحسن بانو
باثلث الهجرة قبل باالشعب ولد البحر، الحبر العباس أباا الله وعبد الحسن؛
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ولى الله، وعبيد الحنفية؛ بان محمد عليه وصلى باالطائف، ومات سإنين،
وكان باسمرقند، ومات لعلي، باالمدينة ولى وقثم، باالمدينة؛ مات لعلي، اليمن
لعلي، مكة ولى ومعبد، له؛ عقب ول وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول يشبه
هذا الرحمن وعبد الهللية؛ الفضل لم وهؤلء الرحمن؛ وعبد باإفريقية؛ ومات
اسإمع ولد له كان ولد؛ لم له، عقب ل وتمام، له؛ عقب ل باإفريقية مات

مات ثم تمام، مات جعفر، ابانا ويحيى ابانان: تمام هذا لجعفر وكان جعفر؛
ل وكثير، علي؛ بان الصمد عبد فورثه المنصور دولة في يعقبا، ولم يحيى،
العباس ولد من له. فالعقب عقب ل ولد، لم والحارث، ولد؛ لم له، عقب
ومعبد. الله، وعبيد الله، لعبد
الحارث بان الله عبد بان السرى إل مشهور أولده في فليس الحارث، وأما
ًا واليمامة المنصور، جعفر لباي مكة ولى المطلي، عبد بان العباس ابان أيض
بان العباس بان الزباير أخيه وابان والحارث؛ والمطلب، العباس، وإخوته له؛
كلهم. انقرضوا السند. وقد ولى العباس، بان الحارث ابان الله عبد
ابان الله عبد بان ولده: العباس فمن المطلب، عبد بان العباس بان معبد وأما
ً وكان للسفاح؛ والطائف مكة ولى المطلب، عبد بان العباس بان معبد رجل

ًا، ابان إباراهيم ابانا ومحمد داود، أخيه وابانا عيينة؛ بان سإفيان عنه روى صالح
ًا: محمد للمنصور. ومنهم واسإط هذا داود ولى معبد، بان الله عبد بان أيض

ًا: أباو محدث. ومنهم كلهم المذكور، الله عبد بان العباس أباي بان باكر أيض
بابغداد الجاه عظيم وكان المطيع؛ أيام بابغداد القضاء ولي المعبدي، موسإى

بااق. عقب وله الديالمة؛ وعند والمطيع، والمستكفي والمتقي الراضي عند
بان العباس بان قثم ولده فمن المطلب، عبد بان العباس بان الله عبيد وأما
بان الله عبيد وابانه ومكة؛ اليمامة ولي المطلب، عبد بان العباس بان الله عبيد
العباس. ومنهم بان الله عبيد بان جعفر بان ومحمد للرشيد؛ مكة ولى قثم،

المطلب، عبد بان العباس بان الله عبيد بان الله عبد بان الحسن ابانة أسإماء
عليه الله -صلى الرسإول مدينة مسجد منار على السوداء الراية رفعت التي

بان محمد بان موسإى بان لعيسى الحسني الله عبد بان محمد لقاء وسإلم- يوم
أم المدينة. وكانت أهل انهزام سإبب ذلك فكان العباس؛ بان الله عبد بان علي

عبد بانت الله: أسإماء عبد بان الحسين أخيه وأم المذكور الله عبد بان الحسن
المطلب. عبد بان العباس بان الله
المطلب عبد بان العباس بان الله عبد ولد
عقب ل الرحمن، وعبد والفضل؛ ومحمد؛ العباس: العباس؛ بان الله عباد ولد

والخلفة؛ والبيت والعدد الجمهرة وفيه أصغرهم، وهو وعلي، منهم؛ لواحد
 من40 سإنة ومولده ،117 سإنة علي مات علي؛ غير من الله لعبد عقب ول

بان الله عبد نفاه ولد، لم وسإليط، الكندية، مشرح بانت زهرة وأمه الهجرة؛
الملك عبد بان الوليد فجلده باقتله، علي أخوه واتهم اسإتلحقه، ثم العباس،

عبد ابان هذا سإليط بان الرحمن عبد أنه مسلم أباو سإوط. وادعى مائة لذلك
العباس: بان الله عبد بان علي لسليط. فولد عقب ول العباس، بان الله

العباس؛ بان الله عبيد بانت العالية أمه والخلفة، والعدد البيت وفيه محمد،
وسإليمان، سإنة؛ عشرة أرباع علي أبايه وباين باينه وكان ،122 سإنة محمد مات

ًا ولده وفي البصرة، صاحب وعبد الحجاز، صاحب وداود، ورياسإة؛ ثروة أيض

10



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

في "وكانت مصر صاحب وصالح، ولد؛ أم لبنى، أمه الشام، صاحب الله،
ًا ولده وسإلمية"، ومنبج باحلب باها، ولده ومصر الشام ولي ورياسإة، ثروة أيض

صاحب الصمد، وعبد داود؛ شقيق فارس، صاحب وعيسى، سإليمان؛ شقيق
عقب هؤلء الكوفة. لكل صاحب الصمد، عبد شقيق وإسإماعيل الجزيرة،

عقب. لهم ليس هؤلء غير وأولد،
الله عبد بان علي بان محمد ولد
أمير العباس، أباا الله علي: عبد بان محمد ولد المطلب عبد بان العباس بان

بان الديان بان المدان عبد بان الله عبد بان الله عبيد بانت ريطة أمه المؤمنين؛
بان كعب بان الحارث بان كعب بان ربايعة بان مالك بان الحارث بان زياد بان قطن
أمه المؤمنين؛ أمير المنصور، جعفر أباا الله وعبد جلد؛ بان علة بان عمرو
ولد أصغر محمد؛ بان والعباس وقيل: صنهاجية، قيل: نفزية، ولد، أم سإلمة

بان وموسإى ولد؛ أم أمه ومائة؛ عشرين سإنة باعامين أبايه موت قبل ولد أبايه،
أمه محمد بان ويحيى محمد؛ ولد أكبر وهما محمد؛ بان المام وإباراهيم محمد؛

بان الحارث بان نوفل بان الحارث ابان الله عبد بانت الحكم أم وهي بابة، بانت
ًا يحيى وكان المطلب؛ عبد جعفر تزوجها محمد، بانت ولباباة محمد؛ باأبايه عاق
له. تلد ولم عنده فماتت علي، بان سإليمان بان
ولي محمد أكبرهم بانين، فأعقب المؤمنين، أمير السفاح، العباس أباو أما

ًا عقب ول السفاح، العباس لباي عقب عقب. ول غير عن ومات البصرة، أيض
أهل قتل الذي هو يحيى، بان إباراهيم اسإمه ولد له كان أنه إل أخيه، ليحيى

أرباعمائة نحو إل منهم ينج فلم الجمعة؛ يوم باالسيف واسإتعرضهم الموصل
إل ديك باالموصل يبقى ل باأن أمر ثم لهم، فأفرجوا الجند، صدموا رجل،
امرأة المخزومية، سإلمة أم أن ذكر ذلك. وقد فنفذ يعقر؛ إل كلب ول يذباج،

ابان اسإتعرض شيء لي المؤمنين، أمير له: يا قالت السفاح، العباس أباي
من عند يكن أدري! ولم ما لها: وحياتك باالسيف? فقال الموصل أهل أخيك
يحيى. وأبايه إباراهيم عقب هذا. وانقرض إل المر إنكار
المنصور جعفر أباي المؤمنين أمير ولد
الكبر؛ وجعفر المهدي؛ المؤمنين، أمير المنصور: محمد، جعفر أباي ولد

أمية، باني دولة في باالقيروان جعفر أباو تزوجها الحميرية، موسإى أم أمهمها
المطلب، عبد بان العباس بان الله عبيد ولد من خليع فتى عند قبله وكانت
أباو فنهض باقومه، موته فاتصل ومات ابانة، له فولدت إفريقية؛ إلى وقع وكان
ً تزوجت قد فوجدها بانته لجتلب بانفسه جعفر ًا، رجل ًا، منه وولدت خياط ابان
فلما طيفور؛ الخياط ابان وسإمى لجمالها، جعفر أباو فتزوجها الخياط؛ ومات
لمه؛ أخوه هو وإنما المهدي، مولى قالوا: طيفور الخلفة، إليهم صارت

طلحة بان عيسى بان محمد بانت أمهم: فاطمة وعيسى، ويعقوب؛ وسإليمان؛
الله عبد بان عثمان أباي ولد من أموية، أمهما وعلي، والعباس؛ الله؛ عبيد بان

ابانه وزوج خلفته؛ في تزوجها أمية، بان العيص أباي بان أسإيد خالد" بان "بان
وعبد والقاسإم؛ البصرة؛ من إليهما وزفتا أختها، "بان" المنصور توضيح جعفر

الكردية، باابان المعروف وجعفر أولد؛ لمهات المسكين، وصالح العزيز؛
أسإفاره. فمن باعض في أمية باني دولة في المنصور تزوجها كردية، أمه كانت
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الحسن؛ يمدحه الذي جعفر، بان العباس ابان الله الكبر: عبد جعفر ولد
المين. أم جعفر بانت جعفر أم وهي زبايدة، وعمته
أباي بان يعقوب بان علي بان صالح وغيرها. ومنهم باالبصرة كثير عقب ولهؤلء

تزوج بانات، للمنصور باه. وكانت المختص المهتدي، صاحب المنصور، جعفر
أباو صالح العباس. وولد بان الله عبد بان علي بان عيسى بان إسإحاق إحداهن

الرشيد. هارون بانت أمه وهارون؛ العباس، واباناه صالح، بان محمد المنصور
المؤمنين أمير المهدي محمد ولد
 المنصور جعفر أباي بان

المؤمنين، أمير وهارون، الهادي؛ المؤمنين، أمير المهدي: موسإى، فولد
الله، وعبيد وعلي، شقيقهما؛ الله، وعبد ولد؛ أم الخيزران، أمهما الرشيد
شكلة أمه بابغداد، القائم وإباراهيم، السفاح؛ العباس أباي بانت ريطة أمهما

وإسإحاق: ويعقوب؛ المتوكل؛ أدرك حتى عمر ومنصور، طبرسإتان؛ سإبى من
محمد بان موسإى بان عيسى بان موسإى تزوجها الشاعرة، علية منهن وبانات،

سإليمان بان محمد تزوجها العباسإة، ومنهن العباس؛ بان الله عبد ابان علي بان
المذكور إباراهيم البصرة. وكان إلى ونقلها العباس، بان الله عبد بان علي بان

ًا ً شاعر ًا فاضل ًا متصون الناس أباصر من ودينه، وعلمه قومه في مقدم
ًا. وكان المهدي بان يعقوب باه. وكان وأعلمهم باالغناء ابان لباراهيم زامر
المهدي بان لعلي عمره. وكان وطال المعتمد؛ جالس الله، هبة اسإمه فاضل
موت باعد وعاشت ابانته، المتوكل تزوج علي؛ بان منهم: العباس وبانات؛ بانون

ًا زوجها عبيد بان أحمد المقتدر. وبامصر، أيام في وماتت سإنة، وسإبعين ثلث
المهدي". "بان منصور بان الله عبد بان محمد بان الله
المؤمنين أمير الهادي موسإى ولد
سإبع وله العهد، أباوه وله عهده؛ ولي كان الذي الهادي: جعفر، موسإى ولد

العمى، وموسإى الله؛ وعبد وإسإماعيل؛ أمر؛ له يتم ولم نحوها، أو سإنين
حلف كان التي وهي باعده؛ الرشيد تزوجها العزيز، أمة تسمى ولد أم أمهم
ومشى تزوجها الهادي، مات فلما يتزوجها، ل أن الكعبة إلى باالمشي لخيه
ً ًا، له "فولدت خليفة، وهو مكة، إلى باغداد من راجل الناس أقبح وكان علي

الهادي؛ بانو وسإليمان والعباس"؛ وعيسى؛ الهادي؛ بان وإسإحاق صورة؛
المأمون. إحداهن تزوج وبانات،

المؤمنين أمير الرشيد هارون ولد
زبايدة، أمه المؤمنين؛ أمير المين، محمد الله عبد الرشيد: أباو هارون ولد

أمير المأمون، الله عبد العباس وأباو المنصور؛ بان جعفر بانت جعفر أم وهي
ولدتها إثر ماتت مراجل، اسإمها ولد أم أمه المين، من أسإن وهو المؤمنين،

من أسإن وكان الخلفة؛ أباوه وولي الهادي عمه مات ليلة هو وولده إياه،
ماردة؛ أمه المؤمنين، أمير المعتصم، إسإحاق أباو ومحمد أشهر؛ باستة المين

وكان أمر، له يتم ولم المأمون، خلفه العهد، ولي المؤتمن، والقاسإم
ًا: أطلق شارع على له كانا حمامين في والرجال النساء على أسإدين مضعوف

ًا، عراة والنساء الرجال فخرج معمور؛ من ينظر له علية في هو وقعد هرابا
يعقوب؛ أباو ومحمد أيوب؛ أباو ومحمد عقبه، انقرض وقد ويضحك، ذلك

عيسى، أباو ومحمد علي؛ أباو أحمد: ومحمد أباو ومحمد العباس؛ أباو ومحمد
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والعباس؛ الصغر، الله وعبد وعلي؛ وباكار؛ وصالح؛ زمانه؛ أهل أجمل وكان
المعتز. أدرك حتى منهم أحمد أباو وعمر

موسإى بان جعفر إحداهن تزوج وبانات، كثير؛ عقب الرشيد ولد ولجميع
الهادي.

المؤمنين أمير المين ولد
يتم ولم العهد، وله باالحق، الناطق المؤمنين: موسإى أمير المين محمد ولد
ًا، عشر أرباعة وله ومات أمر، له ًا، كان الله، وعبد له، عقب ل عام طال شاعر

ًا. العقب مات وإباراهيم، عمره؛ الله عبد أدرك وحده، الله لعبد منهم صغير
المعتمد. أيام
المؤمنين أمير المأمون ولد
المعتصم؛ عمه قتله والعباس، الكبر؛ المؤمنين: محمد أمير المأمون ولد

وإسإماعيل؛ وإباراهيم؛ الصغر؛ وهارون وعيسى؛ الكبر، وهارون وأحمد؛
ومحمد أولد؛ لمات وجعفر، والحسين؛ والحسن؛ وعلي؛ ويعقوب؛ وإسإحاق؛
محمد إحداهن تزوج وبانات، الهادي؛ بانت عيسى أم أمهما الله، وعبد الصغر؛

طالب، أباي بان الحسين بان علي بان محمد بان جعفر بان موسإى ابان علي بان
وأخرى الواثق، تزوجها وأخرى الفضل، أم واسإمها المدينة، إلى ونقلها

المأمون؛ ابان العباس ابانا والفضل العباس: هارون، المتوكل. فولد تزوجها
ًا الفضل وكان ًا الخلفاء، من وغيره المعتز عند أثير الفقيه لهم. ومنهم مداح

بامصر، مات المأمون، بان يعقوب بان موسإى ابان محمد الشافعي المحدث
على عنهما- مجزأ الله -رضي العباس ابان الله عبد فقه تواليف: منها وله

ًا. عشرين في الفقه، أباواب كتابا
المؤمنين أمير المعتصم ولد

ولد محمد أباي إسإحاق المعتصم أمير المؤمنين ولد المعتصم أمير المؤمنين: هارون
الواثق أمير المؤمنين، لم ولد اسإمها قراطيس، ماتت في طريق الحج؛ وجعفر

المتوكل، أمير المؤمنين، أمه شجاع، تركية؛ ومحمد الكبر؛ وأحمد، وكان جليلً في
ًا في قومه، وكان يعقوب ابان إسإحاق الكندي أخص الناس باه، وهو الذي نفسه، مقدم

أولها: مدحه حبيب باقصيدته التي 
 بااس من سإاعة وقوفك في ما

لباباك "وكان الخرمي بااباك بانت وأمه وإباراهيم، وعلي؛ الجص؛ باقصر سإكناه
وعبد الصغر؛ العور أحمد أباو ومحمد العرج؛ والعباس الجند"؛ في أولد
إذ للخلفة ذكر المعتصم، بان أحمد بان محمد سإوداء. فمنهم أمه كانت الله،
يتم ولم المنتصر، مات إذ أحمد أباوه لها ذكر وقد أمره؛ يتم ولم المعتز، خلع

فولد الله، وعبد المؤمنين، أمير المستعين، الكبر: أحمد محمد أمره. فولد
المتستعين: ومحمد. وأم وهارون؛ المؤمنين: العباس؛ أمير المستعين

أهل من رجل بانت وقيل: هي ولد، أم قيل: هي عمرها، وطال مخارق،
الموصل.

المؤمنين أمير هارون الواثق ولد
وكان المؤمنين؛ أمير المهتدي، المؤمنين: محمد أمير الواثق هارون ولد

ًا ً إمام لحق الله، وعبد قرب؛ أمه مثله، العباس آل في يكن لم فاضل
الصفار، عسكر في فمات المهتدي، أباوه خلع إذ الليث ابان يعقوب باالصفار
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ومحمد وعلي؛ وإباراهيم؛ أشهر؛ باخمسة السن في المهتدي دون وكان
الله عبد وأخوه المؤمنين أمير المستعين تزوج وبانات، إسإحاق، أباو الصغر
وكان وجعفر، الله؛ المؤمنين": عبد "أمير المهتدي محمد منهن. فولد اثنتين
ً ًا فاضل ًا: وعبد زاهد ً وكان الواحد، عالم ًا فاضل ًا؛ زاهد الرحمن "وعبد عالم

ً كان باكر، أباو ًا فاضل ًا، زاهد وكان الحسن، أباو الصمد وعبد مصر؛ سإكن عالم
ً ًا فاضل ًا"؛ زاهد البصرة، سإكن الدنيا، عن المنقطع الناسإك والعباس عالم
ًا؛ وكان بان إباراهيم أخي بانت وتزوج إفريقية، سإكن الوهاب، وعبد عالم

ًا له فولدت أحمد؛ ابان إباراهيم عمها المير إياه زوجها الغلب، محمد
وسإت تسعة؛ هؤلء غير وبانين الكريم وعبد الفضل، أباو الله وهبة والحسين؛
وأنزله المهتدي، بان الوهاب عبد بان إسإحاق أباو محمد الندلس بانات. دخل

سإنة مات أن إلى عليه، وأجرى وأكرمه، محمد، بان الرحمن عبد الناصر
أباوهما وكان باصقلية؛ الوهاب عبد بان الحسين أخوه ومات يعقب؛ ولم ؛333

آل ملوك باني من امرأة هناك وترك الغلب، ابان فأكرمه إفريقية، دخل قد
ابان الصمد عبد بان الله عبيد الولدين. ومنهم هذين له فولدت الغلب،

ًا وكان المهتدي، بابغداد، الجامع في حلقة له الشافعي، المذهب على فقيه
ًا وكان وكان المهتدي، بان الله عبد بان ومحمد بابغداد؛ الخلفة دار في مرتب
ًا ًا؛ الشافعي، مذهب على أيض بان الرحمن عبد بان الصمد عبد بان وأحمد زاهد
العزيز عبد الواثق إباراهيم: أباو ولد الن. ومن بامصر المهتدي، ابان الله هبة
بان وعمر والقراءات؛ العلم أهل من وكان الواثق، بان إباراهيم بان محمد بان

عنه وكتب الرملة، سإكن محدث، الواثق، بان إباراهيم ابان الرحمن عبد
وغيره. مفرج ابان عنه كتب الناس؛

المؤمنين أمير المتوكل جعفر ولد
وشقيقه أبايه؛ قاتل وهو المؤمنين، أمير المنتصر، المتوكل: محمد ولد

الله عبد أباو حبشية: ومحمد تسمى رومية ولد أم وأمهما الحدب، موسإى
العباس أباو صقلية؛ قبيحة، أمهما شقيقه، وإسإماعيل المؤمنين؛ أمير المعتز،

العهد ولي المؤيد، وإباراهيم فتيان؛ أمه المؤمنين، أمير المعتمد، أحمد
العهد ولي شقيه الموفق محمد أحمد وأباو أمره؛ يتم ولم المعتز قتله للمعتز،

ًا أباو ومحمد أمره؛ يتم ولم سإحق"، "أمهما المعتمد، قبل ومات للمعتمد؛ أيض
ًا أخيه ابان المعتضد فاضلً. قتله وكان خزر، أمه عيسى، دجلة؛ في تغريق
محمد؛ أباو ومحمد حفص؛ أباو ومحمد باالكيس، المعروف العباس أباو ومحمد
أباو الله وعبد الحسن؛ أباو ومحمد موسإى؛ أباو ومحمد باكر؛ أباو ومحمد

الله؛ وعبد شيبة؛ أباو والغيداق والفضل؛ والمؤمل؛ الكوفي، الملقب القاسإم،
إسإحاق، اسإمه كان وجعفر، آخر؛ ويعقوب الحدب؛ ويعقوب الرحمن؛ وعبد
ًا، وله إذ المعتز وسإماه أولده، أصغر وهو باليال، أبايه موت قبل ولد جعفر
ً وكان بااليتيم، المعروف وهو ًا فاضل ابان هذا لجعفر وكان أهله؛ في مقدم

وتصاونه، وعلمه لفضله للخلفة ترشح الفضل، أباا يكنى محمد، اسإمه فاضل
بان أحمد ومنهم قصي؛ اسإمه ابان للمؤيد المقتدر. وكان أيام آخر في ومات

بان العزيز عبد بان محمد أخيه وابان المؤيد؛ بان قصي بان أحمد بان الله عبد
أباا يكنى موسإى، اسإمه أديب ابان المعتز شقيق لسإماعيل الله. وكان عبد

محمد.
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المؤمنين أمير محمد المنتصر ولد
أمره؛ يتم ولم سإنة، عشرين نحو وله العهد الوهاب. وله المنتصر: عبد ولد

وعبد وعلي؛ يعقبوا؛ لم والعباس، والفضل؛ وعيسى؛ آخر؛ وهارون وهارون؛
أعقب وجعفر؛ وأحمد؛ مصر، سإكن الله، عبد أباو ومحمد الصمد؛ وعبد الله؛

فسعى هاشم؛ باني نقيب كان المنتصر بان علي بان العزيز منهم: عبد هؤلء؛
وقتله فاعتقله الراضي، باذلك فأعلم الراضي أيام الخلفة في مقلة ابان له

عليه يصح فلم المنتصر، بان الله عبيد بان أحمد عمه ابان معه واتهم أيام، باعد
فأطلق. شيء

المؤمنين أمير المعتز ولد
لم بانات، وخمس وحمزة، العباس، أباو الجليل الشاعر الله المعتز: عبد ولد

المتوكل. ل بان إسإماعيل بان موسإى عمها ابان تزوجها واحدة، إل منهن ينكح
ًا للمعتز نعرف ًا صغير ابان خلفته في له مات أنه إل هؤلء، غير ولد جد
دونها؛ فقتل المقتدر، أيام في الخلفة فطلب الله، عبد إباراهيم. أما يسمى
ًا، وكان لحمزة أسإمع ولد. ولم قط يكن ولم قط، امرأة يقرب لم حصور
ًا للمعتز أن إل ولد، باذكر أخيه ًا عقب محمد أباو إلي اليوم: كتب إلى بااقي

عمر حفص أباي بان السميع عبد العباس أباي ابان على طالب أباي بان سإليمان
أن محمد، بان العباس بان الله عبيد بان الله عبد بان العزيز عبد بان الحسن بان

وأراه وهم، عندي المعتز. وهذا بان أحمد بان محمد بان محمد عندهم بامصر
المعتز. بان حمزة بان أحمد

المؤمنين أمير المعتمد ولد
ًا، خلعه ثم العهد، وله المفوض، المعتمد: جعفر ولد في المعتضد وقتله كره
ًا، خلفته أول جليس وإسإحاق له؛ عقب ول أمره، يتم ولم يعقب، ولم سإر

وله المطيع، دولة من صدر باعد ،343 سإنة في فمات عمره، وطال الخلفاء،
سإنة وعشرون ثمان المعتمد أباوه مات إذ له وكان سإنة، وتسعون ثلث

الله، عبد أباو ومحمد والمستعين؛ والمعتز، المهتدى، باسنه وأدرك وأشهر،
وعبد أمره؛ يتم فلم المكتفي، قبل فمات المكتفي، علة في للخلفة ذكر

عبد بان أحمد منهم والعباس. وكان وعلي؛ ويعقوب؛ وإباراهيم؛ العزيز؛
فنكب. الراضي؛ أيام الخلفة طلب المعتمد، بان العزيز

الموفق ولد
وهارون، المؤمنين؛ أمير المعتضد، وأحمد العهد؛ ولي أحمد، الموفق: أباو ولد
ًا؛ له أعلم ول المعتضد، مات إذ قتل الواحد، وعبد يعقب؛ لم الملك، وعبد عقب
ًا. فل مات يعقب، لم المعتضد. من إل للموفق عقب صغير

المؤمنين أمير المعتضد ولد
أمير المقتدر، المؤمنين: وجعفر أمير المكتفي، محمد أباو المعتضد: علي ولد

يعقب، لم وهارون، المؤمنين؛ أمير القاهر، منصور أباو ومحمد المؤمنين؛
المطيع. أيام في فمات عمره، وطال

المؤمنين أمير المكتفي ولد
وكان أحمد، أباو ومحمد المؤمنين؛ أمير المسكتفي، الله المكتفي: عبد ولد

ً ًا، فاضل حتى خصاه باعصر القاهر وقتله أمره، يتم فلم للخلفة، ذكر عالم
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وموسإى؛ الملك؛ وعبد الصمد؛ وعبد وجعفر؛ والفضل؛ والعباس؛ مات،
فقتل. الراضي؛ أيام الصمد عبد منهم الخلفة طلب وعيسى؛

المؤمنين أمير المستكفي ولد
أيام الخلفة هذا علي ومحمد. طلب والحسن، المستكفي: علي؛ ولد

الحال". هذا "على وأطلقه وأذنيه، أنفه وجدع عليه، فقبض المطيع،
المؤمنين أمير القاهر ولد
الصمد. القاهر: عبد ولد
المؤمنين أمير المقتدر ولد
المتقي، وإباراهيم المؤمنين؛ أمير الراضي، العباس أباو المقتدر: محمد ولد

وعبد الله؛ عبد أباو وهارون المؤمنين؛ أمير المطيع، والفضل المؤمنين؛ أمير
سإنة في المطيع، حاشا كلهم، هؤلء ولد وعلي؛ والعباس؛ علي؛ أباو الواحد
أباو وعيسى وموسإى؛ وإسإحاق؛ وإسإماعيل؛ ؛300 سإنة المطيع وولد ،297

حدث محمد، أباا يكنى الحسن، اسإمه ولد هذا والقاسإم. ولعيسى الفتح؛
يكن ولم حياته، في كلهن المقتدر بانات . ومات437 سإنة إلى عمره وطال

دمنة": أحمد اسإمها ولد أم "وأمه المقتدر بان إسإحاق ثلث. وولد إل منهن له
ًا له أعلم ل المؤمنين؛ أمير باالله، القادر العباس أباو غيره. ولد
المؤمنين أمير الراضي ولد
جعفر. أباو الله وعبد الفضل؛ أباو الراضي: أحمد ولد
المؤمنين أمير المتقي ولد
الول. والصح الواحد، عبد قيل: اسإمه وقد منصور، أباو المتقي: إسإحاق ولد
المؤمنين أمير المطيع ولد
الهارب العزيز، وعبد المؤمنين؛ أمير الطائع باكر، أباو الكريم المطيع: عبد ولد
الوهاب. وعبد وجعفر؛ ولده؛ أكبر وهو خراسإان، إلى ثم البصرة، إلى
المؤمنين أمير الطائع ولد
غيره. ولد له يبلغني لم الطائع: جعفر، ولد

في مات باالله، الغالب الكريم، المؤمنين: عبد أمير القادر العباس أباي فولد
أمير الله باأمر القائم جعفر، أباو الله وعبد عهده؛ وله كان وقد أبايه، حياة

ًا للقادر أعرف الن. ول الخليفة وهو المؤمنين، لمير أن غيرهما. وبالغني ولد
ًا القائم جعفر أباي المؤمنين ًا ابان في مات أنه بالغنا ثم اسإمه؛ يبلغني لم ذكر

ًا وتخلف الدين، ذخيرة الملقب محمد واسإمه حياته، ًا، ابان أمير هو ذكر
القاسإم، أباا يكنى الله، عبد واسإمه القائم، جده باعد له باويع اليوم، المؤمنين

ول غيره، رب ل التوفيق ولي تعالى "تعالى. والله الله باأمر المقتدي ويلقب
سإواه". معبود

المنصور. جعفر أباي ولد في الكلم انقضى
علي بان محمد بان المام إباراهيم ولد
الوهاب، المام: عبد إباراهيم ولد المطلب عبد بان العباس ابان الله عبد بان

واليها، "مات" وهو بادمشق، واحد يوم في المنصور جعفر أباي مع مات
ًا عشر سإبعة عن وتوفي قتل إذ صغيرين كانا ومحمد، بانات؛ وسإبع ذكر
عائشة، باابان المعروف الرشيد. منهم دولة أدرك حتى محمد وعاش أباوهما،

بان الوهاب عبد ابان محمد بان إباراهيم وهو وصلبه، المأمون قتله الذي
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محمد بان الله عبد وهو والزينبي، الخلفة؛ في سإعى قد وكان المام، إباراهيم
أبايه، أم جدته إلى ينسب سإنة، الهادي لموسإى اليمن ولى المام، إباراهيم بان

عبد وهو باالزينبي المعروف كان ولده ومن علي؛ بان سإليمان بانت زينب وهي
ولى المام، إباراهيم بان محمد بان الله عبد بان سإليمان بان محمد بان الله

ثار وليته وفي سإليمان؛ اسإمه أخ له وكان باالناس؛ وحج للمعتز البصرة
عبد بان موسإى بان محمد باكر أباو أختهما ابان الله- وكان -لعنه الزنج صاحب

أباي نظراء من بابغداد، المقرئين كبار من المام، إباراهيم بان محمد بان الله
بان موسإى بان الصمد عبد بان معه. وإباراهيم عصره وفي مجاهد بان باكر

أباي "الموطأ" عن يروى وكان ،324 سإنة مات المام إباراهيم بان محمد
القهرمانة موسإى للمتوكل. وأم المدينة والي أباوه وكان مالك، عن المصعب

المراكب في وتركب المقتدر، أيام والقواد الوزراء مع المور تدبار كانت التي
إباراهيم بان محمد بان سإليمان بان محمد بان العباس بانت هي الدار، إلى

العباس. باني نقيب العباس، بان أحمد وأخوها المام؛
علي بان محمد بان موسإى ولد
ولم أبايه، حياة في موسإى مات  المطلب عبد بان العباس ابان الله عبد بان

ًا يترك من له وكان الكوفة؛ وولي أمره، يتم ولم العهد ولي عيسى؛ إل ولد
ًا وثلثون نيف الولد القدر، رفيع وكان ولده، الكبر منهم: موسإى وأنقى، ذكر
صالح بان محمد وهو شيبان، أم باابان المعروف المالكي ولده: القاضي ومن

موسإى بان عيسى بان الله عبيد بان محمد بان الله عبد بان يحيى بان علي بان
في القدر جليل كتاب وله للمطيع، باغداد قضاء ولي علي، بان محمد بان

ًا مثله يؤلف لم النسب، جعفر ومنهم الحكم؛ يخاطب وكان وكمالً؛ اسإتيعابا
بان علي بان محمد بان موسإى بان عيسى بان موسإى بان العباس بان الفضل بان

عبد بان علي بان الصمد وعبد هو واحد عصر في اجتمع العباس، بان الله عبد
بان هارون ومنهم كثير؛ باالكوفة وهم جده؛ جد جد أخي العباس ابان الله

عبد بان علي بان محمد بان موسإى بان عيسى بان موسإى بان إسإحاق بان محمد
سإنة  إلى263 سإنة من باالناس وحج ومكة، المدينة ولي العباس، بان الله

نسب وألف باها؛ ومات مصر الفتنة. فنزل عند مكة من هرب ثم  ولء،278
بان موسإى بان إسإحاق بان محمد بان الله عبد بان ومحمد ذلك؛ وغير العباسإيين

محدث، العباس، بان الله عبد بان علي ابان محمد بان موسإى بان عيسى
كثير. باالكوفة موسإى بان عيسى  وعقب327 سإنة مكة. مات صلة صاحب

علي بان محمد بان العباس ولد
 العباس بان الله عبد بان

محمد بان العباس بان الله عبيد بان الله عبد بان الملك عبد بان منهم: الفضل
متوالية سإنة عشرة سإبع للناس الحج أقام العباس، بان الله عبد بان علي ابان
عبد بان الحسن بان أحمد. ومنهم: عمر وابانه المقتدر؛ وأيام المكتفي أيام في

الله عبد بان علي بان محمد بان العباس بان الله عبيد بان الله عبد ابان العزيز
وعثمان، باكر، وأباو محمد، وإخوته سإنة؛ عشرين نحو باالناس حج العباس، بان

عظيمة؛ ورياسإة بابغداد، قدر لهم وكان العزيز؛ عبد بان الحسن بانو وعلي،
السميع؛ عبد اسإمه ابان له وكان كثير؛ عقب باها وله مصر، منهم عمر وسإكن

يعقب لم ومحمد، وأحمد، وعلي، ويحيى، عمر: جعفر، بان السميع عبد ولد
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وقثم؛ والحسن، وإباراهيم، السميع، السميع: عبد عبد بان أحمد وولد محمد؛
السميع: هاشم؛ عبد بان جعفر وولد الكريم؛ السميع: عبد عبد بان يحيى وولد
سإليمان: فولد وإسإماعيل؛ النقيب: سإليمان، وهو السميع، عبد بان علي وولد

بان السمعي عبد بان علي بان سإليمان ولده ومن الله؛ وعبيد وجعفر، محمد،
ًا أخذت إلى كتاباه وعن المذكور، عمر عمه: باني أنساباهم. ومن من كثير
بان العباس بان الله عبيد بان الله عبد بان الملك عبد ابان الفضل بان أحمد

ًا حج محمد، بان علي ينتمي كان محمد بان العباس وإلى سإنين، باالناس أيض
وأدرك باالندلس، أمية باني وملوك الحكم ضيف العباسإي، القرشي محمد

ً عندهم نسبه. أصل ول له؛ عقب ول رفيعة؛ حال
العباس. بان الله عبد بان علي بان محمد ولد مضى

العباس بان الله عبد بان علي بان سإليمان ولد
يعقب؛ لم الولد: محمد؛ من علي بان لسليمان كثير. وكان باالبصرة هم

ًا أرباعون المذكور سإليمان بان لجعفر كثير. فولد وغيرهم وعلي؛ وجعفر؛ ذكر
ًا؛ وأرباعون بان الواحد عبد بان جعفر بان الواحد عبد بان جعفر ولده؛ فمن بانت

فاضلً؛ وكان الثغور، ولزم رأى، من باسر القضاء قاضي سإليمان، بان جعفر
الفارس السإلم، راجع ثم ارتد، وقد الله، عبيد بان منهم: محمد عقب، وله

العباس بان الواحد عبد بان جعفر بان القاسإم عمر وأباو باطرسإوس؛ المشهور
وكان ،416 سإنة مات البصرة، قاضي سإليمان، بان جعفر بان الواحد عبد بان

ًا، اليزيدي باني أيام االبصرة قاضي أباوه وكان عام؛ المائة نحو وبالغ محدث
وأيوب، الرحيم، عبد محدثين. وكان ومحمد محمد عماه وكان وباعدهم؛

من كثير وكذلك المصار، وولوا شرفوا قد سإليمان، ابان جعفر بانو وسإليمان،
الذي سإليمان بان جعفر بان إسإماعيل ومنهم وأبانائهم؛ سإليمان بان جعفر ولد

إسإماعيل بان محمد بان وإباراهيم المأمون؛ أيام الخضرة لباس من امتنع
وولي باغداد، ولحق وفر باها، الزنج صاحب دخول يوم البصرة أمير المذكور،

مكة.
العباس بان الله عبد بان علي بان داود ولد

بان وداود داود؛ بان وسإليمان داود؛ بان وهم: موسإى ابانين؛ علي بان داود ولد 
أيوب أباو الجليل "المام" المحدث الفقيه داود. فمنهم بان وعلي داود؛

حنبل بان أحمد نظير وهو العباس، بان الله عبد بان علي بان داود ابان سإليمان
إخوة، المذكور الفقيه لسليمان وكان ولد؛ أم وأمه راهويه، بان وإسإحاق

سإت وأخوات داود، بان داود بانود والعباس، وعلي، الله، وعبد وهم: محمد،
ًا متن الولد من الفقيه لسليمان واحدة. وكان منهن تنكح لم كلهن، أباكار

ولده من لواحد يبق لم والقاسإم؛ وجعفر، وأحمد، ومحمد، وأيوب، إباراهيم،
بان حمزة أن المؤرخين باعض عقب. وذكر فله وحده؛ إباراهيم إل عقب،

وكان مصر؛ دخل علي بان داود ابان داود بان سإليمان بان أيوب بان إباراهيم
ًا. وكان عقب. ولهن إخوته، باني من أنكحهن بانات، ثلث لسليمان محدث
بان الله عبد ابان علي بان داود بان موسإى بان محمد بان الله ومنهم: عبد

طلب له وكان وجرجان؛ طبرسإتان قضاء ولي المطلب، عبد بان العباس
ولي علي، بان داود بان موسإى بان وصالح وغيرها؛ الشام إلى ورحلة للحديث،
للرشيد. البصرة
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العباس بان الله عبد بان علي بان عيسى ولد
المنصور؛ المؤمنين أمير بانت تزوج عيسى، بان الولد: إسإحاق من له كان

منهم يكن لم وغيرها، بابغداد عقب وله وعلي، وصالح؛ ويعقوب؛ وإسإماعيل؛
فيذكر. مشهور

العباس بان الله عبد بان علي بان إسإماعيل ولد
ولي وغيرها، بامكة عقب وله إسإماعيل، بان منهم: أحمد كثير؛ ولد له كان

وغيرها. مصر
العباس بان الله عبد بان علي بان الله عبد ولد
ًا، عشر اثنا له كان ًا كان الله، عبد بان منهم: محمد ذكر وكان للمهدي، جليس

ًا ابانه وزوجها المنصور منه فخلعها السفاح، العباس أباي بانت باريطة متزوج
عيسى بان العباس بان هارون إل مشهور منهم يكن ولم كثير، المهدي. وعقبه

ًا، كان علي، بان الله عبد ابان بان ومحمد ؛275 سإنة باالمدينة مات محدث
ًا، كان علي، بان الله عبد بان محمد ابان عيسى باالبياضي. يعرف محدث

العباس بان الله عبد بان علي بان صالح ولد
الرفعة غاية في وكان صالح، بان الملك منهم: عبد جماعة، الولد من له كان

أخذ علي بان صالح وأن محمد، بان مروان ولد من أنه يتهم وكان والتصاون،
عبد له فولده لفراشه؛ واتخذها منه، نسوء وهي قتل، إذ مروان من أمه

ًا. فولد القدر جليل الملك عبد وكان الملك؛ الرحمن، الملك: عبد عبد جد
عبد بان ولده: محمد وحبس: ومن نكب حتى الرشيد عند أبااه نعى الذي

حبيب مدحهم الذين قومه جلة من وكان علي، ابان صالح بان الملك
حمص وأعمال بامنبج ديارهم وكانت كثير؛ عقب والبحتري. ولصالح

بان الله عبد بان صالح بان الفضل بان الله عبد بان منهم: الفضل وقنسرين،
وابان المقدس؛ بايت سإكن محدث، العباس، بان الله عبد بان علي بان صالح
المذكور صالح بان الفضل أخي صالح، ابان الحسين بان محمد بان أحمد عمه

القاسإم أباي وأخي باسلمية"، سإكناه أيام باالقيروان القائم الله عبيد "مات
صحة. على نسبه أخذ وعنه باه؛ الناس وأعرف الرضاعة من ابانه
العباس بان الله عبد بان علي بان الصمد عبد ولد
العبر أباو كان عقب: منهم وله أحد؛ منهم يشهر ولم ذكور، عشرة له كان

الحامض، باحمدون الملقب أحمد، بان محمد العباس أباو وهو الماجن، الشاعر
ًا علي: كان بان الصمد عبد بان الله عبد بان لخمس وولد للمتوكل، جليس

المعتز. زمن في ومات الرشيد، لولية خلت سإنين
في الكلم وانقضى المطلب، عبد بان العباس بان الله عبد بان علي بانو مضى

عنه. الله -رضي العباس ولد
المطلب عبد بان طالب أباي ولد
هانئ؛ وأم وطالب؛ وعقيل؛ وعلي؛ المطلب: جعفر؛ عبد بان طالب أباي ولد

عمران بان عائذ عمرو" بان "بان وهب أباي بان هبيرة تزوجها فاختة، اسإمها
ًا؛ جعدة له فولدت مخزوم؛ ابان يعقب. فلم طالب، أباي بان طالب وأما وهانئ
 طالب أباي بان علي المؤمنين أمير ولد

 عنه الله رضي
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عبد أباا والحسين محمد؛ أباا عنه- الحسن الله -رضي طالب أباي بان علي ولد
-صلى الله رسإول بانت أمهم: فاطمة كلثوم؛ وأم وزينب؛ والمحسن؛ الله؛
ًا وسإلم-؛ عليه الله بان قيس بان جعفر بانت خولة أمه الله، عبد أباا ومحمد

والعباس، الثعلبية؛ باحير بان ربايعة بانت الصهباء وعمر: أمه الحنفية؛ مسلمة
بان ربايعة بان كعب بان الوحيد بان ربايعة بان خالد بان حزام بانت البنين أم أمه؛

مات له، عقب فل المحسن، حاشا كلهم، هؤلء صعصعة. أعقب بان عامر
ًا ًا صغير ًا ولدته. ولعلي إثر جد وعثمان: وجعفر؛ باكر؛ الولد: أباو من أيض
هؤلء. أم من أحد يعقب لم ويحيى، الصغر؛ ومحمد الله؛ وعبيد الله؛ وعبد

أباي بان جعفر بان الله عبد أم وهي الخثعمية، عميس بانت يحيى: أسإماء
بان مسعود بانت الله: ليلى عبيد الصديق. وأم باكر أباي بان محمد وأم طالب

الله وعبيد دارم؛ بان نهشل ابان جندل بان بانسلمى رباعي بان مالك بان خالد
مع عبيد أباي ابان المختار لقوا يوم الزباير بان المصعب جيش في قتل هذا

أخيهم مع والعباس وعثمان وجعفر باكر أباو الشعث: وقتل بان محمد
منهن وتزوج عقيل؛ وبانو جعفر بانو تزوجهن وبانات عنهم؛ الله -رضي الحسين

ًا رسإول بانت فاطمة من علي بانت زينب وتزوجت مروان؛ بان الملك عبد أيض
ابانة له فولدت طالب؛ أباي بان جعفر بان الله وسإلم- عبد عليه الله -صلى الله

بان العباس بان كثير عليها خلف ثم ابانة، له فولدت يوسإف، بان الحجاج تزوجها
الله رسإول بانت بانت طالب، أباي بان علي بانت كلثوم أم وتزوج المطلب؛ عبد

ًا له فولدت الخطاب، بان وسإلم- عمر عليه الله -صلى ورقية؛ يعقب، لم زيد
ثم طالب؛ أباي بان جعفر بان عنه- عون الله -رضي عمر باعد عليها خلف ثم

الله عبد باعده عليها خلف ثم طالب؛ أباي بان جعفر بان محمد باعده عليها خلف
زينب. لختها طلقه باعد طالب، أباي ابان جعفر بان
علي بان الحسن المؤمنين أمير ولد

 عنه الله رضي
وفيه الحسن، بان عنه- الحسن الله -رضي علي الحسن المؤمنين أمير ولد

الحسن، بان وزيد الفزارية؛ زباان بان منظور "خولة" بانت أمه والبيت، العدد
وعمرو؛ البدري؛ النصاري مسعود أباي بانت باشر أم كثير: أمه عقب وله

عبيد بان طلحة بانت إسإحاق أم أمه وطلحة؛ باكر؛ وأباو والقاسإم؛ والحسين؛
من لواحد عقب ل وحمزة؛ وجعفر؛ ومحمد؛ الله؛ وعبد الرحمن؛ وعبد الله؛

ًا أن إل هؤلء، عمرو، بان محمد واسإمه مشهور، محدث فقيه ولد له كان عمر
عمهم مع قتلوا فإنهم باكر، وأباو والقاسإم الله عبد فأما عقبه؛ انقرض

عنهم. الله رضي الحسين،
طالب أباي بان علي الحسن بان زيد بانو
ل المنصور؛ جعفر لباي المدينة أمير زيد، بان الحسن: الحسن بان زيد ولد

بان الحسن فقط. فولد زيد بان الحسن من إل علي بان الحسن بان لزيد عقب
"ولد وإسإماعيل، اثنين"؛ "ولد رجال: إباراهيم، ثمانية علي بان الحسن بان زيد

اثنين"؛ "ولد وعلي، خمسة"؛ "ولد الله، وعبد ثلثة"؛ "ولد وإسإحاق خمسة"؛
ًا"؛ "ولد وزيد أرباعة"؛ "ولد والحسن، كلهم سإتة"؛ "ولد والقاسإم، واحد

أعقب.
إباراهيم. بان ومحمد عقب؛ وله إباراهيم، فولد زيد، بان الحسن بان إباراهيم أما
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ابان الحسن بان إباراهيم بان محمد بان الحسن بان هذا: محمد محمد ولد فمن
أفسق من وكان باالمدينة؛ قام طالب، أباي بان علي بان الحسن بان زيد

ًا، عليه الله -صلى النبي مسجد في علنية الخمر شرب الناس، وسإلم- نهار
والجوع؛ باالسيف المدينة أهل وقتل المدينة، أهل لبعض باقينة فيه وفسق

فيها مدته طول باها يصل ولم المدينة؛ أهل وقتل المعتمد، أيام قيامه وكان
جماعة. ول جمعة
بان والحسين. ولزيد والحسن، زيد: هارون، بان الحسن بان إسإحاق وولد

الحسن بان الحسن بان الحسن عقب. ولد وله زيد، بان زيد: طاهر بان الحسن
الحسن بان القاسإم ومحمد. وولد والحسين، آخر، والحسن زيد: الحسن، بان
والحسن؛ وحمزة، الرحمن، وعبد البطحاني ومحمد ومحمد، زيد: محمد، بان

بان الحسن بان القاسإم بان محمد بان الحسن بان الحسين بان ومنهم: محمد
ًا عشر أحد الحسن بان الحسين لبايه كان زيد؛ كل اسإم هذا، محمد سإوى ذكر
بان القاسإم بان محمد بان ومنهم: عيسى باكناهم؛ ويختلفون علي، منهم واحد

وأحمد، سإجستان؛ سإكنا وجعفر، الحسن، الولد من له كان زيد؛ الحسن
مرو؛ سإكن وصالح، جرجان؛ سإكن ويوسإف، طبرسإتان؛ سإكنا وحمزة،
وداود، الري؛ سإكن والحسين، الشاش؛ سإكن ويحيى، بالخ، سإكن ومحمد،

الملقب الحسن، بان محمد مصر. ومنهم: النقيب سإكن وعلي، الديلم؛ سإكن
عبد بان علي بان القاسإم ابان وطبرسإتان، الري باجهة القائم الصغير، باالداعي
بان زيد بان الحسن بان القاسإم بان البطحاني محمد بان القاسإم بان الرحمن
الصغير باالداعي الملقب الحسن باين كانت طالب؛ أباي بان علي بان الحسن

.317 سإنة هذا الحسن وقتل حروب، الحسيني الطروش وباين المذكور،
القاسإم بان محمد بان عيسى بان علي بان داود بان الحسين بان ومنهم: محمد

خراسإان صاحب بان علي عن يروي محدث، نيساباوري، زيد، بان الحسن بان
بان طلحة بان المصعب بان الحسين بان طاهر بان الله عبد بان طاهر بان محمد
رزيق.
وزيد. ولد والحسن، وعلي، ويحيى، زيد: محمد، بان الحسن بان الله عبد وولد

ومحمد. وأحمد، والحسن، والحسن، زيد: علي، بان الحسن بان إسإماعيل
وإباراهيم، وأحمد، العظيم، وعبد الله، زيد: عبد بان الحسين بان علي وولد

بان أحمد بان القاسإم بان الحسين منهم والحسين. كان والحسن، وإسإماعيل،
والفضل، والعلم القرآن أهل من وكان زيد، الحسن بان علي بان الله عبد

ً بان علي بان الحسن بان زيد بان الحسن ولد باالكوفة. ومن القضاة عند عدل
بان محمد بان زيد ابانا ومحمد الحسن عنه- كان الله -رضي طالب أباي

الله -رضي طالب أباي بان علي بان الحسن بان زيد ابان الحسن بان إسإماعيل
من وكانا البلد؛ باهجة وأذهبا أهلها، نعم غير وهما باطبرسإتان، عنه- القائمان

اسإتجاشا لنهما السإلم، بالد الديلم تورد في السبب كانا وهما الفساق؛ كبار
الديلمي، كاكان بان كان ما معهم فخرج والداعي، الطروش وكذلك باالديلم،

بانو وكان وغيرهم النعمان بان وعلي رجاله أحد الله رحمه مرداويج كان الذي
محمد ابانتين. وأعقب إل المذكور الحسن يعقب مرداويج. لم رجال من باويه

وعمهما المذكور؛ محمد بان زيد بان المهدي بان ولده: إسإماعيل فمن أخوه؛
أباي بان جعفر لبني المحارب باالحجاز، القائم إسإماعيل بان محمد بان أحمد
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بان إسإماعيل بان علي بان القاسإم أبايهما عم وابان أحمد؛ بان علي وابانه طالب؛
مولد زيد. ومن بان الحسن رجال أحد وهو نهاوند، غزا زيد، بان الحسن
وكباكى المؤمنين: كا، أمير طالب أباي بان علي بان الحسن بان زيد الحسن

بان الشجوباي الرحمن عبد ابان جعفر بان محمد بان أحمد بان طاهر ابانا
عمهما وابان طالب؛ أباي ابان علي بان الحسن بان زيد بان الحسن بان القاسإم

المذكور، الشجوباي الرحمن عبد بان جعفر بان محمد بان الحسن بان لكا أباو
باأسإماء جعفر: تسموا بان محمد بان الحسن بان أحمد بان شراهيك أخيه وابان

إياهم. ومداخلتهم لمخالطتهم الديلم
لبايه يعقب طالب. ولم أباي بان علي بان الحسن بان زيد بان الحسن ولد مضى
غيره.

طالب أباي بان علي الحسن بان الحسن ولد
وفيه الله، عنه-: عبد الله -رضي طالب أباي بان علي الحسن بان الحسن ولد

وأم وأمه والحسن، وجعفر؛ جم؛ عدد وله وإباراهيم، والعدد؛ والشرف البيت
وأمها طالب، أباي بان علي بان الحسين بانت وإباراهيم: فاطمة الله عبد أخويه

وداود: الحسن؛ باعد الحسين عليها خلف الله، عبيد بان طلحة بانت إسإحاق أم
وكان وجعفر؛ الله عبد ولد في منهم البربارة ولد؛ أم جعفر أخيه وأم أمه

ًا الحسن بان للحسن بان زيد بان سإعيد بانت رملة أمه يعقب، لم محمد، أيض
ًا الحسن نفيل. وتزوج ابان عمرو طالب، أباي بان علي بان محمد بانت أيض
واحدة. وقال ليلة في وضمهما عميه، طالب، أباي بان علي ابان عمر وبانت
عنده منهما!" فاجتمع علينا أعز ليلتئذ: "هو طالب أباي بان علي بان محمد
عبد شقيقة البنات: زينب، من الحسن بان للحسن وكان الثلثة أعمامه بانات
كلثوم، وأم مروان؛ بان الملك عبد بان الوليد تزوجها والحسن وإباراهيم الله

ًا، شقيقتهم بانت وفاطمة الحسين؛ بان علي بان محمد عمها ابان تزوجها أيض
طالب، أباي بان جعفر بان الله عبد بان معاوية تزوجها الحسن، بان الحسن
ًا الحسن له فولدت على خلف ثم ولد؛ لم هذه فاطمة وكانت ويزيد؛ وصالح
المغير؛ بان الوليد بان الوليد ابان الله عبد بان مسلمة بان أيوب هذه فاطمة
بان جعفر تزوجها وداود، جعفر شقيقة الحسن، بان الحسن بانت ومليكة

الحسن، بان الحسن بانت القاسإم وأم ابانة؛ له فولدت الزباير، بان المصعب
له فولدت عفان، بان عثمان بان أباان بان مروان تزوجها مليكة، شقيقة
ًا؛ الحسين. بان علي عمها ابان عليها خلف ثم محمد

الحسن بان الحسن بان الحسن ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان
أمه: والعباس، الله؛ وعبد الحسن: الحسن؛ بان الحسن بان الحسن ولد

المنصور؛ قتله التيمي، معمر بان الله عبيد بان عمر بان طلحة بانت عائشة
ً وكان الكبر، وعلي ًا، فاضل عامر بان باشير بان عامر بانت الله عبد أمه: أم جد

المنصور. أعقب جعفر أباو قتله كلب، بان جعفر بان مالك ابان السإنة ملعب
ًا هؤلء. وولد ًا، أيض ًا، علي بان الحسن يعقبوا. فولد لم وطلحة، وطلحة؛ وعلي

الكبر: الفاضل علي وعلي. وولد الحسن": محمد، "بان الحسن بان الحسن
فخ؛ يوم صاحب لحسن، بان علي بان الحسن بان الحسن بان الحسن بان

الحسين يعقب لم وعلي؛ ومحمد؛ وأحمد؛ وعلي، فخ؛ يوم قتل والحسين،
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علي: محمد، بان الحسن بان الحسن بان الحسن بان الله عبد المذكور. وولد
بان العباس وجعفر. وولد وسإليمان، وعيسى، وموسإى، ويعقوب، وإباراهيم،

هذا: العباس بان علي فولد علي: علي؛ بان الحسن بان الحسن بان الحسن
المهدي. أيام فقتل باخراسإان، قام قائم محمد،
طالب. أباي بان علي الحسن بان الحسن بان الحسن ولد ومضى

الحسن بان داود ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان
داود: أحمد، بان الله عبد وسإليمان. فولد الله، هذا: عبد الحسن بان داود ولد

بان داود: سإليمان بان سإليمان والعباس. وولد والحسين، وعلي، ومحمد،
المأمون؛ أيام باالمدينة القاسإم سإليمان، بان ومحمد له؛ عقب ل سإليمان،

باالمدينة، القائم داود بان سإليمان بان محمد عقب وأما له؛ عقب ل وداود،
ًا، فعظيم لبايه عقب ول وجموع؛ ثورة باالحجاز ولهم المائتين، يتجاوز جد

منه. إل سإليمان
طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان داود ولد مضى

الحسن بان إباراهيم ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان
وعلي؛ وإسإحاق؛ المنصور؛ قتله المذكور: إسإماعيل، الحسن بان إباراهيم ولد

ًا، قيل: دفنه المنصور، قتله ومحمد، إباراهيم بان إسإحاق له. فولد عقب ل حي
هذا: الحسن، إباراهيم ابان على قليل. وولد وعقبه بافخ، قتل الله، هذا: عبد

والعدد: الحسن؛ الجمهرة وفيه إباراهيم، بان إسإماعيل قليل. وولد وعقبه
بان طباطبا إباراهيم ولد والعدد. فمن الجمهرة وفيه طباطبا، وإباراهيم
طالب: محمد أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان إباراهيم بان إسإماعيل

الرسإي القاسإم وأخوه باالكوفة؛ السرايا أباي مع القائم طباطبا، إباراهيم بان
فمن والعدد؛ الجمهرة وفيه إباراهيم، بان إسإماعيل بان طباطبا إباراهيم بان

القاسإم بان إسإماعيل بان النقيب محمد ابانا النقيبان وإباراهيم ولده: أحمد،
فمنهم: اليمن؛ أرض من باصعدة القائمون ومنهم طباطبا؛ إباراهيم بان الرسإي

ومحمد المختار، والقاسإم المنتخب، والحسن باالرشيد، الملقب جعفر
بان الحسين بان الهادي يحيى بان الناصر أحمد بانو الناصر أحمد بانو المهدي،
في رأي البهادي الملقب هذا وليحيى طباطبا؛ إباراهيم ابان الرسإي القاسإم
جعفر البعد. ولي كل الجماعة عن فيه يبعد لم رأيته، قد الفقه، أحكام

القائم اليماني، المختار. وذكر القاسإم أخوه باعده وليها ثم صعدة؛ المذكور
الله عبد أنه ،343 سإنة الحجة ذي في باالزهراء البركة يوم المقتول باماردة،

أم أن إل المختار، والقاسإم الرشيد جعفر أخو المذكور، الناصر أحمد بان
ولد؛ أم هذا اليماني وأم الحسن، بان الحسن بان جعفر باني من علوية هذين
الساكن وداود وهارون، وإباراهيم، ويحيى، منهم: سإليمان، إخوه، لهم وأن

أحمد بانو وطارق الجحاف، وأباو الغطمش، وأباو الله، وعبد وحمزة، بامصر،
ًا منهم لداود أن المذكور. وذكر الناصر الشاهر هاشم. ومنهم يسمى ابان

ولهذا طباطبا؛ إباراهيم بان أحمد بان محمد بان أحمد بان محمد وهو الصبهاني،
عقب. وله والحسن، ابانان: علي، الشاعر

طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان إباراهيم ولد مضى
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الحسن بان جعفر ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان
منهم والعقب والحسن؛ الله، وعبد والقاسإم، الحسن: إباراهيم، بان جعفر ولد

الله؛ وعبد ومحمد، هذا: جعفر، الحسن بان جعفر بان الحسن للحسن. فولد
وأباو والعباس، وعمر، ويحيى، وإسإماعيل، منهم: محمد، كثير، عقب ولهم

وزهير، والحارث، والقاسإم، والحسن، والحسن، والحسن، وجعفر، إسإحاق،
الحسن بان جعفر بان الحسن بان محمد العباس أباي بانو وبالهتا، وكريم، وضب،

باناحية وهم السوداء، زرذالة كلهم أمهم طالب، أباي بان علي بان الحسن بان
العباس أباي بان جعفر ابانا وتبكان حمزة. ومنهم: واغزن وسإوق متيجة

ًا: غيلن عمهما وابانا المذكور، العباس أباي بان إسإحاق أباي ابانا وسإكرديد لح
بان الحسن بانو الكبير، فريك وأباو وقلليف، حاج، وأباو والمصري، المذكور،

لهما كانت طالب؛ أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان جعفر ابان محمد
بان علي ابانا ومحمد المطلب، حمزة: وعبد سإوق جهة في باالمغرب أعمال
المذكور. زهير أخي ابانا وهما المذكور، محمد
طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان جعفر بانو مضى

الحسن بان الله عبد بانو
 طالب أباي بان علي بان الحسن

القائم طالب: محمد، أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد ولد
الصغر، وإدريس باالديلم؛ القائم ويحيى، باالبصرة؛ القائم وإباراهيم، باالمدينة؛

وعيسى، عقب؛ هؤلء ولكل وموسإى؛ بافخ؛ قتل وسإليمان، باالمغرب؛ القائم
إدريس عقب وأما فقليل؛ ويحيى، وإباراهيم محمد عقب له. فأما عقب ل

ًا. فكثير وموسإى؛ وسإليمان جد
الله عبد بان محمد ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
قتل الشتر، الله باالرقط: عبد ويلقب باالمدينة القائم وهو هذا، محمد ولد

ًا باكابال: وخلف يلقب كان والحسن، وطاهر؛ فيه؛ والعقب محمد، اسإمه ابان
وأحمد؛ وعلي؛ بافخ؛ قتل باالمدينة؛ الخمر في حد سإمرته، لشدة الزفت أباا

الشتر. بابني يعرفون وغيرها، بابغداد عقب المذكور وإباراهيم. وللشتر
طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان محمد ولد مضى

الله عبد بان إباراهيم باالبصرة القائم ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن ابان الحسن بان
اسإمه ابان وعلي. وللحسن وأحمد؛ العقب؛ وفيه هذا: الحسن، إباراهيم ولد
الله. عبد

طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان إباراهيم ولد مضى
باالديلم القائم يحيى ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد ابان
وصالح. وإباراهيم، هذا: محمد، الحسن بان الله عبد بان يحيى ولد

طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان يحيى ولد مضى
الله عبد بان موسإى ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
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وصالح. وإباراهيم، هذا: محمد، الحسن بان الله عبد بان يحيى ولد
طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان يحيى ولد مضى

الله عبد بان موسإى ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
ابان الله وعبد اليمامة؛ أصحاب الخيضر، باني جد هذا: إباراهيم، موسإى ولد

ًا. فمن كثير عقبه موسإى، المذكور: إسإماعيل موسإى بان إباراهيم ولد جد
موسإى بان إباراهيم بان يوسإف الخيضر: ابانا محمد الله- وأخوه -رحمه

طالب. فأما أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان المذكور
ًا، أهلها مات حتى المدينة حاصر الذي وهو له، عقب فل إسإماعيل، ولم جوع

باالجدري مات ثم وسإلم؛ عليه الله صلى الله رسإول مسجد في أحد يصل
الول ربايع في قيامه وكان المستعين؛ مع المعتز حرب أيام ،251 سإنة في

باالجدري، الحجاز في متردد وهو ،252 سإنة الله- آخر -رحمه ومات منها؛
محمد. الخيضر أخوه مكانه وولى يعقب؛ ولم سإنة، وعشرين اثنتين ابان وهو

فملك اليمامة، إلى فنهض سإنة؛ باعشرين إسإماعيل من أسإن محمد وكان
وهم الله، وعبد ويوسإف، وإباراهيم، الولد: محمد، من له وكان أمرها،

بان يوسإف أبايه. فولد مكان يوسإف الخضرمة. ولى باها ملكهم ودار بااليمامة؛
إسإماعيل ومحمد. فأما وصالح، والحسن، يوسإف: إسإماعيل، بان محمد
في المر في نفسه مع يوسإف بان محمد بان يوسإف أباوه فأشركه منهم،
بان الحسن أخوه فولي مات؛ ثم أبايه؛ موت باعد اليمامة باولية انفرد ثم حياته؛

اليوم. إلى ولتها الحسن. ومنهم بان أحمد ابانه باعده ولي ثم يوسإف؛
الحسن: المنتقم، بان الحسن بان الله عبد بان موسإى بان الله عبد ولد ومن

الله عبد بان موسإى بان إدريس بان الله عبد بان محمد بانو ونكال والمسلط،
عبد ومنهم عنه-؛ لله -رضي طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان

موسإى بان الله عبد بان سإليمان بان داود بان الله عبد الفاتك أباي بان الرحمن
اثنان له وكان طالب؛ أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان

ًا وعشرون وعبد الحكم، وعبد الكريم، وعبد الحميد، وهم: عبد باالغون، ذكر
وعلي، وأحمد، وإسإماعيل، ويحيى، ومحمد، وعيسى، وموسإى، الله،

وموهوب، ومحمود، وزيادة، ورحمة ونعمة وحمزة، والحسين، والحسن،
نعمة، حاشا أذنة، كلهم سإكنوا وعريقة، القاسإم، وأباو الطيب، وأباو والرديني،

ابان مكة. ومنهم: جعفر باقرب أمج سإكنوا فإنهم الحكم؛ وعبد الحميد، وعبد
الله عبد بان موسإى بان الله عبد بان موسإى بان محمد بان الحسن بان محمد

أيام مكة على غلب الذي طالب، أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
ل المذكور، جعفر بان منهم: عيسى مكة؛ ولة اليوم إلى وولده الخشيدية؛

قد الفتوح؛ أباي بان وشكر المذكور؛ جعفر بان الحسن الفتوح وأباو له، عقب
شكر. ومات إل ولد له يكن لم الفتوح أباا أن إل المذكور، جعفر عقب انقرض
له. كان عبد إلى مكة أمر وصار قط؛ له يولد ولم شكر،
طالب. أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان موسإى ولد مضى

الله عبد بان سإليمان ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
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بان محمد باالمغرب. فولد القائم هذا: محمد، الله عبد بان سإليمان ولد
كلهم والحسن، وعلي، وأحمد، وإباراهيم، وعيسى، هذا: إدريس، سإليمان

صاحب سإليمان، بان محمد بان إدريس بان عيسى العيش أعقب. ومنهم: أباو
بان إباراهيم بان وإدريس قرطبة؛ سإكن عيسى، بان الحسن وابانه جراوة؛
ًا وكان آرشقول، صاحب سإليمان، بان محمد بان عيسى عبد إلى منقطع

ذلك؛ على الشيعي وسإجنه الندلس؛ صاحب المرواني الناصر الرحمن
سإوق صاحب سإليمان، بان محمد ابان إباراهيم بان عيسى بان ومنهم: أحمد

بان محمد بان إباراهيم بان محمد بان الله عبد لحا عمه قاتل وهو إباراهيم،
بان يحيى بان علي ابانا الرحمن وعبد الحكم العاصي ومنهم: أباو سإليمان؛

منهم: أباو باها، وأعقبا قرطبة سإكنا سإليمان، بان محمد بان إباراهيم بان محمد
عبد ابان الله وعبد أديب، فتى المذكور، الحكم بان الحسن بان الله عبد جعفر

علي ابان حمزة وعمه انقرض؛ المذكور، محمد بان يحيى بان علي بان الرحمن
كنانة، أباو ومنهم: صالح المذكور؛ يحيى بان علي وأخوه علي، بان يحيى بان

دخلوا المذكور؛ محمد بان يحيى بانو ويعقوب، وهاشم، والقاسإم، والحسن،
المذكور، محمد بان يحيى أخو محمد، بان سإليمان كلهم. وكان الندلس

ًا ًا؛ الناحية تلك في رئيس أحمد بان القاسإم بان محمد بان ومنهم: القاسإم أيض
بان حنانش بان ومنهم: باطوش تلمسان؛ صاحب سإليمان، بان محمد ابان

سإليمان؛ بان محمد بان علي بان ومنهم: حمود سإليمان؛ بان محمد بان الحسن
ًا، كثير باالمغرب وهم ولم جميعها؛ باطل قط عدة، ممالك باها لهم وكانت جد
أصلً. رئيس باها منهم يبق

أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان سإليمان ولد مضى
طالب.

الله عبد بان إدريس ولد
 طالب أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان
فاس. فولد بااني إدريس. وهو بان هذا: إدريس الله عبد بان إدريس ولد

وداود، الله، وعبيد الله، وعبد وأحمد، ومحمد، إدريس: إدريس، بان إدريس
والقاسإم. وحمزة، وجعفر، وعمر، وعيسى، والحسين، والحسن، ويحيى،

أحمد، ومنهم: جنون إدريس؛ بان محمد بان يحيى بان يحيى بان منهم: عمر
بان القاسإم بان محمد بان أحمد جنون بان عيسى العيش أباي ابانا ومحمد
ًا منهما أحمد قتل باالمغرب؛ ملكين كانا إدريس، بان إدريس إلى لميله محمد

ًا كان غبرة، أباو لقبه وإباراهيم، المرواني؛ محمد بان الرحمن عبد ًا أيض ملك
منهم عدة، بانون منهما لمحمد كان والقاسإم؛ والحسن؛ ويحيى؛ المغرب؛ في

وأباو وإباراهيم، ويحيى، والحسن، وعلي، الله، وعبد الرحمن، وعبد الحكم،
ويحيى. والقاسإم، ومحمد، الولد: عيسى، من غبرة أباو لباراهيم طالب. وكان

ًا، وعشرون أحد منهم لجنون وكان بان قنون الصغر القاسإم منهم كان ذكر
وعبد قنون، أخيه باعد القائم جنون، بان الصغر وعلي باالمغرب، القائم جنون،
الكبر، وعيسى الكبر، وعلي وإسإماعيل، عبير، أمه المغني، وإباراهيم الملك،

الصغر، والحسين الكبر، والحسين والمنصور، الكبر، والقاسإم وإدريس،
وصالح، ويحيى، الصغر، ومحمد الصغر، وعيسى الله، وعبد وحمود،
ًا القائم جنون بان ومحمد وطالب، والحسن يعقب، لم باالبصرة، أبايه على أيض
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باجبل القائم جنون بان قنون باتيدل. فولد النبوة ادعى أعور، الصغر، جنون بان
المذكور قنون بانو وحمود وإسإماعيل، وإباراهيم ويحيى، حسان: محمد، أباي

جنون، بان إسإماعيل ابانا وعلي وطاهر، كلهم؛ انقرضوا وقد باالمغرب؛ القائم
ًا قاما بان ميمون بان الحسين بان عيسى العيش أباو عمهم وابان باالحجر؛ أيض

وإخوته إدريس؛ بان إدريس بان القاسإم بان محمد بان جنون أحمد بان القاسإم
إل انقرضوا والقاسإم، ومحمد، وإباراهيم، جنون، وأحمد وإسإماعيل، عيسى،

المذكور؛ عيسى العيش أباي بان القاسإم بان علي اسإمه باإشبيلية، منهم فتًى
بان إدريس بان القاسإم بان محمد بان إباراهيم بان محمد بان قنون بان والحسن
وبانوه. باالمغرب، القائم إدريس،

سإمى إدريس، بان إدريس بان القاسإم بان محمد بان الحجام ومنهم: الحسن
الفقيه الحسن، بان محمد بان ومنولده: القاسإم للدماء؛ سإفكه لكثرة الحجام

ابانا ومحمد الزبايري. ومنهم: يحيى بانت باابان المعروف باالقيروان، الشافعي
بان إدريس بان القاسإم بان الحوطي يحيى بان محمد بان يحيى بان إباراهيم
، إدريس بان إدريس بان القاسإم بان بافاس. ومنهم: إباراهيم عقب له إدريس،
جعفر بان الملك عبد بان وإباراهيم له؛ حفصون بان عمر وكان البصرة؛ صاحب

بان أحمد بان الله عبد بان محمد ابانا وعمر باكر وأباو إدريس، بان إدريس ابان
إدريس. بان إدريس بان عيسى

ًا الناصر المسمى وعلي، المأمون؛ المسمى ومنهم: القاسإم، باالخلفة تسمي
عبيد بان علي ابان أحمد، واسإمه حمود، بان ميمون بان حمود ابانا باالندلس،

كان إدريس بان إدريس بان عمر أن وذلك إدريس، بان إدريس بان عمر بان الله
الله عبيد فولد وإدريس؛ وموسإى، وعلي، ومحمد، الله، الولد: عبيد من له
عبيد بان علي فولد والقاسإم؛ وحمزة، وإباراهيم، إدريس: علي، بان عمر بان

بان هذا: ميمون حمود أحمد فولد حمود؛ وأحمد عمر: القاسإم، بان الله
ميمون: القاسإم، بان حمود ميمون: فولد بان ميمون: حمود فولد حمود؛
المذكور: المأمون ميمون بان حمود بان القاسإم فولد المذكوران؛ وعلي

الصوف ولبس تنسك باالخلفة: والحسن، وتسمى الجزيرة، صاحب محمد،
محمد؛ بان القاسإم ابانه المذكور القاسإم ابان محمد باعد الجزيرة وحج. وولي

كلهم. أمرهم واضمحل ؛446 سإنة عنها خرج أن إلى باالخلفة، يتسم ولم
أكبرهم. ثم الصم الولد: يحيى من حمود بان القاسإم بان لمحمد وكان

ًا، وكان أبايه، باعد الوالي القاسإم وأحمد؛ وإباراهيم؛ النساء، يقرب ل حصور
المذكور: هاشم، المتنسك القاسإم بان الحسن والحسين. ولد وجعفر؛
نور أباو أخوها قتلها يفرن، باني رئيس دوناس، بان قرة أباي بانت أمهما وعقيل،

ًا. ابانه وقتل نور، أباي بان إدريس باابانه اتهمها إذ قرة أباي بان أيض
ًا وإدريس المعتلي؛ الناصر: يحيى حمود بان علي وولد باالخلفة المتأيد. تسمي

ًا تسمى سإبتة، صاحب حسن، المعتلي يحيى باالندلس. فولد باالخلفة، أيض
ًا تسمى يعقب: وإدريس، ولم ًا وأعقب باالمتعالي، وتلقب أيض ًا ابان واحد

المتأيد: إدريس باالخلفة. وولد يتسم ولم ولتهم آخر وهو محمد، اسإمه
ًا وأعقب أبايه، حياة في علي مات وحسن؛ ومحمد، ويحيى، علي، اسإمه ابان

المر؛ ولي إذ يحيى، بان حسن لحا عمه ابان فقتله يحيى، الله. وأما عبد
ًا أعقب عمه ابان على فقام محمد، باقرطبة. وأما الن وهو إدريس، اسإمه ابان
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إدريس عمه ابان وحارب باالخلفة، ودعا باالمهدي، وتسمى يحيى، بان إدريس
وله فراسإخ! ومات، عشرة نحو وباينهما باالخلفة، تسميا وكلهما يحيى، بان
بان إدريس عمه ابان عند معتقل فهو حسن، وأما وإدريس؛ الولد: علي، من

عند باالسامي وتسمى العدوة، إلى نفسه عن أخوه فأخرجه أفلت، ثم يحيى؛
ولم جميعهم، أمر اضمحل ثم المشرق، إلى وخرج أمره، اضمحل ثم غمارة،

ًا، منهم باقي من . وباقي488 سإنة رجب في أمر لهم يبق ًا، طريد في شريد
بان القاسإم ولي إذ ،400 سإنة شوال في أمرهم بادء العامة. وكان غمار
وكانوا خاملً، أفخاذهم من الفخذ هذا المذكور. وكان التاريخ إلى سإبتة حمود
القاسإم ولد في منهم الرياسإة كانت وإنما غمارة، عمل من باتازغدرة صاروا

بان أحمد بان علي بان أحمد درعة، وصاحب إدريس؛ بان إدريس اباني وعيسى
بان محمد بان علي الخير: بانو وتعود الله، وفك ووتعال، يحيى، بان إدريس

بان الله عبيد بان محمد بان الله إدريس. ومنهم: عبيد بان إدريس بان الله عبيد
الحسن عمه ابان عليها يحارب كان التي تامدلت، صاحب إدريس، بان إدريس

بان محمد بان الله ومنهم: عبد إدريس؛ بان إدريس بان الله عبيد بان جعفر بان
وإدريس، الرمال؛ صنهاجة صاحب إدريس، بان إدريس بان الله عبيد

إدريس بان داود الزيتون، مكناسإة صاحب بانو ومحمد، والقاسإم، والحسن،
إدريس. بان

عنهم- الله -رضي طالب أباي بان علي بان الحسن بان الله عبد بانو مضى
عنهما-. الله -رضي علي بان الحسن المؤمنين أمير ولد في الكلم وانقضى

علي بان الحسين ولد
 عنهم الله رضي طالب أباي بان
باعضهم قتل عنهما- بانين، الله -رضي طالب أباي بان علي بان الحسين ولد

الحسين بان علي غير ولد له يعقب حياته. ولم في سإائرهم ومات معه،
كلهم رجال، سإتة طالب أباي بان علي بان الحسين بان علي فولد وحده؛
طالب؛ أباي بان علي بان الحسن بانت الله عبد أم أمه وهم: محمد، أعقب،
لمهات وعمر، محمد؛ شقيق الله، وعبد والحسين؛ وعلي؛ ولد؛ لم وزيد،
طالب؛ أباي بان علي بان عمر بان محمد تزوجها وهن: خديجة، وبانات، أولد؛

ثم طالب، أباي بان جعفر بان الله عبد بان معاوية بان محمد تزوجها وعبدة؛
أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بان الحسن بان علي باعده عليها خلف

الله؛ عبيد بان طلحة بان محمد بان إباراهيم بان نوح باعده عليها خلف ثم طالب،
بان داود تزوجها الحسن وأم الحسن؛ بان الحسن بان داود تزوجها كلثوم، وأم

وفاطمة، له: موسإى؛ فولدت المطلب؛ عبد ابان العباس بان الله عبد بان علي
علي تزوجها وعلية، الحسن؛ أم أختها باعد الله عبد بان علي بان داود تزوجها

الله عبد باعده عليها خلف ثم طالب، أباي بان علي بان الحسن بان الحسين بان
بان المام إباراهيم تزوجها الحسين، وأم جعفر؛ بان الله عبد بان معاوية بان

العباس. بان الله عبد بان علي بان محمد
الحسين بان علي بان الله عبد ولد
 طالب أباي بان علي بان
باالرقط: إسإحاق، المعروف وهو هذا، الحسين بان علي بان الله عبد ولد

بانت عائشة أمه المذكور، إسإحاق بان منهم: يحيى كثير، عقب لهما ومحمد؛
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عبد بان أمية بان العاصي أباي بان عفان بان عثمان بان عمر بان عاصم بان عمر
وحمزة، والحسن، وإخوته: جعفر، الحسين، واسإمه الكوكبي، ومنهم شمس،

بان الرقط الله عبد بان محمد بان إسإماعيل بان محمد بان أحمد بانو الله، وعبد
باطبرسإتان. وهو زيد بان الحسن قواد من كان المذكور، الحسين ابان علي
وعلي. هذا: زيد، الكوكبي الحسين فولد هنالك؛ وقتل وزنجان، قزوين له فتح

طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان الله عبد ولد مضى
الحسين بان علي بان علي ولد
فولد علي: الحسن؛ بان الحسين بان علي بان علي ولد طالب أباي بان علي بان

المفسدين أحد بامكة، القائم الفطس، علي: الحسين بان علي بان الحسن
أعقب. فولد كلهم وزيد؛ وعمر؛ بافخ؛ قتل الله، وعبد والحسن؛ الرض؛ في

ًا وكانا المأمون؛ قتلهما ومحمد، الفطس: علي؛ الحسين المفسدين من أيض
آخر. وأحمد وأحمد؛ ومحمد؛ وجعفر؛ الله؛ وعبد الرض؛ في

طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان علي بانو مضى
الحسين بان علي بان عمر بانو
وإسإماعيل، الحسين: محمد، بان علي بان عمر ولد طالب أباي بان علي بان

درج، هذا: عمر، موسإى وجعفر. فولد والحسين، وعلي، الله، وعبد وموسإى،
العوام. منهم: محمد بان الزباير بان عروة بان هشام بان الزباير بانت عبيدة أمه
طالب، أباي بان علي بان الحسين بان علي بان عمر بان علي بان القاسإم بان

ً وكان رأى فلما الطالقان؛ باأرض قام العتزال؛ إلى يميل دينه، في فاضل
المعتصم، إلى فبعث باه، فظفر هرب؛ الدماء، باسفك إل له يتم ل المر

ومحمد: بانو وجعفر، مات. ومنهم: زيد، أن إلى واسإتتر وهرب، فتحيل
علي بان الحسن بان علي ابان يديه على الديلم أسإلم الذي الطروش الحسن

للحسن طالب. وكان أباي بان علي بان الحسين بان علي بان عمر بان
وهو هاشم، باأباي المكنى وأحمد ومحمد؛ الخوة: جعفر؛ من الطروش
وغيره. وكان الحمر ابان عنه يروي المحدث، والحسين باالصوفي؛ المعروف

ً المذهب، حسن فاضلً، الطروش هذا طبرسإتان ولي أحكامه؛ في عدل
علي بان الحسن بان علي بان محمد بان الحسن وكان  مقتولً؛304 سإنة ومات

أخي ابان وهو طالب، أباي بان علي بان الحسين بان علي بان عمر بان
أحمد بان نصر جيوش قتلته ،316 سإنة باها وقتل باطبرسإتان قام الطروش،

خراسإان. صاحب الساماني أسإد بان نوح بان أحمد بان إسإماعيل بان
طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان عمر ولد مضى

وكان أعرج. ولد بان الحسين بان علي بان أباي طالب  ولد الحسين بان علي
الحسين بان علي بان الحسين بان علي هذا: علي، والحسن، ومحمد،

وإباراهيم، وسإليمان، وعبد الله، وعبيد الله، أم علي منهم وعبيد الله وعبد
الله: أم خالد بانت حمزة بان المصعب بان الزباير بان العوام، وأم سإليمان
منهم: عبدة بانت داود بان أباي أمامة بان سإهل بان حنيف النصاري؛ كلهم

ًا؛ يعرف عبد الله هذا باالعقيقي؛ له من الولد: باكر، ًا عظيم أعقب عقب
والقاسإم، وأم سإلمة، وزينب لم ولد نوباية، وجعفر، وعلي، أمهما: أم عمرو

بانت عمرو بان الزباير بان عمرو بان الزباير بان العوام؛ تزوج زينب الرشيد،
فدخل باها، وطلقها في صبيحة تلك الليلة؛ فلقبها أهل المدينة "زينب
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الليلة"؛ من ولده: الذي قتله الحسن بان زيد صاحب طبرسإتان، وهو
الحسن بان محمد بان جعفر بان عبد الله العقيقي بان الحسين بان علي بان

الحسن بان أباي طالب؛ ولهذا المقتول إخوة، وهم: أحمد، وموسإى،
وإسإحاق، وحمزة، وجعفر، وعلي، والحسين، وعبد الله، وعبيد الله،

وإباراهيم. وكان للحسن المقتول من الولد: محمد، وأحمد، والحسين،
وزيد.

ومنهم: جعفر بان عبيد الله بان الحسين بان علي بان الحسين بان علي بان
ٌءة يسمونه حجة الله؛ أمه وأم أخيه حمزة: حمادة أباي طالب، كانت له شيع

بانت عبد الله بان صفوان بان عبد الله بان صفوان بان أمية بان خلف
الجمحي. ومنهم: محمد وعبد الله ابانا الحسن بان الحسين بان علي بان

الحسين بان علي بان أباي طالب، أمهما: خليدة بانت مروان بان عنبسة بان
سإعيد بان العاصي بان أمية بان عبد شمس. ومنهم: عبد الله بان إباراهيم بان
الحسين بان علي بان الحسين بان علي بان أباي طالب، أمه: باريكة بانت عبيد
الله بان محمد بان المنذر بان الزباير بان العوام. ومنهم حمزة بان الحسن بان

سإليمان بان سإليمان بان الحسين بان علي بان الحسين بان علي بان أباي
ًا من صنهاجة؛ وإليه ينسب طالب، ملك هاز في أرض المغرب، وملك قطيع
ًا ولد إخوته في تلك الجهة؛ وكان سإوق حمزة، وولده باها كثير، وكذلك أيض
عمه الحسين بان سإليمان من قواد الحسن بان زيد باطبرسإتان، وهو الذي

ًا. غزا له الرى، وكان شاعر
ومنهم: إباراهيم بان محمد بان حمزة بان عبيد الله الحسين بان علي بان

الحسين بان علي بان أباي طالب، قتل باالهبير؛ والمحدث المشهور بامصر،
وهو ميمون ابان حمزة بان الحسين بان محمد بان الحسن بان حمزة بان عبيد

الله المذكور. ومنهم: الملقب بامسلم، الذي كان يدبار أمر مصر أيام
كافور، واسإمه محمد بان عبيد الله بان طاهر بان يحيى المحدث بان الحسن
بان جعفر بان عبيد الله بان علي الحسين بان علي بان الحسين بان علي بان

أباي طالب، وابان عمه طاهر بان الحسين بان طاهر، الذي مدحه المتنبي
باقوله: 

 الكواعب عند فهو صباحي أعيدوا
ًا؛ وأخو مسلم هذا: وكان لمسلم هذامن الولد: إباراهيم، ويحيى، وطاهر، وطاهر أيض

عبد الله بان عبيد الله، قام باالشام إثر موت كافور الخشيدي، وتسمى باالمهدي،
وحارب الحسن بان عبيد الله بان طغج، واسإتنصر باالقرامطة. والحسن بان محمد بان

يحيى، المحدث المذكور، تجاوز التسعين سإنة، وكان باالكوفة، حمل عنه العلم؛ وكان
ًا باأنساب قومه. ومنهم: محمد بان عبيد الله بان محمد بان عبيد الله بان محمد بان عالم
علي بان عبيد الله بان الحسين بان علي بان الحسين بان علي بان أباي طالب، وكان له
قدر باالكوفة، ومنزلة عند الديالمة، يعارض باها منزلة باني عمر العلويين باالكوفة؛ وهو

أولها: الذي مدحه المتنبي باقوله في قصيدته التي 
ً ٍر أهل  أغيدها سإباك بادا

بان الحسين الله عبيد بان محمد بان الحسن بان محمد بان إباراهيم بان وعلي
عنه حمل باالكوفة، العباد من وكان طالب، أباي بان علي بان الحسين بان علي

ًا وكان العلم، باالنسب. عالم
طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان الحسين بانو مضى
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  طالب أباي بان علي بان الحسين بان علي بان زيد بانو
ولد زيد بان علي هذا، وهو القائم باالكوفة -رحمه الله- على هشام بان عبد
الملك: يحيى بان زيد، القائم باخراسإان على الوليد بان يزيد، قتل وله ثماني

ًة توفيت باعده، وهي صغيرة. وقد عشرة سإنة، ولم يعقب إل ابانة واحد
ًا انتمى صاحب الزنج في باعض أوقاته إليه؛ وعيسى بان زيد، اختفى ثماني

وعشرين سإنة؛ ومحمد بان زيد؛ والحسن بان زيد. فولد عيسى بان زيد:
ًا إثر قتل أحمد بان عيسى، اختفى سإتين سإنًة متصلًة؛ ومات مختفي

المتوكل؛ ومحمد؛ ويحيى؛ وعلي؛ والحسين؛ وزيد. فولد أحمد بان عيسى
بان زيد بان علي بان الحسين: علي، كان باالبصرة حين أخذها صاحب الزنج،
وخرج إليه ولقيه، وحينئذ ترك صاحب الزنج النتساب إلى أحمد بان عيسى
بان زيد، وانتسب إلى يحيى بان زيد؛ ومحمد. فولد محمد هذا: علي، ادعى

علي صاحب الزنج -لعنه الله- أنه علي هذا، وعلي حينئذ حي قائم باالكوفة،
له ثمان وعشرون سإنة، وطال عمر علي هذا حتى مات باعد قتل صاحب
الزنج بانحو خمسين سإنًة؛ وكان لعلي من الولد: محمد، ويحيى، والقاسإم،

وزيد؛ فلول علم النسب، لجاز لهذا الكافر ما ادعى من هذا النسب
الشريف؛ وإنما كان صاحب الزنج علي بان محمد بان عبد الرحيم العبقسي

من عبد القيس صليبًة، من قرية من قرى الرى اسإمها ورزنين. وكان له
ًا من الولد: محمد، ويحيى، وسإليمان، والفضل؛ فأما محمد، فولد له قديم

قبل قيامه باالبصرة، وصلبه المؤيد باعد قتل أبايه -لعنهما الله- باعامين؛ وأما
يحيى وسإليمان والفضل، فولدوا له باعد قيامه باالبصرة؛ فلما قتل، حبسوا

في المطبق، وهم صبيان؛ فلم يزالوا فيه إلى أن ماتوا رجالً. وكانت
لصاحب الزنج -لعنه الله- ابانتان، زوج إحداهما من علي بان أباان المهلبي

ًا، ووله الوليات، صاحبه، وولد له منها ابان اسإتعبده الموفق، وسإماه نسيف
وآخر ما وله البصرة، وقتل باها ليلة دخول القرامطة البصرة؛ وكان محمود
الطريقة؛ والثانية، زوجها من سإليمان بان جامع صاحبه؛ وعلت حاله عنده،

ثم أخذ هو، والمهلبي، وأخو المهلبي الخليل بان أباان، وصلبوا ثلثتهم مع
محمد ابان صاحب الزنج المذكور -لعنهم الله- وكان محمد المذكور يلقب

انكلني، ومعناه باالزنجية: "ابان الملك".
رجع الكلم إلى النسب الذي كنا فيه: ولكل ولد عيسى بان زيد عقب. وولد

الحسين بان زيد بان علي بان الحسين: الحسن، قتل مع أباي السرايا
باالكوفة؛ والحسن آخر؛ وعلي؛ وجعفر؛ وعبد الله؛ والقاسإم؛ ومحمد؛

وإسإحاق؛ وزيد؛ ويحيى؛ وميمونة، تزوجها أمير المؤمنين المهدي. ومنهم:
يحيى بان عمر بان يحيى ابان الحسين ابان زيد، القائم باالكوفة أيام

المستعين، وقتل باها، ولم يعقب، وكان فاضلً، مالكي المذهب، حسن
القول في جميع الصحاباة -رضي الله عنهم- وهو الذي رثاه ابان الرومي

باقوله: 
 تنهج نهجيك أي فانظر أمامك

أما عقب؛ لهما وأحمد، باالفران، الملقب أخوان: محمد هذا ليحيى وكان
أمرهم وعظم الكوفة، على اسإتولوا الذين العمريون كان ولده فمن أحمد،

منعوا ول الكوفة، في يثبتوا لم أنهم إل أموالهم، واتسعت الديالمة، أيام باها
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فقط؛ بابغداد السلطان قبل من رياسإتهم كانت إنما آخر، وولية وال عزل
ًا؛ بابغداد يتكبرون وكانوا بان الحسين بان أحمد بان يحيى بان منهم: عمر كثير
ومنهم: الحسين؛ بان علي بان زيد بان الحسين بان يحيى ابان عمر بان أحمد
بان يحيى بان عمر بان أحمد بان الحسين بان أحمد ابان الحسن النقيب عمه

علي بان زيد بان الحسين بان زيد الحسين. وولد ابان علي بان زيد بان الحسين
الزنج صاحب إلى هرب ثم باالكوفة، قام طالب: علي، أباي بان الحسين بان

قد زيد بان علي وكان راتب؛ اسإمها كان جارية منه وأخذ فقتله، باالبصرة،
الزنج. صاحب اللعين قتلهم إذ البصرة، أهل باعض من غنمها
ًا؛ فولد طالب، أباي بان علي بان الحسين بان علي بان زيد بان محمد وأما جعفر
وزيد، وعلي، وأحمد، السرايا، أباي صاحب الكبر، هذا: محمد جعفر فولد

جعفر بان الصغر محمد فولد الصغر؛ ومحمد وموسإى، والقاسإم، والحسين،
الكوفي الشاعر وعلي وداود، الحسين: أحمد، بان علي بان زيد بان محمد بان

بان محمد فولد وزيد؛ هذا: محمد، الشاعر علي فولد باالحماني؛ المعروف
وأحمد، الشاعر: محمد، بان زيد فولد وزيد؛ وجعفر، والحسن، الشاعر: علي،

عقب. لهم والحسين؛ وجعفر،
طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان زيد ولد مضى

الحسين بان علي بان محمد ولد
  طالب أباي بان علي بان
ول الله لعبد عقب ل وجعفر، وعلي، وإباراهيم، الله، علي: عبد بان محمد ولد

ابانة عن مات حمزة، اسإمه ابان له كان الله عبد أن إل لعلي، ول لباراهيم،
أفطح كان باالفطح، الملقب هو هذا الله وعبد لبانته؛ ول له عقب ول فقط؛

محدث الكوفي، أعين بان زرارة منهم إمامته، تدعي شيعة له وكانت الرأس؛
الفقه؛ من مسائل عن فسأله الله؛ عبد فلقي المدينة؛ زرارة فقدم ضعيف؛
أتاه الكوفة إلى انصرف فلما إمامته، عن فرجع الجهل؛ غاية في فألفاه

لهم فأشار يديه، باين المصحف وكان وإمامهم، إمامه عن فسألوه أصحاباه،
الشيعة غيره!" فانقطعت لي إمام إمامي! ل لهم: "هذا وقال إليه،

باالفطحية. المعروفة
مصر ولة عبيد، باني أن فقط. إل محمد بان جعفر من إل لمحمد عقب ول

فلما هذا؛ محمد بان جعفر بان الله عبد إلى أمرهم أول في ادعوا قد الن،
إلى وانتموا تركوه واحدة، ابانة إل يعقب لم هذا الله عبد أن عندهم صح

الحسين: بان علي بان محمد بان جعفر محمد. فولد بان جعفر بان إسإماعيل
الرافضة، من والغلة القرامطة تدعي وإمامته حياته؛ في مات إسإماعيل،

وموسإى، طالب؛ أباي بان علي بان الحسين بان الحسين بانت فاطمة وأمه
أيام بامكة الخلفة ادعى ومحمد، الرافضة؛ من المامية تدعي وإمامته

تلقبه والشيعة مات، حتى الناس غمار في وباقي انخلع ثم المأمون،
ًا؛ أمره أول في وكان وجهه، "الديباحة" لجمال ثلثتهم أمهم وإسإحاق، محدث

لم الله، وعبد عقب؛ منهم واحد لكل ولد؛ لم باالبصرة، القائم وعلي ولد؛ أم
بان عيسى بان موسإى بان العباس تزوجها فاطمة، اسإمها ابانة إل يعقب

ابان ثم المطلب، عبد بان العباس بان الله عبد بان علي بان محمد بان موسإى
محمد: بان جعفر بان علي محمد. فولد بان جعفر بان إسإماعيل بان علي عمها
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وأحمد. ومحمد، والحسن، وجعفر، علي،
والحسين، والحسن، وجعفر، محمد: محمد، بان جعفر بان إسإحاق وولد

أدركه محدث، جعفر، بان إسإحاق بان محمد بان والقاسإم. منهم: إسإماعيل
الخلفة ادعى الذي جعفر، بان محمد عنه. وولد وأخذ البياني أصبغ بان قاسإم

وعلي، وعلي، الله، وعبيد الله، وعبد ويحيى، وإسإماعيل، بامكة: موسإى،
وهو بامصر، الساكن الشبيه هو: ابان ولده ومن والقاسإم؛ وجعفر، والحسين،

باالشبيه، المعروف وهذا يحيى، بان الحسن بان الله عبد بان القاسإم بان محمد
القاسإم ابان صورته، وسإلم- في عليه الله -صلى النبي يشبه إنه له يقال كان
المذكور. الخلفة ادعى الذي محمد بان

تدعى هذا محمد وإمامة فقط؛ ومحمد جعفر: علي، بان إسإماعيل وولد
علي وأم ولد؛ أم هذا محمد أم وكانت إسإماعيل؛ أبايه باعد والغلة القرامطة

بان الوليد بان هشام بان إسإماعيل بان هشام بان إباراهيم بانت إباراهيم أم هذا
هذا إسإماعيل بان وعلي يقظة؛ بان مخزوم بان عمر بان الله عبد بان المغيرة

ً باغداد إلى أحدر حتى الرشيد عند جعفر بان موسإى عمه نعى هو عليه. موكل
ولد؛ لم وإسإماعيل، محمد: جعفر، بان جعفر ابان إسإماعيل بان محمد فولد

بان إسإماعيل بان محمد بان جعفر محمد" بان "بان البغيض الحسن منهم: بانو
طالب. أباي بان علي بان الحسين بان علي بان محمد بان جعفر

باذلك له وشهد هذا؛ البغيض حسن أخو أنه باالمغرب القائم الله عبيد وادعى
ًا" باذلك له وشهد البغيض، باني من رجل الحسين بان محمد بان جعفر "أيض
ومرة جعفر؛ بان إسإماعيل بان علي بان الشاعر محمد بان علي الجن أباي ابان

دعوى هذه جعفر: وكل بان إسإماعيل بان محمد بان الحسين ولد أنه ادعى
اسإمه ولد قط له يكن لم جعفر بان إسإماعيل بان محمد لن مفتضحة،
أقل له من على يخفى ل النسب هذا مثل ولن فاحش، كذب وهذا الحسين،

أحمد بان إسإماعيل بان جاهل. ومنهم: أحمد إل أهله يجهل ول باالنسب علم
مات قط، عقب له يكن لم جعفر، بان إسإماعيل ابان محمد بان إسإماعيل بان

باها. حال له وكانت ،325 سإنة بامصر
جعفر بان موسإى ولد

المأمون وله الرضي، والعدد: علي البيت وفيه جعفر، بان موسإى وولد
عشر؛ أحد ولد المستعين، أيام في مات باالبصرة، القائم النار، وزيد العهد؛

ًا، وثلثون واحد لحدهم كان ثمانية، ولد وإباراهيم، باها؛ وقام اليمن ولي ذكر
ولد والحسن، خمسة؛ ولد الله، وعبد اثنين؛ ولد وهارون، ثلثة؛ ولد وحمزة،

والحسن، ثلثة؛ ولد ومحمد، خمسة؛ ولد وجعفر، ثلثة؛ ولد وإسإماعيل، ثلثة؛
ولد والعباس، عشرة؛ ولد الله، وعبيد عشرة؛ ولد وإسإحاق، ثلثة؛ ولد

ًا، هؤلء وغير أعقبوا؛ خمسة، بان الرضي: علي علي يعقبوا. فولد لم أيض
محمد فولد له؛ والعقب المأمون، صهر علي، بان ومحمد يعقب، لم علي،
عقب؛ لهما وأحمد، هذا: علي، موسإى فولد وعلي؛ المأمون: موسإى، صهر
آخر فهو الحسن، فأما وجعفر؛ المأمون: الحسن، صهر محمد بان علي وولد
ولدت صقيل اسإمها له جارية أن الرافضة وادعى يعقب؛ ولم الرافضة، آئمة
فولد جعفر، طوال. وأما خطوب ذلك في وجرت كذب؛ وهذا موته، باعد منه

ًا، الله، وعبيد وأحمد، وإدريس، ويحيى، وإسإماعيل، وهارون، وموسإى، محمد
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ًا، ًا، وطاهر وقتل باالشام، منهم المحسن والحسن. والمحسن: ثار وعلي
ًا، عيسى اسإمه ابان لجعفر أنهكان الناس باعض ذكر هنالك. وقد وهذا أيض

؛354 سإنة لرجب باقين لثلث السبت، يوم هذا عيسى مات صحيح؛ قول
باأرباعة باعده يحيى أخوه ومات عليلً؛ سإنين منزله ولزم بابغداد؛ قدر له وكان
ًا. فهؤلء عشر يعقب. لم أعقبوا. وغيرهم يوم
فولد وعلي؛ جعفر: أحمد، بان موسإى وولد جعفر: علي؛ بان محمد فولد

الحديث، أصحاب إلى يختلف السنة، على هذا موسإى أحمد: محمد. وكان
والحسين. موسإى: محمد، بان علي اليسار". وولد في الطبري: "ويتختم قال
وعلي، جعفر: محمد، بان إسإماعيل جعفر: الحسن. وولد بان هارون وولد

يحيى: الحسن. وولد بان محسن فولد جعفر: محسن؛ بان يحيى وجعفر. وولد
بان الله عبيد جعفر: محمد. وولد بان أحمد جعفر: القاسإم. وولد بان إدريس

عبيد بان محمد بان إباراهيم بان محمد بان جعفر كان ولده جعفر: محمد: من
سإنة، المائة قارب وقد ،341 سإنة بامكة مات فاضل، المذكور،محدث الله

الله -رحمة الصائغ إسإماعيل بان ومحمد الرازي حاتم أباي عن يروي وكان
جعفر: بان علي والحسن. وولد وعلي، جعفر: محمد، بان طاهر عليه- وولد
وعلي، والمحسن، وحمزة، وجعفر، وموسإى، والحسن، وأحمد، وإباراهيم،

علي علي: موسإى. وولد بان جعفر بان علي بان جعفر ومحمد. فولد وأحمد،
جعفر: علي. وولد بان الحسن ومحمد. وولد وأحمد، جعفر: علي، بان علي بان

جعفر. الحسين. بان المحسن
جعفر. بان موسإى بان الرضي علي ولد مضى

جعفر بان موسإى بان حمزة ولد
وشراهيك: ابانا منهم: أميركا، وحمزة؛ والقاسإم، موسإى: علي، بان حمزة ولد

جعفر. بان موسإى بان حمزة بان علي
جعفر بان موسإى بان إباراهيم ولد
والفضل، ومحمد، وأحمد، وإسإماعيل، وعلي، موسإى: علي، بان إباراهيم ولد

موسإى بان إباراهيم بان لموسإى بااليمن. وولد هذا جعفر وجعفر. قام وموسإى،
ًا، وثلثون واحد المذكور وعبد الصمد، وعبد الله، وعبيد الله، وهم: عبد ذكر
وإباراهيم، وأحمد، وأحمد، وأحمد، ومحمد، ومحمد، الوهاب، وعبد الواحد،

ويحيى، وسإليمان، وداود، وهارون، وإسإحاق، وإسإماعيل، وإدريس، وإباراهيم،
آخر، وزيد وزيد، آخر، والحسين والحسين، والحس، وجعفر، وعلي، وعيسى،
والمرتضى الرضي كان ولده ومروان. ومن والعباس، والقاسإم، والفضل،
ابانا علي، منهما المرتضى واسإم محمد، الرضي واسإم بابغداد؛ النقيبان
المذكور. موسإى بان إباراهيم بان موسإى بان محمد بان موسإى ابان الحسين

ًا؛ وكان باالعتزال؛ ذلك مع ويقول المامية، رئيس المرتضى وكان متكلم
ًا وكانا سإنة؛ وسإبعون نيف وله ،437 سإنة المرتضى مات شاعرين؛ جميع
فيه لهم كان يوم في داره الحنبلية هدمت أن إلى الصراة، على يسكن وكان

القاسإم، أباا يكنى هذا علي الكرخ. وكان إلى فرحل الشيعة؛ على الظفر
المطيع؛ أيام بابغداد المظالم هذا أحمد أباو ولي أحمد؛ أباا يكنى أباوه وكان
بان محمد وزارة في باختيار، أيام ،369 سإنة البصرة أحباس الطائع ووله

بان موسإى بان إباراهيم ابان موسإى بان أحمد بان محمد الحسن باقية. وأباو
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ًا كان جعفر ًا باعضهم فحمل الغلة؛ دعاة على شديد أباي ابان غلم مفلح
يزار. باأذربايجان، مشهور وقبره فقتله؛ قتله؛ على الساج

جعفر بان موسإى بان الله عبد ولد
ومن وموسإى؛ والحسن، والحسين، ومحمد، موسإى: أحمد، بان الله عبد ولد

جعفر، بان موسإى بان المذكور الله عبد بان إباراهيم بان محمد بان ولده: جعفر
بامكة. محدث

جعفر بان موسإى بان هارون ولد
هارون. بان وأحمد هارون، بان موسإى: هارون بان هارون ولد
جعفر بان موسإى بان الحسن ولد
وجعفر. وعلي، موسإى: محمد، بان الحسن ولد
جعفر بان موسإى بان إسإماعيل ولد
وموسإى. وأحمد؛ باإفريقية؛ الغلب ابان قتله موسإى: جعفر؛ بان إسإماعيل ولد

علي بان محمد بان جعفر بان موسإى بان إسإماعيل بان موسإى بان منهم: جعفر
بامصر. باقية له كلثم؛ باابان المعروف وهو طالب، أباي بان علي بان الحسين بان
جعفر بان موسإى بان النار زيد ولد
وجعفر، وأحمد، ومحمد، ومحمد، ومحمد، موسإى: محمد، بان النار زيد ولد

ويحيى. وموسإى، والحسن، والحسين،
جعفر بان موسإى بان محمد ولد
وإباراهيم. وجعفر، موسإى: محمد، بان محمد ولد
جعفر بان موسإى بان جعفر ولد
وهارون، وموسإى، ومحمد، جعفر: محمد، بان موسإى بان جعفر ولد

قاما اللذان وهما الحسين؛ ابانا وعلي هذا: محمد الحسين والحسين. فولد
حتى المدينة وأخرباا أموالهم، وأخذا أهلها، فقتل  باالمدينة،271 سإنة في

ًا عليه الله -صلى الله رسإول مسجد في تصلى ل باقيت ل كاملً، وسإلم- شهر
ً عشر ثلثة قيامه حين الحسين بان محمد أصلً. وقتل جماعة ول جمعة رجل

ًا؛ الله -رضي طالب أباي بان جعفر ولد من باالمليط. الملقب وهو عنه- صبر
جعفر بان موسإى بان إسإحاق ولد
آخر، وعلي وعلي، ويحيى، وموسإى، وأحمد، موسإى: محمد، بان إسإحاق ولد

والقاسإم. والعباس، والحسين، والحسن،
جعفر بان موسإى بان الله عبيد ولد
وموسإى، وعلي، وجعفر، والقاسإم، موسإى: محمد، بان الله عبيد ولد

بان محمد بان إباراهيم بان محمد بان ولده: جعفر والحسين. ومن والحسن،
ابان عنه روى ؛339 سإنة موسإن في بامكة مات محدث، موسإى، بان الله عبيد

بان محمد حاتم وأباى الترمذي، إسإماعيل بان محمد عن هو وروى مفرج،
وغيرهما. الرازي، الحنظلي إدريس

جعفر بان موسإى بان الحسين ولد
الله. وعبيد الله، وعبد موسإى: محمد، بان الحسين ولد
جعفر بان موسإى بان العباس ولد
وجعفر. وموسإى، والقاسإم، ومحمد، موسإى: أحمد، بان العباس ولد

عنه-. الله -رضي طالب أباي بان علي بان الحسين ولد في الكلم انقضى
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الحنفية بان محمد ولد
وعون، وعلي، هذا: جعفر، محمد طالب. ولد أباي بان بان علي بان محمد وهو

الولد من له ولده. وكان لسائر عقب ول لهؤلء، والعقب والقاسإم؛ وإباراهيم،
ًا الحسن يعقبا: كان لم والحسن، هاشم، أباو الله هؤلء: عبد غير ًا مرجئ محدث
عبد بان علي إلى وصيته أسإنة الذي وهو الشيعة، إمام الله عبد وكان ثقة؛
بان سإعيد تزوجها ابانة، هذا الله لعبد وكانت المطلب؛ عبد ابان العباس بان الله
الحنفية: بان محمد بان جعفر العاص. فولد بان سإعيد بان عمرو بان الله عبد
عبد بان القاسإم بان الله عبد بان منهم: أحمد والكثرة؛ العدد وفيه الله، عبد
مات محدث، طالب، أباي بان علي بان محمد بان الله عبد بان جعفر بان الله
الحنفية: إسإماعيل، بان محمد بان غبراهيم سإنة. وولد ثمانون وله ،344 سإنة

ومحمد، الحنفية: محمد، بان محمد بان علي باالكوفة. وولد عقبهما ومحمد،
بان عون باالمدينة. وولد عقبهم كان وعون؛ والحسن، الله، وعبيد الله، وعبد

محمد بان عمرو بان الرحمن عبد بانت مهدية أمه الحنفية: محمد، بان محمد
الحنفية؛ بان محمد بان القاسإم متفرق. وولد وعقبه النصاري، مسلمة بان

باالمدينة. كان عقبهم الله؛ وعبد ومحمد، علي،
طالب. أباي بان علي بان محمد ولد في الكلم انقضى

طالب أباي بان علي بان عمر ولد
منهم: فقط؛ ابانه عمر بان محمد من إل طالب أباي بان علي بان لعمر عقب ل

ًا كان علي، بان عمر بان محمد بان الله عبد بان عيسى بان باكر أباو راوية؛ شاعر
ًا: ومنهم: عبد محدث عيسى، بان أحمد وابانه عبد بان أحمد بان الرحمن أيض
المأمون. على بااليمن خرج طالب، أباي بان علي بان عمر بان محمد ابان الله

ًا المدفون علي، بان عمر بان محمد بان الله ومنهم: عبيد باغداد، باجانب حي
محدث. الله، عبيد بان علي وابانه النذور؛ باقبر المعروف وقبره

طالب أباي بان علي بان العباس ولد
العباس بان الله عبيد ولده من إل طالب أباي بان علي بان للعباس عقب ل

بان الله عبيد بانو وحمزة، والحسين، الحسن، المذكور الله عبيد فقط. فولد
الله عبيد بان الحسين بان الله طالب. منهم: عبيد أباي بان علي ابان العباس

وعمته للمأمون؛ والمدينة مكة ولي طالب، أباي بان علي بان العباس بان
علي أم هي طالب، أباي بان علي بان العباس بان الله عبيد بانت نفيسة

عبد ابانا بادمشق: وهما المذكور علي خرج خالد، بان الله عبد اباني والعباس
وأخوهما أمية؛ بان حرب ابان سإفيان أباي بان معاوية بان يزيد بان خالد بان الله

الله، عبيد بان الحسن بان العباس أخيهما وابان الشاعر، الله عبيد بان حمزة
بان الله عبد "بان محمد بان والفضل الرشيد؛ صحاباة من هذا العباس كان

مع كان طالب، أباي بان علي بان العباس بان الله عبيد الحسن" بان بان العباس
موسإى فآواه قتله؛ الحسن فأراد منه؛ هرب ثم باطبرسإتان؛ زيد بان الحسين

ًا، الفضل وكان الكردي؛ مهران بان وابان زيد؛ بان للحسن الهجو كثير شاعر
جلت قد حاله العباس، بان الله عبيد بان حمزة بان محمد الطيب أباو لحا عمه

أيام طغج فكاسإه طبرية؛ مدينة يسكن وكان وضياعه، ماله وكثر باالردن
الله؛ -لعنه القرمطي إلى باالميل اتهم باستانه. وكان في فقتله القرامطة،

بان علي بان العباس بان الله عبيد بان الحسن بان حمزة بان علي ابان ومحمد
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.287 سإنة مات محدث، طالب، أباي
عنه. الله رضي طالب، أباي بان علي ولد في الكلم مضى

طالب: عبد أباي بان جعفر ولد عنه الله رضي طالب أباي بان جعفر أخيه ولد
قبل بان محمد عقب عميس. انقرض بانت أسإماء وعون: أمهم ومحمد، الله،
إن قيل وقد مشهور؛ غير عقب غيره. ولعون له يكن ولم القاسإم، ابانه

موسإى وإنه ولده، من الجراح، بان وكيع راوية الصمادحي، معاوية بان موسإى
بان وقيل: عون جعفر؛ بان عون بان معاوية بان عون بان أحمد بان معاوية بان

جعفر. بان الله عبد
أباي بان علي بانت زينب أمه والعدد، الكثرة وفيه جعفر: علي، الله عبد وولد

وسإلم؛ عليه الله صلى الله رسإول بانت فاطمة عنه- من الله -رضي طالب
قتل كلهم: ومحمد، أعقبوا أولد، لمهات وإسإحاق، وإسإماعيل، ومعاوية؛
مع قتل الصغر: والحسين؛ وعون أبايه؛ حياة في مات الكبر، وعون باالطف؛

ويحيى؛ الله، باالحرة: وعبيد قتل باكر، وأباو وعياض؛ وجعفر؛ الحسين؛
كلثوم: أمها وأم منهم؛ لواحد عقب ل ويزيد؛ وهارون؛ وموسإى؛ وصالح؛

الله رسإول بانت فاطمة عنه- من الله -رضي طالب أباي بان علي بانت زينب
الملك عبد فأمره يوسإف، بان الحجاج تزوجها وسإلم، عليه الله -صلى

أباي بان جعفر بان محمد بان القاسإم عمها ابان عند قبله وكانت باطلقها،
الله، جعفر: عبد بان الله عبد بان معاوية للقاسإم. فولد عقب ول طالب؛
ًا الفسق، في غاية وكان ينتظرونه؛ شيعة "وله بافارس القاسإم بافساد مذكور
وكانا حمزة، بان وعمارة مطيع، ابان يحيى باه الناس أخص وكان الدين؛

عقب". له وكان الشر، في أبايه نظير معاوية، اسإمه ابان له وكان دهريين؛
الحسن بان الحسن بان الله عبد بان لمحمد مكة ولي معاوية، بان والحسن

بان يزيد معاوية. فولد ابان ويزيد معاوية؛ بان وصالح باالمدينة؛ قايمه أيام
باكرمان. ولده يزيد، بان طالب: خالد أباي بان جعفر بان الله عبد بان معاوية
وإسإحاق، ومنهم: موسإى، وأعراضها، باالجحفة كثير جعفر بان الله عبد وعقب

وحمزة، الصمد، وعبد والعباس، وأحمد وإدريس، وسإليمان، ويعقوب،
بان إباراهيم بان جعفر بان يوسإف بان محمد بانو والحسين، والقاسإم، وجعفر،

بان إباراهيم أم طالب. وكان أباي بان جعفر بان الله عبد بان علي بان محمد
وموسإى، إسإحاق، منهم العباس. ولي بان الله عبد بانت المذكور محمد

علي بان الحسن باني وباين باينهم وكانت المدينة، والقاسإم وجعفر، وسإليمان،
عبد بان إسإحاق بان القاسإم بان داود هاشم أباو ودماء. ومنهم عظيمة حروب

جعفر وباين باينه وليس المستعين، أيام أدرك طالب، أباي بان جعفر بان الله
عبد بان إسإماعيل وأدرك فقط، آبااء ثلثة عنه- إل الله -رضي الجناحين ذي
الحسن بان الله عبد بان محمد قيام جعفر بان الله عبد بان الله عبد بان الله
بان الله عبد بان عون بان المسور بان الله عبد ولده من وكان المنصور؛ على

وامرأته، هو باالسياط جعفر بان الله عبد ابان معاوية بان الله عبد قتله جعفر،
ًا وكان جعفر، بان الله عبد بانت محمد الحديث. وأم في باالكذب مذكور

سإفيان. أباي بان معاوية بان يزيد تزوجها
طالب. أباي بان جعفر ولد في الكلم مضى

  طالب أباي بان عقيل ولد
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ولد عقيل بان أباي طالب: عبد الله؛ وعبد الرحمن، قتل مع الحسين؛
ومسلم، القائم المقتول باالكوفة؛ وعلي؛ وحمزة؛ وجعفر؛ وسإعيد؛ وأباو
سإعيد؛ وعيسى؛ وعثمان؛ ويزيد، وباه كان يكنى؛ ل عقب لواحد منهم؛

ومحمد، وله العقب، ل عقب لعقيل إل من محمد بان عقيل هذا.
فولد محمد بان عقيل: عبد الله، الفقيه المحدث؛ وعبد الرحمن، كان يشبه
ًا؛ أمهما زينب النبي -صلى الله عليه وسإلم- في صورته، وكان رجلً صالح

بانت علي بان أباي طالب، وأمه أم ولد. ومن ولده: الفقيه المذكور القاسإم
ًا في صورته بان محمد بان عبد الله بان محمد بان عقيل، كان يشبه أيض

باالنبي -صلى الله عليه وسإلم؛ روى عنه الحديث؛ ومن ولد عبد الله بان
ًا: النساباة المشهور الحسين بان قمن بان محمد بان محمد بان عقيل أيض
أحمد بان سإليمان بان عبد الله بان محمد ابان عقيل بان أباي طالب، كان

أعلم الناس باالنسب.
مضى الكلم في ولد أباي طالب بان عبد المطلب بان هاشم.

ولد الحارث بان عبد المطلب بان هاشم ولد الحارث بان عبد المطلب: أباو
سإفيان، واسإمه المغيرة، وهو الشاعر؛ وعبد شمس، سإماه النبي -صلى

الله عليه وسإلم- عبد الله؛ وأمية، ل عقب لواحد منهم؛ وكان لباي سإفيان
ابان اسإمه عبد الله يكنى أباا الهياج، أبارص؛ وربايعة؛ ونوفل؛ وعقبهما كثير.

ًا، له صحبة، ل عقب له. وولد نوفل بان فأما أباو سإفيان، فولد جعفر
الحارث: الحارث، له صحبة، من ولده عبد الله بان الحارث بان نوفل بان
الحارث بان عبد المطلب، الذي اتفق عليه أهل البصرة في الفتنة، وهو

الملقب باببة، أمه بانت أباي سإفيان بان حرب أخت معاوية؛ وعمه عبد الله
ابان نوفل بان الحارث، وله مروان قضاء المدينة، كان يشبه رسإول الله
-صلى الله عليه وسإلم- وهو أول من ولي القضاء باالمدينة؛ وبانوه: عبد

الله، وإسإحاق، والصلت؛ وأخوا عبد الله هذا: سإعيد الفقيه، والمغيرة: ابانا
نوفل بان الحارث، تزوج المغيرة هذا أمامة بانت أباي العاصي بان الربايع بان

عبد شمس، وأمها زينب بانت رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم؛ لم تلد له
ًا. وولد ًا لعلي شيئ ًا، خلف عليها باعد علي بان أباي طالب، ولم تلد أيض شيئ
عبد الله بان نوفل هذا: الصلت بان عبد الله، روى عنه الحديث؛ ومحمد؛

ومن ولد المغيرة هذا: يحيى بان يزيد بان عبد الملك بان المغيرة بان نوفل
بان الحارث، روى عنه وعن أبايه الحديث، وهما ضعيفان؛ ولنوفل بان

الحارث بان عبد المطلب عقب باالبصرة وباغداد.
ًا في وولد ربايعة بان الحارث بان عبد المطلب: آدم بان ربايعة، كان مسترضع

هذيل، فأصاباه حجر وهو يحبو أمام البيوت، رماه رجل "ليثي" من باني
كنانة، فمات، فهو أول دم أهدره النبي -صلى الله عليه وسإلم- يوم حجة
الوداع؛ ومحمد؛ وعبد الله؛ والحارث؛ وأمية؛ وعبد شمس، ل عقب لهم؛

والعباس؛ وعبد المطلب، عقبهما بااق. فمن ولد العباس بان ربايعة بان
الحارث ابان عبد المطلب: الفضل بان العباس بان ربايعة، قتل يوم الحرة،

ولم يحضرها أحد من باني هاشم غيره وغير أباي باكر بان عبد الله بان جعفر،
ًا؛ وأخوه عبد الله بان العباس، قتل باسجستان؛ وأخوهما الحارث فقتل جميع

بان العباس، قتل يوم أباي فديك؛ وابان أخيهم الفضل بان عبد الرحمن بان
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العباس بان ربايعة بان الحارث ابان عبد المطلب، كان يرشح للخلفة، وكان
له رأي، كان يرى أن الخلفة فيمن صلح من باني هاشم دون غيرهم، وهو

القائل: 
ًا دونك أشراطه بادت قد أمر

أمراطـه نبله من وريشت
صراطه لواضح الهدى إن
 واختراطه السيف إل يبق لم

ومحمد، ويعقوب، وإسإحاق، هذا: إسإماعيل، الرحمن عبد بان الفضل فولد
شعراء ومحمد ويعقوب إسإحاق كان والعباس؛ الرحمن، وعبد الله، وعبد

منهم يعقوب اتهم الله؛ عبيد اسإمه ابان منهم لسإحاق وكان مشاهير،
ًا اباناه وكذلك فاطمة، تسمى له ابانة أحبل وأنه باالزندقة، بان الفضل أيض
يعقوب، بان الفضل بان محمد ابانه وابان يعقوب، بان الرحمن وعبد يعقوب،
ًا وكذلك خمسة لهما وإخوة الله؛ وعبيد الله، وهم: عبد هذا، محمد أولد أيض

على الفضل بان يعقوب المهدي وسإجن قوية؛ تهمة باالزندقة اتهم كلهم
ربايعة بان المطلب عبد الخلفة. وأما ولي إذ الهادي موسإى وقتله الزندقة،

بان يزيد إلى وأوصى مات، وباها دمشق، وسإكن صحبة، فله الحارث، بان
المطلب: محمد، عبد ابان الحارث بان ربايعة بان المطلب عبد فولد معاوية؛

محمد: الشعث. وولد ابان مع فخرج العباس، وأما والعباس؛ وسإليمان،
بان الله المطلب: عبد عبد بان محمد بان سإليمان وولد وعمر؛ سإليمان،
عبد بان هذا: محمد الله عبد فولد واليمن؛ البلقاء المنصور وله سإليمان،

ربايعة، بان المطلب عبد بان محمد بان عمرو وأما المدينة؛ الرشيد وله الله،
دمشق. المنصور فوله
المطلب. عبد بان الحارث بانو مضى

لبنى وأمه العزى، عبد واسإمه لهب، أباي ولد المطلب عبد بان لهب أباي بانو
أم له: أمهم عقب ل وعتيبة، وصحبة؛ عقب لهما ومعتب الخزاعية: عتبة؛

من أسإد بان صفوان تزوجها لهب، أباي بانت ودرة أمية؛ بان حرب بانت جميل
أباي بان عتبة بان عباس بان ولده: الفضل تميم. فمن بان عمرو بان أسإيد باني

والحسن، وحمزة، المطلب؛ عبد ابان العباس، بانت آمنة الشاعر: أمه لهب
صحاباة من كانا لهب، أباي ابان عتبة بان خداش اباي بان إباراهيم بان عتبة ابانا

بان الله عبد بان علي ابان الله عبد بان علي بان الحسين ولدهما ومن الرشيد،
سإوق ولي لهب، أباي بان عتبة بان خداش أباي بان إباراهيم بان عتبة بان حمزة

من حمزة، بان الله عبد بان علي بان الله عبد جده وكان المطيع؛ زمن مكة
بان أحمد بان ومحمد كثير؛ ابان عن البزي رواة وأحد بامكة، المقرئين كبار

ابان والقاسإم بامكة؛ الصلة ولي خداش، أباي بان إباراهيم بان عتبة بان الحسن
معمر: مكان الناس باعض "وقال لهب أباي بان معتب بان معمر بان العباس
الحسن بان الحسن بان الله عبد بان محمد ووله الحديث، عنه روى محمد"،

قديد؛ يوم قتل وقيل: بال باالمدينة؛ قام إذ اليمن طالب أباي بان علي بان
قديد. يوم قتل الذي هو القاسإم بان العباس ابانة أن والصواب

مناف. عبد بان هاشم بانو مضى
مناف عبد بان المطلب بانو
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رهم أباو وهو وأنيس، الكبر؛ رهم وأباو مناف: مخرمة؛ عبد بان المطلب ولد 
وعباد؛ وعمرو؛ والحارث؛ وهاشم؛ شمران؛ وأباو عمر؛ وأباو وهاشم؛ الصغر؛

بان مخرمة بان قيس أخوه مخرمة، بان وعلقمة. منهم: القاسإم ومحصن؛
المدينة على الحجاج اسإتخلفه قيس، بان الله عبد وابانه صحبة؛ لهما المطلب،

يسار بان إسإحاق بان محمد جد يسار، مولى وهو رواية، وله العراقين، ولي إذ
بان وجهيم الحديث؛ عنه روى قيس، بان الله عبد بان ومحمد المغازي؛ صاحب
حين بامكة الرؤيا رأى الذي وهو صحبة، له المطلب، بان مخرمة بان الصلت
له المطلب، بان مخرمة بان القاسإم بان ومخرمة بادر؛ إلى قريش سإارت
الحارث والحصين: بانو والطفيل، عبيدة، الحارث وأباو له؛ عقب ول صحب،

ومات بابدر عبيدة أصيب الولين، المهاجرين من بادريون المطلب، بان
عنهم؛ الله -رضي عثمان أيام والحصين الطفيل ومات منها، منصرفه

أحد بادري، المطلب، بان عباد بان أثاثة بان عوف واسإمه لقبه، وهو ومسطح،
الله رضي الصديق باكر أباي خالة صخر، بانت ريطة وأما باالفك، تكلم من

عنه؛ الله -رضي عثمان خلفة في مسطح ومات المبايعات، من وهي عنه،
المطلب بان هاشم بان يزيد عبد بانو وركانة، وعمير؛ صحبة؛ له وعجير، وعبيد؛

أقوى من وكان وسإلم، عليه صلى الله رسإول ركانة صارع مناف؛ عبد بان
زمان في باالمدينة مات وسإلم؛ عليه الله صلى الله رسإول فصرعه الناس،
الحديث؛ عنهما روى ركانة، بان يزيد وطلحة: ابانا وعلي، الله؛ رحمه معاوية

رسإول يشبه وكان بادر، يوم أسإر هشام"، "بان يزيد عبد بان عبيد بان والسائب
الله عبد أباو الفقيه ولده ومن صورته؛ وسإلم- في عليه الله -صلى الله

ابان السائب بان شافع بان عثمان بان العباس بان إدريس بان محمد الشافعي
ابانان: محمد له وكان مناف؛ عبد بان المطلب بان هاشم بان يزيد عبد بان عبيد

إلى رحل وعثمان، يعقب، ولم والعواصم، قنسرين قضاء ولي الحسن، أباو
ًا، يعقب لم حنبل، بان أحمد بان الله عبد بان محمد بان إباراهيم عمه وابان أيض

الله عبد واسإمه نبقة، أباي ابانا وجنادة والهزيم شافع؛ بان عثمان بان العباس
نبقة ولباي لهما؛ عقب ل اليمامة، يوم اسإتشهد المطلب، بان علقمة بان

عمر بان خداش قتله الذي المطلب، بان علقمة بان عمرو وأخوه صحبة؛
الجاهلية. في القسامة كانت ففيه لؤي؛ بان عامر باني من العامري

مناف. عبد بان المطلب ولد مضى
مناف عبد بان شمس عبد ولد
وفيه الكبر، وأمية يكنى؛ كان وباه مناف: حبيب، عبد بان شمس عبد ولد

ونوفل؛ العبلت؛ أباناؤهما ويسمى أمية، الصغر: وعبد وأمية والعدد؛ البيت
منهن: وبانات، له؛ عقب ل الله، وعبد أعقب؛ كلهم وربايعة، العزى؛ وعبد
الثقفي. الشاعر الصلت أباي بان أمية أم رقية،

شمس عبد بان حبيب ولد
سإمرة فولد سإوداء؛ ولد أم وسإمرة: أمه شمس: ربايعة، عبد بان حبيب ولد
رسإول قطع سإمرة، بان وعمرو له؛ عقب ل شمس: كريز، عبد بان حبيب ابان
فضلء من وكان جمل، سإرقة على وسإلم- يده عليه الله -صلى الله

الله -صلى النبي عن ورواية صحبة له سإمرة، بان الرحمن وعبد الصحاباة؛
كريز. بان عامر بان الله عبد يدي تحت من سإجستان افتتح وسإلم- وهو عليه
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أول في هذاأسإلم حبيب بان سإمرة إن الحديث أصحاب باعض قال وقد
على غلب الله، حبيب: عبيد بان سإمرة بان الرحمن عبد ومات. ولد السإلم
ومحمد؛ المجيد؛ وعبد الملك؛ وعبد الله؛ وعبد الشعث؛ بان أيام البصرة

عبد بان الله عبيد سإمرة. فولد بان الرحمن عبد بانو وعثمان؛ وشعيب؛
ًا؛ الحجاج قتله سإمرة: عتبة، بان الرحمن ربايعة باالبصرة. وولد وعقبهم صبر

بان ربايعة: عيسى بان كريز فولد ربايعة، بان شمس: كريز عبد بان حبيب بان
والحارث السإلم؛ وجل- قديمة -عز الله في تعذب كانت ولد أم أمه كريز،

عنه- أمها الله -رضي عثمان أم كريز، بانت وأروى كريز؛ بان وعامر كريز؛ بان
أباو تزوجها كريز، بانت وفاختة المطلب؛ عبد بانت حكيم أخياه: أم عامر وأم

فولدت وسإلم-، عليه الله -صلى الله رسإول بانت زينب باعد الربايع بان العاصي
مسيلمة تزوجها الحارث، بانت كريز: كيسة بان الحارث الحارث. فولد له

عبد له فولدت كريز، بان عامر بان الله عبد عليها خلف ثم الله؛ -لعنه الكذاب
قائد عيسى، بان كريز: مسلم بان عيسى الرحمن. وولد وعبد الرحمن،

كريز بان عامر فاضلً. ولد وكان الخوارج، قتلته دولب، يوم الجماعة عسكر
وأخباره خراسإان، افتتح الذي البصرة، أمير عامر، بان الله ربايعة: عبد بان

عامر: عبد بان الله عبد فولد عظيم؛ وباالنباج باالبصرة وعقبه مشهورة؛
وعبد الحكيم، وعبد الملك، وعبد الله، وعبد السنابال، أباا يكنى الرحمن،
الرحمن وعبد سإجستان، ولي العزيز، وعبد آخر، الحميد وعبد الحميد،
الحميد وعبد الكريم، وعبد الواحد، وعبد الجبار، وعبد السلم، وعبد الصغر،

أباي بان علي بانت خديجة عامر بان الله عبد بان الرحمن عبد تزوج ثالث؛
وكان عامر، بان الله عبد بان الكريم عبد بان الله: نوفل عبد ولد ومن طالب؛
ًا، بان محمد بان ووجاهة. ومنهم: إباراهيم وثروة عدد باالبصرة ولعقبه سإيد
ولي كريز، بان عامر بان الله عبد بان العلى عبد بان إباراهيم بان الله عبيد

يذكرون خمول فيهم قوم . وباالبصرة318 سإنة باحلب ومات مصر، قضاء
عامر. بان الله عبد أخي كريز، بان عامر ابان الصهباء أباي ولد من أنهم

مناف. عبد بان شمس عبد بان حبيب بانو مضى
مناف عبد بان شمس عبد بان الصغر أمية بانو

هؤلء يسمون العبلت، وهم بامكة. منهم: عبد الله بان الحارث بان أمية الصغر بان عبد
شمس بان عبد مناف، وبانوه محمد، وعبد الرحمن، وعبد الملك، وعلي، وعلي آخر،

وعمر، وسإمرة، وكنانة، وفضالة، ونوفل، والوليد، وزينب، وأم الحكم، والثريا صاحبة
عمر بان أباي ربايعة الشاعر المخزومي، وهي سإيدة الغريض المغني؛ تزوجها سإهيل بان

الشاعر: عبد الرحمن بان عوف، وفيها يقول 
يلتقيان كيف الله عمركسإهيل الثريا المنكح أيها
يمان اسإتقل إذا وسإهيلاسإتقلت ما إذا شامية هي

الصغر، أمية بان الحارث بان الله عبد بان محمد بان الله عبد بان ومنهم: محمد
جراب. أباا يلقب كان العباس، بان الله عبد بان علي بان داود قتله
عبد بانو والحوص، وعقيل، ومعقل، أسإد، شمس عبد بان أمية عبد باني ومن
باالشام. أمية عبد لمعاوية. وعقب البحري الحوص ولي شمس، عبد بان أمية
يوم قتل شمس، عبد بان نوفل بان العاصي أباو شمس عبد بان نوفل باني ومن
ًا؛ بادر بانو وعبيدة، وحزام، وحزن، وهبار، وعثمان، ولده: حاجب، ومن كافر
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المذكور؛ هبار ابانا وعثمان، ووهب، المذكور؛ حاجب بان وعتبة العاصي؛ أباي
هبار بان عثمان بان يزيد بان وخالد المذكور؛ هبار بان وهب ابانا وعمرو، ويزيد،

باالشام. وبانو علي بان الله عبد قتله شمس، عبد بان نوفل بان العاصي أباي بان
باالشام. هؤلء نوفل
شمس عبد بان ربايعة باني ومن
شيبة وكان كافرين؛ بادر يوم قتل شمسن عبد بان ربايعة وشيبة: ابانا عتبة،
أمير أم ربايعة: هند، بان عتبة قريش. فولد سإائر باخلف حج، إذا باعرفة يقف

ًا وهي معاوية، المؤمنين لمه؛ معاوية أخي المغيرة بان حفص بان أباان أم أيض
ًا؛ بادر يوم قتل عتبة، بان والوليد شهد عتبة، بان حذيفة أباو وهو ومهشم، كافر

ًا قتل الصحاباة، أفاضل من وسإلم- وكان عليه الله -صلى الله رسإول مع بادر
ًا؛ اليمامة يوم وأباو شمس؛ وعبد والمغيرة؛ وهشام؛ وهاشم؛ وحفص؛ شهيد

حذيفة: أباو فولد ربايعة؛ بان عتبة بانو والنعمان، هاشم؛ وأباو الحكم؛ وأباو أمية؛
عنه- قتله الله -رضي عثمان على القائمين أحمد حذيفة، أباي بان محمد

وسإالم، عتبة: عاصم، بان هاشم أباي عقب. فولد له. ولعتبة عقب ل معاوية،
معاوية، بان يزيد بان خالد أم وهي هاشم، وأم الله، وعبد والنعمان، وربايعة،

تزوجها وفاطمة، عتبة: عاصم، بان الوليد ولد مروان. ومن عليها خلف التي
منهم: يسار؛ أباي بابني يعرفون بامكة، عقب حذيفة. ولشيبة أباي مولى سإالم
مروان بان محمد تزوجها ابانة له كانت ربايعة، بان شيبة بان الله عبيد بان يزيد
عبيد بان يزيد فلود الله؛ عبيد بان الرحمن عبد وأخوه له؛ فولدت الحكم، بان

أباو فولد يسار؛ أباو وهو الله: محمد، عبيد بان الرحمن عبد وولد الله: عثمان؛
العوام. بان الزباير بانت خديجة والزباير: أمهما هذا: المنذر، يسار

شمس عبد بان العزى عبد بانو
الربايع؛ فولد العزى؛ عبد ابانا وربايعة، شمس: الربايع، عبد بان العزى عبد ولد
زوجه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول صهر القاسإم، واسإمه العاصي، أباو

وحمد إسإلمه، وحسن وأسإلم، زينب، الكبرى السلم- ابانته -عليه النبي
عنده، عنها الله رضي زينب ماتت السلم- مصاهرته؛ -عليه الله رسإول
ًا؛ مات العاصي، أباي بان علي له وولدت العاصي، أباي بانت وأمامة مراهق
أباو جميعهم- وتوفي عن الله -رضي فاطمة باعد طالب أباي بان علي تزوجها

العاصي، لباي عقب ول باكر، أباي خلفة  في12 سإنة الحجة ذي في العاصي
الله رسإول بانت زينب موت باعد الربايع بان العاصي أباو الربايع. وتزوج لبايه ول

شمس، عبد بان حبيب بان ربايعة بان كريز بانت وسإلم- فاختة عليه الله -صلى
اسإمها أحيحة أباي بانت باه فولدت العاصي؛ ابان سإعيد أحيحة أباي بانت وفاختة
القاسإم؛ له فولدت عوف؛ بان الرحمن عبد ابان محمد تزوجها مريم،

ربايعة؛ ابانه قبل من العزى عبد عقب باقي بااق. وإنما عقب هذا وللقاسإم
ربايعة: كنانة بان عدي فولد ويزيد؛ وحارثة، العزى: عدي، عبد بان ربايعة فولد

وسإلم- إلى علي الله -صلى الله رسإول بانت بازينب تحمل الذي عدي، بان
لعثمان مكة ولي ربايعة، ابان عدي بان وعلي تخلصها، حتى وحملها المدينة،

بان الله عبد بان عمر وهو باالعبلى، المعروف ولده: الشاعر ومن عفان؛ بان
شاعر الله، عبد يسمى ابان هذا ولعمر العزى؛ عبد بان ربايعة بان عدي بان علي

ًا. ولد مكة ولي العزى عبد بان ربايعة بان حارثة بان ربايعة: محرز بان حارثة أيض
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باالكوفة. عقب عنه- وله الله -رضي الخطاب بان لعمر
قتل الله، الوليد: عبد فولد يزيد؛ بان الوليد العزى؛ عبد بان ربايعة بان يزيد وولد

الجمل. عنهما- يوم الله -رضي عائشة مع
شمس عبد بان الكبر أمية بانو
ًا؛ عشر اثنا شمس عبد بان الكبر أمية ولد العاصي؛ وأباو العاصي؛ وهم ذكر

أعقبوا العياص؛ هم هؤلء عمرو، وأباو والعويص؛ العيص؛ وأباو والعيص؛
سإفيان؛ وأباو وسإفيان؛ وعمرو؛ لهما؛ عقب فل والعويص، العيص حاشا كلهم،

لم العناباس، هم وهؤلء سإفيان، أباو هو قيل وعنبسة، حرب؛ وأباو وحرب؛
ًا، حاشا أحد منهم يعقب ًا ولد أمية بان سإفيان أن إل عقب، فله حربا طليق

المؤلفة من كان طليق، بان طليق: حكيم فولد سإفيان؛ اباني والحصين
ل أمية: يزيد، بان عمرو وقاص. وولد أباي بان سإعد أم وهي وامرأة، قلوباهم،

ذهب الذي هو أمية: سإفيان، فولد أمية: أمية؛ بان سإفيان أباو له. وولد عقب
أصلً. عقب لهؤلء يبق الحجاز. ولم -إلى عنه الله رضي علي بانعى
موضع. لهم يعرف فلم الفاقة؛ شدة من الجاهلية في واباناه عنبسة وفر

حدثنا يونس بان عبد الله بان مغيث قال: حدثنا عباس بان محمد الصقلي أباو
الفضل: نا ثابات بان قاسإم بان ثابات بان حزم السرقسطي: نا أباي: نا محمد
ابان القاسإم الجمحي: نا الزباير، هو ابان باكار: حدثني إباراهيم بان محمد بان

عبد العزيز بان عمر بان عبد الرحمن بان عوف: ني عبد الرحمن بان عباد بان
عروة بان الزباير، عن جده، قال: قال لنا الحكم بان أباي العاصي بان أمية:
"والله لقد أقامت قريش أمرها باغير سإلطان! يخنع الصغير للكبير. والله،

لقد رأيتني في ناد ما فيه أصغر مني؛ فأقبل عنبسة بان أمية بان عبد
شمس -وباه سإمي عنبسة من ترى من باني عبد شمس- حتى وقف، فقال:

ًا، قد أيكم يأخذ اباني هذين، فيكفلهما، وأخرج عنكم! وكان عنبسة مسيف
افتدته بانو عبد مناف ثلث مرات. ثم أنشأ عنبسة يقول: 

شوى ل عاجل جهيز لموت
له

ًا أتى ما إذا مستمسك
باالمشارب

سإؤال من إلي أحب
عـشـيرة

باالمنـاكـب تغامزوا سإئلوا إذا

كالسيوف وكنتم نبوتمعـشـية الجمـار عند بالوتكم
 القواضب

لم هرب عنبسة، فما يدري أين صقع، ول أين وقع! وما منعني أن آخذ ابانيه إل أن يكنت
ًا، فكرهت أن أتقدم باالكلم باين أيديهم!" قال عروة: "ثم التفت إلى أصغر القوم سإن

الحكم، فقال: يا عروة! إياك والتطاول على الكفاء! فإنه يهب الذلة!".
ًا! وما أراه يصح، وفيه عبد قال علي: هذه، والله، قاصمة البادان إن كان هذا الخبر حق

ًا? وفيهم يومئذ أباو الرحمن بان عباد، وهو غير معروف! وكيف يمكن أن يكون حق
سإفيان بان حرب، عظيم المال، قليل النفقة، شديد المحبة في قومه. فكيف يضيع عمه

أخا أبايه? وفيهم يومئذ عفان بان أباي العاصي، وابانه عثمان ذو مال كبير ونفر يسير؛
وفيهم أباو أحيحة سإعيد بان العاصي، سإيد قومه، كثير المال؛ وفيهم أسإيد بان أباي

العيص؛ سإيد قومه، كثير المال؛ وفيهم عقبة بان أباي معيط بان أباي عمرو، مطعم "وابان
مطعم"، سإيد، كثير المال، جواد، وكل هؤلء بانو إخوة عنبسة، وهو عمهم أخو آباائهم،

ًا، وهم يرغبون وفيهم عتبة وشيبة ابانا ربايعة، مطعمان، جوادان، وهما ابانا عم عنبسة لح
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في واحد يكثرون باه عددهم! هذا ما ل يشك في باطلنه! وإذا كان الحكم يسهل عليه
ًا في قومه، فالمكثرون الكهول الجواد السادة أولى أخذ ابانيه، وهو قليل المال جد

ًا، ل شك فيه. باذلك في مؤونة عمهم، وهو واحد! فصح أنه خبر مولد مفتعل يقين
الشاعر: والمسيف: الذي هلك مالك. قال 

الخطب باه واسإترخى وأبال
يؤباـل لـم سإعينـا ولول أسإافما باعد

إبال. له أبال: صارت
شمس عبد بان أمية بان العاصي ولد

ًا؛ فولد سإعيد أباي أحيحة: ولد العاصي بان أمية: سإعيد أباو أحيحة، مات كافر
العاصي، وعبيدة، قتل يوم بادر كافرين؛ وعبد الله، كان اسإمه الحكم،

فسماه رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- عبد الله، وأمره باتعليم الكتاب
باالمدينة، ووله -عليه السلم- قرى عرباية، اسإتشهد يوم بادر؛ وسإعيد،

اسإتشهد يوم الطائف؛ وعمرو، بادري، اسإتشهد يوم فحل، وكان رسإول الله
-صلى الله عليه وسإلم- قد اسإتعمله على وادي القرى، وكانت أمه وأم

إخوته العاصي، وعبد الله، وسإعيد: صيفة بانت المغيرة بان عبد الله بان عمر
بان مخزوم؛ وخالد، قديم السإلم، وله رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-
صنعاء واسإتكتبه، اسإتشهد يوم مرج الصفر؛ وقتل ابانه سإعيد بان خالد يوم

اليرموك. ل عقب لخالد؛ وكانت ابانته أم خالد بانت خالد تحت الزباير بان
العوام: أم خالد هذا من باني ليث بان باكر عبد مناة ابان كنانة؛ وأباان،

اسإتكتبه رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- ووله الخط، وهي مدينة
باالبحرين وإليها تنسب الرماح الخطية، أمه وأم أختيه عبيدة وفاختة: هند

بانت المغيرة بان عبد الله بان عمر بان مخزوم؛ فولد خالد بان سإعيد بان
العايص: أم خالد، لها صحبة ورواية، ولدت عمرو بان الزباير بان العوام؛ ل
عقب لحد من ولد سإعيد بان العاصي بان أمية، ول لخيه، إل من قبل ابانه

سإعيد بان العاصي ابان سإعيد بان العاصي بان أمية، وهو والي الكوفة
لعثمان، ووالي المدينة لمعاوية. فولد سإعيد بان العاصي بان سإعيد بان

العاصي بان أمية: عمرو الشدق، قتله عبد الملك بان مروان، عقبه باالكوفة
أمه وأم أخيه محمد: أم البنين بانت الحكم ابان العاصي بان أمية؛ وأباان،

عقبه باالكوفة ويحيى، عقبه باالكوفة وباواسإط؛ ومحمد؛ وعبد الله، أمه بانت
سإعيد بان جبير بان مطعم بان عدي بان نوفل بان عبد مناف؛ وداود؛

وسإليمان؛ وعثمان: أمهم ثلثتهم أم عمرو بانت عثمان بان عفان؛ ومعاوية؛
وسإعيد: أمه بانت عثمان بان عفان من نائلة بانت الفرافصة؛ وعنبسة، وكان

ًا للحجاج؛ وإباراهيم؛ وعتبة؛ وجرير: أمه بانت جرير بان عبد الله جليس
البجلي؛ وعشرون ابانة، فولد عمرو الشدق؛ أمية، وسإعيد، وعمر، ومحمد،

وموسإى، وإسإماعيل. وكان فاضلً، لم يتعرض له أيام باني العباس، ول
ًا!"، وهو الذي ذكره اسإتتر، وقال: "إني لسإتحيي أن أخاف مع الله أحد
عمر بان عبد العزيز للخلفة مع القاسإم بان محمد بان أباي باكر الصديق؛

ًا باالعوص. فولد أمية بان عمرو الشدق؛ إسإماعيل الفقيه وكان سإاكن
الناسإك المحدث الفاضل، قتله داود بان علي. وولد موسإى بان عمرو

الشدق: أيوب، وهو فقيه محدث. وولد سإعيد بان عمرو الشدق: يحيى بان
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سإعيد؛ وإسإحاق بان سإعيد، محدثان؛ ومن ولده: عمرو بان يحيى بان سإعيد
بان عمرو الشدق، محدث. وولد يحيى بان سإعيد بان العاصي بان سإعيد بان
العاصي: سإعيد بان يحيى، أمه بانت عبيد الله بان عمر بان الخطاب؛ فولد

سإعيد بان يحيى: يحيى بان سإعيد، صاحب السير والتواريخ، وإخوته: عبد الله
اللغوي المشهور، الذي روى عنه أباو عبيد وغيره، ومحمد، وعبيدة. وكان

ليحيى بان سإعيد بان يحيى بان سإعيد بان العاصي ابان اسإمه سإعيد، محدث؛
وهم باالكوفة. وذكر أحمد بان زهير بان حرب نسب يحيى ومحمد وعبيدة

وعنبسة؛ فقال: بانو سإعيد بان أباان بان سإعيد بان العاصي، ولم يذكر معهم
عبد الله؛ وهكذا ذكره البخاري، وذكر معهم عبد الله. وولد عنبسة بان

سإعيد: عبد الله بان عنبسة، قتله داود بان علي، وابانه الشاعر عتاب ابان عبد
الله بان عنبسة، وهو القائل: 

ًا يتلو كان شمس عبد ولب لم باـعـد وهمـاهاشم
ًا لعنبسة هذا. كان عتاب أخو الله، عبد بان البايات. ودكين الولد: عبد من أيض

زياد، بان عنبسة: إباراهيم بان زياد فولد وأمية؛ ومروان، وزياد، الرحمن،
الحسين بان الحسن تزوجها عنبسة: خليدة، بان مروان زياد. وولد بان وعلي

سإعيد بان أباان له. وولد فولدت طالب؛ أباي بان علي بان الحسين بان علي ابان
ضعيف. محدث أباان، بان العزيز العاصي: عبد بان

أمية. بان العاصي ولد مضى
أمية بان العاصي أباي ولد

بان الحارث بانت رقية أمهما والحكم، أمية: المغيرة؛ بان العاصي أباي ولد 
وعوف؛ وعثمان؛ وعفان؛ يقظة؛ بان مخزوم بان عمر بان عبيد بان كعب

حرثان بان العزيز عبد بانت آمنة وحده: أمهم لعفان إل لهم، عقب ل وعفيف،
قتله المغيرة: معاوية، كعب. فولد بان عدي بان عويج بان عبيد بان عوف ابان

ًا عليه الله -صلى الله رسإول تسمى ابانة إل يعقب ولم أحد، يوم وسإلم- صبر
المغيرة. عقب انقرض وقد الملك؛ عبد له فولدت مروان، تزوجها عائشة

من إل لعفان عقب ل عنه-؛ الله -رضي المؤمنين أمير عفان: عثمان وولد
الكبر: أمه الله عفان: عبد بان عثمان عنه- فولد الله -رضي عثمان قبل
ًا، وسإلم- مات عليه الله -صلى الله رسإول بانت رقية سإنين؛ سإت وله صغير
وأباان؛ وعمر؛ وعمرو؛ يعقبوا؛ لم الملك، وعبد وخالد؛ الصغر؛ الله وعبد

وله عمرو: خالد، ولد كلهم. فمن أعقبوا وسإعيد، الجهم؛ أباا يكنى والوليد،
وعبد سإفيان؛ أباي بان معاوية بانت رملة له: أمهما عقب ول وعثمان، عقب؛

وعنبسة؛ وعمر؛ الخطاب؛ بان عمر بان الله عبد بانت حفصة الله: أمه
عفان: مطرف بان عثمان بان عمرو بان الله عبد وباكير. فولد والمغيرة؛

بان عثمان بان عمرو بان الله عبد بان الصغر ومحمد الكبر؛ ومحمد الكبر؛
عبد بان والقاسإم جعفر" المنصور، "أباو قتله باالديباج، المعروف وهو عفان،

محمد طالب. فولد أباي بان علي ابان الحسين بانت فاطمة وأمهما الله،
أم أمهم الكبرى ورقية عقب؛ وله وخالد، العزيز؛ الصغر: عبد وهو الديباج،

الله؛ وعبد الله؛ وعبيد الله؛ عبيد بان طلحة بان محمد بان إباراهيم بانت كلثوم
بان عمران بانت حفصة الصغرى: أمها ورقية ولد؛ لم والقاسإم، وعثمان؛
هشام بان محمد الكبرى رقية الله. تزوج عبيد بان طلحة بان محمد بان إباراهيم
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بان الله عبد ابان إباراهيم الصغرى رقية وتزوج مروان، بان الملك عبد بان
فحلف باها؛ يدخل أن قبل فقتل طالب، أباي بان علي الحسن" بان "بان الحسن

العباس. بان الله عبد بان علي بان محمد بان المام إباراهيم بان محمد عليها
وأخوه عقب؛ وله محمد، بان عمرو: محمد بان الله عبد بان الكبر محمد وولد
بان هشام بان الحارث بان الرحمن عبد بانت أسإماء الله: أمه عبد بان خالد

حتى الكتاب إلى يحمل أن الملك عبد بان يزيد باه أمره الذي وهو المغيرة؛
ًا. وكان فمات الصبيان، مع القرآن يتعلم وخالد، الله، الولد: عبد من له كمد

بان عروة بانت أسإماء أمهما وعروة، ومحمد، وسإعيد، وعثمان، وعمرو،
بان عمرو بان يحيى بان محمد بان ولده: عمرو ومن الرحمن؛ وعبد الزباير،

وابانه المعتمد؛ أيام في مكة قضاء ولي محدث، المذكور، الله عبد بان خالد
الله عبد بان خالد بان عمرو بانت ورقية محمد؛ بان عمرو بان الله عبد باكر أباو
ًا له فولدت المهدي؛ تزوجها عفان، بان عثمان بان عمرو بان ًا؛ مات ابان صغير
عبد وأخوهما الزباير؛ بان عروة بان عثمان بانت فاطمة أمها وكانت طلقها؛ ثم

الولد: من وله باقديد؛ الجيش صاحب عثمان، بان عمرو بان الله عبد بان العزيز
العزيز؛ وعبد الحكيم، وعبد العلى، وعبد الله، وعبد الجبار، وعبد الحجاج،

الله، عبد بان خالد بان الله أخويه: عبد وابانا الجبار عبد وابانه هو يومئذ وقتل
أيام طيئ إلى الجيش صاحب هو هذا وأمية الله؛ عبد ابان أمية بان وعثمان
وقطر هذا؛ الله عبد بان أمية عقب انقرض فهزموه. وقد محمد، بان مروان

وأمية، العزيز عبد أم والقاسإم. وكانت عمرو وأخواه عمرو، بان الله عبد بان
الله عبد بانت أمية. وعائشة بان العيص أباي بان أسإيد بان خالد بان الله عبد بانت
وولى الرشيد، تزوجها عفان، بان عثمان ابان عمرو بان المغيرة بان سإعيد بان

منصور باعده فتزوجها له، تلد ولم عنها وتوفي مكة، الله عبد بان محمد أخاها
العزيز، وعبد محمد، إخوتها وأم وأمها له؛ تلد ولم ففارقها، المهدي، بان

بان عثمان بان عمرو بان الله عبد بان محمد الديباج بانت ومعاوية: حفصة
محمد بان أحمد القاسإم أباو المنصور. ومنهم بان المهدي عمتها عفان. وتزوج

بان سإعيد بان الله عبد بان العزيز عبد بان الله عبد بان محمد بان عثمان بان
الله عبيد ابان وعمر بامكة؛ المحدث عفان، بان عثمان بان عمرو بان المغيرة

عمرو بان المغيرة بان سإعيد بان الله عبد بان عمر بان الله عبيد بان محمد بان
المحدث. الفقيه عفان، بان عثمان بان

فولد الله وعبد وعثمان، عفان: خالد، بان عثمان بان عمرو بان عنبسة وولد
من الملك، وعبد وعنبسة، وعمرو، عمر، الله عبد وأباو ونافع، عثمان: سإعيد،
بان سإليمان بان الملك عبد بان محمد بان عثمان بان عمرو بان ولده: عثمان

عفان. محدث بان عثمان بان عمرو بان عنبسة بان الله عبد بان الملك عبد
عفان: بان عثمان بان عمرو بان عمر بان الله عبد هو الشاعر باصري. والعرجي

اسإمه ابان العرجي للشاعر وكان عفان؛ بان عثمان بان عمر بانت آمنة أمه
قبل من العرجي ولد. وعقب لم وعثمان له؛ عقب ل باقديد، قتل عمر،

البنات: من عفان بان عثمان بان عمرو ابان الله لعبد هذا. وكان عثمان
الله، عبد وأم عنده؛ فماتت الحكم، ابان مروان بان العزيز عبد تزوجها حفصة،
عنها؛ الوليد مات ثم الرحمن، عبد له فولدت الملك، عبد بان الوليد تزوجها
وعائشة. تزوجها الملك؛ عبد بان سإليمان بان أيوب أخيه ابان عليها فخلف

46



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

وأم عنده؛ وتوفيت الله، وعبد يحيى له فولدت الملك، عبد بان سإليمان
فخلف يزيد، مات ثم الله، عبد له فولدت الملك، عبد بان يزيد تزوجها سإعيد،
هشام تزوجها ورقية، له؛ تلد ولم طلقها ثم الملك، عبد بان هشام أخوه عليها

باناته تزوج رجل يعلم نفاسإها. ول في وماتت ابانة، له فولدت الملك، عبد بان
هذا. عثمان بان عمرو بان الله عبد إل خلفاء أرباعة
أمير معاوية بانت أمه الذي وهو عفان، بان عثمان بان عمرو بان لخالد وكان

عظيم وكان وسإعيد، وخالد؛ الله؛ وعبيد وعثمان؛ الولد: يزيد؛ من المؤمنين،
سإعيد بانت عثمان أم أمه وكانت وباالمدينة، الشام باجهة يسكن وكان اليسار،

ولده: ومن المذكور؛ ابانه سإعيد من إل عمرو بان لخالد عقب العاصي. ل بان
سإجنه عفان، بان عثمان بان عمرو بان خالد بان سإعيد بان الملك عبد بان سإعيد

بان عمرو بان أمية بانت رملة المذكور سإعيد أم له. وكانت ولد مع المأمون
مروان. بان الملك عبد بان سإليمان المؤمنين أمير
فمنهم: وعمر؛ ومروان، وعمرو، الرحمن، وعبد عثمان: سإعيد، بان أباان وولد

ابان فاضلً: ومنهم: محمد وكان عثمان، بان أباان بان الرحمن عبد بان محمد
أباي بان علي بان الحسن بانت القاسإم أم عثمان: أمه بان أباان بان مروان
عثمان: وهم بان أباان بان مروان بان عثمان أخيه باالندلس: بانو ومنهم طالب

الرحمن لعبد بارية شنت ولي هذا وحال. وعثمان شرف لهم الشوحبة، بانو
وكان الرحمن، الواحد. فمنهم: عبد عبد بان شقنا هناك فقتله معاوية، بان

محمد بان أحمد بان محمد بان يحيى بان الرحمن عبد ابان محمد فاضلً: ومنهم
بان عثمان بان أباان بان مروان بان الداخل عثمان بان سإليمان بان مروان بان

عفان.
عثمان: وعثمان. فولد عفان: محمد، بان عثمان بان أباان بان سإعيد وولد

وعبد أباان: عثمان، بان الرحمن عبد الله. وولد وعبد وسإعيد، وأباان، عثمان،
عبد بان الوليد وولد الرحمن: محمد؛ عبد بان عثمان فولد والوليد؛ الرحيم،

وعمر. الرحمن، الرحمن: عبد
وأباان، إباراهيم: إباراهيم، فولد وإباراهيم، أباان: إسإماعيل، بان عمرو وولد
عقب عفان بان عثمان بان للوليد عمرو: يعقوب. وباقي بان إسإماعيل وولد
بانت عائشة هذا الوليد بان الله عبد أم وكانت الوليد؛ بان الله عبد ابانه قبل من

لعبد عنهم. وكان الله -رضي الصديق باكر أباي بانت وأمها العوام، بان الزباير
وعمر، وسإعيد، وإباراهيم، وإسإماعيل، الولد: محمد، من الوليد بان الله

الوليد بان عمر بان خالد بان عثمان بان محمد مروان ولده: أباو ومن والزباير؛
وللواثق، للمعتصم مكة قضاء ولي الحديث، شيوخ أحد عفان، بان عثمان بان

ًا أباوه وكان مخلد؛ بان باقي عنه روى ًا، محدث لسعيد باثقة. وباقي ليس سإاقط
الزباير بان سإعيد. وعثمان بان محمد ابانه قبل من عقب عفان بان عثمان بان
ًا كان عثمان، بان الوليد بان الله عبد بان قريش. رجال من أيض

سإكينة زيد تزوج عمر؛ بان وعاصم عمر، بان زيد فولد عثمان، بان عمر وأما
وزيد، وهم: عمر، ولده، من ثلثة فطرس أباي نهر يوم وقتل الحسين؛ بانت
بان عمر بان زيد عقب انقرض وقد المذكور؛ زيد بان عثمان بانو لهما، وأخ

وخالد، الولد: زيد، من لعاصم عمر. كان بان عاصم أخيه عقب وباقي عثمان؛
مروان؛ بان الملك عبد تزوجها عثمان، بان عمر بانت أيوب وعمرو. وأم
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ًا، مات الملك، عبد ابان الحكم له فولدت علي: عنده. قال وتوفيت صغير
ًا؛ النساباون: مات قال هكذا العجاج بان لرؤباة وجدنا لننا كذلك، وليس صغير
ًا، فيه عثمان بان خالد ورجى. وولد وفهم بالغ من إل يومئذ يمدح يكن ولم مدح
وأمية. خالد: سإعيد، فولد خالد: خالد؛ بان الله عبد الله: فولد عفان: عبد بان

في الكلم باه عنه- وتم الله -رضي عفان بان عثمان المؤمنين أمير ولد مضى
أمية. بان العاصي أباي بان عفان ولد
العاصي أباي بان الحكم ولد
العاصي: مروان، أباي بان الحكم فولد مناف عبد بان شمس عبد بان أمية ابان
وعبد الخلفة؛ وادعى الزباير، ابان الله عبد المؤمنين أمير على عقب. قام له

الله، وعبد عقب؛ له نجد لم الله، وعبيد عقب؛ له وأباان، عقب؛ له الرحمن،
ذكر له نجد لم وداود، عقب؛ له ويحيى، عقب؛ ذكر له نجد لم وصالح، درج؛

وعثمان، عقب؛ ذكر له نجد لم ويوسإف، كثير"؛ عقب له "والحارث، عقب؛
آخر، والحارث عقب؛ ذكر له نجد لم والحكم، درج؛ آخر، وعثمان عقب؛ له

والنعمان؛ درج؛ وأوس، درج؛ وعمرو، درج؛ وعمر، انقرض؛ وحبيب، درج؛
والحارث، الرحمن، وعبد ومروان، الكبر، عثمان عقب. كان له وخالد، درج؛

وهي كنانة؛ بان مالك باني من وهي أرنب، اسإمها أشقاء: أمهم وصالح،
بانت وهي مروان، باني من وغيره الملك عبد باها يعير كان التي الزرقاء
مروان. أخيه أيام في باالرباذة الله عبيد الكنانية. قتل صفوان بانت علقمة

معاوية بانت أمه: عائشة المؤمنين، أمير الملك، الحكم: عبد بان مروان فولد
كلبية، مصر: أمه صاحب العزيز، وعبد أمية؛ بان العاصي أباي بان المغيرة بان

بان حصن بان الحارث بان ثعلبة بان عمرو بان الصبغ بان زباان بانت ليلى وهي
العراق: أمه صاحب وباشر، وبارة؛ بان كلب بان جناب بان عدي بان ضمضم
ابان مالك بان باراء أباي السإنة ملعب عامر بان باشر بانت قطية وهي كلباية،
شقيق ومعاوية، ولد؛ لم والثغور، الجزيرة صاحب ومحمد، كلب؛ بان جعفر

الهياج، أباي باعد طالب، أباي بان علي بانت رملة وتزوج أنوك؛ وكان الملك، عبد
ل الله، وعبد وأباان؛ المطلب؛ عبد بان الحارث بان سإفيان أباي بان الله عبد

ًا؛ له نعرف ًا: له نعرف ل وأيوب، أعقب؛ وعثمان، أعقب؛ الله، وعبيد عقب عقب
أعقب: وعمر، شقيقهما؛ أعقب، وداود، عفان؛ بان عثمان بانت أباان أم أمهما

عبد منهم المخزومي. أعقب السإد عبد بان سإلمة أباي بان عمر بانت أمه
وعثمان، الله، وعبيد وأباان، ومعاوية، وباشر، ومحمد، العزيز، وعبد الملك،
الباقون. يعقب ولم وعمر؛ وداود،
باعد مروان بان الملك عبد بانت فاطمة على خلف الذي داود: سإليمان، فولد
ًا. له فولدت أعور"؛ "خلف قيل؛ ففيه أعور، وكان العزيز؛ عبد بان عمر هشام
الملك. وعبد غيرها: داود، من الولد من له وكان
وخالد؛ ومحمد؛ وباشر؛ الملك؛ وعبد مروان: المغيرة؛ بان معاوية وولد

محمد، بان مروان ابانة على وكان محمد، بان لمروان دمشق ولي والوليد،
بان الحسن بان الحسن بانت زينب أمه وكانت فطرس؛ أباي نهر يوم وقتل
معاوية: بان خالد وولد معاوية: المغيرة؛ بان محمد طالب. فولد أباي بان علي

الوليد: الوليد، بان الملك عبد فولد الملك؛ خالد: عبد بان الوليد فولد الوليد؛
عبد بان عثمان أباو فولد عثمان؛ أباو معاوية بان الملك عبد وسإلمة. وولد
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مروان: بان عثمان عثمان: القاسإم. وولد أباي بان عثمان فولد الملك: عثمان؛
وداود، وسإليمان، مروان: محمد، بان الله عبيد عثمان. وولد بان عثمان

وعمر؛ الله: محمد، عبيد بان أباان فولد وموران؛ وأباان، ويحيى، وموسإى،
بان أباان فطرس. وولد أباي نهر يوم قتل الله: سإليمان، عبيد بان داود وولد

وعبد العزيز، أباان: عبد بان العزيز عبد فولد أباان؛ بان العزيز مروان: عبد
والسرادق. وأمية، والوليد، وهشام، وحمزة، الله،

وجدت مما أكثر نسبه من أعرف ل المالكي، المدني المحدث والقاضي
عبد بان محمد بان الملك عبد مروان الله: أباو -رحمه المستنصر الحكم باخط

هكذا ظفر؛ بان إباراهيم بان الملك عبد بان الرحمن عبد بان أحمد ابان العزيز
وطالعت رويت مما شيء في وجدت ول أفهمه، ولم الخير، السإم وجدت
والثلثمائة. الخمسين حدود في مات ذلك؛ على زيادة
أمير وسإليمان، المؤمنين، أمير المؤمنين: الوليد، أمير الملك عبد وولد

والي ومسلمة، المؤمنين؛ أمير وهشام، المؤمنين؛ أمير ويزيد، المؤمنين،
لم والحكم، وباكار؛ ومروان؛ والحجاج؛ القسطنطينية؛ حاصر الذي العراقين،

ًا؛ له نعرف ل والمنذر، مصر؛ ولي الله، وعبد يعقب؛ ومحمد؛ وعنبسة؛ عقب
أخوهما. الذين باكار قتل فطرس،وباها أباي يوم قتل ناسإكين، كانا وسإعيد،
ويزيد. وهشام، وسإليمان، الوليد، وهم؛ عشر، أحد منهم أعاقبهم يعرف

وعنبسة. وباكار، والحجاج، وسإعيد، الله، وعبد ومسلمة، ومروان،
الملك عبد بان الوليد ولد هؤلء
ًا: يزيد، عشر تسعة الملك عبد بان الوليد ولد المؤمنين أمير أمير ذكر

ملك شهريار، بان يزدجرد بان فيروز بان كسرى بانت شاهفريد المؤمنين: أمه
ومحمد؛ الرحمن؛ وعبد العزيز؛ وعبد المؤمنين؛ أمير وإباراهيم، الفرس؛

والمبارك؛ المهلب؛ بان يزيد قتل إلى مسلمة مع الجيش قاد والعباس؛
ومبشر؛ وتمام؛ وخالد؛ وروح؛ وصدقة؛ وباشر؛ ومسروق؛ وعمثان؛ وعمر؛
العزيز: عبد عبد فطرس. فولد أباي يوم قتل عبيدة، وأباو ويحيى؛ وجزء؛
عبد قتله للخلفة، يرشح كان العزيز، عبد بان وعتيق العزيز؛ عبد بان الملك

عتيق. بان باكر أباو وابانه علي، بان الله
ًا ثلثون الوليد بان للعباس وكان ًا؛ ابان دخل العباس، بان منهم: نصر ذكور

الوليد بان لعمر العباس. وكان ابانا والحارث، والمؤمل، رجع؛ ثم الندلس،
ًا سإتون ًا؛ ابان الحفصيون ينسب عمر: وإليه بان ولده: حفص ومن ذكور

عقب له وكان الملك، عبد بان الوليد بان عمر بان السإعد بان وعمر باالندلس؛
بان عمر بان الملك عبد بان ولده: حبيب ومن وباقرطبة؛ رية من لنجش باجهة

من لحبيب وكان عدد؛ وهم ورية، باقرطبة الذي الحبيبيين جد وهو الوليد،
قاضي ولده؛ ومن والوليد؛ والخيار، وأباان، وعمر، والمبارك، الولد: سإليمان،

الملك؛ عبد بان الوليد بان عمر بان عيسى بان العباس بان إباراهيم قرطبة
عمر بان الملك عبد بان حبيب بان المبارك بان محمد بان الملك عبد بان وأحمد

بان حبيب بان سإليمان بان ومحمد محدث؛ مروان، بان الملك عبد بان الوليد بان
والمعروف محدث؛ مروان، بان الملك عبد بان الوليد بان عمر بان الملك عبد

بان عمر بان الملك عبد بان حبيب بان الوليد بان حبيب بان باشر واسإمه بازحون،
ًا؛ كان الملك، عبد بان الوليد أمير الوليد ابان تمام ابانا والمبارك والوليد شاعر
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المؤمنين، أمير الوليد بان صدقة بان واليمان فطرس؛ أباي يوم قتل المؤمنين
ًا؛ الناس أجمل وكان فطرس؛ أباي يوم قتل أمير بان روح بان والوليد وجه

ًا كان الوليد، المؤمنين ًا وكان باالنسب، عالم العزيز، عبد بان عمر عند أثير
ً عشر ثمانية فطرس أباي يوم وقتل الوليد. بان روح ولد من رجل

الوليد بان يزيد ولد
لم الله، وعبد مروان؛ قتله، المؤمنين: خالد، أمير يزيد ولد المؤمنين أمير
الثلثة هؤلء المؤمن؛ وعبد وعلي؛ باكر؛ وأباو ومحمد؛ الرحمن؛ وعبد ولد؛

والصبغ. مروان؛ قتله والوليد، كلبية؛ أمهم أشقاء،
الوليد بان إباراهيم ولد

ويعقوب، وإسإماعيل، المؤمنين: إسإحاق، أمير إباراهيم ولد المؤمنين أمير
الوليد بان إباراهيم بان موسإى بان ولده: أسإد الله. ومن وعبيد وموسإى،
موسإى، بان أسإد بان سإعيد وابانه السنة؛ في التواليف صاحب المحدث،

ًا. محدث أيض
الملك عبد بان سإليمان ولد

وعبد حياته؛ في مات المؤمنين: أيوب، أمير سإليمان ولد المؤمنين أمير
وعبيد وعمر؛ ويحيى؛ وداود؛ ومحمد؛ والحارث؛ والقاسإم؛ ويزيد؛ الواحد؛

أباي يوم داود عقب. قتل ولهم وإباراهيم؛ وسإعيد؛ الرحمن؛ وعبد الله؛
الحارث بان جزء بان العباس بانت ولدة وسإليمان الوليد أم فطرس. وكانت

يزيد أم سإليمان اباني والقاسإم يزيد أم وكانت العبسي؛ جذيمة بان زهير بان
سإليمان اباني الله وعبيد يحيى أم وكانت معاوية؛ بان يزيد بان الله عبد بانت

سإليمان: بان الواحد عبد أم وكانت عثمان؛ ابان عمرو بان الله عبد بانت عائشة
ولده: عبد أمية. ومن بان العيص أباي ابان أسإيد بان خالد بان الله عبد بانت

عبد بان سإليمان بان الوليد ابان محمد بان الملك عبد بان محمد بان الملك
دخل محدث، مروان، بان الملك عبد بان سإليمان بان الواحد عبد بان الملك

ًا الواحد لعبد الندلس. وكان السلم. عبد اسإمه ابان أيض
الملك عبد بان يزيد ولد

  المؤمنين أمير
بان معاوية بان يزيد بانت مروان: عاتكة بان الملك عبد اباني ومروان يزيد أم

يزيد يزيد. فولد ابان الوليد ابانها ابان قتل أدركت أن إلى عمرت سإفيان، أباي
وداود، وسإليمان؛ ويحيى؛ والغمر؛ المؤمنين؛ أمير المؤمنين: الوليد أمير
عثمان بان عمرو بان الله عبد بانت سإعدة الله: أمه وعبد الجبار؛ وعبد درج؛

بان محمد تزوجها وعاتكة، درج؛ والعوام، وهاشم؛ سإفيان؛ وأباو عفان؛ بان
عبد وصلب فطرس؛ أباي يوم والغمر الجبار عبد قتل الملك؛ عبد بان الوليد

عقب. ولهم الغمر؛ بان الصفي الغمر؛ باالحيرة. فولد هذا الجبار عبد بان الله
يزيد بان الوليد ولد

بان الحجاج أخي يوسإف بان محمد بانت محمد أم هذا الوليد أم المؤمنين أمير
بان عثمان بانت عاتكة وعثمان: أمه ولد؛ لم هذا: الحكم، الوليد يوسإف. وولد

ولهما لهما، عقب ل حرب، بان سإفيان أباي بان محمد بان عثمان بان محمد
بان سإعيد بانت الملك عبد أم أمه وسإعيد، والعاصي، ويزيد، باعده، وقتل العهد؛
وفتح؛ وموسإى؛ والعباس؛ له؛ عقب ل عفان، بان عثمان بان عمر ابان خالد
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ولؤي؛ لفتح إل منهم لواحد عقب ل وذؤاباة، وواسإط؛ ولؤي؛ وقصي؛ وفهر؛
المؤمنين أمير بان محمد تزوجها الحجاج؛ وأم هؤلء؛ أعقب والمؤمن؛والوليد؛

وأمة الحكم؛ بان مروان بان الله عبيد بان يحيى عليها خلف ثم الوليد، بان يزيد
ولد الملك. فمن عبد بان الوليد بان العزيز عبد تزوجها الوليد؛ بانت الله

بان الحكم بان مروان منهم، الشبيليون؛ المغيرة هؤلء: بانو الوليد بان المؤمن
المؤمنين أمير بان المؤمن بان الملك عبد بان الوليد ابان الملك عبد بان الحكم
باالحساب والعلم العدالة أهل من محمد، اسإمه ابان وله يزيد؛ بان الوليد

بان المغير بان محمد بان وأحمد خلدون؛ بان مسلم أباي أصحاب من والتصاون،
يزيد. وقتل بان الوليد المؤمنين أمير بان المؤمن بان المغيرة بان الملك عبد

الفهري. حبيب بان الرحمن عبد قتلهما باإفريقية، هذان والعاصي المؤمن
النوباة. وولد أرض مروان بان الله عبد مع دخل قد ولؤي هذا العاصي وكان
فولد ولؤي؛ محمد، لؤي، بان العباس فولد والعباس؛ يزيد، الوليد، بان لؤي
ومحمد. الوليد، أباو لؤي، بان العباس بان لؤي
الملك عبد بان هشام ولد

بان الوليد بان هشام بان إسإماعيل بان هشام بانت هشام أم أمه المؤمنين أمير
مات ولد، لم معاوية، هشام، مخزوم. فولد بان عمر بان الله عبد بان المغيرة

ًا الصوائف وقاد ،119 سإنة حياته في بال وقيل؛ متصلة؛ السنين من عشر
شمس؛ عبد بان أمية بان العاصي أباي بان الحكم بان يحيى بانت حكيم أم أمه

ويزيد؛ ومسلمة؛ السفاح؛ العباس أباو قتله الغمر، أباا يكنى وسإليمان،
وعبد ويحيى؛ العاصي؛ أباي بان الحكم بان يحيى بانت حكيم أم أمهم ومحمد،

أم أمه ومروان، معاوية؛ بان يزيد بان الله عبد بانت المذباوحة عبدة أمه الله،
وسإعيد، الله؛ وعبد ويحيى؛ عثمان، بان عمرو بان خالد بان سإعيد بانت عثمان
الله؛ وعبيد والوليد؛ وخلف؛ وقريش وعثمان؛ الرحمن؛ وعبد معاوية، شقيق
يدخل ولم الوليد، ابان يزيد المؤمنين أمير تزوجها هشام، وأم الملك؛ وعبد
ثم الملك، عبد بان الوليد بان العزيز عبد بان الملك عبد باعده فتزوجها باها،

عبد تزوجها هشام، بانت سإلمة وأم محمد؛ بان مروان بان الله عبد عليها خلف
بان مروان بان الله عبيد تزوجها وعائشة، الملك؛ عبد بان الحجاج بان العزيز

محمد؛ بان مروان قتله الغمر: إباراهيم، أباا يكنى وكان سإليمان، محمد. فولد
وزكرياء؛ وموسإى؛ وإسإحاق؛ معه؛ قتل وداود، وأيوب؛ أبايه؛ مع قتل ومحمد،
والمنذر؛ وسإعيد؛ ومعاوية؛ الله، وعبيد الحميد؛ وعبد العزيز؛ وعبد ويحيى؛

قتله السلم، هشام: عبد بان يزيد وعنبسة. وولد وباشر؛ وهشام؛ ومروان؛
ومعاوية؛ وزيد؛ عقب؛ وله باالندلس، هشام بان معاوية بان الرحمن عبد

وخلف؛ ومنصور؛ الله؛ وعبد وخالد؛ وأمية؛ وحرب؛ ويحيى؛ والحارث؛ والفتح؛
هشام. بان يزيد بانو ويزيد،

ًا؛ هشام بان معاوية، ولد باعد موت وولد معاوية بان هشام ثلثة عشر ذكر
أبايه، أمه زينب بانت محمد بان عبد الله بان عبد الملك بان مروان؛ وعبد

الرحمن بان امعاوية، الداخل باالندلس، الوالي عليها هو وولده باعده، لم
ولد؛ وعبد الله ابان معاوية؛ أمه بانت عبد الله بان عبد العزيز بان الحارث بان

الحكم بان أباي العاصي، وأمها رملة بانت محمد بان مروان، آخر من باقي
من ولده باالندلس، محمد بان معاوية بان عبد الرحمن بان معاوية بان
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إسإحاق بان عبد الله بان معاوية القرشي، المعروف باابان الحمر، راوية
النسائي، وابانه معاوية بان محمد نقيب قريش باالندلس، انقرض؛ والوليد

بان معاوية، باقي من ولده إخوة ثلثة يعرفون باالمغيريين، ينتمون إلى
المغيرة بان الوليد بان معاوية؛ وعبيد الله. ويحيى، وهو شقيق عبد الرحمن،

قتل يوم الزابايين، وهو الذي أجاز الكميت الشاعر؛ والمنذر بان معاوية؛
والمغيرة بان معاوية؛ وأباان بان معاوية، وهو شقيق عبيد الله: أمهما تميمية

من باني زرارة، قتلته المسودة هو وابانين له في حد الصبا، وأفلت إلى
أرض الندلس ابان له يسمى عبيد الله بان أباان، قتله عمه عبد الرحمن بان

معاوية؛ وإليه كان ينتمي الوزير المعروف باابان السليم، فكان يقول إنه
سإعيد بان المنذر ابان معاوية بان أباان بان يحيى بان عبيد الله بان أباان

المذكور؛ وقد انقرض ولد سإعيد المذكور. وكان للمنذر المذكور ابانان
صريحان، وهما: الحكم، وأباان؛ وقد انقرضوا كلهم. ودخل قرطبة منهم

ًا، أيام المير عبد الله، يزيد بان محمد بان سإليمان بان الحكم بان أباان بان أيض
معاوية بان هشام، وهو صاحب "رسإالة البين"، وحظي عبد الناصر، ومات

باقرطبة، ولم يعقب؛ ودخل الوليد بان معاوية الندلس؛ فلما قتل ابانه
المغيرة، نفى الوليد وبانوه عن الندلس؛ وأمية، قتله مروان بان محمد

ًا؛ وإسإماعيل؛ ومعاوية. صبر
فولد عبد الرحمن بان معاوية: سإليمان: أمه لخمية من ولد حاطب بان أباي
ًا؛ وهشام بالتعة، وهو أكبر ولده، كان أسإن من هشام بانحو اثني عشر عام

الوالي باعده، وكان على طريقة حسنة، يحضر الجنائز، ويعود المرضى،
ويفك السإر، ويتحرى الحق، والمنذر؛ ويحيى؛ وسإعيد الخير؛ وعبد الله،

المعروف باالبلنسي، لتملكه على بالنسية، وتدمير، وطرطوشة، وبارجلونة،
ووشقة؛ وكليب، واسإمه مسلمة، وإليه تنسب أرحى كليب؛ انقرض عقب
كليب هذا؛ وآخر من باقي منهم: محمد بان عبيد الله بان عبد الله بان عبد

الله بان مروان بان عبد الله بان مسلمة، وهو كليب المذكور، الكاتب؛ فورثه
باالقعدد محمد ابان عبد الملك بان عبد الرحمن بان عبد الملك بان عبد

الرحمن بان سإعيد الخير بان عبد الرحمن بان معاوية؛ ورجل من ولد يحيى
بان عبد الرحمن بان معاوية.

ولكل من ذكرنا من ولد عبد الرحمن بان معاوية عقب بااق في وقتنا هذا؛
فعقب باني سإعيد الخير كثير، وهم باقرطبة وقبرة. وقد باقي من باني يحيى

بان عبد الرحمن رجل مكفوف. ومن باني المنذر بان عبد الرحمن بان
معاوية، كان المعروف باالمذاكرة: لقب باذلك لنه كان مغزى باعلم النحو؛

ًا في اللغة، وكان متى لقي رجلً من إخوانه، قال له: ًا فيه، مقدم وكان إمام
"هل لك في مذاكرة بااب من العرباية?" فلقب باالمذاكرة لذلك؛ وهو المنذر
بان عبد الرحمن بان معاوية بان محمد بان عبد الله بان محمد بان عبد الله بان

المنذر المذكور بان المير عبد الرحمن بان معاوية؛ ومن ولده: المعروف
باالمصنوع، لقب باذلك لجماله، وهو محمد بان إباراهيم بان معاوية بان المنذر
المذكور المعروف باالمذاكرة، وكان من كبار أصحاب أباي علي البغدادي،
ًا، مات ليلة الثلثة لحدى وأضبط الناس للغة، وأحفظهم لها، وكان شاعر

؛ ولم يعقب إل أحمد،319، وولد سإنة 373عشرة ليلة خلت لشوال سإنة 
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وقد انقرض. ومنهم كان العجيل، وهو عبد الله بان إسإحاق بان عبد الله بان
ًا؛ ومنهم: المنذر بان عبد الرحمن بان معاوية، وهو ابان عم جد المذاكرة لح
أباو صفوان الساكن بابلنسية، واباناه أحمد ومعاوية. وباقي من ولد عبد الله

البلنسي رجل يعرف باابان الخدين. ولم يبق من ولد سإليمان إل أحمد
وإباراهيم ابانا محمد بان معاوية بان يحيى بان إباراهيم بان سإليمان بان عبد

الرحمن بان معاوية.
نكبه ولده، أسإن وهو الملك، معاوية: عبد بان الرحمن عبد بان هشام فولد
ًا فبقي وسإجنه، حياته في أباوه مات حتى سإنة عشرة باضع مسجون

ًا أبايه، باعد من الوالي والحكم هشام؛ بان الحكم أخيه ولية في مسجون
ًا وخصى والخيار، الفقهاء وقتل الرباض، باأهل أوقع الذي وهو من عدد
هلل بان منصور بان لقيط بان منهم: طرفة قرطبة؛ أهل من الجمال ذوي

أصحاب من عمه وبانو وأخوه أباوه وكان المرادي، الزرق بان الحسن بان
الذي طرفة، مسجد ينسب وإليه الناس؛ وجلة الثغور وولة السلطان

أباوه وكان نصر، منية إليه تنسب الذي ومنهم: نصر، قرطبة؛ مدينة دخل
الذي ومنهم: شريح، ولده؛ على الحادث قبل أسإلم قرمونة، نصارى من

لما منكرين عليه الناس فقام قرطبة؛ باغرباي شريج مسجد إليه ينسب
والمساجد، الديار وهدم ،202 سإنة المشهورة الوقعة باهم فأوقع أبادى؛
ً ذلك وولى ًا رجل ًا كان نصراني المر أفضى فلما ربايع؛ اسإمه عنده، أثير

ًا وغير هذا، ربايع باصلب أمر الرحمن عبد ابانه إلى أبايه؛ آثار من كثير
بان الملك عبد بان أحمد إل عقب الملك لعبد يبق ومعاوية. لم والوليد؛
جملة في وهو المذكور، عبد بان مروان بان محمد بان أباان بان مروان

عبد بان محمد بان إباراهيم بان حمزة بان أحمد بان أمية منهم العامة. كان
ولم المشاورين، جملة في وكان الشرطة، أحكام ولي المذكور؛ الملك
قرة، باني إلى نهض أحمد، بان لؤي بان أحمد اسإمه أخ ابان له وكان يعقب؛
من القيروان، صاحب بااديس، بان المعز عليه فدس باتقديمه؛ وهموا
غامر، عقب للوليد فعل. وباقي ما أدري ل باقرطبة، ابان له وكان سإقاه؛
بان محمد ابانا وهشام، معاوية، كان منهم قريش؛ في قدر لهم وكان
كان ومنهم الناس؛ في ومنزلة سإلطة لهما وكانت المذكور؛ الوليد

ولي محمد، اسإمه ابان منهما لهشام وكان الشبانسية؛ باابان المعروف
من وآخر الناس؛ في وحال جم، عدد لهم وكان للناصر؛ وغيرها شذونة

بان الله عبد بان هشام بان محمد بان العزيز عبد بان منهم: الوليد باقي
وعبد محمد، منهم يعقب. وكان ولم انقرض، وقد هشان؛ المير بان الوليد

بان القاسإم الحكم: بانو وأخوهم انقرضوا، الملك، وعبد وهشام، الرحمن،
بان هشام بان محمد بان الداهية اللسن هشام بان إسإماعيل بان محمد
الملك، عبد اسإمه ابان المذكور الرضى. للحكم المير هشام بان الوليد

-رحمه عقبة ابان الرحمن عبد بان محمد الله عبد أباي صاحبنا بانت أمه
معاوية، ذكرناه. وولد من غير الرضى هشام ولد جميع من يبق الله-. لم

هشام بان باالقط الملقب محمد بان معاوية بان القط. أحمد ابان كان منهم
هناك فقتل باالحشود، سإمورة غزا الذي هشام، المير بان معاوية بان

الله. -رحمه
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ًا، عشر ثمانية الرباضي الحكم فولد إل هذا وقتنا في منهم يبقى لم ذكر
بان أمية ولد من واحد ورجل باعده، الوالي الرحمن عبد المير عقب

بان محمد بان العزيز عبد بان محمد بان محمد بان العزيز عبد اسإمه الحكم،
وهما الحكم، بان العزيز عبد ولد ورجلن فقط؛ المذكور أمية بان الله عبد
عبد بان المنذر بان العزيز عبد بان عمر بان عمر ابان الزباير بان العزيز عبد

ٌءن المذكور؛ الحكم بان العزيز الرحمن عبد بانت الله: أمه عبيد اسإمه له وابا
وعبد الله؛ عبد المير بان أباان بان الرحمن عبد بان أباان بان الله عبد بان

الحكم، بان الخير سإعيد ابان جعفر بان جعفر بانو وهشام، وأحمد، الرحمن،
بان العباس بان سإليمان منهم كان انقرضوا، عدد، لهم وكان بادانية، وهم

ًا، وكان المذكور، سإعيد ًا، متبتلً، زاهد ًا صوفي من باترجالة ضيعته ملزم
ًا، العاصي بان العاصي أخوه وكان قبرة؛ العاصي بان للعاصي وكان شاعر

منهم: الحكم، بان الصبغ ولد من رجال وسإبعة سإليمان؛ اسإمه ابان
الصبغ بان الملك عبد بان محمد بان محمد بان أحمد بان الملك عبد المتفقه

ابان هشام بان يحيى والشاعر آخر، لهما أخ وابان أخوه، وهشام الحكم، بان
بان هشام بان العزيز عبد يسمى لهما وأخ هشام، بان مسلمة وأخوه أحمد،
هؤلء بااد أمره. وقد اضمحل ثم البربار، نواحي باعض في ظهر أحمد،
ابانان: محمد وله أحمد، بان الملك عبد الفقيه بان المهيمن عبد حاشا كلهم
المذكور؛ هشام بان مسلمة بان يحيى وهو صغير، وصبي الملك؛ وعبد
سإنة. التسعين جاوز قد كبير، شيخ وهو حي، الن حتى هشام وجده

  
 

المغيرة منية إليه تنسب الذي الحكم، بان المغيرة كان الحكم، ولد ومن
أخوه. فخلعه الرحمن؛ عبد باعد العهد وله أباوه وكان قرطبة؛ باشرقي

ًا: وكذلك وكان الحكم، بان ومنهم: يعقوب وقد وباشر؛ أباان، أخوه شاعر
باعده أمره ليلي موته يتمنى أنه أبااه بالغ الحكم، بان انقرضوا. ومنهم: هشام

ًا، يليه أل فحلف ولده؛ أكبر وكان مكانه؛ أمية ولد أخويه. ومن عليه وقدم أباد
العزيز، عبد بان الله باعد والوزير عوف؛ باأباي المكنى الشاعر كان الحكم، بان

الياباس: الحجر معناه شقة؛ باالبطرة الملقب عامر، أباي ابان مع الممتحن
المير بان أمية بان العزيز عبد بان محمد بان الله عبد بان أحمد هو الشاعر كان

بان العزيز عبد بان محمد بان العزيز عبد بان الله عبد هو والوزير الحكم؛
ً إل انقرضوا، لحا، عم هما: ابانا الحكم؛ ًا رجل بان العزيز عبد اسإمه واحد
أمية بان الله عبد بان محمد بان العزيز عبد بان محمد بان محمد بان محمد

فقط. محمد اسإمه ابان وله المذكور؛
ًا، الجانب، مأمون "وكان الحكم بان الرحمن عبد فولد ً وادع إلى مائل

ولد، منه" مائة أسإن هشام وكان حي؛ هشام وأخوه المر وولي الراحات
ًا خمسون منهم عقب إل منهم هذا وقتنا في يبق ولم أنثى، وخمسون ذكر
المطرف ولد من ذكور بانين أرباعة له واحد ورجل باعده، الوالي محمد المير

الشرقي الرباض دور باين مطرف، فحص إليه ينسب الذي الرحمن، عبد بان
ًا المعروف وهو باقرطبة، وعبد الله، وهم: عبد باسيل؛ ابان بافحص أيض
عبد بان أحمد بان الصبغ بان أحمد بانو والصبغ، والمطرف، ومحمد، الرحمن،
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وقد الرحمن؛ عبد بان المنذر ولد من رجال خمسة ونحو مطرف، بان الله
عبد بان سإعيد بان الملك عبد ولد من رجل إل منهم يبق فلم كلهم؛ انقرضوا

ظاهرة، وحال ثروة، لهم "وكانت المذكور المنذر بان مروان بان الملك
الله وهم: عبيد الرحمن، عبد بان هشام ولد من يسير وخير". ونفر وآداب،
منهما ولحمد المذكور، هشام بان أحمد بان محمد بان أحمد بان زياد ابانا وأحمد

ولد من وكان سإائر وانقرض أحمد، اسإمه ابان ولهشام هشام، اسإمه ابان
ًا: أباو المذكور الرحمن عبد بان المنذر المنذر بان سإعيد بان المنذر الحكم آنف

انقرض. الشاعر، المير، الرحمن عبد بان المنذر بان مروان بان
ًا الحكم بان الرحمن عبد بان محمد فولد ًا، وثلثين نيف في منهم يبق لم ذكر
باقي، كان إن محمد، بان المنذر المير بان الصبغ ولد من واحد صبي إل وقتنا
وثلثة باقي؛ كان إن محمد، بان القاسإم ولد من واحد ورجل انقرض؛ قد وأراه
الكتاب. شيوخ من ورجل محمد؛ بان الله عبيد ولد من الناس غمار في إخوة

هذا واسإم محمد؛ بان العاصي ولد من له، ذكور بانين وثلثة باالفروطة؛ يعرف
وبانوه محمد؛ المير بان العاصي بان أحمد بان الجبار عبد بان الباقي: الحكم

المذكور، الحكم بان محمد إل كلهم، انقرضوا وقد الله؛ وعبد وأحمد، محمد،
صح ثم محمد؛ بان إباراهيم ولد من ورجلن الجبار وعبد ابانان: الحكم، وله

ًا، كان إن أحمد، ولد من ورجل الشيخ؛ هذا موت عندنا بان محمد وهو حي
بان هشام بان أحمد بان وعمر المذكور؛ أحمد بان الله عبد بان محمد بان سإعيد
ميورقة؛ سإكان من وهم وهشام، وأحمد، وبانوه: محمد، المير، ابان أحمد
ٌءر وأخوه؛ أحمد وباقي وهشام؛ محمد انقرض وقد بان هشام ولد من ونفي

بان محمد بان أحمد بان هشام اسإمه ربااح، قلعة باجهة كبير منهم: شيخ محمد،
بان أحمد بان هشام بان محمد بان الله ومنهم: عبد المذكور؛ هشام بان أحمد
وعبد الجبار، وعبد الرحمن، بانون: عبد وله مات، المذكور، هشام بان محمد

هشام بان محمد وكان العزيز؛ عبد اسإمه ابان منهم ولهشام وهشام؛ العزيز،
وانقرض محمد؛ المير بان الله عبد المير وعقب باالقط؛ المعروف هو

ًا محمد المير بان المطرف سإائرهم. وكان ًا، شاعر ًا مفلق وكان باالغناء؛ عالم
من المذكور، المطرف بان القاسإم بان أحمد منهم كان انقرض؛ قد عقب له

المطرف. وكان ابانا والحسين ومحمد والعناية؛ والفقه للحديث الطلب أهل
ًا محمد ابانا وإباراهيم عثمان ًا. وأم باالغناء عارفين أيض تنسب التي سإلمة جد

بانت سإلمة أم هي الشمالي، سإورها خارج قرطبة باشمالي المقبرة إليها
عبد بان محمد المير لحا عمها ابان تزوجها الرباضي، الحكم بان محمد

سإائرهم. الرحمن. وانقرض
ًا، عشر أحد محمد بان الله عبد المير فولد  هذا وقتنا في منهم يبق لم ذكر

المير، الله عبد بان محمد بان الرحمن عبد الناصر ولد حاشا لحد، عقب
بان أباان بان الرحمن عبد بان أباان بان الله عبد اباني وجعفر الرحمن عبد وحاشا
الرحمن عبد مات المذكور. وقد الله عبد بان لجعفر وابانتين الله، عبد المير

يعقب. الله- ولم -رحمه
باالخلفة المسمى "وهو الله عبد المير بان محمد بان الرحمن عبد فولد

الله، لدين باالناصر وتلقب أسإلفه، من تقدم من جميع دون المؤمنين وإمرة
من وكثير الندلس على واسإتولى أشهر، وسإتة سإنة خمسين وليته واتصلت
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ًء البربار بالد ًا، عشر أحد باالندلس" فولد سإلفه من أحد يستوله لم اسإتيل ذكر
"واتصلت باالمستنصر وتلقب باالخلفة، وتسمى باعد، ولي الذي وهم: الحكم،

ًا عشر خمسة وليته ًا وكان وعلو، هدوء في عام ًا باالرعية، رفيق في محب
على وكان الفتى، تليد العلوم. وأخبرني كتب باجميع الندلس مل العلم؛
فيها كانت التي الفهارس عدد أن باالندلس، مروان باني باقصر العلوم خزانة

ليس ورقة خمسون فهرسإة كل في فهرسإًة، وأرباعون أرباع الكتب تسمية
انقرض؛ والصبغ، انقرض؛ العزيز، وعبد فقط"؛ الدواوين أسإماء ذكر إل فيها

ومروان؛ الله؛ وعبد وسإليمان؛ الملك؛ وعبد الجبار؛ وعبد الله؛ وعبيد
ًا إل يعقب فلم المستنصر، الحكم والمغيرة. فأما والمنذر؛ الوالي هشام

ًا؛ عشر أحد ابان وهو المر ولي باعده، ًا وكان عام نهي، ول أمر ل عليه، متغلب
ًة وخلع باالمؤيد، تلقب لبايه. ول له عقب ول انقرض، وقد المرة؛ باعد مر
ولي باالمستكفي، المتلقب باالخلفة، ولده: المسمى فمن الله، عبيد وأما

ًا؛ عشر سإبعة الله عبيد بان الرحمن عبد بان محمد الرحمن عبد أباو وهو شهر
لحا، عمه وابان المر؛ هذا طلب في المؤيد هشام أيام أباوه وقتل الناصر، بان

ًا انقرضا الناصر، بان الله عبيد بان هشام بان سإليمان عهده، ولي عن جميع
بان الصبغ ولد من هشام، ابانا ويحيى مسلمة نكحهما ابانتين حاشا عقب، غير

عهده وولي المستكفي، هذا الرحمن عبد بان محمد الرباضي. وكان الحكم
ذلك في وأخبارهما والتأخر؛ والضعف والسقوط الضعة نهاية في المذكور،

بان الرحمن عبد بان أحمد من إل عقب الناصر بان الله لعبيد يبق عظيمة. ولم
الناصر. بان الله عبيد
آخر وهو باالمهدي، المتلقب باالخلفة، ولده: المسمى فمن الجبار، عبد وأما
آخر من ويولي فيها يعزل تامًة، وليًة باالندلس مروان باني من المر ولى من

فساد اباتدأ أيامه وفي البربار؛ بالد من كثير في وكذلك غرباها، آخر إلى شرقها
العزيز عبد بان الجبار عبد بان محمد تزوجها ابانًة إل يعقب ولم الندلس؛ بالد
ًا الناصر، بان الجبار عبد بان غير عن قتل الله، عبيد اسإمه باقرطبة، قتل وابان

المتلقب باالخلفة، المتسمى الرحمن، المذكور: عبد المهدي وأخو عقب؛
ًا كان باالله، باالمستظهر ًا، أديب ولم سإنة، وعشرون اثنتان وله قتل شاعر
ابانا وهما الله؛ -رحمه فقتل باالمستكفي؛ باالمتلقب السفلة عليه يعقب: قام

المر هذا طلب على هشام أباوهما الناصر. وقتل بان الجبار عبد ابان هشام
ًا، فتًى حاشا عقب الناصر بان الجبار لعبد يبق المؤيد. ولم هشام أيام واحد
ابان وله الناصر، بان الجبار عبد بان العزيز عبد ابان الجبار عبد بان محمد وهو

ًا هذا محمد وحج الرحمن، عبد اسإمه أحد قومه من يحج ولم بانفسه، مغرر
غيره.
المتلقب باالخلفة، المتسمى الرحمن، الناصر: عبد بان الملك عبد ولد ومن

بان محمد ابانا باالله، باالمعتد المتلقب باالخلفة، المتسمى وهشام، باالمرتضى؛
ً هذا الرحمن عبد كان الناصر؛ بان الملك عبد ًا، رجل ً صالح لم الفقه، إلى مائل

ًا وليته في يلبس اسإمه واحد عقب: غلم وله الله؛ -رحمه قتل أن إلى خز
عقب ول عقب؛ غير عن مات وقد المرتضى، بان سإليمان بان الرحمن عبد

جهور عليه وقام باالخلفة، باقرطبة منهم تسمى من آخر وهو المعتد لهشام
الندلس، فساد واسإتحكم البلد، وتملك فخلعه، وزرائه؛ من رجل محمد، بان
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اباني الله وعبد المكفوف الحكم أهلها. ولخويهما كلمة اجتماع من وبائس
كثير. عقب محمد

ًا، كثير فعقبه الناصر، بان سإليمان وأما ومنهم العامة؛ غمار في دخلوا قد جد
ذلك . فمن399 سإنة المهدي على القائم الناصر، بان سإليمان بان هشام كان

كفاية الله هذا??! نسأل يومنا إلى يغمد ولم الفتنة، سإيف اليوم. سإل
بان سإليمان بان الحكم بان سإليمان كان عنهم! ومنهم البلد ودفع المسلمين،

ًا، وكان باالمستعين، المتلقب باالخلفة، المسمى الناصر يضرب شاعر
الذي وهو قومه؛ وشؤم الندلس شؤم كان الذي وهو حداثته؛ في باالطنبور

حاشا قرطبة وجمهور الزهراء مدينة فأخذوا البرابارة، من جنده سإلط
ًا المدينة، القرى من قرطبة مدينة وأخلوا الشرقي، الجانب من وطرف

عليهم يغير ول ينكر ل وهو والسبي، باالقتل أهلها وأفنوا والمدن، والمنازل
ًا. وعليه عنقه فضرب بارمته؛ إليه فأسإلم الحسني؛ حمود بان علي قام شيئ

ًا. وانقطع ممن ذلك باعد منهم قام من حاشا باالندلس مروان باني أمر صبر
وله قد ابان المستعين لسليمان ذكرناهم. وكان وقد أمر، لهم يفش لم

قتل باعد فل البلد، بافساد والرضا الهمال، في أبايه نظير محمد، اسإمه عهده،
ًا والثغر، سإرقسطة صاحب التجيبي يحيى بان منذر إلى أبايه أن في طامع

ًا. وقتله المذكور التجيبي باه فغدر إياه؛ واسإتحجاباه إليه أبايه لميل ينصره صبر
سإليمان. بان محمد عقب انقرض علي. وقد اسإمه ابان هذا لمحمد وكان
بانو والوليد، ومسلمة، ذكور: معاوية، ثلثة المستعين سإليمان لبانه وباقي

هشام بان محمد بان الناصر: يزيد بان سإليمان باني المستعين. ومن سإليمان
من تعالى باالله - ونعوذ وارتد النصارى باأرض لحق الناصر، بان سإليمان بان

أرض إلى رجع ثم وأسإلم، رجع وله! ثم لنا الهداية ونسأله البلء درك
السإلم.

ًا، فكان الناصر، بان الله عبد وأما ًا شاعر اتصل الشافعي، مذهب على فقيه
هذا الله لعبد لذلك. وكان فقتله وجوره؛ سإيرته سإوء عليه ينكر أنه عنه باأبايه
بااق. عقب له الزباير، اسإمه ابان
ابانا الملك، عبد وأخوه الطليق، ولده: مروان فمن الناصر، بان مروان وأما
المحسنين، المفلقين الشعراء من هذا مروان كان الناصر؛ بان الرحمن عبد

أباو وأرباد أمامة، أباو الله وعبيد ليلى، أباو ولبيد خالد، أباو أرباعة: يزيد وأعقب
الرحمن، الولد: عبد من له وكان بادروقة؛ الن سإاكن الملك عبد زبايد. وأخوه

هذا. لمسلمة عقب ول الحسني؛ علي بان يحيى قتله الذي ومسلمة،
هذا وللمنذر المنذر؛ المير بانت فاطمة أمه فكانت الناصر، بان المنذر وأما

عقب.
الحكم أخوه فيها مات التي الليلة صبيحة قتل فإنه الناصر، بان المغيرة وأما

ًا، المستنصر ٌءب وله خنق بان المغيرة بان الرحمن عبد بان الله عبيد قبل من عق
الناصر.
مروان. بان الملك عبد بان هشام المؤمنين أمير ولد في الكلم انقضى

مروان بان الملك عبد بان مسلمة ولد
كان مسلمة يكنى أباا سإعيد وأباا الصبغ، ولي العراقين وأرمينية، وله عقب بااق باقرب

حران، في حصن يعرف باحصن مسلمة. وله من الولد: يزيد ابان مسلمة؛ وإباراهيم بان
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مسلمة، قتل يوم أباي فطرس؛ وشراحيل بان مسلمة؛ سإم هو وإباراهيم المام باحران،
ًا في سإجن مروان؛ ومحمد بان مسلمة، كان من أجمل الناس وأشجعهم، فماتا جميع

ًا لعبد الله؛ فأمنه؛ فلحق وشهد مع مروان يوم التقى مع عبد الله بان علي؛ وكان صديق
فقال: باه؛ فلما رأى فعل أهل خراسإان في أهل الشام، حميت نفسه؛ 

ًا أراه فكـلالـمـمـات وخزي الحياة ذل وباـيل شـراباـ

إحـداهـمـا باـد ل كان فإن
ًا ًا الموت إلى فسير سإير
 جميل

ولد مسلمة. ومن بان وإسإحاق قتل؛ حتى معه فقاتل بامروان، لحق ثم
عبد بان مسلمة بان إسإحاق بان العاصي أباي بان عاصم بان مسلمة: علي

بان العزيز ولده: عبد من مسلمة، بان وأباان مصر؛ دخل محدث، الملك،
الثغور سإكن الملك، عبد بان مسلمة بان أباان بان محمد بان القاسإم بان هارون
بان محمد وهو الشاعر، ولده: الحصني المستنصر. ومن الحكم إلى ودخل

بان محمد الندلس ولده من ودخل الملك؛ عبد بان مسلمة بان محمد بان يزيد
محمد بان العباس بان موسإى بان حامد بان الله عبد بان محمد بان أحمد

الحكم وقرباه باها؛ أبايه ومولد بامصر مولده وكان المذكور، الشاعر الحصني
يعقب. ولم باقرطبة، ومات وأدناه، المستنصر

بان الحجاج بان العزيز مروان: عبد بان الملك عبد بان الحجاج ولد من وكان
محمد بان مروان اسإتيلء عند وقتل عهده، الوليد بان إباراهيم وله الملك، عبد
انقرض وقد لمه؛ السفاح العباس أباي أخا هذا العزيز عبد وكان مروان؛ بان

يعقب. ولم العزيز، عبد غير له يكن ولم الملك، عبد بان الحجاج عقب
مشهور محدث مروان، بان الملك عبد بان سإعيد بان الله عبد صفوان وأباو

وروى وغيرهما، حرب بان وزهير قتيبة عنه ويروي يزيد، بان يونس عن يروي
ًا كان "الصحيح" أنه كتاباه في مسلم وذكر ومسلم، البخاري عنه عند يتيم
سإنين. عشر بامكة جريج بان العزيز عبد بان الملك عبد
ًا؛ وتركه فطرس أباي نهر يوم قتل إذ أباوه قتل أنه أشك علي: ل قال صغير

الجمحية أمية بان صفوان بان الله عبد بان عمرو بانت جميل أم أمه باه فلحقت
هنالك. فبقي بامكة؛
ًا الندلس ودخل عبد بان سإعيد بان محمد باني وهشام والوليد الصبغ ولد أيض
معاوية، بان الرحمن عبد أخت على المذكور الصبغ وكان مروان، بان الملك
الوليد ولد وأما والوليات؛ القيادات وولوا رياسإة، باالندلس لولده وكان

ًا لهم كانت عائشة، بابني المعرفون فهم المذكور، هشام بانو وأما وجاهة؛ أيض
وعبد ذكرنا: هشام، من غير الولد من له إشبيلية. وكان فسكنوا المذكور،

عبد بان سإعيد وحمزة: بانو ويحيى، ومسلمة، والوليد، والحارث، العزيز،
الملك.
أنه إل فيذكر، اشتهر من مروان بان الملك عبد ولد سإائر أعقاب في وليس

فطرس. أباي يوم قتل مروان، بان الملك عبد بان عنبسة بان الفيض منهم كان
مروان. بان الملك عبد بان محمد يعقب ولم

مروان. بان الملك عبد ولد في الكلم مضى
مروان بان العزيز عبد ولد
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الفاضل الخليفة المؤمنين، أمير الحكم: عمر، بان مروان بان العزيز عبد ولد
الخطاب؛ بان عمر بان عاصم بانت عاصم أمه: أم عنه-؛ الله -رضي التقي البر

ًا، باعشرين العزيز عبد أبايه موت قبل مات زباان، أباا يكنى والصبغ، وتزوج يوم
فاضلً، وكان المؤمنين، أمير شقيق باكر، وأباو علي؛ بان الحسين بانت سإكينة
السم فسقيا باعده، للخلفة رضيه قد عمر فكان عمر، أخيه من أسإن وكان
ًا، ًا فماتا مع عمر؛ شقيق ومحمد، كادهما؛ من ولعن الله -رحمها جميع

العاصي؛ بان عمرو بان الله عبد بانت الله عبد أم أمهما وسإهيل؛ وسإهل؛
زباان؛ وولد باقرطبة؛ عقب لجزي عمر؛ شقيق وعاصم، وزباان؛ وجزي؛

باقرطبة؛ الزباانيين سإويقة تنسب كانت وإليهم بالبلة، عقب ولزباان إسإماعيل؛
مروان. بان الملك عبد بانو هشام، ثم سإليمان، ثم الوليد، تزوجها الحكم وأم

بان مروان وقتله البصرة، ولي سإهيل، بان العزيز: عمرو عبد بان سإهيل وولد
محمد.

ابان يزيد بانت يزيد أم الصبغ: أمه بان العزيز: دحية عبد بان الصبغ ولد ومن
مصر أعمال في قام العزيز، عبد بان الصبغ بان المصعب بان ودحية معاوية؛

الله. -رحمه فقتل المهدي، أيام
باكر. أباي بان ومروان باكر، أباي بان العزيز: الحكم عبد بان باكر أباو وولد

ًا حاشا أعقاب، المذكور العزيز عبد أولد ولجميع يعقب. فلم وحده، محمد
العزيز عبد بان الصبغ بان مروان بان منصور بان الملك عبد بان أحمد ذلك ذكر
ًا وكان مروان، بان قومه. بانسب عالم

ًا: عبد عشر الله- أرباعة -رحمه العزيز عبد بان عمر المؤمنين أمير وولد ذكر
ولي أعقب، الله، وعبد أبايه؛ حياة في مات فاضلً، وكان يعقب، لم الملك،

العزيز، وعبد باالبصرة؛ عمر ابان نهر احتفر وهو الوليد، بان ليزيد العراقين
المنصور، جعفر أباي صحاباة في وكان محمد، بان لمروان والمدينة مكة ولي

ويعقوب؛ أعقب؛ وعاصم، وغيره؛ وكيع عنه وروى والسيف، السواد يلبس
وموسإى؛ وإباراهيم: أعقب؛ الملك؛ عبد بانت فاطمة أعقب: أمهما وإسإحاق،

أعقب. والوليد، ومروان؛ أعقب؛ والصبغ، أعقب؛ وزباان، ورفيع؛ وإسإماعيل؛
العباس، باني خلفة من صدر إلى العزيز عبد بان عمر بان العزيز عبد عاش
ًا المنصور، جعفر أباي صحاباة في وكان ويلزمه السواد، يلبس ممن باه، خاص
ًا؛ عبد بان عمر أولد في الخطبي كان. وذكر حيث الله، وعبيد العزيز: حفص

العزيز، عبد بان عمر بان الله عبد بان ولده: آدم أعقب. ومن ويزيد، أعقب؛
ًا وكان ًا؛ شاعر عنه. روى العزيز، عبد بان عمر بان الله عبد بان وباشر ماجن
زيد. اسإمه ابان لبشر وكان
الحكم. بان مروان بان العزيز عبد ولد مضى

الحكم بان مروان بان باشر ولد
الرحمن عبد بان سإلمة أباي بانت كلثوم أم مروان: الحكم: أمه بان باشر ولد
حذيفة بان حصن بان خارجة بان أسإماء بانت هند الملك: أمه وعبد عوف؛ بان

باالكوفة. عقب وله ومروان، معيطية؛ العزيز: أمه وعبد وأباان؛ الفزاري؛
ابان مسلمة بان يزيد بان محمد وهو البغدادي، الشاعر البشري كان ولده ومن

جد أخوا وكان الحكم؛ بان مروان بان باشر بان الملك عبد بان باشر بان هشام
دخل مروان؛ بان باشر بان الملك عبد بان باشر ابانا الملك، وعبد أبايه: سإليمان،
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ًا" وكان "وكان الندلس، منهما الملك عبد ًا شاعر مروان أخي بانت متزوج
قتل والزندبايل، الفيل يلقبان وأباان الملك عبد ابان. وكان منها وله محمد، ابان
بان علي بان زيد بان يحيى اختفى كان باشر بان الحكم هبيرة. وعند ابان مع

أباوه. قتل إذ الحسين
الحكم بان مروان بان محمد ولد

ولد محمد بان مروان: مروان أمير المؤمنين؛ ويزيد، وكان من الفضلء النساك؛
ومنصور؛ وعبد العزيز؛ وعبد الرحمن.

فولد مروان أمير المؤمنين: عبد الملك؛ وعبد الرحمن: وعثمان؛ وعبد الله؛ وعبيد الله؛
وعبد الغفار؛ ويزيد؛ وأباو عثمان؛ ومحمد؛ وأباان. فولد عبد الله بان أمير المؤمنين

مروان: مروان، وأحمد، وعبد الرحمن، وأباو عثمان، وسإعيد، وعثمان والحكم، ومحمد.
تزوج مروان منهم أم الحكم بانت عبيد الله بان مروان "بان محمد". ول عقب لعبيد الله

بان مروان "بان محمد" أصلً؛ ولمروان عقب باإصبهان وفي ديار مصر، منهم: صاحب
"كتاب الغاني"؛ وهو أباو الفرج الصبهاني، واسإمه علي بان الحسين بان محمد بان أحمد

بان الهيثم بان عبد الرحمن ابان مروان بان عبد الله بان أمير المؤمنين مروان بان محمد
بان مروان بان الحكم؛ وكان عمه الحسن بان محمد، من كبار الكتاب باسر من رأى،

ًا أدرك أيام المتوكل؛ وكان عمه عبد العزيز بان أحمد بان الهيثم، من كبار الكتاب أيض
أيام المتوكل. ومروان بان محمد بان عبد الملك بان أمير المؤمنين مروان بان محمد،

روى عنه هلل ابان العلء الرقي. وولد عبد الملك بان مروان بان محمد: الوليد، ومحمد.
وولد محمد: عبيد الله. وولد عمر بان مروان بان الحكم: إباراهيم، ومحمد، والوليد، وعبد

الملك، كانوا باالرتبة من عمل مصر. دخل الدنلس منهم عبد الملك بان عمر، دخل
الندلس في عصاباة من ولده، أعقب منهم عبد الله، وإباراهيم، وأباان، وباشر، والحكم،
ومروان؛ وهؤلء دخلوا مع أبايهم، وانقرض سإائرهم، وهم: زباان، ويزيد، وذؤالة، وعمر،
وهشام، وفهر، والحوثرة، وعبد العزيز، والحكم؛ وكانت لهم باها ثروة، ورياسإة عظيمة،
وعدد جم؛ منهم: الوزير العباس بان عبد العزيز بان العباس بان عبد الله بان عبد الملك
بان عمر بان مروان بان الحكم؛ وابان أخيه إباراهيم بان أحمد بان عبد العزيز، ارتد وقتل
على النصرانية؛ والشاعر البلينة سإعيد بان محمد بان العاصي بان عمرو بان سإعيد بان

العباس بان عبد الله بان عبد الملك بان عمر؛ ومنهم: أحمد وعمرو، ابانا عثمان ابان محمد
المكنى باأباي صفوان بان العباس بان عبد الله بان عبد الملك بان عمر بان مروان بان

الحكم، كانا شاعرين، ووليا الوليات لعبد الله ولعبد الرحمن الناصر؛ وكان عمرو منهما
ًا قبل أن يحدم السلطان؛ومنهم: محمد ًا بابقي بان مخلد، وطلب عنده زمان ًا مختص تلميذ

بان أحمد بان عمر بان حفص بان عمر بان عبد الملك ابان عمر بان مروان بان الحكم؛
والوزير منهم: أحمد بان محمد بان البراء بان ملك بان عبد الله بان عبد الملك بان عمر؛

لم يبق منهم أحد غير محمد بان أحمد ابان محمد بان أحمد بان محمد بان أحمد بان محمد
بان الوزير أحمد بان البراء، ورجل آخر باقرطبة، كلهما في غمار العامة؛ والوزير أمية بان

إسإحاق بان عبد الله بان إسإحاق بان محمد بان إسإحاق بان الوليد بان إسإحاق بان إباراهيم
بان عبد الملك ابان عمر، انقرض، ولم يبق له عقب؛ وكان عم ابايه أحمد بان إسإحاق بان
إسإحاق صاحب الصوائف، وابانه محمد بان أحمد، ل عقب له. ومنهم: أباو طالب محمد

بان عبد الملك بان أحمد بان عبد الله بان عبد الملك بان عبد الله بان الوزير عبد الملك بان
العباس بان عبد الله بان عبد الملك بان عمر، واباناه سإاباق وطالب؛ وكان أخو جده

ًا؛ وكان أحمد بان عبد الملك المذكور محمد بان عبد الله بان عبد الملك بان العباس شاعر
ًا، وهو  القائل: بان عبد الله بان عبد الملك وهو ابان أخي محمد المذكور، شاعر

قلبي فيك شملي صدع على
تصدعا

أبادي منك حال أي ففي
التوجعـا

وولد معاوية بان مروان بان الحكم: الوليد بان معاوية: أمه زينب بانت
ًا بابنت مروان بان الحسن ابان الحسن بان علي بان أباي طالب، وكان متزوج
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محمد؛ وصار والي دمشق قبل يوم أباي فطرس.
ومن ولد الحارث بان الحكم بان أباي العاصي بان أمية: عبد الملك بان
الحارث بان الحكم بان أباي العاصي. فولد عبد الملك هذا: خالد، ولي

المدينة لهشام بان عبد الملك. وإخوة عبد الملك هذا: عبد العزيز، وعبد
الواحد، وعبد رباه: أمهم المفدار بانت الزبارقان بان بادر. وعبد الواحد هذا هو

الذي مدحه القطامي باقوله: 
 الطلل أيها فاسإلم محيوك إنا

أم كانت أمية؛ بان العاصي أباي بان الحكم بان الحارث بانو وعثمان، باكر، وأباو
هذا: عيسى خالد عفان. وإخوة بان عثمان بانت وعثمان: عائشة باكر أباي

ويعقوب، وإسإماعيل، وأباان، وإسإحاق، الصغر، وعيسى "ومحمد"، الكبر،
بان" الحكم "الحارث بان الملك عبد وروح: بانو والحسين، والربايع، وسإليمان،

الحكم بان الحارث بان الملك عبد بان إسإماعيل أمية. وولد بان العاصي أباي بان
بانت خديجة ومسلمة: أمهم وإسإحاق، والحسين، الكبر، المذكور: محمد

ويزيد: والوليد، الصغر، ومحمد طالب، أباي بان علي بان الحسن ابان الحسين
باعد عليها خلف طالب، أباي بان علي بان الحسن بان الحسن بانت حمادة أمهم
الحكم، بان الحارث بان العزيز عبد بان المذكورة. ومنهم: سإعيد عمها بانت
تحت أمه وكانت الملك؛ عبد بان لمسلمة خراسإان ولي خدينة، الملقب وهو

عبد بان الله عبد وأخوه مسلمة؛ بانت على هو وكان الملك؛ عبد بان مسلمة
سإعيد فولد وشببة؛ ومحمد؛ مروان؛ بان محمد بانت رملة على كان العزيز،

خدينة: عبد سإعيد بان محمد فولد ومحمد؛ الله، وعبيد الملك، خدينة: عبد
ًا المذكور الواحد عبد بان الحميد عبد ولد من قوم باالندلس الله. ومنهم آنف

الحكم. بان الحارث بان
ويوسإف، أمية: مروان، بان العاصي أباي بان الحكم بان يحيى ولد ومن

بان يحيى بانو وحبيب، وسإلمة، وعمر، باكر، وأباو السلم، وعبد وسإليمان،
ولي العاصي، أباي بان الحكم بان يحيى بان يوسإف بان ومنهم: الحر الحكم،

ًا، وكان الحر، بان سإلمة وابانه الموصل، قتله الثعلبية، يبتدى وكان شاعر
بان الله عبد مع كان الحر، بان الله عبيد الثاني وابانه الحروري؛ الضحاك

بان أحمد بان محمد بان الرحمن وعبد النوباة؛ أرض دخل إذ محمد بان مروان
بان يحيى بان يوسإف بان أيوب بان الحكم بان الله عبد بان صفوان بان محمد

وصحب باسيراف، وحدث باالمشرق، مات أندلسي، مشهور محدث الحكم،
بابغداد. المغيرة بان الله عبد

أباان، بان وعثمان أباان، بان العاصي: الحكم أباي بان الحكم بان أباان وولد
الملك. عبد بان سإليمان بان أيوب أم وهي ومليكة

الرحمن، عبد وأباان: ابانا العاصي: حرب، أباي بان الحكم بان الرحمن عبد وولد
عبد ابان أباان فولد أسإيد؛ بان خالد بان الله عبد بانت القاسإم أم وغيرهما: أمهم

أباان. بان الرحمن: عثمان
الله، عبد أم ابانته قبل من إل العاصي أباي بان الحكم بان لحبيب عقب ول

الملك؛ عبد له مروان: فولدت بان الملك عبد بان الوليد بان عمر تزوجها
باالندلس. وعقبه
شمس. عبد بان أمية بان العاصي أباي بان الحكم ولد مضى
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أمية بان العاصي أباي بان المغيرة ولد
الله -صلى الله رسإول قتله أمية: معاوية، بان العاصي أباي بان المغيرة وولد
ًا، أحد من وسإلم- منصرفه عليه بان نوفل بان صفوان بانت وأمه: باسرة صبر
هذا: عائشة: تزوجها المغيرة صحبة. فولد لها مهاجرة، العزى، عبد بان أسإد

مروان. بان الملك عبد له فولدت الحكم؛ بان مروان
شمس. عبد بان أمية بان العاصي أباي ولد مضى

شمس عبد بان أمية بان حرب ولد
ابان له كان عمر أن إل لهما، عقب ل وعمر، أمية: الحارث؛ بان حرب ولد

الله رسإول عمة صفية، زوج الحارث سإفيان. كان وأباا انقرض؛ أمية، اسإمه
للحارث. عقب ول خويلد؛ بان العوام وسإلم- قبل عليه الله -صلى
يوم قتل وحنظلة، له، عقب ل صحبة، له حرب: يزيد، بان سإفيان أباي فولد
ًا، بادر وعقب: صحبة له له: ومعاوية، عقب ول وعمرو، له؛ عقب ل كافر

أباي بانت عاتكة عقب: أمهما لهما وعنبسة، ومحمد؛ عتبة؛ بانت هند أمهما
وأم المؤمنين: أمها أم حبيبة وأم سإفيان؛ أباي بان وعتبة الدوسإي؛ أزيهر

عثمان، عمة أمية، بان العاصي أباي بانت بادر: صفية يوم المقتول حنظلة
عنه. الله رضي

روى السإدي: حبيبة، جحش بان الله عناه- لعبد الله -رضي حبيبة أم فولدت
الحديث. عنها
المدينة. ولي سإفيان، أباي بان محمد بان سإفيان: عثمان أباي بان محمد فولد
عثمان بان محمد بان منهم: عثمان عقب، وله محمد: محمد، بان عثمان فولد

سإفيان. أباي بان محمد بان
إذ الخلفة، بااسإم باه القيام الردن أهل أراد عنبسة، بان عنبسة: عثمان وولد
عنبسة. بان وأباان العوام؛ بان الزباير بانت زينب مروان: أمه قام

بان القاسإم وابانه المدينة؛ ولي عتبة، بان سإفيان: الوليد أباي بان عتبة وولد
ومحمد المطلب؛ عبد بان العباس بان الله عبد بانت لباباة عتبة: أمه بان الوليد

بان عثمان وعمه عتبة؛ بان الوليد بان محمد بان الله وعبد عتبة؛ بان الوليد بان
عتبة؛ بان ومعاوية الوليد؛ بان والحصين الوليد؛ بان وعمرو عتبة؛ بان الوليد

عتبة؛ بان الله وعبيد عتبة؛ بان ويعلى عتبة؛ بان وعتبة عتبة؛ بان وعثمان
باالبصرة، عقبه الشعث؛ بان مع قتل عتبة، بان وعمرو عتبة؛ بان والحصين

عمرو بان معاوية بان عمرو بان الله عبد بان محمد وهو الشاعر، منهم: العتبي
ًا: معاوية، الولد من عتبة بان لعمرو وكان سإفيان؛ أباي بان عتبة بان وعتبة، أيض

ًا: عبد ولده ومن وسإفيان؛ أباي بان الرحمن عبد بان معاوية بان الرحمن أيض
عبد بان سإفيان بان أمية وعمه سإفيان؛ أباي بان عتبة ابان عمرو بان سإفيان

قومه. نقيب الرحمن
ل الله، عنه-: عبد الله -رضي سإفيان أباي بان المؤمنين أمير معاوية وولد
أمير ويزيد معاوية؛ بان يزيد بان الله عبد تزوجها ابانة إل له يكن لم له، عقب

الناس، وأفاضل المدينة، أهل قتل السإلم؛ في الثار قبيح وكان المؤمنين؛
الحسين وقتل دولته؛ آخر في الحرة، عنهم- يوم الله -رضي الصحاباة وباقية

الله -رضي الزباير ابان وحاصر دولته؛ أول في بايته عنه- وأهل الله -رضي
في الله فأماته والسإلم؛ الكعبة باحرمة واسإتخف الحرام، المسجد عنه- في
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وحاصرها. القسطنطينية أبايه أيام في غزا كان وقد اليام؛ تلك
وانجلى الخلفة ولي الذي ومعاوية، الله؛ وعبد معاوية: خالد؛ بان يزيد فولد
ً وكان عنها، ًا؛ رجل الناس أزهد من وكان الرحمن، وعبد سإفيان؛ وأباو صالح

لمعاوية عقب ل ويزيد، وعتبة؛ وعمر؛ وعثمان؛ باكر؛ وأباو ومحمد؛ وأفضلهم؛
أم كانت خالد؛ بانو وعتبة، سإفيان، وأباو يزيد: سإعيد، بان خالد فولد يزيد؛ بان

بان وحرب عفان؛ بان عثمان بانت وأمها العاصي، بان سإعيد بانت هذا سإعيد
علي ولده من خالد، بان الله وعبد سإيدين؛ وكان خالد، بان ويزيد خالد؛

ابان العباس بان الله عبيد بانت نفيسة خالد: أمهما بان الله عبد ابانا والعباس
بادمشق، المأمون أيام هذا علي قام عنه-؛ الله -رضي طالب أباي بان علي

معاوية: بان يزيد بان الله عبد فأسإر. وولد المأمون، أيام باالخلفة وتسمى
وزياد عتبة؛ -وأباو معاوية وأباو الله؛ عبيد وأباو سإفيان؛ وأباو ومعاوية؛ محمد؛

وابانه هو باها المقتول باالمدينة، القائم السفياني، محمد أباو وهو الله، عبد بان
بان يزيد بان الله لعبد وكانت وسإعيد؛ القاسإم اباناه وتخلص ابانزياد؛ مخلد

عمتها طلق إذ مروان بان الملك عبد تزوجها عثمان، منهن: أم بانات، معاوية
تزوجها الحميد، وأمة الملك؛ عبد بان هشام تزوجها وعبدة، يزيد؛ بانت عاتكة

ًا. كلهم والبان والب الجد فكان الملك؛ عبد بان هشام ابان معاوية أسإلف
زياد بان محمد من عفان، بان عثمان بان عمرو قبل رملة ابانته معاوية وزوج

ابان عباد يزيد، بانت رملة أخته يزيد بان خالد سإفيان. وزوج أباي إلى المنتسب
سإفيان. أباي عتبة بان عتبة باعد عليها خلف زياد،

شمس. عبد بان أمية بان حرب بانو مضى
أمية بان العيص أباي ولد
 شمس عبد بان
أسإيد: العيص. فولد أباي بان شمس: أسإيد عبد بان أمية بان العيص أباي ولد

على أسإيد بان وسإلم- عتاب عليه الله -صلى الله رسإول ولى وخالد؛ عتاب،
ًا فبقي فتحها؛ إذ مكة يوم موته الله- وكان -رحمه مات أن إلى عليها والي
عتاب: عبد عنه- بامكة. فولد الله -رضي الصديق باكر أباي موت ورود

ًا. فولد وكان الجمل، يوم قتل الرحمن، وسإعيد؛ الرحمن: محمد، عبد سإيد
ًا سإعيد وكان ًا، سإيد بان الله عبد بانت هو وتزوج ابانته، الحجاج تزوج ممدح
وكان البصري، الماجن ولده: خليلن ومن سإعيد؛ بان عتاب له فولدت زياد؛
عتاب بان الرحمن عبد بان سإعيد بان عتاب بان عتاب واسإمع شرفه، على يغني

محمد بان العزيز عبد بان معاوية بان العزيز وعبد باالبصرة؛ عقب وله أسإيد، بان
بان عتاب بان الرحمن عبد بان سإعيد بان الرحمن عبد بان خالد بان أمية بان

بابلده باالشام. ومات القضاء ولي محدث، أمية، بان العيص أباي بان أسإيد
أسإيد: عبد بان خالد خالد. وولد وقيل: أباا حازم، أباا يكنى ،284 سإنة البصرة

لهما؛ عقب وأمية. ل عثمان؛ وأباو له؛ والعقب فارس، ولي خالد، بان الله
وعثمان: خراسإان؛ ولي وأمية، البصرة ولي خالد: خالد، بان الله عبد فولد
وعبد عثمان؛ عنه- وأباو الله -رضي عثمان المؤمنين أمير بانت سإعيد أم أمه

باني من عثمان، ابان شيبة بانت حجير وأمية: أم خالد أخويه وأم الرحمن: أمه
بان جبير بانت الملك: أمهما وعبد مكة؛ ولي العزيز، وعبد قصي؛ بان الدار عبد

حصن بان عمرو بان عبد بانت ثلثتهم والقاسإم: أمهم وعمر؛ وعمران؛ مطعم؛
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والحصين؛ الفارس؛ المكعبر بانت والحارث: أمه ومحمد؛ بادر؛ بان حذيفة بان
محدث. أسإيد، ابان خالد بان الله عبد بان أمية بان الله منهم: عبد والمخارق؛

ٌءر. قد باالبصرة عقب عثمان أباي ولبني خلفته في منهم المنصور تزوج كثي
أباي بان جعفر ابانه وزوج المنصور؛ ابانا والعباس، علي منها له وولد امرأة
أختها. جعفر

أسإيد بان خالد بان الله عبد بان عثمان أباي باني في متردد باغداد في والقضاء
الشوارب؛ أباي بانو وهم زماننا؛ إلى المتوكل عهد من أمية، بان العيص أباي بان

وعلي العيص؛ أباي بان أسإيد بان خالد بان الله عبد بان الحسين بان منهم: محمد
أباي بان الله عبد بان الشوارب، أباو وهو محمد، بان الملك عبد بان محمد بان

عمه وكان وآبااؤه هو العيص، أباي بان أسإيد بان خالد بان الله عبد بان عثمان
الملك عبد بان محمد بان الحسن وكان القضاة؛ قاضي الله عبد بان محمد
ًا ًا وكان وسإعيد الملك، عبد أخوه؛ وكان باغداد؛ قضاة قاضي أيض ًا. سإيد ممدح
الندى. باعقيد المعروف وهو

شمس. عبد بان أمية بان العيص أباي بانو مضى
أمية بان عمرو أباي بانو
 شمس عبد بان
أباي بان وأباان ابانة؛ إل يعقب لم عمرو، أباي بان أمية: مسافر بان عمرو أباو ولد

أباا ويكنى عمرو، أباي بان وتميم عمرو؛ أباي بان وكميم معيط؛ أباو وهو عمرو،
ًة أباو وجزة. فولد ًا. وامرأ بان الرحمن عبد أم هي وجزة: الحارث: ودقس

رسإول قتله معيط: عقبة، أباي فولد وجزة؛ لباي ول لكميم عقب ول عوف؛
ًا؛ وسإلم عليه الله صلى الله سإكن الكوفة، والي عقبة: الوليد فولد صبر

الحسين، جنازة شهد وخالد، عقب؛ باالكوفة له وعمارة، باها؛ وعقبة الرقة،
زيد تزوجها المهاجرات المبايعات من كلثوم، وأم وهشام؛ باالجزيرة؛ وعقبه

له فولدت العوام، بان الزباير عليها فخلف مؤتة، يوم عنها فقتل حارثة، بان
عبد بان حميد له فولدت عوف، بان الرحمن عبد عليها فخلف طلقها، ثم ابانًة؛

بان عقبة: عمرو بان الوليد باعده. فولد تتزوج ولم وورثته، ومات، الرحمن،
ولده: ومن أرمينية، ولي الوليد، بان وعثمان الشاعر، قطيفة أباو وهو الوليد،

عبد بان صبح بان عتبة بان ومحمد الصوائف؛ قاد الوليد، بان عمرو بان الله عبد
معيط أباي بان عقبة بان الوليد بان يعلى بان العلى عبد بان عثمان بان الله

هشام بان عقبة: الوليد بان هشام ولد  بامصر. ومن301 سإنة مات محدث،
الطائف. أباوه الوليد. وولي أيام الصوائف قاد عقبة، بان معاوية بان

بان الوليد بان الله عبد بان الله وعبد خالد؛ بان عقبة: أحيح بان خالج ولد ومن 
عثمان بان خالد بان العزيز عبد بان الله عبد بان الله عبد بان يوسإف بان محمد

ًا كان معيط، أباي بان عقبة بان خالد بان العزيز عبد بان الله عبد بان متفقه
مجاهد، خلعه ثم باالخلفة؛ باها فبويع والجزائر، دانية إلى خرج ثم باقرطبة؛

الله عبيد بان محمد أخوه الن. وكان إلى باها وهو كتامة، أرض إلى وفر
ًا ًا، متفقه ًا أباوهما لهما. وكنا عقب ل ناسإك أبااهما- -أعني ولد ثقًة، محدث
. وولد406 سإنة منه أكبر له وأخ أبايه مع الندلس ودخل ،300 سإنة بامصر
كثير. عقب كلهم قدر. ولهم له كان عمارة، بان مدرك عقبة؛ بان عمارة
مناف. عبد بان شمس عبد بانو مضى
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مناف عبد بان نوفل بانو
عدي: عمرو. فولد وعبد وعمرو، وعامر، مناف: عدي، عبد بان نوفل ولد

ًا، وكان عدي، بان المطعم عليه الله -صلى الله رسإول أجار الذي وهو شريف
بادر يوم قتل عدي، بان وطعيمة بادر؛ قبل مات الطائف، من وسإلم- منصرفه

ًا؛ ونافع، صحبة؛ له مطعم، بان مطعم: جبير ولد عدي. ومن بان والخيار كافر
الرحمن وعبد سإليمان، وأباو الحديث؛ عنهما روي مطعم، بان جبير ابانا ومحمد
بان جبير بانو الصغر، وسإعيد الكبر، وسإعيد الصغر، الرحمن وعبد الكبر،

سإليمان، وأباو محدث؛ مطعم، بان جبير بان نافع بان الرحمن مطعم. وعبد
بان عثمان وابانه الحديث؛ عنهما روي مطعم، بان جبير بان محمد وعمرو: ابانا

بان الملك عدي: عبد بان الخيار ولد الحديث. ومن عنه روي سإليمان، أباي
قديد؛ يوم قتل الكبر، عدي بان الخيار بان الصغر عدي بان عياض بان عدي
بان الله عبد بان العزيز عبد بان الله وعبيد محدث؛ عياض، بان عروة وعمه
بان الرحمن عبد بان وعروة القسطنطينية؛ على مسلمة مع قتل الكبر، عدي
سإعيد بان الله عبد لحا عمه وابان باقديد؛ قتل عدي، بان الخيار بان الصغر عدي

عدي بان الوليد بان عمارة بان والسإود البحر؛ في اسإتشهد الصغر عدي بان
محدث. الوليد، بان هشام وعمه المهدي؛ جلساء من وكان الشاعر، الصغر

نوفل بان عمرو بان ظريف بان مناف: نافع عبد بان نوفل بان عمرو ولد ومن
عنه. ومن الله -رضي الخطاب بان لعمر المصحف كاتب وهو مناف، عبد بان
بان عمرو عبد بان قرظة بانت مناف: فاختة عبد بان نوفل بان عمرو عبد ولد

الجمل. يوم قتل قراظة، بان مسلم وأخوها الله-؛ -رحمه معاوية زوجة نوفل،
بان عامر بان الحارث بان مناف: عقبة عبد بان نوفل بان عامر الولد ومن

وكان عنه، الله رضي عدي، بان خبيب باها وطعن يده في الحرباة جعلت نوفل،
ًا؛ بادر يوم عامر بان الحارث أبااه قتل خبيب بان الحارث بان حنين وأباو كافر
عنه- الله -رضي خبيب فخذ على قعد حتى دب الذي وهو نوفل، بان عامر

الله ولده: عبد غدري!". ومن أمك فقال: "حشيت خبيب، يد في والموسإى
عنه- الله -رضي نوفل بان عامر بان الحارث بان حنين أباي بان الرحمن عبد بان

وغيره.
قصي. بان مناف عبد بانو مضى

قصي بان العزى عبد بانو
العزى: عبد بان أسإد العزى. فولد عبد بان قصي: أسإد بان العزى عبد ولد

وخويلد. ونوفل، والمطلب، وحبيب، والحويرث، الحارث،
بان وهاشم الحارث، بان وأمية الحارث، بان أسإد: زهير بان الحارث فولد 

ل الحبشة، مهاجرة من أمية، بان الحارث: عمرو بان أمية الحارث. فولد
يوم قتل هاشم، بان العاصي البختري الحارث: أباو بان هاشم له. وولد عقب

ًا، بادر أباي بان السإود وابانه الصحيفة؛ نقض في قام من أحد وهو كافر
مدة باهم ليصلي المدينة أهل عليه اصطلح هاشم، بان العاصي البختري
وعلي، ولده: طلحة، ومن الله-؛ -رحمهما ومعاوية علي باين الخلف

قتل البختري، أباي بان السإود بان الله عبد بان الرحمن عبد بانو والحسين،
عبد بان معاوية بان معاوية بان الله عبد مع طلحة وكان باقديد؛ والحسين علي
والمنصور؛ السفاح صحاباة في كان - ثم بافارس قيامه أيام جعفر بان الله
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عمل هذا. من الرحمن عبد بان طلحة بان الكريم عبد باني إل بابغداد وعقبه
هذا. وولد الرحمن عبد بان طلحة غير من البختري لباي عقب ول المدينة،

بان حميد بان الله عبد بان ولده: الزباير من زهير؛ بان الحارث: حميد بان زهير
سإنة ومات ليال، باسبع الصديق باكر أباي موت قبل ولد الحارث، بان زهير
الزباير بان الله عبد باكر أباو عيينة، بان سإفيان رواية ولده: الفقيه، ومن ؛107

وهو زهير، بان حميد بان الله عبد بان الزباير بان الله عبد بان عيسى بان
يوم قتل صحبة، له زهير، بان حميد بان معبد بان الله ومنهم: عبد الحميدي؛

ابان مع قتل زهير، بان حميد بان الله عبد بان أسإامة بان الله وعبيد الجمل؛
بان الله عبد بانت تزوج زهير، بان حميد بان الله عبد بان عمر بان وحفص الزباير؛
العزى: عبد بان أسإد بان الحويرث ابانًة. ولد له وولدت باخراسإان، ومات خازم،
فامتنعت قيصر، قبل من قريش، على التملك أراد الحويرث، ابان عثمان
ومن قريش، من باها وجد من وسإجن الشام، إلى فرجع ذلك، من قريش

جفنة بان عمرو إلى قريش فدسإت العاصي، بان سإعيد أحيحة أباو جملتهم
قد وكان له؛ عقب ول باالشأم، فمات الحويرث، بان عثمان فسم الغساني،

تنصر.
عقب له أسإد، بان حبيب بان العزى: تويت عبد بان أسإد بان حبيب ولد ومن

-صلى الله رسإول أيام الزهد في المنقطعة تويت بانت الحولء وابانته بامصر؛
وسإلم. عليه الله

كان المطلب، بان والسإود حبيش؛ العزى: أباا عبد بان أسإد بان المطلب وولد
حبيش: أباو الحويرث. فولد بان عثمان عمه ابان أمر إباطال في الناس أشد

ولده: ومن المشهور؛ السإتحاضة حديث روت التي حبيش، أباي بانت فاطمة
بان أسإد بان المطلب بان حبيش أباي بان السائب بان الله عبد بان الحارث أباو

عبد بانت فاطمة وأمه لبايه وأخته وهب، بان شجاع بانت حمنة العزى: أمه عبد
بان عثمان بان عمرو بان الله عبد تزوجها حبيش، أباي بان السائب بان الله

باذلك، الزباير ابان فأخبر أباوها، فخرج الوقت؛ في طلقها باها، دخل فلما عفان؛
له فولدت الوقت، في باها ودخل إياها، فزوجه المصعب، أخيه على فخطبها
له الشاعر، السإود بان هبار المطلب؛ بان السإود معه. فولد المقتول عيسى

ولد كافرين. فمن بادر يوم قتل السإود، بان وعقيل السإود؛ بان صحبة: وزمعة
عبد بان الزباير بان المنذر بان العزيز عبد بان عمر السإود، بان الشاعر هبار

قتل إثر الفتنة اباتداء في وليها السند، صاحب السإود، بان هبار بان الرحمن
أيام هذا، زماننا في أمرهم انقطع أن إلى ملكها، أولده وتداول المتوكل،

قاعدتهم وكانت خراسإان؛ من النهر دون ما صاحب سإبكتكين، بان محمود
فأسإر السفاح؛ أيام باقرقسيا قام قد الزباير بان المنذر جده المنصورة. وكان

عوف؛ بان الرحمن عبد بان مصعب قتله الذي هو هبار بان وإسإماعيل وصلب؛
وسإلم- أيام عليه الله -صلى النبي يهجو كان هذا وهبار غيلًة؛ قوم معه وقتل

زينب نخس الذي وهو إسإلمه؛ وحسن بامدحه ذلك كل محا أسإلم فلما كفره؛
المدينة، إلى مكة من حملت وسإلم- إذ عليه الله -صلى الله رسإول بانت

ًا. وولد فأسإقطت صحبة؛ له زمعة، بان الله السإود: عبد بان زمعة جنين
ًا بادر يوم قتل زمعة، بان والحارث يوم اسإتشهد زمعة، بان ويزيد أبايه؛ مع كافر
الكبر. الله زمعة: عبد بان وهب زمعة. فولد بان الله- ووهب -رحمه الطائف
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رحمه أباوه وقتل باإفريقية، قتل الكبر: يزيد، الله عبد الصغر. فولد الله وعبد
الكبر. الله عبد عقب انقرض عنه- وقد الله -رضي عثمان مع الدار يوم الله

الحارث، أباو ويزيد الحرة، يوم قتل والمقداد، الصغر: وهب، الله عبد وولد
موسإى وكان والمقداد؛ الله: موسإى، عبد بان يعقوب ويعقوب. فولد والزباير،

ًا. وولد باكار. بان الزباير عنه روى الصغر: يحيى، الله عبد بان المقداد محدث
أم سإلمة أم من سإلمة أباي بانت زينب فتزوج زمعة، بان الله عبد وأما

ًا، الحرة يوم قتل يزيد، له المؤمنين: فولدت على ليزيد يبايع أن أباى إذ صبر
عبد بان يزيد الله. فولد عبد بان عبيدة وأباا الله، عبد بان وكثير قن، عبد أنه

الله- -لعنه عقبة بان مسلم نبشت التي وهي صغدية، ولد أم الله: يزيد: أمه
أباو وهو كثير، بان وهب بان زمعة: وهب بان الله عبد بان كثير ولد ومن وصلبته؛
فكان زمعة، بان الله عبد بان عبيدة أباو باالكذب. وأما متهم القاضي، البختري

الله، هذا: عبد عبيدة أباو الحديث. فولد في يضعف أنه إل قريش، رؤسإاء من
ركيخ"، المذكور الله عبد "ولقب الرحمن وعبد قديد، يوم قتل الله، وعبيد
الحسن بان الحسن بان الله عبد باني وموسإى، وإباراهيم محمد أم وهي وهند،

عبيدة: عبد أباي بان الله عبد عنه-. فولد الله -رضي طالب أباي بان علي بان
أبايهم. مع قديد يوم قتلوا وهشام، ومحمد، الرحمن،

وعدي. فولد وصفوان، تنصر، الذي العزى: ورقة، عبد بان أسإد بان نوفل وولد
الله -صلى النبي عن روت التي وهي صحبة، لها مهاجرة، صفوان: باسرة،

أباي بان المغيرة بان معاوية أم وهي الذكر، مس من وسإلم- الوضوء عليه
ًا. وأما عليه الله -صلى الله رسإول قتله الذي أمية، بان العاصي وسإلم- صبر

ًا. ودار تأباط أخت سإفيان، بان جابار بانت أمية فأمه نوفل، بان عدي عدي شر
أحد وهو وسإلم- والسوق؛ عليه الله -صلى النبي مسجد باين باالبلط، هذا

لصفوان. ول لورقة، عقب عثمان. ول أو لعمر حضرموت وولى المهاجرين،
ًا يبق ولم بان نوفل بان الله عبيد بان الحصين قبل من إل عقب لعدي أيض

الجذم هذا من إل عقب أسإد بان لنوفل يبق باقي. ولم كان إن نوفل، بان عدي
فقط.

وأما خويلد بان أسإد بان عبد العزى بان قصي، فهو كان على باني العزى
وباني عبد اباني قصي، يوم الفجار؛ وفي ولده البيت والعدد. فولد خويلد
هذا: خديجة أم المؤمنين؛ وهالة، أم أباي العاصي بان الربايع صهر النبي

-صلى الله عليه وسإلم-؛ ورفيقة بانت خويلد، أم أميمة بانت باجاد بان عمير
من باني تيم بان مرة؛ والعوام بان خويلد؛ وحزام بان خويلد؛ ونوفل بان

خويلد. فأما نوفل بان خويلد، فقتله ابان أخيه الزباير بان العوام يوم بادر.
وكان يقال لنوفل بان خويلد: أسإد قريش، وأسإد المطيببن؛ وروى أن

رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- قال يوم بادر: "اللهم اكفنا ابان
العدوية!"، يعني نوفلً. وكانت أمه من عدي بان خزاعة. وتقول عامة
ًا قتله؛ وله من الولد: السإود بان نوفل. ولد السإود بان الرواة: إن علي

نوفل: نوفل بان السإود. فولد نوفل بان السإود بان نوفل بان خويلد: عبد
الرحمن بان نوفل، فتل مع عبد الله بان الزباير. فولد عبد الرحمن هذا:

محمد بان السإود المعروف بايتيم عروة، روى عنه مالك وغيره، وهو محمد
بان عبد الرحمن بان نوفل بان السإود بان خويلد. وقد انقرض عقب نوفل بان
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خويلد. وأما حزام بان خويلد، فولد حكيم بان حزام، وخالد بان حزام؛ خرج
ًا، فمات -رضي الله عنه-؛ ولحكيم صحبة. فولد خالد: عبد خالد هذا مهاجر

الله. فولد عبد الله بان خالد: عثمان، وعبد الرحمن، والمغيرة، وله ابان
الزباير باعض اليمن. ومن ولد المغيرة هذا: المنذر بان عبد الله بان المنذر بان

المغيرة بان عبد الله بان خالد، دعاه المهدي إلى القضاء وأن يصله بامائة
ًا، إذ لم يجد ما يكترى باه ما يركب؛ ألف؛ فأباى، وحج في ذلك العام ماشي

وابانه إباراهيم بان المنذر، المحدث المشهور. ومن ولده: عثمان بان عبد الله
بان أحمد بان محمد بان الضحاك بان عثمان بان عبد الله بان خالد بان حزام،

خمسة في نسق، كلهم من أهل العلم والحديث والرواية. ومن ولد عبد
الرحمن بان عبد الله هذا: عبد الرحمن بان المغيرة بان عبد الرحمن بان عبد

الله، محدث ابان محدث. وأما حكيم بان حزام، فله صحبة ورواية، وعاش
في الجاهلية سإتين سإنة، وفي السإلم مثلها؛ وإليه كانت صارت دار الندوة،

وبااعها من معاوية بامائة ألف درهم. فولد حكيم هذا؛ هشام، له صحبة؛
وفضل؛ وعثمان؛ قتل هشام يوم الجمل مع عائشة -رضي الله عنها-؛

وخالد؛ وحزام، بانو حكيم بان حزام، كلهم مات في حياة أبايه. فولد عثمان
ًا، وأمه: رملة بانت الزباير بان بان حكيم: عبد الله، وهو الذي ورث حكيم

العوام، التي تزوجها خالد بان يزيد بان معاوية؛ وتزوج عبد الله بان عثمان
هذا سإكينة بانت الحسين بان علي، فولدت له: عثمان، ولقبه قرين، له
ًا، ل عقب له؛ وربايحة، تزوجها العباس بان الوليد بان عبد عقب؛ وحكيم

الملك.
وأما العوام بان خويلد، فولد الزباير حوارى رسإول الله -صلى الله عليه
وسإلم- وعبد الرحمن، سإماه رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- وكان

اسإمه عبد الكعبة، اسإتشهد يوم اليرموك؛ لهما عقب؛ والسائب؛ ومالك؛
ًا؛ والحارث؛ وصفوان؛ وباعكك؛ ويملك؛ وعبيد الله، قتل يوم بادر كافر

وأصرم؛ وأسإد الله؛ وباجير، قتلته دوس في الجاهلية؛ تولى قتله صبيح بان
سإعد بان هانئ، جد أباي هريرة، أباو أمه، باثأر أباي أزيهر الدوسإي، إذ قتله
هشام بان الوليد بان المغيرة؛ وزينب بانت العوام، كانت تحت حكيم بان

حزام؛ ل عقب لواحد منهم. فولد الزباير رضي الله عنه: أباو باكر عبد الله،
أمير المؤمنين، له صحبة؛ والفقيه عروة؛ والمنذر أباو عثمان، قتل مع أخيه

عبد الله: أمهم أسإماء بانت أباي باكر الصديق رضي الله عنه؛ وخالد، ولى
ًا، وكان مع باني أمية على اليمن لخيه، وعمرو، قتله أخوه عبد الله قود

أخيه، أمهما؛ أم خالد بانت خالد بان سإعيد بان العاصي؛ والمصعب، ويكنى أباا
عيسى، أمه كلبية، ولي العراقين؛ وعبيدة؛ وجعفر، ولى المدينة لخيه،

أمهما: زينب بانت باشر بان عبد عمرو بان مرثد الضبعية، أعقبوا؛ وعاصم،
شقيق عبد الله؛ وحمزة، شقيق المصعب، انقرضا؛ وعمر، انقرض؛ وبانات.

فولد عبد الله أمير المؤمنين: خبيب، ل عقب له، وهو أسإن من عروة 
عمه؛ وحمزة؛ وعباد؛ وثابات؛ وعامر الناسإك؛ وموسإى، أعقبوا؛ وباكر، أمه:
عائشة بانت أمير المؤمنين عثمان؛ وهاشم؛ وقيس؛ وعروة؛ والزباير؛ وأباو

باكر؛ وعبد الله، ل عقب لهم؛ وأم الحسن: أمها نفيسة بانت الحسن بان
علي أمير المؤمنين. فولد عباد بان عبد الله: يحيى، روى عنه الحديث، وله
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عقب؛ ومحمد؛ وصالح، ل عقب لهما. من ولده: محمد بان يعقوب بان عبد
الوهاب بان يحيى بان عباد بان عبد الله بان الزباير، روى عنه الحديث. وولد
ثابات بان عبد الله: نافع، والمصعب. وخبيب، وسإعد، كلهم له عقب؛ منهم:
ًا باالمهدي؛ المغيرة بان خبيب بان ثابات بان عبد الله ابان الزباير، وكان خاص
وأخوه الزباير بان خبيب، ناسإك، من رواة الحديث؛ اعتزل باأمر من باطن

إضم حين قيام محمد بان عبد الله بان الحسن بان الحسن مع أهله؛ وكان
ًا باأمينة بانت خضير -وهو المصعب- ابان المصعب بان الزباير؛ وأعتق متزوج

المغيرة بان خبيب هذا أم ولده وتزوجها؛ فأصدقها المهدي عنه مكوك لؤلؤ؛
وقايض مكة، الراوية العلمة أباو عبد الله الزباير بان باكار ابان عبد الله بان
مصعب بان ثابات بان عبد الله بان الزباير؛ وكان باكار هذا أمير المدينة اثني

ًا؛ وأخوه هارون بان باكار، روى عنه الحديث؛ وكان أباوهما ًا وشهور عشر عام
عبد الله بان المصعب أمير اليمن للرشيد. ومن ولد الزباير بان باكار القاضي
ًا، روى القراءة عن هذا: جعفر بان المصعب بان الزباير بان باكار، وكان مقرئ
أبايه عن جده؛ وعم الزباير مصعب بان عبد الله. من أعلم الناس باالنسب؛

وعبد الله بان نافع بان ثابات بان عبد الله بان الزباير صاحب مالك.
وولد حمزة بان عبد الله بان الزباير: عباد، وكان من أجمل الناس؛ وهاشم،
لهما عقب. وعامر؛ وأباو باكر؛ ويحيى؛ وسإليمان، انقرضوا. وكانت أم أباي

باكر ويحيى: فاطمة بانت القاسإم بان محمد بان جعفر بان أباي طالب، "وأمها
أم كلثوم بانت عبد الله بان جعفر، وهي التي تزوجها الحجاج بان يوسإف،
وأمها زينب بانت علي بان أباي طالب رضي الله عنه، وأمها فاطمة بانت

رسإول الله صلى الله عليه وسإلم والزباير بان عباد بان حمزة بان عبد الله
بان الزباير؛ وابانه يحيى بان عباد، محدث؛ وعتيق بان عامر بان عبد الله بان

الزباير؛ وابانه عمر بان عتيق، قتل باقديد، له عقب؛ وإباراهيم ب موسإى بان
صديق بان موسإى بان عبد الله بان الزباير، من أهل الفقه، صاحب المغيرة
ًا عتيق بان يعقوب بان عبد الرحمن المخزومي صاحب مالك؛ وابان عمه لح

بان صديق؛ وهاشم بان حمزة بان عبد الله بان الزباير، محدثون.
وولد المنذر بان الزباير: محمد: أمه بانت عبد الرحمن بان أباي باكر الصديق،

له عقب. وعبد الله؛ وعاصم؛ وعمرو؛ وأباو عبيدة، أعقبوا كلهم. وتزوج
عمرو ابان المنذر بان الزباير بانت الحسن بان علي بان أباي طالب. منهم؛ عبد

الله بان المنذر ابان عمرو بان المنذر بان الزباير، حمل عنه الحديث؛ وعمر،
والزباير، ابانا عاصم بان المنذر بان الزباير، خرجا مع إباراهيم بان عبد الله
باالبصرة. وأباو عبد الله ابان الزباير بان أحمد بان سإليمان بان عاصم بان

المنذر بان الزباير، الفقيه على مذهب الشافعي، وهو أحد المحدثين
باالبصرة. وباقية ولد عاصم بان المنذر باالبصرة؛ وفاطمة بانت المنذر بان

الزباير، روى عنها الحديث، وهي زوج هشام بان عروة بان الزباير.
وولد عروة بان الزباير: محمد، ل عقب له؛ والزباير، ل عقب له؛ وهشام

الراوية: أمه أم ولد، اسإمها صافية، خراسإانية؛ وعثمان، ل عقب له؛ وعمر،
قتل مع عمه عبد الله، ل عقب له، والمصعب؛ وكان أصغر ولد عروة، ل

عقب له؛ كان من ولده المصعب بان عثمان بان المصعب بان عروة،
محدث؛ وعبد الله، وعبيد الله: أمه أسإماء بانت سإلمة بان عمر بان أباي

69



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

سإلمة المخزومي؛ أعقب منهم عبد الله. وعبيد الله، ويحيى، "ناسإب"،
وهشام. وكان لعثمان عقب لهم رياسإة، انقرضوا. وإسإماعيل، ل عقب له،

ويحيى، وهو القائل لباراهيم بان هشام بان إسإماعيل بانت هشام بان المغيرة
المخزومي "حيث يقول": 

لـمـا الخز ثياب لبستم
أمـنـتـم

فتح من تدرون ل وباالمس
 القرى

ًا الفجاج باأطراف وقوف
وخيلـنـا

الموت كؤوس تساقى
باالقنا تدعس

الـذي باعيث مكفى تكلمباـرمـاحـنـا فـيئنـا أكلتم فلما
كـفـى

وكانت أم يحيى وعثمان ومحمد باني عروة أم يحيى بانت الحكم بان أباي العاصي بان
أمية.

 القائل: ومن ولد عروة بان الزباير: عامر بان صالح بان عبد الله بان عروة، وهو 
الزباـير باقيع مرة أرى هلصروف ولليالي شعري ليت
باخير ينالوا أن النفس تشتهىوقـطـين أحبه مغنى ذاك

ًا، وكان ًا. راوية، فقيه ًا، نساباة، محدث الرشيد؛ هارون أيام بابغداد مات شاعر
الله عبد بان وعمر نعيم؛ أباي عن نافع، عن روى مقرئ، عامر، بان الزباير وابانه

هشام بان والزباير عروة؛ بان يحيى بان محمد بان الله وعبد عامر؛ بان الزباير بان
ولعروة عروة؛ بان هشام بان عروة بان محمد بان وهشام محدثون؛ عروة، ابان

كثير. عقب
أباي بان السائب بان الله عبد بانت الزباير: عكاشة: أمه بان المصعب وولد

بان عثمان بان عمرو بان الله عبد طلقها ليلة باها ودخل تزوجها حبيش. التي
وسإعد؛ له؛ عقب ل الله، رحمه قتل حتى أبايه يدي باين قاتل وعيسى، عفان؛

فولد خضير؛ وهو والمصعب، وعمر؛ وإباراهيم؛ وجعفر: محمد؛ وحمزة؛
بان المصعب: إباراهيم بان جعفر وولد عمر؛ بان المصعب: المصعب بان خضير
الناس لخضير. وأعرق ول لسعد ول لمحمد، عقب ول عقب، ولجعفر جعفر،

بان الزباير بان المصعب ابان قديد، يوم قتل حمزة، بان عمارة القتل، في
ً جميعهم قتل نسق في سإتة خويلد، بان العوام عيسى مدبار. وكان غير مقبل

الله عبد بان لمحمد كالوزير الزباير، بان المصعب بان المصعب وهو خضير، بان
وأخواه معه؛ وقتل باالمدينة، قيامه أيام علي، بان الحسن بان الحسن بان

بان المصعب بان حمزة بان محمد بان حمزة بان وإباراهيم وخالد؛ إباراهيم
مقرئ. إباراهيم، بان المصعب وابانه ثقة؛ محدث الزباير،

الزباير، بان عمرو بان الزباير بان عمرو بان الزباير: الوليد بان عمرو ولد ومن
الزباير: بان خالد ولد "موطئه". ومن أباواب لمالك رتب الذي هو إنه قيل

المنصور قتل عثمان، بان محمد وابانه الزباير، بان خالد بان محمد ابان عثمان
ًا، المذكور عثمان أخ هذا لعثمان وكان الله؛ عبد بان محمد مع لخروجه صبر
الحديث. عنه سإليمان. روى اسإمه
جعفر. محدث. بان الزباير: محمد بان جعفر وولد

أباي بان علي بانت فاطمة تحته العوام. كانت بان الزباير بان عبيدة بان والمنذر
البختري. أباي بان السإود بان سإعيد باعد عليها خلف طالب،
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الرحمن عبد الحديث: وولد عنه روى الزباير، بان خالد بان المغيرة بان وخالد
الله، وعبيد الدار؛ يوم عثمان المؤمنين أمير مع قتل الله، العوام: عبد بان

الله عبد مع قتل خارجة، اسإمه ابان الله لعبد باصفين. وكان معاوية مع قتل
الزباير. بان

أسإد من إل العزى لعبد عقب قصي. ول بان العزى عبد بان أسإد بانو مضى
هذا.
قصي بان الدار عبد بانو
السباق، بانو والسباق. فأما وعثمان، مناف، قصي: عبد بان الدار عبد ولد

ًا؛ فكثروا بان سإعد بان كعب بان مناف عبد بان خالد وبانو هم بامكة، باقوى ثم جد
منهم: عك؛ في السباق باني باعض وصار القليل، إل وهلكوا ففنوا مرة، بان تيم

ًا. بادر يوم قتل الدار، عبد بان السباق بان الحارث بان عامر بان السإود كافر
من بادري السباق، بان عميلة بان مالك بان حرملة بان سإعد بان ومنهم: سإويبط

السنابال وأباو الدعاباة؛ سإبيل على النعيمان بااعه الذي وهو الحبشة، مهاجرة
زوجة السإلمية، سإبيعة خطب الذي وهو صحبة، له السباق، بان باعكك بان

الحديث. فيها جاء التي وهي خولة، ابان سإعد
والحارث؛ كلدة: علقمة؛ فولد وكلدة، الدار: هاشم، عبد بان مناف عبد وولد
ًا. أمر بادر يوم قتل تعالى، الله أعداء أحد الحارث: النضر، فولد رسإول كافر
ًا عنقه وسإلم- باضرب عليه الله -صلى الله أحد والنضير، باالصفراء؛ صبر

المنذر. وولد وعبد عنه-؛ الله -رضي اليرموك يوم اسإتشهد الحبشة، مهاجرة
المرتفع بان النضير: محمد بان المرتفع فولد ونافع؛ وعطاء، المرتفع، النضير

من ابان الحارث بان النضر المرتفع. وللفاسإق ابان بائر صاحب النضير، بان
عبد بان أيوب بان المنذر: محمد عبد ولد فراس. ومن اسإمه الحبشة، مهاجرة
الحرة. يوم قتل المنذر،

وولد شرحبيل؛ وعبد وعامر، الدار: عمير، عبد بان مناف عبد بان هاشم وولد
يوم قتل عنهم- بادري، الله -رضي الصحاباة أجل من وهو عمير: مصعب،

قبل من إل له عقب ل وسإلم-، عليه الله -صلى الله رسإول لواء وبايده أحد،
الله عبد بان المغيرة بان أمية أباي بان الله عبد بان الله عبد تزوجها زينب، ابانته

الحبشة، مهاجرة من عمير، بان الروم وأباو له؛ فولدت مخزوم، ابان عمر بان
يوم أسإر عمير، بان عزيز أباو وزرارة عنه-؛ الله -رضي اليرموك يوم اسإتشهد

ًا، بادر قدر، باالندلس له كان وهب، بان عامر كان منهم كثير؛ عقب وله كافر
ً المنصور جعفر أباو إليه وباعث باسرقسطة؛ وقام الندلس؛ باولية ولواء سإجل
باقرية باسرقسطة، كثير عقب وله الفهري؛ الرحمن عبد بان يوسإف وقتله

عامر بان وهب بان قاسإم بان المصعب بان باالندلس: عمر ولده ومن قربالن؛
بان عامر فقيه. وولد عمير، بان عزيز أباي بان المصعب ابان عمرو بان وهب بان

الندوة، دار كانت وله وعكرمة، الدار: منصور، عبد بان مناف عبد بان هاشم
هاشم: أرطاة، بان شرحبيل عبد الجاهلية. وولد في حزام بان حكيم من بااعها
عبد بان منصور الروم وأباو اللواء؛ ومعه أحد يوم عيمر بان مصعب قتله

بان وقيس المطلب؛ وباني هاشم باني على الصحيفة كاتب إن يقال شرحبيل،
الحبشة. مهاجرة من قيس، ابان هذا: جهم قيس فولد شرحبيل؛ عبد

قتل شريح: قاسإط، وشريح. فولد العزى؛ الدار: عبد عبد بان عثمان وولد
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ًا، أحد يوم الدار: عبد عبد بان عثمان بان العزى عبد اللواء. وولد وبايده كافر
عبد بانت وبارة الفجار؛ يوم الدار عبد باني على كان وهو طلحة، أباو وهو الله،

طلحة: أباي فولد وسإلم؛ عليه الله -صلى الله رسإول أم أم وهي العزى،
ًا كلهم قتلوا وكلب، سإعد؛ وأباو وطلحة؛ أسإلم؛ عثمان، أحد: قتل يوم كفار

ًا. فولد الزباير وقتل طلحة، على طلحة بان طلحة: عثمان أباي بان طلحة كلبا
مفتاح وحده وسإلم- إليه عليه الله -صلى الله رسإول دفع طلحة، أباي بان

الكعبة ولة هم اليوم إلى طلحة فبنو معه؛ شيبة أخيه وقيل: إلى الكعبة؛
فولد عثمان؛ بان طلحة: شيبة بان عثمان الدار. فولد عبد باني سإائر دون

ًا، الرزاق، شيبة: عبد كان ولده ومن اليوم، إلى مشهورين وجماعة وجبير
الله عبد بان خالد من الملك عبد بان سإليمان أقاده الذي شيبة، بان الله عبد

وأختهم وغيرهم؛ ومسافع؛ والمصعب؛ الرحمن؛ وعبد الله؛ وعبيد القسري؛
بان شيبة بان جبير بان الحديث. ومنهم: شيبة عنها روى شيبة، بانت صفية

التيمي. معمر بان الله عبيد بان عمر بان طلحة ابانة تزوج عثمان،
ًا: مسافع، طلحة أباي بان طلحة و"من" ولد قتلوا والحارث، والجلس، أيض

ًا أحد يوم حتى فيقاتل الكفار، لواء يأخذ كلهم وأعمامهم، أبايهم مع كفار
ًا القلح أباي بان ثابات بان عاصم يقتل: قتل قزمان وقتل والجلس، مسافع

ذكرناه. ومنهم: وقد الفتح قبل وهاجر أسإلم طلحة، بان وعثمان الحارث؛
أباي بان طلحة بان عثمان بان الله عبد بان عثمان بان الله عبيد بان إباراهيم
وكان المأمون، أيام العلوية فتنة في بامكة وقتل اليمن، الرشيد وله طلحة،
ًا، وهو نسبه، وجد وغيرهما. هكذا الحكم بان وهشام النظام فصحب متكلم

طلحة: بان مسافع عقب. فولد شك. ولهم بال أسإماء ينقص لنه خطأ، عندي
الحرة. يوم قتل ويزيد، الجمل؛ يوم قتل الله، عبد

قصي. بان الدار عبد بانو مضى
قصي بان عبد بانو
وهب ابان عمير بان وهب: ظليب ولد وباجير. فمن قصي: وهب، بان عبد ولد
وهو اليرموك، يوم اسإتشهد بادري، الولي، المهاجرين من قصي، بان عبد بان

ًا دمى من أول باجير بان نفير بان باجير: الحويرث ولد السإلم. ومن في مشرك
الفتح. يوم وسإلم- دمه عليه الله -صلى الله رسإول أهدر قصي، بان عبد بان

في مات رجل منهم مات من آخر قصي. وكان بان عبد ولد جميع انقرض وقد
العباس ابان الله عبد بان علي بان الصمد عبد باالقعدد فورثه العباس؛ باني أيام
بان محمد بان وإسإماعيل قصي بان مناف عبد بان هاشم بان المطلب عبد بان

الله وعبيد قصي، بان مناف عبد بان المطلب بان مخرمة بان قيس بان الله عبد
قصي. بان العزى عبد بان أسإد بان خويلد بان الزباير بان عروة بان
كلب بان زهرة بانو

ولد زهرة بان كلب: الحارث، وعبد مناف. فولد عبد مناف بان زهرة: وهب،
ووهيب. فولد وهب: آمنة، أم رسإول الله -صلى الله عليه سإلم- وعبد

يغوث بان وهب. فولد عبد يغوث: الرقم، والسإود. فولد الرقم: عبد الله،
له صحبة، وله عمر وعثمان بايت المال. وولد السإود، وهو أحد

ًا: عبد الرحمن، له صحبة، وكان فاضلً، ذكر في المستهزئين، مات كافر
شورى أباي موسإى وعمرو -رضي الله عن جميعهم. وولد وهيب بان عبد
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مناف بان زهرة: نوفل؛ ومالك، وهو أباو وقاص؛ وهالة، أم حمزة بان عبد
المطلب -رضي الله عنه. فولد نوفل: مخرمة، له صحبة، وهو أحد المؤلفة
قلوباهم. فولد مخرمة: المسور، له صحبة، وكان فاضلً. ومن ولده: أباو باكر

بان عبد الرحمن بان المسور، وهو القائل: 

ًا عباـالـقـا بالكـث من نحن باينما تهـوي والعيس سإراع
هـويا

القلب على خطرة خطرت
ذك من

ًا راك اسإتطعت فما وهن
مـضـيا

لك دعاني إذ صبر قلت: ل
الشـو

ًا ق، الـمـطـيا وللحاديين: كـر

المسور. بان الرحمن عبد بان جعفر بان الله أخيه: عبد وابان
وعتبة. فأما وعامر، وعمارة، وعمير، وقاص، أباي بان وقاص: معد أباي وولد

من فكان عامر، سإنة. وأما عشرة سإت وله بادر، يوم فاسإتشهد عمير،
عليه الله -صلى الله رسإول جرح الذي فهو عتبة، الحبشة. وأما مهاجرة

ًا، وقيل: مات أحد، وسإلم- يوم ًا. فولد مات وقيل: بال مسلم عتبة: كافر
صفين. فولد يوم علي مع قتل العور، وهاشم وسإليمان، صحبة، له نافع،

هاشم فهو هاشم: هاشم، بان هاشم هاشم. فولد بان عتبة؛: هاشم بان هاشم
بان وقاص: عروة أباي بان عتبة بان نافع ولد عتبة. ومن بان هاشم بان هاشم بان

-رضي الحسين قاتل عمر، وقاص أباي بان سإعد نافع. وولد بان عروة بان نافع
ًا الحجاج قتله ومحمد، المختار؛ عنه- قتله الله الشعث؛ ابان مع لخروجه صبر

له، عقب ل أبايه، حياة في هلك وعمير؛ أعقبوا؛ الحديث؛ عنه روى وعامر،
وله عبيده وقتله الحيرة نزل وصالح، وأعقب؛ الحديث عنه روى وإباراهيم؛

عنهم روى ويعقوب؛ ويحيى؛ الحديث؛ عنه وروى العين، بارأس ولد باقية
سإعد بان إسإحاق بان عثمان بان الله عقب. منهم: عبد له وموسإى، الحديث؛

أم وباجاد: أمهما سإعد: هارون، بان موسإى محدث. فولد وقاص، أباي بان
محمد مناف. فولد عبد بان هاشم بان أسإد بان حنين بان الله عبد بانت هارون

ًا عنه روى وإباراهيم، الحديث؛ عنه روى سإعد: إسإماعيل، بان الحديث. أيض
ًا. وولد الحديث عنه روى سإعد: إسإحاق، بان مصعب وولد سإعد: بان عمير أيض

عقب الحديث. ولسعد عنه روى باكر، حفص: أباو المختار. وولد قتله حفص،
وإباراهيم، وموسإى، وصالح، ومحمد، سإتة: عمر، ولده من كثير. والمعقبون

وعامر.
وعبد. الله، وعبد وأهيب، القرية، ذو كلب: وهب بان زهرة بان الحارث وولد

فولد زهرة: شهاب؛ بان الحارث بان الله عبد وأهيب.وولد وهب انقرض
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول سإماه الجان، الله: عبد عبد بان شهاب

ول المدينة، إلى الهجرة قبل مات الحبشة، مهاجرة بان الكبر وهو الله، عبد
ًا شهد شهاب، بان الصغر الله وعبد له؛ عقب أسإلم ثم المشركين، مع أحد

زهرة: عبيد بان الحارث بان الله عبد بان شهاب بان الصغر الله عبد باعد. فولد
"أباو الفقيه وهو ومحمد، الله، مسلم: عبد الله: مسلم. فولد عبيد الله. فولد

على ودفن بادا، باقرب وهي شغبى، ضيعته في مات المحدث، باكر" الزهري
الحديث، عنه روى الله: محمد، عبد أخوه الله- وولد -رحمه الطريق قارعة
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بان عبد الحارث. فأما بان الله عبد باني جميع انقرض باالقوي. وقد وليس
الحارث: عبد بان عوف عبد: عوف. فولد العدد. فولد ففيه زهرة، بان الحارث
الخلفة، سإيلي أنه يذكر كان مكمل، بان مكمل: أزهر عوف. فولد بان مكمل
عبد بان عمر بان حفص دفنه وتولى باها، ودفن الفحلتين، بافيفاء ومات

وعوف. زهرة: الزهر، بان الحارث بان عبد بان عوف عوف. وولد بان الرحمن
-رضي هنالك وماتا الحبشة، مهاجرة من وطليب، الزهر: المطلب؛ فولد
ًا، وشهد صحبة، له الزهر، بان الرحمن عبد جبير وأباو عنهما-؛ الله وله حنين

وعبد الله؛ زهرة: عبد ابان الحارث عبد بان عوف بان عوف رواية. وولد
الهجرة؛ القديم وسإلم-، عليه الله -صلى الله رسإول صاحب الرحمن،
ولي عوف: جابار، بان السإود والسإود. فولد الفتح؛ مسلمة من وحمنن،
وجابار الزاوية؛ يوم الشعث ابان مع قتل ومحمد، وعياش، الزباير؛ لبان المدينة

ولد الزباير. ومن بان بايعة في المسيب بان سإعيد رأس ضرب الذي هو هذا
عوف، بان حمنن بان عيضا بان المعتمر بان محمد بان عوف: القاسإم ابان حمنن

عوف: طلحة، بان الله عبد ولد -الرشيد. ومن المؤمنين أمير صحاب من كان
عنه روى المدينة، فقهاء من طلحة وكان عوف؛ بان الله عبد ابانا عبيدة، وأباو

ًا وولي الحديث؛ السإود. وولد بان جابار عمه ابان باعد الزباير، لبان المدينة أيض
الحرة. يوم قتل عبيدة، أباي بان الرحمن عوف: عبد بان الله عبد بان عبيدة أباو

بانت كلثوم أم السإلم: أمه قبل مات عوف: سإالم، بان الرحمن عبد وولد
عوف، بان الرحمن عبد بانت القاسإم وأم شمس؛ عبد بان ربايعة بان عتبة

ومحمد؛ شمس؛ عبد بان ربايعة بان شيبة بانت الجاهلية: أمها في ولدت
من معيط أباي بان عقبة بانت كلثوم أم وإباراهيم: وإسإماعيل: أمهم وحميد؛

الكبر، الله وعبد باإفريقية؛ قتل آخر، وسإالم وعروة؛ المبايعات؛ المهاجرات
ًا قتل ولي الله، عبد واسإمه الفقيه، سإلمة وأباو باكر؛ وأباو باإفريقية؛ أيض

الرحمن؛ وعبد الكلبية؛ الصبغ بانت تماضر العاصي: أمه بان سإعيد شرطة
الثريا زوج البايض، أباو وسإهيل الول؛ الزباير ابان حصار في قتل والمصعب،

بانت الله: أمه عبد واسإمه عثمان وأباو وعثمان؛ ربايعة؛ أباي ابان عمر صاحبة
جشم بان الشهل عبد بان زيد بان القيس امرئ بان رافع ابان أنس الحيسر أباي
وهي الوس، بان مالك النبيت" بان "وهو عمرو بان الخزرج بان الحارث بان

ذهب: من بانوا نكحها وسإلم- حين عليه الله -صلى الله رسإول لها قال التي
وزيد: أمهم ومعن؛ وعمر؛ الله؛ عبد شقيق والقاسإم، باشاه!"؛ ولو "أولم
باادنة الرحمن: أمها عبد بانت وجويرية العجلني؛ عدي بان عاصم بانت سإهلة
عوف: القاسإم: بان الرحمن عبد بان محمد الثقفي. فولد سإلمة بان غيلن بانت
وسإلم؛ عليه الله -صلى الله رسإول صهر الربايع، ابان العاصي بانت مريم أمه

أمية. بان العاصي بان سإعيد أحيحة أباي بانت فاختة هذه مريم أم وكانت
الرحمن: سإلمة، عبد بان سإلمة أباي عقب. فولد المذكور محمد بان وللقاسإم

من سإلمة؛ أباي بان الجبار سإلمة: وعبد أباي بان وعمر باالمدينة؛ القضاء ولي
روى سإلمة؛ أباي بان وعمر وباطليوس؛ باباجة باالندلس الذين ولده: الزهريون

بان الواحد وعبد معين؛ ابان فيه واختلف شعبة ضعفه وغيره، هشيم عنه
بانو والعتير العزيز؛ وعبد المجيد؛ عوف: وعبد بان الرحمن عبد بان محمد
المجيد. عبد عن الحديث روى الرحمن، عبد بان سإهيل
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البايض بان سإهيل بان البايض بان أحمد بان زيد بان الرحمن عبد ولده: أباو ومن
والحسن مالكي، فقيه عوف، بان الرحمن عبد بان سإهيل بان العزيز عبد بان
بان سإعيد ابانه وابان الحديث؛ عنه روى عوف؛ بان الرحمن عبد بان عثمان ابان

بان مالك صاحب الفقيه، المصعب وأباو محدث؛ عثمان، بان الحسن بان يحيى
عبد بان المصعب بان زرارة بان الحارث بان باكر أباي بان أحمد واسإمه أنس،

بان وصالح المدينة؛ قضاء وولي المدينة، فقهاء آخر عوف، بان الرحمن
ًا؛ كان عوف، بان الرحمن عبد بان إباراهيم ًا؛ سإيد بان سإعد وأخوه ناسإك

وولي المدينة، شرطة ولي وقاص، أباي بان سإعد بانت كلثوم أم وأمه إباراهيم،
ًا، قضاءها محدثان؛ ويعقوب، إباراهيم ولديه وعن الحديث، عنه وروى مرار

إباراهيم بان ولده: يعقوب ومن الروم؛ بابلد إسإماعيل الثالث ابانه واسإتشهد
محمد ولده: أباو ومن محدث؛ عوف، بان الرحمن عبد بان إباراهيم بان سإعد بان

بان الرحمن عبد بان إباراهيم ابان سإعد بان الله عبيد بان محمد بان الرحمن عبد
؛338 سإنة بابغداد ومات إسإحاق، بان إسإماعيل القاضي أصحاب من عوف،
مشهور. وكان محدث المذكور، سإعد بان الله عبيد أخو سإعد، بان وأحمد
بان وحميد الحديث؛ عنه روى صالح، بان سإالم اسإمه ابان إباراهيم بان لصالح

مال في أبااه يخاصم وكان عوف، بان الرحمن عبد بان حميد بان الرحمن عبد
بان حميد بان المغيرة الرحمن" ابان عبد غرير "واسإم غرير بان وإسإحاق له؛
ًا وكان والرشيد، والهادي المهدي صاحب عوف، بان الرحمن عبد باهم؛ مختص

إلى منقطعة كانت المهالبة، من امرأة جارية عبادة تعشق يظهر وكان
هذا يعقوب كان سإيدين، وكانا غرير، ابانا ويعقوب محمد وأخواه الخيزران؛

سإعد بان عمر بان الحارث بان مروان بانت هند ملل: وأمهم من الفرش يسكن
ًا؛ كان غرير، بان محمد بان الرحمن وعبد النصاري؛ معاذ بان عمه وابانه سإيد

بان محمد بان للرشيد. ويعقوب المال بايت ولي غرير، بان يعقوب بان يوسإف
العلم عنه حمل عوف، بان الرحمن عبد بان حميد بان الملك عبد بان عيسى

الغيث أباي بان المغيرة بانو الليث، وأباو الرحمن، وعبد -والمغيرة، والحديث
وماتوا كلهم، فضلء كانوا عوف، بان الرحمن عبد بان حميد بان المغيرة بان

واحد. يوم في ثلثتهم
الولد: من له عوف: كان بان الرحمن عبد بان عمر بان العزيز ومنهم: عبد

القاضي: وعمران. فولد وإسإماعيل، الله، وعبد المدينة، قاضي محمد،
القاضي: عبد أخي عمران العزيز. وولد وعبد وإباراهيم، وأحمد، محمد،
ًا. وولد كان العزيز، وولد وسإليمان؛ القاضي: إباراهيم أخي الله عبد سإيد

اباني قتل هذا الله عبد بان والحسن. وسإليمان القاضي: عمر، أخي إسإماعيل
ًا عمه أخا وإباراهيم عمه ابان قتل هذا المقتول والحسن والحسن؛ عمر جميع

مشجوج مظلوم المذكور: فإباراهيم إباراهيم شج الحسن أخو وعمر سإليمان،
ًا كان إباراهيم أن وذلك الخر، من مقتول عمه، باني أحد من عمر، على ناظر

ًا وكانوا بان عمر فعدا المدينة؛ أعمال من باالعيص لهم ضيعة في سإكان
العزيز عبد ابان الله عبد بان إباراهيم فشج عليه؛ العزيز عبد بان إسإماعيل

بان عمر على العزيز عبد بان الله عبد بان سإليمان فعدا منكرة؛ شجة
على سإليمان فعدا مصر؛ إلى هرب ثم فقتله، العزيز، عبد بان إسإماعيل
العزيز عبد بان ومحمد فقتله؛ سإليمان، عنده كان الذي فأخذ فقتله؛ الحسن،
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شهاب؛ ابان عن روى للمنصور، المدينة قضاء ولي الرحمن، عبد ابان عمر بان
عبد بان محمد وبامشورة سإيد؛ كلهم العزيز، وعبد وإباراهيم، أحمد، وبانوه

أهل سإادات من عوف، بان الرحمن عبد بان عمر بان جعفر ضرب هذا، العزيز
عبد بان عمر بان العزيز عبد ابانا موسإى، وعمه عمران أباوه وكان المدينة؛
بان وإباراهيم الحسن؛ بان الله عبد بان محمد مع خرج ممن عوف، بان الرحمن

الحسين عمه ابان قتله عوف، بان الرحمن عبد بان عمر بان العزيز بان الله عبد
إسإماعيل، بان عمر أخيه قتل عليه يدعى وكان العزيز، عبد بان إسإماعيل بان

لهم ضيعة في إباراهيم على عدا قد هذا عمر كان ولكن كذلك، يكن ولم
إباراهيم، نظر ولية في عمر منكرة. وكان شجة رأسإه في فشجه باالعيص؛

مصر؛ إلى وهرب فقتله، عمر، على إباراهيم أخو الله عبد بان سإليمان فعدا
نازلين وسإليمان وهو فكان مصر؛ إلى إباراهيم قتله باعد الحسن هرب ثم

فأخذ فقتله؛ الحسن، على سإليمان فعدا أهلها؛ كبراء باعض على بامصر
بان الله عبد بان عنقه. وهارون فضرب سإليمان؛ عليه نازلين كانا الذي الرجل
باالمصيصة، القضاء ولي عوف، بان الرحمن عبد ابان معن بان كثير بان محمد

ذلك كل مصر، قضاء ثم بابغداد، الشرقي الجانب قضاء ثم باالرقة ثم
باها ومات للمعتضد، مكة قضاء ولي هارون، بان الرحمن عبد وولده للمأمون؛

للمقتدر، مكة قضاء ولي هارون، بان الرحمن عبد بان يحيى وابانه ؛291 سإنة
ًا وكان ًا؛ يرتزق لم وليته، في محمود ًا؛ عشرة سإتة ووليها شيئ وكان شهر

ًا وكان باالفرع ضياع له وكانت المور؛ في والنفاذ الحزم أهل من في مطاع
وادي إلى مكة القرامطة دخول حين باعياله وهرب العدل، أهل مكة. من أهل

ألف وخمسون دينار ألف مائة قيمته ما حينئذ له القرامطة وأخذ الرهجان،
ًا يسمع دينار. ولم ًا أو شاكي ًا ذاكر بان الرحمن له. ومنهم: عبد أخذ مما شيئ

باقي من آخر وأمه مصر، سإكن عوف، بان الرحمن عبد بان سإهيل بان الزباير
موسإرة. وكانت العدوي؛ حذافة بان خارجة باني من

وهم: أباو عنهم- تسعة، الله -رضي عوف بان الرحمن عبد ولد من فالمعقبون
ومعن، وعمر، وحميد، وإباراهيم، والمصعب، وسإهيل، ومحمد، سإلمة،

وعثمان.
مرة. بان كليب باني في الكلم وتم كلب، بان زهرة بانو مضى

مرة بان تيم بانو
بان حارثة باني وكعب. فمن سإعد: حارثة، فولد تيم، بان مرة: سإعد بان تيم ولد

الفضلء: والفقهاء سإعد، بان حارثة بان الحارث بان عمير تيم: بانو بان سإعد
عبد بان محرز بان الهدير بان الله عبد بان المنكدر بانو وعمر، باكر، وأباو محمد،
الشرطة على تيم. وكان بان سإعد بان حارثة بان الحارث بان عامر بان العزى
وقتل المنكدر، بان محمد بان داود بان الحسن بان الله عبد المعتمد أيام بامكة

عقب. له المنكدر، أخو الهدير، بان الله عبد بان وربايعة الفتن؛ باعض في باها
محرز بان الله عبد بان هارون بان الرأي. ومنهم: محرز ربايعة ولء كان ولهم

ضعيف. محدث الهدير، بان
وولد كعب بان سإعد بان تيم: عامر، وعمرو؛ فولد عامر بان كعب بان سإعد

بان تيم: جبيلة، وصخر، وهم أهل بادر، وكان فيهم مهاجرون. فولد صخر بان
عامر بان كعب: أم الخير سإلمى، وهي أم أباي باكر الصديق -رضي الله عنه،
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وخالد، وعياض. فولد خالد: الحارث بان خالد، هاجر إلى أرض الحبشة، هو
وامرأته ريطة بانت الحارث بان جبيلة بان عامر بان كعب بان سإعد بان تيم،

وولده، فشرباوا من ماء مروا باه، فماتوا كلهم إل هو وحده؛ فزوجه رسإول
الله -صلى الله عليه وسإلم- بانت عبد بان يزيد بان هاشم بان المطلب بان
عبد مناف؛ ومن ولده: الفقيه المحدث محمد بان إباراهيم بان الحارث بان

خالد؛ فولد المحدث محمد بان إباراهيم المذكور: إباراهيم بان محمد، قاضي
البصرة أيام المتوكل. وولد عياض بان صخر: مسافع بان عياض الشاعر،

الذي عنى حسان بان ثابات -رضي الله عنه- باقوله: 
 كالجلميد باصم القذاف قبلجاهلكم تنهون أل تيم آل يا

وعثمان. فولد وعامر؛ مرة: جدعان؛ بان تيم بان سإعد بان كعب بان عمرو فولد
جدعان؛ بان وعمير زمانه؛ في قريش سإيد جدعان، بان الله جدعان: عبد

جدعان: المهاجرين بان عمير ولد الفجار. فمن يوم قتل جدعان، بان وكلدة
ومن لقب، والمهاجر عمرو، واسإمه صحبة، له جدعان، بان عمير بان قنفذ
الله جدعان: عبد بان الله عبد ولد ومن المهاجر؛ بان يزيد بان محمد كان ولده
بان الله عبد زهير- بان -واسإمه مليكة أباي بان الله عبد بان الله عبيد ابان

الله، عبيد بان باكر أباي بان الرحمن عبد أخيه وابان ثقة، محدث جدعان،
ًا: أمه محدث الرحمن، عبد بان محمد غرازة أباز وابانه ضعيف؛ محدث أيض

باصري، مليكة، أباي بان الله عبد بان زيد بان علي عمه وابان الخزاعية؛ جبرة
ضعيف.

قحافة؛ أباو مرة: عثمان بان تيم بان سإعد بان كعب بان عمرو بان عامر وولد
خليفة الله، عبد عنه- واسإمه الله -رضي الصديق باكر قحافة: أباو أباي فولد

فروة، وأم لهما؛ عقب ل ومعتق، وعتيق؛ وسإلم؛ عليه الله -صلى الله رسإول
عبادة. بان سإعد بان قيس تزوجها وأخرى الكندي؛ الشعث تزوجها

وعبد أبايه؛ حياة في مات الله، عنه: عبد الله -رضي الصديق باكر أباي فولد
العوام؛ بان الزباير زوجة وأسإماء، المؤمنين؛ أم وعائشة، ومحمد؛ الرحمن؛

وأم النصاري؛ زيد بان خارجة بانت الله: أمها عبيد بان طلحة امرأة كلثوم، وأم
ابان مالك بان جابار بان سإعد بان عبد بان العزى عبد بانت قتيلة الله: أمها عبد

بان عامر بانت رومان الرحمن: أم وعبد عائشة وأم لؤي؛ بان عامر بان حسل
كنانة. بان مالك بان تيم بان الحارث بان دهمان بان ذهل بان عمير
عبد وولد عقب، بال انقرض الصديق: إسإماعيل، باكر أباي بان الله عبد فولد

وميمونة؛ حكيم؛ وأم الله؛ وعبد الصديق: محمد؛ باكر أباي بان الرحمن
أم أخت أمية، أباي بانت حكيم: قريبة أم وأم الله عبد أم كانت وقريبة؛

ثم الملك، عبد بان هشام ميمونة عنها- تزوج الله -رضي سإلمة أم المؤمنين
له فولدت الصديق؛ باكر أباي بان محمد بان القاسإم قريبة أختها وتزوج طلقها؛

طلحة بان موسإى المذكورة حكيم أم وتزوج المشهور؛ الفقيه الرحمن عبد
ًا، له فولدت الله؛ عبيد بان بان الملك عبد تزوجها التي وعائشة ويحيى، محمد

وخالته عائشة، عمته الله عبد فكان الملك؛ عبد بان باكار له فولدت مروان؛
الصديق: باكر أباي بان الرحمن عبد بان الله عبد المؤمنين. فولد أما سإلمة، أم

عبد بان الوليد تزوجها ونفيسة، الرحمن، وعبد وعمران، باكر، وأباو طلحة،
عبد بان الله عبد ابان طلحة طلحة. فولد بانت عائشة كلهم الملك: أمهم
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والجعفريين الحسنيين يحارباون عظيم، عقب بانجد لهم باكر، أباي بان الرحمن
بان باكر ومنهم: أباو مصر؛ أعمال إلى هذا وقتنا في انحدروا وقد فينتصفون؛

وابانه محمد؛ بان مروان زمان باالسوس ثار المذكور، طلحة أخو الله عبد
وعمران باالكوفة، باقية وله باها، ومات مصر، قضاء ولي باكر، أباي بان هاشم

الله، عبد بان الرحمن وعبد يسير، عقب له المذكور، طلحة أخو الله، عبد بان
أباي ابان الرحمن عبد بان محمد بان الله عبد وهو عتيق، أباي وابان له؛ عقب ل

باكر.
وعبد السبعة؛ المدينة فقهاء أحد الصديق: القاسإم، باكر أباي بان محمد وولد
فقهاء من الرحمن، محمد: عبد بان القاسإم فولد الحرة، يوم قتل الله

الرحمن وعبد الله، وعبد القاسإم: إسإماعيل، بان الرحمن عبد فولد المدينة،
عبد بان الله عبد بان ولده: محمد ومن زيد؛ بان للحسن المدينة قضاء ولي

المدينة قضاء ولي الصديق، باكر أباي بان محمد ابان القاسإم بان الرحمن
للمأمون.

عنه. الله -رضي الصديق باكر أباي قبل من إل عمرو بان لعامر عقب ول
يوم مرة: عمرو: قتل بان تيم بان سإعد بان كعب بان عمرو بان عثمان وولد

ومعاذ. فولد ومعمر؛ الله؛ وعبيد عكاظ؛ يوم قتل المطاع، وأباو القادسإية؛
وعثمان؛ عنه-؛ الله -رضي المشهور الصاحب الله، عبيد بان الله: طلحة عبيد

ًا يوم قتل ومالك؛ ًا، بادر طلحة: عبد أخو الله عبيد بان عثمان فولد كافر
هذا: عثمان، عثمان بان الرحمن عبد فولد الزباير؛ ابان مع قتل الرحمن،

ًا: محمد ولده أبايهما. ومن وعن الحديث عنهما روى ومعاذ، بان طلحة بان أيض
بان طلحة أخي الله عبيد بان عثمان بان الله عبد ابان طلحة بان الرحمن عبد
مالك، بان طلحة: عثمان أخو الله عبيد ابان مالك محدث. وولد الله، عبيد
ًا. ومن بادر يوم صهيب قتله السجاد، الله: محمد عبيد بان طلحة ولد كافر
لعمران؛ عقب ل جحش، بانت حمنة وعمران: أمهما الجمل؛ يوم قتل

ويحيى: أمهما وعيسى؛ زرارة، بان معبد بان القعقاع بانت خولة وموسإى: أمه
الحرة؛ يوم قتل ويعقوب، حارثة؛ أباي بان سإنان بان خارجة بان بانتعوف سإعدى

وزكريا: ربايعة؛ بان شيبة بانت أباان أم وإسإحاق: أمهم له؛ عقب ل وإسإماعيل،
وإسإماعيل؛ عمران عقب. حاشا لكلهم الصديق باكر أباي بانت كلثوم أم أمه
بان الحسين عليها خلف ثم علي، ابان الحسن تزوجها طلحة، بانت إسإحاق وأم

الجربااء. هذا إسإحاق أم أم وكانت الحسين؛ بانت فاطمة له علي: فولدت
بان عبيد بان قيس بان وهب بان حنظلة بان قسامة بانت الحارث أم وهي

امرؤ مدحه الذي هو هذا وطريف الطائي؛ جدعان بان مالك بان طريف
لبان الكوفة خراج ولي طلحة: إباراهيم، بان محمد فولد حجر، بان القيس
وسإليمان، وداود، وصالح، ويعقوب، محمد: عمران، بان إباراهيم فولد الزباير؛

يعقوب عمران: أم حاشا كلهم أمهم وهارون؛ وشعيب، واليسع، ويونس،
على وخلف العباس؛ بان الله عبد بانت وأمها: لباباة طلحة، بان إسإماعيل بانت

عثمان بان باكر أباي بانت تزوج ثم طلحة، بان يحيى بان إسإحاق هذه يعقوب أم
أولد سإنة. ومن وسإبعون خمس النكاحين باين وكان الزباير؛ بان عروة بان

ًا: إسإماعيل إباراهيم وإسإحاق، ونوح، ويوسإف، وموسإى، آخر، وإسإماعيل أيض
طلقها. وكانت ثم العزيز، عبد بان عمر تزوجها ابانة محمد بان لباراهيم وكان
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سإلمة أباي بان عمر بانت طلحة: زينب بان محمد بان إباراهيم بان عمران أم
الحكم. بان مروان بان عمر لمه أخوه وكان المخزومي؛

المدينة قضاء ولي عمران، بان محمد: محمد بان إباراهيم بان عمران فولد
سإلة" المخزومي؛ أباي بان عمر "بان سإلمة أباي بانت أسإماء للمنصور: أمه

للرشيد، مكة وقضاء للمهدي المدينة قضاء ولي محمد، بان الله عبد وابانه
الله عبد أخو محمد، بان وموسإى باها؛ فقبره باطوس؛ الرشيد مع ومات

ًا ولي المذكور، بان إباراهيم بان يوسإف بان وصالح للرشيد؛ المدينة قضاء أيض
ًا: عبد طلحة ولد محدث. ومن طلحة، بان محمد بان محمد بان الرحمن أيض

بان لعيسى الكوفة شرطة ولي الله، عبيد بان طلحة بان يعقوب بان يوسإف
ولي الله، عبد بان طلحة بان زكرياء بان يحيى بان محمد بان والقاسإم موسإى،
ًا الكوفة شرطة يحيى بانو وبالل، وإسإحاق، وطلحة، موسإى؛ بان لعيسى أيض

بان محمد ابانا وفاطمة وسإليمان الحديث؛ عنهم روى الله، عبيد بان طلحة بان
فاطمة المنصور جعفر أباو تزوج الله، عبد بان طلحة بان عيسى بان محمد
بان ويحيى المنصور؛ باني وعيسى ويعقوب، له: سإليمان، فولدت هذه،

بان موسإى البجلي. فولد الله عبد بان جرير بانت طلحة: أمه بان عيسى
وعائشة، الخارجي؛ شبيب قتله ومحمد، وعيسى؛ وعمران؛ طلحة: حماد؛

حماد بان إسإحاق بان الله مروان: وعبيد بان الملك عبد بان باكر أباي أم وهي
والمصعب، ومعاوية، الحديث؛ عنه روى الله، عبيد بان طلحة بان موسإى ابان
طلحة: بان إسإحاق بان الله وعبد الحديث؛ عنهما روى طلحة، بان إسإحاق ابانا
عنه، روى طلحة، بان إسإحاق بان ويحيى الشعري؛ موسإى أباي بانت أمه

مكة وأعراض باالكوفة كثير عقب طلحة عليه. ولبني باالمعتمد وليس
والبصرة.

عبيد بان معمر: عمر بان الله عبيد فولد الله؛ عثمان: عبيد بان معمر وولد 
معاذ ولد ومعاذ: فمن وموسإى؛ الخوارج؛ قتلته وعثمان؛ فارس؛ أمير الله

يعقب ولم معمر؛ بان الله عبيد بان معاذ بان محمد بان إباراهيم ابان هذا: عثمان
فولد غيره؛ من له عقب ل عمر، بان عمر: طلحة فولد الله عبيد بان عثمان
ًا: أمه وكان وإباراهيم، المدينة؛ قضاء ولي عمر: عثمان، بان طلحة سإيد

بانت كلثوم وأمها: أم طالب، أباي بان جعفر بان محمد بان القاسإم بانت فاطمة
الله -صلى الله رسإول بانت وأمها: فاطمة طالب، أباي بان جعفر بان الله عبد

عليها أنفق عين وهي العيال، أم صاحب طلحة، بان وجعفر وسإلم؛ عليه
وكانت دينار، آلف أرباعة خاصة ثمرتها من يغل وكان دينار، ألف ثمانين
وعبد لنصر؛ ول لجعفر، عقب ول نخلة؛ ألف عشرين من أزيد تسقي

إلى دعي عمر: إسإحاق، بان طلحة بان إباراهيم ومحمد. فولد الرحمن: ونصر؛
للمين. المدينة قضاء ولي هذا: موسإى، محمد فولد ومحمد؛ فأباى، القضاء،

ًا الحجاج قتله معمر: عمر، بان الله عبيد بان موسإى وولد مع لخروجه صبر
المدينة قضاء ولي عمر، بان وعثمان هذا: حفص؛ عمر فولد الشعث؛ ابان

عثمان فول المنصور؛ جعفر لباي بابغداد القضاء ولي ثم محمد، ابان لمروان
المشهور؛ الكريم البصري عائشة البصرة. ومنهم: ابان قضاء ولي هذا: عمر،

وابانه موسإى، بان عمر بان حفص بان محمد بان الله عبيد الرحمن عبد أباو وهو
باإشبيلية، المالكي الفقيه التيمي، كان ماجن. ومنهم شاطر الرحمن، عبد
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تيم بان سإعد بان كعب بان عمرو بان عثمان بان معاذ عقبه. وولد انقرض وقد
ورواية. صحبة له الرحمن، مرة: عبد بان

مرة. بان تيم بانو مضى
مرة بان يقظة بانو

وعمران. فولد وعامر، مخزوم: عمر، مرة: مخزوم. فولد بان يقظة فولد
وهب، وأباو عمرو: وهب، عائذ: عمرو. ولد عمران. فولد بان عمران: عائذ

وسإلم- وأباو عليه الله -صلى الله رسإول والد الله عبد أم وهي وفاطمة،
يده. فولده عن وثب الكعب أسإاس من الحجر أن يذكر الذي هو هذا وهب
وهب. فولد بان ومعبد وهب؛ بان العزيز وهب: وعبد بان عمرو: وهب بان وهب

الملك. وولد وعبد الله، وعبد معبد، حذافة؛ باردة. فولد وأباو معبد: حذافة؛
ومسلم، المؤمنين؛ أم مع الجمل يوم قتل الرحمن، معبد: عبد بان باردة أباو

أباي بانت هانئ أم زوج وهب؛ أباي بان هبيرة وهب؛ أباي الحرى. فولد يوم قتل
ًا فمات الفتح، يوم السإلم عن فر علي، أخت طالب ًا كافر بانجران؛ طريد
وهب: هانئ؛ أباي بان هبيرة وهب. فولد أباي بان ويزيد وهب؛ أباي بان وحزن
كلهم خراسإان: أمهم خاله علي وله وجعدة، ويوسإف؛ يكنى؛ كان باه وعمر،

والحسن؛ وعلي، هبيرة: جعفر، بان جعدة طالب. فولد أباي بانت هانئ أم
طالب؛ أباي بان علي بانت الحسن أم أمهم ويحيى؛ الله، وعبد والحارث،

حزن، بان وهب: المسيب أباي بان حزن جعدة. وولد بان جعفر بان منهم: عون
وأباو وعمر، ومحمد، الفقيه، المسيب: سإعيد الرضوان. فولد بايعة أهل من

محمد: المسيب: محمد. فولد بان سإعيد سإلمية. فولد والسائب: أمهم باكر،
مخزوم: عبد بان عمران بان عائذ بان عمر بان وهب ولد وطلحة. ومن عمران،
عائذ بان عمرو بان وهب بان معبد بان حذافة بان معبد بان باردة أباي بان الرحمن

بان عويمر بان السائب بان وقيس الجمل؛ يوم قتل مخزوم، بان عمران بان
وجابار، وإخوته: باجاد، فوق؛ بان مجاهد مولى مخزوم، ابان عمران بان عائذ

وعائذ. وعمير،
عثمان- بان -وهو ولده: شماس ومن عامر؛ بان هرمي مخزوم؛ بان عامر وولد

الله -رضي أحد يوم اسإتشهد المهاجرين، من هرمي، بان الشريد بان عثمان
له مخزوم، بان عامر بان عنكثة بان يرباوع بان سإعيد، واسإمه والصرم، عنه؛

الرحمن. وعبد الله، ابانان: عبد له ورواية؛ صحبة
مخزوم: بان عمر بان عبيد ولد وعبيد. فمن الله، مخزوم: عبد بان عمر وولد

بان عمر بان عبيد بان الحارث بان حنطب بان المطلب بان الله عبد بان المطلب
درهمين، باصداق ابانته المسيب بان سإعيد وزوجه الحديث، عنه روى مخزوم،

غيرهما. لها صداق ل
هشام عائذ: نا بان مالك بان يحيى القاضي: نا الله عبد بان يونس باذلك حدثنا

عبد الطحاوي: نا سإلمة بان محمد بان أحمد خليفة: نا أباي بان محمد بان
الوليد عن سإعد، بان الليث عن باكير، بان يحيى عن العتبي، معاوية بان الرحمن

المطلب بان الله عبد بان المطلب عن محمد، بان زهير عن مسلم، بان
صداق ل درهمين، صداق على ابانته زوجه المسيب بان سإعيد أن المخزومي،

هذا المطلب عن هريرة. وروى أباي ابانة على سإعيد وكان غيرهما؛ لها
الحديث.
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مات وعلي: والحارث، قريش؛ نساك من الله: الحكم، عبد بان المطلب فولد
ًا أباوه للمنصور والمدينة مكة قضاء ولي العزيز، وعبد مات؛ إذ عليه وجد

الحسن. بان الحسن بان الله عبد بان محمد مع منهم علي وخرج والهادي؛
وأسإد، والمغيرة، وهلل، وعثمان، مخزوم: عائذ، بان عمر بان الله عبد وولد

وصيفي عائذ، بان الله وعبد عائذ، بان وأمية عائذ، بان عائذ: عتيق وخالد. فولد
أم خديجة على كان فإنه عتيق، وأما السائب؛ أباا هذا صيفي يكنى عائذ، بان

أم تسمى ابانة منها له وسإلم: ولد عليه الله صلى الله رسإول قبل المؤمنين
بان الله عبد بان عائذ أمية" بان "واسإمه رفاعة أباي بان صيفي تزوجها محمد؛

أباي ابانا ورفيع، رفاعة، وأخواه رفاعة؛ أباي بان صيفي وقتل مخزوم؛ بان عمر
ًا وقتل كافرين؛ بابدر قتل عائذ، بان أمية رفاعة الله عبد أخيهم ابان معهم أيض

ليخفوا جهل أباي لمة ألبسوه قد مخزوم بانو وكان رفاعة؛ أباي بان المنذر بان
بانت محمد أم من رفاعة أباي بان لصيفي علي. وولد فقتله جهل؛ أباي مكان

محمد بان يزيد بان الرحمن عبد مكة، قاضي ومنهم محمد؛ اسإمه ابان خديجة،
المذكور؛ رفاعة أباي بان رفاعة بان جعفر ابان عباد بان محمد بان حنظلة بان
عيسى اسإتخفه قد محمد بان يزيد أباوه وكان محمد؛ اسإمه محدث ابان وله
بان جعفر بان موسإى بان إباراهيم عنوة فدخلها مكة على الجلودي يزيد بان

بان زكريا بان وأحمد محمد؛ بان يزيد وقتل الحسين، بان علي بان محمد
محدث. المذكور، محمد بان حنظلة أخي محمد، بان سإعيد بان محمد الحسن

عائذ: بان صيفي وهو السائب، أباو وولد عائذ: السائب؛ بان الله عبد وولد
أباي بان نهيك وأباا السائب، أباي بان والسائب السائب، أباي بان المسيب
الله -صلى الله رسإول شريك السائب، بان الله السائب: عبد فولد السائب؛

يوم قتل السائب، أباي بان السائب: السائب أباو الله عبد فولد وسإلم؛ عليه
ًا: ومن بادر الله؛ عبد واسإمه المخزومي، الظريف السائب ولده: أباو كافر

ولد الجمل: ومن يوم قتل الرحمن، السائب: عبد أباي بان السائب وولد
عبد بان محمد بان إسإحاق بان محمد المقرئ، وهو السائب، أباي ابان المسيب
باالمسيبي المعروف وهو السائب، أباي بان المسيب بان الله عبد بان الرحمن

سإعيد بان عائذ بان السائب: صيفي أباي ابان نهيك أباي ولد السائب. ومن بان
ثقة، محدث المذكور، نهيك أباي بان حسان بان سإعيد بان الرحمن عبد بان

 بامصر.249 سإنة مات عيينة؛ بان سإفيان عن يروي
عبد فولد مناف؛ مخزوم: عبد بان عمر بان الله عبد بان أسإد جندب أباو وولد

داره وفي بادري، الصحاباة، قدماء من وهو الرقم: الرقم، أباو وهو مناف،
ًا، المسلمين وسإلم- مع عليه الله -صلى النبي يجتمع كان يفشوا أن قبل سإر

الحديث. عنه روى الرقم، بان عثمان وابانه بامكة، السإلم
السإد: أباا عبد فولد السإد؛ مخزوم: عبد بان عمر بان الله عبد بان هلل وولد

واسإمه المدينة، وسإلم- على عليه الله -صلى الله رسإول اسإتخلفه سإلمة،
أم سإلمة أم زوج وهو الولي، "الصحاباة" المهاجرين قدماء من الله، عبد

السإد، عبد بان والسإود وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول قبل المؤمنين
ًا؛ بادر يوم قتل المستهزئين، أحد سإلمة أباو السإد. فولد عبد بان وسإفيان كافر

أم سإلمة أم كلهم ودرة: أمهم وزينب، وعمر، عنه- سإلمة، الله -رضي
علي ووله عقب، وله الحبشة، باأرض عمر ولد عنها؛ الله -رضي المؤمنين
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ًا ولزينب عمر؛ بان سإلمة اسإمه ابان له وكان البحرين؛ عقب ول عقب؛ أيض
وكان حمزة، وسإلم- بانت عليه الله -صلى النبي وزوجه لسلمة، ول لدرة،

بان سإلمة أباي بان سإلمة بان الله عبد بان منهم: سإلمة انقرض، عقب لسلمة
بان السإود الضحاك. وولد بان الرحمن لعبد المدينة قضاء ولي السإد، عبد
عليه الله -صلى الله رسإول فقطعها سإرقت، التي السإد: المرأة عبد

وعمر، مؤتة؛ يوم قتل وهبار السإد: السإود؛ عبد بان سإفيان وولد وسإلم-؛
كلهم الله: أمهم وعبد اليرموك؛ يوم قتل الله، وعبيد الحبشة؛ إلى هاجر
وعبد الرحمن؛ وعبد والحارث؛ سإلمة؛ وأباو عمر؛ أخت الخطاب بانت صفية

المغيرة بانت جميل أم هؤلء أم وسإفيان؛ ومعاوية؛ الله؛ وعبد آخر؛ الرحمن
ابانا الله، وعبد ولده: رزق، شمس. ومن عبد بان أمية بان العاصي أباي بان

عبد ابان العباس بانت حبيب أم السإد: أمهما عبد بان سإفيان بان السإود
ًا: محمد ولده ومن مناف، عبد بان هاشم بان المطلب بان الرحمن عبد بان أيض

مكة، على الهادي اسإتقضاه السإد، عبد بان سإفيان بان سإلمة أباي بان محمد
بابغداد. المأمون واسإتقضاه

مخزوم باني بايت وفيه مخزوم، بان عمر بان الله عبد بان المغيرة وولد
واسإمه أمية، وأباو مهشم؛ واسإمه حذيفة، وأباو والوليد؛ وعددهم: هشام؛

وأباو الله؛ وعبد عمرو؛ واسإمه ربايعة، وأباو ونوفل؛ والفاكه؛ وهاشم؛ حذيفة؛
أم حنتمة ولد فإنه هاشم، وحفص. فأما شمس؛ تميم. وعبد واسإمه زهير،
للفاكه الله. وكان لعبد ول للفاكه، ول لهاشم، عقب ول الخطاب؛ بان عمر
ًا. وكان بادر يوم قتل قيس، أباو اسإمه ابان ابانان: المغيرة بان الله لعبد كافر

ًا؛ بادر يوم أسإر عثمان، ًا. فولد الخندق يوم قتل ونوفل، كافر بان هشام كافر
لقب؛ جهل وأباو الحكم، أباو وكنيته عمرو، اسإمه جهل، المغيرة: أباو

ًا؛ بادر يوم عمر قتله والعاصي، إسإلمه؛ وحسن أسإلم والحارث، وخالد كافر
ًا؛ خالد مات أجنادين؛ يوم اسإتشهد وسإلمة، بادر؛ يوم أسإر ومعبد، كافر
بان عمرو وابانه الله- هو -رحمه واسإتشهد إسإلمه، وحسن سإلمة وأسإلم
بااليمن؛ قتل جعل، أباي بان وزرارة أجنادين؛ وقيل: يوم اليرموك، يوم عكرمة
وعلقمة التميمي؛ زرارة بان معبد بان عمير بانت جهل: أمهما أباي بان وتممي

عقب انقرض العبسي. وقد زياد بان الربايع بان الحارث بانت أمه جهل؛ أباي بان
ًا جهل. وولد أباي ذلك فكره يتزوجها، أن علي أراد الحنفاء، جهل أباو أيض

أسإيد. ابان عتاب وسإلم- فتزوجها عليه الله -صلى الله رسإول
بانت فاطمة التاباعين: أمه فضلء من الرحمن، هشام: عبد بان الحارث وولد

بان باكر الرحمن: أباو عبد غيره. فولد من للحارث عقب ل المغيرة، بان الوليد
وعكرمة؛ ومحمد؛ وعثمان؛ وعمر؛ السبعة؛ المدينة فقهاء أحد الرحمن، عبد

سإعيد؛ وأباو عمرو: والوليد؛ بان سإهيل بان عتبة بانت فاختة وخالد: أمهم
أم عياش أم كانت وعوف؛ والمغيرة؛ وعياش؛ الله، وعبيد وسإلمة؛ وهشام؛
بان عوف بانت سإعدى المغيرة أم وكانت العوام؛ بان الزباير بانت الحسن
مسلمة مع المغيرة عين وأصيبت المري؛ حارثة أباي بان سإنان ابان خارجة

ًا. فولد عشرة وخمس القسطنطينية على والحارث، الملك؛ باكر: عبد أباو بانت
وعبد الحارث؛ بان المغيرة بان هشام بانت سإارة أمهما الحديث؛ عنهما روى

ًا الله: أمه بان عكرمة بان الملك عبد بان وهشام وعمر؛ المذكورة؛ سإارة أيض
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عكرمة وكان للرشيد، المدينة قضاء ولي هشام، بان الحارث بان الرحمن عبد
معمر. بان الله عبيد بان عمر بانت تزوج الرحمن عبد بان

عتبة كان ومحمد؛ هشام: عتبة، بان الحارث بان الرحمن عبد بان عمر وولد
ًا ًا وكان باواسإط؛ سإاكن أم الحجاج بان الملك عبد وتزوج الحجاج؛ عند أثير
معاوية باعده عليها خلف ثم له؛ فولدت المذكور، عمر بان محمد بانت عمرو

أباي بان محمد بان الرحمن مروان. ومنهم: عبد بان الملك عبد بان هشام بان
وأباوه هو سإكن هشام، بان الحارث بان الرحمن عبد بان الله عبد بان باكر

ولم سإليمان، بان لمحمد البصرة قضاء المذكور الرحمن عبد وولي البصرة؛
قاض أول وهو أشهر؛ أرباعة باعد عزل حتى أباوه، له ويستعفى يستعفى، يزل

الحارث الهذيل. ولولد بان زفر تلميذ من وكان البصرة، قضاء ولي حنفي
كثير. عقب
بان خالد: الحارث والحارث. فولد وهشام، هشام: خالد، بان العاصي وولد
مع الزباير ابان يحاصر ممن وكان معاوية؛ بان ليزيد مكة ولي الشاعر، خالد

بان الحارث وولد خالد، بان عكرمة المحدث وأخوه منى؛ جهة على الحجاج
بان صالح تزوجها الرحمن: حفصة، عبد فولد الحارث؛ بان الرحمن خالد: عبد

سإلمة بان العاصي: خالد بان هشام ولد العباس. ومن بان الله عبد ابان علي
الرحمن عبد بان محمد بان والوقص هبيرة؛ ابان مع قتل العاي، ابان هشام بان
للمهدي. مكة قاضي العاصي، بان هشام بان يحيى ابان هشام بان

الحبشة؛ مهاجرة من حذيفة، أباي بان مهشم: هشام واسإمه حذيفة، أباي وولد
ًا. وولد أحد يوم قتل حذيفة، أباي بان أمية وأباو المغيرة، بان أمية أباي كافر

ومسعود، زهير؛ وإخوتها هند؛ واسإمها المؤمنين، أم سإلمة حذيفة: أم واسإمه
ًا؛ بادر يوم قتل -صلى الله رسإول فسماه الوليد، اسإمه وكان والمهاجر، كافر
ًا؛ أحد يوم قتل وهشام، ربايعة؛ وأباو وسإلم- المهاجر؛ عليه الله وعبد كافر

أباي بان الرحمن عبد بان الله عبد أم وهي وقريبة، عبيدة؛ وأباو أسإلم؛ الله،
عنه روى الله، عبد بان الله أمية: عبد أباي بان الله عبد الصديق. فولد باكر

والمصعب: أمهما أمية: محمد، أباي بان الله عبد بان الله عبد الحديث. فولد
وسإلم-: عليه الله -صلى الله رسإول صاحب عمير، بان المصعب بانت زينب
معبد أمية؛ أباي بان زهير الله. وولد عبد بان الله عبد بان وموسإى عقب؛ ولهما

كان الله، عمرو: عبد واسإمه ربايعة، أباي الجمل. وولد يوم قتل زهير، بان
عمر ووله الله، وسإلم- عبد عليه الله -صلى النبي فسماه باجير، اسإمه
ربايعة: عبد أباي بان الله عبد الولين: فولد المهاجرين من وعياش، اليمن؛

ًا، وكان زرارة؛ بان حاجب ابان عطارد بانت ليلى الرحمن: أمه وخلف سإيد
وإباراهيم وموسإى، عثمان، له فولدت الصديق؛ باكر أباي بانت كلثوم أم على
بان الله عبد بان الرحمن عبد بان إباراهيم بان منهم: موسإى كثير؛ عقب وله
ًا عمه وابان محدث؛ ربايعة، أباي الرحمن؛ عبد ابان موسإى بان إباراهيم لح

نصرانية، ماتت الحبشية، سإجا باالقباع: أمه المعروف الله عبد بان والحارث
اسإمها ولد أم أمه الماجن؛ الشاعر الله عبد بان وعمر البصرة؛ ولي وقد

وكان باالحجاز؛ الصدقات ولي جوان، اسإمه ابان لعمر فكان وإباراهيم؛ مجد؛
أباي بان الله عبد بان عمر عقب انقرض وقد غني؛ اسإمه ابان عمر بان لجوان
عياش ولد من وكان ربايعة؛ أباي بان الله عبد بان إباراهيم بان وإسإماعيل ربايعة؛
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بان عياش بان الله عبد بان الحارث بان الله عبد بان العزيز ربايعة: عبد أباي بان
ًا عمه وابان له؛ عقب ل ربايعة، أباي بان الحارث بان الرحمن عبد بان المغيرة لح
بان عياش وابانه أنس؛ بان مالك صاحب ربايعة، أباي بان عياش بان الله عبد

سإلمة، أباا يكنى الله، عبد اسإمه أخ الرحمن عبد بان للمغيرة وكان المغيرة؛
ًا؛ المنصور فقتله الحسن، بان الله عبد ابان محمد مع خرج أخيه وأم وأمه صبر

المخزومي، السإد عبد بان سإلمة أباي بان عمر بان محمد بانت المغيرة: قريبة
ًا باطلقها الله عبد بان الحارث ابان الرحمن عبد حلف سإأل ثم تزوجها؛ إن ثلث

فتزوجها؛ طلقها؛ يلزمه ول ذلك في عليه شيء ل أن فأفتى باالمدينة؛
بان عياش عقب جميع انقرض المذكور. وقد والمغيرة سإلمة، أباا له فولدت

ربايعة. أباي
بادر يوم قتل قيس، وأباو وعمارة؛ الله؛ سإيف المغيرة: خالد، بان الوليد وولد

ًا؛ الفتح؛ قبل هاجر والوليد، شمس؛ وعبد الفتح؛ يوم وأسإلم وهشام، كافر
مع صفين وشهد الجزيرة، ولي الرحمن، وعبد الوليد: المهاجر؛ بان خالد فولد

الخثعمي؛ مدرك بان أنس بانت باالعراق: أمهم قتل الله، وعبد معاوية؛
وولد خالد: المهاجر؛ بان الرحمن عبد يكنى. فولد كان وباه وسإليمان

نحو بالغوا حتى الوليد بان خالد ولد الزهري. وكثر عنه روى المهاجر: خالد،
فلم وقع؛ طاعون في كلهم انقرضوا ثم باالشام؛ كلهم وكانوا رجلً، أرباعين

خالد عمه مع قتل الوليد: الوليد، بان عمارة عقب. وولد منهم لحد يبق
بان الوليد بان هشام باأجنادين. وولد خالد عمه مع قتل عبيدة، وأباو باالبطاح؛

بان هشام: هشام بان إسإماعيل فولد هشام؛ بان المغيرة: إسإماعيل
بان هشام ولدت هشام، بانت هاشم أم إسإماعيل؛ بان هشام فولد إسإماعيل؛

ًا وولد المؤمنين؛ أمير الملك عبد هشام، بان ومحمد هشام، بان إباراهيم أيض
بان مروان قتله هشام، بان وخالد المدينة؛ أباوهما وولي والمدينة، مكة وليا

ًا. محمد صبر
فسماه الوليد، اسإمه وكان الله، المغيرة: عبد بان الوليد بان الوليد وولد

فولد الله: سإلمة؛ عبد فولد الله؛ عبد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ولد من باقي من آخر ورث هذا وأيوب وأيوب، يعقوب؛ الله؛ عبد بان سإلمة
ًا، عشر أرباعة هذا ليوب وكان الوليد؛ بان خالد في منه قريب واحد منهم ولد

ًا، عشر أرباعة البان ولذلك أيوب؛ بان إسإماعيل أراه السن، أسإنانهم ولد
ًا الكبر وابانه أيوب فكان أعمامهم؛ لسإنان مقارباة قصر في قاعدين يوم

أولد أحد إليه فوثب ابانه؛ باحلية فأخذ أيوب، فقام كلم؛ باينهما فجري لهما؛
أولد أحد تكف!" فوثب أن قبل يدك الشيخ! اكفف له: "أيها فقال ابانه،

الخشب؛ أخذوا حتى ولده، وأولد أيوب أولد فتواثب لبايه؛ فانتصر أيوب،
ًا، باعضهم قتل حتى فتقاتلوا الكبر. وابانه أيوب حاشا جميعهم، وفني باعض

سإلمة بان أيوب بان إسإماعيل ابان المغيرة بان يحيى سإلمة منهم: أباو
إباراهيم: إسإحاق؛ سإلمة: إباراهيم: فولد بان يعقوب محدث. وولد المذكور،

أم وهي عليه؛ الغالبة السفاح، العباس أباي زوجة سإلمة، إسإحاق: أم فولد
بان يعقوب بانت أنها والصح النساباين، باعض ذكر هكذا السفاح؛ بان محمد
سإلمى، بان جبار، ابان الله عبد بانت هذه: هند سإلمة أم نفسه. وأم سإلمة
كلب. بان جعفر بان مالك بان المضيق، نزال
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عبد وهو باالزرق، المعروف ولده: الجواد فمن المغيرة، بان شمس عبد وأما
المغيرة. وولد بان شمس عبد بان الوليد بان الله عبد بان الرحمن عبد بان الله

له قيس، بانت فاطمة زوج وهو حفص، بان عمرو المغيرة: أباو بان حفص
خلع من الله. أول هذا: عبد عمرو أباو أحمد: فولد اسإمه إن وقيل صحبة؛

عيسى بان محمد المغيرة ولده: أباو الحرة. ومن يوم وقتل معاوية، ابان يزيد
عمرو أباي بان الله عبد بان الحميد عبد بان إباراهيم بان إسإماعيل بان محمد بان
ًا ووليها للمعتمد، مكة المغيرة. ولي بان حفص بان وكان للمعتز؛ أباوه أيض

موالي هم اليمن، جهات باعض ولوا الذين طرف، رأى. وبانو من سإر يسكن
أباي وجد عيسى، "طرف" مولى المغيرة: وكان أباي والد محمد بان عيسى

هو هذا المغيرة المغيرة. وأباو أباي خال طرف بان الحسن وابانه لمه، المغيرة
عيسى أباو وهو مكة، إمارة على أخته وزوج عمته وابان عمه ابان حارب الذي

عبد بان الوهاب عبد بان سإليمان بان الوهاب عبد بان محمد بان يحيى بان محمد
عيسى أباا ولى قد المعتمد المغيرة. وكان بان حفص بان عمرو أباي بان الله
ودخل عيسى، أباو فقتل فتحارباا؛ المذكور؛ المغيرة باأباي عزلة ثم مكة؛ هذا
يديه. باين عيسى أباي ورأس مكة، المغيرة أباو

الله عبد بان خالد بان مخزوم: العطاف بان عمر بان الله عبد بان خالد ولد ومن
مخزوم، بان عمر بان الله عبد بان خالد بان واباصة بان العاصي بان عثمان ابان

فولد مخزوم: عمرو؛ بان عمر بان الله عبد بان عثمان ضعيف. وولد محدث
فهو سإعيد، فأما صحبة؛ وعمر: ولهما حريث: سإعيد، فولد عمرو: حريث؛

إذ له كان إنه فقيل عمرو، وأما الفتح؛ يوم إسإلمه وكان خطل؛ ابان قتل الذي
ًا؛ عشر وسإلم- اثنا عليه الله -صلى الله رسإول مات يوم ولد وقيل: بال عام
عقب؛ باها وله عريضة، وأموال منزلة باها له وكانت الكوفة، وسإكن بادر؛

بان وخلف ثقة؛ محدث حريث، بان عمرو بان عمرو بان عون ابان منهم: جعفر
حريث. بان عمرو بان عمرو بان حفص
كعب. بان مرة بانو مرة. وتم بان يقظة بان مخزوم باني في الكلم مضى

كعب بان عدي بانو
وعويج. والزاي"، الراء "بافتح كعب: رزاح بان عدي ولد

قرط: بان الله عبد الله. فولد قرط: عبد رزاح. فولد بان رزاح: قرط فولد
وصداد. وتميم، رياح،
بان صداد بان خلف بان شمس عبد بان الله عبد بانت صداد: الشفاء ولد فمن
السوق. على عمر اسإتعملها الله، عبد

عمرو بان الله عبد بان محمد بان باكر قرط: أباو بان الله عبد بان تميم ولد ومن
البااضة؛ الخوارج رأي يرى كان الله، عبد بان تميم بان حبيب بان المؤمل بان

وعمر؛ هذا: عمر، باكر أباي وباالمدينة. فولد قديد يوم حمزة أباي مع وكان
بانت وأمه: رقية للرشيد، دمشق قضاء عمرو وولي الردن؛ قضاء عمر ولي

المؤمل بان ومحمد المطلب؛ عبد بان الحارث بان نوفل بان سإعيد بان يعقوب
بان عمرو بان الحارث بان عمرو بان الله عبد بان عمرو بان الحارث بان أحمد بان

مكة، سإكن شأمى محدث قرط، بان الله عبد بان تميم ابان حبيب بان المؤمل
الرواية. واسإع باالنحو، عالم ثقة، وهو ،319 سإنةة مات وباها
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وولد رياح بان عبد الله بان قرط: أذاة، وعبد العزى؛ فولد أذاة: قيلة، أم أباي
قحافة والد أباي باكر الصديق؛ وأنس بان أذاة؛ فمن ولد أنس: عمرو وعبد
ًا مع رسإول الله الله ابانا سإراقة بان المعتمر بان أنس بان أذاة، شهدا بادر

-صلى الله عليه وسإلم- ل عقب لعمرو. وباقي لعبد الله عقب من قبل ابان
ابانه عثمان بان عبد الملك بان عبد الله؛ وكان عثمان هذا على بانت عبد الله

بان عبد الرحمن بان زيد بان الخطاب من فاطمة بانت عمر بان الخطاب؛
فعقبه كله مناه؛ ولعثمان هذا ابان اسإمه الزباير، قتل يوم قديد. وولد عبد

العزى بان رياح: نفيل؛ فولد نفيل: عمرو والخطاب؛ فولد عمرو: زيد، رفض
الوثان في الجاهلية، وامتنع من أكل ما ذباح لغير الله -عز وجل- والتزم

الحنفية دين إباراهيم -عليه السلم- إلى أن قتله أهل ميفعة، قرية من قرى
البلقاء باقرب دمشق، من لخم أو جذام، في الجاهلية -رحمه الله. وأخبر

رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- أنه يبعث يوم القيامة وحده. فولد زيد:
سإعيد، أحد العشرة؛ وعاتكة، تزوجها عبد الله بان أباي باكر، ثم عمر بان

الخطاب، ثم الزباير بان العوام، كلهم قتل عنها. فولد سإعيد: هشام، وعبد
الرحمن الكبر، وعبد الرحمن الصغر؛ كانت أم عبد الرحمن الكبر أم

جميل بانت الخطاب، أخت عمر بان الخطاب، من المهاجرات، أسإلمت قبل
عمر -رضي الله عنهم: وكان عمر يعذباها على السإلم. وعبد الرحمن هذا

ًا، في يوم الحرة:  هو القائل، وكان شاعر

من أول السإلم على فنحنواقـم حـرة يوم تقتلـونـا فإن
 قتل

نـفـل منكـم لنا باأسإلب وأباناأذلة باـبـدر قتلـنـاكـم ونحن
البيت عائذ منها ينج فإن

سإالمـا
منكم نالنا قد الذي فكل

جـلـل
هذا. ومن الرحمن لعبد عقب عنهم. ول الله -رضي الزباير بان الله عبد يعني

من قال هكذا قليل، وعقبه عنه، روى زيد، بان سإعيد بان هشام بان ولده: نفيل
ًا اليمن باصنعاء له أن الناس باعض باعلمه. وذكر يوثق ًا. عقب كثير
الولين، المهاجرين من كلهما وزيد، المؤمنين؛ أمير الخطاب: عمر، وولد

بان عمرو بان زيد بان سإعيد ولدت وأميمة، اليمامة؛ يوم زيد قتل بادريان،
بان السإود ولدت وصفية، عمر؛ قبل أسإلمت الول، المهاجرات من نفيل،

ولي الرحمن، الخطاب: عبد بان زيد المخزومي. فولد السإد عبد بان سإفيان
عبد بان لعمر الكوفة ولي الحميد، زيد: عبد بان الرحمن عبد فولد مكة؛

عمر بانت فاطمة وأمه الله، عامر: وعبد باني من البكاء باني من وأمه العزيز،
ولد؛ لم الملك، وعبد الحميد؛ عبد شقيق العزيز، وعبد الخطاب؛ بان

وأباي محمد أمه كانت وأسإيد؛ ثقفية؛ وعمر: أمه باكر؛ وأباو ومحمد؛ وإباراهيم؛
خلف ثم الخطاب، بان عمر بان الله عبد بانت وأسإيد: سإودة وإباراهيم باكر

اسإمها ابانة له فولدت الزباير؛ بان عروة زيد، بان الرحمن عبد باعد عليها
عبد عمر. فولد بانت فاطمة عمتها باعد تزوجها الرحمن عبد وكان أسإماء؛

أشهر. خمسة علي بان لداود اليمن وولي للسفاح، مكة الحميد: عمر. ولي
وعبد الهادي؛ لموسإى أرمينية ولي الكبير، وعبد الفضل؛ في غاية وكان

عبد بان الحميد عبد بان الرحمن عبد الكبير: سإعد. وولد عبد الرحمن. فولد

86



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

زيد؛ بان زيد: عمر فولد الرحمن؛ عبد بان الخطاب: زيد بان زيد بان الرحمن
بان الله عبد عمه وابان مخلد؛ بان باقي عنه روى الله. محدث، عمر: عبد فولد
زيد بان الرحمن عبد بان الحميد عبد بان الرحمن عبد بان الحميد عبد بان عمر

ًا. ومن محدث الخطاب، بان بان زيد بان الرحمن عبد ابان أسإيد ولد أيض
وعبد قديد؛ يوم قتل زيد، بان الرحمن عبد بان أسإيد بان الخطاب: عمرو

أباو عنه روى محدث، أسإيد: عمر، بان الرحمن عبد فولد أسإيد؛ بان الرحمن
نعيم.
المؤمنين، أم عنه-: حفصة الله -رضي الخطاب بان عمر المؤمنين أمير وولد

ومن سإلول؛ بان أباي بان الله عبد بان معمر بان الرحمن عبد تزوجها وزينب،
بانت حفصة: أمها شقيق الفاضل، الصاحب الكبر، الله عشرة: عبد الذكور

عاصم بانت جميلة وعاصم: أمه مظعون؛ اباني وقدامة عثمان أخت مظعون،
مع باصفين قتل الله، وعبيد الدبار؛ حمى النصاري القلح أباي بان ثابات بان

الصغر: الرحمن وعبد عمر؛ وباين باينها السإلم فرق خزاعية، معاوية: أمه
وعبد الصغر؛ الله وعبد عقب؛ هؤلء لكل ولد؛ أم زينب أخته وأم أمه

بان زيد بانت عاتكة وعياض: أمه الوسإط؛ الرحمن وعبد الكبر؛ الرحمن
من طالب، أباي بان علي بانت كلثوم الكبر: أمه: أم وزيد نفيل؛ بان عمرو

لواحد عقب ل الصغر، وسإلم- وزيد عليه الله -صلى الله رسإول بانت فاطمة
منهم.
وأباو الرحمن؛ وعبد الله؛ وعبيد العدد؛ وفيه الله، عمر: عبد بان الله عبد فولد
وأباو الفقيه، وسإالم وبالل؛ وواقد؛ وزيد؛ عبيدة؛ وأباو وعثمان؛ وعمر؛ باكر

الله عبد الكوفة. فولد سإكن الله، عبد بان كلهم: زيد أسإنهم وحمزة؛ عبيد؛
الرحمن، وعبد الحميد، وعبد العزيز، وعبد الله، عمر: عبد بان الله عبد بان

الرحمن عبد عبيد. فولد أباي بان المختار بانت سإلمة أم عمر: أمه وإباراهيم،
صاحب الرحمن، عبد بان الخطاب: عمر بان عمر بان الله عبد بان الله عبد بان

الرحمن، عبد بان ويحيى العلم؛ أهل من الرحمن عبد بان باكر وأباو الرشيد؛
ًا، باها واتخذ اليمن أرض من الجند سإكن العزيز عبد هنالك. وولد فولده ضياع

الحميد أمة الفاضل: أمه الناسإك الله عمر: عبد بان الله عبد بان الله عبد ابان
الجلح بان أحيحة بان باليل بان بالل بان عمرو بان عياض بان الله عبد بانت

كرمان ولي وعمر، باكر؛ وأباو ومحمد؛ وإسإحاق؛ الحميد؛ وعبد الوسإي؛
ابان الحسن بان الحسين بان علي بان الحسين قام وعليه للهادي، والمدينة
ابان العزيز عبد بان محمد بافخ. فولد المقتول طالب أباي بان علي بان الحسن

وعبد للمعتصم؛ الرقة قضاء ولي عمر: إباراهيم، بان الله عبد بان الله عبد
ًا؛ باطرسإوس ولده كان الله؛ الله عبد دمشق: وولد سإكن وعيسى، سإكان

العزيز، وعبد الرحمن، الله: عبد عبد بان الله عبد بان العزيز عبد بان الناسإك
الله ولعبد للمأمون؛ إمرتها ثم المدينة، قضاء الرحمن عبد ولي الحميد؛ وعبد

عبد بان الله عبد الرحمن عبد أباو كان ولده الن. ومن إلى بااق عقب الناسإك
عمر بان الله عبد بان الله عبد بان العزيز عبد بان الله عبد الناسإك بان الحميد

الله؛ رحمه هنالك قتل طولون، بان أحمد على باالصعيد القائم الخطاب، ابان
ًا: طلحة ولده ومن عبد الناسإك بان العزيز عبد بان محمد بان الله عبد بان أيض
.339 سإنة مات محدث، المذكور، الله
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عبيد بان سإلمة أباي بان الرحمن عمر: عبد بان الله عبد بان الله عبيد ولد ومن
أباي بان الله عبيد وأخوه المدينة؛ شرطة تولى عمر، بان الله عبد ابان الله

بان الصمد لعبد المدينة قضاء ولي عمر، بان الله عبد ابان الله عبيد بان سإلمة
قتله عمر، بان الله عبد بان الله عبيد بان عثمان ابان محمد القاسإم وأباو علي؛

ًا؛ المنصور صلبه عمر، بان الله عبد بان الله عبيد ابان حمزة بان وعثمان صبر
الندلس في أدرك قد وكان باقرطبة، المرج في معاوية بان الرحمن عبد

المجتهدين. النساك من باالمدينة كان حمزة، بان عمارة وأخوه رياسإة؛
ابان محمد بان واقد بان إباراهيم عمر: "عمر" بان بان الله عبد بان زيد ولد ومن
زبايدة ابان باين الفتنة حين اليمن على غلب عمر، بان الله عبد بان زيد

ًا ولي عمر، بان محمد وابانه والمأمون؛ بان محمد بان أحمد وابانه صنعاء؛ أيض
ًا ولي عمر، وأباو عاصم، المذكور؛ واقد جده وإخوة اليمن؛ أعمال باعض أيض
وعقب محدثون، عمر، بان الله عبد بان زيد بان محمد بانو وزيد، وعمر، باكر،
ومكة. باالكوفة الله عبد بان زيد

عبد بان واقد بان إباراهيم بان محمد بان إباراهيم بان محمد بان ومنهم: إباراهيم
الرحمن عبد بان عمر بان باكر وأباو باغدادي؛ محدث الخطاب، بان عمر ابان الله
محدث. عمر، بان الله عبد بان

سإالم. بانو الله، وعبد وعمر، باكر، عمر: أباو بان الله عبد بان سإالم ولد ومن
عمر. ومنهم: يحيى بان الله عبد بان سإالم بان عمر بان سإالم بان ومنهم: عمر

وقد المغرب، باصرة سإكنوا قوم مدني. ومنهم سإالم. محدث بان الله عبد بان
بان الله عبد بان عامر بان إدريس وأوطنها فاس إلى منهم رحل وكان باادوا؛
عبد بان سإالم بان باكر أباي بان علي بان الله عبد بان عمر بان الله عبد ابان محمد

عمر. بان الله
ًا وأعقب أبايه، حياة في فمات عمر، بان الله عبد بان واقد وأما عبيد اسإمه ابان
عمر. بان الله عبد بان حمزة بان وعمر الله؛
الحر ابانه قبل من إل عقب له يبق فلم الخطاب، بان عمر بان الله عبيد وأما
بان عمر بان الطيب منهم كان وباالندلس؛ باحران وباقيتهم الله؛ عبيد ابان

بان عمر بان البختري بان الودود عبد بان سإعيد بان السليل بان محمد بان الطيب
بان علي بان إدريس مملكة مدبار كان عمر، بان الله عبيد بان الحر بان البختري

الطلب أهل من الرحمن، هذا: عبد الطيب باالمغرب. وولد الحسني حمود
بان البختري السليل. وكان بان محمد بان الطيب ولد انقرض وقد والعناية؛

ًا عنقه ضرب قد البختري بان عمر بان الله عبد بان علي بان الله عبد صبر
العباس.

وسإليمان، الله، وعبيد وحفص، الخطاب: عمر، بان عمر بان عاصم وولد
الله عبيد قتل العزيز؛ عبد بان عمر المؤمنين أمير ولدت عاصم، وأم وحفصة،
وعاصم الله بانيهما: عبد على فتصدق حي، وأباوهما الحرة، يوم وسإليمان

ما مقدار وهو باالكمل، باماله سإليمان، اباني وعمر وعاصم الله، عبيد اباني
عاصم، بان الله عبيد بان عاصم باعده. فأما ماتا لو ميراثه من لباويهم يقع كان

شعبة. وولد عنه فروى سإليمان، بان عمر وأما البتة؛ الحديث في فضعيف
وعمر. محدث؛ رياح، لقبه الخطاب: عيسى، بان عمر ابان عاصم بان حفص
في يضعف الله، وعبد المحدث؛ الجليل الفقيه الله حفص: عبد بان عمر فولد
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وعاصم، وزيد؛ الرحمن وعبد ومحمد؛ المدينة؛ قضاء ولي باكر، وأباو الحديث؛
لحاهم: أمهم لعظم باالسبلنية يعرفون جلة نساك كلهم الحديث، في يضعف

بان الله عبد فولد الخطاب؛ بان عمر بان عاصم بان عمر بانت فاطمة كلهم
للرشيد؛ المدينة قضاء ولي الرحمن، عمر: عبد بان عاصم ابان حفص بان عمر

محمد بان باكر أباي بانت حفصة الحديث: أمهما عنه روى ضعيف، والقاسإم،
الخطاب. بان عمر بان الرحمن عبد بان

الحديث. في البتة ضعيف ربااح، عمر: الثقة بان الله عبد وولد
عبد بان الرحمن الخطاب: عبد بان عمر بان الصغر الرحمن عبد وولد

ًا، وكان المجبر، لقبه الرحمن؛ بان الله عبد عمه فأجاز امرأته، وطلق معتوه
بان الرحمن عبد بان الله عبد بان الرحمن ولده: عبد الطلق. ومن عليه عمر

للرشيد، مصر قضاء ولي عمر، بان الرحمن عبد بان الرحمن عبد المجبر
فيهم كم أعمالنا، يتولى من لكتاباه: "انظروا الرشيد فقال قوم، منه فتظلم

فقال هذا!"، غير منهم أحد فيهم الخطاب?" فقالوا: "ليس بان عمر ولد من
ًا!"، عزلته ل الرشيد: "والله، وولى المين، عزله الرشيد، مات فلما أباد

فأسإاء المذهب، حنفي وكان الصديق؛ باكر أباي ولد من باكر، أباي بان هاشم
وأصحاباه. العمري معاملة

الرحمن عبد بان المجبر الرحمن عبد بان الرحمن عبد بان محمد اليحاميم وأباو
الحسني. الله عبد بان محمد مع خرج عمر، ابان

كعب. بان عدي بان رزاح بانو مضى
كعب بان عدي بان عويج ولد

ولد عويج بان عدي بان كعب: عبيد بان عويج؛ فولد عبيد: عبد الله، وعوف.
فمن ولد عبد الله بان عبيد بان عويج: حذيفة، وحذافة، ابانا غانم بان عامر بان

عبد الله بان عبيد؛ فولد حذافة: خارجة بان حذافة الذي قتله الحروري
بامصر، وهو يظنه عمرو بان العاصي: فلما عرف من قتل، قال: "أردت

ًا وأراد الله خارجة!" فأرسإلها مثلها. وقد انقرض ولد حذافة؛ وآخر من عمر
باقي منهم قديسة بانت عون بان خارجة بان حذافة، ماتت بامصر.

وولد حذيفة بان غانم: أباا الجهم، اسإمه عبيد الله، اسإتعمله رسإول الله 
-صلى الله عليه وسإلم- على النفل يوم حنين، وعلى باعض الصدقات؛ وهو
أحد من تولى دفن عثمان -رضي الله عنه- مع حكيم بان حزام، وجبير بان

مطعم، ونيار بان مكرم، وعبد الله بان الزباير، ونفر معهم؛ وأباا حثمة بان
حذيفة. فولد أباو حثمة: سإليمان بان أباي حثمة، وأمه: الشفاء بانت عبد الله،
التي كان اسإتعملها عمر على السوق؛ وكان سإليمان فاضلً؛ واباناه عثمان،
وأباو باكر، ابانا سإليمان، روى عنهما الحديث. فولد أباو الجهم بان حذيفة: عبد

الرحمن؛ وعبد الله الكبر، قتل يوم أجنادين باالشأم؛ وسإليمان؛ وعبد الله
الصغر: أمهما غسانية، اسإمها زجاجة، نالها سإباء، وهي التي أرادت خولة
أم محمد بان أباي الجهم أن يذباحها لها أباو الجهم وتدهن بامخها، إذ ادعت

أنها سإحرتها؛ وكانت خولة عند أباي جهل قبل أباي الجهم؛ وكانت خولة
أعراباية جاهلية جافية مجنونة، ففي هذا وقع القتال باين باني عدي بان كعب،

تعصب باعضهم لولد خولة، وتعصب باعضهم لولد زجاجة؛ وفي هذه الحرب
قتل زيد بان عمر بان الخطاب: أتى ليصلح باينهم؛ فأصاباته ضرباة خاطية،
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قيل إن خالد بان أسإلم، أخا زيد بان أسإلم مولى عمر، أصاباه؛ وزكرياء؛
ومحمد، قتله مسلم بان عقبة يوم الحرة: أمه خولة بانت القعقاع بان معبد
بان زرارة التيمي؛ وحميد: أمه أميمة بانت الجنيد ابان جمانة بان قيس بان

ًا، فل عقب له. زهري؛ وصخير؛ وصخر. وأعقبوا، حاشا حميد
فمن أنسالهم: إسإماعيل بان محمد بان الجهم، كان من الخطباء؛ وأباو باكر

ابان عبد الله بان أباي الجهم، كان من الفقهاء؛ وخالد بان إلياس بان صخر بان
بان الجهم من المحدثين؛ وابانه محمد بان خالد؛ وباكر بان صخير بان أباي

الجهم، روى عنه الحديث؛ وحميد بان سإليمان بان حفص بان عبد الله بان
أباي الجهم المذكور، نساباة عالم راوية.

وولد عوف بان عبيد بان عويج بان عدي: عبد مناف بان عوف، وحرثان ابان
عوف، ونضلة بان عوف. فمن ولد عبد مناف بان عوف: نعيم النحام بان

عب دالله بان أسإيد بان عبد مناف بان عوف؛ وله صحبة وهجرة؛ قتل يوم
أجنادين، وهو الذي اشترى المدبار الذي بااعه النبي -صلى الله عليه وسإلم؛

وابانه إباراهيم بان نعيم، وأمه زينب بانت حنظلة بان قسامة بان عبيد بان
طريف بان مالك بان جدعان بان رومان؛ وطريف هذا هو ممدوح امرئ

القيس، الذي يقول فيه: 
ضـوء إلى نعشو الفتى لنعم
نـاره

الجوع ليلة مال بان طريف
 والخصر

وكانت قبل نعيم عند أسإامة بان زيد، فطلقها؛ وعمتها الجربااء بانت قسامة كانت عند
طلحة بان عبيد الله، وأمة بانت نعيم هي التي خطبها عبد الله بان عمر، فرده نعيم،

وأنكحها النعمان بان عدي "بان نضلة بان عبد العزى بان حرثان ابان عوف بان عبيد بان
عويج بان عدي" بان كعب؛ وعدي بان نضلة، والد النعمان المذكور، من مهاجرة الحبشة،

ومات هنالك، ورثه اباناه النعمان وأمية؛ وهو أول من ورث باحكم السإلم، واسإتعمل
عمر بان الخطاب النعمان هذا على ميسان، لم يستعمل من باني عدي غيره، ثم عزله

لقوله: 

زجاج في يسقى باميسانمحبهـا أن الحسناء مبلغ فمن
 وحنتم

أثاثة أباي بان وعمرو عدي؛ بان النعمان ولد انقرض وقد المشهورة؛ البايات
مهاجرة من كعب، بان عدي بان عويج بان عوف بان حرثان بان العزى عبد بان

من أثاثة، أباي بان عروة وأخوه لمه؛ العاصي بان عمرو أخو وهو الحبشة،
بان عويج بان عبيد بان نضلة بان حارثة بان السإود بان ومطيع الحبشة؛ مهاجرة

-صلى الله رسإول فسمع الجمعة، فأتى العاصي، اسإمه كان كعب، بان عدي
ًا؛ يتماد ولم كان، حيث وسإلم- يقول: "اجلسوا"! فجلس عليه الله شيئ

ًا؛ عليه الله -صلى الله رسإول فسماه بان مسعود وأخوه وسإلم- مطيع
حلف في الدم لعق من أول السإود، وأباوهما مؤتة؛ يوم شهداء من السإود،

ًا قتل حارثة، بان سإويد بان مسعود عمه وابان المطيبين؛ مؤتة. يوم أيض
وبانو تيم، وبانو زهرة، وبانو العزى، عبد وبانو مناف، عبد هم: بانو والمطيبون

وبانو سإهم، وبانو مخزوم، وبانو الدار، عبد الدم: بانو ولعقة فهر؛ بان الحارث
في فهر، بان محارب بانو ول لؤي، بان عامر بانو يدخل ولم جمح؛ وبانو عدي،
ذلك. من شيء

باودان؛ ولده ومنازل الحرة؛ يوم المهاجرين على كان الله، مطيع: عبد فولد 
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بان العاصي اسإمه عنهما- وكان الله -رضي بامكة الزباير ابان مع وقتل
ًا عمر بان الله عبد اسإم كان وكذلك العاصي؛ الله عبد "واسإم العاصي، أيض

ًا عمرو بان وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول فبدل العاصي"، أيض
بان وسإليمان الله؛ عبد منهم امرئ كل وسإمى واحد، يوم في أسإماءهم

مطيع؛ بان ومسلم مطيع؛ بان الرحمن وعبد الجمل؛ يوم قتل مطيع،
عبد بان الوليد تزوجها مطيع، بان الله عبد بانت وفاطمة مطيع؛ بان وإسإماعيل

ًا؛ وكان الملك، أصبح فلما عندها؛ باات المدينة، من إليه زفت فلما مطلق
الكرياء عاملنا إنا المؤمنين، أمير له: "يا وقالت باثوباه، أخذت الخروج، وأراد
غيرها. امرأة يمسك لم ما وأمسها فضحك، ترى?"، فماذا الرجوع، على

الله عبد بان إباراهيم ابانا العزيز وعبد الرحمن، وعبد مطيع؛ بان منهم: عمران
بان الله عبد بان ومعمر الحسن؛ بان الله عبد بان محمد مع خرجوا مطيع، بان

الله رسإول عن روى الذي هو صحبة؛ له عويج، بان عبيد بان عوف بان نضلة
بان الله أخيه: عبد ابان وولد خاطئ"؛ إل يحتكر وسإلم-: "ل عليه الله -صلى

الحرة. يوم قتل نضلة، بان الله عبد بان عمرو بان الله عبد بان نافع
كعب. بان عدي بانو مضى

كعب بان هصيص بانو
واسإمه تيم: وسإهم، واسإمه عمرو: جمح، كعب: عمرو. فولد بان هصيص ولد

كعب. بان عدي بانت اللوف زيد: أمهما
جمح بانو

وهب: خلف، وأهيب. فولد حذافة: وهب، فولد جمح: حذافة. وسإعد، فولد
ووهبان. وحبيب،

رسإول قتله وأباى، بادر؛ يوم قتل باالغطريف؛ يعرف وكان خلف: أمية، فولد
وأسإيد؛ ومعبد؛ وكلدة؛ ووهب؛ أحد؛ وسإلم- يوم عليه الله -صلى الله

يوم أبايه مع قتل أمية: علي، وغيرهم. فولد وصرم، وعامر؛ وعمرو؛ وأحيحة؛
ًا؛ بادر ًا؛ وكان الفتح، يوم أسإلم وصفوان؛ كافر -رضي عثمان نعى ورد سإيد
ثم صحبة، وله أسإلم، أمية، بان وربايعة صفوان؛ على سإوى حين عه- مكة الله

باالروم، فلحق ونفاه، الخمر، عنه- في الله -رضي الخطاب بان عمر جلده
ًا هنالك ومات فارتد وسإلمة أمية؛ بان ومسعود الخذلن؛ من باالله -نعو نصراني

سإلمة نكحها راكة، أم سإلمة: أمه بان أمية: معبد بان سإلمة أمية. فولد بان
معبد. فولد منها له فولد باكر، أباي عهد في أو عمر عهد في متعة نكاح

صفوان بان الكبر الرحمن وعبد صفوان، بان الكبر الله أمية: عبد بان صفوان
وحكيم صفوان؛ بان وعثمان الزباير؛ ابان مع منهما الله عبد قتل سإيدين، كانا
وعبد الصغر، الله وعبد صفوان؛ بان وخالد صفوان؛ بان وصفوان صفوان؛ بان

وعمرو، صفوان: صفوان، بان الله عبد صفوان. فولد ابانا الصغر، الرحمن
عمرو: عبد صفوان. فولد بان الله: عمرو عبد بان صفوان سإيدين. فولد وكانا

ًا اتخذ قد قريش، فتيان من كان الحكيم، العلم، كتب فيه لخوانه، بايت
والقرق. والنرد، والشطرنجيات،

الرحمن عبد ولد الوهرانيون. ومن عون الله: بانو عبد بان صفوان ولد ومن
الرحمن عبد بان سإفيان أباي بان حنظلة المكي أمية: المحدث بان صفوان بان
يكنى الملك، وعبد أخوان: عمرو، وله ؛151 سإنة مات أمية، ابان صفوان بان
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صفوان: بان حكيم الرحمن. وولد عبد اسإمه راباع وآخر محدثان، سإعيد، أباا
باوهران عقب ولصفوان عقبه؛ انقرض وقد معاوية؛ بان ليزيد مكة ولي يحيى،

محدث. صفوان، بان عثمان بان ومحمد وباالندلس؛
ربايعة بان أمية بان يحيى بان الغفار عبد بان البشنوني أمية؛ بان ربايعة ولد ومن

عوف. اسإمه ابان المذكور لربايعة وكان بامصر، كان خلف، بان
الناس؛ أشجع من وكان الكوفة؛ الزباير ابان وله أمية: عامر، بان مسعود وولد
ابان الله عبد بان الوهاب ولده: عبد خلف. ومن بان أباي بانت هذا عامر وأم
فلسطين، قضاء ولي مسعود، بان عامر بان الله عبد بان الطويل الرحمن عبد

باها. ومات
ومن والليث؛ وخلف، وأباي، وعامر، ووهب، الله، خلف: عبد بان أباي وولد

الله عبد بان الله عبيد بان صفوان بان محمد بان الله عبيد بان العلى ولده: عبد
المدينة وقضاء للمنصور العراق قضاء الله عبد ولي خلف، بان أباي ابان

صفوان بان محمد وولي العلى؛ عبد ابانه واسإتخلف باها، ومات للمهدي،
بان العاصي أباي بان الحكم بان الحارث بان الملك عبد ابان لخالد المدينة قضاء
أمية.
-صلى الله رسإول أصحاب حزر الذي وهو وه، بان خلف: عمر بان وهب وولد
خلف. بان وهب عقب انقرض بادر. وقد وسإلم- يوم عليه الله

ًا، مات أسإيد، بان خلف: كلدة بان أسإيد ولد ومن  وهو الشدين، أباا يكنى كافر
بان أسإيد بان وهب بان الرحمن وعبد جهنم؛ خزنة من تسعة اشترك الذي

صالح مولة وهي خلف، بان أمية بانت التوءمة وأمه الجمل، يوم قتل خلف،
خلف. بان أسإيد عقب انقرض المحدث. وقد

كان خلف، بان أحيحة بان أسإيد بان علي ريحانة خلف: أباو بان أحيحة ولد ومن
وهب بان وهب دهبل أباو والشاعر الزباير؛ ابان على مروان بان الملك عبد مع
خلف. بان أحيحة بان أسإيد بان زمعة ابان

مظعون: ومعمر. فولد جمح: مظعون، بان حذافة بان وهب بان حبيب وولد
المهاجرين من بادريون، مهاجرون، والسائب، الله، وعبد وقدامة، عثمان،
أم مظعون، بانت زينب أختهم عنهم؛ الله -رضي الصحاباة وأفاضل الولي،
وعبد أبايه؛ مع هاجر عثمان: السائب، عمر. فولد بان الله وعبد حفصة

باني من والبقية مظعون؛ اباني والسائب عثمان عقب انقرض وقد الرحمن؛
بان الرحمن عبد بان عمر بان وهب بان الرحمن عبد ولد من هي إنما مظعون

قدامة بان عمر بان موسإى اباني وقدامة عمر ولد ومن مظعون، بان الله عبد
بان محمد بان عثمان وولد المذكور، عمر ابان قدامة ولد من ثم مظعون، بان

المذكور. موسإى بان قدامة
له معمر، بان جمح: جميل بان حذافة بان وهب بان حبيب بان معمر وولد

"وقد" معمر؛ بان الحبشة: والحارث مهاجرة من معمر، بان صحبة: وسإفيان
وجنادة، وهم: الحارث، بانون لسفيان وكان وسإفيان؛ جميل عقب انقرض
والله معمر، تبناه النصار، من زريق باني من هذا سإفيان إن قيل وقد وجابار

وزوجة معمر مولة الصاحب، حسنة بان شرحبيل أم حسنة أعلم. وكانت
له فولدت الكندي؛ المطاع بان عمرو بان الله عبد تزوجها معمر، بان سإفيان

أمه. إلى فنسب شرحبيل،
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وهما وحطاب، له: "وحاطب"، عقب ل بادري معمر: معمر، بان الحارث ولد
الحارث، حاطب حطاب. وولد بان حطاب: محمد الحبشة. فولد مهاجرة من

من أول وهو الحبشة، باأرض ولد ومحمد، الحبشة؛ أرض إلى أبايه مع هاجر
ًا السإلم في سإمى وعبد وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول باعد محمد

إباراهيم: قدامة، ولقمان. فولد حاطب: إباراهيم، بان الله. فولدمحمد
مظعون. وولد بان قدامة بانت عائشة الحديث: أمهما عنه روى وعثمان،

سإعيد: أخوه وولد للمنصور؛ مصر عيسى ولي وعيسى لقمان: سإعيد،
عيسى. عمه شرطة على كان عثمان،

بان دراج بان ربايعة بان الله جمح: عبد بان حذافة بان وهب بان وهبان ولد ومن
مهاجرة من وهبان، بان ربايعة بان وعثمان الجمل؛ يوم قتل وهبان، بان العنس

وهب. بان لوهبان عقب ول الجبشة؛
ابان عمرو: سإاباط ولد وعمرو. فمن جمح: عمير، بان حذافة بان أهيب وولد
سإاباط: عبد ولد جمح. فمن بان حذافة بان أهيب بان عمرو بان خميصة أباي

وإسإحاق، وموسإى، الله، وعبيد الله، وعبد الحديث، عنه روى الرحمن
بان أهيب بان عمرو بان العور خلف بانت تماضر كلهم وفراس: أمهم الحارث،

بان الله عبد بان عمرو عزة أهيب: أباو بان عمير ولد جمح. ومن بان حذافة
ًا، أحد وسإلم- يوم عليه الله -صلى الله رسإول قتله أهيب، بان عمير صبر
عزة. لباي عقب ول وأطلقه؛ بادر، يوم عليه من قد وكان
لوذان ابانا ووهب، لوذان: معير، وربايعة. فولد جمح: لوذان، بان سإعد وولد
ومحيريز. ومحرز، وعون، جنادة: معمر، لوذان: جنادة. فولد بان وهب فولد
ًا وكان فلسطين، سإكن المحدث، الله، محيريز: عبد فولد أباي حجر في يتيم

ًا؛ بادر يوم قتل معير: أنيس، عنه-. فولد الله -رضي محذورة بان وأوس كافر
وسإلم- الذان عليه الله -صلى الله رسإول وله الذي محذورة أباو وهو معير،
الرشيد. وانقرض أيام في آخرهم، انقراض إلى ولده باعده فتوارثه بامكة،
بان سإلمان بانو عنهم بامكة الذان فورث جمح؛ بان سإعد بان لوذان عقب جميع
أباي ولد من باقي من وآخر اليوم؛ إلى فيهم فهو جمح؛ بان سإعد بان ربايعة

محذورة. أباي بان الملك عبد بان إباراهيم عنهم- ولد الله -رضي محذورة
سإمرة وإنما كذلك، وليس سإمرة، محذورة أباي اسإم أن الحديث أهل ويظن

محذورة. لباي أخ
ابان حذيم بان عامر بان جمح: سإلمان. منهم: سإعيد بان سإعد بان ربايعة وولد

ًا وكان سإلمان، وأخوه حمص، الخطاب بان عمر وله صحبة، له متبتلً، ناسإك
بان عامر بان جميل بان الله عبد بان عمر بان ولده: نافع من عامر؛ بان جميل
عبد بان محمد بان القاسإم بان له. ومنهم: محمد عقب ل محدث، مكي، حذيم،

الزباير راوية وهو المذكور، عمر بان نافع أخي عمر، بان الرزاق عبد بان الله
بان حذيم بان عامر بان جميل بان الله عبد بان الرحمن عبد بان وسإعيد باكار؛ ابان

للرشيد. بابغداد القضاء ولي جمح، بان سإعد بان ربايعة بان سإلمان
كعب. بان هصيص بان عمرو بان جمح بانو مضى

عمرو بان سإهم بانو
 كعب بان هصيص بان
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ولد سإهم بان عمرو: سإعد، وسإعيد.
فمن ولد سإعيد "باضم السين وفتح العين"؛ هشام، وعمرو، ابانا العاصي بان وائل بان

هاشم بان سإعيد بان سإهم، اسإتشهد هشام يوم أجنادين؛ ولهما صحبة، ل عقب لهشام:
وأمه حرملة بانت هشام بان المغيرة المخرومي، وأم عمرو سإبية من عنزة، اسإمها

الناباغة؛ وأخواه لمه عمرو، وعروة، ابانا أباي أثاثة العلوي، من مهاجرة الحبشة؛ وأرنب
بانت عفيف بان أباي العاصي بان أمية؛ وعقبة بان نافع الفهري، صاحب إفريقية. فولد

عمرو بان العاصي: محمد، ل عقب له؛ وعبد الله، من فضلء الصحاباة. لعبد الله
باالوهط. ومكة عقب كثير، يناهزون المائة: منهم كان المحدث عمرو، وأخواه عمر،

وشعيب، بانو شعيب بان محمد بان عبد الله بان عمرو بان العاصي، وأختهم عابادة: أمها
عمرة بانت عبد الله بان العباس بان عبد المطلب، وكان زوجها الحسين بان عبد الله بان

عبيد الله بان العباس وباسببها ردت أموال عمرو بان العاصي، باعد أن قبضها بانو العباس.
ومن ولد عمرو بان شعيب كان محمد بان إباراهيم بان عمرو بان صفوان بان شعيب بان

؛ وعمير بان رئاب بان مهشم263عمرو بان شعيب المذكور، محدث، مات بامصر سإنة 
ًا. بان سإعيد بان سإهم، قتل باعين التمر شهيد

وولد سإعد بان سإهم: سإعيد، وعدي، وحذيفة، وحذافة. فمن ولد سإعيد بان سإعد بان
سإهم: أباو وداعة، وأباو عوف، ابانا صبيرة بان سإعيد بان سإعد ابان سإهم. فولد أباي وداعة
"واسإمه الحارث": المطلب أباو سإفيان: أمه أروى بانت الحارث بان عبد المطلب. فولد
المطلب بان أباي وداعة: عبد الله، وكثير، ومحيصن، وإباراهيم. فولد كثير: كثير بان كثير

القائل: الشاعر، وهو 
ًاتركوني قد الخضاب أهل إن ًا مولع  الخضاب باأهل مغرم

ولده: المطلب. ومن بان كثير عقب انقرض الحديث. وقد عنه روى وقد
بان المطلب بان محيصن المطلب. وولد بان كثير بانو وكثير، وسإعيد، جعفر،

بان الله عبد مكة. وولد أهل قارئ محيصن، بان الرحمن وداعة: عبد أباي
وزياد. فولد إسإماعيل: جامع، وداعة: إسإماعيل. فولد أباي ابان المطلب

بان جامع: هشام بان إسإماعيل المغني. فولد جامع بان جامع: إسإماعيل
ًا كان إسإماعيل، ًا. ومن مغني أيام مكة إسإماعيل: قاضي بان زياد ولد أيض

صبيرة: عاصم، بان عوف بان الله عبد بان محمد عمرو أباو وهو المطيع،
المطلب بان إباراهيم ولد لهما. ومن عقب ول كافرين؛ بادر يوم قتل وعامر،

بان إباراهيم بان باقية بان المطلب بان الوليد بامصر، وداعة: المحدث أباي بان
وغيره. اليلي سإعيد بان هارون عن يروي وداعة، أباي بان المطلب

أن إل كلهم، انقرضوا وقد عدد؛ لهم فكان سإهم، بان سإعد بان حذافة ولد وأما
بان سإمير بان المسيب بان عمرو بان الله عبد بان عترس ولد من باقي يكون

بااعوا وهم باقى، كان إن سإهم، بان سإعد بان حذافة بان العزى عبد بان موهبة
دينار. ألف باأرباعين المهدي من العجلة دار

وهما: نبيه، سإهم، باني ولده: سإيدا فمن سإهم، ين سإعد بان حذيفة وأما
بادر يوم قتل المطعمين، من سإهم، بان حذيفة بان عامر بان الحجاج ابانا ومنبه،

الله رسإول سإيف الفقار ذو كان وله المنبه، بان العاصي يومئذ وقتل كافرين؛
بان منبه بانت وائل: وريطة بان العاصي بانت وسإلم- وأمه عليه الله -صلى

بان الحجاج ولد انقرض العاصي. وقد بان عمرو بان الله عبد أم الحجاج،
وابانه الحجاج؛ بان نبيه بان عفيف بان الله عبد بان سإلمة أباي ولد إل عامر،

بان مالك عن يحدث باقي من وآخر مكة؛ فقهاء من سإلمة أباي بان إباراهيم
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الرحمن عبد بان نبيه بان محمد بان إسإماعيل بان أحمد حذافة أنس: فأباو
أكثر. نسبه من أعرف ول السهمي؛

ًا، فولد سإهم، بان سإعد بان عدي وأما زمانه: والحارث، في قريش سإيد قيس
على كان الله، وعبد قيس؛ وعبد الغليطة؛ باابان يعرف المستهزئين، من كان
والزباعري. فولد عدي: حذافة، بان قيس الفجار. فولد يوم سإهم باني

عليه الله -صلى الله رسإول يؤذي كان الذي الشاعر، الله الزباعري: عبد
حذافة الزباعري. وولد عقب انقرض وقد إسإلمه؛ وحسن أسإلم، وسإلم- ثم

على كان بادري، المهاجرين، من وخنيس، الخنس، عدي: أباو بان قيس بان
له؛ عقب وسإلم- ول عليه الله -صلى الله رسإول قبل المؤمنين أم حفصة
عليه الله -صلى الله رسإول باعثه الحبشة، مهاجرة من حذافة بان الله وعبد

وشرب؛ أكل أيام أنها التشريق، أيام باالنداء المأمور وهو كسرى، وسإلم- إلى
جميع انقرض الحبشة. وقد مهاجرة من وهو حذافة، بان وقيس له؛ عقب ل

أباي بان حمامة بان ذؤيب بان محمد عبد بان عبد ولد إل عدي بان قيس عقب
عدي: بان سإعد بان عدي بان قيس عبد عدي. وولد بان قيس بان الخنس

من إل قيس لعبد عقب ل قيس، بان قيس: عطاء عبد بان قيس قيس. فولد
بامصر. وهو هذا؛ عطاء
يوم اسإتشهد الحارث، بان قيس أباا فولد سإعد، بان عدي بان الحارث وأما

بان وتميم باالشأم؛ أجنادين يوم اسإتشهد الحارث، بان وسإعيد اليمامة؛
ًا اسإتشهد الحارث، يوم اسإتشهد الحارث، بان الله وعبد أجنادين؛ يوم أيض
بان عدي بان الحارث بانو والحارث، وباشر، والسائب، معمر، وإخوتهم؛ الكعبة؛
ًا: الحجاج وأخوهم سإعد؛ -رضي صحبة كلهم لهم عدي؛ بان الحارث بان أيض

سإهم. بان سإعد بان عدي بان الحارث عقب انقرض عنهم- وقد الله
لؤي بان عامر ولد
حسل. فولد بان حسل: مالك ومعيص. فولد لؤي: حسل، بان عامر ولد

ود: عبد عبد ود. فولد مالك: عبد بان نصر وجذيمة. فولد مالك: نصر،
ووقدان. وقيس، ود: عمرو؛ عبد بان شمس عبد قيس. فولد وأباو شمس،

سإهيل، أسإلم عامر، باني سإيد عمرو، بان وسإهيل عمرو؛ بان عمرو: سإهل فولد
وكان الحبشة، باأرض مهاجرين مات عمرو، بان والسكران إسإلمه؛ وحسن
ًا وسإليط وسإلم؛ عليه الله -صلى الله رسإول قبل المؤمنين أم باسودة متزوج

بان سإليط الولين. اسإتشهد المهاجرين من عمرو، بان وحاطب عمرو، بان
ًا. وولد مهاجر سإليط، بان سإليط: سإليط اليمامة. فولد يوم عمرو سإهيل أيض

الله في المعذب وهو العاصي، اسإمه جندل، وأباو بادري، الله، عمرو: عبد بان
وأمها عتاب، بان الرحمن عبد تزوجها وهند، سإهيل؛ بان وعتبة وجل-؛ -عز

سإهيل، بانت وسإهلة أسإيد؛ بان عتاب سإهيل باعد تزوجها جهل، أباي بانت الحنفاء
سإهيل. عقب ربايعة. انقرض بان عتبة بان حذيفة أباو تزوجها

أم زمعة: سإودة ود: زمعة. فولد عبد بان شمس عبد بان قيس وولد
الرحمن وعبد زمعة؛ بان وعبد الحبشة؛ إلى هاجر زمعة، بان ومالك المؤمنين؛

أباي بان وسإعد زمعة بان عبد فيه اختصم الذي زمعة، وليدة ابان هو زمعة، بان
ًا عليه الله -صلى الله رسإول باه فقضى وقاص؛ وأمر لزمعة، وسإلم- ابان
عقب؛ هذا الرحمن ولعبد ماتت، حتى يرها فلم عنه، تحتجب باأن سإودة
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شهد وهب، بان معبد اسإمه القيس عبد من رجل تزوجها زمعة، بانت وهريرة
ًا ٍذ وسإلم- وقاتل عليه الله -صلى النبي مع بادر الله -رضي باسيفين يومئ

خداش، بان لبيد بان زيد بان عمرو بان قيس بانت سإودة: الشموس وأم عنه-؛
بان للوليد المدينة قضاء ولي عبد، بان زمعة: عمرو عبد النجار. فولد باني من

الله. -رحمه معاوية أيام سإفيان، أباي بان عتبة
صحبة. فولد له السعدي، وهو ود: عمرو، عبد بان شمس عبد بان وقدان وولد

ًا طريقه من صحبة. وروينا له الله، هذا: عبد عمرو من أرباعة فيه حديث
خبر في التفاق هذا مثل يقع ولم واحد، نسق عنهم- في الله -رضي الصحاباة

قال: أخبرنا الطلمنكي، الله عبد بان محمد بان أحمد حدثناه كما وهو غيره،
القاضي قال: حدثنا محمد، بان يحيى بان أحمد بان محمد باكر أباو القاضي

البزار: نا الخالق عبد بان عمرو بان أحمد الصموت: نا الرقي أيوب بان محمد
بان السائب عن الزهري، عن عيينة، بان سإفيان الجوهري: نا سإعد بان إباراهيم

الخطاب، بان عمر عن السعدي، ابان عن العزى، عبد بان حويطب عن يزيد،
غير من المال هذا من أتاك وسإلم: "ما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال

صاحب، وحويطب صاحب، والسائب فإقبله!"؛ نفس، إشراف ول مسألة،
هذا الله عبد وولى عنهم؛ الله -رضي صاحب وعمر صاحب، السعدي وابان
الصدقات. باعض السعدي لبان

ود. عبد بان شمس عبد بانو مضى
ود عبد بان قيس أباي بانو
لؤي: عبد بان عامر بان حسل بان مالك بان نصر بان ود عبد بان قيس أباي ولد
المشهور، الفارس ود، عبد بان ود: عمرو عبد فولد ود وعبد العزى، وعبد الله
ًا قتل بان المطلب بان علقمة بان عمرو باقتل المتهم وهو الخندق، يوم كافر
جد عمرو وكان الجاهلية؛ في القسامة كانت وفيه قصي، بان مناف عبد

قيس: أباي بان الله عبد بان عمرو خداش. وولد ولد انقرض خداش. وقد
بانت كلثوم وأم الجمل؛ يوم قتل وعمرو، حمير: عبد، عمرو. فولد بان حمير

لقب، أمية. وحمير بان العاصي بان سإعيد بان العاصي بان سإعيد ولدت عمرو،
المشهور الصاحب غزوان بانت عتبة بانت أمه وكانت الله، عبد اسإمه وكان

قيس. أباي بان الله عبد بان عمرو ابان عقب انقرض عنه. وقد الله -رضي
بان عطاء بان عمرو بان قيس: محمد أباي بان الله عبد بان علقمة ولد ومن

شعبة الحديث. وولد عنه روى قيس، أباي بان الله عبد بان علقمة بان عباس
ولده ومن ذئب، أباو وهو شعبة، بان قيس: هشام أباي بان الله عبد بان

أباي بان الحارث بان المغيرة بان الرحمن عبد ابانا محمد، والفقيه المغيرة،
اسإتخلفه ،159 سإنة باالكوفة  ومات81 سإنة ولد الحارث، أباا يكنى ذئب،

أباي بان الرحمن عبد بان الحارث وخاله باالكوفة؛ فمات انصرف ثم المهدي،
الحديث. عنه روي ذئب،
له وحويطب، رهم؛ وأباو ود: مخرمة؛ عبد بان قيس أباي بان العزى عبد وولد

من وهو المطلب، عبد قسامة في يمينه أمه افتدت الذي وهو صحبة،
من عنه- وبااع الله -رضي عثمان دفن حضر من أحد وهو الفتح، مسلمة
ًا معاوية لرجل دينار ألف أرباعون وقال: "ما دينار، ألف باأرباعين باالمدينة دار

ومائة عشرون وله معاوية، زمن آخر في العيال?" ومات من خمسة له
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حويطب بان الرحمن عبد بان الكريم عبد بان محمد كان ولده سإنة. ومن
من بادري، الله، العزى: عبد عبد بان مخرمة محدث. فولد المذكور،

بان نوفل بان سإليمان بان سإعد بان الجبار ولده: عبد ومن الولين؛ المهاجرين
للمأمون، المدينة قضاء ولي العزى، عبد بان مخرمة بان الله عبد بان مساحق

المدينة قضاء ولى سإعيد، وأباوه عفان، بان عثمان بان الوليد ولد من وأمه
سإعيد. عقب انقرض وقد للمهدي،

سإلمة أخو وهو بادري، رهم، أباي بان سإبرة العزى: أباو عبد بان رهم أباي وولد
الله رسإول عمه المطلب، عبد بانت بارة أمهما المخزومي؛ السإد عبد بان

الله. فولد محمد: عبد سإبرة: محمد. فولد أباي وسإلم- فولد عليه الله -صلى
محمد مع فخرج باكر أباو المدينة. وأما قضاء ولي ومحمد، باكر، الله: أباو عبد
من دينار ألف وعشرين باأرباعة وأتاه باالمدينة، الحسن بان الله عبد بان

قيام أيام منه، وكان وقيده، موسإى، بان عيسى فسجنه وأسإد؛ طيء صدقات
إلى رجع ثم الطاعة؛ إلى الناس دعاء في محمود أثر باالمدينة، السودان
وهو باغداد؛ قضاء وله ثم المنصور، عنه فعفا قيوده، تفك أن وأباى السجن
بان البلء. وسإعد من باالله نعوذ باذلك، مشهور الحديث، في باالكذب مذكور
هذا؛ رهم أباي مولى هو المهاجرين، من المشهور، الفاضل الصاحب خولة،
عبد بان باكر العزى: أباو عبد بان حويطب ولد اليمن. ومن أهل من هذا وسإعد

لخالد المدينة قضاء ولي العزى، عبد بان حويطب بان سإفيان أباي بان الرحمن
بان هشام أيام أمية، بان العاصي أباي بان الحكم بان مروان بان الملك عبد بان

بان الرحمن عبد بان باكر أباي بان الرحمن عبد بان محمد ابانه وابان الملك، عبد
أباي نهر يوم أمية أباي مع قتل العزى، عبد بان حويطب بان سإفيان أباي

بان باكر أباي بان الرحمن عبد بان محمد بان الكريم عبد بان ومحمد فطرس؛
حراني. محدث العزى، عبد بان حويطب بان سإفيان أباي بان الرحمن عبد

عامر. بان حسل بان مالك بان نصر بانو مضى
حسل بان مالك بان جذيمة بانو

ولد مالك. فمن بان جذيمة بان حبيب بان الحارث ابانا سإرح، وأباو منهم: ربايعة،
الصحيفة؛ نقض في قام الذي وهو ربايعة، بان عمرو بان ربايعة: هشام

ربايعة بان عمرو بان خرشة أباي بان الله عبد بان إسإحاق ابانا وربايعة وعثمان،
-صلى الله رسإول صاحب مسعود، بان الله عبد بانت أميمة الحارث: أمهما بان

وسإلم. عليه الله
سإرح. أباي ابانا الله وعبد حبيب: سإعد، بان الحارث بان سإرح أباي ولد ومن
سإرح: أباي بان سإعد مؤتة. وولد يوم قتل سإرح: وهب، أباي بان الله عبد فولد

عليه الله -صلى الله لرسإول كتب الذي هو هذا الله الله: فعبد وعبد أويس،
وابانه إفريقية؛ وغزا مصر، وولى حاله، حسنت ثم بامكة؛ لحق وسإلم- ثم

العين "باكسر العيذاق ولده: أباو الحديث. ومن عنه روي الله عبد بان عياض
السإود بان سإواد بان عمر بان عمرو بان منقوطة" إباراهيم وباذال منقوطة، غير
ٌءث، سإرح، أباي بان سإعد بان الله عبد بان محمد بان عمرو بان بامصر مات محد

بان زيد بان سإعيد خاصمت التي سإعد: أروى، بان أويس . وولد291 سإنة
قدم الذي الله، أويس: عبد بان عمرو أويس. فولد بان وعمرو نفيل؛ بان عمرو
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الله- المدينة. -رحمه أمية باني بانعي
لؤي. بان عامر بان حسل بانو مضى

لؤي بان عامر بان معيص بانو
فولد معيص بان عامر بان لؤي: نزار، وعمرو، وعبد، وقد قيل إن عصية التي من باني

سإليم هي عصية بان معيص.
فمن باني نزار بان معيص: باسر بان أرطاة بان أباي أرطاة، واسإم أباي أرطاة عمير، بان

عويمر بان عمران بان الحليس بان سإيار بان نزار بان معيص، وهو أحد قواد معاوية وأكابار
أصحاباه.

ًا، وولد عمر بان معيص: منقذ. فولد منقذ: رواحة، والحارث؛ فأما رواحة، فكان سإيد
يسير باالمربااع في قومه؛ ومن ولده: أباو علي بان الحارث بان رحضة بان عامر بان رواحة

بان منقذ، قتل يوم اليمامة -رحمه الله- وولد الحارث بان رواحة بان المنقذ: عبد
ًا الحارث، وعبد مناف بان الحارث، وسإار باالمربااع؛ فولد عبد مناف: عبد، سإار أيض
باالمربااع؛ ومن ولده: ابان العرقة، الذي رمى سإعد بان معاذ -رضي الله عنه- يوم

الخندق؛ وهو حبان بان أباي قيس بان علقمة بان عبد مناف. ومن ولد عبد الحارث: مكرز
بان حفص بان الخيف بان علقمة بان عبد بان الحارث، من سإادات قريش، وهو الذي أجار
أباا جندل بان سإهيل؛ فرده رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- إلى أبايه حينئذ. وولد عبد

بان معيص: حجر، وحجير؛ فولد حجر: رواحة؛ فولد رواحة: هدم؛ فولد هدم: جندب
الصم؛ فولد جندب الصم: زياد، وباشير، ويزيد، وزائدة؛ فولد يزيد: عبد الله، قتل يوم

الجمل؛ ومن ولده: زائدة بان جندب، وفاطمة بانت زائدة بان جندب، أم خديجة أم
المؤمنين: وابان أم مكتوم، مؤذن رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-، وهو عمرو بان

قيس بان زائدة بان الصم، نسب إلى أمه، وهي أم مكتوم عاتكة بانت عبد الله بان عنكثة
بان عامر بان مخزوم بان يقظة؛ وابان أم مكتوم هذا ابان خال خديجة -رضي الله عنها-

الرقيات: ومن ولد زياد: نعيم، المعروف باالنويعم، الذي يقول فيه عبيد الله بان قيس 
نطقوا هم إذا رجال ينطقلم النويعم بانو حولي كان لو

البايات؛ وخداش بان باشير بان الصم، يقال إنه شرك في قتل مسيلمة؛ وعلي بان عبيد
الله بان الحارث بان رحضة بان عامر بان رواحة بان حجر بان عبد بان معيص، له صحبة،

قتل يوم اليمامة.
وولد حجير بان عبد بان معيص بان عامر بان لؤي: ضباب بان حجير. فولد ضباب: وهبان،

ووهيب. فمن ولد وهيب بان ضباب: عبد الله، وعبيد الله الشاعر. الملقب باالرقيات، ابانا
قيس بان شريح بان مالك بان ربايعة بان وهيب بان ضباب؛ فولد عبد الله بان قيس: سإعد،

الله: وأسإامة، قتل يوم الحرة؛ وفيهما يقول عمهما عبيد 
 مروتيه وقرعن أوجعننيقـد باالمدينة المصائب إن

وولد وهبان بان ضباب: وهب بان وهبان، وعبد بان وهبان؛ فمن ولد عبد بان وهبان: العلء
بان وهب بان عبد بان وهبان، افتتح همدان، ووله عثمان -رضي الله عنه- الجزيرة؛

وكانت تحته بانت عقبة بان أباي معيط، أخت عثمان لمه؛ وعقبه باالجزيرة. ومن ولد
وهب بان وهبان: عبد الواحد بان أباي سإعد بان قيس بان وهب بان وهبان، ولي الرقة،

وعقبه باها؛ وهو والد رقية، التي يشبب باها عبيد الله بان قيس الرقيات. ومن ولد عبد
الواحد هذا: عثمان بان سإعيد بان حرب بان عبد الواحد، كان على خيل مروان بان محمد

باشهرزور، وقتله عبد الله بان علي. وهو أول رجل قتل في الفتنة.
وروى لصخر بان عمرو بان الحارث بان الشريد السلمي في أن عصية التي في باني

لؤي: سإليم، هي عصية بان معيص بان عامر بان 
خفاف حيى من قبائل

وأصلـنـا
بان معيص من نسبنا ما إذا

 عامر
غالب. بان لؤي بان عامر باني في الكلم مضى
وليس  غالب بان لؤي ولد سإائر إلى تنسب التي القبائل في الكلم وهذا
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من شيء ذكر فوجب ذلك؛ قيل قد ولكن النسب؛ هذا في بامتيقن أمرها
التوفيق. أعيانهم. وباالله

لؤي بان سإامة ولد
قريش: وفيهم يقول باعض شعراء 

 مظلم عندنا فأمرهمبانوه فأما منا وسإامة
بان وغالب غالب؛ بان الدرم تيم بانت هند لؤي: الحارث: أمه بان سإامة فولد

ناجية. بانو فهم زوجها؛ ولد نسب إليها رباان، بان جرم بانت ناجية سإامة: أمه
على الحارث: خلف لخيه العقب وإنما ناجية، ولد هو الذي لغالب عقب ول

إليها. ولده فنسب ناجية،
وسإاعدة، البيت، وعبد وربايعة، وسإعد، وعبيدة، سإامة: لؤي، بان الحارث فولد

البيت: الجليس عبد بان الحارث ولد بااٍق. ومن عقب ولساعدة والحارث؛
بان الجهم بان بادر بان الجهم بانو الله، وعبد محمد، وأخواه علي، الشاعر
بان عتيبة بان مالك بان جابار بان كعب بان كرار بان أذينة بان أسإيد بان مسعود
بادر بان الجهم لؤي: ولي بان سإامة بان الحارث بان البيت عبد بان الحارث

باني الثغر. ومن وولي للمأمون، وطرازها اليمن يزيد وولي للواثق؛ الشرطة
الله -رضي علي أيام ارتدوا الذين راشد، بان الخريت البيت: أصحاب عبد

الشيباني مصقلة فاباتاعهم وأباناءهم، نساءهم وسإبى وقتلهم، فحارباهم، عنه؛
إياهم. عتقه على فأمضى معاوية، إلى هرب ثم وأعتقهم،

رهط. وهم ومازن؛ وحمام، سإامة: جشم، بان الحارث بان ربايعة باني ومن
سإامة: بان الحارث بان سإعد باني سإهم. ومن بان سإفيان بان كرب ابان أسإلم
بان عبيدة باني باقية. ومن ولهم الموصلي، مالك بان العلء بان سإعيد بان نصر

بان منصور وهو البصرة، قاضي الناجي، منصور بان سإامة: عباد بان الحارث
بان ذهل بان أحزم بان قطن بان مدلج بان قطن بان الحارث بان سإامة بان عباد

باحاء هنا ها "أحزم لؤي بان سإامة بان الحارث بان عبيدة بان مالك بان عمرو
همدان: وفي وزاي؛ منقوطة باخاء طيء: أخزم، وفي وزاي؛ منقوطة غير

خثعم: وفي وراء؛ منقوطة باخاء أسإد: أخرم، وفي وراء؛ منقوطة باحاء أحرم،
بان عجلة بان النعمان بان يزيد بان عرعرة بان ومحمد وراء"؛ باجيم أجرم،
عبيدة بان زرارة بان سإعد بان مالك بان حارثة بان الحارث بان كرمان بان الفقع

محدث. لؤي، بان سإامة بان الحارث بان
مجزم بان عوف بان ذهل بان زياد بان فمنهم: العقيم الحارث، بان لؤي ولد وأما
لؤي، بان سإامة بان الحارث بان لؤي بان عباد بان عوف بان عمرو بان باكر بان

عوف بان قطيعة بان والحارث عنها-؛ الله -رضي عائشة مع الجمل يوم قتل
بان وخمل ابانته؛ على العاص بان عمرو كان مجزم، بان عوف بان ذهل بان

شعيب بان عطاء بان محمد بان فراس بان ومحمد مجزم؛ بان الحارث بان وهب
باني نسب مؤلف مجزم، بان عوف بان ذهل بان عوف بان جرير بان حولي بان

جملة في أنهم إل لؤي، بان سإامة إلى إل لحد ينتسبون ل نعمان سإامة. وولد
قضاعة. من جرم

لؤي بان خزيمة بانو
بانت عائذة وتيم: أمهما عبيد: مالك، وحرب. فولد لؤي: عبيد، بان خزيمة ولد

عائذة. منهم: فيقال: بانو بانوهما، ينسب وإليها خشعم، بان قحافة بان الخمس
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بان الحارث بان قيس بان عمرو بان قنان بان عامر بان خالد بان مرة بان محفر
علي بان الحسين رأس حمل الذي وهو لؤي، بان خزيمة بان عبيد بان مالك

واسإمه الشاعر، العائذي الشأم. ومنهم: مقاس عنهما- إلى الله -رضي
عبيد بان مالك بان الحارث بان تيم بان ربايعة بان عمرو بان النعمان بان مسهر

بان باكر بان شيبان بان ذهل بان ربايعة أباي باني في لؤي. وعددهم بان خزيمة بان
عبد بان حضنة بان عصم بان عمير بان مسهر بان علي مسهر ومنهم: أباو وائل؛

بان مالك بان الحارث بان تيم بان سإمي بان جارية بان ربايعة بان مرة بان الله
باثقة. ليس الموصل، قاضي الفقيه، لؤي، بان خزيمة بان عبيد
فلما باالشأم، لهم قرية في كثير عدد منهم فكان خزيمة، بان حرب بانو وأما

باني فظنوهم حرب"، باني قرية لهم: "هذه قيل العباس، باني جيوش دخلتها
بان حرب بان عوف بان عوف باني من باقية ولهم فاصطلموهم؛ أمية؛ بان حرب

شيبان. بان ذهل بان محلم باني مع هم خزيمة،
بان ثابات رهط وهم بانانة، فهم شيبان، باني في وهم لؤي، بان سإعد بانو وأما

الفقيه. البناني أسإلم
عمرو بان حاجب بان الحارث- فمنهم: نصر -واسإمه لؤي بان جشم بانو وأما
ترك لؤي، بان الحارث بان عدي بان الله عبد بان وهب بان سإكن بان سإلمة بان

بان أسإد بان عنزة في وهم خراسإان، من هرب إذ عياله عنده سإيار بان نصر
ذبايان بان سإعد بان عوف بانو أنهم فالمشهور لؤي، بان عوف بانو ربايعة. وأما

الحارث رهط وهم عيلن، قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان
أولى. هنالك فذكره الفاتك؛ المرى ظالم بان

غالب. بان لؤي باني في الكلم مضى
غالب بان الدرم تيم بانو
وجواب. ووهب، ودهر، دهر، وأباو وكبير، وثعلبة، الدرم: الحرث، تيم ولد

تيم بان ثعلبة بان خنيس بان وهب بان شيطان بان جعونة بافلسطين: بانو منهم
-صلى الله رسإول أمر الذي خطل، الدرم: ابان تيم بان كبير باني الدرم. ومن

عبد بان هلل وهو الكعبة، باأسإتار متعلق وهو فقتل وسإلم- باقتله، عليه الله
الله الدرم. ومنهم: عبد تيم بان كبير بان جابار بان أسإعد بان مناف عبد بان الله
الله -رضي عائشة مع أسإعد. قتل بان مناف عبد بان العزى عبد بان شييم بان

عبد وأخوه الكعبة، عند المقتول هلل والد الله، الجمل. وعبد عنهما- يوم
باادية. الدرم تيم الخطلن. وبانو هما مناف عبد ابانا العزى؛
مالك. بان فهر بان غالب باني في الكلم مضى

مالك بان فهر بان الحارث بانو
ولد الحارث بان فهر: وديعة؛ وضبة؛ والظرب وضباب؛ وقيس؛ وبانوه خاصًة يسمون

الخلج؛ ويقال إنهم من باقايا العماليق ادعوا إلى الظرب عبد الله بان الحارث بان فهر.
فلوديعة بان الحارث بان فهر باقية؛ منهم: شقيق بان عمرو بان فقيم بان أباي همهمة،

القائل: واسإمه عمرة، بان عبد العزى بان عامرة بان عميرة، 
 باذنوب قبره الغوادي وسإقىمـكـدم بان ربايعة يبعدن ل

وعمرو. الله، وعبد ومالك، وهلل، فهر: أهيب، بان الحارث بان ضبة وولد
الجراح بان الله عبد بان عامر عبيدة الحارث: أباو بان ضبة بان أهيب باني فمن

عقبه انقرض وقد العشرة؛ وأحد المة هذه أمين ضبة، بان أهيب بان هلل بان
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-رضي عبيدة أباي أم وكانت يزيد؛ اسإمه ابان عبيدة لباي وكان أبايه؛ وعقب
بان عميرة بان عامرة بان العزى عبد بان جابار بان عثمان بانت عنه- أميمة الله

بان شداد أباي بان زهير بان الحارث بان وعمرو فهر؛ بان الحارث بان وديعة
في ذكر وقد الحبشة؛ مهاجرة من ضبة، بان أهيب بان هلل بان ربايعة

مهاجرة من شداد، أباي بان زهير بان عثمان بان عثمان عمه وابان البدريين؛
بايضاء، بان وسإهل وعمير، عنه-: يزيد، الله -رضي عبيدة لباي وولد الحبشة؛

بان ربايعة بان وهب بان سإهل وهو إليها، نسب أمه وبايضاء صفوان، وأخوه
نقض في مشى الذي وهو بادري، فهر، بان الحارق بان ضبة بان مالك بان عامر

نسب التي بايضاء، وأمه المطلب؛ وباني هاشم باني على كتبت التي الصحيفة
بان الحارث بان الظرب بان عائش بان عمرو بان جحدم بانت دعد اسإمها إليها،
بان مالك بان هلل بان ربايعة بان شداد أباي بان زهير بان غنم بان وعياض فهر؛
من أول وهو المنية، حضرته إذ عبيدة أباو اسإتخلفه فهر، بان الحارث بان ضبة
عياض وعمه عنه-؛ الله -رضي لعمر الجزيرة وولي الروم، إلى الدرب جاز
بان سإرح أباي ابانا ووهب، وعمرو، الحبشة؛ مهاجرة من بادري، زهير، بان

بادريان. فهر، بان الحارث بان ضبة بان مالك بان هلل بان ربايعة
بان وهب بان جابار بانت مالك: هند بان فهر بان الحارث بان ضباب ولد ومن

عنه. ومن الله -رضي الجراح بان عبيدة أباي امرأة فهر، بان الحارث بان ضباب
بان سإلمة بان علي بان فهر: إباراهيم بان الحارث بان قيس وهو الخلج، باني

الخلج، وهو قيس، بان عدي بان صبح بان الربايع بان الهذيل بان هرمة بان عامر
هرمة. ابان الشاعر وهو فهر؛ بان الحارث ابان

بان عائش ولد وأمية. فمن عائش، الله، الحارث: عبد بان الظرب وولد
بان حجر بان أسإد عبد بان الحارث بان أناس أباي بان عتبة بان الله الظرب: عبد

وقتله الزباير، لبان مصر ولي فهر، بان الحارث بان الظرب بان عائش بان عمرو
بان لقيط بان قيس عبد بان الظرب: نافع بان أمية ولد الحكم. ومن بان مروان
الله رسإول بانت بازينب نخس فهر؛ بان الحارث بان الظرب بان أمية بان عامر

بانى الذي نافع، بان عقبة وابانه السإود؛ بان هبار وسإلم- مع عليه الله -صلى
الحبشة. مهاجرة من قيس، عبد بان عقبة: سإعد عم وأخوه، إفريقية؛ قيروان

بان العزيز عبد قاتل عبيدة: حبيب، أباي عبيدة. فولد نافع: أباو بان عقبة فولد
عبيدة. أباي بان ونافع عقبة؛ بان عبيدة أباي بان الرحمن وعبد نصير؛ بان موسإى

الوارث. ولهم وعبد والياس، إفريقية؛ ولي الرحمن، حبيب: عبد فولد
الندلس، ولي عبيدة: يوسإف، أباي بان الرحمن عبد كثير. وولد عقب باإفريقية

عقب. باها وله
عظيم. عدد فهر من وباالندلس

بان الحارث بان محمد باكر أباو بامصر عبيدة: المحدث أباي بان نافع ولد ومن 
ومات المذكور، نافع بان عقبة بان عبيدة أباي بان نافع بان السإود بان البايض

بان الحارث أباوه ومات معاوية؛ بان يزيد بان معاوية قعدد في وهو ،344 سإنة
-رضي المؤمنين أمير عثمان بان الله عبد قعدد في وهو ،276 سإنة البايض

وسإلم. عليه الله -صلى الله رسإول بانت كلثوم أم عنه- من الله
فهر. بان الحارث بانو مضى

فهر بان محارب بانو
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فولد محارب بان فهر: شيبان. فولد شيبان بان محارب: عمرو. فولد عمرو: وائلة،
وحبيب، وحجوان، ورداد.

فمن باني وائلة بان عمرو: الضحاك بان قيس بان خالد بان وهب بان ثعلبة بان وائلة، له
صحبة، وكان مع معاوية باصفين، وقتله مروان يوم مرج راهط؛ وأخته فاطمة بانت

قيس، تزوجها أسإامة بان زيد -رضي الله عنه-؛ وابانه عبد الرحمن بان الضحاك، ولى
المدينة ليزيد بان عبد الملك؛ وابان أخي الضحاك، سإويد بان كلثوم بان قيس، ولى دمشق

لباي عبيدة -رضي الله عنه-: وحبيب بان مسلمة بان مالك بان وهب بان ثعلبة بان وائلة
بان عمرو بان شيبان بان محارب، له صحبة، أغزاه عثمان -رضي الله عنه- أذربايجان:
ًا، وفيه يقول حسان -رحمه  الله: وكان مع معاوية -رضي الله عنه- باصفين: وكان شجاع

تعـتـرفـوا الله باحق تبوءوا إل
فوقها من عصب باغارة

عصب
الموت شهاب حبيب فيهم

يقدمهم
ًا وجهه في بادا قد مشمر
 الغضب

الخطاب بان فهر: ضرار بان محارب بان شيبان بان عمرو بان حبيب ولد ومن
ًا لن باذلك "سإمي السقب آكل عمرو بان كبير بان مرداس بان لهم كان باكر

بان حبيب فأكله" بان فأخذه، عليهم، الله: فأغار دون من يعبدونه سإقب
عمه - وكان باالمربااع يسير أباوه وكان الفارس؛ الشاعر شيبان، بان عمرو
وعبد إسإلمه؛ وحسن ضرار، أسإلم قريش؛ أشراف من مرداس بان حفص
الله عبد بان عمرو بان نهشل وقطن: بانو ونضلة، وصالح، الرحمن، وعبد الله،

قتلوا شيبان، بان عمرو بان حبيب بان السقب آكل عمرو بان سإعد بان وهب بان
حتى وعاش الحرة، يوم شهد نهشل، بان قطن بان الملك وعبد الحرة؛ يوم
يمين عن القشيري باشر بان بالج أصحاب صلب الذي وهو الندلس؛ ولي

كان هنالك؛ الهرب المسجد موضع في باقرطبة، القنطرة رأس من الخارج
قطن؛ اسإمه آخر وابان باالندلس، سإاد أمية، اسإمه ابان قطن بان الملك لعبد
الملك عبد بان قطن بان الواحد عبد بان قطن بان محارب بان أحمد ولده فمن

أنيس بان عصمة بان قطن ولد من إنه قيل -وقد محدث أندلسي، قطن، بان
بان وكرز الصح؛ وهو محارب، بان شيبان بان عمرو بان حجوان بان الله عبد بان

يوم قتل صحبة، له شيبان، بان عمرو بان حبيب بان الجب بان حسل بان جابار
وسإلم. عليه الله -صلى الله رسإول مع الفتح
المعترف "واسإم المعترف بان شيبان: ربااح بان عمرو بان حجوان لد ومن

سإمعه إذ النصب غناء غنى الذي وهو صحبة، له عمرو، بان حجوان أهيب" ابان
عبد بان مالك بان علي بان مالك باالندلس منهم وكان عنه-؛ الله -رضي عمر

فقيه عمرو، بان حجوان بان الله عبد بان نأيس بان عصمة بان قطن بان العزيز
أباي بان خالد بان الملك عبد بان طالوت بان هارون بان أحمد بان ومحمد مالكي؛

بان عمرو بان حبيب بان تيم بان حذيم بان أسإد بان عوف بان قيس بان حبيب
أطرابالس. باجهة عبيد باني على القائم فهر، بان محارب بان شيبان
قريش ولد جميع في الكلم تم فهر. وباه بان محارب باني في الكلم انقضى

كنانة. بان النضر وولد
خزيمة بان كنانة باني سإائر
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ٌءد، منهم يعقب لم كثيرة، بانين كنانة ولد بانيه؛ نسب ذكرنا وقد النضر، إل أح
وهم كنانة، بان وعمرو باعدن؛ دارهم وحدال، وملكان؛ ومالك؛ مناة؛ وعبد
بافلسطين. ودارهم قليل،

كنانة بان مناة عبد بانو
ولد عبد مناة بان كنانة: باكر، باطن ضخم؛ وعامر، باطن ضخم؛ ومرة، باطن
ضخم. وكان علي بان مسعود بان مازن بان ذئب الغساني أخا عبد مناة بان

كنانة لمه، وهي امرأة من بالى، فحضن على باني عبد مناة باعد موته،
فنسبوا إليه. فولد باكر بان عبد مناة: ليث، باطن؛ والدائل، باطن: أمهما أم
خارجة البجلية، التي يضرب باها المثل في سإرعة النكاح؛ وضمرة، باطن؛

والعريج، باطن. فولد ليث بان باكر بان عبد مناة؛ عامر؛ وجندع، باطن؛ وسإعد.
فولد عامر بان ليث: كعب؛ وشجع، باطن؛ وقيس؛ باطن؛ وعتوارة، باطن.

فمن باني كعب بان عامر بان ليث بان باكر بان عبد مناة بان كنانة: بانو الملوح
بان يعمر، وهو الشداخ، بان عوف بان كعب بان عامر بان ليث؛ ومنهم: قباث

بان أشيم بان عامر بان الملوح، كان على مجنبة أباي عبيدة بان الجراح
-رضي الله عنه- يوم اليرموك؛ وباكير بان شداد بان عامر بان الملوح، وكان

من أهل الفضل والغناء في السإلم، وهو الذي رثاه الشماخ إذ يقول: 
باموقان خيل عن غاب لقد

أسإلمت
فارس الشداخ باني باكير

أطلل
يقول: وهو الذي قتل اليهودي إذ سإمعه 

التمام ليل باعرسإه خلوتحتى السإلم غره وأشعث
فأهدر عمر دم اليهودي إذ أخبره باكير باما سإمع منه. ومن باني الشداخ: بالعاء بان قيس

ًا، أبارص؛ وهو القائل، إذ ذكر أنه ًا، سإيد ًا، شاعر بان عبد الله بان الشداخ؛ وكان فارسإ
أبارص: "سإيف الله حله"؛ وأخواه جثامة بان قيس، والمحجل بان قيس؛ فولد جثامة

هذا: الصعب بان جثامة، له صحبة ورواية؛ ومحلم بان جثامة، الذي قتل عامر بان الضبط
الشجعي؛ فدعا عليه رسإول الله صلى الله عليه وسإلم؛ فمات ودفن، فلفظته الرض

ًا"؛ والراوية مرة باعد أخرى؛ وفيه نزلت: "ول تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمن
المعروف باابان دأب الخباري، وهو عيسى بان يزيد بان باكر بان دأب بان كرز بان الحارث
بان عبد الله بان أحمد بان الشداخ؛ وعما أبايه: حذيفة، وسإليمان، ابانا دأب بان كرز، قتل

يوم الحرة؛ وعروة بان أذينة الشاعر، واسإم أذينة: يحيى بان مالك بان الحارق بان عمرو
بان عبد الله بان أحمد بان الشداخ؛ وشبيب بان حزام بان نبهان بان وهب بان لقيط بان

الشداخ، من أهل الحديبية.
ومن باني كعب بان عامر بان ليث بان باكر بان عبد مناة: نميلة بان عبد الله بان فقيم بان
حزن بان سإيار بان عبد الله بان عبد بان كعب بان عامر بان ليث، له صحبة؛ وقسيط بان

أسإامة بان عمير بان أباي ربايعة بان عامرة بان عوف بان كعب بان عامر بان ليث، باعثه عمر
بان الخطاب -رضي الله عنه- يعلم أهل البادية القرآن. ومقيس بان صباباة، الذي أهدر
رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- دمه يوم الفتح، فقتل لعنه الله، هو من باني كلب
بان عوف بان كعب بان عامر بان ليث بان باكر بان عبد مناة؛ وكان تولى قتله ابان عمه

ًا - رضي الله عنه. نميلة بان عبد الله المنسوب آنف
ومن باني شجع بان عامر بان ليث بان باكر بان عبد مناة: ابان شعوب؛ نسب إلى أمه: وهو
السإود بان عبد شمس بان مالك بان جعونة بان عويرة بان شجع، وهو قاتل حنظلة غسيل

القائل: الملئكة -رضي الله عنه- يوم أحد؛ وابانه أباو باكر بان السإود، وهو 
 وهام أصداء حياة وكيفسإنحيا باأن الرسإول يخبرنا
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البايات. ومنهم: أباو واقد الليثي، له صحبة، وهو الحارث بان عوف بان أسإيد
بان جابار بان عويرة بان عبد مناة بان شجع.

ومن ولد عتواة بان عامر بان ليث بان عبد مناة: طريف، وعبد شمس، وعبد
الرحمن، وهو أول من سإمى في الجاهلية عبد الرحمن؛ منهم: عبد الله بان

شداد بان أسإامة بان عمرو بان عمرو الهادي بان عبد الله بان جابار بان
عتوارة: أمه سإلمى بانت عميس، زوجة حمزة بان عبد المطلب؛ وإنما

سإمي جده عمرو الهادي لنه كان يوقد ناره للضياف ولمن ضل؛ وعبد الله
بان شداد، فقيه راوية؛ والفقيه محمد بان عمرو بان علقمة بان وقاص بان

محصن بان كلدة بان عبد ياليل بان طريف بان عتوارة.
مضى بانو عامر بان ليث بان باكر بان عبدة مناة.

ولد سإعد بان ليث: غيرة، باطن؛ بانو سإعد بان ليث بان باكر بان عبد مناة 
وحميس؛ وجدى؛ وعوف. منهم: أباو الطفيل عامر بان واثلة بان عبد الله بان

عمير بان جابار بان حميس بان جدى بان سإعد بان ليث، آخر من باقي ممن
؛ وابانه الطفيل،107رأى رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-، مات سإنة 

قتل مع ابان الشعث؛ وإياس، وخالد، وعاقل، وعامر، بانو البكير بان عبد
ياليل بان ناشب بان غيرة بان سإعد بان ليث، كلهم بادريون مهاجرون -رضي

الله عنهم-؛ وابان أخيهم كليب بان قيس بان باكير الجزار، الذي قتله أباو
لؤلؤة حين قتله لعمر بان الخطاب -رضي الله عنه- وجده وهو يتوضأ

للصلة؛ فطعنه باالخنجر الذي طعن باه عمر، فقتله. ومنهم: إباراهيم بان
هارون بان شييم بان البياع بان عبد ياليل بان ناشب بان غيرة بان سإعد، أحد
المحاصرين لعثمان -رضي الله عنه؛ وواثلة بان السإقع بان عبد العزى بان

عبد ياليل، له صحبة.
مضى بانو سإعد بان ليث.

بانو جندع بان ليث منهم: الشاعر أمية بان حرثان بان السإكر بان عبد الله
سإرباال الموت بان زهرة ابان زباينة بان جندع؛ وأخوه أباي بان حرثان؛ وأمية

هذا هو الذي تفجع على ابانيه كلب واباي، إذ هاجرا إلى البصرة؛ وهو
القائل: 

 الكتاباا حفظ لو الله كتابكلباا نشدا قد شيخان لمن
البايات؛ وأمير خراسإان، نصر بان سإيار بان رافع بان حري بان ربايعة بان عامر بان عوف

بان جندع، وكان له ولد كثير؛ منهم تميم: قتل في حرب أبايه؛ ومن ولده: الليث بان
المظفر بان نصر بان سإيار، قيل إنه أتم "كتاب العين" على ما كان الخليل رتبه؛ ورافع
بان الليث بان نصر بان سإيار، القائم باسمرقند أيام الرشيد بادعوة باني أمية؛ وكان طاهر
بان الحسين، وعجيف ابان عنبسة، من واده؛ ثم اسإتأمن إلى المأمون؛ وأخوه نصر بان

الليث، ولي الشرطة باسر من رأى، وكان من قواد إسإحاق بان إباراهيم؛ وعبيد بان عمير
بان قتادة بان سإعد بان عامر بان جندع، فقيه أهل مكة؛ وابانه عبد الله بان عمير؛ وبانو

كيمة: عمير، وعمار، وأخوهما.
مضى بانو ليث بان باكر بان عبد مناة بان كنانة.

بانو عريج بان باكر بان عبد مناة منهم: أباو نوفل عمرو بان أباي عقرب بان خويلد بان خالد
بان يحيى بان عمر ابان حماس بان عريج بان باكر بان عبد مناة "بان كنانة"، فقيه مدني

محدث.
بانو الدئل بان باكر بان عبد مناة بان كنانة منهم: السإود بان رزن بان يعمر بان نفاقة بان

عدي بان الدئل، الذي في سإببه كان فتح مكة؛ وسإارية بان زنيم بان عمرو بان عبد الله

104



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

بان جابار بان محمية بان عبيد بان عدي بان الدئل، الذي يذكر قوم أن عمر ناداه، وهو
باعيد؛ وهذا ل يصح؛ وأنس بان أباي أناس بان زنيم، شاعر؛ وأباوه أباو أناس ابان زنيم الذي

وسإلم-: يقول في النبي -صلى الله عليه 
فوق ناقة من حملت فما

محمـد من ذمة وأوفى أعفكورها

القائل: وأنس بان أباي أناس هو 
 إمارة وليت قد بادر بان أحار

عنه-: البايات. وأباوه أباو أناس هو القائل يوم أحد في علي -رضي الله 
القرح المذاكي على أبار جذعأخزاكـم غاية مجمع كل في

حلس بان يعمر بان جندب بان عمرو بان سإفيان بان عمرو بان ظالم السإود وأباو
وأخباره النحو، في وضع من أول باصري، تاباعي الدئل، بان عدي بان نفاقة ابان

مشهور. محدث حرب، أباو وابانه مشهورة؛
مناة: كعب، عبد بان باكر بان ضمرة ولد مناة عبد بان باكر بان ضمرة بانو

عبد بان خويلد بان مخشي بان وحندب. ومنهم: عمارة وعوف، ومليل، وجدي،
-صلى الله رسإول وادع الذي وهو ضمرة، بان جدي بان عوف بان يعمر بان نهم
إياس بان الله عبد بان خويلد بان أمية بان وعمرو قومه؛ وسإلم- على عليه الله
جعفر وابانه ورواية؛ صحبة له ضمرة، بان جدي بان كعب بان ناشرة بان عبد بان
أمية؛ بان عمرو بان الله عبد بان والزبارقان الضمري؛ أمية بان عمر بان

باه يضرب الذي وهو ضمرة، بان جدي بان قيس بان رافع بان قيس بان والبراض
بان جعفر بان عتبة بان الرحال عروة قتل إذ البراض"، فيقال: "فتكة المثل،
الفجار. وقعة كانت ففيه كلب؛

 
وولد مليل بان ضمرة بان باكر بان عبد مناة بان كنانة: غفار باطن ضخم؛

ونعيلة. منهم: الحكم بان عمرو بان مجدع بان حذيم بان الحارث بان نعيلة ابان
مليل، له صحبة ورواية، ولي خراسإان؛ وأباو سإريحة حذيفة بان أمية بان

أسإيد بان العوص بان واقعة بان حرام بان غفار، له صحبة ورواية؛ وأباو ذر
ًا أم عمرو بان عبسة السلمي الصاحب: أمه رملة، غفارية، وهي أيض

ًا في السإلم، لكنه رجع إلى بالد قومه، فأقام الصاحب وكان أباو ذر خامس
حتى قدم النبي -صلى الله عليه وسإلم- المدينة؛ فتوفي لرباع سإنين باقيت
من أيام عثمان، وصلى عليه ابان مسعود باالرباذة -رضي الله عنهما- وهو

المشهور، واسإمه جندب بان جنادة ابان سإفيان بان عبيد بان حرام "بان
غفار": وأخوه أنيس، له صحبة؛ ل عقب لباي ذر؛ وابان عمهم باشر بان

سإحين بان حرام بان غفار، له صحبة ورواية؛ وصاحبة كثير الشاعر، وهي
عزة بانت جميل بان حفص بان إياس بان عبد العزى ابان حاجب بان غفار؛
وآباى اللحم، له صحبة، وهو الحويرث بان عبد الله بان خلف بان مالك بان

عبد الله بان حارثة بان غفار، قتل يوم حنين -رضي الله عنه- وقيل: اسإمه
خلف بان عبد الملك، وقيل: عبد الله بان عبد الملك، اسإتشهد يوم حنين؛

وأباو نويرة بان شيطان بان عبد الله بان آباى اللحم، قتل يوم اليرموك؛ وخالد
بان سإيار بان عبد عوف بان معيشر بان بادر بان أحيمس بان غفار، سإائق بادن

النبي صلى الله عليه وسإلم؛ وأباو رهم كلثوم بان الحصين بان خلد بان
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معيشر بان بادر بان أحيمس، جليل في الصحاباة، قد اسإتخلفه النبي -صلى
الله عليه وسإلم- على المدينة في باعض خرجاته في غزوة الفتح، فتح مكة؛

وقيس بان أباي غرزو بان عمير بان وهب الغفاري.
مضى بانو باكر بان عبد مناة بان كنانة.

بانو مرة بان عبد مناة بان كنانة ولد مرة بان عبد مناة: مدلج، باطن، وفيهم
القيافة والعيافة؛ وسإنوق، باطن؛ وشنظير، باطن. فمن باني مدلج، سإراقة
بان مالك بان جعشم بان مالك بان عمرو بان مالك بان تيم بان مدلج، الذي

اتبع رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- ليرده فظهرت فيه تلك الية حتى
صرفه الله تعالى عنه؛ ومعن بان حرملة بان جعشم من سإادات أهل مصر؛
وأباو كلثوم بان مالك بان جعشم، من اشراف أهل الشأم؛ ومجزز المدلجي،

الذي سإر النبي -صلى الله عليه وسإلم- باقيافته، وهو مجزز ابان الور بان
جعدة بان معاذ بان عتوارة بان عمرو بان مدلج؛ وابانه علقمة بان مجزز، له

صحبة؛ ومن ولده: عبد الله، وعبيد الله، ابانا عبد الملك بان عبد الرحمن بان
علقمة بان مجزز.

مضى بانو مرة بان عبد مناة بان كنانة.
بانو عامر بان عبد مناة بان كنانة ولد عامر بان عبد مناة بان كاننة: مبذول،
ومعن، وقمر ، وجذيمة. ومنهم: أهل الغميصاء الذين أوقع باهم خالد بان

الوليد؛ فوداهم رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- وأنكر فعل خالد؛ وكان
من جملتهم الفتى الذي قتله عبد الله بان أباي حدرد السإلمي، باعد أن

خاطب الظعينة؛ والخبر مشهور، وكانوا من باني مساحق بان القوام بان
جذيمة بان عامر.

مضى بانو عامر بان عبد مناة بان كنانة.
بانو الحارث بان عبد مناة بان كنانة هم بانو الرشد. وكانوا يدعون بانو غوي؛

فسماهم رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- باني الرشد. وهم بان باني
عوف بان الحارث بان عبد مناة. ومنهم: الشماخ، وتيم، ابانا عامر بان عوف
بان الحارث بان عبد مناة: عقد الشماخ حلف الحابايش مع قريش، وعقد

تيم حلف القارة معهم؛ والحليس بان علثمة بان عمرو بان الوقح بان عامر
بان جذيمة، رئيس الحابايش يوم أحد؛ وعمرة بانت علقمة بان الحارث بان
السإود بان عبد الله بان عامر، التي رفعت اللواء يوم أحد لكفار قريش؛

وفي ذلك يقول حسان بان ثابات رضي الله عنه: 
الحارثية لواء ولول

أصـبـحـوا
باالثمن السإواق في يباعون
 الكسر

كنانة. بان مناة عبد بانو مضى
كنانة بان مالك بانو

فراس ضخم. فولد باطن كنانة، بان مالك بان ثعلبة بان غنم بان منهم: فراس 
العرب، فارس وجذيمة: منهم والحارث، الطعان، جذل غنم: علقمة بان

ومنهم فراس؛ بان علقمة بان جذيمة بان خويلد بان عامر بان مكدم من ربايعة
من الطعان جذل بان الله وعبد عنها-؛ الله -رضي عائشة أم رومان أم كانت

الفقهاء الطباء الباجر، جديان: آل بان المطلب باني كنانة. ومن باني فرسإان
بان عامر بان مخدج جمة. ومنهم: بانو باطون كنانة بان مالك باالكوفة. ولبني
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في بان الشهور نسأة باطن. ومنهم كنانة، بان مالك بان الحارث بان ثعلبة
عبد بان جذيمة بان عوف بان أمية بان جنادة على منهم السإلم قام الجاهلية،

إليه صارت من مالك: وكل بان الحارث بان ثعلبة بان عامر بان عدي بان نعيم
ثعلبة بان الشهور: سإرير نسأ من "القلمس". وأول يسمى كان المرتبة هذه
في ثم ثعلبة؛ بان عامر بان عدي أخيه ابان ثم كنانة؛ بان مالك بان الحارث بان

رقبة بان شق بان حمل بان جندة بان أمية بان صفوان بان ولده. ومنهم: علثمة
بان مروان جد كنانة، بان مالك ابان الحارث بان ثعلبة بان عامر بان مخدج بان

بان الفاكه بان وائلة بان مرة بان خيشنة بان جندرة قرصافة وأباو لمه؛ الحكم
بان العزيز عبد بان والرماحس صحبة؛ له كنانة، بان مالك بان الحارث بان عمرو

عرينة بان هاجر بان وهيب بان واقد بان السكران بان الرسإارس بان الرماحس
شرطة ولي كنانة، بان مالك بان الحارث بان عمرو بان الفاكه بان وائلة بان

الجزيرة معاوية بان الرحمن عبد فوله الندلس، دخل ثم محمد، بان مروان
العدوة إلى فهرب فغزاه؛ فيها؛ عليه فتمنع كنانة؛ باني بالد وهي وشذونه،

هنالك. ومات
كنانة. بان مالك بانو مضى

كنانة بان ملكان بانو
حمة؛ باطون ولهم وغنم؛ وأسإيد، وسإعد، وثعلبة، كنانة: حرام، بان ملكان ولد

عبد بان شريك بان سإعيد بان الله عبد بان راشد بان عميرة بان منهم: الفضل
ولهم كنانة؛ بان ملكان بان عتيق بان مالك بان ربايعة بان نوفل بان مسلم بان الله

بامرسإية. ووجاهة وثروة، عدد،
والجزيرة. باالندلس: شذونه، خزيمة. ودارهم بان كنانة بانو مضى

القارة وهم خزيمة بان الهون بانو
والحكم. ودخل الهون: يثيع، بان مليح فولد مليح؛ خزيمة؛ بان الهون ولد

وهم الحكم، بان الله عبد بان الجراح رهط هم وقيل؛ مذحج؛ في الحكم
فولد وسإعد؛ يثيع: عائذة، وولد فوق؛ من الشاعر، هانئ بان الحسن موالي

فولد ويشجب؛ وعامر، ومحلم، غالب: جندلة، فولد وسإعد؛ عائذة: غالب،
الديش: اليسر، فولد القارة؛ وهم والديش، الباناء؛ وهم محلم: حلمة،
العزى عبد بان سإعد بان عمرو بان ربايعة بان مسعود محلم؛ باني وعضل. فمن

صحبة. له خريمة، بان الهون بان مليح بان يثيع بان عائذة بان غالب بان محلم بان
زهرة. باني حلفاء القارة وكانت
خزيمة. بان الهون باني مضى

خزيمة بان أسإد بانو
أبايات أهل وهم وحلمة، وصعب، وعمرو، وكاهل، خزيمة: دودان، بان أسإد ولد
بان دودان بان ثعلبة بان الحارث بان قعين بان نصر بان مالك بان جذيمة باني في

أسإد.
وبانو جعدة، وهم: بانو النعامة، بانو ولده من الله؛ أسإد: عبد بان صعب فولد

ابان عمرو أسإد. وولد بان صعب بان الله عبد بان مرة بان الله عبد اباني البحير،
القليب: باني والهالك. فمن سإعد؛ واسإمه ومعرض، خزيمة: القليب؛ بان أسإد
الشاعر؛ القليب بان الفاتك بان عمرو بان شداد بان الخرم بان خريم بان أيمن
أسإد: القيشر بان عمرو بان معرض باني الخرم. ومن بان سإبرة وعمه
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قيس بان ناعج بان وهب بان السإود بان الله عبد بان المغيرة واسإمه الشاعر؛
معرض. بان

يعملون قيون، أنهم إلى ينسبون وكانوا أسإد، بان عمر بان الهالك باني ومن
بان سإماك وهو باالكوفة، سإماك مسجد إليه ينسب الذي الحديد: سإماك،

عنه- الله -رضي علي عن هرب عمر، بان الهالك بان تلب ابان حتر بان مخرمة
باالجزيرة. فلحق
عمرو، ابان حجر منهم: قاتل كاهل؛ بان خزيمة: مازن بان أسإد بان كاهل وولد
ًا. وكان هلل، بان حارثة بان علبءا وهو الشاعر؛ القيس امرئ والد شاعر
دودان: بان عنم فولد وغنم، والعدد: ثعلبة، البيت وفيهم أسإد، بان دودان وولد
جحش؛ بانو الله، وعبيد أحمد، وأباو الله، ومالك: منهم: عبد وعامر، كبير،

يعمر بان رياب بان جحش بانت وحمنة جحش؛ بانت زينب المؤمنين أم وأختهم
من أحمد وأباو بادري؛ الله، وعبد دودان، بان غنم بان كبير بان مرة بان صبرة بان

ًا ارتد ثم وهاجر، أسإلم الله، وعبيد المهاجرين؛ وكانت كذلك؛ ومات نصراني
محمد حديثها حدثنا حبيبة، اسإمها ابانة له فولدت المؤمنين؛ أم حبيبة أم تحته

النحاس بان عمر بان الرحمن عبد قال: نا الصوفي، الرازي الحسن بان
عن عيينة، بان سإفيان سإعيد: نا بان محمد العراباي: نا بان سإعيد أباو نا بامصر،

عن المخزومي، سإلمة أباي بانت زينب عن الزباير، بان عروة عن الزهري،
الله رسإول أن المؤمنين، أم جحش بانت زينب عن حبيبة، أم أمها عن حبيبة،
من اليوم اقترب! فتح قد شر من للهرب وسإلم- قال: "ويل عليه الله -صلى

أنهلك الله، رسإول تسعين. قالت: فقلت: يا وعقد ومأجوج"، يأجوج ردم
الخبث!". كثر الصالحون? قال: "نعم! إذا وفينا
جحش، بان أحمد أباي بان باكر أباي بان الله جحش: عبد بان أحمد أباي ولد ومن
قديد. يوم قتل

هشام بان سإعيد بان عثمان بان محمد بان الله عبد باالندلس: المحدث ومنهم
هشام يكنى جحش، بان الله عبد بان محمد بان نعيم بان كنانة بان إسإماعيل بان
هشام؛ مكان عنه: هاشم، روى من باعض وقال الداخل؛ وهو إسإماعيل، أباا

إسإماعيل، أباو الداخل وكأن كنانة؛ بان سإفيان بان فقال: إسإماعيل وزاد
وباقي خالد، وأباو يزيد أباو رجع ثم غزة، من وكانوا خالد، وأباو يزيد أباو وأخواه

وسإنان، وعكاشة، بادري؛ يعمر، بان رياب بان قيس بان ويزيد إسإماعيل؛ أباو
بانت قيس أم وأختهم محصن، بانو شجاع، وأخوهم بادريون، سإنان، وأباو

بان وسإنان دودان؛ بان غنم بان كبير بان مرة بان قيس بان حرثان بان محصن
باقية جيان، من الله عبد باوادي باالندلس، ولهم بادري؛ محصن، بان سإنان أباي

ابان الله عبد بان وكبير محصن، بان عكاشة بان الله عببيد بانو وعدد: منهم
محصن، بان عكاشة بان محمد بان غالب بان عمير بان ثبرة بان سإليط بان كلثوم

بادري؛ غنم، بان كبير بان مرة بان الله عبد بان نضلة بان ومحرز وغيرهم؛
بان كبير بان مالك بان صهيب بان أسإد بان ربايعة بان وهب ابانا وعقبة، وشجاع،

غنم بان عامر بان باكير بان عمرة بان سإخبرة بان أكثم بان وربايعة بادريان؛ غنم،
أهل كلهم كانوا الحبشة، مهاجرة من الله، عبد بان وقيس بادري؛ دودان، بان

حلفاء عنهم- وكانوا الله -رضي ونساؤهم رجالهم وهجرة، وسإاباقة إسإلم
بالد من باجيان، الله عبد وادي في ولهم مناف، عبد ابان شمس عبد لبني
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وعدد. باقية الندلس،
أسإد. بان دودان بان غنم بانو مضى

أسإد بان دودان بان ثعلبة بانو
دودان: بان ثعلبة ومكة. فولد الكوفة باين التي الثعلبية تنسب هذا ثعلبة وإلى

الحلف، دودان: الحارث بان ثعلبة بان سإعد وسإعد. فولد ومالك، الحارث،
مالك بان هر بان عامر بان جشم بان البارص بان عبيد ومنهم: الشاعر ومالك؛

عامر بان دران بانود ومعاوية، ورقية، دودان؛ بان ثعلبة بان سإعد بان الحارث بان
القيس، امرئ والد عمرو، بان حجر على أكبوا الذين وهم مالك، بان هر بان

أباي بان شأس بان وعمرو فقتل؛ عليه، قومهم فغلبهم القتل، من ليمنعوه
ثعلبة بان سإعد بان الحارث بان مالك بان روباية بان ثعلبة بان عبيد، واسإمه بالي،

ًا، وكان عمرو، بان عرار وابانه صحبة؛ له دودان، بان اللون. ومنهم: أسإود سإيد
بان الخنس بان زيد بان الكميت والشاعر الكوفي؛ المحدث الربايع، ابان قيس
ثعلبة بان سإعد بان مالك بان عمرو بان الحارث بان قيس بان ربايعة ابان مجالد

زيد. بان الورد وأخوه الكميت، بان المستهل وابانه دودان، بان
التي خارجة، أم وعمرو: أمهما دودان: غاضرة، بان ثعلبة بان مالك وولد

النبي أراد الزنية، بانو لولده ويقال ومالك، المثل؛ نكاحها باسرعة ضرب
يعرفون فهم عقولهم، لضعف فأباوا اسإمهم، يبدل وسإلم- أن عليه الله -صلى

بان الحضرمي الزنية: مالك باني وسإعد. فمن وثعلبة، اليوم؛ إلى الزنية بابنية
بان الحضرمي وهو وسإلم-، عليه الله -صلى الله رسإول على وافدهم عامر،
بان مالك بان مالك بان القين بان صعب بان همام بان موألة بان مجمع بان عامر
نويرة. بان مالك قاتل الزور، بان وضرار قومه؛ سإيد وكان دودان، بان ثعلبة

ثعلبة، بان مالك بان مالك بان ربايعة بان جذيمة بان أوس بان مالك الزور واسإم
المختار. مع قتل أنس، بان ويزيد صحبة؛ له

ومن باني سإعد بان مالك بان ثعلبة بان دودان: الشعر الرقبان، وهو عمرو
بان حارثة بان ناشب بان سإلمة بان الحارث بان سإعد بان مالك بان ثعلبة؛
وعمرو بان مسعود، الذي يقال إن النعمان بانى عليه الغري الذي باظهر

الكوفة، وفيه يقول الشاعر: 
باني باخيري الناعي باكر أل

أسإـد
وباالسيد مسعود بان باعمرو
 الصمد

سإفيان بان هند بان دودان: الحسحاس بان ثعلبة بان مالك بان عمرو باني ومن
كان وعبدهم ثعلبة؛ بان مالك بان عمرو بان سإعد بان كعب بان غضاف ابان

أسإد. باني باطون من باطن غاضرة الشاعر. وبانو سإحيم
دودان بان ثعلبة بان الحارث بانو
كان وسإعد؛ ووالبة، والثروة؛ العدد وفيه ثعلبة: قعين، بان الحارث ولد أسإد بان
والختم، الحارث: حمل، بان والبة باني شعراء. ومن الحارث بان سإعد باني في

بان ذؤيب بان مالك بان كعب بان وهب بان سإفيان بان جنادة بان مالك بانو وزياد،
أباو وأخوهم بانهاوند؛ حمل وقتل القادسإية؛ أيام وغناء بالء لهم كان والبة،
الكوفة؛ خطط على الخطاب بان عمر جعله جنادة، بان مالك بان عمرو هياج
فقتله شبيب، لقتال الحجاج أنهضه جنادة، بان مالك بان غالب أخيهم وابان

الشاعر. السإدي خازم أباي بان وباشر شبيب؛
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ثعلبة بان الحارث بان قعين بانو
عبس، وهو وكلفة، ونصر؛ الحارث: عمرو؛ بان قعين ولد أسإد بان دودان بان

بان الله عبد بان منهم: عامر كثيرة، قعين: باطون بان نصر باذلك. فولد لقب
الجاهلية؛ في أسإد باني لواء صاحب قعين، بان نصر بان مالك بان طريف
حصب بان شجنة بان جابار بان نوفل بان قيس بان منظور ابان محمد بان والعلء

وابان الكوفة؛ شرطة وأباوه هو ولي بان" قعين، "نصر ابان مالك بان أسإامة بان
ولي جابار، بان نوفل بان قيس بان منظور بان قيس بان الرحمن عبد عمه

سإعد بان عبيد "باالتصغير" بان ربايعة بان الزباير: وذؤاب بان المصعب شرطة
شهاب، بان الحارث بان عتيبة قاتل قعين، بان نصر بان مالك بان جذيمة بان

حارثة بان ربايع بان عوف وهو الخمار، ذي وبانو الجاهلية؛ في تميم باني فارس
بان سإمعان سإمال وأباو شرف؛ باالجزيرة ولهم بانمالك، جذيمة بان سإاعدة بان

بان نصر بان مالك ابان جذيمة بان سإعد بان عبيد بان عمرو بان فروة بان هبيرة
وجأ الذي سإنان، بان وجراح باالكوفة؛ النجاشي مع الخمر شرب الذي قعين،

سإابااط. مظلم في عنه- باالخنجر الله -رضي علي بان الحسن
قعين بان عمرو بانو
 دودان بان ثعلبة بان الحارث بان

ولد عمرو بان قعين: طريف، والصيداء، وكعب، وهو دباير: حمل على ظهره حملً فدبار،
فسمي باذلك؛ وله باقية.

ومن باني الصيداء بان عمرو: الحارث بان ورقاء بان سإويط بان الحارث بان نكرة ابان
نوفل بان الصيداء بان عمرو بان قعين، الذي مدحه زهير بان أباي سإلمى؛ والصامت بان
الفقم بان الحارث بان نكرة، قاتل ربايعة بان مالك بان كلب، والد لبيد الشاعر: وقيس

بان مسهر بان خليد بان جندب بان منقذ بان جسر ابان نكرة بان نوفل بان الصيداء، أرسإله
الحسين -رحمه الله- إلى الكوفة، فأخذه عبيد الله بان زياد، فأمره بالعن الحسين؛ فلعن

ابان زياد؛ فأمر باه، فرمي من فوق القصر، فمات، رحمه الله، ولعن ابان زياد. ولبني
الصيداء باطون جمة.

وولد طريف بان عمرو بان قعين: فقعس، ومنقذ، وأعيا، وهو الحارث، وقيس، فمن ولد
منقذ بان طريف: الشاعر المشهور عبد الله بان الزباير ابان السإيم بان العشى بان باجرة

بان قيس بان منقذ بان طريف؛ ومن ولده كان أباو أحمد الزبايري المحدث المشهور.
القيس: فولد فقعس: حجوان؛ ودثار، الذي يقول فيه امرؤ 

ًا كأن باـبـلـونـه حلقت دثار
عقاب ل تنوفى عقاب

 القواعل
وولد قيس بان طريف بان عمرو بان قعين: الطماح، الذي سإعى في هلك امرئ القيس،

يقول: وفيه 
 أرضه باعد من الطماح طمح لقد

الذي فقعس، بان حجوان بان الشتر بان نضلة بان نوفل بان خويلد بان وظليحة
عليه الله -صلى النبي أن الكلبي بااق: ذكر رهط وله أسإلم، ثم النبوءة، ادعى

بان وربايعة قط؛ منهم أحد يستشهد فلم الشهادة؛ يحرموا أن وسإلم- دعا
بان عمرو بان صخر قاتل فقعس، بان حموان بان الشتر بان رياب بان ثعلبة

ابان ثعلبة بان الكميت هو الول الكميت ثور. والشاعر أباا ربايعة يكنى الشريد،
باني سإيد نضلة، بان أبايه: خالد وعم حجوان، بان الشتر بان نضلة بان نوفل

ثعلبة. بان الكميت بان معروف بان الكميت هو الثاني الكميت أسإد. والشاعر
كثير. شعراء أسإد باني من وكان

110



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

ابان وراباصة مسعود؛ ابان صاحب سإلمة، بان شقيق وائل، أسإد: أباو باني ومن
محدث. واباصة، بان سإالم وابانه صحبة؛ له عبيد، بان مالك بان معبد

إلبيرة. كورة من والبشرة باالندلس: البراجلة ودارهم
مدركة. بان خزيمة بانو خزيمة. ومضى بان أسإد باني في الكلم مضى

مدركة بان هذيل بانو
ولحيان. مدركة: سإعد، بان هذيل ولد

داباغة: المحبق، ولد عدد. فمن ولهم وداباغة؛ هذيل: طاباخة، بان لحيان فولد
عنهما روى وسإنان، سإلمة، واباناه الحارث؛ بان عبيد بان صخر واسإمه

المليح أباو وابانه صحبة؛ له عمير، بان طاباخة: أسإامة باني الحديث. ومن
طاباخة بان صعصعة بان الحارث قلباة أباو وهو هذيل، شعراء وأول المحدث؛

لحيان. ابان
وحوية، الشاعر؛ الهذيل كبير ولده: أباو من هذيل: خريب؛ بان سإعد وولد

باطن؛ وخناعة، منهم؛ االشاعر الحطيئة إن وقيل عبس، باني في دخلوا
معاوية؛ باني في وعوف. والعدد ومعاوية، تميم: الحارث، وتميم. فولد ورهم؛

ابان مسعود بان وعميس سإعود، بان عتبة وأخواه مسعود، بان الله فمنهم: عبد
الحارث بان كاهل بان صاهلة بان مخزوم بان فار بان شمخ بان حبيب بان غافل

وأباو مسعود؛ بان عتبة ابانا وهون، الله، وعبد هذيل؛ بان سإعد بان تميم ابان
بان الله عبد بانو وعتبة، الرحمن، وعبد سإيرين؛ اسإمها ولد أم عبيدة: أمه

مسعود، بان الله عبد بان الرحمن عبد ولد وعدد. ومن باقية ولهم مسعود،
زيد بان الله عبد بان علي بان الحسين بان علي وهو المؤرخ، المسعودي كان
بان الله وعبد مسعود؛ بان الله عبد ابان الرحمن عبد بان الله عبد بان عتبة بان

مسعود: بان الله عبد "وأم مسعود بان الله عبد بان عبيدة أباي بان الملك عبد
وابان كاهل"؛ بان صاهلة ابان قريم باني من الول، المهاجرات من عبد، أم

ًا كان مسعود، بان عميس بان عمرو مسعود، بان الله عبد أخي على لعلي والي
معاوية. عامل الفهري، قيس بان الضحاك هنالك فقتله القطقطانة؛

بان الله عبد بان الرحمن عبد بان مسعود: القاسإم بان الله عبد ولد ومن
وابانه مسعود؛ بان الله عبد بان الرحمن عبد بان معن بان والقاسإم مسعود؛

مسعود؛ بان الله عبد بان الرحمن عبد بان معن بان عبيدة أباي بان محمد أخيه
بان الله عبد بان عتبة بان الله عبد ابانا عون، وأخوه عتبة، العميس وأباو

بان عتبة بان الله عبد بان الله مسعود: عبيد بان عتبة أخيه ولد مسعود. ومن
بان الله عبد بانو وناجية، وحمزة عون، وإخوته المدنيين؛ الفقهاء أحد مسعود،

عتبة بان الله عبد بان عون بان الله عبد بان عون بان والفضل مسعود؛ بان عتبة
محدث. مسعود، بان

ًا وسإبعون نيف هذيل وفي فاتك الكلب، ذو منهم: عمرو مشاهير؛ شاعر
تميم بان معاوية بان وقرد كاهل؛ بان عامر باني من وهما جنوب؛ وأخته شجاع،

هو: أباو ولده قرد". ومن من فيه: "أزنى يقال الذي هذيل، بان سإعد ابان
واسإمه الفقيه، الهذلي باكر كاهل: أباو بان صبح باني الهذلي. ومن خراش
سإلمي. بان الله عبد بان سإلمي

ومنعة. وعدة عدد باها ولهم مكة؛ حوالي وديارهم
مضر. بان الياس بان مدركة بانو مضى مدركة. وكذلك بان هذيل بانو مضى
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مضر بان الياس بان طاباخة بانو
بان وضبة أد، بان طاباخة: مر بان أد طاباخة. فولد بان إلياس: أد بان طاباخة ولد
يوم حميس بانو شهد أد؛ بان وحميس أد، بان مناة وعبد أد، بان وعمرو أد،

ل اليوم إلى فهم رجلً؛ سإتون إل منهم يبق فلم فقتلوا؛ الحبشة، مع الفيل
ًا. سإتين على يزيدون أباد

أد بان مناة عبد بانو
لنهم الربااب، هم وأشيب. وهؤلء وثور، وعوف، وعدي، مناة: تيم، عبد ولد

في أديهم فغمسوا مر؛ بان تميم عمهم باني على ضبة عمهم باني مع تحالفوا
سإائرهم. وباقي باعددها، واكتفت ضبة، عنهم خرجت ثم رب؛

مناة عبد بان عوف بانو
 عكل وهم
قيس، بان عوف: وائل بان قيس فولد عوف؛ بان قيس مناة؛ عبد بان عوف ولد

ويقال القلوص، ركبة ثعلبة لولد يقال وثعلبة؛ قيس: عوف، بان وائل فولد
فولد قلوص؛ على إليهم أتوا قاسإط، بان النمر من منهم: وإنهم ليسوا إنهم

اسإمها حاضنة لهم وكانت وعدي؛ وسإعد، وجشم، وائل: الحارث، بان عوف
بان عاصم بان عوف: خزيمة بان سإعد باني اسإمهم. فمن على فغلبت عكل،
رسإول على الوافد وائل، بان عوف بان سإعد بان عبادة بان الله عبد بان قطن
وائل: بان عوف بان جشم باني عكل. ومن وسإلم- باإسإلم عليه الله صلى الله،

بان جشم بان عتبة بان معاوية بان العزى عبد بان عمرو ابان وائل ابانة وصيلة
وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي وأتت قومها من أسإلمت امرأة أول عوف،

بان حباب بان حرام بان عقبة بان وائل: حرام بان عوف بان عدي باني ومن
عوف، بان عدي بان كنانة ابان عوف بان ثعلبة بان ذئب بان زيد بان مسعود
وائل: أكتل بان عوف ابان الحارث باني عمر. ومن بان يوسإف شرطة صاحب

بان سإعد بان ثعلبة بان لي بان مالك بان صخر بان شداد بان يزيد بان شماخ بان
"الصبيح عنه- يسميه الله -رضي علي كان عوف، بان الحارث بان كنانة

بان عوف بان كعب ابان عبد بان أقيش بان زهير بان تولب بان والنمر الفصيح"؛
الله -صلى النبي عن روى الذي وهو الشاعر؛ وائل، بان عوف بان الحارث

وغر يذهبن شهر، كل من أيام وثلثة الصبر، شهر وسإلم-: "صوم عليه
ًا. شاعر تولب، بان قاسإط: النمر بان النمر الصدر". وفي أيض

عكل. بايت أهل هم هؤلء، عبد بان أقيش وبانو
عكل. وهم أد، بان مناف عبد بان عوف بانو مضى

أد بان مناة عبد بان تيم بانو
الله عبد باني في وعددهم الربااب وذهل. وبايت مناة:الحارث، عبد بان تيم ولد
الله عبد بان زيد بان أباير بان منهم: عصمة تيم، بان الحارث بان عمر بان لؤي بان
أباي بان عتبة أجار وهو لؤي، بان الله عبد بان عمرو بان وائل بان صريم بان

عامر بان الحارث بان مالك بان علج بان زفر بان ومزاحم الجمل؛ يوم سإفيان
ًا كان لؤي، بان الله عبد بان عمرو بان ربايع بان نشبة بان جساس ابان شريف

ربايع بان نشبة بان ضبارى بان الفريس بان علفة بان والمستورد باالكوفة؛
شعبة؛ بان المغيرة إمارة في الرياحي قيس بان قتلهمعقل الخارجي،
الرحمن عبد واطأ قد كان الفريس، بان علفة ابان مجاهد بان وردان وابانهأخيه
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عبدي بان نجبة بان الله عبد عنه- فلقيه الله -رضي علي قتل على ملجم بان
بان عمرو بان لؤي بان كاهل بان عوف ابان طريف بان عتبة بان عمرو بان

ًا ضرب وقد مناة، عبد بان تيم بان الحارث عنه- فضرباه الله -رضي علي
ًا قتله حتى باالسيف عنه. الله رضي لعلي غضب

مصادر بان حدير بان لجأ بان عمر مناة: الشاعر عبد بان تيم بان ذهل باني ومن
ذهل بان سإعد بان ثعلبة بان القيس امرئ ابان جلهم بان الحارث بان رباعية بان
ثعلبة ابان عوف بان عامر بان عدي بان شجنة بانت وقطام مناة؛ عبد بان تيم بان
قتل ومهرها ملجم، بان الرحمن عبد تزوجها التي وهي ذهل، بان سإعد بان

بان الخضر وأخوها شجنة، أباوها وكان خارجية، عنه؛- وكانت الله -رضي علي
النهروان. يوم قتل شجنة،
مناة. عبد بان الربااب تيم بانو مضى

مناة عبد بان عدي بانو
الشاعر، الرمة وجذيمة. منهم: ذو وملكان، مناة: جل، عبد بان عدي ولد

بان مسعود بان باهيش بان عقبة ومسعود: بانو هشام، وأخواه غيلن؛ واسإمه
بان ربايعة بان ثعلبة بان عوف بان كعب بان سإاعدة بان ربايعة بان عمرو بان حارثة
جسر بان حمران بان زياد بان ذويب بان وزهير مناة؛ عبد بان عدي بان ملكان

فارس عدي، بان جل بان الدول بان تيم بان مالك بان نشبة بان الحارث بان
عبد بان الحارث بان الله عبد رفاعة خازم: وأباو بان الله عبد قتله خراسإان،

بان مالك بان عامر بان جندل بان عدي بان كعب بان أسإعد ابان الحارث بان الله
قتل باصري، محمودة، صحبة له مناة، عبد بان عدي بان جل ابان الدول بان تيم

ذلك؛ غير في يختلف لم منقذ، بان مالك: عمرو بان عامر مكان وقيل باكابال؛
كان ولده من الحارث؛ بان سإليمان اسإمه أخ المذكور رفاعة لباي وكان

عمر بان حبيب بان عمرو بان محمد بان الله عبد رفاعة أباو البصري المحدث
وغيره؛ العراباي ابان عنه روى المذكور، الحارث بان سإليمان بان مجالد بان

البصرة. قضاء ولي قد حبيب، بان عمرو وجده
مناة. عبد بان عدي بانو مضى

مناة عبد بان ثور بانو
عبد بان ثور يسكنه. ولد كان جبل وهو أطحل، إلى نسب أطحل، ثور وهو

سإفيان الله عبد أباو وعامر. منهم: الفقيه ملكان: مالك، فولد مناة: ملكان؛
بان أباي بان موهبة بان الله عبد بان رافع بان حبيب بان مسروق بان سإعيد بان

ثور، بان ملكان بان عامر بان ثعلبة بان الحارث بان نصر بان منقذ بان الله عبد
الناس. أحسب سإعيد أباوهم وكان كلهم؛ ثقات والمبارك، وأخواه: عمر،

هذان باالنسب: لول العلماء باعض الفقيه. وقال خثيم بان الربايع ومنهم
ثور. عرفت ما الرجلن،

أد. بان مناة عبد بانو مضى
أد بان عمرو بانو

 مزينة وهم
ولد عمر بان أد: عثمان، وأوس. وأمهما مزينة بانت كلب بان وبارة؛ فنسب ولدها إليها.
ودارهم باالندلس: بايانة، التي باقرب قبرة، منهم: بالل بان الحارث، الذي أقطعة النبي
-صلى الله عليه وسإلم- معادن القبلية: وهو من باني مازن بان حلوة بان ثعلبة بان ثور
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بان هذمة بان لطم "بان عثمان بان عمرو بان أد؛ ومعقل بان سإنان بان نهشة بان سإلمة بان
سإلمان بان النعمان بان صبح بان مازن بان حلوة بان ثعلبة بان ثور بان هذمة بان لطم"،
ًا؛ له صحبة؛ والشاعر زهير بان أباي سإلمى؛ وأخته سإلمى بانت أباي سإلمى، شاعرة أيض
واسإم أباي سإلمى ربايعة بان رياح بان قرط بان الحارث بان مازن بان حلوة بان ثعلبة بان

ثورة بان هذمة، واباناه باجير، وكعب، الذي مدح رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-؛ لهما
صحبة؛ ومن ولده: العوام بان عقبة؛ وعقبة هو المضرب بان كعب بان زهير بان أباي
سإلمى: كلهم شعراء في نسق؛ والحجاج بان ذي الرقيبة بان عبد الرحمن بان عقبة

ًا؛ وسإنان بان مخنف بان عمير بان عبيد بان زيد بان رواحة بان زباينة المضرب، شاعر أيض
ابان عامر بان عدي بان عبد الله بان ثعلبة بان ثور بان هذمة، وهو الذي اسإتخلفه النعمان
بان مقرن إذ سإائر إلى نهاوند -رحمه الله؛ والنعمان بان مقرن، وإخوته سإويد، ومعاوية،

ونعيم، وعقيل، وعمرو، ومعقل، وسإاباع لم يبلغني اسإمه، كلهم لهم صحبة وهجرة
وفضل؛ وابانه عمرو بان النعمان؛ وهم بانو مقرن بان عامر بان صبح بان هجير بان نصر بان

حبيشة بان كعب بان عبد بان ثور بان هذمة؛ قتل النعمان وسإويد يوم نهاوند -رضي الله
عنهما؛ ومن ولدهم: معاوية ابان سإويد بان مقرن؛ وعبد الله، وعبد الرحمن، ابانا معقل

بان مقرن، محدثان؛ وعبد الله بان الوليد بان عبد الله بان معقل المذكور، محدث؛ ومعبد
بان خليد بان أثينة بان سإليم بان رويح بان كلفة بان كعب بان عبد بان ثور، له صحبة؛

ومعقل ابان يسار بان عبد الله بان معبد بان حراق بان لي بان كعب بان عبد بان ثور، له
صحبة، وإليه ينسب نهر معقل باالبصرة؛ وخزاعي بان عبد نعم بان عفيف ابان سإحيم بان

ربايعة بان عدي بان ثعلبة بان ذؤيب بان سإعد بان عدي بان عثمان بان عمرو بان أد بان
طاباخة، له صحبة، وهو الذي كسر صنم مزينة، وكان ذلك الصنم اسإمه نعم؛ وله صحبة؛

ومعن بان أوس بان نصر بان زياد بان أسإعد بان أسإحم بان زبايد ابان عدي بان ثعلبة بان
يقول: ذويب بان سإعد بان عدي بان عثمان بان عمرو، الذي 

أول المـنـية تعدو أينا علىلوجل وإني أدري ما لعمرك
بان ربايعة بان أسإعد بان زياد بان نصر بان أوس بان باشر بان عثمان بان والمحتفر

المشهور الفارس عثمان، بان عدي بان سإعد بان ذويب بان ثعلبة بان عدي
عمرو بان مليحة بان زيد بان عوف بان عمرو بان الله عبد بان وكثير باخراسإان،

عوف بان عمرو ولجده ضعيف؛ محدث أد؛ بان عمرو بان عثمان بان باكر بان
بان عثمان بان لطم بان جرس بان لحى باني من بان ضمرة بان وشريح صحبة؛
وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي إلى مزينة باصدقة جاء من أول أد، بان عمرو

صحبة. له المزني الله عبد بان وإياس
أد. بان عمرو بان عثمان بانو مضى
إياس بان قرة بان معاوية بان إياس أد: القاضي بان عمرو بان أوس باني ومن
سإليم بان ثعلبة بان ذبايان بان سإارية بان سإواءة بان عبيد بان رئاب بان هلل ابان
وائلة. أباا إياس ويكنى صحبة؛ ولجده رواية؛ ولبايه أد؛ بان عمرو بان أوس ابان

أد. بان عمرو بانو وهم مزينة، مضت
أد بان ضبة ??بانو

الحارث قتله له، عقب ل وسإعيد، العقب؛ وله ضبة؛ بان أد: سإعد بان ضبة ولد
المثال سإارت ذلك وفي كعب، بان الحارث ضبة قتله ثم خبر؛ وله كعب، بان

العذل"، السيف و"سإبق شجون"، ذو و"الحديث سإعيد، أم الثلثة: "أسإعد
ولده. من الديلم إن يقال ضبة، بان وبااسإل ضبة؛ كلها قالها

فولد سإعد: باكر بان سإعد، وفيه البيت والعدد؛ وثعلبة؛ وصريم، وعددهم
قليل. فولد باكر بان سإعد: مالك، وعبد الله؛ منهم: ضرار بان عمرو بان مالك
بان زيد بان كعب بان باجالة بان ذهل بان مالك بان باكر بان سإعد بان ضبة، سإيد
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ًا من ولده، وهم الذي باني ضبة، شهد يوم القرنتين، ومعه ثمانية عشر ذكر
حموه من أباي باراء عامر بان مالك بان جعفر بان كلب ملعب السإنة

"وضرار سإماه في ذلك اليوم باهذا السإم"؛ وهم الحصين، وقيس، وزيد،
وهند، وعبد الحارث، والحارث، وعامر، وعمرو، ومنذر، وأدهم، وجبار،

وقبيصة، وخليفة، وحنظلة، وسإلمة، وأمية، ودلجة، وحسان؛ وعاش
الحصين منهم حتى أدرك يوم الجمل، وقتل ابان ضبة باين يدي عائشة

-رضي الله عنها- في سإبعمائة من باني ضبة؛ وكانت عائشة -رضي الله
عنها- تقول: "ما زال رأس الجمل معتدلً حتى فقدت صوت الحصين بان

ضرار!". وقتل معه ابانه حنظلة؛ وكان للحصين -رضي الله عنه- يومئذ مائة
عام؛ وابان ابانه المنذر بان حسان بان ضرار، شرك في دم مهران الرازي.

وبايت باني ضبة في ولد زيد بان الحصين بان ضرار؛ وهو زيد الفوارس؛ وهو
أخو حنظلة بان الحين بان ضرار، المقتول يوم الجمل مع أم المؤمنين، هو

وأباوه؛ والقاضي أباو شبرمة عبد الله بان شبرمة بان عمر بان ضرار بان
الطفيل بان حسان بان المنذر بان ضرار، قاضي الكوفة؛ والحوثرة بان عمرو

ًا. ومثجور بان غيلن بان خرشة بان عمرو بان ضرار، بان ضرار، وكان فارسإ
من أشراف أهل البصرة؛ وأباو غيلن بان خرشة، من سإادات البصرة

وبالغائهم.
وهؤلء بان زيد بان كعب بان باجالة بان ذهل بان مالك بان باكر بان سإعد بان

ضبة بان أد.
ومن ولد أخيه كوز بان كعب بان باجالة: المسيب بان زهير بان عمرو بان
حميل بان حيان بان العرج بان ربايعة بان منقذ بان كوز بان كعب، صاحب

شرطة المنصور. ومن ولد هاجر بان كعب بان باجالة: علقمة بان موهوب بان
عبيد ابان هاجر بان كعب بان باجالة، من فرسإان باني ضبة. ومن ولد حنبل بان
باجالة: أباو حاتم عنبسة بان إسإحاق بان شمس بان عبيد بان عنبسة بان سإفنة
بان المختبر ابان عامر بان العباب بان حنبل المذكور، من قواد باني العباس،

من أهل البصرة، وله المنتصر، وهو حينئذ في خلفة أبايه، مصر، فبقي
عليها أرباع سإنين وأرباعة أشهر، ورجع إلى العراق، وكل ذلك في خلفة
المتوكل؛ ولم يل مصر لبني العباس مثله: كان من أعدل الناس، وكان
يتهم بامذهب الخوارج، لشدة عدله وتحريه للحق، وهو آخر عرباي ولي

مصر، وآخر أمير صلى باالناس وخطب -رحمة الله عليه.
ومن ولد عائذة بان مالك بان باكر بان سإعد بان ضبة: علباء بان مرة بان

عائذة، اسإتشهد يوم مؤتة، له صحبة.
ومن باني السيد بان مالك بان باكر بان سإعد بان ضبة: زيد بان الحصين بان

زهير بان نضلة بان خولى بان نضلة بان ظالم بان الغضبان بان شييم بان ثعلبة
ابان ذويب بان السيد بان مالك، ولي إصبهان؛ ويعلى بان عامر بان سإالم بان
أباي سإلمى بان ربايعة بان زيادة بان عامر بان ثعلبة بان ذؤيب بان السيد بان

مالك، ولي خراج الري؛ وابان ابانه، الراوية المشهور، المفضل بان محمد بان
يعلى، صاحب "المفضليات" وغيرها؛ وحبيش بان دلف بان الهون بان ذكوان
ابان ذؤيب بان "السيد بان" مالك، كان ينازع ضرار بان عمرو الرياسإة، فلما
كان يوم القرنتين، وألظ عامر بان مالك باضرار، قال له: "لن تصل إلي مع
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هؤلء، ولكني أدلك على من هو مثلي، هو حبيش بان دلف. وها هو ذاك في
تلك الغبرة!". فقصد أباو باراء إلى حبيش. فأسإره؛ وكان حبيش أسإود.

ومن باني تيم بان ذهل بان مالك بان باكر بان سإعد بان ضبة: سإلمان بان عامر
ابان أوس بان حجر بان عمرو بان الحارث بان تيم بان ذهل، له صحبة؛

وسإميرة، التي ينسب إليها "سإن سإميرة"، هي من باني معاوية بان كعب بان
سإعد بان ضبة.

ومن ولد عبد الله بان باكر بان سإعد بان ضبة بان أد: عميرة بان يثرباي بان
باشر ابان الرحب بان أمية بان عبد غنم بان نصر بان عبد الله بان باكر بان سإعد

بان ضبة، قاضي عمر بان الخطاب -رضي الله عنه- على البصرة؛ وأخوه
عمرو بان يثرباي، قتل يوم الجمل مع عائشة -رضي الله عنهما- باعد أن قتل
علباءبان الهيثم، وهند بان عمرو، وزيد بان صوحان؛ وابانه محمد بان عمرو بان

يثرباي، كان على بايت مال سإجستان مع طلحة الطلحات؛ وباشر بان
ًا الشيباني؛ وقيس بان عبد الرحب، جد عميرة وعمرو، وهو الذي قتل محلم

الله عسعس بان عمرو بان جساس ابان عبد غنم بان نصر بان عبد الله بان
باكر بان سإعد بان ضبة، الذي يقول: 

الـشـراة دان باما أدين إني
باـه

الجوسإق عند النخيلة يوم
الخرب

بان الله عبد بان مازن بان عامر بان جلس بان العزى عبد بان ثابات وجابالةبان
الجاهلية. في الملك رديف كان ضبة، بان سإعد بان باكر

بان صباح بان صفوان بان زيد بان الله ضبة: عبد بان سإعد بان ثعلبة باني ومن
بان ثعلبة بان ربايعة بان كعب بان ربايعة بان عامر بان عمر بان زيد بان طريف

اسإمه وسإلم- وكان عليه الله -صلى الله رسإول على وفد ضبة، ابان سإعد
وعاصم الله؛ وسإلم- عبد عليه الله -صلى الله رسإول فسماه الحارث؛ عبد
قيس بان باسطام قاتل وهو زيد، بان طريف بان صباح بان معقل بان خليفة بان

بان ربايعة بان شأس بان خلل بان عوف ابان ومعد الجاهلية؛ في الشيباني
بان سإعد بان ثعلبة بان ربايعة بان شقرة بان معاوية بان عبد بان سإويط بان محلم
للحجاج. العذاب صاحب ضبة،
طاباخة. بان أد بان ضبة بانو مضى

طاباخة بان أد بان مر بانو
الشعيراء؛ وهو مر، بان وباكر ظاعنة؛ وهو وثعلبة، مر؛ بان أد: تميم بان مر وولد

النساء: ومن مر؛ بان ويعفر صوفة؛ وهو مر، بان والغوث مر؛ بان ومحارب
ًا وهي كنانة، باني وملكان ومالك النضر أم بارة، لن خزيمة، بان أسإد أم أيض
وائل باني وعنز، وتغلب، باكر، ولدت مر، ابانة وهند أبايه؛ باعد عليها خلف كنانة

ًا وولدت سإعد، بان غطفان ولدت مر، بانت وتكمة قاسإط؛ بان سإليم أيض
ينسبون؛ وإليها وعدوان، فهم ولدت مر، بانت وجديلة منصور؛ اباني وسإلمان

كانوا فإنهم صوفة، وإخوته. فأما بانسعد عذرة ولدت مر، بانت وعاتكة
عن انقرضوا ثم منهم، ذلك والي يجوز حتى أحد يجوز ل باالحاج، يجيزون
زيد بان سإعد باني من شجنة، بان صفوان آل ذلك فورث الجاهلية؛ في آخرهم

تميم. بان مناة
تميم. باني من مقاعس باني في دخلوا قليل؛ فهم الشعيراء، بانو وأما
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والله اليمن، في إليه الن ينتسبون الذين معافر والد إنه فيقال يعفر، وأما
أعلم.
عوف! فولد محارب؛ بان وأسإلم حارب، بان عوف فولد مر، بان محارب وأما

محارب، بان أسإلم الهجيم. وأما بان فقالوا: أنمار الهجيم باني في دخلوا أنمار،
في قومهم إلى رجعوا ثم تغلب، باني من تيم بان زهير باني في فدخلوا

السإلم.
شيبان؛ بان ذهل بان الحارث باني مع بااديتهم فاصرت فظعنوا؛ ظاعنة، أما

تميم. باني من دارم بان الله عبد باني فمع حاضرتهم، وأما
أد بان مر بان تميم بانو

وزيد وعمرو، مر: الحارث، بان تميم العرب: ولد قواعد أكبر من قاعدة وهم
مناة.

تميم بان الحارث بانو
قال: وهم الشقرات، لنه 

الصم الرمح أحمل وقد
كعوباه

القوم دماء من باه
كالشقرات

قليل. الفقيه. وهم ربايعة بان مخرمة بان شريك بان فمنهم: المسيب
مر بان تميم بان عمرة بانو
الذي وهو والحارث، ومالك؛ وأسإيد؛ والهجيم؛ تميم: العنبر؛ بان عمرو ولد

تميم بان مناة زيد بان سإعد باني في دخل وقليب، الحبطات؛ لولده يقال
عرم بان سإيف بان أوس بان عمرو بان يزيد بان الحصين بان منهم: عباد وكعب،

وعمرو. فولد جهضم، واباناه تميم، بان عمرو بان الحارث بان نيار بان حلزة ابان
البصرة. أهل سإادات من الذكور: المسور، عمرو

تميم بان عمرو بان العنبر بانو
العنبر: العور، بان جندب ولد وكعب. فمن عمرو: جندب، بان العنبر ولد

بان وغاضرة العنبر؛ بان جندب بان سإنان بان نضلة بان باشامة بان ناشب واسإمه
الله -صلى الله رسإول باعثه العنبر، بان جندب بان قرط بان عمرو بان سإمرة

ًا؛ كان غاضرة؛ بان عبيد وابانه الصدقة؛ وسإلم- على عليه والد وسإمرة سإيد
ابانا وحيدة، ووردان اليمامة؛ على الوليد بان خالد اسإتخلفه هذا، غاضرة
عليه الله -صلى الله رسإول على جندب. وفدا بان قرط بان مخرمة ابان مخرم

بان سإحمة بان جعونة بان الحنيف بان الحر بان ورقبة صحبة؛ وسإلم- لهما
خراسإان؛ فرسإان من جندب، بان عدي بان جهمة ابان الحارث بان المنذر

بان ذهل بان مكمل بان قيس بان سإليم بان قيس بان الهذيل بان زفر والفقيه
وأخوه حنيفة؛ أباي صاحب وهو جندب، بان حنجود بان عمرو بان جذيمة ذويب
محمد؛ بان لمروان إصبهان والي الهذيل أباوهما وكان الهذيل؛ بان صباح

بان جذيمة بان أسإامة بان ناشب بان قيس عبد بان عامر الفاضل والناسإك
الذي وهو جندب، بان كعب بان الجون بان معاوية ابان الشيطان بان معاوية
بان رقيع بان وربايعة الشام؛ إلى البصرة عنه- من الله -رضي عثمان سإيره

وهو العنبر، بان جندب بان عدي بان عبدة ابان صلءة بان محلم بان مسلمة
فأنزل الحجرات؛ وراء وسإلم- من عليه الله -صلى الله رسإول نادى الذي
يعقلون". ل فيهم: "أكثرهم تعالى الله
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بان الله عبد بان سإوار تيم: القاضي بان عمرو بان العنبر بان كعب باني ومن
العنبر؛ بان كعب بان مجفر بان الحارث بان عمرو بان نقب بان عنزة بان قدامة
بان الله عبيد والقاضي زمانه؛ أهل أعبد من عنزة بان قدامة جده وكان

الحارث بان عتاب بان الخشخاش بان مالك بان الحر بان الحصين بان الحسن
الحر بان الحصين جده ولى العنبر، بان كعب بان مجفر بان الحارث بان خلف بان

بان والمثنى المشهور؛ حصين فيروز ينسب صحبته وإلى سإنة، أرباعين ميسان
الخشخاش، بان مالك بان الحارث بان حسان بان نصر بان معاذ بان معاذ

ًا"، ذكر كما النسب "واتصل قضاء ولي وأباوه، المحدثين؛ وجوه من كان آنف
معاذ ابانه وترك ،119 سإنة أبايه حياة في نصر بان معاذ جده ومات البصرة؛

ًا، معاذ بان بااسإم معاذ فسمي المثنى؛ اسإمه وكان سإنتين؛ أو سإنة ابان صغير
ًا، المحدثين كبار من آخر، ابان له وكان أبايه؛ بان معاذ بان الله عبيد اسإمه أيض

وفدوا الخشخاش، بانو وعبيد، وقيس، مالك، مسلم. وكان عنه روى معاذ،
ًا. لهم وسإلم- وكتب عليه الله -صلى الله رسإول على كتابا

تميم. بان عمرو بان العنبر بانو مضى
تميم بان عمرو بان الهجيم بانو
بان أنمار أن ذكرنا وقد وربايعة؛ وسإعد، تيم: عمرو، بان عمرو بان الهجيم ولد

سإعد باني الهجيم. فمن بان فقيل: أنمار إليه؛ انتسب مر بان محارب بان عوف
بان عمرو باني للحجاج. ومن كرمان ولي نهيك، بان الهجيم: الحليم بان

الله -رضي العوام بان الزباير إليه خطب الشاعر، أعفر بان الهجيم: الهملع
بان وسإهم إصطخر، ولي عليم؛ بان الهجيم: واصل باني عنه- فرده. ومن

صحبة. له سإليم، بان وجابار النهر؛ باعد خرج خارجي أول غالب،
تميم بان عمرو بان أسإيد بانو
باني وجردة. فمن والحارث، وعقيل، ونمير، عمرو: عمرو، بان أسإيد ولد

صرد بان حبيب بان عدي بان النباش بان زرارة بان هند هالة أسإيد: أباو بان جردة
المؤمنين أم زوج مر، بان تميم بان عمرو بان أسإيد بان جردة بان سإلمة بان

ًا، شهد هند، بان هند منها وابانه عنها-؛ الله -رضي خديجة ًا، شهد وقيل أحد بادر
عبد بان يوسإف باالبصرة. حدثنا ومات المطلب، عبد بان حمزة قبر ودخل

بان زهير بان أحمد أصبغ: نا بان قاسإم سإفيان: نا بان الوارث عبد الله: نا
هند عن محمد، بان الله عبد عن عمر، بان سإيف زفر: نا بان عثمان حرب: نا

وسإلم-: عليه الله -صلى الله رسإول قال: قال أبايه؛ عن هالة، أباي هند بان
علي بان الحسن الجنة". وروى لهل إل أزوج أو أتزوج أن لي أباى الله "إن
بان والحارث وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي صفة هند خاله عن طالب أباي بان

تحت السإلم وجل- في -عز الله سإبيل في قتل من أول إنه قيل هالة، أباي
بان غوى بان سإلمة بان حبيب بان وقدان ولد من هم وقيل اليماني؛ الركن
قاتل أول إنه قيل النباس، بان صفوان بان أسإيد. ومنهم: صفوان بان جردة
هالة، أباي بان الحارث عمه ابان قاتل الهجرة: لقي باعد الله سإبيل في قتل

والحكم المهاجرين؛ خيار من صفوان، بان مالك بان صفوان أخيه وابان فقتله؛
بان صرد بان أنمار بان شيطان بان مرثد بان الله عبد بان عمير بان يزيد بان

والقعقاع: ابانا وعوف، كرمان؛ ولى أسإيد، بان جردة بان غوى بان سإلمة
بان شريف بان معاوية بان مخاشن بان أوس بان الحلحل بان أسإد بان صفوان
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الحكيم عمهما وابان لهب؛ أباي بانت درة عمرو: أمهما بان أسإيد بان جردة
معاوية؛ بان مخاشن بان الحارث بان رياح بان صيفي بان أكثم المشهور،
بان وأوس المذكور؛ أكثم والد صيفي ولد من هو أكثم، بان يحيى والقاضي

تميم، بان عمرو بان أسإيد بان نمير بان عدي بان الله عبد بان عتاب بان حجر
الربايع بان وسإلم- حنظلة عليه الله -صلى الله رسإول وصاحب الشاعر؛
ورياح الحكيم؛ صيفي بان أكثم أخو هو صيفي بان حنظلة والد والربايع الكاتب؛

الربايع. بان الكاتب حنظلة أخو الربايع، بان
تميم بان عمرو بان مالك بانو
وغسان. وغيلن، والحرماز، تميم: مازن، بان عمرو بان مالك ولد

فمن باني مازن بان مالك: عباد بان أخضر، وأخضر الذي نسب إليه هو زوج
أمه؛ وأما نسبه، فهو: عباد بان علقمة بان عباد بان جعفر بان أباي روم بان
حذافة بان صعير بان خزاعى بان مازن بان مالك؛ وهو الذي قتل أباا بالل

الخارجي وأصحاباه؛ وحاجب بان ذبايان، وهو الذي يقال له: حاجب الفيل؛
وأباو الحسن النضر بان شميل بان خرشة بان يزيد بان كلثوم بان عبدة بان

زهير "وهو السكب الشاعر" ابان عروة بان خميلة بان حجر بان خزاعى بان
مازن بان مالك بان عمرو بان تميم، المحدث النحوي اللغوي المشهور، مات

 بامرو؛ والهمهام بان القلع بان خفاف بان عبد يغوث بان يسار بان203سإنة 
ربايعة بان كاباية بان حرقوص بان مازن بان مالك بان عمر بان تميم، ولي

فرات البصرة؛ فاجتمع إليه أهل عمله يدبارون أمر خراجهم؛ فقال لهم:
"لست من همهمتكم في شيء! ل باد أن تقشعوا عن جلل وشم وقطائف
بايض لم الهمهام!"، فملؤوا له سإفينًة من تمر، وجمعوا له عشر قطائف،

فقنع باذلك، وترك عمله، ورجع؛ وخفاف بان هبير بان مالك بان عبد يغوث بان
يسار بان كاباية بان حرقوص بان مازن، كان من شيعة باني العباس، ثم خرج

مع عبد الله بان علي، فقتله أباو جعفر المنصور؛ وحبيب بان حبيب بان
ًا؛ فورد على رسإول الله مروان بان عامر بان ضبارى، كان اسإم أبايه باغيض
-صلى الله عليه وسإلم- فقال له: "أنت حبيب بان حبيب" وهلل بان أحوز

بان أرباد بان محرز بان لى بان سإهيل بان ضباب بان حجية بان كاباية بان
حرقوص بان مازن، قاتل آل المهلب باقندابايل؛ وأخوه سإلم بان أحوز،

صاحب شرطة نصر بان سإيار، وهو قاتل يحيى بان زيد بان علي بان الحسين
ًا قاتل أباي محرز جهم بان بان علي بان أباي طالب باالجوزجان؛ وهو أيض

ًا قاتل مدرك بان المهلب بان أباي صفوان، صاحب الجهمية بامرو؛ وهو أيض
صفرة، ثم قتله قحطبة باجرجان، وكان له ابان اسإمه حرب بان سإلم؛

والخارجي الزرقي الذي سإلم عليه باالخلفة عشرين سإنة، وهو قطري بان
الفجاءة، والفجاءة لقب لبايه، لنه غاب إلى اليمن، ثم أتى قومه فجاءة،

واسإمه جعونة بان يزيد بان زياد بان خنثر بان كاباية بان حرقوص بان مازن بان
مالك؛ وأخوه جرموز بان الفجاءة، كان على السنة، وكان يقاتل أخاه؛

وعمرو بان هداب بان سإعيد بان مسعود بان الحكم بان عبد الله بان مرثد بان
قطن بان ربايعة بان كاباية بان حرقوص بان مازن، ولي فارس لمنصور بان
زياد، وولي جده سإعيد بان مسعود عمان لعدي بان أرطاة؛ ولهم باالبصرة
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رياسإة؛ ومالك بان الريب بان حوط بان قرط بان حسيل بان ربايعة بان كاباية
بان حرقوص، صاحب القصيدة التي رثى فيها نفسه؛ وأولها: 

ودي أهل من الهوى دعاني
وصحبتي

فـالـتـفـت الطبسين باذي
ورائيا

مات باخراسإان. ومنهم: المازني النحوي، وقيل بال هو مولى؛ وبانو مازن قتلت والد
الحنف بان قيس؛ والمقي أباو عمرو بان العلء، وإخوته أباو سإفيان، ومعاذ، وعمرو: بانو
العلء بان عمار بان العريان بان عبد الله بان الحصين بان الحارث بان جلهم بان حجر بان
خزاعى بان مازن بان مالك بان عمرو بان تميم؛ وسإعد بان ناشب بان معاذ بان جعدة بان

ثابات بان زرارة بان ربايعة بان يسار بان رزام بان مازن، كان من فتاك باني تميم باالبصرة،
القائل: وهو 

 العواقبا يخاف ل كريم تراثفإنها فاهدموها باداري عليكم
داره هدم قد الشعري موسإى أباي بان باردة أباي بان بالل وكان البايات؛

ٌءة. ففيهم مالك، بان الحرماز بانو باالبصرة. وأما ضع
تميم. بان عمرو بان مالك بانو مضى

تميم بان عمرو بان الحارث بانو
الحصين بان باطنه. منهم: عباد لعظم باالحبط الحارث لقب الحبطات، وهم

بان سإعد بان نيار بان جلدة بان عمرو بان سإيف بان أوس بان عمرو بان يزيد بان
ًا وكان عمرو، بان الحارث وهو الحبط، ًا؛ شجاع عباد، بان المسور وابانه رئيس

محمد. بان ومروان الوليد بان يزيد فتنة أيام تميم باني باأمر قام
تميم بان عمرو بان كعب بانو

بان ثعلبة بان والثلب فسوة-؛ باابان المعروف الشاعر، مرداس بان منهم: عتيبة
له باصري تميم، بان عمرو بان كعب بان مجفر بان أخيف بان عطية بان ربايعة

الحجاج. بان شعبة عنه روى الثلب: تاباعي، بان الملقام وابانه صحبة؛
تميم. بان عمرو بانو مضى

تميم بان مناة زيد بانو
ولد زيد مناة بان تميم: سإعد؛ ومالك؛ وعوف، وهو مكسر، وهو مع باني

حمان بان عبد العزى بان كعب؛ وامرؤ القيس، وهم مع باني عوف بان سإعد؛
وعامر، وهم قليل، مع باني مجاشع بان دارم. ورأيت لبعض أهل العلم

باالنسب أن يعلى بان منية "وهي أمه، وهي بانت غزوان، أخت عتبة بان
غزوان" اسإم أبايه: أمية بان عبدة بان هشام بان جشم بان باكر بان زيد مناة

بان تميم؛ وولي يعلى اليمن، وله صحبة؛ وله ابان اسإمه حيي بان يعلى.
بانو عامر بان زيد مناة بان تميم ولد عامر بان زيد مناة: خصيف، ويزيد، وهم

بانو الصحصح باالكوفة.
بانو امرئ القيس بان زيد مناة بان تميم ولد امرئ القيس بان زيد مناة:
مالك، والحارث، وعصية. منهم: عدي بان زيد بان أيوب بان مجروف بان

عامر بان عصية بان امرئ القيس بان زيد مناة؛ وابانه زيد بان عدي، صاحب
النعمان بان المنذر باالحيرة: ومن ولده كان الشاعر الندلسي أباو المخشي
عاصم بان زيد بان يحيى بان حنظلة بان علقمة بان عدي بان زيد بان عدي بان
زيد بان أيوب؛ ومنهم: مقاتل بان حسان بان ثعلبة بان أوس بان إباراهيم بان
أيوب بان مجروف بان عامر بان عصية بان امرئ القيس، صاحب قصر باني
مقاتل؛ ومنهم: موسإى بان كعب بان عتيبة بان غادية بان عمرو بان سإري بان
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غادية بان الحارث بان امرئ القيس بان زيد مناة، القائم بادعوة باني العباس؛
وثار ابانه عتبة باالسند، فقتل؛ ولهز بان قريظ بان سإري بان الكاهن بان زيد

بان عصية بان امرئ القيس، كان من وجوه أهل دعوة باني العباس؛ وضرب
ًا، لنه قرأ باحضرة نصر بان سإيار: "إن المل يأتمرون أباو مسلم عنقه صبر

باك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين"، ففهمها نصر وهرب؛ والقاسإم
بان مجاشع بان تميم بان حبيب بان عبيد بان عامر بان مالك بان عرعرة بان

امرئ القيس، قاضي بان زيد مناة، ومنهم كان صالح بان مسرح الخارجي.
مضى بانو امرئ القيس بان زيد بان تميم.

بانو سإعد بان زيد مناة بان تميم ولد سإعد بان زيد مناة: كعب، وفيه العدد؛
وعمرو؛ والحارث؛ وعوافة؛ وجشم؛ ومالك؛ وعبشمس؛ كلهم يدعون

الباناء، حاشا كعب وعمرو، فإنهما يدعون البطون.
بانو الباناء ولد الحارث بان سإعد: كعب، ومالك.

ًا. وولد عوافة بان سإعد: النضر؛ وطارق، والعيص؛ كان فيهم البيت قديم
وولد جشم بان سإعد: كعب، وحرام، وسإواءة، وسإالم: وقد كانت فيهم

السيادة.
ولد مالك بان سإعد: سإعد؛ فولد سإعد بان مالك بان سإعد: ربايعة، وهلل،

وحرام، وقنان، منهم الراجز ابان الراجز رؤباة بان العجاج بان رؤباة بان لبيد
بان صخر بان كنيف بان عميرة بان حنى بان ربايعة بان سإعد بان مالك بان سإعد

ًا. بان زيد مناة بان تميم؛ وابانه عقبة بان رؤباة، راجز أيض
وولد عبشمس بان سإعد: خوات، وعمرو، وكعب، وعوف، وملدس، وعمير،

وجشم، وعبيد، ومنبه، والسائب، دخل في تنوخ. فمن باني عبشمس بان
سإعد: عرقوب بان صخر بان معبد بان أسإد بان شعبة بان خوات بان عبشمس،
الذي يقال فيه "مواعيد عرقوب"؛ ومنهم: بانو عبقر بان خويلد بان جشم بان
عمرو بان عبشمس، كانوا أباطالً، فقتلوا ليلة منسب: يوم كان باينهم وباين
باني ضمرة، وباهم ضرب المثل، فقيل: "جنة عبقر"؛ وإياس بان قتادة بان

أوفى بان مؤلة بان عتبة بان عمير بان ملدس بان عبشمس، ابان أخت
الحنف، وهو الذي حمل دياتالزد أيام حرب مسعود؛ وعبدة بان الطبيب،

الشاعر؛ ونميلة بان مرة بان عبد العزى بان باشر بان أوس بان عمرو بان
حاباس بان مؤلة بان عتبة بان عميرة بان ملدس بان عبشمس، كان على

شرطة إباراهيم بان عبد الله بان الحسن أيام قيامه باالبصرة، ثم صار من
صحاباة المنصور.

وولد عمرو بان سإعد: سإلمان، والحارث؛ منهم: سإعيد بان الخمس بان
عمارة بان عمرو بان قيس بان الحارث بان كعب بان سإلمان بان عمرو بان

سإعد، المحدث الكوفي.
ولد كعب بان سإعد بان زيد مناة بان تميم ولد كعب بان سإعد بان زيد مناة:
عوف، وعمرو، وحرام، وربايعة، وعبد العزى، ومالك، وعبشمس، وجثم،
والحارث العرج. فمالك وعمرو، يقال لهما المزروعان ويقال لخوتهم

الجارب. فولد عمرو بان كعب بان سإعد: مقاعس، واسإمه الحارث؛ فولد
مقاعس: صريم، وعبيد، وعمير، وغيرهم؛ فولد عبيد بان مقاعس منقر،

وعوف، وعبد عمرو، ومرة، وعامر، وسإنان، وغيرهم.

121



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

بانو منقر بان عبيد بان مقاعس بان عمرو بان كعب ابان سإعد بان زيد مناة بان
ولد منقر: فقيم، باطن؛ وخالد؛ وأسإعد؛ وجرول؛ وصخر؛ وعوف؛ تميم 

وأنيس؛ منهم: قيس بان عاصم بان سإنان بان خالد بان منقر، وله رسإول
الله -صلى الله عليه وسإلم- صدقات قومه؛ وكان له من الولد ضرار،

والحصين، وقبيصة، وطلبة، وغيرهم. ومن ولده: مية، صاحبة ذي الرمة،
وهي بانت مقاتل ابان طلبة بان قيس بان عاصم؛ وشملة بان باردة بان مقاتل
بان طلبة بان قيس بان عاصم، شار خرج باالبادية، فقتله محمد بان سإليمان
بان علي بان عبد الله بان العباس في الحرب؛ وعصيمة بان عاصم بان قيس
بان عاصم، قطعت يده يوم الوقبي ويعرف عاصم باابان الجويرية، وعصيمة
باالجذم، قطع يده اليسرى من نصفها أرباد بان سإنان يوم الوقبى، وهو يوم

لبني مازن على باكر بان وائل، واسإتصرخوا باني العنبر وباني يرباوع؛ وكان
ًا باملءة بايضاء على عصيمة هذا يوم الوقبى على جمل له خصي، محتجز

درع؛ وقطع يده كان سإبب اصطكاك الهزيمة على باكر؛ وقتل خنيس
ًا باإعلمه لقومه باذلك، وقد ظهر منه فتور لندار باكر: "يا باني المازني أيض
مازن! البقية، البقية!"؛ وعاصم الذي يقول له الفرزدق ولعصمية الجذم

ابانه: 
زباينة باني وسإط كان لو

عاصم
الطعان وذو والعوسإران

 الجذم
بان شيبة بان وشبيب منقر؛ بان خالد بان سإنان بان سإمي بان الهتم بان وعمرو

خطباء منقر، بان خالد بان سإنان بان سإمي الهتمبن بان عمرو بان الله عبد
الجاهلية؛ في سإعد باني فارس منقر، بان أسإعد بان أعبد بان كي وفد كلهم؛
حكم. ثم علي، عكسر في كان فدكي، بان مسعر وابانه

بان حصين بان معاوية بان قيس بان منهم: الحنف منقر أخي عبيد بان مرة بانو
حصين بان معاوية بان جزء وعمه عبيد؛ بان مرة ابان النزال بان عبادة بان حفص

المالكي باكر صحبة: وأباو له سإريع، بان ومنهم: السإود وفادة له حفص، بان
بان عمرو بان صالح بان محمد بان الله عبد بان محمد وهو باالباهري، المعروف

بان النزال بان عباد بان كعب بان سإعد بان الزباير بان مصعب بان عمر بان حفص
الهمداني؛ شيخنا عن رجل عن أصحابانا، باعض عبيد: ناولنيه بان مرة

بان مرة بان النزال ابان عمرو بان جعدة بان حرقوص بان ذؤيب بان وعكراش
صحبة. له عبيد،

بان عمرو عبد بان جندل بان منهم: سإلمة منقر أخي عبيد بان عمرو عبد بانو
الحكيم. الشاعر عبيد،
وهو أمه، إلى نسب السلكة، بان مقاعس: السليك بان عمير باني ومن

الحارث. بان عمير بان سإنان بان يثرباي بان السليك
البااضية؛ رئيس الخارجي، إبااض بان الله منهم: عبد مقاعس بان صريم بانو

الخارجي، الله عبد بان والبرك الصفرية؛ رئيس الخارجي، صفار بان الله وعبد
الصريمي، وفاء بان فجرحه. ومنهم: باجير فضرباه معاوية، باقتل اشترك الذي
ًا كان مناة زيد بان سإعد باني جميع وهم الباناء، جميع باخراسإان. وكان سإيد

بان عوف باني حاشا تميم، بان مناة زيد بان سإعد اباني وعمرو كعب باني -حاشا
الوسإاج بان باكير على باجير مع -يتعصبون تميم ابان مناة زيد بان سإعد بان كعب

122



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

إلى بابكير باجير سإعى أن إلى باخراسإان، الرياسإة يتنازعان وكانا العطاردي،
شمس، عبد بان أمية بان العيص أباي ابان أسإيد بان خالد بان الله عبد بان أمية
لمير البصرة أمير الله، عبد بان خالد أخيه يدي تحت من خراسإان، أمير

ًا قتل ثم بايده؛ باجير فقتله باقتله، فأمره مروان، بان الملك عبد المؤمنين باجير
في باكير، باثأر كعب بان عوف باني من رجل أمية، المير مجلس في علنية،

السوق، في وهو باجير، إلى باه وأتي العوفي، ذلك وأخذ لهم؛ طويل خبر
زيد بان سإعد بان كعب بان عمرو بان مقاعس بانو مات. وكان ثم بايده؛ فقتله
البطون، وهم مناة، زيد بان سإعد بان وكعب عمرو باني وسإائر تميم، بان مناة

بان كعب بان عوف باني حاشا الوسإاج، بان باكير على وفاء بان لبجير يتعصبون
إخوتهم على مناة زيد بان سإعد باني أعمامهم مع فكانوا مناة؛ زيد بان سإعد
مناة. زيد بان سإعد بان كعب باني
وباهدلة، كعب: عطارد، بان عوف ولد مناة زيد بان سإعد بان كعب بان عوف بانو

وعلباء. وقريع، وقرين، وبارنيق، وجشم،
خلف بان القيس امرئ بان بادر بان الحصين واسإمه باهدلة: الزبارقان، باني فمن

تقدم، باها لهم باطلبيرة، عقب وله وفادة؛ له كعب، بان عوف بان باهدلة بان
نسبت الزباارقة، تسمى ضخمة باقرية نزلوا باالندلس، دخولهم أول وكانوا
معروفة باها فمحلتهم طلبيرة؛ إلى فانتقلوا عليها؛ النصارى غلب ثم إليهم،
أباي بان للمنصور مدحه في الشاعر عنى اليوم. وإياهم إلى العرب باحومة
فتوحاته: باعض في يهنئه يقول، حيث عامر،

الزبارقان أهل شاء فلو
تحملوا

باالزباارق أوطانهم إلى فعادوا

يعني موضعهم في بالد الروم المسمى باالزباارق؛ وحنظلة بان أوس بان بادر،
وهو ابان أخي الزبارقان بان بادر، أسإر هوذة بان علي الحنفي.

ومن باني عطارد بان عوف: كرب بان صفوان بان شجنة، الذي كان يجيز
باأهل الموسإم في الجاهلية؛ وعمه عوير بان شجنة، الذي يقول فيه امرؤ

القيس: 
العوير مثل ومن عوير

ورهطه
باـجـيران وأوفى باأيمان أبار

ومنهم: باكير بان الوسإاج، ولي خراسإان؛ وابانه محمد بان باكير، لحق باالترك، وكان معهم
إذ قتل أباوه؛ وباكير هذا هو قاتل عبد الله بان خازم السلمي صاحب خراسإان، باأمير عبد

الملك بان مروان؛ ولي باكير خراسإان شهرين. ثم عزل، ثم قتل كما ذكرنا قبل. وكان
بانو عوف بان كعب بان سإعد هم المعروفين باالباناء، وهم سإائر باني كعب بان سإعد بان

زيد مناة بان تميم؛ فكانوا مع باجير على باكير.
بانو قريع بان عوف بان كعب بان سإعد بان زيد مناة ولد قريع بان عوف: جعفر، وهو أنف

ًا رأس الناقة: لقب باذلك لن أبااه نحر ناقة، فقسمها في نسائه، وأعطى ابانه جعفر
الناقة، فأخذ باأنفها، فقيل له؛ ما هذا? فقال: "أنف الناقة!"، فلقب باذلك. فكان ولده

ًا  لهم: يغضبون منه، إلى أن قال الحطيئة مادح
والذناب النف هم قوم

غيرهم
الناقة باأنف يساوي ومن
الذنبا

ًا ذلك فصار وغيرهم. الله، وعبد قريع؛ بان وحدان باه؛ يفتخرون لهم، مدح
الناقة، أنف بان لي بان شماس بان عامر بان الناقة: باغيض أنف باني فمني
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قتال بان عوف بان ربايعة وهو الشاعر، ومنهم: المخبل الحطيئة؛ مدح الذي
الناقة. أنف بان
وجاباان، حمان، تميم بان مناة زيد بان سإعد بان كعب بان العزى عبد ولد

باني بايت كان وهو حمان، بان مرة بان حمان: نمرة باني وعوف. فمن وجزى،
محمد باقرطبة: منهم الذين الطبنيون الحسين القديم. ومنهم: بانو في تميم

بان كعب بان زياد بان إباراهيم بان محمد بان أسإد بان محمد بان الحسين بان
بان الله عبد شيخنا أن إل ذلك، من أكثر على نسبه من أقف لست مالك،
كما فذكره الفقهاء أخبار في كتاباه في نسبه ذكر الزدي يوسإف بان محمد
يذكر ولم مالك، بان سإليم قال: ابان ثم إباراهيم، بان محمد بان أسإد إلى ذكرناه

ًا ًا؛ ول زياد المستنصر الحكم وابانه محمد بان الرحمن عبد عند له كان كعب
بان يحيى بان إباراهيم باكر أباو وصاحبنا صديقنا إل ولده من يبق ولم منزلة؛
ًا أدرك شاعر أخ ابان الحسني بان لمحمد المذكور. وكان محمد باالندلس أيض

زيادة فولد الحسين؛ بان علي بان الله زيادة واسإمه مضر، أباا يكنى رياسإة،
الشعر من شتى باعلوم العلم أهل من وهم صاحبنا؛ الملك المذكور: عبد الله

ًا، روايته من باأكثر الحديث وروى والخبر؛ واللغة والنحو حملة أحمد وهو جد
عقب. ولهما مات؛ العزيز، عبد اسإمه أخ له وكان ذلك؛ في المقدمين الثار

مشمت بان حصين بان عاصم بان شعيب بان عمران بان وزر بان ومنهم: محرز
بان محمد عنه روى محدث، حمان، بان مرة بان النمر بان زهير بان شداد بان

عليه الله -صلى الله رسإول على ووفادة صحبة المذكور والحصين المثنى؛
تميم. باني مياه من ماء وسإلم- وأقطعه

المستوغر وهو وعمرو، ولي؛ جشم؛ مناة زيد بان سإعد بان كعب بان ربايعة ولد
حشم بان صوار بان الذيال بان قيس ابان جرموز بان وعمرو الشاعر؛ ربايعة بان
قاتله-؛ ولعن الزباير عن الله -رضي العوام بان الزباير قاتل كعب، بان ربايعة بان

بان عمير بان سإعد أباي بان رزاح ابان الحين بان زهير بان قدامة بان وجارية
عند من أتى الذي الحضرمي ابان حرق الذي محرق، بان كعب بان ربايعة

البصرة. إلى معاوية
بان جويرية بان زهرة مناة زيد بان سإعد بان كعب بان العرج الحارث باني من
جشم بان أرتم ابان مالك بان قطن بان معاوية بان مرثد بان قتادة بان الله عبد
وقتله الفارسإي، الجلينوس قتل وهو باها؛ وأبالى القادسإية شهد الحارث، بان

حكمة. سإوق يوم ورقاء، بان عتاب مع الخارجي شبيب أصحاب
تميم. بان مناة زيد بان سإعد بان كعب بانو مضى

  تميم بان مناة زيد بان سإعد بان مالك بانو
ومن باني مالك بان سإعد بان زيد مناة بان تميم: أمير إفريقية من قبل

الشيعة، زيادة الله بان عبد الله بان إباراهيم بان أحمد بان محمد بان الغلب
بان إباراهيم بان الغلب ابان سإالم بان عقال بان خفاجة بان عباد بان عبد الله

بان محمد بان سإعد بان حرام بان سإعد بان مالك بان سإعد بان زيد مناة بان
تميم، آخر ولتهم باإفريقية؛ ووليها قبله أباوه، وجده، ومحمد أخو جده، وجد
أبايه، وأخو جد أبايه، واسإمه زيادة الله؛ ولم يلها جد جده، ولكن وليها أخوه،

ًا جد جده، ًا محمد؛ فظن من ل يعلم أنهما واحد؛ ووليها أيض واسإمه أيض
وأخواه عبد الله وزياد الله، وجد جد جده، وأباو جد جد جده؛ وقد سإميناهم؛
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والقاضي عبد الله بان أحمد بان طالب بان سإفيان بان سإالم، أخي الغلب
بان سإالم المذكور.

مضى الكلم في باني سإعد بان زيد مناة.
بانو مالك بان زيد مناة بان تميم ولد مالك بان زيد مناة: حنظفة، وفيه البيت
والعدد؛ وربايعة، دخلوا في باني نهشل؛ وقيس؛ ومعاوية، وهما الكردوسإان؛

وهما في باني فقيم بان جرير ابان دارم.
بانو ربايعة بان مالك منهم: علقمة بان عبدة؛ وأخوه شأس بان عبدة بان

ناشرة بان قيس بان عبد ابان ربايعة بان مالك؛ وكان شاعر مضر في وقته؛
وأسإود بان عبس بان أسإماء بان وهب بان رياح بان عوذ بان منقذ بان كعب بان

ربايعة بان مالك، وفد على النبي -صلى الله عليه وسإلم-؛ وحميد الرقط
الراجز؛ وهو من باني كعب بان ربايعة.

وربايعة هذا هو ابان مالك بان زيد مناة، وابان أخيه ربايعة بان حنظلة بان مالك،
وابان أخيه ربايعة بان مالك بان حنظلة بان مالك، هم الرباائع من باني تميم.

بانو حنظلة بان مالك بان زيد مناة بان تميم ولد حنظلة بان مالك ثمانية نفر:
مالك، وفيه البيت والعدد؛ ويرباوع؛ وربايعة، وهو أحد الرباائع، دخل بانوه في

باني يرباوع؛ وعمرو؛ ومرة، وهو الظليم، وهو أخو همام بان مرة بان ذهل بان
شيبان لمه: أمهما أسإدية من باني أسإد بان خزيمة؛ وغالب بان حنظلة؛

وكلفة بان حنظلة؛ وقيس بان حنظلة. فخمسة من هؤلء يدعون البراجم،
وهم: عمرو: والظليم، وغالب، وكلفة، وقيس، سإموا باذلك لن عددهم كان

قليلً، فقال لهم حارثة بان عامر بان عمرو بان حنظلة: "أيتها القبائل التي
قل عددها، تعالوا فلنجتمع، فلنكن كبراجم اليد!". ففعلوا؛ وهم كلهم مع

باني عبد الله بان دارم.
وهؤلء البراجم المذكورون.

منهم: الفقيه الجليل إسإحاق بان راهويه، وهو إسإحاق بان إباراهيم بان مخلد
ابان إباراهيم بان عبد الله بان مطر بان عبيد الله بان غالب بان وارث بان عبيد

الله بان عطية بان مرة بان كعب بان همام بان أسإد بان مرة بان عمرو بان
حنظلة بان مالك بان زيد مناة بان تميم؛ ومن ولده؛ محمد بان محمد بان

إسإحاق، مالكي، قاضي الرملة؛ ومنهم: ضاباي بان الحارث بان أرطاة بان
شهاب بان عبيد بان جاذل بان قيس بان حنظلة بان مالك بان زيد مناة بان

تميم، الذي هم باقتل عثمان -رضي الله عنه- وقال في ذلك: 
وكدت أفعل ولم هممت
وليتنـي

تبكي عثمان على تركت
 حلئله

وابانه عمير بان ضابائ، قتله الحجاج.
ومن باني ربايعة بان حنظلة: أباو بالل مرداس، وعروة، ابانا أدية، وهي أمهما؛ وأباوهما:

جرير بان عامر بان عبد بان كعب بان ربايعة، الخارجيان؛ ولباي بالل هذا عقب كثير
باإصطخر؛ وقد قيل إن أول من قال: "ل حكم إل لله" على مذهب الخوارج يوم صفين،

عروة بان أدية المذكور؛ والمغيرة، وصخر، ابانا حبناء بان عمرو بان ربايعة بان أسإيد بان
عبد عوف بان عامر بان ربايعة بان حنظلة، الشاعران. ومنهم: أباو سإهم الخارجي، الذي

يقول: 

أم ألق لم ما العيش وفيلزاهـد الحياة في إني لعمرك
 حكيم
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ًا البيت هذا يروى وقد لقطري. أيض
تميم. بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان ربايعة بانو مضى

حنظلة: بان يرباوع ولد تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان يرباوع بانو
الحمال: يسمون الرباعة وصبير: هؤلء وعمرو، والحارث، وثعلبة، رياح،

باني على تعاقدوا العقداء، يسمون الثلثة والعنبر: وهؤلء وغدانة، وكليب،
رياح. باني مع الحمال وصار رياح؛ أخيهم
بان قيس عبد بان شهاب بان الحارث بان يرباوع: عتيبة بان ثعلبة باني فمن

الحليس، ولده ومن تميم؛ باني فارس يرباوع، بان ثعلبة بان جعفر بان الكباس
بان الملك عبد بان هشام بان معاوية وتزوج وغيرهما؛ عتيبة، ابانا والربايع،
وهي شهاب، بان الحارث بان عتيبة بان الربايع بان نعيم بان الهذلي بانت مروان

بان خراش بان حبيب بان خراش بان الشام. وحبيب إلى إليه وزفت باالبصرة،
ًا؛ شهد صحبة، له ثعلبة، بان جعفر بان الكباس بان الصامت حليف وكان بادر

من الحضرمي، ابان قاتل ثعلبة، بان عرين بان مناف عبد بان وواقد سإلمة؛ باني
ثعلبة بان عبيد بان شداد بان جمرة بان نويرة ابانا ومتمم، ومالك، المهاجرين؛

المشهورة؛ باالمراثي متمم أخوه ورثاه الردة، على مالك قتل يرباوع، بان
أباو سإقاه الذي حمزة، بان وصرد متمم؛ بان داود اسإمه شاعر ابان ولمتمم

عرين بان مناف عبد بان حثمة بان أقوم بان هبيرة ابان والكلحبة المني؛ سإواج
الشاعر. يرباوع، بان ثعلبة بان
يرباوع بان الحارث بانو
وضباب. كعب؛ وهو يرباوع: سإليط، بان الحارث ولد

سإليط، بان ضباب بان زبايد بان حذيفة بان حناءة بان سإليط: أسإيد باني فمن
وعلي؛ عثمان، وإخوته الخوارج؛ أمير الماحوز، بان والزباير تميم؛ باني فارس
بان الحارث بان باالماحوز المعروف يزيد بان باشير بانو الله، وعبيد الله، وعبد

الخوارج؛ من الزارقة أمراء كلهم يرباوع، بان سإليط بان الحارث ابان مساحق
المشهور سإليط، بان جارية بان سإيف بان زيد بان ربايعة بان بادر بان وحارثة
الخوارج. باقتال
يرباوع. بان الحارث بان سإليط بانو مضى

يرباوع بان عمرو بانو
عمره. طال الذي مرارة، بان مصاد بان منهم: جناب

يرباوع بان صبير بانو
ًا. قيل قليل هم المناذر بان محمد موالي وهم سإتة؛ يتجاوزون ل إنهم جد

فوق. من الشاعر
يرباوع بان كليب بانو

حذيفة، الخطفى واسإم الخطفى، بان عطية ابان وهو الشاعر؛ منهم: جرير
وعكرمة وبالل، نوح، وبانوه يرباوع، بان كليب بان عوف بان سإلمة بان بادر ابان

بان نوح بان حجناء بان المغيرة ولده؛ ومن هؤلء؛ سإوى ذكور وثلثة وحزرة،
جرير، بان بالل بان عقيل بان ولده: عمارة ومن مجيد؛ شاعر جرير، بان بالل

الخطفى، بان عطاء بان الزحف أباو جرير، عمر وابان شاعر؛ ابان شاعر،
ابانا وكليب، ومسحل، عطية؛ ابانا الورد، وأباو أخوان: عمرو، ولجرير شاعر؛
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ومات جرير؛ بانت الرباداء المذكور مسحل أم الخطفى؛ بان عطاء بان كسيب
باالبادية. كثير عقب بااليمامة: وله جرير

يرباوع بان غدانة بانو
ابان عوف بان كلب بان سإود أباي بان قيس بان حسان بان وكيع منهم: الفاتك

له وكان مسلم؛ بان قتيبة وقاتل خراسإان، والي يرباوع، بان غدانة بان مالك
ًا. من يسمى ناسإك ابان وكيع بان محمد بان هشام بان محمد كان ولده محمد
وحارثة، وكيع؛ بان محمد بان مالك وأباو البصرة؛ أشراف من سإود، أباي ابان

زياد ولي يرباوع، بان غدانة بان مالك بان قطن بان حصين بان بادر ابانا وذراع،
ًا وكان مرو، حارثة غير وهو الحضرمي؛ ابان مع أخوه ذراع وأحرق عنده؛ أثير
الخوارج. يقاتل كان الذي بادر، بان حارثة

يرباوع بان العنبر بانو
بان حريز بان أوس بانت وهي صادر، أم تكنى وكانت المتنبئة، منهم: سإجاح

يرباوع. بان العنبر بان أسإامة
يرباوع بان رياح بانو

من باني رياح بان يرباوع: سإحيم بان وثيل بان عمرو بان جوير بان وهيب ابان حميري بان
القائل: رياح بان يرباوع الشاعر؛ وهو 

تعرفوني العمامة أضع متىالثـنـايا وطلع جل ابان أنا
ًا، نافر هذا وسإحيم أعيفر بان السإلم. ومنهم: حبيب في الفرزدق، والد غالب

يدخل ل الناس، أجمل من كان رياح، بان حميري بان إهاب بان عمرو أباي بان
ًا؛ إل مكة ابان أوس بان قيس بان حصان بان ذروة بان ناجية بان ومطر متلثم

والشاعر الشعث"؛ "ابان أيام الكوفة على غلب الذي رياح، بان حميري
سإمي وإنما يرباوع؛ بان رياح بان هرمي بان الردف عتاب بان عمرو بان الخوص

حوط بان عمرو بان طارق بان والجنبة الملوك؛ يردفه كان لنه الردف عتاب
بان يزيد بان والحر سإجاح؛ مؤذن يرباوع، بان رياح بان هرمي بان سإلمى ابان

عبيد باعثه الذي يرباوع، بان رياح بان هرمي بان الردف عتاب بان قعنب بان ناجية
الحسين، إلى عنهما- فمال الله -رضي علي بان الحسين ليشغل زياد بان الله

ابان عتاب بان قعنب بان نعيم بان قرة بان والبارد عليه-؛ الله -رحمة معه فقتل
ًا، كان يرباوع، بان رياح بان همام بان عمرو بان الحارث ورقاء بان وعتاب سإيد

شبيب قتله إصبهان، أمير يرباوع، بان رياح بان همام بان عمرو بان الحارث بان
ابان وشبث الوليات؛ ولي عتاب، بان خالد حكمة: وابانه سإوق يوم الخارجي

مع كان يرباوع، بان رياح زيد" بان "بان ربايعة بان عثيم بان حصين بان رباعي
ًا عنهم رجع ثم الخوارج؛ مع سإار ثم إسإلمه، وحسن أسإلم ثم سإجاح، باعد تائب

ولده: أباو -ومن المختار أيام باعد إلى وعمر تقديمه، الخوارج أرادت أن
بان شبث بان القدوس عبد بان المؤمن عبد واسإمه الخليع، الشاعر الهندي
الله -رضي عمر إلى ياسإر بان عمار أوفده الرياحي، قيس بان ومعقل رباعي؛

ناجية، باني عنه- إلى الله -رضي علي وجهه الذي وهو تستر، عنهما- بافتح
الفقيه. ذؤيب بان فقاتلهم. ومنهم: سإلمة

تميم. بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان يرباوع بانو مضى
أحد حنظلة بان مالك ولد تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بانو

الصحارية؛ بانو وهم فقيم، باني في دخل وكعب، وربايعة؛ رجلً: دارم؛ عشر
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والصدي؛ وزيد؛ الخشاب؛ يسمون وهؤلء نهشل، باني في دخل ورزام،
وإليها أد، بان مناة عبد ابان عدي باني من العدوية، الثلثة هؤلء أم ويرباوع؛

مناة، زيد بان سإعد بان عبشمس بانت طهية وعون: أمهما سإود وأباو ينسبون؛
ينسبون. وإليها حظي، وأمه وجشيش، ينسبون؛ وإليها
بان شيطان مناة: بانو زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان سإود أباي باني فمن
حي وهم حنظلة، بان مالك بان سإود أباي بان ربايعة بان شهاب بان زهير

بان شمس عبد بان حنيف بان وعامر إليهم؛ منسوب مسجد باها لهم باالكوفة،
جبلة. يوم زرارة بان حاجب أنقذ الذي وهو حنظلة، بان مالك بان سإود أباي

نمير بان مناة: حصين زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان جشيش باني ومن
عبيد شرطة على كان مالك، بان جشيش بان دريد زهير" بان "بان أسإامة بان

عنه. الله -رضي الحسين قتل أيام زياد بان الله
السجف، بان مناة: الحنتف زيد بان مالك بان حنظلة مالك بان ربايعة باني ومن
إذ القيني، دلجة بان حبيش قاتل وهو مالك، بان ربايعة بان العجيف باني من وهو
فقتل عنه- الخنتف، الله -رضي الزباير ابان فبعث الحجاز، إلى مروان باعثه

ًا حبيش. مع وكان يومئذ، الحجاج وأفلت حبيش
بان القين بان مناة: سإلمى زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان زيد باني ومن
وهي منية، بان ويعلى صحبة؛ له حنظلة، بان مالك بان زيد بان باكر بان عمير
مالك بان زيد بان باكر بان الحارث بان همام بان عبيدة أباي بان وأباوه: أمية أمه،

بان عتبة عمة جابار، بانت منية وأمه تميم؛ بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان
حليف وهو منصور، بان سإليم أخي منصور، بان مازن باني من جابار، بان غزوان

بان وعمرو أمية؛ بان يعلى ابانا وحيي، صفوان، واباناه مناف؛ عبد بان نوفل باني
أمية. بان يعلى
العدوية. بانو وهم حنظلة؛ بان مالك بان زيد بانو مضى

بان دارم ولد تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان دارم ولد
وجرير؛ وخيبري؛ وسإدوس؛ سإود؛ وأباو ونهشل؛ ومجاشع؛ الله؛ مالك: عبد

سإدوس عقب. وبانو لهم نهشل، بان قطن باني مع بانوه دخل ومناف، وأباان؛
أمهم. وهي باشة، بابني يعرفون منهم

دارم بان جرير بانو
العشراء، أباو منهم: المحدث باطن؛ جرير، بان دارم: فقيم بان جرير ولد

بان مسعود بان باكر بان يسار وقيل: اسإمه فقيم؛ بان مالك بان سإامة واسإمه
بان جرير بان فقيم بان الله عبد بان موءلة باني من قتادة، بان حرملة بان حولي
صحبة. لبايه دارم،

دارم بان أباان ولد
بان أباان بان سإف بان ثعلبة بان العربااض بان نافع بان أباحر بان منهم: سإورة

الترك. قتله الذي سإمرقند، صاحب دارم،
دارم بان نهشل بانو
وأباير. وصخر؛ وجرول؛ وجندل؛ الله؛ وعبد وزيد؛ دارم: قطن؛ بان نهشل ولد

كان دارم، بان نهشل بان جندل بان سإلمى بان رباعي بان مالك بان منهم: خالد
ًا؛ ًا؛ كان خالد، بان مسعود بان عباد ابانه وابان سإيد بانت ليلى وأخته سإيد

باكر، أباا له عنه- فولدت الله -رضي طالب أباي بان علي تحت كانت مسعود،
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مع الله عبيد وكان المختار؛ أصحاب هزيمة يوم الله عبيد الله: قتل وعبيد
عنه- الله -رضي الحسين مع باكر أباو وقتل المختار؛ على الزباير بان المصعب

ولي مسعود، بان نعيم بان التولى بان خالد: نعيم بان مسعود بان نعيم ولد ومن
بان أباير بان جندل بان مخرباة بانت وأسإماء باالبصرة؛ علي بان سإليمان شرطة
من مخرباة، بان سإلمة بانت أخيها: أسإماء وبانت جهل؛ أباي أم هي نهشل،

ابانة أم وهي ربايعة، أباي بان عياش زوجها مع الحبشة أرض إلى المهاجرات
الله عبد بان خزيمة بان وخازم المدينة؛ إلى هاجرت ثم عياش؛ ابان الله عبد
شرطة صاحب نهشل، بان صخر بان مطلق بان حرثان بان نضلة ابان حنظلة بان

بان سإلمى بان حارثة باني من هو الشاعر، يعفر بان والسإود العباس؛ باني
جندل بان السإود عبد بان يعفر بان السإود هو وقيل دارم، بان نهشل بان جندل

دارم. بان نهشل بان
دارم بان مجاشع بانو

دارم؛ بان مجاشع بان سإفيان بان محمد بان عقال بان حاباس بان منهم: القرع
من وبانوه محمد؛ بان عقال بان ناجية بان صعصعة بان غالب بان والفرزدق

قتل للفرزدق؛ عقب ول غيرها: زمعة، ومن وخطبة، وسإبطة، النوار: لبطة،
بان علي بان الحسن بان الحسن بان الله عبد بان إباراهيم مع الفرزدق بان لبطة
الخطل، اسإمه شاعر أخ للفرزدق وكان كبير؛ شيخ وهو طالب، أباي

بان أعين بانت النوار وامرأته له؛ عقب ل محمد، اسإمه ابان هذا وللخطل
عثمان على أعان ممن أباوها كان محمد، بان عقال بان ناجية بان صعصعة

محمد، بان عقال بان حنظلة بان ومساور سإعد؛ بانو عنه- فقتلته الله -رضي
صديق كان سإفان؛ بان محمد بان عقال بان حمار ابان وعياض الموصل؛ ولي

هو "والحرمي وحرميه الجاهلية، وسإلم- في عليه الله -صلى الله رسإول
منهم له يكن لم ومن ثياباه؛ في باالكعبة يطوف قريش من صديق كان الذي

ًا"؛ طاف صديق بان علقمة بان يزيد بان والحتات ورواية؛ صحبة ولعياض عريان
وسإلم- باينه عليه الله -صلى الله رسإول آخى مجاشع، بان سإفيان بان حوي
سإواد بان زيد بان شريح بان الله- والحارث -رحمه سإفيان أباي بان معاوية وباين

نصر أيام باخراسإان العصبية صاحب مجاشع، بان سإفيان بان مرة بان ورد بان
ًا صفوان بان جهم وكان سإيار، بان أباي بان هريم بان والترجمان له؛ كاتب

بان سإفيان بان مرة بان الشريد بان حارثة بان عدي طحمة أباي واسإم طحمة،
خداش وهو الشاعر، والبعيث خراسإان؛ فارس هريم كان دارم، بان مجاشع

والصبغ دارم؛ بان مجاشع ابان سإفيان بان قرط بان بايبة بان باشر بان خالد بان
مجاشع، بان عامر بان فاتك بان عمرو بان البسام، وهو الحارث، بان نباتة بان

ضعيف. وهو علي، عن يحدث
دارم بان الله عبد بانو
ووهب؛ وقتة؛ ومعاوية؛ وأمية؛ حنظلية؛ وأمه زيد، دارم؛ بان الله عبد ولد

تميم. بان عمرو بان أسإيد باني من وعبد: أمهم
أمية بان كيسان بان الله عبد بان دارم: الحصين بان الله عبد بان أمية باني فمن

مخزوم. باني حليف دارم، بان الله عبد بان
إلى نسب السإبذي، وهو دارم، بان الله عبد بان زيد بان الله عبد باني ومن

الله عبد بان زيد فولد هجر؛ صاحب سإاوى، باهجر: المنذر قرية وهي السإبذ،
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ومالك: أمهم الله، وعبد وجناب، وربايعة، ومرة، وحق، دارم: عدس، بان
الحلف، هم دارم ابان الله عبد بان زيد ولد دارم؛ بان نهشل بانت فاطمة
وصار عدس، أخيهم على تحالفوا لنهم الله عبد بان زيد بان عدس حاشا
ًا دارم، ابان الله عبد ولد أعمامه جميع مع الله عبد بان زيد بان عدس يد

واحدة.
بان مناة عبد بان حنيفة بان دارم: قراد بان الله عبد بان زيد بان مالك باني فمن
فقتله حاجب، باامرأة يشبب وكان زرارة؛ بان حاجب خال وهو زيد، ابان مالك

حاجب.
عبد بان زيد بان ربايعة بان دارم: سإويد بان الله عبد بان زيد بان ربايعة باني ومن
ملك السماء ماء بان المنذر بان عمرو تحريق في السبب كان الذي وهو الله،

مأمومة؛ باشجة المنذر بان مالك أخاه ضرب لنه تميم، باني من مائة الحيرة
ولده: أباو مناف. ومن عبد بان نوفل باني فحالف مكة، إلى سإويد وهرب
مع الكعبة غزال سإرق من أحد ربايعة، بان سإويد بان قيس ابان عزيز بان إهاب

وأصحاباه. لهب أباي
وفيه وزرارة، ويثرباي؛ دارم: عمرو؛ بان الله عبد بان زيد بان عدس وولد

عدس: بان عمرو فولد عامر؛ بانو قتله الول، رحرحان يوم يثرباي قتل البيت؛
ولده ومن تميم؛ باني فارس عمرو، بان وعمرو جبلة؛ يوم قتل عمرو، بان زيد
الحسن؛ بان ومحمد يوسإف أباي وصاحب باغداد قاضي سإماعة، بان محمد كان
أقرن؛ يوم أبايه مع حنظلة وقتل وحنظلة، عمرو: سإماعة، ابان عمرو فولد
مع الجمل يوم قتل عمرو، بان عمرو بان باشر بان وكيع ابان ولده: هلل ومن

بان شريح بان أنيف بان عامر بان مسكين عنها- والشاعر الله -رضي عائشة
نهشل وأباو حاجب، عكرشة فهم: أباو عشرة، زرارة عمرو. وولد بان عمرو
وعبد ومالك، وعمرو، ولبيد، وعلقمة، وخزيمة، معبد، القعقاع وأباو لقيط،
الله -صلى الله رسإول على وفد حاجب، بان منهم: عطارد والحارث؛ مناة،
باالكوفة؛ وقدر شرف له كان عطارد، ابان عمير بان ومحمد وسإلم-؛ عليه

بان اللجلج بان قطن بان باشر قرطبة، قاضي كان ومنهم أذربايجان؛ وولى
الكوفة شرطة ولي حاجب، بان عطارد بان عمير بان محمد بان سإعيد بان سإعد

عند ضرط الذي هو زرارة، بان حاجب بان عطارد بان ولبيد موسإى؛ بان لعيسى
ًا؛ وكان زرارة، بان معبد بان والقعقاع درهم؛ آلف باعشرة له فأمر زياد، سإيد
بان نعيم بان الهلقام ابانه وابان موران؛ بان باشر قتله القعقاع، بان نعيم وابانه

والمأمون: والفضل، ويزيد، الشعث؛ ابان مع لخروجه الحجاج قتله القعقاع،
حبلة. يوم قتل زرارة، بان معبد بان وقريط زرارة؛ بان علقمة بان شيبان بانو

تميم. بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان دارم بانو مضى
بان مضر بان الياس بان طاباخة بان أد بان مر بان تميم باني في الكلم وانقرض

الياس. بان طاباخة باني في الكلم نزار. وتم
الياس بان قمعة بانو

وباهم تم الكلم في خندف، وهم بانو الياس بان مضر بان نزار بان معد بان عدنان.
أخبرني عبد الرحمن بان عبد الله بان خالد الهمداني، قال: نا إباراهيم بان أحمد البلخي.
نا محمد بان يوسإف الفرباري: نا محمد بان إسإماعيل البخاري: نا أباو اليمان، هو الحكم
بان نافع: نا شعيب، هو ابان أباي حمزة، عن الزهري: سإمعت سإعيد بان المسيب قال:

قال أباو هريرة: قال النبي -صلى الله عليه وسإلم-؛ "رأيت عمرو بان عامر بان لحي يجر
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قصبه في النار. وكان أول من سإيب السوائب".
حدثنا عباد بان أحمد: نا عبد الله بان إباراهيم: نا أباو زيد بان المروزي: نا البخاري: نا

إسإحاق بان إباراهيم، هو ابان راهويه: نا يحيى بان آدم: نا إسإرائيل، عن أباي حصين، عن
أباي صالح، عن أباي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسإلم- قال: "عمرو بان حلي بان

قمعة بان خندف أباو خزاعة".
ًا لما قبله، إذ قد ينسبه إلى والد جده نسبة إضافة كما قال قال علي: ليس هذا مخالف

السلم-: -عليه 
 المطلب عبد ابان أناكـذب ل النبـي أنا

عبد المعافري: نا فتح بان أحمد نامي: حدثان بان يوسإف بان الله عبد حدثنا
الجلودي: نا عمر بان عيسى بان محمد ماهان: نا بان عيسى بان الوهاب
حرب: نا بان زهير الحجاج: نا بان مسلم سإفيان: نا بان محمد بان إباراهيم
رسإول قال: قال هريرة، أباي عن أبايه، عن صالح، أباي بان سإهيل عن جرير،

أباا خندف، بان قمعة بان لحي بان عمرو وسإلم-: "رأيت عليه الله -صلى الله
النار". في قصبه يجر هؤلء، كعب باني

الهروي أحمد بان عبد ذر أباو العدوي: نا أنس بان عمر بان أحمد حدثنا
القاضي إسإماعيل بان الحسين الدارقطني: نا عمر بان علي النصاري: نا

عمرو، بان محمد عن أباي، الموي: نا يحيى بان سإعيد الضبي: نا المحاملي
رسإول قال: قال هريرة، أباي عن عوف، بان الرحمن عبد بان سإلمة أباي عن
لحي بان عمرو فيها فرأيت النار، علي وسإلم-: "عرضت عليه الله -صلى الله
عليه إباراهيم دين غير من أول النار. وهو في قصبه يجر خندف بان قمعة بان

أكثم: "أيضرني الجون". فقال أباي بان أكثم باه رأيت من وأشبه السلم،
مسلم". وأنت كافر، لنه الله?": قال: "ل، رسإول يا شبهه
مفرج: نا بان أحمد بان أحمد بان محمد التميمي: نا ربايع بان الله عبد حدثنا
عن القطان، سإعيد ابان هو يحيى، مسدد: نا الفرباري: نا السكن: نا ابان سإعيد
الله -صلى الله رسإول قال: خرج الكوع، بان سإلمة عبيد: نا أباي بان يزيد
باني يا قال: "ارموا، باالسوق؛ يتناضلون أسإلم من قوم وسإلم- على عليه

ًا". كان أبااكم فإن إسإماعيل؛ رامي
والثبات؛ الصحة غاية ففي والراباع، والثالث، الول، الحديث علي: أما قال
ول وكفاية، قاطعة حجة الثلثة الحاديث ولكن إسإرائيل، ففيه الثاني، وأما

بال مضر بان الياس بان قمعة ولد من فيها. فخزاعة باما القول تعدى يجوز
من أحد عند شك بال خزاعة إخوة كلم. وأسإلم هذا مثل مع لحد وليس شك،

النساباين.
قمعة بان عامر قمعة. فولد بان الياس: عامر بان قمعة علي: فولد قال

لحي. بان لحي: عامر فولد قمعة، بان عامر ابانا لحي، وهو وربايعة، أفصى،
إلى نسب لحي بان عمرو وهو لحي، بان عامر بان لحي: عمرو ابان عامر فولد
عبادة إلى العرب السلم- ودعا -عليه إسإماعيل دين غير من أول وهو جده؛

وعوف، باطن؛ ومليح، باطن، لحي: كعب، بان عامر بان عمرو الوثان. فولد
ًا باطن: أمه وعدي، أسإدية؛ أمهم باطن، خارجة أم وسإعد: أمه أسإدية؛ أيض

خارجة". أم نكاح من لها: "أسإرع يقال التي البجلية،
عمر بان كعب بانو
 الياس بان قمعة بان لحي بان عامر بان
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بانت أمهم باطن؛ ومازن، باطن؛ وسإعد، باطن؛ عمرو: سإلول، بان كعب ولد
باكر. بان معاوية بان جشم باني من أمه وحبشية؛ غالب؛ بان لؤي
سإلول ولد الياس بان قمعة بان لحي بان عامر بان عمرو بان كعب بان سإلول بانو
باطن؛ سإلول: قمير، بان حبشية وعدي. فولد والحرمز، كعب: حبشية، بان

حبي ابانته كلب بان قصي وتزوج الكعبة، حاجب كان الذي وهو باطن، وحليل،
الله، سإلول: عبد ابان قمير باطن. فولد وكليب، باطن؛ وضاطر، حليل؛ بانت

بان عويمر بان عمرو بان صفوان بان منهم: باشر العزى، وعبد مناف، وعبد
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول إليه كتب قمير، بان الله عبد بان صرمة
عبد بان صرمة بان عويمر بان عمرو بان خالد بان وعمرو السإلم؛ إلى يدعوه

بان وذؤيب باه؛ وطلب ???? إل ل أن الجاهلية في حلف كان قمير، بان الله
وكان صحبة، له قمير، بان الله عبد بان أصرم بان كليب بان عمرو بان حلحلة

الفقيه، ذؤيب بان قبيصة وابانه وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول بادن على
عميرة ابان وهب بان عوف بان الهيثم بان ومالك مروان؛ بان الملك عبد صاحب

وبانوه: العباس؛ باني نقباء أحد قمير، بان العزى عبد بان هاجر بان عمير بان
ابان نصر بان الشرطة. وأحمد الله وعبد حمزة الله: ولي وعبد وحمزة، نصر،
المحنة. في الواثق قتله الذي الفقيه، مالك
ابان لحي بان عامر بان عمرو بان كعب بان سإلول بان حبشية بان قمير بانو مضى
قمعة.

جابار بان كريز بان الله عبد بان منهم: طلحة سإلول بان حبشية بان ضاطر بانو
الطلحات. طلحة غير وهو ضاطر، بان مناف عبد بان هلل بان ربايعة بان
واسإمه غبشان، حبشية: أباو بان حليل ولد سإلول بان حبشية بان حليل بانو

وعامر؛ وهلل؛ كلب؛ بان قصي من خمر بازق الكعبة بااع المحترض؛
عبدنهم باني جمة. ومن وأحياء عظيم عدد غبشان أباي لبني وعبدنهم. كان

أثر قفا الذي حليل، بان عبدنهم بان جريبة بان هلل بان علقمة بان كرز كان
نسج عليه الغار: فرأى إلى انتهى وسإلم- حتى عليه الله -صلى الله رسإول

في غاص فإما الثر؛ انقطع هنا فقال: "ها بابيضها؛ الحمامة وعش العنكبوت
في الحرم معالم وضع الذي فانصرفوا!". وهو السماء، إلى ارتفع أو الرض،

باذلك. ويعرفون باالحجاز، ولده في بااقية اليوم إلى والقيافة معاوية، زمن
حبشية. بان حليل بانو مضى

بان الفضل بان ربايعة بان أمية بان منهم: خراش حبشية بان كليب أخيهم بانو
مخزوم. باني حليف حبشية، بان كليب بان عفيف
لحي. بان عامر بان عمرو بان كعب بان سإلول بان حبشية بانو مضى

سإلول: بان عدي ولد لحي بان عامر بان عمرو بان كعب بان سإلول بان عدي بانو
عمرو بان حراب قصاف عدي: أباو بان هبنة باني باطن. من وهينة، باطن؛ حبتر،

المغيرة بان الوليد سإهمه أصاب الذي هينة، بان صبرة بان عامر بان
ًا حبتر المخزومي. ولبني جم. عدد أيض

بان كعب بان حبشية ولد  لحي بان عامر بان عمرو بان كعب بان حبشية أخيه بانو
غاشرة: باني باطن. فمن وغاضرة، باطن؛ لحي: حرام، بان عامر بان عمرو

بان جهمة بان خزيمة بان عبدنهم بان خلف بان عبيد بان الحصين بان عمران
وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول صاحب كعب، بان حبشية بان غاضرة
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بان الله عبد بان ويعقوب عمران؛ بان ومحمد عمران؛ بان ولده: نجيد ومن
عمران بان محمد بان طليق بان وخالد محدث؛ الحصين، بان عمران بان نجيد

بان ربااح بان عمران بان مرة بان سإارية بان وسإعد البصرة؛ قاضي الحين، بان
-رضي طالب أباي بان علي شرطة ولي كعب، بان حبشية بان غاضرة بان سإالم

عبد الجون أباي بان الجون بان صرد بان وسإليمان أذربايجان؛ وله عنه- ثم الله
كعب، بان حبشية بان حرام بان ضبيس بان أصرم بان ربايعة بان منقذ بان العزى

التواباين رئيس وهو الوردة، عين يوم قتل علي؛ شيعة من وكان صحبة، له
بان ربايعة بان منقذ بان خليف بان خالد بان الشعر، وهو يومئذ. ومنهم: حبيش،

حبشية بان أصرم بان قنفذ بان خليف بانت وعاتكة مكة؛ فتح يوم قتل أصرم،
الخيمتين. صاحبة معبد، أم وهي كعب، بان

عمرو. بان كعب بان حبشية بانو مضى
كعب بان سإعد بانو
 رزاح بان القين بان عمرو بان

بان رزاح بان القين بان عمرو بان حبيب بان الكاهن بان الجموح بان منهم: عمرو
على أجلب ممن صحبة: كان له لحي، بان عمرو بان كعب بان سإعد بان عمرو
معاوية أيام قتل عنه، الله رضي علي شيعة من وكان عنه، الله رضي عثمان

بالد. إلى بالد من السإلم في حمل مسلم رأس أول ورأسإه الله؛ رحمهما
جمهور وهم الياس، بان قمعة بان لحي بان عامر بان عمرو بان كعب بانو مضى

خزاعة.
عمرو بان مليح بانو
 الياس بان قمعة بان لحي بان عامر بان

ابان باياضة بان عامر بان سإعد بان خلف بان الله عبد بان الطلحات منهم: طلحة
مع أباوه قتل لحي؛ بان عامر بان عمرو بان مليح بان سإعد بان جعثمة بان سإبيع

الرحمن عبد بان كثير والشاعر الجمل؛ عنهما- يوم الله -رضي المؤمنين أم
باني إن جعثمة. ويقال بان سإبيع بان مخلد بان عويمر بان عامر بان السإود ابان

مالك؛ بان فهر أخي كنانة، بان النضر بان مالك بان الصلت ولد من هؤلء مليح
قريش. إلى ينتمي كثير كان ولذلك
لحي. بان عامر بان عمرو بان مليح بانو مضى

عمرو بان عدي بانو
 لحي بان عامر بان

بان عبد بان عامر بان جزي بان ربايعة بان العزى عبد بان ورقاء بان منهم: باديل
قتل الله، عبد وابانه العرب؛ أدهى وكان لحي، بان عمرو بان عدي بان مازن

معونة؛ بائر يوم قتل صحبة، له أخوه، باديل بان ونافع علي؛ مع صفين يوم
-رضي عثمان حصروا الذين المصريين من كان باديل، بان عمرو أباو وأخوهما

عدي بان زمان بان عمرو بان ضبيعة بان عمرو عبد بان والحسيمان عنه-؛ الله
ثم مكة، إلى بادر يوم قريش كفار باقتل أتى الذي لحي، بان عامر بان عمرو بان

ذلك. باعد أسإلم
لحي. بان عامر بان عمرو بان عدي بانو مضى

عمرو بان سإعد بانو
 خارجة أم أمه الذي لحي بان عامر بان
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المصطلق واسإم عامر، الحياء والمصطلق: اسإم عمرو: الحياء، بان سإعد ولد
واسإمه ضرار، أباي بان الحارث بانت جويرية المؤمنين جذيمة. منهم: أم

الحارث، بان عمرو وأخوها جذيمة؛ بان مالك بان عائد بان الحارث ابان حبيب،
صحبة. له
عمرو بان عوف بانو
 لحي بان عامر بان
عباد وهم وجفنة، باطن؛ لحي: نصر، بان عامر بان عمرو بان عوف ولد

الله صلى الله، رسإول صاحب الفغواء، بان نصر: علقمة باني باالحيرة. فمن
وسإلم. عليه

الياس بان قمعة بان عامر بان ربايعة وهو لحي، بان عامر بان عمرو بانو مضى
غيره. من عقب لحي لجده يعلم مضر. ول ابان
عامر بان أفصى بانو
 مضر بان الياس بان قمعة بان

عامر: أسإلم، بان أفصى ولد الياس، بان قمعة بان عامر بان لحي أخو وهو
الشيخ بانو منهم حواليها؛ وما وأعمالها باالندلس: ألش ودارهم باطن؛

تخزع، ممن الثلثة وهؤلء أفصى؛ بان وملكان أفصى؛ بان ومالك وغيرهم؛
وخطاب؛ والحريش؛ وعمرو؛ وعدي؛ وجهارة؛ القيس؛ وامرؤ خزاعة؛ مع فهم

غسان. إلى ينتمون هؤلء وسإوادة؛ وخثيم؛ وخثم؛ ولئذ؛
  عامر بان أفصى بان أسإلم بانو
باطن؛ أسإلم، بان وهوازن باطن؛ أسإلم، بان أفصى: سإلمان بان أسإلم ولد

سإهم بان وائلة بان عد بان دارم بان عوف بان خلف ابانا والنعمان منهم: مالك
الله -صلى للنبي طليعتين كانا أسإلم، بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان

الحصيب بان وباريدة واحد؛ قبر في فدفنا قتل أحد، وسإلم- يوم عليه
سإعد بان العرج بان الحارث بان الله عبد بان الحصيب بان باريدة وهو السإلمي،

واباناه: أسإلم؛ بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان سإهم بان عدي بان رزاح بان
وماتا توأمين، واحد يوم في ولدا وعدد؛ بامرو عقب لهما وسإليمان، الله، عبد
جبير بان ومنهم: مالك وصخر؛ وأوس، بانون: سإهل، الله ولعبد واحد؛ يوم في
بان رزاح باني من وهو السإلمي، وجرهد الحديبية؛ شعد ربايعة، بان حبال بان

قشير بان الله عبد بان سإنان، الكوع واسإم الكوع، بان وسإلمة سإهم؛ بان عدي
أهبان وأخواه أسإلم؛ بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان مالك بان خزيمة بان
سإلمة، بان سإنان وابانه وتقدم؛ صحبة كلهم لهم الكوع، بان وعامر الكوع، بان
ويزيد: بانو ومحمد، وإياس، وعقبة، وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي زمان ولد

الكوع، بان سإلمة بان عقبة بان العزيز ولده: عبد الكوع. ومن بان سإلمة
ًا عمه وابان رزين، بان علي بان دعبل والشاعران محدث؛ وهو الشيص، أباو لح

بان رزين بان الله عبد بان علي بان محمد واسإمه جعفر، أباو وكنيته لقب
بان أنس بان دعبل بان عبد بان خلف بان حراس بان باهز ابان تميم بان سإلمان

ولد أسإلم؛ بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان مالك ابان خزيمة بان مالك
عقبة بان الشعث بان محمد والقائد رزين؛ بان علي اسإمه شاعر أخ بان عبل
بان يقظة بان أمية بان كعب بان ربايعة بان عباد ابان الذئب مكلم أهبان بان

ولله له كانت أسإلم، بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان مالك بان خزيمة
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بان الله وعبد محمد، بان وبانوه: جعفر العباس؛ باني دعوة في عظيمة آثار
بان خزيمة بان عامر بان كليب بان يزيد بان ذئاب بان وهزال وغيرهما؛ محمد،
له هزال، بان نعيم وابانه أسإلم؛ بان سإلمان بان الحارث بان مازن بان مالك

بان وزرعة باردائك!"؛ سإترته لو هزال الثر: "يا فيه جاء الذي وهو صحبة،
من قتل من أول أسإلم، بان هوازن باني من ثعلبة، بان مازن بان عامر

بان سإلمة أباي ابان عمير بان سإلمة واسإمه حدرد، وأباو أحد؛ يوم المسلمين
بان الله عبد وابانه أسإلم؛ بان هوازن بان عبس بان الحارث بان مساب بان سإعد
عبد بان القعقاع وابانه وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول صاحب حدرد، أباي

ًا له الله، صاحبة المذكور، حدرد أباي بانت خيرة الدرداء وأم صحبة؛ أيض
أباي بان الله وعبد الكبرى؛ الدرداء أم عنها- وهي الله -رضي عالمة فاضلة
آخر صحبة، له أسإيد، أباي بان الحارث بان خالد بان علقمة واسإمه أوفى،

ًا الصحاباة باالكوفة. موت
ملكان بانو مضر بان الياس بان قمعة بان عامر بان أفصى بان أسإلم بانو مضى

بان غبشان وهو خزاعة. منهم: الحارث، مع وهم قمعة بان عامر بان أفصى بان
ذو منهم البيت حجب أفصى. وقد بان ملكان بان باوي بان عمرو عبد

بان باوي بان عمرو عبد بان غبشان بان عمرو عبد بان عميرة واسإمه الشمالين،
عبد بان وسإباع بادر؛ يوم قتل زهرة، لبني حليف بادري، أفصى، بان ملكان
بان ومالك المطلب؛ عبد بان حمزة قتله غبشان، بان عمرو بان ثعلبة بان عمرو

بان الحارث بان ونافع المستهزئين؛ من كان غبشان، بان عمرو بان الطلطلة
ومن الخطاب، بان لعمر مكة ولي غبشان، وهو الحارث، بان عمير بان حبالة

بان نافع بان إسإحاق بان أحمد بان إسإحاق وهو بامكة، الخزاعي ولده: المحدث
بان عمير بان حبالة ابان الحارث بان نافع بان الله عبد بان يوسإف بان باكر أباي

غبشان. بان الحارث
أفصى. بان ملكان بانو مضى

أفصى بان مالك بانو
ابان عمرو بان سإعد بان عتاب بان الله عبد بان سإعيد بان حارثة بان منهم: أسإماء

بان أمية بان كثير بان صحبة: وسإليمان له أفصى، بان مالك بان ثعلبة بان عامر
بان مالك بان ثعلبة بان عامر بان عمرو بان المؤتنف بان الله عبد بان سإعد

مسلم أباو ضرب سإليمان؛ بان محمد وابانه العباس؛ باني دعاة رئيس أفصى،
ًا. هذا وابانه سإليمان عنق صبر

كلها. خزاعة مضت
وفي ختدف في الكلم تم وباهم نزار، بان مضر بان الياس بان قمعة بانو مضى
نزار. بان مضر بان الياس أبايهم

عيلن قيس بانو
 نزار بان مضر بان

ًا، ولد وإنه مضر بان الياس هو قوم: إنما وقال بايت أهل وهم ودهمان، قيس
قيس فنسب حضنه، عبد عيلن وأن مضر، بان قيس أنه قيس. والصلح في

إليه.
وعمرو. البيت؛ وفيه وسإعد، العدد، وفيه قيس: خصفة، فولد

عيلن قيس بان عمرو بانو
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 مضر بان
مر بانت جديلة عدوان: أمهما وهو والحارث، عيلن: فهم؛ قيس بان عمرو ولد
الياس. بان مدركة بانت جديلة هي وقيل: بال إليها؛ فنسبوا أد؛ بان
وعامر؛ وسإعد؛ عمرو: قين؛ بان فهم ولد عيلن قيس بان عمرو بان فهم بانو

ًا، وعائذ. منهم: تأباط حرب بان كعب بان سإفيان بان جابار بان ثابات واسإمه شر
فهم. بان سإعد بان تيم بان
عمرو: زيد؛ بان عدوان ولد مضر بان عيلن قيس بان عمرو بان عدوان بانو

الله رضي هريرة أباي رهط الزد، في التي دوس إنهم يقال ودوس، ويشكر؛
في باالناس يدفع كان الذي سإيارة، عدوان: أباو بان زيد ولد عنه. فمن
بان واباش بان الحارث بان سإعد بان خالد بان العزل بان عميلة وهو المواسإم،

عدوان: يحيى يشكر من باكر بان عوف بان وشقة باني عدوان. ومن بان زيد
بان عمرو بان الظرب بان عامر العرب، وحاكم باخراسإان؛ القاضي يعمر بان

وعمرو، منهم: سإعد، إخوة، الظرب بان ولعامر عدوان؛ بان يشكر بان عياذ
ولده: القاضي من سإعد؛ بان الظرب: عوف بان سإعد فولد وثعلبة؛ وصعصعة،

بان ثعلبة باني ومن جنادة؛ بان عطية بان الحسن بان الحسين واسإمه العوفي،
بان وائلة باني محرث. ومن بان حرثان واسإمه الشاعر، الصبع الظرب: ذو

ابان وهو اسإمة، وهو الجدلي، الله عبد عدوان: أباو بان يشكر بان ناج بان عمرو
عمرو؛ بان وائلة بان مالك بان عائذ بان حبيب بان يعمر أباي بان الله عبد بان عبد
بان يشكر بان ناج بان رهم بان جئذمة باني من هم ثقيف، في الذين كبة وبانو

بان عمرو بان ناضرة بان حارثة بان مزين بان ربايعة بان خالد بان ومعبد عدوان؛
ًا كان عدوان، بان يشكر بان ناج بان رهم بان علي بان سإعد أهل من ناسإك

وأهل الزباير ابان عن الميرة قطع على مروان بان الملك عبد جعله الشأم؛
مكة.
نجد. طريق على مكة، باقرب البرام مقطع على وفهم عدوان ودار

قيس بان عمرو بانو مضر. ومضى بان قيس بان عمرو بان عدوان بانو مضى
مضر. بان عيلن

عيلن قيس بان سإعد بانو
 مضر بان
أعصر. وهو ومنبه، البيت؛ وفيه عيلن: غطفان، قيس بان سإعد ولد
أعصر ولد الطفاوة ابانا وغني، بااهلة، وهم عيلن قيس بان سإعد بان أعصر بانو
وأمهما غني؛ وهم وعمرو، بااهلة؛ وهم عيلن: مالك، قيس بان سإعد بان

وإليها رباان بان جرم بانت الطفاوة ومعاوية: أمهم وعامر، وثعلبة، همدانية؛
ينسبون.

أعصر بان مالك بانو
 بااهلة وهم

ولد مالك بان أعصر: سإعد مناة، وأمه بااهلة بانت صعب بان سإعد العشيرة، من مذحج؛
ًا، وحضنت سإائر ولده من ومعن بان مالك، خلف باعد أبايه على بااهلة، فولدت له أولد

غيرها؛ فنسب جميعهم إلى بااهلة. فولد معن بان مالك: أود بان معن، وجئاوة أمهما
بااهلة؛ وفراس، واسإمه شيبان؛ وزيد؛ ووائل؛ والحارث؛ وحرب: أمهم بانت شمخ بان

فزارة؛ وقتيبة؛ وقعنب: أمهما بانت عمرو بان تميم، حضنتهم كلهم بااهلة، فكلهم ينسب
إليها. فمن باني قتيبة بان معن بان مالك بان أعصر: عمارة بان عبد العزى بان عامر بان
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عمرو بان ثعلبة بان عمرو بان قتيبة بان معن، وهو قاتل عبد الدار بان قصي؛ ومن ولده:
ًا باالجزيرة؛ وابانه حاتم بان النعمان بان عمرو بان جابار بان عمارة بان عبد العزى، كان سإيد

ًا؛ والحدب بان عمرو بان جابار بان عمارة بان عبد العزى، عبد العزيز بان حاتم سإيد أيض
وهو الذي أخذ عفاق بان مري بان سإلمة بان قشير بان كعب بان ربايعة بان عامر بان

الراجز: صعصعة؛ فشواه، وأكله: فقال فيه 
ًا إن  وكاهله عظامه تمششوابااهـلـه أكلته عفاق

ثاكله عفاق أم وتركوا
بان علي بان الملك عبد بان قريب بان الملك عبد هو العالم، ومنهم: الصمعي

"بان" غنم عبد بان سإعد بان أعيا بان شمس عبد بان رياح بان مظهر بان أصمع
من يقول: "لست الصمعي وكان أعصر؛ بان مالك بان معن بان قتيبة بان

الله -صلى النبي أصمع قط". أدرك بااهلة تلده لم معن بان قتيبة لن بااهلة،
ًا؛ وأسإلما مظهر، أباوه وسإلم- وكذلك عليه باقرب باكاظمة مظهر وقبر جميع

البحر.
ومن ولد وائل بان معن بان مالك بان أعصر بان سإعد بان قيس عيلن،
صاحب خراسإان، ذو الثار المشهورة، قتيبة بان مسلم بان عمرو بان

الحصين بان ربايعة بان خالد "بان" أسإيد الخير بان قضاعي بان هلل بان
سإلمة بان ثعلبة بان وائل بان معن بان مالك بان أعصر؛ وبانوه سإلم،

والحجاج، وقطن، وغيرهم؛ ولهم باقية ضخمة باالبصرة، ومنهم: أباو الحوص
سإعيد بان أحمد بان سإعيد بان سإلم بان قتيبة، ثار باالبطائح أيام المعتمد،

فقتل وصلب؛ وإباراهيم وعلي ابانا سإمل بان قتيبة، ولي إباراهيم هذا اليمن
للهادي؛ وسإعيد بان سإلم، ولي الوليات للمنصور والمهدي؛ والفضل وعمرو
ابانا سإعيد بان سإلم؛ ومحمد بان المثنى بان الحجاج بان قتيبة بان مسلم، كان

ًا، وكان من قواد طلحة بان طاهر بان الحسين باخراسإان، وكان منهم مغني
باجيان: بانو عبد الخالق بان محمد بان أحمد "قاضي" ابان الوليد "قاضي" بان
عبد الخالق "قاضي" بان عبد الجبار بان قيس بان عبد الله بان عبد الرحمن
بان قتيبة بان مسلم، وباطليطلة ووادي الحجارة قوم ينتمون إلى قتيبة بان
مسلم؛ وحكيم بان عبد الكريم بان مسلم بان عمرو بان مسلم، أخي قتيبة

بان مسلم؛ ويزيد بان مسلم بان عمرو بان مسلم، كان على شرطة سإلم بان
قتيبة بان مسلم؛ الفاتك المشهور، وهو المنتشر بان وهب بان عجلن بان

سإلمة بان كراثة -ابان هلل بان سإلمة بان ثعلبة بان وائل بان معبن بان مالك،
قتلته بانو حارث بان كعب؛ فرثاه أعشى بااهلة باالقصيدة التي أولها: 

 باها أسإر ل لسان أتتني إني
وهي مشهورة؛ ومالك بان أدهم بان محرز بان أسإيد بان أخشن بان رياح بان أباي خالد بان
ربايعة بان زيد بان عمرو بان سإلمة بان ثعلبة بان وائل بان معن بان مالك كان من أصحاب

جعفر المنصور، وبالغ مائة سإنة؛ وأباوه من قواد الحجاج؛ وجده محرز أحد المهاجرين
إلى الشام في أول فتحها، حمصي الدار. ومنهم: أباو أمامة الصدي بان عجلن، له صحبة

ورواية، وهو من باني سإهم بان عمرو ابان ثعلبة بان غنم بان قتيبة بان معن بان مالك بان
أعصر؛ ول يصل نسب أباي أمامة باأكثر. ومنهم: الهرماس بان زياد، له صحبة؛ وسإلمان

بان ربايعة، من كبار التاباعين، كوفي، وله الفتوح باأذربايجان؛ ولي قضاء الكوفة.
مضت بانو بااهلة، وهم بانو مالك بان أعصر بان سإعد بان قيس عيلن بان مضر.

بانو عمرو بان أعصر وهم غني منهم: باهثة بان غنم بان عمرو بان أعصر، وهم باالجزيرة
والكوفة. ومنهم: مرثد بان أباي مرثد، واسإم أباي مرثد كناز بان حصن بان يرباوع بان
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طريف بان خرشة بان عبيدة بان سإعد بان عوف بان كعب بان مالك بان جلن بان غنم بان
عمرو، وهو غني، ابان أعصر بان سإعد، من المهاجرين الولين؛ هو وأباوه حليفان لحمزة

بان عبد المطلب -رضي الله عنهم-؛ قتل مرثد في أيام رسإول الله -صلى الله عليه
وسإلم- يوم الرجيع؛ وعاش أباو مرثد إلى أيام عثمان -رضي الله عنه؛ ورياح بان الشل،

وهو من باني هلل بان عبيد بان سإعد بان عوف بان كعب بان مالك بان جلن بان غنم بان
عمرو، وهو غني؛ وابان أخيه ثعلبة، قاتل شأس بان زهير بان جذيمة العبسي؛ وقد قيل
إن رياح بان الشل هو قاتل شأس، وإنه من ولد رفاعة بان عبيد أخي هلل بان عبيد؛

وعلي بان الغدير بان مضرس بان قيس بان حجوان بان مطعم بان كعب بان ثعلبة بان سإعد
القائل: بان عوف بان كعب، الشاعر 

عيلن بان قيس مبلغ فمن
كلهـا

نجد أرض منها حاز باما
 وشامها

أهـلـهـا كل فتنة تهلكنكم فل
داج طخياء في كحيران
 ظلمها

ًا وخلوا إن تقتتل قريش
وأثـامـهـا بارهـا وعليها لهاملكـهـا

وسإعت أحلمها وسإعت فإن
لهـا

إل تدم لم عجزت وإن
كلمهـا

ًا وإن من مهلك قريش
أطاعـهـا

أحم قد دنيا تنافس
انصرامـهـا

عوف بان سإعد بان ثعلبة بان يرباوع بان رياح بان واقد بان خويلد بان ومرداس
بان وسإلم-. ومنهم: سإرحان عليه الله -صلى الله رسإول إلى وفد كعب، ابان

بان سإعد بان العتريف بان الغوث بان الجب بان الغوث بان الجب ابان معتب
فقيل: "وقع المثل باه ضرب الذي جلن، مالك" بان "بان كعب بان عوف

الذي كعب، بان زباان باني من وهب، بان وعصيمة سإرحان"؛ على باه العشاء
خويلد بان جأوان بان المخارق بان رحرحان: وربايعة يوم زرارة ابان معبد أسإر
أعصر. بان عمرو بان جعدة بان عبس بان عامر بان مالك بان جابار بان حرثان بان

الشأم. ومضى باطفوف ضخمة ظاعنة ولهم سإعد؛ بان أعصر بان غني مضت
مضر. بان عيلن قيس بان سإعد بان أعصر

سإعد بان غطفان بانو
 مضر بان عيلن قيس بان 

وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول بادل العزى، وعبد غطفان: ريث؛ ولد
وهب بان منهم: عقبة غطفان، بان الله عبد بانو فهم الله، عبد فسماه اسإمه،

عوف بان جشم بان عدي بان عمرو بان الحارث بان هلل بان الجعد بان كلدة بان
-صلى الله رسإول باايعوا الذي السبعين أحد غطفان، بان الله عبد بان باهثة بان

الله -صلى الله رسإول إلى مكة إلى وهاجر العقبة، وسإلم- ليلة عليه الله
ًا كان المدينة؛ إلى هاجر وسإلم- ثم عليه بان سإالم بانو وهم الحبلى، لبني حليف
عمرو، بان ومنهم: ضرار النصار؛ من الخزرج بان عوف باني من غنم،

ًا أعاجيب: كان ثلثة فيه وكانت المعتزلة، شيوخ أحد المتكلم، ًا؛ معتزلي كوفي
ًا وكان ًا؛ عرباي وله ومات إليه، يختلف وكان أسإلم، علج من ابانته وزوج شعوباي

كان الشاعر. ومنهم دارة بان ومنهم: سإالم باالدماميل؛ سإنة، تسعون
بان معاوية بان العباس بان الشرف: الطفيل من قرشانة باقرية باإشبيلية،
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بان الدهم بان زهدم بان يزيد بان الكوثر بان معاوية بان المهلب بان المضار
غطفان. بان الله عبد بان مالك
عيلن. قيس بان سإعد بان غطفان بان الله عبد بانو مضى

هم غطفان: أهون، بان ريث ولد عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بانو
وأشجع؛ فزارة؛ بان شمخ باني مع وهم ومازن، سإعد؛ بان ثعلبة باني مع

وباغيض.
غطفان بان ريث بان أشجع بانو
 عيلن قيس بان سإعد بان

منهم: معقل بان سإنان بان مظاهر بان عكري بان فتيان بان سإبيع بان أشجع ابان ريث، له
صحبة؛ وهو كان على المهاجرين يوم الحرة؛ قتله مسلم بان عقبة المري -لعنه الله-

ًا؛ ففي ذلك يقول  القائل: يومئذ صبر
تبكي النصار وأصبحت

سإراتها
بان معقل تبكي وأشجع
سإنـان

عصيم بان زباينة بان الحراق بان هلل بان سإالم بان الله عبد بان ومنهم: هذيل
هجا الذي الشاعر، أشجع بان سإبيع بان خلوة بان عيش بان هلل بان زباينة ابان
حبيب بان مالك بان عائذ بان ورجيلة الكوفة، فقهاء من وغيره ليلى أباي ابان
يوم أشجع رئيس أشجع، بان سإبيع بان خلوة بان قنفذ بان ثعلبة بان نبيح ابان

بان خلوة بان قنفذ بان ثعلبة بان أنيف بان عامر بان مسعود بان ونعيم الحزاب؛
بان وعقبة عنه-؛ الله -رضي الحزاب جموع شتت الذي وهو صحبة؛ له سإبيع،
يديه على جعلت أشجع، بان سإبيع بان باصار بان دهمان بان نصر بان حليس
مرة بان قرط بان نشبه بان حميل بان والحارث والغبراء؛ داحس يوم الرهان

بان بادري. ومنهم: نبيط أشجع، بان سإبيع بان باصار بان دهمان بان نصر بان
تاباعي. نبيط، بان سإلمة وابانه صحبة؛ له هلل، بان مالك بان أنس بان شريط
عيلن. قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان أشجع بانو مضت

غطفان بان ريث بان باغيض بانو
 عيلن قيس بان سإعد بان
باغيض: فاطمة بان أنمار باني وذبايان. فمن وعبس، ريث: أنمار، بان باغيض ولد
عبس. ومنهم: بانو باني من الكملة ولدت التي النمارية، الخرشب بانت

قرمونة. باناحية صخر،
باغيض بان عبس بانو
عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان

ولد عبس: قطيعة، ووزدة، والحارث، "وغالب"، وورقة. منهم: خالد بان
بارد، وله الوليد دمشق، وهو من باني يرباوع بان مازن بان الحارث بان
قطيعة بان عبس. ومن ولد ربايعة بان مازن بان الحارث بان قطيعة بان

عبس: رواحة، وروح، وعبيد، بانو ربايعة بان مازن. فولد رواحة: جذيمة،
وخلف، وعمرو، وعويمر، ولقبه عفير، وخالد، وحنظلة. فمن ولد جذيمة بان

رواحة: زهير بان جذيمة، سإيد باني عبس وجميع غطفان، وأسإيد، وزنباع،
وحذيم، وقيس، بانو جذيمة. فولد زهير بان جذيمة بان رواحة بان ربايعة بان

مازن بان الحارث بان قطيعة ابان عبس: قيس، صاحب حرب داحس
وغبراء؛ والحارث بان زهير، قتلته كلب يوم عراعر؛ وشأس بان زهير، قتله
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رياح بان الشل بان غني؛ ومالك بان زهير، قتلته فزارة؛ وعوف بان زهير،
ًا؛ ًا فزارة؛ وورقاء بان زهير؛ والحين، قتله رياح بان الشل أيض قتلته أيض

وخداش؛ وجرير؛ وكثير: أمهم تماضر بانت الشريد السلمية. فمن باني قيس
بان زهير: المساور بان هند بان قيس ابان زهير الشاعر؛ وأسإود بان حبيب بان

جمانة بان قيس بان زهير، شهد مع علي جميع مشاهده؛ وولدة بانت
العباس بان جزء بان الحارث بان زهير، أم الوليد وسإلمان اباني عبد الملك

بان مروان؛ وابان عمها القعقاع بان خليد بان جزء بان الحارث بان زهير، الذي
نسبت إليه حيار باني القعقاع، مدينة باالشام لبني عبس؛ وأخوه الحصين بان

ًا باالشأم؛ وقرة بان حصين بان فضالة بان الحارث بان زهير، خليد، كان سإيد
ًا إلى السإلم؛ له صحبة، وباعثه -عليه السلم- إلى باني هلل بان عامر داعي
فقتلوه -رحمه الله-؛ وسإليط بان مالك بان زهير، أحد العشرة الذين قاموا
مع خالد بان سإنان في إطفاء النار. وكان قبل السإلم حرب باالبادية باين

باني مالك بان زهير وباين قيس بان زهير. ومن باني زنباع بان جذيمة: مروان
القرظ بان زنباع بان جذيمة بان رواحة؛ وابانه الحكم بان مروان؛ وكان مروان

يغير على أهل القرظ؛ فنسب إلى ذلك. ومن باني حذيم بان جذيمة بان
رواحة: شريح بان أوفى بان يزيد بان زاهر بان جزء بان شيطان بان حذيم بان
رواحة: شريح بان أوفى بان يزيد بان زاهر بان جزء بان شيطان بان حذيم بان

جذيمة، قتل يوم النهروان، وفيه قيل: 
ًا همدان اقتتلت  ورجل يوم

-صلى النبي أدرك شيطان، بان جزء بان مالك بان عمارة بان أباي عمه وابان
ومجد". وعظم وكرم "وشرف وسإلم عليه الله

عبس. ومضت
عوف بان مرة بانو
 ذبايان بان سإعد بان

منهم: خزيمة بان نصر؛ وغطفان وسإنان، ابانا أباي حارثة بان مرة بان نشبة ابان غيظ.
فمن ولد غطفان بان أباي حارثة: الشاعر المشهور أرطاة بان سإهية. وهي أمه؛ وأباوه

اسإمه زفر بان عبد الله بان مالك بان شداد بان غطفان المذكور. ومن باني سإنان: هرم
بان سإنان، الذي مدحه زهير الشاعر؛ ويزيد؛ وخارجة. وفي ولد خارجة هذا بايت باني مرة
بان عوف. ومنهم: الجنيد بان عبد الرحمن بان عمرو بان الحارث بان خارجة بان سإنان بان
أباي حارثة، والي خراسإان؛ وكان له عقب باإلبيرة، لهم رياسإة ثم خملوا؛ وخريم الناعم،
وهو ابان عمرو بان الحارث ابان خارجة؛ ومن ولد خريم هذا: أباو الهيذام القائم باالشأم،

واسإمه عامر بان عمارة. ومنهم: شبيب بان البرصاء الشاعر، وهو شبيب بان يزيد بان
حمزة بان عوف بان أباي حارثة بان مرة، وأمه أمامة بانت الحارث بان عوف بان أباي

ًا، حارثة، يقال إن رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- خطبها، فقال أباوها: إن باها باياض
يريد البرص، ولم يكن باها شيء فقال رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- "لتكن

كذلك!"؛ فبرصت؛ فلذلك سإميت البرصاء، واسإمها قرصافة؛ وأختها عمرة العوراء، هي
أم عقيل بان علفة المذكور باعد هذا. ومنهم: الفاتك أباو الخريف عبيد بان شبة بان غيظ،

وهو الذي علم الحارث بان ظالم الفتاكة.
ومن باني يرباوع بان غيظ بان مرة بان عوف: الناباغة الذباياني الشاعر، وهو زياد بان

معاوية بان ضباب بان جابار بان يرباوع بان غيظ؛ وأخوه الحارث بان معاوية ابان ضباب؛
وللناباغة عقب بامصر. ومن ولد الحارث هذا: عقيل بان علفة بان الحارث بان معاوية،

الذي خطب إليه عبد الملك بان مروان باعض باناته لبعض ولد عبد الملك؛ فقال له
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عقيل: "إن كان ول باد، فجنبني هجناءك!"، وخطب إليه عثمان بان حيان، وهو أمير
المدينة، إحدى باناته؛ فقال له: "أباكرة من إبالي أيها الملك!" فأمر باإخراجه على أسإوأ

القائل: أحواله؛ وهو 
باـالـدم ضرجوني باني إن
 يكلم الرجال أباطال يلق من

أخـزم من أعرفها شنشنة
عقيل، بانت الجربااء ابانته مروان بان الملك عبد بان يزيد المؤمنين أمير وتزوج
ًا له فولدت عمها، ابان من ثيب وهي ًا؛ مات ابان عقيل بان عمرة وتزوج صغير

والد سإلمة، بان يعقوب له فولدت المخزومي؛ المغيرة بان الله عبد بان سإلمة
بان يحيى عقيل بانت عمرو أم وتزوج السفاح؛ العباس أباي امرأة سإلمة أم

الحكم، بان خالد أخوه فتزوجها عنها؛ فمات أمية؛ بان العاصي أباي بان الحكم
من علفة بان لعقيل الحكم. وكان بان الحارث أخوهما فتزوجها عنها؛ مات ثم

بان ضمضم بان وحصين وجثامة؛ والمتعسر، والعملس، الذكور: علفة، الولد
شعره:  في زهير ذكره الذي يرباوع، ابان جابار بان ضباب

 تكلم لم دمنة أوفى أم أمن
ًا، الناباغة عم ابان هذا وحصين ابان جذيمة بان ظالم بان والحارث أخوين؛ ابانا لح

ميادة بان الرماح وهو ميادة، ابان والشاعر المشهور؛ الفاتك غيظ، بان يرباوع
بان الحارث أخي ظالم، بان سإلمي بان حرملة بان سإراقة بان ثوباان بان بارد ابان

باني وناعصة، وباريض، وإخوته: العوباثان الرماح، جد ثوباان، أم وكانت ظالم؛
ضبارة، بان وعامر الشاعر؛ سإلمى أباي بان زهير بان كعب بانت -سإلمى سإراقة

هبيرة؛ ابان قواد من كان غيظ، بان يرباوع بان مالك بان الحارث باني من هو
بان عامر بان ربايعة بان أسإعد بان رياح بان عقبة بان مسلم الملعون والفاسإق

الله- وهو -لعنه الحرة يوم صاحب عوف، بان مرة بان غيظ بان يرباوع بان مالك
بان نعمان بان شداد بان معبد بان عثمان بان حيان بان عثمان بان ورياح مسرف؛

بان الله عبد بان محمد قام وعليه للمنصور، المدينة ولي أسإعد، بان رياح
ًا. وغالب أمية لبني المدينة عثمان أباوه وولى رياح؛ فقتل الحسن، بان أيض

قطع الذي وهو عوف، بان مرة بان مالك بان عامر بان ربايعة باني من عوف،
وذبايان. أسإد باني باين الحلف

بان حرام بان مساب بان ربايعة بان الحمام بان مرة: الحصين بان سإهم باني ومن
إياس بان حرملة بان مرة: هاشم بان صرمة باني مرة. ومن بان سإهم بان وائلة

غطفان. سإيد مرة، بان صرمة بان مريط بان
عوف بانو وهم واحد، بايت أهل باإشبيلية ولهم باالندلس: إلبيرة؛ مرة باني ودار

بان الجراح بان عمرو بان المخشي بان المختار بان زيد بان ديسم بان مرة بان
ذبايان، بان سإعد بان عوف بان مرة بان سإعد بان عدي بان خصيلة بان معاوية

ًا وعقد إشبيلية، على محمد المير له عقد ًا عليهم، لمرأته أيض تعصب
حتى افتقر قد وكان وكثرتها؛ بااليمانية يماني رجل عليها فخر إذ للمضرية،

أباو عوف، بان مرة أخي عوف، بان دهمان باني الفخار. ومن عمل يعاني صار
الحديث. عنه روى عنه، الله رضي عفان بان عثمان كاتب غطفان،

قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان ذبايان بان سإعد بانو مضى
عيلن.
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ذبايان بان فزارة بانو
بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان اسإعد بان غفطان بان ريث بان باغيض بان

 عدنان بان معد
وثعلبة بان سإعد: عم مرة. وفزارة بان ذبايان: عم ثعلبة. وعبس بان باعيض: عم فزارة.

وأشجع بان ريث: عم عبس. وعبد الله بان غفطان: عم أشجع. وأعصر بان سإعد: عم عبد
الله. وعمرو بان قيس: عم أعصر.

فولد فزارة بان ذبايان: عدي، ومازن، وشمخ، ومرة؛ وهم بانو منولة، نسبوا إلى أمهم،
وهي من باني تغلب. فمن باني عدي بان فزارة: باغيض بان مالك ابان سإعد بان عدي بان
فزارة، اجتمعت عليه قيس في الجاهلية. ومن باني باغيض بان مالك هذا: يزيد بان عمر
بان هبيرة بان "معية بان" سإكين بان خديج بان باغيض ابان مالك، ولي العراقين هو، وأباوه

قبله، لمروان بان محمد، ليزيد بان عبد الملك، وقتل معه ابانه داود بان يزيد. "ولبان
هبيرة عقب باالبصرة؛ والربايع بان ضبع بان وهب بان باغيض بان مالك، الذي طال عمره

وقال" 
عصـرا ثوى فقد عني ينأ إنمبـتـكـرا الشباب عني أصبح

نـفـرا إن البعير رأس أملكول السـلح أحمل ل أصبحت
مـررت إن أخشاه والذئب

باـه
الرياح وأخشى وحدي

 والمطرا
البايات؛ وعبد الرحمن بان مسعود بان الحارث بان عمرو بان خارجة بان حرام بان سإعد بان

القائل: عدي بان فزارة، قاد الصوائف، وله يقول 
قناة مسعود بان يا أقم

صـلـيبة
عوف بان سإفيان كان كما

 يقيمها
واعتزل البادية، أهل سإيد كان خرجة، بان خنيس بان جندب بان والحصين

بان خديج بان زهير بان شعثة بان وكردم قين؛ بانات يوم وفزارة كلب حرب
الله عبد قتل يوم الصمة بان دريد طعن الذي وهو عدي، بان سإعد بان حزيم

بان ثعلبة بان لوذان بان خزامة باني شعثة. ومن بان كريز وأخوه الصمة؛ بان
-رضي العزيز عبد بان لعمر البصرة والي أرطاة، بان فزارة: عدي بان عدي
أرباعة عدي، بان ثعلبة بان لوذان بان جوية بان عمرو بان حساس وبانو عنه-؛ الله
ًا، بان عدي بان ثعلبة لوذان بان جوية بان عمرو بان بادر بانو وأما يزيدون؛ ل أباد

معد؛ رب له يقال الذي وبانوه: حذيفة، وعددهم؛ فزارة بايت فهم فزارة،
داحس أمر في المقتولن وعوف، ومالك، الهباءة؛ يوم المقتولن وحمل،

يعقب. فلم حمل كلهم. فأما سإادوا وزيد، وزباان؛ وربايعة؛ والحارث؛ والغبراء؛
ومالك داحس؛ أمر إثر قتل حذيفة، بان وندباة حذيفة، بان حذيفة: حصن وولد

فولد حذيفة؛ بان وعقبة حذيفة؛ بان وشريك حذيفة؛ بان وورد حذيفة؛ بان
ذكور، عشرة حصن وولد وغيره؛ ورد: حبيب، وولد وغيره؛ عقبة: حجر،
عليه الله -صلى الله رسإول كان حصن، بان وعيينة حصن؛ بان منهم: قيس

حصن؛ بان وحسان حصن؛ بان وخارجه المطاع؛ الحمق وسإلم- يسميه
حصن: بان عمرو حصن. فولد بان وعمرو حصن؛ بان وعقبة حصن؛ بان وجاباية

ًا. وولد كان عمرو، عبد وسإعيد، وعلي، وأباان، حصن: عمران، بان عيينة سإيد
وأباان، عيينة: مسعدة، بان عمران وعنبسة. فولد وزيد، وحبيب، وعقبة،

باحدل بان حميد قتله الله، عبد بان الله: الجعد عبد الله. فولد وعبد وضبيعة،
ًا وقتل فزارة، من قتل فيمن عيينة: بان عنبسة عيينة. وولد بان زيد أيض
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بان ربايعة عنبسة. وولد بانو وعنبسة، وخليفة، وباشر، وحبيب، وناشرة، حرب،
بان وسإلم- أسإامة عليه الله -صلى الله رسإول أمر التي وهي قرفة، بادر: أم

بادر؛ بان حذيفة بان مالك تحت وكانت بانيها؛ جميع وقتل فقتلها باقتلها؛ زيد
وحصين، وأرطاة، ومعاوية، وقرفة وحكمة، وجبلة، له: خرشة، فولدت
بان لمروان مصر منهم: أمير ومرثد؛ وزفر، وحصن، وقيس، وشهربااء، وعبيد،
بان مسعدة بان الله عبد ابان المغيرة بان الله عبد بان المغيرة وهو محمد،
فاضلً، وكان مسعدة، أباو الله واباناه: عبد حذيفة؛ بان مالك بان المذكور حكمة

عبد جلساء من كان المذكور، حكمة بان مسعدة بان الرحمن وعبد والوليد؛
ًا مروان بان الملك أباو حصن، بان عيينة بان حبيب قتل باالشام؛ له وملزم
عيينة ابان بان أباان بان وسإعيد قرد؛ ذي عنه- يوم الله -رضي النصاري قتادة

ًا، وكان قين، بانات يوم كلب مع فزارة باحرب القائم قتادة، بان حصن بان ناسإك
الملك عبد قتله قتلهم؛ يوجب ما كلب عن عنده صح حتى ذلك في يدخل لم
ًا. ومنهم: ركضة مروان بان بان ويعقوب حصن؛ بان عيينة بان علي بان صبر

بان عمار ابان ومسعدة حذيفة؛ بان حصن بان عيينة بان سإعيد بان أباان بان جعفر
حذيفة: بان شريك بان الحصين بان وجلهمة حصن؛ بان عيينة بان سإعد بان أباان

بان خارجة بان وأسإماء حصن؛ بان عيينة بان سإعد بان الوليد بان إياس بان ويزيد
أباو الفاضل ولده: الفقيه ومن الكوفة؛ أهل سإادات من حذيفة، بان حصن

أسإماء بان الحارث بان محمد بان إباراهيم وهو الثغر، فقيه الفزاري، إسإحاق
ًا، عمه وابان بادر؛ بان حذيفة بان حصن بان خارجة بان الثقة المحدث لح

حصن؛ بان خارجة بان أسإماء بان الحارث بان معاوية بان مروان المشهور،
قاتل حذيفة؛ بان حصن بان عقبة بان معاوية بان القوافي عويف والشاعر

منزلة له كان حذيفة، بان حصن بان قيس بان والحر الكلبي؛ مصاد بان عريجة
القراء. من فاضلً، عنه- وكان الله -رضي الخطاب بان عمر عند

ومن باني مازن بان ذبايان: منظور بان زباان بان سإيار بان عمرو بان جابار بان
عقيل بان هلل بان سإمي بان مازن بان فزارة؛ وابانته خولة، تزوجها الحسن
بان علي بان أباي طالب -رضي الله عنه- باعد محمد بان طلحة -رضي الله
ًا: هرم بان قطبة بان سإيار بان عمرو، الذي تحاكم إليه عنه-؛ وابان عمه لح
علقمة بان علثة وعامر بان الطفيل؛ وخالد بان دثار بان كرز بان قطبة بان

ًا باما فعل حميد بان سإيار، الذي ركب إلى عبد الملك بان مروان شاكي
باحدل؛ ومنظور بان زباان بان سإيار: دعته فزارة إلى أن يقودها، إذ فعلوا
ًا؛ وحلحلة بان قيس بان سإيار بان بابنات قين ما فعلوا، فأباى، وكان ناسإك
ًا، لقيامه باحرب ًا عبد الملك بان مروان صبر عمرو بان فزارة، قتله أيض

فزارة مع كلب يوم بانات قين مع سإعيد بان أباان بان عيينة، وقال إذ قدمهما
للقتل، وقد قال لهما باشر ابان مروان، وكان صهره معهما، لن أمه قيسية

من باني جعفر بان كلب بان ربايعة بان عامر بان صعصعة، ثم من ولد أباي
باراء ملعب السإنة: "اصبر سإعيد واصبر حلحلة!". فقال أحدهما: 

والحقب فيه البطان أثر قدالجلب بادفيه عود من أصبر
الخر: وقال 

للمبـرك زوره باواني ألقىمعرك ضاغط ذي من أصبر
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ًا وكان أباان، بان سإعيد ومنهم ًا، متدين بانات يوم وبارة بان كلب يغز لم متورع
الحيض، يطئون وأنهم بادين، يدينون ل أنهم عنده شهد حتى لكن عصبية، قين

حينئذ. فغزاهم
بان هلل بان غوث بان ربايعة بان نجبة بان فزارة: المسيب بان شمخ باني ومن
علي أصحاب من وكان الوردة؛ عين يوم التواباين أمراء أحد فزارة، بان شمخ

وحكمة، وقرفة، وجبار، ومرثد، وحكيم، مروان، وإخوته عنه-؛ الله -رضي
الله -رضي الوليد بان خالد أصحاب من منهم مرثد نجبة. وكان بانو وزمعة،

دمشق، فتح مقدمته على وكان واليرموك؛ الجزيرة فتح معه عنه- شهد
صفوان بان هشام ابانه مرثد: وابان ابانا وصفوان، واباناه: كردم يومئذ؛ فقتل

ًا؛ كان مرثد، ابان عين يوم عمه مع قتل نجبة، بان مروان بان والحكم سإيد
صحبة؛ له ربايعة، بان نجبة أخو ربايعة، بان شأس بان زياد بان وكثير الوردة؛
الرأسإين ذي خشين بان جابار بان عمرو بان عامر بان حزن بان خمار بان ومالك

ًا؛ كان فزارة، بان شمخ بان عصيم بان لي بان بان عمرو جده أباو وكان سإيد
بان والربايع باكرتان؛ فداؤه، أخذ إذ غطفان، أسإرته أسإير كل من له جابار

وأباوه هو كان خشين، بان جابار بان عمرو بان حزن بان هلل بان كلدة بان عميلة
بان عامر بان حزن بان مرة بان حريج بان هلل بان جندب بان وسإمرة سإيدين؛

باالبصرة؛ عقب وله عنه-؛ الله -رضي المشهور الصاحب جابار، بان عمرو
بان حبيب بان إباراهيم بان محمد واسإمه المنجم، "كان" الفزاري منهم

بان جعفر بان محمد بان الله عبيد بان وجعفر جندب؛ بان سإمرة بان سإليمان
سإمرة بان سإليمان بان الحسين بان وباشر محدث؛ جندب، بان سإمرة بان سإعيد

جندب. بان
قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان ذبايان بان فزارة مضى
كلها. عيلن قيس بان سإعد ومضت عيلن،

عيلن قيس بان خصفة بانو
 مضر بان
ومحارب لبايه؛ وبارة بان كلب أخت عيلن: عكرمة: أمه قيس بان خصفة ولد
خفصة. بان
خصفة بان محارب بانو
 عيلن قيس بان

قبائل أذل ريث بان أشجع وباني محارب باني أن طيء، أعراب باعض أخبرني
بان أرطاة "بان سإيحان بان الرحمن عبد اليوم. منهم: الشاعر باالبادية قيس

الله عبد بان شكم بان ربايعة بان الحب بان سإعد بان نجيد بان عمرو سإيحان" بان
خصفة. بان محارب بان جسر بان علي بان عميرة "بان باكر بان زيد بان عوف بان

"بان" وائل. ومنهم: سإبع باكر" بان بان علي بانت جسر، بان علي أم كانت
الكيذباان، بان سإلول بان عبد بان حارثة بان عمرو بان مالك، وهو الوارث،
الذي محارب، بان خلف بان طريف بان ذهل بان فزارة بان الله، عبد واسإمه

رباك!". من إلي أحب وسإلم-: "جملي عليه الله -صلى الله لرسإول قال
العرب بادعوة القائم اللبيري، يحيى بان حمدون بان سإوار كان ومنهم

بان مالك وهم: بانو المولدون. ومنهم: الخضر، عليهم قام إذ باالندلس،
مجاشع بان وهب بان عامر الرمحين محارب. ومنهم: ذو بان خلف بان طريف
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سإيد وكان محارب، بان جسر بان علي بان عميرة بان باكر بان زيد بان عامر بان
ًا منهم فأسإر باباهلة؛ وأوقع قومه؛ ًا، جمع على محارب عجزت حتى عظيم
فليأخذه". ثأر بااهلة في له قومه: "من بالد إلى رجوعه في نادى ثم الخيل؛

العجب. كية يوم اليوم ذلك فسمي وأطلقهم؛ أسإتاهم على الباقين كوى ثم
لها. ذكر إذا ذلك من تغضب وبااهلة
عيلن. قيس بان خصفة بان محارب بانو مضى

خصفة بان عكرمة بانو
 عيلن قيس بان

ولد عكرمة بان خصفة: منصور. فولد منصو: مازن؛ وهوازن؛ وسإليم؛ وسإلمان؛ وأباو
مالك، انقرض.

بانو مازن بان منصور بان عكرمة بان خصفة بان قيس عيلن منهم: عتبة بان غزوان بان
جابار بان وهب بان نشيب بان وهيب بان وهب بان زيد بان مالك بان عبد بان عوف بان
الحارث بان مازن بان منصور، بادري، أحدي من المهاجرين الولين؛ وهو الذي بانى

البصرة لعمرة بان الخطاب -رضي الله عنه- وهو أول أمير ملكها.
بانو سإليم بان منصور بان عكرمة بان خصفة بان قيس عيلن ولد سإليم بان منصور: باهثة.
ًا؛ فولد باهثة بان سإليم: الحارث؛ وثعلبة، باطن صغير؛ وامرؤ القيس؛ وعوف، وكان كاهن

ثعلبة؛ ومعاوية.
فمن باطون امرئ القيس بان باهثة: بانو عصية بان خفاف بان امرئ القيس بان باهثة،
لعنهم النبي -صلى الله عليه وسإلم- إذ قتلوا أصحاب بائر معونة؛ وبانو عميرة ابان

خفاف، أخو عصية بان خفاف، منهم: الفجاءة، وهو باجير بان إياس بان عبد الله بان عبد
ياليل بان سإلمة بان عميةر بان خفاف المرتد، أحرقه أباو باكر -رضي الله عنه- باالنار.

ومن باني عصية بان خفاف: الخنساء الشاعرة، وأخواها صخر ومعاوية: ابانا عمرو بان
الحارث بان الشريد، واسإمه عمرو، بان يقظة بان عصية؛ ومالك ذو التاج؛ وكرز، وعمرو،

ًا وهند، بانو خالد بان صخر بان الشريد المذكور كلهم فرسإان؛ توجت بانو سإليم مالك
ًا عبد الله ابان جذل الطعان الكناني؛ وأباو العاج كثير بان عبد ًا وكرز المذكور؛ وقتل مالك

الله بان فروة بان الحارث بان حنتم بان عبد بان حبيب بان مالك بان عوف بان يقظة بان
عصية، ولي البصرة؛ والشاعر أباو شجرة عمرو بان عبد العزى بان عبد الله بان رواحة
بان مليل بان عصية، أمه الخنساء الشاعرة؛ ونبيشة بان حبيب بان رئاب بان رواحة بان

مليل، قاتل ربايعة بان مكدم الكناني. ومن باني مالك بان خفاف بان امرئ القيس بان باهثة
ابان سإليم: الضحاك بان سإفيان بان الحارث بان زائدة بان عبد الله بان حبيب بان مالك بان
خفاف، له صحبة، وهو غير الضحاك بان سإفيان الكلباي؛ ويزيد بان الخنس بان حبيب بان
ًا صحبة، وكان جزء بان زغب بان مالك بان خفاف، له صحبة؛ وابانه معن بان يزيد، له أيض
له مكان عند عمر رضي الله عنه، وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه، والمرج مع

الضحاك بان قيس.
ومن باني عوف بان امرئ القيس بان باهثة بان سإليم، ثم من باني يرباوع ابان سإماك بان
عوف بان امرئ القيس بان باهثة بان سإليم: مجاشع، ومجالد: ابانا مسعود بان عائذ بان

وهب بان ربايعة بان يرباوع بان سإماك بان عوف بان امرئ القيس بان باهثة بان سإليم؛
مجاشع هذا افتتح كرمان، ولهما صحبة؛ وعبد الله بان خازم ابان أسإماء بان الصلت بان

حبيب بان حارثة بان هلل بان سإماك بان عوف بان امرئ القيس، صاحب خراسإان؛ وعمه
عروة بان أسإماء بان الصلت -من جلة الصحاباة، قتل يوم بائر معونة- رضي الله عنه؛
وموسإى، ومحمد، ونوح، وخازم، وإسإحاق، بانو عبد الله بان خازم، كانت له باالبصرة

رياسإة؛ وموسإى بان عمرو بان موسإى بان عبد الله بان خازم، قتل مع إباراهيم بان عبد
الله بان الحسن بان الحسين ابان علي بان أباي طالب -رضي الله عنه-؛ وقيس بان الهيثم

بان قيس بان الصلت بان حبيب بان حارثة بان هلل بان سإماك، القائم بادعوة ابان الزباير
باالبصرة؛ والربايع بان ربايعة بان ربايع بان أهبان بان ثعلبة بان ضبيعة بان يرباوع بان سإماك بان
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عوف ابان امرئ القيس بان باهثة بان سإليم، قاتل دريد بان الصمة، يوم أوطاس.
"وبانو" رعل بان مالك بان عوف بان مالك بان امرئ القيس بان باهثة بان سإليم، إحدى

القبائل التي لعنها رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- لقتلهم أهل بائر معونة؛ منهم:
ًا؛ ويزيد بان أسإيد بان زافر بان أباي أنس بان عباس بان عامر بان جبير بان رعل، كان سإيد

أسإماء بان أباي السيد بان منقذ بان مالك بان عوف بان امرئ القيس، من قواد باني
العباس.

ومن باني باهز بان امرئ القيس: الحجاج بان علط بان خالد بان ثويرة ابان جسر بان هلل
بان عبد "بان" سإعد بان عمرو بان تميم بان باهز بان امرئ القيس، من خيار الصحاباة

-رضي الله عنهم-، له كان المعدن الذي كان بابلد باني سإليم، وهو معدن ذهب، نزل
حمص؛ وابانه نصر بان حجاج، الذي نفاه عمر -رضي الله عنه- عن المدينة لقول المرأة

فيه: 
خمر إلى سإبيل من هل

فأشرباها
بان نصر إلى سإبيل هل أم

 حجاج
والمرأة هي فريعة أم الحجاج بان يوسإف المير؛ وكانت زوجة للمغيرة بان
شعبة، ولذلك كتب عبد الملك بان مروان للحجاج في باعض كتب: "يا ابان

المتمنية!".
ومن باني الحارث بان باهثة بان سإليم: بانو ذكوان بان رفاعة بان الحارث بان
حيي بان الحارث بان باهثة بان سإليم، وهي إحدى القبائل التي لعنها رسإول

الله -صلى الله عليه وسإلم- لقتلهم أهل بائر معونة، منهم العباس بان
مرداس بان أباي عامر "وقيل: أباي غالب" بان جارية بان عبد بان عبس بان

رفاعة بان الحارث بان باهثة بان سإليم ابان منصور، له صحبة؛ وكان أباوه
ًا؛ مرداس بان أباي عامر تزوج الخنساء الشاعرة؛ فولدت له هبيرة، وجزء

ومعاوية؛ ولعباس من الولد: كنانة، وجلهمة، وسإعيد، وعبيد الله، وغيرهم؛
ومن ولده: عبد الملك، وهارون، ابانا حبيب بان سإليمان بان هارون بان
جلهمة بان العباس؛ ومنهم: أباي بان العباس بان مرداس، روى عنه أباو

عبيدة؛ وباكار "بان أحمد بان باكار" بان عبد الله بان سإعيد بان العباس بان
مرداس، محدث، عاباد، مات بامصر؛ وعتبة بان فرقد، وهو يرباوع، ابان حبيب
بان مالك بان أسإعد بان رفاعة بان ربايعة بان رفاعة بان الحارث بان باهثة؛ وابانه

عمرو بان عتبة، من نساك الكوفة، من جلة أصحاب ابان مسعود -رضي
الله عنه-؛ ومن باني عمه: منصور بان المعتمر بان عبد الله بان عتاب بان

ربايعة "باالتصغير" ابان فرقد، وهو يرباوع، بان حبيب الفقيه؛ وأشرس بان عبد
الله، صاحب خراسإان، هو من باني مطاعن بان ظفر بان الحارث بان باهثة؛

وبانو غضب بان كعب بان الحارث بان باهثة؛ وليس في العرب غضب إل هذا،
وفي النصار رضي الله عنهم.

ومن باني ثعلبة بان باهثة بان سإليم: حكيم بان أمية بان حارثة بان الوقص بان
مرة بان هلل بان فالج بان ذكوان بان ثعلبة بان باهثة، كان بامكة في الجاهلية،

ًا، يأمر باالمعروف وينهى عن المنكر، وفي ذلك يقول باعض سإفهاء محتسب
قريش: 

حكـيم يشردني أن مخافةيوم كل البااطح في أطوف
والمطلب، شمس، وعبد هاشم، أم هلل، بان مرة بانت جده: عاتكة وعمة

شمس عبد بان سإفيان بان عمرو وهو السلمي، العور وأباو مناف؛ عبد باني
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الله -رضي معاوية قواد من هلل، بان مرة بان الوقص بان خائف بان سإعد بان
وعمير إفريقية؛ ولي العور، أباي بان الله عبد بان الرحمن عبد بان عنه- وعبيد

ومن فالج؛ بان هلل بان محارب بان حذافة بان إياس بان جعدة بان الحباب بان
بان عاصم بان حكيم بان والجحاف الحباب، بان عمير بان يزيد بان ولده: زياد

لحق الفاتكان، البطلن خلل، بان محارب بان خزاعي بان سإباع بان قيس
اسإتأمن ثم البشر؛ يوم تغلب باني من قتل من قتله باعد الروم باأرض الجحاف

ًا وتنسك ورجع، ًا نسك ًا، تام الفاضل الجليل والصاحب مات؛ أن إلى صحيح
هلل، بان محارب بان خزاعي بان المؤمل بان رخصة بان المطل بان صفوان

قالوا. ما الفك أهل قال وفيه
بان حذيفة بان خالد بان سإليم: الورد بان باهثة بان ثعلبة بان مالك باني ومن

سإليم باني على كان باهثة، بان ثعلبة بان مالك بان مازن بان خلف بان عمرو
بان منقذ بان عبسة بان وعمرو الفتح؛ وسإلم- يوم عليه الله -صلى النبي ميمنة
وسإلم- في عليه الله -صلى الله رسإول صديق كان حذيفة، بان خالد

ًا وأسإلم الجاهلية، عنهما- قال: الله -رضي وبالل باكر أباي إسإلم إثر قديم
عنه. الله السإلم!" رضي رباع يومئذ "فكنت
عيلن. قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان سإليم بانو مضى

بان هوازن ولد عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بانو
معاوية، قتله وزيد، وسإعد؛ ومنبه؛ هوازن: معاوية؛ بان باكر منصور: باكر. فولد

قضى دية أول وهي البال، من مائة العدواني الظرب بان عامر فيه فجعل
جدي. مائة ذلك قبل جعلها كان لقمان العرب: إن وتقول باذلك؛ فيها
 هوازن بان باكر بان سإعد بانو
 عيلن قيس بان خصفة ابان عكرمة بان منصور بان

السلم-. -عليه اسإترضع عندهم وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي أظآر وهم
بان فصية بان ناصرة بان ملن بان عميرة بان حيان بان يعمر بان منهم: الحارث

المطلب عبد بان العباس بانت صفية تزوج هوازن، بان باكر بان سإعد بان نصر
ًا وكان عنه-، الله -رضي الرحمن، وعبد الله، عبد له فولدت للعباس؛ حليف

الوليد بان خالد اسإتخلفه القين، بان عامر بان الحارث. ومنهم: شريح اباني
بان عروة بان عطية بان محمد بان وعروة الشأم؛ إلى نهض إذ الخرباة على

ومكة؛ اليمن ولي صحبة؛ عروة ولجده ملن، بان عميرة بان عامر بان القين
العزى عبد بان والحارث أمية؛ لبني باالناس حج من آخر عروة، بان الوليد وابانه

هوازن، بان باكر بان سإعد بان نصر بان فصية بان ناصرة بان ملن بان رفاعة بان
حليمة وهي السعدية، حليمة وامرأته وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي حاضن

أم سإعد، بان فصية بان ناصر بان شجنة بان الحارث بان الله عبد ذؤيب أباي بانت
وأنيسة الله، وبانوهما: عبد الرضاعة؛ وسإلم- من عليه الله -صلى الله رسإول

-صلى الله رسإول إخوة الحارث بانت والشيماء العزى، عبد بان الحارث بانت
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول وعض الرضاعة؛ وسإلم- من عليه الله

-صلى الله رسإول فأكرمها هوازن، سإبى في وكانت تحمله، وهي الشيماء
قومها. بالد إلى وردها وأعطاها، وسإلم-، عليه الله

قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان سإعد بانو مضى
عيلن.
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عيلن، قيس بان خصفة ابان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان منبه بانو
ثقيف. فولد وهو منصور: قسي، بان هوازن بان باكر بان منبه ولد ثقيف وهم

الزد. فولد في ولده دخل ودارس، وعوف؛ باكر: جشم؛ بان منبه بان قسي
بان منهم: عثمان وغاضرة؛ حطيط: مالك، قسي: حطيط. فولد بان جشم

حطيط، بان مالك بان الحارث بان حبيب بان الحارث بان ربايعة بان الله عبد
ًا؛ يومئذ وقتل حنين، يوم المشركين لواء صاحب هذا: عثمان ولد ومن كافر

بانت الحكم أم ابان له يقال الذي وهو عثمان، بان الله عبد بان الرحمن عبد
وابانه بادمشق؛ وعقبه الكوفة، ولي الله-؛ -رحمه معاوية أخت سإفيان، أباي
قتل إثر الملك، عبد بان لسليمان الندلس أمير الرحمن، عبد بان الحر كان
قرطبة؛ باشرقي الحر بالط ينسب وإليه نصير، بان موسإى بان العزيز عبد

بان العاصي أباي بانو وأمية، عثمان وأباو وحفص، والمغيرة، والحكم، وعثمان،
بان مالك بان يسار بان أباان بان همام بان الله عبد بان دهمان عبد بان باشر

وعثمان باها؛ وعدد شرف ولهم باالبصرة، أعقاباهم قسي، بان جشم بان حطيط
وسإلم- الطائف، عليه الله -صلى الله رسإول وله الصحاباة، خيار من منهم
عثمان شط ينسب وإليه فتوح؛ وله الهند، بالد من وثلثة فارس وغزا

ابان عثمان تحت وكان شمس؛ عبد بان أمية بانت صفية أمه وكانت باالبصرة؛
عثمان؛ بان محمد له فولدت أمية، بان العاصي أباي بانت ريحانة العاصي أباي

وبانوه: عبد المشهور؛ المحدث المجيد، عبد بان الوهاب ولده: عبد ومن
وأباو وزياد؛ يعقب؛ ولم سإنة، عشرون وله مات المناذر، ابان صاحب المجيد،

غيرها، من الصلت أباو ومحمد الثقفية؛ العاصي أباي بانت باانة العاصي: أمهم
يسار، بان أباان بان ربايعة بان عمرو بان باشير عمهم وابان أبايه؛ ولد أكبر وهو
عنه-. الله -رضي مسعود ابان عروة قتل في اتهم
ثقيف بان عوف بانو

ولد عوف بان ثقيف: سإعد، وغيرة. فمن باني سإعد بان عوف بان ثقيف:
مالك بان كعب بان عمرو بان سإعد بان عوف بان ثقيف، وبانوه: معتب بان

مالك بان كعب، الذي باعثه رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- إلى قومه
داعية إلى السإلم، فقتلوه -رحمه الله-؛ وأمه سإبيعة بانت عبد شمس بان

عبد مناف، وهو ابان خالة أمية بان أباي الصلت الشاعر: وله من الولد:
عاصم، وأباو مرة، ومعاوية، وأباو مليح، أسإلم قبل إسإلم ثقيف؛ فولد
ًا الكبر معاوية ابانة تزوجها الحسين -رضي الله عنه-؛ فولدت له علي

المقتول مع أبايه؛ وولد عاصم: يعقوب، ونافع؛ وولد أباي مرة: داود: أمه
ميمونة بانت أباي سإفيان بان حرب بان أمية، وابان أخيه حمزة، وحروة،

والمطرف، ويعفور، وعمار، والمغيرة، بانو المغيرة؛ أم المغيرة ابان
المغيرة: بانت جرير بان عبد الله البجلي؛ خرج المطرف منهم على الحجاج

ًا لجوره، فقتل -رحمه الله-؛ وكان لعروة بان مسعود أخ يقال له منكر
السإود بان مسعود؛ وابانه قارب بان السإود، أسإلم مع أباي مليح؛ والحجاج

بان يوسإف بان الحكم ابان أباي عقيل بان مسعود بان عامر بان معتب؛ وأخوه
محمد بان يوسإف؛ وبانو الحجاج: محمد، وعبد الملك، وأباان، وسإليمان؛

وللحجاج عقب باالبصرة ودمشق؛ ومن ولده كان عمر بان عبد الملك بان
محمد بان الحجاج بان يوسإف، ولي الوليات أيام الوليد بان يزيد؛ وعماه:
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ًا، ولي عبد الصمد دمشق للوليد بان عبد الصمد، وعبد الله، ابانا محمد أيض
يزيد. ومن ولده باالندلس، ثم باباجة: بانو منذر بان الحارث بان عيشون ابان

العلء بان المعلى بان العجلن بان عبد الله بان محمد بان الحجاج بان يوسإف؛
وعبد الله بان عبد الملك بان الحجاج بان يوسإف، ولي مكة؛ وأخوه مروان
بان محمد ابان يوسإف، ولي اليمن للوليد بان يزيد؛ والقاسإم بان محمد بان

الحكم بان أباي عقيل؛ ولي البصرة للحجاج؛ وابان أخيه يوسإف بان عمر بان
محمد بان الحكم بان أباي عقيل ابان مسعود بان عامر بان معتب؛ وابانه محمد

بان القاسإم، الذي فتح بالد السند وله سإبع عشرة سإنة، وقتل نفسه في
عذاب يزيد بان المهلب. ومنهم: عبد الله بان أباي عقيل بان مسعود، وكان

له قدر باالكوفة؛ وهشام بان أباي سإفيان بان سإفيان بان معتب، ولي
الطائف؛ وغيلن بان سإلمة بان معتب، كان له وفادة على كسرى ورياسإة
في قومه؛ وابانه عامر بان غيلن، أسإلم قبل أبايه وهاجر، ومات في حياة
أبايه في طاعون عمواس؛ وعمرو بان أمية بان وهب بان معتب، الذي بانى

المسجد على موضع مصلى رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- إذ حاصر
الطائف، فهو مسجدهم اليوم؛ وابان عمه الحكم بان عمرو بان وهب، أحد

الوفود على رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- باإسإلم ثقيف.
ومن باني غيرة بان عوف بان ثقيف بان باكر بان هوازن بان منصور بان عكرمة
بان خصفة بان قيس عيلن: بانو علج بان أباي سإلمة بان عبد العزى بان غيرة

ابان عوف؛ منهم: المغيرة بان الخنس بان شريق بان عمرو بان وهب بان
علج، قتل مع أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه-؛ وكان أباوه من

سإادات مكة؛ وابان ابانه: يعقوب بان عتبة بان المغيرة، محدث؛ والحارث بان
كلدة بان عمرو بان علج، طبيب العرب؛ وإليه ينتمي بانو نافع أخي زياد

وأباي باكرة لبايهما. ومن باني عقدة بان غيرة بان عوف بان ثقيف: أباو عبيد
بان مسعود بان عمرو بان عمير بان عوف بان عقدة بان غيرة بان عوف بان

ثقيف: أباو عبيد بان مسعود بان عمرو بان عمير ابان عوف بان عقدة بان
غيرة، المقتول يوم الجسر -رضي الله عنه- وابانه المختار بان أباي عبيد

الذي ادعى النبوة باالكوفة؛ وصفية بانت أباي عبيد، امرأة عبد الله بان عمر
-رضي الله عنهما-؛ وسإعد بان مسعود، أخو أباي عبيد، له صحبة؛ وللمختار
عقب وابان اسإمه جبر بان المختار، وابان آخر اسإمه أباو أمية بان المختار،

تزوج أم سإلمة بانت عبيد الله بان عمر بان الخطاب؛ وأباو محجن بان حبيب
بان عمرو بان عمير بان عوف بان عقدة بان غيرة، الشاعر، الذي يقول: 

جنب إلى فادفني مات إذا
كرمة

ذاك عند عظامي تروي
 عروقها

دفن أن فاتفق باأرمينية؛ ومات القادسإية، في وأبالى الخمر، في حد الذي وهو
مناف؛ عبد بان شمس عبد بان أمية عبد بانت كنود وأمه الله-؛ -رحمه كرم في

غيرة: وبانوه: بان عقدة بان عوف بان ربايعة بان الصلت أباي بان أمية والشاعر
السإلم؛ في الوليات باعض ربايعة ولي والقاسإم؛ وعمرو، ووهب، ربايعة،
ًا؛ القاسإم وكان شمس عبد بانت رقية الصلت أباي بان أمية أم وكانت شاعر

مناف. عبد بان
بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان منبه بانو وهم ثقيف، مضت 
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مضر. بان عيلن قيس بان خصفة
قيس بان خصفة بان عكرمة ابان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بانو

وبانوه وعوف، وصعصعة؛ وجشم؛ باكر: نصر، بان معاوية ولد مضر بان عيلن
الحارث. بان كلب بان عمرو باني في دخلوا الوقعة، يسمون

باكر بان معاوية بان نصر بانو
بان حبيب بان عنز بان الناباغة بان مازن بان ربايعة بان عثمان بان منهم: ربايعة

ًا قتل عرباي أول معاوية، بان نصر بان دهمان بان وائلة القادسإية؛ يوم عجمي
بان نصر بان دهمان بان وائلة بان يرباوع بان ربايعة بان سإعد بان عوف ابان ومالك

فرسإه واسإم إسإلمه، وحسن أسإلم ثم هوازن، يوم المشركين قائد معاوية،
عوف بان كلفة بان ذكوان بان حرثان بان الحارث بان حرثان ابان وزفر العجاج؛

وسإلم. وباالندلس: عليه الله -صلى الله رسإول إلى وفد معاوية، بان نصر بان
بان نافع بان زياد بان السإود بان زياد بان إباراهيم ابان إسإحاق بان إسإماعيل

هوازن بان باكر بان معاوية بان نصر بان باكر ابان صعصعة بان عوف بان معاوية
محدث، إسإتجة، أهل من عيلن، قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان

عباد بان تبيع بان عمير بان كعب ب الله عبد بان الواحد وعبد باالحديث؛ يعنى
الحدثان بان ومالك أمية؛ لبني المدينة ولي معاوية، بان نصر بان عوف بان

النصري.
خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان نصر بانو مضى

عيلن. قيس بان
معاوية بان جشم بانو
 عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة ابان منصور بان هوازن بان باكر بان

خزاعة بان علقمة بان باكر بان الصمة: معاوية، واسإم الصمة، بان منهم: دريد
الله، عبد المشهور: وأخواه الفارس باكر، بان معاوية بان جشم بان غزية بان

إنه قيل جشم؛ بان عدي باني من وهو معاوية، بان زهير أسإامة وأباو معبد، وهو
وأباو ذلك؛ باعد أسإلم عنه- ثم الله -رضي النصاري معاذ بان سإعد قاتل

بان غنم بان حبيب بان جندع بان نضلة بان عوف بان مالك بان عوف الحوص
المشهور. الصاحب هوازن، بان باكر بان معاوية بان جشم بان عصيمة بان كعب
هوازن. بان باكر بان معاوية بان جشم بانو مضى

ًا منهم نعلم فل معاوية، بان الحارث بانو وأما جحوش بانت عمرو أم غير أحد
وسإلم. عليه الله صلى النبي جدات باعض ولدت
بان عمرو بان معاذ بان عتر هوازن: بانو بان باكر بان معاوية بان الحارث باني ومن

أحد، باالبادية منهم ليس كلب، بان رواس باني مع باطن معاوية، بان الحارث
بان غزية بان بامصر: زهير معروف. ومنهم هنالك ومسجدهم باالكوفة، كلهم
عتر، بان عويمر بان عامر بان رداد بان الصم وعامر صحبة؛ له عتر، بان عمرو

جموح". على قيل: "أصم الخارجي. وفيه شبيب مقدمة على كان
معاوية. بان الحارث بانو مضى

معاوية بان صعصعة بانو
 مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة ابان منصور بان هوازن بان باكر بان
سإلول، بانو "ومرة" وهم والعدد؛ البيت وفيه معاوية: عامر، بان صعصعة ولد

وربايعة: أمه ولده؛ نسب وإليها تماضر، وغالب: وأمه أمهم؛ إلى نسبوا
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وكبير، نسبا؛ إليها عادية، أمهما والحارث؛ الله، وعبد نسب؛ إليها غويضرة
وسإيار؛ ومساور؛ وعوف؛ وقيس؛ نسبوا؛ وإليها وائلة، وزباير: أمهم وعمرو،

مشهور، أحد منهم ليس قليل، هؤلء نسبوا. وكل وإليها عدية، ومثجور: أمهم
عامر. وباني مرة باني حاشا

سإلول بان مرة بانو
عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان أمهم وهي

 سإلول بانو وهم مضر؛ بان عيلن قيس بان خصفة بان
وسإلول هذه بانت ذهل بان شيبان بان ثعلبة بان عكاباة بان صعب بان علي بان باكر بان

وائل؛ وهو أولد مرة بان صعصعة، فنسبوا إليها. منهم: سإالم بان عمار بان عبد الحارث
بان ظالم بان عمارة بان زابان بان نهار بان مرة بان صعصعة، صاحب جبانة سإالم باالكوفة؛
ًا؛ وقردة بان نفاثة بان عمرو بان ثوباة بان عبد الله ابان تميمة بان عمرو بان مرة وكان سإيد

القائل: بان صعصعة، وفد إلى النبي -صلى الله عليه وسإلم-، وهو 
إقبال والسإلم الشيب وأقبلباال باه أحفل فلم الشباب باان

النبي إلى وفد العزى، عبد بان نهم عبد بان جابار بان عوف بان قصي بان ونهيك
ابان الحارث بان أسإامة بان نصر بان جناد بان وحبشي وسإلم-؛ عليه الله -صلى
ورواية. صحبة له معاوية، بان صعصعة بان مرة بان جندل بان عمرو بان معية

لبلة. عمل من باالموسإطة، جماعة سإلول باني من ووجدت
ومنهم: الشاعر العجير بان عبد الله بان عبيد بان كعب بان عائشة بان الربايع

"ابان ضبيط" بان جابار بان عبد الله بان مرة بان صعصعة المذكور، وهو
القائل في الحسن بان الحسن بان علي بان أباي طالب -رضي الله عنهم-

في أبايات له مشهورة: 
ريث إل المال يمسك ل

يسألـه
في اللحم عند يلطم ول

 السوق
معاوية. بان صعصعة بان مرة بانو وهم سإلول، بانو مضى

صعصة بان عامر بانو
قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور ابان هوازن بان باكر بان معاوية بان

 مضر بان عيلن
بانو وسإواءة، ونمير؛ وهلل؛ والعدد؛ البيت وفيه صعصعة: ربايعة، بان عامر ولد

بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر
مضر. بان عيلن قيس بان خصفة

صعصعة بان عامر بان سإواءة بانو
صاحب جحيفة، وحرثان. منهم: أباو وحجير؛ عامر: حبيب؛ بان سإواءة ولد

أباي واسإم جحيفة؛ أباي بان عون وابانه وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول
رئاب بان حبيب بان جندب بان جنادة بان مسلمة بان الله عبد بان وهب جحيفة

وهب، بان وقيل: وهب جابار؛ بان وهب هو وقيل: بال، سإواءة؛ بان حجير بان
بان جندب بان جنادة بان سإمرة بان وجابار سإوارة؛ بان حرثان ولد من وإنه

الله -صلى الله رسإول صاحب عامر، بان سإواءة بان حجير بان رئاب بان حبيب
ثور، أباي بان وجعفر ثور؛ أباو وهو ومسلمة، وطلحة؛ وبانوه: خالد؛ وسإلم؛ عليه
وأمه، لبايه وقاص أباي بان عتبة أخت سإمرة، بان جابار وأم الحديث؛ عنه روى
المذكور: أباو سإمرة ربان جاب ولد لبايه. ومن وقاص أباي بان سإعد أخت وهي
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كوفي؛ محدث المذكور، جابار بان خالد بان سإالم بان جنادة بان سإالم السائب
.254 سإنة باالكوفة مات

صعصعة. بان عامر بان سإواءة بانو مضى
عامر بان هلل بانو
خصفة بان عكرمة بان منصور ابان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان
 مضر بان عيلن قيس بان
الله. وعبد مناف؛ وعبد ونهيك؛ وناشرة؛ عامر: شعثة؛ بان هلل ولد

شعثة. بان الله عبد شعثة: بانو باني فمن
بان نهيك: قبيصة باني ناشرة. ومن ابانا وظالم عمرو ناشرة: بانو باني ومن

بان هلل بان نهيك بان ربايعة أباي بان معاوية بان شداد بان الله عبد بان المخارق
ابان المخارق بان جامع وأباو قبيصة؛ بان قطن وابانه ورواية؛ صحبة له عامر،

شداد. بان الله عبد
زينب المؤمنين وأم الفقيه؛ كدام بان مسعر هلل؛ بان مناف عبد ولد ومن
بان مناف عبد بان الله عبد بان عمرو بان الله عبد بان الحارث بان خزيمة بانت
الله ورضي وسإلم عليه الله -صلى الله رسإول حياة في ماتت عامر، بان هلل

الشاعر. الرقط ثور بان وحميد صحبة؛ له سإبرة، ابان والنزال عنها-؛
بان الحارث بانت ميمونة المؤمنين عامر: أم بان هلل بان الله عبد باني ومن
ولباباة عامر؛ بان هلل بان الله عبد بان رويبة بان هزم بان باجير بان حزن

بانتا الوليد، بان خالد أم الكبرى ولباباة العباس؛ بان الله عبد أم الصغرى
بان الحارث أخت حزن، بانت وصفية عنهما-؛ الله -رضي حزن بان الحارث

وعبد أمية؛ بان حرب بان سإفيان أباي أم هي ميمونة، المؤمنين أم عمة حزن،
الله عبد بان روباية بان الهزم بان شعيثة بان الصرم الله عبد بان يزيد بان الله
بان السائب بان والسري خراسإان؛ ولي الله، عبد ابان عاصم وابانه هلل؛ بان

في وعداده الهزم، بان شعيثة بان عمرو أباي بان محجن بان الفقم بان شراحيل
وكان شعبة، بان المغيرة باها اتهم التي الفقم، بانت جميل أم وعمته النصار؛

الثقفي. عتيك بان الحجاج زوجها
وبانو وإفريقية، مصر باين الذين باعجة، وبانو فروة، هلل: بانو باني باطون ومن

إفريقية. أفسدوا الذين رياح وبانو باالحجاز، الذين حرب
صعصعة. بان عامر بان هلل بانو مضى

 الثاني الجزء
 الرحيم الرحمن الله باسم

صعصعة بان عامر بان نمير بانو
نمير. باني شرف وفيه والحارث، وعامر؛ وكعب؛ عامر: ضنة؛ بان نمير ولد

بانو وكذلك مشهورة؛ غير نمير: باطون بان وكعب نمير بان ضنة باني فمن
البيت؛ وفيه الحارث، بان الله عبد نميرك بان الحارث باني نمير. ومن بان عامر
بان الله عبد باني الحارث. فمن بان وجعونة نمير؛ بان الحارث بان خويلفة وبانو

بان قطن بان جندل بان حصين بان عبيد وهو الشاعر، نمير: الراعي بان الحارث
ابان مسعود بان قبيصة بان وهمام نمير؛ بان الحارث بان الله عبد بان ربايعة
وكان راهط؛ مرج يوم قتل نمير، بان الحارث بان الله عبد بان عامر بان عمير
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عاصم بان نمير: قيس بان الحارث بان جعونة باني زمانه. ومن في قومه سإيد
الله -صلى الله رسإول على وفد نمير، بان الحارث بان جعونة بان أسإيد بان

بان الرحمن عبد بان وأباان المنقري؛ عاصم بان قيس غير وهو وسإلم-؛ عليه
بان عمرو باني من خباشة، بان وشريط باواسإط؛ هبيرة أباي مع قتل باسطام،

باالشأم جب في دخل إنه يقال الذي نمير، بان الحارث بان الله عبد بان عامر
تين، شجرة من خضراء باورثة منها وأتى الجنة، إلى فبلغ القلب؛ له يقال

ذلك من نمير باني شعار فصار كفه؛ في المرء ويجمعها كله، الرجل توارى
الوبار!". جعد عامر: "يا باني شعار خضراء!" وكان الوقت: "يا

باالندلس: البراجلة. نمير باني ودار
صحبة. له النميري، عوف بان ربايعة بان دعموص بان ومنهم: قرة

صعصعة. بان عامر بان نمير بانو مضى
صعصعة بان عامر بان ربايعة بانو
وكليب. وعامر؛ العدد؛ وفيه وكعب، البيت؛ وفيه عامر: كلب، بان ربايعة ولد

أمية تزوجها أباان، صعصعة: آمنةبانت بان عامر بان ربايعة بان كليب باني فمن
وقد العيص وأباا والعيص، العاصي، وأباا العاصي، له فولدت شمس؛ عبد بان

كليب. بانو درج
ربايعة بان عامر بانو
 صعصعة بان عامر بان
كان لنه السهمين، ذو ومعاوية، البكار؛ عامر: ربايعة بان ربايعة بان عامر ولد

وعمرو المحجن؛ ذو وعوف غزا؛ أو أقام عامر، باني غزوات بان سإهمه يأخذ
الضحياء. فارس

البكاء ربايعة بانو
 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان عامر بان

ولد البكاء: عبادة؛ وخندج، وهو الذي شارك خالد بان جعفر بان كلب ابان ربايعة بان عامر
بان صعصعة، في قتل زهير بان جذيمة العبسي. ومنهم: باشر بان معاوية بان ثور بان

معاوية بان عبادة بان البكار، وفد هو وأباوه على رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-؛
باشر: وفي ذلك يقول ابانه محمد بان 

النبي مسح الذي وأباي
والبركـات باالخير له ودعابارأسإه

حكيم ابان علي. ودار أصحاب من معاوية، بان باشر أخو معاوية، بان الله وعبد
البكاء، بان عبادة بان معاوية بان ثور بان سإعد بان حكيم إلى منسوباة باالكوفة

ًا. ومنهم: ماعز وكان البكاء: بان حندج باني صحبة. ومن له مجالد، بان سإيد
الله -صلى النبي له وكتب صحبة؛ له البكاء، بان حندج بان الله عبد بان الفجيع

ًا عليه باني ومن صغير باطن حندج، بان هيات وبانو ولده؛ عند هو وسإلم- كتابا
الرمة. ذو باها يشبب التي خرقاء، كانت البكاء

 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان عامر بان السهمين ذي معاوية بانو
وعامر. وربايعة، وعلج، الحارث، وعبد عامر: أسإيد، بان معاوية ولد
 عامر بان عوف المحجن ذي بانو
 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان

محمد. بان مروان قائد منهم: جعونة،
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 صعصعة بان عامر بان رباعية بان عامر بان الضحياء فارس عمرو بانو
كاشف وكعب الرمحين، ذو ومالك الجدين، ذو وعمرو الحيسر، منهم: خالد

الضحياء؛ فارس عمرو بان ربايعة بانو الزهر، وزهير الصنم، وزهير الحصير،
فارس عمرو بان ربايعة بان الحيسر خالد بان هوذة ابانا وحرلمة وخالد،

بان خالد بان والعداء وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول على وفدا الضحياء،
الله رسإول مع العقد عنه روى الذي -وهو صحبة له الحيسر، خالد بان هوذة

وروينا السلم- مياها؛ -عليه وأقطعه عبد؛ اباتياع وسإلم- في عليه الله -صلى
ذي عمرو بان كرز بان قيس بان وحلحلة الملك؛ عبد بان يزيد أيام أدرك أنه

ًا كان الضحياء، فارس عمرو بان ربايعة بان الجدين وثروان الجاهلية؛ في سإيد
الضحياء، فارس عمرو بان ربايعة بان الصنم زهير بان يغوث عبد بان فزارة ابان
بان الزهر بان زهير بان وخداش وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول على وفد

بان قيس أجار الذي هو هذا وخداش الشاعر؛ الضحياء فارس عمرو بان ربايعة
أبايه. قاتل العبقسي قتل حتى الوسإي الخطيم

صعصعة. بان عامر بان ربايعة بان عامر بانو مضى
ربايعة بان كلب بانو
 صعصعة بان عامر بان

ولد كلب بان ربايعة: عامر؛ وعبيد، وهو أباو باكر؛ وعمرو؛ والحارث، وهو
رواس؛ وعبد الله؛ وكعب، وهو الضبط؛ وجعفر؛ وربايعة؛ ومعاوية، وهو

الضباب.
فمن باني عامر بان كلب: بانو الوحيد بان كعب بان عامر بان كلب؛ منهم أم

البنين بانت حزام بان خالد بان ربايعة بان الوحيد، كانت تحت علي بان أباي
ًا، ًا الصغر، وعثمان، وجعفر طالب -رضي الله عنه-؛ فولدت محمد

والعباس؛ وأرطأة بان عمرو بان الوحيد، على يديه وضع علقمة بان علثة
وعامر بان الطفيل الرهن إذ تنافرا؛ وهو الصبير.

ومن باني أباي باكر بان كلب: ولد أباي باكر: كعب، وعبد الله؛ فولد عبد الله:
عمرو، وأباو ربايعة، وكعب، وربايعة المجنون، وقرط، وقريط، وقريطة، وهم

القرطاء، ولهم شرف؛ وعوف، ول شرف لهم، وهم كثير؛ وكان فيهم
شرف قديم؛ منهم كان جواب، الذي نفى باني جعفر بان كلب عن بالدهم؛

ولهم يقول معاوية بان مالك بان جعفر بان كلب: 
ًا أكثرها الطير باغاث نزور مقلت الصقر وأمفراخ

ومنهم: مرباع بان وعوعة بان سإعيد بان قرط بان عبد الله بان أباي باكر بان كلب، الذي
جرير: يقول فيه 

سإيقتل أن الفرزدق زعم
ًا مرباـع يا سإلمة باطول أباشرمرباع

أباي بان الله عبد بان خالد بان سإمعان بان والنواس قرط؛ بان ربايعة هلل وأباو
ًا وكان صحبة، له كلب؛ بان باكر وعمرو، ومالك، للنصار. ومنهم: عوف، حليف

كلب؛ بان باكر أباي بان الله عبد بان المجنون ربايعة بانو وشداد، والحارث،
سإعيد كان ولد ومن العشى؛ مدحه الذي شداد، بان حنتم بان منهم: المحلق

صحاباة من شاعر أعراباي المحلق، بان المثنى بان الصلت بان ضمضم ابان
ابانة له وكانت المهدي؛ أباو اسإمه ابان له وكان سإهل؛ بان الحسن الوزير
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بان نباتة جرجان، وصاحب يقوم؛ أن الله- قبل -لعنه الزنج صاحب تزوجها
بان باكر أباي بان الله عبد بان كعب بان ربايعة بان قيس عبد ابان ربايعة بان حنظلة
بان المضرحي بان مجيب بان الله عبد وهو الشاعر، الكلباي والقتال كلب؛
عامر بان والعاصي كلب؛ بان باكر أباي بان الله عبد بان كعب بان الهصان عامر

الله -صلى الله رسإول على وفد كلب، بان باكر أباي ابان كعب بان عوف بان
ًا؛ وسإلم- فسماه عليه بان عمرو بان جزء بان زرارة بان العزيز وعبد مطيع

وفق الذي وهو البادية، أهل سإيد كان كلب، بان باكر أباي بان كعب بان عوف
ًا"، له أسإتأذن اليوم، لي يستأذن فقال: "من معاوية، بااب على ابانه وغزا غد

عبد بانعي يزيد ابانه كتاب معاوية على فورد الروم، بابلد معاوية بان يزيد مع
يعنى كتاب الكتاب: "هذا قرأ لما معاوية فقال هنالك؛ مات قد وكان العزيز،

المؤمنين، أمير يا والله، العزيز: "هو، عبد والد زرارة، له فقال العرب"، سإيد
مروان، عليه مر الذي وهو الروم؛ أرض في قومه أكثر وذهب ابانك"، أو اباني
نباتنا، فأحسن الله أنبتنا أنت?" قال: "باخير، فسأله: "كيف له؛ ماء على وهو

أباي ابان كعب بان عوف بان سإفيان بان والضحاك حصادنا"؛ فأحسن وحصدنا
وسإلم- على عليه الله -صلى الله رسإول واسإتعمله صحبة، له كلب، بان باكر

بان الله عبد بان عوف بان مالك واسإمه لقب، وهو وجواب، وغيرهم؛ قومه
لحقوا حتى وطردهم كلب، بان جعفر باني نفى الذي وهو كلب، بان باكر أباي

وقومهم؛ جواب إلى رجعوا ثم مدة؛ فحالفوهم كعب؛ بان الحارث بابني بااليمن
ًا، الرقم يوم هذا جواب ومات فاصطلحوا كان يوم وهو منهزم، وهو عطش

أخوه وخنق الطفيل، بان عامر فيه أسإر وفزارة، مرة باني وباين عامر باين
باني على كان هذا وجواب السإر؛ خوف مات، حتى نفسه الطفيل بان الحكم
أسإد؛ لبني الظفر فكان أسإد؛ باني وباين باينهم كان يوم وهو النسار، يوم عامر

كعب. بان الحارث باني في يومئذ جعفر بانو وكانت
كلب بان جعفر بانو

ولد جعفر بان كلب: خالد الصبغ؛ وربايعة الحوص؛ ومالك الطيان أمهم بانت رياح بان
الشل الغنوي؛ وعتبة؛ وعوف: أمهما فاطمة بانت عبد شمس بان عبد مناف بان قصي

بان كلب بان مرة بان كعب بان لؤي بان غالب بان فهر بان مالك بان النضر بان كنانة.
ًا عليه إذ قتل؛ فولد الحوص: عوف، وقد سإاد؛ وعمرو، وقد سإاد، ومات أباوه وجد
وشريح، وقد سإاد، وباه كان يكنى أباوه، وهو قاتل لقيط بان زرارة يوم جبلة. منهم:
علقمة بان علثة بان عوف بان الحوص، الذي نافر عامر ابان الطفيل، وله عمر بان

الحطيئة: الخطاب حوران؛ وله يقول 
لقيتك لو بايني كان وما

ًا قـلئل ليال إل الغني وباينسإالم

وسإلمة الحوص. شاعر؛ بان عوف بان قحافة وعمه علثة؛ بان قيس وأخوه
ًا؛ كان علثة، بان قيس ابان الحوص بان شريح بان يزيد بان والسندري سإيد

شاعر الحوص، بان شريح بان عمرو عبد وعمه "أمة"، عيساء وأمه الشاعر؛
من الحوص، بان شريح بان عمرو عبد بان عطارد بان حسان بان وسإليمان

بان سإراقة بان ومروان الحوص؛ بان عمرو بان وشريح عامر؛ باني أخبار رواة
الحوص. بان عمرو بان قتادة
ومرة، وحريم، وحصن، وعامر، وعمرو، كلب: جزء، بان جعفر بان خالد وولد

الشاعر لبيد أخو جعفر، بان خالد بان جزء بان قيس بان أرباد ولده وأنس. ومن
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بان عامر وسإلم- مع عليه الله -صلى الله رسإول قتل أراد الذي وهو لمه،
فمات. باصاعقة؛ تعالى الله فرماه عليه؛ فدعا الطفيل؛

والطفيل، السإنة؛ ملعب باراء أباو وهو كلب: عامر، بان جعفر بان مالك وولد
معود وهو معالك، بان ومعاوية الطفيل؛ بان عامر والد وهو سإاد، وقد

وعمرو؛ المضيق؛ نزال وسإلمى، الوضاح؛ وهو مالك، بان وعبيدة الحكماء؛
أسإد بانو وقتلت الشاعر؛ لبيد والد وهو المقتري، ربايع وهو وربايعة، وعتبة؛
ًا؛ وكان السإدي، طريف بان منقذ علق: قتله ذي يوم هذا ربايعة فلما شاعر
فقتله، منهزم وهو طريف بان منقذ أخوه مالك بان معاوية أسإر جبلة، يوم كان
فمه، في وذكره وذكره اسإته في لسانه وأدخل لسانه، وقطع ذكره جب ثم

ًا، وكان السإنة، ملعب عامر بان كذلك. منهم: ربايعة وتركه بان وحبيب سإيد
ًا وكان ابانته؛ العاصي بان سإعيد تزوج جعفر، بان مالك بان عمرو بان يحيى سإيد
الطفيل، بان والحكم له؛ عقب ل الطفيل، بان مالك: عامر بان الطفيل وولد
ًا؛ نفسه فقتل يؤسإر، أن الرقم يوم خاف ًا؛ الرقم يوم وقتل وقبس، خنق أيض

سإهيل بانت ليلى كانت ولده من وحنظلة، إخوته؛ عن الرقم يوم فر وعقيل
البنين، أم له فولدت مروان، بان العزيز عبد تزوجها الطفيل، بان حنظلة بان

عامر؛ باني فرسإان من حنظلة، بان والربايع الملك؛ عبد بان الوليد تزوجها التي
الطفيل، بان عقيل بان الحكم بان الخنجر بان نافع المذكور عقيل ولد من وكان

الله عبد وأخوها مروان؛ بان باشر أم السإنة ملعب عامر بان باشر بانت وقطية
ًا؛ كان باشر، بان بان عامر قاتل جعفر، بان مالك بان سإلمى بان وجبار سإيد

إلى رفع قد رآه أنه يحدث فكان معونة؛ بائر عنه- يوم الله -رضي فهيرة
جعفر، بان مالك بان سإلمى بان جبار بان الله عبد بان ولده: باشر ومن السماء؛

عامر. باني فرسإان من
أجار الذي جعفر، بان عتبة بان الرحال كلب: عروة بان جعفر بان عتبة وولد

كبشة وابانته الفجار؛ حرب كانت ففيه الكناني؛ البراض فقتله الحيرة؛ لطيمة
وكنانة، الحارث وقتل جبلة؛ يوم ولدته الطفيل، بان عامر أم هي عروة، بانت
الرقم. يوم مالك بان عبيدة ابانا

باالبصرة. بايت أهل وهم ربايعة، بان كلب: نفيل بان ربايعة باني ومن
كلب، بان عمرو بان نفيل بان خويلد وهو كلب: الصعق، بان عمرو باني ومن
ًا، كان ولده: ومن الصعق، سإمي فلذلك صاعقة، وأحرقته باعكاظ، يطعم سإيد

بان زفر المذكور؛ الشاعر يزيد ولد ومن الصعق؛ بان عمرو بان يزيد الشاعر
باالجزيرة القائم الصعق، بان عمرو بان يزيد بان معاذ بان عمرو عبد بان الحارث

كلهم زفر، بان والهذيل زفر، بان ووكيع زفر، بان الكوثر وبانوه مروان؛ أيام
ذلك؛ غير قيل وقد العقر؛ يوم المهلب بان يزيد قاتل هو هذا والهذيل رؤسإاء؛

الذي وهو الصعق بان عمرو بان يزيد بان قيس بان يزيد بان قيس بان والمختار
لعماله؛ مشاطرته سإبب كانت عنه- التي الله -رضي عمر إلى البايات كتب

أخي الصعق، بان عمرو بان علس بان زرعة بان أسإلم بان سإعيد بان ومسلم
قبله. وأباوه هو خراسإان ولي الصعق، بان عمرو بان الشاعر يزيد

أصحاب أن العقيلي، العراباي وافر بان موازن بان ملهم المحيا أباو وأخبرني
كلب. بان عمرو باني من الكلباي، مرداس بان صالح حلب

كلب بان رؤاس بانو
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ابان رؤاس وهو الحارث، بان باجيد بان عوف بان الرحمن عبد بان منهم: الجنيد
له كلب، بان رواس بان باجيد بان مالك بان وعمرو خراسإان؛ ولي كلب،
عبيد باني من الفرس، بان عدي بان مليح بان الجراح بان وكيع والفقيه صحبة؛

عمه: حميد وابانا ويحيى؛ وأحمد، ومليح، وبانوه: سإفيان، كلب؛ بان رؤاس بان
الصالح. الرجل عباد، بان وزهير الفقيه، الرحمن، عبد بان
ربايعة بان كلب بان الضباب بانو

جبلة. ومنهم: قاتل يوم قتل الضباباي، معاوية بان عمرو بان منهم: زهير 
الجوشن: شرحبيل -واسإم الجوشن ذي بان عنه- شمر الله -رضي الحسين

حاتم بان ولده: الصميل ومن الضباب؛ وهو معاوية، بان عمرو بان العور ابان
بالخشيل ونزالتهم عقب، باها وله باالندلس، سإاد الجوشن، ذي بان شمر بان
بان كنيف بان مولة بان العزيز عبد بانت وظمياء جيان؛ عمل من شوذر من

جدها؛ عن أبايها عن تروي الضباب، وهو معاوية، بان عمرو بان خالد بان حمل
عشرين، ابان وسإلم- وهو عليه الله -صلى الله رسإول لقي صحبة؛ ولمولة
ذا يسمى وكان هريرة؛ أباا وصحب السإلم، في سإنة مائة ذلك باعد وعاش

وسإلم- صدقته عليه الله -صلى الله رسإول إلى وأدى لفصاحته؛ اللسانين
لبون. بانت
كلب: قدامة باني الشاعر. ومن قرة بان كلب: سإراج بان الله عبد باني ومن
ورواية. صحبة له معاوية، بان عمار بان الله عبد ابان

صعصعة. بان عامر بان ربايعة بان كلب بانو مضى
ربايعة بان كعب بانو
 صعصعة بان عامر بان
وعبد وقشير؛ وعقيل؛ وجعدة؛ الحريش؛ وهو ربايعة: معاوية، بان كعب ولد

وحبيب. الله؛
قليل. وهم باخراسإان، فهم كعب، بان حبيب بانو فأما
الله رسإول على نهم بانو وفد فلما والعجلن؛ كعب: نهم، بان الله عبد وولد

بانو الله". وأما عبد بانو وأنتم شيطان، لهم: "نهم وسإلم- قال عليه الله -صلى
أباي بان تميم منهم: الشاعر ضخمة؛ قبيلة فهم كعب، بان الله عبد بان العجلن

كعب. بان الله عبد بان العجلن بان حنيف بان عوف بان مقبل بان
بان عوف بان الشخير بان الله عبد بان كعب: مطرف بان الحريش باني ومن

بان وسإعيد ورواية؛ صحبة لبايه الفاضل، الفقيه كعب، بان الحريش بان وقدان
وذكر والبصرة؛ خراسإان ولي الحريش، بان كعب بان مالك بان أسإود بان عمرو

في صار ثم الماء، يسقي صار ثم الباواب، على يسأل كان أنه عبيدة أباو
قيس باها يشبب التي ليلى، إن باأرمينية. وقيل وولده حاله؛ علت ثم الجند،

بان الحريش بان ربايعة بان معدي بان سإعيد بان مهدي بانت ليلى هي المجنون،
العقيلي. محمد بان الورد كان زوجها وإن كعب،

كعب بان جعدة بانو
 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان

جعدة بان ربايعة بان عمرو بان ورد بان الشهب بان الحشرج بان الله منهم: عبد
ًا ولي وقد الزباير، أيام فارس أرض على غلب الذي كعب، بان من كور

وباين باينه ليصلح علي على وفد الشهب، بان زياد أبايه وعم وكرمان؛ خراسإان
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الله عبد ابانا وحوح، وأخوه قيس، واسإمه الجعدي، الناباغة والشاعر معاوية؛
مجنون إن وقيل صحبة، له كعب، بان جعدة بان ربايعة بان عدس بان عمرو ابان
ومالك المذكور؛ عدس بان قيس بان مزاحم بان الملوح بان قيس هو عامر باني
ولد العبسي. ومن زهير بان قيس أجار الذي كعب، بان جعدة بان الله عبد ابان

أصل ولست إباراهيم؛ بان داود بان العزيز عبد بان جعدة: أشهب بان الحارث
نسبه. بااقي

كعب بان قشير بانو
 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان

ولد قشير بان كعب: ربايعة: ومعاوية؛ وسإلمة الخير: أمهم الخنساء بانت علي بان ثعلبة
بان باجيلة؛ وسإلمة الشر؛ والعور؛ وقرط؛ ومرة. منهم: مالك ذو الرقيبة بان سإلمة الخير

بان قشير، الذي أسإر حاجب بان زرارة يوم جبلة؛ وبايحرة بان فراس بان عبد الله بان
سإلمة الخير بان قشير، يقال إنه نخس ناقة النبي -صلى الله عليه وسإلم-، فلعنه؛

وهبيرة بان عامر بان سإلمة الخير، أسإر المتجردة امرأة النعمان؛ فلما عرفها أطلقها؛
وابانه قرة بان هبيرة، وفد على رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- فوله صدقات قومه؛

وكان له من الولد حبيب، والطفيل؛ ومن ولده الصمة بان عبد الله بان الطفيل بان قرة
يقول: بان هبيرة القشيري الشاعر، الذي 

أنـثـنـي ثم الحمى أيام وأذكر
أن خشية من كبدي على

 تصدعا
الحمى عشيات فليست
بارواجـع

عينيك خل ولكن عليك
تدمعـا

الخير، سإلمة بان سإمير بان عقبة بان وزرارة قرة؛ بان الطفيل بان ووحشي
بان زياد بان يحيى بان العلء بان محمد بان وباكر بانيساباور؛ وولده خراسإان؛ ولي

بان الخير سإلمة بان شنوءة بان عروة بان ضمرة بان مالك بان الجهم ابان الوليد
صحبة: له قشير، بان حيدة بان معاوية بان وحيدة المالكي؛ القاضي قشير،

عبد بان وزياد عنه؛ روى حيدة، بان معاوية بان حكيم بان باهز ابانه ابان وابان
وله قشير، بان العور بان الله عبد بان زفر بان هبيرة ابان الله عبد بان الرحمن

بان العور قيس بان وجياش الله- خراسإان؛ -رحمه العزيز عبد بان عمر
رجله وقطعت نصراني، ألف بايده قتل إنه فيقال اليرموك يوم شهد قشير،
بان عياض بان وكلثوم النيساباوري؛ الحجاج بان مسلم المام والفقيه يومئذ؛
الذي عياض، بان باشر بان بالج أخيه وابان قشير؛ بان العور بان قيس بان وحوح

الندلس. ولي
عدد. باإلبيرة ومنهم باالندلس: جيان؛ قشير باني ودار
كعب بان عقيل بانو
 صعصعة بان عامر بان ربايعة بان
الله؛ وعبد وعوف؛ وعبادة؛ "وعمرو"؛ وعامر؛ كعب: ربايعة؛ بان عقيل ولد

ومعاوية.
محمد القاضي منهم لحد؛ الجاهلية في يدينوا فلم عقيل، بان ربايعة بانو فأما
ابان ربايعة بان عويمر بان عمرو بان مالك بان علقمة بان علثة بان الله عبد بان

والمهدي. للمنصور بابغداد القضاء ولي عقيل،
عوف ابان وخويلد باطن؛ عامر، بان فمنهم: المنتفق عقيل، بان عامر بانو وأما
بان البارص بان منهم: الحارث عامر، بان وربايعة باطن؛ عقيل، بان عامر بان
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ومنهم: جبلة؛ يوم عدس بان عمرو بان زيد قاتل عقيل، بان عامر بان ربايعة
عقبل باني فارس شاعر، عقيل، بان عامر بان ربايعة بان عدي أباي بان عويمر

أيها إلي، له: "ابارز وقال المبارزة، إلى العبسي شداد بان عنترة دعا "جملة"،
قومي!" باإبال رجعت قتلتني، باعدك! وإن أصحاباك فلخيفن قتلتك العبد! فإن

له المنتفق، بان المنتفق: جراد باني مبارزته. فمن على عنترة يقدم فلم
وأخوهما جبلة؛ يوم عمرو بان عمرو أسإر المنتفق، بان قيس وأخوه صحبة؛
ابان معاوية بان جبلة: وعمرو يوم زرارة بان لقيط قاتل المنتفق، بان عوف

حاجب باني من ياشيون الواد سإامي أمية. وبانو لبني الصوائف قاد المنتفق،
عامر بان لقيط رزين أباو المنتفق؛ باني وخدمة. ومن ولة وكانوا المنتفق، ابان
ابان باكر أباو ورواية. ومنهم؛ صحبة له المنتفق، بان الله عبد بان صبرة ابان

بان نصر جد عقيل، بان عامر بان الصم بان خويلد بان عامر بان حبيب بان كعب
مع هبيرة ابان مع المذكور باكر أباو قتل باكيسوم؛ المأمون على القائم شبث
قيس. فرسإان سإائر
سإجستان؛ قاضي منهم: إباراهيم، ضخم، باطن عقيل: خفاجة، بان عمرو وولد

بان الحمير بان وتوباة باقرطبة؛ باالعقيلي المعروف معارك بان محمد والنجوى
الخيلية. ليلى صاحب خفاجة، بان كعب بان ربايعة
ابان معاوية بان الرحال بان باالخيل المعروف عقيل: كعب بان عبادة باني ومن

بان شداد بان حذيفة بانت ليلى وهي الخيلية، ليلى رهط عقيل، بان عبادة
طعن هذا عبادة بان ومعاوية عقيل؛ بان عبادة بان معاوية بان الرحال بان كعب
يومئذ معاوية وكان جعفر، بان خالد قتله يوم العبسي جذيمة بان زهير فرس
ًا، عليه الله -صلى الله رسإول على ووفد السإلم، أدرك حتى وعاش غلم

صحبة. وله وسإلم- وأسإلم؛
عوف بان عامر بان كعب بان سإمعان أباي بان عقيل: ثور بان عوف ولد ومن
بان عوف باني جميع جلي له قتله أجل ومن الحمير؛ بان توباة قاتل عقيل، ابان

صفوان أباو كان الجزيرة. ومنهم إلى كلهم فتحملوا بالدهم؛ عن عقيل
عقيل، بان عوف بان عامر بان حزن بان عاصم بان ربايعة بان مسلم ابان إسإحاق

ًا وكان أرمينية، ولي مروان، قائد وإخوته: باكار المنصور؛ جعفر أباي عند أثير
مسلم، بان العزيز وعبد عمه؛ علي بان الله عبد أصحاب من مسلم، بان

وأعقاباهم سإادة، أشراف كلهم مسلم، بان الله وعبد مسلم، بان والحارث
مسلم. بان باكار بان ومسلم باالجزيرة؛

الله، عبد بان الدجن بان الحصين خفاجة: بانو بان سإمعان بان خويلد باني ومن
الحصين بان عطاف بانو وهم ووادياش؛ ودارهم: جيان، باالندلس؛ بامنتيشة

بان خويلد بان عامر بان يحيى بان عمرو بان محمد بان الله عبد بان الدجن ابان
عطاف. بان صخر بان إباراهيم بان إسإحاق بان إباراهيم كان منهم سإمعان؛

كلها. قيس صعصعة. ومضت بان عامر بانو مضى
نزار. بان مضر ولد جميع في الكلم وانقضى

نزار بان ربايعة بانو
 عدنان بان معد بان
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والعدد؛ البيت الن وفيه عدنان: أسإد، بان معد بان نزار بان ربايعة ولد 
رهط وهو خثعم، في بانوه دخل أكليب، والعدد؛ البيت كان وفيه وضبيعة،

بااليمن. وبانوه ربايعة؛ بان وعائشة الخثعمي؛ مدرك بان أنس
نزار بان ربايعة بان ضبيعة بانو

ولد ضبعية بان ربايعة: أحمس؛ والحارث، وإليه ينتمي سإعد، الذي يقال له سإعد بان لؤي
بان غالب؛ فيقولون: سإعد بان الحارث بان ضبيعة بان ربايعة، وهم بانانة، رهط ثابات بان

أسإلم البناني الفقيه الزاهد.
فمن باني أحمس بان ضبيعة: الشاعر المسيب، واسإمه زهير بان علس ابان مالك بان

عمرو بان حمامة بان زيد بان ثعلبة بان عدي بان مالك بان جشم بان بالل بان جماعة بان
جلي بان أحمس بان ضبيعة بان ربايعة بان نزار، وهو خال العشى الشاعر، أعشى باكر؛

ومنهم: الحارث الضجم بان عبد الله بان ربايعة بان دوفن بان حرب بان وهب بان جلي بان
أحمس بان ضبيعة بان ربايعة ابان نزار، سإيد ربايعة؛ وفيه، إذ قتل، كانت الحرب، وهي أول
حرب وقعت باين باني ربايعة؛ والمتلمس الشاعر، وهو جرير بان عبد المسيح بان عبد الله
بان زيد ابان دوفن بان حرب بان وهب بان جلي بان أحمس؛ وله ابان اسإمه عبد المنان بان

المتلمس، هلك بابصرى في السإلم، ول عقب له. ومنهم: بانو يعمر بان مالك ابان باهثة
بان حرب بان وهب بان جلي بان أحمس "ومنهم: الباديون باالندلس، وهم ناقلة من ناحية
منبح، وهم بانو باكر بان عبد الحميد بان معمر بان الطفيل بان جعفر بان صالح بان الحشرج

القيس: بان ضبيع بان ذؤيب بان يعمر بان مالك بان باهثة"، وفيهم يقول امرؤ 
 يعمرا والحي جلن مجاورة

ابان أحمس بان زيد بان أوس بان مازن بان مرة أولد وهم الكلبة، ومنهم: بانو
المخبل وابان سإاد؛ وقد المسيب، وابان سإاد؛ وقد الحليس، ومنهم ضبيعة؛
بان أحمس بان زيد بان أوس بان سإبيع بان منعة بان طفر بان وائلة بان الشاعر
نزار. بان ربايعة ابان ضبيعة
نزار. بان ربايعة بان ضبيعة بانو مضت

نزار بان ربايعة بان أسإد بانو
ابان أسإد بان عميرة باني وعميرة. فمن وعنزة؛ ربايعة: جديلة؛ بان أسإد ولد

عبلة بان باكر بان فهم بان جارية بان سإلمة بان أباان بان نزار: طريف بان ربايعة
-صلى الله رسإول على وفد ربايعة، بان أسإد بان عميرة بان مبشر بان أنمار ابان
طريف بان مسلمة بان قيس بان مسلم بان ولده: عامر ومن وسإلم-؛ عليه الله
عنه. الله رضي الحسين، مع قتل أباان، بان
أسإد بان عنزة بانو
 نزار بان ربايعة بان

منهم: بانو هزان بان صباح بان عتيك بان أسإلم بان يذكر بان عنزة بان أسإد بان ربايعة بان
العشى: نزار؛ وفيهم يقول 

قومك فتيان في كان لقد
منـك

الطوال هزان وفتيان
 الغرانقه

ومنهم؛ آل ضور بان رزاح بان مالك بان سإعد بان وائل بان هزان؛ والحارث بان رزاح، أخو
ضور بان رزاح، وهو الذي يقال إنه الحارث لن لؤي بان غالب، الذي يسمى جشم،

ًا لبايه، فحضنه، فسمي باه، وفيهم يقول  جرير: وجشم كان عبد
لهزان لستم جشم باني

فانـتـمـوا
بان لؤي من الرواباي لعلى
غالب

مثوى بائس شكيس في ولضور آل في تنكحوا ول
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 الغرائبنساءكـم
القيس: ومنهم: بانو جلن بان عتيك بان أسإلم بان يذكر بان عنزة؛ وفيه يقول امرؤ 

يعمرا والحي جلن مجاورةودها الصدر وفي باانت كنانية
بان عنزة بان يذكر بان أسإلم بان عتيك بان صباح بان الدول بان ومنهم: الحارث

نزعوا يفعل لم فمن معه، عنزة مصرت ثوبايه مصر إذا كان ربايعة، بان أسإد
كتفه.
بان ضبيعة بان عمرو بان مرة، واسإمه القدار، بان شمس عبد ولده: بانو ومن

اليادي؛ مامة بان وكعب طيء؛ حاتم أسإروا صباح، بان الدول بان الحارث
بان محمد بان أحمد سإعيد منهم: أباو باالبصرة، باقية ظالم. لعنزة بان والحارث

الزمن موسإى أباو المثنى بان ومنهم: محمد المحدث؛ العراباي بان زياد
المحدث.

نزار. بان ربايعة بان أسإد بان عنزة مضت
أسإد بان جديلة بانو
باني في بانوه دخل وجدي، والعدد؛ البيت وفيه أسإد: دعمي، بان جديلة ولد

قاسإط. بان النمر باني من جشم بان زهير باني في بانوه دخل وجدان، شيبان؛
وفيه جديلة: هنب، بان دعمي بان أفصى فولد جديلة: أفصى؛ بان دعمي فولد

ًا وفيهم القيس، وعبد والعدد؛ البيت في بانوه دخل وجشم، وعدد؛ شرف أيض
ًا وهم تغلب، باني في بانوه دخل وناشم، القيس؛ عبد على يزيدون ل أباد

أرباعة.
أفصى بان القيس عبد ولد
 نزار بان ربايعة بان أسإد ابان جديلة بان دعمي بان

ولد عبد القيس بان أفصى: أفصى؛ فولد أفصى بان عبد القيس: شن 
ولكيز، وهما قبيل عبد القيس. فولد لكيز: وديعة، باطن؛ وصباح، باطن؛

ونكرة، باطن. فولد وديعة بان لكيز بان أفصى بان عبد القيس بان أفصى بان
دعمي: عمرو، باطن؛ وغنم، باطن؛ ودهن، باطن؛ فولد عمرو بان وديعة:

أنمار، باطن؛ وعجل، باطن؛ والديل، باطن؛ ومحارب، باطن. فولد أنمار بان
عمرو بان وديعة بان لكيز بان أفصى: مالك، باطن؛ وثعلبة، باطن؛ وعائدة،

باطن؛ وسإعد، باطن؛ وعوف، باطن؛ والحارث، باطن. فولد الحارث بان أنمار:
ثعلبة، باطن، وهم رهط هرم بان حيان الفقيه؛ وعامر، باطن، منهم: الريان
ابان حويص بان عوف بان عائدة بان مرة بان عامر بان الحارث بان أنمار بان

عمرو بان وديعة بان لكيز بان أفصى بان عبد القيس بان أفصى، صاحب
الهراوة التي تضرب باها العرب المثل. ومنهم: ومنهم: البراجم من عبد

القيس، وهم: عبد شمس، وعمرو، وحي، بانو معاوية بان ثعلبة بان جذيمة
بان عوف بان أنمار بان عمرو بان وديعة بان لكيز.

ومنهم: أباو غياث "واسإمه الجارود" ابان حنش بان المعلى، "واسإم المعلى
الحارث" بان زيد بان حارثة بان معاوية بان ثعلبة بان جذيمة بان عوف بان
أنمار ابان عمرو بان وديعة بان لكيز ن أفصى بان عبد القيس، له صحبة

ومكانة من النبي -صلى الله عليه وسإلم- ومن أباي باكر وعمر -رضي الله
عنهما؛ وكان فاضلً في السإلم؛ وله باالبصرة عقب لهم شرف وحال

عالية. وكان للجارود من الولد: عبد الله بان الجارود، يلقب: باظئر العناق،
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لقصره، قتله الحجاج لخروجه عليه يوم رسإتقابااذ؛ والمنذر بان الجارود،
ولي إصطخر لعلي بان أباي طالب -رضي الله عنه-؛ وحبيب، ومسلم،

وغياث، بانو الجارود. ومنهم: أباو غيلن الحكم بان المنذر بان الجارود، سإيد
عبد القيس؛ وفيه يقول الكذاب الحرمازي: 

بان المنذر بان حكم يا
الـجـارود

مـمـدود عليك الملك سإرادق

الجواد ابان الجواد أنت
المحمـود

بايت وفي الجود في نبت
الجود

أصل في ينبت قد والعود
 العود

باالديماس. يعرف الذي الحجاج حبس في مات غيلن، أباا يكنى
أنمار بان عوف بان جذيمة بان عوف بان عمرو بان عوف بان عصر ومنهم: بانو

المنذر بان عائذ بان المنذر وهو منهم: الشج، لكيز، بان وديعة بان عمرو ابان
-صلى النبي من ومكانة صحبة له عمرو، بان زياد بان نعمان بان الحارث ابان
ًا وسإلم- وكان عليه الله فاضلً. حليم

بان القيس عبد بان أفصى بان لكيز بان وديعة بان عمرو بان أنمار بانو مضى
أفصى.

عمرو بان عجل بانو
 لكيز بان وديعة بان
وذاهل. عمرو: ذهل، بان عجل ولد

عجل ابان ذهل بان ظالم بان حداد ابانا وثعلبة، عجل: ليث، بان ذهل باني فمن
خولى ابان عمرو عبد بان المذكور: جيفر حداد بان ليث باني عمرو. فمن بان
بان ذهل بان ليث بان عساس بان الحدرجان بان جابار بان الفاتك بان همام بان

وفادة ولسفيان عمرو؛ عبد بان خولي بان سإفيان أخيه وابانه عمرو؛ بان عجل
رقبة بان كرب بان وسإلم-. ومنهم: مصقلة عليه الله -صلى الله رسإول على
كان ليث، بان عساس بان الجدرجان بان صبرة بان الله عبد بان خوتعة ابان

ًا؛ بان الله عبد وعمه خطيبان؛ مصقلة، بان ورقبة مصقلة، بان كرب واباناه سإيد
وسإيحان، بايده؛ عنه- والراية الله -رضي علي مع الجمل يوم قتل رقبة

بان صبرة بان الهجرس بان الحارث بان حجر بان صوحان بانو وزيد، وصعصعة
عساس. ابان الحدرجان

بان القيس عبد بان أفصى بان لكيز بان وديعة بان عمرو بان عجل بانو مضى
أفصى.

عمرو بان محارب بانو
 لكيز بان وديعة بان

الدروع إليه تنسب الذي وديعة، بان عمرو بان محارب بان منهم: الحطمة
عامر بان شباباة بان معاوية بان همام بان مالك بان زيد بان ومحارب الحطمية؛

ًا: عبيدة عمه وابان وديعة؛ بان عمرو بان محارب بان حطمة بان بان همام بان لح
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول على وفد همام، ابان مالك
بان القيس عبد بان أفصى بان لكيز بان وديعة بان عمرو بان محارب بانو مضى

أفصى.
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عمرو بان الديل بانو
 لكيز بان وديعة بان

ًا. ومنهم باالكوفة شرف قبيصة، بان منهم: مسعود يروي الذي نضرة، أباو جد
الخدري. سإعيد أباي عن

أفصى. بان القيس عبد بان أفصى بان لكيز بان وديعة بان عمرو بانو مضى
لكيز بان وديعة بان دهن بانو
لكيز. بان نكرة بان منبه بان عذرة بان دهن بانو إنهم قيل قد

لكيز. بان وديعة بان دهن بانو مضى
لكيز بان وديعة بان غنم بانو

باطنان وهما لكيز؛ بان وديعة بان غنم بان عمرو ابانا ومان منهم: الديل،
ضخمان.

بان جبلة بان لكيز: حكم بان وديعة بان غنم بان عمرو بان الديل باني فمن 
عثمان قتلة أحد الديل، بان الحارث بان عامر بان كعب بان أسإود بان حصين
بان موسإى بان المزرع بان يموت باكر أباو كان ولده عنه: ومن الله -رضي
عمرو أخت ابان وهو العلماء؛ الرواة أحد المذكور، جبلة ابان حكيم بان سإنان

ًا العلم أهل من مهلهل، اسإمه ابان ليموت وكان الجاحظ؛ باحر بان أيض
يموت واسإم ؛304 سإنة مات وباها دمشق، يموت سإكن باصريون، والرواية،

لقب. يموت وإنما محمد؛
لكيز. بان وديعة ولد مضى

لكيز بان نكرة ولد
منهم: المثقب الشاعر، واسإمه عائذ بان محصن بان ثعلبة بان وائلة بان عدي بان عوف

القائل: بان دهن بان عذرة بان منبه بان نكرة بان لكيز بان أفصى بان عبد القيس؛ وهو 
 للعيون الوصاوص وثقبن

وباهذا سإمي المثقب. ومنهم: الممزق الشاعر، واسإمه شأس بان نهار بان أسإود بان
حزيل بان "حيي بان عساس بان" حيي بان عوف بان سإود بان عذرة بان منبه بان نكرة بان

لقوله: لكيز، سإمي الممزق 
ً كنت فإن خير فكن مأكول
آكل

أمـزق ولمـا فأدركني وإل

عذرة بان سإويد بان شيبان بان عدي بان أسإحم بان معشر بان ومنهم: المفضل
المنصفة. صاحب الشاعر، نكرة بان منبه بان

أفصى. بان القيس عبد بان أفصى بان لكيز بانو مضى
أفصى بان شن بانو
وعدي؛ باالخط؛ القنا ثقف من أول وهو شن، بان أفصى: هزيز بان شن ولد

ابان أفصى بان شن بان الديل بان صبرة بان الجعيد بان والديل. ومنهم: عمرو
يقال وكان البحرين؛ إلى تهامة من القيس عبد سإاق الذي وهو القيس، عبد
عنه-؛ الله -رضي علي صاحب مخرباة، بان ولده: المثنى ومن الفكل؛ له

أخوه. ومنهم: أذينة بان الله وعبد البصرة؛ قاضي أذينة؛ بان الرحمن وعبد
ًا. ومنهم: العور كان إنه قومه يقول البراء، ابان رئاب الشاعر الشني نبي

زمانه". أهل فاق "الذي
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بان ربايعة بان أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان القيس عبد بانو مضى
نزار.

دعمي بان أفصى بان هنب بانو
قاسإط، بان هنب: وائل بان قاسإط فولد هنب؛ بان قاسإط أفصى؛ بان هنب ولد

باعد القرامطة قتلتهم ثم وشرف؛ عدد فيهم وكان والنمر، والعدد؛ البيت وفيه
وكانوا باعدها؛ حلة لهم تجتمع ولم العرب، قبائل في فافترقوا الثلثمائة؛

بانوه دخل قاسإط، بان ومعاوية غفيلة؛ وهو قاسإط، بان وعامر الذى؛ كثيري
أعلم. والله منهم، الشاعر الرقاع بان عدي إن فيقال عاملة؛ في
هنب بان قاسإط بان عامر بانو
 غفيلة وهم أفصى بان

أحل الذين وهم وضعة؛ عدد قلة في كانوا صبرة، بان الله عبد بان خوتعة منهم
ًا دلوا كما تغلب، باني في ثأره على يدلوه حتى دماءهم اليشكري الريان كثيف

تغلب، باني من أبايات على منهم رجل فدله الريان؛ أولد على التغلبي
غفيلة. عن وكف فأباادهم

غفيلة. بان قاسإط بان عامر بانو مضى
أفصى بان قاسإط بان النمر بانو
 نزار بان ربايعة بان أسإد ابان جديلة بان دعمي بان
ابان وقاسإط. منهم: صهيب مناة؛ وعبد مناة؛ وأوس الله؛ النمر: تيم ولد

بان جذيمة بان جندلة بان عامر بان عقيل بان عمرو عبد بان مالك بان سإنان
رسإول صاحب قاسإط، بان النمر بان مناة أوس بان أسإلم بان سإعد ابان كعب
وكان كثير؛ عقب باالمدينة له وكان وسإلم- المشهور؛ عليه الله -صلى الله

باني من صهيب وأم البالة؛ على كسرى اسإتعمله صهيب والد مالك بان سإنان
جدعان. بان الله عبد فاشتراه سإباء، أصاباه تميم؛ بان عمرو بان مالك بان مازن
بان ومنهم: يوسإف صهيب؛ بانو وعثمان، وصيفي، ويحيى، حمزة، ولده ومن

ًا عمه سإنان: وابان بان صهيب بان صيفي بان يزيد بان محمد بان محمد لح
صهيب، بان صيفي بان زياد بان وصيفي صهيب، ابان صيفي بان يزيد بان يوسإف

الحديث؛ عنهم روى صهيب؛ بان صيفي بان المجيد وعبد الحرة؛ يوم قتل
زيد بان المغيرة قتله في باالقسامة، منه أقيد صهيب، بان عثمان بان والحسن

ًا وكانوا بالتعة؛ أباي بان حاطب بان المدينة؛ باعوالي زيد، بان أمية باني في سإكان
له يقال الذي عقيل، بان عمرو عبد بان خالد بان أباان بان عمه: حمران وابانه
وكان الردة؛ أيام الوليد بان خالد أباادهم قد مناة أوس بانو عثمان. وكان مولى

عقيل. بان عمرو عبد بان عتبة بان لبيد سإيدهم
أرباعين ربايعة سإاد الضحيان، قاسإط: عامر بان النمر بان الله تيم باني ومن
ًا، النمر بان الله تيم بان الخزرج بان سإعد بان عامر وهو منهم؛ المربااع يأخذ عام

قيس بان البشر بان هلل بان البشر بان قيس بان ولده: عقبة ومن قاسإط؛ ابان
عامر بان مناة زيد بان ربايعة بان هلل بان جشم بان عقبة بان زهير ابان

عين يوم وصلبه الوليد بان خالد قتله النمر، باني من المرتدين سإيد الضحيان،
عامر بان مناة زيد بان عمرو بان مالك بان كليب بان جناب بانت ونتيلة التمر؛

الحظائر حوط وأباو عنه-؛ الله -رضي المطلب عبد بان العباس أم الضحيان،
الكيس لمه: وابان السماء ماء بان المنذر أخو الخير، جابار وابانه جابار؛ بان
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زيد- بان -واسإمه الكيس ابان شراحيل بان عبيد بان مالك وهو النباسإة،
عبيد أباو الضحيان. وذكر عامر بان مناة زيد بان ربايعة بان هلل بان الحارث
ًا الضحيان لعامر أن سإلم بان القاسإم ابان كان ولده عوف: من له يقال أخ
بان حنتم بان سإلمة بان زرارة بان قيس بان يزيد بان أيوب واسإمه البليغ، القرية
بان الله تيم بان الخزرج بان سإعد بان عوف بان مناة زيد بان عمرو بان مالك

مناة، زيد بان ربايعة بان جشم بانت خماعة هي إليها، نسب التي والقرية النمر؛
مالك. بان حنتم له فولدت عمرو؛ بان مالك تزوجها

الكبش مطعم بان شريك بان سإلمة بان الزبارقان بان الشاعر ومنهم: منصور
المبالغ عنده وبالغ الرشيد صحب الضحيان، عامر بان سإعد بان مالك بان الرخم

ًا أمره أول وكان العظيمة؛ ًا؛ خارجي إلى فاسإتند الرقة؛ مدينة فدخل صفري
إلى واسإتند وصلى، داود فأتى الرافضي؛ الرقي داود سإارية باها فإذا سإارية

أصحاباه؛ مع المامة في يتكلم داود وجعل باينهما؛ السارية فصارت السارية؛
للرشيد يظهر وكان الرافضة؛ من المامية مذهب إلى حينه من منصور فرجع

ًا العتاباي أنشده أن إلى علي، باني عن النحراف ًا يوم مذهب في له شعر
باصلب يأمره خراسإان صاحب إلى وقته من فكتب الرشيد، فحرد الرافضة،

من منصرفون والناس العين، رأس البريد فدخل لسانه؛ قطع باعد منصور
بان محمد بان الله عبد بان يوسإف عمر أباو الندلسي والفقيه منصور؛ جنازة

عاصم. بان البر عبد
رية. عمل من وضاح، باالندلس: حصن قاسإط بان النمر باني ودار

وسإلم: "صوم عليه الله صلى النبي عن روى الذي وهو تولب، بان والنمر
شهر". كل من وثلثة الصبر، شهر

دعمي. بان أفصى بان هنب بان النمر بانو مضى
هنب بان قاسإط بان وائل بانو
 نزار بان ربايعة بان أسإد بان جديلة ابان دعمي بان أفصى بان
والشخيص، عنز؛ وهو الله، وعبد تغلب؛ وهو ودثار، قاسإط: باكر؛ بان وائل ولد

الله، تيم بان مالك بان عائش باني في دخل والحارث، تغلب؛ باني في دخل
ابان طاباخة بان أد بان مر بانت هند كلهم وائل: أمهم بان باكر بان ثعلبة باني

مضر. بان إلياس
-صلى الله رسإول صاحب ربايعة، بان منهم: عامر قاسإط بان وائل بان عنز بانو

ًا كان وسإلم-؛ عليه الله بان كعب بان ربايعة بان عامر وهو الخطاب؛ لل حليف
ربايعة بان مالك بان سإلمان بان حجير بان ربايعة ابان عامر بان ربايعة بان مالك

جديلة بان دعمي بان أفصى بان هنب بان قاسإط ابان وائل بان عنز بان رفيدة بان
نزل: "ادعوهم فلما تبناه؛ قد الخطاب كان نزار، بان ربايعة بان أسإد بان

ذوو اليمن، من الجند باجهة وائل بان عنز نسبه. وبانو إلى رجع لباائهم" الية،
اللوف. عشرات يبلغون عظيم، عدد

هنب. بان قاسإط بان وائل بان عنز مضى
وائل بان تغلب بانو
 نزار بان ربايعة بان أسإد بان جديلة بان عدي بان أفصى بان هنب بان قاسإط بان
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ولد تغلب بان وائل: غنم؛ والوس؛ وعمران. فمن ولد عمران قوم غير مشاهير. ومن
ولد الوس بان تغلب: القرثع الشاعر؛ وأرى أن تميم بان جميل الخارج على المتوكل

المشهورة: باديار ربايعة كان منهم، لقوله في أباياته 
تغلب بان الوس على يعز

موقف
فيه السيف علي يسل

وأسإكـت
تغلب بان غنم ولد

ووائل. فمن تغلب: عمرو، بان غنم تغلب. ولد باني من والعدد البيت وفيهم
مشاهير. غير وهم ولوذان؛ تغلب: شيبان، بان غنم بان وائل ولد
  تغلب بان غنم بان عمرو ولد

البيت وفيه تغلب: حبيب، بان غنم بان عمرو وعددها: ولد تغلب بايت وفيهم
بان عمرو بان حبيب باالمشاهير. فولد ليسوا باقية، لهم وزيد؛ ومعاوية؛ والعدد؛

حبيب بان مالك ومالك. فولد وحشم؛ والعدد؛ البيت وفيه تغلب: باكر، بان غنم
بان حبيب بان جشم باني مشاهير. ومن غير تغلب: قوم بان غنم بان عمرو ابان

حبيب. بان جشم بان عبد بان مالك وهو النساباة، تغلب: الخزل بان عمرو
حبيب بان باكر ولد
 تغلب بان غنم بان عمرو بان
وعمرو؛ والحارث؛ ومالك؛ والعدد؛ البيت وفيه حبيب: جشم، بان باكر ولد

الراقم. يسمون الستة ومعاوية. وهؤلء وثعلبة؛
باكر بان جشم بانو
بان مالك بان كلثوم بان منهم: عمرو تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان

الله، وبانوه: عبد حبيب؛ بان باكر بان جشم بان زهير بان سإعد بان عتاب
عدس. ومن بان عمرو بان باشر قاتل وهو وعباد، سإيدان؛ شاعران والسإود،

حبيش بان عبيد بان أيوب بان عمرو بان كلثوم واسإمه الشاعر، ولده: العتاباي
ومالك، مالك؛ بان كلثوم بان عمرو بان الله عبد بان مسعود بان أوس بان

عبد بان شريح بان زافر بان عتاب بان مالك بان طوق بانو والقاسإم، وعمرو،
كانت وأحمد، طوق: طوق، بان مالك وابانا المذكور؛ كلثوم بان عمرو بان الله
أخ كلثوم ابان ولعمرو طوق؛ بان مالك رحبة تنسب وإليهم ربايعة، جللة لهم

بان مالك ابان النعمان بان عصم حنش وأباو باطل؛ فارس كلثوم، بان مرة اسإمه
ًا، كلثوم بان عمرو عم ابان وهو عتبا، بان شرحبيل قاتل هو هذا وعصم لح

الكلب. يوم المرار، آكل الملك الحارث
بان عمير قاتل حبيب: جميل، بان باكر بان جشم بان زهير بان كعب باني ومن

البكري عباد بان الحارث قتله الذي أباان، بان القيس وامرؤ السلمي؛ الحباب
حبيب: بان باكر بان جشم بان زهير بان الحارث باني الحارث. ومن بان باجير باابانه

ول جشم؛ بان زهير بان الحارث بان ربايعة بانو وسإلمة، وعدي، ومهلهل، كليب،
ًا لمهلهل نعلم ًا؛ ولد عمرو أم وهي ليلى، ابانته قبل من إل له عقب ول ذكر
ًا لكليب نعلم ول كلثوم؛ ابان ًا له نعرف ول كليب، بان الهجرس إلى ولد عقب

ًا لسلمة. ول لعدي، ول مذكور
حبيب. بان باكر بان جشم بان زهير بانو مضى

 باكر بان جشم بان مالك بانو
 حبيب بان
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بان عمرو بان شييم بان عمرو واسإمه لقب؛ وهو الشاعر، منهم: القطامي
بان عمرو باني جشم. ومن بان مالك بان أسإامة بان عامر بان باكر ابان عباد

الصلت بان غوث بان غياث واسإمه الشاعر، باكر: الخطل ابان جشم بان مالك
مالك بان عمرو بان فدوكس بان السيحان بان عمرو بان السيحان بان طارق بان
حبيب. ابان باكر بان جشم بان

حبيب. بان باكر بان جشم بان مالك بانو مضى
 جشم بان سإعد بانو
 حبيب بان باكر بان

بان تيم بان الهجرس بان حبيب بان عنز بان الله عبد بان الوغل بان منهم: عتبة
جشم. بان سإعد

وائل. بان تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان جشم بانو مضى
سإلمه- بان السفاح -واسإم السفاح بان هرمي بان زرعة بان منهم: النعمان

حبيب بان باكر بان مالك بان أسإامة بان تيم بان زهير بان القنفذ كعب بان خالد
بان سإفيح بان باسطام بان عمرو بان هشام السند، ومنهم: صاحب عمرو؛ ابان

القنفذ؛ كعب بان خالد بان سإلمة السفاح بان سإفيح بان يعلى ين موران
من وهو الخطاب، بان عمر أيام تغلب باني قائد هوبار، بان قيس بان وحنظلة

مليل بان وشعيب حبيب؛ بان باكر بان مالك بان أسإامة بان تيم ابان كنانة باني
بان أغواث بان وناشرة حبيب؛ بان باكر بان مالك بان صباح باني من الخارجي،

الشيباني. مرة بان همام قاتل حبيب، بان باكر بان مالك بان قعين
غلب. بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان مالك بانو مضى

باكر بان عوف بانو
 تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان

بان حبيب بان باكر بان عوف بان عجرة بان قمير بان جعيل بان منهم: كعب
الشاعر. تغلب بان غنم بان عمرو
تغلب. بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان عوف بانو مضى

باكر بان عمرو بانو
 تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان

منهم: الوليد بان طريف بان عامر الخارجي، وهو من باني صيفي بان حيي بان عمرو بان
القائلة: باكر بان حبيب بان عمرو بان غنم بان تغلب؛ وأخته ليلى، 

مالك الخاباور شجر أيا
ًا مورقـ

ابان على تجزع لم كأنك
 طريف

شهاب بان والخنس والمغفر؛ الدرع وعليها وتقاتل، الخيل تركب وكانت
المشهور. الفارس أوس، بان والفند الفارس؛ الشاعر

تغلب. بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان عمرو بانو مضى
باكر بان معاوية بانو
 تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان

تغلب. باني أعشى منهم
مشاهير. فغير تغلب، بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان الحارث بانو وأما
باكر بان ثعلبة بانو
 تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان
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ثعلبة بان حرفة بان حبيب بان الحارث بان قبيصة بان هبيرة بان منهم: الهذيل
مالك؛ بان حنش بان ومعبد تغلب؛ بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر بان

الشاعر. جعل بان وعميرة
قاسإط. بان وائل بان تغلب بانو مضت

قاسإط بان وائل بان باكر بانو
يشكر. باني في بانوه دخل وبادن، ويشكر؛ وائل: علي؛ بان باكر ولد
باكر بان يشكر بانو
 قاسإط بان وائل بان

مالك بان كعب بان عوف عبد بان ود عبد بان الله عبد بان مالك بان منهم: أسإود
يشكر، بان كعب بان حبيب بان غنم باني من حرفة، بان كعب بان مالك بان

قبره. وفيها مرتين؛ سإنة كل في تصرم التي الموقوفة، النخل صاحب
كعب بان حبيب بان غم بان غبر بان الحارث وهو العقاب، الفرخ ومنهم: صاحب

بان جدان ابان عامر وهو ناقم، بانت وهي الناقمية، هي غبر وأم يشكر؛ بان
أصح. وهو تغلب؛ من الكلباي: هي زياد أباو وقال ربايعة؛ بان أسإد بان جديلة
بان العمى عمرو المذكور الفرخ قتل أن إلى ربايعة سإيد الحارث وكان

وكان وائل؛ بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ثعلبة بان ذهل بان شيبان
عنة. الفرخ اسإم

بان جشم بان ثعلبة بان مالك بان قيس بان مسهر بان أحمر بان ومنهم: أمين
خراسإان. ولي غنم، بان غبر

ذو هو هذا وعامر يشكر، بان كعب بان حبيب بان جشم بان ومنهم: عامر
ًا. والنثى حظين الذكر أعطى من أول وهو المجاسإد؛ حظ

العتيك بان عجل بان كعب بان السإعد بان عوف بان علباء بان ومنهم: الرقم
النعمان. كبش ذباح الذي يشكر، بان كعب ابان

مالك بان ظالم بان النعمان بان عمرو بان الله عبد واسإمه الكواء، ومنهم: ابان
يشكر. بان حرب بان كنانة بان جشم بان عمرو بان سإعد بان عصم أباي بان

بان مالك بان الله عبد بان باديد بان مكروه بان حلزة بان الحارث ومنهم: الشاعر
بان ولده: شهاب ومن يشكر؛ بان كنانة بان ذبايان بان جشم بان سإعد عبد

ًا كان حلزة، بان الحارث بان مذعور باالنساب. عالم
سإعد عبد بان مالك بان حسل بان حارثة باني من كاهل، أباي بان ومنهم: سإويد

يشكر. بان كنانة بان ذبايان بان جشم بان
قاتل يشكر، بان كنانة بان ذبايان بان جهارة باني من جهم، بان ومنهم: عباد

ًا التغلبي ناشرة مرة. بان همام باثأر طلب
باني مع حرباهم في أمرهم، آخر في باكر باني سإيد اليشكري، ومنهم: الريان

تغلب.
باني من فخذ سإعد، بان عوف باني من وهو المحدث، العوفي، ومنهم: عطية

وائل. بان باكر بان يشكر بان عباد بان عمرو
وائل. بان باكر بان يشكر بانو مضى

باكر بان علي بانو
 وائل بان
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بان صعب غيره. فولد له يعقب لم علي، بان وائل: صعب بان باكر بان علي ولد
صعب: بان مالك ولد والعدد. فمن البيت فيه وعكاباة، ولجيم؛ علي: مالك،

باالفند. باالمعروف وهو علي، بان صعب بان مالك بان زمان بان شيبان بان شهل
علي بان صعب بان لجيم ولد وائل بان باكر بان علي بان بان صعب بان لجيم بانو
وعجل. باكر: حنيفة؛ بان

نخل أصحاب وهم اليمامة، أهل وهم صعب بان لجيم بان حنيفة بانو وهؤلء
والعدد؛ حنيفة باني من الثروة وفيه لجيم: الدول، بان حنيفة وزرع. فولد

وعامر. وعدي؛
ابان سإمير بان ربايعة بان محدوج بان الرحمن حنيفة: عبد بان عامر باني فمن
حنيفة. بان عامر بان الحارث بان سإعد بان قيس بان عاتك
وسإعد: ومرة، مناة، وعبد الحارث، وعبد الله، حنيفة: عبد بان عدي ولد ومن
كثير بان ثمامة بان الكذاب مسيلمة لجيم. ومنهم؛ بان عجل بانت ضبيعة أمهم

ثمامة؛ أباا يكنى حنيفة، بان عدي بان الحارث عبد بان الحارث بان حبيب بان
بان الحارث بان ربايعة بان المطرح بان سإيار بان الله عبد بان عويمر بان ونجدة

بان الحنف بان العباس الخارجي؛والشاعر حنيفة بان عدي بان الحارث عبد
بان حية بان سإالم بان شهاب بان جذيم بان كلدة بان حدان بان طلحة بان السإود
باالله، المستنصر الحكم خط من حنيفة: كتبته بان عدي بان الله عبد بان كليب
الله. رحمه

الله، وعبد حنيفة: مرة، بان الدول ولد صعب بان لجيم بان حنيفة بان الدول بانو
وثعلبة. وذهل،

الدول بان مرة بانو
 حنيفة بان

منهم: هوذة بان علي بان ثمامة بان عمرو بان عبد العزى بان سإحين بان مرة ابان الدول،
توجه إلى كسرى: وعمرو "بان عمرو" بان عبد الله بان عمرو بان عبد العزى بان سإحين

بان مرة بان الدول، قاتل المنذر بان ماء السماء يوم عين أبااغ؛ وفيه يقول أوس بان
 حجر: 

ًا أن أنبئت ًا دم  محبر عليك بارد في وهريقنلـتـه حرام
عمرو بان عمرو إخوة الله، عبد بان عمرو بانو ومالك، وشيبان، ومنهم: طلق،

بان ثعلبة بان يرباوع بان عبيد بان زيد بانت الملفظة عوانة المذكور: أمهم
ولد العشى. ومن مدحهم وقد لسخائها؛ باذلك سإميت حنيفة، بان الدول
ورواية؛ صحبة له عمرو، بان طلق بان علي بان المذكور: طلق عمرو بان طلق
عنه. طلق. روى بان الرحمن عبد وابانه

الدول بان الله عبد بانو
 حنيفة بان

بان مالك بان عبيد بان عمرو عبد بان المحترش بان صبيح مريم منه: أباو
الله -رضي الخطاب بان زيد قاتل إنه يقال الدول، بان الله عبد بان المغيرة

الله -رضي الصديق باكر أباي على ووفد حاله، وصلحت ذلك، باعد عنه- وأسإلم
ووله والعلم، والقرآن السإلم في ففقه حنيفة؛ باني من عشرة عنه- في

البصرة. عنه- قضاء الله -رضي الخطاب بان عمر
الدول بان ذهل بانو
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 حنيفة بان
ابان الحارث بان هفان بان مناة عبد بان جئاوة بان هميان بان ثور بان منهم: جبلة

بان ربايعة بان كريز بان الحارث بانت كبشة تزوج حنيفة، بان الدول بان ذهل
عليها خلف ثم الكذاب؛ مسيلمة باعده عليها خلف ثم شمس؛ عبد بان حبيب

بان نافع راشد وأباو له؛ فولدت كريز، بان عامر بان الله عبد مسيلمة باعد
بان الدول بان ذهل بان صبرة بان أسإد بان إنسان بان نهار بان قيس ابان الزرق
من أمره أول في وكان الخوارج؛ من الزارقة إليه تنسب الذي حنيفة،

فاسإتعرض الشقاء، عليه غلب عنه- ثم الله -رضي عباس ابان أصحاب
السإلم. وفارق الرحم، وعطل والطفال، النساء وقتل باسيفه، المسلمين

الدول بان ثعلبة بانو
 حنيفة بان

بان الدول بان ثعلةب بان عبيد بان مسلمة بان النعمان بان أثال بان منهم: ثمامة
ًا؛ كان النعمان، بان مطرف وعمه صحبة؛ وله أسإلم، حنيفة، عمهم وابان سإيد
ًا؛ كان عبيد، بان مسلمة بان جابار بان حريث زهير بان الله عبد بان وخليد سإيد

سإبيع بان عزال بان والمعترض خراسإان؛ ولي عبيد، بان مسلمة بان سإارية بان
سإبيع بان الطفيل بان محكم عمه وابان اليمامة؛ يوم قتل عبيد، بان مسلمة بان
وابان مسيلمة، من قومه في أشرف وكان اليمامة، يوم قتل مسلمة، بان

لقريش؛ حليف مسلمة، بان سإبيع بان شيبان بان عمير بان عمه: الفرافصة
بان ثعلبة بان يرباوع بان ثعلبة بان عبيد بان زيد بان سإلمى بان مرارة بان ومجاعة
ولده: ومن اليمامة؛ أهل صلح كان يده وعلى الوليد، بان خالد أسإره الدول،
عنه. روى مرارة، بان مجاعة بان نوح باان إياس بان الدخيل
وائل. بان باكر بان علي بان لجيم بان حنيفة بانو مضى

لجيم بان عجل بانو
باكر بان علي بان صعب بان

جذيمة بان السإعد بان حاطبة بان حيي بان سإيار بان حنظلة بان منهم: ثعلةب
السإود، عبد وأخواه قار؛ ذي يوم القبة صاحب لجيم، بان عجل بان سإعد بان

عبدل" ابان النهاس "واسإم النهاس بان عتبة بان والحكم كلهم؛ سإادوا ويزيد؛
الكوفة؛ أهل فقيه حاطبة، بان حيي بان سإيار بان الحارث بان تامر بان حنظلة
بان سإيار بان الله عبد باني من هو أذربايجان، على غلب الذي مرة، بان وسإعيد
وابانه مضارب؛ بان وإياس لجيم؛ بان عجل بان سإعد بان جذيمة بان السإعد
جبارنة يوم المختار قتلهما مطيع، بان شرطة على إياس كان إياس؛ بان راشد

القاسإم دلف وأباو خناقون؛ غالبة باالكوفة عقب مضارب بان ولياس السبيع؛
بان العزى عبد بان سإيار بان شيخ بان سإيار بان معقل بان إدريس بان عيسى بان

بان إدريس جده كان لجيم، بان عجل بان سإعد بان قيس بان جشم بان دلف
ًا، معقل دلف، أباي بان دلف بان العزيز منهم: عبد ولده؛ حال جلت ثم عطار

ًا. وإخوته بافارس ثار العزيز، عبد بان وبانوه: دلف باإصبهان؛ ثار أحمد، أيض
وكانت كثير؛ عقب ولهم باإصبهان؛ كلهم ثاروا والحارث، وعمرو وباكر،

العزيز، عبد بان باكر مات أن إلى باالجبل دلف بان العزيز عبد ثار مذ مدتهم،
ًا العجلي والغلب العزيز؛ عبد بان هطال اسإمه أخ لهم وكان سإنة؛ وثلثين ثلث

بان دلف بان حارثة بان عبيدة بان عمرو بان جشم بان الغلب وهو الراجز،

170



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

بان خداش والراوية صحبة؛ له لجيم، بان عجل بان سإعد بان قيس بان جشم
عبد بان معاوية بان الله عبد بان مرة بان هلل بان جبير بان خداش بان إسإماعيل

عبد والمحدث صحبة؛ له لجيم، بان عجل بان سإعد بان قيس بان جشم بان سإعد
بان سإلمة سإيار" بان "بان قيس بان حنظلة ولد من الوصافي، الوليد بان الله

بان ضبيعة بان سإعد بان كعب بان عامر بان مالك بان الوصاف الحارث بان مالك
باصب أوارة يوم السماء ماء بان المنذر على لشارته الوصاف سإمي عجل،
ديسم بان بايمينه. ومنهم: النسير ليبر الجبل أسإفل يبلغ حتى الدم، على الماء

صاحب عجل، بان ضبعية بان ربايعة بان هلل ابان محلم بان عريجة بان ثور بان
النعمان، وعبد المنذر، وعبد الله، وعبد وعامر، النسير. ومنهم: جابار، قلعة

بانو وهم كلهم؛ رأسإوا ويزيد؛ وضرار، ومسروق، وخليفة، وعرفجة، وحنظلة،
ولد لجيم؛ بان عجل بان ربايعة بان مالك بان عمرو بان شريط بان عائذ بان باجير
ومات باالكوفة؛ رأس أباجر، بان أباجر: حجار فولد منهم: أباجر؛ المذكور جابار
ًا؛ أباوه عبد بان عبيد بان قدامة بان الفضل واسإمه النجم أباو والراجز نصراني
بان ربايعة بان مالك بان ربايعة بان عوف بان إياس بان الحارث بان عبد بان الله

رأسإها على المنقوطة "باالخاء الفرخ بان العديل والشاعر لجيم؛ بان عجل
بان شنى بان ثعلبة بان جابار بان عمرو بان أسإود بان معن الراء" بان وإسإكان
ربايعة. بان الحارث، واسإمه لعباب،
وائل. بان باكر بان علي بان صعب بان لجيم بانو مضى

صعب بان عكاباة بانو
بان ذهل باني في بانوه دخل وقيس، الحصن؛ وهو صعب: ثعلبة، بان عكاباة ولد

في بانوه دخل والحارث وقيس؛ وذهل، عكاباة: شيبان؛ بان ثعلبة ثعلبة. فولد
وهي رقاش، وأمهم ثعلبة؛ بان شيبان بان ذهل بان مرة بان دب بان أنمار باني

وأمه ثعلبة، بان الله وتيم تغلب؛ بان غنم بان العتيك بان الحارث بانت البرشاء
بان طاباخة بان أد بان مناة عبد بان عدي بان جل بانت أسإماء وهي الجذماء،

تصطليان، فقعدتا ضرتين، كانت لنهما باذلك سإميتا مضر؛ بان إلياس
فسميت وجهها، فتبرش الجمر، رقاش وجه على أسإماء فنضحت فتشاجرتا،

الجذماء. فسميت يدها، فقطعت رقاش، فضرباتها البرشاء،
ًا: أتيد، ثعلبة وولد باني في بانوه فدخل أتيد، وضنة. فأما مالك؛ واسإمه أيض
ضنة يقولون عذرة: فهم باني في بانوه فدخل ضنة، وأما شيبان؛ باني من هند
شيبان ولد في والعدد البيت أن إل هذيم، سإعد بان عذباة بان كبير بان عبد بان
ثعلبة. بان الله وتيم وقيس ذهل ولد في ثم ثعلبة، ابان
ثعلبة بان الله تيم بانو
 وائل بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان

ولد تيم الله بان ثعلبة: الحارث، ومالك، وهلل، وعبد الله، وحاطبة، وعامر. فولد
باقوله: الحارث بان تيم الله بان ثعلبة: ثعلبة، وهو الغياب، سإمي باذلك يوم التحاليق 

ًا أضرب  تغبيب غير ضربا
منهم: ثعلبة؛ بان ذهل بان شيبان بانت عدية وشيبان: أمهم وعامر؛ ومالك؛

تيم بان الحارث بان ثعلبة بان عائذ بان الله عبد بان عامر بان محصن بان أوس
بان توسإعة بان ونهار أوارة؛ يوم السبي له أطلق الذي وهو ثعلبة، بان الله

ثعلبة بان الله تيم بان الحارث بان عدي بان حنتم بان عمرو بان عرفجة بان تميم
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من كان ثعلبة، بان الله تيم بان مالك بان عامر بان كلب بان وصعير عكاباة؛ بان
بان صعير بان ربايعة بان حصن واسإمه الحمرة، ولده: لسان ومن باكر؛ فرسإان
ظبيان بان زياد بان الله وعبيد الحمرة؛ لسان بان الله عبد هو والنساب كلب؛

تيم بان مالك بان عائش بان مالك بان عمرو بان قيس بان الجعد بان مطر ابان
المصعب وكان الله-؛ -رحمه الزباير بان المصعب عكاباة: قاتل بان ثعلبة ابان
هذا مالك بان عائش وإلى المذكور؛ الله عبيد أخا زياد، بان النابائ قتل قد

بان وديعة بان أوس بان عمرو بان زفر بان ثعلبة بان وأوس العائشيون؛ ينتسب
هراة. باناحية وقتل خراسإان باعض ولي عكاباة، بان ثعلبة بان الله تيم بان مالك
وائل. بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ثعلبة بان الله تيم بانو مضى

ثعلبة بان ذهل بانو
 وائل بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان

ولد ذهل بان ثعلبة: شيبان؛ وعامر؛ وذهل بان ذهل، دخل بانوه في باني ضبة.
بانو عامر بان ذهل بان ثعلبة ولد عامر بان ذهل: معاوية، وثعلبة، وعوف، ومالك، وهو

البطاح. فمنهم: عبد الكريم بان أباي العوجاء، الذي صلبة محمد بان سإليمان بان علي بان
عبد الله بان العباس باالبصرة على الزندقة، وهو من باني عمرو بان ثعلبة بان عامر بان
ذهل بان ثعلبة؛ وحسان بان محدوج بان باشر بان خوط بانس عنة بان عتود بان مالك بان

العور بان مالك بان ثعلبة بان عامر بان ذهل بان ثعلبة، كان صاحب لواء علي -رضي الله
عنه- يوم الجمل؛ فقتل؛ فأخذه أخوه حذيفة بان محدوج، فقتل؛ فأخذه عمه السإود بان

باشر، فقتل، فأخذه ابان عمهم عبد بان باشر بان حسان بان خوط بان سإعنة، فقتل: فأخذه
عمه الحارث بان حسان بان خوط، فقتل؛ فأخذه ابانه عديس بان الحارث بان حسان بان

خوط، فقتل؛ فأخذه ابان عمهم زهير بان عمرو بان خوط، فقتل: فتحاماه زهير بان عمرو
بان مالك بان ثعلبة بان عامر بان ذهل؛ فأخذه خصفة بان قيس بان مرة بان شراحيل بان
عوف بان شعثم الكبر بان معاوية بان عامر بان ذهل بان ثعلبة، وقال لسائر قومه، وقد

سإلموا له اللواء: "أما والله لو كان باردتين، ما حبوتموني باهما!"؛ فضرب باالسيف،
ًا؛ واسإمه الشعثم الكبر: حارثة؛ فقطع أنفه وباعض "أحد" لحييه، وعاش باعد ذلك زمان

مهلهل: وأخوه عبد شمس هو الشعثم الصغر؛ وفيهما يقول 
ًا لقـر الشعثمين بايوم  القبور تحت من لقاء وكيفعـينـ

ومن باني البطاح، وهو مالك بان عامر بان ذهل بان ثعلبة: بانو كسر، وبانو خيبري ابانا
عمرو بان البطاح، وهم بااليمامة.

بانو شيبان بان ذهل بان ثعلبة بان عكاباة بان صعب ولد شيبان بان ذهل بان ثعلبة: سإدوس
"بافتح السين؛ وكذلك هي في جميع العرب حاشا في طيء وحدها: فإنهم سإدوس

باالضم"؛ ومازن؛ وعلي؛ وعامر؛ وعمرو، وأم هؤلء الخمسة من باني تغلب، ومالك؛ وزيد
مناة: أمهما رقاش بانت ضبيعة بان قيس بان ثعلبة؛ فنسبوا إليها، فهم الرقاشيون.

فمنهم: الحضين بان المنذر بان الحارث بان وعلة بان المجالد بان اليثرباي بان الريان بان
الحارث بان مالك بان شيبان بان ذهل بان ثعلبة، صاحب راية ربايعة كلها لعلي -رضي الله

عنه: عنه- يوم صفين؛ وفيه يقول علي -رضي الله 

حضين" قيل: "قدمها إذاظلها يخفق سإوداء راية لمن
 تقدما

ًا وطال عمره حتى أدرك إمارة سإليمان بان عبد الملك؛ وابانه يحيى بان الحضين كان أثير
عند باني أمية، قتله أباو مسلم مع المضرمة، وله ابان آخر اسإمه غياظ بان الحضين.

ًا الحضين بان يحيى بان الحضين مع اليمانية، يوم قتل علي بان جديع وقتل أباو مسلم أيض
الكرماني، وكان قتله لبايه مع المضرية، إذ هرب نصر بان سإيار، وخرج عبد الله بان

يحيى بان الحضين مع إباراهيم بان عبد الله بان الحسن "بان الحسن" باالبصرة. ومن باني
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سإدوس: أباو فيد مؤرخ، صاحب الخليل بان أحمد، واسإمه مرثد بان الحارث بان ثور بان
القائل: حرملة بان علقمة بان عمرو بان سإدوس، وهو 

أراع ما حتى باالبين روعت
باـه

أهلي في وباالمصائب
وإخواني

ًا لي الدهر يترك لم أضن علق
باهجـران أو بانأي اصطفاه إلباه

وباشير بان معبد، وهو المعروف بابشير بان الخصاصية؛ وكان اسإمه زحم؛
ًا. ومنهم: خالد بان المعمر بان فسماه النبي -صلى الله عليه وسإلم- باشير

سإلمان بان الحارث بان شجاع بان الحارث بان سإدوس بان شيبان، الذي
يقال فيه لمعاوية رحمه الله: 

تؤمـر لم خالد لول فإنكمعمر بان خالد أكرم معاوي
بان الحارث بان ربايعة بان عمرو بان كريم بان عزيز بان دعامة بان وقتادة

بان ثور ابانا وشقيق، ومجزأة، العمى؛ البصري الفقيه شيبان، بان سإدوس
ثور؛ بان منجوف بان سإويد أخيهما وابان سإدوس؛ بان كعب بان زهير بان عفير
ًا عنه- وكان الله -رضي عمر أيام مجزأة قتل باعد شقيق وسإاد فاضلً؛ سإيد

الهيثم، بان سإدوس: علباء بان ثعلبة باني منجوف. ومن بان سإويد وكذلك ذلك،
ًا كان باها. علي إلى دعا من أول وهو باالكوفة، سإيد

نسبه في رويناه والذي سإدوس؛ باني من حطان بان عمران أن الكلبي وذكر
موسإى أباي أصحاب من أباوه كان الرقاشي الله عبد بان حطان بان عمران أن

الصامت. بان وعبادة الشعري
بان إباراهيم بان خالد داود ثعلبة: أباو بان ذهل بان شيبان بان عمرو باني ومن
ولي وهو العباس، لبني النقباء أحد الحارث، بان قعبل بان الحرمن عبد

بان حنظلة بان دغفل وهو النساباة، مسلم. ومنهم: دغفل أباي باعد خراسإان
ثعلبة؛ بان ذهل بان شيبان بان عمرو بان ربايعة بان الله عبد ابان عبدة بان يزيد

والفقيه الموصل؛ باجهة حكم شور، بان القعقاع بان ومطير شور بان والقعقاع
بان إدريس بان أسإد بان هلل بان حنبل بان محمد بان أحمد الله عبد أباو الجليل

بان مازن بان قاسإط بان عوف بان أنس بان الله عبد بان حيان بان الله عبد
قاضي وصالح، حمص، قاضي الله، واباناه: عبد ثعلبة؛ بان ذهل بان شيبان
بان أحمد بان أخيه: محمد وابان محدث؛ صالح، بان ابانه: زهير وابانه الثغر؛
محدث. صالح،
وائل. بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ذهل بانو مضى

ثعلبة بان قيس بانو
 وائل بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان
وسإعد. فولد وثعلبة؛ صعب: ضبيعة: وتيم؛ بان عكاباة بان ثعلبة بان قيس ولد

رهط وعباد: وسإعد؛ جحدر، وهو ثعلبة: مالك: وربايعة، بان قيس بان ضبيعة
بان عوف بان شراحيل بان جندل بان قيس بان ميمون العشى واسإم العشى؛

ًا: ميمون وقيل ضبيعة؛ بان سإعد ثعلبة بان عوف بان شراحيل بان قيس بان أيض
ً هاهنا فأسإقط ضبيعة؛ بان سإعد بان ثعلبة. وزاد جندل

مالك بان سإعد بان عمرو واسإمه الكبر، ضبيعة: المرقش بان مالك باني فمن
المرقش أخي ابان وهو الصغر، والمرقش ثعلبة؛ بان قيس بان ضبيعة بان
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الشاعر، وطرفة ضبيعة؛ بان مالك بان سإعد بان قيس بان ربايعة واسإمه الكبر،
اسإمه أخ وله ضبعية؛ بان مالك بان سإعد بان سإفيان بان العبد بان طرفة وهو
ًا وهو مالك، بان سإعد بان قميئة بان عمرو والشاعر العبد؛ بان معبد ابان أيض
ًا عمه وابان الكبر؛ المرقش أخي بان مالك بان سإعد بان مرثد بان عمرو لح

ًا، كان ضبيعة، ومرثد، منهم: باشر، ذكور؛ أباناء عشرون له وكان سإيد
بان ذهل بان ربايعة بان عمرو بان عائذ بانت زهيرة أمهم وذهل؛ والفيض،

ًا: شرحبيل، شيبان. ومنهم بان حوي بانت ماوية وحسان: أمهم ومحمود، أيض
بانيهم ومن منهم سإاد وغيرهم؛ تيم، باني من دارم، بان مجاشع بان سإفيان
ضبيعة بان شريح وهو الردة، في المشركين صاحب منهم: الحصم جماعة،

مرثد؛ بان عمرو بان باشر بان عمرو وعبد مرثد؛ بان عمرو بان شرحبيل بان
مرثد. بان عمرو بان محمود بان وصعصعة مرثد؛ بان عمرو بان مرثد بان وعبادة

عباد، بان عكاباة: الحارث بان ثعلبة بان قيس بان ضبيعة بان عباد باني ومن
وتغلب باكر حرب في المقتول الحارث، بان باجير وابانه وجرير، عمرو، وأخواه

المحدث. الجريري عباد بان جرير باني عباد. ومن بان عمرو ابان هو وقيل: بال
بان قلع بان شهاب بان مسمع بان ضبيعة: مالك بان جحدر وهو ربايعة، باني ومن

وثروة؛ عدد باالبصرة إخوته وباني لبنيه ضبيعة؛ بان جحدر بان عباد بان عمرو
ًا؛ وكان مسمع، بان مقاتل وأخواه ًا؛ وكان مسمع، بان وعامر فارسإ واباناه: جبان
باالبصرة؛ قام إذ المهلب بان يزيد قتلهما مسمع، بان مقاتل ابانا ومالك، الجبار،

مسمع فولد مالك؛ بان وسإفيان سإيار؛ أباا يكنى مسمع: مسمع، بان مالك فولد
إذ المهلب بان يزيد بان معاوية قتلهما ومالك، الملك، مسمع: عبد بان مالك بان

مسمع: شيبان؛ بان مالك بان مسمع بان الملك عبد فولد أبايه؛ قتل بالغه
قام الملك؛ عبد بانو النساباة، وعامر وغسان؛ كردين؛ لقبه ومسمع، وشهاب؛

مسمع بان الملك عبد بان شيبان وولد باالبصرة؛ إباراهيم مع ومسمع شهاب
وولد باالبصرة، إباراهيم مع خرج شيبان، بان الله مسمع: عبد بان مالك بان

ابانا سإيار، أباا يكنى ومسمع، مسمع: عون؛ بان مالك بان مسمع بان مالك
ًا. ومن إباراهيم مع خرجا مالك، صاحب المسمعي هذا: المير مسمع ولد أيض

بان الملك عبد بان جعفر بان إباراهيم بان الله عبد بان إباراهيم وهو فارس،
بان مالك بان سإفيان قلع. وولد بان شهاب بان مسمع بان مالك بان مسمع

سإفيان: محمد. بان محمد فولد سإفيان؛ بان محمد مسمع؛
خلف بان محمد إل منهم يبق نباهة. لم لها بايت باقرطبة، كانوا مطروح وبانو
السيراء أباي بان مطروح بان يوسإف بان محمد بان العزيز عبد بان محمد بان

سإعد بان ربايعة بان زيد بان واثلة بان عيد بان مهران بان الله عبد بان العزيز عبد
الله، وعبد وبانوه: أحمد، عكاباة، بان ثعلبة بان قيس بان تيم بان مالك بان

لبلة. من باأونبة وهم وإسإماعيل
وائل. بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ثعلبة بان قيس بانو مضى

ثعلبة بان شيبان بانو
 وائل بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان
بانو وهم وعوف، وثعلبة، وتيم، عكاباة: ذهل، بان ثعلبة بان شيبان ولد

بان تيم باني في وليس شيبان؛ بان ثعلبة أخيهم باني في دخلوا الشقيقة،
بان شبل بان هبيرة بان شيبان: مصقلة بان ثعلبة باني اشتهار. ومن كبير شيبان
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صعب، بان عكاباة بان ثعلبة بان مالك بان ربايعة بان القيس امرئ بان يثرباي
هبيرة. بان نعيم وأخوه

شيبان: مجلم؛ بان ذهل والعدد. ولد البيت وفيهم ثعلبة بان شيبان بان ذهل بانو
وشيبان. وعمرو؛ وعوف؛ غنم؛ وعبد ومازن؛ والحارث؛ ربايعة؛ وأباو ومرة؛
عدد ولهم اشتهار؛ كبير وعمرو غنم وعبد عوف ولد في ليس بانجران، ولده
جم.
شيبان بان ذهل بان محلم بانو

ولد محلم بان ذهل: عوف بان محلم، الذي يقال له: "ل حر باوادي عوف"؛ وعمرو بان
محلم؛ وربايعة، وأباو ربايعة، ابانا محلم وثعلبة بان محلم، رهط سإكين الخارجي.

فمن باني عمرو بان محلم: ثور بان الحارث بان عمرو بان محلم بان ذهل، وهو أخو آكل
المرار لمه؛ ومن ولد ثور المذكور: البطين الخارجي، الذي كان مع شبيب. ومن باني
ربايعة بان محلم: الضحاك بان قيس بان الحصين بان عبد الله بان ثعلبة بان زيد مناة بان
أباي عمرو بان عوف بان ربايعة بان محلم بان ذهل الخارجي الذي باايعه مائة وهشرون

ألف مقاتل على مذهب الصفرية، وملك الكوفة وغيرها، وباايعه باالخلفة وسإلم عليه باها
جماعة من قريش، منهم: عبد الله بان أمير المؤمنين عمر بان عبد العزيز، وسإليمان بان

الخوارج: أمير المؤمنين هشام بان عبد الملك، وغيرهما؛ وفي ذلك يقول شاعر 

دينـه أظـهـر الـلـه أن تر ألم
بان باكر خلف قريش وصلت

 وائل
محمد. بان مروان وقتله
آكل بان عمرو تزوجها أناس، وأم ومالك؛ عمرو؛ محلم: أباو بان عوف وولد

ولده: عمرو ومن تغلب؛ باني من المالك: أمهم الحارث له فولدت المرار؛
بان همام بانت جماعة محلم: أمه عوف" بان "بان عمرو أباي بان عوف بان

بان عوف بان عمرو أباي بان ثعلبة بان سإلمة بان ومنهم: معديكرب مرة؛
فكه. إل أسإير قط يأته لم محلم،
شيبان. بان ذهل بان محلم بانو مضى

شيبان بان ذهل بان الحارث بانو
منهم: هلل بان علقة بان كريب بان راشد بان غيرة بان مالك بان محلم بان 

سإيار بان أباي عمرو بان الحارث بان ذهل بان شيبان، كان جد جد جده: محلم
بان سإيار بان أباي عمرو، قد قتله رجل من طي كان يسك باعين التمر؛ تم
نزل على ذلك الطائي على سإبيل السإتضافة الممكا بان عمير بان جندب

بان عمرو بان الحارث بان ذهل بان شيبان، وكل واحد منهما ل يعرف الخر،
ووالد الممكا المذكور ووالد محلم بان سإيار المقتول، ابانا أخوين، يجتمعان
في الحارث بان ذهل بان شيبان؛ فذباح له الطائي، وأطعمه، وسإقاه، فبينا

هما يشرباان، إذ تذاكرا السيوف؛ فأخرج الطائي سإيفه، وقال: "باهذا
السيف، والله، قتلت محلم بان سإيار!" فقال الممكا: "هاته!" فأعطاه إياه؛

فهزه؛ ثم ضرب باه رأس الطائي، فندر في الناء الذي باين أيديهما، ثم
هرب. ومن باني الممكا هذا: الخارجي المشهور البرذون بان البغل بان

الممكا. وعمرو بان الحارث بان ذهل بان شيبان، جد أباي الممكا هذا، هو
الذي قتل كليب بان ربايعة، مع جساس بان مرة بان ذهل، الذي فيه كانت

حرب باكر وتغلب؛ وفيه يقول المهلهل: 
 ضرير ذو مرة بان وجساسعمـرو المرء قتيل ما قتيل
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شيبان. بان ذهل بان الحارث بانو مضى
ذهل بان ربايعة أباي بانو
 شيبان بان

لنه المزدلف سإمي ذهل، بان ربايعة أباي بان عمرو واسإمه منهم: المزدلف،
هذا"، بارمحي رميتي مقدار باكر! ازدلفوا باني التحاليق: "يا يوم لهم قال

فكانت سإديدة، عاقلة جزلة امرأة كانت أنها وذلك النعام، صائدة وأمه: هند
ًا من عدة وصادت أبايها، فرس فركبت نعام، باخيط فإذا خلوف، والحي يوم

صعب. بان عكاباة بان ثعلبة بان الله تيم بان مالك بان عاصم بانت وهي النعام؛
باني على كان التاج، ذو شيبان: حارثة بان ذهل بان ربايعة أباي بان عمرو فولد
هذا: التاج ذي حارثة ولد السماء. ومن ماء بان المنذر قتلوا إذا أوارة، يوم باكر

هاج الذي مسعود، بان وهانئ المنصور؛ جعفر أباي أيام الخارجي المبلد
بانت والزعوم قار؛ ذي يوم والربااب وضبة تميم باني وباين باكر باني باين القتال
عمرو بان عامر بان مسعود بان هانئ بان قبيصة بان هانئ بان شعبة بان إياس

عنها، هلك ثم له، فولدت ظبيان، بان زياد بان الله عبيد تزوجها ربايعة، أباي بان
الكريم، عبد له فولدت الجارود؛ بان المنذر بان الرحمن عبد عليها فخلف
ًا، الرحمن، وعبد ًا؛ ومحمد أباي بان المهلب بان محمد عليها خلف ثم وخلف

والحجاج سإلم له فولدت مسلم، بان قتيبة عليها فخلف طلقها؛ صفرة. ثم
الحنفي. مريم أباي بان إياس بان الله عبد باعده عليها خلف ثم قتيبة؛ اباني

بان عامر بان قيس بان الصم عمرو بان النعمان واسإمه ومنهم: مفروق،
زياد بان الربايع قتل الذي وهو شيبان، بان ذهل بان ربايعة أباي بان أباي بان عمرو

بان حبيب بان خارجة بان الله عبد وهو ربايعة، أباي باني بايته. ومنهم: أعشى في
الشاعر. ربايعة، أباي بان عمرو بان قيس
شيبان. بان ذهل بان ربايعة أباي بانو مضى

ذهل بان مرة بانو
 ثعلبة بان شيبان بان
كليب قاتل وجساس، أسإدية؛ همام: أمه شيبان؛ بان ذهل بان مرة ولد

ونضلة: تميم؛ بان مناة زيد بان سإعد بان عمرو باني من تميمية التغلبي: أمه
ودب؛ وسإعد؛ عيلن؛ قيس بان خصفة بان عكرمة بان مالك أباي باني من أمه

أمهم، وهي هند، بابني يعرفون والحارث، وسإيار؛ وجندب؛ وباجير؛ وكسر؛
تغلب. باني من وهي
بان ضمضم بان سإلمة بان حارثة بان المثنى ذهلك بان مرة بان سإعد باني فمن
عنه- الله -رضي باكر أباي أيام الفرس حارب من أول ذهل، بان مرة بان سإعد
الله عبد بان رويم بان يزيد بان الحارث بان زيد بان وحوشب مهران؛ قاتل وهو
حوشب بان العوام وابانه الحجاج؛ شرطة ولي ذهل، بان مرة بان سإعد بان

ولده: علي ومن السلكة؛ بان سإليك المذكور رويم بان يزيد وقتل المحدث؛
ومنهم: عدي العباس؛ باني أيام باإصبهان سإاد الذي حوشب، بان الفضل بان
-رضي علي وله ذهل، بان مرة بان سإعد بان الله عبد بان رويم بان الحارث بان

بان الله عبد بان أسإود بان الخندق بان مكحول ومنهم: بانو عنه- باهرسإير الله
باالبادية. هند باني بايت وهم ذهل، بان مر بان سإعد بان البراء
دب بان مرة بان الحارث بان مرة بان ذهل: عمران بان مرة بان دب ولد ومن
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ًا؛ كان ذهل، بان مرة ابان عدد. لهم دب، بان أفار ومنهم: بانو رئيس
فقليل. ونضلة، وباجير، وكسر، وجندب، سإيار، ولد وأما
مرة بان جساس بانو
 ثعلبة بان شيبان بان ذهل بان
منهم: عدي؛ وعبد وماعز؛ والفزر، ولي، مرة: شهاب، بان جساس ولد

الشيخ. بان عيسى بان أحمد باأمر القائم
مرة بان همام بانو
 ذهل بان

ولد همام بان مرة، وفيه البيت، والعدد: السإعد، ومرة، والحارث، وعوف: أمهم من باني
تغلب؛ وعمرو: أمه من باني الحارث بان كعب؛ وأباو عمرو، وثعلبة، وعائشة، ومازن،

وعبد الله: أمهم من باني قيس بان ثعلبة بان عكاباة. منهم: بانو الشقيفة، وهم بانو سإيار
وسإمير وعبد الله وعمرو باني السإعد بان همام، نسبوا إلى أمهم، وهي الشقيقة بانت

عباد بان عمرو بان ذهل بان شيبان؛ ومنهم: يزيد بان مسهر بان أصرم بان ثعلبة بان السإعد
بان همام بان مرة؛ ومنهم: بانو مرة بان الحارث بان همام، وهم باخراسإان؛ ولبني عمرو
بان الحارث بان همام عدد، منهم: عبد الله ذو الجدين بان عمرو بان الحارث بان همام؛

وباسطام بان قيس بان مسعود بان قيس بان خالد بان عبد الله ذي الجدين بان عمرو بان
الحارث بان همام؛ وابانه زيق بان باسطام، والد حدراء التي تزوجها الفرزدق، وباها يشبب؛

وباجاد بان قيس، أخو باسطام بان كعب بان قيس؛ وابانه قيس بان باجاد؛ وهدباة الخارجي،
واسإمه حريث بان إياس بان حنظلة بان الحارث بان قيس بان خالد بان عبد الله ذي

الجدين.
ومن باني مرة بان همام بان مرة بان ذهل: الصلب، وهو عمرو بان قيس بان شراحيل بان

مرة بان همام بان مرة بان ذهل؛ مفروق، واسإمه الحارث بان الصلب وهو عمرو بان
ًا؛ وابان أخيه الحوفزان واسإمه الحارث بان شريك بان قيس بان شراحيل المذكور آنف

الصلب؛ ومعن بان زائدة بان عبد الله بان مطر بان شريك ابان الصلب؛ وبانوه عبد الله،
والفضل، وزائدة؛ أخذ زائدة هذا في الزندقة أيام المهدي، هو وداود بان روح بان حاتم
بان قبيصة بان المهلب، فتاباا وأطلقا؛ وابان أخيه القائد أيام باني العباس: يزيد بان مزيد
بان زائدة بان عبد الله بان مطر؛ وابانه القائد المشهور خالد بان يزيد الذي يرثيه حبيب

باقوله: 
 خالد باعد خالد أنى الله

عشرين ابان وهو مزيد، بان يزيد أبايه باعد أرمينية ولي محمد، اسإمه وآخر
رياسإة؛ لهم قواد كلهم مزيد، بان يزيد بانو وأسإد، وأحمد، الله، وعبيد سإنة؛
ًا كانوا ويزيد، وأحمد، وعلي، الولد: محمد، من يزيد بان لخالد وكان أيض
ًا، دولة جميع ثم محمد، بان مروان أيام أول من فيهم الرياسإة اتصلت قواد

صاحب كامل، بان أحمد القاضي المعتضد. وذكر أيام آخر إلى العباس، باني
باعد المطيع أيام في بايعت مزيد بان يزيد بان خالد دار أن الطبري، جعفر أباي

مساميرها، الثمن باهذا بايع درهم. قال: ولو آلف باعشرة والدولة باغداد إدباار
كبير مسجد فيها المسروق. قال: وكان الشيء يباع باحيث الغبن من لكان

مائة من أزيد دورها أقسام في الدار. قال: وكان داخل وحشمه خدمه لصلة
بان يزيد بان شبيب المشهور باعد. والخارجي ومن قبل من المر بائر. ولله

الكوفة؛ مهاجرة من أباوه وكان المذكور؛ قيس ابان الصلت بان قيس بان نعيم
فيقال: المثل، باها يضرب التي جهيزة، وأمه النحر؛  يوم26 سإنة شبيب وولد

الله -رضي عثمان أيام ربايعة بان سإلمان سإبي من جهيزة": أمه من "أحمق
ًا باطني في قالت: "أحسن باطنها، في شبيب تحرك لما أنها عنه- وذلك شيئ
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ًا خرج شبيب، يكنى كان وباه شبيب، بان الصحاري وابانه ينقر"؛ خالد أيام أيض
القسري. الله عبد بان

محمد بان باكر عثمان أباو كان مرة، بان همام بان مازن باني موالي ومن
ذهل بان مازن باني موالي من وقيل: بال المشهور؛ البصري النحوي المازني

شيبان. بان
شيبان. بانو مضى

معد. بان نزار بانو نزار. ومضى بان ربايعة جميع في الكلم وتم
معد بان إياد ولد
زهر؛ ابان زهر: حذاقة قبائل ونمارة. فمن ودعمي؛ معد: زهر؛ بان إياد ولد

زهر. بان وصبح زهر؛ بان والشليل
دعمي. بان أفصى بان ويقدم دعمي؛ بان أفصى بان دعمي: بارد قبائل ومن
وباالندلس الجزيرة، باالمشرق نمارة. ودارهم بان نمارة: الطماح قبائل ومن

وقس إياد؛ بان ثعلبة بان عمرو بان الجواد مامة بان ولبلة. منهم: كعب قرمونة
وائلة بان النمر بان أيدعان بان مالك بان عدي بان شمر بان عمرو بان سإاعدة بان
الحكيم إياد، بان دعمي بان أفصى بان يقدم بان مناة عوذ بان الطمثان بان

بان حنظلة وقيل: هو الحجاج؛ بان جارية واسإمه الشاعر، داود وأباو المشهور؛
داود أباي -واسإم داود أباي بان محمد بان أحمد المعتزلي والقاضي الشرقي؛

لخن بان مالك بان سإلم بان عباد بان الله عبد بان جرير -بان دعمي وقيل فرج،
إياد" "بان زهر بان حذاقة بان الدئل بان الدوس بان بارجان بان منعة بان قنص بان
حذافة؛ أباو والعباس الوليد؛ أباو وهو عشرة: محمد، بانون له وكان نزار؛ بان

وأباو إياد؛ وأباو مضر؛ وأباو الله؛ وعبد مالك؛ أباو وجرير الجهم؛ أباو وهارون
اسإميهما. على أقف ل وابانان، داود؛
يقول: اسإتتر داود أباي ابان القاضي سإمع أنه الكندي إسإحاق بان يعقوب ذكر
باقنسرين جدي عند الندلس، صاحب هشام، بان معاوية بان الرحمن عبد

العباس. باني دولة أول في قومه، قتل أيام أشهر، أرباعة
معد. بان إياد مضى

عدنان بابن عك بانو
علقمة بان الشاهد بان عدنان. منهم: غافق بان الديث بان عك قيل: بانو وقد
قرطبة. شمال في الجوف في بااسإمهم، معروفة باالندلس ودارهم عك؛ بان

الندلس أمير كان ومنهم غافق؛ بان القيانة اللم" ابان "باضم أسإلم منهم: بانو
بان العائذ بان ظهير بان جبلة بان زيد بان مخش بان الله عبد بان الرحمن عبد
بامرنيانة خمل، قد عقب وله عك؛ بان علقمة بان الشاهد بان غاف بان عائذ

عدنان. بان عك مضت الكبرز النهر على إشبيلية، باقرب الغافقيين
العالمين. رب لله عدنان. والحمد ولد جميع في الكلم وانقضى

قحطان ولد
اليمانية
قحطان: قحطان. فولد باعد ما يصح ول قحطان؛ ولد إلى راجعة كلها اليمانية

ومعزز؛ وغاضب؛ والمتغشمر؛ وغاشم؛ والعاصي؛ والمتلمس؛ وجابار؛ لي؛
الرحبة في بانوه دخل ونباتة، وظالم؛ أحد؛ منهم يعقب لم والقطامي؛ ومنيع؛

رهط وهم القيون، لهم يقال هذا: فهم، الحارث والحارث. فولد حمير؛ من

178



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

ومن اليمن إلى نجران باين ما "والرس الرس، نبي صفوان بان حنظلة
ويعرب. اليمامة"؛ إلى حضرموت

وحيدان؛ والعدد؛ الجمهرة وفيهم قحطان، بان يعرب بان يعرب: يشجب فولد
سإبأ: كهلن؛ فولد عامر؛ وهو يشجب: سإبأ، وكعب. فولد ووائل؛ وجنادة؛

والنعمان؛ الله؛ وعبد وزيدان؛ والجمهرة؛ العدد وفيهما حمير؛ وهو والعرنجج،
سإميت فيه زيدان: نجران، وربايعة. فولد وشداد؛ ورهم؛ ويشجب؛ والمولود؛

وربايعة، وشداد ورهم ويشجب والمولود والنعمان الله عبد نجران. وأما
سإبأ. دون يذكر نسب لهم ليس السبائيون، هم فبنوهم

سإبأ بان كهلن بانو
يشجب بان سإبأ، وهو عامر، بان كهلن بان زيد سإبأ: زيد. فولد بان كهلن فولد

ومالك. قطحان: عريب، بان يعرب بان
زيد بان مالك ولد
 سإبأ بان كهلن بان
ونبت. كهلن: الخيار؛ بان زيد بان مالك ولد
مالك: الغوث. فولد بان نبت ولد سإبأ بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت ولد

وباجيلة. عمرو: خثعم، ولد وعمرو. فمن الزد؛ وهو الغوث: أدد،
الزد؛ ولد سإبأ بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان الزد بانو

وقدار. والهيوب. والهنو، الله، وعبد وعمرو، ونصر، مازن،
الزد بان مازن بانو

وثعلبة. وكعب، وعدي، الزد: عمرو، بان مازن فولد
الزد بان مازن بان ثعلبة بانو

وكرز. القيس، وامرؤ مازن: عامر، بان ثعلبة فولد
ثعلبة: بان القيس امرئ فولد الزد بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ ولد

وعدي. والتوأم، السماء، ماء الغطريف: عامر حارثة الغطريف. فولد حارثة
السماء ماء عامر ولد
 الزد بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ بان الغطريف حارثة بان

مزيقياء. فولد وعمرو يعقب؛ لم الكاهن؛ السماء: عمران ماء عامر فولد
وهو عمرو، بان الغطريف: ذهل حارثة بان السماء ماء عامر بان مزيقياء عمرو
عمرو، بان ووادعة نجران؛ أسإقف نجران. فمنهم: إلياء، في ولده وقع وائل،
ولده وقيل: من عمرو، لن وحارثة عمرو؛ بان وعمران همدان؛ في دخل

المحرف؛ والحارث جفنة، ولده: آل من عمرو، بان وجفنة وباارق؛ خزاعة؛
عمرو؛ بان حارثة وأباو والخزرج؛ الوس ولده من عمرو، بان العنقاء وثعلبة
ولد غسان: فكل ماء من كلهم عمرو. وشرباوا بان وكعب عمرو، بان ومالك
هم: بانو الماء. فغسان ذلك من يشرباوا ولم غسان، يدعون عامر بان عمرو

فقط. مزيقياء عامر باني وكعب، ومالك، وجفنة، الحارث،
النصار نسب وهذا

 عنهم الله رضي
حارثة بان السماء ماء عامر بان مزيقياء عمرو بان ثعلبة ولد من وهم

بان ثعلبة فولد الزد، بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ ابان الغطريف
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بانت قيلة أمهما والخزرج، ثعلبة: الوس، بان حارثة عمرو: حارثة. فولد
مزيقياء. عمرو بان جفنة بان عمرو بان الرقم

حارثة بان الوس بانو
 مزيقياء عمرو بان ثعلبة بان
بان ثعلبة بان حارثة بان الوس بان مالك حارثة: مالك. فولد بان الوس ولد

مالك بان قباء: وعمرو أهل وهم الوس، بان مالك بان مزيقياء: عوف عمرو
بان وجشم الجعادرة؛ وهم الوس، بان مالك بان ومرة النبيت؛ وهو الوس، بان

بانت هند كلهم الوس: أمهم بان مالك بان القيس وامرؤ الوس؛ بان مالك
الوس. أخي الخزرج

مالك بان عوف بانو
 حارثة بان الوس بان

ابان والحارث عوف؛ بان الوس: عمرو بان مالك بان عوف قباء. ولد أهل وهم
زيد. بان أمية باني في دخل عوف،

وثعلبة، عوف. عوف، بان عمرو فولد الوس بان مالك بان عوف بان عمرو بانو
بابني الجاهلية في يدعون هؤلء لوذان بانو كان ولوذان؛ ووائل، وحبيب،
السميعة. وسإلم: باني عليه الله صلى الله، رسإول فسماهم الصماء؛

بانو دخل وحنش؛ وكلفة، مالك: مالك، بان عوف بان عمرو بان عوف فولد
بان" "عوف بان عمرو بان عوف بان مالك زيد. فولد بان ضبيعة باني في حنش
باطن، ومعاوية، وعزيز؛ باطون؛ على ينقسم ضخم باطن الس: زيد، بان مالك
بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد باقباء. فولد يسكنون ليس
زيد، بان وعبيد باطن؛ زيد، بان باطن: وأمية زيد، بان الوس: ضبيعة بان مالك

بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد بان ضبيعة باني باطن. فمن
غسيل حنظلة بان الحرة، يوم النصار رئيس الله، الوس: عبيد بان مالك

بان النعمان بان صيفي بان عمرو، عبد واسإمه الفاسإق، عامر أباي بان الملئكة
من وثمانية الله- هو -رحمه يومئذ قتل زيد، بان ضبيعة بان أمية بان مالك

بان ربايع بان سإليمان بان ربايع بان محمد بان ربايع باقيتهم: بانو ولده. ومن
عبد بان السلم عبد بان الله عبد بان طاهر بان متوكل بان سإليمان بان إباراهيم

وسإكناهم الهراء؛ يتولون باقرطبة كانوا الملئكة، غسيل حنظلة بان الله
بان عاصم الدبار ومنهم: حمي الشرقي؛ الجانب في العباس باني بامقبرة

مالك بان النعمان بان عصمة بان قيس، القلح أباي واسإم القلح، أباي بان ثابات
وابان الخطاب؛ بان عمر بان عاصم أم جميلة وابانته زيد؛ بان ضبيعة بان أمية بان

الدبار حمي بان الله عبد بان محمد بان الله عبد وهو الحوص، الشاعر ابانه
بان يوسإف بان جبير بان همار بان أحمد بان حفص وباباجة: آل ثابات؛ بان عاصم
عاصم الدبار حمي بان محمد بان الله عبد بان أوس بان ثعلبة بان يزيد بان ثعلبة

ضرب الذي هو الدبار، حمي أخو ثابات بان وعامر عنه-؛ الله -رضي ثابات بان
بان مجمع بان حارثة بان زيد بان إسإحاق بان ومعاوية معيط؛ أباي بان عقبة عنق

قشير بان ومعتب باالكوفة؛ علي بان زيد مع قتل زيد، بان ضبيعة بان العطاف
بان الزعر بان معبد بان عمير ضبيعة. ومنهم بان العطاف بان زيد بان مليل بان
سإفيان نسبه: أباو يوصل لم ممن بادري. ومنهم، ضبيعة، بان العطاف بان زيد
بان ومالك زيد؛ بان وقيس أحد؛ شهداء من يزيد، بان قيس بان الحارث بان
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ًا وهما أمية، بان عثمان بان وباجاد عنهم-؛ الله -رضي أحد شهداء من أيض
الضرار. مسجد أهل من عد عامر،
بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد بان أمية باني ومن

بان المنذر عبد بانو ورفاعة، مبشر، وأخواه باشير؛ واسإمه لباباة، الوس: أباو
بان ولده: الحجاج بادريون. ومن مالك، بان زيد بان أمية بان زيد بان زنبر

النعمان بان عبيد بان وسإعد قديد؛ يوم قتل لباباة، أباي بان السائب بان الحسين
بان وعويمر بادري؛ مالك، بان مزيد بان أمية بان زيد بان عمرو بان قيس بان

يوم قتل بادري، مالك، بان زيد بان أمية زيدبان بان قيس بان عائش بان سإاعدة
بان الرحمن عبد بان السري ولده: الشاعر عمر. ومن أيام وقيل: مات أحد،
بان زيد بان عمرو بان شهيد بان سإعد بان وعويمر سإاعدة؛ بان عويمر بان عتبة
ًا: ثعلبة فلسطين. ومنهم عمر ووله صحبة، له مالك، بان زيد بان أمية بان أيض

مسجد أهل من ثابات، بان ووديعة بادري؛ عنجدة بان ورافع بادري؛ حاطب،
الضرار.

بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد بان عبيد باني ومن
بادري زيد، بان عبيد بان الحارث بان خالد بان ربايعة بان قتادة بان الوس: أنيس

بان زيد بان عبيد بان زيد بان الحارث بان القيس امرئ بان الهدم بان وكلثوم
حزام، بان وخالد وسإلم- باقباء؛ عليه الله -صلى الله رسإول عليه نزل مالك،

ًا. الضرار أهل من ورافع، وباشر، الضرار؛ مسجد باناء أحد أيض
الوس. بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد بانو مضى

عزيز بان عمرو بان مالك بان منهم: جرول عوف بان مالك بان عزيز أخيه بانو
عنه- الله -رضي عثمان على قام ممن كان جرول، بان زرارة وابانه مالك؛ بان

باالمدينة. داره أرطاة بان باسر فهدم
عوف. بان مالك بان عزيز بانو مضى

قيس بان الحارث بان عتيك بان منهم: جبر عوف بان مالك بان معاوية أخيه بانو
بان عبس أباو وابانه بادري؛ مالك، بان معاوية ابان أمية بان الحارث بان هيشة بان

حرب كانت وفيه الحارث، بان هيشة بان قيس بان حاطب عمهما، وابان جبر؛
له هيشة، بان قيس بان ثابات بان الله عبد بان الله عبد الربايع وأباو حاطب؛

محمودة. صحبة
الوس. بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان مالك بانو مضى

بان عوف: جحجبا بان كلفة ولد عوف بان عمرو بان عوف بان كلفة أخيه بانو
وعمرو، وكعب، والصرم، ومجدعة، جحجبا: الحريش باطن. فولد كلفة،

عوف؛ بان كلفة بان جحجبا بان الحريش بان الجلح بان وعامر. منهم: أحيحة
بائر يوم قتل بادري، الجلح، بان أحيحة بان عقبة بان محمد بان المنذر ولده ومن

الجلح. بان أحيحة بان باليل بان بالل ليلى أباي بان الرحمن ومنهم: عبد معونة؛
صفين ليلى أباو شهد الكوفة؛ قاضي ومحمد، المحدث عيسى، واباناه تاباعي؛

الله منهم: عبد ذكور، عشرة من أزيد له وكان ولده؛ من سإبعة في علي مع
عبد بان ولعيسى الله؛ عبد بان المختار اسإمه ولد له كان ليلى، أباي بان

محمد القاضي بانت تزوج محدث، الله، عبد اسإمه ابان ليلى أباي بان الرحمن
ًا له فولدت ليلى؛ أباي بان الرحمن عبد بان عبيد؛ ولقبه الرحمن، عبد اسإمه ابان

بان محمد القاضي ولد الرحمن. ومن عبد بان باكر وابانه هو الكوفة قضاء ولي
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وكانت المذكور؛ القاضي عمران بان ليلى: محمد أباي بان الرحمن عبد
الحديث؛ عنها روى حمادة، اسإمها ابانة الرحمن عبد بان محمد للقاضي

بان الله وعبد الحديث؛ عنهما ليلى. روى أباي بانتا وآمنة، باكر، وعمتاه: أم
العمري الناسإك جد الجلح، بان أحيحة بان باليل بان بالل بان عمرو بان عيضا
كلفة، بان جحجبا بان مجدعة بان عامر بان مالك بان عدي بان وخبيب لمه؛

بان نافذ بان عبيد بان فضالة بان ومعن عنه-؛ الله -رضي باالتنعيم المصلوب
بان عدي بان الحارث بان وعباد اليمن؛ ولي جحجبا، بان الصرم بان صعيبة
ًا، اليمامة يوم قتل الصرم، بان السإود عنه. الله رضي شهيد
الوس. بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان كلفة بانو مضى

حنيف ابانا وعثمان منهم: سإهل عوف بان عمرو بان عوف بان حنش أخيه بانو
باحزج، وهو عمرو، بان الحارث بان مجدعة بان ثعلبة بان العكيم بان واهب بان
صحبة لهما الوس، بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بان حنش بان

لعلي. البصرة عثمان ولي باالنفاق؛ يتهم حنيف بان عباد أخوهما وكان فاضلة؛
محمد، الولد من له محدث؛ أمامة، أباا يكنى أسإعد، اسإمه ابان لسهل وكان
بان سإهل بان عثمان بان باكر وأباو سإهل؛ بان أمامة أباي بانو وسإهل، الله، وعبد

ًا؛ محدث حنيف، حنيف. بان عباد بان حكيم ابانا وعباد، وحكيم أيض
الوس. بان مالك بان عوف بان عمرو بان عوف بانو مضى

  الوس بان مالك بان عوف بان عمرو بان ثعلبة أخيه بانو
بان النعمان بان خبير ابانا خوات، وأخوه أحد، يوم الرماة أمير الله، منهم: عبد

الحارث عوف: وعمها بان عمرو بان ثعلبة بان القيس امرئ بان البرك بان أمية
من خوات وكان أحد؛ يوم الله عبد اسإتشهد بادري؛ أمية، بان النعمان بان

وكان الجاهلية؛ في الهذلية النحيين ذات صاحب كان وهو الصحاباة، فضلء
ًا، عمه وابان محدث؛ جبير، بان خوات بان صالح بان ولده: خوات ومن شاعر

ًا: خوات بان الله عبد بان محمد أصحاب من جبير، بان خوات بان باكير بان لح
ثابات بان قيس بان عمهما: عاصم وابان باالمدينة؛ القائم الحسن بان الحسن

بان حية وأباو ثابات، بان ضياح وعماه: أباو بادري؛ البرك، بان أمية بان النعمان بان
بادري. ثابات، بان عمر بان أخيهما: سإالم وابان بادريان؛ ثابات،

بان منهم: صيفي الوس بان مالك بان عوف بان عمرو بان لوذان أخيه بانو
-رحمه توفي عوف، بان عمرو بان لوذان بان مالك بان الشهل عبد بان سإاعدة

هنالك. وسإلم- ودفنه عليه الله -صلى الله رسإول فكفنه الله- باالكديد،
الوس. بان مالك بان عوف بان عمرو بان لوذان بانو مضى

وأخواه منهم: خلد، الوس بان مالك بان عوف بان عمرو بان حبيب أخيه بانو
بان حوط بان عطية بان خالد بان الصامت بان سإويد بانو والحارث، جلس،
وأخوه الفضلء؛ من الوس: خلد بان مالك بان عوف بان عمرو بان حبيب
ًا، الحارث وكان مات؛ أن إلى أمره حمد ثم نزعة، له كانت جلس وهو منافق
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول فقتله غيلة؛ البلوى ذياد بان المجذر قاتل
ًا؛ ما والله الله، رسإول وقال: "يا النفاق، من القتل عند تبرأ إنه قيل وقد قود
ًا المجذر قتلت ًا؛ ول ديني، في شك أتمالك لما أباي قاتل رأيت لما ولكني نفاق

كان فلما الصامت؛ بان سإويد باعاث حرب في قتل المجذر قتلته". وكان أن
آدم ولد من أحد باذلك يعرف ولم فقتله؛ سإويد بان الحارث اغتاله أحد، يوم
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عليه الله صلى الله رسإول على باذلك السلم عليه جبريل نزل أن إلى
بانو إليه فاجتمع قباء، وسإلم- إلى عليه الله -صلى الله رسإول فنهض وسإلم؛
الله رسإول فأمر له، حلة وعليه جملتهم، في الحارث فأتى عوف، ابان عمرو
يا الحارث: وفيم فقال عنقه، باضرب النصار وسإلم- باعض عليه الله -صلى
ومد قام أن على كلمة زاد ذياد" فما بان المجذر الله? فقال: "لقتلك رسإول
واعترف. ذكرنا، ما قال وحينئذ عنقه،

ًا يشهد ولم أحد، يوم شهد لنه غيره، يجوز ل علي: وهذا قال منافق. أحد
ثعلبة بان وبارة بان عمير بان البراء بان عوف: طلحة بان عمرو باني حلفاء ومن

ًا مات سإري، بان غنم بان بالي. في مذكور عنه- وهو الله -رضي غلم
باني في الكلم باذلك الوس. وتم بان مالك بان عوف بان عمرو بانو مضى
الوس. بان مالك بان عوف

بان الوس بان مالك بان عمرو فولد النبيت وهم الوس، بان مالك بان عمرو بانو
مالك: بان عمرو بان الخزرج عمرو. فولد بان وعامر عمرو، بان حارثة: الخزرج

بان عمرو بان الخزرج بان الحارث باطن. فولد وهو ظفر، وهو وكعب، الحارث،
باطن الشهل، جشم: عبد باطن. فولد وحارثة، الوس: جشم، بان مالك

والحريش. وعمرو؛ راتج؛ أهل وهم باطن، وزعوراء، ضخم،
جشم بان الشهل عبد بانو

منهم: سإعد بان معاذ بان الخزرج بان عمرو بان مالك بان الوس بان حارثة 
بان النعمان بان امرئ القيس بان زيد بان عبد الشهل بان جشم، وهو -رضي

الله عنه- الذي اعتز عرش الرحمن -عز وجل- لموته، بادري، من شهداء
يوم الخندق؛ وله عقب؛ وأخوه عمرو بان معاذ، بادري، من شهداء أحد؛

وأخوهما زيد بان معاذ، شهد قتل كعب بان الشرف؛ وابان أخيهم الحارث بان
أوس بان معاذ، بادري، من شهداء أحد. ومن ولد سإعد بان معاذ: مروان بان

واقد بان عمرو بان سإعد بان معاذ؛ والحصين بان عبد الرحمن بان امرئ
ًا زياد القيس بان زيد بان عبد الشهل، بادري، من شهداء أحد؛ وابان عمه لح
بان السكن بان رافع بان امرئ القيس، من شهداء أحد: وابانه عمار بان زياد،
من شهداء بادر -رضي الله عن جميعهم-؛ وابان عمهم: سإماك بان عتيك بان

امرئ القيس بان زيد بان عبد الشهل، فارسإهم وسإيدهم في الجاهلية؛ وابانه
حضير الكتائب ابان سإماك، سإيد الوس يوم باعاث، وقتل يومئذ؛ وابانه أسإيد

بان الحضير، بادري، عقبي، نقيب، ل عقب له -رضي الله عنه-؛ والضحاك
بان خليفة بان ثعلبة بان عدي بان كعب بان عبد الشهل، من شهداء أحد؛

وسإلمة بان سإلمة بان وقش، بادري، عقبي؛ وأخوه سإلكان بان سإلمة بان
وقش، بادري، عقبي؛ وابان عمهما سإلمة بان ثابات بان وقش، بادري، من

شهداء أحد؛ وأخوه عمرو بان ثابات، وهو الصيرم، من شهداء أحد، دخل
الجنة ولم يسجد لله تعالى سإجدة قط؛ وابان عمهم: عباد بان باشر بان

وقش، أحد قتلة كعب بان الشرف، من شهداء يوم اليمامة؛ وسإعد بان زيد
بان مالك بان عبيد بان كعب بان عبد الشهل، قيل إنه بادري.

مضى بانو عبد الشهل بان جشم بان الحارث بان الخزرج بان عمرو بان مالك
بان الوس بان حارثة.

بانو أخيه زعوراء بان جشم منهم: مالك، والحارث، وعمير، وإياس، وأوس،
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بانو أوس بان عتيك بان عمرو بان عبد العلم بان زعوراء بان جشم؛ قتل
مالك وعمير يوم اليمامة؛ وقتل أوس والحارث يوم أحد؛ وقتل إياس يوم
الخندق، شهداء -رضي الله عنهم- وابان عمهم أباو الهيثم مالك بان التيهان

بان عتيك بان عمرو، بادري عقبي، نقيب؛ وأخوه عتيك بان التيهان، بادري،
من شهداء أحد؛ وأخوه عبيد بان التيهان؛ قيل إنهما حليفان للنصار من

ًا، وإنما كان قضاعة؛ وهذا خطأ بال شك، لنه لم يكن أحد من النقباء حليف
النقباء من الصميم الصريح.

مضى بانو جشم بان الحارث بان الخزرج بان عمرو بان مالك بان الوس بان
حارثة.

بانو أخيه حارثة بان الحارث ولد حارثة بان الحارث: جشم؛ ومجدعة. فمن
باني جشم بان حارثة هذا: رافع بان خديج بان رافع بان عدي بان زيد بان عمرو
بان زيد بان جشم بان حارثة ابان الحارث؛ وبانوه: رفاعة، وسإهل، وعبد الله،

وعبد الرحمن، "ومعروف"، بانو رافع؛ "ومن ولده: عباية بان رفاعة بان
رافع؛ وعبيد الله بان عبد الرحمن بان رافع" وسإعيد بان معروف بان رافع بان
خديج؛ وهرير بان عبد الرحمن بان رافع بان خديج، محدث؛ وعيسى بان سإهل

بان رافع، محدث؛ وأخواه عثمان، وعمران، ابانا سإهل؛ وعمه مظهر بان
ًا، وقتلته يهود أيام عمر -رضي الله عنه وعن عمرو رافع، شهد أحد

ًا ظهير بان رافع؛ وأسإيد بان ظهير بان رافع بان عدي؛ ومظهر-؛ وأخوه أيض
وعبد الله بان أباي معقل بان نهيك بان إسإاف بان عدي، أخي رافع بان عدي
المذكور، وكان لبايه أباي معقل ولعمه عباد اباني نهيك صحبة؛ وهما ممن
صلى إلى القبلتين -رضي الله عنهما-؛ وكان لعبد الله بان أباي معقل أخ

ًا صحبة ورواية؛ وأغزى المصعب بان الزباير عبد اسإمه معقل؛ ولمهما أيض
الله بان أباي معقل زرنج من سإجستان؛ وكان لعبد الله المذكور ابان اسإمه

مسكين، وابانة تزوجها حبيب بان الحكم بان أباي العاصي بان أمية بان عبد
شمس؛ وكانت لمسكين بان عبد الله ابانة تزوجها محمد بان خالد بان الزباير
بان العوام -رضي الله عنهم-؛ وعراباة بان أوس بان قيظي بان عمرو بان زيد
بان جشم بان حارثة بان الحارث، وهو الذي مدحه الشماخ بان ضرار الشاعر

باقوله: 
بااليمـين عراباة تلقاهالمجد رفعت راية ما إذا
عمر ابان مع فرده أحد؛ يوم وسإلم- عراباة عليه الله -صلى النبي واسإتصغر

بان عدي بان الحارث بان عازب بان والبراء معهم؛ وجماعة زيد بان وأسإامة
بان البراء بانو ولوط، وعبيد، والربايع، يزيد، وبانوه الحارث؛ بان حارثة بان جشم

محدثون. كوفيون، عازب،
بان جشم بان زيد بان عمرو بان عتيك بان جبر بان عبس مجدعة: أباو باني ومن

الجاهلية؛ في قتل نميلة، أباو بادري: وأخوه الحارث، بان حارثة بان مجدعة
بان حارثة بان مجدعة بان خالد بان سإلمة بان مسلمة بان محمد عمه وابان

الحارث.
وباقلعة ربااح، من ولد محمد بان مسلمة: محمد بان أحمد بان حزم بان تمام
بان محمد بان المصعب بان عمرو بان عمير بان محمد بان مسلمة، محدث.
ومن ولد أباي عبس بان جبر بان عتيك المذكور بايته: قاسإم بان موسإى بان
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أحمد بان عمر بان أحمد بان محمد بان عبد العلى بان عبد الغافر بان عبد
الحميد بان عبد الله بان أباي عبس باقرطبة؛ ومحيصة وحويصة، ابانا مسعود

بان كعب بان عامر بان عدي بان مجدعة بان حارثة؛ ولمحصية ابان يقال له
حزام؛ وابانا عمهما: عبد الله، وعبد الرحمن، ابانا سإهل بان كعب؛ منهم: أباو
ليلى بان عبد الله بان عبد الرحمن بان سإهل؛ وسإهل بان أباي حثمة، واختلف

في اسإم أباي حثمة، فقيل: عامر بان سإاعدة، وقيل: عبد الله بان سإاعدة بان
ًا، له صحبة، رأى النبي عامر بان عدي بان مجدعة بان حارثة؛ وكان خارص

-صلى الله عليه وسإلم-، وكان إذ مات -عليه السلم- ابان ثمان سإنين؛ وله
ابانان: إسإحاق، ومحمد؛ وسإلمة بان أسإلم بان حريش بان عدي بان مجدعة

بان حارثة بان الحارث بان الخزرج بان عمرو بان مالك بان الوس، بادري، قتل
يوم جسر أباي عبيد.

مضى بانو الحارث بان الخزرج بان عمرو بان مالك بان الوس بان حارثة.
بانو أخيه كعب وهو ظفر، بان الخزرج بان عمرو بان مالك بان الوس بان

حارثة منهم: قيس بان الخطيم بان عدي بان عمرو بان سإواد بان ظفر
الشاعر؛ وأخته ليلى بانت الخطيم، يقال هي التي وهبت نفسها للنبي

-صلى الله عليه وسإلم-؛ وابانه يزيد بان قيس بان الخطيم، قتل يوم الجسر؛
وله ابان آخر اسإمه ثابات ابان قيس، له صحبة؛ ولثابات هذا بانون؛ وهم:

محمد، وعمر، ويزيد، قتلوا يوم الحرة؛ وبارذع بان النعمان بان زيد بان عامر
بان سإواد الشاعر، الذي يقول: 

أتقنع غدرة من ول لبستغادر ثوب ل الله باحمد فإني
درعيه؛ البايرق بانو سإرق الذي ظفر، بان سإواد بان عامر بان زيد بان ورفاعة

بادري، ظفر، بان سإواد بان عامر بان زيد بان النعمان بان قتادة أخيه وابان
عاصم الفاضل ولده: المحدث ومن لمه؛ الخدري سإعيد أباي أخو وهو عقبي،

فردها أحد؛ يوم النعمان بان قتادة عين أصيبت النعمان؛ بان قتادة بان عمر بان
شوس وباقرية عينيه؛ أصح فكانت وسإلم- بايده، عليه الله -صلى الله رسإول

عبد بان الله عبيد بان موسإى بان الله عبد بان عمر بان الله عبد النصار: رهط
بان النعمان بان وخالد النعمان؛ بان قتادة بان عمر بان منصور بان الرحمن
ًا؛ مؤتة يوم قتل ظفر، بان رزاح عبد بان الحارث بان نصر أبايه وعم شهيد
عبد بان عذرة بان الحارث بان سإهل بان ولبيد بادري؛ رزاح عبد بان الحارث

وكان باريء؛ وهو زيد، بان رفاعة بادرعي اتهم الذي وهو فاضل، بادري، رزاح،
زيد بان لرفاعة كان حواري دقيق معها وسإرق أبايرق، ابان سإرقها الذي

المذكور.
وابانه رفاعة؛ بان الهيثم بان حارثة بان عمرو بان الحارث وهو لقب، والبايرق

عليه الله -صلى الله رسإول أصحاب يهجو كان الشاعر، وهو أبايرق، بان باشير
ًا؛ وسإلم- وكان الخندق، سإنة وهي الهجرة، من أرباع سإنة ارتد إنه فقيل منافق

ًا شهدا فاضلن، البايرق؛ وهو الحارث، ابانا وباشر، مبشر، أخوان له وكان أحد
وسإلم. عليه الله صلى الله، رسإول مع

لم باعمان، كلهم فكانوا حارثة، بان الوس بان مالك بان عمرو بان عامر بانو وأما
النصار. من فليسوا أحد، باالمدينة منهم يكن

الوس بان مالك بان جشم بانو حارثة بان الوس بان مالك بان عمرو بانو مضى
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منهم: باطن؛ خطمة، وهو الله، الوس: عبد بان مالك بان جشم ولد حارثة بان
من عدي، بان الحارث وابانه خطمة؛ بان عامر بان أمية بان خرشة بان عدي

ثابات بان خزيمة الشهادتين وذو أحد؛ شهداء من عدي، بان وعمير أحد؛ شهداء
ومن خطمة؛ بان عامر بان غيان بان عامر بان سإاعدة بان ثعلبة بان الفاكه بان

وحبيب محدث؛ الشهادتين، ذي خزيمة بان عمارة بان محمد بان ولده: خزيمة
النبي صلى خطمة، بان عامر بان غيان بان عبيد بان حويرثة بان حباشة بان

بان يزيد بان الله وعبد قبره؛ في دفن أن باعد وسإلم- عليه عليه الله -صلى
الكوفة ولي صحبة، له خطمة، بان الحارث بان عمرو بان بان" حصين "زيد
بان موسإى بان إسإحاق موسإى أباو المحدث ولده: القاضي ومن الزباير؛ لبان
المذكور. يزيد بان الله عبد بان موسإى بان الله عبد

الوس. بان مالك بان جشم بانو مضى
بان مالك بان القيس امرئ ولد حارثة بان الوس بان مالك بان القيس امرئ بانو

عمرو "في" باني حلفاء وهم باطن، والسلم، باطن؛ واقف، وهو الوس: مالك،
عوف. وبان

فمن باني واقف هؤلء: هؤلء بان أمية بان عامر بان قيس بان عبد العلم بان
عامر بان كعب بان واقف بان امرئ القيس بان مالك بان الوس، بادري، وهو

أحد البكائين الثلثة الذين تيب عليهم في سإورة "باراءة"، ولعن امرأته؛
وعائشة بان نمير بان واقف، الذي نسبت إليه بائر عائشة، وهرمي بان عبد

الله بان رفاعة بان نجدة بان مجدعة، أحد البكائين؛ وأم حكيم بانت عمرو بان
قيس بان عامر بان جعدة بان ثعلبة بان سإالم "بان مالك" بان واقف، التي

يقول فيها الشاعر: 

أم ألق لم ما العيش وفيلزاهـد الحياة في إني لعمرك
 حكيم

الفجاءة. بان لقطري البيت هذا قيل: إن وقد
حارثة. بان الوس بان مالك بان القيس امرئ بان واقف بانو مضى

منهم: سإعد حارثة بان الوس بان مالك بان القيس امرئ بان السلم أخيه بانو
بان حارثة بان كعب بان النحاط بان كعب بان مالك بان الحارث بان خيثمة بان

باني جميع انقرض الوس. وقد بان مالك بان القيس امرئ بان السلم بان غنم
الرشيد؛ أيام مات رجل منهم باقي من آخر القيس: كان امرئ بان السلم
مقاتل. ألف الجاهلية في عددهم بالغ قد وكان
حارثة. بان الوس بان مالك بان القيس امرئ بانو مضى

مالك بان مرة بانو
 حارثة بان الوس بان

راتج. أهل وهم وسإعد، مالك: عامر؛ بان ورة الجعادرة. ولد وهم
بان عامر بان قيس بان زيد باطن. فولد قيس: زيد، عامر: قيس. فولد فولد
باني باطن. فمن وعطية، باطن؛ ووائل، باطن؛ الوس: أمية، بان مالك بان مرة

ابان عامر، السإلت واسإم السإلت، بان قيس أباو وهو الشاعر، وائل: صيفي
وكان الوس؛ بان مالك بان مرة بان عامر بان قيس بان زيد بان وائل بان جشم
جمهور إسإلم الخندق. وتأخر يوم مضى أن إلى إسإلمه قومه. فتأخر سإيد
واقف، باني جمهور وإسإلم الوس، بان مالك بان جشم بانو وهم خطمة، باني
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هؤلء وهم الله، أوس وإسإلم الوس، بان مالك بان القيس امرئ بانو وهم
امرئ بان السلم باني أن إل الوس، بان مالك بان مرة ولدة من وهم البطون؛
كلهم فأسإلموا الوس؛ بان مالك بان عوف بان عمرو باني حلفءا كانوا القيس
وفي الهجرة، قبل الوس، بان مالك بان عوف بان عمرو باني إخوتهم باإسإلم

السإلت؛ بان وحوح اسإمه أخ السإلت بان قيس لباي الهجرة. وكان أول
يوم قتل وحوح، بان وحصين القادسإية، يوم قتل قيس، أباي بان واباناهما: عقبة

مرداس بان يزيد السإلت. قاتل بان النعمان بان جرول بان وجرول العذيب؛
السإلت. بان قيس أباي بان قيس عمه باابان مرداس، بان عباس أخي السلمي،

الوس: طليب بان مالك بان مرة بان عامر بان قيس بان زيد بان أمية باني ومن
حضير إليه عدل الذي وهو زيد، بان أمية بان الشهل عبد بان رباعي ابان

وبانى عنده، فمات جريح، وهو باعاث، يوم الحضير، بان أسإيد والد الكتائب،
ًا. حضير قبر على طليب بايت
الوس: بان مالك بان مرة بان عامر بان قيس بان زيد بان عطية باني ومن

من كان قيس، بان زيد بان عطية بان زهير بان عبادة بان قيس بان شأس
الجاهلية. في الوس أشراف

زيد بان راتج: الحباب أهل وهم الوس، بان مالك بان مرة بان سإعد باني ومن
وابانه اليمامة؛ يوم قتل مرة، بان سإعد بان خفاف بان باياضة بان أمية بان تيم بان

ًا: أم عمه بايتها. في الذان نزل التي أمية، بان تيم بان خالد بانت علي لح
حارثة. بان الوس نسب مضى

حارثة بان الخزرج بانو
والحارث. وكعب، وجشم، وعوف، حارثة: عمرو، بان الخزرج ولد
بان ثعلبة فولد الخزرج: ثعلبة؛ بان عمرو ولد حارثة بان الخزرج بان عمرو بانو

ً ضرب لنه باذلك سإمي النجار، وهو الله، الخزرج: تيم بان عمرو اسإمه رجل
باطن؛ ومازن، باطن؛ وعدي، باطن؛ النجار: مالك، فنجره. فولد باقدوم العتر

باطن. ودينار،
النجار بان مالك بانو
مبذول. وهو وعامر، ومعاوية؛ وغنم؛ النجار: عمرو؛ بان مالك ولد

حارثة، بان الخزرج بان عمرو بان ثعلبة بان النجار بان مالك بان عمرو فولد
بان حبيب بان مناة زيد بان مالك بانت وهي إليها، فنسب حديلة، وأمه معاوية،

بانت مغالة أمه وعدي، الخزرج؛ بان جشم بان غضب بان مالك بان حارثة عبد
مالك بان حارثة عبد بان زريق بان عامر بان باياضة بان عامر بان باياضة بان فهيرة

بان قيس بانت هي قيل: بال وقد إليها؛ فنسب الخزرج، بان جشم بان غضب بان
عمرو بان عدي باني مدركة. فمن بان خزيمة بان كنانة بان مناة عبد بان عامر

بان مناة زيد بان عمرو بان حرام بان مغالة: المنذر بانو وهم النجار، بان مالك بان
في والخزرج الوس إليه تحاكمت الذي النجار، بان مالك بان عمرو بان عدي

بان ولسم- حسان عليه الله -صلى الله رسإول ولده: شاعر ومن حرباهم؛
الصحاباة جلة من ثابات، بان أوس وأخوه المذكور؛ حرام بان المنذر بان ثابات

بان حسان محمودة. فولد صحبة له أوس، بان شداد وابانه عنهم-؛ الله -رضي
ولد أم مارية أخت سإيرين، ثابات: أمه بان حسان بان الرحمن ثابات: عبد

خالة ابان هو حسان بان الرحمن فعبد وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول
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الرحمن عبد بان سإعيد وابانه وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول بان إباراهيم
حسان، بان الرحمن عبد بان وإسإماعيل حسان؛ عقب انقرض وقد حسان؛ بان

بان حرام بان السإود بان سإهل بان زيد واسإمه طلحة، وأباو الحرة؛ يوم قتل
وابانه عقبي؛ بادري النجار، بان مالك بان عمرو بان عدي بان مناة زيد بان عمرو

وإسإحاق الله، واباناه: عبد باالبصرة؛ عقب وله طلحة، أباي بان الله عبد
وإسإماعيل، الحرة، يوم قتل الله، عبد ابانا وإباراهيم، ومحمد، المحدث؛
تسعة وكانوا طلحة؛ أباي بان الله عبد بانو الله، وعبد وعمر، وعمرو، ويعقوب،

فائد بان جبير بان الله عبد بان سإفيان بان عشيم بارية: بانو فضلء. ومنهم إخوة
أفصى بان أسإود بان باهثة بان جبلة بان أسإود بان أرطاة بان حارثة بان واثلة بان
فكانوا باقرطمة؛ وهم النجار، بان مالك بان عمرو بان عدي بان ثعلبة بان

مروان. باني لخلفاء اللون يحملون
كعب بان حديلة: أباي بانو وهم النجار، بان مالك بان عمرو بان معاوية باني ومن

الطفيل، وبانوه القراء؛ أحد بادري، عمرو، بان معاوية بان عبيد بان قيس بان
بان أنس بان الحباب بان زيد بان حبيب وأباو كعب؛ بان أباي بانو ومحمد، والمنذر،

بادري. عمرو، بان معاوية عبيد" بان "بان زيد
ثعلبة بان كليب بان زيد بان خالد أيوب النجار: أباو بان مالك بان غنم باني ومن

عليه الله -صلى النبي ضيف بادري، النجار، بان مالك بان غنم بان عوف عبد بان
بان غنم بان عوف بان عبد بان خنساء بان النعمان بان خالد بان وثابات وسإلم-؛

عمرو بان غزية بان العزى عبد بان كعب بان وسإراقة بادري؛ النجار، بان مالك
بان زيد بان حزم بادري. وبانو النجار، بان مالك بان غنم بان عوف بان عبد بان

منهم: عمارة لنجار، بان مالك بان غنم بان عوف بان عبد بان عمرو بان لوذان
بان عمرو بان محمد بان باكر أباي بان ومحمد حزم؛ بان وعمرو بادري؛ حزم، بان

محدث؛ فقيه باكر، أباي بان الله عبد وأخوه قبله؛ وأباوه هو المدينة ولي حزم،
يوم ومعاوية، وخالد، الرحمن، عبد وإخوته حزم، بان عمرو بان محمد قتل

عمهم: وابان الملك؛ وعبد الله، وعبد بانوه: عثمان، محمد مع وقتل الحرة،
وبانوه الفقيه؛ القارئ عمرو، بان لوذان بان زيد بان الضحاك بان ثابات بان زيد

كلهم قتلوا وزيد، وسإعد، وسإليط، الرحمن، وعبد الله، وعبد ويحيى، سإليمان،
فقهاء أحد ثابات، بان زيد بان وخارجة ثابات، بان زيد بان وإسإماعيل الحرة؛ يوم

علماء من كان خارجة، بان الله وعبد خارجة، بان إباراهيم واباناه المدينة؛
بان يزيد أيام المدينة قضاء ولي ثابات، بان زيد بان سإليمان بان وسإعيد المدينة؛

بان زيد أخي ثابات، بان يزيد بان عمارة ابانا وزياد، ومحمد، للنصري؛ الملك عبد
بان رفاعة بان الحارث بانو وعوف، ومعوذ، ومعاذ، الحرة؛ يوم قتل ثابات،

بان عبيد بانت عفراء بانو وهم مالك، بان غنم بان مالك بان سإواد بان الحارث
ًا: النعيمان عمهم وابان مالك؛ بان غنم بان ثعلبة بان عبد بان ثعلبة عمرو بان لح

سإواد، بان الحارث بان خالد بان قيس بان الله وعبد بادري؛ المضحك، رفاعة بان
بان غنم بان ثعلبة بان عائذ بان عمرو أباي بان رافع ابانا وسإهيل، وسإهل، بادري؛
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول فيه باني الذي المرباد كان ولهما مالك،

بان غنم بان ثعلبة بان عبيد بان عدس بان زرارة بان أسإعد أمامة وأباو مسجده؛
يحيى ولده ومن الرحمن؛ عبد اسإمه ابان له كان عقبي؛ الجليل، النقيب مالك

اسإمه أخ وله ثقة؛ محدث زرارة، بان أسإعد بان الرحمن عبد بان الله عبد بان

188



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

وله زرارة؛ بان سإعد بان الرحمن عبد بانت ولده: عمرة ومن زرارة، بان سإعد
وابانه غنم؛ بان ثعلبة بان عبيد بان زيد بان رافع بان النعمان بان وحارثة عقب؛
الغفار ولده: عبد ومن الصحاباة؛ في ممحمود غير قيس كان بادري؛ سإليم،

بان زيد بان أوس بان مسعود واسإمه البدري، محمد وأباو الكوفي؛ القاسإم بان
ثعلبة بان زيد بان سإواد بان الحارث بان ورافع غنم؛ بان ثعلبة بان زيد بان أصرم

بان قيس بان سإعد بانو رباه، وعبد وأخواه: سإعد، يحيى، والفقيه بادري؛ غنم، بان
يحيى ولي غنم، بان ثعلبة بان زيد بان الحارث بان ثعلبة بان سإهل بان عمرو
يصح. ولم المنافقين؛ من كان جده إن يقال للمنصور؛ باغداد قضاء
محصن بان عمرو بان النجار: ثعلبة بان مالك بان عامر وهو مبذول، باني ومن

اليمامة؛ يوم قتل حبيب، وأخوه بادري؛ مبذول، بان عتيك بان عمرو بان
وسإعد معونة؛ بائر يوم قتل بادري، عتيك، بان عمرو بان الصمة، بان والحارث

عتيك بان وسإهل معونة؛ بائر يوم قتل مبذول، بان مالك بان كعب بان عمرو بان
مبذول. بان عمرو بان عتيك بان عمرو بان النعمان بان

النجار. بان مالك بانو مضى
النجار بان دينار بانو

حارثة بان الشهل عبد بان كعب بان مسعود بان عمرو عبد بان منهم: النعمان
وأخوهما بادري؛ الضحاك، وأخوه أحد؛ يوم قتل بادري، النجار، بان دينار بان

الشهل عبد بان مالك بان قيس بان زيد بان وكعب معونة؛ بائر يوم قتل قطبة،
بان الله عبد عمه، وابان الخندق؛ يوم قتل بادري، النجار، بان دينار بان حارثة بان

بادري؛ كعب، بان مالك بان سإهيل بان سإعد عمهما، وابان قيس؛ بان خالد أباي
بان دينار بان حارثة بان الشهل عبد بان كعب بان ثعلبة بان الحارث بان وسإليم
النجار.
النجار. بان دينار بانو مضى

النجار بان عدي بانو
منهم: صرمة بان أباي أنس، واسإم أباي أنس قيس، بان صرمة بان مالك بان عدي بان
النجار، أسإلم وهو شيخ كبير، وكان قد رفض الوثان في الجاهلية؛ وعمه أنس بان

يقول: صرمة الشاعر، وهو الذي 
عشرة باضع قريش في ثوى
حجة

ًا يلقى لو بامكة صديقـ
مـواتـيا

ًا عمه وابان بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك بان عامر بان محرز لح
وإثر أحد؛ وسإلم- إلى عليه الله -صلى النبي خروج يوم ومات بادري، النجار،
بان زيد بان أمية بان وعامر الحرب؛ إلى خرج السلم- عليه، -عليه صلته

من بادري، النجار، بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك بان الحسحاس
بان سإعد ابانه وابان صحبة، له باصرى، عامر، بان هشام وابانه أحد؛ شهداء
بان عدي بان وهب بان ثعلبة بان عمرو حكيم وأباو محدث؛ عامر، بان هشام
خارجة وأباو بادري؛ النجار، بان عدري بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك
بادري؛ النجار، بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك بان قيس بان عمرو
عتيك بان عمرو بان قيس بان وسإليط بادري؛ عمرو، بان أسإيرة سإليط أباو وابانه

قس يوم قتل بادري، النجار، بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك بان
بان عمرو بان خنساء بان وثابات أصح؛ وهو عبيد، أباي جسر يوم وقيل الناطف،

189



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

بان وعمرو أحد؛ يوم قتل النجار، بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك
بان عدي بان غنم بان عامر بان عدي بان مالك بان عدي بان وهب بان ثعلبة

حرام بان عبس بان ظالم بان الحارث بان العور وأباو بادري؛ حكيمة، أباو النجار
بان قيس زيد وأباو بادري؛ النجار، يبن عد بان غنم بان عامر بان جندب بان

الجسر، يوم قتل بادري، جندب، بان حرام بان زعوراء بان قيس بان السكن
وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول عهد على كله القرآن جمع الذي وهو

بان ملحان: مالك واسإم ملحان، بانو حرام، وأم سإليم، وأم وحرام، وسإليم،
النجار: سإلم بان عدي بان غنم بان عامر بان جندب بان حرام بان دينار بان خالد
عبد وأم مالك بان أنس أم هي هذه سإليم وأم معونة؛ بائر يوم قتل بادري هذا
الصامت، بان عبادة امرأة هذه حرام وأم النصاري؛ طلحة أباي بان الله

جندب، بان حرام بان زيد بان ضمضم بان النضر بان وأنس جليلتان؛ صاحبتان
النضر، بان مالك بان أنس أخيه وبانو النضر؛ بانت الربايع وأخته أحد؛ شهداء من

الله -صلى الله رسإول خادم أنس مالك: كان بان وهمرو مالك، بان والبراء
وموسإى، باكر، وأباو النضر، منهم باالبصرة: كان كثير عقب وله وسإلم-، عليه

وعبد وعمر، وحفص، الله، وعبيد وزيد، وعمران، وثمامة، والحارث، وخالد،
أنس"؛ "بان باكر أباي بان الله وعبيد الحديث؛ عنهم باوى أنس، بانو الله،

أنس؛ بان الله عبيد بان ثمامة بان المثنى بان الله عبد بان محمد والقاضي
عبد عمير ولده: أباو ومن زيد، بان وهشام أنس؛ بان الله عبد بان وحفص
باصري، محدث المذكور، هشام بان حفص بان الله عبد بان محمد بان الكبير
وغيرهم أنس؛ بان والحارث أنس؛ بان خالد بان ومعبد ؛291 سإنة بامصر مات
ًا: لم كثير يرجعون ولده، من رجل مائة أمامه مشى حتى أنس يمت جد

هو مالك بان عمرو بان خاصة. وحفص ولده ولد ولده ذكور من إليه، بانسبهم
الحديث. عنه روى مالك؛ بان أنس أخي ابان

النجار. بان عدي بانو مضى
النجار بان مازن بانو

بان ثعلبة بان الحارث بان حبيب بان صخر بان ثعلبة بان مخلد بان منهم: قيس
ًا. ومنهم: حبيب أحد يوم قتل بادري، النجار، بان مازن عاصم بان زيد بان شهيد

أرسإله النجار، بان مازن بان غنم بان عمرو بان مبذول بان عوف بان عمرو بان
الله -لعن مسيلمة فقتله اليمامة؛ وسإلم- إلى عليه الله -صلى الله رسإول

وعبد صحبة؛ له زيد، بان الله عبد وأخوه زيد-؛ بان حبيب عن ورضي مسيلمة
مازن بان غنم بان عمرو بان مبذول بان عوف بان عمرو بان كعب بان الرحمن

كعب، بان الله عبد وأخوه القرآن؛ في المذكورين البكائين أحد النجار، بان
مبذول، بان عوف بان زيد بان عمرو، واسإمه صعصعة، أباي بان وقيس بادري؛
قتل خالد، وأخوهما اليمامة؛ يوم قتل صعصعة، أباي بان الحارث وأخوه بادري؛

بان مبذول عوف" بان "بان الجعد بان خالد بان أوس بان والبراء معونة؛ بائر يوم
الله -صلى الله رسإول بان إباراهيم أباو وهو النجار، بان مازن بان غنم بان عمرو
بان عمرو بان غزية بانو وضمرة، جنة، وأباو وسإراقة، وعمرو وسإلم-؛ عليه

مؤتة، يوم شهداء من وسإراقة عقبي، وعمرو مبذول، بان خنساء بان عطية
ويحيى، الجسر؛ يوم شهداء من وضمرة اليمامة، يوم شهداء من حنة وأباو

بان خنساء بان عطية بان عمرو بان عمرو بان منقذ بان حبان ابانا وواسإع،
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ورثها التي وهي المطلب، عبد بان الحارث بان ربايعة بانت هند أمهما مبذول،
بان عامر بان عمير داود وأباو طلقها؛ أن من عام من أزيد باعد حبان بان عثمان
داود، أباي بان حمزة بان حميد ولده ومن بادري؛ مبذول، بان خنساء بان مالك

محدث.
النجار. غير من باقية له أعلم الخزرج. ول بان عمرو بانو مضى

الخزرج بان عوف بانو
عقبه قطن: السائب، وقطن. فولد وغنم؛ الخزرج: عمرو؛ بان عوف ولد

النصار. من فليسوا باالمدينة؛ أحد منهم يكن ولم باعمان،
وغنم، عوف: مالك، بان سإالم فولد حارثة بان الخزرج بان عوف بان عمرو بانو

صلى وقد والمدينة؛ قباء باين سإالم باني دار وحذيم. وكانت وزيد، ولوذان،
دار إلى قباء عن رحل إذ عندهم وسإلم- الجمعة عليه الله -صلى الله رسإول

مسعود بان منهم: جميع عوف: سإالم؛ بان سإالم بان مالك النجار. فولد باني
تصدق الذي وهو عوف، بان سإالم بان مالك بان سإالم بان أصرم بان عمرو بان

بان زيد بان العجلن بان مالك بان نضلة بان عبادة بان والعباس مرض؛ إذ باجهازه
أحد شهداء من وهو مكة، إلى المدينة من هاجر عوف، بان سإالم بان غنم

عوف، بان سإالم بان غنم بان زيد بان العجلن بان مالك وجده عنه-؛ الله -رضي
زيد بان العجلن بان خالد بان وبارة بان ومليل باعاث؛ حرب في الخزرج رئيس

أخيه وابان بادري؛ الخزرج، بان عوف بان عمرو بان عوف بان سإالم بان غنم بان
العجلن، بان عمرو بان مالك بان وعتبان بادري؛ وبارة، بان الحصين بان عصمة
بان قيس بان مالك وقيل: هو خيثمة، بان الله عبد قيل: هو خيثمة، وأباو بادري؛
بان مالك بان جشم ابان ثعلبة بان أمية بان الضحاك بان وثابات العجلن؛ بان ثعلبة
الرضوان. بايعة أهل من الخزرج، بان عوف بان عمرو بان عوف بان سإالم
حارثة. بان الخزرج بان عوف بان عمرو بان عوف بان سإالم بانو مضى

عنز بانو
قوقل: فولد حارثة بان الخزرج بان عوف بان عمرو بان عوف بان قوقل، وهو

بان ثعلبة بان مالك بان ومالك. منهم: العرج وحبيب، وأباي، ومرضخة، ثعلبة،
بان الصامت بان وعبادة أحد؛ شهداء من قوقل، بان ثعلبة بان فهر بان أصرم
منيع ولده: أباو ومن والوليد، محمد، واباناه نقيب؛ عقبي، أصرم، بان قيس
داود، بان النعمان وأخوه الصامت، بان عبادة بان محمد بان داود بان الوليد

محدثان. الصامت، بان عبادة بان الوليد بان وعبادة نعيم؛ أباو عنه روى محدث،
العطارين باباب عندنا باالمدينة يسكنون قوم الصامت بان عبادة ولد من وكان

بان الدخشم بان مالك بان الدخشم بان ومالك هارون؛ بابني يعرفون باقرطبة،
بادري. مرضخة،

حارثة. بان الخزرج بان عوف بان قوقل بانو مضى
غنم بانو
 حارثة بان الخزرج بان
باطنه. لعظم باذلك لقب الحبلى، وهو الخزرج: سإالم، بان عوف بان غنم ولد

وثعلبة، وسإالم، وجشم، وعدي، مالك: عبيد، الحبلى: مالك. فولد فولد
بان مالك بان عبيد بان الحارث بان مالك بان أباي بان الله وعمرو. ومنهم: عبد

إليها؛ نسب جدته، وهي سإلول، ابان وهو المنافقين، رئيس الحبلى، سإالم
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عبد بان الله عبد وابانه سإاعدة؛ باني دار وباين النجار باني دار باين دارهم كانت
بان وأوس اليمامة؛ عنه- يوم الله -رضي قتل بادري، الصحاباة فضلء من الله،

وهو بادري، الحبلى، سإالم بان مالك بان عبيد بان الحارث بان الله عبد بان خولي
عليه الله -صلى الله رسإول قبر في للنزول منهم النصار تخيرت الذي

بان جزء بان قيس بان عمرو بان وديعة بان ويزيد السلم-؛ -عليه دفن وسإلم- إذ
صحبة؛ له يزيد، بان ثابات ابانه عقبي، بادري، الحبلى، سإالم بان مالك بان عدي
بان ثعلبة بان عمرو بان زيد بان عمرو بان ورفاعة وديعة؛ بان مر اسإمه قيل وقد

عبيد بان وأيمن أحد؛ يوم قتل عقبي، بادري الحبلى، سإالم بان مالك بان جشم
بان جشم بان ثعلبة بان مالك بان قيس بان الجربااء أباي بان بالل بان عمرو بان

رسإول مولى زيد بان أسإامة أخو أنه الكلبي ابان ذكر الحبلى؛ سإالم بان مالك
الله صلى الله رسإول داية أيمن، وسإلم- وأمهما: أم عليه الله -صلى الله

أم بان أيمن هو ليس هذا عبيد بان إسإحاق: وأيمن ابان وسإلم- وقال عليه
اسإم أبايه واسإم اسإمه ووافق الحبشة، من أباوه كان عبيد بان أيمن أيمنذلك

أبايه. واسإم النصار من الحبلي هذا
أيمن ل،ه غيره، يجوز ل الذي الصحيج، هو إسإحاق ابان قال علي: والذي قال
أن الممتنع المحال ومن أسإامة، من أسإن وكان حنين، يوم قتل أيمن أم بان

ًا فتلد باالمدينة، أيمن أم تنكح حنين. يوم يقتل ولد
مالك بان سإالم بان المقدم بان قشعر بان عبادة بان معبد خميصة ومنهم: أباو

بادري. الحبلى، سإالم بان
الخزرج. بان عوف بانو مضى

الخزرج بان جشم باو
نقطتين". فوق من المنقوطة "باالتاء وتزيد الخزرج: غضب؛ بان جشم ولد

باياضة؛ باني حلفاء وهم وعمرو، حارثة؛ مالك: عبد غضب: مالك. فولد فولد
حارثة: حبيب؛ عبد عوف. فولد بان عمرو باني حلفاء وهم مالك، بان وكعب

وزريق.
حبيب: أباا بان الله عبد الله. فولد وعبد مناة، حارثة: زيد عبد بان حبيب فولد 

باالمدينة. اليهود لقتل العجلن بان مالك جلبه الذي الغساني، الملك جبيلة
مناة، زيد بان والحارث زريق؛ باني حلفاء وهم حبيب: مالك، بان مناة زيد وولد
حارثة بان الصمة بان سإلمان بان صخر بان منهم: سإلمة باياضة؛ باني حلفاء وهم

جشم بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان حبيب بان مناة زيد بان الحارث بان
ًا؛ صخر أباوه وكان البكائين؛ أحد الخزرج، بان ونفيع، ورافع، قيس، وأباو شاعر

بان ثعلبة بان زيد بان حارثة بان لوذان بان المعلى بانو والنعمان، وأوس، وعبيد،
بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان حبيب بان مناة زيد بان مالك بان عدي
باأحد، عبيد واسإتشهد بابدر، ورافع قيس أباو الخزرج: واسإتشهد بان جشم

جده؛ إلى نسب حينئذ مزينة، من رجل قيس، فقتله الهجرة؛ قبل نفيع وأسإلم
بان عبيد بان وقيس محدث؛ سإعيد، أباي بان عثمان بان مروان ابانه وابان

بادري. المعلى،
حارثة. عبد بان حبيب بانو مضى

ولد الخزرج بان جشم بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان زرؤق أخيه بانو
باطن؛ عامر: زريق، غضب: عامر. فولد بان مالك بان حارثة عبد بان زريق
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بان عدي بان عامر بان سإنان بان لبيد بان باياضة: زياد باني باطن. فمن وباياضة،
وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول وله عقبي، بادري، باياضة، بان أمية

بادري، باياضة، بان عامر بان عبيد بان ودقة بان عمرو بان وفروة حضرموت؛
قتلته الذي باياضة، بان عامر بان عبيد بان معاوية بان الدثنة بان وزيد عقبي؛
عامر، بان العجلن بان مالك بان قيس بان وخالد عدي؛ بان خبيب مع قريش

ًا؛ شهد باياضة، بان عامر بان خالد بان ثعلبة بان خالد بان ثعلبة بان ورخيلة بادر
المسلمين راية معه كانت رخيلة، بان النعمان وابانه باعاث؛ يوم الخزرج رأس
بادري، باياضة، بان عامر بان مالك بان عمرو بان أوس بان وغنام أحد؛ يوم

ًا؛ شهد باياضة، بان عامر بان عطية بان عامر بان نويرة بان وعطية وخليفة بادر
بادري. باياضة، بان عامر بان فهيرة بان عامر بان مالك بان عمرو بان عدي بان

بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان زريق بان عامر بان باياضة بانو مضى
الخزرج. بان جشم

عامر بان زريق بانو
 الخزرج بان جشم بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان زريق بان

بان وعوف زريق؛ بان حارثة: عامر عبد بان زريق بان عامر بان زريق فولد
بان زريق بان عامر بان مخلد بان خلدة بان قيس عبد بان زريق. منهم: ذكوان

ًا عمه وابان أحد، شهداء من عقبي، بادري، حارثة، عبد بان زريق بان عامر لح
بان عامر بان خلدة بان ومسعود بادري؛ خلدة، بان عثمان بان سإعد عبادة أباو

ابانا وسإعد، أخيه: عقبة، وابانا بادري؛ حارثة، عبد بان زريق بان عامر بان مخلد
وقيس بادري؛ مخلد بان خالد بان قيس بان والحارث بادريان؛ خلدة، بان عثمان

بان قيس بان ماعص ابانا ومعاذ، وعائذ، بادري؛ مخلد، بان خالد بان محصن بان
عامر بان عمرو بان العجلن بان مالك بان رافع بان ورفاعة بادري؛ كلهما خلدة

ابانا ومعاذ، وعبيد، بادر، يوم خلد أخوه قتل بادري، عقبي رافع أباوه زريق، بان
بان العجلن بان عامر بان زيد بان عبيد رافع وأباو المذكور؛ رافع بان رفاعة
النصار. من أسإلم من أول بادري، زريق، بان عامر

 الخزرج بان جشم بان غضب بانو مضت
جشم بان تزيد بانو
 الخزرج بان
أسإد: علي. سإاردة: أسإد. فولد فولد الخزرج: سإاردة؛ بان جشم بان تزيد ولد

أدي: معاذ باني باطن. فمن وأدي، باطن؛ سإعد: سإلمة، علي: سإعد. فولد فولد
كعب بان عدي بان عائذ بان أوس بان عمرو بان جبل بان ربايعة وأخوه جبل، بان
عقب انقرض الرحمن. وقد عبد اسإمه ابان لمعاذ أدي. وكان بان عمرو بان

بان عائذ بان عمرو بان عمهما: جميلة وابان عنهما-؛ الله -رضي وأخيه معاذ
كعب. بان عدي

  الخزرج بان جشم بان تزيد بان سإاردة بان أسإد بان علي بان سإعد بان سإلمة بانو
بان وسإواد كعب؛ بان سإلمة: غنم بان كعب وغنم. فولد سإلمة: كعب، ولد

بان زيد بان الجذع بان كعب. منهم: ثابات بان وعدي كعب؛ بان وخنساء كعب؛
عقبي، بادري، سإلمة، بان كعب بان غنم بان كعب بان حرام بان الحارث

وابانه كبير، شيخ وهو أسإلم الجذع، بان مروان وأخوه الطائف؛ يوم اسإتشهد
عليه الله -صلى الله رسإول أمين وكان الحديبية، شهد مروان، بان مرداس
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بان كعب بان حرام بان ثعلبة بان الحارث بان وعمير خيبر؛ سإهمان وسإلم- على
بان ثعلبة بان حرام بان عمرو بان الله عبد بان سإلمة: وجابار بان كعب بان غنم

جابار والد الله عبد وشهد عقبيان، سإلمة، بان كعب بان غنم بان كعب بان حرام
ًا، ومحمد، الله، وعبد الرحمن، وعبد نقيب؛ وهو أحد، يوم واسإتشهد بادر

الموضع في إفريقية، جهة في عقب لجابار الله؛ عبد بان جابار بانو ومحمود،
بان وخراش الجموح؛ بان عمرو بان حرام بان وعمير باالنصاريين؛ المعروف

بان كعب بان غنم بان كعب بان حرام بان زيد بان الجموح بان عمرو ابان الصمة
بادر يوم الصمة بان خراش مع كان أنه الكلبي بان بادريان. وذكر سإلمة،

غنم بان كعب بان حرام بان زيد بان نائي بان وعامر صحيح؛ غير وهذا فرسإان؛
اليمامة؛ شهداء من بادري، عامر، بان عقبة وابانه عقبي؛ سإلمة، بان كعب بان

قتل معوذ، وأخوه بادر؛ يوم جهل أباي رجل قطع الجموح، بان عمرو بان ومعاذ
أباوهم، الجموح بان وعمرو أحد؛ شهداء من بادري، أخوهما، وخلد بادر؛ يوم
بان كعب بان حرام بان زيد بان الجموح بان المنذر بان والحباب أحد؛ يوم قتل
أهل من خشرم، وابانه بادر؛ يوم الرأي صاحب وهو سإلمة، بان كعب بان غنم

بان غنم بان كعب بان خنساء بان أمية بان زيد بان السكن بان والفاكه الحديبية؛
بان كعب بان سإنان بان أمية بان يزيد بان طلق بان وعمرو سإلمة؛ بان كعب

سإلمة. بان كعب بان غنم بان كعب بان سإواد بان عثمان
غنم بان عدي باني ومن

 سإلمة بان كعب بان
عبيد. منهم: معبد، باني في دخلوا وربايعة، باطن؛ غنم: عبيد، بان عدي ولد 

غنم، بان عدي بان ربايعة بان حرام بان صخر بان صيفي بان قيس ابانا الله، وعبد
والبراء عقبي؛ عبيد، بان سإنان بان خنساء بان أمية بان صخر بان وجبار بادري؛

كعب بان غنم بان عدي بان عبيد بان سإنان بان خنساء بان صخر بان معرور بان
الذي البراء، بان باشر وابانه الكعبة؛ إلى دفن من أول نقيب، عقبي، سإلمة، بان

وسإلم- فمات عليه الله -صلى الله رسإول مع المسمومة الشاة من أكل
شهد معرور، بان البراء أخو معرور، بان وقيس عنه-؛ الله رضي منها باشر

وابانه فيه؛ تكلم سإنان، بان خنساء بان صخر بان قيس بان والجدر الحديبية؛
شهداء من عقبي، بادري، خنساء، بان مالك بان والطفيل الجلد؛ بان محمد

بان عبيد بان سإنان بان النعمان بان مناف عبد بان الله عبد يحيى وأباو الخندق،
سإنان، بان خناس بان المنذر بان وزيد بادري؛ سإلمة، بان كعب بان غنم بان عدي

عدي، بان عبيد بان سإنان بان خناس بان بالدمة بان النعمان بان الله وعبد بادري؛
ًا، عمه وابان بادري؛ صلى الله رسإول فارس بالدمة، بان رباعي بان قتادة أباو لح

عبد الله، واباناه: عبد وقيل: النعمان؛ الحارث، وسإلم- قيل: اسإمه عليه الله
بان غنم بان عدي بان عبيد بان ثعلبة بان زيد بان حارثة بان والضحاك الرحمن؛

ًا: سإواد أبايه عم وابان عقبي؛ بادري، سإلمة، بان كعب ثعلبة، بان زيد بان لح
بان كعب بان غنم بان عدي بان سإواد بان عدي بان عمرو بان وخالد بادري؛
بان سإواد بان عمرو بان عباد بان عمرو بان كعب اليسر وأباو بادري؛ سإلمة،

بان غنمة بان وعامر بادري؛ سإواد، بان عدي بان عامر بان عبس عدي- وأباو
عقبي، سإواد، بان عمرو بان حديدة بان عمرو بان وسإليم بادري؛ سإواد، بان عدي

قطبة، أباي بانت جميلة وابانته عقبي؛ بادري عمرو، بان قطبة أباو وأخوه بادري؛
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البصري. الحسن أباي بان الحسن مولة وهي مالك، بان أنس تزوجها
بان كعب بان القين بان عمرو، واسإمه كعب، أباي بان مالك بان كعب والشاعر

ًا عمه وابانه عقبي؛ سإواد، بان كعب كعب. فولد أباي بان قيس بان سإهيل لح
ومحمد، ومعبد، ووهب، وفضالة، الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، مالك: عبد

الرحمن عبد ابانا وكعب، كعب: باشر، بان الحرمن عبد ولد محدث. فمن كلهم
كعب؛ بان الله عبد بان عمرو بان كعب: معن بان الله عبد ولد كعب. ومن بان

بان الخطاب باأباي المكنى الرحمن وعبد كعب؛ الله عبد بان خارجة بان والزباير
ولد شاعر. ومن كعب بان الله عبد ولد من ذكرنا من كل كعب، بان الله عبد

طلق بان وعمرو شاعر؛ كعب، معبد" بان "بان وهب بان كعب: معن بان معبد
بان كعب بان غنم بان سإواد بان عثمان بان كعب بان سإنان بان أمية بان زيد بان

غنم بان سإواد بان عمرو بان نابائ بان عدي بان عامر بان وعبس بادري؛ سإلمة،
عتيك بان الله سإلمة: عبد بان غنم باني عقبي. ومن بادري، سإلمة، بان كعب بان
الحقيق. أباي بان قاتل كعب، بان مري بان السإود بان قيس بان

حارثة. بان الخزرج بان جشم بانو مضى
الخزرج بان الحارث بانو
 حارثة بان

الله رسإول مسجد من ميل على باالسنح، الخزرج بان الحارث باني سإكن كان
عنه. الله -رضي الصديق باكر أباو يسكن كان وفيهم وسإلم-؛ عليه الله -صلى

وعوف التوأمان؛ وهما ويد، وجشم، الخزرج: الخزرج؛ بان الحارث ولد
غسان. في جردش دخل وجردش، وصخر؛

الخزرج: بان الحارث بان جشم ولد حارثة بان الخزرج بان الحارث بان جشم بانو
جشم بان عامر بان خديج بان عمرو بان عنبة بان إسإاف بان عامر. منهم: خبيب

يوم خلف بان أمية قاتل وهو خندقي، أحدي، بادري، الخزرج، بان الحارث بان
عامر. بان خديج بان عامر بان كعب بان عامر الشاعر زغبة وأباو بادر؛
الخزرج، بان الحارث بان زيد فولد حارثة بان الخزرج بان الحارث بان زيد بانو

بان رباع عبد زيد بان الله وثعلبة. منهم: عبد وكعب؛ رباه؛ مناة: عبد زيد وهو
الحارث وأخوه الذان؛ أرى الذي وهو الخزرج، بان الحارث بان زيد بان ثعلبة

إنهما قيل وقد الحديث؛ عنه روى محمد، اسإمه ابان الله ولعبد بادري؛ زيد، بان
الحارث بان عمرو بان نمير بان وسإفيان الخزرج؛ بان الحارث بان جشم باني من
كعب. بان
الخزرج: بان الحارث بان عوف ولد حارثة بان الخزرج بان الحارث بان عوف بانو

باطنان. الباجر؛ وهو وخدرة، خدارة؛
أسإيرة بان ثعلبة بان عمرو بان عقبة وهو البدري، مسعود خدارة: أباو باني فمن

إلى سإار إذ الكوفة على وله عقبي، بادري، خدارة، بابن عطية بان عسيرة بان
بادري. خدارة، بان أمية بان عدي بان قيس بان يعار بان وتميم صفين؛

وهو الباجر، بان عبيد بان ثعلبة بان عبيد بان سإنان بان خدرة: مالك باني ومن 
وبانوه: الخدري؛ سإعيد أباو وهو مالك، بان عسد وابانه أحد؛ شهداء من خدرة،

بان ربايح ابانه وابان الخدري؛ سإعيد أباي بانو وحمزة، الله، وعبد الرحمن، عبد
سإويد بان سإعد عمه وابان محدث؛ الله، عبد وابانه سإعيد؛ أباي بان الرحمن عبد
عبيد بان سإنان بان ثابات بان مري بان وثابات أحد؛ شهداء من ثعلبة، بان عبيد بان
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معاوية بان رافع بان ربايع بان وعتبة لمه؛ جندب بان سإمرة أخو وهو الباجر، بان
أحد. شهداء من عبيد، بان ثعلبة بان عبيد بان
الحارث بان الخزرج بانو
 الخزرج بان

ولد الخزرج بان الحارث بان الخزرج: كعب. فولد كعب: ثعلبة، وعدي. فولد ثعلبة: مالك
ًا عمها عدي بان الغر، وحارثة، وعامر؛ سإارت عامر إلى الشأم مع غسان؛ وسإار أيض

كعب بان الخزرج بان الحارث بان الخزرج إلى الشام مع غسان؛ فهم كلهم هنالك، إل أن
رجلين من باني عدي كانا باالمدينة، وهما أباو الدرداء عويمر بان يزيد بان قيس بان عبسة
بان أمية بان مالك بان عامر بان عدي بان كعب بان الخزرج بان الحارث بان الخزرج؛ وقيل:

بال هو عويمر بان عبد الله بان زيد بان قيس بان عامر بان عدي بان كعب، نقيب؛ وابانه
بالل بان أباي الدرداء؛ والدرداء، تزوجها عبد الرحمن بان صفوان بان أمية بان خلف؛

وسإبيع بان قيس بان عبسة بان أمية بان مالك بان عامر.
وكان لعدي بان كعب بان الخزرج المذكور من الولد: عامر. فولد عامر: مالك، وعبدة،
وعبيدة، يسمون "الصحاء"؛ وثعلبة، وغنم، ولوذان، وهم الحلف. ليس أحد منهم من

النصار حاشا من ذكرنا فقط.
ولد مالك الغر بان ثعلبة بان كعب بان الخزرج بان الحارث بان الخزرج منهم: بان فسحم

الشاعر، واسإمه يزيد؛ وأخوه عبد الله، ابانا الحارث بان قيس بان مالك بان أحمر بان
حارثة بان مالك الغر بان ثعلبة بان كعب؛ يزيد هذا بادري؛ وعمرو بان امرئ القيس بان
مالك الغر بان ثعلبة، تحاكمت إليه الوس والخزرج في حرب سإمير. ومن ولده: عبد
الله بان رواحة بان ثعلبة بان امرئ القيس بان عمرو بان امرئ القيس بان مالك الغر؛

شاعر، عقبي، بادري، أمير شهير، اسإتشهد في يوم موتة؛ ومن ولده: بانو خبيب، وبانو
قطنين البيازون، الساكنون باقرية إختيانة من قبرة؛ وخلد بان سإويد بان ثعلبة بان عمرو
بان حارثة بان امرئ القيس بان مالك الغر، بادري، اسإتشهد يوم قريظة؛ وابانه السائب

بان خلد، ولي اليمن لمعاوية؛ وسإعد بان الربايع بان عمرو بان أباي زهير بان مالك بان
امرئ القيس بان مالك الغر، عقبي، بادري، نقيب، من شهداء أحد؛ وخارجة بان بادر بان
أباي زهير، عقبي، بادري، من شهداء أحد؛ وابانته زوجة أباي باكر الصديق، فولدت له أم

كلثوم بانت أباي باكر؛ وابانه زيد بان خارجة، الذي يدعي قوم أنه تكلم باعد الموت؛ وثابات
بان قيس بان الشماس بان أباي زهير، خطيب رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-

اسإتشهد يوم اليمامة، وهو ممن شهد له باالجنة؛ وابانه محمد بان ثابات، قتل يوم الحرة؛
وباشير بان سإعد بان ثعلبة بان الجلس بان زيد بان مالك الغر، بادري، عقبي، اسإتشهد يوم

عين التمر، أول من باايع أباا باكر يوم السقيفة؛ واباناه: إباراهيم بان باشير: شاعر مكثر،
والنعمان بان باشير، أول مولود ولد في النصار باعد الهجرة، افتتح مروان دولته باقتله،
وسإيق إليه رأسإه من حمص -رضي الله عن النعمان، ول رضي عن قاتله-؛ وكان قد

شهد صفين مع معاوية، وولي اليمن لمعاوية، والكوفة ليزيد، وحمص لبان الزباير؛ وأمه:
عمرة بانت رواحة، أخت عبد الله بان رواحة؛ وله من الولد: محمد؛ وشبيب؛ وأباان؛

ًا؛ وحميدة، تزوجها روح بان زنباع، ثم وباشير، وإباراهيم، ويزيد؛ وعبد الله؛ وكان شاعر
ًا الفيض بان أباي عقيل الثقفي، وكانت شاعرة مجيدة مكثرة، وكانت تهجو زوجيها جميع

ًا، وهي القائلة في روح بان زنباع، زوجها  الول: هجاء كثير
وأنكر روح من الخز باكى

جلـده
ًا وعجت جذام من عجيج

 المطارف
الثاني: والقائل في الفيض زوجها 

ًا سإميت شيء وما فيض
باه تفيض

والـدار الباب باين سإلحك إل

وشبيب شاعر؛ النعمان، بان أباان بان الخالق ولده: عبد كثير. ومن عقب وله
ًا. وباالندلس، شاعر النعمان، بان يزيد بان شوش باقرية قوم ولده، من أيض
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السلم عبد بان هاشم بان سإري بان السلم عبد بانو وهم إشبيلية، من النصار
وعمه باشير؛ بان النعمان بان باشير بان الكريم عبد بان مسلم بان رواحة أباي بان

بان زيد بان أرقم بان وزيد بادري؛ المذكور، سإعد بان باشير أخو سإعد، بان سإماك
بان وعمرو باتصديقه؛ القرآن نزل الذي الغر، مالك بان النعمان بان قيس
الطناباة. ومن باابان المعروف الشاعر وهو الغر، مالك بان مناة زيد بان عامر
تولى الذي وهو صحبة، له المذكور، الشاعر عمرو بان كعب بان قرظة ولده
عمرو، أحدهما ابانان، لقرظة وكان بايده؛ باالكوفة الحنفي النواحة ابان قتل
-رضي سإعد بان عمر مع يومئذ كان عنه- وآخر الله -رضي الحسين مع قتل
سإعد. عن الله

حارثة. بان الخزرج بان الحارث بانو مضى
سإاعدة: الخزرج: سإاعدة. فولد بان كعب ولد حارثة بان الخزرج بان كعب بانو

وعمرو. الخزرج: طريف، بان كعب بان سإاعدة ابان الخزرج الخزرج. فولد
بان طريف بان ثعلبة بان خزيمة أباي بان حرثة بان دليم بان عبادة بان منهم: سإعد

واباناه: سإيد؛ نقيب، عقبي؛ بادري، الخزرج، بان كعب بان سإاعدة بان الخزرج
بامنزلة عليه- وكان الله -رضوان طالب أباي بان لعلي مصر ولي قيس،

ولي سإعد، بان وسإعيد وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله لرسإول الشرطة صاحب
يقال باقرية باالندلس، عقب هذا سإعد بان ولسعيد يحمده؛ فلم لعلي، اليمن

بان سإعيد بان يحيى بان الحسين قبل من سإرقسطة، عمل من قربالن، لها
وتاد بان قتادة بان عصام بان جميل بان عرمرم وباشذونة: بانو عبادة؛ بان سإعد

صحبة؛ له سإهل، اسإمه أخ عبادة بان ولسعد عبادة؛ بان سإعد بان قيس بان
بان طريف بان ثعلبة بان غياث بان الحارث بان باجرة بان أوس بان وأسإلم
عثمان يدفن أن من منع الذي وهو الخزرج، بان كعب بان سإاعدة بان الخزرج
ود عبد بان لوذان بان خنيس بان عمرو بان والمنذر عنه- باالبقيع؛ الله -رضي

بائر يوم شهداء من عقب، بادري، سإاعدة، بان الخزرج بان ثعلبة بان زيد بان
بان أوس بان سإماك دجانة وأباو ليموت"؛ له: "المعنق يقال الذي وهو معونة؛
بان ومسلمة سإاعدة؛ بان الخزرج بان ثعلبة بان ود عبد بان لوذان بان خرشة
قتلة أحد الخزرج، بان ثعلبة بان ود عبد بان لوذان بان نيار بان الصامت بان مخلد
لمعاوية مصر وولي باعاث؛ يوم أباوه وقتل صحبة، له باكر، أباي بان محمد
بان عوف بان عامر ابان البدي بان ربايعة بان مالك أسإيد وأباو الله-؛ -رحمه
وكان بادر؛ أهل من مات من آخر سإاعدة، بان الخزرج بان عمرو بان حارثة
عمرو بان حارثة بان ثعلبة بان خالد بان مالك بان سإعد بان وثعلبة باالمدينة؛ موته

بان مالك بان سإعد بان سإهل وأخوه أحد؛ شهداء من سإاعدة، بان الخزرج بان
واباناه: العباس، عنهم-؛ الله -رضي الصحاباة من باالمدينة مات من آخر خالد،
وللعباس عنهما-؛ الله -رضي الزباير لبان المدينة سإهل بان العباس ولي وأباى؛

المهيمن. عبد اسإمه ابان
ابان حارثة بانو وهم عنهم-؛ الله -رضي النصار نسب جميع في الكلم انقضى

ًا لثعلبة نعلم مزيقياء. ول عمرو بان ثعلبة غيرهم. عقب
مزيقياء عمرو بان حارثة بانو
حارثة: امرؤ بان أفصى وأفصى. فولد مزيقياء: عدي، عمرو بان حارثة ولد

وخثيم، وخثم، ولئذ، وحطاب، والجريش، وعمرو، وعدي، وجهادة، القيس،
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بان عامر بان أفصى بانو هم قيل: بال غسان. وقد إلى ينتمي كلهم وسإوادة،
أعلم. والله مضر؛ بان إلياس بان قمعة

حارثة بان عدي ولد
 باارق وهم مزيقياء، عمرو بان
بان وعمران. منهم: عرفجة وعمرو؛ باارق؛ وهو حارثة: سإعد، بان عدي ولد

بان عدي بان عمرو بان مالك باني من ثعلبة، بان زهير بان العزى عبد بان هرثمة
جمة. قبائل الموصل. ومنهم جند الذي وهو حارثة؛
مزيقياء. عمرو بان حارثة بان عدي بانو مضى

والحجر. فولد عمرو: الزد، بان عمران ولد مزيقياء عمرو بان عمران ولد
وشهميل. الزد: العتيك،

واسإم صفرة، أباي بان منهم: المهلب مزيقياء عمرو بان الزد بان العتيك ولد
بان وائل بان عدي بان عمرو بان كندي بان صبح بان سإراق بان ظالم صفرة أباي

والمعارك، وقبيصة، سإنبر، وإخوته عمران، بان الزد بان العتيك بان الحارث
صفرة. أباي بانو والمغيرة، والعلء، وسإعد،

شيخنا المصري، يزيد أباي بان الرحمن صفرة: عبد أباي بان سإنبر ولد فمن
وهو اللغوي، السكري سإعيد صفرة: أباو أباي بان العلء ولد الله-. ومن -رحمه
بان المهلب بان صفرة أباي بان العلء بان الرحمن عبد بان الحسين بان الحسن

مرد، هزار صفرة أباي بان قبيصة ولد مشهور. ومن لغوي صفرة، بان العلء
صفرة". أباي "بان قبيصة بان عثمان بان حفص بان عمرو وهو
باالبصرة وأعقاباهم عشر، تسعة منهم أعقب ولد، ثلثمائة نحو المهلب وولد

الملك، وعبد وزياد، ومعاوية، ومروان، ويزيد، وهم: المغيرة، وباغيرها؛
العزيز، وعبد عيينة، وأباو والمدرك، والمفضل، وقبيصة، ومحمد، وحبيب

والحجاج. وجعفر، وعمرو، وشبيب، وسإعيد، الله، وعبد
الصمة: وخداش. فولد والصمة، والمهلب، المهلب: حبيب، بان المغيرة فولد
دريد.
فلسطين، ولي والمهلب، صفرة: معاوية؛ أباي بان المهلب بان يزيد ولد ومن

ولد بافارس. ومن ثار الرحمن، وعبد وخالد؛ ومخلد؛ ومحمد؛ وحبيب؛ وعمرو؛
فاس. عدوتي إحدى على المتملكون ثعلبة بانو كان المهلب بان يزيد بان عمرو
ًا وكان إفريقية، ولي ونصر، المهلب: سإفيان؛ بان يزيد بان حبيب فولد محمود
وجماعة، البصرة؛ ولي المهلب: سإفيان، بان يزيد بان معاوية وليته. وولد في

ًا وجوههم من وكان المهلب. بان يزيد بان محمد بان خالد أيض
ومن وغيرهم، وحاجب، وغسان، وحيان، المهلب: عثمان، بان المفضل وولد

إباراهيم مع خرج المهلب، بان المفضل بان حيان بان عتاب بان ولده: المفضل
باالبصرة. الله عبد بان

المهلب: حميد. بان الملك عبد وولد
والصمة. وعباد؛ والمغيرة؛ بافارس؛ ثار المهلب: سإليمان، بان حبيب وولد
عباد، بان عباد: محمد بان عباد فولد عباد؛ بان عباد هذا: المحدث عباد فولد
ًا؛ وكان رجلين باعد معاوية بان سإفيان بانت تزوج عباد، بان عباد بان وسإعيد سإيد

بان محمد بان الصمة بان حبيب: دريد بان الصمة ولد ومن عنها ماتا قومه من
أيام ثار فإنه المذكور، حبيب بان سإليمان المهلب. وأما بان حبيب بان الصمة
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ووله فوصله المنصور، جعفر أباو فقصده والهواز، بافارس محمد بان مروان
ً جعفر أباو فحاز باالهواز، العمال باعض ًا مال سإليمان فعزله الخراج، من كثير

العباسإية، الدولة جاءت فلما باالسياط، جعفر أباي ظهر وضرب وحاسإبه،
سإليمان. بان حبيب: أيوب بان سإليمان سإليمان. وولد عنق جعفر أباو ضرب

بان حبيب بان المغيرة بان سإليمان بان عرفة بان محمد بان ومنهم: إباراهيم
بانفطويه. المعروف النحوي، المهلب

له وكان المنجاب: يزيد؛ ومحمد. فولد المهلب: المنجاب، بان عيينة أباي وولد
شاعرين. وكانا عيينة؛ وأباو الله، عيينة: عبد أباي بان محمد باالبصرة. وولد قدر
وهما المتوكل؛ نديم الشاعر ويزيد المغيرة، كان المهلب بان محمد ولد ومن
أباي بان المهلب بان محمد بان حرب بان المغيرة بان المهلب بان محمد ابانا

فيه القول أكثر الذي حرب، بان طيلسان الطيلسان، صاحب وهو صفرة،
هو الشاعر، هذا جد وحمدويه، الشاعر؛ حمدويه بان إباراهيم بان إسإماعيل

ابانا ومروان، أبايه: سإعيد، المهدي. وعما أيام وفاضحهم الزنادقة طالب
وولي صفرة؛ أباي بان بان" المهلب "محمد بان حرب بان المغيرة بان المهلب
وكان المنصور؛ بان جعفر بان لعيسى البصرة خلفة هذا المغيرة بان المهلب

المعتزلة. على العصبية شديد
عبد بان عتيك وابانه هو خرج زياد، بان الواحد المهلب: عبد بان زياد وولد

ًا؛ فقتل باالبصرة؛ إباراهيم مع الواحد بان زياد عمهما ابان معهما وخرج جمع
جعفر أباي مع المغيرة بان يزيد أخوه المهلب. وكان بان زياد بان المغيرة

اللجانيون. محمود المهلب: بانو بان زياد ولد المنصور. ومن
قبيصة: بان حاتم وعثمان. فولد وحفص، المهلب: حاتم، بان قبيصة وولد
قتل حاتم: المغيرة، بان يزيد والسند. فولد إفريقية ولي كلهما ويزيد، روح،

يهجوه الذي وهو جرجان، ولي وخالد، وإفريقية؛ السند ولي وداود، باالسند؛
ًا؛ المذكور المهلبي الشاعر عيينة أباو وإسإحاق؛ ومحمد؛ الله؛ وعبد آنف

ًا ولهم حاتم؛ بان يزيد بانو كلهم والمهلب، وزيد؛ وسإعيد؛ هؤلء. غير إخوة أيض
باويه بان أحمد وزير المهلبي، كان هذا، حاتم بان يزيد بان الله عبد ولد ومن

إباراهيم بان هارون بان محمد بان الحسن وهو باغداد؛ صاحب الديلمي القطع
ومكران السند هذا الله عبد بان إباراهيم ولي حاتم؛ بان يزيد بان الله عبد بان

ولي روح، بان حاتم: الفضل بان روح سإنة. وولد عشرين نحو وكرمان،
الزندقة في أخذ وغيرهم. وداود، وقبيصة"، إفريقية، ولي "ويزيد، إفريقية؛

ًا، فأقرا زائدة؛ بان معن بان وزائدة هو المهدي، أيام وأطلقا. فتاباا جميع
ًا: باغام العتيك ولد ومن بان وائل بان عدي بان الله عبد بان الحارث بان أيض

من الفرس على أغار من أول وهو عمران، بان الزد بان العتيك بان الحارث
بان كعب بان زيد بان ذهل بان البختري بان الشرف بان وعمرو عمان؛ جهة
قتل وزياد؛ مسعود، واباناه عمران، بان الزد بان العتيك بان الحارث بان الزد

عقب وله والزد؛ تميم حرب كانت ففيه القمر، لقبه وكان باالبصرة، مسعود
بان همرو بان وائل بان الحواري بان ولده: تسنيم ومن أذربايجان؛ من باتبريز

بان الحسن بان الله عبد بان إباراهيم خروج أيام المنصور مع كان الشرف،
من لتسنيم وكان الحواري؛ بان الله عبد يسمى أخ ولتسنيم باالبصرة؛ الحسن

بان الحسن تسنيم. فولد بانو والشرف ويحيى، والحسن، الولد: زكرياء،
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عبد وولد زكرياء، بان تسنيم: يحيى بان زكريا وولد الحسن؛ بان تسنيم: سإعيد
المسبح بان المسبح: إسإماعيل فولد الله؛ عبد بان الحواري: المسبح بان الله
الله. عبد بان

الزد. بان العتيك بانو مضى
الزد بان شهميل بانو

باطنان وهما الزد؛ بان شهميل بان ثوباان اباني وعقب قيس منهم: بانو
ضخمان.

مزيقياء. بان عمرو بان عمران بان ال.د بانو مضى
عمران بان الحجر بانو
 مزيقياء عمرو بان
ومرجوم؛ وسإود؛ باطن؛ مناة، وزيد باطن؛ عمران: زهران، بان الحجر ولد

ًا. ومن كان هذا الحجر بان عمرو الزد: إن وعمرو. تقول الحجر: باطون نبي
الله. عبد وبانو علين وبانو إياد، وبانو زياد، وبانو طاحية، وبانو عوذ، بانو

مزيقياء. عمرو بان عمران بانو مضى
مزيقياء عمرو بان جفنة بانو
وأمه ثعلبة: الخثم، والحارث. فولد وعمرو، عمرو: ثعلبة، بان جفنة ولد

الله رضي النصار، عداد في يعرفون باالمدينة، يعرفون: وكان وباها النبطية،
عنهم.
وأرقم؛ جفنة: الحارث، بان عمرو بان ثعلبة فولد جفنة: ثعلبة؛ بان عمرو وولد
بان جبلة فولد ويزيد؛ جفنة: جبلة، بان عمرو بان ثعلبة بان الحارث فولد

ًا، كان وقد جبلة، بان جفنة: الحارث بان عمرو بان ثعلبة بان الحارث وأمه ملك
من إنها ويقال جفنة؛ بان همرو بان ثعلبة بان أرقم بانت القرطين ذات مارية

وأباو وجبلة، والمنيذر، والمنذر، جبلة: النعمان، بان الحارث فولد كندرة؛
ثعلبة بان الحارث بان جبلة بان اليهم بان باقاياهم: جبلة ملك. ومن كلهم شمر،

الذي فهو هذا، جبلة أما ملكان؛ شمر، أباي بان والحارث جفنة؛ بان عمرو بان
عنه. الله -رضي عمر أيام ارتد

مزيقياء. عمرو بان جفنة بانو مضى
مزيقياء عمرو بان كعب بانو
وجبلة؛ الجوع؛ قاتل القيس، وامرؤ مزيقياء: ثعلبة؛ عمرو بان كعب ولد

بان الرقم بان شراحيل بان معد بان السإود بان يزيد وهو ومالك. منه: النمس،
ًا؛ رجع ثم الروم؛ إلى جبلة مع دخل كعب، بان ثعلبة بان السإود ولولده مسلم
مسلمين. ومنهم: فروة غسان من جماعة معه ورجع وشرف؛ عدد باالشام

بان رفاعة بان عادياء بان حيا بان والسموءل الزباير؛ ابان مع قاتل المنذر، بان
ًا، وكان مزيقياء، عمرو بان كعب بان ثعلبة بان الحارث يضرب الذي وهو يهودي

ولولدخ السموءل؛ بان شريح وولده تيماء؛ صاحب وهو الوفاء، في المثل باه
تيماء. ملوك وكانوا العشى؛ ومدحه عدد؛ هنالك
مزيقياء. عمرو بان كعب بانو مضى

مزيقياء عمرو بان الحارث بانو
بان عمرو بان عذرة بان عمرو زيد باالمدينة. منهم: أباو النصار مع بايت أهل هم

بان الحمر بان الضيف بان الله عبد بان باشر بان رفاعة بان محمود بان أخطب
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امرئ بان عمرو بان حارثة بان ثعلبة بان عامر، واسإمه الفيطون، بان رفاعة
الكلبي؛ ابان قال هكذا مزيقياء؛ عمرو بان الحارث بان عمرو بان القيس

التواليف صاحب واللغة، باالنحو المذكور النصاري زيد أباا أن والصحيح
الهشاشة و"كتاب ومحالة"، حيلة و"كتاب المعزى"، ك"كتاب المشهورة

بان رفاعة بان محمود بان حرام بان ثابات بان أوس بان سإعيد هو والبشاشة"،
بان ثعلبة بان عامر بان الفطيون بان الحمر بان الضيف بان الله عبد بان باشر

مزيقياء. عمرو بان الحارث بان عمرو بان القيس امرئ بان عمرو بان حارثة
باشر. وعبد بان لرفاعة أجداده من الصحبة فكان ؛215 سإنة باالبصرة مات
بان الله عبد بان باشر بان رفاعة بان محمود بان حرام بان عتيك بان ثابات بان الله

في الخطيم بان قيس ذكره الذي الضيف، بان غالب بان وعدي الضيف؛
شعره.
مزيقياء. عمرو بان الحارث بانو مضى

مزيقياء عمرو بان عوف ولد
قليل. وهم باالشأم، فهم مزيقياء، عمرو بان عوف ولد وأما

بان نبت بان الغوث بان الزد بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ بانو مضى
قحطان. بان يعرب بان يشجب بان سإبأ بان كهلن بان مناة زيد بان مالك

ثعلبة: الصعب، بان عامر ولد الزد بان مازن بان ثعلبة بان عامر أخيه ولد
مشهور. منهم والثامر. ليس

الزد: عدي، بان مازن بان عمران ولد الزد بان مازن بان عمرو عمهما ولد
وثعلبة، ومالك، وحارثة، والحارث، القيس، وامرؤ ولوذان، الله، وزيد

غسان. يسمون هؤلء والوجيه: كل وخالد، والعاصي، وعوف، وسإوادة،
الزد، بان مازن بان عمرو بان حارثة بان صريم بان عمرو بان شقران منهم: بانو

بان أنمار بان حقال بان الله تيم بان زمان شرف. ومنهم: بانو باالشأم ولهم
إليهم نصاري؛ عباد باالحيرة وهم الزد، بان مازن بان عمرو بان عدي بان عمرو
حارثة بان قيس ابانا وسإليمان، مازن. ومنهم: يحيى، باني بايعة هنالك تنسب

عوف بان باكر بان الحسحاس، واسإمه الفيض، أباي بان مناة عبد بان عمرو بان
أشراف وهم المرج؛ يوم يحيى قتل مازن؛ بان عمرو بان عدي بان عمرو بان

عوف بان حارث بان عمرو بان شمر أباي بان العرج باالشام. ومنهم: الحارث
أنه يظنون وقوم نسبه، حقيقة مازن. هذا بان عمرو بان عدي بان عمرو بان

حيان بان عمرو بان المسيح جفنية. ومنهم: عبد أمه إنما كذلك، وليس جفني،
بان نمر بان عدي بان سإعد بان زيد بان سإبين بان الحارث، واسإمه باقيلة، بان

الذي وهو باالحيرة، بايته وأهل هو وكان مازن، بان عمرو بان العاصي بان صوفة
ابانا الله عائذ وبانو سإيبة، الحيرة. ومنهم: بانو أهل عن الوليد بان خالد صالح
بان عمرو بان باطنان. ومنهم: ثعلبة الزد، بان مازن بان عمرو بان القيس امرئ

أيام غسان رئيس مازن، بان عمرو بان عدي بان عمرو بان الحارث بان المجالد
فيه يضرب الذي عمرو، بان جذع وأخوه الشام؛ إلى مر باطن من سإاروا

بان ربايع واسإمه الكاهن، أعطاك". ومنهم: سإطيح ما جذع من المثل: "خذ
مازن. بان عمرو بان عدي بان حارثة بان الذئب بان عدي بان مسعود بان ربايعة
الزد. بان مازن بانو مضى

 الزد بان الهنو بانو
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ًا، الزد بان الهنو ولد وهم الهنو، بان أفكه بان كنانة بان حلس منهم: بانو باطون
الملك. نهر سإكان

الزد بان الله عبد
عبد الله: بانو وعبد والحارث؛ قبيلتان؛ وقرن، الزد: عدنان، بان الله عبد ولد
بان الله عبد بان عدنان بان قال: عك اليمن إلى عكا نسب الزد. فمن بان الله

الزد.
 الزد بان عمرو بانو
وهما وجدجنة وألمع؛ باعمان؛ باطنان وعرمان، الزد: ماوية؛ بان عمرو ولد

وامرؤ وربايعة؛ القيس؛ عبد في دخل والصيق، وسإعد؛ باالحجاز؛ أزديون
غسان. من وهما القيس،

الزد بان نصر بانو
وميدعان؛ ومويلك؛ الله؛ نصر: عبد بان مالك الزد: مالك. فولد بان نصر ولد

حمار". من له": "أكفر "يقال الذي وهو وحمار،
مالك: كعب. فولد بان الله عبد ولد الزد بان نصر بان مالك بان الله عبد ولد

القسي تنسب وإليه باطن، وماسإخة، الحارث: كعب؛ كعب: الحارث. فولد
بان وغر بانوه؛ ينسب وإليها زارة، وأمه ماسإخة: عامر، الماسإخية. فولد

بان نجد بان زارة: زهير باني باالحجاز. ومن باطن غر: أسإيرة، ملسخة. فولد
عامر. في باالكوفة كانوا الكرم،
كعب. بان الحارث بان ماسإخة بانو مضى

كعب بان الحارث بان كعب بانو
ولد كعب بان الحارث بان كعب: زهران، قبيل عظيم؛ وعبد الله؛ وأحجن؛ 

ومالك. فولد أحجن: لهب بان أحجن، باطن، وهم وبانو أسإد بان خزيمة أعيف
العرب؛ فيهم يقول كثير: 

ًا تيممت العلم أباتغي لهب
عندهم

إلى العائفين علم رد وقد
 لهب

آخر: وقال 
 ناصر عز ل للطير وأزجرهدره در ل اللهبي أعيف فما

بان الحارث بان كعب بان أسإلم باطنان. فولد كعب، بان وقرن كعب؛ بان وأسإلم
وغالب؛ ثمالة؛ وهو الزد: عوف، بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب

ومافان. وباعودة؛
ثمالة: تميم، بان عمرو فولد وعمرو، وعثمان، وسإلمة، ثمالة: عوف، فولد

بالل. في منهم فالشرف وعلي؛ ولي، ورزام، وبالل،
بان الكبر عبد بان يزيد بان محمد البصري النحوي المبرد ينتمي ثمالة وإلى
الحارث بان مالك بان زيد بان الله عبد بان سإعد بان سإليم بان حسان بان عمير

ولد المذكور؛ ثمالة وهو أسإلم، بان عوف بان بالل بان الله عبد بان عامر بان
لليلتين الثنين الله- يوم -رحمه ومات ،210 سإنة الضحى ليلة الثنين ليلة
بابغداد. الكوفة باباب ودفن ؛286 سإنة الحجة لذي باقيتا

كعب. بان الحارث بان كعب بان أسإلم بانو مضى
الله عبد أخيه بانو
 كعب بان الحارث بان كعب بان
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بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان الله عبد ولد
باطن. وأفكه، قبيلة؛ غامد، وهو الزد: عمرو،

سإعد فولد ومحمية، باطن؛ ومالك، باطن؛ وظبيان، مناة؛ غامد: سإعد فولد
ومازن، باطن؛ مناة: ثعلبة، سإعد بان الدول باطن. وولد وثعلبة، مناة: الدول؛

بان سإليمان بان مخنف بان الرحمن عبد باطن. منهم ووالبة باطن؛ وكثير، باطن؛
بان ثعلبة بان ذبايان بان مازن بان ذهل بان عامر بان ثعلبة بان عوف بان الحارث

الصقعب، بان وعمارة باالكوفة؛ الزد بايت وهم غامد، بان مناة سإعد بان الدول
بان شمس عبد وهو العرج، ظبيان أباو الجمل. ومنهم؛ يوم قتل الله، وعبد

بان ذبايان بان مازن بان ذهل بان مالك بان سإبيع بان جشم بان كثير بان الحارث
عليه الله -صلى الله رسإول على وفد غامد، بان مناة سإعد بان الدول بان ثعلبة

من وكان طارق، وابانه القادسإية؛ يوم قومه راية صاحب وسإلم- وهو
الرجالة على كان كثير، بان الحارث بان زهير بان جندب أخيه وابان الشراف

كثير، بان الحارث بان عوف بان زهير زينب وأباو قتل؛ وباها علي، مع صفين يوم
وعبد صفين؛ يوم قتل الخمر، باشرب عقبة بان الوليد على شهد الذي

بان التوءم بان ذهل بان عامر بان رزيق بان شهر بان زهير بان نعيم بان الرحمن
خراسإان. ومنهم: عبد والي غامد، بان مناة سإعد بان الدول بان ثعلبة بان باكر
معاوية، مع كان ثعلبة، بان باكر بان قريع بان عوف بان اللهبة بان عائذ بان الله
الحارث بان الحارث عبد بان سإعد بان المرقع ابان شرف. ومنهم: الحجن وله
رسإول على وفد غامد، بان مناة سإعد بان الدول بان مازن بان الرحمن عبد بان

معاذ بان السإد عبد بان أنيس بان ناجد بان وربايعة وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله
رواية؛ له علي، أصحاب من غامد، بان مناة سإعد بان الدول بان مازن بان

بان الدول بان كثير بان عامر بان مضة بان لغظ بان الشارق عبد بان والحارث
والد العتكي الشرف بان عمرو فلقي الجمل؛ يوم علي مع كان مناة، سإعد

وسإفيان الخر؛ منهما واحد كل فقتل المؤمنين، أم مع وكان وزياد، مسعود
والبة بان سإيار بان ذهل بان كلب بان عمير بان عوف بان المغفل بان عوف بان
وقيس، الروم؛ أرض إلى الصوائف؛ صاحب غامد، بان مناة سإعد بان الدول بان

قيس وقتل المذكور؛ سإفيان أعمام المغفل، بانو والحكم، ويزيد، وزهير،
بان كعب بان وجندب النخيلة؛ يوم والحكم يزيد وقتل القادسإية، يوم وزهير

بان ظبيان بان ثعلبة بان ذهل بان عامر بان مالك بان عامر بان جزء بان الله عبد
باين الساحر قتل أنه إليه وينسبون الخير، جندب الشيعة تلقبه الذي غامد،
عقبة. بان الوليد يدي

بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان الله عبد بانو مضى
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان الزد بان نصر
كعب بان مالك أخيه بانو
باطن. شجاعة، كعب؛ بان مالك ولد
زهران أخيهما بانو
 الحارث بان كعب بان
يقال وصقل؛ وعبرة، ومالك، والنمر، ونصر، الله، كعب: عبد بان زهران ولد

عدثان: زهران: عدثان. فولد بان الله عبد خنيس. فولد بانو وعبرة صقل لبني
صغير. باطن ودعثة، قبيلة؛ دوس،
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عدثان بان دوس بانو
 كعب بان زهران بان الله عبد بان
باالسراة. منهب وغنم. فولد دوس: منهب، ولد

بان دوس: مالك بان غنم بان فهم غنم. فولد بان دوس: فهم بان غنم فولد 
باالحجاز. فولد وهم فهم، بان وطريف فهم؛ بان وسإليم باعمان؛ وأكثرهم فهم،
الوضاح وهو وجذيمة، باعمان؛ ولده دوس: نوى، بان غنم بان فهم بان مالك

باطن؛ وسإليمة، وجهضم؛ وعوف؛ الزبااء؛ قتلته الذي الحيرة، ملك البارص
بانو وثعلبة، وعمرو؛ والحارث؛ باطن؛ وشباباة، باطن؛ وهناءة، باطن؛ ومعن،
فهم. بان مالك
تنوخ. في فدخل ثعلبة، فأما
واسإمه قديد، وقعة صاحب الخارجي، حمزة ولده: أباو فمن سإليمة، وأما

فهم. بان مالك بان سإليمة بان مجاسإر بان مازن بان الله عبد بان المختار
عائذ بان هراب بان صهبان بان هلل بان نافع بان سإلم بان هناءة: عقبة باني ومن

وله دوس، بان غنم بان فهم بان مالك بان هناءة بان أسإلم بان خنزير بان
سإبب ذلك كان حتى ربايعة في القتل فأكثر والبصرة، البحرين المنصور

جامع في باه فتك ربايعة، من رجل وقتله وربايعة، الزد باين الحلف انحلل
الناس. باحضرة البصرة

منهم: نصر باالبصرة؛ فهم: جهضم. منهم: الجهاضم بان مالك بان عوف وولد
بان وهب وابانه المشهور، المحدث حازم بان ومنهم: جرير المحدث؛ علي بان

جرير بان وهب بان يزيد بان ولده: خالد ومن شعبة؛ أصحاب كبار من جرير،
الملك جذيمة بان جهضم ولد من يقولون: إنهم جهضم حازم. وبانو بان

يعقب. لم جذيمة أن والشهر الوضاح؛
بان مالك بان شباباة والسراة. فولد باالبصرة هم فهم، بان مالك بان شباباة وولد

تميم بان عمرو بان أحمد بان الفراهيد. منهم: الخليل وهم شباباة، بان فهم: زيد
الناسإك. النحوي اللغوي

وبانوه وجرموز، العقاة؛ ولده يسمى فهم: منقد، بان مالك بان الحارث وولد
ولقيط المحدث؛ حسان بان هشام ولده من وقردوس، باالجراميز؛ يعرفون

بان عبد بان باكر بان سإور بان ولده: كعب من فهم، بان مالك بان الحارث بان
قاضي فهم، بان مالك بان الحارث بان لقيط بان ذهل بان سإليم بان ثعلبة

إلى الطائفتين كل يدعو وهو الصفين، باين الجمل يوم قتل لعمر، البصرة
بان عمرو خرج: وولد معسكرها ومن المؤمنين، أم مع كان أنه إل المساك،

ولده: ومن وواشح، القسامل؛ يدعون وولده ومعاوية، فهم: مالك؛ بان مالك
بان مالك بان عمرو ولد وغيرهم. ومن المحدث؛ الواشحي حرب بان سإليمان

مالك بان عائذ بان سإعد ولد وهم الشقري، كعب رهط الشاقر، هذا: هم فهم
فهم. بان مالك بان عمرو بان

ًا أن الكلبي وذكر هو باالبصرة، تميم قتلته الذي باالقمر، المعروف مسعود
معن بان شرطان بان مليح بان صنيم بان محارب بان عبد بان عمرو بان مسعود

دوس. بان غنم بان فهم بان مالك بان
ما على العتكي، الشرف بان عمرو بان مسعود وهو خطأ؛ علي: وهذا قال

العتيك. باني في نسبناه
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بان شبيب بان علي بان جديع اسإمه باخراسإان، العصبية صاحب والكرماني
بان فهم بان مالك بان معن بان شرطان بان مليح بان صنيم بان بارارى بان عامر
جديع، ابانا وعلي، ابانان: عثمان، وله سإيار؛ بان نصر قتله دوس، بان غنم

باخراسإان، العرب كلمة وفرقا ونصراه، معه قاما أن باعد مسلم، أباو قتلهما
جديع. وكان بان المنذر أخاهما باعدهما وقتل كلهم، الكرماني آل واسإتأصل

ًا جديع بان علي بان جديع بان علي بان جديع قوم: إن قال أعور. وقد عقيم
قلنا والذي العتيك؛ بان وائل بان عدي بان عمرو بان جديع بان ميمون بان شبيب

ً أعلم. والله أصح، أول
حنتم بان عتاهية بان دريد بان الحسن بان محمد باكر أباو الراوية ومنهم: العلمة

بان حاضر بان سإلمة بان وهب بان واسإع بان جزء بان حمامي بان الحسن بان
بان دوس بان غنم بان فهم بان مالك بان عمرو بان مالك بان عدي بان أسإد

عدثان.
دوس. بان غنم بان فهم بان مالك بانو مضى
فهم بان سإليم

 دوس بان غنم بان
وتبيع. فهم: ثعلبة، بان سإليم ولد

ًا اسإمه في اختلف وقد هريرة، أباو ثعلبة، ولد فمن ًا. وثبت اختلف عظيم
بان عباد بان طريف بان الشرى ذي عبد بان عامر بان الله عبد أنه على الكلبي
-صلى الله رسإول صاحب فهم، بان سإليم بان ثعلبة بان سإعد بان هنية بان صعب

أباي بان الرحمن وعبد هريرة، أباي بان وبانوه: المحرز وسإلم-؛ عليه الله
هريرة، أباي بان بالل بان الرحمن عبد ابانه وابان هريرة؛ أباي بان وبالل هريرة،
وخال الغر؛ الله عبد أباو عمه وابان كريم؛ له يقال أخ هريرة ولباي محدث؛

كان هنية، بان صعب أباي بان سإاباى بان الحارث بان صبيح بان هريرة: سإعد أباي
ًا يأخذ ل الجاهلية في أباو وكان الدوسإي، أزيهر باأباي قتله إل قريش من أحد

الله وعبد أخته؛ بامهر إياه لمطله المخزومي المغيرة بان هشام قتله قد أزيهر
بان غنم عبد بان عامر بان عوف بان سإعد بان وهب بان الله عبد بان النعمان بان

بان سإليم بان ثعلبة بان سإعد بان حرب بان عامر بان مالك بان أسإامة بان غنام
السراة؛ إلى نجدة باعثه نجدة؛ قائد الحنفي، الحازوق قتل الذي وهو فهم،

ومن هو فرضخ منها، شعب في عليه فأخذ منكرة، شعاب ولهم فيهم، فأوغل
عبد بان الله عبد بان الرحمن ولده: عبد ومن ماتوا؛ حتى باالحجارة معه

بان عمرو بان وعمارة السراة؛ المهدي وله النعمان، بان الله عبد بان الحرمن
عبد بان عامر بان زهير بان وهب بان معمر بان خالد كلثم أباي واسإم كلثم، أباي
انتضيت يزيد: "لئن بان الوليد قتل إذ قال، الذي وهو أسإامة، بان غنام بان غنم

محمد؛ بان مروان فأخذه أقتله"؛ حتى قرشي الرض وفي أغمده ل سإيفي
ًا؛ عنقه فضرب بان العاصي بان طريف بان عمرو بان الطفيل النور وذو صبر

الذي وسإلم-، عليه الله -صلى الله رسإول صاحب فهم، بان سإليم بان ثعلبة
ًا عليه الله -صلى الله رسإول بادعوة تعالى الله له جعل في وسإلم- نور

النور فرجع مثلة"، قومي: هي يقول أن أخشى الله، رسإول فقال: "يا وجهه؛
عمرو ابانه وقتل اليمامة، يوم قتل الليل؛ في يضيء فكان سإوطه، طرف في
مبرور!". مبرور! يا الزد: "يا شعار جعل الذي وهو اليرموك؛ يوم
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بان كعب بان زهران بان الله عبد بان عدثان بان دوس بان غنم بانو مضى
الزد. بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث

دوس بان منهب أخيه بانو
بان حممة بان عمرو منهم نجا؛ وهو وعوف، دوس: دهمان؛ بان منهب ولد

بان دهمان بان غنم بان عامر بان لؤي بان ثعلبة بان سإعد بان رافع بان الحارث
عليه الله -صلى الله رسإول إلى الولين المهاجرين من دوس، بان منهب

مع صفين يوم قتل حممة، بان عمرو بان جندب بان جندب ابانه، وابان وسإلم-؛
عثمان بان عمرو أم حممة، بان عمرو بان جندب بانت عمرو أم وأخته معاوية؛

ًا وهي عنه-؛ الله -رضي عفان بان ًا. عثمان اباني وأباان خالد أم أيض أيض
بان هارون وبانو زرعة، بان شاهر باالندلس: تدمير. منهم: بانو دوس ودار

زرعة.
مالك بان الله عبد بان كعب بان زهران بان الله عبد بانو دوس. ومضى مضت

الزد. بان نصر بان
زهران بان نصر أخيه بانو

بان عثمان نصر. فولد بان وعثمان نصر؛ بان زهران: دهمان بان نصر فولد
أباو منهم عثمان، بان وغالب عثمان؛ بان وحمي باطن؛ عثمان؛ بان نصر: النمر

بان صبح بان سإعد بان نهم عبد بان الله عبد بان عامر بان الله عبد بان الكنود
الله عبد أصحاب من عثمان، بان النمر بان سإليم بان ربايعة بان فهم بان مالك

نهم، عبد بان عوف بان باردة أباو عمه وابان المختار؛ مع قتل مسعود، بان
بان سإخبرة بان الحارث بان الله عبد بان ومنهم: الطفيل المذهب، عثماني
بان حفين بان عامر بان الوس بان جشم بان مرة بان غادية بان الخير جرثومة

الله -رضي المؤمنين أم عائشة أخو زهران، بان نصر بان عثمان بان النمر
بان حذيفة ضرير وأباو أخيها؛ الرحمن عبد ومن منها أسإن وهو عنها- لمها،

سإخبرة، بان الحارث بان الله عبد بان عوف بان الله عبد بان عوف بان الله عبد
العطاء. ومنهم: من وخمسمائة ألفين في كان القادسإية، يوم رايتهم صاحب
بان عويف بان شبل بان دريد بان الحارث بان الله عبد بان حصيرة بان الحارث

ًا، كان عثمان، بان النمر بان حفين بان عامر بان كنانة بان علي بان مازن محدث
كان عثمان، بان النمر رن أنما ولد من مريم، أباي بان وعمارة ضعيف؛ وهو
الشام. فقهاء من

زهران. بان نصر بان عثمان بان النمر بانو مضى
عثمان بان حمي بانو
 زهران بان نصر بان
باطن. اليحمد، عثمان؛ بان حمي ولد
  عثمان بان غالب أخيهما بانو

ًا كثيرة، منهم: بانو الحدان بان شمس بان عمرو بان ولد أخوهما غالب باطون
غالب بان عثمان: منهم: صبرة بان شيمان بان عكيف بان كيوم بان عبد ناقم

بان عبد شمس بان الحدان بان شمس، رأس الزد يوم الجمل مع أم
ًا: بانو معولة المؤمنين، وقتل يومئذ. ومن باطون باني غالب بان عثمان أيض
بان شمس، أخي الحدار بان شمس، منهم: جيفر، وعباد، ابانا الجلندي بان

كركر بان المستكبر بان مسعود بان الجراز بان عبد العزى بان معولة بان
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شمس، ملكا عمان على عهد رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-؛ كتب
إليهما رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- فأسإلما؛ وزيد العور بان جيفر
بان الجلندي المذكور ارتد عن السإلم؛ وللجلندي عقب، يملكون جزيرة

واسإعة باقرب عمان إلى اليوم؛ ومحمد بان واسإع الزاهد البصري، وهو من
ولد زياد بان شمس، أخي معولة بان شمس المذكور.

مضى بانو عثمان بان صر بان زهران.
ولد أخيه دهمان ولد دهمان بان نصر؛ الصقب، والصعب.

فمن باني الصقب، أباو أميمة، تزوج أم فروةة بانت أباي قحافة، أخت
الصديق -رضي الله عنه-؛ فولدت ابانة اسإمها أميمة، تزوجها عبد الله بان

الزباير.
ومن باني الصعب بان دهمان باطون كثيرة، منها الوس ومحضب ابانا مبشر

بان الصعب بان دهمان، باطنان. ومنهم: بانو بارسإان، وبانو هلل، وبانو عبد
الله، وبانو عامر،، وبانو الخصاصة، بانو عمرو بان كعب بان الغطريف بان باكر
بان يشكر بان مبشر بان الصعب بان دهمان، باطون. منهم: المحدث محمد

بان باكر البرسإاني. ومنهم: ربايعة، وعوف، وسإلمان، بانو يشكر بان مبشر بان
الصعب، باطنان. ومنهم: بانو فاحش، وبانو الرباعة، ابانا الحارث بان عبد الله
بان الغطريف بان باكر بان يشكر، باطنان: وباطون جمة غير هؤلء. ومنهم:
عبد الجبار بان عبد الرحمن بان زيد بان قيل بان قيس بان زيد بان جابار بان

رافد بان سإبالة بان عامر بان عمرو بان كعب بان الغطريف بان باكر بان يشكر
بان مبشر بان الصعب بان دهمان، صاحب شرطة المنصور، الذي قام عليه

ًا. ومنهم: أباو أزيهر بان أنيس، حليف قريش، باخراسإان. فقتله المنصور صبر
الذي قتله هشام بان المغيرة المخزومي، وكان يقال له الدوسإي، لن

عداده كان في دوس؛ وكان حليف أباي سإفيان بان حرب. ومنهم: عثمان بان
سإراقة بان عبد العلى بان سإراقة، وهو الذي خلع باالشأم زمن عبد الله بان
علي، وقتل العكي وابانه؛ وعثمان هذا من باطن يقال لهم الجناباد، من باني

سإعيد الغطريف بان باكر بان يشكر بان مبشر.
مضى بانو نصر بان زهران.

بانو أخيه عبرة بان زهران منهم كان جنادة بان أباي أمية: المير الذي كان
ًا، كما فعل بازياد؛ باالشأم، وكانت له صوائف؛ وأراد معاوية اسإتلحاقه أخ

فأباى ذلك جنادة.
بانو أخيهما مالك بان زهران منهم: بانو سإلمان بان مفرج بان مالك بان

زهران، باطن، منهم كان الشنفرى الفاتك، وكان يغير عليهم لنهم قتل
رجل منهم أبااه، فلم يطلبوا باثأره، فلحق بابني فهم بان عمرو بان قيس

عيلن بان مضر؛ وكانوا أخواله. وفي ذلك يقول: 
مفرج بان سإلمان جزينا

قرضها
وأزلـت أيديهـم قـدمـت باما

إن وما قوم باي وهنئ
هنأتـهـم

وليسوا قوم في وأصبحت
 بامنبتي

الزد. بان نصر بان مالك بان الله عبد بانو مضى
مالك بان ميدعان بانو
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 الزد بان نصر بان
بان ميدعان: راسإب بان مالك ميدعان. فولد بان مالك: مالك بان ميدعان ولد

على الخوارج قدم من أول الثفنات، ذو وهب بان الله منهم: عبد باطن؛ مالك،
يومئذ فقتل التاباعين، خيار من وكان باالخلفة؛ وسإموه النهروان يوم أنفسهم

الخذلن. من باالله -نعوذ
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان الزد بانو مضى

الغوث بان عمرو بانو
 مالك بان نبت بان
إراش الغوث: إراش. فولد بان عمرو ولد الزد أخي سإبأ، بان كهلن بان زيد بان
ًا قيل: إن -وقد إراش بان عمرو: أنمار بان معد بان نزار بان أنمار هو هذا، أنمار
"باالفاء أفتل يقول من الناس وفي أنمار: أقيل؛ أعلم- فولد والله عدنان؛ بان

سإمي خثعم، وهو فوق"؛ من بانقتطين منقوطة وباالتاء أسإفل من منقوطة
ًا الشاهد بان الغافق بان مالك بان هند وأمه خثعم؛ اسإمه له كان باجمل خثعم

ًا: خزيمة، أنمار عك. وولد بان باني مع باطن ووادعة، الزد، في دخل أيض
وسإنية؛ وطريف؛ وشهل وأشهل؛ وصهيبة؛ والغوث؛ وعبقر؛ يشكر؛ بان عمرو

فإليها العشيرة؛ سإعد بان صعب بانت باجيلة كلهم وجدعة: أمهم والحارث؛
خثعم. أخيهم ولد على متحالفين كلهم وكانوا ذكرنا؛ من كل أولد ينسب

المذكورون باجيلة بانو
وعلقة. باطن، قسر، وهو أنمار: مالك، بان عبقر ولد

وغيرهم. عبقر بان قسر بان نذير بان عرينة منهم: بانو جمة؛ باطون قسر فمن
ثعلبة بان نصر بان مالك بان الشليل، وهو جابار، بان الله عبد بان ومنهم: جرير

نذير بان سإعد بان مالك بان علي بان حرب بان خزيمة بان عويف بان جشم بان
وسإلم- وهو عليه الله -صلى الله رسإول صاحب أنمار، بان عبقر بان قسر بان

الله، وبانوه: عبد العرب؛ أحياء في متفرقين كانوا أن باعد باجيلة جمع الذي
ولده: ومن الله؛ عبد بان جرير بانو وباشير، وإباراهيم، والمنذر، الله، وعبيد
بان مالك عن أخذ محدث، الله، عبد بان جرير بان باشير بان محمد بان جعفر

بان ثعلبة بان زيد بان مالك بان عويف بان عوف أباي بان الله أنس. ومنهم: عبد
صحبة، له قسر، بان نذير بان سإعد بان مالك بان علي بان يشكر بان عمرو
وأباو شمس؛ عبد اسإمه وكان الله، وسإلم- عبد عليه الله -صلى النبي سإماه
بان يشكر بان عمرو بان ثعلبة بان ذبايان بان عامر بان عمرو بان مالك بان أراكة
البجلي، الله عبد بان جرير بانت زوج قسر، بان نذير بان سإعد بان مالك بان علي
بان عامر بان الحارث بان القين بان وزهير باالكوفة؛ أراكة أباي دار صاحب وهو

بان سإعد بان علي بان يشكر بان عمرو بان عمرو بان ذهل بان مالك بان سإعد
عنه. الله -رضي الحسين مع قتل قسر، بان نذير
"عبد" بان علي بان جوين بان عبقر: حبة بان قسر بان نذير بان عرينة باني ومن
ابان عن روى قسر، بان نذير بان عرينة بان هوازن بان غانم بان مالك بان نهم

العرني. حبة أباو وهو عباس،
رهم بان يشكر بان صعب بان الكاهن قسر: شق بان نذير بان أفرك باني ومن

العراق، صاحب هذا: خالد، الكاهن شق ولد ومن قسر؛ بان نذير بان أفرك بان
عبد بان عامر بان كرز بان أسإد بان الله عبد ابانا خراسإان؛ صاحب أسإد، وأخوه
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كرز بان أسإد ولجدهما شق؛ بان جرير بان غمغمة بان شمس عبد بان الله
يشكر، بان صعب بان أسإلك بان الله عبد بان عامر بان عمرو بان وأسإد صحبة؛

الشرقية قضاء ولي حنيفة، أباي صاحب يشكر، بان صعب بان شق أخي
بابغداد.

السإلم، في سإواباق لهم باطن الغوث، بان أنمار: أحمس بان الغوث ولد ومن
ًا وخمسون مائة منهم نهض ذي حرق إلى الله عبد بان جرير مع فارسإ

وسإلم- عليه الله -صلى الله رسإول فبارك يعبدونه، لهم كان صنم الخلصة،
بان رهم بان لؤي بان عمرو بان نقر ورجالها. منهم: بانو أحمس خيل على

شمس عبد بان شهاب بان ومنهم: طارق باطن؛ أحمس، بان أسإلم بان معاوية
وقيس صحبة؛ له عمرو، بان النقر بان جشم بان عوف بان هلل بان سإلمة بان
بان عوف بان الحارث عبد بان عوف، حازم أباي واسإم الفقيه، حازم أباي بان

صحبة. ولبايه النقر؛ بان جشم بان عوف بان هلل بان حشيش
هؤلء، دهن باني باطن. من أحمس، بان أسإلم بان معاوية بان دهن ومنهم: بانو

بان وشبل عمار، بان معاوية وابانه الدهني؛ معاوية أباي بان عمار المحدث كان
أحد أحمس؛ بان أسإلم بان علي بان عمرو بان الحارث بان عبيد بان معبد

من باالبصرة شبل. ليس بان الله عبد وابانه شعبة؛ بان المغيرة على الشهور
غيرهم. باجيلة

بان رفاعة وهو الوردة، يوم التواباين رؤسإاء أحد الفتياني، شداد بان ورفاعة
بان معاوية بان ثعلبة بان فتيان بان بادا بان جعال بان قيس بان الله عبد بان شداد

"أسإرع فيها يقال التي أنمار، بان الغوث بان زيد بان معاوية بان الغوث بان زيد
بان يشكر بان باكر باعده تزوجها ثم إياد؛ من رجل تزوجها خارجة"؛ أم نكاح من

بان حارثة بان ربايعة بان عمرو تزوجها ثم باطن؛ وهو خارجة، له فولدت عدوان؛
ًا، له فولدت مزيقياء؛ عمرو بان باكر عليها خلف ثم والحيا؛ المصطلق أباا سإعد

بان مالك عليها خلف ثم والدئل؛ وعريج ليث له فولدت كنانة؛ بان مناة عبد
ًا؛ غاضرة له فولدت خزيمة؛ بان أسإد بان دودان بان عمرو عليها خلف ثم وعمر
خلف ثم عرانية؛ له فولدت جسر؛ بان القين بان كعب بان مالك بان جشم
بان عمرو تزوجها ثم رجال؛ خمسة له فولدت البهراني؛ عمرو بان عامر عليها
ًا، له مر: فولدت بان تميم اسإمه أخ هذه خارجة والعنبر. ولم والهجيم، أسإيد

بان خنيس بان إباراهيم بان يعقوب يوسإف ولده: أباو "ومن سإعد؛ بان سإحمة
ابانه وابان ويحيى؛ يوسإف وولداه سإعد"؛ بان سإحمة بان سإعد بان حبتة بان سإعد
زفر. باعد حنيفة أباي أصحاب أكبر يوسإف، وأباو كلهم؛ قضاة يحيى، بان أحمد

يعرف موضع في وبارة بان كلب مع شديد حرب لها وقع قد باجيلة وكانت
العرب. أحياء في يومئذ باجيلة فافترقت باالفجار
أرباونة. باجهة باالندلس ودارهم

أنمار بان خثعم بانو
 أقيل وهو

سإاكنة"؛ ولم مضمومة، منقوطة غير "باالحاء خثعم بان خثعم: حلف ولد 
مكسورة". ولم منقوطة، غير مفتوحة "باالحاء حلف يقول من الناس وفي
والشرف العدد إليهما وشهران، عفرس: ناهس؛ حلف: عفرس. فولد فولد
فولد باطن؛ والخنينى، ناهس؛ باني في دخل باطن خثعم، بان وكرز خثعم؛ من
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رسإول على وفدوا مغوية، باني بانوه يسمى باطن، وأجرم، باطن؛ ناهس: حام،
بان مناة وأوس رشد"؛ بانو لهم: "أنتم وسإلم- فقال عليه الله -صلى الله

ومحمية، ومر، عفرس: وهب، بان شهران باطن. وولد الحنيك، وهو ناهس،
بان معد بان عميس بانو وعون، وسإلمى، باطن. ومنهم: أسإماء، والفزع،
بان عامر بان ربايعة بان عامر بان قحافة بان مالك بان كعب بان تيم بان الحارث

جعفر أسإماء تزوج عفرس، بان شهران بان وهب بان باشر بان مالك بان سإعد
ًا، الله، عبد له فولدت طالب؛ أباي بان ًا؛ ومحمد باكر أباو تزوجها ثم وعون

ًا؛ له فولدت عنه-، الله -رضي الصديق طالب، أباي بان علي تزوجها ثم محمد
عبد بان حمزة سإلمى الحرة. وتزوج يوم عون قتل يحيى؛ له فولدت

المطلب.
بان سإنان بان الله عبد بان ومنهم: مالك خثعم؛ بايت أهل هؤلء قحافة وبانو

أرباعين الصوائف قاد عامر، بان قحافة بان مالك بان القيصر بان وهب بان سإرح
ومنهم: ذو لواء؛ أرباعون قبره على وكسر الله، وعبد ويزيد معاوية أيام سإنة

إلى خثعم خيل قاد الذي القيصر، بان وهب بان جابار بان الله عبد بان النف
باني في دخلوا نزار، بان ربايعة بان وأكلب وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول
بان خثعم: أنس سإيد كان منهم عفرس؛ بان ربايعة بان فقالوا: أكلب خثعم،
الله تيم بان عمرو بان حارثة بان العتيك بان عوف بان سإعد بان عمرو بان مدرك

بان عمرو بان ربايعة بان وباشر سإفيان؛ أباا يكنى ربايعة، بان أكلب بان مبشر بان
الحارث، وهو جليحة، بان وهب بان مالك بان راباية بان عامر بان نمير بان شارة

ًا، وكان القادسإية شهد ربايعة، بان أكلب بان ربايعة بان جبانة تنسب وإليه شريف
مالك بان عامر بان جزئ بان الله عبد بان حبيب بان ومنهم: نفيل باالكوفة؛ باشر

الحبشة دليل ربايعة بان أكلب بان ربايعة بان الحارث، وهو جليحة، بان وهب بان
عطيف ابان شعيب بان عطيف آل باإلبيرة؛ باالندلس، ولده ومن البيت؛ إلى
حبيب؛ بان نفيل بان الغفر بان سإفيان بان حبيب بان الحر بان يزيد بان معاذ بان

بان مالك بان نصر بان مالك بان غزية بان كعب بان الله عبد بان عفيف بان وكريم
بان محارب بان دعران بان مالك بان شباب بان مشيب بان عامر بان عمرو

عذراء. بامرج الدبار؛ عدي بان حجر مع قتل شهران، بان عمران
وهي باشذونة، وولده الندلس؛ ولي نسعة، أباي بان عثمان كان خثعم ومن
بان الحارث بان إياس بان نسعة أباي بان عثمان وهو باالندلس؛ خثعم دار

بان شهران بان القريح بان عنم بان مصعب بان الله أوس بان جشم مالكبن
خثعم. وهو أقيل، بان حلف بان عفرس
بان نبت بان الغوث بان عمرو بان إراش بان أنمار ولد خثعم. ومضى مضت
مالك.

سإبأ. بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت ولد جميع في الكلم ومضى
مالك بان الخيار أخيه ولد
 سإبأ بان كهلن بان زيد بان
الخيار: أوسإلة. بان ربايعة كهلن: ربايعة. فولد بان زيد بان مالك بان الخيار ولد

تنع دخل وعبد؛ وتنع أوسإلة: مالك؛ بان زيد أوسإلة. فولد بان أوسإلة: زيد فولد
مالك بان الخيار بان ربايعة بان أوسإلة بان زيد بان مالك همدان. فولد في وعبد

بان التباعي بان ألهان: حوشب ولد وألهان. فمن همدان، كهلن؛ بان زيد بان
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معاوية. مع باصفين قتل ظليم، ذي بان مسان
وغيرهم. يريم، وبانو باشتغير، باالندلس: إشبيلية: منهم: بانو ودارهم

مالك بان همدان بانو
 سإبأ بان كهلن بان زيد بان مالك بان الخيار بان ربايعة بان أوسإلة بان زيد بان

ًا جمة، ترجع كلها  ولد همدان بان مالك: نوف بان همدان. فولد نوف باطون
إلى حاشد، وباكيل، اباني جشم بان خيران بان نوف بان همدان؛ وهما قبيل

همدان. منهم: بانو يريم بان جشم بان حاشد بان جشم؛ وبانو حجور بان أسإلم
بان عليان بان زيد بان عريب بان حاشد بان جشم. ومنهم: أباو روق عطية بان
الحارث بان عبد الرحمن بان عمرو بان الحارث بان مالك بان جثامة بان مالك
بان زيد بان أزد بان عبد الله بان قادم بان زيد بان عريب بان حاشد بان جشم:
محدث ضعيف؛ وبانو فائش بان جبر بان عبد الله بان قادم بان زيد بان عريب
بان جشم؛ وبانو عمهم بانو قهم بان الجابار بان عبد الله بان قادم "وكل فهم

في العرب فهو باالفاء المنقوطة باواحدة من فوق أو أسإفل؛ حاشا هذا: فهو
باالقاف المنقوطة باواحدة من فوق أو اثنتين"؛ وبانو شبام بان أسإعد بان

جشم بان حاشد بان جشم. منهم: الحارث بان عميرة بان مالك بان حمرة ذي
المشعار بان أيفع بان ربايب بان شراحبيل بان ناعط؛ ومن ولده: المجالد بان

سإعيد بان المجالد بان عميرة بان أفلح، صاحب الشعبي، ضعيف؛ وأعشى
همدان، واسإمه عبد الرحمن بان الحارث؛ والفقيه القاسإم بان الوليد بان

مسلمة بان جارح بان كريف بان أيفع بان زيد بان المنذر بان الجندع بان مالك
بان زيد بان ذي باارق، واسإمه معاوية، بان مالك بان جشم بان حاشد. ومنهم:
الفندش بان حيان بان وهب الجندعي، الذي قتله "ابان الشعث" لنه ضرب

ًا له؛ فقال في ذلك أعشى همدان:  شرطي
يدع لم باالعود ضرباة أمن

كلمها
علوة بامصقول ضربات
 فندش

ومنهم: بانو يام بان أصبى بان دافع بان مالك بان جشم بان حاشد بان جشم، وهم رهط
الرجل الصالح زبايد اليامي، وهو زبايد بان الحارث بان عبد الكريم بان جخدب بان ذهل بان
سإلمة بان دؤول بان جشم بان يام بان أصبى، وكان ابان أخيه الحكم بان عبد الرحمن بان

الحارث بان عبد الكريم، من فرسإان يوم دير الجماجم؛ وطلحة بان مصرف بان عمرو بان
ًا، وهو ابان عم زبايد، كما ترى، وكانا كعب بان جخدب بان ذهل، الرجل الصالح أيض

ًا، ولم يجر قط باينهما في ذلك كلمة ًا، وكان زبايد علوي متصافيين، وكان طلحة عثماني
ًا، ضعيف في الحديث؛ خشنة إلى أن ماتا -رحمهما الله-" ولطلحة ابان يسمى محمد

وأما طلحة وزبايد، ففي غاية الثقة والزهد والفضل.
ًا: باطن يقال لهم بانو قاباض بان يزيد بان مالك بان جشم بان ومن باطون همدان أيض
ًا اسإمه يعوق؛ حاشد بان جشم. وكان عمرو بان لحي دفع إلى قاباض المذكور صنم

فجعله في قرية بااليمن يقال لها خيوان؛ فكان يعبد من دون الله -عز وجل- وأما وادعة
بان مزيقياء عمرو بان عامر، فدخل في همدان؛ فقالوا: نحن بانو وادعة بان عمرو بان

عامر بان ناشح بان دافع بان مالك بان جشم بان حاشد بان جشم. ومنهم: الفقيه الجليل
مسروق بان الجدع بان مالك بان أمية بان عبد الله بان مر بان سإلمان بان معمر بان

الحارث بان سإعد بان عبد الله بان وادعة بان عمرو؛ وابان أخيه محمد بان المنتشر بان
ًا باالكوفة؛ وأخوه: المغيرة بان المنتشر، الشاعر؛ وإباراهيم بان محمد الجدع، كان شريف
بان المنتشر بان الجدع، هو الذي روى عنه حديث تطييبه -صلى الله عليه وسإلم- قبل
ًا؛ وأسإلم الجدع، إحرامه باليلة؛ وسإرق مسروق وهو صغير، ثم وجد، فسمي مسروق
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وقد على عمر بان الخطاب -رضي الله عنه-، فلما تسمى له قال له عمر: "الجدع
شيطان، أنت عبد الرحمن"؛ فكان مسروق يدعى في الديوان مسروق بان عبد

الرحمن؛ والحارث بان الزمع بان أباي باثينة بان عبد الله بان مر بان مالك بان حرب بان
الحارث بان سإعد بان عبد الله بان وادعة، ثقة من أصحاب علي وابان مسعود؛ وأخوه،
شداد بان الزمع؛ ومالك بان حريم بان مالك بان دالن بان سإاباقة بان ناشج بان دافع بان

القائل: مالك بان جشم بان حاشد الشاعر، وهو 
الذكي القلب تجمع متى

ًا وصارم
ًا ًا وأنف تجتنبك حمي

المـظـالـم
بان مالك بان كثير بان معاوية بان صعب بان سإبع ابانا والحارث، ومنهم: السبيع

ومنهم: باالكوفة؛ السبيع جبانة تنسب هذا السبيع وإلى حاشد؛ بان جشم
همدان ومنهم: سإيد علي؛ بان الله عبد بان عمرو وهو إسإحاق، أباو الفقيه
السبيع؛ بان عمرو بان سإيف بان يكرب معد بان مدى زيد بان قيس بان سإعيد

السبيع، بان حارث بان يخلد بان أسإد بان كعب بان الله عبد بان العور والحارث
علي. أصحاب من وكان الشعبي؛ كذباه

ومن باطون همدان: بانو الخارف، واسإمه مالك بان عبد الله بان كثير بان
مالك بان جشم بان حاشد. منهم: ضمام بان زيد بان ثواباة بان الحكم بان

سإلمان بان عبد عمرو بان الخارف، وفد على رسإول الله-صلى الله عليه
وسإلم-؛ ومنهم: بانو الصائد، واسإمه كعب بان شرحبيل بان شراحبيل بان

عمرو بان جشم بان حاشد بان جشم، منهم: صاحب علي، وهو عبد خير بان
يحمد بان خولى بان عبد عمرو بان عبد يغوث بان الصائد؛ وابانه معقل بان

عبد خير، شاعر، يكنى أباا الجرندق، وكان يهاجي أعشى همدان؛ ومنهم:
أباو ثمامة الصائدي، اسإمه زياد بان عمرو بان عريب بان حنظلة بان دارم بان

عبد الله الصائدي، قتل مع الحسي -رضي الله عنه-.
مضى بانو حاشد بان جشم بان خيوان بان نوف بان همدان.

بانو أخيه باكيل بان جشم بان خيران منهم: الحسن، وعلي: ابانا صالح بان
مسلم بان حيان، وحيان هذا هو أخو حي، نسبا إلى عمر جدهما؛ وحيان

وحي هذان هما ابانا مسلم بان شفى بان هني بان رافع بان مصلى بان عمرو
بان ماتع بان صهلن بان ثور بان مالك بان معاوية بان دومان بان باكيل بان

جشم بان خيران؛ كانا توءمين؛ وكان الحسن أصغر، وأفقه وأعلم، وكان
يجل أخاه لسنه؛ وكانا ناسإكين مجتهدين. ومنهم آل ذي لعوة، وهو عامر

بان مالك بان معاوية ن دومان بان باكيل بان جشم، وهم بااليمن كثير. ومنهم:
بانو مرهبة، وبانو أرحب اباني دعام بان مالك بان معاوية بان دومان؛ باطنان

ضخمان. ومنهم: يزيد بان قيس بان تمام بان مبعوث بان كعب بان علوي بان
عليان بان أرحب، صاحب شرطة علي -رضي الله عنه-؛ ومنهم: ذو

المرهبي المحدث؛ وابانه، وهو عمر بان ذر بان عبد الله بان زرارة بان معاوية
بان عميرة بان منبه بان غالب بان وقش بان قشم بان مرهبة، القاضي الفقيه
المحدث؛ وعمر بان مسلمة بان عميرة بان مقاتل بان الحارث بان عميرة بان
مقاتل بان الحارث بان كعب بان علوي بان عليان بان أرحب، كان رسإولً من
الحسن بان علي إلى معاوية مع محمد بان الشعث في عقد الصلح؛ ونمط

بان قيس بان مالك بان سإعد بان مالك بان لي بان سإلمان بان معاوية بان
سإفيان بان أرحب، وفد على رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم- فأقطعه
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-عليه السلم- طعمة تجري عليه إلى اليوم؛ وأباو سإلمة أسإيد بان مالك بان
سإعد بان مالك، هم نمط المذكور، وله عمر بان الخطاب حمى الرباذة،

وزوجه مولة له؛ فولده باها إلى اليوم.
مضى بانو أرحب ومرهبة اباني دعام. ومضى بانو أبايهم دعام بان مالك بان

معاوية بان صعب بان دومان.
بانو أخيه ربايعة بان مالك ولد ربايعة بان مالك: شاكر بان ربايعة، باطن ضخم،
منهم عبد الله بان كامل بان عمرو بان الحارث بان عبلة بان دهمة بان شاكر

بان ربايعة، صاحب شرطة المختار.
وكانت باين همدان وزبايد، وباين همدان وخثعم، وقائع.

ودار همدان باالندلس: إلبيرة.
ومنهم: شكل بان حميد، له صحبة؛ وابانه شتير بان شكل، تاباع كوفي

محدث.
مضى ولد مالك بان زيد بان كهلن بان سإبأ.

ولد عريب بان زيد بان كهلن بان سإبأ ولد عريب بان زيد بان كهلن: يشجب.

فولد يشجب بان عريب: زيد بان يشجب. فولد زيد بان يشجب: أدد بان زيد.
فولد أدد بان زيد: مرة بان أدد، ونبت بان أدد، وهو الشعر، وجلهمة بان أدد،

وهو طيئ؛ ومالك بان أدد، وهو مذحج.
ولد الشعر وهو نبت بان أدد بان زيد بان يشجب بان عريب بان زيد بابن كهلن
بان سإبأ ولد الشعر، وهو نبت بان أدد بان زيد بان يشجب بان عريب بان زيد:

الجماهر، والتغم، والرغم، والدغم، وجدة، وعبد شمس، وعبد الثريا.
منهم: أباو موسإى عبد الله بان قيس بان سإليم بان هصار بان حرب بان عامر

بان غنم بان باكر بان عامر بان عدي بان وائل بان ناجية بان الجماهر بان
الشعر؛ وإخوته: أباو رهم، وإباراهيم، وعامر أباو باردة، ومجرى؛ وبانوه: أباو
باكر، ومحمد، وأباو باردة، واسإمه عامر، وإباراهيم، وموسإى، وعبد الله، بانو

أباي موسإى؛ ولهم باالبصرة وباالكوفة عدد؛ ومنهم باالندلس كان بانو بالج بان
يحيى بان عمرو بان عبد الرحمن بان خالد بان يزيد بان عبد الله بان أباي باردة
بان أباي موسإى الشعري، كانوا باإشبيلية؛ وعمه: عبيد أباو عامر بان سإليم؛

وصهره السائب بان مالك بان عامر بان هانئ بان جهاف بان كلثوم بان قرعب
بان زفر بان زحران بان ناجية بان الجماهر، كان له شرف، قتل مع المختار،

وكان على شرطته. ومن ولده كان باقم القائد المشهور الرافضي، علي بان
عيسى بان موسإى بان طلحة بان محمد بان السائب بان مالك المذكور؛ وابان

أخيه، عبد الله بان سإعد بان مالك وولده باقم، لهم باها رياسإة.
ودار باني الشعر باالندلس: رية. 

ومن باني أباو موسإى: بالل، وسإعيد، وعبد الله، ويوسإف، بانو أباي باردة بان
أباي موسإى؛ وأباو باردة باريد بان عبد الله بان أباي باردة بان أباي موسإى"

ولبريد هذا ابان اسإمه يحيى، محدث؛ والمحدث المشهور الكوفي، يروي
عنه مسلم وغيره: عبد الله بان باراد بان يوسإف بان أباي باردة بان أباي موسإى

رضي الله عنه ذكر نسبه محمد بان يحيى الذهلي في صدر كتاباه في علل
حديث الزهري.

مضى بانو الشعر، وهو نبت بان أدد بان يشجب بان عريب بان زيد بان كهلن
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بان سإبأ.
بانو أخيه جلهمة بان أدد بان يشجب بان عري بان زيد بان كهلن بان سإبأ، وهو

طيئ ولد طيئ بان أدد: فطرة، والغوث، والحارث.
فأما ولد الحارث بان طيئ، فهو في مهرة بان حيدان؛ وكانوا أخواله؛ فأقام

فيهم إذ رحل أباوه وأخواه. ومن ولده كان الشاعر حبيب بان أوس بان
الحارث بان قيس بان الشج بان يحيى بان مرينا بان سإهم بان خلجان الكاتب
بان مروان بان دفافة بان مر بان سإعد بان كاهل بان عمرو بان عدي بان عمرو

بان الحارث بان طيئ: هكذا كتبته من خط الحكم المستنصر باالله، رحمه
الله.

وكان لحبيب ابان اسإمه تمام، عاش باعده.
ولد فطرة بان طيئ ولد فطرة: سإعد بان فطرة. فولد سإعد بان فطرة:

خارجة بان سإعد، يقال لولده جديلة، نسبوا إلى أمهم؛ وتيم الله؛ وجيش؛
والسإعد، جلوا كلهم عن الجبلين في حرب الفساد، فلحقوا باحلب وحاضر

طيئ، حاشا باني رومان بان جندب بان خارجة بان سإعد بان فطرة؛ فبقوا في
الجبلين. وسإائر باني فطرة سإهليون. ومنهم: بانو حرس بان جندب بان

خارجه بان سإعد بان فطرة.
فولد رومان بان جندب: ذهل، وثعلبة، باطن. فولد ذهل بان رومان: جدعاء،
وثعلبة. فولد جدعاء: ذهل: مالك، وثعلبة. فهؤلء الثعالب في طيئ، نظير
الرباائع في باني تميم، كل واحد منهم عم الخر؛ وهم: ثعلبة بان جدعاء بان

ذهل بان رومان، وثعبة بان ذهل بان رومان، وثعلبة بان رومان، كلهم باطون.
فولد ثعلبة بان جدعاء بان ذهل بان رومان بان جندب بان خارجة بان سإعد بان

فطرة بان طيئ: تيم بان ثعلبة، يقال لبنيه مصابايح الظلم؛ وعليهم نزل
امرؤ القيس بان حجر؛ ثم على المعلى بان تيم بان ثعلبة. ومنهم: السيد

المشهور أوس بان حارثة بان لم بان عمرو بان طريف بان عمرو بان ثمامة
بان مالك بان جدعاء، أخي ثعلبة بان جدعاء؛ وابانه جرير بان أوس، له صحبة؛
وابان ابانه عروة بان مضرس بان أوس بان حارثة بان لم، له صحبة؛ وبااعث

بان حويص بان زيد بان عمرو بان ثمامة بان مالك بان جدعاء، الذي أغار على
إبال امرئ القيس، في ذلك يقول امرؤ القيس: 

الخطوب في عصام فأودىخـالـد باـذمة باـاعـث تلعـب
 الوائل

طيئ، من حي جدعاء، بان مالك بان ثمامة بان الحارث بان أحمد وبانو
رومان. بان ذهل بانو الجاهلية. مضى في أحمد سإمي من أول وهو باالموصل،

بان عمرو بان ملقط بان غياث بان ثعلبة بان رومان: عمرو بان ثعلبة باني ومن
هند بان عمرو مقدمة على كان رومان، بان ثعلبة بان وائل بان عوف بان ثعلبة
بان ثعلبة بان عميرة بان عمرو بان حيان اسإمه الرهيص، والسإد أوارة؛ يوم

بان مل بان وطريف العبسي؛ شداد بان عنترة قتل إنه قيل ملقط، بان غياث
القيس امرؤ عليه نزل ملقط، بان ثعلبة بان مالك بان عوف بان تيم بان عميرة

ومدحه.
طيئ. بان فطرة بانو مضى

طيئ بان الغوث أخيه بانو
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بان الغوث: ثعل بان عمرو الغوث. فولد بان طيئ: عمرو بان الغوث ولد
بان وأسإودان قبيلة؛ جرم، وهو عمرو، بان وثعلبة والعدد؛ البيت وفيهم عمرو،
ومن عمرو؛ بان وهنئ باولن؛ وهو عمرو، بان وغصين باطن؛ نبهان، وهو عمرو،

الحارث بان سإعنة بان حية بان النعمان بان عفر أباي بان قبيصة بان ولده: إياس
بان الغوث بان عمرو بان هنئ بان سإفر بان مالك بان ربايعة بان الحويرث بان

المنذر. آل باعد الحيرة على كسرى ملك الذي وهو طيئ،
ًا: غيث، الغوث بان عمرو وولد الحلف، وهم وحسين، وحسن، وبادين، أيض

ًا: علي، الغوث بان عمرو عمرو. وولد بان هنئ أخيهم باني في دخلوا أيض
الغوث بان عمرو باولن. وولد في دخلوا ورضى، وتدول، وظبيان، وأنعم،

ًا: مر، عمرو ولد رعين. فعدد ذي بانت المسك كلهم وخالد: أمهم وعدي، أيض
ًا. ومن عشر سإتة الغوث بان ًا: أباو عمرو بان هنئ باني ذكر الشاعر زبايد أيض

بان النعمان بان حنظلة بان معديكرب بان المنذر بان حرملة واسإمه النصراني،
حبليون. وإخوتهم رمليون، هؤلء هنئ حية. وبانو

وهما ثعل: باحتر: ومعن؛ بان سإلمان باني فمن وجرول، ثعل: سإلمان، وولد 
منهم: الشاعر ثعل؛ بان سإلمان بان عنين بان عتود ابانا وهما ضخمان؛ باطنان
جشم بان الحارث بان سإهم بان سإلمة بان خالد بان شملن بان عبيد بان الوليد

بان مدلج الجراد، ومجير عتود؛ بان باحتر بان تدول بان جدي بان حارثة أباي بان
ثوب غنم" بان "بان عمرو بان سإلسلة بان أفلت بان خيبري بان مرثد بان سإويد

بان الله عبد بان عدي بان الكبر الطرماح الشاعر عمه وابان عتود؛ بان معن بان
ًا كان خيبري، ًا؛ خارجي الله رسإول على وفد الله، عبد بان مالك وعمه صفري
بان أباان مالك كان: أباو المذكور الطرماح ولد ومن وسإلم-؛ عليه الله -صلى

ًا واللغة، للشعار راوية وكان المذكور، الطرماح بان الصمصامة سإاكن
بان مالك ثعل: المغني بان سإلمان بان ثعلبة باني باإفريقية. ومن باالقيروان

بان عمرو بان أوس بان سإعد بان سإماك بان أوس بان سإلمة بان السمح أباي
ثعل. بان سإلمان بان ثعلبة بان عوف بان وائل بان عدي
ثعل: بان معاوية ثعل. فولد بان ومعاوية ثعل، بان ثعل: جرول باني ومن

بان ولوذان ضخم؛ باطن جرول، بان جرول: ربايعة معاوية. وولد بان سإنبس
ًا باطن ثعل، بان جرول حنظلة بان مالك بان دارم بان أباان إن ضخم. ويقال أيض

سإنبس. بان عدي بان أباان هو إنما تميم باني من
بان عمرو بان خزيمة بان قيس بان عائذ بان قيس بان سإنبس: معن باني فمن

في صفين يوم حاتم بان عدي خاصم سإنبس، باني من وهو مخضب، بان حرمز
حرمز"، بان عمرو "بان جرير بان وبارة بان حصن بان زيد عمه وابان الراية؛
ًا: السليل سإنبس باني النهروان. ومن يوم الخوارج رأس مالك بان زيد بان أيض

من يغرق ولم المدائن، إلى دجلة المسلمون جاز يوم غرق الذي المعلى، بان
عمرو، بان حارثة بان جابار بان عميرة بان ورافع غيره؛ أحد يومئذ المسلمين

الشام إلى العراق من الوليد بان خالد دليل مخضب، ابان الحدرجان، وهو
السماوة. على
بان ربايعة بان أخزم أباي والنجد: ابانا ثعل: أخزم، بان جرول بان ربايعة باني ومن

ومنها: جمة؛ باطون أخزم أباي بان ولخزم ضخمان؛ باطنان ثعل، بان جرول
أخزم: بان عدي باني أخزم. فمن بان والحرمز أخزم، بان ومر أخزم، بان عدي
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بان عدي بان القيس امرئ بان الحشرج بان سإعد بان الله عبد بان الجواد حاتم
عدي بان طريف ابانه وقتل له؛ عقب ل صحبة، له حاتم، بان عدي وابانه أخزم،

وكان فقط؛ حاتم بان الله عبد ابانه قبل من إل لحاتم عقب ول الخوارج؛ مع
بانو وملحان، وحلبس، عمه: لم، بانو وكان مشاهده؛ جميع في علي مع عدي

عدي إخوة وهم باصفين؛ معاوية مع الحشرج، بان سإعد بان حارثة بان غطيف
بان قنافة بان عدي بان يزيد بان المهلب بان قبيصة والمحدث لمه؛ حاتم ابان

بان عدي بان مر بان جارية حنبل وأباو أخزم؛ بان عدي بان شمس عبد بان عدي
بان ربايعة بان عمه: عمرو وبانو ومدحه؛ القيس امرؤ باه نزل أخزم، بان عدي

نفل بان حكم بان حكيم بان الصغر منهم: الطرماح أجأ؛ سإكان ثعل، بان جرول
بان عمرو بان أمان بان مالك بان رضى عبد بان ثعلبة بان جحدر بان قيس بان

ًا. وكان ثعل، بان جرول بان ربايعة خارجي
جرم. بان طيئ: شمجى بان الغوث بان عمرو بان ثعلبة وهو جرم، باني ومن
بان عمرو بان ثعلبة بان قمران بان رضى عبد بان جوين بان وعامر ضخم؛ باطن
القيس امرؤ باه نزل الذي الغوث، بان عمرو بان ثعلبة، وهو جرم، بان ثعلبة
السإود، بان هذا: قبيصة السإود فولد شاعر؛ جوين، بان عامر بان السإود وابانه
بان المنذر بان سإعد بان وحاباس وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول على وفد

بان" "حيان بان ثعلبة بان عمرو بان ثعلبة بان قمران بان رضى عبد بان يثرباي
بان عمر وكان صفين؛ يوم قتل معاوية، مع باالشام طيئ على كان جرم،

حمص. قضاء وله الخطاب
عمرو بان نبهان بانو
 طيئ بان الغوث بان
ناب: مالك، شعره. فولد في القيس امرؤ ذكرهما ونابال، نبهان: سإعد، ولد

بان مهلهل بان الخيل نبهان: زيد بان نابال بان غوث باني فمن باطنان؛ وغوث،
له غوث، بان كنانة بان ثوب بان المختلس بان "عبد" رضى بان منهب بان زيد

عليه الله -صلى الله رسإول عليه أثنى السإلم، في ونية محمودة صحبة
ًا وسإلم- ثناء عنه- الله -رضي مات الخير، زيد عنه- وسإماه الله -رضي عالي

منزله يبلغ أن وسإلم- قبل عليه الله -صلى الله رسإول من منصرفه بانجد
وحريث الخير؛ زيد بانو وحريث، وحنظلة، وعروة، مكنف، وبانوه؛ باالجبلين؛

ً الفهري، سإفيان أباا قتل الذيي هو هذا -رضي المؤمنين أمير عمر كان رجل
يزيد بان خالد بان أوس فاسإتقرأ القرآن؛ البادية أهل يستقرئ عنه- باعثه الله
ًا يدر فلم رضى؛ عبد بان منهب بان فوثب فمات، فضرباه القرآن، من شيئ

هنالك فمات الروم، باأرض فلحق هرب ثم فقتله سإفيان، أباي على حريث
عنه- الله -رضي ياسإر بان عمار فبعثه الخيل، زيد بابن عروة وأما الله-؛ -لعنه
له فكانت والديلم؛ الري قتال جميعهم- إلى وعن عنه الله -رضي عمر باأمر
أخاه مكانه عنه- واسإتخلف الله -رضي عمر على وفد ثم عظيمة؛ فتوح فيهم

ولده من مهلهل، بان حصن اسإمه أخ الخيل لزيد الخيل. وكان زيد بان حنظلة
داهر، قاتل الذي وهو مهلهل، بان حصن بان الله عبد بان ثعلبة بان القشعم كان
الملك. عبد أيام الهند، ملك
شمس بان معدان بان خالد بان شبيب بان نبهان: قحطببة بان سإعد باني ومن

مالك بان غنم بان الصامت بان عمرو بان عمرو بان سإعد بان أكلب بان قيس بان
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قحطببة؛ بانو وشبيب، الله، وعبد وحميد، وبانوه: الحسن، نبهان؛ بان سإعد بان
ًا: عبد عمه وابان وحميد أصرم، واباناه معدان؛ بان خالد بان رباعي بان الحميد لح

بان نصر وأباو حميد، بان ومحمد أصرم، بان ومعدي الحميد؛ عبد ابانا غانم، أباو
بان سإدوس وبانو المشهور؛ باالقصائد ورثى حبيب مدح الذين أخوه، حميد
في سإدوس "وكل نبلهان، بان سإعد بان نصر بان ربايعة بان أباي بان أصمع

الولى". السين في باالضم سإدوس فهو وحده، هذا إل السين، بافتح العرب
وغليار. وتاجلة، باالندلس: باسطة، طيئ ودار

بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان جلهمة بانو وهم طيئ، مضت
سإبأ. بان كهلن

أدد بان مالك بانو
مذحج.  وهم سإبأ؛ بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان
مذحج؛ بان مرادج وهو ويحابار، مذحج؛ بان مذحج: جلد وهو أدد، بان مالك ولد

سإعد سإمي وإنما مذحج، بان العشيرة وسإعد مذحج؛ بان عنس وهو وزيد،
بان ولميس فارس؛ ثلثمائة في لصلبه ولده من يركب كان لنه العشيرة

منصور بانت سإلمى كلهم أمهم عنس؛ في دخلوا قليل، بايت أهل وهم مذحج،
مضر. بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان
مذحج بان عنس ولد
 سإبأ بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان
ومعاوية، وعامر، وعمرو، الصغر، وسإعد الكبر، مذحج: سإعد بان عنس ولد

في دخلوا إنهم يقال والقرية، وجشم، ويام، ومالك، وشهاب، وعتيك، وعزيز،
قاسإط. بان النمر
بان كعب بان عبهلة واسإمه بااليمن، عنس: السإود: المتنبي بان مالك باني فمن
عنس. بان مالك بان صعب بان غوث
وهم عنس، بان عزيز بان قرة بان الصحيم عنس: بانو بان عزيز باني ومن

شرف. باها ولهم باالشام،
بان قيس بان كنانة بان مالك بان ياسإر بانو الله؛ وعبد والحريث، وعمار،

بان يام بان الكبر عامر بان حارثة بان عوف بان ثعلبة بان الوذيم بان الحصين
سإمية. وعمار وامرأته ياسإر وأسإلم صدق؛ قدم السإلم في لهم كان عنس،
عمار، ابانا ومحمد، واباناه: سإعد، -عزوجل-؛ الله في معذب مهاجر، بادري
ًا قتل ومن باالنسب؛ العلماء من محمد بان عبيدة أباو ابانه وابان المختار؛ محمد

بان الحسن بان عثمان بان عثمان بان الحسن بان سإعد بان الله عبد ولده: بانو
بان الرحمن عبد هذا الله عبد قتل ياسإر، بان عمار بان سإعد بان الله عبد

وناج. محصن، وبانوه معاوية؛
بابن زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مالك بان عنس بانو ودار

سإبأ. بان كهلن
أدد: بان مالك بان مراد ولد مراد وهو زيد، بان أدد بان مالك بان يحابار أخيه بانو

وزاهر. ناجية؛
ونمرة؛ ويشكر؛ ومالك؛ باطن: وكنانة؛ ومفرج، وعمير؛ الله، ناجية: عبد فولد

و"من" الزد من مراد في دخل حمير. وقد في ردمان انتسب وردمان،
بان مسيك بان منهم: فروة باطن، ناجية: غطيف، بان الله عبد غيرهم. فولد
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عبد بان غطيف بان منبه بان مالك بان الذؤيب بان الحارث بان سإلمة بان الحارث
بان وهانئ الخطاب؛ بان عمر واسإتعمله صحبة، له الشاعر، ناجية بان الله

بان عصم بان مخدش بان يغوث عبد بان قعاس بان عمرو بان نمران بان عمروة
بان الله عبيد قتله ناجية، بان الله عبد بان غطيف بان منبه بان عوف بان مالك
بان مخدش بان يغوث عبد بان عمرو بان وشريك عقيل؛ بان مسلم أمر في زياد

المتوج بان ومعدان باالسيف؛ القادسإية يوم رسإم بان ضرب مالك، بان عصم
حضرموت؛ أهل على يغير كان مخدش، بان معاوية بان خليفة بان نمران بان

بان جمل بان ربايعة بان كعب بان جندلة بان عمرو بان هند وهو الجملي، وهند
علي. مع الجمل يوم قتل مراد، وهو يحابار، بان ناجية بان كنانة
عمرو بان قرن: أويس ولد فمن باطنان؛ وقانية، ناجية: قرن، بان ردمان وولد

وعمرو ردمان؛ بان قرن بان عصوان بان سإعد بان عمرو بان مالك بان جزء بان
المحدث. مرة بان

عبد بان هبيرة، المكشوح واسإم المكشوح، بان يحابار: قيس بان زاهر ولد ومن
ولده ومن مراد؛ بان زاهر بان عوباثان بان عامر بان سإلمة بان الغزيل بان يغوث
بان يزيد بان خلد بان سإعيد بان محمد بان سإعيد بان الله عبد بان الحارث رهط

الحصين. ومنهم وبانو فلن؛ بالة" بانو و"باكر المكشوح؛ بان قيس بان معاوية
بان الرباض بان عسال بان الرباض: صفوان باني ومن باطنان؛ والصناباح، الرباض
الله عبد الصناباح: أباو ومن وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول صاحب زاهر،

الصناباحي.
بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان بان" أدد مالك بان "مراد بانو مضى
سإبأ. بان كهلن

زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مالك بان العشيرة سإعد أخيه بانو
والصعب؛ يكنى؛ كان وباه العشيرة: الحكم، سإعد ولد سإبأ بان كهلن بان

وزيد بااليمن؛ هذان الله، وأوس الله؛ وعائذ وجعفي، شتى؛ لمهات ونمرة،
أباي بانت أسإماء كلهم جعفي: أمهم أخيهم في دخلوا والحر، الله؛ وأنس الله؛
خزيمة. بان كنانة بان مناة عبد بان باكر

فاصطلمهم الحدأ، باطنان. فأما وسإليم، العشيرة: الحدأ، سإعد بان نمرة فولد
العشيرة؛ سإعد بان الحكم بان سإلهم بان مظة بان باندقة بانو عمهم بانو البتة

مراد. في نمرة بان سإليم بانو ودخل
وأشرس؛ نسبهم؛ على بااقون ولده العشيرة: عامر، سإعد بان زيد وولد

تغلب. في دخلت والدئل، وعوف؛
فهو تبع، شرطة على كان والعدل، العشيرة: الحمد؛ سإعد بان الحر وولد
عدل". يدي على فيقال: "هو المثل، باه يضرب الذي
بااليمن. حي العشيرة: أسإلم، سإعد بان الله أوس وولد
بان ثابات بان العزيز منهم: عبد "باطون، العشيرة سإعد بان الله أنس ولد ومن
بان ربايعة بان الحارث بان معاوية بان عمرو بان بان" الحارث ذبايان بان الله عبد
عدد. باالري لهم العشيرة، سإعد بان الله أنس بان بالل
ًا؛ العشيرة سإعد بان الله عائذ وولد بان أسإد بان مشوف بان منهم: مالك باطون
وسإلم- من عليه الله -صلى النبي ولد وقد رياسإة، وله الله، عائد بان مناة عبد
الله عائذ بان مافان بان معاوية باني من هجان بان النساء. ومنهم: عبيد قبل

218



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

طريق من العاصي بان سإعيد رد الذي وهو صحبة، له العشيرة، سإعد بان
دخولها. ومنعه الكوفة

بان منهم: الجراح وأسإلم؛ وسإلهم، العشيرة: جشم، سإعد بان الحكم وولد
واسإمه مظة، بان حدقة بان ذوة بان الحارث بان أفلح بان جعادرة بان الله عبد

عقب له وكان خراسإان، العشيرة: ولي سإعد بان الحكم بان سإلهم بان سإفيان،
بان الول عبد بان هانئ بان الحسن الشاعر نواس أباو وكان آش؛ باوادي

الحكم خط من كتبته هكذا هذا؛ الله عبد بان الجراح مولى الصباح،
بان إسإماعيل ولد أن الجراح بان داود بان محمد الله-. وذكر -رحمه المستنصر

حكميون إنهم يقولون كانوا هانئ، بان الحسن أخي ابان وهو هانئ بان إباراهيم
عويمر بان باشير بان باشير بان عمير بان جابار بان سإعد بان الله وعبد "صليبة"؛

بان الحكم بان سإلهم بان مظة بان حدقة بان السبل بان كبير بان الحارث بان
له فولدت عفان، بان عثمان أخت عفان، بانت آمنة تحته كانت العشيرة، سإعد

الله. عبد بان محمد
حدقة. بان علي اسإمه ابان ولحدقة

العشيرة سإعد بان جعفي بانو
الرقمان. منهم: قيس وهما وحريم؛ العشيرة: مران، سإعد بان جعفي ولد 

بان عوف، وهو الصعب، بان الحارث بان الشيطان بان شراحيل بان سإلمة بان
عليه الله -صلى الله رسإول على وفد مران، بان ذهل بان الحارث بان كعب

باني من كعب، بان جعدة بانو قتلته الغارات؛ كثير شراحيل جده وسإلم- وكان
على الخطاب بان عمر له عقد شراحيل، بان إياس وابانه صعصعة؛ بان عامر

بان مالك بان قيس بان الحارث بان الحصين بان والجراح وهمدان؛ مذحج
جعفي؛ بان مران بان ذهل بان عمرو بان سإعد بان باداء بان السيحان بان معاوية

وعصيت تمري، قال: "أكلت وله القرى، وادي على الزباير ابان اسإتعمله
بان سإعنة بان معاوية بان مالك بان قيس بان زحر ابانا والجهم، وجبلة، أمري"؛

دير يوم جبلة قتل جعفي، بان مران بان ذهل بان عمرو بان سإعد بان باداء
قاتل فهو جهم، أخوه وأما الشعث؛ ابان مع القراء على وكان الجماجم،

جبانة يوم المختار قتله زحر، ابان الفرات وأخوهما جرجان؛ وولي قتيبة،
بان سإلمة بان الذؤيب بان الله عبد بان مالك بان يريد سإبرة السبيع. ومنهم: أباو

عليه الله -صلى النبي على وفد جعفي، بان مران بان ذهل بان عمرو بان سإعد
عليه الله -صلى الله رسإول فأقطعه الرحمن؛ وعبد سإبرة واباناه وسإلم- هو

عبد الحجاج وولى جردان؛ الوادي واسإم بااليمن، جعفي وسإلم- وادي
بان يزيد بان وجابار الفقيه؛ الرحمن عبد بان خيثمة وابانه إصبهان؛ هذا الرحمن
بان وائل بان معاوية بان الحارث بان كعب بان يغوث عبد بان زيد بان الحارث

بان عمرو بان الحر بان الله وعبيد باالكذب؛ المتهم المحدث جعفي، بان مران
الشاعر جعفي، بان حريم بان عوف بان كعب بان مالك بان المجمع بان خالد

ًا، وكان الفاتك، صفين. معه وشهد معاوية، إلى الكوفة عن خرج عثماني
ابان مع الجماجم شهدوا والشعر، وبارة، المذكور: صدقة، الله عبيد وأولد

قيس بان عتبة بان البراء بان الحارث بان شمر بان عمرو والمحدث الشعث؛
وهلل، وخولي، جعفي؛ بان حريم بان عوف بان كعب بان حنظلة بان سإعد بان

حمران، أباي بابن خيثمة بان زهير بان عمرو بان خولي أباي بانو الله وعبد
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عوف بان سإعد بان عوف بان مالك بان الحارث بان معاوية بان الحارث، واسإمه
ًا شهدوا جعفي، بان حريم بان وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول مع بادر

سإويد بان الرحيل بان حديج بان معاوية بان زهير خيثمة أباو ولده: الفقيه ومن
سإعد بان عوف بان الحارث بان معاوية وداع بان عامر بان عوسإجة بان غفلة بان
ًا، وعثمان، وعمر، باكر، أباا صحب جعفي، بان حريم بان عوف بان وابان وعلي

عليه الله -صلى النبي موت باعد المدينة وقدم علي، مع صفين شهد مسعود،
والصناباحي. هو العشر، تبلغ لم قليلة، وسإلم- باليال

العشيرة. سإعد بان جعفي بانو مضى
العشيرة سإعد بان صعب بانو
زبايد. وهو ومنبه، العشيرة: أود، سإعد بان صعب ولد
العشيرة سإعد بان صعب بان أود بانو
باطن منبه: سإعد، وكعب. فولد العشيرة: منبه، سإعد بان صعب بان أود ولد

الزعافر، منبه: بانو بان سإعد باطون باطن. فمن وعامر، باطن؛ وعوف، ضخم؛
العشيرة. ومنهم: سإعد بان صعب بان أود بان منبه بان سإعد بان حرب وهو

بان الرحمن عبد بان يزيد بان إدريس بان الله عبد الكوفي المحدث الفقيه
بان داود وعمه الزعافر؛ بان حلوة بان يزيد بان الصهب بان حجية بان السإود

ًا: عبد أود باني محدث. ومن يزيد، بان قيس بان يزيد بان النعمان بان الله أيض
بان منبه بان عوف بان الحارث بان عوف بان معاوية، واسإمه الفكل، بان سإلمة

الفوه والشاعر غيره؛ باواب له مذحجي باالكوفة يكن ولم صعب، بان أود
أود: بان كعب صعب. وولد بان أود بان منبه بان عوف بان عمرو بان صلءة
باطن؛ جدية، وهو والحارث، باطن؛ وحريم، باطن؛ ووهب، باطن؛ مالك،

بان شداد بان عافية بان قيس بان يزيد بان عافية باطن. منهم: القاضي وسإلمة،
بان عافية جده وقتل حنيفة؛ أباي صاحب أود، بان كعب بان سإلمة بان ثمامة
صفين. يوم علي مع شداد

كوفي وهو الناس، ولقي البلد طاف يقول: إنه المسعودي أن على هذا
ًا قط لقي فما أود، دار وهي الدار، ًا إل أودي ً أمية، لبني متعصب علي عن مائل

عنه. الله -رضي
العشيرة. سإعد بان صعب بان أود بانو مضى

صعب بان زبايد أخيه بانو
 مذحج بان العشيرة سإعد بان
زبايد: بان ربايعة زبايد. فولد بان والحارث زبايد؛ بان صعب: ربايعة بان زبايد ولد

بان يكرب معد بان باطن. منهم: عمرو قطيعة، وهو والحارث، باطن؛ مازن،
بان سإلمة بان ربايعة بان الصغر زبايد بان عمرو بان عصم بان عمرو بان الله عبد

دريد، أم يكرب، معد بانت ريحانة وأخته صعب؛ بان زبايد بان ربايعة بان مازن
عويج بان يغوث عبد بان جزء بان الجشميين: ومحمية الصمة اباني الله، وعبد

الله رسإول وله بادري؛ صحبة، له زبايد، بان ربايعة بان الصغر زبايد بان عمرو بان
جمح؛ لبني حليف وهو بادر، يوم والغنائم وسإلم- الخماس عليه الله -صلى

عباس؛ بان الفضل من محمية وسإلم- ابانة عليه الله -صلى الله رسإول زوج
بان والحارث الشعري؛ موسإى أباو تزوجها الفضل، بانت كلثوم أم له فولدت

الله وعبد صحبة؛ لهما الحارث، بان الله عبد وابانه جزء؛ بان محمية أخو جزء،
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وعمرو عنهم-؛ الله -رضي بامصر الصحاباة من مات من آخر هذا الحارث بان
سإلمة بان مالك بان سإلمة بان كعب بابن العزى عبد بان الله عبد بان الحجاج بان
الحسين. قتل شهد الكوفة، أشراف من كان زبايد، بان ربايعة بان مازن بان

بان محمد بان مذحج بان الله عبد بان الحسن بان محمد الفقيه رهط وباإشبيلية
بان زبايد بان ربايعة بان مازن باني من ضمرة، أباي بان الداخل باشر بان الله عبد

منبه، بان الحارث بان حيي بان نشوان زبايد: بانو بان الحارث باني صعب. ومن
زبايد. وهو

بان العشيرة سإعد بانو العشيرة. ومضى سإعد بان صعب بان زبايد بانو مضى
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مذحج

مالك بان جلد أخيهم بانو
 سإبأ بان كهلن زيدبان بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان
علة؛ بان جلد: عمرو بان علة مالك. فولد بان جلد بان مالك: علة بان جلد ولد

منبه فولد ويزيد علة: منبه؛ بان حرب "فولد مالك، بان جلد بان علة بان وحرب
أعلم. تعالى باطن. والله علة: رهاء، بان حرب بان
سإبيع بان منهم: عمرو مالك بان جلد بان علة بان حرب بان منبه بان رهاء بانو

بان سإليم باني من وهو وسإلم عليه الله -صلى الله رسإول إلى وفد الرهاوي،
وسإلم- عليه الله -صلى النبي باعثه مرارة؛ بان مالك ومنهم منبه؛ بان رهاء
أصحاب من وكان الرهاوي، شجرة بان ويزيد اليمن؛ إلى سإليم، باني من وهو

منبه. بان رهاء بان الله عبد بان سإهيم باني من وهما وغيرهما، باصفين؛ معاوية
مالك بان جلد بان علة بان حرب بان يزيد نو

ولد يزيد بان حرب بان علة: صداء، باطن ضخم؛ ومنبه؛ والحارث؛ والغلى؛ وسإنحان؛
وهفان؛ وشمران؛ تحالف هؤلء الستة على ولد أخيهم صداء، فسموا جنب. ومنهم كان
معاوية بان عمرو بان معاوية بان الحارث بان منبه بان يزيد بان حرب بان علة، الذي تزوج

ًا؛ فقال في ذلك  أباوها: بانت مهلهل بان ربايعة التغلبي بانجران ومهرها أدم
أدم من الحباء وكان جنبفـي الراقم فقدها أنكحها

 بادم خاطب أنف ما ضرجيخطبـهـا جاء باأباانين لو
بان الحارث بان عمرو بان جند بان الحصين واسإمه الفقيه، ظبيان ومنهم: أباو

وابانه علة؛ بان حرب بان يزيد بان منبه بان ربايعة بان مالك بان وحش بان مالك
المحدثان. ظبيان، أباي بان قاباوس
بان جلد بان علة بان حرب بان يزيد بانو المذكورون، الستة وهم جنب، حالفت

جلد بان علة بان مالك بان العشيرة سإعد باني عمهم باني مذحج"، "وهو مالك
مذحج". "وهو مالك بان

بان جلد بان علة بان عمرو بان كعب بان الحارث باني إخوتهم، صداء وحالفت
مذحج". "وهو مالك

الصليحي الكافر أنصار هم همدان، من ويام جنب، وسإائر هؤلء، وسإنحان
الله. -لعنهم عبيد باني بادعوة زبايد بانواحب الله- القائم -لعنه

بان مالك بان جلد بان علة بان حرب ولد من وهم وجنب، ورهاء صداء مضت
أدد.
أدد بان مالك بان جلد بان علة بان عمرو أخيه ولد
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عمرو بان عامر النخع. فولد وهو وجسر، وعامر؛ علة: كعب؛ بان عمرو ولد
كعب. بان الحارث باني مع صار باطن، علة: مسلية، بان
عامر بان مسلية بانو
 جلد بان علة بان عمرو بان

وهم مسلية، بان أسإد وبانو مسلية؛ بان كنانة بان هوارض بانو هم باطن، لمسلية
عبد بان نافع بان عامر بان إسإماعيل بان هؤلء: عامر مسلية باني بااليمن. ومن

قاتل صبح، بان عوف بان حذيفة بان محمية بان نافع بان عامر بان الرحمن
المأمون وواجه الخضرة، أمر أنكر عامر، بان يحيى وابانه محمد؛ بان مروان

باخراسإان. فصلب باصلبه؛ فأمر عظيم؛ باأمر
علة. بان عمرو بان عامر بان مسلية بانو مضى

أخيه جسر بانو
المشر. وهو وعوف، علة: مالك، بان عامر بان النخع ولد  عامر بان النخع، وهو
سإعد بانو وحارثة، وقيس، وجذيمة، وجسر، ووهبيل، باطونهم: صهبان، فمن

قيس بان زرارة بان كثير. منهم: عمرو هؤلء غير وباطون النخع، بان مالك بان
بان قيس بان كعب بان جشم بان عمرو بان الحارث بان عداء بان الحارث بان

وفادة زرارة ولبايه باالكوفة؛ عثمان خلع من أول النخع، بان مالك بان سإعد
واسإمه الشتر، بان وسإلم- ومنهم: إباراهيم عليه الله -صلى الله رسإول على

جذيمة بان الحارث بان ربايعة بان سإلمة بان يغوث عبد بان الحارث بان مالك،
بان كعب بان شراحيل بان كعب بان وأرطاة النخع؛ بان مالك سإعد" بان "بان

الله رسإول على وفد النخع، بان مالك بان سإعد بان حارثة بان عامر بان سإلمان
أخوه فأخذه فقتل، القادسإية، باه شهد لواء له فعقد وسإلم-؛ عليه الله -صلى
بان شرحبيل بان هبيرة بان ثور بان أرطاة بان الحجاج عمه وابانه فقتل؛ دريد،
بان يزيد بان إباراهيم والفقيه القضاء؛ ولي ضعيف، محدث سإلمان، بان كعب

وأمه النخع، بان مالك بان سإعد بان حارثة بان ذهل بان ربايع بان عمرو بان السإود
أخي بانت وهي الرحمن، وعبد السإود أخت قيٍس، بان يزيد بانت مليكة

بان مالك بان غالب بان حارث بان حي بان عمرو بان أنس بان وسإنان علقمة؛
وهبيل بان الذهل بان الحارث بان أوس بان النخع، بان مالك بان سإعد بان وهبيل

بان معاوية بان طلق بان غياث بان حفص والقاضي النخع؛ بان مالك بان سإعد بان
وهبيل بان جشم بان عامر بان ربايعة بان عامر بان ثعلبة بان الحارث بان عمرو

بان ثقة محدث، بان محدث حفص، بان عمر وابانه النخع؛ بان مالك بان سإعد بان
بان الحارث بان مالك بان سإعد بان هيثم بان نهيك بان زياد بان وكميل ثقة؛

ًا؛ الحجاج قتله علي، شيعة من كان النخع، بان مالك بان سإعد بان صهبان صبر
النخع على الخطاب بان عمر له عقد هيثم، بان عوف بان أبايه: هدم عم وابان

باالكوفة.
النخع. بان مالك بانو مضت

عوف بانو
 النخع بان المشر، وهو

بان ياسإر بان نسي بان الحارث بان الله عبد بان مالك بان يزيد بان منهم: جهيش
الله -صلى الله رسإول على وفد النخع، بان عوف بان باكر بان مالك بان جشم
"بان الله عبد بان قيس بانو ويزيد، أباي، وأخواه علقمة، والفقيه وسإلم-؛ عليه
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أخيه: وابانا النخع؛ بان عوف بان باكر بان كميل بان سإلمان بان علقمة مالك" بان
يزيد، بان السإود بان الرحمن وعبد يزيد؛ ابانا الرحمن، وعبد السإود، الفقيهان

بانو النخع محمد. ومن اسإمه ابان يزيد بان الرحمن جلة. ولعبد فقهاء كلهم
باالكوفة. مسجد لهم النخع، بان عوف بان الشيطان

مالك. بان جلد بان علة بان عمرو بان عامر بان جسر بانو وهم النخع، مضت
بان زيد بان أدد بان مالك بان جلد بان علة بان عمرو بان عامر باني في الكلم وتم

سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب
عمرو بان كعب أخيه بانو
 مذحج وهو مالك، بان جلد بان علة بان
باطن وزعبل، أدد: الحارث؛ بان مالك بان جلد بان علة بان عمرو بان كعب ولد

الحارث. أخيه باني في دخل
كعب بان الحارث بانو
 أدد بان مالك بان جلد بان علة بان عمرو بان

ولد الحارث بان كعب: كعب، وربايعة. فولد كعب بان الحارث بان كعب: ربايعة، ومالك،
ومويلك؛ فمويلك يعرفون باأمهم عقدة؛ وهم بانو عقدة. ومن باني مالك بان كعب بان

الحارث بان كعب: بانو عبد المدان، وسإمه عمرو بان الديان، واسإم الديان يزيد، بان قطن
بان زياد بان الحارث بان مالك بان كعب بان الحارث بان كعب؛ وهم بايت مذحج وأخوال
أباي العباس السفاح. منهم: الربايع بان عبيد الله؛ ويحيى بان زياد بان عبيد الله، متهم

باالزندقة؛ وأخوه منصور بان زياد؛ وبانوه محمد، والفضل؛ وزياد، بانو منصور بان زياد، لهم
قدر في دولة باني العباس؛ والربايع بان زياد بان أنس بان الديان، ولي خراسإان. ومن باني
الحارث بان كعب: عبد يغوث بان الحارث بان معاوية بان صلءة بان كعب بان المعقل بان

كعب بان ربايعة بان الحارث بان كعب، أحد رؤسإاء اليمن، أسإرته الربااب يوم الكلب
ًا؛ ومن ولده: علبة بان ربايعة بان عبد يغوث المذكور. هكذا ذكر باعض أهل وقتل صبر

العلم باالنسب؛ وهو عندي محال بال شك، بال يسقط باين ربايعة وعبد يغوث أسإماء "أكثر
ًا؛ وجعدة؛ وماعز؛ قتل جعفر من" ثلثة ول باد؛ وكان لعلبة من الولد: جعفر، وكان شاعر

ًا في السإلم بامكة؛ ادعت عليه بانو عقيل أنه قتل منهم رجلً، فبعث فيه إلى صبر
نجران وإلى مكة في صدر دولة السفاح، وأقسم عليه خمسون من باني عقيل، فقتلوه.

القائل: وهو 
يوم سإحبل باقرى ألهفي
المباسإـل والعدو الوليا عليناأجلبت

ًا أباوه وكان فقأ الذي صلءة، بان يغوث عبد بان يزيد بان ومسهر قتل؛ حين حي
بان نهيك بان يزيد بان هانئ بان وشريح الريح؛ فيف يوم الطفيل بان عامر عين
الحارث بان ربايعة بان الحارث بان سإلمة، واسإمه الضباب، بان سإفيان بان دريد

علي. أصحاب من وهو رواية، له كعب، بان
أدد. بان مالك بان جلد بان علة بان عمرو بان كعب بان الحارث بانو مضى

بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مالك وهو مذحج، بانو ومضى
سإبأ. بان كهلن

فدرج. رهم، والحارث. فأما أدد: رهم، بان مرة ولد أدد بان مرة أخيه بانو
مرة: بان الحارث بانجران. وولد إليه يتحاكم كان الذي الفعى ومنهم: كان

أدد: بان مرة بان الحارث بان مالك الحارث. فولد بان ومالك الحارث، بان عدي
بان أدد: فكل بان مرة بان الحارث بان مالك بان عمرو وعمرو. فولد يعفر،

خولن. وهو عمرو،
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عمرو بان خولن بانو
بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان مالك بان

 سإبأ بان كهلن
ونبت، وقيس، والصهب، وعمرو، عمرو: حبيب، بان فكل وهو خولن، ولد

أيوب، بان الله عبد اسإمه الخولني، مسلم باطون. منهم: أباو وسإعد، وباكر،
بامصر خولن الخولني. وقعت مالك بان والسمح الخولني؛ إدريس وأباو

ثابات بان سإمرة بان قاسإم بان إسإحاق منهم أنساباهم. وكان فخملت والشام؛
من أصله قرطبة، أهل من الخولني، مالك بان السمح بان مالك بان نهشل بان

المحدث منهم كان بايت أهل باقرطبة ومنهم الحميد؛ عبد أباا يكنى الجزيرة،
سإالم بان موسإى بان الملك باعد بان سإليمان بان الملك عبد بان عمر المشهور

سإالم بان نجيح باإلبيرة: بانو ومنه الخولني؛ مسلم أباي بان مسلم بان هانئ بان
ومنهم: المذكور؛ مسلم أباي بان مسلم بان هانئ بان عيسى بان موسإى بان

المذكور. نجيح بان حفص بان عمر بان علي بان عمرو
زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان مالك بان عمرو ولد خولن. ومضى مضت

سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان
مالك بان يعفر أخيه ولد
 مرة بان الحارث بان
ومصر؛ والندلس، بااليمن، وهم الحارث: المعافر؛ بان مالك بان يعفر ولد

الله عبد بان محمد بان الله عبد بان محمد عامر أنساباهم. ومنهم: أباو فخملت
الرحمن وعبد المظفر، الملك واباناه: عبد هو، الندلس، ولي عامر، أباي بان

الذي الله، عبد الرحمن: أما وعبد الله عبد ابانيه قبل من عقب الناصر. وله
ًا فخلف أباوه قتله ًا وتخلف محمد، فمات محمد؛ اسإمه ابان عبد اسإمه ابان

الملك لعبد عقب أعقب: ول أراه وما هنالك، ومات الحج إلى نهض الملك،
باالعهد، المتسمى وهو محمد، بان الرحمن عبد باالمظفر. فأعقب المتسمى

ًا وطال سإنة، عشر أرباعة وله بالنسية، تولى غيره، له يبق لم العزيز، اسإمه ابان
ومحمد، يعقبا، ولم ماتا الرحمن، وعبد الله، الولد: عبيد من وله باها؛ أمره
وآل غيره؛ ولد له يبق لم الملك، ... وعبد الود من وترك حياته في مات

متفرقة بايوت وهم باجيان، منخل وبانو باينبة؛ مفوز وبانو بابلنسية؛ جحاف
جامعة. دار لهم ليست باالندلس،

بان عري بان يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان مالك بانو مضت
سإبأ. بان كهلن بان زيد
الحارث بان عدي أخيه بانو
 يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان
وهو عدي، بان عاملة: وعمرو وهو عدي، بان الحارث: الحارث بان عدي ولد

كندة. والد وهو عدي، بان وعفير لخم؛ وهو عدي؛ بان ومالك جذام؛
عاملة بانو

عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان الحارث وهو
 سإبأ بان كهلن بان زيد بان
عاملة وهي أمهما، إلى نسبا ومعاوية، عدي: الزهد، بان الحارث ولد

بان ثعلبة بان الجذم بان عمرو بان جحدم بان سإلمة بان القضاعية. منهم: ثعلبة
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بان سإعد بان الزهد بان عوكلن بان عزم أباي بان مالك أباي بان مزين بان مازن
بابلة عقب وله محمد، بان مروان مع وقتل وال،دلس، الردن ولي الحارث،
فأسإر طيئ؛ إلى معهم وغزت لكلب، حلفاء عاملة رية. وكانت من لعاملين

بان شعيب منهم فانتزعه حاتم، بان عدي قعيسيس، اسإمه عاملة، من رجل
الشراف?"، وأسإر أنت له: "ما وقال كلب، من العليمي مسعود بان الربايع

بان زيد بان عدي وهو الشاعر، الرقاع بان فداء. ومنهم: عدي باغير وأطلقه
عاملة. بان معاوية بان شعل بان عدة بان عصر بان الرقاع بان عدي بان مالك

بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان الحارث بانو وهم عاملة، مضت
يشجب.

جذام أخيه بانو
 يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان عمرو، وهو
وجشم. المذكور: حرام، الحارث بان عدي بان عمرو وهو جذام، ولد

جذام بايت فيهما ضخمان، باطنان وأفصى، جذام: غطفان، بان حرام باني فمن
جذام. بان حرام بان أفصى بان إياس بان سإعد ابانا وهما وعددها؛

بان حديدة بان حداد بان سإلمة بان روح بان زنباع بان أفصى: روح باني فمن
بان أفصى بان مناة زيد بان مالك بان وائل بان جمانة بان القيس امرئ بان أمية
ولي روح، بان ضبعان وابانه جذام؛ بان حرام بان أفصى بان إياس بان سإعد

بان مدرك بان يزيد بان إباراهيم بان محمد الشماخ وأباو عقب؛ وله الردن،
بان عدي بان سإلمة بان فراس بان عدي بان عمرو بان طلق بان مالك بان الجهم
بان وائل بان كنانة بان حارثة بان القيس امرئ بان يحيى بان عوف بان عمرو
جذام، بان حرام بان أفصى بان إياس بان سإعد بان أفصى بان مناة زيد بان مالك

عمروس، سإيد ابان كان ولده ومن عقب؛ وله باتدمير؛ اليمانية باحرب القائم
بان لوذان بان مبشر بان عبيد بان ثعلبة الوزير. وباالندلس: بانو مفرج مولى

سإعد بان مازن بان زنباع بان أنمار بان عامر بان الحسحاس بان مالك بان سإلمة
وتفرع، رياسإة فيهم كانت عالية، باقية جذام، بان حرام بان أفصى بان إياس بان

حبيب بان ثعلبة بان القيس امرئ بان جنا بان زيد بان وقيس معروفة؛ وولتهم
أفصى، بان مالك بان سإعد بان مازن بان زنباع بان أنمار بان عوف بان ذؤيب بان

السلم- على -عليه له وسإلم- وعقد عليه الله -صلى الله رسإول على وفد
وقتله فلسطين، الزباير ابان وله قيس، بان انتل وابانه إياس؛ بان سإعد باني

قيامه. حين مروان
بان فيقول: جذام مضر، إلى جذام نسب يرد أن زنباع بان روح أراد كان وقد

من فمنعه مضر؛ بان الياس بان مدركة بان خزيمة اباني وأسإد كنانة أخي أسإدة
بان سإعد فن غطان بان الله عبد باني قوم: إن قال قيس. وقد بان ناتل ذلك

بان سإعد بان غظفان بان الله عبد بانو هم إنما نزار بان مضر بان عيلن قيس
جذام. بان حرام بان إياس
وغيرهما. محرية، وبانو الضبيب، جذام: بانو باطون ومن
باالندلس: شذونة، الحجاز. ودارهم عمل أول من أيلة حوالي جذام ودار

وإشبيلية. وتدمير؛ والجزيرة،
بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان عمرو، وهو جذام، بانو مضى

سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب

225



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

لخم أخيه بانو
 يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان مالك، وهو
نمازة هو قيل: بال ونمارة. وقد لخم: جزيلة، وهم عدي، بان مالك ولد

المنقوطة". "باالزاي
وغيرهم. فولد العباد وهم وحذمة، وحبيب؛ عمم؛ وهو نمارة: عدي، فولد

رهط هانئ، بان لخم: الدار بان نمارة بان حبيب بان هانئ حبيب: هانئ. فولد
ًا نعلم ول وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول صاحب الداري تميم روى أحد
ًا عليه الله -صلى الله رسإول عنه ًا إل الناس باه حدث وسإلم- حديث تميم

دراع بان جذيمة بان سإود بان خارجة بان أوس بان تميم وهو وحده؛ هذا الداري
ًا له أوس، بان نعيم وأخوه هانئ؛ بان الدار بان عدي بان وأقطعهما صحبة؛ أيض

لهما؛ عقب ول عينون وبايت حبرين وسإلم- بايت عليه الله -صلى النبي
هند وأباو صحبة؛ لهما دارع، بان جذيمة بان سإود بان مالك ابانا ووهب، ومروان
بان عثيث بان باريد بان الله عبد بان بار واسإمه بارير، له يقال صحبة، له الداري،

ولده: قصير، ومن لخم؛ بان نمارة بان رزين بان دراع. ومنهم: عمرو بان ربايعة
منهم. الطائي الشاعر الطرماح رهط إن قيل وقد الزبااء؛ صاحب

عمم بان مالك بان مسعود بان الحارث بان عمرو بان ربايعة بان نصر ومنهم: بانو
بان النعمان آخرهم كان الحيرة، ملوك المنذر آل رهط لخم، بان نمارة بان

القيس امرئ بان المنذر بان النعمان بان السإود بان المنذر بان عمرو بان المنذر
بان وعمرو ربايعة؛ بان نصر بان عدي بان عمرو بان القيس امرئ بان النعمان بان

عن عمرو فيه: "شب قيل الذي وهو الوضاح، جذيمة أخت ابان هو هذا عدي
الطوق".

بان رهط. حاطب جزيلة، بان أذب بان راشدة خلم: بانو بان جزيلة باني ومن
بان معاوية بان الرحمن عبد الداخل بان سإليمان أم بادري. وكانت بالتعة، أباي

بالتعة. ومنهم: أباي بان حاطب باني من مروان، بان الملك عبد بان هشام
صهيب؛ بان عثمان بان الحسن قتله بالتعة، أباي بان حاطب بان زيد بان المغيرة

بان حيي بان لوذان بان ناشرة بان زهير بان الرحمن عبد بان زياد باه. وبانو فأقيد
بان أذب بان راشدة بان وائل بان الحارث بان زيد بان الحارث بان الخطاب

زياد ولد رية. ومن من باقرطمة ضخمة باقية لهم عدي، بان لخم بان جزيلة
من أول شبطون، يلقب المذكور؛ زياد بان الرحمن عبد بان المذكور: زياد

قاضي منهم كان ورية؛ وشذونة باقرطمة وأعقب "الموطأ" الندلس، أدخل
زهير، بان الرحمن عبد بان زياد بان السلم عبد بان معاوية بان عامر قرطبة

أريس بان حدس باطونهم: بانو باقية. ومن باها ولهم بارية؛ قرطمة أهل من كان
ضخم. باطن لخم، بان جزيلة بان إراش بان

بان عمرو بان زياد بان منيع بان الحارث بان عمرو بان عدي بان لخم: ثواباة ومن
الشرف، باقرية وله باالندلس: إشبيلية، ثواباة ودار لخم، بان نمارة بان عدي
المذكور: عمرو: ثواباة ولد اليوم. ومن إلى باها وعقبه منزل؛ آش، لها يقال

فاتخذها البصل، إقليم من لبص لها يقال باقرية فلحق بايته؛ أهل عن تحزب
ًا؛ وسإلف قديم، بايت باإشبيلية منهم وللقاطنين اليوم؛ إلى باها عقبه فبقي دار

مشهور.
بان الله عبد بان محجبن وأباو سإجستان؛ ولي تميم، بان لخم: عمارة ومن
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عمرو بان صعب بان هلل بان جندب بان نمران بان شمير بان قيس بان المنذر
مسلمة؛ مع القسطنطينية بااب على قتل أريش، بان حدس بان دميمة بان

بان سإيف بان أملس بان حارثة بان سإويد بان عمير بان الملك عبد والمحدث
بان حجر بان أزدة بان تبيع بان الحارث بان الوسإع بان سإعد بان شمس عبد

هو الجب السلم- من -عليه يوسإف اسإتخرج الذي إن لخم. ويقال بان جزيلة
عليه الله -صلى الخليل إباراهيم بان مدين بان عيفا بان يويب بان ذعر بان مالك

ًا؛ وعشرون أرباعة له وسإلم- وكان حجر بان ذعر إلى لخم في فانتسبوا ولد
لخم. بان جزيلة بان

باالندلس: العريش. ودارهم حوالي الشام وباين مصر باين باالشام لخم ودار
الثائر كان نمارة. منهم وآل عباد، وإشبيلية. ومنهم: آل والجزيرة، شذونة،

نمارة ولد من وهو أمية؛ باني إلى المنتمي نمارة بان يحيى بابرقة، قرة باني مع
هانئ بان الملك عبد بان الداخل سإعيد بان الملك عبد بان محمد بان سإليمان بان
لخم: هكذا بان نمارة بان جذمة بان جذيمة بان نسير بان العلء بان غطيف بان

عنه-. ومنهم: حجاج، الله -رضي باالله المستنصر الحكم خط من كتبته
بان الداخل السإعد بان عمير بان حبيب بان عمير بانو ومحمد، وحبيب، وسإيد،
بان محمد بان الله عبد بان سإليمان بان ديسم بان قرهب بان مرة بان لوذان
جزيلة بان أذب بان راشدة بان سإعاد بان لوذان بان السإعد بان حبيب بان وائل

وغيرهم. ويوسإف وسإليمان؛ باإشبيلية؛ الثائر حجاج: إباراهيم، خلم. ولد بان
من المستنزل الوزير ومحمد، باإشبيلية؛ الثائر الرحمن، إباراهيم: عبد وولد

بان الوهاب عبد بان منهم: مسلمة العقب؛ وله وأحمد، يعقبنا؛ ولم قرمونة؛
قتله سإيد، بان سإيد: أحمد المذكور. وولد الداخل السإعد بان عمير بان حبيب

بان أباان وسإيد. فولد ومحمد، وأحمد، أحمد: أباان، فولد حجاج؛ بان إباراهيم
تنسب إنما إشبيلية باشرقي البحريين وقرية ومحمد وأحمد، أحمد: إباراهيم،

لخم. من فخذ وهم باحر، باني إلى
زيد. بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان لخم بانو مضى

عفير أخيه ولد
 الحارث بان عدي بان
كندة. وهو عفير، بان الحارث: ثور بان عدي بان عفير ولد
كندة بانو

 الحارث بان عدي بان عفير بان ثور، وهو
بان أسإد بانت رملة وأشرس: أمهما كندة؛ بان عفير: معاوية بان كندة ولد

نزار. بان ربايعة
بانو وهم كبار؛ باطون والرائش، وباداء، كندة: معاوية: ووهب، باطون ومن

كندة. بان معاوية بان عمرو، وهو مرتع، بان ثور بان معاوية بان الحارث
عبد بان الحارث بان شريح أمية أباو هذا: القاضي معاوية بان الرائش باني فمن
بان الله عبد بان ولده: علي من عقب؛ وله ميسرة، اسإمه ابان وله الله؛

وكيع عنه روى كوفي، محدث المذكور، القاضي شريح بان ميسرة بان معاوية
الحارث، بان الله عبيد بان عثمان المنازل شريح: أباو أخي الجراح. وابان بان

خراسإان. قضاء ولي
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بان معديكرب بان قيس بان معاوية: الشعث بان الحارث بان معاوية باني ومن
ثور بان معاوية بان الحارث بان معاوية بان ربايعة بان عدي بان جبلة بان معاوية

بان الرحمن عبد وابانه الشعث؛ بان محمد وابانه كندة؛ بان معاوية بان مرتع بان
بان سإهل بابن عمرو بان والحجاج. ومنهم: سإعد الملك عبد على القائم محمد،
عيينة. بان سإفيان لقي محدث، قيس، بان الشعث بان محمد بان إسإحاق

بان إسإماعيل بان عمران بان الصبح بان إسإحاق بان يعقوب ومنهم: الفيلسوف
إسإحاق، بان الصباح اسإمه أخ وليعقوب باالكوفة؛ أباوه ولي قيس، بان الشعث

ًا، إسإحاق وكان أبايه؛ حياة في هلك ًا، شاعر ًا، مرجئ حديث. أسإرت وله متكلم
وبانوه باعير؛ آلف باثلثة فافتدي كعب؛ بان الحارث بانو الجاهلية في الشعث

إلى أباوه وفد معديكرب، بان حجر بان قيس بان إباراهيم بان باالكوفة. وإسإحاق
ًا هذا إسإحاق وكان وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي بان وسإيف باالنسب؛ عالم

قومه؛ وسإلم- مؤذن عليه الله -صلى الله رسإول جعله الشعث، أخو قيس،
بان جبلة بان السإود بان السمط بان وشرحبيل مات؛ حتى يؤذنهم يزل فلم

معاوية بان مرتع بان ثور بان معاوية بان الحارث بان معاوية بان ربايعة بان عدي
شرحبيل بان ثابات بان ولده: السمط ومن حمص؛ ولي صحبة، له كندرة، بان
بان عدي بان الدبار، وهو عدي، بان وحجر محمد؛ بان مروان صلبه السمط، بان

ًا؛ معاوية وقتله قوم، قال فيما صحبة له ربايعة، بان عدي بان جبلة واباناه: صبر
وكانوا الزباير، بان المصعب قتلهما حجر، ابانا الرحمن، وعبد الله، عبد

بان ربايعة بان عدي بان حجر بان مرة بان سإلمة بان مرة بان وسإريح يتشيعون؛
ًا عمه وابان صحبة؛ له كندة، بان معاوية بان مرتع بان ثور بان معاوية حجر لح
بان عائذ عمهم وابان أرمينية؛ معاوية وله مرة، بان سإلمة بان يزيد بان الشر
كندة، باه تغضب فلم الشعث، بان محمد بان الرحمن عبد لطم حجر، بان عدي

همدان. له وغضبت
الحارث بان معاوية بان ربايعة بان وهب بان عمرو بان النعمان بان الرقم وبانو
عن رحلوا عثمانيين، كانوا كندة، بان معاوية بان مرتع بان ثور بان معاوية بان

معاوية فأنزلهم عثمان!"، فيه يسب بابلد نقيم وقالوا: "ل معاوية، إلى الكوفة
بان الرقم بان زرارة بان عفير بان عدي بان عدي الرهاء. ومنهم: الفقيه

وبانو الملك؛ عبد بان لسليمان وأذربايجان، وأرمينية، الجزيرة، ولي النعمان،
بان الحارث بان معاوية بان ربايعة بان وهب بان ربايعة بان معاوية بان شجرة
والمحدث باحضرموت؛ وهم كندة، بان معاوية بان مرتع بان ثور بان معاوية
بان يزيد بان والعباس حسان؛ بان معاوية بان الله عبد بان يحيى واسإمه أجلح،

ثور بان الحارث بان معاوية بان ربايعة بان وهب بان حجر بان سإلمة بان السإود
عبيد ابانه وولي وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي على وجده أباوه وفد مرتع، بان

والشرطة عمر، بان ليوسإف والكوفة العنسي، لخالد فارس العباس بان الله
وباها للمنصور، وأرمينية للسفاح، وقنسرين العزيز، عبد بان عمر بان الله لعبد

بان خيلة بان السإود بان وسإعيد العباس؛ بان جعفر أخاه الخوارج وقتلت مات،
باالنخلية: "أنا باايعه يوم ملعاوية قال حجر، بان سإلمة بان السإود بان سإعيد

عليه الله -صلى الله رسإول وجل- وسإنة -عز الله كتاب على أباايعك
بان النعمان بان شراحيل بان عمرو بان يزيد بان عمير العمرطة وأباو وسإلم-"،

بان معاوية بان الحارث بان معاوية بان الحارث بان ربايعة بان مالك بان المنذر
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أباي بان الحسين ابانه وولي عدي؛ بان حجر مع قاتل شيعي، مرتع، بان ثور
ًا وولي الحجاج، شرطة العمرطة الله عبد بان للجراح النهر وراء ما أيض
خالد بان مسعود بان سإلمة، الحارث واسإم الحارث، بان الله وعبد الحكمي؛

معاوية بان الحارث بان معاوية بان الحارث بان الطمح باني من وهو أصرم، بان
ًا وكان الروافض، من الحارثية ينسب وإليه مرتع، بان ثور بان ًا، غالي كافر

خمس صلة كل في وليلة، يوم كل صلة عشرة سإبع أصحاباه على أوجب
وبارئ الخوارج، من الصفرية قول إلى ورجع بااختياره، تاب ثم ركعة؛ عشر

عمرو بان الحارث والملك كفرهم؛ على وباقوا تاب، لما أصحاباه منه
بان الحارث بان معاوية بان عمرو بان المرار آكل حجر ابان وهو المقصور،

الملك الحارث بان وحجر مرتع؛ بان ثور بان معاوية بان الحارث بان معاوية
ًا وكان الشاعر، القيس امرئ والد المذكور أسإد وباني كنانة باني على ملك

تميم باني ملك الحارث، بان شرحبيل وإخوته أسإد؛ بانو فقتله خزيمة، اباني
وتغلب باكر ملك الحارث، بان وسإلمة الكلب؛ يوم سإلمة أخوه قتله والربااب،

ًا، كان الحارث، بان وقيس عيلن؛ قيس ملك ومعديكرب، وائل، اباني سإيار
معاوية، واسإمه الجون، بان عمرو بان وحسان ملكهم؛ فهو باهم نزل قوم فأي
بان معاوية عمه ابان وكان جبة؛ يوم تميم على كان المرار، آكل حجر ابان

ًا؛ جبلة يوم عامر باني مع الجون بان أخضر بان شراحيل الولدة، والحارث أيض
عقب له الحارث، ابانا الله وعبد القرد، ولده: حجر من المرار؛ آكل حجر أخو
وسإلم-: عليه الله -صلى الله رسإول لهم فقال الشيطان؛ بابني يعرفون كثير
السإود بان ثمامة بان سإعيد بان يزيد بان منهم: السائب الله"؛ عبد بانو أنتم "بال
"بان السإود بان ثمامة بان سإعيد بان يزيد بان منهم: السائب الله"؛ عبد "بان
يعرفه الذي وهو شمس، عبد لبني حليف وهو الولد، الحارث الله" بان عبد

المعروف بااليمن، نمر. ومنهم: الخارجي أخت بان باالسائب المحدثون
بان عمرو بان شرحبيل بان عمرو بان يحيى بان الله عبد وهو الحق، باطالب
يتسمى أعور، الخارجي هذا وكان الولدة؛ الحارث بان الله عبد بان أسإود

ًا، وكان بااليمن، حضرموت ومسكنه باالخلفة، وأباو صاحبه، أبارهة وكان إبااضي
هذا. يحيى بان الله عبد قواد من كلهما قديد، ويوم المدينة صاحب حمزة

ومشرح، الرباعة: مخوس، الملوك الولدة الحارث بان القرد حجر باني ومن 
وليعة بان يكرب معد بانو العمردة، باالسإكان" وأختهم "كلهم وأباضعة، وجمد،

عليه الله -صلى الله رسإول إلى وفدوا القرد حجر بان معاوية بان شرحبيل بان
بان معديكرب بان الصلت بان كثير أخيهم وابان كلهم؛ فقتلوا ارتدوا، وسإلم- ثم

ثالث أخ الولدة وللحارث المرار آكل لحجر المدينة. وكان سإكن وليعة،
بان القيس امرؤ الصالح الرجل كان ولده ومن عمرو؛ بان القيس امرؤ اسإمه
السإلم على وثبت صحبة، له المذكور، القيس امرئ بان المنذر بان عاباس

ًا وكان الردة؛ أيام رأى فمل فقتله؛ عمه، إلى وبادر ارتد؛ من على شديد
بان ورجاء رباي!"؛ والله عمي، عمك?" فقال: "أنت له: "أتقتل قال السيف،

المذكور. القيس امرئ بان السمط بان الحنف بان جندل بان حيوة
كندة. بان معاوية بانو مضى

كندة بان أشرس بانو
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والسكاسإك. السكون، كندة؛ بان أشرس ولد
بان شبيب بان أشرس اباني سإعد، وبانو عدي، السكون: بانو باطون فمن

إليها. نسبوا مذحج، من رهاء، بان سإليم بان ثوباان بانت تجيب السكون: أمهما
بان شمس عبد بان حارثة بان قتيرة بان جفنة بان حديج بان منهم: معاوية

له السكون، بان شبيب بان أشرس بان سإعد بان أسإامة بان جعفر بان معاوية
بان حارثة بان حيوة بان وباحرية عقب؛ بامصر ولهم نعيم؛ أباا يكنى صحبة،
بان نمير بان والحصين قاتله-؛ ولعن عنه الله -رضي عثمان قاتل قاتل قتيرة،

بان شبيب بان شكامة بان سإلمة بان الحارث بان جعثنة بان لبيد بان ناتل
بان أعيا بان الجن عبد بان الملك عبد بان وأكيدر مكة؛ حصار صاحب السكون،

صاحب السكون، بان شبيب بان شكامة بان أباامة بان حلوة معاوية بان الحارث
وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول أيام الوليد بان خالد أسإره الجندل، دومة

الضهياء فتزوج مكة، أتى ثم باالحيرة، الخط تعلم الملك، عبد بان باشر وأخوه
لبايه؛ هبيرة بان عمر جدة هي جارية له فولدت سإفيان، أباي أخت حرب، بانت

بان مسلم بان خالد بان هبيرة بان ومالك سإكوني؛ الفقيه، نسي بان وعبادة
بان ثعلبة بان باكر بان الحارث بان مالك، واسإمه حاج، بان المخصف بان الحارث

ًا كان السكون، بان عقبة أباي واسإم جمل، أباي بان ثور وأباو باالشام؛ شريف
بان خيثمة بان مازن بان عمرو بان حبران بان ثور بان قيس بان عمرو، جمل

البصرة أباوه وولي الرشيد، لهارون حمص ولي المخصف، بان الحارث
شريح بان يزيد بان الملك: يحيى عبد بان لهشام الندلس وقاضي للمنصور؛

بان تميم بان حرملة بان جديل بان سإلمة بان مالك بان عوف بان عمرو بان
ومن السكون؛ بان عقبة بان ثعلبة بان باكر بان الحارث بان مالك بان المخصف

وكانوا باالتجيبي؛ المعروف أحمد بان محمد بان إباراهيم الخازن كان ولده
عمهم. بانو تجيب وإنما فقط، سإكونيين كانوا وإنما تجيبيين، ينتمون

أيوب. منهم: عميرة. وقلعة ودروقة، باالندلس: سإرقسطة، تجيب ودار
بان عميرة مصر من نصر بان موسإى مع ودخل المهاجر؛ ابانا الله، وعبد

بان زيد بان عيدنة بان ربايعة بان يزيد بان حرملة بان شريح بان نجدة بان المهاجر
أمراء لبعض بارشلونة هذا عميرة ولي شبيب، بان أشرس بان عدي بان عامر

بان الرحمن المذكور: عبد المهاجر بان الله عبد ولد سإنتين. ومن الندلس
هذا: الرحمن عبد دروقة. فولد صاحب المهاجر، بان الله عبد بان العزيز عبد

وعبد القرشي؛ البراء بان أحمد -قاتل باسرقسطة، القائم العور، محمد
العور: محمد دروقة. فولد صاحب الرحمن عبد اباني والمنذر، العزيز؛
من المسترجع بامصر، المقتول وهو يونس، وغيرهما. فولد ويونس هشام،

بان العور: محمد محمد بان هاشم عمره. فولد طال مر: محمد، باطن
هاشم بان محمد وغيره. فولد الناصر، أيام باسرقسطة المحاصر هاشم،
المغفل، وهذيل الوزير، الرحمن وعبد الزقيطر، المحاصر: يحيى الوزير

المعروف الوزير الرحمن عبد بان يحيى ويوسإف. فولد وهشام، وجهور،
وجعفر، وأحمد، المقتول، محمد: حكم بان الرحمن عبد باسماحة. وولد

يحيى بان بامنذر فتك الذي الله، المقتول: عبد حكم يعقب. وولد لم وهاشم،
سإليمان قتله ثم مكانه؛ وولي الناس، باحضرة مجلسه في سإرقسطة أمير
ًا. وولد وليها باسرقسطة، ولتهم آخر وهو هود، بان ًاواحد المغفل: هذيل شهر
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بان المنذر الملك. وولد وعبد الله، ذهيل: عبيد بان محمد الوزير. فولد محمد
فتح يوم قتل الشويرب، ودروقة: سإليمان أيوب قلعة صاحب الرحمن، عبد

إياها، الناصر وله المنذر، بان وحكم يومذاك؛ صاحبها وهو للناصر، أيوب قلعة
ًا وكان العاصي؛ الوزير؛ المنذر بان حكم وغيرهما. فولد أخيه؛ على له موالي

ابان مع المائل العزيز، وعبد عامر؛ أباي ابان قتله غالب، مع القاشم وهاشم،
حكم بان العزيز عبد وغيرهم. فولد أيوب؛ قلعة فوله أخيه، على عامر أباي

ويحيى، وغالب، والعاصي، وهاشم، وعمر، الله، وعبيد وهم: حكم، تسعة،
منهم: عبد هاشم، ولهم كثير؛ عقب لهم الله؛ وعبد والمطرف،

الملك، وعبد والعاصي، دروقة، "المستنزل" من باالزاهد العزيزالمعروف
العور: محمد أخي الرحمن عبد بان العزيز عبد ولد الله. ومن وعبيد وعمر،
بان يونس بان العزيز عبد بان مطرف بان يحيى بان منذر بان يحيى بان المنذر

ًا المقتول هو هذا ومنذر الرحمن؛ عبد بان المذكور العزيز عبد في غدر
غير عن الله عبد انقرض وأحمد؛ الله، أخوان: عبد وله يعقب؛ ولم مجلسه،

نسبه له وجدت منه. هكذا إل لبايه ول لجده، عقب ول أحمد؛ وباقي عقب،
بان الرحمن عبد بان العور عم العزيز عبد بان يونس ولد من وأظنه عندهم،

محمد أخي بان العزيز لعبد أنساباهم أصول في أجد لم لني العزيز، عبد
ًا العور اسإمه أخ الكبر الرحمن عبد بان العزيز يونس. ولعبد اسإمه ابان

إليه. يخرجون صمادح باني أظن صمادح،
السكون. مضت

السكاسإك
ًا، ولهم ثروة عظيمة باالشام؛ منهم: ولد السكاسإك بان أشرس بان كندة ثمانية عشر ذكر

حوى بان ماتع بان زرعة بان ينحض بان حبيب بان ثور بان خداش، من باني عامر بان
السكاسإك، وهو قاتل عمار بان ياسإر؛ ومن ولده: نوح بان عمرو، الذي مدحه حبيب

باقوله: 
 طويل خلقت لقد الفراق يوم

دمشق. باقرب لهيا بايت وهم البيت،
الزباير، وأباو مروان؛ بان الملك لعبد الشرطة ولي هجعم، بان ومنهم: زياد

بان يسار بان جبريل كبشة أباي واسإم كبشة، أباي بان ويزيد جبل؛ بان معاذ صهر
السكسك، بان عريف بان معديكرب بان المقلد بان شبيل بان قرط بان حيي
بااليمامة. قوم الحجاج. ومنهم باعد البصرة الوليد وله

سإبأ. بان كهلن بانو كندة. ومضى السكاسإك. ومضت مضت
سإبأ بان حمير بانو
 قحطان بان يعرب بان يشجب بان
ومسروح، ووائل، وعريب، ومالك: وزيد، سإبأ: الهميسع، حميربان ولد

ومرة. وأوس، وعميكرب،
منهم: ربايعة، حضرموت، في وهم النعمان، بان مرة: معديكرب باني فمن

ومرحب.
إليه حمير؛ بان الهميسع بان أيمن بان الغوث بان زهير بان حمير: أباين ومن 

عمرو بان عبيد بان شرحبيل بان عمرو بان ظليم ذو وحوشب أباين؛ عدن نسبت
بان صنعاء بان قيس بان زرعة بان شدد بان ألهان بان الظلوم بان حوشب بان
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جشم بان معاوية بان قيس بان عمرو بان سإهل بان زيد بان كعب بان الصغر سإبأ
بان زهير بان عوف بان قطن بان حمير بان عوف بان وائل بان شمس عبد بان

كان ولده ومن الله-؛ -رحمهما باصفين معاوية مع قتل سإبأ بان حمير بان أيمن
ذي حوشب بان منير بان الداخل عمران بان معمر بان يحيى قرطبة قاضي
القاضي بان زكرياء بان محمد بان الله باإشبيلية: عبد عقبة من وكان ظليم؛
يحيى.

أيمن بان الغوث بان زهير بان عريب بان قطن بان الغوث بان وائل بان والملوك
بان معاوية بان قيس بان عمرو بان وخيران ضخم؛ باطن حمير، بان الهميسع بان

بان زهير بان عريب بان قطن بان الغوث بان وائل بان شمس عبد بان جشم
ًا باطن شرعب، أخي ابان وهو حمير، بان الهميسع بان أيمن بان الغوث أيض
وابان محمد؛ بان لمروان ودمشق حمص ولي عمرو، بان منهم: زامل ضخم،

بان صالح بان الله لعبد حمص ولي عمرو، بان زامل بان معاوية بان زامل ابانه
ضخم: منهم باطن عمر، بان خيران أخي عمرو، بان شعبان علي. ومنهم: بانو

في وعداده الكوفي، كبار ذي عبد بان شراحيل بان وعامر عمر أباو الفقيه كان
بان سإعيد بان المفضل بان إباراهيم بان محمد بان ولده: المفضل ومن همدان،

بااليمن. عقب وله اليمن، جند من أصله بامكة، مات محدث، الشعبي، عامر
منهم كان ومن شعبيين، انتسبوا باالكوفة، الفصيلة هذه أهل من كان ومن

انتسبوا والندلس باالشام منهم كان ومن شعبين ذي انتسبوآل بااليمن
ً إل شعبانيين، ًا؛ ينتسب بامالقة رجل والقيروان بامصر منهم كان ومن شعبي

الشعوب. سإموا
أخو هذا وسإهل قيس، بان عمرو بان سإهل بان زيد بان يريم، واسإمه رعين، وذو

ذي بان شرحبيل بان ومنهم: نافع ضخم؛ باطن عمرو، اباني وشعبان خيران
بان مالك بان الحارث بان حرث ذي بان مثوب بان كلل عبد ومنهم رعين،
وجديس؛ طسم إلى مقدمته على تبع باعثه رعين، ذي بان حجر بان غيدان
الشرى. يوم عدنان بان معد حارب الذي حرث، ذي بان وصهبا

بارية. إليهم المنسوب باالندلس: الفحص رعين ذي ودار
بان عمرو بان سإهل بان زيد بان عين، ذي أخي مالك، بان عدي بان وحضور

كان منهم إن اليمن وتقول رعين؛ ذي أخو هذا حضور مالك: جد بان قيس
وبانو فقتلهم؛ باختنصر، فغزاهم قومه، قتله الذي النبي يهدم، ذي بان شعيب

وعوف رعين، ذي أخي مالك بان عدي بان عوف بان سإعد اباني وأحاظة، ميثم
بان هلسوع بان ماتع بان كعب الحبار: وهو كعب رهط حضور. وهؤلء أخو هذا
ميثم. بان هجران ذي

بان يعفر بان عمرو بان ناكور بان سإميفع وهو الكلع، ذي رهط هم وأحاظة
"مع" صفين يوم الكلع ذو قتل النعمان؛ بان الكبر الكلع ذو وهو يزيد،

باني دولة صدر في منهم يبق ولم جازر، يوم شرحبيل ابانه وقتل معاوية؛
واحد. غلم إل العباس

وأحاظة. ميثم أخوا وهما المذكور؛ عوف بان سإعد اباني وحراز هوزن وبانو
بانو وهم باإشبيلية؛ باهما المذكورتان باالندلس: القريتان هوزن باني ودار

الرحمن عبد بان مسلمة بان إباراهيم بان الله عبد واسإمه حمص، من الداخل
ماتع بان الحارث بان موهوب بان الله عبد بان همام بان الله عبد بان الحارث بان
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بان الله عبد بان الوليد بان الله عبد بان محمد بان منهم: الحسن هوزن؛ بان
بان قسطاس بان الفضفاض بان عمر بان سإليمان بان الحسين بان عمر

المذكور. ودار الله عبد الداخل بان عمر بان سإليمان بان هشام بان سإليمان
باطنان سإعد، بان عمرو بان سإوادة ابانا والسحول، والخباير بالبلة؛ حراز باني

أبايها عم وابان وأحاظة؛ وميثم، وحراز، "أخو" هوزن، هذا وعمرو ضخمان؛
ًا ابان وهو الوزاعي، النبيه ولده: الفقيه ومن سإعد؛ بان الغوث بان سإيبان لح

السيباني عمرو أباي بان يحيى عمه عمرو: وابان بان الرحمن عمرو: عبد
ًا، يكن ولم المنقوطة"، غير المفتوحة "باالسين باين سإكن لكنه أوزاعي
إليهم. فنسب الوزاع،

سإعد، بان غوث بان زيد بان مالك ابانا ويحصب، الحارث، واسإمه أصبح، وذو
بان أصبح: أبارهة ذي فمن وحراز؛ وهوزن وأحاظة ميثم عم هذا وغوث
عبد بان معديكرب بان نيف بان ينكف بان مرثد بان شيبة بان لهيعة بان الصباح

وأخوه اليمن؛ ملك الحبشي الشرم بانت أصبح: أمه ذي بان عمرو بان الله
الخلصة؛ ذي عنه- يوم الله -رضي الله عبد بان جرير قتله الصبح، بان حمير

عنه- وكانت الله -رضي علي مع صفين يوم قتل شمر، ابانان: أباو ولبارهة
عثمان على المجلبين أحد كان أنه والصحيح الشعري؛ موسإى أباي بانت تحته

أباي بان ومحمد الله، عبد بان الرحمن عبد مع معاوية عنه- فأخذه الله -رضي
صفين قبل مصر إلى مضى إذ رهائن، وغيرهما باشر بان كنانة ومع حذيفة،

رشدين، وأباو كلهم؛ معاوية فقتلهم فأدركوا؛ السجن؛ من فهرباوا وسإجنهم؛
بان معاوية مع القائمين من وكان معاوية، مع صفين شهد حريث، واسإمه

لعثمان عنهما- متعصبين الله -رضي النصاري مخلد بان ومسلمة حديج
بان معديكرب بان يريم بان والنضر مصر؛ أهل من عنه-. وهم الله -رضي
ًا وكان المطلب، عبد بان العباس بان معبد بانت الصباح: أمه بان أبارهة سإيد

باالشام.
ًا: مالك أصبح ذي ومن بان مالك بان أنس بان مالك وهو الفقيه، أنس بان أيض
عمرو بان حثيل بان عثمان بان الحارث بان عمرو بان نافع، واسإمه عامر، أباي
مالك، ابانا ومحمد، الولد: يحيى، من له وكان أصبح؛ ذو وهو الحارث؛ بان

واسإمه سإهل، وأباو أويس، أعمامه وكان يحيى؛ بان أحمد ابانه وابان ضعيفان؛
بان الله عبد أويس أباو كان أويس ولد ومن نافع؛ بان مالك بانو والربايع، نافع،
وإسإماعيل: باكر، أباو وهو الحميد، واباناه: عبد أويس، بان الله عبد بان الله عبد
من تيم لبني حلفاء وهم أنس، بان مالك أخت ابانا وهما أويس، أباي ابانا

الزدي. شريك بان الرحمن عبد بان شريك بانت مالك: العالية قريش. وأم
بان مرة بان يزيد بان فائش ذي بان سإلمة بان يزيد بان يحصب: سإلمة ومن

مفرغ بان ومنهم: يزيد العشى، مدحه الذي يريم، بان مرثد بان عريب
ولد ولده. ومن الله- من -لعنه الحميري السيد إن قيل الشاعر، الحميري

ابانا جرش، وهو ومنبه، يزن، ذو وهو رعين: عامر، ذي أخي زيد، بان أسإلم
قبيلتان. زيد، بان أسإلم
بان قيس بان النعمان بان الحارث بان عفير بان زرعة بان يزن: عفير ذي فمن
وكان السودان؛ على كسرى اسإتجاش الذي يزن، ذي بان سإيف بان عبيد
ًا هذا عفير مروان. بان الملك عبد أيام باالشام سإيد
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باجانة. وادي في باقية ولجرش
جدن: ذي فمن وسإبيع؛ جدن؛ ذو رعين: علس ذي أخو زيد بان الحارث وولد

ًا كان جدن، ذي بان شراحيل بان علقمة وهو قيفان، ذو وهي باالبون، ملك
وملك الهمداني، قيس بان سإعيد جد مرب، بان زيد فقتله لهمدان؛ مدينة

باني على حجر بان القيس امرؤ اسإتمده الذي جدن، ذي بان ومرثد مكانه؛
يزيد بان الله عبد ينسب إليه ضخم، حي المذكور: مقرى سإبيع ولد أسإد. ومن

ًا يكن ولم المقري، ًا كان وإنما للقراءات، مقرئ ابانا وجبلن، ووصاب، محدث
الدرداء وصاب: أم ولد فمن أبايه؛ أخوا رعين، ذي عما وهما عمرو، بان سإهل

قبيلن. وهما هجيمة؛ واسإمها الصغرى،
سإبأ بان زرعة بان شدد بان زيد بان مرثد بانو وهم حمير: الوزاع، قبائل ومن

بان جشم بان معاوية بان قيس بان عمرو بان سإهل بان زيد بان كعب بان الصغر
بان الغوث بان زهير بان عريب بان قطن بان الغوث بان وائل بان شمس عبد

الفقيه رهط وليس رعين؛ ذي أخو هذا وكعب حمير، بان الهميسع بان أيمن
نسبه ذكرنا وقد إليهم، فنسب باينهم، سإكن ولكنه الوزاعي، الرحمن عبد
ًا؛ بالقيس. زوج كان هذا زرعة بان شدد إن ويقال آنف

إباراهيم يعفر أباي بان أسإعد حسان السإلم: أباو في اليمن على غلب وممن
إباراهيم بان الوضاح عثمان بان كريب بان الرحمن عبد بان يعفر بان محمد بان
أراذان بان عوسإجة بان الصغر حوال ذي عامر بان تدرص بان عون بان ماتع بان

بان مرايش ذي بان البطين مغار ذي بان يريم بان الكبر حوال ذي الشرمح
زرعة بان شدد بان مالك بان عدي بان عوف بان سإعد بان غوث بان زيد بان مالك

وعمه. أبااه قتل أباوه وكان جعفر، باني ملوك آخر المذكور، سإبأ بان
بان الله عبد بان المثلة ذي إباراهيم بان محمد بان منهم: جعفر مناخ، ذي وآل 

بان حمير بان لهيعة بان مرة بان حسان بان سإويد بان أكثوم بان سإلمة بان زرعة
ذي بان زرعة بان سإبقة بان زيد بان شراحيل بان شراحيل بان شراحيل بان زيد

ذي بان يريم بان ترخم ذي ولد من يوسإف بان ومحمد شمس؛ عبد بان مناخ
زيد بان مالك بان الحارث بان شرحبيل بان أسإلم بان عجر بان يعفر بان الرمحين

ًا بان زرعة بان شدد بان وظفار. يحصب في ملكه وكان المذكور، سإب
زرعة بان الحارث بان زرعة بان سإحط ولد من عيسى، بان محمد باذمار وكان

عمرو بان الكبر زرعة بان الصغر حسان بان زرعة بان عمرو بان نواس ذي بان
تبع بان الكبر تبع بان ملكيكرب بان تبع أسإعد بان حسان بان الصغر تبع بان

الحارث بان المنار ذي أبارهة بان الفريقيس "يرعش" بان شمر بان القرن
بان الصوار بان يقدم ذي بان أباين ذي عمرو بان الملطاط بان شدد بان الرائش

بان زهير بان عريب بان قطن بان حيدان بان الغوث بان وائل بان شمس عبد
حمير. بان الهميسع

زيد، بان كعب بان الصغر سإبأ بان صيفي ولد من خمير وملوك التباباعة وكانت
وهو تبان، وهو هذا: نبع، سإبأ بان صيفي ولد رعين. فمن ذي أخو هذا وكعب

ًا وهو عمرو بان تبع، وهو زيد بان تبع وهو ملكيكرب، بان كرب أباو أسإعد أيض
بان قيس بان الرائش بان المنار ذو وهو تبع، وهو أبارهة بان الذعار ذو وهو تبع،

المذكور. صيفي
نواس ذو وهو وزرعة، تبع؛ معاهر، ذو ذكرنا: حسان الذي أسإعد تبع فولد
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نجران؛ أهل النصارى وقتل يوسإف، وتسمى اليمن، أهل وهود تهود، الذي
موثبان؛ وهو أسإعد، بان وعمرو خيوان؛ في ولده دخل أسإعد، بان وجهل

لمعديكرب نعلم ول ولده؛ من قيس بان سإعيد إن يقال أسإعد، بان ومعديكرب
في وكان إباليس، صديق يقول: إنه كان الذي هلل، بان الله عبد إل باقية هذا

الحجاج. زمن
التباباعة هؤلء ومن
بان قيس بان وإفريقيس الذعار؛ ذي عمرو بان ينعم ياسإر بان يرعش شمر

بان الحارث بان أشرح إيلي بان جدد ذي بان أشرح إيلي بانت وبالقيس صيفي؛
صيفي. بان قيس
من يصح وزيادة. ول ونقصان وتأخير، وتقديم وتخليط، اختلف أنساباهم وفي
العهد. وباعد رواتهم لضطراب يسير، طرف إل وأنساباهم التباباعة أخبار كتب
العالمين. رب لله وقحطان. والحمد حمير أنساب تمت

قضاعة
حمير. بان مالك بان قضاعة قوم: هو عدنان. وقال بان قضاعة قوم: هو قال

بان زيد بان مرة بان عمرو بان مالك بان قضاعة هو الكلبي، منهم قوم، وقال
أعلم. حمير. والله بان مالك
قضاعة بان الحافي غيره. فولد ولد لقضاعة يعقب لم قضاعة: الحافي، فولد

عك. بان الشاهد بان غافق بانت اللم": أمهم "باضم وأسإلم وعمرو، عمران،
الحافي بان عمرو بانو
 قضاعة بان
وبالي. وباهراء، الحافي: حيدان، بان عمرو ولد
عمرو بان حيدان بانو
 قضاعة بان الحافي بان
وعريد، وعريب، حيدان، بان وتزيد حيدان، بان عمرو: مهرة بان حيدان ولد

بان نقلل بان قمومي بان قباث بان العجيل بان قرضم بان وجنادة. منهم: زهير
عليه الله -صلى الله رسإول على وفد حيدان، بان مهرة بان ندغي بان العيدي

وسإلم-.
البحر. سإاحل على العنبر، بابلد اليمن، من الشحر ناحية في مهرة وبالد

الحافي. بان عمرو بان حيدان بان مهرة مضت
عمرو بان باهراء بانو
 قضاعة بان الحافي بان

منهم: جعفر بان حنظلة بان جعفر بان هانئ بان جعفر بان عامر بان الحارث بان هزام بان
عمرو بان سإلسلة بان عمرو بان قيس بان كعب بان عمرو بان لحيون بان يام مناة بان

شبيب بان دريم بان القين بان أهود بان باهراء، كان له قدر باخراسإان؛ والمقداد بان عمرو
بان ثعلبة بان مالك بان ربايعة بان ثمامة بان مطرود بان عمرو بان سإعيد بان دهير بان لؤي

بان ثعلبة بان مالك بان الشريد بان أباي أهون بان قاس بان دريم بان القين بان أهود بان
باهراء، صاحب رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-، وهو الذي يقال له: المقداد بان

ًا للسإود بان عبد يغوث بان وهب، خال رسإول الله -صلى الله عليه السإود، كان حليف
وسإلم-، أخي آمنة بانت وهب؛ فنسب إليه؛ ول عقب للمقداد. ومن باني هنب بان القين
بان أهود بان باهراء: معلن بان صفار، ولي أرمينية وأذربايجان لهشام. وهذه البطون التي
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ذكرنا: بانو هنب بان القين، وبانو قاس وشبيب اباني دريم، الذين ذكرناهم، هم الذين
الشاعر: يقول فيهم 

أهل غسان من وجادل
وشبيب جالدت وقاس وهنبحفاظها

بان عمرو بان العنبر قوم: إن باهراء. وقال مولى بارمك بان خالد إن قيل وقد
القين بان دريم بان شبيب بان مناة يام بان لحيون بان عمرو بان العنبر هو تميم

وسإلم- أخبر عليه الله -صلى الله رسإول لن خطأ، باهراء. وهذا بان أهود بان
وسإلم-. وقد عليهما الله -صلى إباراهيم بان إسإماعيل ولد من العنبر باني أن

بان الحكم اسإمه باهراء، من شاعر رجل المذكورين العنبر باني إلى أتى
منها، خرج حتى بالدهم جميع من فطردوه النسب؛ باهذا إليهم يمت عمرو،
عنهم. ورحل
عمرو. بان باهراء مضت

عمرو بان بالي بانو
 قضاعة بان الحافي بان
عبيد بان عدي بان عجرة بان وهنى. فمنهم: كعب عمرو: فران، بان بالي ولد
عبيلة بان أراشة بان مري بان سإواد بان غنم بان عوف بان عمرو بان الحارث بان
وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول صاحب بالي، بان فران بان قسميل بان

تميم بان جشم بان أنيف وبانو عجرة؛ بان كعب بان إسإحاق بان ولده: سإعد ومن
فران بان قسميل بان عبيلة بان عامر بان أراشة بان تيم بان ناج بان مناة عوذ بان
الله عبد بان الرحمن منهم: عبد عنهم-؛ الله -رضي النصار في وهم بالي، بان
عداد في وهو بادري، أنيف، بان عامر بان مالك بان عامر بان بايجان بان ثعلبة بان

الشجرة: وابان تحت باايع بايجان، بان أسإلم بان الله عبد عمه وابان جحجبا، باني
خديج بان رافع بان بايجان. ومنهم: سإهل بان زيد بان أسإلم بان الله عمه: عبد

فيه فتكلم باالصاع، تصدق الذي أنيف، بان سإلمة بان سإري ن غنم بان مالك بان
فيسخرون جهدهم إل يجدون ل تعالى: "والذين الله فأنزل المنافقون؛

بان غنم بان ثعلبة بان وبارة بان عمير بان البراء بان طلحة عمه وابان منهم"؛
مات خالصة، السإلم في ونية محمودة صحبة له كانت سإلمة، بان سإري

عوف. بان عمرو لبني عنه- حليف الله -رضي غلم الله- وهو -رحمه
عمرو بان زمزمة بان عمرو الله" بان عبد هو "وذياد ذياد بان بالي: المجذر ومن

تيم بان ناج بان مناة عوذ بان تميم بان القشر بان باثيرة بان مالك بان عمارة بان
بان الله عبد وأخوه بالي؛ بان فران بان قسميل بان عبيلة بان عامر بان أراشة بان

زمزمة. بان عمرو بان الخشخاش بان عبادة عمهما وابان بادري؛ كلهما ذياد،
بان حارثة بان وائلة بان عبيد بان عمرو بان بالي: النعمان بان هنئ باني ومن

بان هميم بان ذبايان بان وذم بان جشم بان عمرو بان جعل بان حرام بان ضبيعة
بان عمرو بان عبيد بان عمرو بان نيار بان باردة وأباو عقبي؛ بادري، بالي، بان هنئ

بان وزيد بادري؛ بالي، بان هنى بان هميم بان ذهل بان غنم بان دهمان بان كلب
عمرو بان جعل بان حرام بان ضبيعة بان حارثة بان العجلن بان عدي بان أسإلم

وابان بادري؛ بالي، بان هنى بان ذهل بان هميم بان ذبايان بان وذم بان جشم بان
بان طليحة قتله بادري، العجلن، بان عدي بان ثعلبة بان أقرم بان ثابات عمه

العجلن، بان الجد بان معتب بان عبدة عمهما، وابان الردة؛ أيام في خويلد
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ًا؛ شهد بان البراء أخو السحماء، بان شريك هو عبدة، بان شريك وابانه، أحد
باحضرة عنها ول امرأته العجلني باه رمى الذي هو هذا وشريك لمه، مالك
بان الجد بان عدي بان معن عمهم، وابان وسإلم-؛ عليه الله -صلى النبي

بان عدي بان الحارث بان مالك بان سإلمة بان الله عبد عمهم، وابان العجلن؛
كان بالي جميعهم-. ومن وعن عنه الله -رضي أحد يوم قتل بادري، العجلن

يقال: له عنه-؛ الله -رضي لعثمان المحاصرين أحد عديس، بان الرحمن عبد
صحبة.

هنالك وهم قرطبة؛ باشمالي بااسإمهم المعروف باالندلس: الموضع بالي ودار
فقط، باالعرباية لكن بااللطينية، الكلم يحسنون ل أنساباهم؛ على اليوم إلى

اليوم. وكانت إلى الشاة ألية يأكلون ول الضيف، ويقرون ورجالهم؛ نساؤهم
ًا. مورور باكورة أخرى دار لهم أيض

قضاعة. بان الحافي بان عمرو بانو الحافي. ومضى بان عمرو بان بالي مضت
الحافي بان أسإلم بانو
 قضاعة بان
وحوتكة، أسإلم: ليث، بان سإود أسإلم. فولد بان الحافي: سإود بان أسإلم ولد

بان لي باني في وهم سإود، بان وإياس جهينة؛ بان حميس باني مع بامصر باطن
بان ليث بان زيد الحافي: زيد. فولد بان أسإلم بان سإود بان ليث عذرة. فولد

ونهد. وجهينة، هذيم، قضاعة: سإعد بان الحافي بان أسإلم بان سإود
زيد بان جهينة بانو
 أسإلم بان سإود بان ليث بان

وغيان؛ جهينة: غطفان بان قيس ومودعة. فولد زيد: قيس، بان جهينة ولد 
بانو لهم: "أنتم وسإلم- فقال عليه الله -صلى الله رسإول على غيان بانو وفد

ًا. فمنهم: باسبس، فسمي غوى، يسمى وايدهم وكان رشدان"؛ وضمرة رشد
بان رشدان بان ذبايان بان سإعد بان عمرو بان خرشة بان ثعلبة بان عمرو ابانا

ًا: كعب عمهما وابان صحبة؛ لهما جهيةن، بان قيس بان ثعلبة بان حمان بان لح
بان مناف عبد بان عدي بان وعنمة سإاعدة؛ باني في عداده بادري، خرشة،

بان عمرو بان وربايعة بادري؛ رشدان، بان الرباعة بان عدي بان جهينة بان كنانة
رشدان، بان الرباعة بان عدي بان طحيل بان يرباوع بان جراد بان عوف بان يسار

جراد: باايع بان عوف بان ربايعة بان تميم عمه وابان بادري النجار، باني حليف
باايع جراد، بان وهب بان يرباوع بان عوف بان عمه: عمرو وابان الشجرة؛ تحت
ًا أسإد بان حسان بان معاوية بان زيد بان بادر بان العزى وعبد الشجرة؛ تحت أيض

الله رسإول على وفد رشدان، بان الرباعة بان عدي بان مبذول بان وديعة بان
بان مالك بان عبس بان عامر ابان وعقبة اسإمه؛ وسإلم- فغير عليه الله -صلى

رشدان بان ذبايان بان نصر بان رفاعة بان مالك بان سإعد بان مازن بان الحارث
هبة إل نعلمه، أحد منهم يبق لم عقب، باالندلس له كان جهينة، بان قيس بان

بان مصدق بان عقبة بان سإليمان بان يوسإف بان محمد بان الله عبد بان الله
ولد الله لهبة ول يعقب؛ ولم أخوه مات له، وأخ عامر، بان عقبة بان عيضا
ًا؛ ًا: محمد أيض بان الله عبد بان أباان بان سإعيد بان الحسين بان ومنه: أيض

سإكناه محدث، المذكور، عامر بان عقبة بان باشر بان الله عبد بان المعافى
عبد واباناه الجهني، خالد بان . ومنهم: زيد326 سإنة بامكة مات همذان،
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وسإلم- عليه الله -صلى النبي أدرك عكيم، بان الله وعبد وخالد؛ الرحمن،
وسإبرة، القدر؛ في تكلم من أول تاباعي، عكيم، بان الله عبد بان معبد وابانه

بان الملك وعمهما: عبد معبد؛ بان سإبرة بان الربايع بان العزيز عبد ابانا وحرملة،
حرملة ن عوسإجة بان سإبرة هو ويقال: بال صحبة؛ ولسبرة محدثون؛ الربايع،

رفاعة بان ثعلبة بان مالك بان ذهل بان عمرو بان مالك بان خديج بان سإبرة بان
عبيد بان الطول بان وسإعد جهينة؛ بان قيس بان غطفان بان مالك بان نصر بان

جهني، قضاعة، أباا يكنى بال وقيل المطرف، أباا يكنى واهب، بان خالد بان الله
صحبة. له

جهينة. بان قيس بان رشدان بانو مضت
قيس بان غفطان بانو
 جهينة بان

منهم: عدي بان "أباي" الزغباء بان سإميع بان ربايعة بان زهرة بان باذيل "باذال منقوطة" بان
سإعد بان عدي بان كاهل بان نصر بان مالك بان غطفان بان قيس بان جهينة، شهد الشاهد
مع رسإول الله -صلى الله عليه وسإلم-، وعمرو بان مرة بان عبس بان مالك بان الحارث

بان رفاعة بان نصر بان مالك بان غطفان، له صحبة، وقيل: هو أول من ألحق قضاعة
ًا  فيه": بااليمن؛ فقال في ذلك باعض شعراء بالي "شعر

 عمرو قالها لجة في تهلكوا فل
خديج بان سإبرة بان جذيمة بان حرملة بان وعوسإجة بادمشق؛ هذا عمرو وولد

بان مالك بان نصر بان رفاعة بان ثعلبة بان عمرو بان ذهل بان عمرو بان مالك بان
باني من رجل ألف وسإلم- على عليه الله -صلى الله رسإول له عقد غطفان،

مالك بان نصر بان حسل باني من وهو وهب، بان وزيد أمر؛ ذا وأقطعه جهينة،
عمرو بان وهب بان ومجد صحبة؛ له غطفان، بان عوف بان الطول بان عدي بان
وسإلم- عليه الله -صلى النبي باين حجز الذي عوف"، "بان الطول بان عدي بان

بان حميس بانو وهم جهينة، من بادر. والحرقات وقعة قبل المشركين وباين
الله -صلى الله رسإول باعث الذين وهم جهينة، بان مودوعة بان ثعلبة عمرو
الله"، إل إله قال: "ل الذي منهم فقتل زيد، بان أسإامة وسإلم- إليهم عليه

من جمرة، بان وشهاب وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول ذلك على فعاتبه
عمرو بان حميس بان ثعلبة بان مالك بان كعب بان مالك بان ضرام باني

عمر مع له عرض الذي هو هذا وشهاب الحرقة، هو هذا وحميس المذكور؛
ًا وكان عرض؛ ما الخطاب بان عمر: له فقال النار؛ حرة من لظى باذات سإاكن

احترقوا". فقد أهلك؛ "أدرك
قضاعة. بان الحافي بان أسإلم بان سإود بان ليث بان زيد بان جهينة مضت

زيد بان نهد أخيه ولد
 قضاعة بان الحافي بان أسإلم بان سإود بان ليث بان

سإودة، وأباو وكعب، ومعاوية، وزيد، وحزيمة، وصباح، زيد: مالك، بان نهد ولد 
وحنظلة وعمرو، وعامر، نجران، باقرب يسكنون اليمن، في باطون كلهم
الشام؛ سإكنوا كلهم وأباان: هؤلء وخزيمة، ومرة، والطول، العرب، حاكم

وعمرو كلب من عليم باني في دخلوا نهد بان بارية. فعامر باالندلس، ومنهم
باني في دخل نهد بان وأباان كلب، من جناب بان عدي باني في دخل نهد بان

منهم: نهد؛ بان مالك اباني ورفاعة زوى باني في نهد باني من والشرف تغلب؛
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عدي بان عمرو بان مل بان الرحمن عبد واسإمه النهدي، عثمان أباو المحدث
نهد؛ بان مالك بان رفاعة بان كعب بان جذيمة بان سإعد بان ربايعة بان وهب بان

بان سإعد بان زهير بان عامر بان مقسم بان الحجاج بان معلل بان وقسورة
أمية. باني أيام سإجستان ولي جذيمة،
الحافي. بان أسإلم بان سإود بان ليث بان زيد بان نهد بانو مضى

زيد بان هذيم سإعد أخيه بانو
 قضاعة بان الحافي بان أسإلم بان سإود بان ليث بان
والحارث، هذيم؛ سإعد بان وضنة هذيم؛ سإعد بان زيد: عذرة بان هذيم سإعد ولد

عذرة؛ في باطنان ووائل، ومعاوية عذرة؛ في باطن وسإلمان عذرة، في باطن
رجل فورثه مات رجل هذيم سإعد بان صعب باني من باقي من وصعب. آخر

باالقعدد. ضنة باني من
هذيم سإعد بان سإلمان بانو

باالشام. وهم سإلمان، بان معاوية منهم: بانو
هذيم سإعد بان ضنة بانو
إن ويقال باطون، وعوذ، وقطيعة، وغنم، هذيم: تميم، سإعد بان ضنة ولد

علفة، بان عقيل رهط ذبايان، بان سإعد بان عوف بان مرة بان غيظ بان يرباوع
أعلم. هذيم. والله سإعد بان ضنة بان تميم بان يرباوع هو ظالم، بان والحارث

هذيم. سإعد بان ضنة بانو مضى
هذيم سإعد بان الحارث بانو
لؤي بانت أمه: هند وأسإيد، مناف، وعبد هذيم: ذبايان، سإعد بان الحارث ولد
بان الكاهن سإلمة بان حية أباي بان كرز بان الخشرم بان غالب. منهم: هدباة بان

سإعد بان الحارث بان ذبايان بان الله عبد بان الكاهن ثعلبة بان عامر بان السإحم
ثعلبة بان مالك بان زيد بان وزيادة زفر؛ اسإمه عم لهدباة وكان الشاعر؛ هذيم

هدباة؛ قتله الذي هذيم، سإعد بان الحارث بان ذبايان بان الله عبد بان الكاهن
بان والمسور زيد؛ بانو الرحمن، وعبد وأدرع، وهم: نفاع، إخوة، لزيادة وكان

عبد بان عمرو بان أباير بان أوس بان باأبايه. ومنهم: النخار هدباة قاتل زيادة،
العرب. أنسب كان هذيم، سإعد بان الحارث بان مناف عبد بان لي بان الحارث

هذيم؛ سإعد بان عذرة باني حلفاء وهم هذيم، بان سإعد بان الحارث بانو مضى
ًا إليهم. يحقق ل من ينسبهم ما وكثير

هذيم سإعد بان عذرة بانو
بان ورفاعة باطن؛ عذرة، بان وكبير باطن؛ هذيم: عامر، سإعد بان عذرة ولد

عذرة: بانو بان كبير باني باطون يشكر. فمن باني في دخلوا إنهم يقال عذرة،
هو هذا ورزاح عذرة، بان كبير بان عبد بان ضنة بان حرام ربايعة" بان "بان رزاح
بان باكر باني على كلب بان قصي نصر الذي وهو لمه، كلب بان قصي أخو
قضاعة؛ بالد من حوتكة وباني جرم، وباني نهد، باني أخرج الذي وهو مناة؛ عبد
ًا أخرج الذي وهو عذرة؛ باني بالد جملة من عذرة بان رفاعة عمه باني أيض
باني عذرة. فمن قبيل وهما وأمه، لبايه ربايعة بان رزاح أخي ربايعة بان حن وبانو
عمرو بان الهوذ بان ثعلبة بان حبا بانت هي وباثينة باثينة، صاحب ربايعة، بان حن
بان يزيد بان نبيه زوجها وكان صحبة؛ لبايها ربايعة، بان حن بان الحب بان

بان العنز بان عمرو بان وزمل ربايعة؛ بان حن بان مياد بان الحارث بان الحليس
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كبير بان عبد بان ضنة بان حرام بان هند بان حارثة بان واثلة بان خديج بان خشاف
شهد وسإلم- لواء عليه الله -صلى الله رسإول له وعقد صحبة، له عذرة، بان
بانت عمه: عفراء مالك: وابانة بان حزام بان وعروة معاوية؛ مع صفين باه

مالك. بان مهاصر
عبد بان عمر قاضي الحشحاش، بان الرحمن عبد عذرة، بان عامر باني ومن

عبد بان الهائلة بان صيفي بان سإنان بان أبارهة بان عرفطة بان وخالد العزيز؛
بان وحمزة صحبة؛ له عذرة، بان كاهل بان حزاز بان أسإلم بان غيلن بان الله

بان حزاز بان عدي بان دليم بان البياع بان سإنان بان مالك بان هوذة بان النعمان
وسإلم- عليه الله -صلى النبي على الحجاز قدم من أول عذرة، بان كاهل

القرى؛ وادي من باسوطه السلم- رمية -عليه فأقطعه عذرة، باني باصدقة
بان المهتجن بان سإنان بان زيد بان عمرو بان الله عبد بان صعير بان وثعلبة

عبد وابانه صحبة؛ له عذرة، بان كاهل بان حزاز بان صعير بان عدي بان سإلمان
ًا صحبة له ثعلبة، بان الله قيل. فيما أيض
وباالثغر. منهم؛ وباجيان باالندلس: دلية؛ عذرة باني ودار

الحافي بان أسإلم بان سإود بان ليث بان زيد بان هذيم سإعد بان عذرة بانو مضى
قضاعة. بان الحافي بان أسإلم باني في الكلم قضاعة. وتم بان
الحافي بان عمران أخيه بانو
 قضاعة بان

ولد عمران بان الحافي: حلوان بان عمران: أمه ضرية بانت ربايعة بان نزار بان معد؛ وإلهيا
ينسب حمى ضرية، المذكور في الشعار.

فولد حلوان بان عمران بان الحافي بان قضاعة: تغلب؛ ورباان، وهو علف، وإليه ينسب
الرحال العلفية؛ ومراج، باطن بااليمن بااقون على أنساباهم؛ وعمرو، وهو سإليح؛ وعايد؛

وعايدة، دخل في غسان؛ وتزيد، دخلوا في تنوخ.
بانو سإليح وهو عمرو بان حلوان ابان عمران بان الحافي بان قضاعة منهم: حماطة، وهو

ًا باالشام قبل غسان. ضجعم بان سإعد بان سإليح بان حلوان، كانوا ملوك
مضى بانو سإليح، وهو عمرو، بان حلوان بان عمران بان الحافي بان قضاعة.
بانو أخيه رباان بان حلوان ولد رباان بان حلوان: جرم، قبيلة؛ وعوف، باطن.

بانو جرم بان رباان بان حلوان بان عمران بان الحافي بان قضاعة ولد جرم بان رباان:
قدامة؛ وملكان؛ وناجية؛ وجدة، ولدته أمه باجدة؛ فسمته جدة؛ كلهم باطون.

منهم: هوذن بان عمرو بان رياح بان عوف بان عميرة بان الهون بان أعجب بان قدامة بان
جرم، له صحبة؛ وأسإماء بان رياب بان معاوية بان مالك بان علي واسإمه الحارث، بان

رفاعة بان عذرة بان عدي بان شميس بان طرود بان قدامة بان جرم، له صحبة، خاصم
ذلك: باني عقيل إلى النبي -صلى الله عليه وسإلم- في العقيق، وهو القائل في 

المجامع النبي عند جمعت إذاعلمتم قد كما جرم أخو وإني
لقـانـع النبي قال باما فإنيباقـضـائه تقنعوا لن أنتم فإن

صاحب الفقيه، زيد بان الله عبد قلباة ومنهم: أباو بااليمامة؛ هؤلء سإلى وبانو
عباس. ابان

ًا: بايهس طرود باني باطون ومن بان مالك بان ناتل بان عامر بان صهيب بان أيض
بان طرود بان شميس بان عدي بان غالب بان كثير بان سإعد بان علقمة بان عبيد

عبد بان باالشام. ومنهم: عمرو عقب وله الزارقة، قاتل جرم، بان قدامة
بان عدي بان غالب بان كثير بان سإعد بان أسإعد بان سإالم بان عائذ بان الجن

باالحيرة. قصير مع عدي بان عمرو مع كان الذي طرود، بان شميس
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سإبع ابان وهو قومه، أم الذي قيس، بان سإلمة بان هؤلء: عمرو جرم ومن
هذا ولعمرو معاوية؛ زمن إلى معهم، حضر حيث يؤمهم يزل لم ثم سإنين،
وسإلم-. عليه الله -صلى الله رسإول على أبايه مع وفد صحبة،
قضاعة. بان الحافي بان عمران بان حلوان بان رباان بان جرم بانو مضت

تغلب عمه بانو
 عمران بان حلوان بان
فولد تغلب، بان قضاعة: وبارة بان الحافي بان عمران بان حلوان بان تغلب ولد

والثعلب، والبرك، ضخمة؛ قبائل قبائل، وكلب، والنمر، تغلب: أسإد، بان وبارة
والفهد، كلب؛ بان عامر بان عبيد باني في بانوه دخل والذئب، ضخمان؛ باطنان

كلهم. درجوا والسرحان، والسيد، والدب، والضبع،
البرك بانو
 قضاعة بان الحافي بان عمران بان حلوان بان تغلب بان وبارة بان

بان غنم بان مالك بان حبيب بان حرام بان أسإعد بان أنيس بان الله منهم: عبد
-رضي الصحاباة جلة من وبارة، بان البرك بان يرباوع بان نفاثة بان تيم بان كعب
عقبي. أنصاري، عنهم- مهاجري، الله

وبارة. بان البرك بانو مضى
بان الحافي بان عمران بان حلوان بان تغلب بان وبارة بان الثعلب أخيه بانو

كلب. في وعداده وبارة: عامر، بان الثعلب ولد قضاعة
حلوان. بان تغلب بان وبارة بان الثعلب بانو مضت

قضاعة بان الحافي بان عمران بان حلوان بان تغلب بان وبارة بان أسإد أخيه بانو
من وهم أسإد: فهم، بان الله تيم الله. فولد وشيع الله، وبارة: تيم بان أسإد ولد

تغلب. لبني حلفاء باالجزيرة، وهم وقشم، تنوخ؛
وعليه وبارة، بان أسإد بان الله تيم بان فهم بان عمرو بان زمير بان منهم: مالك

اسإمه أباطن: باطن ثلثة على فهم. فتنوخ بان مالك أبايه عم وعلى تنوخ تنخت
أم، ول باوالد لهم نزار ليس لوث، وهم نزار، اسإمه وباطن هؤلء؛ وهم فهم،

ًا ذكرنا الذي الثعلب بان العجلن باني من كلها، قضاعة باطون من ولكنهم آنف
له يقال ثالث وباطن غيرهم؛ ومن وبارة، بان أسإد بان الله تيم باني ومن

وعبد وجذام، ولخم، كندة، من كلها، العرب قبائل جميع من وهم الحلف،
القيس.
تنوخ. مضت

جسر: جسر. فولد ولد الله شيع فإن وبارة، بان أسإد بان الله شيع بانو وأما
جسر. بان القين فهو عليه، فغلب القين؛ له يقال له عبد حضنه النعمان،

القين بانو
أم جناب، بان عليم بان كعب المؤمنين أمير المعتصم إسإحاق أباي محمد ولد

بان كعب بان جابار بان أوس بان عدي بان القيس وامرؤ الزباير؛ بان المصعب
وعقد عنه- فأسإلم، الله -رضي الخطاب بان عمر على وفد جناب، بان عليم

عنهم- باناته. الله -رضي والحسين والحسن علي وتزوج قضاعة، على له
بان تويل بان صفوان بانو الله، وعبد وحنظلة، جناب: باشير، بان زهير باني ومن
بان زهير بان جابار أباي بان عرين بان شراحيل بان علقمة بان حنظلة بان باشر

سإمير بان حسان بان عياش بان والفحل لهشام؛ إفريقية حنظلة ولي جناب،
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كل قيل: قتل المهلب، بان يزيد قاتل جابار، أباي بان عرين بان شراحيل بان
الكلباي؛ الحارث بان زفر بان الهذيل يزيد قتل وقيل: بال صاحبه، منهما واحد

معاوية أخو جناب، بان زهير بان عدي بان قنافة بان دلجة بان أنيف بان وباحدل
راهط؛ مرج يوم بامروان قام الذي باحدل، بان مالك بان حسان ابانه وابان لمه؛
وهو لهشام، الشرطة ولى باحدل، بان مالك بان سإعيد بان عثمان بان وخالد
البارد بان وسإفيان معهم؛ فقتل فطرس، أباي نهر يوم أمية باني مع دخل الذي
قواد من جناب، بان حارثة بان ثعلبة بان سإفيان بان قاباوس بان أمامة أباي ابان
إحدى على الزباير بان مصعب مع كان البارد، بان الحكم وأخوه أمية؛ باني

قتل. يوم مجنبتيه
اللت زيد بان عذرة بان عوف بان باكر بان عوف بان عامر كلب: بانو باطون ومن

بان عامر أخو هو هذا وعامر عظيم؛ باطن وبارة، بان كلب بان ثور بان رفيدة بان
بان عامر ولدت العدواني، الظرب بان عامر بانت عمرة لمه: أمهما؛ صعصعة
الكاهن فأخبرها جبل؛ أصل عند عوف بان عامر وولدت رمل، على صعصعة

ثعلبة بان زهير بان مروان بان وائل بان وعلقمة وعددهما؛ أمرهما سإيعظم باأنه
بان باكر بان عوف بان عامر بان عوف بان كعب بان جشم أباي بان حديج بان

على كان وبارة، بان كلب بان ثور بان رفيدة بان اللت زيد بان عذرة بان عوف
البلء-؛ من باالله -نعوذ وتنصر الروم إلى دخل ثم اليرموك، يوم المقاسإم
بان عمرو بان الوليد بان قيس عبد بان باكر بان سإعيد وهو الكلبي، والبارش

بان باكر بان عوف بان عمر -وهو الجلح بان باكر بان قيس بان وائل بان جبلة
ثور بان رفيدة بان اللت زيد بان عذرة بان عوف بان عامر بان عوف بان كعب

ٌءن وآله سإيف، بان وجهيل الملك؛ عبد بان هشام وزير كلب، بان سإكا
عليه الله -صلى الله رسإول بانعي حضرموت قدم الذي وهو باحضرموت،

بان القيس امرئ بان زيد بان فضالة بان فروة بان خليفة بان ودحية وسإلم،؛
بان عذرة بان عوف بان باكر بان عوف بان عامر بان باكر بان عامر بان الخزرج

الله -صلى الله رسإول صاحب وبارة، بان كلب بان ثور بان رفيدة بان اللت زيد
معجمة" بان "باغين ومنهم: البياغ صورته على جبريل أتاه الذي وسإلم-، عليه
بان الكبر عامر بان عوف، واسإمه المشط، بان مخزوم بان ملك عبد بان قيس
ًا كان اللت زيد بان عذرة بان عوف بان باكر بان عوف بان باكر على يغير فارسإ
ومنصور عنه؛ تعالى الله رضي علي زمان في أغارها غارة آخر وكان وائل،

العبيد بان حارثة بان جابار بان حارثة بان خالد بان عمرو بان حصن بان جمهور بان
اللت، زيد بان عذرة بان عوف بان باكر بان عوف بان عامر بان باكر بان عامر بان

المسلمين، فرسإان من عنه- وكان الله -رضي الوليد بان يزيد مع القائم
ًا، وسإجستان السند باين باالمفازة ومات وكان المسودة؛ قيام حين في عطش

ٌءخ له عبد بان وزر بان عياض بان عوانة بان والحكم جمهور؛ بان منظور يسمى أ
بان ود عبد بان عامر بان سإلمة بان خيبري بان ثعلبة بان حصن أباي بان الحارث

الله -صلى الله رسإول وحب اللت؛ زيد بان عذرة بان عوف بان كنانة بان عوف
بان عامر بان العزى عبد بان شراحيل بان حارثة بان زيد بان وسإلم- أسإامة عليه

زيد بان عذرة بان عوف بان كنانة بان عوف بان ود عبد بان عامر بان النعمان
بانو وزيد، والحسن، محمد، وبانوه وبارة؛ بان كلب بان ثور بان رفيدة بان اللت

ٌءخ لزيد وكان عنهم-؛ الله -رضي أسإامة بان ولده: محمد ومن جبلة؛ اسإمه أ
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أسإامة بان محمد بان الله عبد بان ومحمد زيد، بان أسإامة بان محمد بان أسإامة
القاسإم بان محمد بان قتيبة بان خزيمة بان حاتم بان ومحمد محدثان؛ زيد، بان
-رضي زيد بان الحب أسإامة بان إسإماعيل بان إباراهيم بان جعفر بان الفضل بان

لسإامة يسمع ولم مصر، أهل من محدث وهو نسبه، عنهم-: هكذا الله
أو اسإم النسب من سإقط ولعله إسإماعيل، اسإمه ولد عنه- باذكر الله -رضي
الحارث بان عمرو بان باشر بان السائب بان محمد بان المنذر أباو وهشام أكثر؛

امرأ وأرى نسبه، في ذكر هكذا النساباة، القيس، امرئ بان العزى عبد بان
كنانة بان عوف بان ود عبد بان عامر بان النعمان بان عامر ابان هو هذا القيس

قتل وبارة، بان كلب بان ثور بان رفيدة بان اللت زيد بان عذره بان عوف بان
واسإم القطامي، بان والشرقي علي؛ مع صفين يوم المذكور السائب

واسإمه مر، بان جابار بان حبيب بان جمال بان الحصين بان الوليد، القطامي
صحب المذكور، النعمان بان عامر بان القيس امرئ بان عمرو بان مالك:،

فزارة أغارت إذ قين، بانات يوم أباوه وشهد والمنصور، المهدي هذا الشرقي
تيم بان تدول اللم" بان "باضم أسإلم وبانو رجليه؛ على وأفلت كلب، على

وبارة. بان كلب بان ثور بان رفيدة بان اللت
بان أعلم. منهم: وائل والله قحطان، أخي يقطن ابان هو حضرموت إن ويقال
النعمان بان وائل بان مسروق بان سإعيد بان حجر بان وائل وهو صحبة، له حجر،

بان مالك بان عدي بان عوف بان سإعد بان عوف بان الحارث بان ربايعة بان
بان الحضرمي بان زيد بان حميرى بان مرة بان مالك بان الحارث بان شرحبيل

لى بان زيد بان شمس عبد بان جرهم بان عوف بان هانئ بان الله عبد بان عمرو
بان علقمة وابانه قحطان، بان لى بان مالك بان أعجب بان قدامة بان شبت
وائل. بان علقمة بان الجبار وعبد وائل؛

علقمة بان الجبار عبد ولد من إنهم الشبيليين. فيقال خلدون باني الن ونذكر 
خالد، عثمان وأباو كريب، هانئ أباو أكابارهم من قبل. وكان المذكور وائل بان

ابانا وهما غيلًة؛ اللخمي حجاج بان إباراهيم قتلهما اللذان باإشبيلية، القائمان
من الداخل باخلدون، المعروف خالد بان باكر بان خالد بان باكر بان عثمان

بان معديكرب بان كريب بان الخطاب بان هانئ بان عثمان ابان المشرق،
محمد بان عمرو العاصي ولده: أباو المذكور. ومن حجر بان وائل بان الحارث

ولده من يبق ولم المذكور؛ المقتول عثمان أباي خالد بان عمرو بان خالد بان
ٌءد والفيلسوف المذكور؛ العاصي أباي بانو الله وعبد وأحمد، محمد، غير أح

بان باكر بان الله عبد بان باقى بان محمد بان عمر مسلم المشهور: أباو المذكور
بان أحمد بان محمد بان وأحمد خلدون؛ وهو الداخل، خالد بان عثمان بان خالد

جد وهو المذكور، الله عبد بان ومحمد المذكور؛ باكر بان الله عبد بان محمد
ٌءد المذكور الرئيس كريب ولد من يبق ولم لمه، مسلم أباي الفضل أباو إل أح

المذكور. كريب بان الله عبيد بان أحمد بان خلف بان محمد
ٌءب. منهم: زيد وهو عصفور، إشبيلية: بانو من باقية ومنهم، زيد بان محمد بان لق

شريح بان عمرو بان خشين بان الداخل حمزة بان عمرو بان محمد بان عمرو بان
بان عبدان بان وائل بان ربايعة بان وائل بان النعمان بان وائل بان المصعب بان

حضرموت. بان الحارث بان زرعة بان ربايعة
بان الحصين بان كهيل بان صحبة. ومنهم: سإلمة له حيدان، بان ومنهم: ربايعة

243



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                    حزمحزم  لبانلبان  العربالعرب  أنسابأنساب  جمهرةجمهرة
السإلميةالسإلمية

أكلب بان دهية بان أسإد بان عقبة، واسإمه أحسبين، بان مالك بان أسإد بان ثمارح
بان كعب بان مالك بان الحارث بان شرحبيل بان ربايعة بان عمرو بان جذيمة بان

محمد بانو وقيس، والحصين، وسإلمة، والقاسإم، ولده: يزيد، ومن حضرموت؛
بان حضرموت: العلء كهيل. ومن بان سإلمة بان ويحيى كهيل؛ بان سإلمة بان

باني حليف مالك، بان ضماد بان عبدة بان الله عبد بان العلء وهو الحضرمي،
باكر، أباو يعزله ولم وسإلم- البحرين، عليه الله -صلى الله رسإول وله أمية،
بائر صاحب الحضرمي، بان ميمون وأخوه ؛21 سإنة مات أن إلى عمر ووله

شمس. عبد بان أمية باني حليفا وهما بامكة، ميمون
بان مالك بان زيد بان أسإلم بان الصدف وهو حضرموت؛ باني في هم والصدف،

الكبر. حضرموت بان زيد
ٌءة فهي العرب، قبائل وجميع وهي: قبائل، ثلث حاشا واحد، أب إلى راجع
حجر من فهم العتق ذكرناهم. وأما فقد تنوخ، وغسان. فأما والعتق، تنوخ،
ٌءذ رعين، ذي حجربان وهو حمير، ٌءل؛ فخ بان كنانة ومن العشيرة سإعد ومن خام
مولى وهو حمير، حجر بان العتقي الحارث بان ومنهم: زبايد مدركة؛ بان خزيمة

أنس، بان مالك صاحب المصري، جنادة بان خالد بان القاسإم بان الرحمن عبد
يدخل ل أب باني من فإنهم غسان، أسإفل. وأما من المذكور زبايد مولى وهو

اجتمعوا لنهم العتق غيرهم. سإموا من فيهم ويدخل النسب، هذا في باعضهم
وكانوا فأعتقهم؛ باهم؛ فظفر وسإلم-، عليه الله -صلى الله بارسإول ليفتكوا
ًا وسإموا شتى؛ باطون من جماعًة على فتحالفوا القامة؛ التنوخ لن تنوخ
شتى. باطون من وهم باالشأم؛ باموضعهم القامة

ًا فإنهم غسان، وأما إليه. فنسبوا غسان؛ له يقال باماء نزلوا طوائف أيض
وحضرموت. قضاعة ومضت وبارة بان كلب مضت
ًا، النساباون وذكر وجل- أن -عز الله إل يدريها ل دعوى كله وهذا قديم

السلم: عاد -عليه نوح بان سإام بان أرفخشد بان شالخ بان عابار قحطان: ابان
بان إرم بان جائر ثمود: ابان السلم-؛ عليه نوح بان سإام بان إرم بان عوص بان

-عليه نوح بان سإام بان إرم بان جائر جديس: ابان السلم-؛ عليه نوح بان سإام
وباار: ابان السلم-؛ -عليه نوح بان سإام بان إرم بان لوذ طسم: ابان السلم-؛

كان هؤلء، قول السلم-. فعلى -عليه نوح بان سإام بان إرم بان لوذ بان أميم
جديس من عم ابانا وهما أخوين، وعملق وطسم أخوين؛ وثمود جديس
طسم ووالد وجديس، ثمود فوالد لحا؛ عاد عم بانو أرباعتهم لحا. وهم وثمود

إخوة. وعملق
بان شاروغ بان ناحور بان تارح ابان السلم- هو -عليه إباراهيم التوراة: أن وفي
المذكور. قحطان أخي عامر بان فالغ بان راغو
باين ويدخلون عابار؛ بان فالغ والد هو النصارى: ملكيصدق، كتب وفي

ًا العرب نساباو قينان. ويذكر وشالخ، أرفخشد سإام بان إرم بان ضخم عبد أيض
ولد من الفرس أن قحطان. ويذكرون ابان هو جدهم أن ويذكرون نوح، بان

أميم. بان لوباار كان أخ سإام، بان إرم بان لوذ بان أميم
وحضورا، والسلب، وحضرموت، مضاض، ولد قحطان التوراة: أن وفي

التوراة: أن أب. وفي وباينه باينهم ليس قحطان، أولد وغيرهم: كلهم وسإبأ،
التوراة: أن نوح. وفي بان سإام بانو ثلثتهم وأنهم وأرفخشد، إرم أخا كان لوذ
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والهند. وفي والسند، وكنعان، والتبت، والقبط السودان، ولد نوح بان حام
والصقالبة والفرس، ومأجوج، ويأجوج، الترك، ولد نوح بان يافث أن التوراة

الوسإط، سإام وباعده الكبر، كان يافث التوراة: أن والبلغر. وفي والفرنج،
خاصة". قحطان في التوراة نص في الصغر. "هكذا حام وباعده

أنساب جمهرة ذكر من انتهينا الكتاب: قد لهذا المؤلف حزم، بان علي قال
معرفة في الكفاية فيه مما نبلغه، وجل- أن -عز الله شاء حيث إلى العرب

محمد على وصلى حال، كل على العالمين رب لله النسب. والحمد علم
وسإلم. ورسإوله عبده

القبائل باه- ذاكرون إل قوة ول حول ول وجل، -عز الله شاء إن ونحن،
بابعض، باعضها اتصال على الوقوف ليسهل بااختصار، المشهورة والبطون
الله أراده. وحسبنا من على ذلك حفظ ليقرب باعض، من باعضها وتشعب

التوفيق:  - وباالله الوكيل. فنقول ونعم
قريش باطون هؤلء

بان مدركة بان خزيمة بان كنانة بان النضر بان مالك بان فهر منهم: بانو قريش
العباس، قريش: بانو عدنان. وباطون بان معد بان نزار بان مضر بان الياس
مناف عبد بان هاشم بان المطلب عبد باني والحارث، لهب، وأباي طالب، وأباي

وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب بان مرة بان كلب بان قصي بان
غالب بان لؤي بان كعب بان مرة بان كلب بان قصي بان مناف عبد بان المطلب

عبد بان شمس عبد باني من إخوتهم وسإائر أمية، وبانو مالك؛ بان فهر بان
بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب بان مرة بان كلب بان قصي بان مناف
لؤي بان كعب بان مرة بان كلب بان قصي بان مناف عبد بان نوفل وبانو مالك،

بان مرة بان كلب بان العزى عبد بان أسإد وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان
قصي بان الدار عبد بان زهرة وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب

بان مرة بان كلب بان زهرة وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كلب بان
غالب. بان مرة بان تيم مالك: وبانو بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب

هو هذا وتيم ولؤي؛ تيم عما ومحارب إخوة: فالحارث ومحارب والحارث
وسإهم وجمح ومرة وعدي هصيص؛ عم وعامر لؤي؛ بان عامر عم الدرم،
قصي عما ويقظة وتيم وكلب؛ ويقظة تيم عما وعدي وهصيص إخوان؛
العزى وعبد الدار وعبد مناف؛ وعبد العزى وعبد الدار عبد وزهرة وزهرة؛

ونوفل والمطلب شمس وعبد ونوفل؛ والمطلب شمس وعبد هاشم عما
رسإول عمومة والعباس والحارث لهب وأباو طالب وأباو المطلب عبد عمومة

وسإلم. عليه الله -صلى الله
مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب بان مرة بان يقظة بان مخزوم وبانو
هصيص بان جمح وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب بان عدي وبانو
كعب بان هصيص بان سإهم وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان كعب بان
فهر بان غالب بان لؤي بان بان عامر وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان لؤي بان
بان فهر بان الحارث وبانو مالك؛ بان فهر بان غالب بان الدرم تيم وبانو مالك؛ بان

كنانة. بان النضر بان مالك بان فهر بان محارب وبانو مالك؛
ًا قوم ذكر فيهم. وقد شك ل الذين الصرحاء، قريش باطون فهذه باطون

هذا. كتابانا في ذكرناها وقد قريش؛ إلى مضافة
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كنانة باطون وهذه
ًا؛ ذكرناهم وقد قريش، وهم كنانة، بان النضر بانو وهم كنانة باني من وباقي آنف
مناة عبد وبانو كنانة، بان ملكان وبانو كنانة، بان مالك قريش: بانو من ليس من
كنانة. بان

فراس وهم: بانو كنانة، بان مالك باني باطون من المذكورون المشاهير وهؤلء
الحارث بان ثعلبة بان عامر بان مخدج وبانو كنانة؛ بان مالك بان ثعلبة بان غنم بان
كنانة. بان مالك بان

بان باكر وهم: بانو كنانة بان مناة عبد باطون من المذكورون المشاهير وهؤلء
مناة عبد بان عامر بان جذيمة وبانو باطون؛ على وتنقسم كنانة؛ بان مناة عبد
مناة عبد بان مرة بان مدلج كنانة. وبانو بان مناة عبد بان الحارث وبانو كنانة؛ بان
كنانة. بان

ليث وهم: بانو كنانة، بان مناة عبد بان باكر باني من المشاهير البطون وهؤلء
وبانو كنانة؛ بان مناة عبد بان باكر بان الدئل وبانو كنانة؛ بان مناة عبد بان باكر بان

كنانة. بان مناة عبد بان باكر بان ضمرة
وهم: منهم؛ المشاهير كنانة، بان مناة عبد بان باكر بان ليث باني باطون وهؤلء

باكر بان ليث بان سإعد بان غيرة وبانو كنانة؛ بان مناة عبد بان ليث بان جندع بانو
بان مناة عبد بان باكر بان ليث بان عامر بان شجع وبانو كنانة؛ بان مناة عبد بان

وبانو كنانة؛ بان مناة عبد بان باكر بان ليث بان عامر بان عتوارة كنانة: وبانو
عبد بان باكر بان ليث بان عامر بان كعب بان عوف بان الشداخ يعمر بان الملوح

غفار كنانة: بانو بان مناة عبد بان باكر بان ضمرة باني باطون كنانة. ومن بان مناة
كنانة. بان مناة عبد بان باكر بان ضمرة بان مليل بان

خزيمة. بان كنانة باني باطون مضت
خزيمة بان أسإد باني باطون

بان أسإد بان دودان بان ثعلبة وبانو خزيمة؛ بان أسإد بان دودان بان غنم بانو
المشاهير: بانو خزيمة بان أسإد بان دودان بان ثعلبة باني باطون خزيمة. فمن

ثعلبة بان الحارث بان والبة وبانو أسإد، بان دودان بان ثعلبة بان مالك بان غاضرة
وبانو أسإد؛ بان دودان بان ثعلبة بان الحارث بان قعين بان نصر وبانو أسإد، بان

وبانو أسإد؛ بان دودان بان ثعلبة بان الحارث بان قعين بان عمرو بان الصيداء
أسإد؛ بان دودان بان ثعلبة بان الحارث بان قعين بان عمرو بان طريف بان فقعس

دباير. وبانو
مدركة. بان خزيمة بان أسإد باني باطون في الكلم مضى

مدركة بان هذيل باني من المشهورة البطون
بان كاهل بان صاهلة بان مخزوم وبانو مدركة؛ بان هذيل بان لحيان وهم: بانو
تميم بان معاوية بان قرد وبانو مدركة؛ بان هذيل بان سإعد بان تميم بان الحارث

هذيل. بان سإعد بان
الياس. بان مدركة بان هذيل باني باطون في الكلم مضى
إلياس بان طاباخة باطون

منهم: بانو المشهورة الياس بان طاباخة بان أد بان مر بان تميم باني باطون ثم
بان عمرو بان الهجيم وبانو تميم؛ بان عمرو بان العنبر وبانو تميم؛ بان الحارث

تميم؛ بان عمرو بان مالك بان مازن وبانو تميم؛ بان عمرو بان أسإيد وبانو تميم؛
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زيد بان القيس امرئ وبانو تميم؛ بان عمرو بان الحرث بانو وهم والحبطات،
ٌءة، باطون ولهم تميم؛ بان مناة زيد بان سإعد وبانو تميم؛ بان مناة منهم: بانو ضخم

وبانو تميم، بان مناة زيد بان سإعد بان كعب بان عمرو بان مقاعس بان صريم
تميم، بان مناة زيد بان سإعد بان كعب بان عمرو بان مقاعس بان عبيد بان مرة
زيد بان سإعد بان كعب بان عمرو بان مقاعس بان عبيد بان منقر بان فقيم وبانو
بان سإعد بان كعب بان عوف باني وقريع، وباهدلة، عطارد، وبانو تميم؛ بان مناة
مناة زيد بان سإعد بان كعب بان العزى عبد بان حمان وبانو تميم؛ بان مناة زيد
بان مالك بان حنظلة تميم: بانو بان مناة زيد بان مالك باني باطون تميم. ومن بان
باطون تميم. ومن بان مناة زيد بان مالك بان ربايعة وبانو تميم؛ بان مناة زيد

بان حنظلة بان ربايعة المشهورة: بانو تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة
والظليم، وقيس، وغالب، وهم: عمرو، والبراجم، تميم؛ بان مناة زيد بان مالك

بان حنظلة بان يرباوع وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة وبانو وكلفة،
بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك

بان يرباوع بان رياح المشهورة: بانو حنظلة بان يرباوع باني باطون تميم. فمن
بان حنظلة بان يرباوع بان كليب وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة
زيد بان مالك بان حنظلة بان يرباوع بان غدانة وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك
زيد بان مالك بان حنظلة بان يرباوع بان الحارث بان سإليط وبانو تميم؛ بان مناة
تميم. بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان يرباوع بان ثعلبة وبانو تميم؛ بان مناة
المشهورة: تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك باني باطون ومن

زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك اباني وعوف، سإود، أباي بانو وهم طهية، بانو
بان مالك باني ويرباوع، والصدى، زيد، بانو وهم العدوية، وبانو ؛ تميم بان مناة

بان حنظلة بان مالك بان ربايعة وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة
تميم. وباطون بان مناة زيد بان مالك بان دارم وبانو تميم؛ بان مناة زيد بان مالك
المشهورة، تميم بان مناة زيد بان مالك بان حنظلة بان مالك بان دارم باني

وبانو دارم، بان نهشل وبانو دارم، بان مجاشع وبانو دارم، بان الله عبد منهم: بانو
دارم. بان أباان وبانو دارم، بان جرير بان فقيم
مضر. بان الياس بان طاباخة بان أد بان مر بان تميم بانو مضى
قمعة باني باطون

 عدنان بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان
وغيرهما. وأسإلم، وهم: خزاعة،

كعب بانو فهم الياس، بان قمعة بان عامر بان لحى بانو خزاعة: وهم باطون أما
نصر وبانو لحى؛ بان عامر بان عمرو بان عدي وبانو لحى؛ بان عامر بان عمرو بان
لحى؛ بان عامر بان عمرو بان مليح وبانو لحى؛ بان عامر بان عمرو بان عوف بان

بان سإعد بان المصطلق وبانو لحى؛ بان عامر بان عمرو بان عوف بان جفنة وبانو
لحى. بان عامر بان عمرو بان سإعد بان الحياء وبانو لحى؛ بان عامر بان عمرو
بان وهم: أسإلم مضر، بان الياس بان قمعة بان عامر بان أفصى باطون وهذه

وهما: سإلمان باطنان، أفصى. ولسإلم بان وملكان أفصى، بان ومالك أفصى،
أسإلم. بان وهوازن أسإلم، ابان

مضر. بان إلياس بانو مضى
مضر بان عيلن قيس قبائل باطون
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مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان أعصر بان مالك بااهلة: بانو باطون هؤلء
أعصر. بان مالك بان معن بانو المشهورة؛

عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان سإليم باني باطون وهؤلء
بان سإليم بان باهثة بان القيس امرئ بان باهز وهم: بانو منهم، المشهورة

منصور؛ بان سإليم بان باهثة بان القيس امرئ بان خفاف بان عصية وبانو منصور؛
منصور؛ بان سإليم بان باهثة بان القيس امرئ بان عوف بان مالك بان رعل وبانو
منصور. بان سإليم بان باهثة بان الحارث بان رفاعة بان ذكوان وبانو

بان منصور بان هوازن بان باكر بان منبه بان قسى بانو وهم ثقيف، باطون وهؤلء
مالك بانو منهم: وهم المشهورة مضر، بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة

اباني وغيرة سإعد بانو وهم والحلف، منبه؛ بان قسى بان جشم بان حطيط بان
منبه. من قسى بان عرف

بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان عامر باطون وهؤلء
المشهورة: مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن
ذي وبانو صعصعة؛ بان عامر بان ربايعة بان عامر بان ربايعة وهو البكاء، بانو منهم

ذو وبانو صعصعة؛ بان عامر بان ربايعة بان عامر بان معاوية وهو السهمين،
فارس وبانو صعصعة؛ بان عامر بان ربايعة بان عامر بان عوف وهو المحجن،
صعصعة. بان عامر بان ربايعة بان عامر بان عمرو وهو الضحياء،

بان باكر أباي بانو صعصعة: وهم بان عامر بان ربايعة بان كلب باني باطون وهؤلء
وبانو كلب؛ بان عمرو وبانو كلب؛ بان عامر بان كعب بان الوحيد وبانو كلب؛

وبانو كلب، بان معاوية وهو الضباب، وبانو كلب؛ بان الحارث وهو رؤاس،
بان جعفر بان الحوص كلب: بانو بان جعفر باني باطون كلب. فمن بان جعفر
كلب. بان جعفر بان خالد وبانو كلب، بان جعفر بان مالك وبانو كلب،
المشهورة: صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان قشير باني باطون وهذه

قشير. بان الشر سإلمة وبانو قشير؛ بان الخير سإلمة منهم: بانو
المشهورة: صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان عقيل باني باطون وهذه

بان خفاجة وبانو عقيل؛ بان عامر بان المنتفق وبانو عقيل؛ بان عبادة منهم: بانو
عقيل. بان عمرو
نزار. بان مضر مضت
نزار بان ربايعة قبائل باطون

ربايعة بان أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان القيس عبد باطون هذه ثم
عبد بان أفصى بان لكيز بان وديعة بان دهن منهم: بانو المشهورة، نزار بان

بان عوف بان عمرو بان عوف بان عصر وبانو عدمي؛ بان أفصى بان القيس
عبد بان أفصى بابن لكيز ن وديعة بان عوف بان أنمار بان عوف بان جذيمة
أفصى بان القيس عبد بان أفصى بان شن دعمي. وبانو بان أفصى بان القيس

دعمي. بان
القيس. عبد مضت
بان دعمي بان أفصى بان هنب بان قاسإط بان وائل بان تغلب باني باطون وهذه
مالك، وبانو جشم، بانو منهم: وهم المشهورة نزار بان ربايعة بان أسإد بان جديلة
وائل. بان تغلب بان غنم بان عمرو بان حبيب بان باكر اباني

وهم: باطون منهم، المشهورة قاسإط بان وائل بان باكر باني قبائل باطون وهذه
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يشكر. بان كعب بان حبيب بان غنم بان غبر وائل. وبانو بان باكر بان يشكر
وائل: بانو بان باكر بان علي بان صعب بان لجيم بان حنيفة باني باطون وهذه
باني باطون حنيفة. ومن بان عامر وبانو حنيفة، بان دي وبانو حنيفة، بان الدول

حنيفة. بان الدول بان مرة بان سإحيم حنيفة: بانو
بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ثعلبة بان ذهل باني باطون وهؤلء

مالك بانو وهم والرقاشيون، ثعلبة؛ بان ذهل بان شيبان بان سإدوس وائل: بانو
ثعلبة. بان ذهل بان شيبان اباني مناة وزيد

بان باكر بان علي بان صعب بان عكاباة بان ثعلبة بان شيبان باني باطون وهؤلء
بان ذهل بان الحارث وبانو ثعلبة؛ بان شيبان بان ذهل بان ربايعة أباي بانو وائل

ذهل بان مرة بان همام باني والحارث، والسإعد، مرة، وبانو ثعلبة؛ بان شيبان
وبانو ثعلبة؛ بان شيبان بان ذهل بان مرة بان جساس وبانو ثعلبة؛ بان شيبان بان

ثعلبة. بان شيبان بان ذهل بان مرة ولد سإائر وهم هند،
بان جلي بان وهب بان حرب بان باهثة بان مالك بان يعمر ربايعة: بانو باطون ومن

عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة بان ضبيعة بان أحمس
عدنان. بان معد بان نزار مضت
اليمن قبائل
عنهم-  الله -رضي النصار باطون وهذه
الوس باطون

الوس، بان مالك ن عمرو وبانو قباء؛ أهل وهم الوس، بان مالك بان عوف بانو
بان جشم وبانو الجعادرة؛ وهم الوس، بان مالك بان مرة وبانو النبيت؛ وهم
الوس. بان مالك بان القيس امرئ وبانو الوس؛ بان مالك
بان عمرو قباء: بانو أهل وهم الوس، بان مالك بان عوف باني باطون وهذه

بان لوذان بانو وهم السميعة، بانو باطون: منهم عوف بان عمرو ولبني عوف؛
مالك بان عوف بان عمرو بان ثعلبة وبانو الوس؛ بان مالك بان عوف بان عمرو

عوف بان عمرو بان عوف بان مالك باقباء- بان -ليسوا معاوية وبانو الوس؛ بان
بان عمرو بان عوف بان مالك بان زيد بان ضبعية وبانو الوس؛ بان مالك بان

عبيد وبانو المذكور؛ ضبيعة أخي زيد، بان أمية وبانو الوس؛ بان مالك بان عوف
بان عوف بان كلفة بان جحجبا وبانو المذكورين؛ وأمية ضبيعة أخي زيد، بان

مالك بان عمرو بان عوف بان حنش وبانو الوس؛ بان مالك بان عوف بان عمرو
الوس. بان

وهو ظفر، النبيت: منهم وهم الوس، بان مالك بان عمرو باني باطون وهؤلء
بان الحارث بان حارثة وبانو الوس؛ بان مالك بان عمرو بان الخزرج بان كعب

الحارث بان جشم بان الشهل عبد وبانو الوس؛ بان مالك بان عمرو بان الخزرج
الشهل: بانو عبد باني باطون الوس. ومن بان مالك بان عمرو بان الخزرج بان

بان جشم بان زعوراء وبانو الشهل؛ عبد بان زعوراء بان زغبة بان وقش
بان عمرو بان الخزرج بان الحارث بان جشم ابان الشهل، عبد أخي الحارث،

الشهل عبد عم وحارثة حارثة، باني جد حارثة عم الوس. فظفر بان مالك
وزعوراء.

بان مالك بان جشم بان خطمة الوس: بانو بان مالك بان جشم باني باطون وهذه
ًا لهم أعلم ل الوس؛ ًا باطن غيره. مذكور
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القيس امرئ بان واقف الوس: بانو بان مالك بان القيس امرئ باطون وهذه
الوس. وقد بان مالك بان القيس امرئ بان السلم وبانو الوس؛ بان مالك بان

جمة. وثروة عظيم عدد لهم وكان باقباء؛ وكانوا كلهم؛ باادوا
مرة بان سإعد الجعادرة: بانو وهم الوس، بان مالك بان مرة باني باطون وهذه

بان عامر بان قيس بان زيد بان أمية وبانو راتج؛ أهل وهم الوس، بان مالك بان
بان مرة بان عامر بان قيس بان زيد بان وائل وبانو الوس؛ بان مالك بان مرة

بان مالك بان مرة بان عامر بان قيس بان زيد بان عطية وبانو الوس؛ بان مالك
الوس.
الوس. باطون مضت
الخزرج باطون

وبانو الخزرج؛ بان جشم وبانو الخزرج؛ بان عمرو وبانو الخزرج؛ بان عوف بانو
الخزرج. بان كعب وبانو الخزرج؛ بان الحارث

عوف بان عمرو بان عوف بان سإالم الخزرج: بانو بان عوف باني باطون وهذه
باطون الخزرج. ومن بان عوف بان عمرو بان عوف بان غنم وبانو الخزرج؛ بان

بان عمرو بان عوف بان سإالم بان غنم بان زيد بان العجلن هؤلء: بانو سإالم باني
عوف بان قوقل، وهو عنز، اباني مرضخة، وبانو ثعلبة، وبانو الخزرج؛ بان عوف

بانو المذكور؛ عوف ن غنم باني باطون الخزرج. ومن بان عوف بان عمرو بان
الخزرج. بان عوف بان غنم بان سإالم وهو الحبلى،
ًا الخزرج بان عمرو لبني أعلم الخزرج: ل بان عمرو باني باطون وهؤلء من عقب

باطون. النجار الخزرج. وبانو بان عمرو بان ثعلبة بان الله تيم وهم النجار، غير
وبانو النجار؛ بان مازن وبانو النجار؛ بان عدي وبانو النجار؛ بان مالك وهم: بانو

بان عامر بان مبذول وهم: بانو باطون، النجار بان مالك النجار. ولبني بان دينار
النجار؛ بان مالك بان عمرو بان معاوية بانو وهم حديلة، وبانو النجار؛ بان مالك
بان مالك بان غنم وبانو النجار؛ بان مالك بان عمرو بان عدي بانو وهم مغالة، وبانو

النجار.
عبد بان زريق بان عامر بان زريق الخزرج: بانو بان جشم باني باطون وهذه
زريق بان عامر بان باياضة وبانو الخزرج؛ بان جشم بان غضب بان مالك بان حارثة

سإعد بان سإلمة وبانو الخزرج؛ بان جشم بان غضب بان مالك بان حارثة عبد بان
سإعد، بان أدي وبانو الخزرج؛ بان جشم بان تزيد بان سإاردة بان أسإد بان علي بان

صغير. باطن سإعد، بان سإلمة أخي
بان عوف اباني خدارة، وبانو خدرة، الخزرج: بانو بان الحارث باطون وهذه

مشهورة. غير وباطون الخزرج، بان الحارث
الخزرج. بان كعب بان سإاعدة الخزرج: بانو بان كعب باني باطون وهذه

عنهم. الله -رضي النصار باطون مضت
غسان باطون

 منهم المشهورة
ًا فيهم إن الزد. وقيل من شتى باطون وهم منهم: بانو الزد، غير من أيض

وخثم، ولئذ "وحطاب"، والجريش، وعمرو، وعدي، وجهادة، القيس، امرئ
نزار بان مضر بان الياس بان قمعة بان عامر بان أفصى باني وسإوادة، وخثيم،

مزيقياء عمرو بان حارثة بان أفصى باني من باأنهم قيل وقد عدنان؛ بان معد بان
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بال الياس بان قمعة باني من فهم أفصى، بان أسإلم إخوة كانوا فإن عامر؛ بان
جفنة، أعلم. وبانو فالله آخر، أفصى باني كانوا وإن كذب؛ ذلك وغير شك،

بان الغطريف حارثة بان السماء ماء عامر بان مزيقياء عمرو اباني وكعب،
زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان الزد بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ

مالك؛ بان نبت بان الغوث بان الزد بان مازن بان عمرو وبانو سإبأ؛ بان كهلن بان
نبت. بان الغوث بان الزد بان عمرو بان القيس امرئ بان ربايعة وبانو

عدي بان سإعد وهو باارق، المشهورة: بانو الغوث بان الزد باطون سإائر وهؤلء
عمرو بان عمران بان الزد بان العتيك وبانو مزيقياء؛ عمرو بان حارثة بان

ثعلبة بان القيس امرئ بان الغطريف حارثة بان السماء ماء عامر بان مزيقياء
وبانو مزيقياء؛ عمرو بان عمران الزد بان شهميل وبانو الزد؛ بان مازن بان

الزد بان مازن أخي الزد، بان الهنو وبانو مزيقياء؛ عمرو بان عمران بان الحجر
وقرن، عدنان، وبانو سإبأ؛ بان كهلن بان الزد بان مالك بان نبت بان الغوث بان

عبد بان كعب بان الحارث بان ماسإخة وبانو الغوث؛ بان الزد بان الله عبد اباني
بان أحجن بان لهب وبانو نبت؛ بان الغوث بان الزد بان نصر بان مالك بان الله

الغوث؛ بان الزد بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب
بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان أسإلم بان عوف، وهو ثمالة، وبانو
بان الحارث بان كعب بان الله عبد بان عمرو وهو غامد، وبانو الغوث؛ بان الزد
عدثان بان دوس وبانو الغوث؛ بان الزد بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب

بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان زهران بان الله عبد بان
وبانو معن، وبانو سإليمة، بانو منها باطون، ولدوس الغوث؛ بان الزد بان نصر

من غنم بان فهم بان مالك بانو وهم إخوة، كلهم هؤلء شباباة؛ وبانو هناءة،
وبانو دوس؛ بان غنم بان فهم بان مالك بان عوف بان جهضم وبانو دوس،

ًا، المذكور شباباة، بان الفراهيد وبانو جرموز، وبانو فهم؛ بان مالك ابان آنف
غنم بان فهم بان مالك بان الحارث بانو وهم إخوة، كلهم لقيط، وبانو قردوس؛

بان عمرو اباني ومالك معاوية ولد وهم والقسامل، واشح، وبانو دوس؛ بان
بان عائذ بان سإعد بانو وهم الشاقر؛ دوس. ومنهم بان غنم بان فهم بان مالك
وبانو دوس؛ بان غنم بان فهم بان سإليم وبانو فهم؛ بان مالك بان عمرو بان مالك
دوس. باطون دوس. مضت بان منهب

عثمان بان النمر الزد. فمنها: بانو باطون بااقي إلى تعالى، الله شاء إن ونرجع،
بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان زهران بان الزد بان نصر بان

بان نصر بان عثمان بان غالب بان عمرو وبانو الغوث؛ بان الزد بان نصر بان مالك
الزد بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان زهران

وبانو المذكور؛ شمس بان الحدان أخي شمس، بان معولة وبانو الغوث؛ بان
بان مكثر بان يشكر بان باكر بان الغطريف بان كعب بان عمرو بان بارسإان
عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان زهران بان نصر بان دهمان بان الصعب

بان مالك بان مفرج بان سإلمان وبانو الغوث، بان الزد بان نصر بان مالك بان الله
الزد بان نصر بان مالك بان الله عبد بان كعب بان الحارث بان كعب بان زهران

بان الزد بان نصر بان مالك بان ميدعان بان مالك بان راسإب وبانو الغوث؛ بان
الغوث.
المشهورة. الزد باطون مضت
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المشهورة باجيلة باطون
عرينة منها: بانو باطون، هؤلء ولقسر أنمار؛ بان عبقر بان مالك وهو قسر، بانو
أنمار؛ بان الغوث بان أحمس بانو باجيلة باطون عبقر. ومن بان قسر بان نذير بان

باطون أحمس. ومن بان أسإلم بان معاوية بان دهن منها: بانو باطون، ولحمس
ًا: بانو باجيلة وبانو أنمار؛ بان الغوث بان زيد بان معاوية بان ثعلبة بان فتيان أيض
ثعلبة. بان قداد أخيه

باجيلة. باطون مضت
خثعم باطون وهذه

أقوال باعض "وفي خثعم بان حلف بان عفرس بان شهران وبانو ناهس؛ بانو
باطون مجزومة". ومن ولم منقوطة غير مضمومة باحاء الرواة: حلف،

بان قحافة شهران: بانو باطون ناهس. ومن اباني وحام، رشد، ناهس: بانو
شهران. بان وهب بان باشر بان مالك بان سإعد بان عامر بان ربايعة بان عامر

خثعم. مضت
همدان باطون

همدان. بان نوف بان خيران بان جشم ابانا وباكيل، همدان: حاشد، قبيل
بان أسإلم بان حجور وبانو حاشد؛ بان جشم بان يريم حاشد: بانو باطون فمن

قادم بان الله عبد بان جبر بان فائش وبانو حاشد؛ بان عريب بان زيد بان عليان
وبانو حاشد؛ بان جشم بان يزيد بان قاباض وبانو حاشد؛ بان عريب بان زيد بان

باارق ذي بان زيد بان مالك بان الجندع وبانو حاشد؛ بان جشم بان أسإعد بان شبام
جشم بان مالك بان دافع بان أصبى بان يام وبانو حاشد؛ بان جشم بان مالك بان
بان وادعة وبانو حاشد؛ بان جشم بان مالك بان يزيد بان قاباض وبانو حاشد؛ بان

السبيع وبانو حاشد؛ بان جشم بان مالك بان دافع بان ناشج بان عامر بان عمرو
بان جشم بان مالك بان كثير بان معاوية بان صعب بان سإبع اباني والحارث،

بان جشم بان مالك بان كثير بان الله عبد بان مالك وهو خارف، وبانو حاشد؛
جشم بان عمرو بان شراحيل بان شرحبيل بان كعب وهو الصائد، وبانو حاشد

بان معاوية بان مالك بان ثور بان صهلن باكيل: بانو باطون حاشد. ومن بان
بان مالك بان دعام اباني وأرحب، مرهبة، وبانو باكيل؛ بان دومان بان صعب
بان مالك بان ربايعة بان شاكر وبانو باكيل؛ بان دومان بان صعب بان معاوية
باكيل. بان دومان بان صعب بان معاوية
همدان. مضت
طيئ باطون

 أدد بان جلهمة وهو
بانو وهم جديلة، وهم باطون، طيئ. فلفطرة ابانا والغوث؛ طيئ: فطرة، قبيل

ثعلبة وهم الثعالب، منهم باطون طيئ: ولجديلة بان فطرة بان سإعد بان خارجة
بان ذهل بان ثعلبة أخيه، وابان سإعد؛ بان خارجة بان جندب بان رومان بان

بان أحمد وبانو رومان؛ بان ذهل بان جدعاء بان ثعلبة هذا، أخي وابان رومان؛
بان جندب بان رومان بان ذهل بان جدعاء بان مالك بان ثمامة بان الحارث
خارجة.

طيئ. بان فطرة بانو مضى
وهو جرم، وبانو الغوث؛ بان عمرو بان ثعل طيئ: بانو بان الغوث باطون وهذه
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بان هني وبانو الغوث؛ بان عمرو بان نبهان وبانو الغوث؛ بان عمرو بان ثعلبة
ومعن، باحتر، وهم: بانو باطون، الغوث بان عمرو بان الغوث. ولثعل بان عمرو
وبانو ثعل؛ بان معاوية بان سإنبس وبانو ثعل؛ بان سإلمان بان عنين بان عتود اباني

سإعد بان ثعل. ولنبهان بان جرول بان ربايعة بان أخزم أباي اباني والنجد، أخزم،
نبهان. ابانا ونابال، باطنان: سإعد،

طيئ. مضت
مذحج باطون

 أدد بان مالك وهو
مذحج. بان العشيرة وسإعد مذحج؛ بان ومراد مذحج؛ بان جلد

بان جمل وبانو مراد؛ بان ناجية بان ردمان بان مذحج: قرن بان مراد باطون فمن
مراد. بان زهران باني من وهما والصناباح، والرباض مراد؛ بان ناجية بابن كنانة
وبانو العشيرة؛ سإعد بان حكم مذحج: بانو بان العشيرة سإعد بانس باطون ومن

صعب بان وزبايد العشيرة؛ سإعد بان صعب بان وأود العشيرة؛ سإعد بان جعفي
العشيرة. سإعد بان

صداء، وبانو جلد؛ بان علة بان حرب بان رهاء مذحج: بانو بان جلد باطون وهؤلء
بان علة بان عمرو بان لنخع وبانو جلد؛ بان علة بان حرب بان يزيد وبانو جنب، وبانو
بان كعب بان الحارث وبانو جلد؛ بان علة ن عمرو بان عامر بان مسلية وبانو جلد؛

جلد. بان علة بان عمرو
جذام باطون

وغيرهم. باعجة؛ وبانو الضبيب؛ وبانو جذام؛ بان حرام اباني وأفصى، غطفان، بانو
لخم باطون

عمرو بان ربايعة بان نصر وبانو لخم، بان نمارة بان حبيب بان هانئ بان الدار بانو
بان راشدة وبانو لخم؛ بان نمارة بان عمم بان مالك بان مسعود بان الحارث بان

لخم؛ بان جزيلة بان إراش بان أريش بان حدس وبانو لخم؛ بان جزيلة بان أذب
لخم. بان جزيلة بان حجر بان ذعر وبانو

كندة باطون
مرتع بان ثور بان معاوية بان الحارث باني والرائش وباداء، ووهب، معاوية؛ بانو
بان السكون وبانو كندة؛ بان أشرس بان السكاسإك وبانو كندة؛ بان معاوية بان

بان شبيب بان أشرس اباني وسإعد، عدي بانو وهم وتجيب، كندة، بان أشرس
السكون.

حمير باطون
أيمن بان الغوث بان زهير بان عريب بان قطن بان الغوث بان وائل بان الملوك

شمس عبد بان جشم بان معاوية بان قيس بان وشرعب حمير؛ بان الهميسع بان
بان أيمن بان الغوث بان زهير بان عريب بان قطن بان الغوث بان وائل بان

بان شعبان وبانو قيس؛ بان عمرو بان خيران أخيه وابان حمير؛ بان الهميسع
بان زيد بان يريم وهو رعين، ذي وبانو المذكور؛ عمرو ابان خيران، أخي عمرو،
بان سإعد ابانا وأحاظة وميثم عمرو؛ اباني وخيران شعبان أخي عمرو، بان سإهل
وحراز هوزن وبانو زيد؛ بان رعين ذي أخي بان زيد، بان مالك بان عدي بان عوف
أخيهم وابانا المذكورين؛ وأحاظة ميثم أخوا وهما عوف، باني سإعد اباني

زيد بان مالك ابانا ويحصب، أصبح، وذو سإعد؛ بان عمرو ابانا والسحول الخباير
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وعمرو؛ وأحاظة وميثم وحراز هوزن عم هو هذا وغوث سإعد، بان الغوث بان
بان الكلع ذي بانو وهم والكلعيون، سإعد؛ بان الغوث بان سإيبان أبايهما وعم

زيد. والوزاع، بان رعين ذي أخي زيد، بان أسإلم ابانا وجرش يزن وذو النعمان؛
ذي أخي زيد، بان الصغر سإبأ بان زرعة بان شدد بان زيد بان مرثد بانو وهم

زيد. بان رعين
سإبأ بان صيفي وهو المذكور، زرعة أخي ولد فمن والملوك، التباباعة وأما

رعين. ذي أخي زيد بان كعب بان الصغر
حمير. مضت
قضاعة باطون

وبانو قاس، وبانو باهراء؛ بان أهود بان القين بان هنب باهراء: بانو باطون هذه
باهراء. بان أهود بان القين بان سإعد بان دريم اباني شبيب،

بالي. بان هنئ وبانو لي؛ بان فران بالي: بانو باطون وهذه
جهينة. بان قيس اباني غطفان، وبانو رشدان؛ جهينة: بانو باطون وهذه
بان كبير وبانو عذرة؛ بان كاهل وبانو عذرة؛ بان عامر بانو عذرة؛ باطون وهذه

بان كبير بان عبد بان ضنة بان حرام بان ربايعة اباني ورزاح، حن، وبانو عذرة؛
عذرة.

خشين. بان مر خشين: بانو باطون ومن
اللت زيد بان عذرة بان عوف بان باكر بان كنانة وبارة: بانو بان كلب باطون وهذه

وبانو زهير منها: بانو باطون؛ كنانة وبارة. ولبني بان كلب بان ثور بان رفيدة بان
وبانو باكر؛ بان كنانة بان الله عبد بان هبل بان جناب باني عليم وبانو عدي،

الخثم؛ العليص: بانو باني باطون جناب. ومن بان عدي بان ضمضم بان العليص
باكر؛ بان كنانة بان الله عبد لبن هب وبانو عبيدة؛ وبانو الصبغ؛ وبانو ليلى؛ وبانو
بان رفيدة بان اللت زيد بان عذرة عوف" بان "بان باكر بان عوف بان عامر وبانو
وبارة. بان كلب بان ثور

بان زيد بان مالك بان زيد بان أسإلم بان حضرموت: الصدف باطون ومن
حضرموت.

العالمين. رب لله، العرب. والحمد قبائل باطون مضت
العرب قبائل أسإماء

 بابعض باعضها أنساباها واتصال
خندف قبائل

بان مضر بان الياس بان مدركة بان خزيمة بان كنانة بان النضر ولد هم قريش،
ليسوا أبايهم، كنانة إلى ينتمون كنانة ولد وسإائر عدنان؛ بان معد بان نزار

ًا. قريش
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان مدركة بان خزيمة بان أسإد بانو

بان نزار بان مضر بان الياس بان مدركة بان خزيمة بان الهون منهم: بانو القارة،
بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بابن مدركة بان هذيل عدنان. بانو بان معد

عدنان.
إلياس بان طاباخة قبائل
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان طاباخة بان أد بان ضبة

مناة عبد بان عوف بان عكل وبانو ثور، وبانو عدي، وبانو تيم، بانو وهم البراب،
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عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان طاباخة بان أد بان
مضر بان الياس بان طاباخة بان أد بان عمرو اباني وأوس عثمان بانو وهم مزينة،

بان أد بان حميس بانو لهم يقال صغير وباطين عدنان؛ بان معد بان نزار بان
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان طاباخة

بان معد بان نزار بان مضر بان الياس بان طاباخة بان أد بان مر بان تميم بانو
وهم: ظاعنة، قبائل، ليسوا مر، بان لتميم إخوة صغار عدنان. وباطون

أد. بان مر بانو ومحارب، وصوفة، والشعيراء،
معد بان نزار بان مضر بان الياس بان قمعة بان عامر بان لحي بانو وهم وخزاعة،

عدنان. بان
بان نزار بان مضر بان الياس بان قمعة بان عامر بان أفصى بانو وهم وأسإلم،

عدنان. بان معد
خندف. مضت
مضر بان عيلن قيس قبائل

نزار بان مضر بان عيلن قيس بان عمرو اباني وعدوان، فهم، بانو وهم جديلة،
عدنان. بان معد بان

بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان أعصر بان عمرو وهو غني، وبانو
عدنان. بان معد

قيس بان سإعد بان أعصر باني وعامر، وثعلبة، بانومعاوية، وهم والطفاوة،
اباني وباغيض أشجع غطفان: عم بان الله وعبد غطفان، عيلن. فأعصر: عم

وذبايان وأنمار باغيض، باني وعبس وذبايان أنمار وأشجع: عم غطفان، بان ريث
سإعد، بان ثعلبة وفزارة: عم رباث، بان ذبايان اباني وسإعد فزارة وعبس: أعمام

بان ريث بان باغيض بان ذبايان بان سإعد بان عوف بان مرة سإعد: عم بان وثعلبة
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان غطفان
بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان أعصر بان مالك بانو وهم وبااهلة؛

عدنان. بان معد
معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان الله عبد وبانو
عدنان. بان

بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان أشجع وبانو
عدنان. بان معد
بان مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان أنمار وبانو
عدنان. بان معد بان نزار
مضر بان عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان عبس وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان

عيلن قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان ذبايان بان فزارة وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان

قيس بان سإعد بان غطفان بان ريث بان باغيض بان ذبايان بان سإعد بان ثعلبة وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن

سإعد بان غطفان بان ريق بان باغيض بان ذبايان بان سإعد بان عوف بان مرة وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان محارب وبانو
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بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور اباني سإليم، وبانو مازن، وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر
عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان سإعد وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان

بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان منبه بان قسي بانو وهم وثقيف،
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة

بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان نصر وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس
بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان جشم وبانو

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس
منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان مرة بانو وهم وسإلول،

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان
بان منصور بان هوازن بان باكر معاوية بان صعصعة بان عامر بان سإواءة وبانوا

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة
بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان هلل وبانو

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة
بان منصور بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان نمير وبانو

عدنان. بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة
بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كلب وبانو

بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور
عدنان.

هوازن بان باكر معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان عقيل وبانو
بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان

عدنان.
بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان الحريش وبانو

بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن
عدنان. بان معد
بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان قشير وبانو

بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن
عدنان. بان معد
هوازن بان باكر معاوية بان صعصة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان جعدة وبانو
بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان

عدنان.
معاوية بان صعصعة بان عامر بان ربايعة بان كعب بان الله عبد بان العجلن وبانو
مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور بان هوازن بان باكر بان
عدنان. بان معد بان نزار بان

وبانو الله، عبد بان العجلن أخي الله، عبد بان وهما: نهم صغيران، وباطينان
الله. وعبد وجعدة والحريش وقشير عقيل أخي كعب، بان حبيب
فارس وعمرو المحجن، ذي وعوف السهمين، ذي ومعاوية البكاء، ربايعة وبانو

بان هوازن بان باكر بان معاوية بان صعصعة بان ربايعة بان عامر باني الضحياء،
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بان معد بان نزار بان مضر بان عيلن قيس بان خصفة بان عكرمة بان منصور
عدنان.
عدنان. بان معد بان نزار بان مضر قبائل مضت
نزار بان ربايعة قبائل

 عدنان بان معد بان
عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة بان ضبيعة بانو 

عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة بان أسإد بان عنزة وبانو
بان نزار بان ربايعة بان أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان القيس عبد وبانو
عدنان. بان معد
بان أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان هنب بان قاسإط بان النمر وبانو

عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة
بان دعمي بان أفصى بان هنب بان قاسإط بان غفيلة بانو وهم صغير، وباطين
نزار. بان ربايعة بان أسإد بان جديلة

ربايعة بان أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان هنب بان وائل بان تغلب وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان

أسإد بان جديلة بان دعمي بان أفصى بان هنب بان قاسإط بان وائل بان باكر وبانو
عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة بان

رأى الشاعر: أنه النباري الشيباني سإالم أباو وأخبرني وائل، بان عنز وبانو
مقاتل. ألف ثلثين من أزيد وأنهم بااليمن، دارهم
عدنان. بان معد بان نزار بان ربايعة مضت

عدنان. بان عدنان. عك بان معد بان إياد
عدنان. مضت
قحطان قبائل
بان يشجب بان سإبأ بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان الزد

والوس، الخزرج، بانو وهم النصار؛ وهي قبائل، قحطان. وللزد بان يعرب
حارثة بان السماء ماء عامر بان مزيقياء عمرو بان ثعلبة بان حارثة اباني

وباارق، الغوث؛ بان الزد بان مازن بان ثعلبة بان القيس امرئ بان الغطريف
عمران بان الحجر وبانو مزيقياء؛ عمرو بان ثعلبة بان حارثة بان عدي بانو وهم

بان مزيقياء عمرو بان عمران بان الزد بان العتيك وبانو مزيقياء؛ عمرو بان
ذكرنا. كما النسب يتصل الغطريف. ثم حارثة بان السماء ماء عامر

بان إراش بان أنمار بان أقيل بانو وهم قحطان: وخثعم، قبائل إلى نرجع ثم
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان مالك بان نبت بان الغوث بان عمرو

وسإنية، وطريف، وشهل، وأشهل، وصهيبة، والغوث، عبقر، بانو وهم وباجيلة،
مالك بان نبت بان الغوث بان عمرو بان إراش بان أنمار باني وجدعة والحارث،

سإبأ. بان كهلن بان زيد بان
زيد بان مالك بان الخيار بان ربايعة بان أوسإلة بان زيد بان مالك بان همدان وبانو
سإبأ. بان كهلن بان

مالك. بان همدان أخو وهو أوسإلة، بان زيد بان مالك بان ألهان وبانو
كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان نبت وهو الشعر، وبانو
سإبأ. بان
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كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان جلهمة وهو طيئ، وبانو
سإبأ. بان

كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد بان مالك وهو مذحج، وبانو
سإبأ. بان

زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان مالك بان عمرو بان فكل وهو خولن، وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان

بان مرة بان الحارث بان مالك، بان عمرو أخي مالك، بان يعفر بان المعافر وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب بان زيد بان أدد

بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان الحارث وهو عاملة، وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب

يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان عمرو وهو جذام، وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان

يشجب بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان مالك وهو لخم، وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان

بان زيد بان أدد بان مرة بان الحارث بان عدي بان عفير بان ثور وهو كندة، وبانو
سإبأ. بان كهلن بان زيد بان عريب بان يشجب

قحطان. بان يعرب بان يشجب بان سإبأ بان حميرة وبانو
دونه. أباا يذكرون ل يشجب، بان سإبأ إلى إل ينتمون ل سإبأ أولد وسإائر
اليمن. قبائل مضت
قضاعة قبائل

قضاعة. بان الحافي بان عمرو بان حيدان بان مهرة بانو
قضاعة. بان الحافي بان عمرو بان باهراء وبانو
قضاعة. بان الحافي بان عمرو بان بالي وبانو
قضاعة. بان الحافي بان أسإلم بان سإود بان ليث بان زيد بان جهينة وبانو
بان ليث بان زيد بان هذيم سإعد باني وعذرة، وضنة، والحارث، سإلمان، وبانو
قضاعة. بان الحافي بان أسإلم بان سإود
قضاعة. بان الحافي بان عمران بان حلوان بان عمرو وهو سإليح، وبانو

بان عمران بان حلوان بان غلب بان وبارة بان أسإد بان الله تيم بانو وهم وتنوخ
قضاعة. بان الحافي

بان الحافي بان عمران بان حلوان بان تغلب بان وبارة بان النمر بان خشين وبانو
قضاعة.
العارباة العرب

عاد أباي عوص، أخي جائر، ابانا وجديس، العارباة: ثمود، الكلبي: العرب قال
بان سإام ابان ووباار، وأميم وعمليق طسم أباي لوذ أخي إرم اباني وعبيل،

نوح.
عبس، إياد: والجمرات: ضبة، باهراء، وتغلب، العرب: شيبان، رضفات
يرباوع. كعب، بان الحارث

صعصعة. بان عامر حنظلة، طيئ، والجماجم: كلب،
محارب. أعصر، غطفان، وهوازن، والثافي: سإليم،

بانو وكليب، وعامر وكعب قيس: كلب ومن وخزاعة، كنانة، والحمس: بانو
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التي وهي فهر، بان غالب بان تيم بانت مجد أمهم صعصعة، بان عامر بان ربايعة
حمستهم.

وتميم. باكر، الجفان
والسإد. القيس، الكرشان: عبد
وطيئ. وكلب، القيس، وعبد وباكر، وأسإد، الرحاء: تميم،

وعبد وباكر، وهوازن، وغطفان، وتميم، الكلبي: كنانة، ابان عن الجماجم،
وقضاعة. وطيئ، ومذحج، والزد، القيس،

في ونضرة. وليس ناصرة ناضرة: فيهم العرب في الكلبي: ليس ابان قال
وثقيف. يشكر في إل حبيب العرب

وأسإد. الحليفان: طيئ،
وتغلب. الروقان: باكر،

وعدنان قحطان مفاخرة في الكلم
خاصة. حمير في كان إنما اليمن ملك فإن الملك، في فخروا إن أنهم هو

حمير، ملوك فقط. فأما وغسان ولخم كندة في ملوك التباباعة دون وكان
ليسوا قريش، لخلفاء عمال اليمن ولي اليمن. وقد غير يملكوا لم فالتباباعة،

أمير عمال يليها أقاليم هي وإنما فقط، مخاليفهم على عمالهم، باأجل
بان الحارث منهم: أولد مخاليفهم، على منهم ملوك كندة في وكان المؤمنين

الحيرة، فملكوا لخم، رفضوهم. وأما ثم عدنان؛ قبائل ملكتهم المرار، آكل
مثلها. وأما "الكوفة" مائة أمير يملك الكوفة، مسالح من مسلحة وهي

دمشق، عمل من وهي البلقاء، ثم بااليمن؛ مخاليف إل يملكوا فلم غسان،
عمال من عامل باه يقال ل هذا أمثالها. وكل عشر دمشق أمير يملك

الخلفاء.
الدين؛ في يفوقونهم قريش، من والمهاجرين فللنصار باالدين، الفخر وأما

فسقط مضري؛ وسإلم- وهو عليه الله -صلى الله رسإول إلى راجع والكل
وسإلم- وسإقط عليه الله -صلى الله بارسإول الفخر عند دين ذي كل فخر
السلم. عليه باعده، الخلفاء باملك الفخر عند ملك كل فخر

بال فرق، ول والنصار، باالتباباعة اليمانيين كفخر باقريش عدنان باني وافتخار
وإلى النصار إلى اليمن قبائل من قريش إلى أخوة أقرب عدنان قبائل

عدنان، في عمودهما إذ والدين؛ الملك فخر يسقطوا أن إل يبق فلم التباباعة،
والحكمة، والسخاء، الشجاعة من فقط، الجاهلي أهل فخر على ويقتصروا
مزيد. ول والشعر؛ المشهورة، واليام قومهم، في والرياسإة

فوجدنا هؤلء؛ قبائل من بانظرائها هؤلء قبائل تنظر أن وجب ذلك، كان فإذا
ًا؛ عدنان من العظام القبائل وباكر صعصعة، بان وعامر مر، بان وهم: تميم ثلث

ًا العظام اليمن قبائل ووجدنا وائل؛ بان ًا ثلث إسإقاط باعد وهي: الزد أيض
ملوكهم، إسإقاط باعد وحمير وغسان، ولخم كندة من وملوكهم النصار
تلك. من قبيلة هذه من قبيل كل فتعارض ومذحج
وأسإد، وهي: كنانة، ذكرنا، التي باعظم ليست قبائل القبائل هذه باعد ووجدنا

ومرة، وثقيف، باكر، بان وسإعد ونصر، وجشم، ومزينة، وضبة، والربااب،
والنمر، وتغلب، القيس، وعبد وسإليم، وعبس، وفزارة، سإعد، بان وثعلبة

على وخزاعة، قضاعة لهم نسلم أن اليمن. على في وإياد. ووجدنا وعنزة،
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وجهينة، وجذام، وعاملة، وبالقين، منها: كلب، وليسوا لليمن، نسلم أن
وعذرة، ولخم، وطيئ، والشعر، وخثعم، وباجيلة، وخولن، وخشبن، وهمدان،

هي: هذه، دون قبائل القبائل هذه باعد وكندة. ووجدنا وجرم، وبالي، وضنة،
وعدوان، وفهم، وبااهلة، وغني، والطفاوة، منصور، بان ومازن وهذيل، القارة،

بان وعنز وعله، ومحارب، وأشجع، وأنمار، غطفان، بان الله وعبد وسإلول،
وتنوخ، ومهرة، وسإليم، وسإلمان، ومعافر، ألهان، اليمن في وائل. ووجدنا

البون يظهر بانظيرها، قبيلة كل فتعارض والسلف وباهراء، وحضرموت، وسإبأ،
ذكرنا. ما كل في حينئذ

لمذحج. وائل بان باكر لحمير، عامر بانو للزد، الولى: تميم
لجهينة، مزينة لعاملة، ضبة لبلقين، الربااب لكندة، أسإد لكلب، والثانية: كنانة

ثقيف لضنة، باكر بان سإعد لخشين، معاوية بان نصر باجذام، باكر بان جشم
للشعر، عبس لعذرة، فزارة لخثعم، سإعد بان ثعلبة لهمدان، سإليم لجرم،

لطيء. وإياد تغلب لخولن، عنزة لبلى، النمر لبجيلة، القيس عبد للخم، مرة
لسلمان، مازن للهان، وهذيل والقارة لمعافر، وبااهلة والثانية: غنى

غطفان بان الله عبد للسلف، سإلول لمهرة، عدوان لسليم، وفهم الطفارة
قريش لحضرموت، وعك عنز لبهراء، محارب لتنوخ، أشجع لسبأ؛ وأنمار

وخزاعة. للنصار
وأوفياؤها، وشعراؤها، وحكماؤها، وأجوادها، قبيلة، كل شجعان فيعد

حينئذ البون يلوح فإنه باها، قابالناها التي من ذلك كل مع وأيامها، ورؤسإاؤها،
ًا؛ الطائفتين باين وجميع وقحطان، عدنان أنجاد جميع يجمع أو ظاهر

وأيامهما ورؤسإائهما، وشعرائهما، وحكمائهما، أوفيائهما، وجميع أجوادهما،
ًا وكذلك ذكرنا، كما المرين باين ينظر ثم الجاهلية، في المثالب. فإن في أيض

ًا عدنان ويظهر فضل إشكال، بال حينئذ يلوح المر باه. وباالله خفاء ل ظهور
التوفيق. تعالى
أكرمكم فخطأ: "إن ذلك، عدا وما باالتقوى؛ إل فخر فل الحقيقة، في وأما
أتقاكم!". الله عند

ًا، العالمين رب لله العرب. والحمد قبائل في الكلم انتهى الله وصلى كثير
ًا. وسإلم ورسإوله عبده محمد على تسليم

 وجمعه المؤلف كلم من معلقة
الجاهلية في العرب ديانات

ًا فيقال: إن ًا، كلها، وربايعة كلها، إياد كلهم القيس، وعبد والنمر، وتغلب، وباكر
وكثير وتنوخ، وطيئ، بانجران، كعب بان الحارث وبانو غسان، وكذلك نصارى؛

وغيرهم. ولخم تميم من الحيرة سإكن من وكل كلب، من
ًا، حمير وكانت ٌءر يهود كندة. من وكثي
أصلً. باشيء تدين ل خثعم وكانت
كان زرارة بان لقيط وقيل: إن تميم، باني في ظهرت قد المجوسإية وكانت

أوثان. عباد العرب قبائل سإائر تمجس. وكانت قد
شمس، عبد بان ربايعة بان شيبة وهم يسير، نفر قريش من تنصر قد وكان

لحا: ورقة عمه وابان قصي؛ بان العزى عبد بان أسإد بان الحوريث بان وعثمان
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فقد نوفل، أبايه عقب وأما لورقة؛ ول للحوريث عقب ول أسإد، بان نوفل بان
أحد. منهم يعرف فل درس؛ أو انقطع
العرب أصنام

ًا لثقيف، باالطائف اللت: كان واديه يحرمون وكانوا صخرة؛ على مبني
بان خالد ثقيف. هدمه بان مالك باني من العاصى، أباي آل وسإدنته؛ ويكسونه،

عنهما. الله -رضي شعبة بان والمغيرة الوليد،
ًة العزى: كانت صرمة غطفان. سإدنتها: بانو يعبدها وثن، عندها بانخلة، شجر

الوليد بان خالد فقطع وبااهلة، وغنى، تعظمها، قريش مرة. وكانت بان
الوثن. وكسر البيت، وهدم الشجرة،

الزد. وسإدنته: وأكثر شنوءة، وأزد النصار، تعبده البحر، باسيف مناة: كان
الغطاريف.

بان الحوص بان الفرافضة الجندل. وسإدنته: بانو بادومة وبارة، لبني ود: كان
كلب.

عيلن. قيس بان وعمرو ومزينة، وهذيل، كنانة، بانو تعبده بانعمان، سإواع: كان
هذيل. من صاهلة، وسإدنته: بانو
إلى باه هرباوا حتى غطيف بانو عليه فقاتلهم أنعم، في لمذحج، يغوث: كان

عليه. فاجتمعوا الضباب؛ من النار، باني عند فأقروه نجران،
وخولن. همدان، يعبده أرحب؛ في يعوق: كان
بانجران. لحمير، نسر: كان

والحابايش. لقريش باالمروة، نائلة باالصفا. وكانت إسإاف: كان
تعبد قريش كنانة. وكانت وسإائر وملكان؛ ومالك، باكر، لبني هبل: كان

على الكعبة، جوف في هبل قريش. وكان صاحب تعبد وكنانة كنانة، صاحب
أزلم: سإبعة سإادنه عند للكعبة. وكان يهدى ما فيها يجمع كان التي البئر

فيه: والخر فيه: "ل"، والخر فيه: "نعم"، وآخر فيه، اختلفوا إذا للفعل أحدها
إذا للمياه والخر فيه: "ملصق"، والخر فيه: "غيركم"، والخر "منكم"،

ًا. فإذا يحفروا أن أرادوا ًا، أرادوا بائر ًا، درهم مائة السادان يعطون أمر وجزور
السادن. يضرب ثم وكذا!"، كذا في الحق لنا إلهنا! اخرج له: "يا ويقولون

باالزلم. السإتقسام هو وهذا
والغوث وزبايد، وجرم، كعب، بان والحارث وخثعم، لبجيلة، الخلصة: كان ذو
واليمن. مكة باين عامر. وكان بان هلل وباني أد، بان مر بان

في ومحارب. وكان النصريون، عوف سإدنته: آل باعكاظ؛ لهوازن، جهار: كان
أطحل. سإفح

أسإيد باني من وأد. وسإدنتها وعكل، وتيم، وضبة، تميم، لبني شمس: كانت
الحلحل. بان أسإيد بان وصفوان هالة، أباي بان هند تميم. كسرها بان عمرو بان

ًا بانجد، الفلس: كان باولن. طيئ. سإدنته: بانو تعبده فيد، من قريب
ًا؛ وللزد وبارة، باني إل لقضاعة، السعيدة: كانت العجلن؛ وسإدنتها: بانو أيض

باأحد. موضعها وكان
عامر. منهم: بانو باالمشقر. سإدنته القيس لعبد اللبا: كان ذو

كل في جعلوا قد وكانوا ربايعة؛ وسإائر وائل بان لبكر باسلمان، المحرق: كان
ًا: سإدنته: آل له ربايعة من حي العجليون. السإود ولد
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باالنجير. لكندة ذريح: كان
مرحب. مرحب: باحضرموت. وسإادنه: ذو

من يكلمون نحاس، من والشعريين. وكان وعك، للسلف، المنطيق: كان
ٌءف؛ فيه وجد الصنام، كسرت فلما جوفه؛ صلى الله رسإول فاصطفاه سإي

ًا. -وسإماه وسإلم عليه الله مخذم
الدوسإي. حممة بان عمرو ودوس. كسره لخزاعة الكفين: كان ذو

ٌءة ٌءة سإعد: صخر يعبدونها. كانوا كنانة، بان ملكان باني أرض من بافلة طويل
لحمير. باصنعاء، رئام: كان

ابان المستوغر هدمها مناة؛ زيد بان سإعد بان كعب بان لربايعة رضى: كان
سإعد. بان كعب بان ربايعة

من إليها يصدرون كانوا وإياد؛ وتغلب، لبكر، باسنداد، الكعبات: كان ذو
لها. وينسكوا باها، يمروا حتى بايوتهم يأتون ل حججهم،

بان ثعلبة بان عامر بان عدي بان فقيم عبد بان حذيفة وهو القلمس، كان
بانوه؛ عنه ذلك ورث ثم الشهور؛ نسأ من أول كنانة، بان مالك بان الحارث

حذيفة. بان عباد بان قلع بان سإلمة بان عوف بان جنادة ثمامة أباا آخرهم وكان
المعلقة. هذه كملت

البربار نسب من جمهرة
طوائف السلم- وادعت -عليه بانوح بان حام ولد باقايا من قوم: إنهم قال

ل بااطل، عيلن. وهذا قيس بان بار إلى وباعضهم حمير، إلى اليمن، إلى منهم
ًا عيلن لقيس النساباون علم فيه. وما شك لحمير كان أصلً. ول بار اسإمه ابان

اليمن. مؤرخي تكاذيب في إل البربار، بالد إلى طريق
ورتناج بان صولت بان يحيى بان شانا هو زناتة أن البربار نساباي لبعض ورأيت

بان هرسإق بان هوك بان مادغس بان يمل بان جنذواذ بان سإقفو بان ضرى بان
نوح بان حام بان كنعان بان باديان بان بادا بان هريك بان هواك بان مازيغ بان كراد
أباي بان أيوب عن الوراق، يوسإف ذلك وسإلم-: ذكر عليه الله -صلى النبي
بان عثمان بان مخلد بان كرمان بان مغيث بان الله سإعد بان كيداد بان مخلد يزيد

زناتة. وهو شانا، بان يفرن بان سإميران بان خوبانفر بان وريمت
وشانا. يفرن باين زائدة باأسإماء البربار باعض أخبرني قال: وقد

وعجيسة، وصنهاجة، بارنس: كتامة، وبارنس. فولد بار: مادغس، فولد
ولكل بارنس: موار بان أوريغ وأوريغ. فولد وأزاداجة، وأورباة، ومصمودة،

ٌءن هؤلء ٌءة باطو ًا. عظيم جد
وأداس؛ ونفوس الكبير، ولوى زجيك: ضرى، فولد مادغس: زجيك؛ وولد

هوارة. فولد في نسبه فدخل والدهوار؛ بارنس، بان أوريغ هذا أداس أم فتزوج
وصنبرة، وهتروقة وأندارة، هذا: وشفانة، مادغس بان زجيك بان أداس

هوارة: قبائل هوارة. ومن في اليوم هؤلء وكل وترهنة؛ وأوطيطة، وهراغة
ومليلة. كهلن
بان ضرى بان يحيى وتمزيت. فولد مادغس: يحيى، بان زجيك بان ضرى وولد

وهو زانا، وورسإطف. فولد وسإمجان؛ زناتة؛ أباو وهو مادغس: زانا، بان زجيك
يحيى: بان زانا بان فريني وفريني. فولد والديديت، زنانة: ورسإيج، أباو

يحيى: باني بان زانا بان ورسإيج ونمالة. وولد ومنجصة، ورجلة، بارمرختا،
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يحيى: مكناسإة، بان ورسإطف واسإين. وولد وباني تاجرة، وباني مسارت،
وسإدرجة. وولد وكزنيطة وباطالسة، ورتناج: مكنسة، فولد وورتناج؛ وأوكنة،
ضرى. بان يحيى ولد وزواوة. مضى يحيى: زواغة، بان سإمجان
ولماية، وصدفورة، تمزيت: مطمامة، ضرى: ولد بان تمزيت ولد وهؤلء

ولد ومديونة. مضى ودونة، وكشانة، وملزوزة، ومغيلة، وصدينة، ومدغرة،
زجيك. بان ضرى

ولوى والشين"، الزاي باين "باالسين لوى: نفزاو ولد الكبير؛ لوى ولد وهؤلء
لوى: يطوفت. فولد بان نفزاو حملً. فولد أباوه تخلفه الكبير، لوى بان الصغير

وورجول، وزيتم، وسإوماتة، ومجر، وزهيلة، ومرنيسة، يطوفت: ألهاصة،
وترغاسإن. ألهاص: دحية، ووسإيف. فولد ووردين، وغساسإة، وورغوس،

وورتدين، ويعون، لوى: ملين، بان نفزاو بان يطوفت بان ألهاص بان دحية فولد
ورفجوم: وانجن، فولد ألهاص: ورفجوم؛ ابان ترغاسإن ورينويت. وولد وترير،

بان نفزاو وسإبيت. مضت وزجال، وونمو، وكرطا، ايتجدل وما وباورغش،
بان لوى بان ماضل فولد وزائر؛ وكطوف؛ لوى: ماضل، بان لوى لوى. وولد

وأكورة. غنزورة، لوى؛
زنانة، من وهو مغراو، إن ويقال نيطط؛ بانو لوى: سإدراته بان لوى ولد ومن
كطوف: جدانة، لمهم. وولد مغراو أولد أخا سإدراتة فصار سإدراتة؛ أم تزوج

ٌءم ومغاغة. وزعم من المسور، بان المثنى بان خبور ابان أنه أوريغ في قو
بااطل. كله وذلك كندة؛ من السكاسإك

سإتات، أوريغ بان ملك فولد وفلدان؛ ومقر، وملك، أوريغ: هوار، وولد 
أوريغ: ماوس، بان مقر لهؤلء: لهانة. وولد ويقال ومسراتة؛ وأسإيل، وورفل،
وباياتة، وورسإطيف، أرويغ: قمصانة، بان فلدان ومسرات. وولد وكبا، وزمور،

لها يعرف ل تزكى، لها يقال امرأة ابانا هما إنما ولمط صهناج إن ويقال وبال،
لم. إخوة فهم هوار؛ له فولدت أوريغ؛ تزوجها أب،
ٌءن وزداجة: مسطاسإة. ولزنانة قبائل ومن ٌءة باطو وباني بارزال، كبني عظيم
وغيرهم. صغمار، وباني ومغراوة، دمر،
ًا، وكان البااضي، الرزالي باويكنى محمد أباو لي قال ًا ناسإك باأنساباهم: عالم
الديديت: ورسإيك شانا. فولد بان قبل: الديديت المذكور يحيى بان شانا ولد
شقيقان. فولد وهما وزاكيا، دمر، ولقبه ورسإيك: الغانا، الديديت. فولد بان

بان يصلتن مصرا: يصلتن. فولد زاكيا. فولد بان ورسإيك: مصرا بان زاكيا
لم مملوكة أمه ويفرن: وواسإين، مغراوة؛ باني جد زاكيا: مغراو، بان مصرا

دمر: بان وارديزن دمر. فولد بان دمر: وارديزن وهو الغانا، مغراو. وولد
بان ونيد وانتين. فولد بان وارديزن: وزنيد بان وانتين وارديزن. فولد ابان وانتين

وغرزول، وورتانين، أشقاء؛ ويطوفت، وصغمار، ويزدرين، وانتين: بارزال،
دمر. باني ينتسبون الذين هم ورتانين فبنو أشقاء؛ وتفورت،

ٌءة. وأما فهم واسإين، وباني بارزال باني حاشا معتزلة، ذكرنا من وكل إبااضي
ٌءة. وذكر يفرن، وباني مغراوة باني جمهور يزعمون البربار نساباي أن لي فسني

القبط. من ولواتة، ومزاتة، سإدراتة، أن
باالندلس البربار بايوتات
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الفقهاء. دليم بانو وزداجة: منهم
ومنهم بارية؛ باسنت عوسإجة بالط إليه ينسب الذي عوسإجة، ملزوزة: منهم

الذكر المشهور الفارس المولد، مهلب بان أزهر قاتل باراح، بان إباراهيم كان
بارية. شنت عمل من والبة، أهل من

المراء زروال وبانو الياس، بان أحمد الوزير رهط الياس، بانو مغيلة: منهم
باالمنتانية.

وانسوس. بان سإليمان الوزير رهط وانسوس، بانو مكناسإة: منهم
فيلة، شنت من الليث لقنت. وبانو من وأصلهم الخروباي، بانو زناتة: منهم
بان الليث بان هاشم بان الملك عبد بان الله عبد بان محمد بان منهم: يحيى

بان الوليد موالي أنهم ويذكرون زانا؛ بان مسرة بان بالغ بان إيلف بان شبل
ًا: بانو زنانة الملك. ومن عبد المير أخبرني بارية؛ باشنت المراء عزون، أيض
باقرب سإعيد فحص إليه ينسب الذي سإعيد، ولد أنهم عزون بان الرحمن عبد

المديوني. عامر بان ثابات قتلوا وهم شوذر،
عبدوس: مديونة. بانو من لكن رزين، باني من ليسوا هذيل، الثغر: بانو أمراء

من شاطبة، عميرة: من تيروال. بانو غزلون: من صدينة. بانو من سإرتة، من
فرفرن: من النون: باوباذة. بانو ذي رزين: باالسهلة. بانو نفزة. بانو من ألهاصة
شذونة. بانو الخطل: من أباي وبانو نبيه هوارة. بانو ومدلين: من ماردة؛
الياس: من المنتانية. بانو قصر من مضى، الحجارة. بانو وادي من الفرج؛
هم. ممن أدري فل الدلم؛ أباي باني حاشا مغيلة، من شذونة
ًا: كان المراء من خاصًة الحجارة ووادي بارية باشنت ثم باالثغر، المراء أيض
باالسهلة، رزين نفزة. بانو من ألهاصة غزلون: باتيروال. وبالل: من بانو البربار،

الفرج هوتوتة. بانو قنة: من هوارة. بانو من باوباذة، النون ذي هوارة. بانو من
الخطل: من أباي زناتة. بانو عزون: من مصمودة. بانو الحجارة: من باوادي

مغيلة. بانو زروال: من مصمودة. بانو مضى: من الدهم. بانو أباي ملزوزة. بانو
من باشاطبة، عميرة عبدوس: من...... باسرتة. بانو مديونة. بانو هذيل: من

مصمودة. أران: من ألهاصة. بانو
ًا: بانو المولدين من باها المراء وكان وبانو وأرنيط ووناط، باتطيلة، قسى أيض

وبارباشتر. باوشقة الطويل، بانو وهم شبراط، باوشقة. وبانو عمروس
دروقة خاصًة: أصلهم تجيب من المهاجر العرب: بانو من باالثغر المراء وكان
وغيرها. سإرقسطة ملكوا ثم أيوب؛ وقلعة

النون. والمراء ذي باني خال المديوني، عامر بان ثابات كان مديونة: منهم
هم إنما رزين باني لن رزين، باني ليسوا بارية باشنت هذيل بابني المعروفون

الوزراء. والقاضي الزجالي باقرطبة: بانو منهم نفر وكان شك؛ بال هوارة من
وهو باالجوف، جعفر أم وصاحب باتاكرنا؛ الخليع سإوماتي. وبانو سإعيد بان منذر
لب بان باقرطبة، فرانك مسجد إليه ينسب الذي فرانك، بان يعيش بان زغلل

عزلون، ابان طرينة نفزاو: بانو بان يطوفت بان ألهاصة من ثم خالد. منهم، بان
بان عامر رهط بارية، باشنت نعمان باشاطبة. وبانو عميرة تيروال. وبانو أمراء
نعمان. بان فرج

باادوا، وقد الغرباي، الجانب في جيراننا القمراطي، بانو كان هوارة: منهم
العاصي، بان باسطام بان طالوت اسإمه معدن، أباا يكنى فتى آخرهم وكان
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ووباذة. ومنهم: بانو أقليش أمراء النون، ذي خبره. ومنهم: بانو وانقطع غاب
ٌءة لهم وكان مدلين، ولة فرفرين، السهلة. ومنهم: بانو أمراء رزين، ثرو
فرفرين، بان هاشم بان عمرو وأباو فرفرين، بان سإعد بان منهم: خطار وعدد،

المرشانيون، جهور مدلين. ومنهم: بانو ولي كلهم فرفرين، بان خير وعمهما
باالشعبي المشبه الفقيه، موسإى بان الرحمن عبد موسإى أباي ولد من وهم
ٌءة، عدد لهم وكان زمانه؛ في ٌءة الن منهم وباقيت وثرو ٌءة. باقي صالح

وآل باها؛ المراء الخطل أباي وبانو بارية؛ باشنت المراء تيه بانو ملزوزة: منهم
ذي بان موسإى عليه فثار وأعمالها؛ وباذة صاحب كان الذي وهب، بان عامر

البلد. وضبط فقتله، النون،
أعلم فما باادوا، وقد الحاجب، رباه عبد بان سإفيان بانو كان مصمودة: منهم

ٌءة لهم وكانت مالك، صاحب كثير، بان يحيى وبانو باقيًة؛ منهم ٌءد، ثرو وقد وعد
تنبأ الذي كان ومنهم أشونة، من طريف يسيرة. وبانو باقية لهم باقيت

باالشجاعة المشهورة أخته وجميلة دينه. ومحمود؛ على فاتبعوه بابراغواطة؛
عبد ابانا وهما العساكر؛ في ومبارزتهم الفرسإان ولقاء والفروسإية والنجدة

أصحاب كانوا عوسإجة، بان دانس باماردة. وبانو القائم زاقلة بان الجبار
بان تاجيت بان ومسعود باالجوف؛ دانس أباي قصر ينسب جدهم وإلى قلنبيرة،

هو ماردة صاحب راشد، بان الفرج بان مسعود بان مناع بان تاجيت بان محمد
على النصارى غلب إذ ففروا، ولجدانية؛ قورية أصحاب وكانوا وجده؛ وأباوه
الذين سإالم، وبانو مضى؛ باقصر المراء، تيهلت بان مضى وبانو الجهة؛ تلك

سإالم؛ بان الفرج ابانه إلى الفرج مدينة وتنسب سإالم، مدينة إليهم تنسب
عبد بان تميم الله- وهو -رحمه صاحبنا باالتميمي المعروف جعفر ومنهم: أباو

ابان الفرج، مدينة إليه تنسب الذي الفرج، بان يوسإف بان محمد بان الله
بان أكلله بان وكذات بان ورعمال ابان سإالم، مدينة إليه تنسب الذي سإالم،

بان مصاذ بان مسقاط بان يوطافان بان ناكور بان مسالة بان أكلله بان مقر
التي باطرسإونة، ابانان جعفر؛ لباي وكان محزوم باني موالي وهم مصمود،

باها. وعقبه وأحمد؛ الله، وهما: عبد الثغر، في تطيلة، باقرب
ابانه وليها ثم شبيب؛ بان صبرون وهو اليشة، ولى الذي كان أورباة: منهم

الناصر. محمد بان الرحمن عبد عزله ثم صبرون؛ بان وكيل
ًا: بانو كتامة الشقنديون. ومن مشرف بانو كتامة: منهم من زواوة، أيض
كان ومنهم إلبيرة؛ عمل من وأشبرغيرة قرذيرة أصحاب كانوا الذين مهلب،
وهم البونت، أصحاب قاسإم وبانو الوزير؛ مفرج كاتب مهلب، بان محمد

باالحلف. فهريين ينتمون
الديب العلى عبد بان محمد الله عبد أباي رهط الغليظ، بانو صنهاجة: منهم

دراج بان محمد بان أحمد عمرو أباي الشاعر رهط دراج، وبانو الله-؛ -رحمه
بان ذر ولد من سإليمان، بان أحمد بان العاصي بان محمد منهم كان القسطلي؛

حفصون، ابان صدم الذي ضريس، بان بابلكونة: يحيى دراج. ومنهم بان عيسى
وعاش باعدها، بايمينه حفصون ابان يأكل فلم المشهورة؛ باالضرباة يده فأباطل

ولد من وهم الوهاب، عبد باأشونة: بانو سإنة. ومنهم ثلثين نحو ذلك باعد
ٌءة لهم وكانت زياد؛ بان طارق أخت ابان وهو جميل، أباي بان ميمون ٌءد؛ ثرو وعد

ٌءد منهم وكان إل يعرف من منهم باقي فما خملوا؛ وقد وفقهاء، وكتاب قوا
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ٌءل جامع خطيب اليوم وهو والقرآن، والرواية العلم وطلب حج رحلة، له رج
بان يوسإف بان القدوس عبد بان محمد ابان وهو: عبد فيه، والمقريء قرطبة،

أشونة. من مناع، بان طاهر وبانو أحمد؛
باالثغر المولدين قسي باني نسب من قطعة

الندلس، المسلمون افتتح القوط. فلما أيام في التغر قومس قسي كان
ولئه؛ إلى ينتمي فكان الملك، عبد بان الوليد يدي على وأسإلم باالشأم، لحق

المضرية بان العصبية وقعت إذا أمرهم، أول في قسى، بانو كان ولذلك
وأباو ثور، وأباو فرتون، قسى؛ المضرية. فولد جملة في يكونون واليمانية،

ويحيى. ويونس، سإلمة،
وزاهر. فولد قسى: موسإى؛ بان فرتون قسى: ولد بان فرتون ولد هؤلء

ويونس؛ ومطرف؛ موسإى؛ بان قسى: موسإى بان فرتون بان موسإى
ثوارهم: لب، أول موسإى. وهو بان موسإى وغرسإية. فولد ولب؛ ويوارتش؛

وإسإماعيل؛ وفرتون؛ باقرطبة؛ المصلوب ومطرف، أبايه؛ باعد الثغر ملك الذي
موسإى له وولدت وتزوجها، البشاكسة؛ ملك غروسإية إلى زفت التي وأورية،

ًا غرسإية. وزوج بان بان لب أخيه الله- بانات -لعنه موسإى بان موسإى أيض
موسإى، بان فرتون البشاكسة. فولد ملك شانجه ابان ونقه أولده من موسإى

ًا قتلهم ولب، ومحمد، وموسإى، إسإماعيل، لب بان محمد لحا عمهم ابان غدر
ملك موسإى: محمد، بان موسإى بان إسإماعيل موسإى. وولد بان موسإى بان

باقرطبة. فولد مات وسإعيد، باوشقة؛ قتل وموسإى، أهلها؛ وقتله طليطلة،
باإفريقية. باالشيعي لحق باطليطلة: لب، المقتول وهو إسإماعيل؛ بان محمد
أبايهم مع ثلثتهم صلبوا ولب، وموسإى، المصلوب: محمد، مطرف وولد

وإسإماعيل، الله، وعبد باناجرة؛ قتل ويوسإف، واحدة؛ سإاعة في باقرطبة
باعد ملك الذي وهو موسإى، بان موسإى بان لب النصرانية. وولد إلى ارتدا

سإرقسطة حاصر الذي وهو أبايه، باعد ملك البلطية، أمه: عجب أبايه: محمد،
بان موسإى بان لب بان محمد ومطرف. فولد وعيسى؛ خراباها؛ في وقتل

بان عمر لتلقي هبط كان الذي وهو أبايه، باعد ملك محمد، بان موسإى: لب
عبد أخيه ابان قتله ومطرف ويونس؛ الله؛ وعبد ويوسإف؛ وموسإى؛ حفصون؛

موسإى: بان موسإى بان لب بان محمد بان لب محمد. فولد بان لب بان الله
الله: محمد، عبد وولد محمد: لب، فولد تنصر؛ وفرتون، الله؛ وعبد محمد؛

غرق الله، وعبد ارتد، وفرتون، اسإتا، قتله وموسإى، قسى؛ باني ملوك آخر هو
رذمير، له فولدت الملك، إذفونش بان فرويلة تزوجها وأركة، تاجه؛ في

على فكان موسإى، بان موسإى أخو موسإى، بان يونس وأردوني. وأما
موسإى بان موسإى يقاتلون وكانوا فرتون، بان زاهر عمه وبانو هو الطاعة،

عقب. هذا سإنة. وليونس ثلثين نحو حياتهم، طول
ٌءذ إسإرائيل باني نسب من نب
إسإحاق وسإلم- بان عليه الله -صلى الله رسإول يعقوب وهو إسإرائيل، ولد

وسإلم-: روباان؛ عليه الله -صلى وخليله الله رسإول إباراهيم بان الله رسإول
لباان بانت لياء أمهم؛ وزابالون: أشقاء؛ ويساخار، ويهوذا؛ وشمعون؛ ولوى؛

والد وهارون إباراهيم؛ أخو هذا وناحور تارح"؛ "وهو آزر بان ناحور بان باثوال بان
وبانيامين: وسإلم؛ عليه الله -صلى الله رسإول ويوسإف السلم-؛ -عليه لوط
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ودان؛ لياء؛ أمة وأشار: أمهما وغاذ؛ المذكور؛ لباان بانت راحيل أمهما
ًا. كلهم أنساباهم راحيل. فعظمت أمة زلفى ونفثالي: أمهما جد

ًا اكثرهم وكان يوسإف الشام: بانو دخلوا أن إلى مصر من خرجوا إذ عدد
ًا يهوذا باني عدد زاد ثم يهوذا بانو بااعداد يوسإف باني من أكثر صاروا حتى جد
في بالغ خاصة فهم المقاتلين يهوذذا باني عدد أن ذكروا فقد عظيمة باأعداد

بان أبايام بان أسإا زمن في وبالغوا مقاتل ألف خمسمائة السلم علي داود زمن
يهوذا باني من مقاتل ألف ثلثمائة السلم عليه داود بان سإليمان ابان رحبعام
ًا. الكذب كثيرة وهي كتبهم في هكذا خاصة جد
ًا أقلهم وكان ًا بانيامين سإبط وكان لوى؛ سإبط عدد سإبط أن إل قليلً، أيض
ًا. فمن أقل كان لوى الله رسإول وهارون، موسإى، كان لوى سإبط عدد

بان قورح "وهو وقارون لوى؛ بان قاهاث بان عمران عليهما- ابانا الله -صلى
ٌءة، وأنبياء إسإرائيل باني أمر دبار الذي الكاهن، وعلي قاهاث؛ بان يصاهر كثير

إسإرائيل: وابانه باني لمر ومدبار نبي هارون، بان العزار وبانو منهم:... ؛
ًا؛ كذلك العزار، بان فينحاس السلم. -عليه زكرياء بان ويحيى أيض

وهو وسإلم-؛ عليه الله -صلى الله رسإول النبي داود كان يهوذا سإبط ومن
إرام بان ذاب عمينا بان نخشون بان سإلمن بان باوعز بان عوبايذ بان ايشاى ابان
عوبايد السلم-. فأم -عليه يعقوب بان يهوذا بان فارص بان حصرون بان

بان يوشع أيام يهوذا سإيد كان بان ونخشون العمونية؛ روث كانت المذكور
مدينة أهل التوراة" من في المذكورة "وليست رحاب كانت باوعز وأم نون؛

نون. بان يوشع تزوجها أريحا. تلك
عمينا بان نخشون لن بااطل، وهو والنصارى، اليهود كتب في نسبه هكذا 

موسإى مع مصر من خرجوا إذ التوراة، نص في يهوذا، باني مقدم كان ذاب
إذ له كان من كل من القدس أرض يدخل لم لنه بااتيه؛ السلم:- ومات -عليه
ًا، سإنًة عشرون مصر من خرج ٌءد، فصاعد يوفنا بان فقط: كالب رجلين إل أح

السلم- فقط؛ -عليه يوسإف ولد "الفرايمي" من نون بان ويوشع اليهوذائي،
إن قولهم فعلى آخر؛ رجل القدس أرض دخلوا إذ يهوذا باني مقدم وكان

باقرب لحم بايت في النازل نخشون بان سإلمن هو القدس أرض في الداخل
من خروجهم باين أن في يختلفون ول منها؛ أميال أرباعة على المقدس بايت

ول سإنين؛ وسإت سإنة السلم- سإتمائة -عليه داود ملك أول وباين مصر
عام السلم- مائة -عليه موسإى باعد أحد منهم يعش لم أنه في يختلفون
ًا وثلثين ثلث وله ولى داود أن في يختلفون ول الهاروني؛ يهوياذاع إل عام
بان باوعز ولدة إل سإنين وسإت سإنة الستمائة لتلك يبق فلم سإنة، وثلثون
السلم- ابان -عليه وداود عوبايذ، بان وإيشاى باوعز، بان وعوبايذ سإلمن،

واحد لكل يكون أن يمكن ل لنه بايقين، هذا يكذب ذكرنا ما إيشاى. وكل
بايقين. هذا يكذب ونقلهم سإنة، وثلثين مائة من أزيد إل ابانه له ولد إذ منهم
إلى فيهم ورياسإتهم إسإرائيل؛ باني ملك السلم- كان -عليه داود ولد وفي

ًا المقدس بايت منهم ملك من اليوم. وآخر ًا الملقب متني هذا يوشيا؛ بان صدقي
ملوكهم. خبر كان

ابان هو عزيا بان يوثام بان آحاز بان حزقيا بان منشا بان آمون بان يوشيا وكان
بان أبايا بان آسإا بان يهوشافاط بان يهورام بان أحزياهو بان يواش بان هو أمصيا
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داود. بان سإليمان الله رسإول بان رحبعم
ًا إل عنهم الملك ينتقل لم ملوك، هؤلء وكل إلى ول أخ، إلى ل أب، باعد ابان
المذكور صدقيا أن ابان. إل ابان إلى ول أخ، ابان إلى ول عم، ابان إلى ول عم،
من تعالى الله أسإماء باشر يهوحاز، يسمى له: أحدهما أخوان قبله ملك

الخوين ذينك باالجملة. وابان التوراة أحرق إلياقيم، اسإمه والثاني التوارة،
ًا. ملك المذكور، الياقيم بان يخنيا المسمى يهويا وهو أيض
بان يهوذا: كالب باني من إسإرائيل باني في الملك ينعقد أن قبل الرياسإة ودبار
يوفنا. بان كناز بان عثنيال أخيه وابان يوفنا
زوج؛ لها امرأة النبياء: ذباوراء، من يهوذا باني من كان أن إسإرائيل بانو وذكر

بان ويواب يهوياذاع؛ بان وزكرياء الداودي؛ إشعياء وأخوه الداودي؛ وعاموص
رسإول عيسى أم عمران، بانت ومريم أبايه: يثرا"؛ واسإم أمه، "وهي صرويا

إل نبوة، فيه كانت أنه ذكروا سإبط كل وسإلم-. ومن عليه الله -صلى الله
أيام سإبط كل من نبئوا الذين باعد نبوة فيهم نجد فلم وأشار؛ غاد سإبط

يهوذا ولد من إل يهودي الرض ظهر على السلم- وليس -عليه موسإى
المقدس، بابيت دولتهم انقطاع السإباط. فقبل سإائر وبااد ولوى؛ وبانيامين

ل أنه إل المم، في فدخلوا الجزيرة؛ بالد إلى الموصل ملك سإنحاريب نقلهم
ٌءد منهم يحفظ من ذكرنا ما على فقط، داود باني باعض إل موصولً، نسبه أح
النسب. لذلك وصلهم فساد

هارون ولد من أنهم والهارونيون فقط، لوى باني من أنهم اللويون ويعرف
سإبت. يوم كل يتكرر عليهم التوقيف لن شك، السلم- فقط. بال -عليه

ابان هو النجار يوسإف ذلك: إن في أناجيلهم اختلف على النصارى، وتقول
الياقيم بان أزور بان صدوق بان أخيم بان أليوث بان ألعزار بان متان بان يعقوب

المقدس" بايت إلى رجوعهم في أمورهم ولى "الذي زرباابايل بان أبايوث بان
ًا. ذكرنا الذين ملوكهم آخر وهو يهويا، واسإمه يخنيا، بان سإلتيا بان آنف

إسإرائيل باني أمر دباروا الذين الرؤسإاء من فيهم فكان يساخار، سإبط وأما
على القائمين الملوك من فيهم بارحالت. وكان بان فوا بان الملك: تولع قبل

ومناحيم باعشا، بان أيل وابانه أخيا، بان السلم-: باعشا -عليه داود بان سإليمان
مناحيم. بان باقحيا وابانه قارا، بان

إسإرائيل: ايلون؛ باني لمور المدبارين الرؤسإاء من زباالون سإبط في وكان
النبياء: بااروخيا. ومن
خليفة نون، بان النبياء: يوشع السلم- من -عليه يوسإف سإبط في وكان

و...... أفراييمي يوسإف؛ بان أفراييم ولد من السلم- وهو -عليه موسإى
ًا؛ ًا. وكان أفراييمي وشموال، أيض باني لمور المدبارين الرؤسإاء من فيهم أيض

باني من هلل، بان وعبدون بانيامين؛ باني من إنه وقيل ثارا، بان إسإرائيل: هود
أباو وابانه يوسإف؛ بان منشا باني من يوآش، بان وجدعون يوسإف؛ بان أفراييم

ابان ويفتاح يوسإف؛ بان منشا باني من جلعاد، بان ويائير جدعون؛ بان ملك
باني على القائمين الملوك من فيهم يوسإف. وكان بان منشا باني من جلعاد،

باني من يارباعام، بان نابااط بان السلم: يارباعام -عليهما داود بان سإليمان
بان ياهو بان يهوياحاز بان يوآش بان يارباعام بان وزكرياء يوسإف؛ بان أفراييم
منشا ولد من وهم يملك، فلم نمشى، حاشا ملك، ابان ملك، هؤلء كل نمشي
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يوسإف. بان
ابانه ثم أبايال؛ بان الدبااغ قيس بان طالوت الملوك؛ من بانيامين باني ومن

عم ابان وهو بانيامين، باني من أبايال، بان نار بان أبانير قائدهما يشبوشث. وكان
لحا. طالوت

الملوك: فاقح ومن القوي؛ ماناح بان الرؤسإاء: شمسون ومن دان، باني ومن
رمليا. ابان

يابايش. بان الملوك: شلوم من نفثالي سإبط في وكان
ولد على القائمين الملوك آخر إيل، بان هوشيع الملوك؛ من غاد باني ومن

عناث. بان الرؤسإاء: شمقار من غاد باني السلم-. ومن -عليه سإليمان
فيهم يكون أن قبل أهلها قرية كل دبار سإنة أرباعين سإوى حكامهم، فجملة

من وثلثة السلم-؛ -عليه موسإى جملتهم من لوى، باني من ملك: ثلثة
من ثلثة منهم السلم-، -عليه يوسإف من وثمانية ذباوراء؛ منهم يهوذا،

دبارهم؛ بانيامين، من فقيل: هو منهم، واحد في اختلف يوشع، منهم أفراييم،
يساخار. من وواحد دان؛ من زاباولون. وواحد من وواحد منشا؛ من وأرباعة

ٌءد حكامهم في يكن فلم إل بانيامين، من ول شمعون، من ول رؤباان، من أح
ودادمى "سإرب الملوك من منهم نفثالى. وكان من ول غاد، من ول بااخنلف،
ًا بانيامين، ومن اثنان؛ يهوذا، يهوا" من من واثنان سإنة؛ وعشرين سإبع
ًا وأرباعة أفراييم، ًا بااسإتدلل، أيض وواحد دان؛ من وواحد سإنة؛ وعشرين سإت

ًا نفثالى، من وواحد غاد؛ من ًا، شهر من..... باعد الهارونيين ملوك سإوى واحد
سإبعة هي وسإوى أيام سإبعة رعوس هرودوس. "سإوى وإلى الرجعة،

ًا ويورام، أخآب: أخزيا أعوام..... أخآب. وابانا سإنة........ كان وثلثين ثماني
ٌءد ملكهم أنه نجد يهوذا. ولم من إنهم قيل هؤلء" فقد من ول رؤباان، من أح

ولم ولنبي، حاكم غاد في يكن فلم أشار؛ من ول زاباولون، من ول شمعون،
ٌءك أشار في يكن ٌءي، ول مل ٌءك شمعون ول رؤباان في يكن ولم نب ٌءم، ول مل حاك
ٌءم، نفثالى ول غاد في يكن ولم ٌءك، أشار ول زاباولون في يكن ولم حاك ولم مل
ًا أشار في ول غاد، في نجد أصلً. نبي

كان قيل: منهم نسله، بااد مدين، اسإمه - ابان السلم عليه لباراهيم وكان
ٌءة وسإلم- وبانون عليه الله -صلى النبي شعيب قطورا، تسمى امرأة من جماع
كان أنه القديمة الكتب في كلهم. وذكر باادوا ثم إسإماعيل؛ مع مكة سإكنوا
باني سإكنى فكان مؤاب؛ والثاني عمون، السلم- ابانان: أحدهما -عليه للوط

سإكنى وكان الشأم؛ باأرض البلقاء بالد وهي بامعان المعروف البلد في عمون
ًا وهي بامآب، المعروف البلد مؤاب باني الشام. ول باأرض البلقاء بالد من أيض

باصحة. إليهم ينتمي أحد الدنيا في المتين لهاتين يعرف
بانوه كان عيصاب؛ واسإمه يعقوب، غير آخر السلم- ابان -عليه لسإحاق وكان

ًا أن إل جملًة باادوا وقد والحجاز؛ الشأم باين التي الشراة جبال يسكنون قوم
لن الغلط هذا لهم وقع وإنما خطأ؛ وهذا ولده؛ من الروم أن يذكرون

كذلك، وليس الموضع؛ ذلك من الروم أن فظنوا أروم؛ له يقال كان موضعهم
النبي قول أن ظان ظن رومة. فإن بااني روملس إلى نسبوا إنما الروم لن

الصفر باني جلد في لك قيس: "هل بان وسإلم- للجد عليه الله -صلى
عيصاب وهو الصفر، باني من الروم أن فيه تبوك، غزوة في وذلك العام?"،
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وسإلم- حق، عليه الله -صلى الله رسإول وقول ظن، كما فليس المذكور،
مغزاه لن الروم، ل الحقيقة، على عيصاب السلم- باني -عليه عنى وإنما
القوم مسكن الشراة، ناحية إلى كان الغزوة تلك السلم- في -عليه

التوفيق. المذكورين. وباالله
الفرس نسب من قطعة

بان هرمز بان أبارويز كسرى بان شهريار بان الفرس: يزدجرد ملوك آخر
يزدجرد بان جور باهرام بان يزدجرد بان فيروز بان قباذ بان أنوشروان كسرى
بان نرسإى بان هرمز بان الكتاف ذي سإاباور بان سإاباور بان باهرام بان الثيم
باني من وهو بااباك، بان أردشير بان سإاباور بان هرمز بان باهرام بان باهرام

أول باستاشب، بان أسإفنديار بان باهمن بان الكبر، دارا أخى باهمن، بان سإاسإان
عقب الفرس ملوك آخر لهراسإب. وليزدجرد بان المجوسإية، دين أظهر من

بامرو.
أخو فيروز، بان جاماسإب ملوكهم من وفيروز. فكان ابانان: باهرام، له وكان
أنوشروان. عم هو فيروز. وجاماسإب بان قباذ
ولد المذكور. ومن الملك جاماسإب ولد من تيهرت، ملوك رسإتم، وبانو

ًا، أسإلم الذي اليمن، ملك وبااذان، اليمن، صاحب وهرز جاماسإب: كان طوع
صحبة. لهما الديلمي، باابان المعروف وفيروز ودادويه؛ بااذان؛ بان شهر وابانه
ولد القرامطة. ومن دعوة أسإس الذي الصبهاني، كان جور، باهرام ولد ومن

المقتدر. وزير الكلواذي، محمد بان الله عبد كان بااباك، بان أردشير
الجراح. بان عيسى بان علي الوزير رهط الجراح، بانو دارا، بان دارا ولد ومن

وباإصطخر. إصبهان، من قاشان وجرم وسإرفقان باكسكر، الفرس وبايوتات

270


