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 أنساب األشراف

 البالذري

 ھـ 297أبو بكر، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري المتوفي عام 

 

  الجزء الحادي عشر
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  أنساب األشراف

 الجزء الحادي عشر

 بنو عامر بن لوي بنو مزينة

 نسب بني عامر بن لؤي بن غالب بن فھر ولد عامر بن لؤي

وعويص بن عامر، . ومعيص بن عامر. بن محارب بن فھر حسل بن عامر، وأمه خارجة بنت عمرو بن شيبان
 .وأمھما ليلى بنت الحارث بن عضل بن الديش من القارة من ولد الھون بن خزيمة. درج

 .مالك بن حسل، وأمه قسامه سوداء، وأخوه ألمه عمرو بن ھصيص بن كعب: فولد حسل

وجذيمة بن مالك، وأمه . بن الحارث بن فھرنصر بن مالك، وأمه ليلى بنت ھالل بن أھيب بن ضبة : فولد مالك
 .شحام بنت حرب بن سعد بن فھم بن عمرو بن قيس

وعبد أسعد بن نصر، وأمھم ماوية بنت سعد بن . واألقيشر بن نصر. وجابر بن نصر. عبد ود: فولد نصر بن مالك
 .سھم

 .غاضرة بن صعصعة وأبا قيس وأمھما ناھية بنت عبده بن ذكوان بن. عبد شمس: فولد عبد ود بن نصر

سھيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، وھو األعلم، : فمن بني عبد شمس بن عبدود
 :ويكنى أبا يزيد، وإياه مدح أمية بن أبي الصلت فقال

 وسجال كفك يستھل فيمطر... أبا يزيد رأيت سيبك واسعاً 

المشركين لوقعة بدر بحمالن ومال، ولما كان يوم بدر أسره مالك وكان سھيل من سادة قريش، وكان مكثراً، فقوى 
 :بن الدخشم الخزرجي، وقال

 به غيره من جميع األمم... أسرت سھيالً فلن أبتغي 

 سھيالً فتاھا إذا يّظلم... وخندف تعلم أن الفتى 

 وأكرھت نفسي على ذي العلم... ضربت بذي الشفر حتى انثنى 

 .وكان أعلم الشفة السفلى

ھذا . يا رسول هللا: ولما قدم بسھيل المدينة رآه أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
نعم ھذا الذي كان يطعم الطعام بمكة، : الذي كان يطعم السريد بمكة يعني الثريد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .نهولكنه سعى في إطفاء نور هللا فأمكن هللا م

ورأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو في القد، ويده 
: يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم، ھال متم كراماً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إلى عنقه، فلم تملك نفسھا أن قالت

لحق ما ملكت نفسي حين رأيته على ھذه الحال، فاستغفر لي يا رسول هللا، والذي بعثك با: أعلى هللا ورسوله ؟ فقالت
 .يغفر هللا لك: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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يا رسول هللا، ھذا سھيل خطيب قريش فانزع ثنيتيه فال يقوم خطيباً بك أبداً ؟ فقال رسول هللا صلى هللا : وقال عمر
ً : عليه وسلم فلما كان يوم الفتح أسلم سھيل فحسن إسالمه، فلما قبض . يحمده وينفع هللا به دعه فعسى أن يقوم مقاما

قد تعلمون أني أكثر : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان عتاب بن أسيد بن أبي العيص على مكة، فقام سھيل فقال
يتم األمر أن أردھا عليكم، قريش قتباً في بر وجارية في بحر، فأقروا أميركم وأعطوه صدقاتكم، وأنا ضامن إن لم 

 .وبكى وسكن الناس، ورجع عتاب

ولما كانت أيام عمر بن الخطاب أتاه سھيل بن عمرو، والحارث بن ھشام بن المغيرة ليسلما عليه، فقدم عليھما 
ا إذا دعينا ودعوا، فأجابوا وأبطأنا، ثم تغضب إن تقدموا علينا، فأم: صھيباً وعماراً، فغضب الحارث لذلك فقال سھيل

فاتنا الجھاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنا نطلبه بعده، فخرجا إلى الشام مجاھدين فماتا ھناك في طاعون 
وكان سھيل لما أسر يوم بدر ھرب فخرجوا في طلبه فوجده النبي صلى هللا عليه وسلم بين سمرات، فأمر . عمواس

 .فربطت يده إلى عنقه، وجنب إلى راحلته

رمى سعد بن أبي وقاص سھيالً فأصاب نسأه، فجاء مالك بن الدخشم فأسره، وأسلم أبو جندل بن : اقديوقال الو
سھيل بن عمرو، واسمه عمرو، فحبسه أبوه، فلما كان يوم قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم الحديبية، وتشاغل الناس، 

وقد قاضى قريشاً، فقام إليه أبوه فضرب وجھه أقبل أبو جندل يرسف في قيده، حتى أتى النبي صلى هللا عليه وسلم 
 .ورده وقد ذكرنا قصته في أول كتابنا

وأسلم عبد هللا بن سھيل بن عمرو، ويكنى أبا سھيل، وأمه فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف، وھاجر إلى 
بة وأبو معشر ھجرته، أرض الحبشة في المرة الثانية في رواية محمد بن اسحاق والواقدي، ولم يذكر موسى بن عق

ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه فأوثقه وحبسه عنده وقيده، فأظھر له الرجوع عن اإلسالم حتى أخرجه محمالً إلى بدر 
 .بحمالنه ونفقته، فانحاز إلى المسلمين حتى أتى النبي صلى هللا عليه وسلم وقاتل مع المسلمين وأبوه مغيظ عليه

ً أحداً، والخندق شھد بدراً مع الن: قال الواقدي بي صلى هللا عليه وسلم وھو ابن سبع وعشرين سنة، وشھد أيضا
والمشاھد كلھا، واستشھد بجواثا من البحرين في الردة، ويقال استشھد باليمامة، وھو ابن ثماني وثالثين سنة، فلما 

لقد بلغني : عن عبد هللا، فقال حج أبو بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه في أيامه أتاه سھيل بن عمرو، فعزاه أبو بكر
يشفع الشھيد في سبعين من أھله، فأنا أرجو أال يبدأ ابني في شفاعته بأحد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ً في : قبلي، وكان يقول حين أسلم في الفتح لقد جعل هللا لي في إسالم إبني خيراً كثيراً، ومات أبو جندل ابنه أيضا

 .طاعون عمواس

كان سھيل بن عمرو أول من نعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة، وأخبرھم بوفاته وضمن لھم : وقال الكلبي
قد : ولما كان يوم الحديبية وقد جاء للصلح، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الدرك فيما يؤدون من صدقاتھم، قال
 :سھل لكم أمركم، وفيه يقول الشاعر

 كّثرتھم بمكة األحياء... ة لّما حاط أخواله خزاع

ال : فقال سھيل. بسم هللا الرحمن الرحيم: ولما كتبت القضية بالحديبية، كتب علي بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه
 .ھذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد هللا وسھيل بن عمرو: وكتب. باسمك اللھم: اكتب كما نكتب. أعرف ھذا

وقع إلي كتاب لمجاھد بن جبر فإذا فيه، قال سھيل : عبيدة عن أبي عمرو بن العالء قالوحدثني أبو عدنان عن أبي 
كانت الجاھلية عمًى : من عدم إخوانه ولذاته فھو غريب ولو كان في أھله، وقال: بن عمرو بن عبد شمس األعلم

 .جاله هللا عنا بمحمد صلى هللا عليه وسلم، فبأبي ھو وأمي
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كأن هللا أبدلنا بعقولنا عقوالً وبقلوبنا قلوباً، : بلغنا أن سھيل بن عمرو العامري قال: وحدثني ھشام بن عمار قال
ً عنه، وإني ألذكر األوثان فأستحيي من عبادتنا إياھا، فالحمد   فاستقبحنا ما كنا نستحسنه، وأبصرنا ما كنا عميا

 .الذي أكرمنا بمحمد فھدانا من الحيرة، وأيقظنا بعد الغفلة

 .ولم يكن لسھيل عقب من الرجال: جھاد المرء نفسه أفضل من جھاد عدوه، وقالوا: وبلغنا أنه كان يقول: قالوا

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده أن سھيل بن عمرو بعث ابنه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح 
وكبيراً، وخرج إلى النبي صلى هللا عليه وسلم على  بأبي وأمي ھو، فلم يزل حليماً كريماً صغيراً : فأمنه، فقال سھيل

 .شركه فأسلم بالجعرانة رحمه هللا

ومنھم سھل بن عمرو أخو سھيل بن عمرو، أسلم في الفتح، وله عقب بالمدينة، ودار وبقي بعد النبي صلى هللا عليه 
 .وسلم دھراً 

 .ينةعبد الرحمن بن عمرو بن سھل، ولي المد: ومن ولده فيما ذكر الكلبي

كان عبد الرحمن بن عمرو بن سھل بن عمرو على بني عامر بن لؤي يوم الحرة، وكانت ابنته أم : وقال أبو اليقظان
سلمة بنت عبد الرحمن عند الحجاج بن يوسف، ثم خلف عليھا الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم 

 .ھشام بن عبد الملك، وله عقب بالمدينة

كار بن عبد الرحمن أخوھا جميالً، وتزوج ابنة سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فأخذه الوليد وكان ب: قال
بن معاوية عامل مروان على دمشق، فضربه مائة سوط على أن يطلقھا فأبى، فبعث مروان بن محمد إلى المرأة 

ن، فلم تزل عنده، فلما قتل مروان وولي فحبسھا عنده، ثم زوجھا من محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفا
بنو العباس الخالفة استعدى بنو عامر بن لؤي داود بن علي بن عبد هللا بن العباس وھو على مكة على محمد بن عبد 

 ً  .هللا فلم ينالوا شيئا

دة بنت زمعة، والسكران بن عمرو، أخو سھيل أيضاً رحمه هللا، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ومعه امرأته سو
ويقال إنه ھاجر في المرتين جميعاً، ثم إنه قدم مكة فمات قبل الھجرة فدفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلف 

 .على سودة

إنه قدم مكة، ثم رجع إلى أرض الحبشة مرتداً أو متنصراً : مات بالحبشة مسلماً، وقال بعضھم: وقال بعض الرواة
 .ة البصري، وليس بصحيح والخبر األول أثبت وأصح، وليس للسكران بن عمرو عقبفمات بھا، وھو قول أبي عبيد

وسليط بن عمرو أخوه رحمه هللا، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة، وقدم المدينة 
دار األرقم المخزومي، قبل قدوم جعفر بن أبي طالب إياھا، وكان إسالمه قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم 

 .واستشھد باليمامة سنة اثنتي عشرة، وكان له ابن يقال له سليط بن سليط

وحاطب بن عمرو أخوھم أيضاً رحمه هللا، وأمه أسماء بنت الحارث من أشجع، أسلم قبل دخول النبي صلى هللا عليه 
الواقدي ومحمد بن اسحاق، ولم يذكره وسلم دار األرقم، وھاجر إلى أرض الحبشة في المرتين جميعاً، في رواية 

 .موسى بن عقبة وأبو معشر

والثبت أن حاطب بن عمرو كان أول من قدم من الحبشة في المرة األولى، وشھد بدراً، وأحداً، وھو : وقال الواقدي
 .زوج النبي صلى هللا عليه وسلم سودة بنت زمعة

 .شھد معه بدراً، ولم يذكره غيرهوذكر موسى بن عقبة أن سليطاً أخاه : وقال محمد بن سعد
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 .وروى بعض الرواة أن حاطباً خرج مع جعفر عليه السالم من أرض الحبشة، والقول األول أثبت وأصح

 ً  :وقال أبو طالب في عمرو بن عبد شمس وكان شريفا

 جميعاً وأبلغھا لؤي بن غالب... أال أبلغا حسالً وتيماً رسالة 

 مقيم فال يرجى وال ھو آيب... بأن أخا المعروف والبأس والندى 

 سھيالً وسھالً ذا الندى والمكاسب... وقد عاش محموداً وخلّف سادًة 

 سليطاً مع السكران والمرء حاطب... وخلف أيضاً من بنيه ثالثة 

عبد هللا بن أبي قيس، الذي قتل عمرو بن علقمة بن المطلب في سفر لھم فقال أبو : ومن بني أبي قيس بن عبد ود
 :بطال

 بمنسأة قد جاء حبل بأحبل... أفي فضل حبٍل ال أبالك ضربة 

 .وقد كتبنا خبره في نسب بني المطلب بن عبد مناف

وأبو ذؤيب وھو ھشام بن شعبة بن عبد هللا بن أبي قيس، وكان من أشراف قريش، حبسه ملك الروم في عدة من 
عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى في  أشراف قريش فمات في حبسه، وقد كتبنا خبره وخبرھم حين ذكرنا

 .نسب بني أسد بن عبد العزى

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب الفقيه ويكنى أبا الحارث، مات بالكوفة سنة : ومن ولده
 .له ابن أبي ذئبوروى عنه الواقدي، وكان يقال . تسع وخمسين ومائة وھو ابن تسع وسبعين سنة، وكان يفتي بالبلد

وعبد الرحمن وعبد هللا ابنا حمير بن عمرو بن عبد هللا بن أبي قيس قتال يوم الجمل مع عائشة رضي هللا تعالى 
 .عنھا

وعمرو ذو الثدي بن عبد ود بن أبي قيس، وكان فارس قريش يوم الخندق، وھو يومئذ ابن قريب من مائة وأربعين 
 .سنة، قتله علي عليه السالم مبارزة

وحويطب بن عبد العزى بن أبي قيس، وكان من علماء قريش، وكان امتنع من الحلف على دم عمرو بن علقمة 
الكندي، قتله خداش في الحبل الذي أعاره، وحلف غيره من قومه فھلكوا وبقي فورثھم، وكان حويطب من أوسع 

بنت أبي سفيان، فولدت له أبا سفيان بن الناس خطة، وكان سلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كانت عنده أميمة 
حويطب، وعند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان سلفه أيضاً من قبل سودة بنت زمعة، 
كانت عنده أختھا أم كلثوم بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود، وھرب حويطب بن عبد العزى يوم فتح 

أوليس قد أمنا الناس إال من أمرنا : ائط، فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكانه فقالمكة، فرآه أبو ذر في ح
بقتله ؟ فأخبر حويطب بذلك فأمن، وكان حويطب بن عبد العزى، دخل على مروان بن الحكم بعد وھو والي المدينة، 

 .ة فكان أبوك يصدني عنهوهللا لقد ھممت به غير مر: فقال. لقد تأخر إسالمك يا شيخ: فقال له مروان

كان حويطب يكنى أبا محمد، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وھو ابن مائة وعشرين سنة، وله دار : وقال الواقدي
 .بالمدينة بالبالط عند أصحاب المصاحف
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فر بايع حويطب للعباس بن مرداس السلمي حين سار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى خيبر على ظ: وقال الواقدي
النبي صلى هللا عليه وسلم بأھلھا، فظفر فقمر حويطب، وأخذ الخطر منه وھو مائة بعير، وكان مع ابن مرداس نوفل 

 .بن معاوية، وكان مع حويطب صفوان

وقال أبو اليقظان كان حويطب يكنى أبا صفوان، ثم يكنى أبا محمد، وله عقب بمكة، وكان أقرض رسول هللا صلى 
 .، يقال أربعين ألفاً، فردھا عليههللا عليه وسلم ماالً 

 :إبراھيم بن أبي سفيان الذي يقول فيه حشرج األشجعي: فولد أبو سفيان بن حويطب

 يبنى وتھدمه ھداً له غول... ال بأس بالبيت إال ما فعلت به 

 أجل صدقت ولكن أنت مدخول... تقول إني في عز وفي شرٍف 

 لحيٍن رأسك الجول حتى يغيب... نعم شغلت وال أعطيت من سعٍة 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، قتل يوم نھر أبي فطرس : ومن ولده
 .مع من قتله عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن العباس، في أول دولة بني العباس

بھنانة بنت صفوان بن أمية بن : أمهعبد هللا بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس ويكنى أبا محمد، و: ومنھم
محرث بن مخمل بن شق بن رقبة بن مجدع من بني كنانة بن خزيمة، شھد بدراً، واستشھد باليمامة في أيام أبي بكر 
رضي هللا تعالى عنه، وله إحدى وأربعون سنه، وكان حين شھد بدراً ابن ثالثين سنة وأشھر، وكان ممن ھاجر إلى 

 .نية، ثم قدم مكة، وھاجر إلى المدينةالحبشة في المرة الثا

 .نوفل بن مساحق بن عبد هللا بن مخرمة، ولي صدقات بني عامر: ومن ولده

 .كان نوفل بن مساحق يكنى أبا مساحق، ولي قضاء المدينة: وقال الواقدي

 :عبد الملك بن نوفل بن مساحق المحدث، وله يقول الحزين األشجعي: ومن ولد نوفل

 وشأن بكائي نوفل بن مساحق... وشأن ابن نوفل أقول وما شأني 

 على نوفٍل من كاذب غير صادق... ولكنھا كانت سوابق عبرٍة 

 وقبر سليمان الذي عند دابق... فھال على قبر الوليد وبقعة 

 فحزني في كل الجوانح الحقي... وقبر أبي عمرٍو أخي وأخيھما 

 .أبو عمرو ھو عبد هللا بن عبد الملك

 .ولي سعيد شرط المدينة لحسن بن زيدو. وسعيداً 

 .ال عقب لعبد هللا بن مخرمة، ولكن عقب أخيه ينسبون إليه: وقال أبو اليقظان

أبو سبرة بن أبي رھم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، وأمه برة بنت عبد : ومنھم
ً أبو سلمة بن عبد األسد  المطلب بن ھاشم بن عبد مناف عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخوه ألمه أيضا
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المخزومي، أسلم قديماً، وھاجر إلى أرض الحبشة في المرتين جميعاً، وھاجر من مكة إلى المدينة، وتوفي بمكة في 
 .أيام عثمان رضي هللا تعالى عنه

 .وولده ينكرون رجوعه إلى مكة وموته بھا، ويغضبون من ذلك: قال الواقدي

 .ت مع أبي سبرة بالحبشة امرأته أم كلثوم بنت سھيل بن عمرووكان

 .كان أبو سبرة يسمى عبد مناف، وقيل اسمه المطلب: وقال بعضھم

 .أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أبي سبرة، ولي القضاء لداود بن علي: ومن ولده في رواية الكلبي

سنة اثنتين وستين ومائة ببغداد وھو ابن ستين سنة، وكان يفتي بالبلد، وكان مات أبو بكر بن عبد هللا : وقال الواقدي
قد ولي قضاء موسى الھادي بن المھدي وھو ولي عھد، فلما مات بعث إلى أبي يوسف القاضي فاستقضي، وكان 

وكان واله قضاء وأخوه محمد بن عبد هللا بن محمد، مات زمن زياد بن عبيد هللا . ولي قضاء مكة لزياد بن عبيد هللا
 .المدينة

حبيب وھو ابن شحام، ينسب إلى جدته أم جذيمة وھي شحام، وأمه التي قامت عنه : وولد جذيمة بن مالك بن حسل
 .الحارث وأمه آمنة بنت اذاه بن رياح: فولد حبيب. ماوية بنت عبد بن معيص بن عامر

 .ھمربيعة، وأبا سرح، وأمھما الصماء بنت سعيد بن س: فولد الحارث

منھم ھشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب الذي كان يتعھد بني ھاشم وبني المطلب في الشعب، وھو أول 
من قام في نقض الصحيفة التي كتبتھا قريش عليھم، وزعموا أنه كان أخا نضلة بن ھاشم ألمه أميمة بنت عدي من 

 :بني سالمان من قضاعة، وله يقول حسان بن ثابت

 وابن الربيع وطاب ثوب ھشام... خلف وأخنى قنفذ أخنى أبو 

 الحارث بن حبيب بن شحام... من معشر ال يغدرون بذمة 

 .وإنما شدد حبيب لضرورة الشعر

عدي بن الخيار، وأبو : وأبو خرشة بن عمرو بن ربيعة أخوه، وعمير بن حصين بن ربيعة بن الحارث، وأخواه ألمه
 .عزة الشاعر الجمحي

 .ھشام على من ھاجر من قومه دورھم فلم تبعوأمسك : قالوا

ومنھم وھب بن سعد بن أبي سرح بن حبيب بن جذيمة بن مالك، شھد بدراً مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
رواية موسى بن عقبة وأبي معشر والواقدي، ولم يذكره محمد بن اسحاق، وشھد أحداً والخندق وقتل يوم مؤتة في 

 .ثمان وھو ابن أربعين سنةجمادى األولى سنة 

وعبد هللا بن سعد بن أبي سرح أخوه، وكان يكتب للنبي صلى هللا عليه وسلم فيجعل الكافرين مكان الظالمين والمتقين 
ومن : " فأنزل هللا فيه. أنا آتي بمثل ما أتى به محمد: مكان المؤمنين، وحكيم مكان حليم، وأشباه ذلك، ويقول لقريش

ثم إنه لحق " لى هللا كذباً أو قال أوحي إلّي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا أظلم ممن افترى ع
بقريش بمكة مرتداً، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فلما فتح مكة أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله 

أما كان فيكم من يقوم لھذا الكلب : وسلم، وقالفطلب فيه عثمان أشد طلب حتى كف عنه رسول هللا صلى هللا عليه 
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فيقتله قبل أن أؤمنه، وكان يأتي النبي صلى هللا عليه وسلم فيسلم عليه، وواله عثمان حين استخلف مصر والمغرب، 
 .فابتنى بمصر داراً، ثم تحول منھا إلى فلسطين فمات بھا، وبعض الرواة يقول مات بإفريقية، واألول أثبت

فتح عمرو بن العاص مصر واالسكندرية، واستخلف على االسكندرية عبد هللا بن حذافة السھمي، : يوقال الواقد
وسار في جنده إلى المغرب ففتح به فتوحاً، ثم ولى عثمان عبد هللا بن سعد ما كان عمرو يليه، ففتح إفريقية وغيرھا 

أخباره وفتوحه بالمغرب في كتاب البلدان  من المغرب فلما التاث األمر على عثمان تحول إلى فلسطين، وقد كتبت
 .الذي ألفته

 :وفي سعد بن أبي سرح يقول حسان

 مھانة ذات النوف أألم أم سعد... لعمرك ما أدري وإني لسائٌل 

 .يعني أمه

 .وكان يحدث عن عياض بن عبد هللا بن سعد بن أبي سرح

بي سرح إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وھو وكان يزيد بن معاوية كتب مع عبد بن عمرو بن أويس بن سعد بن أ
 .عامله على المدينة، بنعي معاوية، وأخذ الحسين بن علي، وعبد هللا بن الزبير بالبيعة

وكانت ألروى ابنة أويس أرض إلى جنب أرض سعيد بن زيد بن عمرو، فحفرت في حق سعيد ركية فمنعھا فشكته 
من أخذ شبراً من : كنت ألمنعھا ذلك وقد سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول وهللا ما منعتھا حقاً، وما: فكلم، فقال

اللھم إن كانت كاذبة فاعم بصرھا : ولم يعرض لھا وقال. األرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين في نار جھنم
 .ماتتواجعل ميتتھا في ركيتھا، فحفرت حتى إذا نبطت الماء جاءت تنظر فعمي بصرھا ووقعت في الركية ف

ونزار بن معيص، وأمھم أنيسة بنت كعب بن . عبد بن معيص، وعمرو بن معيص: وولد معيص بن عامر بن لؤي
 .عمرو من خزاعة

 .وحجر بن عبد، وأمھما ابنة تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. حجير بن عبد: فولد عبد

ووھب بن حجير، وأمھم فاطمة بنت عوف بن  .وعمرو بن حجير. وحبيب بن حجير. ضباب بن حجير: فولد حجير
 .الحارث بن عبد مناة بن كنانة

 .ووھبان بن ضباب. وأھيب بن ضباب. وھب بن ضباب: فولد ضباب

وعبيد هللا بن مسافع بن أنس بن عبدة بن . فمنھم لبيد بن عبدة بن جابر بن وھب، من فرسان قريش وكان شاعراً 
 .قتل يوم الجمل. بن معيص جابر بن وھب بن ضباب بن حجير بن عبد

وشديد بن شداد بن عامر بن لقيط بن جابر بن وھب بن ضباب الشاعر الذي يقول لخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
 :سفيان

 عرفنا الذي يھوى وأين يريد... إذا ما نظرنا في مناكح خالد 

 .وقد ذكرنا خالد في نسب بني حرب بن أمية
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ن مالك بن ربيعة بن أھيب بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي وعبيد هللا بن قيس بن شريح ب
الشاعر، والذي يقال له ابن قيس الرقيات، وقد ذكرنا له أخباراً وأشعاراً فيما تقدم من كتابنا ھذا، وإنما قيل ابن قيس 

ان بن ضباب بن حجير، وبابنة الرقيات ألنه كان يشبب برقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد بن قيس بن وھب بن وھب
 .عم لھا أيضاً يقال لھا رقية

ومنھم أسامة بن عبد هللا بن قيس بن شريح بن مالك، قتل يوم الحرة وله يقول عبيد هللا بن قيس الرقيات وكان ابن 
 :أخيه

 فظللت مسّتكاً مسامعيه... فنعى أسامة لي وأخوته 

 :وقرأ رجل على حماد الراوية الكوفي ھذا الشعر

 أوجعنني وقرعن مروتيه... إن الحوادث بالمدينة قد 

 يتركن ريشاً في مناكبيه... وجببنني جّب الّسنام ولم 

يا أحمق إن ھذا من حر كالم العرب أما سمعت هللا : لقد وضع ابن قيس في ھذا الشعر وتخنث فقال له حماد: فقال
 " .ما أغنى عنى ماليه ھلك عني سلطانيه : " لويقو" يا ليتني لم أؤت كتابيه ولم أدر ما حسابيه : " يقول

العالء بن وھب بن عبد بن وھبان بن ضباب بن حجير، وقد شھد القادسية، وساد بالكوفة، وولي في أيام : ومنھم
: وتزوج ھند بنت عقبة بن أبي معيط، فولدت له. ماه، وھمذان: عثمان الجزيرة، وفتح هللا عليه فيما ذكر الكلبي

ان وھم بالجزيرة والرقة أشراف، وعبد الواحد بن أبي سعد بن قيس بن وھب بن وھبان أبو رقية التي وعثم. محمداً 
 .كان ابن قيس يشيب بھا

 .شيبه بن مالك بن المضرب بن وھب بن حجير قتل يوم أحد كافراً : ومنھم

ھم ابنة وحجير بن حجر ووھب بن حجر، وأم. رواحة بن حجر، وعمرو بن حجر: وولد حجر بن عبد معيص
حميد بن عمرو بن مساحق بن قيس بن ھزم بن رواحة بن حجر بن : ضاطر بن حبشية بن سلول من خزاعة، منھم

ويقال ھي ابنة أخيه ھاشم بن عتبة بن . عبد بن معيص، وأمه درة بنت أبي ھاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
 .ربيعة بن عبد شمس، وكان حميد شريفاً بالشام

قيس بن زيادة بن األصم بن ھزم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وھو  ومنھم عمرو بن
األعمى، وأمه أم مكتوم، واسمھا عاتكة بنت عبد هللا بن عنكثة بن عامر بن مخزوم، وبعضھم يقول زائدة، واألول 

وليد بن المغيرة يكلمه، وقد طمع في أثبت، وھو قديم اإلسالم، وكان أتى النبي صلى هللا عليه وسلم وھو مقبل على ال
عبس وتولى أن جاءه األعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر : " إسالمه، فكلمه األعمى فلم يكلمه فأنزل هللا عز وجل

وأما من جاءك يسعى وھو يخشى " يعني وليداً " فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أال يزكى 
 . "فأنت عنه تلھى 

قدم ابن أم مكتوم المدينة مھاجراً بعد بدر، فنزل دار مخرمه بن نوفل، وشھد : وقال محمد بن سعد عن الواقدي
 .القادسية في أيام عمر بن الخطاب ومعه الراية، ثم رجع إلى المدينة فمات بھا، ولم يسمع له ذكر بعد عمر

 .عبد هللا واألول أثبت: وقال بعضھم أن اسم ابن أم مكتوم

 .قد روي أن ابن أم مكتوم من أول المھاجرين ھجرة إلى المدينةو
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أول من قدم : قال البراء بن عازب: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثني أحمد بن ابراھيم الدورقي وبكر بن الھيثم قاال
 .علينا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم

مات ابن أم مكتوم في آخر سني عمر، وأول سني عثمان واستخلف رسول هللا صلى هللا عليه : عديوقال الھيثم بن 
 .وسلم ابن أم مكتوم على المدينة في أكثر غزواته، وقد ذكرنا ذلك في غزوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن حدثنا سليمان بن داود الزھراني أبو الربيع، ثنا أبو المعافى عن عبد الرحمن 
" ال يستوي القاعدون من المؤمنين : " كنت أكتب عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي فلما نزلت: زيد قال

يا رسول هللا إني مكفوف البصر ال أستطيع الجھاد، فوقعت على رسول هللا : والمجاھدون جاء ابن أم مكتوم فقال
غير أولي " اكتب : غشية ووقعت فخذه على فخذي كأنھا رصاص، فلما سري عنه قالصلى هللا عليه وسلم 

 ".الضرر

سمعت البراء بن : ثنا وكيع، أنبأ سفيان عن أبي إسحاق قال: حدثنا سريج بن يونس والحسين بن علي العجلي قاال
يا رسول هللا إني : وم فقالوالمجاھدون فجاء ابن أم مكت" ال يستوي القاعدون من المؤمنين : " عازب يقول نزلت

 " .غير أولي الضرر " رجل ضرير، فنزلت 

وحبيب بن عمرو، وأمھم دعد بنت سعد بن كعب بن . والحارث. منقذ بن عمرو بن معيص: وولد عمرو بن معيص
 .عمرو

اف ورواحة بن منقذ، وأمھم ميمونة بنت رواحة بن عصية بن خف. وعبيد بن منقذ. الحارث بن منقذ: فولد منقذ
 .السلمي

وعبد الحارث بن الحارث، . عبد مناف، ربع الناس في الجاھلية، أي أخذ المرباع، ويربوع بن الحارث: فولد الحارث
. وعوف بن الحارث. وأبا الحارث بن الحارث. واألحب بن الحارث. وأمھم سلمى بنت زمعة بن أھيب بن ضباب

 .ضبة بن الحارث بن فھرومالك بن الحارث، وأمھم ليلى بنت ھالل بن أھيب بن 

ومنھم حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص وھو ابن العرقة 
: الذي رمى سعد بن معاذ األنصاري يوم الخندق وقال خذھا وأنا ابن العرقة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

العرقة لطيب : أم عبد بن عبد مناف، وھم ينسبون إليھا، وسميت فيما زعمواوالعرقه . عرق هللا وجھك في النار
 .عرقھا

 .عبد األكبر بن عبد مناف بن الحارث الذي ربع المرباع: ومنھم

مكرز بن حفص بن األخيف بن علقمة بن عبد الحارث، وكان ابن لحفص بن األخيف خرج يبغي ضالة له : ومنھم
. وكان غالماً وضيئاً فمر بعامر بن يزيد بن الملوح بن يعمر الكناني وكان بضجنانوھو غالم ذو ذؤابة وعليه حلة، 

ما : فقال. نعم: فقال يا بني بكر، لكم في قريش دم ؟ قالوا. أنا ابن حفص بن األخيف: من أنت يا غالم ؟ قال: فقال
في قريش، فبينا مكرز بن حفص  فأتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له. كان رجل ليقتل ھذا برجله إال استوفى

ما أطلب أثراً بعد عين، وكان : أخوه بمر الظھران إذ نظر إلى عامر بن يزيد بن الملوح، وھو سيد بني بكر، فقال
ً بسيفه فعاله به حتى قتله، ثم أتى مكة فعلق سيف عامر بأستار الكعبة وقد كتبنا خبره مع خبر بدر فيما . متوشحا

 :تقدم، وقال مكرز

 تذكرت أشالء الحبيب الملحب... رأيت إنما ھو عامر لما 

 فال ترھبيه وانظري أي مركب... وقلت لنفسي إنما ھو عامر 
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 على بطل شاكي السالح مجرب... ربطت له جأشي وألقيت كلكلي 

 .وله عقب بالشام

لنبي صلى هللا ومنھم غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة، وھي أم شريك التي وھبت نفسھا ل
 .أم شريك التي وھبت نفسھا للنبي صلى هللا عليه وسلم غيرھا: عليه وسلم في قول ابن الكلبي، وقال غيره

وعبد هللا بن يزيد بن األصم بن رحضة بن عامر بن رواحة قاتل . ومنھم خداش بن بشير بن األصم بن رحضة
بن يزيد بن األصم بن رحضة بن عامر بن رواحة بن منقذ مسيلمة الكذاب، فيما يقول بنو عامر بن لؤي، وعبد هللا 

 .وأبو علي بن الحارث بن رحضة قتل يوم اليمامة. بن عمرو بن معيص قتل يوم الجمل مع عائشة

وعوف بن نزار، وأمھم خالدة بنت عوف . وجذيمة بن نزار. سيار بن نزار: وولد نزار بن معيص بن عامر بن لؤي
 .بن ھوازن بن منصوربن نصر بن معاوية بن بكر 

. وجذيمة بن سيار. وعبد بن سيار. وحبيب بن سيار. وعامر بن سيار. الحليس بن سيار: فولد سيار بن نزار
 .وسيار بن سيار، وأمھم دعد بنت عمرو بن مدلج. وعمران بن سيار. وعوف بن سيار. وصخير بن سيار

يار بن سيار بن نزار بن معيص، وھو الذي وجھه منھم بسر بن أبي أرطأة بن عويمر بن عمران بن الحليس بن س
معاوية لقتل من كان في طاعة علي بن أبي طالب، فقتل ولد عبيد هللا بن العباس بن عبد المطلب، وقد كتبنا خبره في 

 .الغارات بين علي ومعاوية رضي هللا عنھما

روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم  قبض النبي صلى هللا عليه وسلم وبسر صغير، وأنكر أن يكون: وقال الواقدي
 ً  .شيئاً سماعا

 .بقي بسر إلى أيام عبد الملك: وقال الواقدي

لم يمت حتى جن فكان يأخذ قضيباً، ويضرب به الوسادة توضع له بين يديه، وكان يسكن الشام وقد كان : وقال الكلبي
ومواضع تنسب إليه، وروي عنه أنه كان من غزاة أرض المغرب مع عبد هللا بن سعد بن أبي سرح، وله ھناك ذكر 

كان محمد بن عمرو : قاتلكم هللا غلب الرقاب، ألسن العرب وأحالم فارس وقال محمد بن سعد: يقول إذا رأى الموالي
بن عطاء، من بني عامر بن لؤي، ويكنى أبا عبد هللا من ذوي السرو والھيئة والمروءة، وكانوا يتحدثون بالمدينة أن 

 .ي إليه، ولقي ابن عباسالخالفة تفض

 .مات في أيام الوليد بن يزيد: وقال الھيثم بن عدي: قال

 نسب بني سامة بن لؤي بن غالب

فھلك . وغالب بن سامة، وأمه ناجية بنت جرم بن ريان. الحارث، وأمه ھند بنت تيم بن غالب: وولد سامة بن لؤي
 .في أول كتابنا وقد كتبنا قصته. غالب بعد أبيه وھو ابن اثنتي عشرة سنة

وسعد بن الحارث، وأمھم سلمى بنت تيم بن شيبان بن . وربيعة. وعبيدة. لؤي بن الحارث: فولد الحارث بن سامة
وعبد البيت، وأمه ناجية بنت جرم بن ريان، خلف عليھا بعد أبيه نكاح مقت، وھؤالء ھم الذين . محارب بن فھر

 .ريت بن راشد مع أخبار علي عليه السالموقد كتبنا خبر الخ. كانوا مع الخريت بن راشد

وزائدة، وھو رھط منصور بن منجاب صاحب . وعبد هللا. ومالك بن لؤي. عباد بن لؤي: فولد لؤي بن الحارث
 .الدرب ببغداد عند الصيارفة، بقرب باب الكرخ
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 .و بن عوفوعمر. وكعب بن عوف. عاداه بن عوف بن عباد: فولد عوف بن عباد. عوف بن عباد: فولد عباد

 .وذھل بن الحارث. حمام بن الحارث: فولد الحارث. الحارث: فولد عاداه

. الحارث وجابر بن كعب: وولد كعب بن عوف. وحيي. ھراب بن ذھل: وولد ذھل بن الحارث. العاتل: فولد حمام
الحارث بن : زمفولد المج. وعوف بن بكر. المجزم بن بكر: فولد بكر. بكر بن عمرو: وولد عمرو بن عوف. ولكاد
 .وعوف بن المجزم. وعمرو بن المجزم. المجزم

منھم العقيم بن زياد، ويقال العقيم بن ذھل بن عوف بن المجزم، قتل يوم الجمل، وكانت ابنة الحارث بن قطيعة بن 
 .عوف بن ذھل بن عوف بن المجزم امرأة عمرو بن العاص

 .وحكالة بن مالك. وذھل بن مالك. وعمرو بن مالك. الشطن بن مالك: وولد مالك بن لؤي

 .ومزر بن الشطن. سعد بن الشطن: فولد الشطن

 .وشأس بن سعد. وصبرة بن سعد. وھب بن سعد: فولد سعد بن الشطن

 .وجذع بن وھب. وثاق بن وھب: فولد وھب بن سعد

ً : فمن بني مالك بن لؤي  .عبد هللا بن نعام، كان شريفا

 .ووائل بن عبد هللا. وأصبح بن عبد هللا. د هللامطيرة بن عب: وولد عبد هللا بن لؤي

 .وجابر بن أصبح. غضن بن أصبح: وولد أصبح. ربيعة: فولد مطيرة

 .بكر بن وائل ويزيد بن وائل: وولد وائل

 .وظفر بن زائدة. وتيم بن زائدة، وسالم بن زائدة. كعب بن زائدة: وولد زائدة بن لؤي

مالك بن : وعمرو بن عبيدة فولد سعد بن عبيدة. ومالك بن عبيدة. ن عبيدةسعد ب: وولد عبيدة بن الحارث بن سامة
 .وسودة بن سعد. سعد

 .سيف بن حكام، وقد رأس: فمن بني مالك بن سعد

 .وذھل بن مالك. ومالك بن مالك. داجية: وولد مالك بن عبيدة

 .وبكر بن داجية. أحزم بن داجية: فولد داجية

 .عباد بن منصور الناجي القاضي بالبصرة في خالفة أبي جعفر المنصورو. منھم سمان بن الرشيد قد رأس

 .وسعد بن عمرو. عوف بن عمرو: وولد عمرو بن عبيدة بن الحارث

 .بكر بن عوف: فولد عوف بن عمرو

ً . قبيصة بن عمرو بن حمزة بن عمرو بن سعد بن عمرو بن عبيدة: منھم وجعفر بن يعمر وھو أبو زھير . كان شريفا
 .بن مجاھد بن القريح بن المنخل بن ربيعة بن قبيصة بن عمرو بن حمزة صاحب سيف فارس بن طلق
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 .ومنھم خالد بن ربيعة بن قطنة بن قريح الخارجي قتله شيخ بن عميرة أيام أبي جعفر أمير المؤمنين المنصور

 .وقطبة. جابر بن الحارث: فولد الحارث. الحارث: فولد ساعدة. ساعدة: وولد عبد البيت

 .وحمامي وھو حمام. ومازن بن ربيعة. جشم بن ربيعة: وولد ربيعة بن الحارث بن سامة

 .منھم أسلم بن كرب بن سفيان بن سھم

 .وقدي بني سعد، رھط نصر بن سعيد بن العالء بن مالك الموصلي. كمن بعد سعد: وولد سعد بن الحارث بن سامة

كان : األسود بن جشم بن ربيعة بن الحارث بن سامة بن لؤيكابس بن ربيعة بن مالك بن عدي بن : ومن بني سامة
يشبه بالنبي صلى هللا عليه وسلم، فبلغ معاوية ذلك فكتب في إشخاصه إليه مكرماً، فلما رآه قام إليه فتلقاه وقبل ما بين 

 .عينيه، وأقطعه المرغاب بالبصرة

 نسب خزيمة بن لؤي

 .خزيمةوحرب بن . عبيد بن خزيمة: وولد خزيمة بن لؤي

 .مالك بن عبيد: فولد عبيد

 .الحارث بن مالك، وأمه عائذة بنت الخمس بن قحافة من خثعم، بھا يعرفون يقال لھم عائذة قريش: فولد مالك

 .وتيم بن الحارث. قيس بن الحارث: وولد الحارث بن مالك

 .عمرو بن قيس: فولد قيس

 .وحصن بن عمرو. وقنان بن عمرو. قطن بن عمرو: فولد عمرو

محفز بن ثعلبة بن مرة بن خالد بن عامر بن قنان بن عمرو بن قيس بن الحارث بن مالك بن عبيد بن خزيمة، : منھم
أنا محفز بن ثعلبة جئت برؤوس اللئام الكفرة، فقال يزيد بن : الذي ذھب براس الحسين بن علي إلى الشام، وقال

 .ما تحفزت عنه أم محفز أألم وأفجر: معاوية

مقاس الشاعر، وھو مسھر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم : منھم. وربيعة. سمي بن تيم: ن الحارثوولد تيم ب
بن الحارث، وعداده في بني أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة من ربيعة بن نزار، وغير الكلبي 

ً قد مقست إبلي، أي رويتھا، فسمي : ويقول ھو مقاس بن أصرم، وإنما قال  .مقاسا

وعلي بن مسھر بن عمير بن حصبة أو عصم أو حصن شك ھشام ابن الكلبي بن عبد هللا بن مرة بن ربيعة بن 
 .حارثة بن سمي بن تيم بن الحارث قاضي أھل الموصل

ومنھم أبو طلق، وھو عدي بن حنظلة بن نعيم بن زرارة بن عبد العزى بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن سمي 
 :ل المرأته ورآھا تحتف بخيط من كتانالشاعر الذي قا

 ھو خيٌر من كل ما تصنعينا... استعيني بقطرة من جمال 

 بخيوط الكتان منك الجبينا... ھو أدنى للحسن من أن تحّفي 

 :وله شعر رثى به عمر بن سعد بن أبي وقاص حين قتله المختار بن أبي عبيد، فمنه



14 

 

 لمأمول والسيد الغمراأبا حفص ا... لقد قتل المختار ال دّر دّره 

 إذا الحرب أبدت عن نواجذھا غمرا... فتى لم يكن كّزا بخيال ولم يكن 

 .فبنو عوف مع بني محلم بن ذھل بن شيبان. وعوف بن حرب. الديل، درج: وولد حرب بن جذيمة

 .ومالك بن عوف ومغوية وعدي بطون كلھم. وسالمة بن عوف. وعامر بن عوف. جذيمة بن عوف: وولد عوف

 نسب بني سعد بن لؤي وولده

 .ومخزوم. وعماري. وعمار. بنانة: ولد سعد بن لؤي

 .وعمار بن غانم. عبد هللا: فولد غانم. وعوذ. وأوفى. غانم: فولد عمار

 .وجني بن عبد هللا. وأبان بن عبد هللا. وھيثم بن عبد هللا. حبيب بن عبد هللا: فولد عبد هللا بن غانم

 .عوف بن جالن: فولد جالن. وجالن بن عوذ. وبكر بن عوذ. بن عوذ صعب: وولد عوذ بن عمار

 .وري: وولد صعب بن عوذ

 :وقال الشاعر. عمار وعماري، واألول قول عباس بن ھشام في روايته عن أبيه: وبعض من روي عن الكلبي يقول

 كما لّز الحمار إلى الحمار... بنانة وبنو عوف بن حرب 

 وما جعل النحيت إلى النضار.. .وعائذة التي تدعى قريشاً 

 نسب بني الحارث بن لؤي

 .وعداء بن الحارث. وھب بن الحارث: ولد الحارث بن لؤي

 .ويقال لبني الحارث بنو جشم حضنھم عبد للؤي يقال له جشم فنسبوا إليه

 .ويزيد بن عقيدة. ومحصن بن عقيدة. وحمل بن عقيده. عقيدة، فولد عقيدة حصن بن عقيدة: فولد وھب

 .ومرة بن يزيد. ومسعود بن يزيد. نبھان بن يزيد: فولد يزيد بن عقيدة

 .وأقيش. وبرة بن حصن: وولد حصن بن عقيدة

 .وقدامة. جابر بن حمل: وولد حمل بن عقيدة

وعباد بن حصن، وھو . وجذيمة. حصن بن عبد العزى: فولد عبد العزى. عبد العزى: وولد محصن بن عقيدة
 .وأكمه. يوم الجمل الخطيم الذي ضرب أنفه

 .مالك بن عداء، وعبد هللا: وولد عداء بن الحارث

دبيب بن عبد : وولد عبد هللا بن عداء. عون بن كيشامة: فولد مالك بن عداء كيشامة، وأحمر، فولد كيشامة بن مالك
 .سلمة بن سكن بن الجون بن دبيب: هللا، من ولده
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والحارث ابنا عمرو، وكان عمر بن عبد العزيز بعث إلى حاجب . والوازع. حاجب بن عمرو بن مسلمة: ومن ولده
ھذا بعھده على ھراة من خراسان، وأقطعه قطيعة بخراسان، فلم يقبل ذلك فمات والعھد عنده، وولي بيت المال 

وابنه نصر بن حاجب خلف عنده نصر بن سيار ولده حين ھرب، وكان . بخراسان، وكان صاحب قرآن وقصص
 .صرة إلى خراسان مع ترفلحاجب خرج من الب

وأما بنو جشم فكانوا في عنزة، ويزعمون أن أبا جشم لم يكن الحارث ولكنه كان عبداً يقال له زميل، وكان يقال ألمه 
شنة، فوقع إلى موضع باليمامة يقال له العالة، وكانوا مجاورين لبني ھزان، وقدموا معھم البصرة، وكانوا كأنھم 

 .ففارقوھم وقالوا نحن بنو جشممنھم، ثم وقع بينھم شر 

 نسب بني تيم بن غالب وھو األدرم

وكبير بن . وثعلبة بن تيم. الحارث بن تيم األدرم: وولد تيم بن غالب وھو األدرم، سمي بذلك ألنه كان ناقص الذقن
اق بن تيم، وحر. ودھر بن تيم. ووھب بن تيم. وأبا دھر بن تيم، وأمھم فاطمة بنت معاوية بن بكر بن ھوازن. تيم

 .وأمھم دعد بنت فراس بن غنم بن مالك بن كنانة

 .واألحب بن الحارث، وأمھم برة بنت مالك بن كنانة. وكعب بن الحارث. ثعلبة بن الحارث: فولد الحارث

 .ونضلة بن ثعلبة، وأمھم عاتكة بنت عبد بن معيص. ووھبان بن ثعلبة. خنيس بن ثعلبة: فولد ثعلبة بن الحارث

 .وعبد العزى، وأمھما ھند بنت عمرو بن رواحة بن منقذ. شيطان بن وھب :فولد وھب

 .وجعونة، ويزيد، أمھم فاطمة بنت صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد. خالد بن شيطان: فولد شيطان

ن وحكيم بن خالد وأمھم أميمة بنت عوف بن وھب بن خنيس ب. وعبيد هللا. وجرو بن خالد. سھيل بن خالد: فولد خالد
ونعمان بن خالد، وأمھم ماوية بنت أنس بن عمرو بن أبي األخش أو . ونھشل بن خالد. وعباس بن خالد. ثعلبة

 .وأبا سعيد، وأمھما أم سويد بنت مالك بن قيس بن سفيان بن كعب بن الحارث بن تيم. وعبد العزيز بن خالد. األجش

 .ميةوالحكم، وأمھما فھ. خالد بن جعونة: وولد جعونة بن شيطان

 :منھم أبو حزيق وھو عقبة بن جعونة، وھم بفلسطين، ولھم يقول قائد البلوي الشاعر

 وال دّرت لحالبھا درورا... فال سلمت لقاح بني حزيق 

 .وعمرو بن يزيد، وأمھما فاطمة بنت عمرو بن خنيس بن ثعلبة. عبد هللا بن يزيد: وولد يزيد بن شيطان

 .د، وأمھما خولة بنت األسود بن حفص بن األخيفوخالد بن يزي. وأبا الحكم بن يزيد

 .وضبيع بن نضلة. زيد بن نضلة: وولد نضلة بن ثعلبة

 .واألعجم. الحارث: وولد كعب بن الحارث

 .جابر بن كبير، وأمه عاتكة بنت حسل بن عامر: وولد كبير بن تيم

 .وكرز بن جابر. ووھب بن جابر. ويعمر بن جابر. أسعد: فولد جابر
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عبد العزى وعبد هللا وھما الخطالن، ويقال الخطالن منھم ھالل بن : عبد مناف وجارية، فولد عبد مناف: عدفولد أس
عبد هللا بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن األدرم بن غالب قتل يوم فتح مكة وھو الذي قال رسول 

ً بأستار الكعبة، وكانت له قينتان تغنيان بھجاء  من لقي ابن خطل فليقتله وإن كان: هللا صلى هللا عليه وسلم متعلقا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانتا تسميان أرنب وفرتنا، وكان ابن خطل أبو ھالل شريفاً، مدحه عتبة بن ربيعة 

 :بن عبد شمس فقال

 به عصل األنياب عبل مناكبه... كاّن أبا األخطال في الروع تتقى 

 وأمنعه للّضيم مّمن يحاربه... وجھه  ھوت أّمه ما كان أحسن

 بسوق عكاظ يوم تأتي حالئبه... ھو األبيض الجعد الذي ليس مثله 

وكان عتبة نديماً لمطعم بن عدي، وابن خطل أو خطل، وبعضھم يقول ھو عبد هللا بن ھالل واألول أثبت وھو قول 
 .الكلبي، وقال بعضھم ھو قيس بن خطل وذلك باطل

ً على  وكان ھالل: قالوا بن عبد هللا أسلم بمكة وھاجر إلى المدينة فبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعيا
إن محمداً سيقتلني به، فارتد وھرب : الصدقة، وبعث معه رجالً من خزاعة فوثب على الخزاعي فقتله ثم فكر فقال

وكانت له قينتان تتغنيان بھجاء . اً من دينكمإني لم أجد ديناً خير: وساق ما كان معه من الصدقة وأتى مكة فقال ألھلھا
النبي صلى هللا عليه وسلم، ويدخل عليھما المشركون فيشربون عنده فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح 

بن اقتلوه ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة فقتله أبو برزة نضلة بن عبد هللا األسلمي وذلك الثبت، ويقال قتله شريك : مكة
 .عبدة العجالني من بلي، ويقال ان اسم أبي برزة خالد بن نضلة، ويقال اسمه عبد هللا بن نضلة واألول أثبت

ضربت عنقه بين الركن والمقام، ويقال قتله عمار بن ياسر، ويقال سعيد بن حريث : وروي عن أبي برزة أنه قال
 .المخزومي

ت األخرى فجاءت مسلمة، وقد تنكرت ولم تزل باقية إلى أيام وأما أرنب قينة ابن خطل أو صاحبتھا فقتلت، وبقي
 .عثمان، وقد كتبنا قصة ابن خطل في فتح مكة، وزعم بعضھم أن قيتنيه أرنب واسمھا قريبة وفرتنا

وعبد هللا بن شتيم . ومنھم قطبة العاقر فرس البلقاء البيضاء الناصية بن عبد العزى بن عبد مناف، كان من الفرسان
وحويرثة ودھر ووھب . غفيلة: العزى قتل يوم الجمل، ويقال شتيم، وولد عمرو بن جابر بن تيم األدرمبن عبد 

 .وأمھما بنت عبد هللا بن عمر بن مخزوم

 .وسلمة وأمه أم سفيان بنت األعجم. والجموح، وأمھما مخزومية. عبد العزى: فولد غفيلة

 .بن قصي الحارث وأمه ابنة المطلب بن عبد مناف: وولد حويرثة

وعوف بن . وخزيمة بن وھب. ولؤي بن وھب. والحارث. وثعلبة بن وھب. عباد بن وھب: وولد وھب بن تيم
 .وھب، وأمھم بنت شيبان بن ثعلبة بن عكابة

ً : وولد دھر بن تيم وعينية بن . وسليم بن دھر. وحبيب بن دھر. وخالد بن دھر. عوف بن دھر الشاعر، عمر حينا
 .واألوفى، وأمھم الصماء بنت يم بن الحارث بن فھر. وخويلد. وسلمة. واألعجم. وأسدة .ومالك بن دھر. دھر

وجوين وحسل وأبا األجش، . وكلثوم بن خالد. ونويرة بن خالد. وعاصم بن خالد. عبد هللا بن خالد: فولد خالد بن دھر
 .وأمھم األسدية
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 .كعب بن سعد بن تيم بن مرةنافع بن عبد هللا، وأمه فاطمة بنت عمرو بن : فولد عبد هللا

ومازن . وخالد بن حراق. وحارثة بن حراق. وزيد بن حراق. ويزيد بن حراق. عامر بن حراق: وولد حراق بن تيم
 .ومعاوية، وأمھم ابنة الحارث بن بھثة بن سليم بن منصور. وعبد العزى، والحارث. بن حراق

 انقضى نسب بني غالب بن فھر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نسب بني محارب بن فھر

 .وشمخ بن محارب. شيبان بن محارب، وأمه ليلى بنت عدي بن عمرو بن ربيعة بن خزاعة: وولد محارب بن فھر

ووائلة ال عقب له، وأمھما دعد . وحبيب بن شيبان. عمرو بن شيبان، وأمه دعد بنت الحارث بن فھر: فولد شيبان
 .بنت منقذ بن غاضرة بن حبشية بن كعب

وسعد بن عمرو، . وجابر بن عمرو. وحجوان بن عمرو. وحبيب بن عمرو. وائلة بن عمرو: عمرو بن شيبانفولد 
 .وأمھم عدية بنت وائلة بن كعب من بني الحارث بن عبد مناة

 .وسواد بن وائلة، وأمھما ھند بنت مالك بن عوف بن الحارث بن عبد مناة. ثعلبة بن وائلة: فولد وائلة

وحبيب بن ثعلبة، . وخراش بن ثعلبة، وأمھما ابنة الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص. ن ثعلبةوھب ب: فولد ثعلبة
 .وأمه من بني عامر بن لؤي

وخلف بن وھب، وأمھم . وثعلبة بن وھب األكبر. وخالد بن وھب األكبر. مالك بن وھب األكبر: فولد وھب بن ثعلبة
وناقش بن . وخالد بن وھب األصغر. ومالك بن وھب األصغر. وعبد العزى بن وھب. ابنة كعب بن وائلة بن كعب

وقيس بن وھب، وأمھما ابنة األحب . وزيد بن وھب. وھب، وأمھم لبنى بنت عمرو بن عتوارة بن عائش بن ظرب
 .بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص

بن محارب بن فھر، وكان  منھم الضحاك بن قيس بن خالد األكبر بن وھب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان
على شرط معاوية، وكان يثق به، وواله عبد هللا بن الزبير الشام، وقتل يوم مرج راھط في طاعة ابن الزبير، وقد 
ً قصته في الغارات بين علي ومعاوية رضي هللا تعالى عنھما،  كتبنا خبره، وكان يكنى أبا أنيس، وقد كتبنا أيضا

 .وواله معاوية الكوفة بعد زياد

 .وعبد هللا بن خالد بن أسيد، خليفة زياد على الكوفة

ولى معاوية الضحاك بن قيس الكوفة سنة أربع وخمسين، فأقره عليھا سنة، : وقال ھشام ابن الكلبي والھيثم بن عدي
 أعجزاً بعد كيس ؟ حدثني عبد األعلى بن حماد: أبا أنيس: وكان الضحاك يقول حين تھتك أمره بالمرج أو يقال له

: النرسي، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ عبد هللا بن عثمان بن عبيد هللا عن بالل بن سعد أن مؤذن الضحاك بن قيس قال له
ألنك تبغي في األذان وترتشي في التعليم، وكان : ولم ؟ قال: لكني أبغضك في هللا، قال: إني ألحبك في هللا، قال له

 .معلم كتاب

ً : ذا اإلسناد وزاد فيهوحدثني ھدبة بن خالد عن حماد بھ  .وكان جھوريا
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لقي الضحاك بن قيس : حدثنا شيبان بن أبي شيبة اآلجري، ثنا أبو ھالل الراسبي، ثنا قتادة وحنظلة السدوسي قاال
ألنك تبغي في األذان وتشارط على : ولم ؟ قال: لكني أبغضك في هللا، قال: إني ألحبك في هللا، قال: رجالً فقال له
 .نتعليم الغلما

حدثني يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن أبي الضحى عن الضحاك بن 
أيھا الناس، علموا أوالدكم وأھاليكم القرآن، فإنه من كتب هللا له من مسلم بأن يدخله الجنة أتاه : قيس أنه كان يقول

 .ينزاله حيث انتھى به علمه بالقرآنإقرأ وارتق في درج الجنة حتى : ملكان فاكتنفاه ثم قاال

 .حدثنا خلف بن ھشام البزار عن جرير عن منصور في ھذا اإلسناد بمثله

خطب الضحاك : حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا الحسين الجعفي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مھران قال
، فلما وقع في بطن اذكروا هللا في الرخاء يذكركم في الشدة، فإن يونس : بالكوفة فقال عليه السالم كان عبداً ذاكراً 

 " .فلوال أنه كان من المسّبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون : " قال هللا. الحوت ذكر هللا فنجاه

سمعت الضحاك بن : حدثنا أبو خيثمة زھير بن حرب، ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة قال
ناس أخلصوا أعمالكم وال يقولن أحدكم إذا عفا عن مظلمة تركتھا  ولوجوھكم، وال يصل أحدكم أيھا ال: قيس يقول

من أشرك معي : رحمة هللا ثم يقول ھذا  ولرحمي، وال تشركوا في أعمالكم مع هللا أحداً فإن هللا يقول يقوم القيامة
ً  شريكاً في عمل عمله فھو لشريكي وليس لي منه شيء، فإني ال أقبل  .اليوم إال عمالً صالحاً خالصا

إذا صلى : حدثني عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن الضحاك بن قيس أنه قال
أحدكم فليجعل الصالة من شأنه، فإنما مثل الذي يقوم في الصالة وليس مقبالً عليھا مثل برذون في رأسه مخالة ال 

 .أنه يأكل علفاً، وليس فيھا شيءعلف فيھا، فمن رآه حسب 

 .ولم، إذا لم يكن عندك شيء تجب فيه الزكاة فاقبل: وروي عن الضحاك أنه أرسل إلى مؤذن له بشيء فلم يقبله فقال

 .كان مولد الضحاك بن قيس قبل وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم: وقال الواقدي

إن لم : ى ابن الزبير ليأخذ بيعته فأبى عليه، فقال الضحاكبعث يزيد بن معاوية الضحاك بن قيس إل: المدائني قال
 ً ً بايعت كارھا يا ثعلبة بن ثعلبة تيس بحيرة يبيع الضربة بالقبضة، أراد الحقحقة : فقال ابن الزبير. تبايع طائعا

من وقالت امرأة لزوجھا وقدم . يقال ضرب اللبن في سقائه، وھي الضربة، والجماع ضراب. فأخطأت استه الحفرة
ثم إن الضحاك صار زبيريا بعد . قبح هللا شعباً دخنت أسفله: قبح هللا ضربة أوقعت بك، فقال: سفر له معجالً للشبق
 .غاية االسراع في السير: موت يزيد، والحقحقة

 .ظن ابن الزبير أن الضحاك قد خلعه، فقال فيه ھذا القول: وقال أبو اليقظان

بعثني : ير الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن معبد بن عبد هللا الجھني قالحدثني شجاع بن مخلد الفالس، ثنا جر
أمرني الضحاك أن أسألك : الضحاك بن قيس إلى الحارث بن عبد هللا البجلي بعشرة آالف درھم، فدفعتھا إليه وقلت

كنت أؤمن بأنه يموت نعم بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولو : عن الذي كان الحبر أخبرك به باليمن، فقال
فلم ألبث إال يسيراً حتى جاءني . اليوم مات محمد، فلو كان معي سالح لضربته به: ما فارقته، فآتي حبر، فقال لي

كتاب أبي بكر بوفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، وأن الناس قد بايعوا له، وأمرني أن آخذ بيعة من قبلي، فأرسلت إلى 
إنه نبي نجد في الكتاب أنه يموت في يوم كذا، قلت فما يكون بعده؟ : ت ما أعلمتني ؟ فقالمن أين علم: الحبر فقلت له

 .تستدير رحاكم إلى خمس وثالثين سنة: قال
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حدثني ھدبة ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بھدلة عن يزيد بن شريك أن الضحاك بعث معه بكسوة إلى مروان ثم 
 .حاربه

د أن الضحاك بن قيس قدم المدينة فصلى بين القبر والمنبر، فرآه رجل من التجار المدائني عن غسان بن عبد الحمي
يا أعرابي أتبيع بردك ؟ فواقفه من ثمنة : يكنى أبا الحسين وعليه برد مرتفع من كسوة معاوية، فقال له وھو ال يعرفه

يا جارية، ھلمي بعض : ى فقالانطلق حتى أدفعه إليك فأتى منزل حويطب بن عبد العز: على ثالثمائة دينار، وقال
أراك قد أغريت ببردي وأعجبت به، وقبيح بالرجل أن : أردية أخي، فأخرجت إليه برداً فارتدى به، ثم قال للرجل

 .يبيع رداءه فخذه فھو لك فأخذه الرجل فباعه فكان سبب يساره

الضحاك بن قيس يخطب يوم  رأيت: حدثني الحسين بن علي بن األسود عن عبيد هللا بن موسى عن اسرائيل قال
 .فنزل فسجد، وعلقمة وأصحاب عبد هللا وراءه فسجدوا" ص " الجمعة فقرأ سورة 

حدثني عمرو بن شبه، ثنا أبو داود، أنبأ شعبة عن أبي اسحاق أن الضحاك صلى بقوم فسھا، فلما فرغ سجد سجدتي 
 .السھو ثم سلم

: مش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قالحدثني عبد هللا بن صالح عن عبيدة بن حميد عن األع
وهللا ما رأيت كاليوم قط إمام يخطب وھو : خطب الضحاك بن قيس يوم الجمعة وھو قاعد، فقال كعب بن عجرة

 .قاعد

حدثني عمرو بن محمد، ثنا عمرو بن عاصم الكالبي، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
رويداً أستعد وأتھيأ : ان بن يسار أن رجالً أتى امرأة ليالً فجعلت تصرخ فلم يصرخھا أحد، فلما رأت ذلك قالتوسليم

حجراً وقامت خلف الباب فلما دخل فلقت رأسه فرفعت إلى الضحاك بن قيس فأخبرته : لك فأخذت فھراً أو قال
: تولية مسروق السلسلة قال له عمارة بن عقبةلما أرد الضحاك : وروى ابراھيم قال. باألمر فأبطل الضحاك دمه

حدثنا ابن مسعود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما أراد قتل : أتولي رجالً من بقايا قتلة عثمان ؟ فقال مسروق
 .النار، فقد رضيت لك بما رضي به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من للصبية يا محمد ؟ قال: أبيك قال

إن : خطب الضحاك بن قيس على منبر الكوفة فحمد هللا وأثنى عليه وقال: ن ھشام الكلبي عن أبيه قالحدثني عباس ب
فيكم رجاالً يشتمون أسالفنا الصالحين، وأما والذي ليس له ند وال شريك لئن لم تنتھوا عما يبلغني عنكم ألجردن فيكم 

الشفرة، وهللا إني لصاحبكم الذي أغرت على  سيف زياد بن أبي سفيان ثم ال تجدوني ضعيف السورة، وال كليل
بالدكم فسرت فيما بين الثعلبية وشاطيء الفرات أعاقب من شئت وأعفو عمن شئت، ولقد ذعرت المخبآت في 
خدورھن حتى أن المرأة لترھب صبيانھا بي إذا بكوا فما تسكنھم إال باسمي، واعلموا أني الضحاك بن قيس أبو أنيس 

صدق األمير، أعرف وهللا ما تقول ولقد لقيناك بغربي تدمر : م إليه عبد الرحمن بن عبيد فقالقاتل ابن عميس، فقا
يفخر علينا بما صنع ببالدنا لقد ذكرته أبغض مواطنه إليه، ثم قال : فوجدناك صبوراً وقوراً أبياً، ثم جلس وقال

حمل علينا فما كذب أن ضرب في لقد رأيت منكم رجالً بغربي تدمر وما كنت أرى في الناس مثله، : الضحاك
الكتيبة بسيفه فصرع رجالً وضربت رأسه ضربة شديدة وضربني فلم يصنع شيئاً فما راعني إال مجيئه عاصباً رأسه 

ولم وأنا أحتسب ذلك في سبيل هللا ثم حمل علي فطعنني : أما نھتك األولى عن األخرى ؟ فقال: مقبالً فقلت له
ذلك يوم قد شھده ھذا، يعني ربيعة بن ناجذ : ا ثم تحاجزنا، فقال عبد الرحمن بن عبيدوطعنته، وحمل أصحابه فاقتتلن

أنا، : من ھو ؟ قال: نعم، قال: األزدي وال أحسب ھذا الفارس الذي ذكره األمير يخفى عليه، قال له أتعرفه ؟ قال
ما : قال الضحاك. يي اليوم الجماعةال، رأ: أرأيك اليوم كرأيك يومئذ ؟ قال: فأرني الضربة فأراه إياھا فقال: قال

ً ولكن العجب كيف نجوت من زياد فلم يقتلك فيمن قتل أو يسيرك . عليكم مني بأس، أنتم آمنون ما لم تظھروا خالفا
 .أما التسيير فقد سيرني وقد عافى هللا من القتل: قال
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أصابني نعاس فملت عن الطريق أصابني يومئذ عطش، ضل الجمل الذي كان عليه ماؤنا، و: ثم حدث الضحاك فقال
 :فبعثت من يطلب الماء فلم يجده، ووقفنا على جادة فلزمتھا فسمعت قائالً يقول

 دعاني الھوى من ساعة فأجيب... دعاني الھوى فازددت شوقاً وربما 

 أرقت لساري الھّم حين يؤوب... فأّرقني بعد المنام وإّنما 

ديتك ويقال إنه قال : وما ثمنه ؟ قال: هللا دون أن تعطيني ثمنه فال، قلتأما و: فأشرفت فإذا الرجل فاستسقيته فقال
وهللا ما أراك : ربما فعلنا وربما بخلنا، قلت: أو ما يجب عليك أن تسقي الضيف وتطعمه وتكرمه ؟ قال: فرسك قلت

تاني بإناء فقلت ال فعلت خيراً قط فضمنت له مائة دينار وأعطيته قوسي رھناً، فمضى إلى ماء وانطلق يعدو حتى أ
اسقيه، وقلما رأيت أجمل منھا فأتتني : حاجة لي فيه، ودنوت من الناس وھم على الماء فاستسقيت فقال شيخ البنته

أنجيتك من العطش وتذھب بحقي ؟ ال أفارقك حتى استوفي مائة، واجتمع إلي : بماء ولبن فشربته، فقال الرجل األول
وأقبل أصحابي فسلموا علي . فعل كذا وكذا، وھذا أكرم الناس فعل كذا فشتموهھذا أألم الناس : أھل الماء فقلت

ال وهللا حتى أوفيك مائة، وأمرت به فجلد مائة جلدة، وأمرت للشيخ وابنته بمائة دينار : باإلمرة فذھب لينھض فقلت
 .وكسوة، وقد يروى ھذا الحديث عن حبيب بن مسلمة الفھري وھو عن الضحاك أثبت

كان مالك الدار مولى عمر بن الخطاب قيماً على داره، وكان له مولى يقال له ذكوان مولى مالك ويكنى أبا و: وقالوا
خالد، وھو الذي سار في ليلة من مكة إلى المدينة، فواله الضحاك بن قيس سوق الكوفة، ويقال عمالً غير ذلك فوجد 

ضربه بقضيب، ويقال بسوط، وكان ذكوان قصيراً، عليه، فأمر به فقرب إليه، والضحاك على سرير مرتفع، وجعل ي
تطاول ال أم لك حتى استمكن من ضربك ويقال بل تطاول لئال يقع الضرب على رأسه، ويقال ضربه الجالد : فقال له

 :بسوط فجعل يتطاول لئال يصيب السوط خاصرته فقال ذكوان

 إلى نسب في قومه متقاصر... تطاولت للضحاك حتى رددته 

 :ضربني فلؤم في ذلكيقول حتى 

 قريش البطاح ال قريش الظواھر... فلو شھدتني من قريش عصابة 

 كما غط في الدوارة المتزاور... لغطّوك حتى ال تنّفس بينھم 

 فقّبحت من حامي ذمار وناصر... ولكنھم غابوا فأصبحت حاضراً 

 ومنھم فريق ساكن بالمشاعر... فريقان منھم ساكن بطن يثرب 

قاتله هللا، وهللا ما زلت أتوقع أن يفرق بعض شعراء العرب بين قريش الظواھر من : شعره فقال له فبلغ معاوية
 .قريش البطاح

قريش الظواھر كانوا يغيرون على جيرانھم بمكة، ويغزون غيرھم، ويعيرون قريش البطاح بترك : وقال ابن الكلبي
بنو عامر بن لؤي، وتيم األدرم بن غالب، ومحارب، الغزو، فمن قريش الظواھر الذين كانوا ينزلون ظواھر مكة 

والحارث ابنا فھر بن مالك إال أن بني حسل بن عامر دخلوا بعد إلى مكة فصاروا من قريش البطاح، ودخل رھط 
ً فصاروا من قريش البطاح، ومن المطيبين بنو عبد مناف، وأسد بن : والمطيبون. أبي عبيدة بن الجراح مكة أيضا

عبد الدار، وسھم، وجمح، ومخزوم، وعدي بن : واألحالف. زھرة، وتيم بن مرة، والحارث بن فھرعبد العزى، و
 .كعب، ولم يدخل عامر بن لؤي في ذلك
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بعث الضحاك بن قيس بعثاً إلى خراسان فكان فيمن كان في البعث شقيق بن السليك بن : وقال الھيثم بن عدي وغيره
فرفع في الجعالة، وجعل عليھا حطان بن خفاف الجرمي، فبلغ ذلك حبيش األسدي وھو ابن أخي زر بن حبيش، 

 :الضحاك فطلبه فظفر به فأمر بتجريده، فقال ال تعجل علي حتى أنشدك، فأنشده

 فھّد توّعد الضحاك جسمي... أتاني عن أبي أنس وعيٌد 

 ولم أسبق أبا أنس بوغم... فلم أعص األمير ولم أربه 

 كنا بين تطويح وغرمف... ولكن البعوث جرت علينا 

 وجاشت من جبال خوارزم... فجاشت من جبال الّسغد نفسي 

 فطار بضجعة في الحي سھمي... وقارعت الرجال وقارعوني 

 خفيف الحاذ من فتيان جرم... ووليت الجعالة مستميتاً 

 :فأمر فخلي سبيله، وقال شقيق

 علّي إذا ما كنت غير مريب... وليس بتجريد األمير خزايًة 

 :يقال ان الشعر لغيره، وقال عتبة بن الوغلو

 وشاكر قد خربن من الفرات... أراح هللا منك أبا أنيس 

 :وقدم عليه كعب بن جعيل الكوفة فسأله حاجة فأبطأ بھا فقال

 يرى تغلب الغلباء عني غيبا... لعمرو أبيھا ال أبي لكأنما 

 اوشر قريش في قريش مركبّ ... قصير القميص فاحش عند بيته 

 من اللؤم بيتاً آخر الدھر يرتبا... بني لك قيٌس في قرى عربية 

 تجاوب طنبوراً أجش مثقبا... أرى إبلي حّنت طروقاً كأنما 

 تضاحك ضحاك بنا وتلّعبا... أتبكي على دين ابن عفان بعدما 

: يجر ثيابه فقال له وكان عبد الرحمن بن الضحاك عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة فنظر إلى بعض بني مروان
 :منعني منه قول الشاعر ألبيك: أما وهللا لو رأيت أباك لرأيته مشمراً، فما يمنعك من التشمير ؟ فقال

 وشر قريش في قريش مركبا... قصير الثياب فاحش عند بيته 

 .وقد ذكرنا خبر عبد الرحمن وسبب عزل يزيد إياه فيما تقدم من كتابنا ھذا

بلغنا عن : قال الضحاك بن قيس بالكوفة في خطبة خطبھا: يثم بن عدي عن ابن عياش قالحدثني العمري عن الھ
إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكالم، وإنكم لتكثرون الكالم حتى تملوني : يعقوب النبي عليه السالم أنه قال لولده

 .فاقصدوا لحوائجكم بايجاز اللفظ وحذف الفضول
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ً فنھى عن االحتكار وقال المدائني عن مسلمة أن الضحاك إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بن قيس خطب يوما
 .لعن المحتكرين، ووهللا ال عرفت من رجل احتكاراً إال قطعت يده، وأبحت الناس ما احتكر من طعامه

 .كةاتكلوا على هللا، وال تتكلوا على حيلكم، فرب حيلة جرت لصاحبھا ھل: كان الضحاك يقول: وقال الھيثم

دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية رضي هللا عنھما وقد كف بصر عقيل يومئذ فلم يسمع متكلماً، : المدائني قال
. بلى قوم من قريش وفيھم الضحاك بن قيس، وقوم من أھل الشام: يا أمير المؤمنين أما في مجلسك أحد ؟ فقال: فقال
ابن خاصي : قال. الضحاك بن قيس: ن ھذا يا معاوية ؟ قالم: فقال. فما لھم ال يتكلمون ؟ فتكلم الضحاك: قال

 .القرود؟ وما كان بمكة أخصى لكلب وقرد من أبي ھذا

 .وعزل معاوية الضحاك عن الكوفة في سنة سبع وخمسين، وقد ذكرنا له أخباراً فيما تقدم من كتابنا: قالوا

 .ومنھم األسود بن كلثوم بن قيس ولي دمشق

بن مالك األكبر بن وھب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فھر، كان ومنھم حبيب بن مسلمة 
 :شريفاً، وله يقول شريح القاضي حين بعثه معاوية في خيل من الشام ليصير إلى عثمان رضي هللا عنه 

 مروءته يفدي حبيب بني فھر... كل امرٍئ يدعى حبيباً وإن بدت 

 يطأن برضراض الحصى جاحم الجمر. ..أمير يقود الخيل حتى كأنما 

وكان لحبيب أثر جميل في فتوح الشام، وغزو الروم، ووجه في أيام عثمان رضي هللا تعالى عنھما إلى أرمينية، 
 :ففتح مدائن من مدائنھا، وصالح أھل تفليس وفيه يقول الشاعر

 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل... وإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم 

 .رت خبره في كتابي الذي ألفته في أمور البلدان، ومات حبيب بالشاموقد ذك

 .مات بشمشاط وھي أرمينية الرابعة في سنة اثنتين وأربعين: وقال الواقدي

: ونحن نقول أن حبيب بن مسلمة ولد قبل وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم بسنتين، وغير الواقدي يقول: وقال الواقدي
هللا عليه وسلم، وسمع منه، كان حبيب بن مسلمة يكنى أبا سعيد، ويقال إنه يكنى أبا عبد إنه أدرك النبي صلى 

  .الرحمن، وكان رغبان أبو صاحب المسجد ببغداد مواله

عاصم بن خراش، وأمه ابنة ضباب بن حجر بن عبد بن معيص، وعدادھم في بني تميم ثم : وولد خراش بن ثعلبة
 .في بني حدان بن قريع

وكان عمرو أغار على بني بكر بن كنانة وھم يعبدون . عمرو بن حبيب: بن عمرو بن شيبان بن محارب وولد حبيب
 .سقباً فأكله فسمي آكل السقب

وتيم بن حبيب وأمه من . وظھر بن حبيب، ويقال ظھير، وأمھما السوداء بنت زھرة بن كالب. واألحب بن حبيب
 .بني تيم األدرم

س بن كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فھر، وكان منھم ضرار بن الخطاب بن مردا
ً بھا في منزله، ولم يفارقه، وقال بعضھم ھو ضرار بن مرداس : فارس قريش وشاعرھا وھو ممن كان بمكة مقيما
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انة بن حبيب بن عمرو بن كبير بن عمرو بن شيبان، واألول أثبت، وقال ضرار في يوم عكاظ حين اقتتلت بنو كن
 وھوازن وسليم

 وما جاھل األمر كالخابر... ألم تسأل الناس عن شأننا 

 ھوازن في لفھا الحاضر... غداة عكاظ وقد أجفلت 

 طعاناً بصّم القنا العاتر... ولما التقينا أذقناھم 

 وطارت شعاعاً بنو عامر... ففرت سليم ولم يصبروا 

 بمنقلب الجانب الخاسر... وفرت ثقيف وأشياعھا 

 :سلم ضرار في الفتح، وقال يمدح النبي صلى هللا عليه وسلموأ

 محمد ذو المعالي خاتم الرسل... أحق بالمدح ممن كنت مادحه 

 من الضالل وأغنانا من العيل... به ھدانا إله الخلق قاطبة 

 وأفضل الناس من حاف ومنتعل... خير البرية أتقاھا وأعدلھا 

واألزد، وھي فوق الطائف فوثبت عليه دوس ليقتلوه حين قتل أبو أزيھر  وكان ضرار أتى السراة وھي بالد دوس
ألنه قرشي، وكانت األزد تقتل من لقيته من قريش بأبي أزيھر لقتل ھشام بن الوليد بن المغيرة إياه، فلجأ ضرار بن 

ه ظنت أن ضراراً الخطاب إلى امرأة من األزد يقال لھا أم جميل فأجارته، فلما استخلف عمر رضي هللا تعالى عن
لست بأخيه إال في اإلسالم وھو غاز، وقد عرفنا منتك عليه : أخوه فأتت المدينة فلما كلمت عمر عرف القصة فقال

 .فأعطاھا على أنھا ابنة سبيل

اسمھا أم غيالن، وقال غيره اسمھا أم جميل، وكان لھا ابن يقال له غيالن، وفي ذلك يقول ضرار بن : وقال الواقدي
 :الخطاب

 ونسوتھا إذ ھّن شعث عواطل... جزى هللا عنا أم غيالن صالحاً 

 وقد برزت للنائرين المقاتل... فھّن صرفن الموت بعد اقترابه 

 بعز ولّما يبد منھم تخاذل... دعت دعوة دوساً فسالت شعابھا 

 وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل... وجردت سيفي ثم قمت بنصله 

 .والة لألزد ماشطة، وكان ضرار رئيس محارب بن فھر وقائدھا في الفجاروقيل ان أم غيالن ھذه كانت م

كنية ضرار أبو مرداس، وغزت بنو فھر وبنو عبس، وكان بينھم يومئذ بعض الحلف على اليمن : وقال أبو عبيدة
 :فقال ضرار بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه

 قوماً تراھم للقاء تعسا... قّرب بني فھر وقرب عبساً 

 يسامون بالرماح الدعساال 
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 .وقتل ضرار يوم أحد أوس بن عبيد أحد بني عبد األشھل، وقتل أيضاً عمرو بن ثابت بن قيس األنصاري

 ً  .وحفص بن مرداس كان شريفا

ومالك بن جحوان، وأمھم . عمرو بن شيبان المغترف، واسمه أھيب بن جحوان، وعبد هللا بن جحوان: وولد جحوان
 .عبد بن عدي بن الديل ابنة جابر بن نصر بن

رباح بن المغترف، كانت له صحبة، وھو شريك عبد الرحمن بن عوف الزھري في التجارة، وكان أحسن : منھم
 .خذ في غنائك: الناس صوتاً، وھو الذي قال له عمر وقد حدا به

 ً  .وابنه عبد هللا بن رباح بن المغترف كان حسن الصوت أيضا

 .وضبعان بن سعد، وأمھم سلمى بنت األحب بن منقذ. ومالك بن سعد. ھب بن سعدو: وولد سعد بن عمرو بن شيبان

 :نھشل بن عمرو بن عبد هللا بن وھب كان من عظماء قريش ومطاعيمھم، وفيه يقول الشاعر: منھم

 وجاد بما يصان على الفقير... تقدم نھشل في الخير قدماً 

 رولم يطلع بأعباء األمو... وأطعم غيرما كزٍّ بخيل 

 .وصالح، قتلوا يوم الحرة. وقطن. ونضلة. وعبد هللا. عبد الرحمن: وبنوه

 .وعمرو بن األحب، وأمھما بنت عائش بن ظرب. حسل بن األحب: وولد األحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان

وكان كرز بن جابر على سرح المدينة، وكان السرح يرعى . كرز بن جابر بن حسل بن األحب بن حبيب: منھم
جماء ونواحيھا، فخرج النبي صلى هللا عليه وسلم في طلبه حتى بلغ صفوان وشارف بدراً ثم رجع ولم يلق كيداً، بال

وفاته السرح، ثم إنه أسلم وبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سرية فطلب الذين ساقوا لقاح رسول هللا صلى 
غزاة الحديبية وقتل كرز بن جابر يوم فتح مكة مع النبي صلى هللا عليه وسلم وقتلوا يساراً مواله، وبعد ذلك كانت 

 .أخطأ الطريق فلقيته خيل المشركين فقتلوه، وقد ذكرنا خبره. هللا عليه وسلم

 .ومحلم بن تيم، وأمھم ابنة جابر بن كبير. واألخيف بن تيم. حذيم بن تيم: وولد تيم بن حبيب

 .ذيم، وأمھما من خثعمومالك بن ح. أسيد بن حذيم: وولد حذيم بن تيم

وعصمة، وأمھم التحفة بنت عوف بن الحارث . وحجر بن أسيد. وقيس بن أسيد. عوف بن أسيد: فولد أسيد بن حذيم
 .بن منقذ بن عمرو بن معيص

وعامر بن . وربيعة بن شمخ. وعائذ بن شمخ. وتيم بن شمخ. ووھب بن شمخ. عبيد بن شمخ: وولد شمخ بن محارب
 .الب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةشمخ، وأمھم بنت ك

 .عبيد بن ربيعة: فولد ربيعة

 .وقيس بن عبيد، وأمھم ابنة عائش بن ظرب بن الحارث بن فھر. وعامر بن عبيد. سالمان بن عبيد: فولد عبيد

وأبو شداد، ذكره الواقدي وأبو معشر فيمن شھد بدراً، ولم يذكره . عمرو بن أبي عمرو: ومن بني محارب بن فھر
 .وسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق فيمن شھد بدراً م
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 .شھدھا وھو ابن اثنتين وثالثين سنة، ومات سنة ست وثالثين: وقال الواقدي

وضباب بن الحارث، وأمھم . وظرب بن الحارث. وديعة بن الحارث وضبة بن الحارث: وولد الحارث بن فھر
 .ھو الخلج، ويقال الخلج من بقية العماليقوقيس بن الوارث و. الوارثة بنت الحارث بن مالك بن كنانة

زعموا أنھم كانوا من عدوان بن عمرو بن قيس بن غيالن وھم بنو وھيب، فشذوا عنھم فوقعوا في : وقال أبو اليقظان
إن لي : نحن من قريش فقال: بني نصر بن معاوية فلم يزالوا كذلك حتى كانوا في أيام عمر بن الخطاب فأتوه فقالوا

قيافة فاخرجوا إلى مربد النعم، وھو موضع بالمدينة، فإن لقريش شمائل فإن أشبھتموھم ألحقتكم بھم، فخرج بصراً بال
ما أرى شمائل تشبه شمائل قريش فالحقوا بمن أنتم منه، فلما كان أيام : ففعلوا فقال. أدبروا: أقبلوا، ثم قال: معھم فقال

يا أمير المؤمنين، منعتھم رماحنا في : ه بعض بني نصر فقالعثمان أتوه فقبلھم وألحقھم بالحارث بن فھر، وأتا
 .فلم يلتفت عثمان إلى قولھم. الجاھلية وھم معنا

 .وقال بعضھم سموا الخلج ألنھم اختلجوا من عدوان

نزلوا على ثالثة خلج، فسموا الخلج، وھم بالمدينة كثير، وكان منھم : فقال أبو عمرو المدني: وقال أبو اليقظان
 :ة جعفر بن عيينة بن الحكم وكان سرياً، وكان أبوه أو عمه حفص بن الحكم يقول الشعر وھو القائلبالبصر

 وخلونا بالرعابيب الخرد... خلت البصرة من اقنائھا 

 صعدةٌ في سابريٍّ تّطرد... تسلب العقل إذا أبصرتھا 

وأخرجه إلى خراسان فسقط عن فرس له  قد تفرغت للرعابيب، أما وهللا ألبعدن دارك منھن،: فلما قدم الحجاج قال
 .فمات بھا

 :يعقوب بن نافع وكان له سرو وأقطعه ابن عامر داراً، وفيھم يقول جرير بن عطية الخطفى: ومن الخلج

 وهللا أذھب منه السمع والبصرا... وغابر الخلج أعمى مات قائده 

 لم تكمل الخلج في ديوانه سطرا... لو أن صاحب ديوان يعّدھم 

 حتى يؤاجر يعقوب له نفرا... ينقلون إلى الجّبان مّيتھم ال 

 كما يفرق كّي الميسم الوبرا... لوال ابن زرعة قد طّيرت جمعكم 

يعني ضمرة بن زرعة الھاللي، وإنما راقبه فيھم لجوارھم، ويعقوب بن نافع جد عثمان بن الحكم بن صخر بن 
 :ھم يقول جريرعثمان بن بشر، أمه أسماء بنت يعقوب بن نافع، وفي

 أغّصته عداوتنا بريق... وأفضل من أتى الخلجي رھطاً 

 أحلّته السنابك في مضيق... متى يھجم عليك تقل دعيٌّ 

 :وقال حارثة بن بدر العدواني

 مما تناھك من أعراضنا الخلج... لقد عجبت وكان الشيء يعجبني 

 تلجلم يخلقوا إذ جدود الناس تع... ھم خسا وزكا من دون أربعة 
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 وال ينھنھه األصوات واللجج... قد يسلب الجرذ الغادي فطيمھم 

 :وقال آخر

 فمات من الرھط الثالثة واحد... وكانوا على عھد ابن بدر ثالثة 

 وأعمى يھاديه إلى الحش قائد... وأصبح باقي الخلج أعرج مقعداً 

بن الحارث وأمه بنت الحارث بن مالك ونضر . وعميرة بن الحارث. وجذاعة بن الحارث. وتيم بن الحارث بن فھر
 .وبتيرة، درج فقيل أبتر من بتيرة. بن النضر

ومالك بن وديعة، وأمھم عميرة . وعامر بن وديعة. وعبد العزى بن وديعة. عميرة بن وديعة: فولد وديعة بن الحارث
 .بنت األحمر بن الحارث من كنانة

وطريف بن عميرة، وأمھم . وحبيب بن عميرة. يم بن عميرةوت. وخالد بن عميرة. عامرة بن عميرة: فولد عميرة
 .عميرة بنت عوف بن الحارث بن تميم بن مرة بن أد

وقنيع بن عامرة، وأمھم ھند بنت عبد هللا بن الحارث بن واثلة . وسلمة. وعبد هللا بن عامرة. عبد العزى: فولد عامرة
 .من عدوان

وجابر بن عبد العزى، وأمھم . وسالمان. وطريف بن عبد العزى. روأبا ھمھمة وھو عم: فولد عبد العزى بن عامرة
ما مقامنا بأرض : قالبة بنت عبد مناف بن قصي، وكان عبد العزى ينزل بين مكة واليمن فقال له أبو ھمھمة ابنه

و فلحق أبو ھمھمة بھم ومعه بن. ما رغبت في مكة وبلدنا أخصب منھا: ليس فيھا من بني عبد مناف أحد ؟ فقال
 .الحارث

صار بنو الحارث بن فھر أبطحيين بمكة ألن عبد العزى بن عامرة تزوج قالبة : وقال مصعب بن عبد هللا الزبيري
 .بنت عبد مناف، وألن أم حرب بن أمية كانت أميمة بنت أبي ھمھمة أحد بني الحارث بن فھر

ً شريف بن عمرو بن فقيم بن أبي ھمھمة بن عبد العز: فمن ولد عبد العزى وعمرو بن شقيق بن . ى، وكان شريفا
 :سالمان بن عبد العزى الذي يقول

 وسقى الغوادي قبره بذنوب... ال يبعدّن ربيعة بن مكّدم 

 بنيت على طلق اليدين وھوب... نفرت قلوصي من حجارة حّرٍة 

 نھٍد مراكله أغر ذنوب... بنيت على بطل وفارس مشھر 

 اھا وھي غير ھيوبوبما أر... نفرت قلوصي ساعة فزجرتھا 

 سباء خمر مسعر لحروب... ال تنفري يا ناق منه فإنه 

 يوم الكديد نبيشة بن حبيب... نعم الفتى أّدى نبيشة بّزه 

 لتركتھا تحبو على العرقوب... لوال السفار وطول خرق مھمه 

 لم يجشموا غزواً كولغ الذيب...  دّر بني عليٍّ إنھم 
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 .بن حبيب بن رئاب بن رواحة بن مليل السلميوكان الذي قتل ربيعة نبيشة 

 .ومالك بن ظرب، وأمھم سلمى بنت لؤي. وأمية بن ظرب. عائش بن ظرب: وولد ظرب بن الحارث

. وأمية بن عائش. وعبد شمس بن عائش. وعبد العزى بن عائش. وعامر بن عائش. عمرو بن عائش: فولد عائش
 .وعتوارة، وأمھم ابنة وھب بن األدرم

 .وجحدم بن عمرو، وأمھم ابنة أمية بن ظرب. وعبد شمس بن عمرو. أمية بن عمرو: مرو بن عائشفولد ع

 ً  .ومنھم جنيدة بن عوف بن عبد شمس بن عمرو، كان شريفا

وعبد هللا ويقال عبد الرحمن وذلك الثبت بن عتبة بن أبي اياس بن . أبو بكر بن عثمان ولي شرط المدينة: ومن ولده
أسد بن جحدم عامل ابن الزبير على مصر والمغرب، فلما اجتمع لمروان بن الحكم أمره بالشام،  الحارث بن عبد بن

وذلك في سنة خمس وستين توجه نحو مصر فصالحه ابن جحدم على الخروج من مصر فخرج فلحق بابن الزبير، 
ر عنوة، ووالھا عقبة ويقال بل قتل مروان ابن جحدم بمصر، وفتح مص. وذلك بعد أن وجه إليه مروان من حاربه

 .بن نافع الفھري فلم يزل عليھا حتى مات مروان، وقد ذكرنا خبر ابن جحدم ومروان فيما تقدم من كتابنا ھذا

 .وذئب بن أمية، وأمھم نعم بنت لؤي. وأسد بن أمية. وعامر بن أمية. خالد بن أمية: وولد أمية بن ظرب

وعبد بن خالد، وأمھم بنت . ومالك بن خالد. وسفيان بن خالد. الدوسعيد بن خ. عمرو بن خالد: فولد خالد بن أمية
 .مالك بن جذيمة المصطلق

 :ومنھم سبيع بن عمرو بن خالد الذي يقول له أبو طالب في قصيدته الطويلة

 وكان تولّى معرضاً غير آيل... كما قد لقينا من سبيع ونوفل 

 .وكان ممن يعين على بني ھاشم في أمر الصحيفة وغيرھا

 .ولقيط بن عامر، وأمھما زينب بنت عثمان بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم. عبد هللا بن عامر: وولد عامر بن أمية

منھم نافع بن عبد قيس بن لقيط الذي كان مع ھبار بن األسود يوم عرض لزينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه 
 .وسلم، وقد ذكرنا خبره فيما تقدم

عقبة بن نافع بن عبد قيس، واله مروان مصر وإفريقية، وله عدد بإفريقية، وزعم الھيثم بن ومنھم عبد الرحمن بن 
عدي أن عقبة بن نافع كان فيمن استعان به عثمان في نسخ الصحف التي جمع فيھا المصحف مع ابن الزبير، وسعيد 

 بن إياس بن عبد هللا بن بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، وعبد الرحمن بن أبي معمر بن عبد هللا
 .عامر، وھم بالمدينة

. ومالك بن ضبة. وھالل بن ضبة. أھيب بن ضبة، وأمه عاتكة بنت غالب بن فھر: وولد ضبة بن الحارث بن فھر
 .وعمرو بن ضبة، وأمھم سلمى بنت تيم األدرم. وعبد هللا بن ضبة

 .ھالل بن أھيب، وأمه ھند بنت ھالل بن عامر: فولد أھيب

أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح بن ھالل بن أھيب بن ضبة بن الحارث بن فھر، وأمه أميمة بنت غنم : ھممن
 .بن جابر بن عبد العزى بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فھر
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ھم في وقت وكان إسالم أبي عبيدة، والطفيل، وعبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون، وأصحاب: قالوا
أنت أمين ھذه : واحد قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم، وقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

األمة، وانتزع حلق المغفر من وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد، فسقطت ثنيتاه، فلم ير أثرم قط أحسن 
ً معروق الوجه، خ ً منه، وكان نحيفا فيف اللحية طواالً أجنى، أشعر، آدم، يصبغ لحيته ورأسه بالحناء والكتم، فما

وھاجر أبو عبيدة إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، في قول الواقدي ومحمد بن إسحاق، ولم يذكره موسى بن عقبة 
 .وأبو معشر

 عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ھاجر في المرتين جميعاً، وھاجر أبو عبيدة مع النبي صلى هللا: وقال الھيثم بن عدي
وشھد بدراً والمشاھد كلھا، ونزل بالمدينة على كلثوم بن الھدم، وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين سالم 
مولى أبي حذيفة، وبينه وبين محمد بن مسلمة األوسي، ومات في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة، وھو 

 .فتوحاً قد ذكرتھا في الكتاب الذي ألفته في أمور البلدان، وكان حين توفي ابن ثمان وخمسين سنة أمير، وفتح بالشام

يزيد، وعمير وأمھما ھند بنت جابر بن أھيب أو بنت وھب بن ضباب بن حجير من بني : وكان ألبي عبيدة من الولد
ً وقال بعضھم أسلمت أم عبيدة وزوج. عامر بن لؤي، فدرج ولده وال عقب له  .ھا جميعا

لكل : حدثنا عفان، ثنا شعبة، أنبأ خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 .أمة أمين وأمين ھذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

: سعودقال عبد هللا بن م: وحدثني أبو بكر األعين، ثنا األشيب عن زھير عن أبي إسحاق عن أبي األحوص قال
 .أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح: أخالئي من ھذه األمة ثالثة

بلغني أن عمر : وحدثني أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا كثير بن ھشام عن جعفر بن برقان، ثنا ثابت بن الحجاج قال
خلفت أمين هللا وأمين است: لو أدرك أبو عبيدة ھذا اليوم الستخلفته وما شاورت فإن سئلت عنه قلت: بن الخطاب قال

 .رسوله

حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ھشام بن أبي عبد هللا عن بديل بن ميسرة أن عمر بن الخطاب 
لتذھبن أو ألذھبن أنا، فذھب أبو عبيدة، : رضي هللا تعالى عنه استعمل أبا عبيدة بن الجراح على الصدقة فأبى فقال

انبذھن : خذھن فقال عمر: بمقالت قد شد به من عرى الجواليق، فقال لعمر. دقة ثم أتاه بعد ذلكفلما قدم أتاه بالص
 .بل أنت فخذھن فانبذھن: عنك، قال

 .ووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا عبيدة في سرية بعد سرية وقد ذكرناھا فيما تقدم

دة عن سعيد والحسن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتي حدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن قتا
 .خذ يا أبا عبيدة فإن خير الطعام ما أكل منه الرجل الصالح: بطعام فقال

 .أمينا قريش أبا بكر وأبا عبيدة بن الجراح ال يكذبانك: حدثني عباس بن ھشام عن أبيه عن جده قال

ة عن رجال من قوم أبي عبيدة أن أبا عبيدة شھد بدراً وھو ابن حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبر
 .احدى وأربعين سنة

حدثنا محمد بن سعد، ثنا سعيد بن سليمان سعدويه، ثنا إسحاق بن يحيى، ثنا عيسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
ليه وسلم يوم أحد، فإذا أبو كنت أول من فاء إلى رسول هللا صلى هللا ع: عن أبي بكر رضي هللا تعالى عنھما، قال

عبيدة بن الجراح وطلحة معه، فوجدنا طلحة قد غلبه النزف، وإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمثل منه، فقال 
عليكم بصاحبكم فلم نقبل عليه وأقبلنا على رسول هللا وعلى رأسه مغفره وقد علقت : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم



29 

 

نشدتك هللا لما تركتني أنزعه فتركته فجذب حلقة : ھبت ألنزعه عن رأسه فقال أبو عبيدةبوجنتيه حلقتان منه فذ
نشدتك هللا لما تركتني فتركته، فانتزعھا فعلقت : فانتزعت ثنيته، وذھبت ألنزع الحلقة األخرى فقال لي أبو عبيدة

 .أوجب، يعني طلحة إن صاحبكم قد استوجب، أو: ثنيته األخرى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لو كان أبو عبيدة : قال رضي هللا تعالى عنه: حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا وكيع، ثنا األعمش عن ابراھيم قال
قاتلك هللا، وهللا : يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد هللا بن عمر ؟ فقال عمر: بن الجراح حياً الستخلفته، فقال رجل

قول، أستخلف رجالً لم يحسن أن يطلق امرأته ؟ حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا كثير بن ما هللا أردت بھذا ال
ھشام، ثنا ھشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أبي عبيدة بن 

منه قبضة قبضة، فلما أنزحناه أعطانا  الجراح ونحن ثالثمائة، وبضعة عشر رجالً، وزودنا جراباً من تمر، فأعطانا
تمرة تمرة، فلما فقدناھا وجدنا فقدھا ثم كنا نخبط الخبط ونسفه ونشرب عليه الماء حتى سمينا جيش الخبط، ثم أخذنا 

جيش رسول هللا صلى : ميتة ال تأكلوا، ثم قال: فقال أبو عبيدة. على الساحل فإذا دابة ميتة مثل الكثيب يقال لھا العنبر
ً أو خمس عشرة ليلة، واصطبحنا وقد جلس هللا  عليه وسلم وفي سبيل هللا ونحن مضطرون فأكلنا منھا عشرين يوما

ً من أضالعھا فوجد لھا جسم بعير من أباعرنا، فلما  ثالثة عشر رجالً منا في موضع عينھا، وأقام أبو عبيدة ضلعا
: كنا ننتظر عير قريش وذكرنا له شأن الدابة فقال: قلنا ما حسبكم ؟: قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 .نعم: رزق رزقكموه هللا أمعكم منه شيء ؟ قلنا

وقال الواقدي ابتاع أبو عبيدة في ھذه الغزاة، وھي غزاة الخبط جزائر من رجل من جھينة على أن يعطيه ثمنھا 
 .بالمدينة، فأطعمھا الناس

الل، ثنا قتادة أن أبا عبيدة وخالد بن الوليد كتبا إلى عمر بن الخطاب فبدءا حدثنا شيبان بن أبي شيبة، ثنا أبو ھ
 .كانا وهللا خيراً منه وأكرم: فقال ابن سيرين. ما كان ھذان إال أعرابيين: بأنفسھما، فقال زياد وذكر له ذلك

ليمن لما قدموا على رسول حدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ثابت البناني عن أنس أن أھل ا
ھذا أمين ھذه : هللا صلى هللا عليه وسلم سألوه أن يبعث معھم رجالً يعلمھم السنة واإلسالم، فأخذ بيد أبي عبيدة فقال

 . األمة

حدثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني أبو اسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن ناساً من أھل نجران أتوا النبي صلى هللا 
ً فقال: فقالواعليه وسلم  ً حق أمين، حق أمين، حق أمين: ابعث معنا رجالً أمينا ً . ألبعثن معكم رجالً أمينا . قالھا ثالثا

 .فبعث أبا عبيدة بن الجراح: فاستشرف لھا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال

كان نقش خاتم : عن قتادة قالوحدثني محمد بن سعد، ثنا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف، أنبأ سعيد بن أبي عروبة 
 .الخمس : أبي عبيدة بن الجراح

حدثني محمد بن سعد، ثنا أبو بكر بن عبد هللا المدني، حدثني سليمان بن بالل عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
 .نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح: أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

قال أبو عبيدة بن الجراح : د، ثنا عمرو بن عاصم الكالبي، ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا ثابت قالحدثني محمد بن سع
أيھا الناس إني امرؤ من قريش وما منكم من أحمر وال أسود فضلني بتقوى هللا إال وددت أني : وھو أمير على الشام 

 .في مسالخه

تمنوا : قال عمر لجلسائه: ن بن عيينة عن أبي نجيح قالثنا سفيا: حدثني علي بن عبد هللا وعمرو بن محمد قاال
ذاك ما : ما ألوت اإلسالم، قال: لكني أتمنى ملء بيت رجاالً مثل أبي عبيدة بن الجراح، فقال له رجل: فتمنوا، فقال

 .أردت
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ھر بن سمعت ش: ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني محمد بن سعد، ووھب بن بقية، قاال
ھو : رب سمعت نبيك يقول: لو أدركت أبا عبيدة فاستخلفته فسألني هللا عنه لقلت: قال عمر بن الخطاب: حوشب يقول

 .أمين ھذه األمة

وددت أني : حدثني محمد بن سعد ثنا روح بن عبادة، ثنا ھشام بن أبي عبد هللا عن قتادة أن أبا عبيدة بن الجراح قال
 .حمي وحسوا مرقيكبش فذبحني أھلي فأكلوا ل

أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح : قال مالك بن أنس: حدثني مصعب بن عبد هللا بن الزبير قال
فقسمھا أبو عبيدة، وأرسل إلى معاذ بن جبل : انظر ما يصنع قال: بأربعمائة دينار أو أربعة آالف درھم وقال للرسول

 .الحمد  الذي جعل في اإلسالم من يصنع مثل ھذا: ال شيئاً، فقالفأتاه رسوله فأخبره أن معاذاً قسمھا إ

بلغني : حدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن اسماعيل بن أبي فديك عن ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
ي عبيدة تضطر فإلى أب: فقال معاذ. لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس ذو كوز: أن معاذ بن جبل سمع رجالً يقول

  .العجزة ال أبا لك، وهللا إنه لمن خير من على األرض

حدثني محمد بن سعد، ثنا أبو بكر بن عبد هللا بن أبي أويس المديني، حدثني سليمان بن بالل عن أبي عبد العزيز 
ا أصيب لما الربعي عن أيوب بن خالد األنصاري عن عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة أن أبا عبيدة بن الجراح لم

 .استخلف معاذ بن جبل وذلك عام عمواس

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد هللا بن أبي يحيى األسلمي عن محمد بن ابراھيم بن الحارث عن خالد بن 
غفر هللا : دخلت على أبي عبيدة في مرضه الذي مات فيه وھو محتضر فقال: معدان عن العرباض بن سارية قال

ب رجوعه من سرغ، وكان خرج من المدينة يريد الشام، فلما صار بسرغ بلغه وقوع الطاعون لعمر بن الخطا
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه : إنما أفر إلى قدر هللا، ثم قال: أتفر من قدر هللا ؟ فقال: فانصرف، فقال أبو عبيدة

بجمع أي ولدھا في بطنھا شھيدة، المطعون شھيد، والمبطون شھيد، والغريق شھيد، والمرأة تموت : وسلم يقول
 .والميت بذات الجنب شھيد

 .عياض بن عبد غنم رضي هللا عنه: ومنھم

وھو عياض بن غنم، سمي أبوه بذلك حين أسلم وھو عبد غنم بن زھير بن أبي شداد بن ربيعة بن ھالل بن ضبة بن 
سلم ففرق بينھما االسالم، وشھد الحديبية مع الحارث بن فھر، وأسلم قبل الفتح وكان عنده أم الحكم بنت أبي سفيان فأ

النبي صلى هللا عليه وسلم وواله عمر الجزيرة، وكان أبو عبيدة استخلفه، ومات عياض بالشام سنة عشرين، وھو 
 .ابن اثنتين وستين سنة

 .مات بالجزيرة سنة عشرين: وقال الھيثم

الجزريين عن سليمان بن عطاء القرشي قال بعث حدثني الحسين بن علي بن األسود عن يحيى بن آدم عن عدة من 
 .أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة، فمات أبو عبيدة وھو بھا، فواله عمر بن الخطاب إياھا

مات أبو عبيدة في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، واستخلف عليھا عياضاً، فورد كتاب عمر على : قال الواقدي
فسار إلى الجزيرة يوم الخميس للنصف من شعبان سنة ثماني عشرة في خمسة عياض بتوليته قنسرين والجزيرة، 

آالف، وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق العبسي، وعلى ميمنته سعيد بن عامر بن حذيم، وعلى ميسرته صفوان بن 
 .المعطل السلمي
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نت توليته إياه من سعيد بن عامر بن حذيم الجزيرة وحمص بعد وفاة عياض، وكا: ولى عمر: وقال غير الواقدي
 .المدينة، ووعظه حين واله مشافھة وأنه كان على ميمنة عياض غيره، وھذا أثبت الخبرين

عياض بن زھير بن أبي شداد بن ربيعة بن ھالل بن مالك، ھاجر إلى الحبشة ويكنى أبا سعد وأمه سلمى : ومنھم
الثانية وأقام ھناك ثم قدم المدينة قبل بدر وشھد بنت عامر بن ربيعة بن ھالل بن مالك، ھاجر إلى الحبشة في المرة 

 .بدراً ومات في سنة ثالثين وال عقب له، وھو عم عياض بن غنم بن زھير، وكان عياض بن غنم يكنى أبا سعيد

وعمرو بن الحارث بن زھير بن أبي شداد، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية ومعه عثمان بن عبد غنم بن زھير 
ً سعيد بن قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فھر، أخو عياض صاح ب الجزيرة، ومعه أيضا

فأقام عثمان وسعيد بأرض الحبشة، ثم قدما المدينة مع جعفر بن أبي طالب وسبقھما عمرو بن الحارث إلى مكة، 
 .فھاجر إلى المدينة

والبيضاء أمه، وھي دعد بنت جحدم بن عمرو بن سھيل بن البيضاء ويكنى أبا موسى، : ومن بني الحارث بن فھر
عائش بن ظرب بن الحارث بن فھر، وأبوه وھب بن ربيعة بن ھالل بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فھر، ھاجر 
ً في رواية محمد بن إسحاق والواقدي، وشھد بدراً وھو ابن أربع وثالثين سنة،  إلى أرض الحبشة الھجرتين جميعا

: مع النبي صلى هللا عليه وسلم، وناداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مسيره إلى تبوك فقالوشھد المشاھد كلھا 
من شھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له : ووقف الناس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. لبيك: فقال. يا سھيل

عليه وسلم من تبوك بالمدينة سنة تسع وھو ابن  ومات سھيل بعد رجوع رسول هللا صلى هللا. حرمه هللا على النار
 .أربعين سنة، وليس له عقب

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن فليح بن سليمان عن صالح بن عجالن عن عباد عن عائشة أن رسول هللا 
 .صلى هللا عليه وسلم صلى على سھيل بن بيضاء في المسجد

أنبأ موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن وحدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا وھيب، 
لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم أن يمروا به في المسجد ففعلوا ذلك، : أبيه قال

ما أسرع الناس إلى : ما كانت الجنائز تدخل المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: فبلغھن أن الناس عابوا ذاك، وقالوا
 .عيب ما ال علم لھم به، ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سھيل بن بيضاء إال في جوف المسجد

سھل بن البيضاء، أخو سھيل رحمه هللا، أسلم بمكة قبل الھجرة وأقام بھا فأكرھه المشركون على الخروج : ومنھم
ھد له عبد هللا بن مسعود أنه كان يصلي بمكة فقال رسول هللا صلى معھم ليوم بدر فأسر فيمن أسر من المشركين فش

ال يخرجن أحد من األسرى من أيديكم بغير فداء إال سھل بن بيضاء ألنه مسلم، وخلى سبيله رضي : هللا عليه وسلم
 :هللا تعالى عنه وفيه يقول الشاعر

 وسّر أبو بكر بھا ومحمد... ھم رجعوا سھل بن بيضاء راضياً 

كان أسن : ا علي بن عبد هللا المديني أو محمد بن سعد، ثنا سفيان بن عينية عن ابن جدعان عن أنس قالحدثن
 .أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وسھل بن بيضاء

 .وزعم أبو اليقظان أن سھل بن بيضاء استشھد يوم بدر، وذلك غلط

ن مكة إلى المدينة ولم يھاجر إلى أرض الحبشة، وشھد بدراً مع وصفوان بن بيضاء أخوھما ألبيھما وأمھما، ھاجر م
أخيه سھيل، فقيل إنه استشھد يوم بدر قتله طعيمة بن عدي، وقال بعضھم مات في سنة ثمان وثالثين، وكان صفوان 
ل يكنى أبا عمرو، وبعض الرواة يقول شھد سھل بن بيضاء وصفوان بن بيضاء مع النبي صلى هللا عليه وسلم فيجع
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الذي عندنا أن سھالً أتى مكة منصرفاً : سھيالً سھالً، وسألت مصعب بن عبد هللا الزبيري عن سھل بن بيضاء فقال
واألول أثبت : وقد ذكر بعضھم أنه انصرف من بدر وأقام بمكة إلى الفتح، قال: من بدر، ثم ھاجر إلى المدينة، قال

 .عندي

ن مالك بن ضبة بن الحارث بن فھر، ويكنى أبا سعد، وأمه زينب عمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن ھالل ب: ومنھم
ھو معمر بن أبي سرح، واألول قول : بنت أھيب بن ضباب بن حجير بن عامر بن لؤي، وكان أبو معشر يجنح يقول

موسى بن عقبة، ومحمد بن اسحاق، والواقدي، وشھد بدراً وجميع المشاھد مع النبي صلى هللا عليه وسلم، ومات 
 .مدينة في أيام عثمان سنة ثالثينبال

 .ووھب بن أبي سرح أخو عمرو ھذا شھد بدراً 

 .ھو من مھاجرة الحبشة، وليس ذلك بثبت: وقال الھيثم بن عدي

 .كان لھما أخ يقال له معمر بن أبي سرح شھد بدراً، ولم يھاجر إلى أرض الحبشة: وقال الواقدي

 .وعلقة بن قيس. عدي بن قيس :وولد قيس بن الحارث بن فھر وقيس ھو الخلج 

 .وسيار بن عدي. صبح بن عدي: فولد عدي

 .عامر بن صبح: فولد صبح

 .ربيع بن عامر: فولد عامر

 .وھرمة. ونجية. دبية: ھذيل بن ربيع، وأوس بن ربيع، فولد ھذيل: فولد ربيع

 .سويد بن دبية: فولد دبية

 .ومالك بن سويد. زفر بن سويد: فولد سويد

 .عبد الرحمن بن ھرمة الشاعر الذي يقال له ابن ھرمة: وولد ھرمة

ختم به : وكان محمد بن االعرابي الراوية ينشد أبياتاً من قصيدته الالمية التي مدح بھا أمير المؤمنين المنصور فيقول
 .الشعر

مة وكان صاحب شرب فحده خثيم بن عراك الكناني وھو على شرط المدينة في أيام أبي العباس، ومر ابن ھر
يا سبحان هللا ما أعجبكم أنا في طلب مثل ھذه السكرة مذ : بحيزته بالمدينة، وھو سكران، فعاتبوه حين صحا فقال

 :حين سمعتموني أقول

 وصياح الصبيان يا سكران... أسأل هللا سكرة قبل موتي 

شھد عليه بالسكر مائة،  ال يفلح وهللا أبو إسحاق أبداً، وكان السلطان أمر أن يضرب كل من: فخرجوا وھم يقولون
 .من يشتري المائة بالثمانين: فكان إذا سكر بالمدينة قال

 .عدي بن نجبة: وولد نجبة بن الھذيل

 .نافع بن عدي: فولد عدي
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 .األرقم بن أوس: وولد أوس بن الربيع

 .حارثة: وولد سيار بن عدي

 .ربيعة: فولد حارثة

 .ونھيك بن علقة. لقةوالعجم بن ع. ھالل بن علقة: وولد علقة بن قيس

 .مالك بن ھالل: فولد ھالل

 .منھم ھارون بن محمد، ولي شرط المدينة. ووھب بن مالك. مودع بن مالك: فولد مالك

 .كعب بن األعجم: وولد األعجم بن علقة

المستورد بن شداد : ومن بني فھر ممن كتب عنه الحديث. وعبد نھم بن نھيك. كعب بن نھيك: وولد نھيك بن علقة
 .الفھري حفظ عن النبي صلى هللا عليه وسلم وھو صغير وقبض النبي صلى هللا عليه وسلم وھو غالم

وحطان بن يخلد، وأمھم . وحطيط بن يخلد. والحارث بن يخلد. حارثة بن يخلد: وولد يخلد بن النضر بن كنانة
 .الوارثة بنت ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة

 .وزيد مناة بن الحارث، وأمھما الزاھرية بنت ذبيان بن بغيض. بن الحارثيخلد : فولد الحارث بن يخلد

 .وزيد بن يخلد. وعداء. الحارث: فولد يخلد بن الحارث بن يخلد

: ولد بدر بن يخلد: ومما وضعه ابن سيف بن عمر بن الوليد بن أبان المنسوب إلى ضبه قال: قال ھشام ابن الكلبي
 .ان دليلھا في عيرھا وليس يعرف أبي ھذا وإنما ينتھي إلى بدرقريش بن بدر، وبه سميت قريش، ك

 .إن الماء المعروف ببدر نسب إلى بدر بن يخلد ھذا: وقال ابن سيف: قال

وحكاه لي عن أبي : قال. بدر الذي نسب الماء إليه من جھينة، والوادي يقال له بليل: وقال أبي محمد بن السائب
 .صالح عن ابن عباس

 يشانقضى نسب قر

وقال أبو . سميت قريش قريشاً ألنھم أصحاب تجارات وكب وجمع، يقال فالن يقرش لعياله يكسب لھم ويجمع: قالوا
 :خلدة اليشكري

 في حديٍث من أمرھم وقديم... أخوة قّرشوا الذنوب علينا 

 .تقرشت قريش من النضر أي تجمعت: وقال بعضھم

 .لنضر بن كنانة، ال نقفوا أمنا وال ننتفي من أبينانحن بنو ا: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .قد تقرش في ثوبه أي تجمع: ويقال إن النضر جاء في ثوب فقال قومه

 .كأنه جمل قرش، والقرش الشديد المجتمع: جاء إلى قومه فقالوا: وقال قوم



34 

 

ھو لي أقرش عليه قوت : يته فقالولقيت أعرابياً من كنانة بالربذة في سنة إحدى وثالثين ومائتين فسألته عن حمار رأ
 .العيال، أي أجمعه عليه

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بن مدركة بن الياس بن مضر نسب بني كنانة بن خزيمة

والحارث بن . وعامر بن كنانة. وملكان بن كنانة. ومالك بن كنانة. عبد مناة بن كنانة: ولد كنانة بن خزيمة بن مدركة
. وجرول بن كنانة. ومخرمة بن كنانة. وغنم بن كنانة. وعوف بن كنانة. سعد بن كنانةو. وعمرو بن كنانة. كنانة

 .والنضر بن كنانه وقد فرغنا من نسبھم. وحدال بن كنانة، وھم باليمن ليسوا في قومھم. وغزوان بن كنانة

وھالل بن عبد مناة . ةومرة بن عبد منا. وعامر بن عبد مناة بطن. بكر بن عبد مناة بطن: فولد عبد مناة بن كنانة
درج، وأمھم ھند بنت أبي بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، 

وساعدة بنو علي بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن عمرو بن مازن . وعوف. مخربة: أخوتھم ألبيھم
غلب عليھم، وكان علي بن مسعود أخا عبد مناة بن كنانة من أمه الغساني، وكان علي حصر بني عبد مناة بن كنانة ف

 :وھي فكھة الدفراء بنت ھني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، ولھم يقول أمية بن أبي الصلت

 أّيٍم منھم وناكح...  دّر بني علي 

 .ووثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله فوداه أسد بن خزيمة

والحارث درج، وأمھم أم خارجة البجلية، وھي . والديل بطن. ليث بن بكر بطن: عبد مناة بن كنانة فولد بكر بن
عمرة بنت سعد بن عبد هللا بن قذاذ بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن 

 .نبت بن مالك بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

 .كانت بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة عند أنمار بن أراش فنسب ولده إليھاو

نكح، وقد : أسرع من نكاح أم خارجة، وذلك ألنه كان يقال لھا خطب فتقول: وأم خارجة ھي التي يقال في المثل
 .تزوجھا رجل من إياد بن نزار ففرق بينھما ابن أخيھا خلف بن دعج بن سعد. ولدت في العرب

 .ف عليھا بكر بن يشكر بن عدوان فولدت له خارجة فكنيت بهثم خل

 .والحيا. سعداً أبا المصطلق: ثم تزوجھا عمرو بن ربيعة بين حارثة بن عمرو مزيقياء فولدت له

 .والديل بن بكر. ليث بن بكر: ثم خلف عليھا بكر بن عبد مناة بن كنانة فولدت له

 .وعمرو بن مالك. غاضرة بن مالك: سد فولدت لهثم خلف عليھا مالك بن ثعلبة بن دودان بن أ

 .عرانية: ثم خلف عليھا جشم بن مالك بن كعب بن القين بن جسر فولدت له

 .ستة أحدھم العنبر: ثم خلف عليھا عامر بن عامر بن لحيون بن تام مناة بن بھراء فولدت له

 .ر عنده وتبناه إليه، وهللا تعالى أعلموالھجيم، واحتبس العنب. أسيد: ثم تزوجھا عمرو بن تميم بن مر فولدت

وعريج بن بكر . ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: والحارث. والديل. وولد بكر بن عبد مناة بن كنانة سوى ليث
: بطن، وأمھما الصحارية من قضاعة، وقد يقال إن أم عريج أم خارجة أيضاً، فولد ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
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. وسعد بن ليث بطن. وجندع بن ليث بطن. ث، وأمه سلمى بنت الحارث بن بھثة بن سليم بن منصورعامر بن لي
وعدي بن ليث درج، وأمھم تماضر بنت زيد بن حميس بن . وعبد هللا بن ليث دخل في بھراء من قضاعة فنسب فيھا

 .عامر بن ثعلبة بن مودوعة بن جھينة بن زيد

وقيس بن عامر بطن، وأمھم نصية بنت زمان بن عدي . شجع بن عامر بطنو. كعب بن عامر: فولد عامر بن ليث
وعتورة بن عامر بطن، وأمه البراح من غسان تدعى . نصية بنت عمرو من خزاعة: بن عمرو من خزاعة ويقال

 .فأرة الجبل

ن وزبين بن كعب بطن مع بني يعمر بن عوف بن كعب بن عامر ب. عوف بن كعب: فولد كعب بن عامر بن ليث
 .ليث، وأمھما ابنة رئاب بن وائلة بن دھمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن ھوازن

وكانت بين خزاعة . الشداخ واسمه يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث: فولد عوف بن كعب بن عامر بن ليث
من بني كنانة وولد كنانة من قريش وغير قريش حرب، ثم اصطلحوا وحملت الديات فعفا يعمر عن دماء من أصيب 

قد شدخت دماءھم تحت قدمي، وغرمھا لقومه دون خزاعة فسمي الشداخ على فعال : سوى النضر بن كنانة وقال
 .وقوم يقولون الشداخ، واألول قول الكلبي وھو أثبت. بالضم

عوف  وقيس بن. شدخ الدماء بين خزاعة وقريش فأھدرھا عن خزاعة، وغرم الديات وأصلح أمر القوم: وقال الكلبي
وعامرة بطن، وأمھما السؤوم بنت جرة بن الحارث بن كعب بن ضمرة بن . ويقال قريش بن عوف. بن كعب بطن

 .وسعد بن عوف بطن وأمھما رقبة بنت ركبة بن بليلة من فھم. وكلب بن عوف بطن. بكر

ووھب بن . ن صعصعةوعبد هللا بطن، وأمھما ابنة األصقع بن عامر بن نمير بن عامر ب. الملوح بطن: فولد يعمر
وزجل بن . وأحمر بن يعمر بطن. وقيس بن يعمر بطن، وأمھما بنانة بنت يسار بن مالك بن حطيط من ثقيف. يعمر
ولقيط بن يعمر بطن، . وضيغم بن يعمر بطن، وأمھم الشفاء، وھي ريطة بنت مالك بن قيس بن عامر بن ليث. يعمر

 . بن ملحة بن جدي بن ضمرة بن بكرأمه من بني عريج، ويقال ھي عمرة بنت عبيد هللا

عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، قتله مكرز بن حفص بن األخيف القرشي من بني : فمن بني الملوح بن يعمر
 :وعامر الذي يقول. عامر بن لؤي أيام بدر بأخيه، وقد كتبنا حديثه فيما تقدم

 نيبتاركٍة ليث خالفي وعصيا... لعمرك ما ليث وإن كنت منھم 

 وھم تركوني بين ھرشى ووّدان... ھم أسلموني يوم ذي الرمث والغضا 

 كما أخرجت ساداتھا قبل عدوان... وھم أخرجوا من كل بيتين سيداً 

ومنھم قباث بن أشيم بن عامر بن الملوح الذي كان على إحدى المجنبتين يوم اليرموك مع أبي عبيدة، ووجه معاوية 
نحو الجزيرة للغارة، فلقيه كميل بن زياد النخعي ففض عسكره، وقد ذكرنا خبره فيما عبد الرحمن بن قباث بن أشيم 

 .تقدم من أمر الغارات بين علي ومعاوية رضي هللا عنھما

 :ومنھم بكير بن شداد بن عامر بن الملوح بن يعمر، وھو فارس أطالل الذي يقول فيه الشماخ بن ضرار

 ني الشداخ فارس أطاللبكير ب... وغيبت عن خيل بموقان أسلمت 

وكان بكير مع سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية حين غزا آذربيجان في أيام عثمان، فأصيب بكير 
 :بموقان من عمل آذربيجان، وكان بكير سمع يھودياً ينشد في أيام عمر
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 خلوت بعرسه ليل التمام... وأشعث غّره اإلسالم مني 

 على جرداء الحقة الحزام... أبيت على ترائبھا ويضحي 

 قيام ينھضون إلى قيام... كأن مجامع الربالت منھا 

 وقد خلّفت منقطع الخذام... لھوت بھا مكان الخصر منھا 

 .إن عادوا فعد: فقتل اليھودي، فرفع أمره إلى عمر فعزم على المسلمين لما قام قاتله، فقام بكير فأخبره خبره فقال

حميضة، وھو بلعاء بن قيس بن عبد هللا بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن : ومن بني عبد هللا بن يعمر
ً شاعراً رئيساً، وكان أبرص فقيل له وكان في يوم . سيف هللا جاله: ما ھذا البياض ؟ قال: ليث، وكان بلعاء فارسا

وغيرھا ھوازن ومن الفھم، شمظة على بني بكر، ويوم شمظة يوم من أيام الفجار قاتلت فيه بنو كنانة من قريش 
 :وفيه يقول خداش بن زھير بن ربيعة بن عمرو فارس الضحياء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

 وعبد هللا أبلغ والوليدا... فأبلغ إن عرضت لھم ھشاماً 

 عمود المجد إّن له عمودا... بأّنا يوم شمظة قد أقمنا 

: لفافھم، ثم صارت على ولد كنانة، وكان على بني ھاشم في ھذا اليوموكانت الدبرة في أول النھار على ھوازن وأ
عبد يزيد بن ھاشم بن : حرب بن أمية وعلى بني المطلب: الزبير بن عبد المطلب، وعلى بني عبد شمس ومن الفھم

بد عكرمة بن عامر بن ھاشم بن ع: مطعم بن عدي، وعلى بني عبد الدار: المطلب بن عبد مناف، وعلى بني نوفل
خويلد بن أسد بن عبد العزى، وعلى بني : مناف بن عبد الدار، ويقال عامر أبوه، وعلى بني أسد بن عبد العزى

ھشام بن المغيرة ومعه أخوه الوليد، : عبد هللا بن جدعان، وعلى بني مخزوم: مخرمة بن نوفل، وعلى بني تيم: زھرة
زيد بن عمرو بن : خلف، وعلى بني عدي بن كعب أمية بن: العاص بن وائل، وعلى بني جمح: وعلى بني سھم

ضرار بن : عمرو بن عبد شمس أبو سھيل بن عمرو، وعلى بني محارب بن فھر: نفيل، وعلى بني عامر بن لؤي
بلعاء بن قيس، : عبد هللا بن الجراح أبو أبي عبيدة، وعلى بني بكر: الخطاب بن مرداس، وعلى بني الحارث بن فھر

 .ليس بن يزيد الكنانيالح: وعلى األحابيش

وقال . إن عكاظاً ماؤنا فخلوه: وشھد بنو كنانة أيضاً يوم شرب من عكاظ على ھذه التعبئة، وجعل بلعاء يقول يومئذ
 .ضرار بن الخطاب في ھذا اليوم

 وما جاھل األمر كالخابر... ألم تسأل الناس عن شأننا 

 .وقد كتبنا أبياته فيما تقدم من نسب بني فھر

 .رو بن قيس، وھو جذل الطعان، أي أصله، ويقال شبه بأصل الشجرة لثباته للطعانوقال عم

 كرام البأس إن عّدوا الكراما... لقد علمت معدٌّ أن قومي 

 إليھم جحفالً لجباً ركاما... غداة يقود بلعاء بن قيس 

 شھور الحّل نجعلھا حراما... ونحن الناسئون على معدٍّ 

 .ا اليوم بيسيرومات بلعاء بن قيس بعد ھذ
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ومنھم جثامة بن قيس، أخو بلعاء، قام مقام بلعاء حين مات في أيام الفجار وھو يوم الحريرة، وھي حرة إلى جانب 
عكاظ في مھب الجنوب منھا، فھزمت كنانة يومئذ، وكانت على اجتماعھا الذي كانت تجتمع عليه وعلى تساندھا، 

ن على بني ليث بن بكر بصفراء الغميم فقتلوا فيھم وأصابوا نعماً، ثم ولما مضت أيام الفجار أغارت أخالط من ھواز
 :أقبلوا وعرضت لھم خزاعة فلم يكن لھا بھم يد فقال مالك بن عوف في كلمة له

 لھم سارحاً يرعى وال مترّوحا... سمونا إليھم بالغميم فلم ندع 

 ً  :وقال أيضا

 يورھاخزاعة أتياساً تمص أ... ونحن تركنا بعد يوم ملّوح 

الصعب بن جثامة روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ترك قتل األطفال من أوالد : وولد جثامة بن قيس
المشركين، وأنه ال حمى إال هللا ولرسوله، وأنه أھدى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم حمار وحش فرده وكان محرماً 

 .وكان ينزل بودان

امر بن األضبط األشجعي وھو مسلم، فيقال إنه مات فلفظته األرض على ومحلم بن جثامة توجه في سرية فقتل ع
األرض تقبل من ھو شر منه ولكن هللا أراد أن : عھد النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم

 عليه وسلم قال يعظكم به، ويقال انه بقي بعد النبي صلى هللا عليه وسلم، ومن قال انه مات على عھد النبي صلى هللا
 .الصعب أخوه، ونزل ناحزة موضع بحمص، وبقي إلى فتنة عبد هللا بن الزبير: الذي مات بحمص

 .والليث بن جثامة

 .عامر بن األضبط األشجعي في سنة ثمان، وقد كتبنا خبر محلم في أول كتابنا: قتل محلم بن جثامة: وقال الواقدي

 .الحارث بن عبد هللا ذو السھمينكرز بن : ومن بني أحمر بن يعمر بن عوف

ومن ولده عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب بن كرز بن الحارث بن عبد هللا بن أحمر بن يعمر، وھو الذي يقال له ابن 
 .دأب، وكان له علم ورواية، ويكنى أبا الوليد، ومات في خالفة ھارون الرشيد أمير المؤمنين

ً : وقال أبو اليقظان  :بأمور العرب وأيامھا، وله عقب بالبصرة، وھو القائل كان يزيد أبوه عالما

 وكفاك علم هللا في عثمان... هللا يعلم في عليٍّ علمه 

 .وسليمان بن دأب، قتال يوم الحرة في أيام يزيد بن معاوية. حذيفة بن دأب: ومنھم

 .لي عليه السالم يوم صفينقيس وبكر ابنا الصقير بن الحارث بن عبد هللا بن أحمر بن يعمر، قتال مع ع: ومنھم

يحيى بن مالك وھو أبو سعيد بن الحارث بن عمرو بن عبد هللا : عروة بن أذينة، واسم أذينة: ومن بني رجل بن يعمر
 :بن رجل الذي يقول

 أن الذي ھو رزقي سوف يأتيني... لقد علمت وما اإلسراف من خلقي 

 ينيولو صبرت أتاني ال يعنّ ... أسعى له فيعّنيني تطلّبه 

 ً  .وله حديث مع ھشام بن عبد الملك قد كتبناه، وكنية عروة أبو سعيد أيضا
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 :الحارث بن قيس، وھو أبو طرفة الشاعر، ولھم يقول بعض الشعراء: ومن بني قيس بن يعمر

 أخو الطرفات وسط قيس بن يعمر... تجھمني بالقول حتى كأنه 

م بن مھان وبعضھم يقول نبھان، ومھان أثبت بن وھب بن فزارة بن ثور بن حرا: ومن بني لقيط بن يعمر بن عوف
لقيط بن يعمر بن عوف، وھو كان رئيس كنانة يوم العريش، وقد أغار عليھم ثابت بن نعيم الجذامي في أھل اليمن 

 .بمصر، وقد شھد شبيب جده الحديبية مع النبي صلى هللا عليه وسلم فيما ذكر الكلبي

ً ومنھم الحكم بن عرفطة بن الحا  .رث بن لقيط، قتل يوم فتح مكة مشركا

وقتل الحجاج سعيد بن ثعلبة بن الحكم بن عرفطة بسبب ابن األشعث، ويقال بسبب غيره، وكان ثعلبة بن الحكم ممن 
 .روي عنه الحديث، وكان ينزل الكوفة

نھم فقتله ومطھر بن الحارث بن عمرو بن لقيط نازع بني الحارث بن كعب بن صخرة في السقي، فرماه رجل م
مر ببني الحارث بن كعب من : فوقع بينھم الشر حتى قتل الرجل الذي كان رماه واصطلحوا، وقال بعض الرواة

 .اليمانيين فقتلوه، واألول أثبت

ومنھم المتوكل بن عبد هللا بن نھشل بن مسافع بن وھب بن عمرو بن لقيط، وھو أشعر بني كنانة في االسم وأنشدني 
 :له بعضھم

 وأضعفنا عن عرض والده ذّبا...  أحرانا بأن يعتم القرى لحى هللا

 إذا النقب أبدى من ثنيته ركبا... وأخلقنا أن يدخل البيت باسته 

نميلة بن عبد هللا بن فقيم بن حزن بن سيار بن عبد هللا بن عبد : ومن بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث
وسلم، وكان قديم االسالم، واستخلفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن كلب بن عوف، صحب النبي صلى هللا عليه

 .في بعض غزواته، وھو الذي قتل مقيس بن صبابة بن حزن بن سيار

وكان ھشام بن صبابة أسلم وشھد غزاة المريسيع مع النبي صلى هللا عليه وسلم فقتله رجل من األنصار خطأ وھو 
 صلى هللا عليه وسلم، فقضى له بالدية على عاقلة األنصاري فأخذھا يحسبه مشركا، فقدم مقيس على رسول هللا

 :وأسلم، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله وھرب مرتداً فقال

 يضّرج ثوبيه دماء األخادع... شفا النفس أن قد مات بالقاع مسندا 

 سراة بني النجار أرباب فارع... ثأرت به فھراً وحّملت عقله 

 وكنت عن اإلسالم أول راجع... ورتي حللت به وتري وأدركت ث

ً وھو يقول دون دخول : فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقتله من لقيه، فلما كان يوم فتح مكة خرج مدججا
محمد إياھا ضرب كأفواه المزاد، وكان قد اصطبح ذلك اليوم في أصحاب له، وكانت أمه سھمية، وكان معھم، فعاد 

 :ه فشرب، وعرف نميلة بن عبد هللا بن فقيم مكانه فدعاه فخرج إليه ثمالً وھو يقولحين انھزم إلى أصحاب

 رأيت الموت نقب عن ھشام... دعيني أصطبح يا بكر إني 

 أخا القينات والسرب الكرام... ونقب عن أبيك وكان فرعاً 
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 :فلم يزل نميلة يضربه بالسيف حتى قتله فقال شاعرھم

 وفّجع أضياف الشتاء بمقيس... لعمري لقد أخزى نميلة قومه 

 إذا النفساء أضحت لم تخّرس... فلله عيناً من رأى مثل مقيس 

 .طعام النفاس: الخرس

 :ومقيس الذي يقول

 فعال كلھا دنس ذميم... رأيت الخمر طيبًة وفيھا 

 طوال الدھر ما بدت النجوم... فال وهللا أشربھا حياتي 

 ت ما أرسى يسوممن اللذا... سأتركھا وأترك ما سواھا 

قسيط بن أسامة بن عمرو بن أبي ربيعة بن عامر بن عوف، الذي بعثه عمر بن الخطاب : ومن بني عامر بن عوف
 .رضي هللا تعالى عنه يعلم أھل البادية، حين بعث عبد هللا بن مسعود وأصحابه ليعلموا الناس القرآن

 .ة، ويكنى أبا عبد هللاويزيد بن عبد هللا بن قسيط مات سنة اثنتين وعشرين ومائ

مالك بن قيس بن عوذ بن جابر بن عبد مناف بن شجع، وھو ابن البرصاء، : ومن بني شجع بن عامر بن ليث
والبرصاء أم أبيه، واسمھا ريطة بنت ربيعة بن رباح بن ذي البردين من بني ھالل بن عامر، وسميت البرصاء 

 .لبياضھا

 .ال تغزى مكة بعدھا إلى يوم القيامة: عليه وسلم قال يوم الفتحوروى ابن البرصاء أن النبي صلى هللا 

األسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة بن عويرة بن شجع، وأمه شعوب من خزاعة، وھو قتل حنظلة : ومنھم
الغسيل بن أبي عامر يوم أحد، وكان حنظلة قد عال أبا سفيان بن حرب فأعانه ابن شعوب فقتله ابن شعوب، فوقف 

 :وقال أبو سفيان: لقد كنت أنھاك عن ھذا الرجل وأحذرك ھذا المصرع: عامر على ابنه فقال أبو

 ولم أحمل النعماء البن شعوب... ولو شئت نّجتني كميٌت طمّرةٌ 

 قتلت به مل أوس كّل نجيب... وسلّى شجون النفس باألمس أنني 

 لدن غدوًة حتى دنت لغروب... وما زال مھري يزجر الكلب منھم 

 :وابنه شداد بن األسود الذي رثى قتلى يوم بدر، ويكنى أبا بكر فقال

 رأيت الموت نقب عن ھشام... دعيني اصطبح با بكر إني 

 أخي القينات والّسرب الكرام... ونقب عن أبيك أبي يزيد 

 من الخيرات والدسع العظام... فكم لك بالطوّي طوي بدر 

 ن والنعم الجساممن اإلحسا... وكم لك بالقليب قليب بدر 
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 من الشيزي تكلل بالسنام... وكم لك بالطوّي طوي بدر 

 بأني تارك شھر الصيام... أال من مبلغ األقوام عني 

 وكيف حياة أصداء وھام... يخبرنا النبي بأن سنحيا 

غير  أبو واقد الليثي رحمه هللا، وھو الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عبد مناف بن شجع، ويقول: ومنھم
ھو عوف بن الحارث، وكان أبو واقد قد جاور بمكة سنة، فمات بھا، : الحارث بن مالك، ويقول بعضھم: الكلبي اسمه

ودفن في مقبرة المھاجرين، وكان موته سنة ثمان وستين، وھو ابن خمس وستين سنة، وروى عن أبي بكر، وعمر 
 .ن فيھا جماعة منھمرضي هللا عنھما، وسميت المقبرة مقبرة المھاجرين ألنه دف

عبد هللا بن شداد بن أسامة بن عمرو، وعمرو ھو الھاد بن عبد هللا بن جابر بن : ومن بني عتوارة بن عامر بن ليث
عتوارة، وأم عبد هللا بن شداد سلمى بنت عميس الخثعمية، وسمي الھاد ألنه كان يوقد ناره لألضياف، ولمن سلك 

بن الھاد، ينسب إلى جده، وقد سمع عمر بن الخطاب، وكان يأتي الكوفة، وقتل في  الطريق ليالً، وكان يقال عبد هللا
قول الواقدي يوم دجيل مع مصعب، ويقال قتل مع ابن األشعث، وكانت سلمى بنت عميس أوالً عند حمزة بن عبد 

 .وعبد الرحمن. عبد هللا: المطلب، ثم خلف عليھا شداد بن الھاد، فولدت له

ً فما : قال. مزاح: ما ھذا ؟ قالوا: ابي أن شداد بن الھاد مر بقوم يتسابون فقالوحدثني ابن األعر إذا كان ھذا مزاحا
الجد ؟ ويزيد بن عبد هللا بن شداد بن الھاد وھو يكنى أبا عبد هللا وكان يخمع من رجله، مات سنة تسع وثالثين ومائة 

 .وقد روي عنه الحديث وله دار بالمدينة

كان عبد هللا بن شداد رسول الحجاج إلى عبد هللا بن جعفر في الخطبة البنته، وقتل مع ابن  :وقال ابو اليقظان
 .األشعث

ومنھم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن عتوارة الفقيه أبو عبد 
بد الملك بن مروان بالمدينة، وله دار هللا مات سنة أربع وأربعين ومائة، ومات جده علقمة بن وقاص في أيام ع

 .بالمدينة في بني ليث

عبد هللا بن عمير بن عمرو بن مالك بن خلف بن صباح بن مالك بن قيس وھو أخو : ومن بني قيس بن عامر بن ليث
عبد هللا بن عامر ألمه دجاجة بنت أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثة السلمي، وكان يكنى أبا حبيب، وقطعت 

 .سبقتك رجلك إلى الجنة، وكانت له صحبة: ل عمير يوم خيبر، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلمرج

أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمير بن جابر بن حميش بن جدي بن سعد : ومن بني سعد بن ليث بن بكر
يا أبا الطفيل، أنت من قتلة : قال لهبن ليث الذي يحدث عنه، وكان من أصحاب ابن الحنفية، ودخل على معاوية ف

لم أر المھاجرين واألنصار : وما منعك من نصره ؟ قال: ال ولكني ممن حضره فلم ينصره، قال: قال. عثمان
فما منعك أنت من نصره ومعك أھل : قال. أما لقد كان حقه واجباً، وكان عليھم أن ينصروه: نصروه، قال معاوية

 :أنت وعثمان كما قال الشاعر: مه نصرة له ؟ فضحك أبو الطفيل وقالأو ما طلبي بد: الشام ؟ قال

 وفي حياتي ما زّودتني زادي... ال أعرفّنك بعد الموت تندبني 

قال فكيف . حزن الثاكل المقالت، والشيخ الرقوب: يا أبا الطفيل ما أبقى هللا من حزنك على علي ؟ قال: فقال معاوية
 .ى، وإلى هللا أشكو التقصيرحب أم موسى لموس: حبك له ؟ قال
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رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت، وقد ذكرنا خبره : قال أبو الطفيل: وقال الھيثم بن عدي
 .مع ابن الحنفية

 :وابنه طفيل بن عامر بن واثلة قتل مع ابن األشعث فقال فيه أبوه

 ّدًة عجبافھّد ذلك ركني ھ... خلّى طفيل علّي الھم فانشعبا 

الثبت أنه : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يطوف بالبيت، وقال: وقد كتبنا خبره، وروي الواقدي أن أبا الطفيل قال
 .روى ھذا عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ومات أبو الطفيل بعد ابنه بقليل

شب بن غيره بن سعد بن ليث بن بكر، وكان اسم وعامر، بنو البكير بن عبد ياليل بن نا. وعاقل. وخالد. إياس: ومنھم
 .عاقل غافالً، فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاقالً، وھم حلفاء في بني عدي بن كعب

ھم بنو البكير، واألول أثبت، وكان إسالمھم في دار األرقم والنبي صلى هللا عليه وسلم مستخف : وقال غير الكلبي
 .ن أسلم فيھافيھا، وھم فيما يقال أول م

توفي عاقل في سنة أربع وثالثين، وبعض الرواة يقول استشھد ببدر، وكانت عفراء بنت عبيد بن : وقال الواقدي
ثعلبة من بني النجار من الخزرج عند الحارث بن رفاعة بن الحارث أحد بني غنم بن مالك بن النجار من الخزرج، 

ً . عاقالً : كة حاجة فتزوجھا البكير بن عبد ياليل، فولدت لهومعوذاً، ثم طلقھا فقدمت م. معاذاً : فولدت له . وإياسا
عوفاً فقتل معاذ ومعوذ : ثم رجعت إلى المدينة وھي فارغة فراجعھا الحارث بن رفاعة، فولدت له. وخالداً . وعامراً 

ھيداً، ويقال إنه لم ببدر شھيدين، وقتل خالد بن البكير يوم الرجيع شھيداً، وقتل عامر بن البكير يوم بئر معونة ش
يقتل، وشھد يوم الدار، دار عثمان، واستشھد إياس بن البكير يوم اليمامة، وتوفي عاقل في سنة أربع وثمانين، ولما 

 ً  .ھاجر بنو البكير إلى المدينة أغلقوا أبوابھم ألنھم لم يخلفوا بمكة شيئا

عاقل أبا البكير، ويقال كانت كنيته أبا  كانت كنية: وحدثني رجل من أصحابنا عن الجمحي محمد بن سالم قال
 .المغيرة، وكنية خالد أبا يزيد، وكنية عامر أبا عمرو، وكنية إياس أبا سعيد، ويقال إنه كان يكنى أبا الحارث

 :وقتل حبيب بن عدي يوم الرجيع مع خالد بن البكير، فقال حسان بن ثابت يذكرھما

 ما يغني األماني ومرثداوزيدا و... أال ليتني فيھا شھدت ابن طارق 

 وكان الشفاء لو تداركت خالدا... فدافعت عن حّبي خبيب وعاصم 

ومنھم أم كليب بن قيس بن بكير بن عبد ياليل، وھو الجزار الذي وثب على أبي لؤلؤة حين وجأ عمر بن الخطاب 
 .لى عنهرضي هللا تعالى عنه فقتله، وذلك أنه وجأه بالخنجر الذي قتل به عمر رضي هللا تعا

ومنھم البياع، واسمه عبد شمس بن عبد ياليل بن ناشب، وھو جد أبي أحيحة سعيد بن العاص ألمه وله يقول أبو 
 :أحيحة

 وأنا امرٌؤ بكٌر ھم ولدوني... غضبت قريش كلھا لحليفھا 

 إن كان حّي قبيلھا يشكوني... ال تسقني أمي شراباً بعده 

د الرؤوس المصريين الذين قدموا على عثمان بن عفان، وقد ذكرنا خبره عروة بن شييم بن البياع أح: ومن ولده
 .وخبرھم
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ومنھم واثلة بن األصقع رضي هللا عنه ابن عبد ياليل، بعثه خالد على خيل دمشق وكان يكنى أبا قرصافة، مات 
 .بالشام سنة خمس وثمانين وھو ابن ثمان وتسعين سنة

وأسلم واثلة والنبي صلى هللا عليه وسلم يتجھز إلى : بن صالح، قالوا حدثني بعمره وسنه معاوية: وقال الواقدي
 .تبوك، وكان من أھل الصفة، وخرج إلى الشام، فمات ھناك

سمعت : حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا صدقة عن ھشام بن الغاز عن أبي النضر عن واثلة بن األصقع قال
 .أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء: وتعالى النبي صلى هللا عليه وسلم يحدث عن هللا تبارك

أمية الشاعر بن حرثان بن األسكر بن عبد هللا، وھو سربال الموت بن زھرة بن زبينة بن : ومن بني جندع بن ليث
 .جندع بن ليث، وأخوه العق الدم واسمه أبي

ب، نسبت إلى كالب بن أمية، وكان كالب، وأبي ھاجرا إلى البصرة، وبالبصرة مربعة تعرف بمربعة كال: وابنا أمية
 :يكنى أبا ھارون، ولما ھاجر إلى البصرة كتب إليه أبوه أمية

 وأمك ما تسيغ لھا شرابا... تركت أباك مرعشة يداه 

 على بيضاتھا تدعو كالبا... إذا غنت حمامة بطن واٍد 

 بترك كبيرة خطياً وخابا... أتاه مھاجران تكنفاه 

ً األبلة فحدثه عثمان بن أبي العاص : سفيان مھاجرانأتى زياد بن أبي : يقول كالب وأبي، وكان زياد ولى كالبا
ادعوا ربكم فإن في السحر ساعة ال يدعو فيھا : الثقفي أن داود النبي عليه السالم كان يجمع أھله في السحر فيقول

استعفاه، فأعفاه وبعث إلى عمله عبد مؤمن إال غفر له إال أن يكون عشاراً، فلما سمع كالب ذلك قدم على زياد ف
 :غيره، وقال أمية

 وما الغنى غير أني مشعٌر فان... يا بني أمية إني عنكما غان 

 فإن عيشكما والموت سّيان... يا بني أمية أال تشھد كبري 

 وإذ فراقكما والموت مثالن... وذاك إذ خانني صبري لفقدكما 

 .كالب وعمرو، ابنا أمية: ه إلى أبيھما فحملھما، وقال غير الكلبي ھمافكتب عمر إلى أبي موسى أن احمل كالباً وأخا

 : ومن بني جندع

سيار بن رافع بن جري بن ربيعة بن عامر بن عوف بن جندع، وبعضھم يقول سيار بن رافع بن ربيعة بن جري 
األقطع، وكان الذي  :واألول قول الكلبي وھو أثبت، وكان سيار مع مصعب بن الزبير، وقطعت يده، فكان يقال له

قطعه عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس في عنبة سرقھا، ويقال إنھا قطعت في القتال، واألول قول أبي 
ً أنه قال قطعت في القتال مع مصعب، وأبو الحسن المدائني : عبيدة وأبي اليقظان، وروي عن أبي اليقظان أيضا

 ً  .والقحذمي يقوالن القول األول أيضا

ابن األقطع، وولي نصر بن سيار خراسان، وقد كتبنا أخباره فيما تقدم من أخبار بني : ن يقال لنصر بن سياروكا
 :العباس، وأم نصر من تغلب، فقال له رجل من تغلب
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 أكرم بخالك يا نصر بن سّيار... أتاك من تغلٍب جار تسّر به 

ومظفر بن . وقديد بن نصر. وجري بن نصر. وتميم بن نصر. ليث بن نصر: وكان يكنى أبا الليث، فولد نصر
 :وبشر بن نصر وغيرھم، وأمھم متقربة وكانت له ابنة يقال لھا خندف فقال فيھا نصر. نصر

 وأسمي أخاھا بعدھا بتميم... وسميتھا من حب خندف خندفاً 

 له وصفاًء دون كل حميم... أبى القلب إال أن يكون بطانة 

 .فكان يكنى أبا مريم ولي بعض الواليات وله عقب بالبصرةولبشر عقب بالبصرة، وأما قديد 

عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع الفقيه، ويكنى أبا عاصم، وكان عبيد قاضي أھل : ومن بني جندع
 ً  .البصرة، وقد قاتل مع ابن الزبير وله عقب بالبصرة، وكان ابنه عبد هللا بن عبيد فقيھا

كان : عن رجل عن األوزاعي عن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال حدثني ھشام بن عمار
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصالة المكتوبة

أبو نوفل بن نوفل بن أبي عقرب بن خويلد : ومن ولد. حماس بن عريج: وولد عريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
 .بن خالد بن بجير بن عمرو بن حماش بن عريج، واسم أبي نوفل معاوية

أدرك أبو عمرو بن أبي عقرب النبي صلى هللا عليه وسلم، ورآه وروى عنه، وھو أبو أبي نوفل، : وقال الواقدي
 ما أصبت من العمل الذي: وقال عمرو بن أبي عقرب. وكان أبو نوفل صاحب قرآن وحروف يختارھا من القراءة

 .بعثني إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بردين معقدين كسوتھما موالي

وعبد هللا بن يعلى . طلحة بن عبد هللا، ويقال ابن عمر، ويقال إنه من أھل الصفة: وكان من بني الليث من المحدثين
وأبو . عمر بن عبد العزيزالليثي، أو عبد الملك، كان قاضيا بالبصرة قبل الحسن بن أبي الحسن، ومات في أيام 

وعمارة ابن أكيمة الليثي، وأبو الوليد مات سنة إحدى . الرداد الليثي كان يسكن المدينة في بني ليث، واسمه عامر
وعبد الرحمن بن قيس من ولد الشداخ، واله عدي بن أرطاة عمان في أيام عمر بن عبد . ومائة وھو ابن تسعين سنة
 .العزيز، وله عقب بالبصرة

 .عبادة بن قرص رضي هللا عنه، وله صحبة وقتله الخطيم الخارجي زمن ابن عامر: من بني ليثو

 :مالك بن الحويرث رحمه هللا، وله صحبة وكان جار أبي األسود وفيه يقول: ومن بني ليث

 ھل يسقي من اللبن الجارا ؟: يسائل... وإن امرأً نبئته عن صديقنا 

 وبيتي ما ال إثم فيه وال عارا.. .وإني ألسقي الجار في قعر بيته 

 وال يتولى يقلس الخمر والقارا... شراباً حالالً يترك المرء صاحياً 

غالب بن عبد هللا رحمه هللا بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم في سرية بعد أخرى واستاق إبالً : ومن بني الليث
 :للمشركين، وقال

 أبى رسول هللا أن يغّر بي

 ولبفي خضر نباته مغل
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 صفر أعاليه كلون المذھب

 وذاك قوٌل صادق لم يكذب

 .وكان شاعراً : قيس بن ذريح: ومن بني ليث: وقال أبو اليقظان

 .عبد هللا بن يسار بن أبي عقب، كان رضيع الحسين عليه السالم: ومن بني ليث: قال أبو اليقظان

 :علباء بن منظور الذي يقول: ومن بني ليث

 قدت عاقبة الطالقوف... ما للطالق فقدته 

 تحت السموات الطباق... طلّقت خير حليلة 

 .وعطاء بن مرثد الليثي مات سنة سبع ومائة وھو ابن اثنتين وثمانين سنة

قارظ بن شيبة، كانت ابنته أم حكيم، وھي جويرية بنت قارظ، مات قارظ في خالفة سليمان بن عبد : ومن بني ليث
 . الملك بالمدينة

 .الليثي، أبو عبد هللا، مات سنة أربعين ومائة وشريك بن أبي نمر

 .وحماس الليثي، وھو ابن أبي عمرو بن حماس، روى عن عمر، وله دار بالمدينة

يزيد بن عياض بن جعدبة أبو الحكم انتقل إلى البصرة ومات بھا في خالفة المھدي أمير المؤمنين، : ومن بني ليث
 ً  .وأنس بن عياض أبو ضمرة مات حديثا

 بنو ليث انقضى

وصبيغ بن الديل وأمھم منيعة بنت . والحارث بن الديل. عدي بن الديل: وولد الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
 .خالوة من مزينة، ويقال إنھا من جھينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة

 .وسعد بن عدي. ونفاثة بن عدي. ديوجذيمة بن ع. وعبد بن عدي. معاوية بن الديل: فولد عدي بن الديل

وھفان بن . ونفيل بن الحارث. ويزيد بن الحارث. وعزية بن الحارث. أسيد بن الحارث: وولد الحارث بن الديل
 .الحارث، فدخل بنو ھفان في الدؤل بن حنيفة

بن بكر وھو بيت نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل : فمن بني الديل بن بكر
 :بني الديل، وكان معاوية أبو نوفل على بني الديل يوم الفجار، وله يقول تأبط شراً 

 وال عامر وال النفاّثي نوفل... فال وأبيھا ما نزلنا بعامر 

 :وابنه سلمى بن نوفل كان من أجود العرب، وله يقول الجعفري

 بن نوفل بل السيد المذكور سلمى... تسّود أقوام وليسوا بسادة 

 :وسلمى القائل
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 مال البخيل لوارٍث أو للعدى... وما المال إال ما بذلت وإنما 

ومنھم ربيعة بن أمية بن صخر بن يعمر بن نفاثة الذي قتل كعب بن زيد النجاري ثم الذبياني من األنصار يوم 
 :الخندق فقال

 مغلغلة تخّب بھا المطيّ ... أال أبلغ أبا ھدم رسوالً 

زيد قتل ابن الحضرمي عمراً يوم بدر، ويقال في سرية عبد هللا بن جحش األسدي، فقتل ربيعة كعباً،  وكان كعب بن
وأبو ھدم ھو عمرو بن الحضرمي، وكان بنو الحضرمي أوالً حلفاء بني نفاثة، ثم حالفوا بني عبد شمس بن عبد 

 .مناف

 :علقمة بن مرحل، كان فارساً شجاعاً، وھو الذي يقول: ومنھم

 يصّبح أو يبّيت أو يقيل... الناس من دھر نصيب لكل 

 أصّم الصخر والجبل الطويل... وما يبقى على الحدثان إال 

وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبد هللا بن جابر بن محمية بن عبد بن عدي بن الديل، وكان خليعاً في الجاھلية وكان 
ة اھتمامه بذلك الجيش يفكر في أمره ويمثله قد لقي أشد الناس حصراً، وبعثه عمر بن الخطاب في جيش فكان لشد

 .العدو، فجعل يقول بينه وبين نفسه، يا سارية الجبل، كأني به قد صعد الجبل

وقيل اسمه أنس وكنيته أبو أناس، وكان شريفاً . أبو أناس رحمه هللا تعالى، وھو اسمه وكنيته في قول الكلبي: ومنھم
 :يه وسلم أنه ھجاه، فأتاه يوم فتح مكة معتذراً ومدحه فقالشاعراً، وبلغ النبي صلى هللا عل

 أعّف وأوفى ذمة من محمد... وما حملت من ناقٍة فوق رحلھا 

 إذا راح يھتز اھتزاز المھند... أحّث على خير وأوسع نائالً 

 فال رفعت سوطي إلّي إذاً يدي... ونبّي رسول هللا أني ھجوته 

 .يقول أنه سمي أنساً باسم أبيهومنھم أنس بن أبي أناس، وبعضھم 

 :كان أنس بن أبي أناس شاعراً، وكان أعور، وقال لمصعب بن الزبير وھو يعاتبه: قال أبو اليقظان

 أبا عيسى فإن أبا أناس... تسّھل لي وال تعرض لصرمي 

 مآثره فلست لھا بناسي... بنى لي في العفاف وفي المعالي 

ة بنت طلحة فأصدقھا خمسمائة ألف درھم وأھدى إليھا خمسمائة ألف وأنس الذي يقول لما تزوج مصعب عائش
 :درھم

 وتظّل سادات الجيوش جياعا... بضع الفتاة بألف ألٍف كامٍل 

 شاھدته ورأيته الرتاعا... فلو انني الفاروق أخبر بالذي 

إني قد : ب إلى زيادوكان الحكم بن عمرو الغفاري لما حضرته الوفاة بخراسان، استخلف أنس بن أبي أناس، وكت
 :استخلفت أنساً وإني أرضاه  ولك وللمسلمين، فعزله وولى خليداً الحنفي، فقال أنس بن أبي أناس
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 مغلغلة تخّب بھا البريد... أال من مبلغ عني زياداً 

 لقد القت حنيفة ما تريد... أتعزلني وتطعمھا خليداً 

 .في أبيات قد كتبناھا في خبر زياد

 :اعفني فلم يعفه فقال: اھج أنساً، فقال:  بن زياد لحارثة بن بدر الغدانيوقال عبيد هللا

 قليل األمانة خّوانھا... وحّدثت عن أنس أنه 

 وشر األخالّء عورانھا... بصيٌر بما فيه ضّر الصديق 

 :فقال أنس

 فكان جوابي غفرانھا... أتتني رسالة مستكرٍه 

 .أنس إلى زمن عبد الملك، ومات في آخره، وقد بلغ التسعين وكان لزنيم أيضاً ابن يقال له أنس، وبقي

 :قال أنس بن زنيم عم أنس بن أبي أناس: وقال الكلبي

 جذٌع أبّر على المذالي القّرع... في كل مجمع غاية أخراھم 

 .يعني علي بن أبي طالب يحرض عليه

بن نھيك بن جذيمة بن عدي بن الديل،  عويف بن األضبط رحمه هللا تعالى، واسم األضبط ربيعة بن أبير: ومنھم
ھلم يا رسول هللا إلى أعز بيت بتھامة، : الذي قالت له خزاعة حين اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الحديبية

ال نفزع نسوة عويف بن ربيعة األضبط انه كان يأمرھم باإلسالم، وكان رسول : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .هللا عليه وسلم استخلف عويف بن األضبط على المدينة حين اعتمر عمرة القضاء أو غيرھاهللا صلى 

بنو عبد هللا بن عمير بن عمرو بن عمير بن أوس وھو األدرع بن عبد هللا بن مالك بن جذيمة بن عدي وھو : ومنھم
بن يعمر، وبنو زاجل بن ربيعة بن آل سباع بن ربيعة : وبنو يعمر، ومنقذ ابنا عمير بن أوس بمكة، منھم. بالمدينة

 .يعمر بالمدينة

أبو األسود وھو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن : ومن بني حلس بن نفاثة
الديل، ويقال إن اسمه عثمان بن عمرو بن سفيان بن جندل واألول أثبت، وأمه من بني عبد الدار بن قصي، واسمھا 

ً وواله عبد هللا بن عباس الصالة بالبصرة حين خرج إلى صفين مع علي عليه الطويلة ، وكان أبو األسود شيعيا
أما بعد فإن هللا قد : السالم، وولى زياد بن أبي سفيان الخراج، ويقال إن ذلك بأمر علي، وكتب أبو األسود إلى علي

ً مؤتمناً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم األمانة ناصح اً للرعية توفر فيھم وتظلف نفسك عن دنياھم فال تأكل جعلك واليا
أموالھم وال ترتشي في أحكامھم وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، وال يسعني كتمانك ذلك، 

 .فانظر رحمك هللا فيما قبلنا من أمرك واكتب إلي برأيك إن شاء هللا والسالم

أما بعد فقد فھمت كتابك، ومثلك نصح اإلمام واألمة، ودل على الحق، : ابهفكتب علي إلى أبي األسود في جواب كت
وفارق الجور، وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبت إلي فيه، ولم أعلمه كتابك إلي في أمره، فال تدع إعالمي ما يكون 

 .بحضرتك مما لألمة فيه صالح، فإنك بذلك محقوق، وھو عليك واجب والسالم
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يأمره برفع حسابه إليه وجرت بينه وبينه كتب قد كتبناھا فيما تقدم من كتابنا ھذا، وكان عبد هللا وكتب إلى ابن عباس 
لو كنت راعي ذاك الجمل : لو كنت من البھائم لكنت جمالً ثقاالً ال تنقاد، فقال أبو األسود: بن عباس قال ألبي األسود

 . أحسنت مھنته في المشتىما اتخذته كالء، وال أرويته ماًء، وال بلغت به المرعى وال

 :إن أبا األسود شھد صفين مع علي عليه السالم، وأبو األسود الذي وضع العربية وقال: وقال قوم منھم أبو اليقظان

 وال أقول لباب الدار مغلوق... وال أقول لقدر القوم قد غليت 

 :نتھم، وقال أبو األسود في شعر لهوذلك أنه لما خالط العرب بالبصرة الخوز، ونبط كور دجلة وفرسھا فسدت ألس

 وما ھو إذ يغتابني متورع... أتاني من خلّي حديث كرھته 

ھذا الذي قلته كالم العرب الفصيح، ولكن الكاتب زاد ھذه األلف، حدثني : فقال" ما ھذا بشراً : " إن هللا يقول: فقيل له
 .العالءبذلك روح بن عبد المؤمن عن أبي زيد األنصاري عن أبي عمرو بن 

أصلح : إنك قد كبرت وضعفت، فقال: سأل أبو األسود زياداً أن يوليه عمالً فقال: حدثني عباس بن ھشام عن أبيه قال
هللا األمير إنك لست تبعثني ألصارع أھل عملي، وإنما تستحفظني فيھم وتأمنني على قسمة فيئھم وتجعل إلي النظر 

 .في أحكامھم

 .لو أطعنا السؤال كنا أسوأ حاالً منھم: كان يقول المدائني وغيره أن أبا األسود

من يعشيني لوجه هللا، وطلب ما عنده، فأدخله منزله فعشاه وأخرجه، فعاد لمثل : ومر به سائل ليالً وھو يقول: قالوا
 .وهللا ألكفن عن أمة محمد شرك ليلتھم فلما أصبح خاله: قوله األول فرده وحبسه في منزله ليلته، قال

يا : يا أبا األسود أشتھي أن أضع أيري في سرتك، فقال له: كان أبو األسود عظيم السرة، فقال له رجل: ي قالالمدائن
 .أحمق فأين يكون أيري حينئذ

 :كسا المنذر بن الجارود، ويقال عبيد هللا بن زياد أبا األسود فقال: المدائني قال

 صرأخ لي يعطيني الجزيل ونا... كساني ولم استكسه فحمدته 

 بحمدك من أعطاك والعرض وافر... وإن أحق الناس إن كنت حامداً 

رب : أما تمل لبس ھذه الجبة يا أبا األسود ؟ فقال: وقال ابن زياد ألبي األسود، ورأى عليه جبة خلقاء قد أطال لبسھا
 .مملوك ال يستطاع فراقه

فإني قد : إنك إن لم تقاربني باعدتك، قال: سودأنا أقاربك فيه، فقال أبو األ: وساوم أبو األسود رجالً بثوب فقال
 .اللھم اخز ھؤالء التجار فما يزالون يحدثون عن خبر قد فاتھم: أعطيت به كذا وكذا فذكر ثمناً مفرطاً، فقال

إذا دخلت مع رجل منزله فادخل بعده، وإذا خرجت منه : وحدثني عبد هللا بن صالح وغيره أن أبا األسود كان يقول
 .قبله معه فاخرج

ما رميتك إنما : أرميتني ال أم لك، فقال: وجرى بين أبي األسود وجار له كالم فرماه جاره فلما أصبح قال له: قالوا
 .كذبت يا عدو هللا لو رماني هللا لم يخطئني: فقال. رماك هللا

 .ذاك أشد له: اصبر فإنه أمر هللا، فقال: ومرض أبو األسود فجزع فقيل له: قالوا
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كأن قفاك يا أبا األسود : مر أبو األسود في مربد البصرة فرآه رجل كان بطاالً يتعبث بالناس فقال له: دائنيوقال الم
 .يا بن أخي تأمله، فانظر ھل ترى فقحة أمك فيه ؟: خلق من فقاح فوالح قفاه ثم قال

نشرة والقعود عقلة،  إن في الركوب: إنك تكثر الركوب على ضعف بدنك وكبر سنك فقال: وقال قيل ألبي األسود
 .وإذا خامر الرجل منزله ولزمه ذھبت ھيبته واستخف به عياله حتى أن الشاة تبعر أو تبول فال تتنحى عنه

وأرق أبو األسود في بعض الليالي فسمع وقع أضراس بغلته وھي تعتلف فقال أراني أنام وأنت تسرين في : قالوا
 .مالي ؟ فباعھا واشترى حماراً 

يا أمير المؤمنين : دخل أبو األسود على معاوية فبينا ھو يكلمه إذ حبق أبو األسود، فقال: سن المدائنيوقال أبو الح
فلما خرج أبو األسود دخل عمرو بن العاص على معاوية فأخبره بما . ثق بذلك مني: إني عائذ بسترك، فقال معاوية

ية إن الذي كان مني قد كان مثله منك ومن أبيك وإن من يا معاو: كان من أبي األسود، وبلغ أبا األسود ذلك فأتاه فقال
 .لم يؤتمن على ضرطة لجدير أال يؤتمن على أمر األمة

وكان ألبي األسود دكان على بابه صغير مرتفع، وكان يجلس عليه وحده ويؤتى بطبق عليه رغيف وعرق : قالوا
أكره أن أدعھا للشيطان، فقال له أعرابي كان  ناولنيھا فإني: فيأكله، فسقطت من يده ذات يوم لقمة فقال لغالمه

 .ال وهللا وال للمالئكة المقربين: بحضرته وقد سأله فلم يطعمه

 .لصوص فجار إال أن بعضھم أحسن سرقة من بعض: وكان أبو األسود يذكر التجار فيقول

 .طينه خير من ظنه، وھو أول من قال ذلك: وكان أبو األسود يختم كيسه وھو فارغ ويقول

البالغة سالطة اللسان، ورحب الذراع : قال أبو األسود الديلي: حدثني عبد هللا بن صالح المقريء عن ابن كناسة قال
حتى ينطق بالحاجة، ويصدع بالحجة وتضم الكلمة إلى أختھا فال يتبعھا من ليس من شكلتھا، وال تنقض بالمتقدمة ما 

 .يتلوھا

إذا وجد سبيله منحدراً بأشد تغلغالً إلى مستقره من كلمة أصيب بھا موضعھا  ما الماء: وكان أبو األسود يقول: قالوا
 .إلى قلب

يزداد شدة كما يزداد : يا أبا األسود كيف حبك لعلي وولده ؟ فقال: دخل أبو األسود على زياد فقال له: المدائني قال
 ً  :فغضب زياد فقال أبو األسود. حبك كان لھم تغيراً وتنقصا

 غضب األمير على البرئ المسلم... ن صدقت وربما غضب األمير أل

 لبني النبي وللقتيل المحرم... هللا يعلم أن حبي صادق 

 أھل البراءة عندكم كالمجرم... يا أبا المغيرة رب يوٍم لم يكن 

 :كان أبو األسود يمر على رجل فيؤذيه ويتعبث به فقال: وقال ابن الكلبي

 سمعه وما بسمعي من باسان ا... وأھوج ملحاح تصاممت قيله 

 بموضحٍة شنعاء تغني على اآلسي... ولو شئت ما أعرضت حتى أصبته 
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أنا أحق : قالوا وخاصمت امرأة أبي األسود الديلي أبا األسود إلى زياد في ولدھا وكان أبو األسود قد طلقھا فقالت
صدق أصلح هللا األمير، : ن تضعه، قالتبل أنا أحق به حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أ: بولدي، قال أبو األسود
ً وحملته ثقالً  ً . حمله خفا قد خصمتك يا أبا األسود وھي أحق به ما لم : فقال زياد. ووضعه شھوة ووضعته كرھا

 .تتزوج

خرج أبو األسود مع أصحاب له يتصيدون فوقف أعرابي على أبي األسود وھو : قال أبو الحسن المدائني وغيره
أدخل : فقال األعرابي. كلمة مقولة: السالم عليكم، قال أبو األسود: رب لھم فقال األعرابيجالس في خباء قد ض
عندك : قال. بل عليھا: إن الرمضاء قد أحرقت رجلي قال: قال األعرابي. وراءك أوسع لك: الخباء ؟ فقال أبو األسود

ما رأيت قط أألم : قال األعرابي. لبنأكل ونطعم من معنا فإن فضل شيء كنت أحق به من الك: شيء تطعمنيه ؟ قال
 .بلى ولكنك نسيت: منك، قال أبو األسود

 .أعن الطريق تعداني: الطريق، فقال أبو األسود: وقال رجل راكب ألبي األسود: قالوا

 .البخل بما في يدك خير من مسألة الناس ما في أيديھم: وقال أبو األسود

وحاجبه، وركب معھما أنس بن أبي أناس بن زنيم الكناني، وكان فيل وركب أبو األسود مع فيل مولى زياد : قالوا
 :ھات، فقال: أجزنا أبا األسود فقال: على برذون ھمالج، وھما على فرسين قطوفين، فقال أنس

 على الثلثين من حمام فيل... لعمرو أبيك ما حمام كسرى 

 :فقال أبو األسود

 الرسول بسنتنا على عھد... وما ارقاصنا خلف الموالي 

 .قال أنس ھذا ألن فيالً ركب إلى حمام اتخذه ينظر إليه: وقال القحذمي

 :كتب أبو األسود إلى رجل وعده عدًة فوفى له بھا: وقال أبو اليقظان

 ديناً أقّر به وأحضر كاتبا... وإذا وعدت الوعد كنت كغارم 

 وأرحت من طول العناء الراغبا... وإذا منعت منعت منعاً بيناً 

ً ال يمسك ما فيه على : أنت أظرف الناس لوال بخلك، فقال: وكان أبو األسود بخيالً فقيل له: لوقا أخزى هللا ظرفا
 :وقال أبو األسود. أھله

 به نكبة سلّت مصيبته حقدي... إذا المرء ذو القربى وذو الذنب أجحفت 

 :وبلغ أن أبا األسود أن رجالً اغتابه فقال

 مكاني ويثني صالحاً حيث أسمع... ى وذو حسد يغتابني حيث ال ير

 وما ھو إذ يغتابني متورع... تورعت أن اغتابه من ورائه 

 .أصاب أبا األسود بالبصرة فالج شديد ومات بھا، وقد أسن: وقال المدائني عن أبي اليقظان

 .مات أبو األسود وله مائة سنة: وحدثني أبو محمد التوزي عن أبي عبيدة قال



50 

 

فارقت الناس مذ فارقت علي بن أبي طالب وإني : قال أبو األسود: عبد هللا بن مسلم الفھري قال وقال المدائني عن
ونوحاً : " ألعجب اليوم من قوم يزعمون أن حسناً وحسيناً وولدھما ليسوا بارثة النبي صلى هللا عليه وسلم وهللا يقول

ن وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى ھدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وھارو
 .، وإنما عيسى ابن ابنته" وعيسى والياس 

 .وأبا حرب بن أبي األسود. عطاء بن أبي األسود: فولد أبو األسود الديلي

فأما عطاء فكان على شرطة أبيه بالبصرة وھو واليھا، وھو فتق البحر مع يحيى بن يعمر العدواني بعد أبي األسود، 
 .طاءوال عقب لع

العام عامك تخلخل فيه : وأما أبو حرب فكان عاقالً شاعراً صاحب قرآن، واله الحجاج بن يوسف جوخى فقال له
أصلح هللا األمير أو كان يأتي عليه عفوك كما : أما وهللا لو أدركت أباك لقتلته فإنه كان ترابياً، فقال: عظامك، وقال له

ولم يزل أبو حرب على جوخى حتى مات الحجاج وكان ألبي حرب من  أوذاك ؟: أتى عليه عفو من كان قبلك ؟ قال
 .جعفر، وغيره وله عقب بالبصرة: الولد

آلتينك بخادم من : حماس بن خالد الديلي الذي قال المرأته حين أظلھم النبي صلى هللا عليه وسلم: ومن بني الديل
أين : لھا جاء منھزماً فقالت له امرأته وھي ھازئةأصحاب محمد، فلما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة، ودخ

 :الخادم فإني لم أزل متوقعة لمجيئك به فقال

 إذ فّر صفوان وفر عكرمة... إنك لو شھدتنا بالخندمة 

 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة... وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة 

 لھم زئير خلفنا وغمغمة... إذ ضّربتنا بالسيوف المسلمة 

 .ال ندع محمد يدخل مكة أبداً : ؤالء الذين سمى يقولونوكان ھ

 .سنان بن أبي سنان، وكان محدثاً ومات في سنة خمس ومائة، وله اثنتان وثمانون سنة: ومن بني الديل

نوفل بن معاوية رحمه هللا تعالى الديلي ثم النفاثي، وكان شديداً على المسلمين، ثم وافى النبي صلى هللا عليه : ومنھم
لم يوم الفتح مسلماً، وأتى المدينة فنزلھا في بني الديل وحج مع أبي بكر رضي هللا تعالى عنه سنة تسع، ومع وس

 .النبي صلى هللا عليه وسلم سنة عشر، ومات بالمدينة أيام يزيد بن معاوية وقد بلغ المائة

ومات في أيام الوليد بن عبد الملك، وقال  ربيعة بن عباد الديلي رحمه هللا تعالى، نزل بالمدينة في بني الديل،: ومنھم
أيھا الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا، ووراءه رجل : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يرمي الجمار ويقول: ربيعة

فسألت عنه فقيل ھو عمه أبو لھب، ويقال إنه مات وله مائة ونيف وعشرون . إنه كذاب: أحول ذو غديرتين يقول
 .مائة وعشرون سنة، ويقال

 ً  .أبو بشر بن محجن، كان يسكن المدينة وروي عنه: ومن بني الديل أيضا

 :أبو الشعثاء وھو الحزين، شرب حتى سكر فأخذ وحبس في دار اإلمارة وحماره معه فقال: ومن بني الديل

 بأي جريرة حبس الحمار... أقول لھم وقد حبسوا حماري 

 عير إن ظلم انتصاروما بال... فما للعير مظلمٌة لديھم 
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 فقد ركب الخسار على الّدبار... إذا ركب الحزين على حمار 

وجدي بن ضمرة، وأمھما سلمى بنت الحارث بن كعب بن . كعب بن ضمرة: وولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة
 .عمرو بن مدحج

 .ومليل بن ضمرة، وأمھم عفراء بنت العنبر بن عمرو بن تميم. وعوف بن ضمرة

وربيعة . وزيد بن كعب. وعوف بن كعب. وكليب بن كعب. والحارث بن كعب. جابر بن كعب: ن ضمرةفولد كعب ب
 .وعمرو بن كعب، وأمھم مجد بنت عائش بن ظرب بن الحارث بن فھر. بن كعب

 .منھم مالك بن صخر بن حريم بن عبد العزى بن كعيب بن خرد بن جابر بن كعب كان رئيساً فيھم

وملحة بن جدي، وأمھم . وكعب بن جدي. وعتوارة بن جدي. وقيس بن جدي. بن جدي عوف: وولد جدي بن ضمرة
 .ابنة بھدلة بن عوف التميمي

منھم مسافع بن عبد العزى بن حارثة بن يعمر بن عوف بن جدي الذي عمر فطال عمره وجلس ھو وثالثة نفر 
 :معمرون فقال

 وعروة ذو الندى وأبو رباح... جلست غدّية وأبو عقيل 

 تنوء إذا تنوء بال براح... ّنا مضرحّياٍت برضوى كأ

 .تميم بن نصر بن مسافع، كان معه لواء بني كنانة يوم صفين مع معاوية: ومن ولد مسافع بن عبد العزى

ومنھم عمارة بن مخشي بن خويلد بن عبد نھم بن يعمر بن عوف بن جدي، الذي عاقد النبي صلى هللا عليه وسلم 
 .لحعن بني ضمرة في الص

وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد هللا بن اياس بن عبد بنا ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة، صحب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وشھد يوم بئر معونة فلم يفلت من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم غيره، وخلى عامر بن 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، فولدت  إني من مضر، وكانت عنده سخيلة بنت: الطفيل سبيله حين قال
 .جعفر بن عمرو بن أمية الضمري الفقيه: له عدة منھم

وكان عمرو بن أمية قتل رجلين من بني كالب موادعين للنبي صلى هللا عليه وسلم خطأ فبسبب ذلك كانت غزاة بني 
 .النضير

 .ي في سنة ثمان إلى مكة لقتل أبي سفيان فلم يمكنه ذلكووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمر

وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عمرو إلى النجاشي في دعائه إلى اإلسالم، وفي أمر أم حبيبة بنت أبي 
 .سفيان وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم

جھدوا حتى أكلوا الرمة وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمراً إلى مشركي قريش بصلة وقد أقحطوا و
 .والعلھز

شھد عمرو بن أمية الضمري بدراً وأحداً مع المشركين، ثم أسلم بعد ذلك، وبقي إلى زمن معاوية، وله : وقال الواقدي
 :دار بالمدينة عند الحكاكين وبھا مات، وكان يكنى أبا أمية، وتزوج ابنة الزبرقان بن بدر فقال كثير لولده
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 ولم يرضكم للزبرقان كريم... نكاحھم وشان بنات الزبرقان 

 وفي األوجه الشّوه القباح وجوم... ولو صدقوه عنكم لرجعتم 

 .ولعمرو عقب. الزبرقان: فولد معية. معيه، وأم معيه ابنة الزبرقان: وولد عمرو

عة الفجار ومنھم البراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جدي، وھو الذي قتل عروة الرحال الكالبي، وبسببه كانت وق
 .العظمى وقد ذكرنا خبره فيما تقدم

عمرو بن يثربي رحمه هللا تعالى، فكان يسكن ناحية البحر ولم يسكن المدينة وال مكة، وأتى النبي : ومن بني ضمرة
 .صلى هللا عليه وسلم في الفتح مسلماً، وروى عن النبي صلى هللا عليه وسلم في خطبته يوم التروية ويوم عرفة

أبو الجعد الضمري، بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم يحشر قومه لغزاة الفتح، وروى أبو الجعد عن : ضمرةومن بني 
 .من ترك الجمعة ثالث مرات تھاوناً طبع هللا على قلبه، وله دار بالمدينة في بني ضمرة: النبي صلى هللا عليه وسلم

 .ھم في بني غفاروثعلبة بن مليل و. غفار بن مليل، بطن: وولد مليل بن ضمرة

الحكم بن عمرو بن مخدج بن جذيم بن الحارث بن نعيلة، وكان رجالً صالحاً، وأمر زياد بن أبي سفيان أن : ومنھم
: يدعى له الحكم، وھو يريد الحكم بن العاص الثقفي، فدعا رسوله الحكم بن عمرو الغفاري فلما رآه تبرك به، وقال

 .نرجل من أصحاب رسول هللا فواله خراسا

وكان موت الحكم . ال طاعة ألحد في معصية هللا: وروى الحكم بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال
 .بخراسان

وكان أسلم بن زرعة الكالبي ينبش قبور الدھاقين يطلب فيھا الجوھر، فأسرف في ذلك فقال بيھس بن صھيب 
 .الجرمي

 ال يعل مفرقك الدمسوى قبره ... تجّنب لنا قبر الغفارّي والتمس 

 .أم غفار ونعيلة مارية بنت الجعيد العبدية: وقال الكلبي

وحدثني ھدبة بن خالد عن أخته آمنة عن ھشام بن حسان عن الحسن أن الحكم بن عمرو غزا فأصاب غنائم فكتب 
إن : يه الحكمأن اصطف ألمير المؤمنين معاوية كل صفراء وبيضاء وكل جارية بارعة الجمال، فكتب إل: إليه زياد

 .كتاب هللا قبل كتاب األمير، وقسم الغنائم بين الناس وعزل الخمس

غيالن، أمه من بني قيس بن ثعلبة، وأبو بردة ضربه مالك بن المنذر : وكان للحكم بن عمرو الغفاري من الولد
 .واليسع وله عقب بالبصرة، ومات الحكم سنة خمسين. لغضبه عليه في أيام عمر بن يزيد

. وحاجب بن غفار. وحارثة بن غفار، وأمھما ابنة الحارث بن مالك بن كنانة. حرام بن غفار. غفار بن مليل وولد
وأحيمس بن غفار، وأمھم النوار بنت كلب . وعبد هللا بن غفار. وخفاجة بن غفار. ولوذان بن غفار. ومبشر بن غفار

 .بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث

ة رحمة هللا، ويكنى أبا سريحة بن أمية بن أسيد بن األغوس بن واقعة بن حرام بن حذيف: فمن بني حرام بن غفار
غفار، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان أول مشھد له معه الحديبية، وروى عن أبي بكر الصديق، وقد روى 

 .أيضاً عن النبي صلى هللا عليه وسلم
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قتل يوم عين الوردة مع سليمان بن صرد الخزاعي وقد  والوليد بن غصين بن مسلم بن صعير بن كعب بن حرام،
 .ذكرنا خبر ھذا اليوم فيما تقدم من كتابنا

أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن : ومنھم
 .حب النبي صلى هللا عليه وسلمكنانة، وأمه رملة، غفارية أيضاً، وھي أيضاً أم عمرو بن عبسة السلمي صا

 .برير بن جنادة: اسم أبي ذر: وقال غير الكلبي والواقدي والھيثم بن عدي

ً في اإلسالم، ولكنه رجع إلى بالد قومه فأقام حتى قدم النبي صلى هللا : وقال الواقدي في روايته كان أبو ذر خامسا
 .ان وصلى عليه ابن مسعود بالربذةعليه وسلم المدينة، وتوفي ألربع سنين بقيت من أيام عثم

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن مروان عن أبيه عن أبي ذر 
ً في اإلسالم، قالوا: رضي هللا تعالى عنه قال ً وراجالً كأنه : كنت خامسا وكان أبو ذر رجالً يصيب الطريق فارسا
لبه اإلسالم حين سمع بالنبي صلى هللا عليه وسلم وما يدعو إليه، والنبي صلى هللا عليه سبع، ثم إن هللا قذف في ق

وسلم يومئذ بمكة مستخف من المشركين، فتوصل إليه حتى دخل عليه وعنده أبو بكر بعد ما أسلم بيومين أو ثالثة، 
: وخلع األوثان، وأني رسول هللا، فقلت إلى هللا وحده ال شريك له: يا محمد إلى ماذا تدعو ؟ فقال: فقلت: قال أبو ذر

إني منصرف إلى أھلي فإذا أمرت بالقتال لحقت بك فإني أرى قومك : أشھد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا، ثم قلت
فكان أبو ذر يكون بأسفل ثنية غزال، . صدقت، وأصبت فانصرف: جميعاً عليك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عيرات قريش فيأخذھا، فمن شھد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا رد عليه ماله وإال فال، فكان  وكان يعترض
كذلك حتى ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ومضى يوم بدر ويوم أحد ثم قدم فأقام مع رسول هللا 

 .صلى هللا عليه وسلم

كان أبو ذر يتأله في الجاھلية وال يعبد : الواقدي عن أبي معشر نجيح قال حدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح عن
يا أبا ذر إن رجالً بمكة يقول كما : األصنام، فمر عليه رجل بعد ما أوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال

ً من بھش وھو المقل فتزو. من قريش: وممن ھو ؟ قال: قال. تقول ويزعم أنه نبي ده حتى قدم مكة فرأى فأخذ شيئا
أبا بكر يضيف الناس ويطعمھم الزبيب فجلس معھم فأكل فلما كان الغد من ذلك اليوم سأل عن رسول هللا صلى هللا 

أنعم صباحاً، فقال له صلى هللا عليه : عليه وسلم فوقف عليه وھو راقد وكان قد سدل ثوبه على وجھه فنبھه وقال
ليس ھو بشعر، ھو القرآن : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أنشدني ما تقول :فقال أبو ذر. وعليك السالم: وسلم

فقال له . أشھد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا: فقرأ عليه سورة، فقال أبو ذر. اقرأه: وما أنا قلته ولكن هللا قاله، قال
هللا صلى هللا عليه وسلم من أنھم قوم  فعجب رسول. من بني غفار: ممن أنت ؟ قال: النبي صلى هللا عليه وسلم

إن هللا يھدي من يشاء، وأخذه أبو بكر إلى منزله فكساه ثوبين ممشقين ثم : يقطعون الطريق وأنه منھم، ثم قال
  .انصرف، فكان على ثنية غزال يعترض عير قريش فمن قال ال إله إال هللا لم يعرض لما معه

قلت يا : مغيرة، أنبأ حميد بن ھالل عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر قالحدثنا عفان بن مسلم، ثنا سليمان بن ال
 .أنت يا أبا ذر مع من أحببت: قال. رسول هللا، الرجل يحب القوم وال يستطيع أن يعمل كعملھم

 حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا الحجاج بن محمد، ثنا ابن جريج عن أبي حرب بن األسود الديلي عن أمه عن
ً على العلم وكان يكثر السؤال : علي أنه سئل عن أبي ذر فقال ً على دينه حريصا ً عجز فيه وكان شحيحا وعى علما

 .عجز عن كشف ما عنده: يقول: فيعطى ويمنع، أما لقد مليء له وعاؤه حتى امتأل، قال

: عمرو، ثنا مرثد عن أبيه قال حدثني محمد بن سعد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ربعي أبو
لو وضعتم الصمصامة : ألم ينھك أمير المؤمنين عن الفتيا ؟ فقال أبو ذر: جلست إلى أبي ذر فوقف عليه رجل فقال
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على ھذا، وأشار إلى حلقه على أن أترك كلمة سمعتھا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنفذتموه قبل أن يكون 
 .ذلك

لقد : ثنا وكيع، أنبأ فطر بن خليفة عن المنذر الثوري عن أبي ذر قال: سلم ومحمد بن سعد قاالحدثني إبراھيم بن م
 ً  .تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إال ذكرنا فيه علما

وشب عن عبد الرحمن حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا عمرو بن عون، أنبأ عبد الحميد بن بھرام عن شھر بن ح
بن غنم أنه زار أبا الدرداء بحمص ثم أمر بحماره فأوكف وأمر أبو الدرداء بحماره فأسرج فلقيھما رجل شھد 

وخبر آخر : الجمعة عند معاوية باألمس وھو بالجابية، فعرفھما الرجل ولم يعرفاه، فأخبرھما بخبر الناس ثم قال
نعم، فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريباً من عشر : لعل أبا ذر نفي ؟ قال ويحك: أراكما تكرھانه، فقال أبو الدرداء
ارتقبھم، واصطبر كما قيل ألصحاب الناقة اللھم إن اتھموه فإني ال أتھمه وإن : مرات، ثم قال أبو الدرداء أخيراً 

اء بيده لو أن أبا ذر قطع استغشوه فإني ال أستغشه، فإن رسول هللا كان يأمنه ويسر إليه، أما والذي نفس أبي الدرد
ما أقلت الغبراء، وال أطبقت الخضراء على : يميني ما أبغضته بعد ما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

 .ذي لھجة أصدق من أبي ذر

ما : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال
 .ضراء، وال أقلت الغبراء أحداً أصدق لھجة من أبي ذرأظلت الخ

وكان ينكر سيرة عثمان ويذمھا، فأشخصه إلى الشام، فأظھر الطعن عليه بالشام، فكتب إليه معاوية بذلك فأمره : قالوا
 .أن يرده إلى المدينة، فجرى بينه وبين عثمان كالم، فأنزله الربذة

ن ينزل الربذة، فلما حضرت أبا ذر الوفاة أقبل ركب من الكوفة فيھم جرير بن ويقال إن أبا ذر اختار أال يساكنه، وأ
عبد هللا البجلي، ومالك بن الحارث بن عبد يغوث األشتر النخعي، واألسود بن يزيد بن قيس النخعي أخي علقمة بن 

 .وصلى عليه ودفنه قيس الفقيه في عدة آخرين، فسألوا عنه ليسلموا عليه فوجدوه قد توفي، فحنطه جرير وكفنه،

صلى عليه األشتر وحملوا امرأته حتى أتوا بھا المدينة، وكانت وفاة أبي ذر ألربع سنين من أيام : وقال بعضھم
 .عثمان رضي هللا تعالى عنھما

 .صلى على أبي ذر عبد هللا بن مسعود وكانت وفاته بالربذة في ذي القعدة سنة احدى وثالثين: وكان الواقدي يقول

 .كان أبو ذر نحيفاً آدم، أبيض الرأس واللحية: وقالوا

وحدثنا سليمان بن المغيرة، ثنا حميد بن ھالل أن رفقة : قال. وحدثنا عفان بن مسلم، ثنا معتمر بن سليمان، عن أيوب
 ھل عندكم جزرة؟: خرجوا من الكوفة لحجة أو عمرة فأتوا الربذة فبعثوا رجالً يشتري لھم شاة، فأتى على خباء فقال

مات أبو ذر والناس خلوف وليس عندي أحد يغسله : وما ھو ؟ قالت: قال. أو خير من ذلك ؟: فقالت امرأة أبي ذر
ً صالحين يغسلونه ويدفنونه، فرجع الرجل فأعلمھم فأقبلوا مسارعين، ومعھم  ويجنه، وقد دعا أن يوفق هللا له قوما

 .الكفن والحنوط فقاموا بأمره حتى أجنوه

 .عن معتمر عن أيوب بمثلهحدثني النرسي 

إماء بن رحضة بن خربة بن خالف بن حارثة بن غفار، وبعضھم يقول إيماء بن رحضة، : ومن بني حارثة بن غفار
واألول قول الكلبي، وكانت إلماء بن رحضة صحبة، وأسلم قريباً من قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم الحديبية، وكان 

 .يريدون بدراً فأھدى لھم وعرض عيھم التقوية المشركون مروا به وھو مشرك وھم
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أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بھم الفجر، فلما رفع رأسه : وابنه خفاف بن إماء كانت له صحبة، وروي خفاف
لعن هللا لحيان ورعالً وذكوان، وأما غفار فغفر هللا لھا أو كما قال، وھذا الحديث يروى عن الحارث بن خفاف : قال

 .ومخلد بن خفاف، وبعضھم يقول محمد بن خفاف. ه خفافعن أبي

 .وعبد الرحمن ابنا أبي غرزة بن عمرو بن خربة بن خالف بن حارثة قتال مع الحسين بن علي بالطف. وعبد هللا

 .وقيس بن أبي غروة كانت له صحبة

ر، التي كان كثير بن عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب بن غفا: ومن بني حاجب بن غفار
 .عبد الرحمن يشبب بھا

ً من غالم كان كثير قد أذن له في التجارة،  وحدثني عبد هللا بن صالح عن ابن كناسة أن وكيالً لعزة ابتاع لھا ثيابا
 :فبقيت عليه من ثمنھا فضلة فمطله بھا فانشد الغالم ذات يوم قول لكثير

 معّنى غريمھا وعزة ممطول... أرى كل ذي دين يوّفي غريمه 

أما إذا كانت الثياب لھا فال وهللا ال قبضت من : إن التي ابتعت لھا الثياب منك عزة، فقال الغالم: فقال له وكيل عزة
 .ثمنھا شيئاً، ورد عليه ما كان أخذ منه، فبلغ ذلك كثيراً فأعتق الغالم ووھب له ما كان في يده من المال

حم من اإلباء كان ال يأكل ما ذبح لألصنام، وھو خلف بن مالك بن عبد هللا بن آبي الل: ومن بني عبد هللا بن غفار
ً من اللحمان كما يفعل الرھبان، شھد مع النبي صلى هللا عليه وسلم خيبر، وكان  غفار، ويقال إنه كان ال يأكل شيئا

 .يسكن الصفراء، ولم يسكن مكة وال المدينة

للحم، قتل مع النبي صلى هللا عليه وسلم يوم حنين، وأبو نويرة بن شيطان الحويرث بن عبد هللا بن آبى ا: ومن ولده
 .بن عبد هللا بن آبي اللحم قتل يوم اليرموك

والعقيم، وھما العقامان، وھما ابنا جنيدب بن أحيمس بن غفار، كانا من الفرسان، . العقام: ومن بني أحيمس بن غفار
 .درك بن العقامولھما يقول الطفيل بن خالد بن الطفيل بن م

 ضاما أبيت اللعن بّراضا... إن العقامين ھما ما ھما 

معشر بن بدر بن أحيمس، وكان بدر أبوه منيعاً مستطيالً ذا كبر وفخر على من ورد عكاظ، فقعد في مجلسه : ومنھم
 :بعكاظ يوماً فبذخ على الناس وعلى رأسه راجز يقول

 نه ال يطرفمن يطعنوا في عي... نحن بنو مدركة بن خندف 

 كأنھم لجة بحر مسدف... ومن يكونوا قومه يغطرف 

أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني فليضربھا بالسيف، فضربھا األحمر بن مازن أحد بني : وبسط رجله وقال
خذھا إليك أيھا المخندف، وقام رجل من ھوازن : نصر بن معاوية بن بكر بن ھوازن على الركبة فأندرھا، وقال

 :فقال

 إذ مّدھا في أشھر المعّرف... نحن ضربنا ركبة المخندف 

 :وقال األحمر بن مازن
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 بدٍر وأبرز عن رجٍل يعّريھا... لما رأيت غفاراً حافلين لدى 

 وقلت دونكھا خذھا بما فيھا... ضربت ركبتھا إذ مدھا أشراً 

وقال . ا بينھم، وھذا كان أول الفجارفتھايج الحيان ثم تحاجزوا عن صلح واقتصاص، ولم تقع بينھم دماء، وحمل م
 :إن معشر بن بدر ھو الذي قطعت رجله، ومن قال ھذا أنشد شعر أحمر بن مازن: بعضھم

 وأنه مبرزاً رجالً يعريھا... لما رأيت غفاراً حول معشرھم 

 .خالد بن سيار بن عبد عوف بن معشر بن بدر بن أحيمس سائق بدن النبي صلى هللا عليه وسلم: ومنھم

أبورھم وھو كلثوم بن الحصين بن خالد بن معشر، استخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض غزواته، : ومنھم
وأسلم أبو رھم بعد قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة وشھد أحداً وكان ينزل الصفراء أكثر ذلك، وله دار 

 .بالمدينة

إنا غادون إلى يھود فال : هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال أبو بصرة الغفاري، روى عن رسول: ومن بني غفار
 .وعليكم: تبدأوھم بالسالم، وإن سلموا عليكم فقولوا

 .وابنه بصرة حمل عنه الحديث، وھو من أھل الشام

 .عباد بن خالد الغفاري، من أھل الصفة شھد الحديبية، ومات في أيام معاوية: ومن بني غفار

عمير بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ذات اطالح في سرية، فأصيب من معه، وتحامل كعب بن : ومن بني غفار
 .حتى أتى المدينة

إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع : وھب بن حذيفة الذي روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ومن بني غفار
 .إليه فھو أحق به

 .من أھل الصفةيعيش بن طخفة، ويقال طھفة، : ومن بني غفار

ً على بطني : ومنھم أبو طھفة الغفاري الذي قال خرج النبي صلى هللا عليه وسلم يتعھد ضيفانه فوجدني مضطجعا
 .إنھا ضجعة يبغضھا هللا: فركضني برجله ثم قال

 .سباع بن عرفطة استخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض غزواته على المدينة: ومن بني غفار

 .بن عمرو صحب النبي صلى هللا عليه وسلم وروى عنه رافع: ومنھم

 .جھجاه الغفاري كانت له صحبة، وھو أحد من ألب على عثمان رضي هللا تعالى عنه وقد ذكرنا خبره: ومنھم

وعراك بن مالك الغفاري مات في زمن يزيد بن عبد الملك، وروي عن عراك عن عروة عن عائشة عن النبي صلى 
 .يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: قال هللا عليه وسلم أنه

 :وكان ابنه خثيم بن عراك على شرط المدينة في أيام أبي العباس، وھو الذي حد ابن ھرمة في السكر فقال ابن ھرمة

 فلما أفنت الدنيا أباكا... عققت أباك ذا نشب ويسر 

 ثياب البر تلبسھا عراكا... علقت عداوتي ھذا لعمري 
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 ھم صبغوا بصبغھم شواكا... فيك قوماً سأذكر من زغاوة 

ً فمر بين يديه مخنث  زغاوة من السودان، يقول عققته حين أيسرت، وكان خثيم يصلي في المسجد ذات يوم تطوعا
مالك يا مقيت سبحت في رأية قراصة، وغل قمل، فلما انفتل من صالته أمر : فسبح ربه فقال المخنث وھو ال يعرفه

 .بالمخنث فضرب مائة سوط

كان بالمدينة رجل يجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة فرفع قوم أمره إلى خثيم بن : وحدثني الحرمازي قال
الدليل أنه ال تحمل امرأة من مجمع المكارين على حمار إال وافى بھا : ما الدليل على ما رفعتم ؟ قالوا: عراك، فقال

: حنه فوجده كما قالوا فأمر بالرجل فشبح، فلما أرادوا ضربه قالإن في ھذا لدليالً فامت: الحمار منزله فقال خثيم
إن أھل المدينة أجازوا شھادة حمار، : أصلح هللا األمير وهللا ما بي أن تضربني، ولكن أكره أن يقول أھل العراق

 .فضحك وخاله

 :األعجمكان منزل عراك بمصر وقدم على عمرو بن عبيد هللا فارس، فقال زياد : وقال أبو اليقظان

 مجيء عراك يطلب المال من مصر... يخبرنا أن القيامة قد أتت 

 إلى دار كسرى من فالة ومن جسر... وكم دون باب اليون إن كنت حاسباً 

 .وشنظير بن مرة. وشنوق بن مرة. مدلج بن مرة، بطن: وولد مرة بن عبد مناة بن كنانة

 .ن مدلجوالحارث ب. وتيم بن مدلج. عمرو بن مدلج: فولد مدلج

منھم سراقة بن مالك بن جعشم الذي زعموا أن إبليس كان يأتي في صورته، وكانت قريش جعلت لمن اتبع النبي 
صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر حين ھاجرا، فقتلھما أو أتى بھما مائة ناقة فاتبعھما سراقة بن مالك فلما قرب منھما 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبره، فكتب له رسول هللا  ساخت قوائم فرسه في األرض، فطلب األمان، وأخبر
صلى هللا عليه وسلم كتاب أمنًة وموادعة في قطعة من ادم، فلم يزل الكتاب عنده حتى أتاه به وھو بين الطائف 

 وأسلم سراقة، وفي بعض الروايات أن سراقة بن. ھذا يوم بر ووفاء: والجعرانة، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
 .مالك شھد خيبر مع النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان يسكن قديد وقيل إنه مات بعد قتل عثمان بيسير

 .وحرملة بن جعشم أبو عبد هللا، روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ويقال إنه سافر معه أسفاراً 

 .ومعن بن حرملة، كان سيد أھل مصر

 .يفاً بالشاموأبو مالك بن كلثوم بن مالك بن جعشم كان شر

ومنھم علقمة بن مجزر بن األعور بن جعدة بن معاذ بن عتواره بن عمرو بن مدلج، بعثه رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم على سرية في سنة تسع إلى مراكب للحبشة رأوھا بالقرب من مكة في البحر فلم يلق كيداً، وبعثه عمر بن 

 :وا كلھم فقال جواس العذري يرثيهالخطاب رضي هللا عنه إلى الحبشة في جيش فھلك

 تغدو على ابن مجّزر وتروح... إن السالم وحسن كل تحية 

ً : والقصيدة طويلة، قالوا  .وكان قائفا

 :عبيد هللا وعبد هللا ابنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن علقمة اللذين مدحھما جواس فقال: ومن ولده
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 اللذانغدا ھمي علي من ... غدا ھّمي علّي فقلت لّما 

 وعبد هللا ال يتواكالني... عبيد هللا إذ أحبت ركابي 

 على نمطي مقابلة حصان... كريما خندف نمياً وشباً 

فبنو . وعوف بن عامر. وجذيمة، وھما الزندان. وقعن بن عامر. مبذول بن عامر: وولد عامر بن عبد مناة بن كنانة
م خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، فأظھروا اإلسالم فلم جذيمة بن عامر أصحاب يوم الغميضاء الذين توجه إليھ

يلتفت إلى ذلك ووضع فيھم السيف وأمرھم أن يستأسروا، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب 
عليه بمال صرفه إليھم، وأعرض النبي صلى هللا عليه وسلم عن خالد ثم رضي عنه فقال عبد الرحمن بن عوف 

 .إنما ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة، ولم يكن أمر القوم على ما وصفت: ھري لخالدالز

وعفان بن أبي . وكان نفر من قريش مروا ببني جذيمة في الجاھلية، وفيھم الفاكه بن المغيرة وعوف بن عبد عوف
نفر من قريش : فقالوامن أنتم ؟ : العاص بن أمية، وكان مع القرشيين رجل من ثقيف، فسألھم رجل من بني جذيمة

إذاً نحول بينك وبينه فاستغاث : فإن ثقيفاً قتلت أخي، ووهللا ألقتلنه به، فقال القرشيون: فقال الرجل. ومعنا ھذا الثقفي
ً معھم وقيل . بقومه فجاؤوا من كل ناحية فمانعھم القرشيون فقاتلوھم حتى قتل القرشيون جميعاً، وقتل الثقفي أيضا

 :افيمن قتل خالد فيھ

 أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا... وكائن ترى يوم الغميضاء من فتى 

أال اسلمي حبيش على نكد : وكان فيمن سبى خالد من بني جذيمة امرأة اسمھا حبيش وكان رجل منھم يتعشقھا فقال
 .وأنت فاسلم عشرا، وتسعاً وترا، وثالثة تترى: العيش، فقالت حين بلغھا قوله

 :وقال الرجل

 بحنوة أو أدركتكم بالخوانق... ا ادركتكم فلحقتكم أريت إذ

 تكلّف أھوال الّسرى والدقائق... أما كان حقاً أن ينّوك عاشق 

 أثيبي بودٍّ قبل إحدى الصفائق... فال ذنب لي قد قلت إذ أھلنا معاً 

 .نبنو مساحق بن أقرم بن جذيمة بن عامر وھم النفر الشباب الذين اتبعوا الظع: ومن بني جذيمة

والرشد بن الحارث، . ومبذول بن الحارث. عمرو بن الحارث، وھو األحمر: وولد الحارث بن عبد مناة بن كنانة
انتم بنو الرشد وھو الراعي، وعوف بن الحارث وھو : وكان يقال لھم بنو غوي، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ذو الحلة وإليه أوصى الحارث

وھو مسك الذئب وھو السياح بن عامر بن عوف بن الحارث، وأخوه تيم الذي عقد حلف  عمرو وھو أبو معيط: منھم
 .ومسك الذئب الذي عقد حلف األحابيش إلى قريش. بني المصطلق والحيا من خزاعة

بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو نفاثة بن الديل، وبنو الحيا من : واألحابيش الذين تحبشوا واجتمعوا وھم
 .ة، والقارة من بني الھون بن خزيمةخزاع

ومنھم الحليس بن علقمة بن عمرو بن األوقح بن جذيمة رئيس األحابيش يوم أحد، وعمرو بنت الحارث بن األسود 
 :بن عبد هللا بن عامر التي رفعت اللواء يوم أحد لقريش، ولھا يقول حسان بن ثابت
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 بالثمن الكسر يباعون في األسواق... لوال لواء الحارثية أصبحوا 

 ً  :وقال أيضا

 عن صدور القنا بنو مخزوم... عمرةٌ تحمل اللواء وصّدت 

 .المغفل بن عبد ياليل بن خزامة بن زھرة بن مالك بن عوف وھو المرقع األكبر بن الحارث بن عبد مناة: ومنھم

 :الحليس بن عمرو بن الحارث بن المغفل الذي ذكره تأبط شراً فقال: ومن ولده

 وال بالحليس وسط آل المغّفل... ن وھٍب منھب القوم ماله وال باب

 .ومنھم طارق بن المرقع، وھو علقمة بن عريج بن جذيمة بن مالك بن سعد بن عوف صاحب الدار بمكة

وساعدة بن . وشعل بن مالك. وحداد بن مالك. والحارث بن مالك. ثعلبة بن مالك: وولد مالك بن كنانة بن خزيمة
 .أو حساسة، شك ھشام ابن الكلبي وحساحسة،. مالك

 .غنم بن ثعلبة: فولد ثعلبة

. وبجيل بن غنم. والنابغة بن غنم بطن. وعمرو بن غنم بطن. والحارث بن غنم بطن. فراس بن غنم بطن: فولد غنم
 .وفالق بن غنم بطن

 .ومالك بن فراس درج. علقمة وھو جذل الطعان، والحارث بن فراس: فولد فراس

 .وفرع بن علقمة، أمھم رھم بنت عبد هللا بن ھبل من كلب بن وبرة. جذيمة بن علقمة: ن فراسفولد علقمة ب

 .وبنو المطلب بن جدبان بالكوفة، وھم االطباء آل األبجر. ومنھم ربيعة بن مكدم بن عامر بن جدبان بن جذيمة

بن الحارث بن فراس كان على  حملة ين حوية بن عبد هللا بن نضلة بن ھالل بن عامر بن عمرو بن دھمان: ومنھم
بيت مال علي عليه السالم بالكوفة، وكان الذي قتل ربيعة بن مكدم نشيبة بن حبيب يوم الكديد، وكان يوماً لقيت فيه 

 :بنو كنانة قوماً من ھوازن بن منصور وسليم بن منصور، ونشيبة بن حبيب سلمي فلما ضرب ربيعة قال ربيعة

 فقد رزئت فارساً كالدينار ...شدي على العصب أم سّيار 

 :فقالت أمه. وأم سيار أمه

 مرّزؤوا أخيارنا كذلك... إّنا بنو ثعلبة بن مالك 

 وھل يكون الموت إال ذلك... من بين مقتول وبين ھالك 

 :وقالت أم عمرو بن مكدم ترثيه

 سّحاً فال غائٌض منھا وال راق... ما بال عينك منھا الدمع مھراق 

 بعد الّتفّرق حزناً حّره باق... دى وأورثني أبكي على ھالك أو

 أبقى أخي سالماً وجدي واشفاقي... لو كان يرجع ميتاً وجد ذي رحم 
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 :فقتل أخوه أبو الفارعه بن مكدم رجالً من بني سليم، فقال أبو الفارعة

 إلى مالٍك أعشو إلى ضوء مالك... تجاوزت ھنداً رغبة عن قتاله 

 غداتئٍذ أو ھالك في الھوالك... وأيقن أني ثائر بابن مكدم 

 ببرزًة إذ تخبطھم بالسنابك... فدًى لكم أمي وأمكم لكم 

 :وقال عمرو بن شقيق بن سالمان بن عبد العزى أحد بني الحارث بن فھر

 وسقى الغوادي قبره بذنوب... ال يبعدّن ربيعة بن مكّدٍم 

 .وقد تقدمت ھذه األبيات في كتابنا

وقع بين بني سليم بن منصور وبين بني فراس بن مالك بن كنانة تدارؤ، : لعالء أنه قالوروي عن أبي عمرو بن ا
فقتلت بنو فراس رجلين من بني سليم، ثم ودوھما، فلما كان بعد حين خرج نشيبة بن حبيب السلمي في ركب من 

لحارث بن مكدم، وأبو قومه، فلما كانوا بالكديد بصر بھم نفر من بني فراس فيھم عبد هللا بن جذل الطعان، وا
الفارعة، وربيعة بن مكدم فتوجه ربيعة نحو القوم ليعرف خبرھم، وجعل يقول وسمع امرأة من أھله يقال انھا ام 

 :عمرو بنت مكدم

 ألطعنّن طعنًة وأعتنق... لقد علمن أنني غير فرق 

 عضباً حساماً وسناناً يأتلق... وأصبحّنھم حين تحمّر الحدق 

فرسه فحمل عليه بعض القوم فاستطرد له ثم قتله ربيعة ورمى نشيبة ربيعة أو طعنه فلحق بمن  ثم انطلق يعدو به
 ...شدي على العصب أم سيار : كان معھم من الظعن يستدمي فقال ألمه

 .ورثى الفھري ربيعة. األبيات، واجابته أمه باألبيات الكافية

 :وقال كعب بن زھير

 لين رباعھا بالقاطنالناز... أبلغ كنانة غثھا وسمينھا 

 ودماء عوف تقتضى بضغائن... إن المذلة أن تظل دماؤكم 

 .ثعلبة بن الحارث، وعمرو بن الحارث: وولد الحارث بن مالك بن كنانة

 .ولبوان بن ثعلبة. وصھيب بن ثعلبة. وسرين بن ثعلبة. والريم بن ثعلبة. وعوف بن ثعلبة. عامر بن ثعلبة: فولد ثعلبة

. وسعد بن عامر، وھم حلفاء في بني مخدج. ومخدج بن عامر وھو الحاث. عدي بن عامر: علبةفولد عامر بن ث
 .وعبد هللا بن عامر

وقيس . فقيم بن عدي، بطن، وحشيش بن عدي وھم قليل: فولد عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة
 .ھلكوا في أول اإلسالم. بن عدي
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و ثمامة وھو القلمس بن عوف بن قلع بن حذيفة بن عبد بن فقيم نسأ الشھور أربعين سنة، جنادة وھو أب: فمن بني فقيم
وكان أحدھم . قلع، نسأ سبع سنين، ونسأ أمية إحدى عشرة سنة: وھو الذي أدرك االسالم منھم، وكان أول من نسأ

 .ابن الكلبيإني ال أحاب وال أعاب وال يرد قولي، ثم ينسأ الشھور وھذا قول ھشام : يقوم فيقول

كانوا ال يحبون أن يكون يوم صدورھم عن الحج في : وحدثني عبد هللا بن صالح عن ابن كناسة عن مشايخه قالوا
وقت واحد من السنة فكانوا ينسئونه، والنسء التأخير، فيؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوماً، فإذا وقع في عدة من 

أحد عشر يوماً من ذي الحجة، ثم على تلك األيام يفعلون كذلك في أيام  أيام ذي الحجة جعلوه في العام المقبل لزيادة
السنة كلھا، وكانوا يحرمون الشھرين اللذين يقع فيھما الحج والشھر الذي بعدھما ليواطئوا في النسء بذلك عدة ما 

 .حرم هللا، وكانوا يحرمون رجباً كيف وقع األمر، فيكون في السنة أربعة أشھر حرم

يقال لنساءة الشھور القالمس، وأحدھم قلمس وھو الرئيس المعظم، وكان : قال المفضل الضبي: بن بكير وقال عمرو
أولھم حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، ثم ابنه قلع بن حذيفة ثم عباد 

 .أمية، ثم جنادة بن أمية بن عوف بن قلعبن قلع، ثم قلع بن عباد بن قلع، ثم أمية بن قلع ثم عوف بن 

قال وكانت خثعم وطيء ال يحرمون األشھر الحرم فيغيرون فيھا ويقاتلون، فكان من نسأ الشھور من النسائين يقوم 
إني ال أحاب وال أعاب وال يرد ما قضيت به، وإني قد أحللت دماء المحلين من طيء وخثعم فاقتلوھم حيث : فيقول

 .ضوا لكموجدتموھم إذا عر

حجوا في ذي : وحدثني ابراھيم بن محمد بن عرعرة، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاھد قال
الحجة عامين، ثم حجوا المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، حتى وافت حجة أبي بكر الصديق في ذي القعدة 

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم حج في قابل، فذلك حين  وذي الحجة وذلك قبل حجة النبي صلى هللا عليه وسلم بعام
 .إن الزمان قد استدار كھيئة يوم خلق هللا السموات واألرض: يقول النبي صلى هللا عليه وسلم

ً فيسمونه : وحدثني عبد هللا بن صالح عن ابن كناسة عن أشياخه كانوا يكرھون أن يسموا المحرم إذا أحلوا محرما
 .صفراً الصفرين صفر األول، ويسمون

أن أھل الجاھلية كانوا يقولون للمحرم : وحدثني إسحاق الفروي، ثنا سفيان بن عبيد عن عمرو بن دينار عن طاووس
 ً  .صفراً فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً، فجعله هللا محرما

ا الحجة واحلوا كانوا إذا حجوا في شوال وذي القعدة حرموا ذ: وحدثني عبد هللا بن صالح عن ابن كناسة قال
إني ال أحاب وال أعاب وال يرد ما حكمت به، اللھم إني قد أحللت أحد الصفرين، وھو األول : المحرم، فقال القلمس

 .منھما

 :وانشدني عبد هللا بن صالح لبعض القالمس

 إذا الغصن أمسى مورق العود أخضرا... لقد علمت عليا كنانة أننا 

 اكرمھم في أول الدھر عنصراو... أعّزھم سرباً وأمنعھم حمى 

 وحزنا لھم حظاً من الخير وافراً ... وإنا أريناھم مناسك دينھم 

 وإن نحن أدبرنا عن األمر أدبرا... وإن بنا يستقبل األمر مقبالً 

 :وقال بعض بني أسد
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 يحّل إذا شاء الشھور ويحرم... لھم ناسيء يمشون تحت لوائه 

 :عال، وألبستھا الجالل فال يعرض لھا أحد إال خثعم، فقال بعض الشعراءوكانت العرب إذا حجت قلدت اإلبل الن

 وھممنا بخشيف كل ھم... وخشيف ما خشيف تلكم 

 حلل هللا أذاھم ثم عم... تلك شھران وتلكم ناھس 

 حرم الشھر وفي غير الحرم... غارة قد شنھا فرسانھم 

 :فسلبه فقالولقي أنس بن مدرك الخثعمي عبد هللا بن الحارث الھمداني 

 ليحجبھا عن دون بيتك حاجب... وما رحلت من سرو حمير ناقتي 

 ألمثالھا إن لم تنكله آيب... تعلّم مليك هللا أّن ابن مدرك 

 عن البيت إذ أعيت عليه المكاسب... أرى أنساً قد صّدنا بسفاھة 

أشھر من السنة ليواطئوا عدة ما  كانوا يحرمون إذا حرموا أربعة: قال أبو زيد األنصاري: وقال التوزي النحوي
 .حرم هللا ويحلون غيرھا مما حرم هللا

 :وقال عمير بن قيس بن جذل الطعان

 شھور الحل نجعلھا حراما... ألسنا الناسئين على معدٍّ 

كان من ولد القلمس رجل مع عبد الملك بن مروان، فعاب عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، : وقال أبو اليقظان
 :بلغ ذلك عمراً، فقال عمروف

 ومن ذا من الناس البريء المسلّم... وانبئت أن ابن القلمس عابني 

 فقد يبصر الرشد الرئيس المعمم... تبين سبيل الرشد سيد قومه 

 وقد جعلت أشياء تبدو وتكتم... فمن أنتم إنا علمنا من انتم 

 .للواء يوم صفينجھور بن جندب بن ظرب بن أمية بن عوف، كان صاحب ا: ومنھم

علقمة بن صفوان بن محرث بن حمل بن شق بن رقبة بن مخدج، وھو حليف لبني عبد : ومن بني مخدج بن عامر
 .شمس، وھو جد مروان بن الحكم أبو أمه

وكان نافع بن علقمة على مكة من قبل عبد الملك بن مروان . نافع بن علقمة، أمه ابنة نافع بن الحارث: فولد علقمة
 .د، وداره بين الصفا والمروة وله عقبوالولي

 .والشرخى بن عمرو، وعبس بن عمرو. الفاكه بن عمرو النواح واسمه نصر: وولد عمرو بن الحارث بن مالك

عبد الرحمن بن الرماحس بن الرسارس بن السكران بن واقد بن وھيب بن ھاجر بن عرينه بن وائلة بن الفاكه : منھم
 .بن عمرو
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العزيز بن الرماحس بن الرسارس كان على شرطة مروان بن محمد، فيقال إنه لما قتل مروان والرماحس بن عبد 
بن محمد استخفى فمات مستخفياً، وقيل إنه مضى مع ولده إلى الحبشة فھلك ھناك، ويقال إنه قتل في المعركة، ويقال 

 .إن بني العباس ظفروا به وھو مستخف فقتل وهللا أعلم

 .ى فأمن وظھراستخف: وقال الحرمازي

ومنھم أبو زھير بن ثواب بن سلمة بن ضبيس بن عبد عوف بن الحارث بن الضمري، واسمه عمرو بن الفاكه، وھو 
. وعبيد هللا. عبد هللا: حليف المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم، فتزوج ھند بنت عقبة بن أبي معيط، فولدت له

 .القضاء بھا قوم منھم وعبد الرحمن وھم بالجزيرة فقھاء، وقد ولي

 .مسلم بن عامر بن ربيعة حليف بني جمح: ومن بني بحديد بن الفاكه

 .بنو شبابة وھم ينزلون اليمن وإليھم ينسب العسل الشبابي: ومن بني مالك بن كنانة

. بن ملكانوأسيد . وثعلبة بن ملكان وسعد بن ملكان. حرام بن ملكان: وولد ملكان وغير الكلبي يقول ملكان بن كنانة
 .وغنم بن ملكان

آل ينفع بن حثمة بن عامر بن الحارث بن عبد مناة بن علي بن ودمه بن عمرو بن سعد بن كدادة بن غنم، : منھم
 .وإليھم ينسب البيت من بني ملكان

 .عبد هللا بن ينفع، سماه سليمان بن عبد الملك األمين: ومن ولده

وددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم بن ثعلبة : ھل الكوفةقال علي بن أبي طالب أل: وقال أبو اليقظان
 .من بني مالك بن كنانة

ھشام بن خلف بن قواله، كان شريفاً في الجاھلية وھو الذي بال على رأس النعمان بمكة وكان : ومن بني فراس: قال
 .قد ترك عبادة األصنام وتنصر

وھم بالبصرة، وأم القعقاع بن حكيم ابنة عبد هللا بن محمد بن : ع بن حكيمآل القعقا: فمن ولد ھشام بن خلف بن قواله
عبد الرحمن بن أبي بكر، وأم حكيم رميثة بنت الحارث من بني مالك بن كنانة ثم من بني فراس، وقد روت عن 

 .أم رومان بنت الحارث من بني فراس: عائشة، وأم عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة

 :لطعان فارس العرب وھو الذي يقولوكان جذل ا: قال

 ستغني تميٌم عندھا غطفانا... بني أسد أغنوا سليماً لديكم 

 ونوسعھم يوم اللقاء طعانا... ونحن سنغني الجذم جذم ھوازن 

 نعيش جميعاً أو يموت كالنا... وكونوا كمن آسى أخاه حياته 

اس فلما رفع الستر نظر إلى عجوز منقبضة الوجه دلست على أبي المتوكل الناجي عجوز من بني فر: المدائني قال
ً : كأن عارضھا عارض خنزير، وكأن فمھا فم سنور، فقالت له حسباً غير شائن، : ال تعجل فإن لك عندنا خالالً ثالثا

 :فقال. وشكراً لما يكون منك، وحفظاً لمالك عليك

 يعاني بھا فوق الفراش السالسل... إن امرأً كانت عجوزاً ضجيعه 
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 وبيني ثالثاً قبل ما أنا فاعل... ي نصف مالي واتركي لي نصفه خذ

 ولو كثرت في معصميھا الجالجل... له الويل منھا حين يسمع جرسھا 

 تم نسب كنانه

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مليح بن الھون: وولد الھون مفتوح الھاء بن خزيمة نسب بني الھون بن خزيمة بن مدركة

نحن بنو الحكم بن سعد العشيرة وھم : والحكم وھو قليل دخلوا في مذحج قالوا. يح بن الھونييثغ بن مل: فولد مليح
 .وسعد بن ييثغ. عائذة بن ييثغ: فولد ييثغ. وهللا أعلم. رھط الجراح بن عبد هللا الحكمي

. ن غالبوعامر ب. ومحلم بن غالب. جندلة بن غالب: فولد غالب. وسعد بن عائذة. غالب بن عائدة: فولد عائذة
 .وشجب بن غالب

والدئل بن محلم مھموز على مثال . والديش بن محلم. وحلمة بن محلم وھم األبناء. عبد العزى: فولد محلم بن غالب
 .الدعل

. فبنو محلم بن الديش كلھم يسمون القارة غير ولد عضل. واأليسر بن الديش. عضل بن الديش: فولد الديش بن محلم
 :رة أيضاً، ويقال ان المسلمين جعلوا يقولون في يوم الخندق أو غيرهوقد يقال إن ولد عضل قا

 لوالھم لم نحمل الحجارة... يا رب إلعن عضالً والقارة 

 :وكان يعمر الشداخ الليثي أراد أن يفرق أولئك في بطون كنانة فقال رجل منھم

 فنجفل مثل إجفال الظليم... دعونا قارة ال تنفرونا 

جبيل صغير، وكان بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة مضطغنين على قريش إخراج قصي : القارةو. أي دعونا مجتمعين
بن كالب إياھم عن مكة، وقسمتھا رباعاً بين قريش، فلما كان زمن عبد المطلب وكثر بنو بكر ھموا باخراج قريش 

واألحابيش، وھم بنو عن الحرم أو نزوله معھم، فجمعت قريش واستعدت، وعقد عبد المطلب الحلف بين قريش 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو نفاثة بن عدي بن الديل بن كنانة، وبنو الحيا من خزاعة، والقارة من ولد الھون 

وعلى . بن خزيمة، وبنو عضل بن الديش بن محلم من بني الھون أيضاً، فلقوا بني بكر ومن الفھم وضوى إليھم
ن على األحابيش الحليس فاقتتلوا بذات نكيف فانھزمت بكر وقتلوا قتالً ذريعاً، قريش عبد المطلب بن عبد مناف، وكا

 :وبارز يومئذ عبد بن سفاح القاري قتادة بن قيس أخا بلعاء بن قيس، فطعنه عبد فقتله، فقال عبد وھو ابن السفاح

 قتادة حين الخيل بالقوم تخنف... يا طعنة ما قد طعنت مرشة 

ارموھم بالنبل، فإذا فنيت فشدوا عليھم بالرماح، وكانت القارة رماة يقال لھم رماة الحدق، فقال : وكان قتادة قال لقومه
 .فذھبت مثالً . قد أنصف القارة من راماھا: قائل منھم

مسعود بن عامر رضي هللا تعالى عنه ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن محلم بن غالب بن : فمن القارة
مسعود بن ربيعة، ومنھم من يقول مسعود بن الربيع، : والناس ينسبونه إلى جده فيقولون. بن مليحعائذة بن ييثغ 

 .وكنية مسعود أبو عمير، ويعرف بالقاري
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أسلم قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقم للدعاء فيھا، وكان إسالمه مع أبي عبيدة بن الجراح : قالوا
 عليه وسلم أتوه جميعاً فأسلموا، وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين مسعود وعدة من أصحاب النبي صلى هللا

وشھد مسعود بدراً، وأحداً، وجميع المشاھد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وروى عنه . وبين عبيد بن التيھان
 .ويقال بالشامومات في سنة ثالثين، وقد زاد سنه على ستين سنة وله عقب، وكان موته بالمدينة، 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن عبد أبو محمد، روي عنه الحديث، وبقي إلى خالفة أبي جعفر : ومن القارة
 .المنصور

 .عبد هللا بن عثمان بن خثيم القاري حليف بني زھرة، توفي في خالفة أمير المؤمنين أبي العباس: ومنھم

 بن مضر نسب بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس

وحلمة بن أسد، وھم بيت مع . وصعب بن أسد. وعمرو بن أسد. وكاھل بن أسد. دودان بن أسد: ولد أسد بن خزيمة
 .بني جذيمة بن مالك بن نضر بن قعين، وأمھم أودة بنت زيد بن ليث بن أسلم بن الحاف بن قضاعة

بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمھما وغنم بن دودان، وھم حلفاء في . ثعلبة بن دودان: فولد دودان بن أسد
 .الرباب بنت نھد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة

وسعد بن ثعلبة، وأمھما سلمى بنت مالك بن نھد من قضاعة ولھم يقول . الحارث بن ثعلبة: فولد ثعلبة بن دودان
 :عمرو بن شأس

 اموا الذلهشم األنوف لم يس... إن بني سلمى رجال جلّة 

 مستحقبين حلق األسلة

وغنم بن ثعلبة وأمھما بنت ذي الحوضين، واسمه الحسحاس من غسان، والثعلبية بطريق مكة من . ومالك بن ثعلبة
 .الكوفة نسبت إلى بني ثعلبة بن دودان

. ة بن أدةوسعد بن الحارث، وأمھما الصدوق بنت سعد بن ضب. قعين بن الحارث بن ثعلبة: فولد الحارث بن ثعلبة
ووالبة بن الحارث بن ثعلبة، وأمه ابنة والبة بن الديل بن سعد مناة بن غامد، وھو عمرو بن عبد هللا من بني نصر 

 .من األزد

وكلفة بن قعين وھو عبس، وكان قد حزبه أمر . ونصر بن قعين. عمرو بن قعين: فولد قعين بن الحارث بن ثعلبة
 .ي كلفة، وأمھم سلمى بنت مالك بن غنم بن دودانإنه ألمر ذو مؤونة وكلفة فسم: فقال

وكعب بن عمرو وھو دبير، وإنما سمي كعب دبير ألنه . والصيد بن عمرو. طريف بن عمرو. فولد عمرو بن قعين
ً ثقيالً فأدبر ظھره، وبنو دبير يقولون أنه أدبره السالح لكثرة حمله إياه وعبد هللا بن عمرو بن قعين، . حمل شيئا

 .يمة بنت شقرة بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة، ويقال ھند بنت زيد مناة بن تميموأمھم أم

ومنقذ بن طريف وأمھما من بني كنانة بن . فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين: فولد طريف بن عمرو بن قعين
 .صر بن قعينوقيس بن طريف، وأمھما عويفة بنت نمير بن أسامة بن ن. وأعيا بن طريف واسمه الحارث. خزيمة

كانت حية بنت عامر بن مالك بن مرة بن عوف بن : حدثني عباس بن ھشام الكلبي عن أبيه قال أخبرني أبي قال
سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان عند فقعس بن طريف فطلقھا وھي حبلى، فتزوجھا رواحة بن ربيعة بن 

ذيمة بن فقعس، فتبناه رواحة فنسب إليه، ومات فقعس مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض، فولدت له ج
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. مالك عندي شيء: أعطني ميراثي من أبي فقال: فأتى جذيمة عمه الحارث بن طريف بن عمرو بن قعين فقال له
. لقد أعيا علي عمي كل اإلعياء: قال جذيمة. ال: قال. فقدره: قال. ال: قال. فرمحه: ال، قال: قال. فاعطني سيفه: قال
 .ي الحارث أعيافسم

 :وحدثت عن أبي اليقظان بنحو ھذا، وقال الشاعر

 وأعيا بنو أعيا وضّل المضلّل... تقاعس حتى فاته المجد فقعس 

 .ويقال ان فقعساً مات عن حية، فخلف عليھا رواحة فولدت له جذيمة عنده، فلما ترعرع طلب ميراثه، وهللا أعلم

 :وقال بعثر أحد بني فقعس لبني جذيمة

 وآنافنا بين اللحى والحواجب... ا نرى أقدامنا في نعالكم وإن

 تلوونھا بين اللھى والترائب... وأعناقنا ال نستطيع انتزاعھا 

 سفاحاً وما كنتم أحاديث كاذب... وما ولدتكم حية ابنة مالك 

 ومنصبكم إن صرتم للمناصب... ولكن أبوكم فقعس قد علمتم 

ومنقذ بن فقعس، وحذلم بن فقعس، . ونوفل بن فقعس. ودثار بن فقعس. جحوان بن فقعس: فولد فقعس بن طريف
 :سمي حذلما لكثرة كالمه، وكان دثار راعي امريء القيس بن حجر الكندي وإياه يعني في قوله

 عقاب ينوف ال عقاب القواعل... كأن دثاراً حلّقت بلبونه 

 :قلھا بعضھم في الشعر فقالاألشتر بن جحوان وأمه غني خفيفة وقد ث: فولد جحوان بن فقعس

 فإن عواقب البغي الثبور... بني غنّي ال تبغوا علينا 

 .ومنقذ بن جحوان وأمه ابنة عمير بن نصر بن قعين

عمرو بن نضلة الذي آلى أن يطعم رفقة كان فيھا السويق والتمر، فبعث من يأتيه بذلك، : فمن بني األشتر بن جحوان
 :ني محارب كانت في الرفقة فاتبعھا حتى ردھا وقالفأبطأ رسوله، فرحلت امرأة من ب

 ال تظعني فتھيجي الناس للّظعن... يا ربة العير رديه لمربعه 

 .وخالد بن نضلة بن األشتر، وھو خالد المھزول

أأرضى بأن تتحرك لحيتي كما : سمي المھزول ألنه نظر إلى تيس يعتلف ولحيته تتحرك فقال: وقال ابن الكلبي
ھذا التيس فترك كثيراً من األكل، وجعل يقنع بالشيء يحسوه والشيء يمضغه مما يھون مضغه فھزل تتحرك لحية 

جداً فدعي المھزول، وقتله بعد عمرو بن ھند ملك الحيرة وقتل خالد بن المضلل األسدي وكانا نديميه ففخرا عليه 
 .وھو سكران فقتلھما، ثم ندم فبنى عليھما الغريين

ى خالد التيس يعتلف أنف أن تتحرك لحيته كتحرك لحية التيس، فترك األكل فسقط وعرضت له رأ: وقال غير الكلبي
 .يا غراب جر، فلتجرن بسرم رجل كريم: الخلفة حتى خرج سرمه، فجاء غراب فجعل يمده وجعل يقول له

 :إنه ترك األكل حتى مات وقال األسود بن يعفر: وقال أبو اليقظان



67 

 

 عميد بني جحوان وابن المضلل... ما ومن قبل مات الخالدان كالھ

 :وقال بعض ولده. يعني خالد بن نضلة بن األشتر وھو المھزول وخالد بن المضلل األسدي

 به في كل مكرمة زعيما... وجّدي خالد المھزول حسبي 

 .المرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة، وأمه دره بنت مروان بن قيس بن منقذ: ومنھم

بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشتر بن جحوان، وكان يعدل فيما يقولون بألف فارس، وھو الذي  طليحة: ومنھم
ادعى النبوة، فاتبعه بنو أسد، وأتاه عيينة بن حصن في سبعمائة من فزارة فصار معه، وكان طليحة يكنى أبا حبال 

 تعالى عنه خالد بن الوليد بن المغيرة وكان ببزاخة، وبزاخة ماء لبني أسد، فوجه إليه أبو بكر الصديق رضي هللا
المخزومي فسار خالد إليه، وعلى مقدمته عكاشة بن محصن األسدي، وثابت بن أقرم البلوي حليف األنصار فلقيا 
حبال بن خويلد أخا طليحة فقتاله، وخرج طليحة وأخوه سلمة وھما الطليحتان إليھما فقتالھما، فقاتله خالد ومن معه 

إنا كنا مع محمد، فكان جبريل يأتيه بخبر : أشد قتال، وصبر المسلمون، وأتاه عيينة بن حصن فقالمن المرتدين 
أرى وهللا أن : فقال عيينة. إن لك رحى كرحاه، ويوماً ال تنساه: نعم قد أتاني فقال لي: السماء فھل أتاك جبريل ؟ فقال

ً ال تنساه، فانھزم عيينة فأسر، وانھزم أصحاب طليحة وتفرقوا عنه ودخل طليحة خباء له فاغتسل ثم أتى  لك يوما
مكة معتمراً وأتى المدينة مسلماً، ويقال بل أتى الشام فلما قدم المسلمون الشام وجھوا به إلى أبي بكر، وھو مسلم فقال 

ذانك رجالن سعدا بي ولم أشق على : فقال. عكاشة بن محصن وابن أقرم: ويحك قتلت الرجلين الصالحين: له عمر
فعلت وفعلت وقلت : أيديھما وقد رزق هللا االسالم، وكنت يومئذ فتى ضالل، وأنا اليوم شيخ إسالم، فقال له عمر

 .إن ذلك من فتن الكفر الذي ھدمه اإلسالم كله فال تعنيف علي ببعضه، فأسكت عمر رضي هللا عنه: وقلت فقال

ً فان الرغوة فوق إن هللا ال يصنع بتعفير وجوھكم وقبح أد: وكان من سجع طليحة باركم شيئاً، فاذكروه أعفًة قياما
والسائرات خببا، واراكبين عصبا على قالئص : ومنه. الملك الجبار نصفه ثلج ونصفه نار: وكان منه قوله. الصريح

ووجھه عمر رضي هللا تعالى عنه فيمن وجھه إلى العراق، فأبلى في . صھب وحمر ألجمعن شمالً وألبددن شمالً 
وأشخصه إلى نھاوند فكفى ناحية وكل بھا وشخص إلى آذربيجان فمات ھناك، ويقال بل قدم فمات في . راقفتوح الع
 .وهللا أعلم. قومه

 :مالك بن أبي حبال، الذي يقول له الشاعر: ومن ولد طليحة

 فنّبه مالك بن أبي حبال... إذا كنت مختبطاً بليل 

 العوالي ويصبر عند مختلف... فتى يزجي المطّي على وجاه 

 :أبو مھوش، وھو ربيعة بن حوط بن رئاب بن األشتر بن جحوان الذي يقول: ومنھم

 فلما يسوءك من تميم أكثر... فلئن يسرك من تميم خصلة 

 فإذا لصاف يبيض فيه الحّمر... قد كنت أحسبكم أسود خفية 

 ً  :وقال أيضا

 فانكم فشيشة أجمعونا... أال أبلغ لديك بني تميم 

 :ماء لبني نھشل فقال نھشل بن جري يرد على أبي مھوش: قة ولصافالسر: والفش



68 

 

 ما نّص في الّسھب المطايا الضّمر... قبح اإلله الفقعسّي ورھطه 

 إن القنان لفقعس لمعّمر... ضمن القنان لفقعس سوءآتھا 

 وبأّي أرٍض ال يبيض الحّمر... عّيرتنا أن باض حّمر أرضنا 

يا أخا بني فقعس ما فعل : ر بمضرس بن ربعي األسدي وھو ينشد بالمربد فقالفحدثني المدائني أن الفرزدق م
 .فأسكته. بلصاف يبيض فيه الحمر: المعمر ؟ فقال

 :ومنھم الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة بن رئاب بن األشتر بن جحوان الشاعر القائل

 عامحا السيف ما قال ابن دارة أجم... ال تكثروا فيه الضجاج فإنه 

كان سالم بن دارة القمر أحد بني عبد هللا بن غطفان ويقال إن دارة القمر أمه، : فحدثني أحمد بن موسى الفزاري قال
 :ويقال أبوه وأمه من بني أسد ھجا رجالً يقال له ثابت بن واقع، وكان ثابت فزارياً فقال له

 أنت الذي طلّقت لّما جعتا... ويحك يا بن واقع ما أنتا 

دارة : رجل من قومه من بني فزارة يقال له زميل فضرب ابن دارة بالسيف فقتله، وكان الكلبي يقول فغضب له
 :القمر أبو سالم قيل له ذلك لجماله، واسمه رويبة بن ضب، وقال ابن دارة

 وھل بدارة يا للناس من عار... أنا ابن دارة معروف له نسبي 

 ناس زندي فيھم واريمن أكرم ال... من فرع قيس وأخوالي بنو أسد 

 :ھجا سالم بن دارة بني فزارة ففتك به بعضھم فضربه فقتله فقيل: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

 محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا........................ ... 

 .فذھب مثالً 

 .ومنھم ربيعة بن ثعلبة بن رئاب بن األشتر بن جحوان، وھو أبو ثور وھو الثبت

 :ربيعة بن ثور الذي قتل صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد أخا الخنساء وفيه يقول الشاعر: ل غير الكلبيوقا

 بمنعرج العرفاء ثوباً معصفراً ... وصخر بن عمرو بن الشريد كسونه 

غزا : حدثني علي األثرم عن أبي عبيدة، وعن أبي المنذر ھشام بن محمد، وحديث أبي عبيدة أتم الحديثين، قاال
صخر بن عمرو بني أسد بن خزيمة فأطرد إبلھم، فركبوا في طلبه حين أتاھم الصريخ، فلما لحقوه بذات األثل اقتتلوا 
ً من حول حتى ملوه، فسألت  اقتتاالً شديداً، فطعن أبو ثور صخراً في جنبه، وفات القوم فكان أھله يمرضونه قريبا

ھو لقي ال حي يرجى وال ميت ينعى ولقد لقينا منه : قالتكيف بعلك ؟ وھو يسمع ف: امرأة سلمى امرأة صخر
 :فقال صخر. األمرين

 وملّت سليمى مضجعي ومكاني... أرى أّم صخٍر ما تمّل عوائدي 

 عليك ومن يغتّر بالحدثان... وما كنت أخشى أن أكون جنازة 
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 وأسمعت من كانت له أذنان... لعمري لقد نّبھت من كان نائماً 

 وقد حيل بين العير والنزوان... لو أستطيعه  أھّم بأمر الحزم

 فال عاش إال في مقّر ھوان... فأّي امريء ساوى بأمٍّ حليلًة 

قال أبو عبيدة، فلما طال به البالء، وتناءت في موضع الجراحة منه قطعة مثل اللبد في جنبه قالوا له لو قطعتھا، 
بعضھم من ذلك، فأبى فأخذوا شفرة فقطعوا ذلك المكان شأنكم وأشفق عليه : فقال. وعولج قطعھا رجونا أن تبرأ

 :فيئس من نفسه فقال

 من الصبر دامي الصفحتين نكيب... كأني وقد أدنوا لحزٍّ شفارھم 

 مقيٌم مكاني ما أقام عسيب... فقلت لھم ال تحرقوني فإنني 

حلٌق من حلق الدرع فاندملت  ويقال إنه دخلت في لحمه. ومات فدفنوه، ورثته أخته خنساء بالشعر الذي رثته به
إن يھودياً رأى : ويقال أصابته دبيلة في بطنه من الطعنة، ويقال. الحراحة ثم انتقضت بعد حين، فكان ذلك سبب موته

إني ألحسد العرب على أن يكون فيھا مثل ھذا فسقاه شربة ھاجت عليه ألم الطعنة ونقضت جرحھا، : جماله فقال
 .واألول أثبت

 .بن مطھر قتل مع الحسين بن علي عليھما السالمحبيب : ومنھم

 .والكميت بن ثعلبة بن نوفل بن نضلة بن األشتر

 .وعبد مناف بن نوفل. وعمرو بن نوفل. وجابر بن نوفل. ورئاب بن نوفل. الحندمات بن نوفل: وولد نوفل بن فقعس

م جريبة بن األشيم بن عمرو بن وھب بن منھ. واألشد بن دثار. ووھب بن دثار. وھبان بن دثار: وولد دثار بن فقعس
 .دثار الشاعر

 .ووھب بن حذلم. عمرو بن حذلم: وولد حذلم بن فقعس

 .منھم النظار بن ھاشم بن الحارث بن ثعلبة بن وھب الشاعر

وكان الطماح ركب إلى . ووھب بن قيس. وصحار بن قيس. الطماح، وأمه من بني كاھل: وولد قيس بن طريف
إن ابنتك فالنة بعثت بھذا الدھن : بامريء القيس ولطف حتى أتاه بدھن كان قيصر يدھن به، فقالقيصر فمحل عنده 

إلى امريء القيس، وإنه كان يعشقھا وكانت تعشقه، فبعث قيصر إلى امريء القيس بخلعه مسمومة، فلما لبسھا تقرح 
 :حين أقرحت الخلعة جسدهوقال . جلده، فلذلك قيل له ذو القروح ثم مات من علته ودفن ببالد الروم

 ليلبسني من دائه ما تلّبسا... لقد طمح الطّماح من بعد أرضه 

 :وقال الشاعر

 فليسوا للشھادة كاتمينا... وأشرافاً من الطماح فاسأل 

وعرفطة، وأمھم فاطمة بنت حبيب بن أسامة بن مالك بن . ومنقذ بن الطماح. الحارث بن الطماح: فولد الطماح
 .نصر
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 .ورئاب بن أعيا. ومنقذ بن أعيا. وھب بن أعيا: ا بن طريفوولد أعي

 :وفي بني أعيا يقول الشاعر

 وأعيا بنو أعيا وضّل المضلّل... تقاعس حتى فاته المجد فقعس 

 :وفيھم يقول عمارة بن عقيل بن بالل بن حرب

 وجبناً إذا ما الحرب دّفت عقابھا... أعّياً بني أعيا إذا قيل أنصفوا 

 أبوكم إذا األسماء صّح انتسابھا... أعيا فلم يخطيء اسمه وأنتم بنو 

 :من بني أعيا بنو قرة الذين يقول فيھم الفرزدق: وقال غير الكلبي

 يا أھل خصلة بيتاً باقي العار... لوال بنو قرة األخيار قلت لكم 

 :قال ومنھم بنو برثن الذين يقول فيھم الشاعر

 الھول أمضى من سليك المقانبعلى ... لّخطاب ليلى منكم آل برثٍن 

وعبد هللا بن . وقيس بن منقذ. مالك بن منقذ، وھو المضلل، أرسله أبوه فضل وسمي المضلل: وولد منقذ بن طريف
 .واألعرج بن منقذ. منقذ

 :خالد بن المضلل، كان شريفاً وفيه يقول األسود بن يعفر: فولد المضلل

 حوان وابن المضللعميد بني ج... وقبلي مات الخالدان كالھما 

منھم مطير بن األشيم بن . ووھب بن قيس. وحذيفة بن قيس. ونكرة بن قيس. بجرة بن قيس: وولد قيس بن منقذ
عبد هللا بن الزبير بن األشيم بن األعشى بن بجرة الشاعر : ومنھم. األعشى بن بجرة الشاعر وابنه الحسين بن مطير

 :وقال بعض بني منقذ بن طريف. اب وذكرنا أشعاراً لهوقد ذكرناه في مواضع متفرقة من ھذا الكت

 فوارسھم والرائسين الجحاجح... أنا ابن أباة الضيم من آل منقذ 

ومعشر بن . ونوفل بن الصيداء. وجذيمة بن الصيداء. نكرة بن الصيداء: وولد الصيداء بن عمرو، واسمه عمرو
كاھل، وفي بني الصيداء يقول مساور بن ھند بن قيس  الصيداء، وأمھم ابنة قرفة بن عمرو بن عوف بن مازن بن

 :بن زھير بن جذيمة بن رواحة العبسي

 تريع حلومھا بعد انتشار... وإني تارك الصيداء حتى 

 على شي حميت به ذماري... وحتى ال يلوم بنو قعيٍن 

 وعمي منقذ وبنو دثار... متى أنسب فإني فقعسيٌّ 

 ن أختر فإني بالخيارفإ... وعبسيٌّ إذا ما شئت يوماً 

 ولكن ما أحّل من الديار... وما للمرء ما يختار يوماً 
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وحجر بن نكرة وأمھم عاتكة بنت عامر بن عبد هللا بن . والمجر بن نكرة. جسر بن نكرة: فولد نكرة بن الصيداء
 .عمرو بن قعين

زا يوماً فأتاھم وھم غارون غافلون عباد بن ثعلبة بن منقذ بن جسر بن نكرة، وھو أنف الكلب كان غ: فمن بني جسر
وزعموا أن ابن أنف الكلب نافر بني فقعس إلى ضمرة بن ضمرة . وهللا لكأنه استنشانا بأنف كلب، وقد رأس: فقالوا

اسن ابن : ورشاه فنفر بني الصيداء على بني فقعس فزعموا أن تلك أول رشوة كانت في الجاھلية، وقال غير الكلبي
 .عبادأنف الكلب خالد بن 

قيس بن مسھر بن خليد بن جندب بن منقذ بن جسر بن نكرة بن الصيداء، كان مع الحسين بن علي عليھما : ومنھم
 .السالم، وھو كان رسول الحسين إلى أھل الكوفة بكتابه فأخذه به ابن زياد فطرحه من فوق القصر بالكوفة فتقطع

 .ونكرة بن جذيمة. مةوصحار بن جذي. عتبة بن جذيمة: وولد جذيمة بن الصيداء

شيخ بن عميرة بن حيان بن سراقة بن النتيف وھو مرثد بن حميري بن عتبة بن جذيمة بن الصيداء، ويكنى أبا : منھم
ً ومات وقد بلغ مائة سنة، وله  علي، وواله أبو جعفر المنصور فارس، وواله جرجان، وولي فارس للمھدي أيضا

 .رب شيخ بن عميرةدرب في مدينة أبي جعفر ببغداد يعرف بد

 .وصحار بن نوفل. وجذيمة بن نوفل. نكرة بن نوفل: وولد نوفل بن الصيداء

 .الحارث بن ورقاء بن سويط بن الحارث بن نكرة بن نوفل بن الصيداء، الذي مدحه زھير بن أبي سلمى: منھم

 .ومنھم الصامت بن األفقم بن الحارث بن نكرة

كثير الذي قتل ربيعة بن مالك بن جعفر أبا لبيد بن ربيعة يوم ذي علق، فقال  األفقم بن منقذ بن: وقال غير الكلبي
 :لبيد

 بذي علق فاقني حياءك واصبري... وال من ربيع المقترين رزئته 

وكان بنو عامر بن صعصعة لقوا بني أسد، وبنو أسد سائرون يقودھم خالد بن نضلة بن األشتر بن جحوان بن 
يا أبا معقل لو شئت أجرتنا وأجرناك حتى : أبو براء من غبب من األرض فقال لهفقعس، فتشاروا وخرج عليھم 

ھل أحسستم لي أخي ربيعة بن مالك ؟ : قال أبو براء مالك بن جعفر. فإني قد فعلت: قال. ندفن قتالنا ونتحمل ما بيننا
: ومن قتله ؟ قال: قال. د البيضابھو ذاك قتيالً عن: قال. عليه سراويل يمنية: وما سيماه ؟ قال: فقال خالد بن نضلة

 .ضربته أنا وتمم عليه صامت بن األفقم بن منقذ بن جسر بن نكرة

 :وقال الشاعر

 ظفرت يداك قتلت يا بن األفقم... نعم القتيل غداة ذي علٍق فال 

 تحت الغبار تركت يشرق بالدم...  درك أي كبش كتيبة 

 .وبنو دبير فصحاء. ونوفل بن كعب. جحوان بن كعبو. وھب بن كعب: وولد كعب بن عمرو وھو دبير

 :ركاض بن أباق الشاعر الذي يقول: منھم

 ودھنة ريحھا يعطي على الّنقل... يا عروكم من جراٍب جئت تحمله 
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 يا عرو ياليته أو كنت لم تبل... قد ساقھا هللا حتى كنت صاحبھا 

 :ويقول

 النساءولم تؤثر على حّبى ... أمؤثرة الرجال عليك حّبى 

 صدرنا عن شرائعه ظماء... فلو كانت بسوس البحر حّبى 

أيھما : وأدخل ركاض على أمير المؤمنين ھارون الرشيد وھو ابن سبع سنين فوضع بين يديه دنانير ودراھم وقال
 .أمير المؤمنين أحب إلي منھما: أحب إليك ؟ فقال

لنحوي، ومحمد بن األعرابي والناس، فكانت فصيحة وھي وأخته أم البھلول قريبة بنت أباق، وقد كتب عنھا الفراء ا
 :التي تقول

 يحور في النحو إلى وراء... ما لقى الناس من الفّراء 

 قد ترك الناس على عوجاء

 :وقال شاعر منھم. ولبني دبير رجز وشعر

 معاذ هللا ذلك أن يكونا... أنجعل فقعساً كبني دبير 

 تحتنا شرفاً شعينا وحلّوا... حللنا فوقھم شرفاً بعيداً 

وأسامة . وذؤيبة بن نصر. ونمير بن نصر. وعمرو بن نصر. وعمير بن نصر. مالك بن نصر: وولد نصر بن قعين
 .بن نصر

. وضبيس بن مالك. وأسامة بن مالك. وعبد هللا بن مالك. وطريف بن مالك. جذيمة بن مالك: فولد مالك بن نصر
 .ب بن مالك، وأمھم العدان بنت رأس الحجر الجرمي، بھا يعرفونوكع. والحارث بن مالك. وحرقوص بن مالك

عامر بن عبد هللا بن طريف األبرص، حامل لواء بني أسد في الجاھلية، ونھيك بن نضلة : فمن بني طريف بن مالك
 :بن األبرص بن جابر وله يقول الشاعر

 ونضلة كان أعطى للمخاض... نھيٌك كان أنھك لألعادي 

وجابر بن . وطثر بن حبيب. وسعد بن حبيب. شجنة بن حبيب: حبيب بن أسامة فولد حبيب: مالكوولد أسامة بن 
 .ومعير بن حبيب. حبيب

منظور بن قيس بن نوفل بن جابر بن شجنة، وابنه محمد بن منظور ويكنى أبا الصباح، ولي شرطة : فمن بني شجنة
ً وابنه العالء بن . الكوفة أيام عمر بن ھبيرة للصقر المري  .محمد بن منظور ولي شرطة الكوفة أيضا

وقيس بن أھبان بن جابر بن شجنة بن نوفل بن . ومنھم عبد الرحمن بن قيس بن نوفل ولي شرط مصعب بن الزبير
 :جابر ولھم يقول زيد الخيل الطائي

 وقيس بن أھبان وقيس بن جابر... أال أبلغ األقياس قيس بن نوفٍل 

 وابنائنا واستمتعوا باألباعر... ا فرّدوا إلينا ما بقى من نسائن
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 .وكانت الحالل بنت قيس بن نوفل عند الزبير بن العوام، فولدت له جارية

ً : ومنھم  .األبار بن أبي بن نضلة بن جابر كان شريفا

 .كان أبي بن األباء من أشراف أھل الكوفة أيام الحجاج: وقال أبو اليقظان

وطريف بن . وعامر بن جذيمة. وسعيد بن جذيمة. وأسعد بن جذيمة. مةسعد بن جذي: وولد جذيمة بن مالك بن نصر
وحبيب بن جذيمة، ولبني . ومريط بن جذيمة. وعرعرة بن جذيمة. وكعب بن جذيمة. وعبد العزى بن جذيمة. جذيمة

 :جذيمة يقول النابغة

 غلبوا على خبٍث إلى تعشار... وبنو جذيمة حّي صدٍق سادةٌ 

 .بن عامر بن جذيمة، عقد الحلف بين أسد وطيء وقد رأس عوف بن عبد هللا: ومنھم

ذؤاب بن ربيعة بن عبيد بن أسعد بن جذيمة بن مالك بن نصر قاتل عتيبة بن الحارث بن شھاب التميمي ثم : ومنھم
 .اليربوعي، وغير الكلبي يقول دؤاب بالدال غير معجمة بن ربيعة وقول الكلبي أصح

منتجعين في أرض بني أسد حتى إذا كانوا بخو أغارت طوائف من بني أسد عليھم،  خرج بنو ثعلبة بن يربوع: قالوا
فاكتسحوا إبلھم، فركب بنو ثعلبة في آثارھم، ولم يركب عتيبة لرؤيا رآھا في منامه ھالته، ثم لن تقره نفسه حتى 

عل فرس عتيبة يتبع لحقھم وھم يقتتلون، فحمل عليھم وھو على فرس له حصان، وكان ذؤاب على فرس له أنثى، فج
ً لريحھا في الليل حتى ھجم به على ذؤاب، فطعنه ذؤاب في ثغرة نحره، ويقال في سرته فخر  فرس ذؤاب منتشيا
صريعاً ومات في وقته، وليس يدرون من قتله، وشد ربيع بن عتيبة على ذؤاب وھو ال يعلم أنه قاتل أبيه ومعه نفر، 

و ذؤاب بني يربوع ففارقھم في فدائه على إبل معلومة يأتي بھا سوق عكاظ، فأسروا ذؤاباً واستنقذت اإلبل، وأتى أب
ً ألن الربيع بن عتيبة شغل عن ذلك ببعض  ويأتون بذؤاب، فأحضر أبو ذؤاب اإلبل ولم يحضر بنو يربوع ذؤابا

قاتل عتيبة فقال أمره، فساء ظن أبيه وخاف أن يكون قد قتل، وقد كان ذؤاب حين أتى أبوه لفدائه أول مرة أعلمه أنه 
 :يرثيه حين انصرف من عكاظ في كلمة يقول فيھا

 أن الرزّية مثل رزء ذؤاب... ولقد علمت على التجلد واألسى 

 بعتيبة بن الحارث بن شھاب... أن يقتلوك فقد ھتكت بيوتھم 

 وأعزھم فقداً على األصحاب... بأحبھم فقداً إلى أعدائه 

 يل تردى في القتام الكابيوالخ... أھوى له تحت الظالم بطعنة 

 نوء الربيع بوابٍل سّكاب... أذؤاب صاب على صداك فجاده 

أنا : فسمع قوم ھذا الشعر، فنقلوه إلى بني يربوع فثاروا على ذؤاب وجعلوا يلھزونه بقباع سيوفھم، وقال الربيع
ً فقتله ال ويقال بل سالھم . حليس بن عتيبةمعيل، وركن إلى أخذ الفداء فأعطوه إبالً من إبلھم خاصة، وأسلم ذؤابا

دعوني اقتله فإنما تريدون قتله، فأذنوا له فيه وھذا أثبت فقتله بيده وأخذ اإلبل، وكان الحليس قتل من : الربيع فقال
 :بني أسد يوم خو سبعة نفر فقال الحصين بن القعقاع بن معبد بن زرارة

 شھاببعتيبة بن الحارث بن ... بكر الّنعّي بخير خندف كلھا 

 فشفى الغليل وريبة المرتاب... قتلوا ذؤاباً بعد مقتل سبعٍة 
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 كلب بضرب جماجم ورقاب... يوم الحليس بذي الفقار كأنه 

 عصبت رؤوس نسائه بسالب... وذكرت ندماني عتيبة بعدما 

 والباذل الجفنات لألصحاب... المشتري حسن الثناء بماله 

 :وقال مالك بن نويرة

 ذوو الخيل إذ نخبطكم بالحوافر... يماً فإننا فإن يقتلوا منا كر

 فدًى للحليس خالتي أي ثائر... أقول وقد جلّت رزّية قومه 

 عليه ولم ينظر سياق األباعر... أزار ذؤاباً حتفه غير مشفٍق 

 وفارسھا أخرى الليالي الغوائر... لعمرك ما تنسى تميم عقيدھا 

عة وھو ذو الخمار، كان بجھته وضح، فكان يغطيه بخمار، وقومه ذو الخمار، وھو عوذ بن ربيع بن سما: ومنھم
 .يقولون أصاب خماراً من قوم غزوھم فكان يلبسه ابن حارثة بن ساعدة بن جذيمة وھم أشراف بالجزيرة

 :ومنھم عقبة بن ھبيرة نب فروة بن عمرو بن عبيد بن أسعد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين الشاعر الذي يقول

 يزيد يسوسھا وأبو يزيد... أمًة ھلكت ضياعاً فھبھا 

 .وله في كتابنا ذكر متقدم، وكان عاصم بن أبي النجود، واسم أبي النجود بھدلة مولى جذيمة بن مالك

. وحارثة بن أسامة. وذؤيبة بن أسامة. ونمير بن أسامة. وعمرو بن أسامة. عمير بن أسامة: وولد أسامة بن نصر
 .وبجير بن أسامة

 .أبو سمال، وھو سمعان بن ھبيرة بن مساحق بن بجير، وكان شريفاً شاعراً منھم 

 .اسم أبي سمال البراء بن سمعان: وقال غير الكلبي

وشھد أبو سمال القادسية وكان سيداً من ساداتھم يومئذ، وكان يشرب الخمر في شھر رمضان مع النجاشي الحارثي، 
 :فحد وذلك حين يقول النجاشي

 قدر هللا لھم شر قدر... ا قدر ضربوني ثم قالو

ً : وقال أبو اليقظان ابعث إلي بخبازك يھيئ لي : حضر أبو سمال طعام عبيد هللا بن زياد وھو مسن، فقال له يوما
: فقال. غدنا: طعاماً ففعل فلما أتاه الخباز أقعده عند التنور ولم يعطه دقيقاً وال شيئاً يصنعه، ودعا قومه ثم قال للخباز

لو كان عندنا دقيق أو لحم أو تابل لكفتنا أم سمال، فبلغ الخبر ابن زياد : أعطيتني شيئاً أعمل منه غداء فقال وهللا ما
أفرغ من خباز أبي سمال، وأفقر من خباز : فقال الناس. ادع قومك: فأعطاه ماالً وأمر له بدقيق وما يصلحه، وقال

 .أبي سمال

 .د حضر القادسية من بني أسد سبعون رجالً كلھم أعظم أنفاً منيلق: وكان أبو سمال عظيم األنف، فقال: قال

وكانت أم واصل بن حيان األحدب األسدي أحد بني سعد بن الحارث بن ثعلبة الفقيه من ولد أبي سمال، ومات 
 .واصل في سنة عشرين ومائة
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ر المنصور، وكان رافضياً غالياً، كان من ولد أبي سمال عبد هللا النجاشي، ولي األھواز ألبي جعف: وقال أبو اليقظان
 .وولي ابنه محمد بن عبد هللا اصطخر

خالد بن األبح بن عبد هللا بن الحارث بن نمير بن أسامة، وكان رئيس بني أسد يوم قتل بدر بن : ومن بني أسامة
في عمرو الفزاري، وكانت بنو أسد أغارت على بني فزارة وقوم من غطفان، فركب بدر بن عمرو بن جوية 

غطفان، فغزا بني أسد في بالدھم فواقعھم بناحية منھا فقتل بدر بن عمرو بن جوية وفض جمعه، وكان الذي قتله 
 .أنس بن مساحق بن بجير بن أسامة

 .قتله ابن األبح نفسه: وقال غير الكلبي

 :قتل بالحجر فقال الشاعر منھم: وقال أبو اليقظان

 اقع الحجرفتخبّري بمو... ھالّ سألت وأنت سائلٌة 

 في ملتقى الخيلين عن بدر... عنا وعن غطفان إذ حسروا 

 .ومنھم ربيع بن ھبيرة بن مساحق، كان من رؤساء بني أسد يوم القادسية

 .ومنھم قبيصة بن برمة بن معاوية بن أبي سفيان بن منقذ بن وھب بن عمير بن أسامة بن نصر كان سيداً 

 .ي مظلم ساباط، وقد كتبنا خبرهوجراح بن سنان الذي وجأ الحسن بن علي ف

 .عقدة، وھم في بني تغلب: ومالكاً، ويقال لمالك. الحارث: وولد نصر بن أسامة

 :بنو ذؤيبة، قتلوا مع طليحة بن خويلد في الردة، وكانوا ثالثين فقال الحطيئة: ومن بني نصر

 وباست بني دودان حاشى بني نصر... فباست بني عبس وافناء طّيٍء 

عوف بن عبد هللا بن عامر رئيس بني أسد يوم النسار حين قاتلت تميم وعامراً بني أسد، والرباب، : نصرومن بني 
ضبة وغيرھا وھم عمومتھم، ويقال إن رئيسھم كان خالد المھزول : وبني ذبيان بسبب غارات بني تميم على الرباب

 :ر بعده فصبرت تميم وغضبت فقال بشراألسدي، فاستحر القتل ببني عامر، وانھزمت تميم، ثم كان يوم الجفا

 يوم النسار فأعتبوا بالّصيلم... غضبت تميم أن تقّتل عامٌر 

 .وأريل. ونمير. وأسامة. ذؤيبة: وولد والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان

 .وبروان بن ذؤيبة. وعامر بن ذؤيبة. مالك بن ذؤبة: فولد ذؤيبة

 .عب بن مالكوك. وأريل بن مالك. أبا سود: فولد مالك

وزياد بنو مالك بن جنادة بن سفيان بن وھب بن كعب شھدوا القادسية، وقيل حمل بنھاوند مع . واألخثم. حمل: منھم
 .النعمان بن مقرن المزني

 .وأبو ھياج وھو عمرو بن مالك بن جنادة، وجعله عمر بن الخطاب على خطط الكوفة

 :الزبير، وإياه عنى ابن ھمام حين قال ولي أبو ھياج الري أيام ابن: وقال أبو اليقظان
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 قد زال مھران مذموماً ولم يزل... والوالبي الذي مھران أّمره 

 .ومھران مولى زياد، وكان وسيلة أبي الھياج، وكان عظيم المنزلة من عبيد هللا بن زياد

ً فصيحاً،: ومنھم وكان على شرطة  بشر بن غالب بن مالك بن ربيع بن كعب بن جنادة بن سفيان، كان صبيحا
 ً  .مصعب، وجھه الحجاج إلى شبيب الخارجي فقله شبيب، وكان شريفا

 :وقال الشاعر

 ھالل بن مرزوق بتيس بن غالب... بكت دار بشٍر شجوھا أن تبدلت 

 على رغمھا من ھاشم في محارب... وھل ھي إال مثل عرس تنّقلت 

 :لذي ذكره النابغة فقالوقد بن مالك بن حبيب بن ربيع بن كعب بن أريل بن ذؤيبة ا

 في البّر ليس غرابھا بمطار... ولرھط حّراٍب وقدٍّ سورةٌ 

 :وقال الكميت

 وحّية واألقياس ألوية الحرب... وعوٌف وحّراٌب وقّد بن مالك 

 .وحراب بن زھير بن مالك بن ھتيم بن عتير بن بروان بن ذؤيبة

وحرملة بن الكاھل بن الجزار بن سلمة . نمير بن والبةوالموقد وھو عامر بن حربش وھو الثبت، ويقال حريش بن 
وسمي الموقد ألنه كان يوقد ألضياف . بن الموقد الذي قتل عباس بن علي بن أبي طالب مع الحسين عليھم السالم

 :ناراً وھو الذي يقول

 أفوز بھم إذا قصدوا لناري... وأوقد للضيوف النار حتى 

 ست أثوابي بعاروال دنّ ... وما إن المني أحد لبخٍل 

 .كان يسعى بالنميمة بين الناس فيوقد الشر بينھم: وقال بعضھم

 :وشتير بن خالد بن رزام بن عوف بن عامر بن ذؤيبة الذي يقول له الشاعر

 وتترك من أمسى مقيماً بضلفعا... وتنسى مصاداً أو شتير بن خالد 

 :والبيت: و بن كالب، قالقيل ھذا في شتير بن خالد بن نفيل بن عمر: وقال أبو عبيدة

 ... ........................أتنسى مصاداً والشتير بن خالد 

 .قتله ضرار الضبي

 :مخزوم بن ضبا بن مخزوم بن أسامة بن نمير الذي يقول له بشر بن أبي خازم: ومنھم

 فقد كان في قتل ابن ضّباء مسخر... فمن يك من قتل ابن ضّباء ساخراً 
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لبني أسد بن خزيمة على بني أبي بكر بن كالب، فقتل ابن ضباء الوالبي برثن بن أبي ربيعة بن  أغارت خيل: قالوا
عبد بن أبي بكر بن كالب، واطرد بنو أسد النعم وبنو كالب بتربة، فركب كعب بن أبي ربيعة أخو برثن فاستغاث 

الب غير بني عبد بن أبي بكر بن ببني كالب واستنصرھم، فركبت بنو كالب معه وليس فيھم من بني أبي بكر بن ك
كالب فلم يلبثوا أن أدركوھم فأخذوا ابن ضباء قاتل برثن فدفعوه إلى أبي ربيعة بن عبد، ويقال دفعوه إلى ربيعة بن 
عمرو بن عبد فضربه حتى ظن أنه قد قتله ثم اقلع عنه وبه رمق، وولت الخيل فأفاق ابن ضباء فلحق بقومه، ثم أتى 

قد نال القوم ثأرھم منك ولكنك حييت وعجزوا، فمكث : فأقام فيھم مجاوراً لھم فأجاروه وقالوا له بني جعفر بن كالب
سنة، ثم إن الناس حضروا تربة، فنزل بنو جعفر وعبد هللا ابني كالب أسفل من تربة، وكان في بني جعفر صھرھم 

سأله أن يدله على عورة ابن ضباء وغرته مالك بن ربيعة بن عبد هللا بن أبي بكر بن كالب، فأتاه كعب أخو برثن ف
ففعل، ويقال ان الذي دله على ذلك جدار بن عامر بن كعب بن كالب، فانتظر كعب الفرصة من ابن ضباء حتى 

فلما علم بنو جعفر بقتل ابن ضباء . أمكنته وھو يلوط حوضاً فطعنه فشك جنبه فخر في الحوض، ولحق كعب بقومه
إنما قتل كعب ثأره وأنا أديه أربعين من : بن ربيعة بن أبي عبد هللا بن أبي بكر فقال حزبوا وتجمعوا فأتاھم مالك

وبلغ عوف بن األحوص بن جعفر خبر ابن ضباء، وكان غازياً، فرجع عوده . اإلبل، وھذا ابني قحافة رھينة بھا
يا بني جعفر معكم : رعلى بدئه، فأخذ ربيعة بن كعب بن عبد بن أبي بكر، فقال مالك بن ربيعة صھر بني جعف

نختار أسير السلم فأخذوا قحافة، وتركوا ربيعة بن كعب : وأسير سلم فاختاروا أيھما شئتم فقالوا. أسيران، أسير حرب
بن عبد حتى أدى أبوه إليھم أربعين بعيراً، وبعث بنو جعفر األربعين إلى بني ضباء، فلما ساروا بھا عرض لھم بنو 

 :فقال بشر بن أبي خازم عبد بن أبي بكر فانتزعوھا

 حساٌء وروٌض بالقنان منّور... لعمرك ما اضّطر ابن ضّباء في النوى 

 تثير الحصى ملبونة وتضّمر... وستٍة آالف بحّر بالده 

 أجمٌّ خدوٌر يتبع الضأن جيدر... دعا عتبًة جار الثبور وغّره 

 .البطيء الثقيل المتخلف من الخدر: والخدور. ال قرن له: كبش أجم

 حديث الخصى وارم العفل معبر... سمين القفا شبعان تربض حجره 

 .المعبر الذي جاوز الھرم وكبر السن، والعفل ما بين الخصى واألست

 نوى القسب عراض المھّزة أسمر... وفي صدره رمح كأن كعوبه 

 وطّوقھا طوق الحمامة جعفر... حباك به موالك عن ظھر بغضٍه 

 يقلن أال يلقى على المرء مئزر... ة تظل النساء المفلتات عشي

ً أو شريفاً : والعرب من الجاھلية كانوا يقولون إن المرأة التي ال يعيش لھا ولد والتي ال تلد إذا رأت قتيالً مظلوما
 .فكان ھذا عريان قد سلب: فوطئته ودارت حوله عاش ولدھا وولدت، قال

ما تعقل ؟ قال أعقل بني والبة ثالث : اإلسالم، فقال له معاوية ومنھم ثوب بن تلدة عمر في الجاھلية دھراً، ثم أدرك
 .مرات يعني قرناً بعد قرن

 .ومنھم بشر بن أبي خازم الشاعر، واسم أبي خازم عمرو بن عوف بن حميري بن ناشرة بن اسامة بن والبة
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. وربيعة بن سعد. دوكعب بن سع. وعامر بن سعد. وسھم بن سعد. نھد بن سعد: وولد سعد بن الحارث بن ثعلبة
 .والعوام بن سعد. وحنظلة بن سعد

 .ومدحي بن نھد. وبرباط بن نھد. وعتبة بن نھد. كعب بن نھد: فولد نھد بن سعد

سالم بن وابصة بن عتبة بن قيس بن كعب بن نھد الشاعر الذي يقول في محمد بن مروان : فمن بني كعب بن نھد
 :يمدحه

 خماً سرادقه عظيم الموكبض... ال يجعلّن مؤنثاً ذا سّرٍة 

 يمشي برايته كمشي األنكب... كأغّر يتخذ السيوف سرادقاً 

 .وقد ذكرناه في خبر مقتل مصعب بن الزبير

 .وعقبة بن مرثد بن دبير بن عبيد هللا بن عبد هللا بن كعب بن نھد الشاعر

 .ومالك بن سعد. الحارث وھو الحالف: وولد سعد بن ثعلبة بن دودان

وسوءة بن . وجشم بن الحارث. ومرة بن الحارث. وضنة بن الحارث. مالك بن الحارث: رث بن سعدفولد الحا
 .وغنم بن الحارث. الحارث

فمن بني جشم بن الحارث أبو حصين الفقيه، وھو عثمان بن عاصم بن حصين، وھم في بني مرة بن الحارث بن 
 .سعد من بني أسد، مات سنة ثمان وعشرين ومائة بالكوفة

ورئاب بن . عامر بن ھر. فولد ھر بن مالك. وذؤيبة بن مالك. ھر بن مالك: د مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبةفول
 .ھر

 .وخدان. جشم بن عامر: فولد عامر بن ھر

 :فولد جشم، األبرص، وھو أبو عبيد بن األبرص الشاعر الذي يقول المريء القيس بن حجر الكندي

 يه إذالالً وجبناتل أب... يا ذا المخّوفنا بقت 

 دة إذ تولّوا أين أينا... ھالّ سألت جموع كن 

كان حجر بن الحارث أبو امرئ القيس على بني أسد، فكان يأخذ من كل رجل منھم في كل سنة جزتي شعر، : قالوا
بيه وجزتي صوف، ونحيين من سمن وأقط وكبشاً، يستعين بذلك في مروءته، فمكث بذلك حيناً، ثم إنه بعث إليھم جا

فمنعوه ذلك وضربوا رسله وھو يومئذ بتھامة، فسار إليھم حجر بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكنانة 
فجعل يأخذ سرواتھم فيقتلھم بالعصي، فسموا عبيد العصا، وأباح أموالھم وسيرھم من تھامة، وآلى أن ال يساكنھم في 

األسدي وكان سيداً، وعبيد بن األبرص، ثم ردھم فيقال أن ذلك بلد، وحبس منھم عمرو بن مسعود بن كلدة بن مرارة 
 :إلنشاد عبيد إياه قصيدته التي يقول فيھا

 إّن فيما قلت آمه... حالّ أبيت اللعن حالّ 

 وھم العبيد إلى القيامة... أنت المليك عليھم 
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حارثة الكاھلي من بني أسد، ثم انھم صبحوا عسكر حجر وھو غافل وعمدوا إلى قبته فطعنه علباء بن الحارث بن 
يا بني كنانة قد عرفتم سوء سيرته : وكان حجر قتل أباه، ضربه بعكاء فأصاب نسأه فمات، فلما قتل قالت بنو أسد

فينا، فانتھبوا ماله وشدوا على ھجائنه فمزقوھا ولفوه في ريطة بيضاء، ثم طرحوه على الطريق، ووثب عمرو بن 
 .نا جار لھمأ: مسعود فضم عياله إليه وقال

واستنصر امرؤ القيس بكر بن وائل فأجابوه، وأتى الخبر بني أسد فھربوا وجاؤوا إلى بني كنانة بليل، ثم خرجوا 
: يا لثارات حجر فقالوا: عنھم فطرق امرؤ القيس بني كنانة وھو يظن أنھم من بني أسد فوضع فيھم السالح وقال

 :رج بنو أسد عنا فقال امرؤ القيسأبيت اللعن لسنا بثأرك، نحن بنو كنانة وقد خ

 القاتلين الملك الحالحال... يا لھف نفسي إذ خطئن كاھال 

 تا ال يذھب شيخي باطال

 ً  :وقال أيضا

 ھم كانوا الشفاء فلم يصابوا... أال يا لھف نفسي إثر قوم 

 وباألشقين ما كان العقاب... وقاھم جدھم ببني أبيھم 

 و أدركته صفر الوطابول... وأدركھّن علباء جريضاً 

 :وعبيد الذي يقول في يوم الجفار. ثم إنه أتى بني أسد، فحاربھم فقتل فيھم مقتلة عظيمة

 ذئروا لقتلى عامر وتغضبوا... ولقد أتاني عن تميم أنھم 

 ولقد يھون علّي أال يعتبوا... رغم لعمرو أبيك عندي ھّيٌن 

 .أسد ليبيدھم فقتل ھناك ودفن بأنقرة وكان امرؤ القيس خرج إلى قيصر ليستنصره على بني

أنشدني قصيدتك : وزعموا أن ملك الحيرة آلى ال يلقى رجالً في مخرج خرجه لنزھته إال قتله، فلقي عبيداً فقال له
 :التي تقول فيھا

 ... .....................أقفر من أھله ملحوب 

 :وقال

 فليس يبدي وال يعيد... أقفر من أھله عبيد 

 .بدر بن دثار بن ربيعة بن عبيد بن األبرص كان فقيھا: عبيد بن األبرصومن ولد 

وتقية بن خدان، وھم الذين أكبوا على حجر بن الحارث . وشبيب بن خدان. معاوية بن خدان: وولد خدان بن عامر
 .ليمنعوه من القتل

 .ربيعة: وولد رئاب بن ھر

 .وثعلبة بن ربيعة بن رئاب .سويد بن ربيعة وھو أبو جبيلة، وقد رأس: فولد ربيعة
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 .عوسجة أبا مسلم بن عوسجة الذي قتل مع الحسين بن علي بالطف: فولد ثعلبة

 .ثعلبة: وولد ذؤيبة بن مالك

عبيد بن ثعلبة وھو أبو بلي جد عمرو بن شاس بن أبي بلي الشاعر، وھو عبيد بن ثعلبة بن ذؤيبة بن : فولد ثعلبة
 .رو بن شاس شاعراً مالك بن الحارث بن ثعلبة، وكان عم

 .ورفاعة بن مرة. وربيعة بن مرة. وقنفذ بن مرة. وزيد بن مرة. حذار بن مرة: وولد مرة بن الحارث بن سعد

ربيعة بن حذار، وربيعة ھو الكاھن وكان يتنافر إليه فتنافر إليه خالد بن مالك بن ربعي النھشلي : فولد حذار بن مرة
 :لقعقاع، وھو الذي ذكره النابغة فقالوالقعقاع بن معبد بن زرارة، ففضل ا

 فيھا ورھط ربيعة بن حذار... رھط ابن كوز محقبوا أدراعھم 

 .وعميرة بن حذار

 .الحارث وشريح بن عميرة: فولد عميرة

 .مالك بن ربيعة: وولد ربيعة بن حذار

 .قيس بن الربيع بن الحارث بن قيس الكوفي الفقيه: منھم

أقبلن : يع وعنده سبع نسوة فقيل له إنه ال يحل لمسلم إال أربع نسوة فقال لنسوتهوأسلم الحارث بن قيس بن الرب
أنشدك هللا والصحبة والحرمة : أدبرن فأدبرن ليختار منھن من يمسكه فجعلت كل امرأة منھن تقول له: فأقبلن، قال

ً وترك ثالثاً، وكانت األربع بنات عمومته،  وكان ممن أمسك جدة قيس بن لما لم تجعلني ممن تعتزل، فأمسك أربعا
 .الربيع، وكان قيس بن الربيع يكنى أبا محمد، ومات سنة ثمان وستين ومائة

 .وقبيصة بن جابر بن وھب بن مالك بن عميرة بن جذار بن مرة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة

ماجم، قال وروى عن مات قبيصة بن جابر قبل الج: حدثني محمد بن سعد عن محمد بن قيس بن الربيع عن أبيه قال
 .عمر

 .وفاطمة أم الربيع أبي قيس بن الربيع الفقيه. المليس، ووردان: ومن ولد قبيصة بن جابر

. وحدان بن غنم. محلم بن غنم: فولد غنم. ومالك بن سواءة. غنم بن سواءة: وولد سواءة بن الحارث بن سعد
 .وحميري بن غنم

 .عبد ثبير: فولد محلم

ولد أبي في أصل ثبير في الجاھلية فسمي عبد : لقيت ابن عبد ثبير فقال: أخبرني أبي قال: كلبيقال ھشام بن محمد ال
 .ثبير

المرقع بن قمامة بن خويلد بن عصم بن أوس بن عبد ثبير، أصابته جراحة مع الحسين بن علي فمات منھا : فمن ولده
 .بعد بالكوفة

 .وعباد بن مالك. وحمحمة بن مالك. وشريح بن مالك. ن مالكوعمرو ب. سبيع بن مالك: وولد مالك بن سعد بن ثعلبة
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 .الحارث: فولد عمرو بن مالك

الكميت بن زيد بن األخنس بن زيد بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن عامر بن عمرو بن مالك بن : منھم
 .سعد بن ثعلبة الشاعر الشيعي

 .ن أسلم بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبةوالجليح وھو ربيعة ب. مرداس بن خذام الشاعر: ومنھم

 .ومنھم سنان بن معشر بن ھر بن ظالم بن محزوم بن عمرو بن مالك

 .وعمرو بن مالك، وأمھما أم خارجة عمرة البجلية. غاضرة بن مالك: وولد مالك بن ثعلبة بن دودان

 .وسعد بن مالك، وأمھما البارقية. وثعلبة بن مالك

الزنية، وأمه سلمى بنت مالك بن غنم بن دودان، وفدوا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم،  ومالك بن مالك وھم بنو
وكانت سلمى تحت سعد بن زيد مناة بن تميم ھي والناقمية رقاش بنت عامر وھو الناقم بن جدان بن جديلة بن أسد 

ى مالك بن ثعلبة، فولدت مالك بن بن ربيعة بن نزار، فلحقتا بقومھما وكل واحدة في شھرھا توقع أن تلد، فتزوج سلم
مالك على فراشه، وتزوج الناقمية معاوية بن بكر، فولدت صعصعة على فراشه، فجعلت سلمى ترقص مالك بن 

 .بأبي زنيتي، فديت زنيتي: مالك ابنھا وتقول

من : م فقالفوفد حضرمي بن عامر أحد بني الزنية في نفر منھم على رسول هللا صلى هللا عليه وسل. فسمي الزنية
سبّح : " أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقرأ: أنتم بنو الرشدة، وقال لحضرمي: فقال. من بني أسد من بني الزنية: أنتم ؟ قالوا

امتن على الحبلى فأخرج منھا نسمة تسعى من بين " اسم ربك األعلى الذي خلق فسّوى والذي قّدر فھدى والذي 
 .ال تزد فيھا فإنھا شافية كافية: ه وسلمفقال النبي صلى هللا علي. شغاف وحشى

 .وربيعة بن مالك. وسعد بن مالك. وحبى بن مالك. وكعب بن مالك. القين بن مالك: فولد مالك بن مالك

 .وحبيب بن القين. ومالك بن القين. كعب بن القين: فولد القين

 .وضب بن كعب. وعدي بن كعب. زفر بن كعب: فولد كعب

. وعامر بن مواءلة. كوز بن مواءلة: فولد مواءلة. مواءلة: فولد ھمام. وجشم بن ضب ھمام بن ضب،: فولد ضب
ومخاشن بن . وجبيل بن مواءلة. وغريب بن مواءلة. وزيد بن مواءلة. وصخر بن مواءلة. ومجمع بن مواءلة

 .مواءلة

 :منھم يزيد بن حذيفة بن كوز بن مواءلة كان شريفاً، وقال النابغة

 فيھا ورھط ربيعة بن حذار... وا أدراعھم رھط ابن كوز محقب

 .ومنھم حضرمي بن عامر بن مجمع بن مواءلة الشاعر الوافد على النبي صلى هللا عليه وسلم

 :أسر بنو سليط بن يربوع حضرمي بن عاقر ومنوا عليه، وفي ذلك يقول جرير: قال أبو اليقظان

 وما بالخيل يومئذ صدود... وبالحكمّي ثم بحضرمّي 

 :وحضرمي القائل :قال
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 جنداً تجّمعھم من األوغاب... أھلكت جندك من صديقك فالتمس 

 منع الحقوق وكثرة األلقاب... ما زال معروفاً لعمرك فيھم 

 في كل حازنة طنين ذباب... حتى تركت كأّن صوتك فيھم 

 أو سد عليما عندك ابن جناب... فاعمد إلى سعد الھذيم فسدھم 

 :قد فرح بموتھم إذ ورثھم فقال حضرمي: قال رجل من بني أسد يقال له جزءوھلك إخوة له فورثھم، ف

 إني تزوجت ناعما جدالً ... قد قال جزٌء ولم يقل أمماً 

 جزٌء فالقيت مثلھا عجال... إن كنت أزننتني بھا كذباً 

 أورث ذوداً بھارزاً نبال... أفرح ان أرزأ الكرام وان 

 طال تحت العجاجة األسالأعمل األب... كم كان في إخوتي إذا 

 يعطي جزيالً ويقتل البطال... من فارس ماجٍد أخي ثقة 

 قال سأعطيك نائالً فعال... إن جئته خائفاً حماك وإن 

 :ولحضرمي يقول زيد الخيل

 قنابل خيل تحمل البيض واألسل... ولو كان جازى بحضرمّي ألصجت 

 .ب يوم صفينوكان كدام بن حضرمي على بني أسد مع علي بن أبي طال

 .ومنھم سفيان بن سلمة أبو وائل الفقيه

ومنھم ضرار بن األزور رحمه هللا تعالى، وھو مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن مالك الذي قال حين 
 :أسلم

 والخمر تصلية وابتھاال... جعلت القداح وعزف القيان 

 وجھدي على المشركين القتاال... وكّري مھري في غمرٍة 

 وطّردت أھلك شّتى عياال... وقالت جميلة بّددتنا 

 وقد بعت أھلي ومالي بداال... فيا رّب ال أغبنن بيعتي 

 :وضرار قاتل مالك بن نويرة التميمي، وله يقول متمم بن نويرة

 ملث الظالم قتيلك ابن األزور... نعم القتيل إذا الرياح تناوحت 

ك بن نويرة صدقات ني حنظلة، فلما قبض صلى هللا عليه وسلم خلى ما كان وكان النبي صلى هللا عليه وسلم ولى مال
فغزا خالد بن الوليد بني تميم بالبطاح، فيقال إن . شأنكم بأموالكم يا بني حنظلة: في يده من فرائض الصدقة وقال

 .مالكاً قتل في المعركة، ويقال بل أخذ فأمر خالد ضراراً بقتله فقتله صبراً 
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أنس بن كالب بن طفيل بن رواد بن سعد بن مالك بن مالك، وھو الذي وجھه المختار بن أبي عبيد،  ومنھم يزيد بن
أقتل أقتل حتى ثقل لسانه، فجعل يوميء بيده فثقلت يده فجعل يريھم بحاجبيه : فأتي بأسرى وھو بالموت، فجعل يقول

 .حتى مات على تلك الحال

 :يينة أحد بني خلف بن كعب الذي يقول في أبيه معنإسماعيل بن عمار بن ع: ومن بني كعب بن مالك

 أذّكرك الرحمن في مھجتي خذني... فيا موت إن لم تبق معناً فإنني 

 لقاتلت جھدي عسكر الموت عن معن... فلو قاتل الموت امرأً عن حميمه 

 لك ابنك خذه ليس من حاجتي دعني... قتاالً يقول الموت من وقعاته 

لغن بن : فولد سالمة. وسالمة بن الحارث. وعمرو بن الحارث. سواءة بن الحارث: علبةوولد سعد بن مالك بن ث
 .والحارث. وناشب بن سالمة. سالمة

 .أشعر الرقبان، وھو عمرو بن حارثة بن ناشب: منھم

 .وثمامة. كلدة: فولد عبد. عبد بن مرارة: فولد مرارة. وصيفي بن سواءة. مرارة بن سواءة: وولد سواءة بن سعد
 :الذي يقال فيه. مسعود بن كلدة أبا عمرو بن مسعود: فولد كلدة

 بعمرو بن مسعوٍد وبالسيد الّصمد... أال بكر الّناعي بخير بني أسد 

 ً  .وقد مدحه أوس بن حجر وكان شريفا

 .والحارث بن سواءة. ونصر بن سواءة. وسعد بن سواءة. عامر بن سواءة: وولد سواءة بن الحارث بن سعد

 :عوف بن ربيعة الكاھن وھو الذي يقول لعيينة بن حصن: فولد ربيعة. ربيعة: مر بن سواءةفولد عا

 وإخوته إني امرؤ كنت في الحرب... أال أبلغا عني عيينة آيًة 

 تسّميت وّثاباً ونحن أولوا الوثب... وكنت إذا أھلكت قوماً بأمٍة 

 .ومظھر بن ربيعة

 .وعوف بن الحارث. جنبوب بن الحارث :وولد الحارث بن سواءة بن الحارث بن سعد

ً : فولد ناشرة. ناشرة: وولد نصر بن سواءة وجشم . والحارث بن ناشرة. وحميس بن ناشرة. وعبد هللا بن ناشرة. مالكا
 .وكسر بن ناشرة. بن ناشرة

 :أبو مظفار، وھو مالك بن عوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة الذي يقول له النابغة: منھم

 أبو المظفارجيش يقودھم 

 :وقال الشاعر. يقال إن بني ناشرة من بني مازن بن عمرو بن تميم: وقال أبو اليقظان

 كلكم ھامته كأفحوص... أنتم بنو كابية بن حرقوص 
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الذي إذا استقبلته أقعى، وإذا : صف لي الفرس الجواد الكريم فقال: ومنھم األقيصر الذي قال له الحجاج: قال
 .ستعرضته استوى، وإذا جرى دحا يأخذ قريباً، وإذا نظر نظر بعيداً استدبرته جبى، وإذا ا

 .إن الجياد تشبه الجياد، فشبھوا عيناً بعين، وعنقاً بعنق، وأذناً بأذن: وكان يقول

 .نصر بن غاضرة: وولد غاضرة بن مالك

منھم جمل بن . وحزابة بن نصر. ومروان بن نصر. والحارث بن نصر. وسالم بن نصر. حبال بن نصر: فولد نصر
 ً  .فضالة بن ھند بن عوف بن ثعلبة بن حبال بن نصر كان شريفا

 :ومنھم شقيق بن سليك بن حبيش بن حباشة بن أوس بن باللي بن سعد بن حبال الشاعر الذي يقول

 كدين الصدق أو حسب عتيق... وما استخبأت في رجل خبيئاً 

بلغ مائة وثالثين سنة فقال ولحياه ترجفان . بن حبال الفقيه ومنھم زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن باللي بن سعد
 .وكان زر يكنى أبا مريم، روى عن عمر وعبد هللا بن مسعود. إن أخوف ما أخاف على نفسي النساء: كبراً 

 .والحكم بن عبدك الشاعر بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن باللي بن سعد بن حبال بن نصر

عبد بني الحسحاس بن ھند بن سفيان بن غضاب بن : منھم. سعد بن عمرو: بن ثعلبة بن دودانوولد عمرو بن مالك 
 .وكانت أم مالك بن ثعلبة ابنة الحسحاس من غسان. كعب بن سعد بن عمرو بن مالك الشاعر، واسمه سحيم

 .ومالك بن غنم. وعامر بن غنم. كبير بن غنم: وولد غنم بن دودان

 .ومالك بن كبير. وصبح بن كبير. وقيس بن كبير .مرة بن كبير: فولد كبير

عبد هللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وأمه : منھم
ً لحرب بن أمية، وكان إسالم  أميمة بنت عبد المطلب بن ھاشم، عمة النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان جحش حليفا

دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم، وھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم رجع إلى  عبد هللا قبل
المدينة وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين ثابت بن أبي األقلح، وعقد له ووجھه في سرية إلى نخلة 

ن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، وكانت ومعه جماعة من المھاجرين ولم يكن فيھم أنصاري، وكان فيھم سعد ب
غنيمته أول غنيمة أفاءھا هللا على نبيه، وقد ذكرنا خبرھا فيما تقدم، واستشھد يوم أحد فدفن مع حمزة بن عبد 

 .المطلب في قبر، وكان خاله، وكان يكنى أبا محمد

المسيب أن رجالً سمع عبد هللا بن حدثنا محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ على بن زيد عن سعيد بن 
أللھم إنا القوا ھؤالء غداً، فأقسم عليك أن يقتلوني ويبقروا بطني، ويجدعوني فإذا قلت : جحش يقول قبل أحد بيوم

 .فلما التقوا فعل ذلك به. فيك: لم فعل ذلك ؟ قلت: لي

 .كان الذي قتله أبو الحكم بن األخنس بن شريق الثقفي: وقال الواقدي

عبد هللا يوم قتل ابن بضع وأربعين سنة، وكان رجالً ليس بالطويل وال القصير، كثير الشعر، وولي تركته  وكان
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشترى البنه ماالً بخيبر
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وعبد بن جحش رحمه هللا تعالى، وأمه أميمة، ويكنى أبا أحمد، وقد اختلف في ھجرته إلى الحبشة فقيل ھاجر في 
ً يطوف مكة أعالھا المر ة الثانية، وقيل لم يھاجر إليھا قط ولم يختلفوا في ھجرته من مكة إلى المدينة، وكان مكفوفا

 :وأسفلھا بال قائد، وكان شاعراً وكانت عنده الفارغة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية فكان يقول كثيراً 

 أرض بھا أھلي وعّوادي... يا حبذا مكة من واد 

 إني بھا أمشي بال ھادي... أوتادي  إني بھا ترسخ

وبقي أبو أحمد حتى توفيت أخته زينب بنت جحش زوج النبي صلى هللا عليه وسلم في سنة عشرين، ومات بعدھا 
 .بقليل

 .توفي بعدھا بسنة: وقال الجحشي

حرباً، وتزوج وهللا لحالفن أعز أھل مكة وألتزوجن إلى أكرم أھلھا وأشرفھم، فحالف : وكان جحش شار رجالً فقال
 .أميمة بنت عبد المطلب

وعبيد هللا بن جحش، وأمه أميمة، كانت عنده أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأسلم وھاجر إلى أرض الحبشة، ثم تنصر 
 .بھا وھلك على النصرانية، وقد ذكرنا خبره، وخبر أم حبيبة

زوجھا طلحة بن عبيد هللا، وقال لھا وكانت حمنة بنت جحش عند مصعب بن عمير العبدري، فقتل عنھا يوم أحد فت
قتل زوجك مصعب : قتل أخوك فاسترجعت، فقال: قتل خالك حمزة فاسترجعت، وقال: النبي صلى هللا عليه وسلم

ً ال يقعه شيء: فشقت جيبھا فقال النبي صلى هللا عليه وسلم وكانت فيمن تكلم في . إن الزوج ليقع من المرأة موقعا
 .تعائشة مع أھل األفك فحد

ومنھم شجاع بن وھب بن ربيعة بن أسد بن صھيب بن مالك بن كبير بن غنم، كانت له صحبة، وكان يكنى أبا 
ً طواالً أجنأ، وھاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وآخى النبي صلى هللا عليه وسلم بينه  وھب، وكان نحيفا

ى جمع من ھوازن بالسي، فأغار عليھم، وبعثه رسول وبين أوس بن خولي، وبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إل
هللا صلى هللا عليه وسلم بكتابه إلى الحارث بن أبي شمر بغوطة دمشق، وأبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسالته 

ة وشھد بدراً وأحداً والخندق وجميع المشاھد مع النبي صلى هللا عليه وسلم، واستشھد يوم اليمام. صدق شجاع: فقال
 .سنة اثنتي عشرة وھو ابن بضع وأربعين سنة

 .وزعم الھيثم بن عدي أن النبي صلى هللا عليه وسلم وجھه إلى كسرى وذلك غلط

وأخوه عقبة بن وھب رضي هللا تعالى عنه بن ربيعة، أسلم مع أخيه، وشھد بدراً وأحداً، وجميع المشاھد مع النبي 
 .يثم بمؤتةصلى هللا عليه وسلم، واستشھد فيما ذكر الھ

 .وقيس بن عبد هللا األسدي ظئر عبيد هللا بن جحش وكان معھم

ويزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة، ويكنى أبا خالد، شھد بدراً وجميع المشاھد مع النبي صلى هللا عليه 
 .وسلم، وقتل يوم اليمامة شھيداً 

ودان، ويكنى أبا محصن، أسلم قديماً، وشھد بدراً عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن د
وأحداً والمشاھد كلھا، وبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سرية إلى الغمر، وتوفي النبي صلى هللا عليه وسلم 
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وھو ابن أربع وأربعين سنة، وقتل بعد ذلك بسنة ببزاخة، قتله طليحة بن خويلد، ولقيه وقد بعثه خالد بن الوليد 
 .طليعة، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم دعا له أن يدخله هللا الجنة، فلم يزل المسلمون يعلمون أنه سيدخلھا

وأبو سنان بن محصن أخو عكاشة أسلم مع أخيه وشھد بدراً وجميع المشاھد إلى غزاة بني قريظة، وتوفي ورسول 
 .مرة: أبو نعيم الفضل بن دكينهللا صلى هللا عليه وسلم محاصر بني قريظة، واسمه فيما زعم 

وقد روي أن أبا سنان بايع بيعة الرضوان بالحديبية وھو وھم، ألن أبا سنان توفي سنة خمس، ودفن : وقال الواقدي
: وكان أبو سنان يوم توفي ابن أربعين سنة، وكان أسن من أخيه عكاشة بسنتين، قال: في مقبرة بني قريظة، قال

 .ان بن أبي سنان بن محصنسن: والذي بايع بالحديبية

أول من بايع النبي صلى هللا : حدثنا محمد بن سعد عن وكيع بن الجراح عن اسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال
 .ھو سنان بن أبي سنان: وقال غير وكيع: عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان، قال وھذا غلط، قال محمد بن سعد

ضي هللا عنه بن حرثان، وكان بينه وبين أبيه في السن عشرون سنة، وشھد سنان بن أبي سنان بن محصن ر: ومنھم
 .بدراً وأحداً والخندق، وشھد الحديبية وھو أول من بايع بيعة الرضوان، وتوفي سنة اثنتين وثالثين

 .وذكر ابن أنس األسدي أنه كان يكنى أبا سلمة

أكثر بن عمرو، أحد بني غنم بن دودان، وكان يكنى أبا ربيعة بن أكثم رضي هللا تعالى عنه، ويقال ابن أبي : ومنھم
يزيد، وكان قصيراً دحداحاً، شھد بدراً وھو ابن ثالثين سنة، وشھد ما بعدھا، وقتل بخيبر شھيداً سنة سبع وثالثين 
 .قتله الحارث اليھودي بالشظاة، وكانت عنده الصقباء بنت الحارث بن حرب بن أمية، وأمھا صفية بنت عبد المطلب

محرز بن نضلة بن عبد هللا بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان، ويكنى أبا نضلة، وكان أبيض حسن الوجه : ومنھم
ما : يلقب فھيرة، وكان بنو عبد األشھل من األنصار يدعون أنه حليفھم، وقال ابراھيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة

 .لمحمد بن مسلمة يقال له ذو اللمة خرج في غزاة ذي قرد إال من دار بني عبد األشھل على فرس

والذي عند الناس أنه حليف بني عبد شمس، وشھد محرز بن نضلة بدراً وأحداً والخندق، ورأى في : وقال الواقدي
منامه كأن السماء انفرجت له فدخلھا حتى بلغ سدرة المنتھى، فقيل له ھذا منزلك فقص رؤياه على أبي بكر، وكان 

ابشر بالشھادة فقتل بعد ذلك بيوم، خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى غزاة : فقال من أعبر الناس للرؤيا
ذي قرد، فقتله مسعدة بن حكمة الفزاري، وكان يوم استشھد ابن سبع وثالثين سنة، ويقال ثمان وثالثين سنة، وشھد 

 .بدراً، وھو ابن إحدى وثالثين سنة

المستشير في األمور متحصن من السقط : أھل الشام وروي عنه أنه قال أسلم بن األحنف وكان من أشراف: ومنھم
 .متخير للرأي، وعادة المشورة أداة في المرء كاملة

 .وذكر بعضھم أن عمرو بن محصن كان مھاجراً وھو أخو عكاشة بن محصن

 .أربد بن حمير األسدي رضي هللا تعالى عنه، شھد بدراً، وكان يكنى أبا مخشي: ومنھم

والمليح . والقليب بن عمرو. وسعد بن عمرو وھو معرض. ورھم بن عمرو. المسيب بن عمرو: عمرو بن أسدوولد 
والھالك بن عمرو، وھو أول من عمل الحديد، وبه تعير العرب بني أسد وبني عمرو . وھاشم بن عمرو. بن عمرو

 :قال لبيد. خاصة وتسميھم القيون

 لي زرق الّنصالمكّباً يجت... جنوح الھالكّي على يديه 
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 .وعامر بن رھم وربيعة بن رھم. عوف بن رھم: فولد رھم بن عمرو

أيمن بن خريم بن األخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب بن عمرو بن أسد، وكان أيمن : وكان من ولد القليب
 .لكير، يعيره بأنه من القيوننفخة أو نفختان با: ما بقي من كھانتك ؟ قال: شاعراً، ولقي طليحة بن خويلد فقال له

حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم 
ال ألن أبي وعمي شھدا : أال تخرج فتقاتل معنا ؟ قلت: دعاني مروان بن الحكم إلى القتال معه فقال: بن فاتك قال

ً يشھد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسوله، بدراً مع رسول هللا صلى  هللا عليه وسلم، وكانا عھدا إلي إال أقاتل إنسانا
 .انطلق عنا ال حاجة لنا بك: فإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك، قال

 :وقال أيمن بن خريم: حدثني حفص بن عمر عن الھيثم بن عدي عن اسماعيل عن الشعبي بمثله، قال

 على سلطان آخر من قريش... الً يصلّي ولست بقاتل رج

 معاذ هللا من سفٍه وطيش... له سلطانه وعلّي إثمي 

 فلست بنافعي ما عشت عيشي... أأقتل مسلماً في غير شيء 

وأخوه سبرة بن خريم بن فاتك، وروى مسلمة بن محارب الزيادي أن . وكان أيمن أبرص يصفر يده بالزعفران
رحم هللا من فعل ھذا : الطريق فاحتمله وآواه، فقال النبي صلى هللا عليه وسلمخريم بن فاتك مر بمجذوم في 

 .بالمجذوم

 :كان أليمن فضل ودين، وكتب إليه عبد الملك يسأله أن يقاتل مع عمرو بن سعيد فقال: وقال أبو اليقظان

 وبين خصيمه عبد العزيز... أأقتل في حجاج بين عمرو 

 يبقى بعدھا أھل الكنوزو... فأقتل ضيعًة في غير جرٍم 

 وال ّوفقت للحرز الحريز... لعمرك ما ھديت إذاً لرشدي 

 ومعتزل كما اعتزل ابن كوز... فإني تارٌك لھما جميعاً 

 ً  :وقال أيضا

 فاصطبر لألمر حتى يعتدل... إن للفتنة شّراً بّيناً 

 وإذا كان قتال فاعتزل... وإذا كان عطاٌء فاتّھم 

 حطب النار فذرھا تشتعل.. .إنما يسعرھا جّھالھا 

 ً  :وقال أيضا

 تقّدم حين خّد به المراس... يقول لي األمير إذا رآني 

 ومالي غير ھذا الرأس راس... فمالي إن أطعتك غير نفٍس 

 .ويقال ان الشعر لغيره
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ض األقيشر األسدي، وھو المغيرة بن عبد هللا بن األسود بن وھب بن رباعج بن قيس بن معر: ومن بني معرض
 .الشاعر

سماك بن مخرمة بن حمين بن بلث بن الھالك وھو صاحب مسجد سماك بالكوفة، وخرج من : ومن بني الھالك
 :منابذاً له مع من خرج منھا، فلحق بالجزيرة وله يقول األخطل. الكوفة ھارباً من علي عليه السالم

 حتى الممات وفعل الخير يبتدر... إن سماكاً بنى مجداً ألسرته 

 بالبشر إذ قتلت جيرانھا مضر... المجير سماك من بني أسٍد نعم 

 منه بعاقبة مجد ومفتخر... أبلى بالء كريماً ال يزال له 

 فاليوم طّير عن أثوابه الشرر... قد كنت أحسبه قيناً وأخبره 

 .ويحك ما أعياك، أردت أن تمدحني فھجوتني كان الناس يقولون قيناً قوالً فحققته: فقال له سماك

 .كان سماك خال سماك بن حرب وبه سمي سماكا: وقال أبو اليقظان

 .مرة: فولد عبد هللا. عبد هللا: وولد صعب بن أسد

 .وعبد منبه. عبد هللا: فولد مرة

فمن بني . والبحير بن عبد هللا، وھم بنو النعامة، والنعامة أمھم ولدتھم. جميرة بن عبد هللا: فولد عبد هللا بن مرة
 :ن حياش الشاعر الذي مدح الحسن بن علي والحسين عليھم السالم فقالاب: النعامة

 إذا وضعت على ظھر الخوان... كأن جفانه أحواض نھي 

 من األشياء إال األجر فان... ويعلم رّبھا ان كل شيٍء 

 ً  :وقال أيضا

 أرى كل شخص شافعاً لقرين... لقد كّل طرف العين حتى كأنما 

 :وقال بعضھم: ن أسد استلحق صعباً، قالإ: يقال: وقال أبو اليقظان

 ال يعرف المجد علينا ألحد... نحن بنو صعٍب وصعٌب ألسد 

 :وقال شاعر من بني أسد

 بني صعب وكانوا مصعبينا... وحّياً من نعامة فاسألنھم 

 :سمنھم علباء بن الحارث بن حارثة بن ھالل الذي يقول له امرؤ القي. مازن بن كاھل: وولد كاھل بن أسد

 ولو أدركنه صفر الوطاب... وأفلتھّن علباٌء جريضاً 

 .أخذت إبله فلم يحلب، وھو الذي كان طعن أبا امرئ القيس: يقول
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شقيق بن سلمة أبو وائل الفقيه أحد بني مالك، وكان من أصحاب عبد هللا : ومن بني أسد: وقال غير ھشام ابن الكلبي
وا الرماح في صدورنا وأشرعنا في صدورھم وبئست الصفون شھدت صفين فأشرع: بن مسعود، شھد صفين فقال

 .كانت

متى نزلت ھذه البلدة ؟ : ما مررت بالصفارين قط إال ذكرت يوم صفين، وبقي حتى أدرك الحجاج فقال له: وقال
فواله . حمأو تعفيني وإن تقحمني انق: فقال. إني أريد توليتك: فقال. نزلتھا حين نزلھا أھلھا: فقال شقيق. يعني الكوفة

 .وكان جاھلياً إسالمياً، وتوفي بعد الجماجم، وروى عن عمر وعلي وابن مسعود. عمالً 

شداد بن عمرو بن فاتك قاتل ابن أخي خريم بن فاتك قتله زيد الفوارس الضبي : ومن بني أسد: وقال أبو اليقظان
 :وأنشأ يقول

 قيون وقينات بھّن مياسم... ليبك لشداد بن عمرو بن فاتك 

 بما نال منا وھو في الحلف آثم... يبكين قيناً فلّق السيف رأسه ل

جحش بن علباء، وكان جحش قتل ثوب بن سحمة العنبري، وكان يقال : ولد علباء بن الحارث: وقال أبو اليقظان
 :فقال باكيته. لثوب مجير الطير، وكان يضع سھمه في األرض فال يصطاد أحد طيرھا

 بنو البيضاء والخالن سي... ألم تر أّن ثوباً أسلمته 

 ولن ترضى خالفتكم عدي... فإذ أسلمتموه فأخلفوه 

 وفات به الغالم الكاھلي... أضعتم مجدكم فسلبتموه 

 وبات ألھله ليل قسي... فبات آلل جحٍش ليل صدق 

 .بنو بيضاء بنت عبدة بن عدي بن جندب: وبنو البيضاء

 .وثوب بن سحمة من ولد المنذر بن جھمة

وعاصم بن بھدلة مولى بني كاھل، وكان يحيى بن وثاب مولى بني كاھل أيضاً، وكان قارئاً يؤم بني كاھل، فلما : قال
ويحكم : نعزله عن اإلمامة، فبلغ الحجاج ذلك فقال: ال يؤمنكم إال عربي، فوثبوا بابن وثاب وقالوا: قدم الحجاج قال

 .فأبى ابن وثاب أن يصلي بھم. إنما قلت عربي اللسان

 .والحسن ابنا عياش الفقيھان. أبو بكر: وكان من موالي بني كاھل

حلبس الخطاط الذي يقول له : كان في بني سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان عيافة وكان منھم: قال أبو اليقظان
 :الشاعر

 لما قال يوم الثعلبية حلبس... وإني لراجيھا وإني خائف 

 طال فيھا شكه المتلبس وقد... جرت طيرة واستخبرت ثم نبأت 

 :شتير بن خالد الذي يقول فيه الشاعر: كان من بني والبة: وقال أبو اليقظان

 عن البغي ال يغرركم بأيام... أوالب إن تنھى شتير بن خالٍد 
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 .أتنسى مصاداً والشتير بن خالد: شتير بن خالد الذي قتلته ضبه، وفيه يقول الشاعر: وفي بني كالب

 .شتير األسديولم يقل ذلك في 

ً : ومن بني أسد: قال أول يد بايعت ھذا الرجل : قبيصة بن ذؤيب، كانت له صحبة، وھو القائل حين بايع طلحة عليا
 .من أصحاب محمد شالء، وهللا ما أرى ھذا األمر يتم

عمر بن  ما رأيت أحداً قط أعلم با من: قال قبيصة بن ذؤيب األسدي: وروى عوانة عن عبد الملك بن عمير قال
الخطاب، وال رأيت أحداً أطول بالًء في هللا من علي، وال رأيت قط أعطى لجزيل من طلحة، وال رأيت قط أحمل 
ً من عمرو بن العاص، وال رأيت قط أسر لصديق في  لمعضلة من معاوية، وال رأيت أحداً قط أظھر جلداً وطرفا

 .أقل أذى لجار من زياد عداوة العامة من المغيرة، وال رأيت قط أخصب رفيقاً وال

. المعرور بن سويد أحد بني الحارث بن ثعلبة بن دودان، روى عن عمر وعبد هللا: ومن بني أسد من المحدثين
 .روى عن عمر. وحبيب بن صھبان، ويكنى أبا مالك

 .أبو سنان عبد هللا بن سنان مات زمن الحجاج قبل الجماجم: ومن بني أسد: قال محمد بن سعد

 .ين بن قبيصة الفقيهومنھم حص

 :حاجب بن حبيب األسدي الذي يقول: ومن بني أسد: وقال أبو اليقظان

 لھا عاند حينا وحيّنا تصّرح... دلفت له تحت الغبار بطعنة 

 بكفي له والخيل بالقوم تكبح... عبأت سناناً كالقدامي مدّرباً 

مالك، روى عن عمر بن الخطاب ويكنى أبا  زياد بن حدير أحد بني مالك بن: ومن بني أسد: قال محمد بن سعد
 .المغيرة

وقبيصة بن جابر بن وھب بن مالك بن عميرة بن جدار أحد بني مرة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة مات قبل الجماجم 
 .وروى عن عمر

 .وعباءة بن ربعي األسدي روى عن عمر وعلي

 .ونعيم بن دجاجة األسدي

 .ليوالبراء بن ناجية الكاھلي روى عن ع

 .والمسيب بن رافع أسدي من بني كاھل مات سنة خمس ومائة

 .واألعمش سليمان بن مھران مولى بني كاھل يكني أبا محمد: قال. والربيع بن سحيم الكاھلي

 .مات سنة سبع واربعين ومائة: قال الھيثم

 .مات سنة ثمان وأربعين ومائة: وأبو نعيم: وقال الواقدي

 .مد بن قيس أحد بني والبة، يكنى أبا نصرمح: ومن بني أسد من أنفسھم
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 :الميدان بن صخر الذي كان يھاجي ابن دارة فقال الشاعر: كان من بني أسد: وقال أبو اليقظان

 وعبد هللا ثّمت ال لجور... سأقضي بين ميدان بن صخر 

 وبّرز وابن دارة يستدير... جرى الميدان حتى ما يجارى 

فقعسي شاعراً، وكان بالربذة، وكان عليھا رجل يقال له راشد أبو علي، مولى بني كان بعثر ال: وقال أبو اليقظان
 :فقعس، فوجد عليه فضربه فانطلق فاستعدى إليه إلى عمر بن عبد العزيز وھو يقول

 وخّل لناقتي عنك السبيال... أقول لراشٍد أمسك كتابي 

 وحكمتك التي تشفي الغليال... أغثھا بالمدينة يا بن ليلى 

 :قصه عمر بن عبد العزيز منه فلما ضرب أتي بإھاب شاة فألبسه، وجعل راشد يعاتب بعثراً فقالفأ

 يعاتبني ويّدرع اإلھابا... رأيت أخا الصفاء أبا عليٍّ 

 أصاب إلى أخيه ما أصابا... يقول ظلمتني وأقول كٌل 

 .إن أھل العراق أھل غدر: وكان بعثر لقي الحسين بن على قبل أن يصل إلى الكوفة، فسأله عنھم فقال

ال قرى لك : فقال. القرى يا حطيئة: وقال جاء رجل من بني أعيا من بني أسد يقال له ابن حمامة إلى الحطيئة فقال له
ھاتھا فشربھا فقال : فقال. كن ابن أي طير شئت فما لك عندي إال مذقة من لبن: أنا ابن حمامة، قال: عندي فقال له

 .الحطيئة

 على ظمأ شّدت أصول الجوانح... ابن أعيا بشربٍة شددت حيازيم 

 :فقال ابن حمامة

 كما كّل عبسيٍّ على الزاد نائح... دعيت إلى زاٍد قليٍل رزأته 

 أال كّل كلٍب ال أبا لك صائح... يبيت حذار الضيف يخنق كلبه 

حابة أبي العباس أمير كان قصاقص األسدي من أھل الجزيرة، وكان له بھا قدر، وكان في ص: قال أبو اليقظان
المؤمنين ومواله أبو دالمة الشاعر أعتقه قصاقص، فقال أبو دالمة ألبي العباس إن قصاقص امتن علي فأعتقني فإن 

 .قد فعلنا يا أبا دالمة فال تعد: رأى أمير المؤمنين أن يجعله في صحابته المتن بذلك عليه فليفعل، فقال

كان شاعراً، وكان منھم مھران أبو األعمش المحدث، واسمه سليمان، شھد  أبو عطاء السندي: ومن موالي بني أسد
عين الوردة مع سليمان بن صرد، فقتل وكان األعمش يكنى أبا محمد، وولد األعمش أيام قتل الحسين بن علي 

األزدي  كان زياد بن حدير: قال أحمد بن ابراھيم الدورقي. عليھما السالم ومات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة
 .عباداً زاھداً 

قال زياد بن حدير : حدثني أحمد بن ابراھيم الدورقي، ثنا شعيب بن حرب، ثنا مالك بن مغول عن جامع بن شداد قال
 .ليت أني في حير من حديد ال أكلم الناس وال يكلموني ومعي ما يكفيني حتى ألقى هللا: األسدي
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كان الرجل : يعقوب بن عبد هللا بن سعد عن حفص بن حميد قال حدثني أحمد، حدثني عبد الرحمن بن مھدي، حدثني
ألم " فقرأت : وقال لي إقرأ علي: قال. اقطع طريقك بذكر هللا: إني أريد مكان كذا فيقول له: يأتي زياد بن حدير فيقول

 يا بن أم زياد أنقض ظھراً من ظھر رسول هللا: فقال" نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظھرك 
يا أبا المغيرة إنھا : فيقال. سلوا الشھادة: وكان يقول: صلى هللا عليه وسلم وجعل يبكي كما يبكي الصبي، قال

 .سلوا الخازن فإنه يغضب على من ال يسأله: مخزونة، فيقول

دير كان زياد بن ح: حدثني أحمد عن عبد الرحمن بن مھدي، ثنا يعقوب بن عبد هللا بن سعد عن حفص بن حميد قال
 .تجھزوا للقاء هللا: ما معنى ذا ؟ فيقول: أتجھزتم ؟ فيسمعه الرجل فيقول: يقول

: حدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم قال
يبكي فظننت أني قد أتيت أمراً ال واألمانة، فجعل : أقبلت مع زياد بن حدير األسدي من الكناسة فقلت في كالم له

 .نعم كان عمر ينھى عن الحلف باألمانة أشد النھي: كأنك تكره ما قلت ؟ قال: عظيماً فقلت

كنت أمشي مع زياد بن حدير فسمع رجالً : حدثني أحمد بن الصباح، ثنا ھشيم عن العوام عن ربيع بن عتاب قال
لحك خشاشي حتى تدمى أحب إلي من . سمعت ھذا الحلف باألمانةأما : ما يبكيك ؟ فقال: يحلف باألمانة فبكى فقلت

 .أن أحلف باألمانة

قدمت على : حدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زياد بن حدير األسدي قال
وأتيت ابنه عاصماً فانصرفت عنه : عمر وعلي طيلسان وشاربي عاف، فرفع رأسه، فنظر إلي ولم يرد السالم، قال

يا أمير : فلقي أباه فقال. سأكفيك ذاك: لقد رميت من أمير المؤمنين في الرأس قال: فشكوت ذلك إليه وقلت له
ً ورأيت شاربه عافياً، : المؤمنين أخوك زياد بن حدير سلم عليك فلم ترد عليه السالم فقال إني رأيت عليه طيلسانا

وعليك : ي برد فحللته وجعلته إزاراً، ثم أقبلت إلى عمر فسلمت عليه فقالفأخبرني فقصصت شاربي، وكان مع: قال
 .السالم، ھذا خير مما كنت فيه يا زياد

حدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا زكريا بن عدي عن أبي خالد األحمر عن األعمش عن شمر بن عطية عن زياد بن 
 .أفقه قوم ما لم يبلغوا التقى: حدير قال

سمعت زياد بن : لي بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان الثوري عن ابراھيم بن مھاجر قالحدثني الحسين بن ع
 .أنا أول من عشر في اإلسالم: حدير يقول

سألت : حدثني أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن عبد هللا بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال
ً وال معاھداً، كنا نعشر تجار أھل الحرب كما كانوا : من كنتم تعشرون ؟ قال: زياد بن حدير ما كنا نعشر مسلما

 .يعشرون إذا أتيناھم

كنا نعشر : حدثني أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن ابراھيم بن مھاجر عن زياد بن حدير قال
 .نصارى بني تغلب

إما : نفدت نفقتي ونقبت راحلتي فقال:  بن الزبيرالمدائني ان عبد هللا بن فضالة بن شريك األسدي قال لعبد هللا
سر بھا السيرات، فقال البن : راحلتك فارفعھا بسبت واخصفھا بھلب وسر بھا البردي يبرد خفھا ويقال إنه قال

 :إن وراكبھا فانصرف وھو يقول: قال. لعن هللا ناقة حملتني إليك: الزبير

 ة بالبالدنكدن وال أمي... أرى الحاجات عند أبي خبيب 

 إلى ابن الكاھلية من معاد... ومالي حين أقطع ذات عرق 
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 .لو علم أن لي أماً أألم من عمته لسبني بھا: فقال

اسماعيل بن عبد هللا بن ذؤيب األسدي، روى عن ابن عمر وروى عنه ابن أبي : من بني أسد: وقال محمد بن سعد
 .نجيح

 .بني أميةومنھم سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش من حلفاء 

 نسب ھذيل بن مدركة بن الياس بن مضر

وھرمة بن ھذيل، وأمھم ليلى بنت . وعميرة بن ھذيل. سعد بن ھذيل ولحيان بن ھذيل، بطن: وولد ھذيل بن مدركة
 .مران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

. وغنم بن سعد. ھم بن سعدور. ومنعة بن سعد. وحريب بن سعد. وخناعة، بطن. تميم بن سعد: فولد سعد بن ھذيل
. وجوية بن سعد. وريث بن سعد وھو عوف، وأمھم الفرعة بنت شقر بن الحارث بن تميم بن مرو. ورھام بن سعد

 .يقال إنھم دخلوا في عبس فالحطيئة الشاعر منھم

 .ذيلوعوف بن تميم، أمھم الكنود بنت لحيان بن ھ. ومعاوية بن تميم. الحارث بن تميم: فولد تميم بن سعد

 .وكاھل بن الحارث، وأمھما ھند بنت مازن بن كاھل بن أسد بن خزيمة. عمرو بن الحارث: فولد الحارث بن تميم

فولد صاھلة بن كاھل . وكعب بن كاھل. وصبح بن كاھل، بطن. صاھلة بن كاھل، بطن: فولد كاھل بن الحارث
 .بن صاھلة ومالص. وخزيمة بن صاھلة، بطن، وقريم بن صاھلة. مخزوم بن صاھلة

فولد فار بن . وحارثة بن مخزوم. والحارث بن مخزوم. وزبيد بن مخزوم. فار بن مخزوم. فولد مخزوم بن صاھلة
 .شمخ بن فار: مخزوم

عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاھله بن كاھل بن حارث بن تميم بن : منھم
. وأمھا ھند بنت عبد الحارث بن زھرة بن كالب. عبد ود، من ولد قريم بن صاھلةسعد بن ھذيل، وأمه أم عبد بنت 

 .وكان عبد هللا بن مسعود يكنى أبا عبد الرحمن

 .كان إسالم عبد هللا قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقم: وقال الواقدي

 .ھاجر ابن مسعود إلى أرض الحبشة مرتين: وقال الواقدي وأبو معشر

 .ھاجر في المرة الثانية: وقال محمد بن إسحاق

حدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن ربيعة الكالبي عن أبي عميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد هللا بن مسعود 
 .أخذ في أرض الحبشة في شيء فرشا دينارين

ر بن حبيش عن عبد هللا بن حدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن ز
كنت غالماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من : مسعود قال

ھل عندك من جذعة : فقال النبي صلى هللا عليه وسلم. إني مؤتمن: يا غالم ھل عندك من لبن ؟ فقلت: المشركين فقاال
فأتيته بھا فاعتقلھا النبي صلى هللا عليه وسلم ومسح ضرعھا ودعا فحفل الضرع، ثم . نعم: ؟ قلت لم ينز عليھا الفحل

اقلص، : أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيھا ثم شرب وأبو بكر ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للضرع
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قال فأخذت من فيه سبعين سورة ال . م معلمإنك غال: فقال. علمني ھذا القول: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: فقلص، قال
 .ينازعني فيھا أحد

 .ثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سعد، قاال

كان أول من أفشى : وحدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا محمد بن عبيد عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال
 .هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعودالقرآن بمكة من في رسول 

ً ثم قال: حدثنا عفان بن مسلم، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا األعمش، أنبأ شقيق قال : خطبنا ابن مسعود فذكر كالما
على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، على قراءة زيد ؟ فوهللا الذي ال إله غيره لقد أخذت من في رسول هللا صلى هللا 

والذي ال إله إال ھو، لو أعلم أحداً : ثم قال. ليه وسلم بضعاً وسبعين سورة وزيد غالم له ذؤابتان يلعب مع الغلمانع
 .اعلم بكتاب هللا مني تبلغه اإلبل ألتيته

 .فقعدت في حلق فيھا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما سمعت أحداً منھم رد عليه ما قال: قال شقيق

سين بن علي بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا بن حدثني الح
ً كما أنزل فليقرأ على : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مسعود قال ً أو قال غضا من أحب أن يقرأ القرآن رطبا

 .قراءة ابن أم عبد أو كما يقرأ ابن أم عبد 

: ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، ثنا األعمش عن ابراھيم عن علقمة قال: يد هللا القواريري قاالحدثنا عمرو الناقد وعب
يا أمير المؤمنين جئتك من الكوفة وتركت بھا رجالً يملي المصاحف عن : جاء رجل إلى عمر وھو ال يعرفه فقال

: فذھب الغصب عن عمر ثم قال: قال. عبد هللا بن مسعود: قال. من ھو ويحك؟: ظھر قلبه، فغضب عمر، وقال
من سره أن يقرأ القرآن : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ويحك وهللا ما أعلمه بقي أحد من الناس أحق بذلك منه

 .رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد

عن مسروق عن عبد  حدثنا زھير بن حرب أو خيثمة، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن األعمش عن أبي وائل
من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي : استقرئوا القرآن من أربعة: هللا بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم سمعه يقول
 .بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل

قال : عبد هللا قالحدثني أبو بكر األعين، ثنا أبو نعيم عن أبي األحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن 
إني أحب أن : كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟ فقال: فقلت. إقرأ علي: لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ونظرت . حسبك: قال" فكيف إذا جئنا من كل أمة بشھيد : " أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت
 .يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد من سره أن: فقال. إليه وقد اغرورقت عيناه

حدثني محمد بن حاتم بن ميمون المروزي، ثنا عبد هللا بن نمير الھمداني، أنبأ األعمش عن مسلم بن صبيح عن 
ما يروي الرجل، ومنھا ما يروي الرجلين ومنھا ما : لقد جالست أصحاب محمد فوجدتھم كاألخاذ فمنھا: مسروق قال

ي العشرة، ومنھا ما يروي المائة، ومنھا ما يروي لو نزل به أھل األرض لصدروا رواء فوجدت عبد هللا بن يرو
 .مسعود أغزر تلك األخاذ

أخذت من فم رسول هللا : قال عبد هللا: حدثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية الضرير، ثنا األعمش عن ابراھيم قال
 .سورةصلى هللا عليه وسلم بضعاً وسبعين 

كان نفر من : حدثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان األعمش عن مالك بن الحارث عن أبي األحوص قال
ً فقام عبد هللا فخرج فقال أبو مسعود  أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في دار أبي موسى يعرضون مصحفا
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إن يكن كذاك فلقد كان يؤذن :  عليه وسلم فقال أبو موسىھذا أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى هللا: األنصاري
 .له إذا حجبنا ويشھد إذا غبنا

حدثني محمد بن سعد، ثنا يحيى بن عباد، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود 
 .أخذت من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعين سورة ال ينازعني فيھا أحد: قال

: حدثني محمد بن سعد، ثنا عبيد هللا بن موسى، أنبأ الحسن بن صالح عن مطرف، حدثني عامر عن مسروق قال
علي، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي : كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .بن كعب، وأبو موسى األشعري

كان مھاجر عبد هللا بن مسعود إلى : د، أنبأ داود بن أبي ھند عن عامر قالحدثنا عفان بن مسلم، ثنا وھيب بن خال
وهللا الذي ال إله إال ھو لقد آثرتكم بعبد هللا بن مسعود على نفسي فخذوا : حمص فحدره عمر إلى الكوفة، وكتب إليھم

 .عنه

: لعمار ولعثمان بن حنيف شاةقالوا وبعث عمر عبد هللا بن مسعود على قضاء أھل الكوفة وبيت مالھم، وفرض له و
 .شطرھا وسواقطھا لعمار والبن مسعود، ولعثمان الشطر اآلخر

كان ابن مسعود يوافي عمر في كل موسم فيعرض عليه ما كان فيه فما : المدائني عن الوقاصي عن الزھري قال
 .وجاء قوم فشكوه فلم يحفل بشكيتھم. رضيه أقام عليه وما نھاه عنه تركه

كانت دار ابن مسعود شبيھة بالمدينة فأحدث : بن مخلد الفالس، ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قالحدثني شجاع 
 .ولد له حدثاً فأخربوھا

حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثني معاوية بن عمرو عن زائدة عن األعمش عن شقيق عن عمرو بن ميسرة عن 
 .مئنة من فقه الرجل طول الصالة وقصر الخطبة: عبد هللا بن مسعود قال

حدثنا خلف البزار، ثنا سالم الخراساني الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود أنه كان يقرأ 
 .القرآن في كل جمعة مرة، وفي شھر رمضان في كل ثالث ليال، وكان يكره النوم قبلھا أو الحديث بعدھا

كان : األعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني عمرو الناقد، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن
 .ابن مسعود يعلمنا التشھد كما يعلمنا السورة من القرآن ال يخطيء بألف وال واو

كان عبد هللا بن : حدثنا عبد هللا بن صالح المقريء عن المسعودي عن سليمان بن ميناء عن نفيع مولى عبد هللا قال
ً مسعود من أجود الناس   .ثوباً أبيض وأطيب الناس ريحا

 .وحدثني محمد بن سعد عن يزيد بن ھارون عن المسعودي عن سليمان بن نفيع بمثله

حدثنا ابن الشاذكوني عن أبي عامر العقدي، حدثني سفيان عن سليمان األعمش عن ابراھيم، أخبرني من رأى في يد 
 .عبد هللا خاتماً من حديد

 .كان على خاتم ابن مسعود ذيبان بينھما الحمد : ريك عن جابر عن الشعبي قالحدثنا أبو نصر التمار، ثنا ش

إياكم والمعاذير فإنه : قال عبد هللا: حدثني أبو أيوب الرقي المعلم، ثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن ابراھيم قال
 .يخالطھا الكذب



96 

 

: قيس بن أبي حازم أن ابن مسعود قال لسعد وحدثني الحسن بن عثمان الزيادي عن اسماعيل بن مجالد عن بيان عن
وأنت ابن حمنه، فقام : فقال. ھل أنت إال عبد من ھذيل: رد المال الذي استسلفته من بيت المال فغضب سعد وقال

 .سعد فاستقبل القبلة فسأله ابن مسعود أال يلعنه وال يدعو عليه فلم يفعل

ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليمان حتى يدع : كان ابن مسعود يقول :حدثنا بكر بن الھيثم عن عبد الرزاق بن معمر قال
المراء في الحق والكذب في المزاح والسفه عند الغضب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن 

 .ليصيبه

 .إياكم والمزاح فإن فيه التذابح: وروي عنه أنه قال

ى المدينة نزل على معاذ بن جبل، ويقال على سعد بن خيثمة، وآخى لما ھاجر ابن مسعود من مكة إل: وقال الواقدي
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين معاذ

لما قدم رسول هللا : حدثني علي بن عبد هللا المديني، ثنا سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال
: نكب عنا ابن أم عبد، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ن زھرةصلى هللا عليه وسلم المدينة قال بنو عبد مناف ب

 .فلم بعثت إذاً، إن هللا ال يقدس قوماً ال يعطون الضعيف منھم حقه

 .خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن مسعود عند المسجد: وقال الواقدي

عفراء، وشھد أيضاً أحداً والخندق وجميع المشاھد  وشھد عبد هللا بدراً وضرب عنق أبي جھل بعد أن أثبته ابنا: قالوا
" الذين استجابوا  والرسول : " وروي عن ابن مسعود في قول هللا عز وجل. مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .كنا ثمانية عشر رجالً : قال

كان عبد هللا : بن عتبة قال حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد هللا بن جعفر عن رجل عن عبيد هللا بن عبد هللا
بن مسعود صاحب سواد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعني سره، وصاحب وساده وسواكه ونعليه وطھوره، وھذا 

 .في السفر

ثنا عبيد هللا بن موسى عن المسعودي عن عبد الملك بن : حدثني محمد بن سعد والحسين بن علي بن األسود قاال
ان عبد هللا يستر النبي صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل ويوقظه إذا نام ويمشي معه على ك: عمير عن أبي مليح قال

 .األرض وحشاً، يعني وحده

كان عبد هللا يلبس رسول هللا نعليه، : حدثني عمرو الناقد، ثنا أبو نعيم عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال
عليه فأدخلھما في ذراعه، وأعطاه العصا، فإذا أراد رسول هللا ويمشي أمامه بالعصا، فإذا جلس في مجلسه نزع ن

صلى هللا عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه، ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول هللا صلى هللا عليه 
 .وسلم

د أن عبد هللا بن وحدثني محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم عن المسعودي عن عياش العامري عن عبد هللا بن شداد بن الھا
 .مسعود كان صاحب السواد والوسادة

سمعت الحسن بن عبيد هللا النخعي يذكر عن ابراھيم عن عبد : حدثني محمد بن سعد، ثنا عبد هللا بن ادريس قال
إذنك علي أن يرفع الحجاب وتسمع : قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الرحمن بن يزيد عن عبد هللا قال

 .تى أنھاكسوادي، ح
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لقد أتيت النبي صلى هللا : قال أبو موسى األشعري: وحدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، أنبأ شعبة، ثنا أبو اسحاق قال
 .عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إال من أھله

لى هللا كان عبد هللا يشبه بالنبي ص: حدثني عمرو بن محمد، ثنا أبو معاوية، أنبأ األعمش عن ابراھيم عن علقمة قال
 .وكان علقمة يشبه بعبد هللا: قال. عليه وسلم في ھديه وسمته

ً ودالً : حدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا األعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس ھديا
 .ع في بيتهوسمتاً بمحمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع ما يدري ما يصن

: حدثنا وھب بن بقية، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ شعبة عن المغيرة عن ابراھيم عن علقمة عن أبي الدرداء سمعته يقول
 .ألم يكن فيكم صاحب السواد الوساد، يعني ابن مسعود

ان عبد هللا ك: حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا حفص بن غياث، أنبأ األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال
 .إذا دخل الدار استأنس ورفع كالمه حتى يسمعوا

: سمعت ابن مسعود يقول: حدثني محمد بن سعد، انبأ مالك بن اسماعيل النھدي، أنبأ اسرائيل عن ثوير عن أبيه قال
 .ما نمت نومه الضحى منذ أسلمت

ما رأيت : عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني عمرو بن محمد، ثنا أبو نعيم، ثنا زھير بن معاوية عن أبي إسحاق عن
ً من عبد هللا فقيل له ً أقل صوما إني أختار الصالة على الصوم واذا صمت ضعفت عن : لم ال تصوم ؟ قال: فقيھا

 .الصالة

: حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا وھيب بن جرير عن مرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النھدي قال
 .فوددت أنه قرأ بنا سورة البقرة من حسن صوته وترتيله" قل ھو هللا أحد : " صالة فقرأ فيھا صليت مع ابن مسعود

قال : حدثني محمد بن سعد، ثنا يحيى بن عيسى الرملي عن سفيان عن األعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال
: لم بكتاب مني تبلغه اإلبل أو قالما نزلت سورة إال وأنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحداً أع: عبد هللا بن مسعود

 .المطي ألتيته

حدثني بكر بن الھيثم، ثنا أبو نعيم عن قيس بن الربيع عن قاسم عن زر عن عبد هللا أنه كان يصوم اإلثنين 
 .والخميس

إقتصاد في : قال ابن مسعود: حدثني الحسين بن األسود، ثنا محمد بن الفضيل عن العالء بن المسيب عن أبيه قال
 .نة، خير من اجتھاد في بدعةس

: عبد هللا: حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام عن شعيب بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد هللا عن الحكم بن عتيبة قال
 .أنذركم فضول القول فبحسب الرجل من الكالم ما بلغ به حاجته

علقمة واألسود ومسروق أن عبد هللا حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا أبو داود، ثنا زھير عن أبي إسحاق عن 
كان يكبر في الفطر والنحر سبع تكبيرات، يكبر تكبيرة يفتتح بھا الصالة، ثم يكبر ثالثاً، ثم يقرأ ثم يكبر، فيركع 

 .بالخامسة ثم يقوم فيكبر أربعاً يركع بالرابعة

سمعت علي : مغيرة عن أم موسى قالتثنا محمد بن الفضيل، ثنا ال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن سعد قاال
أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منھا بشيء فنظر أصحابه إلى : بن أبي طالب يقول
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ما تضحكون لرجل ھو عند هللا يوم القيامة في الميزان أثقل : خموشة ساقيه فضحكوا فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
 .من أحد

كنت : ان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ عاصم بن بھدلة عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود قالحدثنا عف
مم : أجتني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األراك فضحك القوم من دقة ساقي فقال النبي صلى هللا عليه وسلم

 .حدلھي أثقل في الميزان من أ: فقال. من دقة ساقيه: تضحكون ؟ قالوا

سأل رجل أبا موسى عن مسألة : حدثني أبو نصر التمار، ثنا شريك عن أبي حصين عن أبي عطية الھمذاني قال
فأجابه فيھا، ثم أتى عبد هللا بن مسعود فسأله عنھا فخالف أبا موسى، فأتى الرجل أبا موسى فأخبره بقول ابن مسعود 

 .ھركمال تسألوني عن شيء وھذا الحبر بين أظ: فقال أبو موسى

قال : ثنا وكيع عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني عمرو بن محمد ومحمد بن سعد، قاال
 .ال تسألوني ما دام ھذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود: أبو موسى

ل بن أبي خالد عن ثنا وكيع بن الجراح، أنبأ اسماعي: حدثني محمد بن حاتم المروزي وابراھيم بن مسلم الوكيعي قاال
 .أبي عمرو الشيباني عن أبي موسى بمثله

أقبل عبد هللا : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد وھب قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن حاتم قاال
ً : بن مسعود ذات يوم، وعمر جالس فلما رآه عمر، قال  .كنيف مليء فقھاً، أو قال علما

كنا عند علي بن أبي طالب فذكرنا بعض : ا ابن نمير، ثنا األعمش عن حبة بن جوين قالحدثني محمد بن سعد، ثن
ما رأينا يا أمير المؤمنين رجالً كان أحسن خلقاً، وال أرفق تعليماً، وال أحسن : قول عبد هللا فأثنى القوم عليه وقالوا

اللھم : فقال. نعم: أھو الصدق من قلوبكم ؟ قالوانشدتكم هللا، : مجالسة وال أشد ورعاً من عبد هللا بن مسعود فقال علي
 .إني أشھدك أني أقول فيه مثل ما قالوا وأفضل

كان عبد هللا : حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو خالد األحمر عن المسعودي عن القاسم قال
 .إذا حدث حديثاً جاء بمصداقه من كتاب هللا

ثنا الفضل بن دكين عن المسعودي عن مسلم البطين عن عمرو بن : ين ومحمد بن سعد قاالحدثني أبو بكر األع
اختلفت إلى عبد هللا بن مسعود سنة فما سمعته يحدث فيھا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يقول : ميمون قال

سول هللا، فعاله كبت حتى رأيت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أنه حدث ذات يوم فجرى على لسانه قال ر
 .إن شاء هللا إما فوق ذاك، وإما دون ذاك، وإما قريباً من ذاك: العرق يتحدر عن جبھته، ثم قال

كان عبد هللا يخطبنا كل خميس فيتكلم بكلمات : حدثنا عفان، ثنا شعبة، أنبأ جامع بن شداد، ثنا عبد هللا بن مرداس قال
 .ھي أن يزيدناونسكت نحن حين يسكت، ونحن نشت

حدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن عبد هللا األسدي عن مسعر بن كدام عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف 
 .كان عبد هللا يعرف بالليل بريح الطيب: قال

هللا حدثنا خلف بن ھشام البزار، ثنا خالد بن عبد هللا، ثنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت عبد 
 .بن مسعود رجالً خفيف اللحم

 .إذا كره القلب عمي: يروى عن ابن مسعود أنه قال: المدائني قال
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وروي ذلك عن بكر بن عبد هللا المزني . ليس الواعظ من جھل أقدار السامعين وإرادة المريدين: وروي عنه أنه قال
 ً  .أيضا

كان عطاء ابن مسعود ستة آالف : بن عبد الرحمن قالحدثني محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم عن المسعودي عن القاسم 
 .درھم

 . وروي عن أبي األحوص عن عبد هللا أنه رأى عبد هللا بن مسعود يخطب فرأى حية فنزل عن المنبر فقتلھا

: حدثنا الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال
 .لو كنت مؤثراً أحداً دون شورى المسلمين ألمرت ابن ام عبد: هللا صلى هللا عليه وسلمقال رسول 

حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سعيد القطان، انبأ سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمير عن 
 .ما خلف بعده مثله: لما نعي ابن مسعود إلى أبي الدرداء قال: حارث بن ظھير قال

: حدثنا عمرو الناقد، ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي عليه السالم قلنا له
ً : حدثنا ابن مسعود قال  .علم القرآن والسنة، ثم انتھى وكفى بذلك علما

صحاب عمر حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا وكيع عن األعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد رجل من أ
يا أمير المؤمنين أتفضل أھل الشام : وفدنا على عمر فأجازنا ففضل أھل الشام علينا فقلنا: رضي هللا تعالى عنه قال

 .يا أھل الكوفة، أجزعتم أن فضلت أھل الشام عليكم لبعد سفرھم وقد آثرتكم بابن ام عبد: علينا ؟ فقال

إياكم وما : قال عبد هللا بن مسعود: األعمش عن ابراھيم قال حدثني داود بن عبد الحميد، ثنا عيسى بن يونس عن
 .يعتذر منه فإنه قلما اعتذر رجل إال كذب

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد هللا بن جعفر عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
 .مة وكان ال يغير شيبهكان عبد هللا بن مسعود رجالً نحيفاً قصيراً شديد األد: قال

كان لعبد هللا شعر يرفعه على : حدثني محمد بن سعد، ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ھبيرة بن يريم قال
 .ال يغادر شعرة شعرة: أذنيه كأنما جعل بعسل، قال وكيع

كان شعر عبد هللا  :وحدثني محمد بن سعد، ثنا الفضل بن دكين، ثنا زھير عن أبي إسحاق عن ھبيرة بن يريم قال
 .يبلغ ترقوته فإذا صلى جعله وراء أذنه

حدثني علي بن شور المقرئ، ثنا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابراھيم 
 .أنه كان خاتم ابن مسعود من حديد

ً شديداً فجزع حدثنا شجاع بن مخلد، ثنا أبو معاوية عن األعمش عن ابراھيم عن علقمة أن  عبد هللا مرض مرضا
 .إنه أخذني واقرب بي من الغفلة: ما رأيناك جزعت من مرض جزعك من مرضك ھذا فقال: فقلنا له

 .ما أنا له اليوم بمتيسر: ذكر الموت عن عبد هللا فقال: قال: وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن سفيان الثوري

وددت أني إذا : اسماعيل عن رجل من بجيلة أن عبد هللا بن مسعود قال حدثني محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن
 .نمت ال أبعث
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حدثنا القاسم بن سالم أبو عبيد، ثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد بن أبي 
ً لھا فقال لھا ابن مسعود إلي أين تذھبين  سعيد عن أبي ھريرة أن زينب الثقفية امرأة عبد هللا بن مسعود أخذت حليا

ال وهللا أو : قالت. ھلمي فتصدقي به علي وعلى ولدي فأنا له موضع: أتقرب به إلى هللا ورسوله، فقال: بھذا ؟ قالت
تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنھم له : استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستأذنته فقال صلى هللا عليه وسلم

 .موضع

بن مسلم الخوارزمي، ثنا وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد هللا بن الزبير أن عبد هللا بن مسعود  حدثنا ابراھيم
ذكر ما أوصى به عبد هللا بن مسعود إن حدث به حدث : بسم هللا الرحمن الرحيم: أوصى إلى الزبير وكانت وصيته

 .في مرضه

وام وابنه عبد هللا بن الزبير وأنھما في حل وبل مما وليا ھذا ما أوصى إن مرجع وصيته إلى هللا وإلى الزبير بن الع
بعلمھما وال تحجز عن ذلك زينب بنت عبد هللا : وقضيا من ذلك، وأنه ال تزوج امرأة من بناته إال باذنھما أو قال

 .الثقفية

مسعود أوصى  حدثنا ابراھيم بن مسلم، ثنا وكيع عن أبي العميس عن حبيب بن أبي ثابت عن خثيم بن عمرو أن ابن
 .أن يكفن في حلة بمائتي درھم

حدثني محمد بن سعد، ثنا مالك بن اسماعيل، ثنا شريك عن محمد بن عبد هللا المرادي عن عمرو بن مرة عن أبي 
 .ادفنوني عند قبر عثمان بن مظعون: عبيدة بن عبد هللا أن ابن مسعود قال

 .د دفن ليالً حدثني ھدبة بن خالد، ثنا ھمام عن قتادة أن ابن مسعو

حتى : " حدثني بكر بن الھيثم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري وقتادة والكلبي أنھم قالوا في قول هللا عز وجل
 .كان منھم عبد هللا بن مسعود" إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً 

مات : ن محمد القاري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قالوقال الواقدي، أنبأ عبد هللا بن جعفر عن عبد الرحمن ب
 .عبد هللا بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع في سنة اثنتين وثالثين وله دار بالكوفة ابتناھا إلى جانب المسجد

توفي ابن مسعود وھو ابن بضع وستين سنة وصلى عليه عمار بن ياسر، ويقال عثمان بن عفان، : وقال الواقدي
وقد روى قوم أنه أوصى . وصالة عثمان عليه أثبت عندنا: استغفر كل واحد منھما لصاحبه قبل موت عبد هللا، قالو

 .أال يصلي عليه عثمان

: حدثني روح بن عبد المؤمن، حدثني وھب بن جرير بن خازم، أنبأ شعبة عن أبي إسحاق عن أبي األحوص قال
لئن قلت ذاك فقد كان يدخل إذا حجبنا : أتراه ترك بعده مثله، قال: حبهشھدت أبا موسى وأبا مسعود فقال أحدھما لصا

 .ويشھد إذا غبنا

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن منصور بن أبي األسود عن ادريس بن يزيد عن عاصم بن بھدلة عن زر بن 
 .ترك ابن مسعود لتسعين ألف درھم: حبيش قال

ثنا يزيد بن ھارون عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي : قاال حدثني عمرو بن محمد الناقد ووھب بن بقية
أعطني عطاء عبد هللا فأھل عبد هللا أحق به من بيت : دخل الزبير على عثمان بعد وفاة ابن مسعود فقال: حازم قال

 .المال، فأعطاه خمسة عشر ألف درھم
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ه أن عبد هللا بن مسعود أوصى إلى الزبير، حدثني عمرو الناقد، ثنا حفص بن غياث عن ھشام بن عروة عن أبي
إن عيال عبد هللا أحوج إلى عطائه من بيت المال فأعطاه : وكان عثمان قد حرمه عطاءه سنتين، فأتاه الزبير فقال له

 ً  .عشرين ألف درھم أو خمسة وعشرين ألفا

كنا يوماً : من بن يزيد قالحدثنا زھير بن حرب أو خيثمة، حدثنا جرير عن األعمش عن أبي الضحى عن عبد الرح
أين عبد هللا، ھذا ميقات ھذه الصالة فما كان بأسرع : عند أبي موسى في المسجد فنظر إلى الشمس حين زالت فقال

 .وكان عبد هللا يصلي يومئذ بالناس: أن جاء عبد هللا مسرعاً، قال

كان عبد : األعمش، أنبأنا زيد بن وھب قال ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن: حدثني بكر بن الھيثم ومحمد بن سعد، قاال
 .هللا يؤمنا في شھر رمضان وينصرف بليل

بعث عمر عبد هللا بن مسعود إلى الكوفة يعلم الناس القرآن : حدثني عباس بن ھشام الكلبي عن أبيه في إسناده قال
لى الناس، ثم إنه بلغ عثمان عنه والسنة، وواله بيت المال، وكان أول الناس جاء ببيعة عثمان إلى الكوفة وأخذھا ع

بعض األمر، فأشخصه إلى ما قبله وأسمعه، ولم يأذن له في الخروج من المدينة فأقام بھا ثالث سنين حتى مات، 
ولما مرض مرضه الذي مات فيه مرضه أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، . وكان موته قبل مقتل عثمان
فما تتمنى : قال. ذنوبي: ما تشتكي ؟ قال: قال. بخير: كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: وأتاه عثمان يعوده فقال له

أفال آمر لك بعطائك، وكان قد قطعه عنه : قال. الطبيب أمرضني: أال أدعو لك طبيباً ؟ قال: قال. رحمة ربي: ؟ قال
فدفن . يرزقھم هللا: قال. يكون لولدك: قال .منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه: لموجدته عليه، فقال

 .بالبقيع وصلى عليه عمار بن ياسر، وكلم الزبير عثمان في عطائه فدفعه إليه لولده وعياله

الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، وكان يعلم : وكان ابن مسعود يخطب بالكوفة فيقول: قال
عليكن ببيوتكن فإن ھذا ليس : وكان يطرد النساء يوم الجمعة من المسجد ويقول الرجال القرآن ثم يتحول فيعلم النساء

 .لكن بمجلس

 .إياكم وفضول القول فبحسب المرء من الكالم ما بلغ من حاجته: وروي عن ابن مسعود أنه قال

كان صاحب سواده وكان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة الجن و. قتل ابن مسعود أبا جھل: وقال أبو اليقظان
أي أسراره، وصاحب وساده، وصاحب نعليه ورحلته، وصلى عليه الزبير، وإليه أوصى، وكان النبي آخى بينه 

 .وبينه

والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن . أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود: ومن ولد عبد هللا بن مسعود
مور العرب وأشعارھم فقھياً، وذكروا أنه فلج، والقاسم بن عبد الرحمن بن مسعود ولي قضاء الكوفة، وكان عالماً بأ

 .عبد هللا مات في والية خالد بن عبد هللا القسري

عتبة بن مسعود أخو عبد هللا بن مسعود ألبيه وأمه، يكنى أبا عون، أسلم وھاجر مع أخيه إلى أرض الحبشة : ومنھم
م عمر بن الخطاب، وكان ممن أقام مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة، ثم في المرة الثانية، ومات بالمدينة في أيا

 .قدم مع جعفر حين قدم

لما توفي عتبة بن : حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا إسماعيل بن ابراھيم يعني ابن علية عن يونس عن الحسن قال
إذ قضى هللا فيه ما قضى فما ! أما وهللا : المسعود وجد عليه عبد هللا بن مسعود وجداً شديداً، فقيل له في ذلك، فق

 .أحب أني دعوته فأجابني
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: حدثنا عبد هللا بن صالح، أنبأ روح بن مسافر عن حماد عن ابراھيم عن ابن مسعود أنه لما نعي إليه أخوه عتبة قال
ا يا أبا عبد الرحمن ؟ ولم تقول ھذ: وهللا ما أحب أنه جالس فيكم الساعة وإن لم يكن أحد كان أحب إلي منه، قالوا

 .ألني كنت أحب أن أؤجر فيه وال يؤجر في: قال

وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود صاحب عبد هللا . وعبد هللا بن عتبة بن مسعود، وقد ولي لعمر بن الخطاب
 :وعون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود وھو الذي يقول فيه. بن عباس

 وليس المؤمنون بجائرينا...  وقالوا مؤمن من أھل جورٍ 

 وقد حرمت دماء المؤمنينا... وقالوا مؤمن دمه حالٌل 

ثم إن عون بن عبد هللا خرج مع ابن األشعث فيما يقال، فلما ھزم أصحابه ھرب فأتى محمد بن مروان بن الحكم 
وإياه عنى جرير بن عطية في بنصيبين فأمنه، ثم إنه لزم عمر بن عبد العزيز وھو خليفة فكانت له منزلة منه حسنة، 

 :قوله

 ھذا زمانك إني قد مضى زمني... يا أيھا القارئ المرخي عمامته 

 إني لدى الباب كالمقرون في قرن... أبلغ خليفتنا إن كنت القيه 

 .وقد ذكرنا ھذا الخبر فيما تقدم من كتابنا

إالّ إبليس أبى واستكبر : " هللا ثم تالإياك والكبر فإنه أول ذنب عصي به : ووعظ عون المفضل بن المھلب فقال
 " .وكان من الكافرين 

ألزمتني رجالً إن قعدت عنه عتب، وإن أتيته حجب، وإن عاتبته : وكان عبد الملك ألزمه ابنه الوليد، فسأله عنه فقال
 .لك ألزمه ابنهوقال بعضھم إن محمد بن مروان ألزمه ابنه فقال فيه ھذا القول، ويقال إن سليمان بن عبد الم. غضب

المؤمن أشد الناس  خوفاً وعلى نفسه زرياً ولعمله احتقاراً وأكثرھم حزناً وأشدھم : قال عون بن عتبة: المدائني قال
 ً  .فيما عند هللا رغبة، وأحسنھم با ظنا

هللا بن عتبة  حدثنا أحمد بن ابراھيم الدوقي، ثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج بن محمد عن المسعودي عن عون بن عبد
الخير من هللا كثير، ولن يبصره من الناس إال اليسير، وھو للناس معروض، ولكن ال يعرفه من ال يراعيه، وال : قال

 .يجده من ال يبتغيه، وال يستوجبه من ال يعمل له، أال ترون إلى كثرة نجوم السماء التي ال يھتدي بھا إال العلماء

بلغني أن رسول : عامر عبد الملك بن عمرو القيسي عن قرة عن عون بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو
الحياء، والعفاف، وعي اللسان ال عي القلب، والفقه، وھن يزدن في : أربع من اإليمان: هللا صلى هللا عليه وسلم قال

الفحش والبذاء : وثالث من النفاق. اآلخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في اآلخرة أكثر مما ينقصن من من الدنيا
فحدثت بذلك : والشح، وھن يزدن في الدنيا وينقصن من اآلخرة وما ينقصن من اآلخرة أكثر مما يزدن في الدنيا قال

 .عمر بن عبد العزيز فأعجبه

ه، ومن الدنيا غير مأمونة، من أكرمھا أھانت: قال عون بن عبد هللا: المدائني عن يحيى بن اليمان عن سفيان قال
 .رفضھا أكرمته تخرج من يد من أطمأن إليھا ووثق بدوامھا وينالھا من لم يكن يرجوھا

حدث عون بن عبد هللا عمر بن عبد العزيز عن ملك بنى مدينة له فأحسن : المدائني عن جويرية بن أسماء قال
ً للناس فجعل الرجل يأكل ويخرج فيسأله قوم قد وكلھم بمسألة ھل تعرفون : الناس عن المدينة بناءھا، وھيأ طعاما
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ً ؟ فجعلوا ينعتون ويصفون، حتى خرج من المدينة رجل قد طعم فقالوا له ً ؟ : فيھا عيبا ھل رأيت في المدينة عيبا
صدق، وترك ملكه وجعل يتعبد مع قوم كانوا : نعم رأيت أنھا تخرب بموت صاحبھا، فأخبر الملك بذلك فقال: فقال

ً ال يعرفونه فساح معھم، فھم  إن: يعرفونه وتركھم، وقال ً فھم يجلوني، فاعتزلھم وأتى قوما ھؤالء قد رأوني ملكا
 .أتضيع أمر أمة محمد فسكن: عمر بن عبد العزيز أن يسيح ويخرج من الخالفة حتى رده مسلمة عن ذلك، وقال له

د العزيز إن استطعت أن قلت لعمر بن عب: حدثنا محمد بن ابراھيم الدورقي عن حنظلة عن عون بن عبد هللا قال
 .تكون عالماً فكن عالماً، فإن لم تستطيع فكن متعلماً، فإن لم تكن متعلماً فأحب العلماء فإن لم تحبھم فال تبغضھم

كان عبد هللا بن : سمعت عون بن عبد هللا بن عتبة يقول: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو نعيم األحول، ثنا حنظلة قال
ً  مسعود يعلم الناس قال وزدت . وھوًى يردي، وعمل يخزي. اللھم إني أعوذ بك من غنًى يطغي، وفقر ينسي: أربعا

 .ومن صاحب يغوي، وجار يؤذي: أنا عليھا

بينا رجل في : حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون قال
مالي أراك مھموماً أللدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه : فقال له بستان بمصر، وھو مھموم إذ وقف عليه رجل

 .فكانوا يرون أنه الخضر. البر والفاجر، أم لآلخرة، فإن اآلخرة وعد صادق يحكم فيھا ملك عادل

كان أھل الخير يقولون : حدثنا الحسين بن علي، ثنا وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن عون بن عبد هللا قال
من عمل آلخرته كفاه هللا أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين هللا أصلح هللا ما بينه وبين الناس، ومن أصلح : نويكتبو

 .سريرته أصلح هللا عالنيته

الشكر : الخير الذي ال شر فيه: قال عون بن عبد هللا بن عتبة: حدثني عبد هللا بن صالح عن ابن يمان عن سفيان قال
 .عليه غير شاكر، ومتبلى غير صابر مع العافية، فرب منعم

أما بعد فإني : حدثنا أحمد بن ابراھيم الدورقي، ثنا يزيد بن ھارون عن المسعودي عن عون أنه كتب إلى رجل
أوصيك بوصية هللا التي حفظھا سعادة لمن حفظھا، وإضاعتھا شقوة لمن ضيعھا، واعلم أن رأس تقوى هللا البصر 

ورع، وأن يفي  بشرطه الذي شرط، وعھده الذي عھد، وفرضه الذي افترض، وأن وحقيقتھا العمل، وكمالھا ال
ينقض كل عھد للوفاء بعھده وال ينقض عھده للوفاء بعھد غيره، ھذا جماع من القول يبصره البصير وال يعرفه إال 

 .اليسير

من كان في صورة : يقالكان : حدثنا أحمد بن ابراھيم ثنا أبو النضر عن عبد الرحمن المسعودي عن عون قال
 .حسنة، وموضع ال يشينه، ووسع عليه في رزقه ثم تواضع  واتقاه كان من خلصان هللا

كان يقال أزھد الناس في عالم أھله : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو النضر عن عبد الرحمن المسعودي عن عون قال
ويقول أھل البيت ھو معنا وفينا، ويتكلون فال يفجئھم إال  ومثل ذلك مثل السراج بين أظھر القوم ليستصبح الناس به

 .طفؤه

روأت : قال رجل من الفقھاء: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا حجاج بن محمد عن المسعودي عن عون بن عبد هللا قال
 .في أمري فلم أجد خيراً ال شر معه إال المعافاة والشكر

 .الحسنة في أثر الحسنة، وأقبح منھا السيئة في اثر السيئةما أحسن : المدائني عن عون بن عبد هللا قال

كان يقال ان من البيان سحراً، ومن : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو داود الطيالسي عن قرة عن عون بن عبد هللا قال
إال ذلك أن يكون بين الرجلين خصومة فيقول أحدھما لصاحبه إختر أي الخصومتين شئت فإنك ال تختار واحدة 

 .خصمتك باألخرى
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حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا علي بن إسحاق المروزي عن ابن المبارك عن عبد هللا بن الوليد عن عون بن عبد هللا 
أوصى رجل ابنه فقال يا بني عليك بتقوى هللا وطاعته، وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس، وغداً : قال

وإياك وكثرة تطلب الحاجات فإنه فقر حاضر، ودع ما يعتذر . فصل صالة مودع خيراً منك اليوم فافعل، وإذا صليت
 .منه

مثل الذي يطلب العلم في األحاديث ويترك القرآن : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا حجاج بن نصر عن قرة عن عون قال
غنمه قد خرجت  مثل رجل أخذ باب زربه على غنمه فمرت به ظباء فاتبعھا يطلبھا فلم يدركھا، ورجع فوجد

 .وتفرقت فال ھذه أدرك وال تلك حفظ

إن من قبلنا كانوا : قال عون بن عبد هللا: حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا يزيد بن ھارون عن المسعودي قال
 .يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتھم وانكم اليوم تجعلون آلخرتكم ما فضل عن دنياكم

إن هللا ليبتلي الرجل بما يكرھه عليه ليأجره، كما يكره أھل المريض مريضھم : قال عون بن عبد هللا: المدائني قال
 .على الدواء لينفعه

الدنيا : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو داود صاحب الطيالسة، ثنا مطرف عن عون بن عبد هللا أنه سمعه يقول
وسمعته يقول ما تحاب رجالن في : قال. رىواآلخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان إذا رجحت إحداھما خفت األخ

 .هللا إال كان أفضلھما أشدھما حباً لصاحبه

سمعت عون بن عبد هللا يقول إذا سرك أن تنظر إلى الرجل : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو داود، ثنا مطرف قال
 .أحسن ما يكون حاالً فانظر إليه وھو قائم يصلي

ما أحسب أحداً : يد بن ھارون عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد هللا عن عون قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا يز
 .تفرغ لعيب الناس إال من غفلة غفلھا عن نفسه

ما أنزل أحد الموت حق منزلته : حدثنا أحمد بن ابراھيم عن يزيد بن ھارون عن المسعودي عن عون أنه كان يقول
ستقبل يوماً ال يستكمله وراج غداً ال يدركه، إنك لو أذكرت األجل ومسيره فكم من م. إال وھو ال يعد عدة إال من أجله

 .أبغضت األمل وغروره

من المطعم، : الصيام من أربع: حدثنا أحمد، ثنا أبو النصر عن عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد هللا قال
 .والمشرب، والمأثم، والمحرم

اليوم : ء البلخي، ثنا ليث بن سعد عن ابن عجالن عن عون أنه كان يقولحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا قتيبة أبو رجا
 .المضمار، وغداً السباق، والسبقة الجنة، وبالعفو تنجون

من تمام التقوى أن : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن ليث عن ابن عجالن عن عون أنه قال
فإن لم تعلم فإن النقص مما علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل  تبتغي إلى ما علمت منھا وما لم تعلم

 .على ترك ابتغاء الزيادة منه قلة انتفاعه بما علم

حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو السري سھل بن محمود عن األشجعي عن موسى الجھني عن عون بن عبد هللا أنه 
عني أم كيف يھنئني عيشي واليوم الثقيل ورائي، أم كيف يشتد عجبي  ويح نفسي كيف أغفل وال يغفل: كان يقول

 .بدار في غيرھا قراري وخلودي
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وال تنس : " حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن قرة عن عون أنه قال في قول هللا عز وجل
 .ما تظنوننصيبه من الدنيا العمل الصالح فيھا وليس ك: قال" نصيبك من الدنيا 

 .بحسبك من الكبر أن ترى لنفسك فضالً على غيرك: حدثنا المدائني عن المسعودي عن عون بن عبد هللا أنه قال

 .إن هللا ليأخذ بحجزة العبد أن يقع في النار: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا الحجاج بن نصر عن قرة عن عون قال

إن لكل إنسان : حلبي عن نوفل بن فرات عن عون أنه كان يقولحدثنا أحمد بن ابراھيم عن ميسرة بن اسماعيل ال
 .سيداً من عمله، وأن سيد عملي الذكر

أتانا عون بن عبد هللا في : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو السري سھل بن محمود، ثنا سفيان عن أبي ھارون قال
تنسوا الفضل بينكم وإن أتى أحدكم سائل  يا إخوتي ال: مجلس محمد بن كعب فجعل يبكي، وكان من موعظته أن قال

 .فلم يكن عنده ما يعطيه فليدع له بخير

ً أفره : حدثنا أحمد، ثنا سھل بن محمود عن سفيان قال كان عون يقول جالست األغنياء فكنت كثير الھم أرى مركبا
 .من مركبي، وثوباً أحسن من ثوبي، ثم جالست الفقراء فاسترحت

كان عون يقول الحمد  الذي إذا شئت وضعت سري : ثنا سھيل بن محمود عن سفيان قال حدثنا أحمد بن ابراھيم،
عنده أية ساعة شئت من ليل أو نھار بال شفيع، فيقضي حاجتي، والحمد  الذي إذا دعوته أجابني، وان كنت بطيئاً 

 .حين يدعوني

أيت على عون مطرف خز وجبة خز، وھو جالس ر: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح قال
 .وكنا نأتيه فيأمر جارية له فتقرأ القرآن بصوت حزين حتى تبكينا: بين المساكين، قال

 .نعم ما تغرس: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو النصر عن المسعودي عن عون بن عبد هللا أنه مر برجل يسبح فقال

الذاكر في : ن سعيد القرشي عن ابن المبارك عن المسعودي عن عون قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عنبسة ب
 .الغافلين كالمقاتل خلف الفارين

اجعلوا مسألة ربكم : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو معاوية الضرير، ثنا عاصم األحول عن عون بن عبد هللا قال
 .على النافلة مھم حوائجكم في الصالة المكتوبة، فإن فضل الدعاء فيھا كفضلھا

من قال : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا مبشر بن اسماعيل عن األوزاعي عن عمر بن سعيد عن عون بن عبد هللا قال
اللھم أسلمت ديني إليك، ووجھت وجھي إليك، : ھؤالء الكلمات حين يصبح ويمسي لم يكتب يومئذ من الغافلين

غبة إليك، ال ملجأ منك إال إليك، آمنت بالرسول الذي وفوضت أمري إليك، والجأت ظھري إليك، رھبة لك ور
 .أرسلت، والكتاب الذي أنزلت، وأنت مننت علي بذلك، وھديتني فلك الحمد كثيراً 

حدثني أحمد بن ابراھيم، حدثني يحيى بن معين، ثنا الحجاج بن محمد عن المسعودي عن عون أنه كان يقول في 
ربي إنما عصيته بنعمته عندي، ويحي من خطيئة ذھبت شھوتھا عني  ويحي ألي شيء أعصى: بكائه وذكر خطيئته

وا سوءتي إذا لم استحيھم ولم أراقب ربي، ويحي نسيت ما لم . وبقيت تبعتھا علي في كتاب كتبه كتاب لم يغيبوا عني
ً ال تطاوعني، طاوعتھا فيما يضرھا ويضرني ولم تطاوعني فيما ينفعھا وينف . عنيينس مني، ويحي طاوعت نفسا

رب إني لم أرحم نفسي فارحمني، رب ال تكلني إليھا فتھلكني، ويحي كيف أنسى ملك الموت الذي قد وكل بي، انساه 
وال ينساني، يقص أثري فإن فررت أدركني، وإن ثبت وجدني، ويحي كيف ينام على مثل ھذا األمر ليلي، وكيف 

ي عبادة ربي، وال يبعثني لما يذھبھا عني، ويحي إن يقر على مثله مثلي، ويحي كيف ال يذھب ذكر خطيئتي كسلي ف
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لم يرحمني ربي، ويحي أما تنھاني أولى خطيئتي عن األخرى التي عمي عنھا قلبي، ويحي إن حجبت يوم القيامة 
ويحك يا نفس . عن ربي فلم يزكني ولم ينظر إلي، ويحي كيف ال يشغلني ذكر خطيئتي عما يضرني وال ينفعني

ى، وقد أتيت ما ال يؤتى، وكل ذلك عليك محصى في كتاب ال يبيد وال يبلى، أما تخافين أن تجزي به تنسين ما ال ينس
فيمن يجزى يوم تجزى نفس بما تسعى وقد آثرت ما يفنى على ما يبقى، يا نفس ويحك أال تشفقين، وعلى ما أنت فيه 

ن، وإذا دعيت للخير تكسلين، ويحك لم تقولين تندمين، وبربك تأتمين، مالك إذا افتقرت تحزنين، وإذا استغنيت تبطري
في الدنيا قول الزاھدين، وال تعملين لآلخرة عمل الراغبين، يا نفس أترجين أن يرضى وانت ال ترضين، مالك إن 
سألت تكثرين، وإن أنفقت تقترين، ترجين اآلخرة بغير عمل وتؤخرين التوبة بطول األمل، وإن ابن آدم إذا سقم ندم، 

أمن، واذا افتقر حزن، واذا استغنى فتن ايرغب وال ينصب فيما يرغب، ويرجو السالمة، ولم يحذر البالء، وإذا صح 
ويح لنا ما أغرنا، ويح لنا ما أغفلنا، ويح لنا ما أجھلنا، ويح لنا ماذا يراد بنا، ويح لنا إن ختم على أفواھنا وتكلمت 

ستفتى جوارحنا، وتشھد علينا أجسادنا، فيومئذ ال براءة عندنا أيدينا وشھدت أرجلنا، ويح لنا حين تفشو أسرارنا وت
رب ما أحكمك، وأمجدك، وأجودك، وأرأفك، وأرحمك، وأعالك، . وال عذر لنا، لنا الويل الطويل إن لم يرحمنا ربنا

وأقربك، وأقدرك، وأقھرك، وأوسعك، وأفضلك، وأبينك، وأنورك، وأنآك وأحضرك، وألطفك وأخبرك، وأحكمك، 
رب ما أبلغ حجتك وأكثر مدحتك، رب ما أبين كتابك، وأشد عقابك، وأحسن مآبك . كرك، وأحلمك، وأكرمكوأش

وأجزل ثوابك، رب ما أسنى عطاءك، وأجل ثناءك رب ما أحسن بالءك، وأسبغ نعماءك، رب ما أعظم سلطانك 
ما أعظم عرشك، وأشد وأوضح برھانك، رب ما أمتن كيدك، وأغلب أيدك، رب ما أعز ملكك وأنفذ أمرك، رب 

بطشك، رب ما أسرع فرجك وأحكم فعلك، رب ما أوفى عھدك، وأصدق وعدك، رب ما أحضر نفعك، وأتقن 
ً كيف تعظم في الدنيا رغبتي، وقليل ما فيھا يكفيني، أم كيف يشتد فيھا حرصي وال ينفعني ما تركت  صنعك، عجبا

يف ال أبادر بعملي قبل أن يغلق رھني، أم كيف تقر عيني منھا بعدي، وكيف أؤثرھا وقد ضرت من آثرھا قبلي، أم ك
مع ذكر ما سلف مني، فاغفر لي، واجعل طاعتك ھمي، وقو عليھا عزمي، وال تعرض عني يوم تعرضني بما سلف 

 .من ظلمي وجرمي، وآمني يوم الفزع األكبر حين ال يھمني إال نفسي

يا : ج بن محمد عن المسعودي عن عون بن عبد هللا أنه قالوحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا يحيى بن معين عن الحجا
بني كن ممن نئي به عمن نئي عنه بغنًى ونزاھة ودنوه ممن دنا منه بلين ورحمة، ليس نأيه بكبر وعظمة، وال دنوه 

زيد بخدع وخالبة، يقتدي بمن قبله وھو إمام من بعده، وال يعجل فيما رابه، ويعفو إذا تبين، يغمض في الذي له وي
في الحق الذي عليه، وال يعزب حلمه وال يحضر جھله، الخير منه مأمول والشر مأمون، إن زكي خاف ما يقولون 

ربي أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي من غيري، فھو ال يغره ثناء من جھل أمره : واستغفر لما ال يعلمون، يقول
ويأتي ما أتى من الصالحات على وجل، إن عصته نفسه وال ينسى إحصاء شيء من عمله، يستبطيء نفسه في العمل 

فيما كرھت لم يتبعھا فيما أحبت، يبيت حذراً ويصبح فرحاً حذراً من الغفلة، وفرحا لما أصاب من الفضل، ال يحيف 
ر لألصدقاء وال يجنف على األعداء، وال يعمل الخير رياء، وال يدع شيئاً منه حياًء، يصمت ليسلم، ويخلو ليغنم وينظ

ليفھم، ويخالط الناس ليعلم، مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من مجالس اللغو مع األغنياء، وال تكن يا بني كمن 
تغلبه نفسه على ما نظر وال يغلبھا على ما يستيقن، يتمنى المغفرة، ويعمل بالمعصية، طال به األمل ففتر وطال عليه 

فيما عمر بمعذر، إن أعطي لم يشكر ما أعطي ويبتغي الزيادة فيما  األمد فاغتر، وأعذر إليه فيما عمر، وليس ھو
بقي، يحب الصالحين وال يعمل عملھم ويبغض المسيئين وھو أحدھم، يعوذ با ممن فوقه وال يريد أن يعيذ هللا منه 

عليه  من تحته، يبصر الغررة من غيره ويغفلھا من نفسه، يتصنع لتحسب عنده أمانة وھو مرصد للخيانة، يخف
الشعر، ويقل عليه الذكر، يعجل النوم ويؤخر الصوم يبيت نائماً وال يصبح صائماً، يتصبح بالنوم ولم يسھر ويمسي 
وھمه العشاء وھو مفطر، إن صلى اعترض، وإن ركع ربض، وإن سجد نقر، وإن جلس شغر، إن سأل ألحف، وإن 

ح فرح، ليس له في نفسه عن عيب الناس سئل سوف، وإن وعد أخلف وإن حلف حنث، وإن وعظ كلح، وإن مد
يسر . شغل، أھل الخيانة له بطانة، وأھل األمانة عليه عالوة، يعجب من أن يفشو سره، وال يشعر من أين جاء ضره

من الناس ما ال يخفى على هللا، فيستحييھم وال يستحي ربه، ينظر نظر الحسود، ويعرض إعراض الحقود، ويرضي 
يضحك من غير عجب، ويسعى إلى غير أرب، ال ينجو منه من جانبه وال يسلم منه من الشاھد ويسخط الغائب، 
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صاحبه، إن حدثته ملك، وإن حدثك غمك، وإن فارقك أكلك، إن حاورته بھتك ال ينصت فيسلم، وال يتكلم بما ال 
 .سعى للدنيا ويواكل في التقىيتعلم، يغلب لسانه قلبه، ويضبط قلبه قوله، يتعلم المراء وينفقه للرياء ويكثر الكبرياء، ي

لم يعذب أحد في الدنيا بمثل الظن السيء، والحسد الدائم، والجار : كان عون بن عبد هللا بن عتبة يقول: المدائني قال
 .البذيء، والزوجة السليطة

 .عجبت لرجل يطلب ما لعله ال يدركه، ويدع ما يتيقن أنه مدركه: وكان يقول: قال

 .آثر ظناً على يقين، وغرراً على ثقةعجباً لمن : كان يقول

يا أمير المؤمنين ال بد للمصدور من أن : أما آن لك أن تترك الشعر ؟ فقال: وقال عمر لعون بن عبد هللا بن عتبة
 .ينفث

 :ليس كالم أوجز من كالم العرب، قال امرؤ القيس: وكان ھو يقول

 ... .....................قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

 .فوقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر حبيبه، ومنزله في نصف بيت

 تم خبر عون

كان عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة صاحب ابن عباس فقيھاً من خيار أھل المدينة، وھو القائل لعمر : وقال أبو اليقظان
 :بن عبد العزيز، وعبد هللا بن عمرو بن عثمان ومرا فلم يسلما عليه

 فما حشي األقوام شراً من الكبر... تؤتيا وتكلما ال تعجبا أن 

 وفيھا المعاد والمصير إلى الحشر... وھذا تراب األرض منه خلقتما 

 ً  :وقال أيضا

 كمثلك إني مبتغ صاحباً مثلي... أبا عمرو كن مثلي أو ابتغ صاحباً 

 إذا لم يؤلّف شكل قوم إلى شكل... فما يلبث األقوام أن يتفرقوا 

 وال يحبب اإلخوان إال ذوي عقل... ّد امريٍء ذي ماللة وال ترجون و

 .إن المصدور ال يملك نفسه أن ينفث: كيف تقول الشعر مع فقھك وورعك ؟ فقال: وقيل لعبيد هللا بن عبد هللا: قال

، عون بن عبد هللا بن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود: ومن ولد عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود القاري
 .ولي القضاء ببغداد والنظر في أمر الزنادقة

 .عبد هللا بن عبيد هللا بن عتبة، وكان شاعراً : ومن ولد عتبة

 :ھو عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبة ومن شعره قوله: وقال غير الكلبي

 أنت بي جاھل وفيك اغترار... أيھا الشاتمي ليوھن عظمي 
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 و تأتني أنصاريستجيبوا أ... ومتى أدع زھرة بن كالب 

 ويسار إذا يراد يسار... فيھم غلظٌة لمن خاشنوه 

 :وھو القائل

 فباديه مع الخافي كبير... تمّكن حب عثمة في فؤادي 

 ھواك فليم فالتام القطور... صدعت القلب ثم ذرأت فيه 

 وال حزن ولم يدخل سرور... تغلغل حيث لم يبلغ شراب 

 ً  :وقال أيضا

 وقول المعّوض والرائث ...أبادر بالمال سھمانه 

 وأؤثر نفسي على الوارث... وأمنح نفسي الذي تشتھي 

عمرو بن عميس بن مسعود قتله الضحاك بن قيس الفھري بالقطقطانة، وقد كتبنا خبره في الغارات بين علي : ومنھم
 .ومعاوية رضي هللا تعالى عنھما

وعنزة بن . وخثيم بن عمرو. وضبة بن عمرو. ومازن بن عمرو. جشم بن عمرو: وولد عمرو بن الحارث بن تميم
 .عمرو

وعوف بن معاوية، . ومازن بن معاوية، بطن. وقرد بن معاوية، بطن. سھم بن معاوية، بطن: وولد معاوية بن تميم
 .بطن وجعيل: حي: وحي بن معاوية ويقال. بطن

 .مالك بن خالد الشاعر: ومن ھذيل ثم من خناعة

ً أبو أراكة ال: ومن بني قريم  .شاعر وأبو بثينة الشاعر أيضا

 .ومن بني كعب بن كاھل بن الحارث بن تميم بن سعد بن ھذيل

صخر الغي الشاعر، وكان صخر الغي عمد إلى جار لبني خناعة فقتله، وكان المقتول مزنياً، فحرض أبو المثلم 
 :الھذلي الشاعر قومه عليه، فقال صخر قصيدة رد عليه فيھا وھي التي أولھا

 عاودني من حبابھا الّزؤد... دھماء عّز ما أجد إني ب

 .صخر بن حبيب بن سويد بن رياح بن كليب بن كعب بن كاھل: وصخر الغي

 :وأبو كبير بن ثابت بن عبد شمس بن خالد بن عمر بن عبد بن كعب بن مالك بن كاھل الشاعر، وأبو كبير القائل

 مستخلفكالعّط وسط مزادة ال... عجلت يداك لخيرھم بمرّشٍة 

 :وھو القائل

 نھضوا وتعمد للطريق األسھل... يھدي العمود له الطريق إذا ھم 
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 جلٍد من الفتيان غير مھّبل... ولقد سريت على الظالم بمغشم 

 حبك النطاق فشّب غير مثّقل... مما حملن به وھّن عواقد 

 كرھاً وعقد نطاقھا لم يحلل... حملت به في ليلة مزؤودة 

 سھداً إذا ما نام ليل الھوجل... نان مسّھداً فأتت به حوش الج

 :ساعدة بن جؤية بن عبد ويقال إنه من بني كعب بن صبيح بن كاھل وھو القائل: ومن بني كعب بن كاھل

 وعدت عواٍد دون وليك تشعب... ھجرت غضوب وحّب من يتجنب 

 :وھو القائل. ما أحب إلينا من يتجنب يعني غضوب: يقول

 ضرب المعّول تحت الّديمة العضدا... ضرب ھيقعٌة فالطعن شغشغٌة وال

 .أن تقطع الشجر يستظل بھا من المطر، والعضد ما عضدت من الشجر أي قطعت: والعاله

 .البريق وھو غياض بن خويلد الشاعر، أحد بني سھم بن معاوية بن تميم بن سعد بن ھذيل: ومن ھذيل

الحارث بن تميم بن سعد، وھو القائل لرجل مھاجر من قيس وأسامة بن الحارث الشاعر، وھو أحد بني عمرو بن 
 .في أيام عمر بن الخطاب

 عسوٌس صوى في ضرعھا الغبر مانع... عصاني أنيس في الذھاب كما أبت 

 .تمنع الحلب: مانع. يبس: وصوى. سيئة الخلق من اإلبل: عسوس

بن عبد يا ليل بن مطحل بن مرمض بن  أبو خويلد الشاعر، وھو معقل بن خويلد بن واثلة بن عمرو: ومن ھذيل
حرب بن جداعة بن سھم بن معاوية بن تميم، وكان حليف أبي سفيان بن حرب، وكان وفد إلى النجاشي في أسراء 

 :قومه فوھبھم له، فقال في قصيدة له

 مثلھم يرھب الراھب... وسود جعاد غالظ الرقاب 

 وليس معي منكم صاحب... أتيت إلنقاذھم منھم 

 من األمر ما ال يرى الغائب... لشاھد الحاضر المطمئن يرى ا

 .أبو خراش واسمه خويلد بن مرة: ومن بني قرد بن معاوية بن تميم بن سعد بن ھذيل

وسفيان، كانوا . وجناد. وزھير. وعمرو. وأبو األسود. وأبو جندب بن مرة. وعروة بن مرة. األسود بن مرة: وإخوته
 .لية، ويقال ان أم سفيان وحده ھذليةدھاة شعراء سراعاً، وأمھم ھذ

فأما األسود بن مرة فكان على مالھم وھو غالم، فوردت عليه إبل لبعض القرديين يقال له رئاب، فرمى األسود 
ً فكلم حتى  ضرع ناقة لرئاب فغضب الشيخ فضربه بالسياط فقتله، فغضب بنو مرة، وكان أبو جندب أشدھم غضبا

 :كت وقال احبسوه حتى أعتمر وأرجع، ومضى نحو الحرم وھو يقولرضي بالعقل، فلما أتوه به س

 كأحمر عاٍد أو كليب بن وائل... فمن كان يرجو الصلح فيه فإنه 
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وقتل زھير بن مرة قوم من ثمالة من األزد، . وھم بقتل رجال من ھذيل فكفوا مؤونته بذبحة أصابته بجانب الحرم
 :راشوھو متقلد لحاء من شجر الحرم، فقال أبو خ

 وال يحتويه جاره عام محل... قتلتم فتى ال يفجر هللا عامداً 

 :وقتل عروة أخوه، قتلته خزاعة فقال أبو خراش

 وذلك رزء لو علمت جليل... تقول أراه بعد عروة الھياً 

 ولكن صبري يا أميم جميل... فال تحسبي أني تناسيت عھده 

 ً  .تحت الليل وقتل أبا األسود بن مرة بنو فھم بن عمرو بياتا

وكان أبو جندب بن مرة مرض وكان له جار من خزاعة، فقتله بنو لحيان في مرض أبي جندب وأخذوا ماله وقتلوا 
 :امرأته فخرج أبو جندب حين أفاق إلى مكة وقال

 أبكي على الكعبّي والكعبّيه... إني امرؤ أبكي على جارّيه 

 ّيهكانا مكان الثوب من حقو... ولو ھلكت بكيا علّيه 

 :ثم استجاش على بني لحيان فقتل منھم وسبى وقال

 بحمد هللا في خز مبين... لقد أمسى بنو لحيان مني 

 .في أبيات

وكان األبح بن مرة عمد في أصحاب له يريد حياً من الديل، وكان بين عدي بن الديل وبين بني يعمر من بني نفاثة 
 :م فطلبه ففاته وقالبن عدي بن الديل شر وحرب، وبلغ ذلك سارية بن زني

 ألنت بعرعر الثأر المنيم... لعمرك ساري بن زنيم اعلم 

 فأنت بمربع وھم بضيم... عليك بني معاوية بن صخر 

 كدابغة وقد حلم األديم... تساويھم على وصٍف وظنٍّ 

سقوا ماء، وأما أبو خراش فأسلم وحسن إسالمه، ورأى في خالفة عمر رضي هللا عنه نفراً من حجاج اليمن فاست
 .فأخذ قربه وسعى إلى ماء ھناك، فلدغته حية فما برحوا حتى دفنوه

 :وقال أبو خراش حين حضرته الوفاة

 على اإلنسان تطلع كل نجد... لعمرك والمنايا غالبات 

 على اإلخوان ساقاً ذات فقد... لقد أھلكت حية بطن أنف 

 ً  :وقال أيضا

 اقاً ذات فضلعلى اإلخوان س... لقد اھلكت حية بطن أنف 
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 إلى صنعاء يطلبه بذحل... فما تركت عدواً بين بصرى 

 :وھاجر خراش ابنه فقال فيه

 وقد يأتيك بالنبأ البعيد... أال من مبلغ عني خراشاً 

 مھاجر بعد ھجرته زھيد.. ... أال فاعلم خراش بأن خير ال

 كمخضوب اللّبان وال يصيد... فإنك وابتغاء البر بعدي 

 .ضب صدره بالدم ولم يصد، ليري صاحبه الناس أنه قد صاديعني كلباً يخ

 :المتنخل الشاعر واسمه مالك بن عويمر، أحد بني لحيان بن ھذيل، وھو الذي رثى أباه فقال: ومن ھذيل

 بواٍن وال بضعيف قواه... لعمرك ما إن أبو مالك 

 .يمالداخل واسمه زھير ويقال األدخل أحد بني سھم بن معاوية بن تم: ومنھم

 .قيس بن عيزارة الشاعر أحد بني صاھلة: ومنھم

حذيفة بن أنس الشاعر الذي غزا بعض بني كنانة وفيھم آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وھو : ومنھم
 .صغير فقتل

 :ربيعة بن جحدر الشاعر الطابخي، من ولد طابخة بن لحيان بن ھذيل الذي يقول: ومنھم

 بعجالن قد خّفت إليه األكادس... ونجدة أال إن خير الناس رسالً 

 أثيلة حتى يعلو الرأس رامس... فوهللا ال ألقى كيوم ابن مالك 

 فأصبح منھا وھو أسوان بالس... وذي إبل فّجعته بخيارھا 

بدر بن عامر الشاعر، وأخوه أبو العيال، وكان أبو العيال حصر ببالد الروم في زمن : ومن ھذيل ثم من بني خناعة
 :وية، فيقال إنه كتب بشعر إلى معاوية يقول فيهمعا

 يھوي إليه بھا البريد األعجل... أبلغ معاوية بن صخر آية 

 مني يلوح بھا كتاب مجمل... والمرء عمراً فالقه بصحيفة 

 :وھو القائل في ابن عم له استشھد يقال له عبد هللا

 د ال نكٌس وال جنب... فتًى ما غادر األجنا 

 دة رعٌش إذا ركبوا... دي وال زميلة رع

 فتى قوٍم إذا رھبوا... أال  دّرك من 

 ب يرقبھا ويرتقب... وقالوا من فتًى للحرب 
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 ت حتى قلبه يجب... وحمج للجبان المو 

 إذا تدعى لھا تثب... فكنت فتاھم فيھا 

 صداع الرأس والوصب... ذكرت أخي فعاودني 

 ربو بعد سلّوھا الطّ ... كما يعتاد أّم الب 

 :أبو المثلم الخناعي الذي يقول: ومنھم

 فانك ال تھدي القريض لمفحم... أصخر بن عبد هللا إن تك شاعراً 

 ومن ال يكّرم نفسه ال يكّرم... اصخر بن عبد هللا قد طال ما ترى 

 خويلد بن واثلة، وھو أبو معقل بن خويلد الذي يقول: ومنھم

 راد فيھم غير أفندوأكل الج... إلى معشٍر ال يخنثون نساءھم 

 :الربيع بن الكودن الذي يقول في وصف قوس: ومن ھذيل

 براھا رجاٌل وھي لّما تذّوق... وصفراء تلتّذ اليدان نشابھا 

 تحلّب معجاٍج من الماء ملتق... نشرت لھا ثوبي فبات يكّنھا 

 كفرق العروس طوله غير مخرق... وأبيض يھديني وإن لم أناده 

 :حد بني رھم بن سعد بن ھذيل، وھو الذي يقول في قصيدة لهالمعطل أ: ومن ھذيل

 بذكرته وسنان أو متواسن... سؤال الغنّي عن أخيه كأنه 

 .ھذا من أشعر بيت قالته العرب: قال أبو عمرو بن العالء: فحدثني أبو محمد التوزي عن أبي زيد األنصاري قال

 .هوقال المفضل الضبي شبيھاً بذلك، وكان يتعجب من: قال

 .أبو قالبة أحد بني طابخة بن لحيان: ومن ھذيل

 .عمرو ذو الكلب، كان له كلب نسب إليه ويقال عمرو الكلب، وھو من بني لحيان وكان شاعراً : ومنھم

 :وكانت أخته جنوب شاعرة وھي التي تقول ترثي أخاھا عمرو الكلب

 وكل من غالب األيام مغلوب... كل امرئ بطوال العيش مكذوب 

 يوماً طريقھم في الشر دعبوب... يٍّ وإن طالت سالمتھم وكل ح

 .األعلم بن عبد هللا واسمه حبيب وكان شاعراً : ومنھم

 :أمية بن أبي عائذ الذي يقول: ومن ھذيل
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 يرمى بھا السور يوم القتال... تمّر كجندلة المنجنيق 

 .ساعدة بن العجالن الشاعر: ومن ھذيل

 :وھو عبد هللا بن جشم بن عمرو بن الحارث بن تميم وھو الذي يقولأبو صخر واسمه عبد هللا : ومنھم

 كما انتفض العصفور بلله القطر... إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرھا 

أبو ذؤيب الھذلي الشاعر، وھو خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد أحد بني مازن بن معاوية بن تميم، : ومن ھذيل
وكان أبو ذؤيب غزا المغرب فمات ھناك ودفن بإفريقية، وقام بأمره عبد هللا . وابن عمه خالد بن زھير بن المحرث

 .بن الزبير بن العوام

 :عمرو بن عائذ الذي يقول له زياد األعجم: ومن ھذيل

 أللجمت بالمقراض عمرو بن عائذ... ولوال ھذيٌل أن اسوء سراتھا 

ث بن عبد العزى بن وائلة بن دابغة بن صخر وھو المحبق بن عتبة بن صخر بن حضير بن الحار: ومن ھذيل
 .لحيان بن ھذيل

وكان لسلمة بن المحبق صحبة . وسنان بن سلمة بن المحبق. سلمة بن المحبق رحمه هللا تعالى: ومن ولد المحبق
ً مع النبي صلى هللا عليه وسلم، وحضر فتح المدائن أيام عمر، وولد له سنان بن سلمة أيام حنين، فلما  وشھد حنينا

لسنان أطعن به في سبيل هللا أحب إلي منه، وأتى به النبي صلى هللا عليه وسلم فحنكه وسماه سنان لقول : شر به قالب
 .أبيه، وكان سنان يكنى أبا حبيب

لما كان زياد بن أبي سفيان وثب أھل مكران بأميرھم عبد هللا بن سوار العبدي فقتلوه، كتب معاوية إلى زياد : وقالوا
 :ان فظفر وكان أول من أحلف الجند بالطالق فقال شاعرھمفي تولية سن

 طالق نساء ما تسوق لھا مھرا... رأيت ھذيالً أحدثت في يمينھا 

 إذا رفعت أعناقھا حلقاً صفرا... لھانت علّي حلفة ابن محّبٍق 

أنت بعظيم الرأس وهللا ما : ثم عزله واستعمل راشد بن عمرو الجذيدي، فقال لسنان وكان صغير الرأس عظيم الكفل
 .فتكون سيداً، وال بأرسح فتكون فارساً، ولم يلبث راشد أن مات فولي سنان الثانية

ً : وقال أبو اليقظان  .ولد سلمة سناناً وأمه أمامة بنت التوأم ذات النحيين، وموسى، وحبيباً، وشبيبا

ا وھي تبيع سمناً، ففتح رأس نحي وذات النحيين من ھذيل، وكان خوات بن جبير األنصاري في الجاھلية رآھ: قال
أشغل من : ونظر إلى السمن ثم دفعه إليھا، وفتح رأس نحي آخر ودفعه إليھا فشغل يديھا، ووثب بھا، فقالت العرب

 .ذات النحيين

 .ومعاوية. ودابغة. طابخة: وولد لحيان بن ھذيل: وقال ھشام ابن الكلبي

 .وائلة: فولد دابغة

 .عبد العزى: فولد وائلة
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 .منھم صخر وھو المحبو بن عتبة بن صخر وقد ذكرناه. الحارث: لد عبد العزىفو

 .وثور بن طابخة. وكعب بن طابخة. ھند بن طابخة: وولد طابخة بن لحيان

 .كبير بن ھند: فولد ھند

 .الحارث: فولد كبير

 .وكعب بن الحارث. عمرو بن الحارث: فولد الحارث

ر بن عامر األقيشر، وھو عمير بن عبد هللا بن حبيب بن يسار بن ناجية بن أبو مليح عامر بن أسامة بن عمي: منھم
عمرو بن الحارث بن كبير بن ھند بن طابخة بن لحيان، وكان شريفاً فقيھاً، ومات في سنة اثنتي عشرة ومائة، وكان 

 .الحجاج واله األبلة وله عقب بالبصرة

 .صعصعة: وولد كعب بن طابخة

 .وعامر. وكلفة. وعنزة. حبشي: فولد عادية. ارثعادية والح: فولد صعصعة

زھير بن األغر، واسم األغر حبيب بن عمرو بن عبدة بن عامر بن عادية بن صعصعة الذي ذكره حسان بن : منھم
ثابت، وكان أخذ خبيب بن عدي األنصاري يوم الرجيع، ومعه رجل من بني لحيان يقال له مالك، ويقال جامع، 

ن عبد مناف ليقتلوه بطعيمة بن عدي أبي الريان، الذي قتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فباعه من بني نوفل ب
 :بدر، قال حسان

 وليت خبيباً كان بالقوم عالما... فليت خبيباً لم تخنه أمانة 

 وكنتم بأكناف الرجيع لھازما... أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم 

 قديماً يركبان المحارماوكانا ... شراه زھير بن األغر ومالكاً 

وبنو مؤمل، . وبنو تميم. وبنو سھم. بنو سعد بن ھذيل، وبنو خناعة، وبنو قرد: من بطون ھذيل: وقال أبو اليقظان
فاغار صخر الغي على بعض العرب فتبعوه، فمر بھذه البطون فكلما مر ببطن منھم أغاثوه حتى جاوزھم فلحق فقتل 

 :فقال

 أھل الندى والمجد والبراعة.. .لو أن اصحابي بنو خناعة 

 لنھنھوا عني ذا اليراعة... تحت جلود البقر القّراعة 

 ً  :وقال أيضا

 بيض الوجوه يحملون الّنبال... لو أن عندي من قريم رجالً 

 لمنعوني نجدًة أو رسال... سفح الوجوه لم يكونوا عزال 

 :فآذاه فقالأبو تقاصف جاوره رجل من العرب : ومن ھذيل: وقال أبو اليقظان

 وسامعاً ھتفة كل ھاتف... يا رّب كل آمٍن وخائف 
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 أخز الخناعّي أبا تقاصف

 :وقد جاور بني المؤمل من ھذيل رجل فآذوه إال رجل منھم فقال

 وارم على أقفائھم بمنكل... ال ھّم زلھا عن بني مؤّمل 

 إال رياحاً إنه لم يفعل

أترضى أن يؤتى إليك : فقال له. أحل لي الزنا:  عليه وسلم فقال لهأتى أبو كبير النبي صلى هللا: وقال أبو اليقظان
 :فادع هللا أن يذھب عني الشبق، فدعا له، وكان قد أسلم فقال حسان بن ثابت: قال. ال: مثل ذلك ؟ قال

 ضلّت ھذيل بما سألت ولم تصب... سألت ھذيٌل رسول هللا فاحشة 

 ة وكانوا ّغرة العربحتى المما... سألوا نبّيھم ما ليس يعطيھم 

مسلم بن جندب وكان قاص مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة وإمامه وقارئه، وكان : ومن ھذيل: قالوا
 .يأخذ العطاء مع القراء والفقھاء والشعراء ومع المسجديين

 .من سره أن يسمع القرآن غضاً فليسمع قراءة مسلم بن جندب: وقال عمر بن عبد العزيز

كان مسلم بن جندب يكنى أبا عبد هللا، وسمع ابن عمر وأصحاب عمر، ومات في أول أيام : قال محمد بن سعدو
 .ھشام بن عبد الملك

أبو بكر الھذلي المحدث، واسمه سلمى بن عبد بن حبيب بن عويمر بن مالك بن كعب بن كاھل بن : ومن ھذيل: قالوا
بن الحارث بن عويمر بن كعب، وواله المنصور أبو جعفر أمير ويقال عبد . الحارث بن تميم بن سعد بن ھذيل

المؤمنين القضاء، وكان سميراً ألبي العباس أمير المؤمنين، ومات بالبصرة في خالفة أبي جعفر أمير المؤمنين، 
 .وصلى عليه عيسى بن شبيب خليفة عبد الملك بن أيوب النميري

 .زليفة وربيعة: حارث بن تميم بن سعد بن ھذيلولد صبج بن كاھل بن ال: وقال ھشام ابن الكلبي

أبو سبرة سالم بن سلمة بن عمرو، وكان أبو سبرة من رجال أھل البصرة، وكان : من بني سعد بن ھذيل: وقالوا
يروي عن ابن عباس أحاديث، واستعمله زياد بن أبي سفيان على قطائع البصرة، وكان يھاجي أبا األسود الدولي 

 :سودوفيه يقول أبو األ

 يخب بھا الواشي ليلقاك إذ تغدو... أبلغ أبا الجارود عني رسالة 

 تنّمرت لي ذا لبدٍة لونه ورد... أإن نلت خيراً سرني أن تناله 

 تبّدلته لي غير أنك ال تعدو... فعيناك عيناه ولونك لونه 

لبصرة وأسخاھم في زمانه وكان وعبد هللا، وكان عبد هللا من أفتى أھل ا. الجارود بن أبي سبرة: فولد أبو سبرة
ما كنت أرى أن بالعراق مثل : خيراً، وكان الجارود صاحب علم وقرآن، وكان يكنى أبا نوفل، وناطقه الحجاج فقال

 .ھذا

ما أمكنني وال من إذنه إال غلبته على أمره، خال ھذا اليھودي، يعني بالل بن أبي بردة، وكان : وكان الجارود يقول
 :فلما عذب بالل بن أبي بردة بلغه أنھم دقوا ساقه وجعلوا وتراً في إحدى خصيتيه فقالمتحامالً عليه، 
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 وأن قوى األوتار في الخصية اليسرى... أقّر بعينّي أن ساقيه دّقتا 

 فيّسرك هللا المھيمن للعسرى... بخلت وأظھرت الخيانة والخنا 

 ما تبرىيقارعه النّجار يبرى ك... فما خدع سوٍء خّرب السوس جوفه 

 :وكان يتمثل

 وأن كان في أصحابي هللا أكبر... أقول إذا ما الرمح أخطأ لبّتي 

 .ومات الجارود بالبصرة، وله عقب بھا

 .نبيشة الخير: من ھذيل: وقال محمد بن سعد

 .وعبد هللا بن عتبة أبو عبد الرحمن مات في خالفة عبد الملك في والية بشر بن مروان

 .و محمد، روى عن عمر ومات سنة مائةوعبد هللا بن ساعدة أب

والحارث بن عمرو الھذلي ولد على عھد النبي صلى هللا عليه وسلم ومات سنة سبعين وروى عن عمر رضي هللا 
 .تعالى عنه

عبد هللا بن يزيد الھذلي، ويكنى أبا يزيد، مات في سنة سبع وأربعين ومائة، ويقال له ابن قنطس، وكان مسناً : ومنھم
 .حضرت موت أنس بن مالك: قال ذكر أنه

 .والمسعودي أخو عبد الرحمن بن عبد هللا. وأبو العميس عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود

 .والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، يكنى أبا عبد هللا

أما ھذيل أھل سلع فإنھم : ن أم الحكم الثقفيأعانت ھذيل على قتل عثمان، فقال عبد الرحمن ب: وقال أبو اليقظان
 .أعانوا علينا بالحجارة والنبل

وكانت امرأة من ھذيل يقال لھا صفراء عند رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يقال له عبد : قال
 :الرحمن، ويلقب جان، وكان رآھا بالعقيق فأعجبته لجمالھا فقال فيھا

 عن ذكرھا أبداً وال أنساھا... تھي دار لصفراء التي ال أن

 في الجوف منه لحبھا وھواھا... لو يستطيع ضجيعھا ألجّنھا 

أما وهللا لو كانت عند عبد الرحمن لثقبھا ثقب اللؤلؤة، : وكانت قبله عند رجل فلم يفض إليھا، فسمعت امرأة تقول
 .فوقع في قلبھا فلم ترد غيره

 .تم نسب ھذيل ونسب بني مدركة
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 نسب ولد طابخة بن الياس بن مضر بن نزار

وعمرو بن طابخة درج، وأمھما تملك بنت النخع بن سليح بن حلوان . أد بن طابخة: ولد طابخة بن الياس بن مضر
 .بن عمران بن الحاف بن قضاعة

نت جلي بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة وعبد مناة بن أد، وھم الرباب، وأمھما ماوية ب. مر بن أد: فولد أد بن طابخة
فشھد ولد حميس يوم الفيل فھلكوا، وأفلت منھم . وحميس بن أد. وعمرو بن أد، وھم مزينة. وضبة بن أد. بن نزار

ستون رجالً فھم إلى اليوم ال يزيدون على ستين، إذا ولد مولود مات رجل، وھم في بني عبد هللا بن دارم، وأمھم 
ت كلب بن وبرة، ويقال إن أم عبد مناة بن أد صفية بنت القين بن جسر بن شيع هللا بن أسد بن الخشناء بنت وبرة أخ

 .وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

وثور بن عبد . وأشيب بن عبد مناة. وعوف بن عبد مناة. وعدي بن عبد مناة. تيم بن عبد مناة: فولد عبد مناة بن أد
طحل، نسب إلى جبل يقال له أطحل، كان يسكنه عدي، وأمھم سلمى بنت نھد بن زيد من قضاعة، وھو ثور أ. مناة

 .ويقال ان أمھم المفداة بنت ثعلبة بن دودان بن أسد، وأمھا سلمى بنت مالك بن نھد

لى بني وسموا الرباب ألن تيماً، وعدياً، وعوفاً، وثوراً، وأشيب، وضبه عمھم غمسوا أيديھم في الرب، وتحالفوا ع
ً إنھم اجتمعوا كرباب  تميم بن مر، فھم الرباب جميعاً، وقيل تيم الرباب ليفرق بينھا وبين تيم ربيعة، وقيل أيضا

 .القداح، والواحدة ربابة

 نسب عكل

 .قيس بن عوف: فولد عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة

 .وعوافة. وائل بن قيس: فولد قيس

 .ن وائل، ويقال لثعلبة ركبة القلوصوثعلبة ب. عوف بن وائل: فولد وائل

: أقبل نفر من النمر بن قاسط على قلوص حتى نزلوا بعكل فقالوا: حدثني محمد بن السائب قال: قال ھشام بن محمد
 .ركبة القلوص، وكانوا مترادفين على قلوصھم، فانتسبوا في عكل، وأقاموا معھم: من أنتم ؟ قالوا

وسعد بن عوف، . وجشم بن عوف. عبد مناة بن أد بن الحارث بن عوف قيس بن عوف بن: فولد عوف بن وائل
وقيس بن عوف، درج، وأمھم ابنة ذي اللحية من حمير، وحضنتھم أمة لھم يقال لھا عكل فغلبت . وعلي بن عوف

 .عليھم

 .وعبادة بن سعد. وجذيمة بن سعد. عبد هللا بن سعد: فولد سعد بن عوف بن وائل

وعبد هللا بن عبادة، ذكروا أن وائالً ھذا قتل الحارث بن تميم بن مر، . وضرار بن عبادة. بادةھالل بن ع: فولد عبادة
 .فقتله به ابنه معاوية بن الحارث

خزيمة بن عاصم بن قطن بن عبد هللا بن عبادة بن سعد أتى النبي صلى هللا عليه وسلم : فمن بني سعد بن عوف
 .وصي به فيه من ولي األمر بعده، وجعله ساعياً على صدقات قومهباسالم عكل، فمسح وجھه وكتب له كتاباً ي
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 .ومرة بن جشم. وعمرو بن جشم. عتبة بن جشم: وولد جشم بن عوف بن وائل

ويقال انھا ابنة زھير بن أقيش . سلمى بنت الحارث بن مرة أم عمرو بن معدي كرب الزبيدي سبيئة: فمن بني مرة
 .العكلي

عمرو بن عبد العزى بن معاوية بن عتبة بن جشم، وھي أول امرأة أسلمت من عكل، ومنھم وصيلة بنت وائل بن 
 .وأتت النبي صلى هللا عليه وسلم، فأخذت منه أماناً ألخيھا ذباب بن وائل بن عمرو

 .وعوف بن الحارث. كنانة بن الحارث: وولد الحارث بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة

ثعلبة بن عوف بن كنانة بن الحارث، وأخوه زيد بن ذئب، قتل فقتل به أخوه قاتله، ثم إنه مبر منھم زياد بن ذئب بن 
 :بقبره فقال

 بواقصة فلم أعقر بعيري... بأھلي من مررت على بناه 

ومنھم حزام بن عقبة بن حزام بن جناب بن مسعود بن زيد بن ذئب بن ثعلبة بن عوف بن كنانة، كان على شرطة 
 .الثقفي يوسف بن عمرو

 ً أكتل بن شماخ بن يزيد بن شداد بن صخر بن مالك بن ألي بن ثعلبة بن سعد بن : ومن بني كنانة بن الحارث أيضا
 .من أحب أن ينظر إلى الفصيح الصبيح فلينظر إلى ھذا: كنانة، كان علي بن أبي طالب إذا نظر إليه قد أقبل قال

 :عد بن كنانة بن الحارث وھو القائلومنھم الخطيم اللص، أحد بني محرز بن مالك بن س

 يناذره الركبان جدب المعلّل... ظللنا بمخشي الردى آجن الّصرى 

 أداوى سقوا منھا ولما تبلّل... قليال كال حتى روين وعلّقت 

 وإن مّت آسى فعل خرق شمردل... وأشعث راٍض في الحياة بصحبتي 

 دس المتجللبھيم كلون السن... وداٍع دعا والليل من دون صوته 

 وما خير ھيجا ال تحّش بعرقل... دعا دعوًة عبد العزيز وعرقال 

 ً  :وھو القائل أيضا

 وعرفت ما فيكم من األحساب... أبني كنانة إنني قد جئتكم 

 وعرفت ما فيكم من األلباب... وعرفت أني منكم إذ جئتكم 

 .ل الكلبي وھو أثبتوكان يقال أن بني محرز من بني عبشمس بن سعد بن كنانة، واألول قو

 :وقال الخطيم

 إلى صالحي األقوام غير بغيض... بني ظالم إن تبغضوني فإنني 

 ً  :عرقل اللص القائل: بني ظالم إن تمنعوا فضل ما لكم فإن بساطي في البالد عريض ومن بني محرز أيضا
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 وما لك في لقائي من رواح... تمنى أن يالقيني سفاھاً 

 ويشفى ذو الجماح من الجماح... اً وبي كان الصحاب يرضن قدم

 وأكوي الناظرين من الطماح... وأعدل ذو التمايل عن صغاه 

 نداماھا تسارع في السماح... وبيٌض كاألھلّة حول كأس 

 وحييتم ولّذ به اصطباحي... ندبتھم وقلت لھم سلمتم 

 ً  :وقال عرقل، ويقال ان اسم أبيه الخطيم أيضا

 أحوي بسيفي مال كل بخيل.. .قل للّصوص أما علمتم أنني 

 ما نالني واغتالني من غول... ما ان أھاب إذا قعدتم خيفة 

 وأميله بالجود كل مميل... حتى أفرقه بغير ضنانة 

وعامر بن . وأسيد بن عوف. ومالك بن عوف. وكعب بن عوف. عمرو بن عوف: وولد عوف بن الحارث بن عوف
 .عوف

 .وأيمن بن كعب. وعامر بن كعب. كعب عبد بن: فولد كعب بن عوف بن الحارث

 :أقيش بن عبد وھو بيت عكل، وفيھم يقول النابغة: فولد عبد بن كعب

 يقعقع خلف رجليه بشنّ ... كأنك من جمال بني أقيش 

 .وقد كتب النبي صلى هللا عليه وسلم لبني أقيش كتابا في أمر ركية لھم بالبادية وھو في أيديھم

 .وسالم بن عبد

ً ثم أدرك اإلسالم، فأسلم  منھم النمر ً يقري األضياف، وكان جاھليا بن تولب بن أقيش الشاعر، وكان سخيا كريما
 :واسلم ابنه ربيعة، وھاجر إلى الكوفة وطمع في أن يھاجر أبوه فقال

 أخو إبل يمسي ويصبح راعيا... أال إن أشقى الناس إن كنت سائالً 

  يصبحن إال غواديابليٍل وال... يمارس قعساً ما ييّسرن للكرى 

 ولو بلغ المحض الحليب التراقيا... وليس بآتيه طعام يحّبه 

 ً  فقال النمر مجيبا

 ومن شج أعالجه عالجا... أعذني رّب من حصٍر وعيٍّ 

 فان لمضمرات النفس حاجا... ومن حاجات نفسي فاعصمّني 

 نرّجي الّنسل منھا والنتاجا... وأنت نحلتنا كرماً تالداً 
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 وجاعل دونھم بابي رتاجا... زم األضياف منھا فلست بحا

 ألھلكھا واقتني الدجاجا... أتأمرني ربيعة كل يوم 

: أصبحوا الراكب، أصبحوا الراكب ال يزيد على ذلك، فقال بعض أحداث قومه: وخرف النمر بن تولب فجعل يقول
 :ل لھا حمزة وھي التي يقول فيھانيكوا الراكب، نيكوا الراكب فعلقھا، فجعل يقولھا، وكان يشبب بامرأة يقا

 وإن شاءت فحّواري بسمن... لھا ما تشتھي لبن مصفى 

 :فنعاھا إليه رجل يقال له حزام، ولم يكن الخرف اشتد به فأنشأ يقول

 أحقٌّ ما يقول لنا حزام... نعاھا بالبديع لنا حزام 

 على قبر تضمنھا الغمام... فال تبعد وقد بعدت فأجرى 

 :والنمر القائل

 أقام وليت أمي لم تلدني... أال يا ليتني حجراً بواٍد 

 :وأغارت طوائف من بني بكر بن وائل على عكل فظفرت بھم عكل وعليھا النمر بن تولب فقال

 وشھدتھا تعدو على آثارھا... ولقد شھدت الخيل نحوي ما رأت 

 في القّد ماسوراً على أدبارھا... راح المشمرخ للركاب جنيبًة 

 :السمھري اللص بن أويس بن مالك بن الحارث بن أقيش وھو القائل: ي أقيشومن بن

 ولكن مضى حجٌر بغير دليل... ما كنت ھّياباً وال قطع الّسرى 

 لزرت على الوجناء أم جميل... ولوال بنات الحين والشر الحق 

ن، فقتله السمھري وبھدل، بھدل، ومروا: والسمھري الذي لقي عون بن جعدة بن ھبيرة المخزومي ومعه الطائيان
فطلب عقيل بن جعدة بدمه، وبذل في السمھري وفي صاحبيه ماالً رغيباً، فأخذ بھدل فحبس في المدينة ثم قتل، وشد 
رجالن من فقعس على السمھري ليأخذاه رغبة في الجعل فمارسھما، وجاءت امرأة من قومھما فأعانتھما عليه 

 :فأنشأ السمھري العكلي يقول واستجعلت منھما الشركة فيما يعطيان،

 لي الشرك يا بني فائد بن حبيب... أشكو التي قالت بصحراء منعج 

 :فرفعاه إلى عامل المدينة فقتل وصلب، وقال ابن دارة يحض بني عكل

 مغلغلًة عني القبائل من عكل... يا راكباً إّما عرضت فبلّغن 

 ھرّي وال عقللھا قوٌد في السم... فكيف تنام الليل عكل ولم يكن 

 نعت سمھرياً للفوارس والّرجل... إذا ھتفت يوماً بواٍد حمامة 

 على الذل وابتاعوا المغازل بالنبل... فبيعوا الردينيات بالحلي واقعدوا 
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 أدّل على وطء الھوان من النعل... وكنا حسبنا فقعساً قبل ھذه 

 ف ما يجلوأقيش وفي الشّدات والسي... جلت حمماً عنھا القصاف وما جلت 

 :القصاف من بني طمبة من تميم كان لھم ثأر قبل بكر بن وائل فأدركوه، وقال بھدل الطائي

 بأبيض من ماء الحديد صقيل... ولما دعاني السمھرّي أجبته 

 ألسلم حّياً للحياة زميلي... ولم آل ما اشتدت على السيف قبضتي 

 :وقال المرار الفقعسي

 كما لم يضع ثأر ابن جعدة طالبه... أظّن قريشاً ال تضيع ذمامنا 

 يعاطي القرين مّرًة ويجاذبه... فنحن رددنا السمھري إليكم 

 وقد كان خطافاً بعيداً مناھبه... بسجل دٍم منكم حرام أصابه 

ً : ومن بني أقيش وربيعة بن جذار بن عامر بن عوف بن الحارث بن عوف الذي يقول . زھير بن أقيش، وكان شريفا
 :فيه األعشى

 فاعمد لبيت ربيعة بن جذار... وإذا طلبت بأرض عكل حاجة 

 واألدم بين لواقٍح وعشار... يھب النجيبة والجواد بسرجه 

. وكلب بن علي. وعمرو بن علي. وھرم بن علي. وتيم بن علي. الحارث بن علي: وولد علي بن عوف بن وائل
 .وعامر بن علي

 .ن لك شيء بذراً، وبذر العداوة المزاح، والمزاح حمقة تورث ضغينةإ: األسود بن كراع، وھو الذي قال: ومن عكل

 .كل مستشار ينزع بك في مشورته إلى مساوئه: وھو القائل

 .أبو الحسن زيد بن الحباب المحدث، مات في ذي الحجة سنة ثالث ومائتين: ومن عكل

 :وقال الشاعر في بني كنانة من عكل

 ن العبد ذا المھانةالضاربي... ال يبعد هللا بني كنانة 

 حتى يؤدي فيھم األمانة

 .انتقل بنو مالك بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع إلى عكل، فھم فيھم إلى اليوم: وقال أبو اليقظان

 .وزعم يونس النحوي أن عكالً أفصح بني أد

 :وقال جرير بن عطية

 وعكالً يسمون الفريس المنّيبا... فال يصمعّن الليث عكالً بنابه 
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 كنانة أو تنھى زھيراً وتولبا... تيم ال أبا لك زاجر  فھل لوم

 .زھير بن أقيش وھو بطن

 .ما رأيت قوماً أحسن وجوھاً في غب لقاء من عكل: وقال بعض األعراب

فوهللا ألشغلنه : قال. الفارغ: أخبروني ما البردخت ؟ قالوا: البردخت الشاعر، ھجا جريراً فقال جرير: ومن عكل
 .بشعري

 يم الرباب بن عبد مناة بن أدنسب بني ت

 .وذھل بن تيم، وأمھما ريطة بنت دودان بن أسد بن خزيمة. الحارث بن تيم: وولد تيم بن عبد مناة بن أد

 .عمرو بن الحارث، وأمه زينة بنت ثعلبة بن أسد بن خزيمة: فولد الحارث بن تيم بن عبد مناة

 .وكاھل. وخزيمة. ورفاعة بن لؤي. العدد عبد هللا بن لؤي وفيه: فولد عمرو بن الحارث بن تيم

وعمرو بن عبد هللا بن لؤي وفيه . وعامر بن عبد هللا بن لؤي. وديعة بن عبد هللا بن لؤي: فولد عبد هللا بن لؤي
وفھوس بن عمرو، وھم في بني مرة بن . وربيع بن عمرو. وائلة بن عمرو: فولد عمرو بن عبد هللا بن لؤي. العدد

 .لى نسب ينتسبون به فيھمعوف من غطفان ع

 .وقامشة. والحارث بن وائلة. صريم بن وائلة: فولد وائلة بن عمرو بن عبد هللا

عصمة بن أبير بن يزيد بن عبد هللا بن صريم الذي أجار عتبة بن أبي سفيان يوم الجمل، : فمن بني صريم بن وائلة
الحارثي وقد قتل مصاد بن ربيعة التيمي فاتبعه  وھو الذي شھد يوم الكالب الثاني فعمد إلى عبد يغوث بن وقاص

ادفعه : وأودعه األھتم المنقري، فطلب منه فلم يقر بأسره إياه وركن إلى الفداء الرغيب، فقال قيس بن عاصم لألھيم
 ثأرنا في يدك: إلى الرباب وإال فسد ما بيننا وبينھم، فأبى أن يدفعه إال إلى عصمة بن أبير، وقالت الرباب لعصمة

إني معيل محتاج إلى اللبن، فاشتراه بنو النعمان بن مالك بن الحارث بن عامر بن جساس بن عصمة بثالثين : فقال
من اإلبل، وكان النعمان قتل يومئذ فدفعه إليھم من عند األھتم ورضخ عصمة لألھتم من اإلبل بشيء، فلما صار عبد 

أطلقوا لساني أذم أصحابي وأنوح على نفسي : اعراً فقاليغوث إلى التيم كعموه بنسعه مخافة أن يھجوھم وكان ش
 :وجعل لھم أال يھجوھم فقال

 نداماي من نجران أالّ تالقيا... فيا راكباً إما عرضت فبلّغن 

 وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا... أبا كرب واأليھمين كليھما 

 أمعشر تيٍم أطلقوا عن لسانيا... أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

 كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا... ك مني شيخة عبشمية وتضح

 صريحھم واآلخرين المواليا... جزى هللا قومي بالكالب مالمة 

 لخيلي كّري قاتلي عن رجاليا... كأني لم أركب جواداً ولم أقل 

 إلنسان صدق أعظموا ثم ناريا... ولم أسبأ الزق الروّي ولم أقل 
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 بكّري وقد أنحوا إلّي العواليا. ..وعاديٍة سوم الجراد وزعتھا 

 :فقدمه بنو النعمان بن مالك فقتلوه، فقالت صفية بنت الخرع التيمية

 خلّى جساساً ألقواٍم سيبكونه... أحيا جساساً فلما حان مصرعه 

 .حياه وتودده فلما قتل قعد جساس يبكي: تقول

 هولم يكونوا غداة الروع يحمون... قد غاب عنھم فلم تشھد فوارسه 

 فضفاضة كأضاء النھي موضونه... نطاقه ھندوانيٌّ وجّنته 

 وما قتلنا به إال امرأً دونه... وقد قتلنا شفاء النفس لو شفيت 

 .كان يوم الكالب الثاني والنبي صلى هللا عليه وسلم بمكة قد بعث ولم يھاجر: وقال أبو عمرو بن العالء

قرفة بن زاھر بن عامر بن وھب بن قامشة بن وائلة النساب، جخدب بن جرعب بن أبي : ومن بني قامشة بن وائلة
 :وكان شاعراً وفيه يقول جرير

 نظراً تعلّق عن مفارق جخدب... قبح اإلله وال يقّبح غيره 

ما أنت من حنظلة األكرمين، وال سعداً : ولقيه خالد بن سلمة المخزومي وكان جخدب ذا قدر بالكوفة وعلم فقال له
ولست في قريش من : فقال جخدب. راً األعزين، وال من ضبة األكياس، وما في أد خير بعد ھؤالءاألكثرين، وال عم

وكان جخدب أعان عمر بن . أھل نبوتھا، وال من أھل خالفتھا، وال من أھل سدانتھا، وما في قريش خير بعد ھؤالء
 .لجأ التيمي على جرير حين ھجاه جرير

 .وعلباء بن ربيع. ونشبة بن ربيع. م بن ربيعمخزو: وولد ربيع بن عمرو بن عبد هللا

النعمان بن مالك بن الحارث بن عامر بن جساس بن نشبة المقتول يوم الكالب الثاني، وكان القتال : فمن بني نشبة
فيه بين ولد أد وبين الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد، وكان النعمان الجساسي ثقيالً فغمز به فرسھن 

وفي ھذا اليوم أسر أبو . خذھا مني: على دابة أخرى فطعنه رجل من اليمانية في عضده ففتھا، وقال فنزل ليتحول
رجاء العطاردي ونجا، فلم يزل إمام بني عطارد يصلي بھم ويصلي على جنائزھم حتى مات في أيام الحجاج بن 

 :وزعموا أن النعمان كان يقاتل ويقول متمثالً . يوسف بالبصرة

 يلقحه قوٌم وينتجونه... تحوونه  أكّل عام نعمٌ 

 وال يالقون طعاناً دونه... أصحابه نوكى فما يحمونه 

 ھيھات ھيھات الذي ترجونه

 .وكانت مع النعمان بن مالك راية الرباب يومئذ

 .لم أسمع في العرب بجساس، بكسر الجيم غير جساس بن نشبة: وقال ھشام ابن الكلبي
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الج بن مالك بن الحارث بن عامر بن جساس بن نشبه، كان شريفاً بالكوفة، مزاحم بن زفر بن ع: ومن ولد جساس
ھما : أين بيتك من بيت حاجب بن زرارة ؟ فقال: وكان فقيھاً، وواله يوسف بن عمر بعض أعماله، وقال له يوسف

 .متقاربان

ن علباء بن ربيع الشاعر، لم أسمعه إال كذلك ابن عبد قيس بن امرئ القيس ب: ومنھم دجاجة مكسورة الدال قال ھشام
 .وھو جاھلي

 .محجم بن سالمة بن دجاجة، قتل مع علي يوم صفين: ومنھم

وردان بن مجالد بن علفه بن الفريش بن ضباري بن نشبة بن ربيع، وكان جلس لعلي عليه السالم مع ابن : ومنھم
 .ملجم ليلة قتل علي

 .ضباري بكسر الضاد: يربوع ضباري بن نشبة، بفتح الضاد، وفي بني: وقال ابن الكلبي

المستورد بن علفة بن الفريش الخارجي، الذي قتله معقل بن قيس الرياحي صاحب علي في زمن المغيرة بن : ومنھم
 .شعبة وواليته الكوفة وقد كتبنا خبره

 .وأخوه ھالل بن علفة، وھو قتل رستم يوم القادسية

ن الخرع، واسم الخرع عمرو بن عيش بن ربيعة الشاعر عوف بن عطية ب: ومن بني وديعة بن عبد هللا بن لؤي
 :الذي يقول

 يتخذ الفأر فيه مغارا... لھا حافر مثل قعب الوليد 

 :ويقول

 أو الثور كالدّري يتبعه الدم... يرّد علينا العير من دون إلفه 

 .ودھمان بن كاھل. وعوف بن كاھل. سعد بن كاھل: وولد كاھل بن لؤي بن عمر

 بن نجبة بن عبيد بن عمرو بن عتبة بن ظريف بن عوف بن كاھل، وھو الذي قتل وردان بن المجالد عبد هللا: منھم
مالي أرى السيف في يدك : القاعد كان مع ابن ملجم، فلما ضرب ابن ملجم علياً ھرب وردان فتلقاه ابن نجبة فقال له

قتل ابن ملجم وشبث بن عبرة األشجعي علياً، : الوكان معصوباً بالحرير لكي ال يفلت إذا تعلق به فلما سأله لجلج وق
 ً  .فأخذ منه سيفه فضرب عنقه فأصبح قتيالً في الرباب، والمسيب بن خداش قتل مع وردان أيضا

ومازن بن . وعدي بن والد. الحارث بن والد: مالك بن خزيمة وھو والد، فولد والد: وولد خزيمة بن لؤي بن عمرو
 .وغياث بن والد، منھم أصم بني والد الشاعر. ض بن والدوبغي. وربيعة بن والد. والد

 .ونمير بن رفاعة. وكاھل بن رفاعة. خالد بن رفاعة: وولد رفاعة بن لؤي بن عمرو

 .وبكر بن سعد. وجشم بن سعد. ثعلبة بن سعد: فولد سعد. سعد بن ذھل: وولد ذھل بن تيم بن عبد مناة بن أد

 .وعوف بن ثعلبة. امرئ القيس بن ثعلبة: فولد ثعلبة

 .جلھم: فولد امرؤ القيس
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منھم عمر بن لجأ بن حدير بن مصاد بن ذھل بن تيم بن عبد مناة بن أد الشاعر الذي كان يھاجي جرير بن عطية بن 
 الخطفى، وكان سبب تھاجيھما أن ابن لجأ أنشد جريراً باليمانية

 جّر العجوز جانبي خبائھا... تجر باألھون في أدنائھا 

 :فأنت الذي تقول: ھال قلت جر العروس طرفي ردائھا، فقال له عمر بن لجأ: ه جريرفقال ل

 وأضرب للجبار والنقع ساطع... لقومي أحمى للحقيقة منكم 

 لحافاً إذا ما جرّد السيف مانع... وأوثق عند المردفات عشيًة 

إلى عبيد بن غاضرة العنبري وھو أرأيت إذا أخذت غدوًة ولم يلحقھن إال عشية وقد نكحن فما غناؤه، فتحاكما 
 :مسعود فقضى على جرير، فھجاه بشعر يقول فيه

 وأصدر راعيكم بفلٍج وأوردا... منعناكم حتى ابتنيتم بيوتكم 

 إذا ثّوب الداعي بصوٍت ونّددا... بمرٍد على جرٍد مغاوير بالضحى 

 :فأجابه عنه عمر بن لجأ

 ار القضاء وأنجداوقبلك ما غ... ھجوت عبيداً أن قضى وھو صادق 

 وأصدر راعيھا بنجٍد وأوردا... وقبلك ما أحمت عدّي دبارھا 

 تنائف تثني الّطرف أن يتصّعدا... أتشتم بدراً في السماء ودونه 

 فلم يبسطوا كّفاً إليھم وال يدا... ھم أخذوا منكم أراب ظالمًة 

أوالً فتركوھا فصارت إلى بني رياح، ثم طلبھا ركية كانت لبني العنبر : يعني عدي بن جندب من بني العنبر، وأراب
 :األعور بن بشامة العنبري فظفر بھا فقال جرير

 لقد لقيت تيٌم حداًء عصبصبا... لئن عمرت تيٌم زماناً بعثره 

 وعكٌل يسّمون الفريس المنّيبا... فال يضغمّن الليث تيماً تقّره 

 راً وتولباكنانة أو ينھى زھي... فھل لوم تيم ال أبا لك زاجٌر 

ومات عمر بن لجأ باألھواز، وقال المدائني قرن جرير بابن لجا فجعال يتفاخران وينشدان فقال عمر بن لجأ وقد 
 أقيما على غرائر البر

 وكيف يقارن القمر الحمارا... رأوا قمراً يقارنه حمار 

 :فقال جرير

 ال يوقعّنكم في سوءٍة عمر... يا تيم تيم عدّي ال أبالكم 

 وخاطرت بي عن أحسابھا مضر... صرت سماء يا بنى لجأ أحين 
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 :فقال ابن لجأ

 ما خاطرت بك عن أحسابھا مضر... لقد كذبت وشر القول أكذبه 

 ال يدرك الحلبات اللّؤم والخور... بل أنت نزوة خّوار على أمٍة 

ل أبوھا وأخوھا عامر بن عوف، منھم قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوف، قت: وولد عوف بن ثعلبة
األخضر يوم النھروان مع الخوارج، وھي التي خطبھا ابن ملجم فاشترطت عليه عبداً وقينة وثالثة آالف درھم، 

 :وقتل علي بن أبي طالب فقال الشاعر

 وال فتك إال دون فتك ابن ملجم... ال مھر أغلى من عليٍّ وقتله 

 :وقد كتبنا خبرھا فيما تقدم، وقال ابن ملجم

 وضرب عليٍّ بالحسام المصّمم... آالف وعبد وقينة ثالثة 

ابراھيم بن يزيد التيمي الفقيه ابن شريك، وكان يزيد بن شريك أبوه يحدث : وقد يجعل البيتان للشاعر األول ومنھم
 .عن عمر بن الخطاب، وكان ابراھيم يكنى أبا أسماء، مات في حبس الحجاج بن يوسف في سنة أربع وتسعين

لما انقضى أمر الجماجم بعث الحجاج إلى ابراھيم التيمي، وھو ابراھيم بن يزيد : ن محمد المدائني قالحدثني علي ب
 .بن شريك فحبسه في المخيس وكان ممن يذم سيرته

بلغ ابراھيم النخعي أن ابراھيم التيمي : حدثني عمر بن شبة، ثنا أبو أحمد بن الزبير عن سفيان عن الشيباني قال
إلى من يدعوھم إلى الحجاج؟ حدثني علي بن محمد المدائني عن : ي زمن الحجاج، فقال النخعييعيب الخوارج ف

 .عامر بن حفص أن الحجاج كتب إلى عامله على الكوفة أن إحمل إلي ابراھيم بن يزيد النخعي فحمل ابراھيم التيمي

: توا ابراھيم بن يزيد، فقيل لهھا: قال يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج: وحدثني عمر بن شبه عن األصمعي قال
 .ھاتوھما جميعاً فاستخفى النخعي وأتي بالتيمي، فحبس حتى مات في الحبس: إنھما ابراھيمان فقال

ثنا ھشيم بن بشير، أنبأ العوام بن حوشب أنه لما انطلق بابراھيم التيمي إلى : حدثنا خلف بن ھشام البزار وعفان، قاال
نعم ال تذكروني : ي إلى إخوانك بشيء تحب أن نبلغھم إياه عنك، ألك حاجة ؟ قالھل توص: السجن قال له أصحابه

قال خلف يقول تدعون هللا لي وال تشفعون لي إلى السلطان وإن . عند غير الرب الذي عناه يوسف عليه السالم
 .قد ترىاللھم ھذا بعينك، اللھم : ابراھيم لم يسأل العافية مما ھو فيه حتى مات من حبسه وكان يقول

دخل علينا ابراھيم التيمي السجن فتكلم، فقال أھل : حدثنا عمرو بن محمد، ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد قال
 .السجن ما يسرنا إنا خارجون منه

بلغني أن ابراھيم التيمي حبس في الديماس، وكان ومن معه في : وحدثني بكر بن الھيثم ثم ثنا سفيان بن عيينة قال
لوددت أني في ھذا : كان التيمي يعزيھم ويصبرھم ويخبرھم ما لھم من األجر حتى قال بعضھمجھد وضيق، و

 .الديماس مع ابراھيم ما عشت

إن قوماً يدخلون النار فيتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا : المدائني عن عامر بن حفص أن ابراھيم التيمي كان يقول
 .ةفيكونوا مثلكم اآلن فاغتنموا ھذه المھل
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حبس الحجاج ابراھيم بن يزيد التيمي فجاءته ابنته فلم تعرفه حتى كلمھا، وكان : المدائني عن عامر بن حفص قال
الحجاج يطعم أھل السجن دقيق الشعير والرماد مخلوطين، ويقال انه كان يخلط لھم في ذلك الملح أيضاً، ومات 

مات في ھذه الليلة رجل من أھل : ابراھيم قائالً يقول له التيمي في السجن، فرأى الحجاج في الليلة التي مات فيھا
نزغة من نزغات الشيطان، وأمر به : ابراھيم التيمي فقال: من مات الليلة بواسط ؟ فقالوا: الجنة، فلما أصبح قال

 ً  .فألقي خارجا

بحسب قدرته، . عبادإن هللا أنعم على ال: قال التيمي: سمعت الفضل بن دكين يقول: وقال الحسن بن علي الحرمازي
 .وكلفھم من الشكر بقدر طاقتھم، فال أدري أعني ابراھيم بن يزيد أم سليمان بن طرخان التيمي لنزوله بالتيم

. ما عرضت عملي على قولي إال ظننت أني مكذب: قال ابراھيم التيمي: المدائني عن علي بن عبد هللا النرسي قال
 .وكان موت ابراھيم في سنة أربع وتسعين

 .ومن المحدثين الحارث بن سويد التيمي تيم الرباب، مات في آخر والية عبد هللا بن الزبير: وقال محمد بن سعد

 .وأبو حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان

 .وبنو شعاعة. وبنو نكرة. بنو والد، وبنو أيسر وبنو ذھل وبنو وائلة: فمن بطون تيم: وقال أبو اليقظان

 :لجأ وقد قال جرير لعمرفمن بني أيسر عمر بن 

 وتعجل زبد أيسر أن يذابا... أظن الخيل تذعر سرح تيم 

 .يعيرھم بأنھم أصحاب شاء وزبد

 :من بني نكرة ھبان بن نكرة قاتل القدار سيد عنزة وھو القائل: وقال

 ومن اللجاجة ما يضر وينفع... أھلكت مھري في الرھان لجاجة 

 :قيم، فقال الفرزدق لرجل منھم يقال له شماخ بن علقمةوانتقل بنو شعاعة فدخلوا في ف: قال

 ولكّن عبداً من شعاعة أحمرا... فلو كان من جّھال قومي عذرته 

وقال كان عصمة بن أبير سيداً، فلما كان يوم الجمل حمل عتبة بن أبي سفيان ومروان بن الحكم حتى بلغا المدينة 
 :فقال جرير

 بآل أبي العاصي وفاًء مشّھراً ... وفى ابن أبيٍر والرماح شوارع 

 رأى حائط الموت الذي كان عسكراً ... وبابن أبي سفيان عتبة بعدما 

 :منظور بن غالب بن عصمة، وكان سيد التيم، وقال جرير وھو يھجو التيمي: ومن ولده

 في كّل حّي أباھا منھم نفر... يغلي الجعالة منظوٌر وثعلبٌة 

 وابنا شعاعة والّسفار تنتظر. ..والغائب القھوس المنظور أوبته 

 ھل في شعاعة واالھدام مفتخر... أعياك آباؤك األدنون فالتمسن 
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 :القھوس رجل من التيم وكان ابنه حضر يوم شعب جبلة ففر إلى غطفان، فقالت دختنوس بنت لقيط بن زرارة

 جاع بكفه رمح متلّ ... فّر ابن قھوٍس الش 

 أزلّ  يع كأنه سمعٌ ... يعدو به خاطي البض 

 غطفان إن ساروا وحلّوا... إنك من تيم فدع 

 ط القوم يعقد أو يحلّ ... ولقد رأيت أباك وس 

 ر كأنه في الجيد غلّ ... متقلداً ربق الفرا 

 .واألھدام من التيم صاروا في منقر

 :بنو سبيع وقد دخلوا في بني طھية على نسب فيھم، وفيھم يقول الشاعر: ومن التيم

 الكالب زمع... بنو سبيع 

 عد وال الرباب... ليسوا إلى س 

 القبائل الّرغاب... وال إلى 

السرندي، وجخدب، وعلفة، وكانوا يجتمعون على جرير فيھجونه مع عمر بن لجأ فقال : ومن شعراء التيم: قال
 :جرير

 من أّم علقة بظراً غّمه الّشعر... عّض الّسرندي على تثليم ناجذه 

 من بظر أّم الّسرندي وھو منتصر...  وعّض علقة ال يألو بعرعرةٍ 

عاصم بن عبد هللا من ولد وائلة، وھو الذي نزل به رجالن من سدوس فأكرمھما، ثم إنھما أتيا بني سدود : ومن التيم
فدالھم عليه وعلى نعمه ونعم التيم، فركبت بنو سدوس وبنو ذھل بن ثعلبة حتى أغاروا على التيم، فاقتتلوا فانھزمت 

فھم وقتلتھم التيم قتالً ذريعاً وأسروا منھم، وكان ممن أسر خراش أحد الرجلين اللذين نزال على عاصم، سدوس وألفا
 :قال عوف بن الخرع. وھذا اليوم الذي يعرف بھبالة

 تبغونه بھبالة واألشعر... أبني سدوٍس ھل وجدتم سيء من 

 حيث النساء حواسر في العسكر... فلنعم فتيان الصباح لقيتم 

 :ابن لجأ وقال

 عما رأيت وما شھدت ھباال... لو تخبر األرض البيان لخّبرت 

 نسب عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة

وجذيمة بن عدي، وھم أھل بيت يقال لھم بنو أسد بن . وملكان بن عدي. جل بن عدي: وولد عدي بن عبد مناة بن أد
 .لحي بن عدي بن عبد مناة
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فأما جذيمة فال عقب له، . وجذيمة. ولحي. وجل، أمه تملك بنت تيم بن غالب. نملكا: ولد عدي: وقال غير الكلبي
 .وأما بنو لحي فسقطوا إلى عمان، فھم في األزد، وھم يعرفون نسبھم إذا وقفوا عليه

األسود بن كلثوم الناسك، وجھه ابن عامر إلى بيھق من نيسابور، فأخذ عليه العدو ثلمة : من بني عدي: وقال المدائني
خل منھا إلى حائط لبعض أھل بيھق، فقاتل فقتل، وقام بأمر الناس بعده أدھم بن كلثوم فظفر وفتح بيھق، ولم يدفن د

 .أخاه ألنه كان يدعو أن يحشر من بطون الطير والسباع

: بةثعلبة، فولد ثعل: فولد ربيعة بن ملكان. وصعب بن ملكان. ربيعة بن ملكان: فولد ملكان بن عدي: قال ابن الكلبي
: فولد كعب بن عوف بن ثعلبة. وكعب بن عوف. خلف بن عوف: فولد عوف. وعوف بن ثعلبة. حارثة بن ثعلبة
 .ساعدة بن كعب

ومنھم ذو الرمة واسمه غيالن بن عقبة بن بھيس بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب 
 :الشاعر، وإنما سمي ذو الرمة لقوله

 ... .......................قليد أشعث باقي رّمة الت

 .وكان يكنى أبا الحارث، وكانت له سدرة بالبادية كان يجلس عندھا فھي تعرف بسدرة ذي الرمة

ألن يروي شعري صبي أحب إلي من أن يرويه أعرابي بدوي، : قال ذو الرمة: حدثني التوزي عن األصمعي قال
فذكره إياه، واألعرابي يذھب عنه منه الحرف لعلي قد سھرت ألن الصبي إذا ذھب عنه حرف رجع فيه إلى معلمه 

 .في طلبه ليلة، فيجعل مكانه غيره اقتضاء فيفسده

رأيت ذا الرمة بمربد البصرة وعليه جماعة من : حدثني أبو عدنان األعور، ثنا األصمعي، أخبرني شيخ لنا قال
 :، فلما أنشدالناس وإذا عليه برد ثمنه مائتا دينار فأنشد قصيدته البائية

 حتى إذا ما استوى في غرزھا تثب... تصغي إذا شدھا بالرحل جانحة 

 :يا أخا بني تميم ما ھكذا قال الراعي ولكنه قال: فقيل له

 وھي بركبته أبصر... وال تعجل المرء قبل الوراك 

 كمثل السفينة أو أوقر... وھو إذا قام في غرزھا 

 ا له أصغروالرأس منھ... ومصغيٌة خّدھا للزمام 

 كما أطبق المسحل األغبر... حتى إذا ما استوى طّبقت 

 .إنه نعت ناقة ملك، ونعت ناقة سوقة، فخرج منھا على رؤوس من حضر: قال فسكت ساعة كالمفكر ثم قال

إنه وهللا وطأ مضجعي وأكرم مجلسي وأحسن : فقال. لقد خصصت بالل بن أبي بردة بمدحك: وقيل لذي الرمة
 .صفدي

وما عليك إنا : أتيت ذا الرمة فذكرت شيئاً، فقال: علي األثرم عن األصمعي عن عيسى بن عمر الثقفي قال وحدثني
 .وهللا نأخذ وال نعطي
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قاتل هللا أمة بني فالن ما أعربھا : قال ذو الرمة: حدثني األثرم، حدثني األصمعي عن أبي عمرو بن العالء قال
 .ا ما شئنا، وغيث من يليناغثن: سألتھا كيف كان المطر عندكم فقالت

 :أنشد ذو الرمة بالل بن أبي بردة: حدثني األثرم عن أبي عبيدة قال

 فقلت لصيدح انتجعي بالال... رأيت الناس ينتجعون غيثاً 

 .ما أقل فطنته للمديح: يا غالم قد انتجعنا ناقته كما ينتجع الرعي فاعلفھا قتاً ونوى، فلما خرج من عنده قال: فقال

سألت ذا الرمة عن : عافية بن شبيب عن إسحاق بن الموصلي عن األصمعي، ثنا عيسى بن عمر قال حدثني
 .النضناض، فأخرج لسانه فحركه

 .وأخبرني األثرم عن األصمعي عن عيسى بن عمر عن ذي الرمة بمثله

أتعرف اليتن ؟ : لسألت ذا الرمة عن شيء من الكالم ال وجه له، فقا: وحدثني األثرم عن األصمعي عن عيسى قال
 .فھذا من الكالم يتن، واليتن أن يخرج رأس المولود بعد رجليه وتخرج رجاله قبل رأسه: قال. نعم: قلت

أخبرتني امرأة من أھل البادية أنھا رأت مي ذي الرمة تدخل بيتاً، فأخبرت أنھا مي فجلست على : وقال ابن كناسة
تعس غيالن فقد شھرني شھره هللا، وھي من ولد طلبه بن قيس بن : باب بيتھا تنتظر أن تراھا فدعيت لھا فقالت

 .ما بلغ ذو الرمة نعتھا: رأيتھا فوهللا ما أكبرتھا حتى تكلمت، فقلت: عاصم المنقري، وقالت المرأة

 :وزعموا أم مياً كانت باقية المالحة، وھي طاعنة في السن، فقالت امرأة من ولد قيس بن عاصم ونحلته ذا الرمة

 وتحت الثياب الخزي لو كان باديا... وجه ميٍّ مسحة من مالحٍة على 

 وإن كان لون الماء في العين صافيا... ألم تر أّن الماء يخبث طعمه 

 .فامتعض ذو الرمة وحلف با ما قاله

 :وكان ذو الرمة يشبب بخرقاء وھي عامرية وقال: قالوا

 ليس بالمتقاربمنحت الھوى من ... ومن حاجتي لوال التنائي وربما 

 عذاب الثنايا مثقالت الحقائب... عطابيل بيٌض من ربيعة عامر 

 ويشربن البان الھجان النجائب... يقظن الحمى والرمل منھّن مخصر 

وزعموا أن ذا الرمة شبب بخرقاء وھي مسنة قد بلغت الستين وأدركھا القحيف العقيلي، فأرسلت إليه تسأله أن يشبب 
 :بھا في شعره فقال

 لتجعلني خرقاء فيمن أضلّت... قد أرسلت خرقاء نحوي جرّيھا ل

 ولو عّمرت تعمير نوٍح وجلّت... وخرقاء ال تزداد إال مالحة 

 :وزعموا أن ذا الرمة أنشد قوله

 فعولين باأللباب ما تفعل الخمر... وعينان قال هللا كونا فكانتا 
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ويحك، قلت عظيماً، فقل فعوالن باأللباب وظن أنه : بن عبيد وھو يريد كونا فكانتا فعولين خبر كانتا، فقال له عمرو
يا سبحان هللا : ما أبالي أقلت ھذا أم سبحت، فلما علم ما ذھب إليه عمرو قال: أراد كونا فعولين فكانتا، فقال ذو الرمة

 .لو عنيت ما ظننت لكنت جاھالً 

 :والسير فغضب جرير فقالورأى جرير ذا الرمة عند بعض الوالة فكلمه بكلمة في أمر السرى 

 وصيدح أودى ذو الرميم وصيدح... وداويٌة لو ذا الرميمة رامھا 

 .يعني ناقته فخضع له حتى رضي

 :وكان لذي الرمة أخ يقال له مسعود بن عقبة وھو القائل

 معّرة أمٍر أنت عنه بمعزل... إذا األمر أغنى عنك حنويه فاجتنب 

 :ذي الرمة، فلما مات ذو الرمة قال مسعودوأخ يقال له أوفى بن عقبة ھلك قبل 

 بصبٍر وجفن العين مآلن مترع... تعزيت عن أوفى بغيالن بعده 

 ولكّن نكء القرح بالقرح أوجع... ولم ينسني غيالن من كان قبله 

أوصيك بتقوى هللا وأن تصلي : أوصني، فإني أريد مكة، فقال: وأخ له يقال له ھشام، وھو الذي قال له رجل
وات لوقتھا فإنك مصليھا ال محالة، وھي لوقتھا أفضل وأنفع، وإياك أن تكون كلب رفقتك فإن لكل رفقة كلب الصل

 .ينبح دونھا، فإن كان خير شركوه فيه وإن كان شر تقلده دونھم

 بلغت نصف عمر الھرم، بلغت أربعين سنة، فما عاش بعد ذلك: قال ذو الرمة: وحدثني أبو عدنان عن أبي عبيدة قال
 :إال قليالً فلما احتضر قال

 وفارج الكرب أنقذني من النار... يا قابض الروح من نفسي لموقتھا 

 :ويقال إنه قال حين احتضر

 علماً يقيناً لقد أحصيت آثاري... يا رّب قد أشرفت نفسي وقد علمت 

 رّب العباد وزحزحني عن النار... يا رب فاغفر ذنوبا قد نطقت بھا 

 .أنا أبو الحارث واسمي غيالن: ولوكان ذو الرمة يق

نعم، نظري إليك : أيدلك الذي تراه على الشيء الذي لم تره ؟ فقال: قال رجل لذي الرمة وھو يھزأ به: المدائني قال
 .يدلني على أن أباك قد ناك أمك

لمغرب في صلى بنا ابن أخت ذي الرمة ا: وحدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا أبو زيد سعيد بن أوس النحوي قال
 .فأنكرت ذلك في نفسي فلما قال خبير قالھا بغير الم" إن ربھم بھم : " مسجد بني عدي فقرأ

 :ھذا وهللا اليوم ال يوم أقول: لما احتضر ذو الرمة قال: وحدثني حماد بن اسحاق عن أبيه قال

 أكيد بنفسي قد أتاھا حمامھا... كأني غداة الّزرق يا مّي مدنف 
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 .ھالل بن خلف :وولد خلف بن عوف

 .شھاب بن ھالل: فولد ھالل

عمرو بن حارثة المخيط، وھو ثعلبة بن مالك بن معاوية بن عمرو بن حارثة، وابنه : وولد حارثة بن ثعلبة بن ربيعة
خليفة الذي قتل حسان بن الحشرج العنزي يوم أغار قدار العنزي على التيم وعدي، وأسر قدار وبه ضربة فمات في 

اللذان العجلي، وابنه مسعدة الذي أسر شيبان بن شھاب جد بني مسمع يوم الخوع، حين أغارت عدي  أيديھم، وأسر
 .على بني جحدر من بني قيس بن ثعلبة

 .وأمية. الحارث: وولد صعب بن ملكان

 .الدؤل: وولد جل بن عدي بن عبد مناة

 .وعوف بن الدؤل. تميم بن الدؤل: فولد الدؤل بن جل

 :منھم عياش بن عمرو بن مقرد، وله يقول الشاعر. وسعد بن تميم. وخزيمة بن تميم. ن تميممالك ب: فولد تميم

 وال رھط عباس بن عمرو بن مقرد... وما ھلكت تيم فأرجو وراية 

 .ونشبه بن مالك بن تميم. وحجر. وعامر. ذكوان: فولد مالك بن تميم

عمر بن حبيب بن عمر بن مجالد بن سليم بن  وعامر بن حجر، منھم. وسعد بن حجر. مالك بن حجر: فولد حجر
عبد الحارث بن أسد بن كعب بن عدي بن جندل بن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن جل، ولي قضاء البصرة 

 .لھارون أمير المؤمنين الرشيد، ويكنى أبا حفص

 .وجذيمة بن عوف. بكر بن عوف: وولد عوف بن الدؤل بن جل

 .ومالك بن خزيمة وسعد بن خزيمة. وعبيدة بن خزيمة. عمرو بن خزيمة: دؤلوولد خزيمة بن تميم بن ال

 .وسعد بن عبيدة. الضريب بن عبيدة: فولد عبيدة بن خزيمة

. عبيدة، وھو أبو سھم الشاعر بن حبيب بن كعب بن عامر بن ذكوان: فمن بني ذكوان بن مالك بن تميم بن الدؤل
 .أعصر بن ذكوان، مات أيام خالد بن عبد هللاومنھم حميد بن ھالل الفقيه وھو من بني 

زھير بن ذؤيب بن زياد بن حمران بن جسر بن الحارث بن نشبة الذي : ومن بني نشبة بن مالك بن تميم بن الدؤل
 .يقول فيه حنظلة بن عرادة

 ومثل العنبرّي مجّربينا... فوارس مثل شعبة أو زھيٌر 

لقمة بن ظبيان بن عباد بن ذكوان رئيس بني مالك يوم قاتلوا بني العدوية حدير بن ع: ومنھم. رقية بن الحر: العنبري
 .في يوم الداھنة

 .وقرة، كانوا في ألفين من العطاء. وعصم. وعبد هللا. سويد: ومن ولده

ضرار بن ثعلبة المخيط، غزا طائفة من بني شيبان، وبني عجل وبني عدي والرباب فنذروا بھم : ومن بني عدي
انھزمت بكر بن وائل، وأسر منھم عدة فطال أسارھم، فسألوا أن يمضي معھم من كانوا في يده إلى بالدھم فاقتتلوا، ف



133 

 

على ان أجاروھم من بكر بن وائل، وضمنوا لھم أن يعيدوھم إلى منازلھم، وكان خليف بن ثعلبة المخيط قتل رجالً 
 :التيميمن بني تيم الالت، فوثبوا به فقتلوه وأخاه، فقال أدھم بن عصيم 

 وقد غال جار الوائلّي الغوائل... يرّجي عدّي أن يؤوب ابن مخيٍط 

 .عمير بن خالد، شھد فتح األبلة: من بني عدي: وقال أبو اليقظان

 :قال الشاعر. ومنھم بنو شھاب كانوا أشرافاً في الجاھلية، ويزعمون أنھم ردفوا الملوك في الجاھلية

 كأرداف الملوك بني شھاب

عب بن حسان بن شھاب اختلفت الرباب حتى افترقوا، وكان كعب رأس بني عدي في زمانه، وھو جد وفي منزل ك
 .عمر بن ھبيرة من قبل النساء

 :واالن كانت له عبادة وفضل وفيه يقول الشاعر: ومنھم

 ولست كعمراٍن وال كالمھلّب... ولست كواالن الذي ساد بالّتقى 

ه، ومنھم أبو شعل حسان بن عبد هللا ويقال أنه أسر شيبان بن شھاب على ومنھم مسلم بن بديل، كان من وجوه قوم
 .فرس له

 :ومنھم مخيط واسمه ثعلبة بن مالك بن مسعدة، كان مسعدة رئيساً للرباب في الجاھلية وفيه يقول ذو الرمة

 ومسعدة الذي ورد النسارا........................ ... 

ني قيس بن ثعلبة بن عكابة بالخوع، فأخذ مسعدة بن مخيط شيبان بن شھاب وأغارت بنو عدي على بني جحدر من ب
ً وھو قاتل حسان العنزي يوم قدار  جد بني مسمع، وقد ذكر ذلك ذو الرمة في شعره، وكان خليفة بن مخيط شريفا

 .العنزي

 .طلحة بن إياس كان قاضياً ألبي جعفر أمير المؤمنين: ومنھم

 :، كان فقيھاً ذا قدر وھو الذي يقولإسحاق بن سويد العدوي: ومنھم

 من الغزال منھم وابن باب... برئت من الخوارج لست منھم 

 :حضر من بني عدي مع عائشة أم المؤمنين يوم الجمل عدة وقالوا: وقال أبو اليقظان

ً ... نحن عدّي نبتغي علياً   نحمل ماذياً ومشرفيا

 وبيضة والحلق الملوّيا

 .فقتل منھم بشر كثير

 :أبو نعامة عمرو بن عيسى، كان له قدر وصالح، وفيه يقول الفرزدق: بني عديومن 

 بعمرو بن عفرا وھي قاصمة الظھر... أظّن ابن عيسى القياً مثل وقعتي 
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 كذي حطم فان وال ضرع غمر... تقوفت مال ابني حجين وما ھما 

 .عيسى أن يفتال وكان الفرزدق سال ابني حجين من بني عدي جائزة، فأشار عليھما عمرو بن

اللھم ارزقني شھادة تسبق بشراھا أذاھا وفرحھا حزنھا تختلني : ومن بني عدي أبو قتادة كان له فضل وكان يقول
 .فغزا سجستان مع عبد الرحمن بن سمرة فأتاه العدو وھو نائم فذبحوه. فيھا عن نفسي

 .ومنھم العالء بن زياد وكان من عباد الناس وال عقب له

وهللا  أحب إلى قلبي من لحم جزور يھيه في عشية بمرية، وما أحب الرطانة، : العدوي الذي يقول ومنھم شويس
 .وال انقاض العسرة وما ترقمني إال الكرم

 :ومنھم أبو فرعون الذي كان يسأل بالبصرة، وكان شاعراً، وھو القائل

 في سوء زّي وسمت... أبصرت في النوم بختي 

 با بنين وبنتأ... أعمى أصّم كئيباً 

 فقال رزقك في إستي... فقلت أخسست رزقي 

 يلين لي بطن بختي... فكيف لي بدواء 

 .شويس العدوي يكنى أبا الرقاد وكان ممن حضر فتح األبلة والفرات: وقال محمد بن سعد

 .وأبو قتادة العدوي، واسمه تميم بن نذير

 .وأبو السوار العدوي واسمه حسان بن حريث

 .اد بن مطر العدوي مات في والية الحجاجوالعالء بن زي

 .وحميد بن ھالل يكنى أبا نضرة مات في والية خالد بن عبد هللا القسري في العراق: قال

 .اسحاق بن سويد العدوي مات في خالفة أبي العباس في الطاعون الذي كان بالبصرة

 .وأبو نعامة العدوي عمرو بن عيسى

خيط بكر بن وائل فطعنه أبو شعل شيبان بن شھاب العدوي فلما سقط أخذه ربعي غزا مسعدة بن الم: قال أبو عبيدة
 .بن شھاب العدوي فأسره

 نسب ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة

 .ملكان: وولد ثور أطحل بن عبد مناة

 .لفتحكل شيء في العرب فھو ملكان، بكسر الميم إال في جرم ملكان بفتح الميم والالم ابن زبان با: وقال ھشام

 .ومالك بن ملكان. عامر بن ملكان: فولد ملكان

 .وأسلم. ثعلبة: فولد عامر بن ملكان
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منھم الھيثم بن رزين الذي قدم مع مزرد الكوفة ليسأال قومھما، . عامر بن أسلم: فولد أسلم بن عامر بن ملكان
 :فأجزلت عطية الھيثم ولم يعط مزرد ما أرضاه فقال مزرد

 علّي ومن يجھل فاّني عارف... بمالھم أتيت بني عمي فضّنوا 

 وأنتم مع الغّر الكرام الغطارف... فھالّ جمعتم جمع ثوٍر لھيثم 

قيار بن حسان بن فزارة بن ربيعة بن أوس بن : ومنھم. وشقرة بضم الشين. الحارث: فولد ثعلبة بن عامر بن ملكان
ونزل جرير بن عطية الخطفى بقيار . دخت العكليعبد هللا بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة الذي ذكره البر

 :فقال

 ألستما تحت خلق هللا في النار... أبلغ جريراً وقياراً وقل لھما 

 حتى وقعت على الثورّي قيار... ما زلت تطلب أوضاراً وتلحسھا 

 وال كليب بن يربوع بأخيار... ما ثور أطحل إذ عّدوا مساعيھم 

 .قال فوهللا ألجعلن له بنفسي وشعري شغالً . ردخت قال وما البردخت ؟ قالوا الفارغالب: فقال جرير من ھذا ؟ قالوا

 .ومنھم الربيع بن خثيم الثوري، ولم ينفذ ابن الكلبي نسبه، وكان عابداً 

فحدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا عبد الرحمن بن مھدي، ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد هللا بن ربيع بن خثيم 
كان الربيع بن خثيم إذا أتى عبد هللا بن مسعود لم يكن عليه إذن حتى يفرغ كل واحد : بي عبيدة بن عبد هللا قالعن أ

 .لو رآك النبي صلى هللا عليه وسلم ألحبك، ما رأيتك إال ذكرت المخبتين: منھما من صاحبه، وكان يقول له

خرجنا مع عبد هللا بن مسعود : ليم عن أبي وائل قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن س
ومعنا ربيع بن خثيم فمررنا بحداد، فقام عبد هللا ينظر إلى حديدة في النار فنظر ربيع إليھا فتمايل ليسقط، فمضى عبد 

أتھم من مكان إذا ر: " هللا حتى أتينا على أتون على شاطيء الفرات فلما رآه عبد هللا والنار تلتھب فيه قرأ ھذه اآلية
ً مقرنين دعوا ھنالك ثبورا  ً ضيقا ً وزفيرا وإذا ألقوا منھا مكانا قال فصعق الربيع فاحتملناه " بعيد سمعوا لھا تغيظا

فرابطه عبد هللا إلى الظھر فلم يفق، ثم رابطه إلى العصر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فلم : فجئنا به إلى أھله، قال
 .د هللا إلى أھلهيفق، ثم إنه أفاق فرجع عب

كان الربيع بعدما سقط شقه يھادي بين : وحدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا أبو حيان، حدثني أبي قال
يا أبا يزيد لقد رخص هللا لك فلو صليت في : الرجلين إلى مسجد قومه، وكان أصحاب عبد هللا بن مسعود يقولون له

ني سمعته ينادي حي على الفالح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفالح فليجبه إن بيتك، فيقول إنه كما تقولون ولك
 .استطاع ولو زحفاً، ولو حبواً 

حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن محمد بن طلحة عن زبيد اليامي أن الربيع بن خثيم كان كل 
افعلوا خيراً، داوموا على صالحة، واستكثروا من الخير، قولوا خيراً، : غداة إذا انصرف أقبل عليھم بوجھه فقال

 " .وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وھم ال يسمعون " واستقلوا من الشر، ال يتطاولن عليكم األمد فتقسوا قلوبكم 

ثيم حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبو حيان، حدثني أبي وسعيد بن مسروق عن ربيع بن خ
ال خير في الكالم بعد أن تسمع التكبير والتسبيح والتمجيد وشھادة أن ال إله إال هللا، وقراءة القرآن، واألمر : قال

 .بالمعروف، والنھي عن المنكر، وسؤالك الخير، وتعوذك من الشر
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كانت ابنة الربيع تقول : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا أبو حيان، حدثتني أم األسود بنت ھالل قالت
يا بنية قولي خيراً، فإني لم أسمع هللا عز وجل رضي اللعب ألحد، فتلقنھا أمھا : يا أبتاه دعني ألعب، فيقول: ألبيھا

 .فتقول ال تقولي ألعب، قولي أتحدث إلى آل فالن فيتركھا

يا أبة أذھب : خثيم أن ابنته أتته فقالتحدثنا أحمد، ثنا شبابة بن سوار، ثنا يونس، ثنا بكر بن ماعز عن الربيع بن 
ال وهللا ال يكتب علي أني أمرتھا : سبحان هللا لو أمرتھا أن تذھب فتلعب فقال: ألعب ؟ فسكت عنھا، فقال من حوله

 .باللعب

أنا أول : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن ھبيرة بن خزيمة قال
قل اللھم فاطر السماوات واألرض : " أقتلوه ؟ أقتلوه ؟ ثم قرأ: أتى الربيع بن خثيم بقتل الحسين بن علي، فقال من

 " .عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

إن لم استخرج اليوم : قال رجل: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو النضر عن زكريا بن سالم عن بالل بن المنذر قال
قل اللھم فاطر : " فاسترجع ثم تال: يا أبا يزيد قد قتل ابن فاطمة قال: من ربيع سبًة ألحد ال أستخرجھا أبداً، فقلت

 " .إلى هللا إيابھم وعلى هللا حسابھم : " ما أقول: ما تقول ؟ قال: فقلت: قال. اآلية" السماوات واألرض 

اصطروا ھذا القرآن إلى هللا : قال ربيع: يع بن الجراح عن سفيان عن أبيه قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وك
 .يعني ردوه إلى هللا ورسوله: ورسوله، قال أحمد بن ابراھيم

حدثني من : حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن ابراھيم التيمي قال
 .نة فما سمع منه كلمًة تعابصحب الربيع بن خثيم عشرين س

إني ألرى الربيع بن خثيم لم يتكلم : قال فالن: حدثنا أحمد، ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراھيم قال
 .منذ عشرين سنة إال بكلمة تصعد

ر سنين فما جالست الربيع بن خثيم عش: حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا أبو بدر عن سفيان عن رجل من بني تيم هللا قال
أحية والدتك؟ وقال مرة أخرى كم لك من مسجد ؟ حدثنا : سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إال مرتين، قال مرة

أريدوا : أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو السري سھل بن محمود، ثنا عبيد هللا األشجعي عن سفيان الثوي عن الربيع أنه قال
تذوقوا قبله مثله، واعلموا أن الغائب إذا طالت غيبته وحمت جيئته، وانتظره  الخير، وأكثروا ذكر ھذا الموت الذي لم

 .أھله أوشك أن يقدم عليھم

ليتق أحدكم تكذيب هللا إياه : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا فطر عن منذر الثوري عن الربيع قال
 .كذبت قد قلته: قول لم يقل هللا كذا فيقولكذبت لم أقله، وي: قال هللا كذا وكذا فيقول: بأن يقول

كان يعجب : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا محمد بن عبيد، حدثني أبي عن أم األسود سرية كانت للربيع بن خثيم قالت
إني سمعت هللا عز : قال. ما يصنع ھذا بالسكر، الخبز خير له: الربيع السكر يأكله، فجاء سائل فناوله منه شيئاً فقلت

 " .ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا : " ويقول" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون : " ل يقولوج

كان عمل الربيع كله : حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا خالد بن يحيى السلمي، ثنا سفيان، أخبرتني سرية الربيع قالت
 .ه بثوبهسراً، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطي

إنك تكفى، : حدثنا أحمد، ثنا وكيع، أنبأ األعمش عن منذر عن الربيع بن خثيم أنه كان يكنس الحش بنفسه فقيل له
 .إني آخذ بنصيبي من المھنة: فقال
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 .حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وكيع عن سفيان عن سرية الربيع انه كان يأمر بالدار فتنظف

ما من غائب : يع عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن أبي يعلى عن الربيع قالحدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا وك
 .ينتظره المؤمن خير له من الموت

وحدثنا أحمد بن ابراھيم، حدثني يحيى بن معين، ثنا محمد بن فضيل، أنبأ أبي عن سعيد بن مسروق عن ربيع أنه 
ً ثمنه ثالثة دراھم أو أربعة، فك ً له سنبالنيا فكان : ان إذا مد كمه بلغ أظفاره وإذا أرسله بلغ ساعده، قاللبس قميصا

حملت األرض " أي لحية أي دميه كيف تصنعان إذا : أي عبيد تواضع لربك، ثم يقول: يقول إذا رأى بياض القميص
ً صفا وجيء يو" كيف تصنعان " . والجبال فدّكتا دّكًة واحدة  ً دكا وجاء ربك والملك صفا مئٍذ إذا دّكت األرض دكا

 " .بجھنم 

اصاب الربيع الفالج فكان يسيل لعابه، فرآني أنظر : حدثني أحمد، ثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز قال
 .ما تنظر ما أحب أن ما بي بأعتى الديلم على هللا: غيه فقال

ي بمصحفك فنظر إلى ابن أوص ل: قال رجل للربيع: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا ابن مھدي عن سفيان عن نسير قال
 " .وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعٍض في كتاب هللا : " له صغير فقال

أعوذ با من : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن نسير أن الربيع كان يقول إذا أتوه
 .يعني من يجلس إليه: شركم، قال ابن مھدي

اصنعوا لنا : أنبأ األعمش عن منذر عن الثوري أن الربيع بن خثيم قال ألھله.  بن موسىحدثنا أحمد، ثنا عبيد هللا
ً فصنعوه، فدعا رجالً كان به خبل فجعل يلقمه ولعابه يسيل، فلما خرج قال أھله تكلفنا وصنعنا، ثم أطعمته : خبيصا

 .لكن هللا يدري: ھذا ما يدري ھذا ما يأكل، فقال
 

كان الربيع بن خثيم يزور علقمة وكان : ثنا عبد هللا بن نمير، أنبأ األعمش عن إبراھيم قالحدثنا أحمد بن إبراھيم، 
أال تستأذن : في الحي جماعة والطريق في المسجد، فدخل المسجد نساء فلم ينظر إليھن الربيع حتى خرجن فقيل له

 .إن بابه مغلق وأنا أكره أن أؤذيه: على علقمة فقال

 .ما بالكوفة أحد أزوره غيرك: كان ربيع بن خثيم يقول لعلقمة: ھدي عن محمد بن عيينة قالحدثنا أحمد، ثنا ابن م

كان الربيع إذا سجد في الرعد : حدثنا أحمد، ثنا ابن مھدي، ثنا اسرائيل عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال
 .بل طوعاً يا ربنا: قال

إن : أبيه عن أبي يعلى منذر أبو بكر بن ماعز عن ربيع قال حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا ابن مھدي عن سفيان عن
 .للحديث ضوءاً كضوء النھار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر

أن رم جھازك وافرغ من زادك وكن : كتب الربيع إلى أخ له: حدثنا أحمد، ثنا ابن مھدي عن عبد هللا بن المبارك قال
 .وصي نفسك وال تجعل أوصياءك الرجال

ما أنا عن نفسي براض : ذكر عند الربيع رجل فقال: حمد بن ابراھيم، ثنا ابن مھدي عن مفضل بن يونس قالحدثنا أ
 .فاتفرغ من ذمھا لذم الناس، إن الناس خافوا هللا على ذنوب العباد، وأمنوه على ذنوب أنفسھم
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أنا أسأل هللا حاجة مذ عشرون سنة بلغني أن الربيع بن خثيم قال : وحدثني بكر بن الھيثم، حدثني عبيد بن جناد قال
 .فما أجابني إليھا، وھي تركي ما ال يعنيني

 .لوال أن أمدح نفسي لذممتھا: وبلغني أنه قال: قال

ما رأيت : سمعت شبرمه يقول: حدثنا أحمد بن ابراھيم الدورقي، ثنا ابن مھدي عن سفيان عن عمارة بن القعقاع قال
 .من بني ثور بالكوفة حياً أكثر فقيھاً متعبداً 

لقد أدركت في بني ثور : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا ابن مھدي عن سفيان عن العالء بن المسيب عن أبي يعلى قال
 .ثالثين رجالً ما منھم رجل دون الربيع بن خثيم

ثيم يقول كان الربيع بن خ: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى قال
 .أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا: كيف أصبحتم ؟: إذا قيل له

حدثنا أحمد، ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سرية الربيع أن الربيع كان يحب السكر ويحب أن يطعم منه، وكان 
 .إني ألكره أن تكون صدقتي كسراً : يتصدق بالرغيف ويقول

أنا أكبر : أنت أكبر أم الربيع ؟ فقال: قيل ألبي وائل: ثنا ابن مھدي عن سفيان عن أبيه قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، 
 .منه سناً وھو أكبر مني عقالً 

إن . أيم فالن: حدثنا أحمد، ثنا ھشيم عن مغيرة أن الربيع كان له على رجل حق، فكان يأتيه فيقول على بابه فيقول
 .يسرةكنت موسراً فأد وإن كنت معسراً فإلى م

حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا زيد بن الحباب العكلي عن سفيان عن بعض أصحاب الربيع أن الربيع كان يصلي بالليل 
 .في داره فإذا سمع حس أحد يمر في الطريق كف، فإذا علم أنه مضى أخذ في صالته

ع، أخبرتني جدتي أم أبي سرية الربيع حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا زيد بن الحباب، أخبرني سعيد بن عبد هللا بن الربي
 .وكيف ينام من يخاف البيات ؟ وكان ال ينام: أال تنام الليل ؟ فقال: أنھا قالت له

يا بكر بن : قال لي الربيع: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا مؤمل بن اسماعيل، ثنا سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز قال
ني اتھمت الناس على ديني فاتھمھم على دينك، أطع هللا فيما علمت، وما ماعز إخزن لسانك إال ممالك ال عليك، إ

استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، ما كل ما أنزل على محمد أدركتم علمه، وما كل ما تقرأون تدرون ما ھو، ألن 
الناس ولكنھم خير ما خياركم بخيار . عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، ما ابتغيتم الخير وفررتم من الشر
التمسوا دواءكم، وما دواؤكم، أن . ممن ھو شر منھم، السرائر، السرائر التي تخفى من الناس وھي عند هللا بادية

 .تتوبوا إلى هللا ثم ال تعودوا

عه كان للربيع غالم فكان يميل بين أن يعتقه أو يبيعه ويتصدق بثمنه فبا: حدثنا أحمد، ثنا يعلى بن عبيد عن أبيه قال
 .بألفي درھم ففرقھا صرراً 

مرحباً : كان الربيع إذا دخل بيته وخال قال: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا علي بن الحسن عن عبد هللا عن سفيان قال
 .سبحان هللا والحمد  وال إله إال هللا وهللا أكبر: بكاتبي وشاھدي وصاحبي، تعاليا فاكتبا من الكالم الطيب
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ما جلس ربيع بن خثيم في : اھيم، ثنا يحيى بن سعيد القرشي، ثنا مالك بن مغول عن الشعبي قالحدثنا أحمد بن ابر
أخاف أن يظلم رجل فال أنصره، ويفتري رجل على رجل فأكلف الشھادة، أو : مجلس وال على طريق مذ إئتزر وقال

 .يسلم فال أرد السالم ال أغض البصر، وال أھدي السبيل، أو يقع عن حاملة حملھا فال أحمله عليھا، أو

 .فكنا ندخل عليه في بيته أو قال في منزله: حدثنا أحمد بن شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن الشعبي بمثله قال

كان الربيع إذا اشتد عليه الحر : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا زھير بن حرب، ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال
 .وسط داره ثم صلى إليه في جوف الليل ركز رمحه في

ھذا ما أقر به الربيع : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن منذر عن الربيع أنه أوصى عند موته
ً لعباده الصالحين، ومثيباً، بأني رضيت با رباً،  بن خثيم على نفسه، وأشھد هللا عليه، وكفى با شھيداً، وجازيا

اإلسالم ديناً، ورضيت لنفسي ولمن أطاعني بأني أعبده في العابدين وأحمده في الحامدين، وأنصح وبمحمد نبياً، وب
 .لجماعة المسلمين

جاءت أخت الربيع : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو أحمد الزبيري عن قيس بن سليم العنبري عن جواب التيمي قال
فما عليك لو قلت يا بن أخي : قال. ال: أأرضعته ؟ قالت: قالكيف أنت يا بني، فجلس ربيع ف: عائدة لبني له فقالت

 .فصدقت

ً : وكان الربيع يأتي القبور فيقول: قال  .يا أھل القبور كنتم وكنا جميعاً، وسنكون وأنتم جميعا

بن دخلنا على الربيع : حدثنا أحمد، ثنا عبد الوھاب بن عبد الحميد الثقفي عن داود بن أبي ھند عن عامر الشعبي قال
 .اللھم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله: خثيم فقال

ً إال مرة، فجاءت : حدثنا أحمد، ثنا بعض أصحابنا عن سفيان أراه عن منذر قال ما جلس الربيع مذ إئتزر خارجا
 .اتعظ يا ربيع: بندقة فأصابت جبھته فأدمته، فقال الربيع

من : ، قال" ومن يّتق هللا يجعل له مخرجاً : " د، ثنا وكيع عن سفيان عن منذر عن أبيه عن الربيع في قولهحدثنا أحم
 .كل شيء ضاق على الناس

أال أدلك على : كان الربيع إذا رآني تعجبني الكتب قال: حدثنا أحمد، ثنا يحيى عن سفيان عن سالم عن منذر قال
 .اآليات" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : " ثم يتلو. عليه وسلم صحيفة عليھا خاتم من محمد صلى هللا

كل ما ال : حدثنا أحمد، ثنا عثمان بن زفر بن مزاحم بن زفر التيمي، ثنا ربيع بن منذر الثوري عن أبيه عن ربيع قال
 .يبتغى به وجه هللا مضمحل

جل من الخوارج يجلس إلى الحي فھموا به فقال كان ر: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وكيع عن سفيان عن أبيه قال
 " .واھجرھم ھجراً جميالً : " الربيع

اللھم إنه سرقني ولم : حدثنا أحمد، ثنا وكيع عن سفيان أن فرساً للربيع سرقت فحمل على مھرھا في سبيل هللا وقال
 .أكن ألسرقه فاصلحه

: بلغ الربيع أن عزرة أو عروة يقول: ر بن ماعز قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا قبيصة عن سفيان عن أبيه عن بك
ً : أن جاءت الفتن فقد رأينا وجربنا، فقال  .أرأيتم ان جاءت صماً خرساً عميا
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كان يتبع الربيع يوم الجمعة شباب من الحي : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا علي بن الحسن عن عبد هللا عن سفيان قال
 .من شركمأعوذ با : إذا راح فيقول بيده

ذكر : ذكروا عند ربيع شيئاً من أمر الناس فقال: حدثنا أحمد، ثنا علي بن الحسن عن عبد هللا عن عيسى بن عمر قال
 .هللا خير من ذكر الرجال

أغزى علي عليه السالم الربيع : حدثني عبد هللا بن صالح العجلي عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن أبيه قال
 .على أربعة آالف من المسلمينالديلم وعقد له 

بقزوين مسجد للربيع بن خثيم معروف، وكانت فيه شجرة يزعمون أنه غرس سواكة : حدثني بعض أھل قزوين قال
 .فأورق وصار شجرة تتمسح بھا العامة فقطعھا السلطان في أيام عبد هللا بن طاھر لئال يفتن الناس بھا

جاء ابن الكواء إلى ربيع : ، ثنا مبارك بن سعيد عن ياسين الزيات قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا سھل بن محمود
 .من كان منطقه ذكراً، وصمته فكراً، ومسيره تدبراً، فھو خير مني: دلني على من ھو خير منك، فقال: فقال

ت جنازة الربيع حمل: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد العزيز بن أبان أبو محمد، ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال
 .من كثرة الزحام: مرة، قال سفيان

ال تشعروا بموتي : أوصى الربيع فقال: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا جعفر بن عون عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال
 .أحداً، وسلوني إلى ربي سالً 

ال يشعر بموته أحد فتعھد  ال تخفوا علي موت أخي، فقالوا فإن أخاك أوصى أن: وكان عمرو بن ميمون األودي قال
 .فبت تلك الليلة على بعض دكاكين بني ثور مخافة أن أسبق به: ذلك، قال عمرو

قيل للربيع بن خثيم في مرضه أال ندعو لك : حدثني عبد هللا بن صالح، ثنا المحاربي عن عبد الملك بن عمير قال
ً ؟ فقال ً بين ذلك كثيراً وعاداً وثموداً وأص: " أنظروني، وتفكر ثم قال: طبيبا كان فيھم الداء " حاب الرس وقرونا

 ً  .والدواء فھلك المداوون والمتداوون، ال وهللا ال تدعون لي طبيبا

اتقوا هللا : " حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن الربيع في قول هللا تبارك وتعالى
 .شكر فال يكفر، ويذكر فال ينسىأن يطاع فال يعصى، وي: قال" حق تقاته 

: قال" وآتى المال على حّبه : " حدثنا أحمد، ثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن الربيع في قوله عز اسمه
 .تؤته وأنت شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر

يم في المسجد ورجل كان ربيع بن خث: حدثنا عفان، ثنا سليم بن أخضر، أنبأ ابن عون عن مسلم أبي عبد هللا قال
تقدم، فال يجد الربيع مساغاً بين يديه، فرفع الرجل يده فوجأ عنق : خلفه، فلما ثاروا إلى الصالة جعل الرجل يقول له
ً : الربيع، وھو ال يعرفه فالتفت الربيع إليه فقال له  .رحمك هللا رحمك هللا، وجعل الرجل يبكي حين عرف ربيعا

كان الربيع يبكي حتى تبتل لحيته من : ن موسى عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قالحدثنا أحمد، ثنا عبيد هللا ب
ً : دموعه، ثم يقول  .لقد أدركنا قوماً ما كنا في جنوبھم إال لصوصا

: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا مالك بن اسماعيل النھدي، حدثني سيف بن ھارون عن عبد الملك عن عبد خير قال
ما فعل : فمكث قليالً ثم أتيته فلم أحس من ذلك شيئاً، فقلت: اة فرجع ومعه رقيق ودواب قالكنت رفيقاً للربيع في غز

 " .لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون : " رقيقك ودوابك ؟ فلم يجبني، فأعدت عليه فقال
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لو كنت : قيل للربيع: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال
إنه ليس شيء يتكلم به أحد إال وجده في امامه وإني أكره أن : فقال. تقول البيت من الشعر فقد كان أصحابك يقولون

 .أجد في امامي شعراً 

الحمد  : حدثنا ابراھيم، ثنا الحسن بن الربيع عن ابن ادريس عن حصين عن الربيع أنه كان يقول إذا أراد أن يفطر
 .أعانني فصمت، ورزقني فأفطرتالذي 

كان الربيع قد حفر : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا بكير بن محمد بن أسماء بن عبيد عن مسلم الخواص أنه سمعه يقول
رب : في داره قبراً، فإذا وجد في قلبه قسوة أو جفوة جاء فاضطجع في القبر، فيمكث فيه ما شاء هللا ثم يقول

يا ربيع قد رجعت، قد رجعت، ثم : ثم يقول" ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت  رب" ارجعون، رب ارجعون، 
 .يقوم فيمكث ما شاء هللا وذلك يرى فيه

سمعت : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي، ثنا أبو المليح عن يوسف بن الحجاج األنماطي قال
 .زير أحب إلي من أن أقلب بھما كعبي النردشيرألن أقلب بيدي شحم خن: الربيع بن خثيم يقول

: " حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن األعمش عن أبي رزين عن الربيع في قوله
 .مات على المعصية: قال" . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 

 .الية عبيد هللا بن زيادكان الربيع يدعى أبا يزيد، ومات في و: وقال محمد بن سعد

 .بكر بن ماعز وأبو يعلى منذر الثوري: ومن بني ثور

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد هللا بن موھبة بن أبي بن عبد هللا بن منقذ بن نصر بن : ومنھم
 .الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد، وأخوه المبارك بن سعيد

فيان بن سعيد، وھو الثوري الفقيه يكنى أبا عبد هللا، ومات أبوه سعيد في والية عبد هللا بن عمر بن عبد وكان س
 .العزيز العراق ليزيد الناقص

الناس : قال سفيان بن عيينة، وكان شيخ الناس: حدثنا أحمد بن ابراھيم الدورقي عن بشر بن الحارث العابد قال
 .شعبي في زمانه، وسفيان الثوري في زمانهابن عباس في زمانه، وال. ثالثة

 .إذا لقيت سفيان فال تسأله إال عن رأيه: وقال عبد هللا بن المبارك ليحيى بن سعيد القطان

: دلني على رجل صدق أجلس إليه، فقال: وحدثني أبو الحسن المدائني عن الفضيل بن عياض أنه قال لسفيان الثوري
 .تلك ضالة ال توجد

إن هللا ليعلم ألي شيء أشتھيته، أخاف أن : انك لتكثر ذكر شھوتك للموت وقد جاء في ذلك ما تعلم فقال: وقيل لسفيان
 .أحول عما أنا عليه وانتقل إلى غيره

ً فھو : بعث سفيان إلى متطبب بمائه فزعموا أنه قال: ثنا وكيع قال: وقال أحمد بن ابراھيم إن لم يكن ھذا محموما
 .محزون

ً : ن يقولوكان سفيا: قالوا  .إني ألحزن فأبول دما
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ما أطاق أحد : ذكر الموت الموت غنى وقال: أحمد بن ابراھيم، عن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن سفيان قال
 .العبادة إال بخوف

وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع : سمعت سفيان الثوري يقول: حدثنا أحمد بن ابراھيم، حدثني خلف بن تميم قال
 .كانوا يحبون األسفار ويعجبھم أن يموتوا غرباء: رباء في بتوت وعباء، وقالقوم غ

 .الكوفة أبو البصرة: قلت لسفيان إذا كانت الفتنة فأين ترى أنزل ؟ فقال: وقال عبد هللا بن المبارك

شرب : قالحدثني أحمد بن ابراھيم، حدثني حسن بن الربيع عن عبد هللا بن المبارك، حدثني عمار بن سيف الضبي 
 .بعسل: أجيئك بعسل أو نبيذ ؟ فقال: سفيان الثوري عندي دواء فقلت له

: قلت لسفيان في شيء من األشياء إذا كان قابل فقال: حدثني أحمد بن ابراھيم، عن حسن عن محمد بن اسماعيل قال
 .أتراني يا محمد أعيش إلى قابل إنا  إذاً 

نظام العبادة النصيحة للناس، ونظام الصدقة الرحمة لذوي الخلة، : ن الثوريقال سفيا: المدائني عن ابن المبارك قال
 .ونظام العلم صدق اللسان، فأي ھذه الخالل فقد نظامه بطل فضله

 .أنا للظالم أرحم مني للمظلوم: وقال سفيان: قال

عجباً لرجل يعرفه : قال  در الثوري، بلغني أنه: سمعت ابن عيينه يقول: حدثني أبو عمران المقريء الضرير قال
صاحبه بمودته ونصيحته وال يعلم منه إال خيراً خمسين سنة ثم يأتيه رجل ال يعرفه فيخبره عنه بسوء فيقبله منه 

 .ويطرح معرفته

لقد صدق جعفر بن عمرو بن حريث : قال سفيان الثوري: حدثني بكر بن الھيثم عن محمد بن يوسف الفاريابي قال
 .للعاقل أن يسمع من ذي غيبة، فإن المغتاب عندك اليوم مغتاب لك غداً ال ينبغي : حيث قال

سمعت إنساناً سأل سفيان : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثني أحمد بن ابراھيم الدورقي وأبو بكر األعين قاال
 .عليك بماء زمزم: يا أبا عبد هللا ما تقول في النبيذ ؟ فقال: بمكة فقال

كنت عند سفيان : براھيم الدورقي، حدثني محمد بن ابراھيم، ثنا وھب بن اسماعيل األسدي قالحدثني أحمد بن ا
يا أبا عبد هللا ذھب الناس وبقينا : الثوري فجاء شميط، وكان من أفاضل أھل الكوفة، فسكن السواحل فقال له سفيان

فيوشك أن تبلغ يوماً، ثم قام فمضى، فقال  في حمر دبرة، فقال شميط يا أبا عبد هللا إن تكن ھذه الدبرة على الطريق
ً : سفيان  .ومات شميط في بعض السواحل. ھذا وهللا خير مني، ھذا وهللا خير مني، قالھا ثالثا

كنت أنا وأبو إسحاق الفزاري عند : سمعت عطاء بن مسلم يقول: حدثني أحمد بن ابراھيم، عن عبيد بن جناد قال
 .إياك والشھرة: فرفع رأسه إلى أبي إسحاق فقال سفيان الثوري ذات ليلة وھو مضطجع،

 .إذا عرف وشھر: قيل لسفيان متى يھلك الرجل ؟ قال: وقال أحمد بن ابراھيم

خرج سفيان من ستر له ذات ليلة وھو مغضب وعليه بت فبسطه ثم اضطجع عليه، : وقال عطاء بن مسلم: قال عبيد
ً : وقال بين أھلي ففضلت بعضھم على بعض، فوهللا ما رضي على الذي  ال تسبوا األمراء فإني قسمت الساعة شيئا

 .فضلته وال سلمت ممن فضلت عليه

 .رضى الناس غاية ال تدرك: حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام عن شعيب بن حرب عن سفيان الثوري قال
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 .شرار الناس قراؤنا ھؤالء الذين تقارضوا الثناء بينھم: وسمعته يقول: قال

 .إنما يتعلم العلم ليتقى هللا به: قال سفيان الثوري: الفزاري وقال أبو إسحاق

 .زينوا الحديث بأنفسكم وورعكم: وقال سفيان

 .إن للكذب منازل فأسوأھا أثراً وأعظمھا ضرراً إخالف المواعيد، واتھام األبرياء: وقال سفيان

رأيت الحسن بن صالح بن حي يصلي : قالحدثني أحمد بن ابراھيم الدورقي، ثنا أبو نعيم حدثني أبو أحمد الزبيري 
: قال أحمد بن ابراھيم. عند الطشت فجاء سفيان فخلع نعليه، فلما رأى الحسن أخذ نعليه ومضى إلى موضع آخر

 ً  .وكان الحسن شيعيا

مات مسعر بن كدام في رجب سنة خمس وخمسين ومائة فما شھد جنازته سفيان وال شريك، وكان : وقال أبو نعيم
 ً  .مرجئا

ما أقبح بالرجل أن يأخذ : إن بني عمي ربما كسوني ولكنھم يفعلون ويصنعون، فقال سفيان: قال رجل لسفيان: وقالوا
 .خرق قومه ثم يذمھم

 .ما ينتظرون بالزرع إذا استحصد ؟: وكان سفيان يمر باألشياخ فيقول: قالوا

اك يعني أبا حنيفة فسله عن عدة أم الولد اذھب إلى ذ: قال لي سفيان: حدثني أحمد بن ھشام عن شعيب بن حرب قال
 .ھذه فتوى يھودي: فأخبرت سفيان بقوله فقال. ليس عليھا عدة: إذا مات عنھا سيدھا، فأتيته فسألته فقال

ما ولد في اإلسالم مولود أشأم على ھذه األمة من أبي : وذكروا عن جرير الضبي عن ثعلبة عن سفيان أنه قال
 .حنيفة

دعي سفيان الثوري وشريك إلى والية القضاء فامتنعا فحبسا فأما سفيان : بن صالح العجلي قالوحدثني عبد هللا 
فسأل الموكل بھما أن يأذن له في إتيان منزله لحاجة له وحلف له ليعود، فخلف نعليه ومضى فلم يبعد حتى عاد فأخذ 

 .نعليه، ثم مضى فاستخفى، وأجاب شريك إلى القضاء فوليه

ً فقيھاً، وأتى البصرة فتوارى بھا، وبھا مات متوارياً، ودفن عشاء فقال : نقال أبو اليقظا كان سفيان الثوري ورعا
 .الشاعر

 وأمسى شريٌك مرصداً للدراھم... تحّرز سفياٌن وفر بدينه 

 .وباع شريك دينه بالدراھم: ويروى

ن وھو مستلق فسلمت عليه فلم يجبني قدمت مكة فأتيت سفيا: حدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا سعدويه عن أبي شھاب قال
يقدم عليك رجل من أھل مصرك يسلم عليك : إن أھلك بعثوا إليك معي بمزود فيه طعام، فاستوى جالساً فقلت: فقلت

 .ال تلمني يا أبا شھاب فما ذقت ذواقاً مذ ثالث: فال تكلمه حتى إذا ذكر الطعام جلست ؟ فقال

ما من شيء أخوف عندي : سمعت سفيان ما ال أحصي يقول: من بن مھدي قالحدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا عبد الرح
 .منه، يعني الحديث

 .ليتني لم أكتب من الحديث ما كتبت وأن يدي مقطوعة: وروي أنه قال
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 .ما أعلم عمالً أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد هللا به: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا وكيع عن سفيان قال

الدنيا " وما خلفنا " اآلخرة : قال" . له ما بين أيدينا : " سمعت سفيان يقول في قول هللا: ، ثنا قبيصة قالحدثني أحمد
 .النفختين" وما بين ذلك " 

 .وخير ما ابتليتم به منھا ما خرج من أيديكم. خير الدنيا لكم ما لم تبتلوا به: وسمعته يقول: قال

 .الزھد في الدنيا قصر األمل ليس بأكل الغليظ، ولبس العباء: يقولسمعت سفيان : وثنا وكيع قال: قال أحمد

قوموا فصلوا ما دمتم : الحزن على قدر البصر، وكان سفيان يقيم أصحابه فيقول: قال سفيان: وقال ابن المبارك
 .وصلك هللا: أمتع هللا بك، وال: ال يعجبني قول الرجل: شباناً، وكان سفيان يقول

: يومئ فقال: إن ابن عمر قال: سجد سفيان على مرفقه، فقلت: ھيم، ثنا عبد الرحمن بن مھدي قالحدثنا أحمد بن ابرا
 .ابن عباس أفقه من ابن عمر

 .كان سفيان يكره أن يحج الرجل عن الرجل بأجرة: وقال ابن مھدي

 .إن النھار يعمل عمله: كنا إذا جلسنا إلى سفيان قال: وقال أبو عاصم النبيل

 .كان الرجل ال يطلب الحديث حتى يتعبد قبل ذلك عشرين سنة: أنبأ سفيان قال: موقال أبو عاص

 .قال رخص األسعار" إني أراكم بخير : " حدثنا أحمد عن عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان في قول هللا

 .من أفضل األعمال إدخال السرور على المسلم: حدثنا أحمد، ثنا قبيصة عن سفيان قال

البس من الثياب ما ال تستشھره الفقھاء، وال يزدريك به السفھاء، وكان :  بن موسى عن سفيان قالأحمد عن عبيد هللا
 .خير األمور أوساطھا: يقول

 .اإليمان يزيد وينقص: سمعت سفيان يقول: وقال أبو نعيم

 .ال يشھد على رجل باسمه أنه في الجنة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم: وكان سفيان يقول

 .ال أذكر أحداً بعد النبي صلى هللا عليه وسلم: قال ابن عباس :وقال

إنك إن اتقيت هللا، كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من هللا شيئاً، : وكتب سفيان إلى عباد الخواص: قالوا
رعك وأصلح قلبك فعليك بتقوى هللا، ولزوم العزلة، واشتغل بنفسك عن غيرك، واستأنس بكتاب هللا، وتفقد دينك وو

ونيتك، وأحب المساكين، وأمر بالخير في رفق، فإن قبل منك حمدت هللا وإن ال أقبلت على نفسك، ولم تمتھنھا 
 .لغيرك

في العجب والقنوط، فسدد واستعن : في التقى والنھى، والھالك في اثنتين: النجاة في اثنتين: وقد كان ابن مسعود يقول
، والسالم  .با

 .كان يقال إذا أراد هللا بقوم سوءاً جعل ھلكتھم في حيلتھم: الثوري قال المدائني عن

 .أدن مني فلو كنت غنياً ما أدنيتك: وقال سفيان لرجل

 .ألحب الرجل وما يعلم بحبي له: وكان يقول
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 .إن كنت عجلياً قمت إليك، وكانت أمه عجلية: فقال. قم إلي: وقال له رجل

 .ن سالح المسلمالمال في ھذا الزما: وكان يقول

وقال محمد بن عبيد الطنافسي رأيت سفيان يطوف حول البيت وعليه كساء كراً وھطراً وعليه إزار قد تقطع وسطه 
 .ولفق طرفاه، فكأني أرى الدرر بين رجليه وھو يطوف

 .ما درھم ينفقه المؤمن ھو فيه أعظم أجراً من درھم يعطيه صاحب حمام ليخليه له: وروي عن سفيان قال

 .أما بعد فأحسن القيام على عيالك وليكن الموت من بالك، والسالم: وكتب سفيان إلى أخيه مبارك بن سعيد

حدثني أحمد بن ابراھيم عن أحمد بن عبد هللا بن يونس عن سفيان أنه صلى على جنازة فكبر اإلمام أربعاً، ثم توقف 
 .ليكبر الخامسة فاعتزل سفيان وجلس

أما إنا لم نصنعه، ولكن : أكلت مع سفيان ناطفاً معقداً بجوز ولوز وخشكنانج فقال: بن يونسوقال أحمد بن عبد هللا 
 .أھدي لنا

إذا غلى النقيع فال : بلغنا أن الداذي خمر السند، وال يشربه إال الفساق، وقال: حدثنا أحمد، ثنا وكيع عن سفيان قال
 .تشربه

: قال لي سفيان الثوري ونحن نطوف بالبيت: عطاء الحلبي قالحدثني أحمد بن ابراھيم عن أبي يعقوب الحلبي عن 
 .يا عطاء إحذر الناس، وأنا أيضاً فاحذرني

 .ال تعلم العلم لتباھي به العلماء، وتماري به السفھاء، وتشاكل به األغنياء أو تستخدم به الفقراء: وقال سفيان

 .طلب فضل ولكنه زمان تمسك ليس ھذا بزمان: سمعت سفيان يقول: وقال عبد هللا بن المبارك

ما رأيت كالكالم به شفاء النفوس ودواؤھا ونفعھا : وحدثني عبد الحميد بن واسع عن يحيى بن آدم أن الثوري قال
 " .فقوال له قوالً لّيناً لعله يتذكر أو يخشى : " وضررھا، ثم قرأ

ه الظن، ومن علمت منه الشر فرأيت منه من علمت منه الخير فرأيت منه شراً فأحسن ب: قال سفيان: المدائني قال
 .خيراً فاتھمه، وقد يقلب هللا القلوب

خرج سفيان إلى اليمن في مضاربة لرجل، فلقي معمراً، : وحدثني أحمد بن ابراھيم عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال
 .يق فتوارى عنهوخرج إلى اليمن في سنة خمسين ومائة أو إحدى وخمسين ومائة، فلقي معن بن زائدة في الطر

أمر المھدي أمير المؤمنين لشريك والبني حي، ولمسعر، وسفيان الثوري بألفين ألفين فقبلوھا إال : وقال أبو نعيم
ً . سفيان فإنه لم يقبلھا، فكلم وخوف فجعلھا ألخيه مبارك  .وإن دفع إليه مال يقسمه لم يقبله. وكان ال يقبل من أحد شيئا

 .إنى ألعرف حرص الرجل على الدنيا بتسليمه على أھلھا: قال سفيان: يم قالحدثنا أحمد، ثنا خلف بن تم

جاء رجل إلى سفيان بمكة، : حدثني أحمد بن ابراھيم، حدثني محمد بن محمد عن عبد الغفار صاحب سفيان قال
ً إلى أبي عمرو األوزاعي توصيه بي، فقال: فقال وما أراك تدركه  نعم: يا أبا عبد هللا، أردت الشام فاكتب لي كتابا

ً من المالئكة نزل إلى الشام فاقتلع منھا ريحانه فرفعھا، وإني أظن أن الرجل قبض، قال فخرج : إني رأيت ملكا
 .الرجل فلما شارف الشام بلغته وفاة األوزاعي
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اجتمع على سفيان سؤال من األعراب في طريق مكة : حدثني أحمد حدثني محمد بن محمد عن محمد بن يوسف قال
 .ال جزى هللا أبا جعفر عنكم خيراً : أطعمھم ما في سفرته، وأكبوا عليه فقالف

 :كان سفيان يتمثل: أحمد بن إبراھيم عن خلف بن تميم قال

 ذكر المنية والقبور الھّول... أطريف إن العيش كّدر صفوه 

 شيبت بأكره من نقيع الحنظل... دنيا تداولھا العباد ذميمٌة 

 فيھا فجائع مثل وقع الجندل... لّمة وبنات دھٍر ما تزال م

وحدثني بعض أصحابنا أن علي بن الجعد أخبره أن سفيان كان يتمثل بھذا الشعر، وھو فيما يقال البن شبرمه أو 
 :ألبيه شبرمه

 في قول سعٍد وفي قول ابن مسعود... ھذا الزمان الذي كنا نحّذره 

 لم نفرح بمولودمنا بموٍت و... إن دام ذا العيش لم نحزن على أحد 

إنك تزعم أنا ال نعدل : دعا أمير المؤمنين المنصور أبو جعفر سفيان فدفع إليه خاتمه وقال: وقال الفضل بن دكين
 .فاعمل بالعدل فيما وراء بابنا، فلم يقبل ذلك

أبعد  :وسأل سفيان وھو بالبصرة عن رجل من أصحابه، فقيل ھو على مسائل شريك، وأتاه الرجل فلما رآه قال له
ألن تموت ودينك عليك أحب إلي من : كبرت سني وكثر ديني، فقال: القرآن والعلم صرت على مسائل شريك ؟ فقال

 .أنس تقضيه مما تصيبه من مسائل شريك

 .وقال محمد بن سعد مات سفيان الثوري، ويكنى أبا عبد هللا بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة

 .سعينوقال الواقدي ولد سفيان سنة سبع وت

 .وقال أبو اليقظان خرج بنو ثور من الرباب، وليس بالبصرة منھم اليوم أحد

 .ومن بني ثور نسير بن ذعلوق الذي روي عنه الحديث: وقال محمد بن سعد

 نسب مزينة وھم ولد عمرو بن أد

 .يعرفون وأوس بن عمرو، وأمھما مزينة بنت كلب بن وبرة بھا. عثمان بن عمرو: وولد عمرو بن أد بن طابخة

 .وأفرك، وأمھم ابنة قيس بن عيالن بن مضر. وعدار، وحياوه. الطم بن عثمان: فولد عثمان بن عمرو بن أد

 .وجرس. وسعد. ھذمة: فولد الطم بن عثمان بن مزينة

 .وعمران بن ھذمة. ثور بن ھذمة: فولد ھذمة

 .وعامر بن ثور. وعبد بن ثور. ثعلبة بن ثور: فولد ثور بن ھذمة بن الطم

 .وشيبان. وعبد هللا. خالوة: فولد ثعلبة بن ثور
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 .وخالفة بن خالوة. وقرة بن خالوة. مازن بن خالوة: فولد خالوة بن ثعلبة

. وكالب بن مازن. ونھيك بن مازن. والحارث بن مازن. وصبح بن مازن. نضلة بن مازن: وولد مازن بن خالوة
 .ذي أقطعه النبي صلى هللا عليه وسلموقرة بن مازن، وھم رھط بالل بن الحارث المزني ال

حدثنا القاسم بن سالم، ثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن ربيعة عن قوم من علمائھم أن رسول هللا صلى 
 .هللا عليه وسلم أقطع بالل بن الحارث المزني معادن بناحية الفرع

العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن وحدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا أبو نعيم بن حماد عن عبد 
 .الحارث بن بالل بن الحارث المزني عن أبيه بالل بن الحارث أن النبي صلى هللا عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع

ثنا الھيثم بن جميل األنطاكي، ثنا حماد بن سلمة عن أبي : وحدثني عمرو بن محمد الناقد وابن سھم األنطاكي قاال
ً فيھا : عن أبي عكرمة مولى بالل بن الحارث المزني قالمكين  أقطع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالالً أرضا

ً منھا فظھر فيھا معدن أو قال معدنان، فقالوا إنما بعناك : جبل ومعدن، فباع بنو بالل عمر بن عبد العزيز أرضا
يه وسلم لھم في جريدة فقبلھا عمر ومسح بھا أرض حرث ولم نبعك المعادن، وجاؤوا بكتاب النبي صلى هللا عل

 .انظر ما خرج منھا وما أنفقت فقاصھم بالنفقة، ورد عليھم الفضل: عينيه، وقال لقيمه

أقطع : وحدثنا الحسين بن علي العجلي عن يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن ھشام بن عروة عن أبيه قال
 .فلهعمر بالالً العقيق ما بين أعاله إلى أس

وكان بالل بن الحارث يكنى أبا عبد الرحمن مات سنة ستين وھو ابن ثمانين، وكان يسكن جبليھم األشعر واألجرد، 
 .ويأتي المدينة كثيراً، وكان ابنه حسان بن بالل بالبصرة

وناشرة بن صبح، وأمھم سبيعة بھا . والحويرث بن صبح. الحارث بن صبح: وولد صبح بن مازن بن خالوة
 .نيعرفو

معقل بن سنان بن نبيشة بن سلمى بن سالمان بن النعمان بن صبح، أقطعه النبي صلى هللا عليه : فمن بني صبح
 .وسلم قطيعة

زھير بن أبي سلمى الشاعر، واسم أبي سلمى ربيعة بن رباح بن قرط بن : ومن بني الحارث بن مازن بن خالوة
وبجير بن زھير الشاعران، وكان خال ربيعة أبي زھير . زھير وابناه كعب بن. الحارث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة

وكان أسعد خرج في بني . من بني مرة بن غطفان، وھو أسعد بن غدير بن سھم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان
مرة ليغير على طي ومعھم أبو سلمى فأصابوا نعماً وأمواالً، فرجعوا إلى أرضھم فقال ربيعة أبو سلمى ألسعد خاله 

والالت : والبنه كعب بن أسعد افردا لي سھمي وادفعاه إلي فأبيا ذلك عليه ومنعاه حقه، فلما جن عليه الليل قال ألمه
فالتزمت سنام بعير منھا . لتقومن إلى بعير من ھذه اإلبل فتقعدن عليه أو ألضربن بسيفي ما تحت قرطك، يريد عنقھا

 :وجعل يقولوركبته وخرج بھا وباإلبل حتى انتھى إلى قومه 

 إذا دنوت ودنون مني... ويٌل ألجمال العجوز مني 

 كأنني سمعمٌع من جنّ 

 ً  :وقال أيضا

 من عند أسعٍد وابنه كعب... ولتخرجن إبل مجّنبة 
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 أكل الحباري برعم الرطب... اآلكلين صريح قومھما 

نة إلى أرض غطفان ھابوھم ثم إن أبا زھير مكث حيناً، ثم أقبل بمزينة ليغير على بني ذبيان فلما نظرت مزي
 :فتطايروا وتركوه فقال

 وأبت عشيرة ربھا أن تسھال... من يشتري فرساً كخير غزوھا 

يقول أبيع فرسي إذا أشرفت عشيرتي على القوم فلم ينزلوا إلى السھل وتطايروا، ثم أتى بني عبد هللا بن غطفان فكان 
 .فيھم

: قلت. زھير: ومن ھو ؟ قال: قلت. أنشدني شعراً ألشعر شعرائكم: وقال عبد هللا بن عباس قال لي عمر بن الخطاب
 .كان ال يعاظل بين الكالم وال يطلب حوشيه وال يمدح الرجل إال بما يكون في الرجال: وبم كان كذاك ؟ قال

ً فال: وحدثني شيخ من مزينة أن أبا سلمى قال لزھير ابنه  يا بني إن المزاح سباب الرضا ويوشك أن يصير غضبا
 .تمزح فيستخف بك أو تكتسب عداوة صديقك، وعليك بأوساط األمور فإن أطرافھا متفاوتة

وكان كعب بن زھير رحمه هللا أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فكساه برداً اشتراه معاوية رحمه هللا منه بعشرين ألف 
من قوم من النصارى كان كساھم إياه، درھم، وھو برد الخلفاء، ويقال إن أبا العباس أمير المؤمنين اشترى البرد 

 .وجعله أمنًة لھم

وامتدح كعب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كان قبل ذلك بلغ كعباً أنه أبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه 
 :شيء فخافه فقال

 والعفو عند رسول هللا مأمول... نّبئت أن رسول هللا أوعدني 

 .في قصيدته الطويلة

عقبة بن كعب شاعراً، وكان يقال له المضرب ألنه شبب بامراة من بني أسد فضربه أخوھا عدة ضربات وكان 
 :بالسيف فلم يمت منھا، وأعطي الدية

 كريم وما ظني بحب األباعر... وحّي ودي قد يعلم الناس أنه 

 .العوام ألم ولد يقال لھا عيناء، وشبيباً أمه عربية: فولد عقبة بن كعب بن زھير

أما العوام فكان شاعراً، وكان يتحدث إلى امرأة من بني عبس، ثم من بني مالص يقال لھا سوداء فجاء أخ لھا يقال ف
أنا أكفل : له حيان إليه فأوعده، فوثب العوام على حيان فضربه حتى سقط، وأخذه بنو مالص فجاء أخوه شبيب فقال

ً : يا شبيب إنه الدم، فقال: به لكم فقال وأكرم نفساً، فكفلوه وخلوا عن العوام، ولم يكن حيان مات بعد،  أنا أذكى دما
 :فلما مات انطلقوا بشبيب إلى أكمة يقال لھا نضاد، وكان حيان ألم ولد فأنشأ شبيب يقول البنته

 حوادث ھذا الدھر من كل جانب... إني ألخشى يا علّي عليكم 

 اربأبوك ولم يجمع أداة المح... أحلك بالثغر المخوف مكانه 

 ً  :وقال أيضا

 فأسمح للموت الغداة قريني... دعيني فقد أبليت صبراً وعفة 
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 وال ماغٌد جاٍء به فذريني... وجدّتك ال تدرين ما حّم في غٍد 

 اساراً وال قتلي بقتل ھجين... وما كنت أخشى أن تكون منيتي 

 :وقال العوام

 بيوم نضاد أياماً طواال... سأجزي الّزرق زرق بني مالص 

 وقلٍب لم أعّوده الّنكاال... علم يا شبيب بالء سيفي ست

 تبادر مشرفياً أو ھالال... كأّن سيوف زرق بني مالٍص 

 وقد غلّوا يمينك والشماال... فليت األرض فاءت بي إليھم 

ھير وعداد ز. وانطلق رجل من آل أبي سلمى يقال له العطاف إلى عبد الملك بن مروان فاستعداه، فجعل قتيالً بقتيل
 .بن أبي سلمى وولده في بني عبد هللا بن غطفان، فربما انتسب بعضھم إليھم

 .وعدية بن عبد، وھم رھط علي بن وھب الشاعر. كعب بن عبد: وولد عبد بن ثور بن ھذمه

 .ووعيش بن عبد بن ثور. وسمعت أيضاً من يقول أنه عدية بن كعب بن عبد بن ثور: وقال ھشام ابن الكلبي

. وكلفة بن كعب. وكعيب بن كعب. وعدية بن كعب. وخالوة بن كعب. حبشية بن كعب: عبد بن ثور فولد كعب بن
 .وفلفلة

النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن ھجير بن نصر بن حبشيه بن كعب، كانت له صحبة وواله : منھم
غزاھا، وبھا استشھد، فبكى عليه عمر عمر كسكر، وجوخى، ثم واله قتال الفرس بنھاوند، وكان على المسلمين ممن 
 .رضي هللا تعالى عنه، وإليه نسبت قناطر النعمان بالجبل، وكان يكنى أبا عمرو

 .وأخوه سويد قتل معه، ويكنى أبا عدي

 .معاوية بن سويد يحدث عنه: ومن ولد سويد

 .ن بنو مقرن وھم سبعةالبكاؤو: حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن مجاھد قال

 .سمعت من يقول أنھم شھدوا الخندق: قال الواقدي

كان عمرو بن عامر المزني حليف بني عامر بن لؤي، يكنى أبا عبد هللا، وقد شھد الخندق، وھو قديم : قال الواقدي
 .اإلسالم أحد البكائين، ومات في أيام معاوية

 .بن كلفة بن كعب، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم ومنھم معبد بن خليد بن إثبة بن سليم بن بردويخ

 .وعبد العزى بن وديعة بن حراق بن ألي بن كعب بن عبد بن ثور بن ھذمة الشاعر

ومعقل بن يسار بن عبد هللا بن معبر بن حراق بن ألي بن كعب بن عبد، ويكنى أبا عبد هللا، صحب النبي صلى هللا 
حفر نھر معقل بالبصرة وأجراه على يد عبد الرحمن بن أبي بكرة أو غيره، عليه وسلم، وكان زياد بن أبي سفيان 

 .فلما فرغ منه وأراد فتحه بعث معقل بن يسار ففتحه ببركاته ألنه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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قال رجل  ابلغ دجلة وسل عن صاحب النھر من ھو، فإن: وذكر القحذمي أن زياداً أعطى رجالً ألف درھم وقال له
ذلك : " ما ألفيت أحداً إال يقول نھر معقل، فقال زياد: إنه نھر زياد فاعطه األلف، فبلغ دجلة العوراء ثم رجع، فقال

وقوم يقولون أنه جرى حفره على يدي معقل، واألول أثبت، وإليه نسب ھذا الرطب " . فضل هللا يؤتيه من يشاء 
 .األرضيين التي على ذلك النھرالمعقلي ألنه ظھر أول ما ظھر في نخل على 

ومات معقل بن يسار في أيام معاوية، ووالية عبيد هللا بن زياد بعد أبيه، وكان قد انتقل إلى البصرة، وكان معقل 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھّن : " عضل أخته أن ترجع إلى زوجھا األول وقد نكحت زوجاً غيره ثم طلقھا فنزلت فيه

 .اآلية" نكحن أزواجھن فال تعضلوھن أن ي

 .لحي بن جرس: وولد جرس بن الطم بن عثمان بن عمرو بن أد

 .منھم شريح بن ضمرة، أول من جاء بصدقة مزينة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يش وع. وبجالة بن عبد هللا. وعمرو بن عبد هللا. عدي بن عبد هللا: وولد عبد هللا بن ثعلبة بن ثور بن ھذمة بن الطم
منھم سنان بن مشنوء بن عمير بن عبيد بن زيد بن رواحة بن زبيبة بن عامر بن . وألي بن عبد هللا. بن عبد هللا

عدي بن عبد هللا بن ثعلبة، الذي استخلفه النعمان بن مقرن على عمله، وسار إلى نھاوند، وكان يومئذ على كسكر 
 .وجوخى

منھم عطية بن مكدم بن عقيل بن وھب بن عمرو . اية بن عامروعب. عوف بن عامر: وولد عامر بن ثور بن ھذمة
 .بن مرة بن عوف بن عامر بن ثور، كان شريفاً بالحجاز

 .عمرو بن عمران: وولد عمران بن ھذمة بن الطم

 .ومرة بن عمرو ومازن بن عمرو. حجر بن عمرو: وولد عمرو

 .قيس بن حجر: فولد حجر

 .مرةغياث بن : وولد مرة بن عمرو بن عمران

ومالك بن . وحنظلة بن غياث. وعبد فھم بن غياث. وخفاف بن غياث. الكاھن بن غياث وولد بالجزيرة: فولد غياث
 .وفجر بن غياث. غياث

بشر بن عصمة بن مصاد بن جابر بن عبد نھم بن غياث بن مرة بن عمرو بن عمران بن ھذمة، شھد صفين : منھم
 ً  .مع علي عليه السالم وكان فارسا

 .ع بن عمرو بن زھرة بن واھب بن عبد نھم بن غياث الشاعرومساف

 .وسعد بن عداء. معاوية بن عداء: وولد عداء بن عثمان بن مزينة

 .صعصعة بن معاوية: فولد معاوية بن عداء

 .وناشرة بن صعصعة. وعامر بن صعصعة. عمرو بن صعصعة: فولد صعصعة

 .بغيض بن عمرو: فولد عمرو بن صعصعة

 .وذؤيب بن سعد. عامر بن سعد: عداءوولد سعد بن 



151 

 

 .كراثة بن سعد: فولد سعد. سعد بن عامر. فولد عامر بن سعد بن عداء

 .ورزاح بن ذؤيب. ثعلبة بن ذؤيب: وولد ذؤيب بن سعد بن عداء

خزاعي بن عبد نھم بن عفيف بن سحيم بن ربيعة بن عداء بن ثعلبة بن ذؤيب، وھو الذي كسر صنم مزينة، ثم : منھم
وأخوه المغفل وابنه عبد . بالنبي صلى هللا عليه وسلم مسلماً، فكان على قبض مغانم النبي صلى هللا عليه وسلم لحق

 .هللا بن المغفل، زوجه النبي صلى هللا عليه وسلم امرأة من األزد، حين أسلم

 .ليه أبو برزة األسلميولى عمر عبد هللا بن المغفل عمالً، ومات بالبصرة، وأوصى أن يصلي ع: وقال أبو اليقظان

معن بن أوس بن نصر بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة بن عداء بن ثعلبة بن ذؤيب، وھو الذي يقول في : ومنھم
 :قصيدته الالمية التي أولھا

 على أّينا تعدو المنية أول... لعمرك ما أدري وإني ألوجل 

 تبدل يمينك فانظر أي كف... ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 

 إليه بودٍّ آخر الدھر تقبل... إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 

 ً  :وھو القائل أيضا

 وحالبھّن القائم المتطاول... ترى حالب المعزى وإن سّر قاعداً 

 .يعني حالب اإلبل وقد مدح معن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية

ليلى، فاستأذنھا في إتيان بالده فأذنت له فأبطأ عليھا، فركبت إليه ودخل معن البصرة فتزوج ابنة عم له يقال لھا 
لو قد جاء الربيع فرأيت : أھذا عيشك الرفيع الذي نزعت إليه؟ فقال لھا: فوجدته في بت وجبة صوف فقالت له

 .الخزامى والزھرة لرأيت عيشاً طيباً، فأمرت فنظف وكسي، ثم إنھا رجعت إلى البصرة وقد طلقھا وندم

نھم بشر بن المحتفز بن عثمان بن بشر بن أوس بن نصر بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة بن عداء بن ثعلبة وم
بن ذؤيب وھم بخراسان، وھو ممن رفع عليه أبو المختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعو إلى عمر بن الخطاب في 

 :قصيدة له فقال

 جزٍء وأرسل إلى بشر وأرسل إلى... فأرسل إلى الحجاج فاعرف حسابه 

فقاسمه عمر ماله، وكان بشر بن المحتفز على جنديسابور من كور األھواز، وكانت لبشر صحبة ورفع عليه عند 
عمر رضي هللا تعالى عنه أنه اتخذ لجنديسابور مسجداً يصعد إليه بدرجة عالية، وأنه لبس البزيون واتخذ األخلة كما 

. اني بنيته فوق ظھر بيت، ألني في بلدة كثيرة الخنازير فكرھت أن تدخل المسجدأما المسجد ف: تتخذھا العجم، فقال
وأما البزيون فإنه ثوب جميل باق، وأما األخلة فاتخذتھا ألني رجل أفلج األسنان فالطعام يبقى في أسناني فأخرجه 

 .بالخالل، فسكت عمر ولم يغير ذلك عليه

حتفز، واآلخر عبد الرحمن، وكان ابن الزبير ولى عبد هللا بن خازم عثمان بن بشر بن الم: وكان له ابنان أحدھما
خراسان، وبعث بعھده عليھا إليه وھو بھا، فقال سليمان بن مرثد أحد بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 

فظفر ابن خازم،  وهللا ما ابن الزبير بخليفة مجتمع عليه، وانما ھو رجل عائذ بالبيت، فحاربه في جموعه: بن عكابة
واجتمع فل سليمان إلى عمرو بن مرثد أخيه بالطالقان، . وقتل سليمان، قتله قيس بن عاصم السلمي، واحتز رأسه
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فسار إليه ابن خازم فقاتله فقتله، وولى ابن خازم ابنه محمد بن عبد هللا بن خازم ھراة، فھاج بنو تميم بھراة وقتلوا 
ر بن المحتفز بالطالقان حين حارب عمرو بن مرثد فقتله صبراً، ويقال إنه ظفر به محمداً، فظفر أبوه بعثمان بن بش

 .وبأخيه أيضاً فقتلھما

ما كنت أللقى هللا وقد نكثت بيعة ابن : وكتب عبد الملك إلى ابن خازم بوالية خراسان كتاباً، فأمر رسوله بأكله وقال
ه، فكتب عبد الملك إلى بكير بن وساج بواليته خراسان، حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبايعت ابن طريد

وكان بكير قد باينه، وقاتله بقرب مرو فقتل ابن خازم، قتله وكيع بن الدورقية، وأتى بكير بن وساج برأس ابن خازم 
 .فبعث به إلى عبد الملك بن مروان، وقطعت يد ابن خازم، فبعث بھا إلى عثمان بن بشر بن المحتفز

 .وعامر بن أوس. سليم بن أوس: ن مزينةوولد أوس ب

 .وثعلبة بن سليم. محارب بن سليم: فولد سليم

 .حلمة: فولد محارب

 .وشيبان بن حلمة. خالد بن حلمة: فولد حلمة

 .وعبد هللا بن ثعلبة. وذبيان بن ثعلبة. عبادة بن ثعلبة: وولد ثعلبة بن سليم بن أوس

الل بن رئاب بن عبيد بن سوءة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن منھم إياس بن معاوية بن قرة بن اياس بن ھ
وكان . أوس بن مزينة، وكان إلياس بن ھالل صحبة، وكانت أم إياس بن معاوية أم ولد، وكان إياس يكنى أبا وائلة

 .أبوه معاوية بن قرة من خيار أھل البصرة، وكان يكنى أبا إياس

ً يزكن فال يخطئ، استقضاه عمر بن عبد العزيز، كان ا: قال أبو الحسن المدائني ً قائفا ً فقيھا ياس بن معاوية قاضيا
وأرسل رجالً من أھل الشام وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الحوشي من بني عبد هللا بن غطفان فيولي 

وعن القاسم فقيھي المصر الحسن أيھا الرجل سل عني : القضاء أنفذھما، فقدم البصرة فجمع بينھما فقال إياس للشامي
وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين، ولم يكن إياس يأتيھما، فقال . وابن سيرين، فمن أشار عليك بتوليته فوله

ً ألفضل مني وأفقه وأعلم بالقضاء، فإن كنت عندك ممن : القاسم ال تسألھما عنا فوهللا الذي ال إله إال ھو إن إياسا
ً فما يحل لك أن توليني، فقال إياس للشامي تصدق فإنه ينبغي لك إنك جئت برجل : أن تقبل قولي، وإن كنت كذابا

: فقال الشامي. فأقمته على شفير جھنم فافتدى نفسه من النار بيمين حلفھا كذب فيھا يستغفر هللا منھا وينجو مما يخاف
 .ھرباما إذ فطنت لھذا فإني أوليك فاستقضاه فلم يزل قضاء البصرة سنة ثم 

دمامة، وكثرة كالم، : إن فيك أربع خصال: قيل إلياس وكان إذا تبين له وجه الحكم أمضاه ولم يؤخره : المدائني قال
أما الدمامة فاألمر فيھا إلى غيري، وأما كثرة الكالم أفبصواب أتكلم أم : وإعجاب بنفسك، وانك تعجل بالقضاء، فقال

وأما إعجابي بنفسي أفيعجبكم ما ترون مني ؟ . الصواب أمثل من اإلقاللفاإلكثار من : قال. بصواب: بخطأ ؟ قالوا
: وأما قولكم إني أعجل بالقضاء فكم ھذا ؟ وعقد بيده خمسة، فقالوا. فأنا أحق بأن أعجب بنفسي: قال. نعم: قالوا
 .ه وال أؤخرهفإني أتبين القضاء فال ابطئ بإنفاذ: قال. ھذا أوضح من أن نبطئ فيه: قالوا. قال عجلتم. خمسة

لما ولي عمر بن ھبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك دعا : وحدثني عبد هللا بن صالح المقرئ عن ابن كناسة قال
 .إياساً إلى والية القضاء فأباه عليه، فضربه أسواطاً وأجبره على والية الحسبة بواسط

بجاني، فادعى صاحب األنبجاني أن المطرف له والتقى رجالن على أحدھما مطرف خز، وعلى اآلخر كساء أن: قالوا
ودعا إياس بمشط وماء فبل رأس كل واحد منھما وقال ألحدھما سرح رأسك فسرح . واالنبجاني لصاحب المطرف
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يا خبيث، األنبجاني : رأسه، فخرج في المشط غفر المطرف، وسرح اآلخر فخرج في المشط غفر األنبجاني فقال له
 .ى صاحبهلك فأقر فدفع المطرف إل

. ما يسرني أني كذبت كذبة ال يطلع عليھا في الدنيا وال أؤخذ بھا في اآلخرة وأن لي مفروحاً به في الدنيا: وقال إياس
 .ال تكذبني: اشترط علي خلة واحدة ال تزيد عليھا لقلت: لو صحبني رجل فقال: وقال إياس

يا أبا مطرف إنما يشھد الموالي والتجار والسفلة : هشھد وكيع بن أبي سود عند إياس شھادة، فقال ل: المدائني قال
لو علمت : فقال. إنه لم يجز شھادتك قد قعد عنھا: فلما انصرف قيل له. صدقت: وليس يشھد مثلك من األشراف فقال

 .ان ھذا ھكذا لحبجته بالعصا

اثنان في : جاء أن القضاة ثالثةالحديث الذي : ما يبكيك يا أبا واثلة ؟ قال: ودخل الحسن على إياس فبكى، فقال: قال
النار، وواحد في الجنة، قاض تعمد الحق فأخطأ فھو في النار وقاض تعمد الجور فھو في النار وقاض تعمد الحق 

 .فأصاب فھو في الجنة

يا أبا واثلة لم رددت شھادة ھذا وھو : ورد اياس شھادة رجل من المسلمين فشكا ذلك إلى الحسن فقال الحسن: قالوا
من صلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فھو مسلم له مالنا وعليه ما علينا ؟ فقال : لم وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلممس
 .وھذا ممن ال نرضاه فسكت الحسن" ممن ترضون من الشھداء : " يا أبا سعيد إن هللا يقول: إياس

 .فمن أين عرفت ذلك؟ قال باختالف الشعر: نعم، ثم قال: قد حلقت نصف لحيتك قال: ورأى إياس رجالً فقال له: قال

كيف غزلك ؟ : واختصمت إلى إياس امرأتان في غزل، وكل واحدة منھما تدعيه، فأخذ الغزل منھما وقال إلحداھما
: ھو بالفارسية فقالت األخرى: منكوس، فنظر إلى الغزل فقال: كيف غزلك ؟ قالت: قالت بالفارسية، وقال لألخرى

 .نھا رھنته عنديصدقت ھو غزلھا ولك

وسأل . على جوزة: على أي شيء كببتھا ؟ فقالت: واختصم إلى إياس امرأتان في كبة غزل فأخذھا وقال إلحداھما
 .على خرقة، فأمر بنقض الكبة فوجد الجوزة، فدفعھا إلى صاحبتھا: األخرى فقالت

 .زار صاحب المرأة الواحدة إذا حاضت حاض، وإذا مرضت مرض وإذا زارت: وكان يقول

: أين دفعت إليه المال ؟ قال: واستودع رجل رجالً ماالً ثم طلبه منه فجحده، فخاصمه إلى إياس، فقال للطالب: قالوا
فانطلق إلى ذلك الموضع : قال. شجرة: فأي شيء كان في ذلك المكان ؟ قال: قال. بموضع كذا ولم يحضرنا أحد

ارجع حتى يجلس خصمك : وقال للمطالب. أمرك، فمضى الرجل وانظر فلعل هللا أن يوضح لك ھناك ما يتبين لك به
يا : قال. ال: أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكر ؟ قال: فجلس وإياس يقضي وال ينظر إليه ساعة، ثم قال

قد أقر لك بحقك فخذه : فأمر أن يحتفظ به حتى جاء خصمه، فقال. أقلني أقالك هللا: قال. عدو هللا إنك لخائن حائن
 .منه

أعلم أن : واستودع رجل رجالً من أمناء إياس ماالً وحج، فلما قدم طلبه فجحده، فأتى إياساً فأخبره فقال له إياس: قال
فانصرف وعد إلي بعد يوم أو يومين، ودعا إياس أمينه ذاك : ال، قال: أفنازعته عند أحد ؟ قال: قال. ال: أتيتني ؟ قال

فعد إلي : نعم، قال: أريد أن أودعك إياه وأوليك أمر ايتام، أفحصين منزلك ؟ قالقد اجتمع عندي مال كثير : فقال له
ً يحملونه، وعاد المودع إلى إياس فقال له ً للمال وقوما انطلق إلي صاحبك فاطلب منه مالك : يوم كذا واعدد موضعا

إياس فأخبره أنه قبض ماله،  فإن أعطاك إياه وإال فقل إني أخبر القاضي خبرك، فأتاه فدفع المال إليه، فرجع إلى
 .ال تقربني يا خائن: وجاء األمين فزجره إياس وزبره وقال
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ً فيه دنانير، وغاب فطالت غيبته ففتق المستودع الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وصير  واستودع رجل رجالً كيسا
ة فطلب ماله فدفع إليه الكيس مكانھا في الكيس دراھم وخاطه والخاتم بحاله، فقدم صاحب المال بعد خمس عشرة سن

ھكذا كيسك بخاتمك فرافعه إلى عمر بن ھبيرة، فقال : ھذه دراھم ومالي دنانير، قال: بخاتمه ففتحه فلم يقبله، وقال
ً فيه دراھم فقال : ما تقول ؟ فقال: فقال للطالب. أنظر في أمر ھذين: إلياس ً فيه دنانير فأعطاني كيسا أعطيته كيسا

فضوا : قد دفعت إليه كيسه بخاتمه، قال: ما تقول ؟ قال: فقال لآلخر. مذ خمس عشرة سنة: ؟ قال إياس، مذ كم سنة
الخاتم، ففضوه ونظروا إلى الدراھم فوجدوا فيھا دراھم ضربت بعد الوقت الذي أودع فيه كيسه بعشر سنين وخمس 

ق هللا وال تظلم الرجل، فأقر بالدنانير قد أقررت ان الكيس عندك مذ خمس عشرة سنة فات: سنين وأقل وأكثر، فقال له
 .فألزمه إياھا

: وشھد أبوه معاوية ورجل آخر عنده ونفر معھما على رجل بأربعة آالف درھم لرجل، فقال المشھود عليه: قالوا
فة ھل كان يوم شھدتما في الصحي: تثبت في أمري فوهللا ما أشھدت الشھود إال بألفين، فقال إياس ألبيه وللشاھد اآلخر

أفكان ھذا : نعم كانت طينته في نصف الصحيفة ولم يمكنا أن نكتب شھادتنا فختمنا تلك الطينة، قال: فضل ؟ قاال
يا عدو : اغتركم ودعاه خالياً فقال: قال. نعم: احفظوا شھاداتكم على فالن بأربعة آالف ؟ قاال: الرجل يمر بكم فيقول

ووضعت طيناً في وسط الصك ثم كتبت في الجانب اآلخر من الصحيفة هللا، خدعت قوماً مغفلين فكتبت صكاً بألفين 
اذكرك : فقال. احفظوا شھاداتكم على فالن بأربعة آالف، أما وهللا ألنكلن بك: بأربعة آالف، ثم جعلت تمر بھم فتقول

 .هللا أال أقلتني ولم تفضحني، وأقر بما صنع فحكم إياس له بألفين

فقال . كأني بك تقدر في نفسك كذا وتريد أن تقول كذا وتحتج بكذا: زع رجالً عنده فقال لهوأتى إياساً دھقان فنا: قالوا
 .أقاض أنت أصلحك هللا أم عراف ؟: الدھقان

فسئلن فكان . ھذه حامل، وھذه مرضع، وھذه بكر: ونظر إياس إلى نسوة قد فزعن من بعير، فأشار إليھن فقال: قالوا
رأيتھن يمشين فلما فزعن وضعت كل واحدة يدھا على أھم : مت ھذا ؟ فقالكيف عل: فقيل له: األمر كما قال

المواضع إليھا، فوضعت البكر يدھا على أسفل بطنھا، ووضعت الحامل يدھا على بطنھا ووضعت المرضع يدھا 
 .على ثديھا

 .من بعد عن النھرشرقي كل بلد أكثر أھالً من غربيه، ومن قرب منزله من النھر كان أقل آنية م: وكان إياس يقول

 .سمعته ينازع رجالً، فشبھت كالمك بكالمه: نعم، قال: أنت ابن فالن ؟ قال: وسمع إياس كالم رجل في سفينة فقال

 .شبھت عينيك بعينيھا: قال. نعم: أنت ابن فالنة ؟ قال: وقال لرجل

نعم ھي : أرضيت بھذه الكنية ؟ قال :فقال إياس للشاھد. يا أبا الرازقي: ونازع رجل رجالً عنده، فسأله البينة فقال
 .لھذا ال ترضى بك: قال. كنيتي

ً عنده رجل رجالً فسأله البينة فنادى شاھداً له مكانك يا أبا الكفور، انصرف : يا أبا الكفور، فقال إياس: ونازع أيضا
 .عنا، ھات غير ھذا

ان حمقھا : قال. لمه يرد من حمقال اع: فقال إياس. ھي حمقاء: وخاصم رجل إلى إياس رجالً في جارية وقال
: قال. ھذه: فأي رجليك أطول ؟ قالت إلحدى رجلينا: قال. نعم: أتذكرين يوم ولدت ؟ قالت: فقال لھا إياس. كالجنون

 .ردوھا فإنھا مجنونة

ً إلى امرأة فأعجبته، فقال لھا: قال فارغة  بل: يا أمة هللا، أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت: ونظر خالد الحذاء يوما
انطلق بنا إلى الموضع : فاتبعھا ولقيه رجل فسلم عليه وكلمه وغابت المرأة فاغتم فلقيه إياس فأخبره خبر المرأة فقال
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الذي رأيتھا فيه وامش بين يدي فإذا انتھيت إلى الموضع الذي فقدتھا فيه وخفيت عليك فقم بمقدار ما كلمك الرجل، 
دخلت ھذا : امض بنا وأعاد ما قرأ فلما انتھى إلى آخره قال له: ثم قال لهففعل إياس ذلك المقدار بآيات قرأھا، 

امرأة دخلت قبيل ھذا الوقت : الزقاق ال محالة، ولم يكن للزقاق منفذ، فدخل إياس الزقاق على نسوة جلوس فيه فقال
فمن وليھا ؟ فسموه : قال .ال: فلھا زوج ؟ قلن: قال. نعم امرأة ال بأس بھا: عليھا قميص أحمر وملحفة بيضاء ؟ قلن

 .فعرفه فأرسل إليه فدعاه فزوجھا من خالد ودخل بھا من يومه

يا أبا واثلة أخبرني عن رجلين بالمصر صالحين ال : وذكروا ذات يوم تواصل الناس وتقاطعھم، فقال رجل: قال
 .ردت غيرھماما أ: كأنك تسألني عن الحسن وابن سيرين ؟ قال: يتزاوران وال يتواصالن ؟ فقال إياس

متى قدمت : قدمت بلدكم فعرفت قوماً من خياركم وشراركم، قالوا: وقال إياس لقوم كانوا يجالسونه من أھل مكة: قال
ھنا قوم خيار أكفأ منكم قوماً، وقوم شرار أكفأ قوماً، فعلمت أن خياركم من ألفه خيارنا، : ومتى عرفتھم ؟ فقال

 .وشراركم من ألفه شرارنا

عرفتك بشبه : قال. نعم: أأنت ابن قتيبة ؟ قلت: رآني إياس وال أعرفه ولم يكن رآني قبل ذلك فقال: قتيبة وقال سلم بن
رحمك هللا عمي ضخم أمغر، وأنا رجل آدم نحيف، فقال ليس يعسر ھذا إنما يعرف : قلت. عمك عمرو بن مسلم

 .بالقلب

إذ ذاك ببئر ميمون، ھو الجالس في ظل راحلته ھل لكم في سلم بن قتيبة، وھو : وقدم إياس مكة فقال ألصحابه
ً وعرفت مذھبك، : كيف علمت أني سلم ؟ قال: فنظروا فإذا ھو سلم، فقال سلم إلياس حج إخوانك وأالفك جميعا

 .فعرفت أنك ستتبعھم، ورأيت بعيراً من إبل الملوك عليه رجل من رجال القرى فأوقعت ظني فلم أخطئ

ن قبل أمي، وكانت خراسانية فكانت تخبرني أن إخوتھا وأھل بيتھا يزكنون وكان إياس يقول عرفت الزكن م
 .ويتفرسون، ولقيت قوماً بمكة فعرفتھم بشبه أمي وعرفوني فإذا ھم من أھل بيتھا

سمعت لصوته دوياً : كأنه مربوط إلى جانب بئر فوجدوا األمر كما قال، فقال: وسمع إياس نباح كلب فقال: قالوا
 .وصدى

أتيت منزل ثابت البناني فإذا أنا برجل طويل الثوب، طويل الذراع أحمر يلوث : عن شيخ من باھلة قال المدائني
تكون : فسمعته يقول: قال. يا أبا واثلة، فعرفت أنه إياس: من ھذا فقال رجل: عمامته لوثاً قد غلب على المجلس فقلت

ً فيصلح أمره وتصلح غلته، وتكون ً فينفق ألفا غلته ألفين فينفق ألفين فيصلح أمره وتصلح غلته،  غلة الرجل ألفا
 .وتكون غلته ألفين فينفق ثالثة آالف فيوشك أن يبيع العقار في فضل النفقة

كان إياس لي صديقاً، فدخلنا : المدائني عن جويرية بن أسماء، حدثني عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر قال
بن أبي بكر وعنده جماعة من قريش فتذاكروا السلف، ففضل قوم أبا بكر، على عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 

وآخرون عمر، وآخرون علي بن أبي طالب، فقال إياس، إن عليا رحمه هللا كان يرى أنه أحق الناس باألمر، فلما 
ني بني بايع الناس أبا بكر ورأى اجتماعھم عليه وأن قد صلح العامة اشترى صالح العامة بتقصية الخاصة، يع

ثم ولي عمر ففعل مثل ذلك، فلما قتل عثمان اختلف الناس، وفسدت العامة والخاصة، ووجد أعواناً فقام : ھاشم، قال
 .بالحق ودعا إليه

: وتدارأ عنبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام المخزومي، وخالد بن عرفطة اليشكري فقال عنبة: قالوا
أما أنا فقد أدركت أبي وجدي، وكان : الناس اليوم أفضل، فتراضيا بإياس فقال اياس: لدمن قبلنا كان أفضل، وقال خا

 .جدي أفضل من أبي، وأبي أفضل مني
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رأى إياس في المنام أنه ال يدرك النحر فخرج إلى ضيعة له فمات بھا سنة : المدائني عن أبي اسحاق بن حفص قال
 .اثنتين وعشرين ومائة

 .ال يخدعني وال يخدع ابن سيرين ويخدع الحسن وأبي الحرير: وكان اياس يقول

قد رأيته ھو ذاك، وجعل : وتبصر ھالل شھر رمضان جماعة فيھم أنس بن مالك وقد قارب المائة فقال أنس: قالوا
يا أبا : ونظر اياس إلى أنس وإذا شعرة من حاجبه قد انثنت، فمسحھا اياس وسواھا بحاجبه ثم قال. يشير فال يرونه

 .ما أراه: أرنا موضع الھالل فجعل ينظر ويقول :حمزة

رأيت كأني : ومات معاوية بن قرة أبو إياس وھو ابن ست وسبعين سنة، وقال إياس في العام الذي مات فيه: قالوا
وأبي على فرسين فجرينا جميعاً فلم أسبقه ولم يسبقني، فعاش أبي ست وسبعين سنة، وأنا فيھا، فلما كانت آخر لياليه 

ً . أتدرون أية ليلة ھذه ؟ ھذه ليلة استكملت فيھا عمر أبي :قال  .ونام فأصبح ميتا

رأيت حية اتبعھا ابن عرس في بستان فلما ألح عليھا صعدت في نخلة، : قال إياس: المدائني عن عبد هللا بن مسلم قال
ولم تقدر على  فاتبعھا فسلكت على سعفه واتبعھا فتعلقت بخوصة وتدلت، فقرض الخوصة فسقطت إلى األرض

 .الحركة، فنزل فقتلھا

في ھذا الموضع حية فوجد األمر كما قال، فسئل : ودخل إياس منزل رجل فرأى موضعاً من الحائط أو األرض فقال
 .رأيت الحائط أو قال األرض يابساً كله ورأيت ھذا الموضع أقل يبساً، فعلمت أن فيه شيئاً يتنفس: عن ذلك فقال

إن كسبك ال يفضل عن : وكيف ولي كذا وكذا، فقال إياس: أنا أغنى منك، فقال أبان: الوليدوقال إياس ألبان بن 
 .مؤونتك، وكسبي يفضل عن مؤونتي

ً نسوة مقبالت فقال ھذه حامل، وھذه مغيبة أوأيم، وھذه حائض، فنظر فوجد األمر فيھن على ما : ورأى اياس يوما
ورأيت ھيئة األخرى رثة، ورأيت الحائض أقربھن إلى المسجد فتأخرت  أما الحامل فرأيتھا أثقلھن وطئاً،: ذكر، فقال

 .عنه فصارت أبعدھن منه

رأيت الذباب قد : معه سكر، وقد ولد له غالم، فوجدوا ذلك كما قال، فسئل فقال: ورأى رجالً يمشي متأبطاً شيئاً، فقال
 ً  .فرحاً، فظننت أنه قد ولد له غالم أطاف به، فقلت معه شيء حلو وھو يشبه أن يكون سكراً، ورأيته نشيطا

 .رأيته خفيفاً على يدھا: معھا جراد، فكان كما قال، فقال: وقد رأى جارية معھا طبق مغطى بمنديل فقال

 .قد حمل خمراً، فوجد كما قال: ورأى حماراً عليه حمل ظاھر خفيف، والحمار يطأ وطء مثقل فقال

كيف : وضعت الجنازة فعض إبھام الرجل فإذا ھو حي، فردوه فقيل لهصاحبھا حي لم يمت، ف: ونظر إلى جنازة فقال
ً : علمت ؟ فقال  .رأيت أصابع قدميه منتصبة والميت ال تنتصب أصابع قدميه، وكان ذلك الميت غريقا

 .رأيته صافياً جداً : ھذا قاطر فوجد كما قال، فقال: وأتي يوماً بماء فقال

أجزنا شھادة أبي فراس، ولكن زيدونا شاھداً، فقام الفرزدق مسروراً، فقيل  قد: وشھد الفرزدق عند اياس بشھادة فقال
 :ولم ال يرد شھادتي وقد قذفت ألف محصنة وقال: إنه وهللا ما أجاز شھادتك ولو أجازھا لم يستزد شاھداً، فقال: له

 إجازة مقبول الشھادة صادق... أتيت إياساً شاھداً فأجازني 

 إياس ولكن أخذه بالوثائق... دني وما اعتاض مني شاھداً لير
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 .والشيم كالبغل بين الفرس والحمار، وليس ثم نسل به. الشيبوط من البني: وكان اياس يقول

ال : ما ھذا الصدع ؟ قال: أنا أعرف مثل ما تعرف، فنظر إياس إلى صدع في األرض فقال: وقال رجل إلياس
يا بن أخي أن االرض ال تنصدع إال عن دابة أو : ال له إياسفيه دابة، فكان كما قال إياس فق: فقال إياس. أدري
 .نبات

كان ھذا الكلب مربوطاً ثم أطلق، أما سمعتموه يأتي صوته من جھة واحدة، ثم اختلف : وسمع إياس عواء كلب فقال
 .فقرب وبعد حين أطلق

إني : ي، فوجد كما قال، فقالغريب، أعور، معلم، قد ذھب له غالم سند: ھو: ونظر إياس إلى رجل في المسجد فقال
رأيته كالمتحير فعلمت أنه غريب ال يألف المكان، ويلتفت بجمعه إذا التفت، فقلت أعور، ورأيته ال يكلم الصبيان 

 .فقلت معلم، ورأيته إذا رأى غالماً سندياً تأمله

 .ليس يولد من الحيوان شيء إال ظاھر األذنين: وقال إياس

 .ولدھا بعد حين حين فعرفه وشرقت إلياس شاة فسمع ثغاء

 .رأيته دھشاً مدلھاً يكثر االلتفات: لص سرق الساعة فخذوه، فلم يلبث أن جاء من يطلبه فقال: ورأى إياس رجالً فقال

ھذه دجاجكم وھذه دجاج أھل القرية البعيدة منكم، : خلوھا، ثم قال: واختصم أھل قريتين في دجاج في قفص فقال لھم
رأيت دجاج ھذه القرية مطمئنة مستأنسة، ورأيت دجاج األخرى قد رفعت رؤوسھا : ؟ قالكيف علمت : فقيل له

 .ومدت أعناقھا نافرة

ھذا ھرم، ألن الھرم إذا ألقي له الحب لم يقرقر والشاب يقرقر ليجمع الدجاج : ورأى ديكاً ينقر الحب وال يقرقر فقال
 .إليه

ما رأيت عند اياس ما يذكرون، فبلغني : لم يكلمني، وقام وقمت فقالأرسل إلي بالل بن أبي بردة فأتيته ف: وقال إياس
ال يجوز الظن، : ظن، قلت: ال أدري، فقال: ما سألني عن شيء، ثم بعث إلي فسألني عن شيء فقلت: قوله فقلت

 .ال يجوز الظن: قال. قلت؛ ظن. ال أدري: كم ولدي ؟ قال: أو يكون شيء ال يجوز فيه الظن ؟ قلت: فقال

ً به فقال له إياسوكا مثل أخي مثل الفروج يخرج من البيضة فيأكل : ن إلياس أخ له خزلة، فعير أبو اياس إياسا
ويكفي نفسه، ومثلي مثل الفرخ يخرج ضعيفاً محتاجاً إلى غيره، ثم يتحرك فيطير وينھض، والدجاجة ال نھوض لھا 

 .فذلك أنا وأخي

ن الھاللي أم شعيب بنت محمد الطاحي، وأمھا عكناء بنت أبي صفرة، وتزوج المھلب بن القاسم بن عبد الرحم: قالوا
ً وامرأته بين يديه، فناولھا القدح فأبت أن تشرب، فقال ً فشرب يوما أنت طالق إن لم : وكان المھلب بن القاسم ماجنا

، فأرسلت إلى تشربيه، وفي الدار ظبي داجن فعدا فكسر القدح فجحد المھلب طالقھا، ولم يكن لھا شھود إال نساء
أھلھا فحولوھا فاستعدى ابن القاسم عدي بن أرطاة فردھا عليه فخاصمته إلى اياس وھو قاض لعمر بن عبد العزيز، 

لئن قربتھا ألرجمنك، فغضب عدي على إياس فقال له عمر بن يزيد األسيدي، وكان : وشھد لھا نساء، فقال إياس
انظر قوماً فيشھدون على : اء كانت في يده لقوم، فقال عدي لعمرعمر عدواً إلياس، وذلك أنه قضى على ابنه بأرح

إياس انه قذف المھلب بن القاسم ليحده ويفضحه ويعزله، فأتى بيزيد الرشك، وبابن أبي رباط مولى بني ضبيعة ليالً، 
فاستحلفه  فأجمعوا على أن يرسل عدي إلى إياس إذا أصبح فيشھدوا عليه، وكان ربيعة بن القاسم الحوشبي حاضراً 

ً فقال ً بما ھم عليه فحلف، وأتى إياسا جئتك من عند عدي فاحذر الناس، ولم يذكر له شيئاً : عدي أال يخبر إياسا
فاستراب إياس األمر فتوارى، ثم خرج إلى واسط واغتنم عدي فاستقضى الحسن، وكتب إلى عمر يعيب إياساً ويثني 
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ما : كثرت امطار السنة فھي وبيئة وما علمه بذلك، فكتب عمر إليه إذا: على الحسن، وشنع على إياس وقال أنه يقول
 .رأيت أحداً من أھل زماننا الثناء عليه أحسن منه على إياس، وقد بلغني وصح عندي رضخ من شأنكم، وأقر الحسن

وابنته عنده  ذو البجادين رحمه هللا تعالى، وھو عبد هللا، وكان اسمه قبل إسالمه عبد العزى، وكان أتى عمه: ومنھم
: فقال. إنه قذف في قلبي حب ھذا الرجل، يعني النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنا آتيه: وقد أراد الھجرة، فقال يا عم

لئن فعلت ألسلبنك، فأبى إال أن يفعل فسلبه، فأتى أمه فأعطته بجادھا، وھو كساء، فقطعه نصفين فتدرع إحداھما 
تى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو القائل وھو يسوق ناقة النبي صلى وارتدى األخرى فسمي ذا البجادين، وأ

 :هللا عليه وسلم

 تعرض الجوزاء للنجوم... تعرضي مدارجاً وسومي 

 ھذا أبو القاسم فاستقيمي

 .بكر بن عبد هللا المزني مات بالبصرة سنة ثماني ومائة: ومن مزينة

د، ثنا معاوية بن عمر، وثنا نعيم العجلي عن أبي عقيل عن بكر بن عبد حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا اسماعيل بن محم
إن الدنيا دار فتن بعض أھلھا ببعض، وكل امرئ مزين له ما ھو فيه، وإن المؤمن من زينت له : هللا المزني قال

صبح حزيناً، فطوبى اآلخرة فھو ينظر إليھا ما يفيق من حبھا، قد حالت شھوتھا بينه وبين لذاذة عيشه، يمسي كئيباً وي
له وماذا يعاين لو قد كشف الغطاء من السرور، وما خير عمر وإن طال يذم آخره، وما يضرك ما ذوى عنك إذا 
حمدت مغبته، وإن الناس وإن فازوا كلھم وھلكت لم ينفعك ذلك، وإن فزت وھلكوا لم يضرك ھالكھم، وقد ھتف 

ً بما أنت إليه صائر، فكيف تر قد على ھذا العيون، أم كيف يجد قوم لذاذة العيش بعد ھذا لوال الكتاب إليك صارخا
 .التمادي في الباطل، والتشايع في القسوة من دون ھذا يجزع الصديقون

ما أرى التجارب تنفعنا، : كان بكر بن عبد هللا المزني يقول: حدثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ حميد قال
 .، فقيل ال عيب فيه إال أن التجارب غير نافعة له ما اشتراه أحدولو أن عبداً أقيم في سوق

 .التجسس من الخب، والخب من الدناءة والفجور: قال بكر بن عبد هللا المزني: أبو الحسن المدائني قال

 .طول الصمت حبسة، وترك الحركة عقلة، وكالم الذي يدل على الخير أفضل من الصمت: وقال

كانت امرأة متعبدة : ، ثنا وكيع عن يزيد بن ابراھيم التستري عن بكر بن عبد هللا المزني قالحدثنا أحمد بن ابراھيم
يا نفس، اليوم : يا نفس، الليلة ليلتك ال ليلة لك غيرھا فتجتھد، فإذا أصبحت قالت: باليمن، فكانت إذا أمست قالت
 .يومك ال يوم لك غيره فتجتھد

ال أضحك حتى أعلم أفي الجنة أنا : كان في بني رقاش رجل قال: هللا قال وروى أبو ھالل الراسبي عن بكر بن عبد
 .أم في النار

 .بل دعه لكثرة شره: دع المراء لقلة خيره، فقال: المدائني عن الضبعي أن بكر بن عبد هللا المزني سمع رجالً يقول

قال بكر : سليمان عن أبيه قالحدثنا أحمد بن ابراھيم الدورقي، ثنا سھل بن محمود أبو السري عن معتمر بن 
لو كان الرجل يطوف على المجالس يقول استغفروا لي لكان أحق بذلك من المسكين الذي يطوف عليھم : المزني

 .ليعطى ويطعم
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ً في : وروى غالب عن بكر بن عبد هللا أنه قال متى شئت أن تلقى عبداً النعمة عليك أسبغ منھا عليه وھو أشد تبلغا
 .قيته، ومتى شئت أن تلقى عبداً ھو أقل ذنوباً منك وأشد لربه خوفاً لقيتهشكر هللا منك ل

حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا غسان بن المفضل الغالبي عن رجل من قريش عن عبد الرحمن بن زياد، وكان من آل 
أتاني كتابك تسألني أن : أن ادع هللا لي، فكتب إليه بكر: كتب أبي إلى بكر بن عبد هللا المزني، وكان جاره: زياد، قال

ً وبدعاء إليه مستغيثاً،  ً ال بد له منه أن يكون مشفقا ً ال عذر له فيه، وخاف موتا أدعو هللا لك، وحق لعبد عمل ذنبا
 .ولست أرجو أن يستجاب لي بقوة في عمل وال براءة من ذنب

ن وداع الراسبي عن غالب القطان حدثنا أحمد بن ابراھيم الدورقي، حدثني محمد بن الفضل السدوسي، ثنا مرجي ب
ضع كبير المسلمين منك بمنزلة أبيك، وضع تربك منھم بمنزلة أخيك، وصغيرھم بمنزلة ولدك، : كان بكر يقول: قال

إذا شئت أن تلقى من النعمة عليك أفضل منھا عليه، وھو أدأب في الشكر : فأي ھؤالء تحب أن يھتك له ستر ؟ وقال
ً وھو أخوف  منك لقيته، فال ترض لنفسك بھذا، وإذا منك وجدته، وإذا شئت أن  تلقى من أنت أعظم منه جرما
ھذا خير : ھذا خير مني، آمن وعمل الصالحات قبلي، وإذا رأيت من ھو أصغر منك، فقل: رأيت كبير المسلمين فقل

وإن أخطأت أثمت، وإياك  مني، كسبت السيئات وعملتھا قبل أن يولد ھذا، ودع من الكالم ما إن أصبت فيه لم تؤجر،
 .وسوء الظن بأخيك

: ما قال عبد قط: سمعت بكر بن عبد هللا يقول: حدثني أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو النضر عن عقبة بن أبي الصھباء قال
م الحمد  إال وجب عليه نعمة بقوله، فما جزاء تلك النعمة ؟ جزاؤھا أن تقول الحمد  فتلك نعمة أخرى، فال تنفد نع

 .هللا

أتينا بكر بن عبد هللا نعوده، فأقبل إلينا : حدثنا أحمد، ثنا غسان الغالبي عن عبد هللا بن عبد الرحمن عن أبي حرة قال
رحم هللا عبدا أعطي قوة فعمل بھا في طاعة هللا، أو قضي به في ضعف : وھو يھادي بين رجلين، فسلم علينا ثم قال

 .فكف عن محارم هللا

: كان بكر بن عبد هللا يقول: ابراھيم، ثنا موسى بن اسماعيل، ثنا سالم بن أبي مطيع عن غالب قالحدثنا محمد بن 
 .إذا رأيت من أخيك أمراً تكرھه فال تكفر به، ولكن احمد هللا الذي عافاك مما ابتاله به

من تمر وشربة ماء يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف : سمعت بكر بن عبد هللا يقول: المدائني عن كھمس قال
 ً  .وظل خباء، وكلما فتح عليك من الدنيا شيء ازدادت نفسك له انفتاحا

ال يزال الرجل بخير ما أمسى : حدثنا أحمد، ثنا عبد الرحمن بن مھدي، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال
 .وأصبح زارياً على نفسه في ذات هللا

 .شھداً أو رأيت منظراً لوال أني كنت معھم لرجوت أن يغفر لھمقد شھدت م: وذكر بكر يوم عرفة فقال: قالوا

ھذا فضل لست له : إذا رأيت الناس يفخمونك فقل: أحمد بن ابراھيم عن أبي سلمة عن المرجى بن غالب بن بكر قال
 .ھذا ذنب أحدثته ليس منھم أتيت: بأھل، وإذا بعدوا عنك وأنكرتھم فقل

رأيت على بكر بن عبد هللا طيلساناً : بن اسماعيل عن أبان بن خالد السعدي قالحدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا موسى 
 .قومته في نفسي ثالثمائة درھم ومقطعة من برود من ھذه المنزلة قباء ثمنه عشرون ومائة درھم

حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا ھارون بن عيسى عن حكام الرازي عن سعيد بن سابق عن عاصم األحول عن بكر بن 
 .البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية: عبد هللا قال
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 .كنا نرجو، أو نرى أن بكر بن عبد هللا مجاب الدعوة: حدثنا أحمد، ثنا حماد بن سلمة عن حميد قال

اً كان بكر بن عبد هللا يمر بالمساكين فيجلس معھم، وإن عليه لثياب: أحمد عن العالء العطار عن عبد هللا بن دينار قال
 .سرية

وكسا بكر رجالً أحد ثوبيه، فقالت له أم ابنه عبد هللا بن بكر في ذلك، وكأنھا المته، فبينا ھي تحاوره إذ جاءته : قالوا
 .أعطينا خلقاً وجاء هللا بجديد: موالة له بثوب قد غزلته ھدية إليه، فقال

 .عين، وإرادة المريدينقال بكر بن عبد هللا، ليس الواعظ من جھل أقدار السام: قال المدائني

كانت أم بكر بن عبد هللا عند رجل غني، وكان : حدثنا روح بن عبد المؤمن عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال
أميراً، فكانت تكسوه الثياب الجياد، وكان بكر يكره أن يرد عليھا شيئاً، فربما بلغت كسوته أربعة آالف درھم، فكان 

: أرجو أن أعيش عيش األغنياء وأموت موت الفقراء، قال: لمساكين بينھم وكان يقوليلبس تلك الثياب ويجلس مع ا
 ً  .وكذلك مات ما ترك شيئا

إني ألحب أن أرى الرجل : حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا سھل بن محمود عن زياد بن ربيع عن غالب بن بكر أنه قال
ً على نفسه وأھله يظن من رآه أن له ماالً فيموت فال يدع ماالً، وأكره أن أرى  من إخواني حسن السحنة، متوسطا

ً على نفسه وأھله، ويظن من رآه أنه مقتر، فيموت فيدع ماالً  ً سيء السحنة مضيقا ً مبتئسا الرجل من إخواني متقشفا
 .كثيراً 

: هللا فقال له ركب أبا حمزة التمار دين، فأتى بكر بن عبد: حدثنا أبو الربيع الزھراني، ثنا حماد بن زيد عن ھشام قال
ً ؟ فذكر دينه، فقال وهللا ما : أربعمائة درھم، فأخرج إليه أربعمائة درھم وقال: وكم ھو ؟ قال: مالي أراك مغموما

 .أملك غيرھا

 .رأيت بكر بن عبد هللا مخضوباً بسواد: حدثنا أحمد بن ابراھيم، ثنا أبو سلمة عن أبان بن خالد قال

 .كر بن عبد هللا خضب بالسواد، ثم تركهوروى حماد بن سلمة عن حميد أن ب

 .عجباً إني أخطئ إذا شاورت، وأصيب إذا شوورت: وقال بكر

 .كان بكر يخضب بالسواد حتى احترق وجھه، فتركه وخضب بالحناء: وروى أبو ھالل قال

أنا  خرجت من منزلي فإذا: حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي عن محمد بن صعب عن رجل عن ھشام عن بكر قال
، استغفر هللا ال يزيد عليھما، ثم انتھى إلى مكان، فوضع الكارة ليستريح: بحمال يحمل كارة وھو يقول : قال. الحمد 

وما أعجبك من ذلك أن ابن آدم بين نعمة وذنب، فأنا : يا عبد هللا سمعتك تقول كلمتين ال تزيد عليھما ؟ فقال: فقلت له
 .لقيت وهللا يا بكر رجالً أفقه منك: فقلت في نفسي: قال بكر. بأحمده على النعمة، واستغفره للذن

إذا خرجت لحاجة : ثنا اسماعيل بن علية عن غالب القطان عن بكر بن عبد هللا المزني قال: حدثنا أحمد بن ابراھيم
 .الحمد  الذي يسر لي ھذا الخير واألجر: فعرضت لك عيادة مريض أو جنازة فقل

 .ذكر أبو اليقظان صحبة، وال عقب لھموكان لجد بكر فيما 

ً أبا عبد هللا بن عون : من مزينة أبو ذرة، ومواله أرطبان، وكان كثير المال، فولد أرطبان: وقال غير الكلبي عونا
 .المحدث، وكان عبد هللا يكنى ابا عون، وأم عون بن أرطبان ابنة قارن الطبري
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 .وه أھل البصرة ولھما صحبةجسر، وسعر ابنا سنان، كانا من وج: ومنھم: قال

 .عائذ بن عمرو المزني محدث: وقال محمد بن سعد

 .كان من خيار أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: وقال الحسن

 نسب حميس بن أد بن طابخة

حرب، كانوا مع أبرھة األشرم فھلكوا يوم الفيل ونجا منھم ستون، فھم إلى اليوم ستون ال : وولد حميس بن أد
على ذلك، إذ ولد مولود مات رجل، وھم في بني عبد هللا بن دارم وأمھم الخشناء بنت وبرة أخت كلب بن يزيدون 
 .وبرة

 .واألعور بن حرب. وعمرو بن حرب. وبشير بن حرب. عوف بن حرب: فولد حرب

 .وعكابة بن عمرو. وكعب بن عمرو. برمة بن عمرو: فولد عمرو

 .بد هللاوع. وسفيان. كلدة: وولد األعور بن حرب

 .دثار بن كعب، وأمه ابنة تغلب بن وائل أو ابنة وائل: وولد كعب بن عمرو

 .بنو حميس بالكوفة في بني مجاشع، وبالبصرة في بني عبد هللا بن دارم: وقال أبو اليقظان

 :المفوف الشاعر الذي يقول: ومن بني حميس

 تعطي الجزيل وال ترفّقه... سّوار أنت فتى نزار كلھا 

لمفوف أرسل امرأته من خراسان وأرسل أيضاً رجل آخر امرأته، فأخذھما الخوارج فمضى المفوف وصاحبه وكان ا
 .فأما المفوف فأصاب المحنة فخلي وامرأته، وأما اآلخر فأخطأ فقتل. إلى الخوارج

 نسب بني ضبة بن أد بن طابخة

 .، وھو أبو الديلم فيما يقالوباسل بن ضبة. وسعيد بن ضبة. سعد بن ضبة: وولد ضبة بن أد بن طابخة

ً ألبيه فتزوج امرأة من العجم، فولدت له، فيقال إن : حدثني أبي قال: قال ھشام بن محمد الكلبي خرج باسل مغاضبا
 .وعمرو بن ضبة درج. الديلم ولد باسل ھذا، وھم ينسبون إليه

لديلم فعظمه أھلھا حتى عبدوا رحله إلى وقع بين باسل وبين أخيه سعد شر فاقتتال فغضب، ووقع با: وقال غير الكلبي
 .أن ذھب الرحل، ثم جعلوا له مثاالً من طين فعبدوه، فبعض من بالديلم من ولده

خرج سعد وسعيد ابنا ضبة في طلب إبل لھم، فرجع : وحدثني محمد بن االعرابي عن المفضل بن محمد الضبي قال
ً مقبالً  فبينا ضبة يسير . قال أسعد أم سعيد ؟ فذھبت كلمته مثالً  سعد، ولم يرجع سعيد، وكان ضبة كلما رأى شخصا

ومعه الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد في الشھر الحرام إذ أتيا في طريقھما على مكان فقال الحارث 
 .أترى ھذا المكان فإني لقيت به فتى من ھيئته كذا وكذا فقتلته وأخذت ھذا السيف منه، وإذا صفته صفة سعيد: لضبة

إن الحديث ذو شجون، أي متشعب كشجون : أرني السيف أنظر إليه فناوله إياه فعرفه ضبة، فقال عندھا: فقال ضبة
: تقتل في الشھر الحرام ؟ فقال: الجبل فذھبت مثالً، ثم ضرب الحارث بالسيف حتى قتله فالمه الناس في ذلك، وقالوا

 :سبق السيف العذل، فذھبت مثالً وقال الفرزدق
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 الحديث شجون: كضّبة إذ قال... منّن الحرب إّن استعارھا فال تأ

ليلى بنت لحيان بن ھذيل بن مدركة، وقد روى بعض أھل الكذب في أمر : وليس لسعيد عقب، وأم ولد ضبة ھؤالء
 .سعد وسعيد حديثاً مصنوعاً ال نعرفه وال تعرفه العرب، وال يرويه أھل العلم

وأمھم ھند بنت . وصريم بن سعد، وھم أھل أبيات. وثعلبة بن سعد. من إيادبكر بن سعد وأمه : وولد سعد بن ضبة
 .ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء

وعبد هللا بن بكر، وھو عبد مناة، وأمھما الممناة بنت األوس بن تغلب بن . مالك بن بكر: فولد بكر بن سعد بن ضبة
 .وائل

ذھل بن مالك، وأمه ھند، وھي الخشبة بنت عبد هللا بن قداد من بجيلة، وھي عمة أم : فولد مالك بن بكر بن سعد
وتيم بن مالك . وعائذ بن مالك. والسيد بن مالك. ويقال إنه ذھل بن ثعلبة بن عكابة وهللا أعلم. خارجة السريعة النكاح

 .وھما التوأم وأمھم السؤوم بنت الحارث بن عبد مناة بن كنانة

 .وخزيمة درج. وتيم. وصبح. بجالة: ن مالك بن بكرفولد ذھل ب

وربيعة درج، وأمھم جرثم بنت ثعلبة بن . وحنبل بن بجالة. وضبيعة بن بجالة. كعب بن بجالة: فولد بجالة بن ذھل
 .ذؤيب بن السيد بن مالك

 .وعبد هللا. وكوز. وھاجر. زيد: فولد كعب بن بجالة بن ذھل

وعمرو بن زيد، وأمھما بنت عبد بن عبيد بن نصر بن عائذة بن مالك . بن زيد مالك: فولد زيد بن كعب بن بجالة
 .وھي النعام

 .وأفلت. قطن: فولد مالك بن زيد بن كعب

 .شبابة: فولد قطن بن مالك بن زيد

 .وعمرو بن أفلت. وربيعة بن أفلت. فالن بن أفلت، اسمه فالن: وولد أفلت بن مالك بن زيد

ضرار بن عمرو، وعمرو ھو الرديم بن مالك : كعب بن بجالة بن ذھب بن مالك بن بكرفمن بني مالك بن زيد بن 
فضل الكالم، : يا بثينة أمسكي عليك الفضلين: بن زيد، رأس فطالت رئاسته وقال البنته وأنكحھا معبد بن زرارة

 .وفضل الغلمة

وھو وبرة بن رومانس بن معقل الكلبي  وشھد ضرار يوم القرنتين، وكان خبره أن النعمان بن المنذر جھز أخاه ألمه
من بني عبد ود، وأمھما سلمى بنت وائل بن عطية، من أھل فدك وھو الصائغ في جيش عظيم جمعھم من معد 

إنه كان : وغيرھم، وأرسل إلى ضرار بن عمرو الضبي وھو الرديم سمي رديماً ألنه ردم ردماً بأرض قومه، ويقال
عة من قومه فقيل الرديم والرادم وكان يومئذ شيخاً كبيراً فأتاه في تسعة من ولده في حرب فسد موضعاً فيھا عن جما

كلھم قد رأس، وقاد جيشاً وبلي قتاله، وأتاه حبيش بن دلف أحد بني السيد، وكان أحد فرسان العرب المعروفين وكان 
العير فعليكم ببني عامر فإنھم قريب  إذا فرغتم من أمر: آدم نحيفاً، فبعث معھم عيراً له إلى مكة، وقال لھم النعمان

فلقوھم حين فرغ الناس من سوق عكاظ، ورجعت قريش إلى مكة، فزعموا أن عبد هللا بن جدعان بعث إلى . منكم
بني عامر من آذنھم بالجيش، فلقوھم بالقرنتين على حذر، ورئيس الناس أخو النعمان والضبيون معه وغيرھم، وبنو 

عامر بن مالك أبو براء ما يصنع ضرار حمل عليه فطعنه فصرعه، وحامى عليه بنوه  عامر متساندون، فلما رأى



163 

 

وأحاطوا به حتى ركب وكان عليه درعان فلم تعمل فيھما الطعنة، ثم حمل على حبيش بن دلف الضبي فأخذه أخذاً 
ي ذلك الجيش وأخبر عن فرسه فافتدى نفسه بأربعمائة بعير، وأسر وبرة أخو النعمان ورجعت عيون النعمان بما لق

بلغني أن وبرة أسر وأنك قمت بأمر الناس وطعنت : أن أخاه أسر في أول وھلة فلما انصرف ضرار قال له النعمان
نجاني األجل واكراھي نفسي على الحق الطوال يعني أمھات أوالده الذين حموه، وافتدى : فسلمت فكيف ھذا ؟ قال

ره بألف ناقة صفراء وقينتين وحكمه في أمواله، ومكث يزيد بن عمرو وبرة نفسه من يزيد بن الصعق، وھو كان أس
الصعق، وقعت عليه صاعقة : وكان يقال لخويلد. بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالب، وھو يزيد بن الصعق

 :فأحرقته بعد يوم القرنتين، ثم ھلك فرثاه طفيل بن مالك بن جعفر بن كالب فقال

 ى الحي فانعوا أبا عابسإل... إذا أنتم أبتم قبلنا 

 وللضيف يطرق والبائس... يزيد بن عمرو إلخوانه 

 ذي صدور قنا يابس... وللخيل تحسبھا شرياتھا 

 :وقال يزيد بن عمرو بن خويلد وھو الصعق

 وجّدعن مّراً والملوك الصنائعا... تركت أخا النعمان يرسف عانياً 

 اً لدينا الجوامعايعالج مأسور... تركنا حبيشاً حين القاه بأسنا 

ويقال إن حبيش بن دلف قتل يوم القرنتين، وھو قول الكلبي، وكان ولد ضرار بن عمرو يوم القرنتين معه وھم 
. وأدھم بن ضرار. وعامر بن ضرار. وعبد الحارث بن ضرار. وعمرو بن ضرار. حصين بن ضرار: ثمانية عشر

. وقيس بن ضرار. وحنظلة بن ضرار. يصة بن ضراروقب. ومنذر بن ضرار. وجبار بن ضرار. ودلجة بن ضرار
وكان المنذر بن حسان بن ضرار من . وھند بن ضرار. وسلمة بن ضرار. وحسان بن ضرار. والحارث بن ضرار

 :وجوه أھل الكوفة فخطب إليه عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ورجل من ضبة فزوج الثقفي، ورد الضبي فقال

 على اللوم إذ باعوا أمامة من فقر... ابعوا ما كان في القوم الذين تت

 وأقرب رحماً من حليف بني نصر... لقد كنت أدنى لو رعى ذاك منذر 

 .يريد الذي بين ثقيف وبين نصر بن معاوية

وكان شتير بن خالد بن نفيل بن عمرو بن كالب، ويقال شتير بن عنبة بن خالد بن نفيل، لقي رجالً من ضبة : قالوا
ين بن ضرار فأراد شتير أسره فعجل رجل ممن معه فرماه فقتله، وبلغ الخبر ضرار بن عمرو فركب يقال إنه حص

فيمن معه من قومه فسأل عن بني كالب فأخبر أنھم بغول، وھي من بالد بني عامر، فأغار عليھم فاقتتلوا فأسر شتير 
 :عبد الحارث بن ضرار، فقال الفرزدق بن خالد، وقتل ابن عم له، وقدم ضرار شتير فضربت عنقه، ويقال إنه قتله

 أثير عجاج من سنابكھا كدر... وھّن على خّدي شتير بن خالد 

زيد الفوارس بن حصين بن ضرار، وأمه زھرة بنت سويد، ضبية، وھرثمة بن : فولد حصين بن ضرار بن عمرو
م وھاجر إلى البصرة، وولده حصين وھو أخو زيد ألمه أسرته بنو قيس بن ثعلبة ففداه أخوه زيد، وأدرك االسال

 .بالبصرة كثير

 :فقال الذي أسر ھرثمة
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 أودت ولكن كنت للود راعيا... أھرثم ال مّناً عليك وال فدًى 

 وما أّملت نفسي ھناك األمانيا... حبوت بھا زيداً على بعد داره 

 .ويقال إنه بعث به إلى زيد أخيه بال فداء

ً الغساني، وھو الحارث بن عمرو بن وأما زيد الفوارس بن حصين بن ضرار صاح ب محرق، وخبره أن محرقا
ً ألنه أول من أحرق وعذب بالنار، وكان حرق نخالً باليمامة، جمع جيشاً  عامر أخو جفنة بن عمرو، وسمي محرقا

من عظيماً من أحياء العرب، إياد وغيرھا، فمر ببني تميم فاستقبلوه وأعطوه األتاوة، وھي من كل رجل للسنة جراب 
اقط، ونحي من سمن، وجزة من صوف، وكبش، ثم مر ببني ضبة فأرادھم على أن يؤدوا مثل ذلك فأبوا ونادوا فيمن 
ً من النھار أشد  غاب عنھم من قومھم فاجتمعوا، وشھد ذلك اليوم زيد الفوارس بن حصين بن ضرار، فاقتتلوا مليا

ف أخا محرق، ويقال أسره حبيش نفسه، فلبثا فيھم أياماً فأسر زيد الفوارس محرقاً وأسر ھنيء بن حبيش بن دل: قتال
ً من طيء كانت لھم به حرمة، وضرب يومئذ زيد على شماله وعلى  ثم قدمھما زيد الفوارس فقتلھما واستنقذ قوما

 :رجله فلذلك عزم على قتل محرق وأخيه، وفي ذلك يقول ربيعة بن مقروم الضبي الشاعر

 كسونا رأسه عضباً شنينا ...ويوم تخمط الملك ابن عمرو 

 :وقال الفرزدق

 بصفاد مغتصٍب أخوه مكبل... ومحرقاً جمعوا إليه يمينه 

 وكالھما تاج عليه مكلل... ملكين يوم بزاخة قتلوھما 

 .ويقال لھذا اليوم يوم بزاخة، ولم يجتمع سعد بن زيد مناة بن تميم والرباب على أحد غير زيد الفوارس

معھم بنو ضبة والرباب ورئيسھم زيد الفوارس، بني بكر بن وائل بالخوع فنذرت بھم بكر وغزا بنو سعد و: قالوا
فاقتتلوا قتاالً شديداً، فبينا ھم يقتتلون اثبت المسلب أحد بني تيم هللا بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر زيد 

لوا المسلب قاتل زيد وقتلوا أخاه أبا عمرو، الفوارس فقصد له فرماه فقتله، وھزموا بكر بن وائل بعد مقتل زيد وقت
 .وقتلوا عمرو بن ھمام، فقال رجل من ضبة

 وعمرو بن ھّمام وبشر بن حابس... نحن قتلنا المسلبين كليھما 

 تعّفي عليه العاصفات الروامس... وعمرو بن ھند قد تركنا مجندالً 

 رسبواًء فما أوفوا بزيد الفوا... قتلنا عداء خمسة من سراتھم 

يال : وأغارت بنو ضبة على ابن سبيع بن الخطيم التيمي، فأتى زيداً فشكا ذلك إليه فلبس المته وأخذ رمحه ونادى
 .ذھل، وھم قومه، فأجابوه فانتزع اإلبل وردھا على ابن سبيع

بن ضرار ولحيان . ضرار بن حصن بن زيد، كان قتيبة واله أمر بني تميم بخراسان والبادية: ومن ولد زيد الفوارس
 .أخي زيد الفوارس عقب بالبصرة والكوفة والبادية

وقتلت بنو ثعلبة أيضاً حكيم بن قبيصة قبل . وأما قبيصة بن ضرار فقتله بنو ثعلبة بن سعيد بن ضبة لشر كان بينھم
 :أبيه فقال قبيصة
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 مضلّي الموت يوماً إن أتاني... فھل أنا إن تركت لكم حكيماً 

 .ية، وفي قبيصة تقول جعدة بنت ضرار أختهوله عقب بالبصرة والباد

 قبيصة بن ضرار وھو موتور... ما بات من ليلة مذ شّد مئزره 

 وال يذوق طعاماً وھو مستور... ال تقرب الكلم العوران مجلسه 

 .ومن ولده بالبادية رجل يقال له عمرو بن الحارث كان له فضل وسؤدد

أذكر القديم : ما بقي منك ؟ فقال: وقيل له. ى أدرك يوم الجملوأدرك حنظلة بن ضرار اإلسالم وطال عمره حت
 .وأنسى الحديث، وآرق في الخالء وأنام في المأل

المنذر بن حسان بن ضرار شرك في دم مھران الفارسي يوم النخيلة، في أيام عمر بن الخطاب، فأعطي : ومنھم
 .بعض سلبه

 .وسلمة بن عمرو بن ضرار، شھد فتح الري

هللا بن شبرمه بن الطفيل بن ھبيرة بن المنذر بن حسان بن ضرار، ولي قضاء الكوفة وسوادھا ألبي  عبد: ومنھم
رائد يكذب، ورائد : الرائد رائدان: جعفر أمير المؤمنين، وكان فقيھاً نبيالً، وكان صديقاً البن المقفع فزعموا أنه قال

فاغفلني، ومر بي ابن المقفع وأنا ملزوم فصفحني ال يكذب، فأما الكاذب فسلم بن قتيبة أطلعته مني على خلة 
أنا به واثق وإن وراء ھذا من : فقلت. ھذا صديقك مر بك وأنت على ھذه الحال فلم يعرج عليك: ومضى، فقيل لي

يقول لك سيدي إني رأيتك على تلك : فلم ألبث أن أتاني غالمه بحقة فيھا حلي ذھب وجوھر ثمين فقال. أمره لخير
أمرك، ولم أكن على ثقة من أن ھذا في منزلي حتى أخبرني أھلي أنه عندھم وجاؤوا به لي إذ شكوت  الحال فغمني

وكان عبد هللا بن شبرمه يكنى أبا شبرمه . إليھم اھتمامي بأمرك فبعه واقض دينك، واستعن بباقي ثمنه على دھرك
 :وھو القائل

 مسعودفي قول سعد وفي قول ابن ... ھذا الزمان الذي كنا نحذره 

 منا يموت ولم نفرح بمولود... إن دام ذا العيش لم نحزن على أحٍد 

 .مواضع الصمت المحمود قليلة ومواضع الكالم المحمود كثيرة: فقال ابن شبرمه

 .عجباً لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف ال يحتمي من الذنوب مخافة النار: وروي عنه أنه قال

حم، ومن آثر بصلة غير ذوي رحمه ومنعھم فضله كان كمن لبس لباس الرأس في رأس المروءة صلة الر: وقال
 .الرجلين ولباس الرجلين في الرأس

 .إياك وعزة الغضب فإنھا تحوجك إلى ذلة االعتذار: وكان يقول

 .الرأي ضالة فاستدلل عليھا بالمشاورة: وكان يقول

 .لكنه أن تتمنى زوالھا عنهليس حسدك صاحبك أن تتمنى مثل نعمته، و: وقال ابن شبرمه

 .من حسن خلقه لم تملل معاشرته: وكان يقول
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ما عرفت من رجل كذباً إال استوحشت من النظر إليه : قال ابن شبرمه: وحدثني عبد هللا بن صالح عن أبي زبيد قال
 .فضالً عن استماع كالمه وحديثه

 .ومات عبد هللا بن شبرمه بالكوفة سنة أربع وأربعين ومائة

 .ما طولب كريم بمثل التأني والرفق: وي عنه أنه قالور

 .والقعقاع بن شبرمه، ويزيد بن القعقاع بن شبرمه

مثجور بن غيالن بن خرشة بن عمرو بن ضرار بن عمرو، كان شريفاً عالماً بأنساب الناس وأيامھم، وكان : ومنھم
: ه إياه حتى ينظر إليه، فأدخلوه فلما خرج منه قالأدخلو: الحجاج واله ابن قباذ، ثم قدم عليه وقد بنى الديماس فقال

إرجع إلى عملك، فانكسر : فقال. وهللا ال أدخله أبداً : قال. فال تعرض نفسك له: قال. مدخل سوء: كيف رأيته ؟ قال
عليه خراج من خراجه العتالل أھل الخراج فيه عليه وادعائھم مظالم امتنعوا لھا من األداء، فلما انتشر أمره 

ستبطأه الحجاج ھرب إلى جند يسابور باألھواز فاستخفى عند موسى بن يزيد األسواري وتزوج ابنة امرأته، وبلغ وا
الحجاج مكانه فبعث في حمله فھرب فأخذ الحجاج موسى فقطع يديه ورجليه، ونجا مثجور فأتى المدينة ونزل قصر 

ج إلى عثمان بن حيان المري، وھو والي المدينة المطرف، وھو عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان، فبعث الحجا
في طلبه وإشخاصه إليه فبحث عنه، وأخبر أنه في دار المطرف، فھجم في أصحابه فوجد مثجوراً يقرأ في مصحف 

 :يا مثجوراه فخرج عليھم مثجور بالسيف وھو يقول: فأفلت من أيديھم فأخذوا امرأته ليقتلوھا فصاحت

 وهللا ما ينفعني يوماً أفر... ر لقد حذرت لو نجا يوماً حذ

 والموت خيٌر لي من واٍل أشر

: وقاتل حتى قتل، فاحتز عثمان بن حيان رأسه فبعث به إلى الحجاج، فأمر الحجاج بإدخال رأسه الديماس وقال
 :احنثوه وأمر به بعد ذلك فنصب وصلبت جثة مثجور بالمدينة فقال القالخ

 الصدق إن صّفقته كل مصفقفتى ... أمثال مثجوٍر قليٌل ومثله 

 وال بابن خاٍل بين غرٍب ومشرق... وما كنت أشريه بدنيا كثيرٍة 

 فلن يدركوا األرواح جسٌم محلق... فإن يأخذوا أوصاله يصلبونھا 

ً له، فقال عثمان وما دروعك يا : وادعى المطرف على عثمان بن حيان وأصحابه أنھم حين ھجموا أخذوا دروعا
روع النساء، فلما عزل عثمان اقتص له منه، وقد كتبنا خبر المطرف في نسب ولد عثمان رضي منكوح، إنما ھي د

 .هللا تعالى عنه

وبنو عمرو بن تميم أعظمنا . بنو حنظلة أكرمنا وفوداً وأحسبنا جدوداً : أخبرني عن قومك فقال: وقال الحجاج لمثجور
 ً ً : ب ؟ قالفما بقيت لكم معشر الربا: قال. أحالماً وأكثرنا حكاما  .نحن أحدھا رماحاً وأحسنھا صفاحا

وكانت لمثجور ابنة يقال لھا منيعة تحت قتيبة بن مسلم، فأمره الحجاج بطالقھا فطلقھا، فتزوجھا مخلد بن يزيد بن 
لعن هللا : المھلب فمات قبل أن يبني عليھا، ثم تزوجھا محارب بن مسلم بن زياد، وكان الحجاج يذكر مثجوراً فيقول

الحباق، وذلك أن غيالن بن خرشنة أباه كان أثيراً عند الوالة وعند زياد خاصة، فإنه لعنده ذات يوم إذ حبق ابن 
أشرب الخمر : غيالن، فتغافل القوم عنه، وأقبل زياد عليھم في الحديث، ثم إن غيالن قال ذات يوم لرجل من ثقيف

 .ذق غيالن: األحنف حاضراً فقال له ال ولكنه أفسدھا حبقك عند أميرك، وكان: أفسد عينيك ؟ قال
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وكان غيالن بن خرشنة يكنى أبا معدي كرب وكان حلف أال تتبكر له امرأة بجارية إال طلقھا، فقال فيه بعض من 
 :خطب إليه

 حسبت ريطة عندي بيضة البلد... أقبلت توضع بكراً ال خطام له 

 دإذھب فال تخطبن بعدي إلى أح... انك من خاطب أھل لمشتمٍة 

أم الفضل، وأم عاصم، فدخل على عبيد هللا بن زياد وھو : وتزوج بعض بنات زياد فجاءته بابنتين في بطن وھما
صبحت بابنتين وفارقت أعز أھلي علي فأمر له والمرأته وابنتيه : مالك يا أبا معدي كرب ؟ قال: كاسف البال فقال له

 .بمال

. قيس بن ثعلبة، ثم خلف عليھا يزيد بن المھلب، فولدت له مخلداً  فأما أم الفضل فتزوجھا داود بن قحذم، أحد بني
وأما أم عاصم فتزوجھا أبو حاصر األسيدي، ثم تزوجھا عيسى بن خصيلة ثم تزوجھا سليمان بن عباد، فمضى بھا 

 .إلى عمان

 :ومنھم الرقاد بن المنذر بن ضرار الذي يقول فيه األخضر بن ھبيرة بن المنذر

 وحسان والشيخ الرئيس المخاصم... لّرقاد بن منذر إنّي امرؤ عمي ا

 .وكان الرقاد شاعراً 

 .منقذ بن كوز: وولد كوز بن كعب بن بجالة

منھم المسيب بن زھير بن عمرو بن جبيل بن األعرج بن ربيعة بن . ومسعود بن منقذ. حنين بن منقذ: فولد منقذ
ن المنصور، وإليه تنسب المنارة بقرب باب الكوفة مسعود بن منقذ بن كوز صاحب شرط أبي جعفر أمير المؤمني

ببغداد، وابنه زھير بن المسيب قتل ببغداد، وربط بحبل وجر في الطرق، وذلك في فتنة محمد بن ھارون الرشيد 
المعروف بابن زبيدة، ومحمد وھو المخلوع قتله طاھر بن الحسين حين وجھه إليه المأمون أمير المؤمنين أخوه من 

 .خراسان

 .وأسيد بن ھاجر. وعبيد بن ھاجر. زيد بن ھاجر: ولد ھاجر بن كعب بن بجالةو

ً من فرسان ضبة في الجاھلية ووھب بن موھوب وكان مع . منھم علقمة بن موھوب بن عبيد بن ھاجر كان فارسا
 :زيد الفوارس طليعة يوم لقيت طيء، وفيھم قيس بن أوس فقال زيد

 فقلت له إن الرماح مصائد ...دعاني ابن موھوب على شيء بيننا 

 سأكفيك إن زاد المنية زائد... وقلت له كن عن يميني فإنني 

منھم ھبيرة بن األشعث بن . ومرة بن ضبيعة. وعامر بن ضبيعة. ھالل بن ضبيعة: وولد ضبيعة بن بجالة بن ذھل
 ً  .عبد الرحمن بن عصم بن عامر بن ھالل بن ضبيعة بن بجالة كان شريفا

سعنة من بني ھالل بن ضبيعة بن بجالة، وھو ابن رميلة الشاعر، وكان ممن حبس بالمشقر زمن  ومنھم معبد بن
الصفقة، فھلك ھناك وكان كسرى بن ھرمز أبرويز كتب إلى باذام صاحبه باليمن في البعثة إليه بما أمكنه من 

ھا بنو تميم فانتھبتھا وقتلت من برودھا وطرائفھا ففعل ووجه إليه بعير فيھا طرف وھدايا وجوھر وعنبر، فوثبت علي
. كان يبذرقھا من األساورة، وذلك بحمض، وھو ماء لبني كنانة بن سعد رھط العجاج، وكانت بينھم فيھا حرب شديدة
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ويقال لليوم أيضاً يوم نطاع، ويقال إن كسرى كان بعث أيضاً بعير تحمل أشياء من طرف العراق لتباع ويشترى له 
ا بالحجاز وما يردھا من الشام وغير الشام، فأنھبوھا فكتب إلى صاحب البحرين أن إذا كان بثمنھا األدم وغيره مم

الزمان الذي يحضر فيه بنو تميم للقاط النخل والثمر أن يجمعھم ويطعمھم حتى إذا أدخلتھم حصن المشقر لم تدع 
ً تطرف، ففعل فكان الرجل اذا دخل المشقر أخذ سيفه فلما اجتمعوا صفق علي ھم الباب فقتلوا إال من نجا ومن عينا

 .استبقي من الغلمان فحملوا إلى كسرى فاستخدمھم

. وتيم بن صبح. وشفاء بن صبح. وعريف بن صبح. وھاشة بن صبح. عصم بن صبح: وولد صبح بن ذھل بن مالك
 .والحارث بن صبح

 .والحارث بن تيم. وولد تيم بن ذھل بن مالك منقذ بن تيم

منھم شرحاف بن المثلم بن علباء بن قيس بن عائذة، . وقيس بن عائذة. نصر بن عائذة: بن بكروولد عائذة بن مالك 
 :الذي قتل عمارة بن زياد العبسي أخا الربيع بن زياد العبسي، قال الفرزدق

 عمارة عبٍس بعدما جنح العصر... وھّن بشرحاٍف تداركن دالقاً 

 .دالق: وكان يقال لعمارة

ر بن عامر بن سفيان بن أسيد بن زائدة بن حصين بن شبيب بن عبد قيس بن علباء بن عائذة، ومنھم الھويجة بن بجي
 .قتل يوم مؤتة فيقال إن جسده فقد

 .وحيي بن السيد. وغيظ بن السيد. ذؤيب بن السيد، فيه العدد: وولد السيد بن مالك بن بكر

 .وذكوان بن ذؤيب. ثعلبة بن ذؤيب: فولد ذؤيب بن السيد

 .وشيبان بن ثعلبة. وعامر بن ثعلبة. وحرثان بن ثعلبة. شيم بن ثعلبة: بة بن ذؤيب بن السيدوولد ثعل

منھم ظالم بن غضبان الذي يقول له الشاعر . وبالل بن شيبان. وربيعة بن شيبان. غضبان بن شيبان: فولد شيبان
 :الضراري

 فاننا معشٌر ال نبتني الطينا... إن تك يا ظالم الّديان في مدٍر 

ومنھم زيد بن حصين بن زھير بن نضلًة بن خولي بن نضلة بن ظالم، ولي أصبھان، ويقال الري فأتاه ابن عمر له 
 :ضبي فجفاه فقال

 وإذ نعالك من جلد البعير... أتذكر إذ لحافك جلد شاٍة 

 على زيٍد بتسليم األمير... فلست مسلّماً ما دمت حياً 

 لقعود على السريروعلّمك ا... فسبحان الذي أعطاك ملكاً 

 :ثم دعاه فوھب له بغالً فقال

 ال بارك هللا في زيٍد وما وھبا... قد قلت لما أتى بالبغل قّيمه 

 وأمسك الفضة البيضاء والذھبا... أعطاني البغل لما جئت زائره 
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و عبد هللا بن وعنمة بن حرثان وھو أب. وقثمة بن حرثان. وائل بن حرثان: وولد حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد
 :وعبد هللا الشاعر الذي يقول. عنمة

 لھا سبٌل أعراضه تتألق... وخيل كريغان الجواد وزعتھا 

منھم يعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمى بن ربيعة بن زبان كان على خراج . زبان: وولد عامر بن ثعلبة بن ذؤيب
 .الري

في، ثم إنه شخص إلى البصرة منتظراً لخروج ابراھيم بن المفضل بن محمد بن يعلى الراوية، وھو كو: ومن ولده
عبد هللا بن الحسن، فلما خرج وقتل ھرب، فلم يزل يتنقل في البوادي فكثر كتابه عن العرب، ثم استؤمن له فعاد إلى 

 .الكوفة، وأتى بغداد، وكان يكنى أبا عبد الرحمن

حبيش بن دلف بن الھون الفارس المقتول يوم : نھمم. وعسير. الھون بن ذكوان: وولد ذكوان بن ذؤيب بن السيد
 :القرنتين، وابنه ھنيء بن حبيش، وكان ھنيء فيما يقال أسر الحارث بن عمرو الغساني فقال الفرزدق

 وإليه كان حباء جفنة ينقل... خالي الذي اغتصب الملوك نفوسھم 

 .ولحبيش عقب الشام، ويقال إن حبيشاً نفسه قتل الغساني

 .وزيد بن حيي. واألحوزي بن حيي. وربيعة بن حيي. كعب بن حيي: بن السيد بن مالكوولد حيي 

 .وبالية بن غيظ. وعامر بن غيظ. عمرو بن غيظ: وولد غيظ بن السيد بن مالك

. سھم بن المنجاب بن راشد بن أصرم بن عبد هللا بن زياد أو زياد شك ھشام ابن الكلبي ابن حزن بن بالية: منھم
 .لثالثة الذين أوصى إليھم زياد بن أبي سفيان حين مات بالكوفةوكان أحد ا

ربيعة بن مقروم الشاعر، جاھلي، وھو ممن أوقع به أصحاب كسرى يوم الصفقة، ثم عاش في اإلسالم زماناً : ومنھم
 .طويالً 

 .عياض بن كبير بن جابر الشاعر: ومنھم

ونصر بن عبد . ومازن بن عبد مناة. د هللا بن عبد مناةعب: وولد عبد مناة، وھو عبد هللا بن بكر بن سعد بن ضبة
 .مناة

عميرة بن يثربي بن بشر بن وحف بن أمية بن عبد غنم بن نصر، قاضي عمر بن الخطاب بالبصرة، وأخوه : منھم
 :عمرو بن يثربي قتل يوم الجمل مع عائشة، وھو القائل

 قاتل علباء وھند الجملي... إن يقتلوني فأنا ابن يثربي 

 ثم ابن صوحان على دين علي

 .وكان بشر بن وحف بن أمية الذي قتل محلم بن سيار بن الحارث بن ذھل الشيباني

 :قيس بن عبد هللا بن عسعس بن عمرو بن جساس بن عبد غنم بن نصر الذي يقول: ومنھم

 يوم النخيلة عند الجوسق الخرب... إني أدين بما دان الشراة به 
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 .بيد بن نصر بن عامر بن مازن، كان من فرسان ضبةلبد بن عبد بن ع: ومنھم

 .جليلة بن ثابت بن عبد العزى بن جالس بن عامر بن مازن، كان رديفاً للملك: ومنھم

المجذام بن عبد يغوث بن الجالس بن عامر بن مازن بن عبد مناة، وھو عبد هللا بن بكر بن سعد الذي يقول : ومنھم
 :له الشاعر

 فما طعن المجذام فيھا وال قتل...  كثيرة لقد لقي المجذام خيالً 

 .أنيف بن جبلة بن عمرو الشاعر، وھو فارس الشميط، وبعضھم يقول فارس السيط، واألول قول الكلبي: ومنھم

 .والدؤل بن ثعلبة. وكعب بن ثعلبة. ربيعة بن ثعلبة: وولد ثعلبة بن سعد بن ضبة

 .بيعةوبكر بن ر. كعب بن ربيعة: فولد ربيعة بن ثعلبة

 .ومعاوية. ومازن. ربيعة: فولد كعب

 .وزيد مناة بن ربيعة وھو جروة. وشقرة بن ربيعة. عامر بن ربيعة: فولد ربيعة بن كعب بن ربيعة

معاوية : فولد عمرو بن عامر بن ربيعة. وھالل بن عامر. ومبذول بن عامر. عمرو بن عامر: فولد عامر بن ربيعة
 .وزيد بن عمرو. بن عمرو

عبد الحارث بن زيد بن صفوان بن صباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر، وفد على النبي صلى هللا : منھم
 .عليه وسلم، فسماه عبد هللا

 :حويص بن معقل بن صباح الذي يقول: ومنھم

 بثديٍ ال أجّد وال وخيم... وجدت الباھلية أرضعتني 

أبو الليل : ين رجلين من بني ھالل بن ضبة يقال لھمامالك بن المنتفق بن معقل بن صباح، كان بينه وب: ومنھم
 :والجالخ شيء، فقتاله، ثم ھربا فاتبعوھما فأدرك أبو الليل في الحرم فقتل، وأدرك الجالخ بمصر فقتل فقال الفرزدق

 أبا الليل تحت الليل سجالً من الدم... فال يصرم هللا اليمين التي سقت 

 ومن يحتمل ضغن العشيرة يندم... ھم فّرقوا قبريھما بعد مالٍك 

 .وكان الذي قتل أبا الليل خالد بن ثوبان وھو ابن ابنة مالك

عاصم بن خليفة بن معقل بن صباح، قاتل بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني، وكان بسطام غزا بني ضبة، : ومنھم
على األسدي فتطير فھرب  فقصھا: ومعه دليل من بني أسد بن خزيمة، فلما كان ببعض الطريق رأى رؤيا ھالته

عنه، ودفع بسطام إلى ألف بعير لمالك بن المنتفق بن معقل، وقد فقأ مالك عين فحلھا فسر بھا واطردھا، فاستغاث 
ً وقد حوى اإلبل وكلما اعتاصت عليه ناقة عقرھا، فحاربوه ثم إن عاصم بن  مالك ببني ضبة فركبوا فلحقوا بسطاما

بسطام، وأخذ الرمح بيديه جميعاً فطعنه طعنة لم يخطيء صماليخ إحدى أذنيه، وأنفذ خليفة بن معقل رمى بنفسه على 
 ً وكان عبد هللا بن عنمة الضبي مجاوراً في شيبان، ويقال إنه كان معھم في . رمحه إلى الناحية األخرى فخر ميتا

 :الوقعة فخاف أن يقتلوه فقال
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 تخّب به مواشكة ذمول... أحّقاً آل مّرة لن تروه 

 فقد رزئوا ونابھم جليل... ن يجزع عليه بنو أبيه فإ

 إلى الحجرات ليس لھا فصيل... بمطعام إذا األشوال راحت 

 أبا الصھباء إذ جنح األصيل... يقّسم نھبه فينا وندعو 

 وحكمك والنشيطة والفضول... لك المرباع فينا والصفايا 

وى الصفي، ويروى النشيطة وھو ما كان في الغنيمة ما انتشطه وأخذه س: ما اصطفاه الرئيس، والنشيطة: الصفي
 .وحده مما ال يقسم مثل الجارية والفرس

 وما يوفى ببسطام قتيل... وقد قتلت بنو زيد قتيالً 

 .وأدرك عاصم االسالم وله بالكوفة خطة وعقب

 .األضجم بن خناس بن عبيد بن سيف بن عبد الحارث بن طريف بن زيد بن عامر، كان سيداً : ومنھم

منھم محلم بن سويط بن عبد بن . ومنبه بن شقرة. وعمرو بن شقرة. معاوية بن شقرة: وولد شقرة بن ربيعة بن كعب
 :معاوية بن شقرة وھو الرئيس األول الذي يقول له الفرزدق

 وأبو قبيصة والرئيس األول... زيد الفوارس وابن زيد منھم 

 .قبيصة وكنيته أبا عمروضرار بن عمرو، وكناه الفرزدق أبا : أبو قبيصة

الغطمش بن : ومنھم. معد بن عوف بن ھالل بن شأس بن ربيعة بن محلم بن سويط صاحب عذاب الحجاج: ومنھم
 :األعور بن عمرو بن عطية بن سالم بن عبد هللا بن وائلة بن معاوية بن شقرة الذي يقول

 لمععلى رأسه داعي المنية ي... على الجوسق الملعون بالرّي ال يني 

ويقال قعنب بن معاوية، شك ابن . قعين بن معاوية: وولد معاوية بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة
 .وسلول بن معاوية. الكلبي

 .ألي بن مازن: وولد مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة

 .وضبيعة بن ألي. زفر بن ألي: فولد ألي

المحترب بن أوس احتكم إليه بنو رياح : بني حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد من ضبة ثم من: وقال أبو اليقظان
بن يربوع وبنو العنبر في ماء، يقال له أراب فقضى به لبني العنبر، وحكم على بني العنبر بإبل يدفعونھا إلى بني 

 :رياح، فقالت امرأة من بني رياح

 فأضحت أراب بني العنبر... وكانت أراب لنا مرة 

 :ال بعض بني العنبروق

 إذا الّسيد وافتني غدا وبنو ذھل... أنا ابن جال ليست علي غضاضة 
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 .نواس بن عصمة كان ذا قدر: ومنھم

ومنھم يزيد بن سفيان الضبي الذي ضربه الحكم بن أيوب عامل الحجاج بسبب تأخيره الصالة، وانكار يزيد : قال
ً ببالل بن أبي بردة، وبالل يخطب كما فعل  .ذلك وسنذكر خبره مع اخبار الحجاج إن شاء هللا وصاح يزيد أيضا

أصلح هللا األمير، الناس أربع طبقات منھم من : بالحكم بن أيوب، فغضب بالل وھم بعقوبته فقال داود بن أبي ھند
رأى دينه أرجح من عقله، ومنھم من عقله أرجح من دينه، ومنھم كامل العقل والدين، ومنھم ناقص العقل والدين، ف

 .بالل بالطبقات ما كان يريد، فإنه لم يرد إال الخير وكف بالل عنه

ومن بني عامر بن ثعلبة بحير بن دلجة بن عوف، الذي عقر بجمل عائشة يوم الجمل، وذلك أنه كان كل من أخذ 
رجل من  إن الذي عقر بھا: قال ويقال. بخطام الجمل يومئذ قتل، فأراد أن يبرك لئال يحتاج إلى األخذ بخطامه

 .األنصار

 :وكان أخوال الفرزدق من بني شييم وأمه لينة بنت فرطة، قال جرير: قال

 بأجدع ال يذّب عن الدمار... محليٌه علي بنو شييم 

 كأّن أباه زيد بني ضرار... ترى الضحاك يمشي مزمھالً 

 ً  :وقال أيضا

 وال أّم الفرزدق من صباح... وما أّم الفرزدق من ھالل 

 فأبصر وشم قدحك في القداح... مك من شييم ولكن أصل أ

 ذوو األّكال واألدم الصحاح... أالك الحي ثعلبة بن سعٍد 

 :أتاني الشعر من قبل خالي، وھو الذي يقول: العالء بن قرظة خال الفرزدق، وكان الفرزدق يقول: ومنھم

 كالكله أناخ بآخرينا... إذا ما الدھر جّر على أناٍس 

 سيلقى الشامتون كما لقينا... أفيقوا فقل للشامتين بنا 

حصين بن أصرم الذي قتل أرقم بن الجون الكندي في يوم جبلة، حين شد عوف بن األحوص الكالبي على : ومنھم
 :معاوية بن الجون فأسره يوم شعب جبلة وھو من بني غيظ بن السيد، وفيه يقول الفرزدق

 في األيدي المحزمة السمركما جال ... ويوماً على ابن الجون جالت جيادھم 

 حصين عبيطات السدائف والخمر... غداة أحلّت البن أصرم طعنٌة 

 نساٌء على ابن الجون جّدعھا الدھر... بھا فارق ابن الجون ملكاً وسلّبت 

 :المنجاب بن راشد صاحب حمام منجاب بالبصرة الذي يقول فيه القائل: ومنھم

 الطريق إلى حمام منجاب كيف... يا رّب قائلٍة يوماً وقد لغبت 

 :وفي مواله معاذ األعور بن سعيد يقول الفرزدق
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 حساٌم جلى عنه فأبلغ صيقل... فتًى من بني غيٍظ كأّن جبينه 

ومن بني السيد عمرو بن عفرى، وكان عنيناً، وكان يتحدث إلى النساء، فبلغ ذلك الحجاج فغضب فقال له مثجور بن 
 .األمير، فأمسك عنهإنه عجيز أصلح : غيالن بن خزيمة

كم ترى أن : وكان عمرو بن عفرى عند بعض أخوة قتيبة، فدخل الفرزدق فلما خرج من عنده قال لعمرة بن عفرى
 :وما تعطي مثله ؟ أعطه مائة درھم، فقال الفرزدق: نعطيه ؟ قال

 كعفر الّسلى إذ جّررته ثعالبه... نھيت ابن عفرى أن يعّفر أّمه 

 على قدمي حّياته وعقاربه... ولو سرت ولو كان ضّبياً عفوت 

 بحوران يعصرن السليط قرائبه... ولكن ديافي أبوه وأمه 

 وقالوا ديافيٌّ من الشام جانبه... إذا ما أتى الدھنا نعته جبالھا 

 تحوط به المال الذي أنت كاسبه... تّعودت مال الباھلّي كأنما 

 .بد بن زرارةوقال كانت معازة بنت ضرار بن عمرو الضبي عند مع

عامر بن شقيق وھو الذي طعن الھذيل التغلبي قبل أن يؤسر يوم ذي بھدى، وفيه يقول الھذيل : ومن بني كوز: قال
 :التغلبي

 على ظفٍر من عامر بن شقيق... أال ليت شعري ھل أبيتّن ليلة 

 :وةالحر بن منيع بن سعنة كان له قدر وفيه يقول ابن فس: قال ومن بني ضبيعة بن بجالة

 بال نسٍب داٍن وال بشفيع... ومختبط مال ابن سعنة ماله 

ومنھم الشغافي، وھو أبو عمرو بن حميد بن عبد هللا بن بشر بن شغاف بن المقطع بن عمرو بن ھالل بن ضبيعة، 
وقيل ان المقطع غلب على أمة لضرار بن عمرو الضبي، فجاءت بشغاف، فجاء عبد الحارث بن ضرار فضربه 

 .ي المقطعضربات فسم

 :صبح ذا قدر في الجاھلية، وخلف على امرأة الحنف بعده وبعث إليه: وكان بدر بن حمراء الضبي ولد: قال

 إّن الغزال الذي ضّيعت مشغول... ألمنعنك من شيء ھممت به 

 :فبعث إليه األحنف. يقول ال تنتظر أن اطلقھا فتتزوجھا

 الّرّواد مأكول إالّ كثيراً به... فلست واجد عشٍب مؤنٍق أنٍف 

ً بالقضاء، وكان يرى رأي الصفرية، وكان مالك : ومن بني ضبة ً عالما القاسم بن عبد الرحمن بن صديقة، كان بديا
بن المنذر استعمل اسحاق بن يحيى وابن عيسى أحد بني ذھل بن ضبة على فساق أھل البصرة، فأخذ الفرزدق وھو 

 :إلى خالد فقال الفرزدقمتوار من خالد بن عبد هللا القسري، فرفعه 

 ولكن زنجياً عظيماً مشافره... لو كنت ضبياً عرفت قرابتي 
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 ويأبى عليه لونه ومناخره... أناشده بالرحم بيني وبينه 

 .وكان إسحاق أيضاً على الفساق زمن سلم بن قتيبة فقتله روح بن حاتم

 :تي يقول فيھا الفرزدقومنھم عبد الرحمن بن مسعود وأمه أم الھيثم من بني ناجية، وھي ال

 أخشى عليك بنّي إن طلبوا دمي... يا أخت ناجية بن سامة إنني 

 .ومنھم بكار بن حدير، كان خليفة الحكم بن يزيد، وھو على شرط البصرة

خليفة أحدكم أكرم عليه من : البزيغ بن خالد، قتل مع ابن األشعث في الجماجم، وسمع الحجاج يقول: ومن بني ضبة
 . علي ال أصلي خلفه أبداً، وإن رأيت من يجاھده ألجاھدنه معه فخرج مع ابن األشعث فقتل: لرسوله فقا

كان يقول ال : قال. يا رسول هللا إن أبي كان يفعل ويفعل: سلمان بن عامر أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: ومنھم
وسلمان بن عامر الذي . يكافأ به عقبه: كان يفعل؟ قال أفرأيت ما: قال. فأبوك في النار: قال. ال: إله إال هللا ؟ قال

 .صدقة الرجل على قرابته صلة وصدقة: روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال

وأم مالك بن مسمع : وأيوب عن ابن سيرين عن سلمان. وحدثني عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة عن ھشيم
 .يربوع، وأمھا أخت سلمان بن عامر الضبيعوذة بنت يزيد من بني ثعلبة بن 

 :ھرثمة الذي يقول له البردخت العكلي: ومن بني ذھل: قال

 حتى لھرثمة الذھلّي بواب... سبحان من سبح السبع الطباق له 

ً : قال  .ومنھم المثلم بن عامر كان فارسا

 .ومنھم المسجاح بن سباع الذي قتل ابن الصامت العبسي في الجاھلية: قال

 :ھم خنبش الذي يقول فيه الفرزدقومن

 بني جارم ما طّيبت ريح خنبش... لو أن ما في سفن دارين نسمة 

 .وجارم ھو تيم الالت بن مالك بن بكر

 :المجشر الذي يقول فيه ابن عم له قتله في شر كان بينھما: ومنھم

 فنفسي في قتل المجّشر ألوم... فمن يك في قتل المجّشر المني 

 فجار شريخيٌّ بكفي مخذم...  أحاول غيره أردت القصاص ال

قال وولد حازم باليمامة كثير، ولھم بالبصرة خطة، وكانوا مجاورين لصالح بن عبد الرحمن فآذوه، فأخرجھم إلى 
 .خراسان، فھم بھا

بن  وفاتك ابنا لبد وفيھما يقول عدي بن أمية بن عبد غنم. مزيد: قال ومن ولد عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة
 :نصر بن عامر

 إال اختالس أسّنة األبطال... أودى بنو لبد وما أودى بھم 
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 نزٌل إذا قال الكماة نزال... وقراع بيض الدارعين وإنھم 

 أسد العرين حنت على األشبال... والطعن حول المحجرين كأنھم 

الذي سقى صرد بن جمرة ومنھم أبو سواج عباد بن خلف بن عبيد بن نصر بن عبد مناة بن بكر بن سعد، وھو 
اليربوعي المني، وكان صرد بن جمرة رجالً جميالً منيعاً له شرف، وكان يتحدث إلى امرأة أبي سواج فكان ال يقدر 
على منعه، فأمر غالماً له أسود يقال له نبتل فنكح امرأة له، وعزل منيه على نطع، فلما أصبح جعل ذلك المني في 

ما : إذا جاء صرد بن جمرة فاستقى فاسقه ما في ھذا العس ففعل، فلما فرغ منه قال عس ثم حلب عليه، وقال لغالمه
 :لشرابك ھذا يتمطط تمططاً، ثم انصرف إلى منزله فمات، فقال جرير يعير األخطل بالخمر، فأجابه األخطل فقال

 ويشرب قومك العجب العجيبا... تعيب الخمر وھي شراب كسرى 

 أحّق من المدامة أن تعيبا. ..منّي العبد عبد بني سواج 

 :وقال الكلبي كان أبو سواج مجاوراً لبني يربوع، وقال الفرزدق

 ما بات يجعل في الوليدة نبتل... ولئن حبلت لقد شربت رثّيًة 

 .الرثية من اللبن رائب يصب عليه حليب

 .لشيط وله عقب بالباديةومنھم أنيف بن جبلة بن عمرو، وكان يعرف بفارس الشميط ويقال ا: وقال أبو اليقظان

ومنھم بشر بن وحف بن أمية، كان فارساً، من ولده عمرو بن بشر، كان على الرباب يوم الجمل مع عائشة رضي 
هللا تعالى عنھا، فقتل علباء بن الھيثم السدوسي، وھند الجملي من مراد، وزيد بن صوحان العبدري، فضربه عمار 

 :يه السالم كرم هللا وجھه، فقتله صبراً فجعل يقولبن ياسر على رجله، ثم أتي به علي عل

 قاتل علباء وھند الجملي... إن يقتلوني فأنا ابن يثربي 

 ثم ابن صوحان على دين علي

ً ينادي مناديه في كل يوم ً مطعاما ھل من آكل مع آكل ؟ وأما : وله عقب بالبصرة، وكان ابنه محمد بن عمرو سريا
 . بن عامر على البصرة، وال عقب لهعميرة بن يثربي فقضى لعبد هللا

 .ومنھم عدي بن أمية بن عبد غنم بن عصم بن نصر، كان له يوم الجفار غناء ورئاسة

 .بيان بن ضمرة، شھد القادسية له عقب بالكوفة، وبطبرستان والسند: ومن ولده

 .ومنھم حكيم بن عاصم واله المھدي ثغر أرمينية

عمير بن األھلب، شھد الجمل مع عائشة رضي هللا تعالى عنھا وله خبر قد : ومن بني عبد مناة بن بكر بن سعد
 .كتبناه

ومنھم صفوان بن صباح بن طريف كان يقال له سقاء اللبن وكان يباري زرارة بن عدس في سقية اللبن، وابنه زيد 
 :بن صفوان، وكان قتل زيد بن ھمام اليربوعي فقالت ابنة عمرو

 إذا افترش النواحي بالنواحي ...قتيل ما قتيل بني صباح 
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 أذيقوا قومكم حد السالح... أال ال تأخذوا لبناً ولكن 

 فال دّرت لبون بني رباح... وإن لم تثأروا زيداً بعمرٍو 

 .وابن زيد منھم: وابنه الحصين الذي ذكره الفرزدق فقال

أن يشربھا فقال العالء بن قرظة  جوين بن ظھير ربع ستين مرباعاً، وقسم ألف ناقة وكأسه في يده قبل: ومن ضبة
 :خال الفرزدق

 بستين مرباعاً وألف مصّمم... ومنا جوين جاد من غير خبثة 

 وآب بنھٍب كالفسيل المكمم... فقّسم عرجاً كأسه فوق كفه 

 .ألف من اإلبل: العرج

ارق من بني عامر عامر، وط: الحنتف بن السجف بن بشير بن األدھم بن صفوان بن صباح قاتل ابني ھتيم: ومنھم
 :بن كالب، فقال الفرزدق

 بجيراً بنا ركض الجياد الصالدم... ونحن قتلنا ابني ھتيم وادركت 

ومنھم مالك بن المنتفق، وكان له طعام يدعو عليه، وال يدعو عاصم بن خليفة فيمن يدعو، إذ أغار بسطام بن : قال
 .ھذا وللطعام ال تدعوني: تفققيس على إبل المنتفق، فحمل عليه عاصم فقتله، وقال للمن

 .وكان مالك يكنى أبا سيف، وكان له ألف بعير

 .ولعاصم بن خليفة قاتل بسطام بالكوفة ولد وخطة، وقد حسن إسالمه: قال

 .وبنو صباح رماة: قال

 .قال والذي قتل المسلبين من بني تيم هللا بن ثعلبة بن عكابة يزيد الفوارس بن جوين بن الحر بن جوين

ً  وكان  .القعقاع بن عمارة من بني ضرار فقيھا

جرير بن عبد الحميد المحدث الرازي، انتقل إلى الري، وكان يكنى أبا : ومن بني عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة
 .عبد هللا ومات بالري

 .سلمة بن راشد، واله ھارون الرشيد قضاء ھمذان: ومن بني عبد مناة بن بكر بن سعد

ر بن سيف، وكان عابداً، يكنى أبا عبد الرحمن أوصى إليه سفيان الثوري في كتبه، فأنفذ وصيته عما: ومن بني عائذة
 .فمحاھا ثم أحرقھا

ً من أھل البصرة : ومن بني ضبة ھالل بن ھرمي كان له قدر عند الحجاج، وواله جيش بآبي، وكان فرض فرضا
 .ع فارسبآبي بآبي، وأغزاه قال: فكانت األمھات واالخوات يقلن للفتيان

 .المغيرة بن مقسم، راوية ابراھيم النخعي، وكان أعمى، وھو من موالي عبد مناة، وال عقب له: ومن موالي ضبة
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الفضيل بن غزوان، وابنه محمد بن الفضيل، يكنى أبا عبد الرحمن، مات سنة خمس وتسعين : ومن موالي بني ذھل
 .ومائة

ً وقع إلى السند متصعلكاً، فقاتل العدو، فلما قدم محمد بن الطاطري، : ومن موالي غيالن بن خرشة وكان شجاعا
 :الحكم بن عوانة الكلبي السند قتله وصلبه، وبعث برأسه إلى ھشام بن عبد الملك فقال الشاعر

 بقصة في جدع وسافر سائره... لوى عنق مّصاٍن وما تحت عنقه 

وكان منزله بقرب منزل الحسن : أبو الصقير: ضبةومن موالي بني سيابة من بني ذھل بن مالك بن بكر بن سعد بن 
حملت األرض الجبال الرواسي أفتراھا تعجز عن حمل : البصري، فمر الحسن بداره وھم يعملون بھا فانحنت، فقال

 !.دار أبي الصقير ؟

 :المساور ولي الري فقال فيه الشاعر: ومن موالي بني عائذة

 تى ضرطفما زال يسعل ح... أتيت المساور في حاجة 

 ومّسح عثنونه وامتخط... وحك قفاه بكرسوعه 

 ألخرى تقطّع شرج الّسفط... فأعرضت عن حاجتي رھبة 

 فقلت من الضرط جاء الغلط... وقال غلطنا حساب الخراج 

الحر بن منيع أحد بني ذھل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة منح في يوم مائة لقوح، وأعطى أوالدھا، : ومن ضبة
إلى الكعبة حتى لقحت وفصلت من العام المقبل وعليھا أجاللھا فنحرھا وقسم جاللھا، وله يقول ابن فسوة  ثم أھداھا
 :التيمي

 لكالفجر ما يزداد غير سطوع... لعمرك إن الحر مذ شاب رأسه 

 على الحر إن لم يأثم ابن منيع... وما ال مرئ فضٌل إذا كان ذا ندى 

 .وقد أدرك اإلسالم. مما ألحد عليه فضل ما لم يأث: يقول

ومن بني ضبة محرز بن المكعبر الضبي وكانت بنو تميم أغارت على بكر بن وائل يوم الشيطين، فانھزمت بنو : قال
 :فقال بعض العنزيين: قال. تميم حين لقيت بكراً 

 لنسوتنا إال مناقل أربع... وما كان بين الشّيطين ولعلع 

 طل لھم يوم من الشر أشنعف... صبحنا به سعداً وعمراً ومالكاً 

 له عارض منه المنية تلمع... بدھم كثيف ينشد البلق وسطه 

 :فرد عليه محرز بن المكعبر الضبي

 يضر بيوم الشيطين وينفع... فخرتم بيوم الشيطين وغيركم 

 فأنتم من الغارات أخزى وأوجع... فإن يك أقوام أصيبوا بغرة 
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 :ومحرز الذي يقول

 وإن كان قد شّف الوجوه لقاء... سماتھم كأّن دنانيراً على ق

وكانت بكر بن وائل أغارت على إبل للمكعبر، وصرم لبني ضبة، وھم جيران لبني العنبر، فاستغاثوا بمخارق بن 
 :شھاب المازني فجمع قومه، وقاتل عن اإلبل حتى ردھا فقال محرز بن المكعبر

 ارھا المودوابنا شھاب عفت آث... لوال اإلله ولوال سعي كالئھا 

 :وقال أيضاً لبني العنبر

 وما الناس طّراً في الوفاء سواء... فھالّ سعيتم سعي سيد مازٍن 

 وإن كان قد شّف الوجوه لقاء... كأّن دنانيراً على قسماتھم 

 .ويقال إنه كان مع بني تميم

 .ومائةمغيرة بن مقسم مولى ضبة، يكنى أبا ھاشم توفي سنة ست وثالثين : وقال محمد بن سعد

 .وعبد هللا بن شبرمه، ويكنى أبا شبرمه مات في سنة أربع وأربعين ومائة

 ً  .ويزيد بن القعقاع بن شبرمه الضبي. عمارة بن القعقاع بن شبرمه الضبي: ومن المحدثين أيضا

 .وعبيدة بن معتب، يكنى أبا عبد الكريم

ھذيل بن ھبيرة التغلبي يوم ذي بھدى قبل أن كان عامر بن شقيق الضبي ممن طعن ال: وقال المفضل الضبي: قالوا
 :يؤسر وتجز ناصيته ويخلى سبيله فقال الھذيل

 على ظفر من عامر بن شقيق... أال ليت شعري ھل أبيتن ليلة 

 يزيداً وعماراً بدار مضّيق... وھل ألقين والحوادث جمة 

 وقد شارك الّشطار وابن شريق... ھما أثخنا أسري وفازا بخلعتي 

وقال . ن حذيفة وعمار بن حذيفة من بني مرة بن عبيد، وھم أخوال جرير، والشطار وابن شريق من بني جشميزيد ب
 :جرير

 تردى بمعترك من األبطال... خالي الذي اعتسر الھذيل وخيله 

غزت بنو عامر بن تميم وضبة، وعلى ضبة حسان بن وبرة، وكان أخا النعمان ألمه، وھو كلب عمله : وقال المفضل
خوه على الرباب، فأسر يزيد بن الصعق حسان، وانھزم القوم فلما رأى ذلك عامر بن مالك بن جعفر بن كالب شد أ

اغنه عني، فشد عليه فتحول من سرجه إلى جنب الدابة ثم : على ضرار بن عمرو الضبي فقال البنه أدھم بن ضرار
إال مالعب األسنة، فسمي مالعب األسنة، ثم قال له ما ھذا : اغنه عني، ففعل مثل ذلك فقال: لحقه فقال ألحد ابنيه

فأحلني فأحاله على حبيش بن دلف بن الھون، : قال عامر. أنا أعلم أنك تحب اللبن، ولن تصل إلي مع بني: ضرار
 .فشد عليه عامر فأسره فأعطاه مائة ناقة، وفدى حسان نفسه من يزيد بألف بعير، وھذا في يوم القرنتين

 .ل حبيش يوم القرنتينقت: وقال الكلبي
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 .عذام بن شتير: ومن ضبة

رمى عمر بن ھبيرة الفزاري إلى عذام بخاتم له فصه فيروزج، فعقد عذام في الخاتم سيراً وطرحه إلى ابن : قالوا
 :ھبيرة، وإنما أراد ابن ھبيرة بعذام قول زياد األعجم

 كما كّل ضبي من اللؤم أزرق... لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر 

 :راد عذام قول الشاعروأ

 على قلوصك واكتبھا بأسيار... ال تأمنّن فزارياً خلوت به 

 

  


	بنو عامر بن لوي بنو مزينة
	نسب بني عامر بن لؤي بن غالب بن فھر ولد عامر بن لؤي
	نسب بني سامة بن لؤي بن غالب
	نسب خزيمة بن لؤي
	نسب بني الحارث بن لؤي
	نسب بني سعد بن لؤي وولده

	نسب بني تيم بن غالب وھو الأدرم
	نسب بني محارب بن فھر
	نسب بني كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر
	نسب بني الھون بن خزيمة بن مدركة
	نسب بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر
	نسب ولد طابخة بن الياس بن مضر بن نزار
	نسب عكل
	نسب بني تيم الرباب بن عبد مناة بن أد
	نسب بني ضبة بن أد بن طابخة



