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  نسب معد واليمن الكبير
 

 ابن الكلبي
 ھـ وقيل بعد ذلك بقليل64أبو المنذر ھشام بن األخباري الباھر محمد بن السائب بن بشر الكلبي مات ابن الكلبي على الصحيح سنة 
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 بسم هللا آلرحمن الرحيم

  

  نسب ولد نزار بن معد بن عدنان

ولد ربيعة بت نزار بن معد بن : بن محمد بن السائب الكلبي عونك يا رب قال أبو المنذر ھشام

عدنان أسدا وضبيعة فيھم كان البيت وعمرا وعامرا وأكلب دخل في خثعھم وھم رھط أنس بن 

  .مدرك الشاعر

  .وكالب درج وعامرا درج وعائشة وھم باليمن أمھم أم األصبع نبت الجاف بن قضاعة

بنت عمران بن الحاف بن قضاعة وعمرا وھم عنزة  جديلة أمه مزيھة:فولد أسد بن ربيعة 

وعميرة دخلت عميرة دخلت في عبد القيس أمھم وبرة قيس بن عيالن بن مضر بن نعد بن 

  .عدنان

فولد جديلة بن أسد دعميا وجديا في بني شيبان وجدان وجدان دخلوا في زھير بن جشم بن بكر 

عمي بن اياد بن معد بن عدنان فولد من بني تغلب وفي النمر وفي بني شيبان أمھم بنت د

ھنبا ولكيزا وشنا، ال عقب لھما وعبد القيس، وجشم، فدخل جشم :أفصى بن دعمي بن جديلة 

وناشم بن أفصى دخلوا في بني زھير من بني تغلب، اليويدون على أربعة منذ . في عبد القيس

  .عميكانوا إذا ولد مولود مات شيخ وأمھم مليكة بنت يقدم بن أفصى بن د

قاسطا ودھنا امھما بنت قاسط بن بھراء بن عمرو بن :فولد ھنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة

  .الحاف بن قضاعة

وائال،ومعاوية فدخل معاوية في عاملة فيما :فولد قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة

  .يقال وهللا أعلم

  .ابن الرقاع الشاعر:منھم

  .مر بن قاسط امه المسك بنت قسي وھو ثقيفوعلقمة بن قسطوعامر بن قاسط والن

فولد وائل بن قسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بكرا ودثارا وھو تغلب، وعبد هللا 

وھو عنز والشخيص دخل في بني تغلب والحارث دخل في بني عايش بن مالك بن تيم هللا بن 



 

3 
 

  .ار بن معدثعلبة امھم ھند بنت ور بن أدبن طابخة بن الياس بن مضر بن نز

  .فولد بكر بن وضائل بن قسط عليا ويشكر، بطن بدنا دخل في عبد القيس

  .صعبا ودھرا وخالدا درجوا غير صعب:فولد علي بن بكر بن وائل

فولد صعب بن علي بن بكر عكاية ولجيما ومعاوية درج والشاھد درج ونجما درج وعمرا 

  .درج أمھم ريطة بنتدودان بنأسد بن خزيمة بن مدركة

فولد عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ثعلبة وھو الحضن وقيس بطن وھم مع نبي 

  ذھل بن ثعلبة وعامرا درج امھم الممناة بنت ثعلبة بن دودان بن أسد 

  وھؤالء
  بنو قيس بن عكابة

  

  .مالكا والحارث وعمرا:فولد قيس بن عكابة بن صغب بن علي بن بكر بن وائل

عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل شيبان وذھال بطن والحارث فولد عمرو بن قيسبن 

دخل في بني أنمار بن دب بن مرة بن ذھل بن شيبان أمھم رقاش وھي البرشاء بنت الحارث 

بن العتيك بن غنم بن تغلب بن وائل وعئد وھم تيم هللا وامه أسماء وھي الجذماء بنت عبلة بن 

أسد بن ربيعة ومالك بن ثعلبة وھو أتيد وضنة بن ثعلبة  تيم بن انمار بن مبشر بن عميرة بن

امھما فاطمة بنت طابخة وھو عامر بن الثعلب وبرة بن قضاعة فأما أتيد فانھم دخلوا في بني 

ھند من بني شيبان واما ضنة فانھم دخلوا في بني عذرة بن سعد ھذيم من قضاعة فقالوا ھو 

 وقال رجل من بني أتيد في ذلكضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد ھذيم 

  

  أال من ظلم األتيد... تظاھرت لبطون على أتيد 

 وضنه في بني سعد بني زيد... كفا حزنا ثواي وسط ھند 
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  وھؤالء

 بنو شيبان بن ثعلبة

فولد شيبان بن ثعلبة ذھال وامھم رقاش بني حيي بن وائل من بني القين بن جسر من قضاعة 

امھم رھم بنت قيس بن عكابة بن صعب بن علي بنبكر بن وائل بن  وتيما وثعلبة وعربا درج

قاسط بن ھنب بن أفصى فولد ذھل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي محلما 

بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب ) ومرة وأبا الحارث امھم بنتعمرو عبد بن جشم بن بكر

ران امھم الورثة بنت ھنية بن ثعلبة بن غنم وعبد غنم وصبحا وشيبانفبنو شيبان بن ذھل بنج

بنحبيب من بني يشكر بن بكر وعمرو بن ذھل وھو جذرة وقيسا ودريدا وعبيدا درجو غير 

  .جذرة امھم بنت دريد من بني وائل بن سعد ھذيم من قضاعة

فولد أبو ربيعة بن ذھل عمرو وھو المزدلف سمي بذلك يوم قضة يوم اغار ابن الھبولة 

من قضاعة على عسكر آكل المرار الكندي فجعل عمرو يرمي برمحه ويقول إزدلفوا السليحي 

قدر رمحي ھذا فسمي المزدلف امه ھند بنت عامر بن مالك بن تيم هللا بن ثعلبة وھي صائد 

النعام وامھا الحرام بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وامھا رھم بنت عبد غنم بن عامر بن كنانة 

  .بن يشكر

بن ابي ربيعة وعمرو بن اني ربيعة وامھما المصفرة وھي مارية بنت عامر أخت وعبد هللا 

صائدة بنت عامر اخت صائدة النعام ةالحارث بن اني ربيعة زامه أرنب بنت ثعلبة بن شيبان 

ونھار بت أني ربيعة وامه عبلة فولد عمرو بن ابي ربيعة عامرا وھو الخطيب وأمه قطام بنت 

أم أني بنت األسعد بن جذيمة :قيس بن ثعلبة وكعب بن عمرو وأمه جرير بن عباد ضبيعة بن

بن سعد بن قيس بن ثعلبة بن عجل بن لجيم، وحارثة بن عمرو، وھو ذو التاج، كان على بكر 

بن وائل يوم أوارة، يوم قاتلت بكر بن وائل المنذر بن ماء السماء، وقيس بن عمرو 

  .بنو أمامة:ني تغلب، بھا يعرفون، يقال لھمأمامة بنت كسر بن كعب بن زھير، من ب:أمھما

الحارث الملم، بن عمرو :واختھا ألمھا أم أناس بنت عوف بن محلم بن ذھل، فولدت أم أناس
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  .المقصور بن حجر آكل المرار

  .أرنب بنت ثعلبة بن شيبان خلف عليھا بعد أبيه نكاح مقت:وعوف بن عمرو، أمه

  .ومعاوية بن عمرو، وأمه أم ول

  .ن عمرو، وأمه من كلب، يقال لبني مالك بنو طارقومالك ب

  .مرثدا، ومسعودا، ومرة،وثعلبة:وولد عامر بن أبي ربيعة

  .حرملة، وقيسا، وفروة، وأبا عبرة، وعبادة، وھانئا:فولد مسعود بن عامر بن عمرو

سعدا، وقبيصة، وقيسا، وكان ھانئ بن مسعود على :فولد ھانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو

  .بن وائل يوم ذي قاربكر 

أمية بنت األصم بن قيس بن مسعود بن :ھانئ بن قبيصة بن ھانئ بن مسعود، وأمھث:من ولده

مارية بنت الصلت، :ليلى بنت قيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين، وأم أبيه:عامر، وأمھا

  .وھو عمرو بن قيس بن شراحيل

  .بن إيادرقاش بنت االحوص بن كعب بن ظفر :وأم ھانئ بن مسعود

عباد بن مسعود بن ھانئ، الذي ھاج القتال بين بني تميم بن مر وبكر وائل يوم :ومنھم

  .اللصاف

إياس بن شعبة بن ھانئ بن قبيصة، كانت أبنته الرغوم بنت إياس عند عبيد هللا بن زياد :ومنھم

ذر بن بن ظبيان، فولدت له أم عبيد هللا، ثم ھلك عنھا، فخلف عليھا عبد الرحمن بن المن

  .عبد الكريم:الجارود، فولدت له

  .مسلما، والحجاج، ومحمدا، وعبد الرحمن:ثم خلف عليھا قتيبة بن مسلم الباھلي، فولدت له

ثم خلف عليھا مثحمد بن المھلب وأمھا ھنيدة من بني عبد هللا بن أبي ربيعة، والرغم التي يقول 

إي :بھذا المكان لمنكح، قال حضين فيھا قتيبة بن مسلم بخرسان، لحضين بن المنذرإن الرغم

  .وهللا وبئر زمزموالحطيم

فتزوج بنتھا من عبيد هللا ظبيان، زياد بن المھلب بن أبي صفرة، ثم خلف عليھا بشر بن 
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  .عكرمة بن ربعي، ثم خلف عليھا عبد هللا بن إياس بن أبي مريم الحنفي

 :مسعدة بن فروة الذي يقول له الشاعر:ومنھم

  

  نا والق أبا لفافة... تھدد  أھذيل تغلب ال

 والمسيح إذا لعافة... أو الق مسعدة بن فروة 

  

مفروق، وھو نعنان بن عمرو، وإنما سمي مفروقا بقول أجوف بني كليب الھندي من :ومنھم

  :بين ھند

  وأنك تدرا في البيت وتفرق... إن قناتي يھزم الجيش ربھا 

: بم مسعود بن عامر، الذي يقول له الشاعروأبو لفافة بن عمرو، وعمرو ھو األصم بن قيس 

جاؤوا بشيخھم وجئنا بألصم ومنھم زياد بن قتادة بن جندل بن شينان بن مرثد بن عامر بن 

عمرو الذي قتل الربيع بن زياد الكلبي قي بيته قتله حارث بن بقة من بني معاوية بن عمرو بن 

  .أبي ربيعة

  .زياد فقتل بهومنھم حكيم بن عمرو الذي قتله الربيع بن 

ومنھم الملبد الخارجي من بني حارثة بن عمرو بن ذي التاج ومن بني قيس بن عمرو بن أبي 

ربيعة األعشى وھو عبد هللا بن خارجة بن حبيب بن قيس بن عمرو أبي ربيعة الشاعر الذي 

يقال له أعشى بت أبي أمامة وھو أعشى بني أبي ربيعة قال ھشام عن عوانة بن الحكم قال 

ھز رسول هللا ص جيشا فاعجبه ما راى من حالھم وعدتھم فقال والذي نفسي بيده لو لقوا ج

 .حمر الحماليق منبني أبي ربيعة لھزموھم ھؤالء أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان
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  وھؤالء

 بنو محلم بن ذھل بن شيبان

  

ة بن محلم عوفا امھما ھند بنت عامر بن ذھل بن ثعلبة، وربيع:وولد محلم بن ذھل بن شيبان

أمه رھم بنت جھور من النمر،من بني ھميم، ثعلبة بن محلم، وھم رھط سكين الخارجي،الذي 

خرج بدارا فأصابته خيل محمد بن مروان فبعث به إلى الحجاج بن يسف فضربه عنقه وأبا 

  .ربيعة بن محلم، وأسعد، درج

ر من نبي تغلب فتزوج أم أبا عمرو، ومالكا، وام أناس أمھم أمامة بنت كس:فولد عوف بن محلم

أناس عمرو بن آكل المرار فولدت له الحارث الملك الكندي، وعمرو بن عوف، أمه من نبي 

  .ضبيعة

عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محلم، وھو الذي يقول له النعمان ال :فمن بني محلم بن ذھل

  .حر بوادي عوف وامه جماعة بنت ھمام بن مرة بن ذھل

المة بن ثعلبة بن أبي عمرو بن عوف بن مثحلم لم يأته أسير قط إل ومنھم معدي كرب بن س

  .فكه

  .الحارث، وسعدا، ووائله، وعبد يغوث وصبرة، امھم بنت قنان من النمر:وولد عمرو بن محلم

ثور بن الحارث بن عمرو وھو أخو الحارث الملك بن عمرو بن آكل :فمن بني عمرو بن محلم

  .المرار من أمه

  .بطين الخارجيال:ومن ولد ثور

الضحاك بن قيس بن حصين بن عبد هللا بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي :ومن بني ربيعة بن محلم

  .عمرو بن عوف بن محلم الخارجي
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  وھؤالء

  بنو مرة بن ذھل بن شيبان

  

ھماما، وأمه لبنى بنت الحزمر بن مازن بن كاھل بن أسد، وسعد بن :وولد بن ذھل بن شيبان

ھند :مرة، وكسرة بن مرة، وبجير بن مرة، والحارث، وسيارا، وجندبا، أمھممرة، ودب بن 

بنت ذھل بن عمرو بن عبد بن جشم من بني تغلب، فھم بني ھند، بھا يعرفون بني شيبان، 

  .ويقال إن جندب ھو ابن جدا بن جديلة، فخلعت عليه بنو ھند أمه منھم

لھائلة بنت منقذ بن سليمان بن عمرو بن وجساس بن مرة، وھو الذي قتل كليب بن ربيعة، أمه ا

  .زيد مناة بن تمتم

  .ونضلة بن مرة أمه من بني أبي مالك بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن

وعبد هللا، وضمضما . عبد الحرث، وثعلبة، وصبارا، أمھم أسيراء:فولد سعد بن مرة بن ذھل

  .بن محلم ھالة بنت عوف:وعوفا، أمه. كدينة من بني تغلب:أمھم:وزيدا

المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد، احب يوم النخيلة الذي :فمن بني سعد بن مرة

  .قتل مھران

حوشب بن يزيد بن رويم بن عبد هللا بن سعد، وكان من أشرف أھل الكوفة، وكان على :ومنھم

   .شرط الحجاج، وكان أبوه على شرط مصعب بن الزبير بالكوفة

ويم، كان عامال لعلي بن أبي طالب على نھر سير، فقتل علي بن أبي وعدي بن الحارث بن ر

  .طالب، وھو عليه، فأقره الحسن

عوف بن نعمان بن البراء بن عبد هللا بن سعد، الذي يقول له الحكم بن عبد هللا بن عبد :ومنھم

  :البرجمي في الجاھلية

  مطرعوف بن نعمان أو عمران أو ... لو كنت جار بن ھند قد تداركني 
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  .بنو مكحول بن الخندق بن أسود عبد هللا بن البراء، وھم بيت بني ھند بالبادية:ومنھم

حرملة، وحبي، وھم أھل :وولد جندب بن مرة. عوفا، وھم أھل أبيات:وولد سيار بن مرة

  .أبيات

  .خزيمة، وصريما:وولد بجير بن مرة

يما، وعبد عمرو، الحارث، وعصاص، وخالدا، وجبيش، وسنانا، وصر:وولد كسر بن مرة

  .وأمنا

القدراس بنت عبد شمس العنزي، ودرما، وانمارا، وأفارا، ودھيا، :مرة، أمه:وولد دب بن مرة

  .النجيزة بنت سعد العشيرة ابن مذج ثم من بني عائذ هللا:أمھم

  :كما قيل في الحي اودى درم وألفار يقول الشاعر: ولدرم يقول األعشى

  إذا لم يكن لك من جارتك أفار... ياليت أفار دبكان جاورنا 

  .من بني يشكر:وبيھس بن دب، وكسر، امھما

عمران بن مرة بن الحارث بن مرة بن دب بن مرة بن ذھل، وقد رأس، وھو :فمن بني دب

 :الذي يقول له الشاعر

  

 عوف بن نعمان أو عمران أو مطر... لو كنت جار بني ھند تداركني 

  

  .عبد عدي، والفرز، وماعزاشھابا، وأليا، و:وولد جااس بن مرة

  .سيارا، وعائشة، وعبد العزى:وولد نضلة بن مرة

ھنيدة بنت عبد العزى بن تيم بن :وولد ھمام بن مرة أسعد، والحارث، ومرة، وحبيبا، أمھم

  .الحارث بم كعب

فطيمة بنت حبيب بن ثعلبة بن :وأما عمرو بن ھمام، وثعلبة، وعائشة، ومازن، وعبد هللا، وأمھم

جنبي فطيمة الميل وال عزل فولد مازن بن : ن قيس بن ثعلبة، ولھا يقول األعشىسعد ب
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عمرو، ومالكا، يقال لبني عمرو بن وثمة، وھم في بني مرة بن ھمام، ويقال لبني مالك :ھمام

  .بني سيارة

قسيمة بنت عمرو بن حطمة من جذان، وكانت قسيمة قبل أسعد :ثعلبة، أمه:وولد أسعد بن ھمام

  .بن كعب بن زھير التغلبي، فيقال ھو أبنه عند خالد

الشقيقة بنت عباد بن زيد بن عوف بن ذھل بن :وسيار، وسمير، وعبد هللا، وعمرو، وأمھم

  .شيبان، وبھا يعرفون

  .وكعب بن أسعد، وأمه امرأة اخرى

  .ضباعة بنت الحارث من عنزة:عمرا وعبادا، وأصرم أمھم:فولد ثعلبة بن اسعد

كبشة بنت عبد هللا بن ھمام بن مرة بن :وھو الصيرف، ومرة، واليا، وأمھم والحارث بن ثعلبة،

  .ذھل

الحارث، وخالدا، أمھما لميس بنت غنم بن كالب بن مالك بن تيم هللا لن :فولد عمرو بن ثعلبة

  .ثعلبة

. أرطاة بنت مرو بن سسار بن أسعد بن ھمام:ونعمان بن عمرو، وسلمة بن عمرو، وأمھما

  .كبيشة بنت عمرو بن أسعد:السمين، وقيسا، وأمھماوعبد هللا وھو 

  .الصحارية:وعبادا، وأوسا، وأمھما. الضبية:ومرة، ومرارة، وشبيبا، أمھم

  .الضبان بن القبعثري بن ھوذة بن عباد بن عمرو بن ثغلبة:منھم

  .مسھرا، وحجران وشمرا، وثعلبة، لكبيشة بنت عمرو بن أسعد:وولد أصرم بن ثعلبة

أبا ثبيت أما تنفك : ت، وھو يزيد بن مسھر بن أصرم، وھو الذي يقول فيه األعشىأبو ثبي:منھم

  .الجاشرية، بھا يعرفون:زاھرا، وعبد هللا، وأمھما:تأتكل وولد سيار بن أسعد

  .حسانا، وحارثة، واألحنف، والشعل، وعبد هللا، وخالدا:وولد زاھر بن سيار

  .ن سميربنت عمرو ب:فلحسا، أمه:فولد عبد هللا بن زاھر

  .عمروا، ومه كبشة بنت األفكا العنزي:وولد الحارث لم ھمام

  .سلمى بنت عمرو بن محلم:وعبد هللا، ومرة، وقيسا األعنق، وخالدا، أمھم
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  .رقاش بنت جناب بن ھبل الكلبي:زجبلة بن الحارث، أمھث

ي بني وحجرا، أمه بنت حرملة، من بني يشكر فدخل بنو حجر في بني عبد هللا، ودخل جبلة ف

  .عمرو بن الحارث بن مرة بخرسان، ودرج قيس، وخالد

أسماء بنت عبد هللا بن الحارث :خالدا، وھو ذو الجدين،وأرطاة، وأمھما:فولد عمرو بن الحارث

  .بن ھمام، وھو بجة، وأمه من بني ھالل بن تيم هللا

  .خالدة بنت وبرة بن مرة بن ھمام:وقيسا، ومنذرا، والحارث،وشمرا، وأمھم

بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن حالد، وقد رأس ھو وأبوه وجده، :بني ذي الجدين فمن

ليلى بنت األحوص الكلبي، :وكان يدعى المتقمر، قتلته بنو ضبة، وأخوه السيل بن قيس، أمھما

 .وھم بيت بكر بن وائل، وزيق بن بسطام، الذي يقول له جرير

  

  ك من أنكحت يا زيقيا زيق ويح... أنكحت عبدا لئما بآسته حمم 

 والحرفزان ولم يشھدك مففروق... غاب المثنى فلم يشھد نجيكما 

  

 :عمير بن السليل وقيس، الذي يقول له شبيب عمرو بن كريب الطائي:ومنھم

  

  أصول ثابتون على أصول... سيحلف من بني ليلى عميرو 

  فدوه بالشباب وبالكھول... فليت األبعدين بني بجاد 

  على بعل لھا كبني السليل... تر بيت فما لطت حصان س

  عمير خيرھم بني السليل... إذا سألت رفاق الناس قالت 

 فيا للناس للخلق الجميل... فإن يك قد قضى أجال عميرا 
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يعني بجاد بم مسعود بن قيس، وكان خامال، وكان أبنه قيس بن بجاد سيدا، وله يقول شبيب بن 

 :عمرو بن كريب الطائي

  

 كما ظلم الناس الغراب بأعورا... دعوك يا قيس سيدا ظلمناك إذ ن

  

  وأنت امرؤ يزھو شبابك وائل... ولقيس بن مسعود بن قيس بن خالد 

  .فقال قيسكان ينسبني إلى أدم

ھثدبة الخارجي، وأبو شملة، حرب بن إياس بن حنظلة بن الحارث بن قيس بن خالد : ومنھم

  .الشاعر

البھرانية، وعبيدة، وأبا عبيدة، معدي :وأبا النعمان، وأمھماالنعمان، :وولد عبد هللا بن ھمام

  .الفزارية:وقيسا، وسلمة، وثعلبة، وأمھم. اليشطرية:كرب، وشراحيل، أمھم

بنت ثعلبة بن أسعد بن :الحارث، وحسان، أمھما:فولد النعمان بن عبد هللا بن الحارث بن ھمام

  .ھمام

  .جليلة:ن ھمامفولد حسان بن نمان بن عبد هللا بن الحارث ب

  .عرفجة، وقتادة، وخليدا، وسلمة، ويزيد:فولد جليلة بن حسان بن نعمان

  .حطان، وھميزا:وولد حجر بن الحارث

الصبا بنت قثة بن زيد مناة بن :الحارث، وخماعة، ولدت في كلبن أمھما:وولد ثعلبة بن ھمام

  .وشراحيل بن ثعلبة. تميم بن مر بن أدبن طابخة بن خندف

بنت جعفر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة :الحصين، وأمه:عمرو بن ھماموولد أبو 

  .بن تميم

  .مالكا، وھو الذي أسر حاتم الطائي، وإياسا، الحارث:قولد الحصين بن أبي عمرو
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  .معاوية، وعمرا:وولد مازن بن ھمام

  .منقذا، وعبد يغوث، وسيرا، ومعاوية:وولد عمرو بن ھمام

بن مرة بن شراحيل، وحصبة، به كان يكنى،وعبد هللا، الحارث، وسلمة  وولد مرة بن ھمام

وكثيفا وكشرا، وقيسا، وعمرا، والمخال،امھم مدية بنت أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان وھوذة، 

  .تميم) امھما ام قتال من نبي سعد بن زيد بن

  .ذھل مارية بنت الصباح بن مرة بن:قيسا، وأباعمرو، وأمھما:فولد شراحيل بن مرة

نوار بنت الحارث بن :عمرا وھو الصلب، والحارث، وعكابة، امھم:فولد قيس بن شراحيل

  .عوف بن ھمام

شريكا، امه كبيشة بنت ھرم بن عمرو بن رفاعة بن ثعلبة بن غنم بن :فولد عمرو بن قيس

  .قيلة بنت مسھر أصرم بن ثعلبة بن أسعد:حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر، وحراثا، وامه

. عمرو بنت مالك بن عمرو بن عبد هللا بن أبي ربيعة ابن ذھل بن شيبان:، وعوفا امهوقيسا

  .من بني تميم بن مر والنعمان، امه بنت صبح بن ذھل بن شيبان:أمھما:والحارث، وعبد هللا

  .وظبيان، أمه بنت شرحيل بن سلمة بن مرة

ويزيد، وشريحا، وعبد مطرا، وابا عمرو، وبشرا، والنعمان، :وولد شريك بن عمرو بن قيس

  .هللا، واسود

  .الفزر، وحنظلة، وبشرا، وحرملة:فولد أسود بن شريك

  .زائدة:وولد مطر بن شريك

  .عبد هللا:فولد زائدة بن مطر بن شريك

  .فولد عبد هللا بن زائدة

  .عبد هللا:فولد زائدة بن مطر بن شريك

معنا، :ن عبد هللا بن مطر بن شريكزائدة فولد زائدة ب:فولد عب هللا بن زائدة بن مطر بن شريك

  .كان من قواد المنصور، ومزيدا

يزيد بن مزيد، كان من قواد المھدي بن النصور، وشبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن :منھم
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عمرو بن قيس الخارجي، ولبناموس بن سلمة بن شراحيل بن مرة، وحراث بن الحارث بن 

  .عمرو بن قيس

  .سيارا، ومجدعا، وعمرا، وابا عمرو، واليا، وعوفا:نوولد الحارث ين ذھل بن شيبا

ھالل بن عالقة بن كرين بن راشد بن عتودة بن مالك بن محلم بن سيار بن ابي عمرو بن :منھم

  .الحارث بن ذھل الشاعر

ومحلم بن سيار وھو الذي قتله الطائي، من بني حية، فأقبل الممكا ابن ھميز بن جندل بن 

، فنزل بالطائي الذي قتل محلما وال يعرف كل واحد منھما صاحبه، عمرو بن الحارث بن ذھل

ھذا وهللا :فذبح له الطائي وساقه بعين التمر وظال يشربان، فقال الطائي، وتذاكرا السيوف

ھاته، فھزة ثم ضرب به رأس الطائي، فندر :السيف الذي قتلت به محلم بن يسار، فقال الممكا

  :، وأنشا الممكأ يقولفي االناء الذي كانا يشربان فيه

  إني آمرؤ من بني شيبان قد علمت ھاتا القبائل أمي منھم وأبي

  قومي وتعرف مني آية الغضب... إني إذا ما شربت الخمر يذكرني 

  :ثم ھرب، وفيه يقول أبو زبيد الطائي

  وفخرتم بضربة المكآء... خبرتنا الركبان أن قد فرحنم 

  .لممكأ الخارجيبرذون بن البغل بن ا:ومن بني الممكأ

  .محلما، وخديجا، وظفرا، وأبيا، ثعلبة:فولد سيار بن الحارث

  .شراحيل بن أبي:فولد ابي بن سيار

  .قيسا وھو األغن، وسعدا): فولد شراحيل

  .عبادة، وكلن شريفا، الحارث، ونفيعا:فولد األغن بن أبي

  .محلما:وولد ظفر بن سيار

  .قطنا، وسياراوائلة، وسعدا، و:وولد أبو عمرو بن الحارث

  .الحارث، وخزيمة، وحمران، الحارث:وولد عمرو

الممكأ بن مورق بن عيب بنھميز بن جندب بن خزيمة، ھكذا نسبه ابن عم :فمن بني خزيمة 
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  .له

  .عوفا،وسيعدا، ورئابا، ومرثد، وعمروا:وولد جذرة بن ذھل

ن زيد بن عوف بن رھم بنت عباد ب:وسلمى، وسليما، وابا مسلمة، امھم:فولد سعيد بن جذرة

  .ذھل

  .زيداموعوفا، وربيعة، والمنذر:وولد عوف بن ذھل

  .عبادا، ومالكا، ومرثدان وعوفا:فولد زيد بن عوف

  .صليعا، الذي بعثه آكل المرار مع سدوس، وحامية بن عبد غنم:وولد عبد غنم بن ذھل

  .ذھال، مالكا، وھالال، وبجدان:وولد ثعلبة بن شيبان

بن شبل بن يثربي بن آمرئ القيس بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن  مصقلة بن ھبيرة:منھم

  .شيبان، ونعيم بن ھبيرة

عامرا، وربيعة، ومعاوية، وعوفا، امھم كلھم إال معاوية بنت تالدم بن ھميم :وولد تيم بن شيبان

  .وأم معاوية بنت معاوية بم ذھل. بن الخزرج بن النمر بن قاسط

  .بيدا، وعوانة، وعصمة، وجيانعبدا، وع:وولد معاوية بن تيم

  .حارثة، وثعلبة، واالخزر، ومرداسا، ومنقذا، وثعلبا، وعادية:فولد جيان بن معاوية

  .ربيعة، مالكا، والحارث، وعبيدا، وعدنان، وحنثرا:فولد عادية بين جيان

  .حافرا، وجشم، وعدنان، وسليماص، ومزيدا:فولد حمشر بن عادية

  .قطنا، وزيدا، وثعلبة، ويزيدا، وعديا، وحكيماعامرا، و:فولد مزيدا بن حشر

  .أرشدا، ووھبا، وعمران، وعامرا، وجشم، ومنقذا، وأبا عمرو:فولد حكيم بن مزيد

  .عطاءا، وعبد غنم، وعامرا، وزيدا، وأوفى:وولد أبو عمرو بن حكيم بن مزيد

عروا، علقمة، وعطاءا، ويزيد، وقريشا، ومرھوبا، وم:فولد أوفى بن أبي عمرو ن حكيم

  .وإسحاق

  .عوانا، وھو سيار، وثعلبة، وعائذا، وظفرا:وولد عمر بن تيم بن شيبان

 .ھؤالء بنو شيبان بن ثعلبة
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  وھؤالء

  بنو تيم هللا بن ثعلبة

مارية بنت الحارث بن حمار :الحارث، وھالال، وعبد هللا، وحاطبة، أمھم:وولد تيم هللا بن ثعلبة

  .ابن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضربن أبي ملك، وھو ملكان بن عكرمة 

  .وعديا، وأمه سبية. عمرة بنت يعر الشداخ الليثي:وزمانا، وأمه

  .وعامرا، وأمه ھجرية

عدنة بنت شيبان بن :ثعلبة، وھو غباب، ومالكا، وعامرا، وشيبان، أمھم:فولد الحارث بن تيم هللا

  .ذھل بن ثعلبة

  .وعديا، وجليحة، وأمھما الضبية

مارية بنت الفند، وھو :عائذا ومالكا، وربيعة، وغنما، وعريجا، وأمھم:ن الحارثفولد ثعلبة ب

  .شھل بن ربيعة بن زماان بن مالك ابن صغب بن علي بن بكر بن وائل

  .عائذا:وولد ثعلبة

  .ھجيرة بن عامر بن مالك بن تيم هللا:عبد هللا، وربيعة، وأمھما:فولد عائذا بن ثعلبة

  .نت مواله بن عامر بن مالك بن تيم هللارھم ب:وحثجر بن عائذ، أمه

  .عوار بنت جارم بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة:وحجر بن عائذ، وأمه

  .الجوال بن عبد هللا بن عائذ:وعمرا فمن بني عائذ. وقيسا، وشراحيل، وأمھما أسدية

  .واألشم، وھو عامر بن عبد هللا

  .وعبد هللا بن يعلى بن األسود بن عار بن الجوال

  .زيد بن حجية بن عامر بن حجية بن عمرو بن عبد هللا بن عائذوي

  .وخالد بن حجية بن عمرو بن عبد هللا بن عائذ، وھو المكواة

  .وزياد بن خصفة بن ثقف بن ربيعة بن غنم بن ربيعة بن عائذ

  .وعفاق بن شرحبيل بن أبي رھم بن عبد يغوث بن ألي بن موألة بن عائذ
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ث بن ربيعة بن غنم بن ربيعة، وھو الذي إفتك جميع بن عرار بن واألسود بن رديح بن الحار

  .عرفجة الكلبي من الحجاج بن يسف بمائتين من اإلبل

والمجشر بن خليد بن زيد بن شھاب بن دينار بن الحارث بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن 

  .الحارث بن تيم هللا

  .حج بن عائذ، كان شاعرا وعمرو بن أبجر بن عباد بن ربيعة بن غنمز وبجير ألي بن

وأوس بن محصن بن عمرو بن عبد هللا بن عائذ، وھو األشم، الذي حليت لھسبي بني الحارث 

  .بن تيم هللا يوم أوارة

  .وقيس بن عباد بن ربيعة بن غنم بن ربيعة بن عائذ، وكان فاتكا شاعرا

  .ذ، كان شريفاوبيان بن بدر بن معض بن أسود بن عامر بن الجوال بن عبد هللا بن عائ

  .وعثمان بن قتادة بن خليد بن وابصة بن معضد، وكان شاعرا

  .حنتما وشيبان:وولد عدي بن الحارث بن تيم هللا

  .زھير بن أمية بن حنتم، الذي أسر مروان القراظ بن زنباع العبسي:فمن بني جشم

  .ونھار بن توسعة بن تميم بن عمرو بن حنتم

  .تم الشاعروحذيم بن الحارث بن حارثة بن حن

علقمة، فارس، األبرش، وكان فارس يوم أوراة، :وولد شيبان بن عدي بن الحارث بن تيم هللا

  .قتل المتمطر، رجال من بني نصر، رھط النعمان بن المنذر، دعا إلى البراز، فبرز إليه فقتله

  .مارية بنت أبي األسود اليشكري:عامرا، ووديعة، وأمھما:وولد مالك بن تيم هللا

  .الورثة بنت بكر بن حبيب:أمھما:ئشا، وھالالوعا

  .صفية بنت غنم جشم بن حبيب:وعبدا، وكعبا، أمھما

  .الغبرية من بني غبر بن يشكر، وحسال، أمه الحنفية:واليا، وثعلبة، وأمھما

  .صعير بن كالب بن عامر لن مالك بن تيم هللا:فمن بني مالك بن تيم هللا

الجعد بن قيس بن ابي عمرو بن مالك بن عائش بن مالك بن وعبيد هللا بن زياد بن ظبيان بن 

  .تيم هللا، وكان شاعرا شريفا
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زيانة بنت شيبان بن ذھل بن ثعلبة، :وسلمة بن ذھل بن مالك بن تيم هللا، وأمه، زيضابة، وقيل

  .وسلمة ھو الذي طعن زھير بن جناب فشق بطنه فاندمل منھا

  .هللا، فارس مجلز، وكانت فرسه إسمھما مجلز وألي بن مواله بن عامر بن مالك بن تيم

وعكرمة بن ربعي بن عمير بن صبيح بن ألي الفياض، وله يقول شبيب بن عمرو بن كؤيب 

 .الطائي

  

  فعكرمة بن ربعي فتاھا... إذا بھشت ربيعة للمعالي 

  إذا ما مالك ھزت لواھا... كأنك في السماء على سرير 

  المحارم وارتداھاتأزر ب... فليس يرمه بشر إذا ما 

  وھضبة عالج جوي ثراھا... رحلت إليه والجبلبان خلفي 

 رويما إذ غنيت على يداھا... فإني تارك لسراة عبد 

  

  .يزيد بن رويم جد حوشب بن يزيد

  .وحصن بن ربيعة بن صعير بن كالب

  .وأبو كالب، عبد هللا حصن، الذي يقال له لسان الحمرة

  .األشعر:كالب، حمال المئين، يقال لهوعبد يغوث بن جروة بن غنم بن 

وحية بن جعونة بن رئاب بن ربيعة الشرعبي بن ذھل بن مالك بن تيم هللا، وھو الذي أسر 

  .األقراع بن حابس التميمي

 :أوس بن ثعلبة الذي يقول:ومنھم

  

  ألما تسأما طول القيام... فتاتي آل تدمر حين آتي 

  م بعد عامألھلكثما وعا... مكاني مر من دھر ودھر 



 

19 
 

  ألبقى من فروع ابني شمام... فإنكما على ريب المنايا 

  ضوامر تحت فتيان كرام... فإن أھلك فرب مسومات 

  وفي أراغھا قطع الخدام... مرابضھا من األقدام قرع 

  قليل الماء مصفر الحمام... قطعت بھن مجھوالمخوفا 

  وجبت فروع كاسية الظالم... فلما أن روين صدرت عنه 

 عموس غير وجاب الظالم... غير ملتبس وقلب بھم 

  

وأوس بن ثعلبة بن زفر بن عمرو بن ودعة بن مالك بن تيم هللا صاحب خرسان، واله معاوية 

  .بن أبي سفيان

 :وثعلبة بن حمام بن سيار بن جبيل بن مالك بن تيم هللا، الذي يقول

  

 ينوء بقيد مغلق وصفاد... رأيت الفتى بعد الغنى وكانه 

  

وسالم وسعيد ابنا نبيط بن يزيد بن سلمة بن عبد هللا بن مخزم بن سيار بن موأله بن عامر بن 

  :مالك بن تيم هللا، الذي أسر سعد بن األصبغ الكلبي، فقال سعد

  وال تقوال لسعد إنه جزع... يا ابني نبيط الفضل واختسبا 

د إلى عمرو بن ذھل بن شيبان عشير بن زيد بن عائش بن مالك بن تيم هللا، وھو الذي عم:منھم

  .فوطئة حتى أسلحة، فغضبت بنو شيبان

  .حبيبا، وزيدا، وجلھما، وجندبا:وولد مازن بن تيم هللا

  .جابر، الذي يقال لقصره بدستبى قصر جابر:منھم

  .الحارث، وعبد العزى، ومالكا:وولد ھالل بن تيم هللا

  .كان شاعرامجمع بن ھالل بن الحارث بن ھالل بن تيم هللا و:منھم
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واألخشى بن عباس بن خنيس بن عبد العزى بن ھالل بن تيم هللا، وكان شاعرا، وھو الذي 

  :يقول

  وكان ولي كبرته أبونا... حملنا الشيخ تيم هللا عودا 

  .بشر بن عبدة بن عباد المنبھر بن الجارث بن ھالل بن تيم هللا، كان شاعرا:ومنھم

  .راتيم هللا، وكان شاعوظالم بن خالد بن مالك بن ھالل بن 

 ھؤالء بنو تيم هللا بن ثعلبة

  

  وھؤالء
  بنو ذھل بن ثعلبة

ذھل :شيبان، وعامرا، وعمرا، وذھل بن ذھل، وھم في بني ضبة، يقولون:وولد ذھل بن ثعلبة

ھند، وھي الخشبة بنت عوف بن عامر قداد، :بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة، وأم بني ذھل

  .من بجيلة

أرنب أبنة الرقبان من :سدوسا، ومازنا، وعليا، وعامرا، وعمرا، وأمھم:بن ذھلفولد شيبان 

  .بني تغلب

  .رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة فھم بنو رقاش:ومالك، وزيد مناة، وأمھما

  .والزبان بن الحارث بن مالك بن شيبان

  .الحارث بن وعلة بن المجالد بن يثربي بن الزيان:ومن ولده

  :ة يقول األعشىوللحارث بن وعل

  فكان حريث عن عطائي جاھال... أتيت حريثا زائرا عن جنابة 

  .وھو جد حصين بن المنذر بن الحارث

شدضاد بن المنذر، وكانت أمه نبطية، وكان فيمن شھد على حجر بن عدي عند زياد، :ومنھم

ھو أخو :لما لھذا أب ينسب اليه، قي:فلما مر أسمه شداد بن بزيعة، وھي النبطية، قال زياد
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ويلي على ابن الزانية، :فبلغته، فقال. اطرحوه، ولم يقبل شھادته:حضين، وھو ابن المنذر، قال

  .وھو ال يعرف إال بأمه سمية الزانية

رقاش بنت محلم بن :الحارث، وعمرا، وعوفا، وعصرا، واألعور، أمھم:فولد سدوس بن شيبان

  .ذھل

  .معاوية، ومالكا، وربيعة، وعبد هللالخصاصية من االزد، و:وثعلبة، وضباريا أمھما

بشير بن الخطاب، وھو بشير ين معبد بن شراحيل بن ضاباري بن :فمن بني الخصاصية

  .سدوس صحب النبي كثيرا

عمرا، وشجاعا وضمضما، وعوفا، وحويطبا، ومورعا، ومحيطه :فولد الحارث بن سدوس 

عدس ابنة سحيم بن :عامرا أمھم وشعبة، ولوذان، وظالما ومعاوية،وسليما، وكلبا، وجنابا،و

  .شن

طھية بنت سعد بن مالك بن العنبر بن :عوفا،وحمران، وكربا ؛ أمھم :فولد عمرو بن الحارث 

رضوى بنت عوف بن :عمرو تميم، وربيعة ، وعبد هللا، وعبد العزى،وسلمة وإياسا؛ أمھم

  .سدوس

  .وعمرا، وزاھرا، ومعقالالحارث، ومالكا، وسعدا،وجنابا،:وولد شجاع بن الحارث بن سدوس 

 :خالد بن المعمر بن سلمان بن الحرث بن شجاع الذي يقول له القائل:منھم 

  

 فإنك لوال خالد لم تؤمر... معاوي أمر خالد بن المعمر 

  
  .زھيرا:وولد لوذان بن الحارث 
  .عمرا، وحصادة:وولد ظالم بن الحارث

رة، وكعبا، وعلقمة، وربيعة، وعبد بج:شعال وولد عمرو بن سدوس :وولد معاوية بن الحارث
  .هللا، أمھم الكلبية بنت عمرو بن شيبان

مجزأة، وشقيق ابنا ثور بن عفير بن :عاتكة، من بني عجل منھم :وقيسا، وعبد العزى؛ أمھم 
  .زھير بن كعب بن عمرو بن سدوس
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وسويد بن منجوف بن ثور ومؤرج بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن 
  .دوسس

  .سماك بن حرب بن علقمة بن ھند بن قيس بن عمرو بن سدوس:ومنھم 
آليا وعمرا، ولوذان، وحميري ؛ أمھم مارية بنت ألي بين الحارث بن :وولد عوف بن سدوس 

  .ذھل
علباء بن الھيثم بن جرير بن الحارث بن إنسان بن ثعلبة، وعمران :فمن بني ثعلبة بن سدوس 

  .بن بن معاوة بن الحارث بن سدوس الشاعر الخارجيبن حطان بن ظبيان بن شعل 
  .ھؤالء بنوسدس بن شيبان بن ذھل

  .بجيرا، وسيارا وكسرا:مرة؛ فولد مرة :وولد زيد مناة بن شيبان 
  .حويصا، وضبيعة، ومعاوية األرعرج:فولد بجير بن مرة 

  .اح مقترقاش بنت ضبيعة، خلف عليھا بعد أبيه نك:صريما ؛ أمه :وولد عامر بن شيبان 
حبلة بنت عمرو بن قيس :الحارث، وزيدا، وسعدا وعامرا،وشيبان؛ أمھم:وولد مالك بن شيبان

  .بن عكابة
  .الزبان، وسعدا، وربيعة، وعوفا، وثعلبة، وعمرا، وعبد هللا:فولد الحارث بن مالك 

ن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة بن المجالد بن يثربي بن الزبان بن الحارث ب:منھم 
  .مالك بن شيبان

   .جزءا:ثعلبة؛فولد ثعلبة بن زيد :وولد زيد بن مالك 

  .شھابا، وثعلبة، والحارث وقيسسا، وحبيبا:فولد جزء بن ثعلبة

  .الحارث، وعبد هللا، وعبد مناف، وربيعة، وظالما، وكليبا، وماوية:وولد عمرو بن شيبان

عبد الرحمن بن فعيل بن ثابت بن  أبو داود، صاحب خراسان، وھو خالد بن إبراھيم بن:منھم 

  .سالم بن الحارث بن عمرو بن شيبان

  .دغفل بن حنظلة بن يزيد بن عبدة بن عبد هللا بن ربيعة بن عمرو بن شيبان، النسابة:ومنھم 

  .القعقاع بن شور بن عقال بن حارثة بن عباد بن امرىء القيس بن عمرو بن شيبان:ومنھم

لبة، وھو األعور؛وعوفا، و مالكا، وھو البطاح؛ أمھم عدية معاوية، وثع:وولد عمر بن ذھل 

  .بنت جھور بن النمر

مالكا؛ رھط حسان بن محدوج بن بشر بن حوط بن سعنة بن ربيعة بن :وولد األعور بن عمر 

عبودة بن مالك بن األعور، كان معه اللواء يوم الجمل فقتل فأخذه أخوه حذيفة بن محدوج 
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د بن بشر بن حوط، فقتل؛ قأخذه عبد ھند بن بشر بن حوط، فقتيل، فأصيب فأخذه عمھما األسو

عميس بن الحارث بن حسان بن حوط فقتيل؛ فأخذه زھير بن عمرو بن حوط فقتيل؛ ثم تحاماه 

  .القوم وكانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم

  .با وھو شعشم الصغيرحارثة، وھو شعشم وعبد شمس، وعمرا، وشعي:وولد معاوية بن عامر 

خصفة بن قيس بن مرة بن شراحيل بن عوف بن شعشم األكبر بن معاوية بن عمر، :منھم 

أما وهللا لو كانت بردتين لما خيرتموني بھا فضرب على :الذي أخذ اللواء بعد زھير ثم قال 

  .لحيته فسقط اللحى واألنف فعاش بعد ذلك زمانا

  .با شجنةزيدا، ونبيشة، وأ:وولد عوف بن عمر 

  .ضبابة:ربيعة ؛ وأمه :فولد زيد بن عوف 

  .الكلح بن الحارث بن ربيعة بن زيد الشاعر الرئيس:منھم 

  .ھرم بن صبابة:وھرم بن عبد يغوث بن عبد هللا بن عوف بن عمرو بن ربيعة، الذي يقال له 

  .وشھاب بن روضة الشاعر

عمرا،ومالكا، :البطاح بن جذيمة  عوفا، وعمرا، وثعلبة، وجذيمة فولد:وولد البطاح بن عامر

  .وربيعة

 .ھؤالء بنو ذھل بن شيبان

  وھؤالء 
 بنو قيس بن ثعلبة

مارية بنت الجعيد :ضبيعة، وتيما، وسعدا،وھما الحرقتان وثعلبة أمھم :وولد قيس بن ثعلبة 

  .العبدية

مون مالكا، وربيعة وھو جحدر، وعبادا وسعدا، رھط األعشى، وھو مسي:فولد ضبيعة بن قيس 

  .بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد أبن ضبيعة

  .وتيما، وجندال، أبنا ضبيعة ؛ أمھم رھم بنت عبد غنم بن ذھل بن ذبيان بن كنانة بن يشكر
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سعدا، وعمرا، وعوفا، ربيعة وعبادا، وصنيا وصعبا واألجرد ؛ أمھم :فولد مالكا بن ضبيعة 

ضبيعة، ومرقدا، وكھفا، وقمية :د بن مالك عوارة بنت عوف بن ذھل بن شيبان فولد سع

  .ومرقشا األكبر ؛أمھم قالبة بنت الحارث بن قيس بن الحارث بن ذھل اليشكري

أنسا لقيت وحرمال وسفيان، وعديا، و ربيعة، وھو المرقش : وحرملة، الذي يقول طرفة

  .فاطمة بنت األقيصر من بني يشكر:األصغر؛ وأنسا ؛ أمه 

  .فاطمة بنت زكرة أبن أقيصر:مرا وحييا، أھل بيت، أمھم ع:فولد مرثد بن سعد 

عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد، صاحب عمرو بن ھند، وانبه الغضبان، قد :منھم 

  .رأس

  .وحمران بن عبد عمرو، وھولزاز، فكان لزاز أعدائھم

والحطم، شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن  .والمجشر بن عمرو بن عبد عمرو

  .مرثد

  .وقيس بن حسان بن عمرو بن مرثد، يدعى برجدا لجماله، يريد زبرجدا

  .والحارث بن عباد بن مالك بن ضبيعة، فارس النعامة

  .ومالك بن مسمع بن سيار بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر بن ضبيعة بالبصرة

  .وطرفة بن العبد بن سفيلن بن منصور بن مالك بن ضبيعة بن قيس

  .ن ثعلبةھؤالء بنو قيس ب

 .وھم آخر بني ثعلبة بن عكابة

   

  وھؤالء
  بنو لجيم بن صعب

صفية بنت :حنيفة، واألوقص، ولھيما، وأمھم:ولد لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وآئل

  .كاھل بن أسد بن خزيمة

  .حذام بنت جسر بن يتم بن يقدم بن عنزة بن أسد:وعجال، وأمه
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  فولد

  بنو حنيفة بن لجيم بن صعب

بنت الحارث بن الول بن :الدول، وعيا، وعمرا، وزيد مناة، وحجرا، أمھم:حنيفة بن لجيمفولد 

  .صباح من عنزة

ارية بنت الجعيد بن صبيرة بن الدليل بن شن بن أفصى بن عبد القيس بن :وعبد ضمر، وأمه

  .أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة

عبلة بنت سدوس بن شيبان، :وذھال، وأمھممرة، وثعلبة، وعبد هللا، :فولد الدول بن حنيفة

  .والحارث بن الدول

  .سحيما، وقيسا:فولد مرة الدول

  .عبد العزى، وسعدا، والحارث:فولدة سحيم بن مرة

ھوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو :فمن بني سحيم

لكسرى حتى تقع بنجران، فأعطاه كسرى  بن عبد العزى الذي مدحه األعشى، كان يجيز البرد

  :قلنسية قيمتھا ثالثون ألف درھم، فذلك يقول األعشى

  صواغھا ال ترٮعيبا وال طبعا... له أكاليل باالقوت فضلھا 

شمر بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن عبد العزى، وھو الذي قتل المنذر بن ماء يوم :ومنھم

  :عين أباغ، الذي يقول فيه أوس بن حجر

  أسيافھم تامور نفس المندر... نبئت أن بني سحيم أدخلوا 

  شمر، وكان بمسمع وبمنظر... فلبئس ما كسب ابن عمرو رھطه 

 شيبان، وطلق، ومالك، بنو عمرو بن عبد هللا، وأم بني عمرو :منھم

عوانة، وھي الالفظة بنت عبيد بن يربوع بن ثعلبة بن الدول، سميت الالفظة لسخائھا، :وھؤالء

  :وله يقول األعشى
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  وطلقا وشيبان الجواد ومالكا... وجدت عليا ماجشدا فورثته 

  

  .ھؤالء بنو الالفظة

أبو مريم، وھو صبيح بن المحرش بن عبد بن :المعبر، وغنمة، منھم:وولد عبد هللا بن الدول

  .مالك بن المعمر، وھو الذضي يقال إنه قتل زيد بن الخطاب

  .ھفان:الحارث بن ذھل فولد. ارثصبرة، والح:وولد ذھل بن الول

  .عبد مناة، وضبابا، وعبد الحارث:فولد ھفان بن الحارث

جبلة بن ثور بن جاوة بن عبد مناة بن ھفضان، ھو الذي تزوج كبيشة بنت الحارث بن :منھم

كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، ثم خلف عليھا مسيلمة الكاب، ثم خلف عليھا عبد هللا 

  .سز، فولدت لهبن عمر بن كر

  .حجب بن قدامة بن ھيمان بن عامر بن جاوة:ومنھم

ثعلبة، وزيدا، وقطنا، وحبيبا، :يربعا، ومثعاوية فولد يريوع بن ثعلبة:وولد تعلبة بن الدضول

  .وحويصا، ومعاوية، وبشيرا، ولبيدا

  .عبيد أثال بن النعمان بن مسلمة بن:فمن بني عبيد. عبيدا، والمشرفي:فولضد ثعلبة بن يربوع

  .ومطرف بن النعمان

  .وحريث بن جابر بن سري بن مسلمة، ولي خرسان

  .والمعترض بن عزال بن سبيع بن مسلمة، قتل يوم اليامة

   .ومحلم بن الطفيل بن سبيع، قتل يوم اليمامة مع مسيلمة، وھو حليف لقريش

  .مجاعة اليمامة:ومجاعة بن مرارة بن سلمى بن زيد بن عبيد، الذي بقال له

إن كان لك بأھل اليمامة حاجة فاستيق ھذا يعني :سارية بن عمرو، الذي قال لحالد بن الوليدو

  .مجاعة
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  .وولد زيد بن يربوعك مجمعا

  .سلمة، وعوفا، وعقبة:وولد مجمع بن زيد

  .سلمى بن مھين بن سلمى بن عرو بن مجمع بن زيد بن يربوع:منھم

بدية بنت الجعيد بن صبرة بن الدليل بن شن عبد سعد، وغنما، أمھما الع:وولد عامر بن حنيفة

  .بن أقصى

  .معاوية، وثعلبة:فولد عبد سعد بن عامر

  .وعفا، وحنشا:سعدا:وولد الحارث بن عمر

  .منھمك عبد الرحمان بن بخدج بن ربيعة بن سمير بن عاتك بن قيس بن سعد بن الحارث

ظبية بنت عجل :د هللا، أمھمعبد الحارث، ومرة، وسعدا، وعبد مناة، وعب:وولد عدي بن حنيفة

  .بن لجيم

  .الحارث:فولد عبد الحارث بن عدي

مسيلمة الكذاب ابن ثمامة بن كبير بن حبيب :ربيعة، وحبيبا، منه:فولد الحارث بن عبد الحارث

  .بن الحارث بن عبد الحارث

ونجدة بن عامر بن عبد هللا بن سيار بن المطرح بن ربيعة بن الحارث بن عبد الحارث 

  .ارجيالخ

  .ھؤالء بنو حنيفة بن لجيم

  
 وھؤالء

  بنو عجل بن لجيم 

  
  .كبشة بنت نھرش بن بدن بن بكر وآئل:سعدا، أمه:وولد عجل بن لجيم
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المفدضاة بنت سوادة بن بالل بن سعد بن بھثة بن ضبيعة بن :وضبيعة، وربيعة، وكعءبا، أمھم

  .ربيعة بن نزار، والمثل، والواثبان

  

  وھؤالء
  بنو سعد عجل

  

ھند نت الضريب بن :جذيمة، وقيسا، وذھال، وعديا، وحييا درضج، أمھم:وولد سعد بن عجل

  .عبيدة بن خزيمة بن جل بن عدي بن عبد مناة ابن أد

  .مارية بنت الجعيد:وربيعة، وأمه

  .وصعبا، أمه من عاملة، وھو فيھم

ھند بنت :أمھماألسعد، وعديا، ومعنا درج، وحطيطا درج، ومھوشا درج، :فولد جذيمة بن سعد

  .عامر بن حنيفة

  .فاطمة بنت عامر بن لؤي بن غالب بن فھر:حاطبة، أمه:فولد األسعد بن جذيمة

  .ھويلة بنت سعد بن ضبية بن عجل:زسيارا، وكعبا، وھو حمصانة، وعبد هللا، أمھم

فولد حاطبة بن األسعدك حييا، وعمرا، زسعدا، وعوفا، وھو الحمط، وربيعة، أمھم أم نھد بنت 

  .بيعة بن سعيد بن عجلر

  .عبد األسود:منھم

  .وثعلبة بن حنظلة بن سيار، صاحب القبة يوم ذي قار

  .الحجاج بن عالج بن معن بن عبد األسود، كان شريفا بالكوفة:فمن بيني عبد األسود 

وعتبتة، وعتاب ابنا النھاس، واسمه عبدل بن حنظلة بن يام بن الحارث بن سيار بن حيي كانا 

  .شرفين

  .لحكم بن عتبتة بن النھاس الفقيهوا
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  .ولبيد بن برغث من بني حاطبة، الذي قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة فيما أخبرنا خراش

مالكا، وعمرا، وعوفا، وربيعة ؛ أمھم زھيرة بنت الطبيب بن معاوية :وولد سيار بن األسود 

  .وعبد هللا أمه زھيرة بنت الطبيب أيضا. بن عامر بن حنيفة

سعسد بن مرة، الذي :منھم ) ووائال، وسليطا، وسالمة وثمامة) حيان: عبد هللا بن سيارفولد 

  .غلب على أذربيجان زمن عبد هللا بن الزبير

  .أسودا، وعبد العزى والحارث، وحارثة وعمرا:وولد ربيعة بن سيار 

  .إياس بن مضارب شرط ابن مطيع؛ وابنه راشد، الذي قتله إبراھيم بن األشتر:منھم 

  .سلمة، وقيسا، وجندال، وخالدا:وولد عمرو بن سيار 

  .مالكا:وولد زيد بن سيار 

  .الحارث، وعوفا، ودرما، وحميريا:وولد كعب بن األسعد، وھو حمصانة 

   .وخنسيا. ذبابا، قتله عبد القيس وقد ذكره المفضل في المنصفة:فولد الحارث بن كعب 

عبد الغفار بن عبد الرحمان بن العجالن بن  شھابا، رھط القاسم بن:فولد ذباب بن الحارث 

  .نعيم، وھو الشندخ بن شھاب الشاعر

ماوية بنت أبي أخزم :جشم، وسعدا ؛ أمھمھا :وولد قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب 

  .بن ربيعة بن جرول بن ثعل

  .دلفا، و عبد سعد، أمھم عمرة بنت جسر بن تيم بن عنزة:فولد جشم بن قيس 

مارية بنت برد بن أفصى :حارثة، وسعدا، وعمرا، وقشعا، وربيعة، أمھم:ن جشم فولد دلف ب

  .بن دعمي بن إياد

حبيبة بنت الحارث بن الرطيل بن أسامة بن ضبيعة بن عجل، :وعبد العزى، وشجنة، أمھمھا

  .بھا يعرفون

بن ربيعة بن جذيمة بن سعد بن مالك ) رھم بنت نھار بن:ونھارا، وكعبا، والحارث ؛ أمھم 

  .وأليا وأحسمر، وفضيال درج؛ أمھم رقاش بنت سعد بن عدي بن حنيفة. النخع

أليا، وخيبريا، وقيسا، وجمھورا، وجابرا، وعبيدة، وربيعة، وناعجا، :فولد حارثة بن دلف 
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  .وعقيبة، وعافة، وبعجة

  .شميز بن الزبان بن الحارث بن ألي بن حارثة الشاعر:منھم 

  .مرو بن عبيدة بن حارثةواألغلب الشعر بن جعشم بن ع

  .عامرا:وولد عمرو بن دلف 

ربيعة، وعوفا رھط شبابة بن المعتمر بن شبابة بن لقيط بن عبد نھم بن :وولد قشع بن دلف 

  .عوف بن قشع، احب ديوان الكوفة

خزاعيا، وغثيا، أمھما ماوية بنت برد بن أفصى بن دعمي بن إياد :وولد عبد العزى بن دلف 

  .أبيهخلف عليھا بعد 

عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزى، :منھم 

  .صاحب الكرخ

  .زوية:عمرا؛ فولد عمرو بن ألي :وولد ألي بن دلف 

حارثة، رھط الھزھاز بن مذعور بن حرملة ذي الغلصمة بن عبد هللا بن :وولد نھار بن دلف 

  .أيمن سعد بن حارثة بن نھار، جد الجنيد بن

عميرة، رھط علي بن عباد بن الحارث بن عنز، ويقال غني بن عميرة بن :وولد كعب بن دلف 

  .كعب؛ وفغار بن كعب

  .بنت معاوية بن عامر بن ذھل بن ثعلبة:معاوية، وأسعدا؛ أمھما :وولد عبد جشم

  .العيار، وأمية، وأسدا:فولد أسعد بن عبد جشم

  .حارثة، وزاھرا:فولد العيار بن أسعد

  .مجمعا:وولد أسد بن أسعد

  .عبد هللا، ووائالص، وربية:وولد معاوية بن عبد سعد

مرة، رھط خراش بن إسماعيل بن خراش بن حبير بن ھالل، بن مرة :فولد عبد هللا بن معاوية

  .الراوية

  .وولد سعد بن قيس بن سعدك حييا، وعدضان



 

31 
 

  .بن عليم بن حيي الشاعر عليا، رھط جرير بن حرقاء بن طارق بن سفيح:فولد حيي بن سعد

وھارون بن سعد بن عقبة بن بشير بن عبد هللا بن عدان بن سعد، كان شريفا، وكان في 

  .صحابة أبي جعفر المنصور

  .ربيعة، ومالكا:وولد ذھل بن سعد

  .حييا:فولد ربيعة بن ذھل

  .قيس، وحارثة ابنا الصراع بن جندل بن حيي بن ربيعة، كانا شريفين:منھم

  .ھداجا الكاھن:بن ذھل وولد مالك

  .شقيقة بنت كسر بن كعب بن زھير التغلبي:عمرا، ومذعورا، أمھما:وولد ربيعة بن سعد

  .قارورة بنت معاوية بن كندة:وعوفا، وحية، وحبيبا، أمھم

فرات بن حيان بت ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن ربيعة، كان شريفا، وھو الذي كان :منھم

  .يقول له حسان بن ثابت األنصارييحفر أيا سفيان، والذي 

  فرات بن حيان يكن رھن ھالك... وإن نلق في تطوافنا والتماسنا 

 .ھؤالء بنو سعد بن عجل

  

  وھؤالء
   بنو ضبيعة بن عجل

  .ربيعة، وأسامة، وسعدا، وعمرا، وأبا سود، وأسود:وولد ضبيعة بن عجل

  .جناب بن أفعى الشاعر أسامة، وھالال، وسعيدا، وجندبا، رھط:فولد ربيعة بن ضبيعة

  .عدنة، وعبد، وعبد هللا، وودا:فولد أسامة بن ربيعة بن ضبيعة

  .مسلمة، رھط الذھاب بن جندل بن مسلمة بن عدنة الشاعر:فولد عدنة بن أسامة

  .غباتا، وعبد عمرو، وعامرا، وأبا عمرو، وسعدا:وولد عبد هللا بن أسامة

ن حجل بن مالك بن عكب، أحد شھود بت أبي طالب عكبا، رھط عبد هللا ب:وولد عبدة بن أسامة
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  .يوم الحكمين

  .ويزيد بن جدعاء، وھو حنظلة بن عبد عمرو بن عكب الشاعر

  .الرثطيل، وصرا:وولد أسامة بن ضبيعة

  .كعبا، وربيعة:وولد سعد بن ضبيعة بن عجل

  .عامرا، وزيدا، والحارث، وھو برمة، وامرأ القيس:فولد كعب بن سعد

مالكا وعمرا، واألعور، فولد مالك الحارث وھو الوصاف، وحارثة، :ن كعبفولد عامر ب

  .وسلمة، وقيسا، وشيطانا

  .حنظلة بن قيس بن سيار بن جبر بن سلمة بن مالك:فمن بني الوصاف

  .عبيد هللا بن الوليد بن عبد الرحمن بن قيس بن سلمة بن مالك الوصافي الفقيه:ومن ولده

  .خليدة ومحلضما، وھرثما:ةوولد ھالل بن ربيعة بن ضبيع

النسير بن ديسم بن ثور بن عريجة، الذي يقال له قلعة :عريجة، منھم:فولد مثحلم بن مالك

  .النسير

 .ھؤالء بنو ضبيعة بن عجل

  

  وھؤالء
 بنو ربيعة بن عجل

  

مالكا، وعضديا، وھوزلة، بايع أن يركب فرسين فزل عن أحضدھما، :وولد ربعة بن عجل

  .فسمي زلة

سلمى بنت الضضريب منبني عدي :وھو العباب، عب في ماء فسمي العباب، أمھم والحارث

  .بن عبد مناة بن أد

عمرا، وثعلبة، وحارثة، واألسعد، وربيعة، يقال لبني ربيعة بنو :فولد مالك بن ربيعة بن عجل
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  .مھضمة

  .عبد هللا:شريطا، وجابرا، ومرة، وحذاقة فولد جابر بن عمرو:فولد عمرا

  .ن عبد هللا، كان شرفا، وولده أشرافشزيب ب:منھم

  .بجيرا، وعبد هللا، وھو المكفف، وسعدا:عائذا، فولد عائذ:وولد شريط بن عامر

جابرا، ويزيد، وضرارا، وأسود، وأسيدا، وعرفجة، وعبد النعمان، وعبد :فولد بجير بن عائذ

  .المنذر، وعبد هللا، ومسروقا، وعامرا، وحنظلة، وخليفة، وقد رأسو كلھم

  .أبجرا:فولد جابر بن بجير

  .حجار بن أبجر، كان شريفا:من ولده

  .عائذا:وولد مرة بن عمرو

قبيصة، وحييا، وحبيبا، وعبد الحارث، وحرمال، واحميرا، :وولد ثعلبة بن مالك بن ربيعة

  .الظاعينة بھا يعرفون:وعمرا، وخثعمة، أمھم

مھضمة بنت مرة بن :فا، أمھمھالال، وحرامة، وعو:وولد ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل

  .ذھل من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار

أبو النجم، وھو الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبد هللا بن عبدة بن الحارث بن أياس بن :منھم

  .عوف بن ربيعة الراجز

  .الحارث، وشراحيل:وولد األسعد بن مالك بن ربيعة

  .جندال:وولد شراحيل بن األسعد

  .ن بن بشير بن عمرو بن جندل، ولي شرط الكوفةعبد الرحما:منھم

  .وأبو كدراء، وھو رزين بن ظالم بن عوة بن جندل الشاعر

  .كعبا، وھالال:وولد عدي، وھو زلة بن ربيعة

  .شنيا:وولد العباب بن ربيعة

  .وثعلبة:ربيعة:فولد شني العباب

  .لعباب، كان شريفاالنھاس بن خليد بن أسود بن عمرو بن عوف بن ربيعة بن شني بن ا:منھم
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  .والعديل بن الفرخ بن معن بن أسود بن عمرو بن جابر بن ثعلبة بن شني الشاعر

 ھؤالء بنو ربيعة بن عجل

  
  وھؤالء

 بنو كعب بن عجل

  

  .علمرا، وشأسا درج:وولد كعب بن عجل

  .عائذا، وحصيصا، وغنيا، وشھلة، وعترة:فولد عامر بن كعب

  .مالكا:فولد عايذ بن عامر

  .زعيرا:حصيص بن عامروولد 

 .ھوبلء بنو عجل لجيم.وسعدا

  

  وھوالء
 بنو يشكر بن بكر

  

  .سحام بنت تغلب بن وائل:وولد يشكر بن بكر، كعبا، وحربا، وكنان، أمھم

  .حبيبا، والعتيك أمھما بنت العتيك بن عنم بن تغلب:فولد كعب بن يشكر

بنت عامر بن ناقم بن ابن حدان الناقيمة، وھي رقاش :غنما، وجشم، أمھما:فولد حبيب بن كعب

  .بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد

  .غبر، وثغلبة، وجشم:فولد عنم بن حبيب

ھنية بنت مالك بن مالك بن بكر بن حبيب بن :مالكا، ووديعة، وعديا، ومھم:فولد ثعلبة بن عنم



 

35 
 

  .عمرو بن غنم بن تغلب

  .مارية بنت الجعيد العبدي:ورفاعة، وامه

أسود بن مالك بن مالك بن عبد هللا بن عبد دو بن عبد عوف بن كعب :ي مالك بن ثعلبةفمن بن

  .بن مالك بن مالك بن كعب بن حرفة، أصحاب النخل، الذي يصرم في السنة مرتين

عوف بن شيخ بن منور بن النعمان بن ھرم بن ثغلبة بن سعد بن عامر بن وديعة بن :ومنھم

  .ثعلبة، كان له شرف بخرسان

ثعلبة، والحارث، صاحب الفرخ الذي كان يضعه على الطريق، فوطئه :د غبر بن عنمفول

  .عمرو بن شيبان األعمى

  .وعامر بن غبر وجشم

  .ثعلبة:فولد جشم بن غبر

  .حصبة بن شعبة بن ثعلبة، أمھم الخزاعية:من ولده

ولي منھم أمير بن أحمر بن مسھر بن أمية بن قيس بن مالك بن عامر بن ثعلبة بن جشم، 

  .خراسان

ومنھم أسيد بن الھدية بن الحارث بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن مالك بن الحارث بن مسنت 

  .بن معاوية بن عامر بن غبر، حضر الفتح بمصر، ودعوته في الصدف

  .جھيال، وتيما:وولد ثعلبة بن غبر 

  .باعث، ووائل، صريم بن أسيد بن ثعلبة، كانا شريفين:منھم 

  .وقد رأس وجبلة بن باعث،

  .وراشد بن شھاب بن عبدة بن عصم بن ربيعة بن مالك بن جھيل الشاعر

  .الترجمان بن عمرو بن عائذ بن عامر بن ثعلبة الشاعر:وولد 

  والقعقاع بن ثمامة بن قيس بن عبد هللا الذي يقول

  وال أمر للمعصي إال مضيعا... أمرتكم أمري بمنقطع اللوى 

  .و ذو المجاسد ؛ والحارثعامرا، وھ:وولد جشم بن حبيب 
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  .كعبا، وجشم، وھو األقيصر:عجال ؛ أمه حرام فولد عجل بن عتيك :وولد العتيك بن كعب 

  .أرقم بن علباء بن عوف بن األسعد بن كعب بن عجل الشاعر الذي ذبح كبش النعمان:منھم 

  .كنانة:وولد حرب بن يشكر 

  .جشم، وعمرا وذھال، وسليما:فولد كنانة بن حرب 

عبد هللا بن الكواء، وھو عمرو بن النعمان بن ظالم بن مالك بن أبي عصم بن :بني كنانة  فمن

  .سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة الخارجي

  .عامرا، وجشم، وجھادة:ذبيان، فولد ذبيان بن كنانة :وولد كنانة بن يشكر 

سعد ين جشم الحارث بن حلزة بن مكروه بن بديد بن عبد هللا بن مالك بن عبد بن :منھم 

  .الشاعر

  .وسويد بن أبي كاھل من بني حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد

  .عباد بن جھم، الذي قتل ناشرة بن أغوث التغلبي:ومن بني جھادة 

  .وناشرة الذي قتل ھمام بن مرة يوم التحالق، وكان نشأ في حجره

  .ھؤالء بنو يشكر بن بكر

 .وھو آخر بني يشكر

  
  وھؤالء

 وائل بنو تغلب بن

  

غنما، واألوس، وعمران ؛ أمھم الوجيھة بنت عمران بن عمرو بن عامر :وولد تغلب بن وائل

  .من غسان

  .عمرا، ووائال، والعتيك ؛ أمھم بين برد بن أفصى بن دعمي بن إياد:فولد غنم بن تغلب 

إياد  أمھم ماوية بنت حذافة بن زھير بن:حبيبا، ومعاوية، وزيدا :فولد عمرو بن غنم بن تغلب 
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  .بن نزار بن معد بن عنان

يشكر وجشم، ومالكا ؛ أمھم أسماء بنت سعد بن :وولد حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

   .الخزرج بن تيم هللا بن النمر

جشم، ومالكا، وعمرا وثعلبة، ومعاوية، والحارث ؛ ھؤالء الستة يقال لھن :فولد بكر بن حبيب 

ل بن ناج أبي ملك بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن األراقم؛ أمھم ماوية بنت حمار بن الدي

  :عيالن ؛ ولھم يقول الحارث بن حلزة

  علينا في قولھم إخفاء... إن إخواننا األراقم يغلون 

  .زھيرا، ومالكا، وسعييدا، والحارث، معاوية، وعمرا:فولد جشم بن بكر 

رھم بنت عامر بن :سعدا، وكعبا، والحلرث وعبد العزى، والفرخ أمھم :فولد زھير بن جشم 

  .سعد بن عامر بن النمر

  .وجشم ؛ أمه بنت المخلد بن رزاح من بني معاوية بن عمرو

  .عتابا، وعتبة، أمھما يشكر بنت حرقة بن ثعلبة بن بك:فولد سعد بن زھير بن جشم 

  .وعتبان ؛ أمه أسماء بنت ذھل بن عبد بن جشم

  .ن بكروحيي بن سعد أمه النزيف بنت صفي بن حيي بن عمرو ب

  .وعوفا، وبكرا وصعبا أمھم بنت عوف بن حرب بن عئذة قريش؛ والحرماز

  .عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب الشاعر:فمن بني عتاب 

  .وعبد هللا واألسود، انبا عمرو، وكانا شريفين شاعرين

 مالك بن طوق بن مالك بن عتاب بن زافر بن عبد هللا بن شريح بن مرة بن عبد هللا بن:منھم 

  .عمرو بن كلثوم، صاحب الرحبة، المعروفة برحبة مالك بن طوق

وعصم بن النعمان بن مالك بن عتاب، وھو أبو حنش، الذي قتل شرحبيل بن الحارث بن آكل 

  :المرار، يوم الكالب، وله يقول سلمة بن الحارث، أخو شرحبيل بن الحارث

  فما لك ال تجيئ إلى الثواب... أال أبلغ أبا حنش رسوال 

  .أبو جابر، كعب بن مالك، كان شريفا:ومنھم
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  .وعبد يوشع بن حرب بن معدي كرب بن مرة بن كلثوم بن مالك بن عتاب

أثير بن قرفة بن عمرو بنربعي بن الوز بن الحالرث بن عثتبة بن بعج، فارس يوم :ومنھم

  .الخابور

  .بنو خزيمة بن طارق بن شراحيل:ومن بني عتبان بن سعد

حرفة، وعتابا، والحارث وسعدا، :وولد جشم بن زھير. ھو بيت بني عتبانو:وخراش بن عتبان

  .ومعاوبة، وقيسا، وعمرا، وعبد هللا، وعبد العزى

  .كسرا، وشرا، ومجمعا، وأبانا، ومالكا، وحجال:وولد كعب بن زھير

جميل بن قيسا بن عمرو بن حصن بن سلمة بن كعب بن سالم بن حارثة بن كسر بن :منھم

  .تل عمير بن الحباب اليسلميكعب، الذي ق

  .وعطية بن عبد الحمان، كان من أشد الفرسان في العرب

قال الحارث طل من .وأمرؤ القيس بن أبان الذي قتله الحارث بن عباد ببجير ن عمرو بن عباد

  .طل في الحروب ولم يطلل قتيل أماته ابن أبان

  .عة بن مرة بن الحارث بن زھيركليبا، ومھلھال، وعديا، بنو ربي:ومن بني الحارث بن زھير

عمرا، وعامرا، وھو ذو الرجيلة، رھط ھمام بن مطرف بن معقل بن مخلد :وولد مالك بن جشم

  .بن عبد شمس بن خالد بن عامر بن مالك بن جشم

وشثييم بن مالك، رھط القطامي الشاعر، وھو عمير بن شمييم بن عمر بن عباد بن بكر بن 

  .عامر بن مالك بن جشم

  .و بن مالكوعمر

  .دوسا، وفدوكسا:فولد عمرو بن مالك

  .األخطل، وھو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن فدوكس:منھم

  .أسم األخطل عتاب بن عوف:وقال أخبروني رجل من بني تغلب عن ابي األخطل قال

  .عبد يغوث بن عمرو بن دوس الذي قتل معدي كرب، وھو علفاء بن الحارث الملك:ومنھم

عتبة بن الوغل بن عبد هللا بن عنز بن عمر بن :مالكا، وتيما، وعمرا، رھط:وولد سعد بن جشم
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  .حبيب بن الھجرس بن تيم

  .عمرا، وحنشا:وولد معاوية بن جشم

  .نو القصماء، وھم في بني الحارث بن جشم: ذھال، أھل بيت يقال لھم:وولد عمرو بن حنش

  .المفداة بنت أسلم بن أوس هللا بن النمر بن قاسط:أسامة، والحارث، أمھما:وولد مالك بن بكر

رھم بنت عامر بن سعدبن :ھند بنت جشم بن فزازة وسعدا، وعوفا، أمھم:ومالكا، ومعنا، أمھما

   .زيد مناة بن النمر

  .القضماء بنت الحارث بن جشم:وعمرا، وقعين أمھما

ين، الذي قتل ھمام بن وقعين يقال لھم بنو ريش الحبارى، رھط ناشرة بن أغوث بن قع:قال

  .مرة يوم قضة

  :وقال زھير بن عتاب

  وأصروا ألنھم اصرار... خذلتھمريش الحبلرى قعين 

  .ھند بنت ثعلبة بن عكابة:تيما، أمه:فولد أسامة بن مالك

  .وعديا، أمه بنت المثجلد بن رزاح بن معاوية

  .مارية بنت ربيعة بن زيد مناة من النمر:وعمرا، وأمه

  .أم عدس بنت زھير بن جشم:زھيرا، وكنانة، وعبد هللا أمھم:أسامةفولد تيم بن 

  .مارية بنت البيعة، خلف علھما بعد أبيه:وعائذا وربيعة ابنا تيم، أمھما

النعمان بن زرعة بن ھرمي بن السفاح، والسفاح ھو مسلمة بن خالد :فمن بني زھير بني تيم

  .بن كعب بن زھير

  .وكعب بن زھير، ھو برة القنفذ

شام بن عمورو بن بسطام بن سفيح بن مروان بن يعلى بن سفيح بن السفاح، الذي كان على وھ

  .السند

  :ھند بنت مسلم بن شكل بن الحارث بن زھير:تيما، وعبد بكر، أمھما:وولد الحارث بن زھير

  عجوزا من عرينة ذات مال... وقلوا من نكحت فقلت خيرا 
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  رخص وغاليكذاك البيع م... نكحت عجيزا ونقدت ألفا 

  .عكبا، وسعدا، وصريماص، وعبدا:وولد كنانة بن تيم

  :عكبا، وھدما، ولھما يول زھير بن جناب:فولد عكب بن كنانة

  إذا أودى غضب... لو كنت من جشم بن بكر 

  أو عكب بعكب... قتلت ھدما بغيات 

يام وعمير  ھوبر بن ثعلبة بن عمرو بن مالك بن عبد العزى بن سعد بن كنانة، قائد تغلب:منھم

  .بن الحباب

  .بحر بن الخزمي، وھو قيس بن سلمة بن عبد العزى بن سعد بن كنانة:ومن بني سعد بن كنانة

  .كعبا، ومالكا، وحامية، والحارث:وولد عبد هللا بن تيم

  .الحبير، وأمه الدارمة:فولد حامية بن عبد هللا

  .ثةعبد هللا، ونبة ووليعة، وحبيبا، وحرا:وولد ع عدي بن أسامة

  .قتادة:سوادة، وھبابا، وكعبا، وھالال، وعتبة، ومعارة، ويقال:فولد عبد هللا بن عدي

  .حبيبا، بطن:فولدسوادة بن عبد هللا

عبد العزى، وثعلبة، والحارث، وعديا، وعبد هللا، وعبد مناف، وجونا، :فولد حبيب بن سوادة

  .وزيد مناة

  .جندبا، وتيما:وولد الحارث بن ماألضك بن بكر

  .لد جندب يقول الوليد عقبية بن أبي معيطوو

  .آلبت وھي وافة غزاز... ولو علقت بذمة جندبي 

  .اآلعور بن أويس بت سوادة بن شكرة الشاعر:منھم

  .صباحا، وعمرا:وولد مالك بن بكر

  .األفرة، وھو في عنزة:فولد عمرو بن مالك

  .شعيب بن مليل الخارجي:ومن بني صباح

عامرا، وحييا، وذھال، وسعدا، ومعاوية، وجشم، :بن حبيب وولد عوف بن مالك بن بكر



 

41 
 

  .وفرسان، ووائلة، فدخل فرسان ووائلة في كنانة

  .نھارا، وقيساص:فولد عامر بن عمرو

  .األخنس بن شھاب الشاعر الفارس:فمن بني نھار

  :صفيا، وله تقول إمرأة منھم:وولد حيي بن عمرو

  ھل سمعت هللا ينعاه... أيھا الناعي صفيا 

  أكرم الناس وأوفاه... صفي بن حيي 

  .وقطنا، وحسنا، وعديا

  .الوليد بن طريف الخارجي بن عامر، أحد بني صفي:من بني صفي بن حيي

  .الفندس بن أوس، وھو الي قتل الربيع بن محمد الكلبي:ومنھم

  .رزاحا، وبكرا، وعديا، ومالكا:وولد معاوية بن عمرو

  .بن معاويةجابر بن حني بن حارثة بن عمرو :منھم

  .حرفة، وصفيا، ومالكا، والحارث:وولد ثعلبة بن بكر

  .الھذيل بن ھبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حرفة:فمن بني حرفة

   .ومعبد بن حنش بن مالك بن صفوان بن معاوية بن صفي بن ثعلبة

  .وعميرة بن جعل بن عمرو بن مالك بي الحارثبن حبيب بن حرفة الشاعر

  .مارية بنت الضحيان النمري:عبدا، وزيدا، أمھما:حبيب وولد جشم بن

  .عديا، وجشم، والنعمان:فولد ريد بن جشم

عطية بن حصن بن ضباب بن سيار بن مالك بن عمرو بن حارثة بن مالك بن عدي بن :منھم

  .زيد بن جشم، صحب النبي 

  .عمرا، وذھال، ومرة، وسعدا، ومالكا:وولضد عبد بن جشم

  .ابةاألخزر النس:منھم

  .عمرا، وجشم، وبكرا:وولد مالك بن حبيب

  .عمرا، ومالكا، وأشرس، والدليل وعوفا:وولد زيد هللا
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نعم بن ميسرة بن مالك بن الحارث بت كعب بن عبد هللا بن عوف بن عباد بن الدليل بن :منھم

  .زيد هللا، من الفرسان يوم الخابور، وله يقول األخطل

  أخذھن من النعالقليل ... لزيد هللا أقدام صغار 

  .شيبان، ولوذان:وولد وائل بن غنم بن تغلب

  .عوفا، وتيما، وأسامة:وولد عمران بن تغلب

  .وائال، ومالكا، ويعلى، وعوفا:وولد األوس بن تغلب

  .القرثع الشاعر:منھم

 :وكان يعلى لطم أخاه عوفا، فلحق عوف بجھينة فانتسبب إليھم، فقال عوف

  

 طوحتنا في أقاصي البالدو... لطمة يعلى فقت بيننا 

  

 ھوألء بنو تغلب بن وائل

  

 وھؤالء

 بنو عنز بن وائل 

  
  .فيدة، وإراشة:وولد عنز بن وائل

  .قتانا، وعشيرا، وجندلة:فولد إراشة بن عنز

  .مالكا:فولد عشير بن إراشة

  .غنم:فولد مالك بن عشير

  .زھيرا، وسلمة، وعمرا:وولد تيم بن عشير
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  .هللا، وعمرا، وربيعة ومعاوية، وعمرا، وحماراعبد :وولد رفيدة بن عنز

  .شقيقا، وسلمة، وغنما، وعبد هللا:فولد عمرو بن رفيدة

  .مالكا:وولد ربيعة بن رفيدة

  .جذيمة، وسالمان، وتولب:وولد مالك بن ربيعة

  .حجرا:فولد سالمان بن مالك

ليف الخطاب بن عمر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة، شھد بدرا مع النبي وو ح:منھم

  .نفيل أبي عمر بن الخطاب

  .وابنه عبد هللا بن عامر، ولد في زمن النبي 

مالك بن زيد بن الحارث بن خديج بن إياس بن ذھل بن سعد بن غنم بن مالك بن عشير :منھم

  .بن إراشة بن عنز، حليف األزد بمصر

  .عبد هللا، وإياسا، ووھبا:وولد عامر بن رفيدة

 .وائلھؤالء بنو عنز بن 

  
  وھؤالء

 بنو النمر بن قاسط

  

  .سودة بنت تيم هللا بن رفيدة بن ثور بن كلب:تيم هللا، أمه:وولد النمر بن قاسط

  .ھند بنت مر بن أذ بن طابخة:وأوس مناة، وعبد مناة، وسنية أمھم

  .اللبوء بن عبد القيس، وبكر، وتغلب، وعنز، والشخيص بنو وائل:وإخواتھم ألمھم

  .أسلم، وصعبا، ومعاوية، وأسود:ن النمرفولد أوس مناة ب

  .صعباص، وعامرا، والحارث:فولد أسود بن أوس مناة

  .المعقد، وشھابا:فولد عامر بن أسود
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  .عوفا، وعقبة، وعامرا:فولد صعب بن أسود

  .الجأرود:أوس بن قيس بن نفر بن عوف بن صعب سماة علي بن أبي طالب:منھم

  .كعبا:وولد معاوية بن أوس مضناة

  .ثعلبة:د كعب بن معاويةفول

  .سعدا، وعائذة، وعامرا:وولد أسلم بن أوس مناة

  .كعبا، ومالكا، والحارث وھو قوقان:فولد سعد بن أسلم

  .جذيمة:فولد كعب بن ألسلم

صھيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب، :منھم

  .صحب النبي 

مھيض بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم، وعداده في سلمى بنت قعيد بن :وأمه

  .بني تيم بن مرة من قريش

حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل، الذي يقال له مولى عثمان بن عفان :ومنھم

  .وكاتبه

وكاتن أوس مناة أسروا في زمن أبي بكر يوم لقيھم خالد بن الوليد، كان رئيسھم لبيد بن عتبة 

  .ن خالد بن عبد عمرو بن عقيلب

  .وكان النعمان بن المنذر استعمل سنان بن مالك على األبلة

سعدا، وعمرا، ومالكا، :فولد الخزوج بن تيم هللا. الخزوج، والحاث:وولد تيم هللا بن النمر

  .وتميما

  .وعوفا. عمرا، وھو الضحيان،ربع ربيعة أربعين سنة:فولد سعد بن الخزوج

  .عمر، وھو الضحيان فولد بني سعد بن

  .عمرا، وربيعة، وحييا، ومعاوية، وھالال:فولد زيد مناة بن عوف

عمروا، فتزضوج عمرو القرية، وھي خماعة بنت جشم بن ربيعة بن :فولد عمر بن زيد مناة

  .زيد مناة، فولدت له سفيانا
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  .ثم خلف عليھا ابنه مالك بن عمرو، فولدت له كليبا، وجشم

قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم بن مألك، الب ليغ، الذي يقال له ابن  أيوب بن زيد بن:منھم

  .القرية

الجعد بن قيس بن قنان بن ھاشة بن الحارث بن خيثمة بن :جشم منھم:وولد ربيعة بن زيد مناة

  .ربيعة بن زيد مناة، كان شريفا

  .العريان، وكعبا، وعامرا:وولد حيي بن زيد مناة

اد بن فيس بن الحرماز بن كعب بن عوف بن حيي بن زيد أحمر، وھو مبارك بن عب:منھم

مناة، طعم فيما بيم ركبيته وسرته سبع مائة طعنه ثم نجا حتى مات ھرما، وطعن يوم قتال بني 

 .أم خولي، وھم بنو الحارثبن ھمام، ولھم يقول الشاعر

  

 عجيج الناب أشضرھا السنان... تبكي أم خولي بنيھا 

  

  .ھالال، وجشم، وامرا القيس، وحييا:وولد ربيعة بن زيد مناة

  .حارثة، أبا حوط، وعمرا وجشم:وولد ھالل بن ربيعة

عقبية بن قي بن البشر بن ھالل بن البشر بن قيس بن زھير بن عقبة بن جشم :فمن بني ھالل

  .بن ھالل، الذي كان على عين التمر حين لقيه خالد بن الوليد، فقتله وصلبه

  :ھالل الذي ذكره األسود بن عمرو بن كلثوم في شعرهالثوير بن عمرو بن :ومنھم

  ورث الشذوير ومالكا ومھلھال... ھل بامرىء فيوائلمن ضوولة 

  .جابر بن أبي حوط الخير، وھو أبو حوط الحظائر:ومنھم

  .وجابر أخو المنذر بم ماء السماء من أمه

ة بن ھالل، وزيد عبيد بن مالك بنشراحيل بن الكيس، وھو زيد بن الحارث بن حارث:ومنھم

  .وھو النسابة
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  .وقال مسكين الشاعر

  وات تدع المطي من الكالل... حكم دغفال وارحل إليه 

  ولو أمس بمنخرق الشمال... أوابن الكيس النمري زيدا 

حجية بن ربيعة بم كسر بن عبد ود عامر بن جشم بن ھالل، الذي حضمل جرير بن :ومنھم

اركبه من ميامنه، فإن النخيل :ليركبه من وحثيه، فقال عبد هللا النفار على فرس فذھب جرير

  .ميامن

  .تالذم، وأمرأ القيس، ومازنا:وولد ھميم بن الخزرج

 .ھؤالء بنو النمر بن قاسط

  
  وھؤالء

 بنو غفلة بن قاسط

  

  .راشدا، والحارث:وولد غفلة بن قاسط بن ھنب بن أفضى بن دعمي

  .األسعد، ورعدة:فولد الحارث بن غفلة

  :ثعة بن عبد هللا بن صبرة الذي يقول له المرقشخو:منھم

  .إن أفلت الغفلي حتى يقتال...  دركثما ودر أبيكثما 

 .ھوالء بنو قاسط بن ھنب
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  وھؤالء
 بنو القيش بن أفصى

  

ھند بنت م بن أد بن طابخة، :أفصى، امه من إياد والبو، أمه:وولد عبد القيس بن أفصى

  .والشخيص، وعنز، بنو وائل، وأوس مناة بن النمربكر، وتغلب، :وإخواته ألمه

ليلى بنت فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن :لكيزا، وشنا، أمھھما:فولد أفصى بت عبد القبس

  .قضاعة

  .وديعة، وصباحا، بطن، ونكرة:فولد لكيز بت أفصى

   .عمرا، وعنما، بطن:فولد وديع بن لكنز

  .دليل بطن، والحارث، بطن ومحاربا بطنانماراص، وعجال، وال:فولد عمرو بن وديعة

  .مالكا، وثعلبة، بطن، وعائذة بطن، وصعبا، بطن، وعوفا، والحارث:فولد أنمار بن عمرو

  .ثعلبة بطن، في بني عمر بن الحاالرث، وھم رھط ھرم بن حيان:فولد الحارث بن أنمار

  .وعامر بن الحارث، بطن

  .يعة، وھماما، ونعمان، ومرة، ومالكاعمرا، وعطية، وعوفا، رب:فولد عامر بن الحارث

ربعة، والوارث، وھو عامر، وھداجا، قتلة زھير بن جناب، وسليمة، :فولد مالك بن عمر

  .وسعدا، وعبد هللا، وعبادا

الريان بن حيص بن عوف بن عائذة بن مرة، صاحب الھراوة التي :فمن بني مرة بن عمر

  .تضرب بھا العرب مثال

  .بطن والصيق بن مالك بن مرة،

  .مھزم بن الفزر:منھم

ثعلبة، الذي يقال له أم حزنة بن حزن ابن زيد مناة بن الحارث بن :ومن بني سليمة بن مالك

  .ثعلبة بن سليمة
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  .بكرا:وولد عوف بن أنمار

  .عوفا:فولد بكر بن عوف

عمراص، وربيعة، ومرة ووآثلة، وجذيمةز فدخلت وآثلة في بني جذيمة بن :فولد عوف بن بكر

  .عوف

ثعلبة، والحارث، وسعدا وعوفا، وعامرا، وكعباص، ومعاوية، وصعبا، :فولد جذيمة بن عوف

  .صعب بن مبشر بن عمير بن أسد ولكن كان جذيمة تبناه وادعاه:ويقال

  .عديا، بطن بالكوفة، ومرة، وعمرا، وعامرا، وسعدا:فولد الحارث بن جذيمة

  .انقيساص، ومالكا، والنعمان ولوذ:فولد عدي بن الحارث

  .معاوية، وسالغا وحييا:وولد ثعلبة بن جذيمة

حارثة، ومعسرا، وقريعا، وھو ثعلبة، واسحم، وعبد شمس وعمرا، :فولد معاوية بن ثعلبة

  .وحييا

الجارود، وھو بشر بن :لعد شمس، وعمرو، وحي، البراجم فمن بني حارثة بن معاوية:يقال

  .علي بن أبي طالب عمرو بن جنش بن وابنه المنذر بن الجارود، استعمله

  .وعبد هللا بن الجارود، قتله الحجاج بن يوسف برستقاذ

  .وحبيب بن الجارود، مسلم، وعتاب

  .مالكا، وجعشما، طال عمروه، قال في ذلك شعرا:وولد عوف بن جذيمة

وإنما سمي ألنه :عوفا، وحنبال، بطن، وربيعة، وھو حوثرة قال:وولد عمرو بن عوف بن بكر

وهللا لو أدخلت حوثرتي فيه، يعني كمرته :عھا قعب لھا فاستامھا فأكثرت، فقالحج فمر بأمرأة م

  .لمألته، فسمي حوثرة

  .فحضن حوثرة بني ربيع أخيه فغلب عليھم. وربيع بن عمرو

  .ودضرج ربيعة

  .عصرا، بطن:فولد عوف بن عمرو

ى النبي في األشج، وھو المنذر بن عائذ بن الحارث بن عمرو بن زياد بن عصر، وفد عل:منھم
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ليأتنني ركب من المشرق لم يكرھوا :اثني عشر رجال من عد لبقيس، فقال النبي قبل مجيئھم

الھم اغفر لعبد القيس أتوني ال يسئلوني :ثم قال:على اإلسالم، قد أتعبوا الركاب، وأفنوا الزاد

  .مال، وھم خير أھل المشرق

  .د هللا بن عصر، وفد أيضاوعمرو بن أم مرجوم بن عبد عمرو بن قيس بن شھاب بن عب

  .ذھال، وكاھال:وولد عجل بن عمرو بن وديعة

  .فولد ذھل بن عجلك ظالما

  .حدادا، وعمرا، وغالبا:فولد ظلم بن ذھل

  .ليثا، بطن، ثعلبة، بطن:فولد حداد بن ظالم

  .عساسا، عامرا، بطن:فولد ليث بن حداد

  .غوث، وحضرمياحدرجان، وعديا، واسوى، وحييا، وعبد ي:فولد عساس بن ليث

  .جيفر بن عبد عمرو بن خولي بن ھمام بن العاتك بن حدرجان، كان شريفا:منھم

  .وسفيان بن خولي بن عبد عمرو بن خولي بم ھمام، وفد على النبي 

  .وقرط بن جماح شھد القادسية

   .وعمير بن حصين بن جودان بن ربيعة بن زيد بن جابر كان شريفا

مزة بن حكم بن جابر، استعمله علي بن أبي طلب عليه وحصين بن مقاتل بن حجر بن ل

  .السالم

وھو جد عبد :والمختار بن رديج بن أوس بن ھمام بن ليث بن حمران بن حدرجان، كان شريفا

  .الصمد وأحمد ابنا معذل بن البختري بن المختتار بن رديج

حمران بن وقدامة بن مصعب بن المثنى بن بالل بن ھرم بن سراق بن ھمام بن دلف بن 

  .حدرجان كان خطيبا أيام عيسى بن مسى الھاشمي

وزخارة بن عبد هللا بن صبرة بن حدرجان، رأس عبد القيس حتى ومصقلة بن كرب بن رقبة 

  .بن خوتعة بن عبد هللا بن صبرة، وھو الخطيب

  .وعمه عبد هللا بن رقب، قتل يوم الجمل مع علي بن أبي طالب، ومعه الراية
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. زيد، وسيحان بنو صوحان بن حجر بن الحارث بن الھجرس بن صبرةوسعد، وصعصعة، و

  .كان سيحان الخطيب قتل صعصعة، فقتل، وھو وزيد يوم الجمل ومعھما الراية

  .وعلقمة بن أسوي الشاعر

  .حطمة وإليھم تنسب الدروع الحطمية، وظفرا، وامرأ القيس، ومالكا:وولد محارب بن عمرو

بن مالك بن ھمام بن معاوية بن شبابة بن عمر حطمة، وفد  مزيدة:فمن بني محارب بن عمرو

  .على النبي 

  .وعبيدة وھمام بن معاوية بن شبابة وفد أيضا

  .ظافرا، وعوفا:وولد الديل بن عمرو

  .مسعود بن قبيصة، كان في ألفين وخمسمائة من العطا بالكوفة:منھم

لك بن قطعة، أحد بني عوف أبو نضرة صاحب أبي سعيد الخدري، وأسمه المنذر بن ما:ومنھم

  .بن الديل

صحار بن عباس بن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن مرة بن عامر بن حارثة بن مرة بن :ومنھم

يا أزرق، :ظفر بن الديل، وفد على النبي ، وكان بليغا خطيبا، وھو الذي قال له معاوية

  .والذھب أحمر:يا أحمر، فقال له:والبايء أزرق، فقال له معاوية:فقال

  .صبرة، وشقرة وعجال، وظفراص، وشزنا، ومنبضھا:وولد نكرة بن لكيز

المثقب، وھو عائذ بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف بن دھن بن عذرة بن :منھم

  .وثقبن الوصاص للعيون: منبه، وإنما سمي لقبه لبيت قاله

ة بن منبه بن نكرة، المفضل الشاعر بن معشر أسحم بن عدي بن شيبان بن سود بن عذر:منھم

  .الذي قال المنصفة

شأس بن نھار بن أسود بن حزيك بن حيي بن عوف بن سد بن عذرة بن منبه، وھو :ومنھم 

  :الممزق ؛ وإنما سمي الممزق بييت قاله

  وإال فأدركني ولما أمزق... فإلن كنت مأكوال فكن خير آكل 

  .كعبا، وصحارا، وحبيبا، والديل:كيز ابن مسلم بن األعلم، كان شريفا وولد صباح بن ل:ومنھم 
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  .مالكا، وذبيانا:فولد الديل بن صباح 

  .صريما، والحارث:وولد حبيب بن صباح 

  .وولد صحار بن صباح

األعور بن مالك بن عمرو بن مالك بن عامر بن ذبيان بن الديل بن صباح، وفد على :منھم 

  .النبي 

  .عوفا، وعمرا:وولد غنم بن وديعة 

  .رفاعة، والحارث، وجابرا:غنم  فولد عوف بن

  .عوفا، وأسعدا، وثعلبة:فولد الحارث بن عوف 

  .مازنا، وعبادا، وعوفا، وعمرا، وسحيما:فولد عوف بن الحارث بن عوف

  .عامر بن عبادة، كان من قواد أبي جعفر المنصور:منھم 

بن وكثير بن حصن بن عامر بن عوف بن الحارث بن عباد بن عوف بن الحارث بن عوف 

  .غنم

  .الديل، ومازنا:وولد عمرو بن غنم بن وديعة 

  .الحارث:فولد الديل بن عمرو بن غنم 

مخاشن بن ربيعة بن قيس بن شراحيل بن مري بن حنظلة بن منقذ بن عدي بن الحارث :منھم 

  .بن الديل

منقذ بن حيان بن يزيد بن ھرم بن آمرىء القيس بن منقذ بن عدي بن الحارث بن الديل بن 

   .وھو ابن أخت األشج.رو بن غنم بن وديعة، وفد على النبي عم

وحكيم بن جبلة بن حصن بن أسود بن كعب بن عامر بن عدي بن الحارث بن الديل، ولي 

  .البصرة لعلي بن أبي طالب، قتله اصحاب طلحة والزبير يوم مقدم علي البصرة

  .الرماح الخطيةھزيزا، وھو أول من برا :وولد شن بن أفصى بن عبد القيس 

  .تخيره الھزيز من العوالي: وقال النجاشي 

  .وعديا، والديل
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  .حبيبا، وجذيمة، وعمرا، وسعدا، وصبرة:فولد الديل بن شن 

  .الجعيد:فولد صبرة بن الديل 

  .عمرا، وھو الذي ساق عبد القيس من تھامة إلى البحرين:فولد الجعيد بن صبرة 

  .بن مرة الشيباني وكان يقال له األفكل ؛ قال الحارث

  كما دانت قضاعةالبن زيد... تدين له القبائل من معد 

  .المثنى بن مخربة، صاحب علي:ومن ولده 

  .وعبد الرحمان بن أذينة، ولي قضاء البصرة

  .وعبد هللا بن أذينة، كان عالما

ورئاب بن زيد بن عمرو بن جابر بن ضبيب بن عوف بن مرة بن ھريم بن مرة بن ثعلبة بن 

جعيد، تزعم عبد القيس أنه كان نبيا، كان يقول المد  الذي رفع السماء بغير منار، وشق ال

 .األرض بغير محفاز ھؤالء بنو عبد القيس بن أفصى

  

  وھؤالء
 بنو عميرة بن أسد

  

  .مبشرا:وولد عميرة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن ابن معد بن عندنان 

  .أنمارا:فولد مبشر بن عميرة 

  .عبلة، وفھما، وتيما:أنمار بن مبشرفولد 

  .صعبا، دخل في بني جذيمة بن عوف؛ وعباسا:فولد تيم بن أنمار 

  .محاربا، وعاصما:وولد فھم بن أنمار

  .عمرا، وسعدا، وبكرا:وولد عبلة بن أنمار 

  .فھما، وسعدا، وخماما،وعمرا:فولد بكر بن عبلة 
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  .جارية، وخديجا والقوال، ويعمر:فولد فھم بن بكر 

  .وھبا، وثعلبة، وسلمة:فولد جارية بن فھم 

  .طريف بن أبان بن سلمة بن جارية، وفد على النبي :منھم 

  .ومطرق بن أبان

  .جعثنة بن قيس بن سلمة بن طريف بن أبان بالكوفة:فمن ولد طريف 

  .بالطف -عليه السالم  -وعامر بن مسلم بن قيس، قتل مع الحسين بن علي بن أبي طالب 

  .غنما، وثعلبة:و بن عبلة فولد عمر

  .إياسا، وبدا، وسعدا:فولد ثعلبة بن عمرو 

  .جشم:فولد سعد بن ثعلبة 

  .عوفا، وزبينة:وولد إياس بن ثعلبة 

  .عائشا:فولد زبينة بن إياس

  .عصرا ؛ وأبانا، وزيدا في تيم هللا بن ثعلبة:عصما، ويقال :فولد عايش بن زبينة

  .وربيعة، وعمرا، وعبد األشھل مضابنا، وعترا،:وولد عوف بن أبان 

النعمان، وھو ذو الخرق بن راشد بن معاوية بن وھب بن عبد األشھل، كان سيد بني :منھم 

  .عميرة

  .عامرا، وسبيعة، وثعلبة:وولد سعد بن عبلة 

  .كنانة، وجبيال:وولد منصور بن مبشر 

  .سعدا:فولد جبيل بن منصور 

  .ذبيانا،وثعلبة:فولد سعد بن جبيل 

  .عليا، وعترا، وأحيحة:ذبيان بن سعدفولد 

  .ناجية بن مسخ من بني العيار بن الضحيان بن عامر بن رھم بن علي:فمن بني علي 

  .وذو الرجيلة، عامر بن زيد مناة بن علي، وھم في بني تغلب ؛ رھط ھمام بن مطرف

  .ھؤالء بنو عميرة بن أسد



 

54 
 

  

  
  وھؤالء

  بنو عنزة بن أسد 

  

سلمى بنت منصور بن عكرمة بن :يذكر، ويقدم ؛ أمھما :ربيعة بن نزار وولد عنزة بن أسد بن 

  .خصفة بن قيس بن عيالن

  .أسلما، وححاربا، وعامرا درج:فولد يذكر بن عنزة

  .عتيكا، ويعلى، وبغيثا، والصباح، درجا:فولد أسلم بن يذكر 

ربا، والدول، ھزلن، ومحا:وفولد صباح بن عتيك. جالن، وحربا، وصباحا:فولد عتيك بن أسلم 

  .وعكابة

   :ولھزان يقول األعشى

  وفتيان ھزان الطوال الغرانقة... لقد كان في أھل اليمامة منكح 

  .وائال:فولد ھزان بن صباح 

  .معاوية، ومالكا، وسعدا:فولد وائل بن ھزان 

عبادة بن شكس بن األسود بن األعسر بن معاوية بن وائل، وكان فارسا، :فمن بني وائل 

  .شاعرا

سعدانة بن العاتك بن المخارق بن حمار بن سعد بن وائل، وھو الذي أدركه عبيد بن ثعلبة بن و

 :يربوع الحتقي، وھو جالستحت نخلة سحوق يخرف رطبھا وھو قاعد يقول

  

 أني أرى حملك مني صاعدا... تقاصري آخذ جناك قاعدا 
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معك، فدله على ما أراد وصار التقتلني ولكن أحالفك وأكون :فأھوى إليه بالرمح ليقتله، فقال 

  .فيھم إلى اليوم

  .وضور بن رزاح بن مالك بن سعد بن وائل بن ھزان، ولھم يقول جرير بن الخطفي

  .وكان الحارث بن لؤي بن غالب يقال له الحارث من بني ھزان

وكان للحارث عبد حبشي يقال له جشم، فحضنه فقلب عليه، فقيل لھم بنو جشم، فقال جرير 

 :ھم إلى لؤيوھو ينسب

  

  لفرع الروابي من لؤي بن غالب... بني جشم لستم لھزان فانتموا 

 وال في شكيس بئس حي الغرائب... وال تنكحوا في آل ضور بناتكم 

  

عبد هللا بن ديسم بن بكير بن زيد بن ثابت بن سلمة بن مكروه بن أأزر بن معاوية بن :ومنھم 

  .أھل خراسان سعد بن الحارث بن رزاح بن مالك بن سعد من

  .وديعة:وولد محارب بن صباح 

  .ضبيعة، وعامرا:فولد وديعة بن محارب

  .الحارث، وخزرا، وھو جشم ؛ ومرة، وربيعة، وجرثومة:وولد جالن بن عتيك 

النابىء بن نضلة بن جندل بن مرة بن غنم بن الحارث بن جالن، الذي يقال له :فمن بني جالن 

  .مكعبر الجالني، كان شريفا

الحارث، وھو الذي كان إذا مصر ثوبه :الدول بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر وول 

  .مصرت عنزة فال يمصر أحد ثوبه إال نزعوا كتفه

عبد شمس بن مرة، وھو القدار بن عمرو بن ضبيعة بن الحارث بن الدول، وھم الذين :منھم 

  .حاتم الطائي:أسروا 
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  .والحارث بن ظالم؛ وكعب بن مامة

  .عداءا، وسعدا:رب بن يذكر وولد محا

 ھؤالء بنو عنزة بن أسد

  
  وھؤالء

 بنو يقدم بن عنزة

  

  .تيما، والنمر:وولد يقدم بن عنزة 

  .جسرا، وربيعة، وعبدا، وسعدا، ودھرا، ومعاوية:فولد النمر بن يقدم 

حبيبا، وجزءا ؛ وھط أوس الشاعر؛ ورشيد بن رميض الشاعر ؛ :فولد سعد بن النمر بن يقدم 

  .ودھمة بن سعد

  .ربيعة:وولد تيم بن يقدم 

  .عبد العزى، وسعدا:وولد ربيعة بن تيم

  .ھميما، وذھل، وساعدة:فولد عبد العزى بن ربيعة 

 .عمران بن عصام الشاعر، قتله الحجاج بدير الجماجم:فمن بني ھميم

  
  وھؤالء

 بنو ضبيعة بن ربيعة بن نزار

  

  .ارث، وھو بنانة الذي في قريشأحمس، والح:وولد ضبيعة بن ربيعة بن نزار

جليا، ونذيرا، وعوفا، وزيدا، وبال، وھم في بني ثعلبة بن بكر بن حبيب :فولد أحمس بن ضبيعة
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إن بالال ھي مولى بل : بالكوفة ناس، وبالجزيرة ناس، وفيھم يقول األول:من بني تغلب، منھم

  .جماعة، ووھبا، ومعنا:وولد جلي بن أحمس

  .ال، وسعدابال:فولد جماعة بن جلي

  .جشم، ووائال:فولد بالال بن جماعة

  .مالكا:فولد جشم بن بالل

  .عمرا، وعامرا، وعديا:فولد مالك بن جشم

المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة بن عمرو بن زيد بن ثعلبة بن عدي :منھم

  .الشاعر

  .حربا، وساھرة، ومصعبا:وولد وھب بن جلي

  .، وسضلمان و سلمان وسلينا، وھنيادوفنا، وبھثة:فولد حرب بن وھب

   .ربيعة، وزيادا، وزيدا:فولد دوفن بن حرب

  .عبد هللا:فولد ربيعة بن دوقن

  .الحارث األضجم، وأول حرب كانت في ربيعة فيه:فولد عبد هللا بن ربيعة

المتلمس، وھو جرير بن عبد المسيح بن عبد هللا بن زيد بن دوقن الضبعي :ومن بني دوفن

  .الشاعر

  .محاربا، وبالال، وسوادة:ولد بھثة بن حرب بن مالمو

  :يعمر، كانوا في كلب دھرا، ولھم يقول آمؤ القيس بن حجر الكندي:فولد مالك بن بھثة

  مجاورة غسان والحي يعمرا... كنانية بانت وفي الصدر ودھا 

  .ثم رجعوا إلى قومھم

  .سعدا، وعامرا:وولد بالل بن بھثة

ثعلبة بن عمروا بن صيفي بن عوف بن ربيعة بن ھشة بن يغوث بن التكالم بن زيد بن :منھم

 .ربيعة بن سلمة بن سعد، الذي يقول
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  كانت إلى أجل مني بمقدار... عيرتني شترا من غير فاحشة 

  كالمستغيث من الرمضاء بالنار... فنكم وھجائي غير مكترث 

  فارجع كالبك ما ضربت من ضاري... أإن ھجتك بنو شيبان تشتمني 

  ماء الحياض فھل عيرت من عار... كالثور يضرب إن عافت طرقته 

  فاعتبر األرض بألسماء أو ماي... قبحا لقوم بنو حمضان سادتھم 

  نزو الجداء على بطحاء ذي قار... إن ربيعة لن يثني سوابقھا 

 عينان ركبا في رأس حجار... كأين فقحتھا وجاء فقحتھا 

  

  .مالكا:وولد ساھرة بم وھب بن جلي

  .ذبيانا، ورهءما، وعمرا، والحارث:وولد صعب بن وھب بن جلي

  .أوسا، ويشكر، وبيت العن:وولد زيد بن أحمس

  .مازنا، وسبيعا:فولد أوس بن زيد

الكلبة من بني العنبر، فھم بنو الكلبة، وھي مية بنت عالج بن سحمة بن :مرة،وأمھث:فولد ماون

  .منذر بن جھور بن عدي بن جندب

  .منعة:أوسوولد سبيع بن 

  .ظفرا، ومازنا:فولد منعة

  .وائلة، وشجنة:اسحمز وولد ظفر بن منعة:فولد مازن

  .المخيل:فولد وائلة

  .مشمتا، وقد رأس:فولد المخيل

  .الحليس، وقد رأس:فولد مشمتث

  .زيدا:وولد عوف بن أحمس
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  .فھؤالء بنو ضبيعة بن ربيعة

 .وھم آخر ربيعة بن نزار

  
  وھؤالء

 معد بن عدنان بنو إياد بن نزار بن

  

  .ليلى بنت الحاف بن قضاعة:دعميا وزھرا، ونمارةن وثعلبة امھم:وولد إياد بن نزار بن عدنان

  :فولد تمارة بن إيادك الطماح، حي عظيم، كان لھم وعدد فھلكوا ولھم يقول عمرو بن كلثوم

  ودعميا فكيف وجدتمونا... أال سائل بني الطماح عنا 

لشلل، دخل في تنوخ، وضعبد هللا في بني تميم، وعمرا في بني حذاقة، ا:وولد زھر بن إياد

  .العم

  .أمية، ومنبھا، ويزيد:فولد حذاقة بن زھر

  .عمرا دخل في تنوخ:فولد ويزيد بن حذاقة

  .الديل، ويذمر:وولد أمية بن حذاقة

  .أمية، ودوسا:فولد الديل

  .برجان:فولد دوس بن الديل

  :ن، الذي يقول له عدي بن زيد العباديعبد ھند بن نجم بن منعة بن برجا:منھم

  فال زالت قريبا من سواد الخصوص... أال أبلغ خليلي عبد ھند 

  .وھم بالحيرة

  .وانبه ھند بن عبد صاحب أقساس مالك

أبو دواد، واسمه جارية بن حمران بن بجر بن عصام بن نبھان بن منبه بن :ومن بني منبه
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  .مارية، وأرية:اخوهأمية بن حذاقة و. حذاقة بن زھر بن إياد

   :األعور الذي ينسب اليه دبر األعور ولموضع الدير يقول أبو دواد:ةمن بني أمية بن حذاقة

  وبل أم دار الحذاقي دارا... ودير يقول له الدائرون 

 .قرة الذي ينسب اليه دير قرة، دير السوا:ومنھم

  

  .ذبيابا، واألوس، والحارث:وولد الشلل بن زھر

بن عوف بت غطفان بن أھيب بن ذبيان الشاعر، كان مع داود اللثق السليحي  عبد العاص:منھم

  .وھم في تنوخ

  .رملة بنت أسدبن ربيعة:أفصى، وغيالن، امھما:وولد دعمي بن إياد بن نزار

عمرة :يقدم،وبردا، الحارث، امھم زينضب بنت قيس بن عيالن، وامھما:فولد أفصى بن دعمي

  .بنت طابخة بن الياس بن مضر

  .غمامتا إياد:يقال لبرد عيالنو

  .صبحا وركبة، ونخنا دخل في تنوخ:فولد الحارث بن أفصى

  .معرضا:فولد وركبة بن الحارث

  .أفصى، الحارث:وولد صبح بن الحارث

  .الحر بن ثابت بن عبد هللا بت ثابت بن حسان:منھم

عميرة بن أسد  أسماء بنت:عوذ مناة، ومنصورا، وابا دوس، مالكا، امھم:وولد يقدم بن أفصى

  .بن ربيعة بن نزار

  .النبيت، وعمرا، وسعدا:فولد منصور بن يقدم

  .متبه، وھو النعمان، وشاھرة، ولحيانا:فولد النبيت بن منصور

قيسا، وھو ثقيف، فيما يقال، وهللا اعلم، وكنة، وثعلبة، الحارث، ولحيون، :فولد متبه بن النبيت

  .أميمة بنتسعد بن ھذيل:ومالكا، امھم
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  .ن نسب ثقيفا إلى إياد قھذا نسبھم، ومن نسبھم إلى قيس فھة قسي بن متبه بن بكر بن ھوازنفم

  .يقولون كانت أميمة عند متبه بن النبيت فتزوجھا متبه بن بكر، فجاءت بقسي معھامن اريادي

  .وصبح بن الحارث بن متبه بن النبيت في تنوخ

  .دياج:وولد أبو دوس بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد

  .قس بن ساعدة بن شمر بن عدي بن مالك بن جدي،صاحب الكالم بعكاظ:منھم

  .الطمثان، وبجال، وذھال:وولد عود مناة بن بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد

  .وائلة، وعمرا:فولد الطمثان بن عود مناة

ذيل، اخوة أميمة بنت سعد بن ھ:أمينا، وربيال، وغطفان، ومطران، امھم:فولد عمرا بن الطمثان

  .ثقيف المه

أبو مسيكة، الذي شتر عين االشتر النخعي يوم اليرموك، :فمن لني ربيل بن عمرو بن الطمثان

  .وھم بالروم كثير

  .الھون، والنمر:وولد وائلة بن الطمثان

  .أ يدعان:فولد النمر بن وائلة

، وعبيدا، عامرا:عوفا، وغطفان، وغوثعان فولد وغوثعان بن الھون:وولد الھون بن وائلة

  .وعمرا

  .سعدا، وكعبا، وذھال، وعوفا، وعديا:فولد عامر بن غوثعان

  .لقيط بن معبد بن خارجة بن معبد بن حطيط بن غوثعان الشاعر:منھم

يا دار عمرة من محتلھا الجرعا وولد أيدعان : كان في رھن كسرى، زكتب يندر قومه في قوله

الھيجمانة بنت سعد بن زيد :الكا،وذھال ؛ أمھم ثعلبة، وذھال فولد ثعلبة بن مالك، عمرا، وم:

  .مناة بن تيم، بھا يعرفون

كعبا، وعامرا، وسالما، وعديا، وحارثة؛ أمھم تيم :فولد عمرو بن ثعلبة بن مالك بن أيدعان 

  .بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم

  .مالكا، وامرأ القيس، وحطيطا:فولد عامر بن عمرو بن ثعلبة بن مالك
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  .زفرا، وامرأ القيس، وحطيطا:وولد كعب بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن أيدعان

  .سالمان:وولد بجل بن عود مناة 

زيد بن سالمة بن قنان بن كعب بن عمرو بن سالمان بن بجل الذي باع الفسو من عبد :منھم 

   .القيس، اشتراه منه عبد هللا بن بيدرة بن مھو بن عوف بن جذيمة العبدي

الحارث بن المنذر بن الحارث بن المنذر بن جليح بن حيال بن قنان بن كعب بن عمرو :ومنھم 

  .بن سالمان، الذي ذكره لقيط بن معبد في شعره

سعد بن الضباب الذي نزل به أمرؤ القيس بن حجر :زيد القنا يوم القى الحارثين معا ومنھم 

  .ومدحه

  .ابن الغز، الذي يصف بعظم األير:ومنھم 

  .رماح بن محرز، صاحب دير الجماجموبالل ال

  .أشيب، وعبد القيس واألوس:وولد برد بن أفصى 

  .اللبو، وأبا وائل، وعمرا وعديا:فولد عبد القيس بن برد 

  .عوفا، وثعلبة:فولد اللبو بن عبد القيس 

  .زيد مناة:فولد ثعلبة بن اللبو 

  .قيسا، وأبا الديل:وولد أبو وائل بن عبد القيس 

  .الديل:ن برد وولد أشيب ب

  .مالكا، وسعدا، وسعد الالت:وولد الديل بن أشيب 

  .شبابة، وذھال، وكعبا، وعمرا:فولد سعد بن الديل 

  .كنانة، وعمرا، وطمثانا:فولد شبابة بن سعد 

  .مازن بن قنان بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن كنانة:منھم 

 .ي ذكرھما لقيط بن معبدوزيد القنا بن سنان بن يحيى بن عوف بن مالك بن كنانة الذ
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 زيد القنا يوم القى الحارثين معا... كمازن بن قنان أو كصاحبه 

  

وسعد بن الصامت بن عوف بن مالك بن كنانة بن شبابة بن سعد بن الديل بن أشيب بن برد بن 

  .أفصى بن دعمي بن إياد

  .المثلوكعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلول بن كنانة الجواد الذي يضرب به 

بنو قرط بن عامر بن عمرو بن مالك بن كنانة بن شبابة بن سعد أبن الديل بن أشيب بن :ومنھم 

برد بن أفصى بن دعمي بن إياد، حلفاء لبني رفيع بن كعب بن جذيمة بن عوف بن بكر بن 

عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى، وھم معھم 

  .البحرينبالخط من 

  .الحارث بن دوس الشاعر:ومنھم 

  .مسعودا، وجلزان:وولد غيالن بن دعمي بن إياد 

المنھال بن عبد الرحمان بن مالك بن ربعي بن عمرو، من بني جلزان بن غيالن بن :منھم 

  .دعمي بن إياد

  .رياحا:فولد مسعود بن غيالن بن دعمي بن إياد 

  .عةوائال، وردقا، وزر:فولد رياح بن مسعود 

  .وعوعة بن ھذيم الذي اسرجھم:منھم 

  .ھارون بن عمران بن راشد:ومنھم 

  .واسم راشد قرضاب بن شھاب بن عمرو، من بني غيالن ثم من بني ربعة

  .وفد راشد إلى البني فسماه راشدا، وكان يسمى أيضا حنيفا

  .وھؤالء بنو إياد بن نزار

 .والحمد  رب العالمين
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 .عدنانتم نسب ولد نزار معد بن 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  نسب قحطان

ولد قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام : عونك يارب قال ھشام بن محمد بن الكلبي

المرعف، : ويقال قحطان بن الھميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراھيم الخليل :نوح

والمتغمشر، وعاصبا، والقطامي،  وھو يعرب ؛ وأليا، وجابرا، والمتلمس، والعاصي، وغاشما،

  .فھلكوا كلھم إال ظالما. ومعززا، وظالما، والحارث، ونباتة

  .فأما نباتة فإنھم دخلوا في الرحبة من حمير

والرس . األقيون وھم رھط حنظلة بن صفوان من أھل الرس:وأما الحارث فولد فيما يقال لھم 

  .فيما بين نجران واليمن من حضرموت الى اليمامة

  .كانوا يسكنون الرس وليس لسائرھم ولد غير يعربو

  .يشجب، وحيدان وجنادة، ووائال، وكعبا:فولد يعرب بن قحطان 

   .سبأ، وھو عامر:فولد يشجب بن يعرب 

كھالن، والعرنجج، وھو حمير، ونصرا، وأملح، وبشرا، وزيدان، وعبد :فولد سبأ بن يشجب 

  .وشدادا، وربيعةهللا، ونعمان، والعود، ويشجب، ودھمان 

  .السبأيون، ليست لھم قبائل دون سبأ:فتفرقت القبائل من كھالن وحمير ؛ وقيل لسائر بني سبأ 

حدثنا أبو جناب الكلبي عن يحيى بن عروة بن ھانىء المرادي عن :قال ھشام بن محمد الكلبي 

ني عن سبأ، يارسول هللا أخبر:قدمت على رسول هللا فقلت :أبيه عن فروة بن مسيك المرادي 

أرجل، أم خيل، أم واد، فقال بل رجل، ولد له عشرة، فتشاءم أربعة، وتيامن ستة، فالذين 

حمير، واألزد، ومذحج، وكندة، :غسان، ولخم، وجذام، وعاملة ؛ والذين تيامنوا :تشاءموا 
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  .بجيلة وخثعم:واألشعر، وأنمار ؛ والذين منھم 

  .نجران:فولد زيدان بن سبأ 

  .زيدا:سبأ  وولد كھالن بن

  .عربيا، و مالكا:فولد زيد بن كھالن 

  .الخيار:فولد مالكا بن زيد 

  .ربيعة:فولد الخيار بن مالك 

  .أوسلة:فولد ربيعة بن الخيار 

  .زيدا:فولد أوسلة بن ربيعة 

  .مالكا، وتبيعا، بطن في ھمدان:فولد زيد بن أوسلة 

  .ان يأتي ذكرھماأوسلة، وھو ھمدان ؛ والھان، قبيلت:فولد مالك بن زيد 

  .يشجب:وولد عريب بن زيد 

  .زيدا:فولد يشجب بن عريب 

أدد، ومرة، ونبتا، وھو األشعر، وھم األشعريون، ولدته،أمه والشعر على :فولد زيد بن يشجب 

  .أمه دلة بنت ميسحان بن كلدة بن ردمان من حمير. كل شيء منه

  :وقال شاعرھم 

  بنبت والدا حين يذكرفأكرم ... نحن بنو نبت إذا ما نسبتنا 

  دليل العناد خروعا حين يكبر... ھو األشعر الرأس النزور ولم يكن 

وجلھمة، وھوطييء، كان أول من طوى المشاھد في ذلك الزمان؛ ومالكا وھو مذحج امھما 

  .مدلة بنت ميسحان، وكان قد تزوجھا قبل دلة:

  .ب عليهمدلة ھي مذحج، ويقال بل ولدته على أكمة يقال لھا مذحج فغل

  .الحارث، ورھما، وكانوا قد درجوا:فولد مرة بن أدد 

  .األفعى بن أجھش بن غنم بن رھم، الذي كانت العرب تتحاكم إليه بنجران:منھم 

  .عديا، ومالكا:وولد الحارث بن مرة 
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  .عفيرا، وھم لخم ؛ يقال لحمه، لطمه:فولد عدي بن الحارث 

  .عاملة ؛ أمھم رقاش بنت ھمدان وعمرا وھو جذام، وجذام خدمه ؛ الحارث وھو

  نسب كندة

فولد عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كھالن بن سبأ 

  .أسماء بنت مالك بن الحارث أبن مرة:ثورا، وھو كندة ؛ أمه:

رملة بنت أسد بن ربيعة بن نزاربن معد بن :معاوية، وأشرس ؛ أمھما :فولد كندة بن عفير 

  .عدنان

مرتعا ألنه كان يرتعھم ارضھم، وھو عمرو ؛ وزيدا :مرتعا، وإنما سمي :فولد معاوية بن كندة 

  .درج ؛ أمھما زينب بنت جذيمة األبرش بن مالك بن األزد

  .ثورا، وقيسا ؛ أمھما عائشة بنت ذي يزن الحميري:فولد مرتع بن معاوية 

  .بنت عامر بن سكسكمعاوية، وقيسا ؛ أمھما ورقة :فولد ثور بن مرتع 

  .الحارث األكبر، ويزيد،أمھما كبشة بنت عقبة بن السكثون بن أشرس:فولد معاوية بن ثور 

  .معاوية ؛ أمه بنت الحارث الغطريف األزدي:فولد الحارث بن معاوية بن ثور

ووھبا، بطن بالشام واليمن، ليس منھم بالكوفة إال آل عبد الرحمان بن العراء، كان أبلى مع 

مرجانة بنت وھب من آل ذي :جاج ؛ وزيد بن الحارث، بطن، لھم مسجد بالكوفة ؛ أمھما الح

   .يزن

والرائش بن الحارث بطن، والرائش وھو الھجن، ذلك ألنه لم تعرف أمه ؛ وأمھات الھجن 

  .جميعا تستنكر تسميتھم

  .والرائش رھط شريح بن الحارث القاضي

الحارث األصغر، وعمرا؛ بطنان؛ أمھما أسماء : وولد معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور

  .بنت عمرو بن الحارث الغطريف

  .الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا من األزد:وأخوھما ألمھما 

  .وإنما سمي مزيقيا إلنه كانت تمزق عليه حلله، ولھم يقول حسان بن ثابت
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  لحارث بن الخزرجكنديھم وا... وإذا دعوت الحارثين أجابني 

  .وذھل بن معاوية بطن، لھم مسجد بالكوفة، أمه من حمير

فولد الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة بن عفير 

  .بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد معاوية األكرمين بطن، الذين ذكرھم األعشى

  .الطوال األمموإن معاوية األكرمين الحسان الوجوه 

وأمرؤ القيس بن الحارث، بطن، رھط موسى بن أبي الروحاء، كان ولي ألبي جعفر فارس ؛ 

  .لھم مسجد بالكوفة بناه موسى ؛ وأمھما ھند بنت وھب بن الحارث بن معاوية

ومالك بن الحارث لھم مسجد بالكوفة ؛ وأمھم ھند بنت ربيعة بن زبيد بن صعب بن سعد 

  .ن يقال لھم بنو ھند، به يعرفونالعشيرة بن مذحج بط

  .والطمح بن الحارث،لھم مسجد بالكوفة، بطن

والحارث بن الحارث، وھم جون ؛ وھما يدعيان الھجن؛ والرائش الذي كنا ذكرنا منھم، ال 

  .يعرف لھؤالء الثالثة امھات

ت ربيعة ربيعة، والعاتك، والمثل؛ أمھم ھند بن:فولد معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث 

  .بن وھب بن الحارث األكبر

عديا بطن ؛ ووھبا، بطن، وأبا كرب،بطن، وامرأ القيس :فولد ربيعة بن معاوية بن الحارث 

بطن،لھم مسجد بالكوفة؛ وسلمة، وھو لكمة الظما ال عقب له إال امرأة ؛ أمھم قطام بنت ذھل 

  .بن معاوية

ة بنت عمرو بن شيبان بن ذھل بن ثعلبة ومالك بن ربيعة بطن، لھم مسجد بالكوفة ؛ أمه زھير

  .بن بكر بن وائل

لميس بنت امرىء القيس :جبلة، بطن،لھم مسجد بالكوفة ؛ وحجرا، أمھم:فولد عدي بن ربيعة 

  .بن الحارث، وھو الوالدة بن عمرو بن معاوية

والحارث بن عدي،بطن،لھم مسجد، يقال لھم بنو عدي؛ أمه ماوية بنت السيحان بن ذھل بن 

  .الحي الفريد، ألنھم لم يدخلوا في الحلف حين تحالفت كندة:اوية، ويقال لھم مع
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  .األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة، وفد على النبي :فمن بني جبلة

وشرحبيل بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة، حرم الخمر، وھو عفيف لتحريمه الخمر، وفد 

  .ئة من العطاء في زمان عمر بن الخطاب رضي هللا عنهعلى النبي ،وكان في ألفين وخمس ما

واألسود بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة قتله بنو الحارث بن كعب وله يقول عمرو بن 

  :معدي كرب

  .وھم شغلوه عن شرب المقد... وھم تركوا ابن كبشة مسلحبا 

  .ھؤالء جاھيلون إسالميون

  .رج، كان عالما باألنسابوإسحاق بن إبراھيم بن حجز بن معدي كرب األع

  .وفد أبوه إبراھيم الى النبي ، وأمه زينب األشعب بن قيس

الشحاء حضرمية، وفد الى النبي :وسيف بن قيس بن معدي كرب، وكانت أمه قينة يقال لھا 

  .فأمره أن يؤذن فلم يؤذن حتى مات

عاوية، وھو والوليد بن عدي بن ھانىء بن حجر بن معاوية، وفد جده ھانىء بن حجر بن م

  .الشاعر الذي يقول

  .ومن أھل الصنائع من إياد... منازل من أبي قابوس أقوت 

وشرحبيل بن السمط بن األسود بن جبلة، شھيد القادسية، جاھلي أسالمي، وولي حمص، وھو 

   .الذي قسمھا منازل حين فتحھا

  .السمط بن ثابت بن زيد بن شرحبيل، قتله مروان بن محمد:ومن ولده 

  .ه عبد هللا بن السمطوأبن

  .وھانىء بن أبي شمر، كان شريفا، جاھليا

من ولده إياس بن أوس بن ھانىء، وھو أبو الكياس، كان عالما بنسب كندة، ومنه أخذ محمد 

  .بن السائب نسب كندة

والحارث بن ھانىء، وقد شھد ساباط، واستنقذه حجر بن عدي، وكان استحلم فنادى ياحجر 

  .قب عليه واستنقذه، وكان في ألفين وخمس مائة من العطاءبلغة أھل اليمن، فع
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و حجر بن عدي بن األدبر بن عدي بن جبلة، وكان طعن في دبره فسمي باألدبر لذلك، جاھلي 

  .أسالمي ؛ وفد الى النبي 

  .وأخوه ھانىء، وكان في الفين وخمس مائة من العطاء

ب عليه السالم قتله معاوية وأصحابه وشھد القادسية، وشھد الجمل وضفين مع علي بن أبي طال

  .بمرج عذراء، وكان الذي تولى قتله أبو األعورالسلمي

  .وأبناه عبد هللا، وعبيد هللا قتلمھما مصعب بن الزبير، وكانا يتشيعان

ومعاذ بن ھانىء بن عدي، كان من رؤوس السبعة، وكان على شرط المختار بن أبي عبيد، 

  .فھرب الى الشام لما ظھر مصعب

والذرذار، وأسمه ھانىء بن الحارث، وھو الجعد بن عدي بن جبلة، كان شريفا، وبالكوفة قوم 

  .من جبلة ينسبون إليه؛ وھم من بني أشاة، وھي أمھم حضرمية

وبشير بن األودج بن أبي كرب بن جبلة، وكان بشير وفد على النبي ، ھو وأخوه قيس بن 

  .كندة يوم النجيراألودج ثم أرتدا كافرين فقتال يوم ارتدت 

 .ھؤالء بنوجبلة بن عدي

  

  ھؤالء
 بنو حجر بن عدي

  

مرة، بطن، لھم مسجد بالكوفة، وشرحبيل؛ أمھما ھند بنت :وولد حجر بن عدي بن ربيعة 

  .وھب بن ربيعة

شرحبيل بن مرة بن سلمة بن مرة المكدد، وكان جوادا استخلفه األشعث على :فمن بني مرة 

  :لقولهاذربيجان، ويسمى المكدد 

  .لكم ما حوت كفاي في العسر واليسر... سلوني وكدوني فإني لباذل 
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  .وكان فيمن وفد على النبي 

وحجر الشر بن يزيد بن سلمة بن مرة، كان شريفا، وكان أحد الشھود يوم الحكمين، واله 

معاوية إرمينية، وإنما سمي حجر الشر أن حجر األدبر كان يقال له حجر الخير فأرادوا أن 

  .فضلوا بينھمي

  .وطلق بن عمرو بن ھمام بن مرة، وھو الذي بنى مسجد بني مرة وأخرجه من داره

  .وعائذ بن عدي بن ھمام بن مرة، كان شريفا

وقد ذكره أعشى ھمدان في شعره، وھو الذي لطم عبد . وفد أبوه عدي بن ھمام الى الرسول 

  .ھمدانالرحمان بن محمد بن األشعث فلم تغضب له كندة وغضبت له 

 .ھؤالء بنوحجر بن عدي

  

  وھؤالء
 بنو عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث

  

مارية بنت مالك بن :شرحبيل،ولحيا،وربيعة، وعمرا أمھم :وولد الحارث بن عدي بن ربيعة

  .الحارث بن بدا

كبش بن ھانىء، وھو المطلع بن حجر بن شرحبيل بن الحارث :فمن بني الحارث بن عدي 

 :النابغةالذي يقول له 

  

  وة واألشعث بن قيس أسيرا... بعد كبش بن ھانىء وبني فر 

 حيث أضحت خيارھم منحورا... وأبي الخير قشعم غادروه 
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وكان سبب قتل كبش أن األشعث خرج يثأر ألبيه حين قتله مراد، وكان مخرجھم متسادين 

وھو القشعم بن يزيد كبش على لواء، وقشعم على لواء، واألشعث على لواء، :على ألوية ثآلثة 

بن األرقم فلقوا بني المعقل من بني الحارث بن كعب، فقتل كبش والقشعم ونبو فروة بن زرارة 

إذا أخطأت مرادا لم أبال على أي قبائل :بن األرقم، وأسروا األشعث، وكان األشعث يقول 

ھا عربي ففدي بثالثة آالف بعير، ولم يفد ب. فوقع على بني الحارث بن كعب. مذحج وقعت

   :وفيه يقول عمرو بن معدي كرب. غيره

  فأھلك جيش ذلكم السمغد... أتانا ثائرا بأبيه قيس 

 .وألفا من طريفات وتلد... فكان فداؤه ألفي قلوص 

  

وفد أبيه الى االنبي يزيد بن كبش والمطلع بن ھانىء بن حجر بن شرحبيل بن الحارث، جاھلي 

  .كان طليعة قومه إذا غزا

  .كامل بن الحارث بن ھانىء بن حجر، كان من رجال بني الحارث:ومنھم 

  .والعلماء بنت ھانىء بن حجر كانت لھا دار المختار بن أبي عبيد

وقمام بنت الحارث بن ھانىء بن الحارث بن جبلة بن حجر بن شرحبيل بن الحارث بن عدي، 

  .عيل بن األشعث، فولدت لهيقال لھا قمام بالكوفة عند دار األشعث أبن قيس؛ وكانت عند إسما

). ووفد ھانىء بن الحارث بن جبلة، ومعدي كرب بن الحارث بن لحي بن شرحبيل الى النبي

  .قائد بن محمد بن الغرير بن حجر بن معدي كرب بن لحي، ولي الجزيرة

  .ونھيك بن غرير بن ھانىء بن حجر، قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب

 .معاوية بن الحارث ھؤالء بنو عدي بن ربيعة بن
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  وھؤالء

 بنو وھب بن ربيعة

  

عمرا، وربيعة ؛ أمھما رھم بنت المثل بن معاوية ؛ وحجر :وولد وھب بن ربيعة بن معاوية 

  .بن وھب لھم مسجد بالكوفة، بطن

وأبا الخير بن وھب، بطن،لھم مسجد بالكوفة، وكان يدعى أبا الخير الظلوم، وفيه يقول 

  :الشاعر

  ويمنعني أبو الخير الظلوم... حيث كانوا  أحب بني ربيعة

  .زينب بنت عمرو بن ثعلبة بن إياد، عمه كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة:أمھم 

نعمان، وحمرا، بطن وحبابا درج ؛ أمھم كبشة بنت خديج بن أمرىء :وولد عمرو بن وھب 

  .القيس بن الحارث بن معاوية

  .بالكوفة، أمھم المسك بنت عدي بن ربيعة األرقم، بطن،لھم مسجد:فولد نعمان بن عمرو 

وعمرا، وھو شملة، بطن، درج، وأمه أمامة بنت الشيطان بن خديج بن أمرىء القيس بن 

  .الحارث

  .معدي كرب بن األسود بن األرقم، جاھلي، كان سيدھم:فمن بني األرقم 

  .وأبوه الذي يزعمون أن األعشى مدحه

  .معدي كرب، أبو األشعث، فسمي األجذمومعدي كرب، وھو األجذم، ضربه قيس بن 

فيومئذ تحالفت بنو وھب بن ربيعة، وبنو المثل بن معاوية، وبنو أبي كرب بن معاوية على بني 

عدي بن ربيعة، ومرة مع بني عدي، ولم يدخل بنو الحارث بن عدي، معھم في الحلف فسموا 

  .الحي الفريد

بن األرقم، قتلوا يوم خرج ابن األشعث ثائرا ومنھم زرارة، وسعيد ويزيد بنو فرازة بن زرارة 

  .بأبيه
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  .والقشعم بن يزيد بن األرقم قتل يومئذ

  .وقتل قيس بن فروة بن زرارة في االسالم ببلنجر مع سلمان بن ربيعة الباھلي

  .يزيد بن فروة بن زرارة بن األرقم، الذي أجار خالد بن الوليد يوم قطع نخل بني وليعة:ومنھم 

ي بن أبي طالب الكوفة أخذ أصحابه بيالون من عثمان أبن عفان، فقال بنو األرقم ولما قدم عل

النقيم ببالد يشتم بھا عثمان فخرجوا الى الجزيرة، والى الرھا وخرج معھم من ولدوا من كندة، 

فخرج معه بنو أحمرأبن عمرو، وبعض بني الحارث بن عدي، وبنو األجذم من بني حجر بن 

ھذا حي من كندة عظيم قدموا علي ناقمين علي فكان إذا قدم :وية، فقال وھب فقدموا على معا

عليه أھل العراق أنزلھم الجزيرة مخافة أن يفسدوا أھل الشام عليه فأنزلھم نصيبين واقطعھم 

قطائع؛ ثم كتب إليھم إني أخاف عليكم عقاربھا،فأنزلھم الرھا،وأقطعھم قطائع، وشھدوا صفين 

  .عميرة بن فروة بن فزارة بن األرقم على يده يومئذ مع معاوية، فضرب عدي بن

العرس بن قيس بن سعد بن األرقم، ولي الواليات، وولي :وكان أخر من خرج إليھم من الكوفة 

  .الجزيرة

وجبر بن القشعم بن يزيد بن األرقم، أول من قضى بالعراق لعمر بن الخطاب، ثم كان سلمان 

   .و بردة بن أبي موسى األشعريبن ربيعة الباھلي ؛ ثم شريح، ثم أب

عدي بن عميرة بن زرارة بن األرقم كان ناسكا فقيھا، وولي الجزيرة وإرمينية :ومنھم 

  .واذربيجان لسليمان بن عبد الملك

  .قيسا، وعزيزا، أمھما بنت ربيعة بن وھب بن ربيعة:وولد خمر بن عمرو 

  .الجاھلية واإلسالمأبو شمر بن قيس بن خمر، كان شاعرا شريفا في :منھم 

سوادة بن حجر بن كابس بن قيس بن خمر، كان شريفا باإلسالم بالرھا، وھو أبو :ومنھم 

  .الصباح بن سوادة

  .وولد ربيعة بن وھب بن ربيعة بن معاوية

شجرة،بطن، لھم مسجد بالكوفة يقال لھم الشجرات، لھم عدد :فولد معاوية بن ربيعة بن وھب 

  .والية؛ وحرملة، وعمرا ؛ أمھم من بني الرائش بن الحارث وشرف بحضرموت، ولھم بھا
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  .بنو عبد هللا بن سلمة بن األسود بن شجرة وافدين:فمن بني شجرة 

  .ومحصن بن علس بن شجرة، وشجرة، وعلس ابنا األسود بن شجرة، وفدا

  .وأبو لينة، وھو عبد هللا بن أبي كرب بن األسود بن شجرة، وفد أيضا

  .األشعث حين وفد على النبي في سبعين رجال من كندةوكانوا وفدوا مع 

 .ھؤالء بنو عمرو بن وھب بن ربيعة

  

  وھؤالء
 بنو أبي الخير بن وھب

  

  .سلمة، أمه بنت عدي بن ربيعة:وولد أبوالخير بن وھب 

  .مرة:فولد سلمة بن أبي الخير

واله  -السالم عليه  -عبد هللا بن سلمة بن مرة، وكان من اصحاب علي بن أبي طالب :منھم 

  .السواد، ومان أحد العشرين الذي شھدوا حلف اليمن وربيعة زمان علي بالكوفة

  .ومعدان بن ربيعة بن سلمة بن أبي الخير، وفد أيضا

 .ھؤالء بنو أبي الخير

  

  وھؤالء
 بنو حجر بن وھب

  

  .قيسا، وأمه ھند بنت زيد مناة من بني الرائش:وولد حجر بن وھب

النظارة بنت وديعة بن مالك بن دال بن الحارث بن شرحبيل، وھو  وعديا، وسلمة؛ أمھما
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  .األخزم، وأمه من بھراء

  .ووھبا، وأمه من أھل نجران

  .معاوية بن حجر، الذي قتل سعيد بن عمرو بن النعمان يوم صفا:منھم 

ولي القضاء بالكوفة؛ . وسلمة بن معاوية بن وھب، وھو أبو قرة وفد ؛ وابنه عمرو بن أبي قرة

ثم جبر بن القشعم األرقمي؛ ثم شريح بن الحارث ؛ ثم عمرو بن أبي قرة، ثم الحسين بن أبن 

  .الحسن زمن خالد بن عبد هللا القسري، ولي الحكم لخالد بن عبد هللا القسري

  .يزيد بن عمرو بن قيس، وھو أبن الصماء جاھلي شريف:ومن بني حجر 

  .وقابوس بن قيس بن سلمة، كان من اشرافھم

  .بلة بن أبي كرب بن قيس بن حجر، وقد كان في ألفين وخمس مائة من العطاءوج

  .وعمرو بن حسان، شھد يوم القادسية

  .واألسود بن جبلة بن الحارث بن قيس بن حجر، ولي السواد زمن زياد

  .وزنمق بن العالء بن المغيرة بن عمرو بن حسان، شريف بالجزيرة

  .بن حسان الفقيه؛ وابنه كان فقيھا عالما واألجلح، يحي بن عبد هللا بن معاوية

  .والمنذر بن عدي بن المنذر بن عدي، وفد

  .والحارث، والھيدكور بن عدي بن المنذر، كان شريفا

  .وحسين بن حسن بن جرير بن الحارث بن سلمة بن المنذر بن عدي بن حجر، ولي القضاء

  .ئذ، ودعا له النبي واألسود بن سلمة بن حجر بن وھب، وفد وابنه، وھو غالم يوم

  .وجبلة بن سعد بن األسود، وفد أيضا

  :والعباس بن يزيد، وكان شاعرا فارسا، وھو الذي يقول

  نعتا يوافق نعتي بعض ما فيھا... أما القطاة فإني سوف أنعتھا 

  :وھجا أبن الخطفي، فقال جرير

  ألؤما ال أبا لك وآغترابا... أعبدا حل في شعبى غريبا 

 بن العباس، ولي فارس أيام خالد بن عبد هللا القسري؛ وولي الكوفة زمان يوسف وأبنه عبيد هللا
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  .بن عمر

  .وأخوه جعفر بن العباس، ولي ما سقت دجلة، ثم قتله الخوارج

   .وولي عبيد هللا أيضا ألبي العباس قنسرين،وألبي جعفر ارمينية وبھا مات

والجزيرة أيام الضحاك مع جعفر أخيه وكان شھد الخوارج بالكوفة وھو يقتتلون بين الكوفة 

  :حين قتل، فقال أبو عطاء السندي

  فقل لعبيد هللا لو كان جعفرھو الحي لم يجنح، وأنت قتيل

  أباك فماذا بعد ذاك تقول... فضحت وقد أردوا أخاك وكفروا 

أعضك هللا ببظر أھلك وعبد الرحمان، وفروة أنبا إياس بن سلمة بن حجر، قتال :أقول :فقال 

  .بصفين مع علي

أبايعك على كتاب هللا وسنة نبيه؛ : وسعد بن األسود بن جبلة، الذي قال لمعاوية يوم النخيلة

  .فقال وأنت ال بيعة لك. فقال ال شرط لك

  .ويزيد بن قيس بن سلمة، الذي يقال له قارىء بني سلمة، وفد على معاوية

  :قول له العباس بن يزيدوعمرو بن سالم بن قيس بن سلمة، وھو أبو الحالل الذي ي

  وقلة الحزن فال نبالي... إذا قطعنا طامس األجبال 

  شيخ لنا قد لج في الضالل... ما فعل الشيخ أبو الحالل 

  .ومسروق بن يزيد بن األسود، الذي اختط خطة بني يزيد بالكوفة

مسلمة، يوم وأكتل بن العباس كان على الرماة يوم . وابنه النعمان قتل بخرسان ومعه أبو كندة

  .لقي أبن المھلب

  .وسأسلة بن الحسين بن العباس، كان فارسا وھو الذي قتل عبيدة الخارجي وجاء برأسه

 .ھؤالء بنو وھب بن ربيعة
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  ھؤالء
 بنو امرئ القيس بن ربيعة

  

  .وھبا، والحارث أمھما بنت آمرىء القيس بن ذھل بن معاوية:وولد آمرؤ القيس بن ربيعة

ية بن حيوة بن النعمان بن أبي شمر بن الحارث بن وھب، ولي شرطة عمر بن معاو:منھم 

  .البصرة، وكان مع عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب قائدا

وكان عبد هللا بن معاوية أبلغ العرب، وأجملھم، وكان غلب على فارس، قتله أبو مسلم، وھو 

 :الذي يقول

  

  حال ذو الود عن حاله إذا... أصد صدود امرىء محمد 

  إذا جعل الصرم في باله... ولست بمستعتب صاحبا 

 .وذلك فعلي بأمثاله... ولكنني صارم حبله 

  

وجرير بن سعد بن بشر بن عدي بن النعمان بن حجر بن وھب بن آمرىء القيس بن ربيع كان 

  .شريفا

 .ھؤالء بنو آمرىء القيس بن ربيعة
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  وھؤالء

 بنو أبي كرب بن ربيعة

  

سلمة، وھو المجر بطن لھم مسجد :عمرا فولد عمرو بن أبي كرب :وولد أبو كرب بن ربيعة 

  .في الكوفة؛ وحجرا

  .سمرة بن معاوية بن عمرو بن سلمة، وفد الى النبي :منھم 

  .ھؤالء بنو أبي كرب بن ربيعة

  
  وھؤالء

  بنو مالك بن ربيعة 

  

  .بني أسعد بن ھماممعاوية، وربيعة ؛ أمھما من :وولد مالك بن ربيعة 

حجر، ويعرف بفارس منسال بن معاوية بن مالك، كان شريفا شاعرا ؛ ويقال منسال :ومنھم 

  .فرس أو أرض

  .ھؤالء بنو ربيعة
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  وھؤالء

 بنو المثل بن معاوية

  

  .بھدلة، بطن لھم مسجد:وولد المثل بن معاوية 

  .معاوية، والشجار:فولد بھدلة بن المثل 

 :بن الشجار، الشاعر في الجاھلية وقوله قطن بن قيس :منھم 

  

  وسرته وھم خير الوفير... وجدت المرحبي أخا المعالي 

 إذا ما لدھر طرير... وھم أھل المكارم والمساعي 

  

وزياد بن يزيد بن المضاھر بن النعمان بن سلمة بن الشجار، وھو أبو الشعثاء، قتل مع الحسين 

 :كميت في قصيدتهبن علي عليه السالم، بالطف وذكره ال

  

 وإن أبا حجر قتيل مزمل... ومال أبو الشعثاء أشعث داميا 

  

 .ھؤالء بنو المثل بن معاوية
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  وھؤالء

   بنو العاتك بن معاوية

شيبان بطن، أمه البيضاء بنت األبيض بن آمرىء القيس بن الحارث، :وولد العاتك بن معاوية 

  .ومالكا، وحييا المرأة من بني وھب

وسعد بن شرحبيل بن . الحارث بن سعيد بن قيس بن الحارث بن شيبان، وفد الى النبي :منھم 

  .قيس بن الحارث بن شيبان، وفد أيضا

 :وأماناة بن قيس بن الحارث وفد أيضا؛ وعاش دھرا طويال، وله يقول الشاعر

  

  كعمر أماناة بن قيس بن شيبان... أال ليتني عمرت يا أم خالد 

  وأفنى فئاما من كھول وشبان... يس بميت لقد عاش حتى قيل ل

  فحلت به من بعد حرس وحقبةدويھية حلت بنصر بن دھمان

 رھين ضريح في سبائب كتان... فأضحى كأن لم يغن في الناس ساعة 

  

  .ويزيد بن أماناة، قتل يوم النجير. ومعروف بن قيس بن شرحبيل قتل يوم النجير

 ھؤالء بنو معاوية بن الحارث بن معاوية

  
  وھؤالء

 بنو امرئ القيس بن الحارث

  

أمامة بنت عبد هللا بن :خديجا وبكرا، واألبيض؛ أمھم :وولد آمرؤ القيس بن الحارث بن معاوية 
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  .وھب بن الحارث

  .الحارث بن فروة بن الشيطان بن خديج وفد الى النبي :منھم 

  .ومعدي كرب بن شرحبيل بن خديج وقد وفد أيضا

  .قيس بن يزيد بن الذائد بن بكر، وفد أيضاوإياس بن شرحبيل بن 

  .وقيس بن عبد هللا بن بكر، وفد أيضا

وعزيز بن سعد بن معدي كرب بن شراحيل بن الشيطان، قتل يوم عين الوردة مع سليمان بن 

  .صرد الخزاعي

  .سودة بن محمد بن عبد هللا بن عزيز بن سعد، كان فارس العرب بخرسان:من ولده 

عزيز من اصحاب محمد بن الحنفية، وحبس معه في الشعب، حبسه أبن  وكان عبد هللا بن

  .الزبير

 :امرؤ القيس، سمي الذائد لقوله:واسم الذائد 

  

  ذياد غالم غوي جوادا... أذوذ القوافي عني ذيادا 

  تنقيت منھن عشرا جيادا... فلما كثرن وأعينني 

 وآخذ من درھا المستجادا... فأعزل مرجانھا جانبا 

  

  .لولده بنوالذائد، ال يعرفون إال بهيقال 

وموسى بن أبي الروقاء، يزيد بن الحارث بن يزيد بن الحارث بن فروة بن الشيطان بن خديج 

  .واله أبو جعفر فارس

وعميرة بن شھاب بن ربيعة بن معاوية بن صريم بن ثعلبة بن بكر بن امرىء القيس، كان 

عبد الرحمان بن محمد بن األشعث بسجستان فقدم فارسا، وھو الذي أخذ ملكية العامرية أمرأة 
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  .بھا الكوفة فحبسه حتى مات لذلك

 .ھؤالء بنو أمرىء بن الحارث

  
  وھؤالء

 بنو مالك بن الحارث

  

  .سلمة، المنذر ؛ أمھما من غسان:وولد مالك بن الحارث 

ن حجر بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة، صاحب مرباع بني ھند نيف وثالثي:ومن بني سلمة 

  .سنة وأخوه أبو األسود، وكان شريفا

  .والمرباع أن يأخذ الربع من الغنيمة وعليه طعام الجيش ألخذه المرباع

وقساس الشاعر بن أبي شمر بن معدي كرب الذي أجاب أبا ھني حين تزوج في بني آكل 

 :المرار لقيس ؛ فقال أبو ھني لقيس

  

  ذراھاوتخبرھا وتنكح في ... بباب الحارث الملك بن عمر 

  أال تطعن بمديتھا حشاھا... لھا الويالت إن أكرھتموھا 

 ويفلح بعد ذلك من نعاھا... فتھلك حرة والموت حق 

  

 :فقال 

  

  لتنكحھا فلم يك من ھواھا... لقد طالبت ھذا قبل قيس 
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  فالقت مشربا عدنا سقاھا... فطافت بالمناھل تبتغيه 

 فاھاإذا يدعى لمعضلة ك... أدب الساعدين أخا حروب 

  

   .في تزويج قيس ھند بنت شراحيل بن زيد بن شرحبيل، قتيل الكالب

والزوير، وھو علقمة بن سلمة بن مالك، وھو أبن عنجة، وھي مھرية، وھي أمه ؛ قال يوم 

  أنا زويزكم اليوم،وهللا ال أزول حتى يزول جملي:صيفاه وعقل جمله

  اجناه وكوره وقده... نحن منعنا جمل بن عنجة 

  .تالقت بالمصيف كندة وقيس بن الحارث بن أسماء بن مر بن شھاب بن أبي سمرةيوم 

 :وابنه الحارث، وقد كان شاعرا وھو الذس يقول

  

 فتية من أشجع العرب... ليتني ألقي على عضبي 

  

  .وشھاب بن أسماء وفد ايضا

  .ووائل بن حجر بن أبي األسود بن يزيد الشاعر، وكان عريف بني ھند

حرز بن شھاب بن أبي شھاب، كان شريفا، وھو خال حفص بن عمرو بن سعد وعميرة بن م

  .بن أبي وقاص

النعمان، أمه الھالة بنت ربيعة بن زبيد من مذحج بھا يعرفون فمنھم :وولد المنذر بن مالك 

قيس بن يزيد بن عمرو بن شراحيل بن النعمان بن المنذر الذي ذكره أبن ھمام الشاعر، ولي :

  .وكندة، وقد طالت إمارته في سرة االرض بين السھل والجبل ھمدان، وقيسا،

  .وأبو العمرطة، وھو عمير بن يزيد، أخو قيس بن يزيد، وكان شيعيا، قتل مع حجر بن عدي

والحسن بن أبي العمرطة، ولي ما وراء النھر للجراح بن عبد هللا الحكمي، وكان على شرط 



 

84 
 

  .الحجاج

  .بن شراحيل كان شاعراوالمنذر بن شعيب بن يزيد بن عمرو 

  .والربيع بن قيس بن يزيد، استعمله الحجاج على قالع فارس

  .وعمير بن معدان بن األسود بن معدي كرب بن النعمان بن المنذر، كان شريفا

وعمار بن جراد بن زيد بن سكن بن أنس بن حارثة بن معدي كرب بن سلمة، كان مع 

  .المختار

مر، كان فارسا، ھدم عليه علي داره فلحق بمعاوية، فلما وھانىء بن سلمة بن أوس بن أبي ش

  .ولي معاوية بنى له داره ورجع الى الكوفة

وھو الذي وثب على . والنضر بن عبد الرحمان بن عبد هللا بن لقيط بن أنيس، كان شريفا جلدا

  .جھم بن مسلم النبطي وأحرق داره ونزعه من الكندية، وشھد له من شھد أنه نبطي

  .نو مالك بن الحارث، يقال لھم بنو ھندھؤالء ب

  
  وھؤالء

  بنو الطمح بن الحارث 

  

عبد الرحمان بن الحارث بن محرز بن مرة :منھم . ربيعة،والحارث:وولد الطمح بن الحارث 

بن شماس بن جفنة بن الحارث بن الطمح، شھد صفين مع علي بن أبي طالب، وكان على 

  .شرطة الكوفة

  .سعود بن خالد بن أصرم، الذي تنسب إلية الحرثيةوسلمة، وھو الحارث بن م

  .وأيوب بن عامر بن األسود بن يزيد بن خالد بن أصرم،الخناق الذي كان يخنق الناس بالكوفة

  ھؤالء بنو الطمح بن الحارث
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  وھؤالء

 بنو حوت بن الحارث 

  

  .مالكا، وسعدا، وعوفا، وعامرا:وولد حوت بن الحارث 

بن سعد بن حوت وھو أبو خالد الشاعر الذي مدح حجر بن سعيد عمرو بن عبد شمس :منھم 

  .ألم بمسجد األنس المنكر وكان جاھليا: الحضرمي في قوله

الصلت بن قتادة بن سلمة بن أبي خالد، قتل يوم النھروان مع علي بن أبي طالب :من ولده 

  .عليه السالم

، وھو الذي لجأ إليه حجر بن وسليمان بن يزيد بن شراحيل بن معاوية بن عمرو بن عبد شمس

  .عدي، وكان عل ميمنة المختار

  .والحارث بن زرارة بن معاوية بن مالك بن حوت، قتل يوم عين الوردة مع التوابين

 .ھؤالء بنو الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور

  

  وھؤالء

 بنو ذھل بن معاوية 

  

إمرأ القيس، والسيحان، :ية بن ثور بن مرتعوولد ذھل بن معاوية بن الحارث األكبر بن معاو

  .وعامرا، والناجي ؛ أمھم ھند بنت وھب بن الحارث

  .منھم قيس بن معاوية فارس العذراء، بن العاتك بن امرى القيس بن ذھل، جاھلي

والصلت بن حجر بن النعمان بن عمرو بن عرفجة بن العاتك، كان في ألفين وخمس مائة من 

  .العطاء
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يزيد وعلس ومعدان بني الحارث بن عدي بن عوف بن السيحان بن :د مع أخوته وأبو حجر وف

   .ذھل ؛ وھو الذي أبذر بني الحارث يوم صيفاه

  .وأبنه النعمان، صحب علي بن أبي طالب عليه السالم

  :وعمرو بن عوسجة بن عدي بن عبد الملك بن عوف بن السيحان الشاعر الذي يقول

  وسلمى غير دائمة الوصال... ومالك دائم أبدا لسلمى 

  .وخالد بن نھيك بن قيس بن عمرو بن معاوية بن العاتك، ولي حضرموت

  .ومحمد بن حجر بن قيس بن معدي كرب بن العاتك، ولي سجستان

 .ھؤالء بنو ذھل بن معاوية

  

  وھؤالء

 بنو عمرو بن معاوية 

  

الوالدة، وأمرأ القيس، وھو حجرا، وھو آكل المرار، والحارث، وھو :وولد عمرو بن معاوية 

أبو بني تملك، ومعاوية، وھو أبو بني حسان كانت لھم بقية بالشام ثم ھلكوا بھا؛ أمھم ھند بنت 

  .وھب بن الحارث األكبر بن معاوية بن ثور

. عمرا، وھو المقصور، ألنه أقتصر على ملك أبيه ولم يعده:فولد حجر آكل المرار بن عمرو

شديد السواد، لھند بنت ظالم بن وھب بن الحارث بن معاوية بن ومعاوية،وھو الجون كان 

  .ثور

أم أناس بنت :الحارث، وھو الملك، ملك معدا ستين سنة ؛ أمه :فولد عمرو بن آكل المرار

وسميت . عوف بن ملحم بن ذھل بن شيبان، وامھا أمامة بنت كبش بن كعب بن زھير التغلبي

ا فقيل وأدتھا، قالت قد فعلت، وربتھا حتى أدركت، فنظر أن أم أناس أن عوفا أمر بھا أن توأدھ
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وصيفة لنا، ثم :من ھذه يا أمامة ؛ فقالت :إليھا عوف يوما مقبلة فأعجبه شأنھا فقال 

دعيھا :فإنھا التي كنت أمرت بدفنھا؛ قال :وكيف لي بذاك؛ قالت :أيسرك أنھا ابنتك؛ قال :قالت

  .لحارث ولم تلد غيرهفلعلھا تلد أناسا سميت أم أناس؛ فولدت ا

وآمرأ القيس بن عمرو بن حجر؛ أمه كبشة بنت امرىء القيس بن عمرو بن معاوية بھا 

  .يعرفون

  .وأبا كرب، ومعدي كرب، للمسك بنت مجمع بن وھب بن الحارث بن معاوية

  .حجر بن الحارث ملك بني أسد وكنانة:فمن بني الحارث بن عمرو

  .م والربابوشرحبيل قتيل الكالب، ملك بني تمي

  .وسلمة ملك بني تغلب وبكرا

  .ومعدي كرب، يقال له غلفاء، ألنه أول من غلف بالمسك اصحابه،ملك قيس عيالن

  .وقيس بن الحارث، كان سيارة فأيما قوم نزل بھم فھو ملكھم

آمرأ القيس الشاعر ؛ أمه زينب بنت يزيد بن آمرىء القيس بن عمرو :فولد حجربن الحارث 

أبو الخير بن عمرو بن يزيد بن شرحبيل، الذي سمته :د شرحبيل بن الحارث المقصور من ول

  .الفرس، وذھب الى كسرى يستجيشه على بني معاوية

عمرو، وھو ابن أبي كرب بن قيس بن سلمة؛ وعمرو، وھو أقحل :ومن بني سلمة بن الحارث 

  .بن أبي كرب بن قيس بن سلمة، وھو الذي أدخل كندة حضرموت من الغمر

  .غمر موضع يقال له غمر ذي كندة قريبا من مكةوال

  .يسكنون مصر، والبصرة من ولد سلمة بنو مالك بن سلمة مع أخوالھم من ضبة

العالء بن شمر بن الحارث بن مالك، وھو الذي دخل مع غيالن ابن خرشة بن عمرو بن :منھم 

ل ھذا ربي في من ھذا معك يا غيالن ؛ فقا:ضرار الضبي على عبيد هللا بن زياد فقال 

  .الجاھلية، وحليفي في االسالم

  .ھند بنت معالة من االنصار، وأخوه ألمه عمرو بن ضرار بن عمرو الضبي:وكانت أم مالك 

  .المقصور:ومن بني امرئ القيس بن عمرو
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والنعمان بن يزيد بن شرحبيل بن يزيد بن امرىء القيس بن عمرو، وھو ذو النمرق، وھو خال 

  .فد على النبي األشعث بن قيس، و

وبنو مسروق بن معدان بن المرزبان بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن المقصور، 

  .وھم بالكوفة

وأما حجر بن عمرو بن حجر آكل المرار فإنھم يدعون بني ملعقة بالشام؛ وھم بالشام نسبوا 

  .الى أم لھم يقال لھا ملعقة

  .بن الجون الذي كان على بني تميم يوم جبلةحسان بن عمرو :ومن بني الجون بن آكل المرار

ومعاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون، كان مع عامر يوم جبلة، وھما الجونان قتال يوم 

   .جبلة

وبنو صالح بن الحارث بن معاوية بن شرحبيل بن النعمان بن عمرو بن الجون قضاة حمص؛ 

  .وقد قضى منھم غير واحد بالكوفة من بني الجون

  .بنت عمرو بن الحارث بن شراحيل التي تزوجھا النبي فاستعاذت منه فأعاذھا وأسماء

 .ھؤالء بنوآكل المرار

  

  وھؤالء 

 بنو الحارث الوالدة

  

من :عبد هللا، وھو الشيطان ؛ وفدوا على النبي فقال:وولد الحارث الوالدة بن عمرو بن معاوية 

فبعضھم يقول بنو الشيطان، وبعضھم . أنتم بنوعبد هللا:أنتم ؛ فقالوا نحن بنوالشيطان ؛ فقال

مازنة، وھي القائلة، بنت آمرىء القيس بن كعب بن عمرو :ووھبا ؛ أمھما . يقول بنوعبد هللا

  .مزيقيا
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  .الجواد القرد، بطن:وحجر القرد، وإنما سمي القرد لنداه وجھوده بلغتھم، وأھل اليمن يقولون 

ان ال يتقلد معه أحد سيفا إال قطع نجاد سيفه، ومعاوية، وھو مقطع النجد، سمي بذلك ألنه ك

  .بطن باليمن؛ أمھم لميس بنت أخت القائلة بھا يعرفون

  .وربيعة، وھو المسبح، بطن باليمن

  .لميس بنت عمرو بن وھب بن الحارث بن معاوية:وعمرو ولميس، أمھما 

  .وسلمة بطن، أمه فاطمة بنت العاتك بن معاوية

الشاعر القائل لقيس بن معدي كرب حين تزوج ھند بنت شرحبيل  أبو ھني:فمن بني عبد هللا 

واسم أبي ھني مسروق بن معدي كرب بن ثمامة بن األسود .بن يزيد بن شرحبيل، قتيل الكالب

 :بن معدي كرب، الذي يقول 

  

 نخبرھا وننكح في دارھا... بباب الحارث الملك بن عمرو 

  

 :وھو الذي يقول

  

 فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر... بيننا أطعنا رسول هللا إذ كان 

  

ومحمد وھو الشاعر، وھو المقنع بن عميرة بن أبي شمر بن فرعان بن قيس بن األسود بن عبد 

  .هللا كان الدھر مقنعا

السائب بن يزيد الفقيه بن سعيد :وسعيد بن ثمامة بن األسود، حليف بني عبد شمس من ولده

  .لمدينة ال يعرفون إال بذلكالذي يقال له أبن أخت نمر، وھم با

  .النمر من قريش من بني عامر بن لؤي:والنمر حضرمي، قال غيره 
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وعبدهللا، وھو طالب الحق بن يحيى بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن األسود، وھو 

 :الخارجي، صاحب يوم قديد، وكان أعور وھو القائل

  

 هللا موالنا وال مولى لھم... أضرب قوما حبطت أعمالھم 

  

وجبلة بن مخرمة بن شرحبيل بن األسود بن ھاني بن األرقم بن عبدهللا، كان على ميمنة مسلمة 

  .يوم قتل يزيد بن المھلب

وبنو نھيك بن حسان بن األرقم بحضرموت، وھم الذي ورثوا إبراھيم بن جبلة، وكان إبراھيم 

  .قد ولي حضرموت ألبي جعفر، قد رأيته. بن جبلة

يد بن عمرو بن النعمان بن وھب بن الحارث بن الوالدة، القتيل يوم سع:ومن بني القائلة 

  .صيفاه

والجزل بن سعيد، اسمه عثمان بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو بن األرقم بن سلمة بن وھب، 

 :كان ممن بعثه الحجاج الى شبيب، وفيه يقول بعض الكنديين

  

 لشيخ إذا ما نزل الناس نز... جاءوا بشيخھم وجئنا بالجزل 

  

مخوس،ومشرح وجمد،وأبضعه، بنو معدي كرب بن وليعة بن :ومن حجر القرد بن الحارث

ثم ارتدوا فقتلوا يوم . شرحبيل بن حجر القرد، وھم الملوك األربعة، كانوا قد وفدوا على النبي 

  .النجير، وسموا ملوكا ألنه كان لكل واحد منھم واد يملكه بما فيه

  .علي بن عبد هللا بن عباسزرعة بنت مشرح، وھي أم :ومنھم 

 :ومسروق بن الحالتي بن معد كرب، قتل يوم النجير، ولھم تقول النائجة
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 مخوس ومشرح وجمد وأبضعه... يا عين إبكي الملوك األربعة 

  

  .إسحاق بن معاوية بن عميرة بن مخوس:والحالتي ابني لزادعه ومنھم 

  .ابة أبي جعفروقيس بن وليعة بن ميسرة بن قيس بن مخوس، كان في صح

   .وكثير، وزبيد، وعبد الرحمان، والصلت بني معدي كرب بن وليعة يسكنون المدينة

شرحبيل، وھو حداء بن جھم بن حجر بن وھب بن عمرو بن مقطع :ومن بني مقطع النجد

  .النجد، كان شريفا بحضرموت

 .ھؤالء بنو الحارث الوالدة

  

  وھؤالء 

 بنو أمرىء القيس بن عمرو

  

السمط أمه تملك بنت عمرو بن ربيعة بن زبيد من :القيس بن عمرو بن معاوية وولد أمرؤ

  .مذحج

أمرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن أمرىء القيس الشاعر، ولم يكن فيمن ارتد :منھم 

امرؤ القيس بن المنذر بن امرئ القيس الذي يقول له امرؤ القيس بن حجر، وكان مع :ومنھم

 :رومامرئ القيس لم يفارقه بال
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  بأن آمرأ القيس بن تملك بيقرا... أالھل أتاھا والحوادث جمة 

 .وقيس ذو االثباب بن معدي كرب بن عمرو بن السمط كان شريفا

  

ورجاء بن حيوة بن خنزل بن االحنف بن السمط الفقيه الذي أوصى اليه سليمان بن عبد الملك 

  .العاصبخالفة عمرو بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن 

  .ھؤالء بنو أمرئ القيس بن معاوية

  ھؤالءو

 بنو معاوية بن عمرو بن معاوية 

  

  .حسانا، درجوا وكانوا بالشام:وولد معاوية بن عمرو بن معاوية

  .ھؤالء بنو معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور

  

  وھؤالء

 بنو بداء بن الحارث بن معاوية 

  

الحارث، وعوفا، ومالكا، أمھم من آل ذي يزن من :ثوروولد بداء بن الحارث بن معاوية بن 

  .حمير، ونابتا وھم بالبصرة

  .ذو العينين، وھو معاوية بن مالك بن الحارث بن بداء وھو بيتھم:فمن بني الحارث بن بداء

حجر بن عوضة بن حجر بن مالك بن ذي العينين، الذي تصدق بماله يوم عين :من ولده
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  .الوردة

سلمة بن عمرو بن جابر بن مالك بن بداء بن الحارث بن بداء الشاعر وقيس بن فھدان بن 

 :الذي يقول

  

  إذا التقت الخيالن نطعنھا شزرا... وقد علمت عك بصفين أننا 

 فنوردھا بيضا ونصدرھا حمرا... ونحمل رايات السماحة والندى 

  

 :وھو الذي يقول يرثي حجر بن عدي حيث يقول

  

 أسرت إلي ولم تكن تسري... طافت جمال بأرجل السفر 

  

  .وقيس بن سمي بن سلمة،وقتل مع حجر بن عدي

وكانا في زمن زياد أبي . وعبيدة بن عمرو بن االشتر بن شرعة بن مالك بن بداء الشاعر

  .سفيان

وخديج بن االسود بن سلمة بن عمرو بن جابر بن مالك، شھد النھروان مع علي أبي 

  .طالب،عليه السالم

  .خديج، ولي قضاء االنباروابنه جرير بن 

  :وعبيدة الذي رثى الحسين بن علي فقال

  وآشرة تنبو من كالب عن عامر... تداعت عليه من تميم عصابة 

وأبو الزعراء الفقيه، وھو عبد هللا بن ھانئ بن علقمة بن أرطاة بن ھذيم بن سلمة بن بداء بن 
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  .الحارث بن بداء شھد صفين مع علي عليه السالم

  بداء الحارث بن بداء ھؤالء بنو

  

  وھؤالء

 بنو وھب بن الحارث بن معاوية 

  

المجمع، واألرث، وظالما، وربعة، وعبد هللا، :وولد وھب بن الحارث بن معاوية بن ثور

  .وعمرا

المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سيار بن عبد هللا بن وھب، :منھم

  .بعين يوما ثم ھلكوفد على النبي وأقام بالمدينة أر

وعبد الرحمان بن مسلم بن العداء بن قيس بن وبرة بن قيس بن مالك بن امرئ القيس بن 

ربيعة بن وھب، وكان قدم على الحجاج فواله عمال، وليس بالكوفة أحد من بني وھب غير بني 

  .العداء، وسائرھم باليمن والشام

 .ھؤالء بنو وھب بن الحارث

  

  وھؤالء

 تع بن معاوية بن كندةبنو ثور بن مر 

  

  .عامرا، وضمرة، وزيدا وزيد مناة، وفرسان:وولد الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور

شريح بن الحارث بن قيس بن جھم بن معاوية بن عامر بن الرائش القاضي، وليس :منھم



 

95 
 

  .بالكوفة غيرھم

 ھؤالء بنو ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة

  

  وھؤالء

   بنو أشرس بن كندة 

قطعة بنت الجماھر بن :السكون، والسكاسك، وأمھما:وولد أشرس بن كندة، واسمه سكن

  .األشعر

  .أسماء بنت مرتع:عقبة، وشبيا، وأمھما:فولد السكون بن أشرس

  .أشرس، وشكامة:فولد شبيب بن السكون

عديا، وسعدا، امھما تجيب بنت ثوبان بن سليم بن ذھل من مذحج، إليھا :فولد أشرس بن شبيب

  .نسبوني

  .سوما، بطن، وعامرا بطنن وأداة، بطن، وأندى، بطن:فولد عدي بن أشرس

ربيعة بن عبد هللا بن ربيعة بن سلمة بن الحارث بن سوم، وھو ابن غزالة :فمن بني سوم

  .الشاعر

والضحاك بن قيس بن النعمان بن الحوثرة بن عبد عمرو بن أبي الفيض بن قيس بن الحارث، 

قط، وقتل بالسند مع الحكم بن عوانة الكلبي، وكان على روابط السند، زعموا انه لم يكذب 

  .ويزيد بن درج الشاعر

وقيسبة جاھلي إسالمي، وحارثة ابنا كلثوم بن حباشة بن عمرو بن ھدم بن عامر بن خولي بن 

  .وائل بن سوم، شاعران

  .وشريك بن أبي االعقل الشاعر

وھو حيث يقول شريك حيث أجار غير ثقيف . وعائشة بن مالك بن ذي الوشاح، كان شريفا

  :حيث اخذھا قيسبة بن كلثوم السومي
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  إن الرعا كيف منھا اللوم والزھد... ظنت ثقيف بأني غير مصدرھا 

  أمنع جيراني كما وردوا... إني ألصدرھم طورا وأوردھم ريا 

  أحمي ذمارا وعرضا لم يكن دنساإذ لم يجر مخوس مني وال جمد

  وبين عائشة الحبل الذي عقدوا... لمعروف نسبته بني أبي األعقل ا

  

مرثد بن عبد هللا بن مجالد بن يزيد بن حنظلة بن عوف بن أبذي بن عدي، وفد الى :ومنھم

أسامة، واألعجم، وايدعان، :النبيوولد سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن كندة

  .جعفرا:مة بن سعدمعاوية، واألواب، وعبد هللا، ونصرا، وعضاة فولد أسا

  .معاوية:فولد جعفر بن أسامة

  .عبد شمس، ومجالة، وسعدا، وھاجر، وخالوة:فولد معاوية بن جعفر

  .حارثة، وسعدا، ومالكا:فولد عبد شمس بن معاوية

  .قتيرة، والنبت، وابن قنان:فولد حارثة بن عبد شمس

جعفر بن أسامة بن سعد حديج بن جفنة بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن :منھم

  .بن أشرس، وقد رأس، واجتمعت عليه السكون

  .وانبه معاوية بن حديج، الذي قتل محمد بن ابي بكر الصديق، ولھم شرف عظيم بمصر

إسقوني، :وكان جفنة قتلته بنو نھد، وكان أخذ أسيرا فجنب يوما وبعض آخر ثم نزلوا، فقال

ت نفسي ما شربت في غلية، فملؤھا ثم وضعوھا منه وهللا لو خرج:فأتوه بغلية فيھا ماء، فقال

 :فقالت النائحة تبكيه:أياما فلم يشرب منھا حتى مات

  

  وقد يمن على األسرى وقد يسع... أال سقيتم بني نھد أسيركم 

 وال ھيوب إذا ما حدق القزع... يافارسا ما قتلتم غير جفنته 
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 :وقال في ذلك ابن عجالن النھدي

  

 عليه المعصفات من الرياح... ي تسفي تركنا جفنة الكند

  

زياد بن حارثة بن عوف بن قتيرة وھو ابن ھندابة، وكان فارسا، وھو الذي أسر حصين ذا 

 لو أرسلت فرسي أزاھيق عائرة أسرت الحصين، :الغصة الحارثي، أسره مرتين، فكان يقول

 :وقال

  

  لكل يوم فارس تويسر... ناصية الحصين بست األسفر 

 .نعمتي تكفر وحوية بن الرواعوكل يوم 

  

وعوف بن قتيرة، كان على السكون يوم نجباه، وقعه بين السكون وبني معاوية، يوم مشھور، 

 :يوم اقتتلت بنو معاوية والسكون وله يقول النجاشي

  

 بحضرموت وأنى منك إبعادي... نبئت حارثة الكندي أوعدني 

  

  .ارثة بن قتيرة الشاعروحثوية بن حيوة بن حارثة بن سلمة بن عوف بن ح
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وكنانة بن بشر بن عتاب بن عوف بن حارثة بن قتيرة، الذي ضرب عثمان يوم الدار بالعمود 

 :على رأسه، فقال الشاعر

  

 فأوھى الرأس منه والجبينا... عاله بالعمود أخو تجيب 

  

 :وإياه عنى الوليد بن عقبة بن أبي معيط في قوله

  

 قتيل التجيبي الذي جاء من مصر ...أال إن خير الناس بعد ثالثة 

  

ليس كما قال في كنانة بن بشر كنانة بن بشر من بني أيدعان، وھو كنانة بن بشر بن :قال غيرة

سلمان بن عوف بن صداخ بن مالك بن سلمة بن أيدعان بن سعد بن تجيب، وكان أبوه صاحب 

  .مرتاع تجيب

ن بن عتاھية بن حرن بن سعد، كان حسان بن عتاھية بن عبد الرحما:ومن ولد سعد بن معاوية

  .أميرا على مصر لمروان بن محمد، وكان فقيھا

  .مرثدا، وھو محرق، ومالكا، وأسامة، والمصرم:وولد األعجم بن سعد

  .مرة ودلف، وقيسا، والحارث:فولد مرثد بن األعجم

بن دررمكة بنت عبد هللا بن سعد بن مرة بن ذھل :سلمة وسياران امھم:فولد مرة بن مرثد

  .شيبان، بھا يعرفون

وعمرو . علي بن سلمة بن مرة بن مرثد بن االعجم، كان من اصحاب عبد هللا بن مسعود:منھم

  .بن سيار، وھو النيل الشاعر

  .وأسير بن عمرو بن سيار بن مرة الفقيه
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أبو بالل عامر بن عمرو بن حذافة بن عبد هللا بن المصرم بن االعجم بن سعد،صحب :منھم

  .النبي

غاضرة بنت مالك بن ثعلبة بن دودان بن :سلمة، وربيعة، ونصرا، امھم:د شكامة بن شبيبوول

أسد، فلما مات شكامة انصرفت غضرة الى قومھا بنصر وھو غالم وخلقت سلمة وربيعة في 

  .ھو غاضرة بن مالك، وهللا اعلم:قومھا بني ابيھما، فانتسب نصر في اسد، فقيل

الحارث، :فولد سلمة بن شكامة. ل له عمرو،ومالك بن مالكولمالك بن ثعلبة يومئذ ابن يقا

  .زائدة بنت سبرة بن عباد بن السكون:وعوفا، عامرا، وايمة، امھم

  .حجية بن المضرب الشاعر:منھم: معاوية:فولد عامر بن سلمة

ومعدان بن جواس بن فروة، الذي حمل دم الربيع بن زياد الكلبي، قتلته بنو أبي ربيعة في 

 :مان فقالسلطان عث

  

 تشاووا ودقوا بينھم عطر منشم... تداركت أخوالي من الموت بعدما 

  

  .وعدادھم في بني أبي ربيعة

  .وكبيش بن اوس بن الحارث بن معدان بن المضرب فيھم ايضا

  .والمنذر بن المضرب

 :وحجية بن المضرب، الذي يقول

  

 ولكنني حجية بن المضرب... فال تحسبيني بلدما إن نكحته 

  

 :قصيدته التي يقول فيھا في
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 وإن تغضب إلى السيف يغضب   يجبك أخوك الذي إن تدعه لعظيمة

  

  .جعثنة:وولد الحارث بن سلمة بن شكامة

  .الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد بن جعثنةن وكان سيدا:منھم

  .وابنه يزيد بن الحصين، ولي حمص

  .وابنه معاوية بن يزيد، ولي حمص

  .البيت قبل الحجاج أيام يزيد بن معاويةوحصين الذي حرق 

  .درة بنت نصر بن ربيعة بن لخم:مرة، وعمرا، امھما:وولد ربيعة بن شكامة

  .مليحا، والديل، ومرا، وصبحا، وحمادا، والخارث:فولد عمرو بن ربيعة

أزھر بن ملحان بن ھانئ بن االسود بن مالك بن ربيعة بن مليح، كان فارسا، قتله :منھم

  .الحجاج

  .ومالك بن الشرعني بن الحمرة بن مالك بن جناب بن مالك بن حيوة بن عتيك بن مليح الشاعر

حفص بن :وعشي بن الخارث بن حيوة بن عتيك، قتيل النعمان، منھم عدد ومن ولد عشي

  .عمرو، ولي خالفة داود بن يزيد الجسر ببغداد

بن سابرو بن أنمار بن عشي، والجراح بن المستلب بن نمير بن عمرو بن عبد هللا بن الحاف 

   .قائد بخراسان

وحنظلة بن مرثد بن عدس بن عبيد بن جاوة بن مالك بن حيوة الذي رھنته السكون بسبي بني 

 :تغلب حين نزلوا الحيرة، وله يقول قيس بن شھاب

  

 حنطلة بن مرثد المرھون... خير غالم كان في السكون 
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  .الشاعر الجاھلي، له اشعار كثيرة. وسلمة بن صبح بن عمرو ربيعة بن شكامة

وحية بن عاصم بن عميرة بن حريث بن ارقم بن عبد يغوت بن ذريح بن جاوة بن مالك 

  .الخارجي، الذي خرج ايام أبي جعفر بالجزيرة

واكيدر، وبشر، وحريث بنو عبد الملك بن عبد الحي بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خالوة 

ةن صاحب دومة الجندل، كان رسول هللا، صالحه على شيءيوديه بن خالوة بن إيامة بن شكام

اليه ففعل، فلما قبض رسول اللھمنع ذلك ابا بكر، فأخرج من جزيرة العرب من دومة ولحق 

بالجزيرة وابتنى بھا بناءا وسماه بدومة الجندل وقصته في كتب المغازي وكيف اخذه خالد بن 

الى الجزيرة، فقال سويد بن شبيب بن مالك بن كعب الوليد، فلما قبض رسول هللا اجلي بعده 

 :بن عليم بن جناب

  

  من آل أكدر سحره بدكين... يا من رأى ظعنا تحمل غدوة 

  والسير من قصر أشم حصين... قد بدلت ظعنا بطول إقامة 

  

  :وقال

  

  فقد زال من جنب ظعان ابن أكدر... ال يأمنن قوم زوال جدودھم 

  

  .فقتل يوم أخذ أكيدر عند باب الحصنفاما حسان بن عبد الملك 

وأما حريث بن عبد الملك، فأسلم على ما في يده فسلم له، فكان حريث شريفا، وولده الجندل 

  .لھم عدد
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  .وكان يزيد بن معاوية متزوجا بنته، وصاھر اليه أشراف كلب

ھذا الذي واما بشر بن عبد الملك فانه كان اكبر من أكيدر وھو الذي عمله اھل االنبار خطا 

يسمى الجزم، وھو كتاب العربية وكان اولمن كتبه قوم من طيئ ببقه، فعلموخ اھل االنبار 

  .فعلموه اھل االنبار اھل الحيرة

فتعلمه بشر بن عبد .وكان بشر بن عبد الملك يأتي الحيرة بحال النصرانية فيقيم بھا الدھر

ب بن أمية بن عبد شمس، و أبا الملك، ثم شخص الى مكة في تجارة فعلمه أبا سفيان بن حر

  .قيس بن عبد مناف بن زھرة

وتزوج الصھباء بنت حرب أمية يومئذ، فولدت له جاريتين، فتزوج احدھما الخ ارث بن عمرو 

بن حرجة الفزاري، فوادت له بنتا فتزوجھا معاوية ابن سكين الفزاري فولدت له ھبيرة فكان 

  .م حرب بن أمية، وباللؤم بشر بن عبد الملكيقول ولدي كرم كثير دونه لوم، يعني بالكر

ثم أتى الطائف فعلمه غيالن سلمة الثقفي، ثم أتى بادية مضر فعلمه عروة بن زرارة الكاتب، ثم 

  .أتى الشام فعلمھم

سھلة بنت أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن :ثعلبة، وعياضا، امھما:وولد عقبة بن السكون

  .ربيعة ابن نزار بن معد

عبادا، وھم عباد السكون، وھم بطن ھجروا مع بني شيبان الى الكوفة، :عياض بن عقبةفولد 

  .وندية بن عياض

  .سبرة، وصفيا، وھو قادح النار، وسليما، امھم بنتالحارث بن سلمة بن شكامة:فولد ندية

  .عبادة بن نسي الفقيھن وكان من التابعين:منھم

  .جزيرةويزيد بن سليم، اليه تنسب الخيل الفتية بال

عاصم بن ابي بردعة بن حسان بن عبيد بن عباد بن حذيفة بن حذيم بن :فمن بني قادح النار

  .الحارث بن القادح، ولي الشرط ألبي جعفرالمنصور

  .بكرا، امه بكرة بنت وائل بن قاسط بھا يعرفون:وولد ثعلبة بن عقبة

  .ومعاوية، امه ماوية بنت وائل بھا يعرفون
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  .لحارث، وكعبا، لھنيدة بنت ذھل بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثورا:فولد بكر بن ثعلبة

  .تدوالن وعامرا، ومالكا وھو حاج:فولد الحارث بن بكر

  .الحارث، ومخصفا:فولد حاج بن الحارث

   .الحارث، وعامر، وأيدعان:فبنو المخصف

  .شھاب بن قيس بن الحارث بن المخصف، كان شريفا:منھم

خالد بن مسلم بن الحارث بن المخصف، كانشريفا، وھو الذي قتل محمد ومالك بن ھبيرة بن 

بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وغضب في شأن حجر بن عدي حين قتله معاوية بمرج 

  .ولمالك بن ھبيرة صحبة، سمع من النبي . عذارء

وعمرو بن قيس بن عمرو بن ثور بن حبران بن عمرو بن مازن بن خيثمة بن الحارث بن 

  .كان شريفا فقيھا. المخصف

  .وابنه عيس بن عمرو أبو الجمل، ولي البصرة ألبي جھفر مريتن

  .وابو ثور بن عيس بن عمرو،ولي حمص لھارون الرشيد

ولدالحارث بن بكر بن زنكبيل، :زنكبيل، بطن، وتدال، بطن، يقال:وولد عامر بن الحارث

  .زينب بنت مر بن عمرو بن شكامة:وشبيبا، امھم

  .مالكل، الحارث:خصف بن حاجفولد م

أن مالك بن ربيعة بن الحارث بن كعب تزوج بنت عبد سعد بن :وكان من حديث مالك بن مالك

عامر بن حنيفة ومات عنھا، فخلف عليھاربيعة بن تدول فولد مالك فسمته باسم زوجھا مالك بن 

  .ربيعة بن الحارث بن كعب، فھو مالك بن مالك

حارثي، وشطر كندي :سكوني، ومن كان بعمان، فھما شطران فمن كان بالبصرة منھم فھو

  .سكوني وهللا اعلم

  .مالكا، وربيعة وقيسا، وربوة:وولد تداول بن الحارث بن بكر

زمانا بطن، بالجزيرة، وبالكوفة أھلبيت، ومالكا، :وولد معاوية بن ثعلبة بن عقبة بن السكون

  .وھو تراغم بطن، وبريحا، بطن لھمبالكوفة مسجد
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السلقم، وھو أوس بن عبد هللا بن مالك بن سلمة بن عوف بن ترلغم، وكان مع :ن تراغمفم

  .امرى القيس بن حجر، وعدادھم في بني تغلب بالجزيرة

  .وسيقص وھو الحارث بن سوار بن شجاع بن عوف بن تراغم في كلب في عامر األجدار

 .ناثر لحمهوالسلقم الذي يقول فيه امرؤ القيس بن حجر حين جعل يحمله ويت

  

  ذاك العبادي العظيم المخرم... أال فتى يحمل حمل السلقم 

  

  وھوالء
  السكاسك

وولد السكاسك بن أشرس، وھم قليل، وخداشا،وصعبا، وعزيقا، وعبد هللا، والرحم وضماما، 

واألدوم، وخديرا، وھم األخدرون، واألنشور، وھو ناشر، واألعبدو، وجساسا، وعشيرا، 

  .واألصرار، وھجعا وھانئا وخطيما،والقصاقصة،

زمل بن عبد الرحمان بن كعب بن شفي بن ماتع بن صفي بن :فمن بني صعب بن السكاسك

  .مالك بن ودم بن صعب، كان شريفا بالشام،وھو أبو الضحاك بن زمل

  .والعباس بن زمل

  .يزيد بن بشر بن األشعر، كان شريفا:ومن بني الضمام

بن زرعة بن ينحض بن حبيب بن ثور بن خداش  حوي بن ماتع:ومن بني حداش بن سكسك

  .قاتل عمار بن ياسر

  .زيدا وأحمدض، وحصينا، وثورا:فولد خداش

  .مالكا:فولد زيد بن خداش

  .خداشا:فولد مالك بن زيد

  .ثورا:فولد خداش بن مالك
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  .وزاد بن ھجعم، كان على شرط عبد الملك بن مروان

  .وأبو زبير، صھر معاذ بن جبل

زياد ويزيد ابنا أبي كبشة، وھو جبريل بن يسار بن حي بن قرط بن شبل بن :ومن بني عزيث

  .المقلد بن معدي كرب بن عزيق، صاحب الحجاج، ثم واله العراق

معاوية بن عبد األعلى بن الحارث بن عقبة بن أسد بن عقيل بن الحارث بن :ومن بني األدوم

  .مديح بن األدوم، كان أشد العرب أيام مروان بن محمد

  .أحمد:وولد ثور بن خداش بن السكاسك

  .فولد أحمد بن ثور سعدا

  .عبادا بطن، حالفوا بني يشكر بن بكر بن وائل باليمامة:فولد سعدا بن أحمد

  .انقصى نسب كندة

   نسب عاملة

وولد الحارث بن عدي بن الحرث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 

عاملة بنت ملك بن وديعة بن الحاف بن قضاعة، :وية،امھماالزھد، ومعا:كھالن، وھو عملة

  .اليھا ينسبون، وبھا يعرفون

  .عوكالن، ورخمان، وسلمان:فولد الزھد بن عملة

  .بن يحيى، واالقرع، بطنان:فولد سلمان الزھد

ابا غرم، وھو الذي حالف كلب بن وبرة،وزوجه حبى بنت غرم، :وولد عوكالنبت الزھد

  .د، وعميرا، وعنةثورا، وكل:فولدت له

  .طمثان:فولد أبو غرم بن عوكالن

  .مزنا، وحماية:فولد مر بن أبي غرم

  .عامرا، وثعلبة:فولد مازن بن مر

  .الحالف، وعوفا، وعبادا، وقساسا:فولد عامر بن مازن

  .األجذم، وأبا يعيش:وولد وثعلبة بن مازن
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  .وكان من الفرسانوثعلبة بن سلمة بن حجر بن عمرو بن األجذم، ولي األردن،:منھم

  .يحيون، والسلم:وولد طمثان بن ابي غرم

ھوسعد بن زھير بن جناب، :عوفا، وسعدا، وھو لبن العتيبية، ويقال:فولد يحيون بن طمثان

  .وامه من عتيب

  .ھوالء بنو الزھد

جذيمة، وھو صفي، رھط نوال :شعال، بطن، وعجال بطن فولد شعل:وولد معاوية بن الحارث

  .شؤيفابن عمرون وكان 

  .ھنية، وسالمة، بطن، والوحان بطن، وھو موھبة:وولد جذيمة بن سلمة

شھاب بن برھم بن معقل بن عدي بن حارثة بن وثعلبة بن قطيعة بن عمرو بن ھنية، كان :منھم

  .سيدا

  .وحمام بن مععل، كان شريفا مع سلمة بن عبد الملك

نو جناب من كلب على طيي وقعيسيس، وقد رأس، وھو الذي اسر عدي بن حاتم يوم أغر ب

وعاملة معھم حلفاء لبني حارث بن جناب فاسر قعيسيس عدي بن حاتم فاخذه منه شعيث بن 

 :فقال ابن الرفاع. ماأنت وأسير األشراف فخلى سبيله بغير فداء:ريبع بن مسعود العليمي وقال

  

 أخي طييء األجبال قدا محرما... ونحن فككنا عن عدي بن حاتم 

  

 :بن عليم الطائيفقال بشر 

  

  وال كان في األقوام جدك منعما... كذبت ابن سعد ما فككت ابن حاتم 

  عليم وقد كانت له متكرما... ولكنما فادى عدي بن حاتم 

 وكان قصيرا باعه متھضما... فإقم كما أقعى أبوك على آسته 
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  .ر بن عدةعدي الشاعر بن زيد بن مالك بن عدي بن الرفاع بن عص:ومن بني عدة بن شعل 

عوض :ومن بني سلنة بن معاوية بن زياد . وحباب بن السامرية، الذي أقطع ربع عاملة

  .الشاعر، وعوض شاعر جاھلي

  .ھؤالء عاملة، ولد الحارث بن عدي

  نسب جذام

  .حراما، وحشما: -وإنما سمي جذاما أن ابن عم له ضرب يده فجذمھا  -وولد جذام بن عدي 

  .بديال:فولد حشم بن جذام

  .عمرا، وبكرا:سودا، وشنوة فولد سود بن بديل:فولد بديل 

  .حبيبا، وعقبة:عديا، بطن فولد بكر بن سود:فولد عمرو بن سود

  .مالكا، والھزن:وولد شنوة بن بديل

  .أسلم، وعوفا:فولد مالك بن شنوة

  :عتيا، وھم اليوم في شيبان، وفيھم قال عدي بن زيد:فولد أسلم بن مالك 

  كما ترجو أصاغرھا عتيب... وترجو  فإنك والذي نرجو

إذا أدرك : وكان مالك في ذلك الزمان أغار عليھم فسبى الرجال، وكانوا عنده، فكانوا يقولون 

  .صبياننا افتكونا فلم يزالوا عنده حتى ھلكوا فكانوا مثال

  .دھرا، وجاحفا، وعبد هللا:فولد عتيب بن أسلم 

  .حريا، بطن:وولد عوف بن مالك 

  .القاطع، وھم بالفرما، والبقارة والورادةلھم عدد:بن عوف فولد حري 

  .سعدا:فولد إياس بن حرام 

  .غطفان، وأفصى، اليھما عدد جذام وشرفھا:وولد سعد بن إياس بن حرام

   .زيد مناة، وتيما:فولد أفصى بن سعد
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  .وائال، بطن، ومالكا إليھما البيت:فولد زيد مناة بن أفصى

سلمة بن حداد بن حديدة بن أمية بن آمرىء القيس بن جمانة بن وائل روح بن زنباع بن :منھم 

  .بن مالك بن زيد مناة بن أفصى

وقيس بن زيد بن حيان بن آمرىء القيس بن ثعلبة بن حبيب بن ذبيان بن عوف بن أنمار بن 

زنباع بن مازن بن سعد بن مالك بن زيد مناة بن أفصى،وفد إلى النبي ، وكان سيدا، وعقد له 

  .لنبي على بني سعد بن مالكا

وابنه ناتل بن قيس، كان سيد جذام بالشام؛ وھو الذي رد على روح ابن زنباع حيث انتسب إلى 

أين قام ھذا الغادر الفاجر روح قبل ھاھنا، وكان شيخا :بني أسد بن خزيمة، فجاء ناتل فقال

  .ما تعرف ھذا النسب نحن بنو قحطان:يومئد، وروح شابا، فقال

عنيسا، ونضرة، وأيامة، وعبدة، وضربا، بطون كلھم ؛ وعبد هللا في :طفان بن سعد وولد غ

  .غطفان قيس

  .فوقة، وغنما، وسعدا:فولد أيامة بن غطفان 

روح بن شرحبيل بن عبد هللا بن ثعلبة بن جليحة بن حارثة بن زيد بن كرمة بن سعد بن :منھم 

  .أيامة بن غطفان، وعداده، في كندة في بني شجرة

  .أياسا، وحييا:ولد عنيس بن غطفان و

  .كعبا:فولد أياس بن عنيس 

  .عليا:فولد كعب بن أياس 

  .ثعلبة،وكعبا:فولد علي بن كعب

  .عبيدا، واألحنف، بطن، وعوفا:فولد كعب بن علي

  .نبيحا، وسيرا بطن، وخصيبا بطن:فولد عبيد بن كعب

  .قيس، امھما دالة بھا يعرفونحديدة، وصليعا بطن، وصفارة، وأمرأ ال:فولد نبيح بن عبيد 

  .قرطا، وعتبة:فولد حديدة بن نبيح 

  .الضبيب، بطن عظيم، لھم عدد وشدة، ومالكا، وربيعة:فولد قرط بن حديدة بن نبيح 
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  .أمية، وزيدا، وعمرا ومالكا، وثعلبة:وولد الضبيب بن قرط

  .أحسن، ومھصرا:وولد ثعلبة بن قرط

  .ة بن نبيح، بطننبيط بن عمرو بن عتبة بن حديد:منھم 

الخضراء بھا :األصرم، وملحما؛ امھما :وولد عوف بن كعب بن علي بن كعب بن أياس

  .يعرفون، وإليھا ينسبان

  .غنما:وولد ثعلبة بن علي بن كعب بن أياس

  .مطرودا:فولد غنم بن ثعلبة 

  .عديا، وقيسا:فولد مطرود بن غنم 

  .نفاثة بطن، لھم شدة وجماعة:فولد عدي بن مطرود 

  .مبذال، لھم شدة وجماعة:فولد قيس بن مطرود 

  .ھؤالء جذام

  نسب لخم بن عدي

  .جزيلة ونمارة، وبحرا، درج - لخمه لطمه  - وولد لخم بن عدي 

عديا، وھو عمم، وكان أول من اعتم فيما ذكر الشرق، وعمرا، ومحلبا، :فولد نمارة بن لخم

ن، وقبيصة، والوحضاء فولد حبيب بن والھجن، وربيا، وعودا، وحبيبا، وجذمة، وھم العباد بط

  .ھبئا:نمارة

  .فولد ھانئ بن حبيبك الدار بطن

تميم الداري، وھو تميم بن أوس بن خارجة بن حارثة بن سود بن جذيمة بن دراع بن :منھم

عدي بن الدار، وفد على البني صلى هللا عليه وسلم واخوه نعيم بن أوس، تزوجا امرأتين من 

النبي صلى هللا عليه وسلم بيت حرى، و بيت عينون بالشام، ولم يقطع بني ھاشم، وأقطعھما 

  .النبي صلى هللا عليه وسلم غيرھما

أخاف أن تدركني دعوة رسول هللا ويزيد :فكان سليمان بن عبد الملك اذا مر بھما لم يعرج، قال

  .بن قيس بن خرجة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار، وفد ايضا
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بن بر بن عبد هللا رزين بن عميت بن ربيعة بن دراع، سماه النبي عبد الرحمان حتن والطبيب 

  .وفد عليه واخوه أبو ھند، بر، وفد ايضا

  .ومروان، وواھب ابنا ملك بنسور بن جذيمة بن دراع، وفد ايضا

  .واخوھما عرفة بن مالك، وفد ايضا

ن مالك بن جبلة بن صفارة، وفد وجبلة ب. والفاكه بن صضفارة بن ربيعة بن دراع، وفد ايضا

  .ايضا

  .عمرا واسسا:وولد ربي بن نمارة

امانا، وأمينا، وھم االمينيون الذين في طييء، رھط الطرماح بن حكيم :فولد عمرو بن ربي

   .الشاعر

  .ومنھم قصير بن سعد، الذي كان مع جذيمة األبرش الذي يقول اليقبل لقصير أمر

ب بن أسس الذين بالحيرة أصحاب البيعة، بيعة عدي وولد بنو عدي بن الذميل بن يو:ومنھم

  .مالكا وسلمان، إلية ينسب حجارة سلمان، وعود بن عمم:عمم بن نمارة

  :ولھم يقول النابغة

  من رھط ربعي بن حجار... من عود ومن عمم وماش 

وكان عود بن عمم مع مالك بن ذعر بن حجر بن جزيلة بن لخم حين أخرجوا يوسف من 

  .الجب

  .سعودا، ولبيدا، وسويرة:فولد مالك بن عمم

  .الحارث:فولد سعود بن مالك

  .عمرا:فولد الحارث بن سعود

  .ربيعة:فولد عمرو بن الحارث

نصرا، من ولده الملوك رھط النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن :فولد ربيعة بن عمرو

كبر عمرو عن : " هعمرو بن عديبن نصر بن ربيعة، وعمرو ذي الطوق، وھو الذي قيل ل

ملك مائة سنة وثماني عشرة سنة؛ وفي زمان عمرو ذي الطوق كان أردشير، أول " الطوق 
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  .ملوك فارس

  .النعمان، وعديا:وولد سلمان بن عمم

زياد بن جھور بن حسان بن ربيعة بن لوذان بن حجالة بن حرملة بن النعمان بن عدي :منھم

  .له كتابابن عمرو بن سلمان، وفد إلى النبي وكتب 

بمصر ألنھم "  140" إراشا، وحجرا، ويشكر، إليه تنسب خيل يشكر :وولد جزيلة بن لخم

  .وأذاب، وعمرا، وخليال، دخلو في غسان. نزلوا عليه

  .خالفة، وھو راشدة، وھم بمصر والجفار:وولد أذاب بن جزيلة

عتيك بن سعاد حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سھل بن ال:منھم

  .بن راشد حليف الزبير بن العوام، شھد بدرا مسلما

  .وقانصة بن أذاب

  .أرششا:وولد إراش بن جزيلة بن لخم

  .غنما، وحدسا، بطن عظيم:فولد أرشش بن إراش

  .فولد غنم بن أريش، زرا، وعمرا، وصعبا

  .الجمرات، منھم عباد بالحيرة، وسعودا:منھم

  .، بطنعوذا، وصيادا:فولد عبيد بن زر

  .ھند بنت دعجان بھا يعرفون:غنما، وسعدا، ومعاوية، أمھم:فولد عوذ بن عبيد

  .العمرط:وولد غنم بن عوذ

  .أبا الحوام، بطن عظيم، وخالة، وعتيبة:فولد العمرط بن غنم

عمارة بن تميم بن فروة بن ثعلبة بن عزيز بن عتيبة بن العمرط، الذي افتتح سجستان؛ :منھم

  .عث، وھو الذي أخذ أبن األشعثوكان مع أبن األش

  .الخيران، وشجاعا بطن؛ منھم باألنبار ناس، وسائرھم بالشام:وولد عمرو بن غنم بن إراش

  .ربيعة، وزميمة بطن:وولد حدس بن أرشش

ھذيما، وسعدا، بطن وكعبا بطن مع بني تغلب، لھم عدد؛ ووائال، :فولد ربيعة بن حدس
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  .بھا يعرفون منارة بنت كعب بن عمرو بن خليل،:أمه

  .عمرا، وجميال:وولد زميمة بن حدس

عثمان بن المنذر بن قيس بن سير بن نمران بن جندب بن ھالل بن عمرو بن زميمة، :منھم

  .أول من أطعم الطعام بالصائفة

وأبو محجن بن عبدهللا بن المنذر بن قيس بن سير، وھو أول من دخل القسطنطينية وقتل على 

  .الملك بابھا مع مسيلمة بن عبد

وفائد بن حجوة بن جبير بن دعجان بن عميث بن كليب بن مالك بن أبي بن الحارث بن عمرو 

  .بن زميمة، كان شريفا ھو وولده

والغمر بن قربان بن أبي بن عرفجة بن حصن، بن زرعة بن عدي بن أبي بن الحارث بن 

  .عمرو بن زميمة

  .أزدة، وذعرا:وولد حجرث بن جزيلة

  .تبعا، وعوفا:فولد أزدة بن حجر

   .الحارث:فولد تبيع بن أزدة

  .الوسيع، والحارث، ومسلمة:فولد الحارث بن تبيع

عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة بن أمالص بن شنيف بن عبد شمس بن الوسيع، :ومنھم

  .القبطي نسبة إلى فرس له، وھو الذي يحدث عنه:يقال له

القصير بن العست بن "  142" ي بن رباح بن مححد بن عبد الرحمان بن موسى بن عل:ومنھم

  .تبيع بن أزدة، كان من أشراف أھل مصر

حرسا ومالكا، الذي أستخرج يوسف الصديق علية السالم من :وولد ذعر بن حجر بن جزيلة

عليه  -الجب، وإنما ھم من مدين؛ ھو مالك بن ذعر بن يويب بن عيفا بن مدين بن إبراھيم 

  .ا في لخمولكنھم إنتسبو -السالم 

، والسبندي، والسندرس، والسرندي، واألخيل، والبلندي، " الشرعبي : " فولد مالك بن ذعر

والمصفى، واألصفح، والخضم، والمشرفي، والمصدع، والسميدع، " والصمحمح " والمھذب، 
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  .ورحاال، وذياال، وصيفيا، وقيظيا وبيھسا، وعسعسا، والعملس، ومالدسا، والعرندس

  نسب خوالن

د مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبأ وول

  .عمرا، ويعفرا:بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .فكال، وھو خوالن:فولد عمرو

المعافر فولد خوالن؛ وھو فكل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن :فولد يعفر بن مالك

  .ب، وقيسا، وكعبا، وسعدا، وبكراحبيبا، وعمرا، واألصھ:أدد بن زيد

  .وھم الحرثيون؛ ونابتا، وھم النابتيون"  143" جبابا، فھم الجبائيون، وحرثا :فولد حبيب

  .عبدهللا، وربيعة، وسعدا، وعريسا، وغيالن:وولد سعد بن خوالن

هللا أبو مسلم الخوالني، وھو عبدهللا بن مشكم وأبو إدريس الخوالني كان فقيھا، وھو عائذ :منھم

  .بن عبدهللا بن عمرو بن عبدهللا بن عتبة بن غيالن

  .وكثير بن شھاب بن عبدهللا بن مالك بن غيالن؛ وھو بصنعاء

  .سعدا، ورحبا:وولد بكر بن خوالن

  .نصرا، وجيبة:فولد سعد

  .أمينا، ونصرا، وھم األمينيون، ومنكرا:فولد عمرو بن خوالن

  .ذاب باليمن، طرحه في بيت مثل إبراھيمذويب بن وھب، الذي أحرقه العنسي الك:منھم

  .مسلم بن عبدهللا يحدث عنه:ومنھم

  .ودرع بن عبيد هللا يحدث عنه

" كان تبع تبان، أسعد أبو كرب، نزل خوالن؛ فولد له بھا غالم فسماه ذا سحيم؛ قال :قال ھشام

  .فجمعوا له أخالطا خوال، فھؤالء الخول خوالن. أي إجعلوا له خوال" خولوا له 

فجاؤوا بامرأة فوقع " اطلبوا لي امرأة : " كان تبع نزل في خوالن فسبقوه، فقال:قال أبن حبيب

  " .وآجھاله : " عليھا، فلما حبلت قال

" خولوا له خوال " : "  144" ثم ولد له غالم آخر فسماه رداغا؛ فقال :رجع إلى حديث الكلبي
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آل ذي سحيم، أو آأل ذي رداغ، أو من بني  أنا من: " فإذا سألت الخوالني من أھل اليمن، قال. 

  .يعني سعد بن خوالن" سعد 

  .خوالن بن عمرو بن الحاف بن قضاعة" يقولون " ومن كان بالشام من خوالن بن عمرو 

 :وقال قائد بن أقوم البلوي، وكان في زمن معاوية، في تفرقھم من مأرب

  

  نھا معابمأرب إذ كانوا يحلو... ألم تر أن الحي كانوا بغبطة 

 لعمر بن حاف فرع من قد تفرعا... بلي وبھراء وخوالن إخوة 

  

 .فھذا نسب خوالن

  

  وھؤالء

 .بنو الحارث بن مرة بن أدد، يليھم طييء بن أدد 

  

  نسب طيئ

عدية بنت اآلمري بن مھرة، وھو مر بن :فطرة، والغوث، والحارث أمھم:وولد طييء بن أدد

   .حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

 .فتخلف الحارث بن طييء في أخواله من مھرة، فھم فيھم إلى اليوم
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  وھؤالء

 بنو فطرة بن طييء 

  

  .سعدا، وحية:فولد فطرة بن طييء

  .الحارث درج، وھو فيمن أتبع الجمل حتى أدخله باب أخيه:فولد حية بن فطرة

  .خارجة، وحيشا، وھم سھليون:وولد سعد بن فطرة

جديلة بنت سبيع من حمير، إليھا :ورا، وھم أھل السھل، أمھماجندب، وج:فولد خارجة بن سعد

  .ينسبون

فتزوجوا في األنبار " حلب " والسھليون ھم الذين تفرقوا في حرب الفساد، فلحقوا بحاضر 

المرأة يكون لھا أوالد من غيرھم فينسبون إلى إخوتھم، ثم أختلطوا بعد "  145" فكانت 

  .وفسدوا فھم ال يعرفون

رومان، وكبان، بطن، وحرقوصا، وحرسا، دخل في بني نبھان، وھم :بن خارجة فولد جندب

  .ينسبون في بني نبھان.رھط خولي بن شھلة الشاعر؛ شھلة أمھم، وھم

عربان بن قيس بن منھب بن عبد زيد بن المختلس يلقبونھم، وزيد الخيل إلى المختلس :يقولون

  .ن بن عمرو بن الغوث بن طييءبن ثوب بن كنانةبن عدي بن مالك بن نائل بن نبھا

  .وقفور بن جندب بطن، وديسا، بطن، كلھم من أھل السھل إال رومان

  .وامرؤ القيس بن جندب من أھل السھل أيضا

  .ذھال، وثعلبة، بطن:فولد رومان بن جندب

  .جدعاء، وثعلبة، وھو الحابل بطن:فولد ذھل بن رومان

لثعلبة بن رومان؛ وثعلبة بن جدعاء بن ذھل؛ :مالكا، وثعلبة بطن؛ فيقال:فولد جدعاء بن ذھل

  .وثعلبة بن ذھل بن رومان الثعالب
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تيم المصابيح، مصابيح :تيما الذي يقال لھم:فولد ثعلبة بن جدعاء بن ذھل بن رومان بن جندب

  .الظالم، وعليھم نزل امرؤ القيس بن حجر ثم نزل على المعلى بن تيم

  .ك بطنوعكوة بن ثعلبة، بطن؛ وعكب بطن، وعتي

شبيب بن عمرو بن كريب بن المعلى بن :فمن بني تيم بن ثعلبة بن جدعاء بن ذھل بن رومان

تيم الشاعر الفارس، الذي أغار على الزواجر، وھي إبل كانت زاجر بالكوفة تعلف للتجار، 

فخرجت في خفارة قيس بن بجاد بن قيس بن مسعود ذي الجدين، ورجل من بني شھاب بن ألم 

م، كان فيمن خفرھا، وكان فيھا عنبر وزنبق ومتاع، فعرض لھا شبيب وكانت يقال له جھ

الزواجر لسليمان التاجر، فاخذ ما كان من متاع، واخذ مسعود بن بكر بن علي بن تيم بن ثعلبة 

واخذ قيس بن شبابة بن معقل بن معلى بن تيم الزنبق، فولدھم ينسبون . العنبر فسمي العنبري

 :فقال شبيب في ذلك إلى العنبر والزنبق،

  

 نھدي الخيل خلنبات زيم... أنا شبيبث فاعلموني بعلم 

  

  .الحرين، بن النعمان بن قيس بن تيم، كان له بالء عظيم بالشام أيام الردة:ومنھم

  .األصيدف بن ضبيع بن أبي عمرو بن قيس بن تيم الشاعر:ومنھم

  .خيبري بن ثعلبة، وقد ربع منھب بن حارثة طريف بن" : 147" ومن بني خيبري بن ثعلبة 

حامل بن حارثة بن ربيع بن عمرو بن مالك بن عكوة، كان شريفا :ومن بني عكوة بن ثعلبة

  .رئيسا؛ ورأس أبوه حارثة

  .ومسعود الشاعر

  .ھؤالء بنو ثعلبةبن جدعاء

ثمامة بطن، وطريفا بطن، وھم رھط عوانة بن شبيب :وولد مالك بن جدعاء بن ذھل بن رومان

ثع بن مشجعة بن شماس بن حارثة بن خليف بن طريف، وكان سيدا، وھو أبو الشقراء، بن القر



 

117 
 

  .امرأة عبد الملك بن مروان

   .عبيد بن طريف أجيمعت عليه جديلة:ومنھم

ووفد بن الغطريف بن طريف، وكان شاعرا، وأبو جابر بن الجالس بن وھب بن قيس بن عبيد 

  .البرج بن مسھل بن الجالس الشاعربن طريف، وكان شاعرا إجتمعت عله جديلة و

  .وابنه حسان بن البرج، كان من رؤساء الخوارج، قتل يوم النھر

وجبلة بن رافع بن شماس بن حارثة بن خليف . وإياس بن المجر بن طريف، كان شريفا شاعرا

وولد ثمامة بن مالك بن جدعاء " يا جبيل بن رافع : " بن طريف، وقد رأس، له يقول الحطيئة

  .عمرا، والحارث، بطن، ومالكا:ذھل بن رومانبن 

عميرة ومعاوية بالشام، وأحمد بالموصل، وزنيما بالبصرة، وسفيان :وولد الحارث بن ثمامة

  .وعمرا، ومالكا

  .شمير بن مالك بن عمرو:فمن بني الحارث بن ثمامة بن مالك بن جدعاء

  .ن شمير، القائد مع أبي جعفروأبو المھدي، وھو أبو سنيف بن الحجاج بن جابر بن عبدهللا ب

طريفا، ومالكا، بطن، وضمضما، بطن، وآلة بطن، :وولد عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء

بنو عدسة، بھا يعرفون؛ وھي عدسة بنت حصن بن :وكبيرا بطن، والحارث بطن، يقال لھم

  .الحزمر بن الغوث

  .رو، بطنوامرؤ القيس بن عمرو بطن، وزنمة بن عمرو، بطن، وعمرو بن عم

  .جروة، وھم أھل بيت:فولد عمرو بن عمرو

عمرا، وھو البجير، كان شريفا، وھو الذي نافر عامر بن :وولد طريف بن عمرو بن ثمامة

  .جوين الطائي فنفر عليه البجير

ووھب بن طريف، وقد رأس، وھم رھط أحمر طييء، كان من أصحاب عبيد هللا بن الحر 

  .الجعفي، وكان فارسا

  .طريف، وعبيد بن طريف وحارثة بن

وولد عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذھل بن رومان بن جندب 
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ألما إليه البيت، وأشنع، والمعلى درجوا وقد :بن حارثة بن سعد بن فطرة بن طييء بن أدد

  .كانوا

وقد رأس  أوس بن حارثة، وسعد األرض؛ وأبيض، بنو حارثة بن ألم؛:فمن بني ألم بن عمرو

  .أوس ثمانين سنة، ورأس سعد أيضا

وكان أنيف شريفا، وكندي بن حارثة، وكان فارسا، ومسروق بن حارثة، أمھما أسماء بھا 

  .يعرفون، وھي من بلي

  .وثعلبةبن ألم كان شريفا

  .نوفل بن زيد بن مشجعة بن ثعلبة، كان فارسا في الجأھلية:من ولده

، وعبيد بن ألم، يقال لھؤالء الثالثة بنو النبيتة، والنبيتة بنت وعبدهللا بن ألم، والنعمان بن ألم

  .حارثة بن طريف، وشھاب بن ألم

  .خالدا، وعبد عمرو، وفطنة، وفدوا على النعمان:فولد شھاب بن ألم

  .جندب بن عمار بن نعيم بن شھاب، شھد القادسية، وكان شاعرا:منھم

ب بن نعيم بن شھاب، الذي تزوج سليمان وجھم بن ورد بن منصور بن سيار بن قطبة بن شھا

  .بن أبي جعفر ابنته الحبة

  .بجير بن أوس، وھو أبولجأ، فيه يقول بشر بن أبي خازم:ومن بني أوس بن حارثة

  أبا لجأ كما مدح أألال... فإنكم ومدحكم بخير 

  .وقد رأس أبو لجأ

  .الخطابوصريم بن أوس، كان في ألفين وخمس مائة من العطاء، فرض له عمر بن 

وربيع بن مري بن أوس، كان شريفا مذكورا، وكان الوليد بن عقب بن أبي معيط ولى ربيع بن 

مري الحمى بظھر الكوفة فيه إبل الصدقة، وكان لصاحب الحمى قدر ورزق ھنيء، وإلى 

  .الربيع اليوم العدد والبيت

  .وسوعبس الفوارس بن حارثة بن أ. ونھيك بن معتب بن حارثة بن أوس الشاعر
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  .وعروة بن مضر بن شنظير بن أناف بن شريح بن سعد بن حارثة بن ألم، كان شريفا

   .وعمار بن حسان بن شريح، قتل مع الحسين بن علي بالطف

وعروة بن أناف بن شريح، شھد النھروان مع علي بن أبي طالب عليه السالم وقتل يومئذ، 

  .، وكان ھذا فيمن قتل" تل منا عشرة ال يفلت منھم أحد، وال يق: " وقال علي عليه السالم

  :عرام بن المنذر الذي عمر وقال شعرا :ومن بني قيس بن حارثة

  فوهللا ما أدري أأدركت أمة على عھد ذي القرنين أو كنت أقدما

  جآجئ لم يكسين لحما وال دما... متى تنزعا عني القميص تبينا 

، فارس البقيرة، الذي طعن زيد عمرو بن صخر بن أشنع:ومن بني أشنع بن عمرو بن طريف

  .الخيل يوم الفساد

  .زائدة بن عمير بن أبي عبد رضا بن عمرو بن أشنع:ومن ولده

ربيعا، ومعقال وحصنا، وأبا الكسر، واألعشى، وامھم لمس بنت :وولد مالك بن عمرو بن ثمامة

  .األعجم من طييء

  .ومصادا، وأبا حجية، وقرواشا، أمھم الجرمية، بھا يعرفون

  .سنانا، والجليح، وجبلة، أمھم اليشكرية بھا يعرفونو

  .وقيسا، وجزيا، أمھما من الغوث

  .حيي الفوارس بن أبي بن مصاد بن مالك بن عمرو بن ثمامة:منھم

والكروس بن زيد بن الجزم بن مصاف بن معقل بن مالك بن عمرو بن ثمامة الشاعر، وله 

  :يقول ابن الزبير األسدي 

  على خبر للصالحين وجميع... روس كاظما لعمري لقد جاء الك

  .والكروس ھو الذي جاء بقتل أھل الحرة إلى الكوفة

عمران بن ثمامة بن عمرو بن خوط بن قرواش بن ھوذة بن ربيع بن مالك بن عمرو :ومنھم

  .بن ثمامة، ولي بعث أھل حمص

ن، وكعبا، حويصا، وحسال، أمھما عدسة بنت حصن بھا يعرفو:وولد زيد بن عمرو بن ثمامة
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  .ووائال

  .باعث بن حويص بن زيد بن عمرو بن ثمامة الذي أغار على إبل امرئ القيس بن حجر:منھم

  .ميثا بن الصھو بن باعث بن جديلة:من ولده

  .وسلمة بن الصھو

  .و صھيب بن نبطي بن عبد رضا بن حويص بن زيد الشاعر

  .وإياس بن حصن بن عبد رضا، قتيل كلب، وكان شريفا

  .مسعودا، بطن، ووائال، وسعدا، وھو األخيف:نو ذھل بن رومان وولد ثعلبةبن رومانھؤالء ب

  .عوفا:فولد وائل بن ثعلبة

  .ثعلبة، ومالكا، ومالكا بطن، وعديا، وأذينا، بطون:فولد عوف بن وائل

  .عمرا:فولد ثعلبةبن عوف

  .يعةملقطا، وھم الشوك كثرة، وعبد شمس، وأليا، ورب:فولد عمرو بن ثعلبةبن عوف

عمرو بن ثعلبةبن غياث بن ملقط الشاعر، كان بعثه عمرو بن ھند على مقدمته، فأخذ من :منھم

أخذ من بني تميم بأوارة فحرقھم بأخ لعمرو بن ھند، كان مستعرضا عند زرارة بن عدس فقتله 

  :سويد بن زيد بن عبدهللا بن دارم، وفيه يقول الطرماح

  احم النار إذ ينزون بالخددفي ج... ودارما قد قتلنا منھم مائة 

واألسد الرھيص، وھو جبار بن عمرو بن عميرة بن ثعلبة بن ثعلبة بن غياث، وكان من 

  .فرسانھم بالجأھلية

وطريف بن زمل بن عميرة بن تميم بن عوف بن مالك بن ثعلبة، الذي نزل به امرؤ القيس، 

 :وله يقول

  

 ليلة الريح والخصرطريف بن زمل ... أنعم الفتى تغشو إلى ضوء ناره 
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  .وائال:ويقال ولد ثعلبةبن رومان

  .ثعلبة، وعوفا، وأدين، ومسعودا، وھم لصوص بأرض حمص:وولد وائل بن ثعلبة

  .عوفا، وعمرا:فولد ثعلبةبن وائل

   .عديا بطن:فولد عوف بن ثعلبة بن بن وائل

  .ملقطا:وولد عمرو بن ثعلبة

  .غياثا:فولد ملقط بن عمرو

القشوة، :ثعلبة المتھمل، وكان شريفا وولده لصوص، وھم قليل، يقال لھم:طفولد غياث بن ملق

  .فھم المثل في العرب سرقا، مثل الضباب في قيس

  .وعمرو بن ثعلبة الشاعر الشريف الذي أحرق بني تميم

  .عبد عمر، وخالدا:فولد عمرو بن ثعلبة

  .ونحشرجا، وحريثا؛ أمھما الناقمية بھا يعرف:فولد عبد عمرو بن عمرو

  .عديا، وسليما، وعصم، لصوص:فولد خالد بن عبد عمرو

 .ھؤالء بنو ثعلبة بن رومان بن جندب بن حارثة بن سعد بن فطرة بن طييء

  

  وھؤالء

 بنو الغوث بن طييء 

  

  .عمرا، ولؤيا، وقيسا، وأبا سود، ويزيد:وولد الغوث بن طييء

  .كلب بن وبرةفولد يزيد بن الغوث امرأة يقال لھا ھند، تزوجھا ثور بن 

  .رفيدة وعريبة، وصبحا، وضبحا:فولدت له
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  .أمامة، وھو ممن طلب الجمل، ال عقب له:وولد لؤي بن الغوث

أعيا الذي علم : " المفضل، وھو أول من قال الشعر بعد طييء من طييء:وولد قيس بن الغوث

م، واألسودان، ثعال، إليه العدد، وثعلبة، وھو جر:وولد عمرو بن الغوث بن طييء" لكل طبيب 

  .وھو نبھان، وغصينا، وھو بوالن، وھنيا، ومرا، وعديا، وغيثا، أمھم المسك بنت ذي رعين

فدخل أعلى، وأنعم، وظبيان، وبدينا في مراد، ويقال لغيث، وبدين، وحسن، وحسين األحالف، 

  .دخلوا في بني ھني بن عمرو

ان بن حية بن سعنة بن الحارث إياس بن قبيصة بن أبي عفر بن النعم:فمن بني ھني بن عمرو

  .بن الحويرث بن سفيان بن مالك بن ھني بن عمرو، ملك الحيرة، الذي إمتدحه األعشى

  :وحنظلة الراھب بن أبي عفر، الذي يقول

  أرى قمر الليل المعذب كالفتى... ومھما يكن ريب المنون فإنني 

نعمان ابن حية بن سعنة بن وأبو زبيد، وھو حرملة بن المنذر بن معديكرب بن حنظلة بن ال

  .الحارث بن حويرث بن سفيان بن مالك بن ھني بن عمرو الشاعر

  .وحسان، فارس الضبيب، ابن حنظلة بن أبي رھم بن حسان بن حية

  :واللجالج بن أوس بن عتبة بن األسود بن حنظلة بن النعمان بن حية، الذي رثاه أبو زبيد

  ته بأعلى الصعيديوم فارق... غير أن اللجالج ھد جناحي 

الحيرة " بنو ھني كلھم رمليون ما خال ابن سمينا، فإنھم أقاموا بالحيرة؛ وأما اآلخرون فدخلوا 

  " .مع إياس 

سألمان، وجروال، ونصرا، وعمرا، وقيسا، درجوا :وولد ثعل بن عمرو بن الغوث بن طييء

  .الثالثة

  .عنينا، وثعلبة، ونبال:فولد سلمان بن ثعل

  .عتودا، وفريرا، وخالدا، درج، أمھم، بنت مر بن عمرو بن الغوث:سألمانفولد عنين بن 

  .معنا بطن، وبحتر بطن عظيم؛ أمھما مي بنت عمرو بن مامة:فولد عتود بن عنين بن عتود

  .ثورا، وثوبا:فولد معن بن عتود
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  .غنما، وحارثة:فولد ثوب بن معن

، وأبا حارثة، وامرأ القيس، سلسلة، وعمرا، ونحيما، بطن، وھو نعاس:فولد غنم بن ثوب

  .عفرة بنت مالك بن أمان:وأسيدا؛ أمھم

  .عمرا، ودعسا، بطن، وحيا:فولد سلسلة بن غنم

  .أفلت، وعمرا بطن، وعبيدا، بطن:فولد عمرو بن سلسلة

   .عديا بطن، وخيبريا، بطن، وعبد عمرو، والحارث:فولد أفلت بن عمرو

خرس بن ثعلبة بن صبيح بن معبد بن عدي عنترة المعني بن األ:فمن بني عدي بن أفلت

  .الشاعر

  .وابنه ريسان الشاعر

  :ونافذ بن زھير بن ثعلبة، قتل يوم األجعد، وله يقول المعني

  يوما إذا كان البراز نحسا... يا عين فأبكي نافذا وعيسا 

  .والحر بن عمرو بن ثعلبة بن صبيح الشاعر

بن خيبري، وھو الذي أخرج النفر  مدلج بن سويد بن مرثد:ومن بني خيبري بن أفلت

  .بالكوفة" عليھما السالم " المذحجيين إلى الحسين بن علي 

ومعدان بن عبد، كان شريفا شاعرا، وھو الذي لقي أھل المدينة يوم المنتھب يوم وجه اليھم 

  .مروان بن مححد الجنود وھزموا ذلك الجند

  .يبري، وكان أبوھما وفد إلى النبيومروان، وإياس الشاعران إبنا مالك بن عبدهللا بن خ

وجلي بن حوط بن عبد عامر بن الحارث بن خيبري، كان شريفا، وتزوج أبنته سليمان بن 

: " سليم بن كيسان مولى بشر بن عامرة بن حسان بن جبار بن قرط الكلبي، فأدخلت عليه فقال

س بن عبدهللا بن كيسان فطلقھا،فخطبھا مردا" الھزال أدخلني إليك : " قالت" ويحك ما أھزلك 

ھذا عربي :كيسانان ال يكون ھذا أبدا، فقيل لھا:خطبك كيسان، قالت:بن ماوية، فلما قيل لھا

  .شريف من بني ماوية من كلب، فتزوجته

وثعلبة بن عبد عمرو بن أفلت، كان رئيسا في وقعة سوم المجامر؛ وھو جد زيد بن حارثة 
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  .ألمة

رج الشاعر ابن عمرو بن سويد بن زيان بن عمرو، عدي األع:ومن بني عمرو بن سلسلة

 :جأھلي إسالمي،وھو الذي يقول

  

  إذا داعي منادي الصبح واما... تركت الشعر واستبدلت منه 

  وودعت المدامة والنداما... كتاب هللا ليس له شريك 

 .بھا شركا ولو كانت حراما... وودعت القداح وقد أراني 

  

  .فد على النعمانوسويد بن زيان، وابنه عمرو و

بھذال بن مالك بن طفيل بن منيف بن أوس بن حيي بن :ومن بني حيي بن عمرو بن سلسلة

  .سلسلة، كان رئيس معن يوم لقوا رسل نجدة الخارجي باألجفار فقتلوھم

  .ومقباس بن حصين بن وبرة بن عدي بن حيي

ين بن جسر، جحدم، وضباب، وأبوسيد، ومالك دخل في بني الق:ومن بني دعس بن عمرو

  .ويزيد درج

  .وبرة بن سالمة بن أوس بن قحذم بن دعس:منھم

  .جابرا، وأبا حارثة، وطريفا:وولد حيي بن عمرو بن سلسلة بن غنم

مقباس وزھير، ووقدان، وحمرة، وسعيرا، وثعلبة، وبحر، وبحير، ولخيم، بنو حصين بن :منھم

  .دوبرة بن عدي بن جابر بن حيي كانوا أشرافا، اليھم العد

  .وقتل لوبرة تسعة من الخوارج يوم األجفر

  .قرطا، وعبدهللا:وولد أبو حارثة بن حارثة بن حيي

  .خالس بن حارثة بن قرط بن أبي حارثة:منھم

  .وحبال، وعصام ابنا بشر بن جابر بن قرط، كانا شريفين
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  .وزيد بن حبال، وكانت معه رايتھم يوم نجدة، وكان أميرھم زياد بن حسل بن وبرة

  .احب بن عصام بن بشر، قتل من أصحاب نجدة اثني عشر رجالوص

  .وذرب بن حوط بن عبدهللا بن أبي حارثة

  .ولذرب يقول أدھم بن الزعراء، وكان قد حكم في الجأھلية حكومة وافقت السنة في االسالم

  .وسعد بن حباب بن حوط بن قرط، وكان إمامھم أيام نجدة

  .وإسمه سويد بن مسعد بن جعفر بن طريف أدھم بن أبي الزعراء الشاعر،:ومنھم

  .ھؤالء بنو سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن

  

  وھؤالء

 بنو عمرو بن غنم بن ثوب 

  

  .عبد رضا، وأبا كعب:وولد عمرو بن غنم بن ثوب

  .عبدهللا:فولد عبد رضا بن عمرو

  .عمرا، وھم أصوات، بطن، صغير:فولد عبدهللا بن عبد رضا

  .عبدهللا بن أصوات:عبدهللافولد أصوات بن 

  .مرا:فولد عبدهللا

  .ربيعا، وزيدا، وعبدهللا:فولد مر بن عبدهللا

  .أسيد بن أبي كعب:وولد أبو كعب بن عمرو

 .عبيدة ھؤالء بنو عمرو بن غنم بن ثوب:وولد أسيد بن أبي كعب
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  وھؤالء

 بنو لجيم ين غنم بن ثوب 

  

  .درجعميرة، وحسانا، :وولد لجيم بن غنم بن ثوب

  .جابرا، وھو أبو أمن:فولد عميرة بن لجيم

  .عبيدة:فولد أبو أمن بن عميرة

  .حمال، ونافعا:فولد عبيد بن أبي أمن

  .الجعد، واألشعث، وشعيثا:فولد حمل بن عبيد

  .ربيعا، والمحل:فولد األشعث بن حمل

  .أوسا، وزيدا:وولد نافع بن عبيد

  .عبدهللا، وعبيدا، والحقا:فولد أوس بن نافع

  ھؤالء بنو غنم بن ثوب

  ھؤالء بنو حارثة بن ثوب

  .عصرا، أبيا، بطنان:غنما فولد غنم بن حارثة :وولد حارثة بن ثوب 

عمر بن المسبح بن كعب بن طريف بن كعب، كان أرمى :عبدا منھم :فولد عصر بن غنم 

  :العرب، له يقول امرؤ القيس بن حجر 

  مخرج كفيه من ستره... رب رام من بني ثعل 

  :قال الشاعر و

  عمرو بأسھمه التي ال تغلب... ليت الغراب رمى حماطة قلبه 

وأدرك النبي وھو ابن خمسين ومائة سنة، فأسلم وحسن اسالمه وولد ابي بن غنم بن حارثة 

 سيفا، مسعود، وحارثة، حضنتھم امه يقال لھا غزية، فغلبت عليھم ھؤالء بنو ثوب بن معن:
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  وھؤالء

 بنو ود بن معن

  

عبد الرضا، وغشاشا فولد عبد رضا بن :ودا، جذيمه فولد ود بن ود بن معن :ود بن معن  وولد

  .ربيعة:ود 

سفانة بنت سنام بن تدول بن :جال أمه :حقا فولد حق بن ربيعة :فولد ربيعة بن عبد الرضا 

فكھة بنت حصن ابن عبد الرضا بن زيد :سكنا، وراحة، وحجرا، أمھم :بحتر فولد جل بن حق 

نسيبة بنت ذرب بن حوط صاحب :سويدا، ورافعا أمھما :مرو بن ثمامة فولد سكن بن جل بن ع

مليكة بنت األعز بن عزاب بن ود :قسامة الشاعر، وعديا أمھما :الحكومة وولد رواحة بن جل 

  .كبشة بنت عبيد بن سلسلة:حرملة، وسعيدا أمھما :وولد حجوة بن ود 

زينب بنت عمرو بن فزارة واخوه المه غراب بن  غرابا، بطن:وولد جذيمة بن ود بن معن 

  .ظالم بن فزارة

سفانة بنت سنام بن تدول بن بحتر فولد عمرو بن غراب :عمرا، وامه ::فولد غراب بن جذيمة 

عمرا، عبدهللا :بنت عبيد بن عمياس بن ود فولد عبد الرضا :األغر، وجابرا، عبد الرضا امھم :

  .حصنا:فولد عبدهللا بن رضا 

ابو :ھند بنت مر من بني أصوات منھم :عبد الرضا، وقيسا أمھما :د حصن بن عبدهللا فول

حبيشا :المقدام الشاعر، وھو االخيل بن عبيد بن األغشم بن قيس وولد عبدهللا بن حصن 

غرابا،سحنا، ألما، وخالدا امھم ك علباء بنت :وحباشة، جبشيا، مالكا وولد األغر بن عمرو 

فولد سحت بن األغر ك رافعا، حبيشا، ومكمال، وحجبا امھم زينب بنت  سعنة من بني الحزمر

   سكن بن جل
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  .عبس بن حيي قتل يوم األجفر:منھم 

  قال الشاعر يا عين فابكي نافذا وعبسا ھؤالء بنو معن بن معتود. ونافذ بن زھير

  ھؤالء بنو بحتر بن عتود

  .ء من ذھلتدوال، امه ھند بنت ثعلبة بن جدعا:وولد بحتر بن عتود 

عمرة بنت مالك بن موقع بن دباب بن جرم، بھا :جديا، واغور، أمھما :فولد تدول بن بحتر 

  .يعرفون

  .كريمة بنت جبلة بن مالك بن عمرو بن ثمامة:أبا حارثة، أمه :فولد جدي بن تدول 

زينب بنت غاضرة من بني :عتابا، جشم بطن، والحارث بطن، أمھم :فولد ابو حارثة بن جدي 

  .دأس

ماوية بنت ابي :عمرا، وحارثة، بطن، وھذمة بطن، وقيسا، أمھم :فولد عتاب بن ابي حارثة 

  .كعب بن عبدهللا بن سعد بن فرير

  .ھالة بنت جابر بن جدعان بن أيمن بن تدول:وحطا بطن؛ أمه

ھند بنت صفي بن سلسلة بن :وحربا، وطوقا، أمھم. ألما، وقد رأس:فولد عمرو بن عتاب

  .أعور

شريحا، وقد رأس، وصلحا، وقد رأس، وجذيلة، وقد رأس، وعمرا، وأبا :ألم بن عمروفولد 

  .ھند بنت حارثة بن عتاب:عمرو، وحربا، وعتابا، أمھم

  .وفضالة بن ألم الشاعر، أمه من بني األعور

  .مية بنت قيس بن ھذمة:عمارة، وكان فارسا؛ وحسانا وحازما درج؛ أمھم:فولد حرب بن ألم

  .الذكير، أمه سحباء بنت عمرو بن ظالم بن حارثة بن عتاب:ألموولد عتاب بن 

معرضا، وقد رأس، إجتمعت عليه جديلة والغوث، أمه صعبة :وولد صالح بن ألم بن عمرو

  .بنت خالد بن حثيم بن أبي حارثة

  .وعامر بن صالح بن ألم بن عمرو بن عتاب

  .خزيمة:وولد جديلة بن ألم
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  .وعمرو بن خزيمةشبيب الشاعر بن الفرق، وھ:منھم

مية بنت قيس بن :خالدا، ورھما، وقيسا، وأبا ھند، وأبا حارثة، أمھم:وولد حرب بن عمرو

  .عتاب

  .حنظلة، أمه من عاملة:وولد حط بن عتاب

  .القريط، أمه بنت فنر بن خالد بن أسود بن خيثم:فولد حنظلة بن حط

  .ظالما، وعتابا، وجابرا:وولد حارثة بن عتاب

  .ن جابر بن ظالم بن حارثة، وفد على النبيوكتب له كتابا ھو عندھمالوليد ب:منھم

  .قيسا، بطن:وولد ھذمة بن عتاب

  .مسعودا:فولد قيس بن ھذمة

  :أنيف بن مسعود بن قيس بن عتاب، الذي يقول له بن درماء الكلبي:منھم

  بعينك ھل ترى ظعن القطين... تبصر يا بن مسعود بن قيس 

  .القيسان:بن ھذمةيقال لقيس بن عتاب وقيس 

  .حرام بنت سلسلة بن عمرو:خالد، وترغال، أمھما:وولد خيثم بن أبي حارثة

  .حذام بنت سلسلة بن عمرو:وعمرا، والحارث، وغال، وأسود؛ أمھم

  .سلسلة:وولد األعور بن تدول

  .عمرا،وصفيا، وعبد هللا:فولد سلسلة بن األعور

  .جدعاء:وولد أيمن بن تدول

  .جابرا:فولد جدعاء بن أيمن

  .قمئة، وقيسا، وھنيدا:فولد جابر بن جدعاء

  .النبيت:وولد سنام بن تدول

  .مرة:فولد النبيت بن سنام

 ھؤالء بحتر بن عتود
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  وھؤالء

 بنو عنين بن سألمان 

  

  .مالكا:سعدا، وقودا، ونسرا وأدرعا، ونمال فولد سعد بن فرير:وولد فرير بن عنين

  .عبدهللا وسريا:فولد مالك بن سعد

  .أبا كعب:فولد عبدهللا بن مالك

   .الخشخاش:فولد أبو كعب بن عبدهللا بن مالك بن سعد

  .مالكا، وھماما، وكثيرا:فولد الخشخاش بن أبي كعب

  .سلمان، وجندلة، وكعيبا، وعبدهللا:فولد مالك بن الخشخاش

  .حارثة، وھضيما:فولد كعب بن مالك

  .عبيدا:وولد جندلة بن مالك

  .حريثا:مالكوولد عبدهللا بن 

  .مرة، وھو األصمع، وعبادا، وحسان:وولد سنان بن مالك

  .صفيا:وولد سري بن مالك بن سعد

  .جندلة:فولد صفي بن سري

  .نسرا، وعبدهللا، وأبيا:فولد جندلة بن صفي

  .عبيد:وولد أدرع بن فرير

  .عبد العزى:فولد عبيدة بن أدرع

  .كبيرا، وجعفرا:فولد عبد العزى بن عبيدة

  .د بن عبد عمرو بن قنان بن قيس بن جندلة بن صفي بن سري بن مالك بن سعدعب:منھم
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  .وعتبان بن سلمان بن مالك، رمى بسھم يوم أغاروا على بني أنمار بن بغيض

 .ھؤالء بنو عنين بن سألمان بن ثعل

  

  وھؤالء

 بنو ثعلبة بن سألمان 

  

  .عوفا، وزھيرا، وعمرا، وھو عيد:وولد ثعلبة بن سألمان

  .عبد جذيمة:ھير بن ثعلبةفولد ز

  .زريقا، وشمرا، بطنان:فولد عبد جذيمة بن زھير

  :قيسا، وله يقول امرؤ القيس:فولد شمر بن عبد جذيمة

  أجار قسيسا فالطھاء فمسطحاوجوا فروى نخل قيس بن شمرا

الجرنفس بن عبدة الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بن خزيمة بن حبيب بن :ومنھم

  .ي أسرته الديلم، وله حديثشمر الذ

  .وحوس بن خالد بن وديعة الشاعر بن ربيعة بن النبيت

ألفعلن :تقول العرب: " وائال الحراق، وسبعة، بطن؛ كان الشرقي يقول:وولد عوف بن ثعلبة

  " .سبعة بن عوف :بك فعل سبعة، يعني

  .عديا:فولد وائل بن عوف

  .ي نزل به امرؤ القسي بن حجرعمرو بن عدي بن وائل، وھو أبن درماء الذ:منھم

  .وإياس بن أسماء بن أوس بن أسماء بن سعد بن أوس بن عمرو بن درماء

  .ومالك بن أبي الشمخ بن سلمى بن أوس المغني

 .ھؤالء بنو سألمان بن ثعل
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  وھؤالء

 بنو جرول بن ثعل 

  

  .معاوية، وربيعة، وركيضا، وعتيكا بطن:وولد جرول بن ثعل

أميمة بنت عبدهللا بن الدول بن حنيفة :سنبسا بطن، ولوذان، بطن أمھما:جرولفولد معاوية بن 

  .بن لجيم

بني عقدة؛ وھي أمھم، وھي عقدة بنت :لبيدا، وعمرا، ويقال لبني عمرو:سنبس بن معاوية:فولد

  .معبر من بني بوالن

  .أبان بن دارم:أبانا، وھو في دارم؛ يقولون:فولد عدي بن سنبس

بن عائذ بن قيس بن خزيمة، بن جرير بن عدي بن حرمز بن محصب قيس :فمن بني سنبس

بن حرمز بن لبيد، الذي خاصم عدي بن حاتم بن الراية يوم صفين مع علي بن أبي طالب عليه 

  .السالم

  .وقصي بن ظالم بن خزيمة، وفد إلى النبي

  .وعبدل بن الحعل بن لبيد بن جرير بن عمرو، عليا عليه السالم

بن مالك بن المعلى، الذي غرق يوم عبر المسلمون إلى المدائن، ولم يغرق  والسليل بن زيد

  .غيره

وزيد بن حصن بن وبرة بن جوين بن عمرو بن جرموز، رأس الخوارج يوم النھروان، وفيه 

 :يقول العيزار بن األخنس السنبسي

  

  من الناس قد أفنى الجالد خيارھا... إلى هللا أشكو أن كل قبيلة 

 وأسكن من جنات عدن قرارھا... دا كلما در شارق سقى هللا زي
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   :ورافع بن عميرة بن جابر بن حارقة بن عمرو، الحدرجان بن مخضب، الدليل الذي قيل فيه

  فوز من قراقر إلى سوى... يا ويل أم رافع أنى اھتدى 

 ما سارھا قبلك إنسي يرى... خمسا إذا ما سارھا الجيش بكى 

  

  .بن سالمة بن ربيع واألخمس بن جابر بن جرول

ذو الحصيرين، وھو عبد الملك بن عبد اإلله بن حارثة بن غزية بن صھبان بن :ومن بني عقدة

  .عممي بن عمرو بن سنبس الذي ذكره حاتم في شعره

  .وأم عبدهللا بن عاصم بن أبي سالمة، جده عركز بن عبدهللا الھمداني القائد

و عبد الملك بن عبد اإلله بن حارثة بن غزية وابن ابنه عقبة بن زحر بن ذي الحصيرين وھ

  .بن صھبان بن عممي بن عمرو بن سنبس، وكان شريفا

  .أبا أخزم، وھو ھزومة، وعمر:وولد ربيعة بن جرول

  .أخزم، والجد، بطن:فولد ابو أخزم بن ربيعة

  .عديا، يقال لھم بنو الزعراء، بطن، ومرا، والحرمز، بطن:فولد أخزم

  .عبد شمس، وامرأ القيس، وجذيمة، وأبا النعمان، ونھدا:ن أبي أخزمفولد عدي بن أخزم ب

  .عديا:فولد عبد شمس بن عدي

  .الحشرج، ومالكا وعمرو، وعبد رضا:وولد امرؤ القيس بن عدي

  .سعدا، وعبدهللا، وحارثة، وعبد رضا:فولد الحشرج بن امرئ القيس

  .عبدهللا، وملحان:فولد سعد بن الحشرج

  .حاتما، صليعا:عدفولد عبدهللا بن س

  .عديا، وعبدهللا:فولد حاتم بن عبدهللا

  .فأما حاتم بن عبدهللا فھو الجواد
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وابنه عدي وفد الى النبيولم يرتد عن االسالم، وشھد القادسية، ومھران وقس الناطف والنخيلة 

ثم شھد الجمل ففقئت عينه يومئذ وشھد صفين والنھروان، ومات زمن المختار . ومعه اللواء

  .و أبن عشرين ومائة سنةوھ

  .وملحان بن حارثة بن سعد، كان شريفا، وله يقول حاتم بن عبدهللا الطائي

  وأرملة ترخي مع الليل أرمال... لبيك على ملحان ضيف مدفع 

  .وألم، وحليس، وقعيسيس، وملحان بنو غطيف

  .شھد صفين مع معاوية بنو غطيف بن حارثة بن سعد بن الحشرج، وھم أخوة عديألمه

وكان علي بن أبي طالب عليه السالم استعمل ألم بن غطيف على المدائن حين سار إلى 

  .صفين

  " :له حاتم الطائي " ووھم بن عمرو بن حويص بن مالك بن امرئ القيس، الذي يقول 

  فأنت امرؤ بالخير والحلم أجدر... أال أبلغا وھم بن عمرو رسالة 

  .ديبن أخزم الشاعرويزيد بن عديبن قنافة بن عبد شمس بن ع

  .وابنه سالمة، وھو المھلب، وفد إلى النبيوھو أقرع فمسح رسول اللھفنبت فسمي المھلب

أبو حنبل، وھو جارية بن مر بن أخزم، الذي نزل به امرؤ القيس بن :ومن بني مر بن أخزم

  .حجر ومدحه

  .وقيس بن عازب بن أبي زبيد بن عديبن جذيمة بن مر بن أخزم الفارس

  .عباد بن زيد، وھو البكاء بن ثعلبةبن الحرمز وقد رأس:ي الحرمز بن أخزمومن بن

  .أمانا، وھم األمنيون:وولد عمرو بن ربيعة بن جرول

  .مالكا، وأفصى:فولد أمان بن عمرو

الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبةبن عبد رضا بن مالك بن أمان :منھم

  .نبي وفد قيس بن جحدر على ال. الشاعر

  .و ثرملة بن شعاث بن عبد كثري بن حية بن عمرو بن مالك بن أمان الشاعر

  .و عارق، وھو قيس بن جروة بن سيف بن وائلة بن عمرو الشاعر



 

135 
 

  .والربتس بن عامر بن حصن بن خرشة بن حية وفد أيضا إلى النبي

  .وعرعر بن جابر ثرملة

  .وجابر بن حريش بن عبد رضا الشاعر

  :بن ثعلبة بن عبد رضا، الذي يقول له الشاعروشماخ بن عمرو 

  وما قد قتلتم سمينا... وشماخ بن عمرو يبيت حرور 

  .وعبيد بن قيس بن جحدر، وكان شريفا

 .وجف بن ثعلبة، كان من أشد أھل زمانه

  

  وھؤالء 

 بن ثعلبة بن عمرو بن الغوث

  

  .حيان، وشمجيا، بطن:وولد ثعلبة، وھو جرم، بن عمرو بن الغوث

  .ثعلبة، وعديا، وھو الكور ومطيرا، ودبابا:حيان بن جرم فولد

  .قمران، وعديا، ومحضبا، ورئابا:فولد ثعلبة بن عمرو

عامر بن جوين بن عبد رضا بن قمران، له البيت، وھو الذي نزل به امرؤ القيس بن :منھم

  .حجر

  .وابنه األسود بن عامر، كان شاعرا

  .وقبيصة بن األسود، وفد على النبي

س بن سعد بن المنذر بن عمرو بن يثربي بن عبد رضا بن قمران، كان على الشام مع وحاب

  .معاوية، وقتل يومئذ، وكان عمرو واله قضاء حمص

  .ومالك بن عمرو بن يثربي، الذي ماجد السلمي أبا عدي، سلمة
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  .وسيار بن الفحل بن مالك بن عمرو بن يثربي، شھد اليمامة مع خالد بن الوليد

  .ملحة الشاعر:وينومن بني ج

ومعقل بن جبشي بن حارثة، وھو الجراح بن بيقور بن كعب بن وھب بن جذيمة الشاعر 

  .الفارس

  .وإياس بن األرت

  :وسيف بن وھب بن جذيمة الذي عمر دھرا فقال

  فال تحسبوا أنني كاذب... أال إنني ذاھب فاعلموا 

  .وعامر بن ثعلبة الشاعر من بني تغلب بن جذيمة

  .دنانا، ومالك، وموقع:الذي يقال له مالك وولد دباب

  :أوس بن صاعد، الذي يقول له زيد الخيل:فمن مالك بن دباب

  ينب على خالته ويبول... وھل أنت إلى تيس معزى بصھوة 

  .ھؤالء بنو حيان بن جرم

  

  وھؤالء

 بنو شمجي بن جرم 

  

  .مصلحا، ومنھبا:وولد شمجي بن جرم

  .تيم بن نسوة بن قيس بن مصلح، مخفر الفلس كلثوم بن ربيعة بن عمرو بن:منھم

  :وجبلة ابنه الذي يقال له ابن شيماء، وھي سبية من كلب، الذي يذكره زيد الخيل فقال

  تغنى بنا سكران أو متساكرا... نبئت أن ابنا لشيماء ھا ھنا 

  " 173" فليس حقبقا أن تقول الھواجرا ... إذا المرء صرت أمه وتقيلت 

مارة بن عمرو بن أمتى بن ربيع بن منھب بن شمجي الشاعر الجأھلي الذي وعبد عمرو بن ع
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  .قتله األبرد الملك الغساني

  .والعداء، وھو المقعد بن حارثة بن عمرو بن أمتى الشاعر، جأھلي

ومخارق بن العقار بن حطان بن زيد بن حارثة بن امرئ القيس بن أمتا بن ربيع بن منھب بن 

  .شمجي

 .وھو جرم بن عمرو بن الغوثھؤالء بنو ثعلبة 

  
 وھؤالء

 بنو نبھان بن عمرو بن الغوث بن طييء 

  

  :سعدا، ونابال، ولولدھما يقول زيد الخيل في غارة أغارھا:وولد نبھان بن عمرو

  ومن يدع الداعي إذا ھو نددا... كررت على رجال سعد ونابل 

  .مالكا، بطن، وغوثا، بطن:فولدنابل بن نبھان

د الخيل بن مھلھل بن يزيد بن منھب بن عبد رضا بن المختلس بن ثوب بن زي:فمن بني مالك

كنانة بن عدي بن مالك بن نابل، الوافد على النبي صلى هللا عليه وسلمويقال لبطنه الذي ھو 

  .منه بنو المختلس

  .ابنه مكنضف بن زيد، وبه كان يكنى

  .وحريث بن زيد، كان فارسا

   .الناطف، ومھران قابال وعروة بن زيد، شھد القادسية، وقس

وأوس بن منھب له يقول حريث بن زيد، وقتله رجل بعثه عمر بن الخطاب يستقري أھل 

  :البوادي فمن لم يقرأ ضربه، وكان يقال له أبو سفيان فضربه أسواطا فمات، فقأل

  تالقي المنايا كل حاف وذي نعل... فال تجزعي يا أم أوس فانه 



 

138 
 

هللا بن حصن بن مھلھل بن عدي بن ثوب بن كنانة الشاعر؛ الذي وعويج بن الضريس بن عبد 

  .كان يھاجي حريث بن عتاب النبھاني

  .والقشعم بن ثعلبة بن عبد هللا بن حصن، قاتل داھر ملك الھند أيام عبد الملك بن مروان

وبھدل بن مروان بن قرفة بن ثعلبة اللص الذي قتل عون بن جعدة بن ھبيرة بن أبي ووھب 

  .ومي، فطلب عقيل بن جعدة بدمه فحبس له وقتل بالمدينة، وكان شاعرا شديداالمخز

وسحمة بن نعيم بن األخنس بن ھوذة بن عمرو بن حصن الشاعر الذي يھاجي جرير بن 

  .الخطفي

وسميدع بن الحباب بن نابت بن ثعلبة بن عمرو بن حصن، ولي خالفة الطوسي والحسني غير 

  .مرة

ن كعب بن عوف بن عنين بن غوث بن نابل الشاعر الھجاء لقومه وحريث بن عتاب بن مطر ب

  .وكان يھاجي جرير بن الخطفي

  .ربيعة، وثعلبة، وھو المشر:نصرا، بطن، ومالكا، فولدنصر بن سعد:وولد سعد بن نبھان

مخلد بن األصمع بن أبي عبيدة بن ربيعة بن نصر الذي نزل به امرؤ :فمن بني نصر بن سعد

  .القيس

  :وس بن األصمع، وله يقول امرؤ القيس بن حجروأخوه سد

  ببيت مثل بيت بني سدوسا... إذا ما كنت مفتخرا ففاخر 

وھديلة بن حصين بن منيع بن أنس بن خالد بن األصمع، وحرار بن عبيد بن منيع، وھما 

  .اللذان أخذا بھدل بن قرفة ودفعاه إلى السلطان

  .وجواب بن نبيط بن أنس بن خالد الشاعر

  .ذ بن نبيط بن انس، الذي ذكره ابن ھمام في شعرهومعا

  .وعتاب بن فسير بن سويد بن أنس بن خالد الشاعر

وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع بن أبي عبيدة بن ربيعة بن :ومن بني سدوس بن أصمع

  .نصر بن نبھان، الذي قتل عنترة، ثم وفد على النبي
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  .سعدا:وولد ثعلبة بن نصر بن سعد بن نبھان

  .جابرا، وخطامة، وخطيمة، وخطمة، وھم بعمان، والبحرين:دسعد بن ثعلبةفول

سعد الطالئع بن معاوية بن الحجاج بن سلمة بن جابر بن :فمن بني خطامة بن سعد بن ثعلبة

  .خمصان بن مازن

  .وبشر بن ثعلبة، ودعيج، لھم عدد، وھم بطون وھم بالبادية

  .يا بن مر بن حيامازن بن الغضويةبن سبعة بن شماسة بن ح:منھم

  .وعرابي بن نسر بن خطامة من القواد ألبي جعفر المنصور

  .ھؤالء بنو نصر ين سعد بن نبھان

  

  وھؤالء

  بنو مالك بن سعد بن نبھان 

  

  .غنما:وولد مالك بن سعد بن نبھان

  .كبيرا، وھو ھمين، بطن؛ وعمرا وھو الصامت:فولدغنم بن مالك

  .مرآة بنت غنم بن عمرو بن ثوب بن معن:مھماعمرا، ومالكا، أ:فولدالصامت بن غنم

  .وخثيم، ومخوس، ومشرح، ھؤالء الثالثة بعمان والبحرين

  .عمرا:فولدمالك بن الصامت بن غنم بن مالك بن سعد بن نبھان

  .ظفرا، وعادية، ومالكا، وامرأ القيس، وھانئا:فولدعمرو بن مالك

  .قمية:فولدعادية بن عمرو

أسماء بن حجر بن زيد بن مناة بن :ھانئا، ومالكا وحارثة، أمھما:ةفولدقمية بن عمرو بن غادي

   .زھير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلبة
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  .زينب بنت حصن بن سلمى من بني األخوة من القين:وحصنا، ومالكا، أمھما

  .وقيس بن قمية

  .معدا، وعلقمة:فولدمالك بن قمية

  .الك بن زيد بن معد، كان شريفا بالنھرين، مدحه أبو نعجة النمريسليط بن م:منھم

وحباب بن عري بن حارثة بن علقمة بن قيس بن عمرو بن جرير بن مالك بن عمرو بن ظفر، 

  .وھو أبو بني بن سويد الذي باليمامة

  :وجعفر بن عطية بن عتاب بن حية بن سعد، وله يقول أبن دارة الغطغاني

  تحلب كفاه الندى وانامله... ن جعفرا مدحت نسيبي جعفر ا

  .عمرا:وولد عمرو بن الصامت

  .سعدا، وعسامة، وحيا:فولدعمرو بن عمرو

  .أكلب، وندنا، وعياضا، وحيا:فولدسعد بن عمرو

  .قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن أكلب بن سعد، نقيب في الدولة:منھم

بي جعفر المنصور وكان جده خالد بن معدان ممن شھد وابناه حميد، والحسن، من القواد أل

  .الجمل مع علي بن أبي طالب عليه السالم، ومعه راية بني عمرو بن الصامت

  .وأبو غانم، وھو عبد الحميد بن ربعي بن خلف بن معدان، القائد ألبي جعفر

  .وابناه أصرم، وحميد

  .ن مطر بن حيا بن سعد، القائدواألشعث بن يحيى بن النعمان بن جابر بن حريث بن كلب ب

ويوسف بن عقيل بن حيان بن سليم بن عزال بن سلمة بن شمس بن جابر بن رحيب بن ريش 

  .بن عمرو بن عمرو القائد

  .وعمران بن عمرو بن حسان بن سليم، كان على فارس

  .وعبد الحميد بن حسان القائد

 .ھؤالء بنو نبھان بن عمرو بن الغوث



 

141 
 

  

  وھؤالء

 بن عمروبنو بوالن  

  

معترا، الذي قتل الجفني، وكان الجفني أغار عليھم، فقتله معتر، وكان :وولد بوالن بن عمرو

  :معتر يلقب ساري الحريب، فلما قتله قال الشاعر

  حيا عبيدا طعنة قبل الكر... ال يقطع هللا يمين معتر 

  .وجعثنة بن بوالن

  .عمرا، وأبا عمرو:فولد معتر بن بوالن

صعترة، ومسعودا بطن وعديا بطن، وأبيا، بطن، وھم رھط عبد هللا بن :معترفولد عمرو بن 

  .خليفة شھد صيفين مع علي بن أبي طالب عليه السالم، وكان شاعرا خطيبا

  .صيفيا، وقلطفا، وكان كاھنا تتحاكم إليه العرب:فولد صعترة بن عمرو

  .زيدا، وھم سدنة الفلس:فولد صيفي بن صعترة

  .الشاعر، جأھليخالد بن غنمة :منھم

خليف بن حيان بن :وھب بن عبد هللا بن األحوص، حصنن بن ابي موھبة الشاعر ومنھم:ومنھم

  .سراج الظالم:كبير بن أبي كعب بن مسعود، وكان يقال له

  .حيي بن ميمون بن حيي بن شريك بن حية بن خليف الشاعر:من ولده

  .ونوال بن عقيل بن خليف

  .نوحنطلة بن أوس بن حصن بن حيا

  .وجميل بن عمرو بن خليف بن حيان

  .امرؤ القيس، والمزدلف:وولد أبو عمرو بن معتر

  .عامرا:وولد قلطف بن صعتر
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  .ثعلبة:فولدعامر بن قلطف

 .ھؤالء بنو بوالن بن عمرو

  
 وھؤالء

 بنو مر بن عمرو 

  

 فولد. الكھف، وامرؤ القيس:فولدالكھف بن مر. الكھف، والحارث، وزھوا:وولد مر بن عمرو

  .زريقا، وزفينا، وبقيرة، وھم من أھل السھل:الكھف بن الكھف

  .تيم الالت:وولد زھو بن مر

  .مالكا:فولد تيم الالت بن زھو

  .ثبابة، وھم بالشام:فولد مالك بن تيم الالت

  انقضى نسب طييء بن أدد

   نسب مذحج

عمره فكان ولده خالدا، وسعد العشيرة؛ وانما سمي سعد العشيرة لالنه طال :وولد مالك بن أدد

عشرتي مخافة العين :من ھؤالء معك فيقول:وولد ولده ثلثمائة رجل، فكان يركب فيھم، فيقال

  .عليھم

  .ويحاير، وھو مراد، سمي مراد النه تمرد من اليمن

سلمى بنت منصور بن عكرمة بن خصفة :وزيدا، وھو عنس؛ ولمسا، أھل بيت مع عنس؛ أمھم

  .بن قيس بن عيالن بن مضر

  .علة:الد بن مالك بن أددفولدخ

  .عمرا، وحربا:فولدعلة بن خالد
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المھناة بنت مالك بن األوس بن :كعبا، وجسرا، وھو النخع وعامرا، أمھم:فولدعمرو بن علة

 .تغلب؛ ووعيال بطن مع بني الحارث بالبصرة

  
 وھؤالء

 بنو الحارث بن كعب 

  

  .كعبا وربيعة، أمھما ھند بنت النخع:فولدالحارث بن كعب

  .كعبا:لدربيعة بن الحارثفو

ماوية بنت الحارث بن كعب بن أود بن :مالكا، وربيعة، ومويلكا؛ أمھم:فولدكعب بن ربيعة

  .صعب بن سعد العشيرة

  .عقدة بنت بأھلة، بھا يعرفون:ربيعة، وھو مجعث، وأبيا، أمھما:فولدمويلك بن كعب

  .ك؛ ولبني عقدة بقية قليلةحويص بن أبي مويلك، كان فيمن سار إلى مكة مع الفيل فھل:منھم

  .الحارث، وربيعة، وعمرا:وولد مالك بن كعب

  .معاوية، وظالما، وصالة، ورزاما؛ أمھم من جنب:فولدالحارث بن مالك

نسيبة بنت :المحجل، واسمه معاوية بن حزن بن موألة بن معاوية بن الحارث؛ وأمه:منھم

  .معاوية بن ربيعة بن ظالم بن الحارث بن مالك بن كعب

ھند بنت معاوية ابن عمرو بن عبد يغوث :يزيد، وقنافة، وصامتا، أمھم:فولدالمحجل بن حزن

  .من جنب

كبشة بنت خالد بن معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر، وأمھا :وحزنا، ومحصنا؛ أمھم

  .الزاھرية بنت رياح بن أبي ربيعة بن نھيل بن ھالل بن عامر

  .ھند بنت مرة بن ھاعان:أمھماسعيدا، وأمامة، :فولديزيد بن المحجل

  .يزيدا، وفد على النبيصلى هللا عليه وسلم:فولدسعيد بن يزيد 
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  .أم قيس بنت عأسر بن ثمامة:واألسود، وعبد هللا، وعبد الرحمان وقيسا، وحسنا؛ أمھم

  .وطلق، وأبا حيان، والقعقاع؛ أمھم من بني وقاص من بني المعقل

عوانة بنت محصن بن حزن بن :أسيدا ويزيد؛ أمھمزوا، وعلية، و:وولد األسود بن سعيد

  .المحجل

  .موألة؛ أمه الرباببنت بياض من بني نھد ابن زيد:وولد قنافة بن المحجل

موألة أمه الرباببنت من بني :عثمان، أمه أم ولد وولد قنافة بن المحجل:وولد عبد هللا بن سعيد

  .نھد ابن زيد واألسود، وأمه من عتيك نحوان

محصنا، والحر، وعليا، وسعيدا، ومعاوية؛ أمھم لميس بنت سلمان بن :بن المحجلوولد حزن 

أميمة بن أبي غنم بن حبيب بن :كبيشة بنت مخرم، وأمھما:أبان بن عمرو بن حزن؛ وأمھما

أم حكيم بنت قيس بن :قيسا، وخزيمة، وحزنا أمھم:فولدمحصن بن حزن.حبتر من خزاعة

ة بن صالءة بن معاوية بن الحارث بن مالك بن كعب؛ معاوية بن مالك بن الحارث بن ربيع

  .أسماء بنت يزيد بن الحارث بن سلمة بن ربيعة بن صالءة بن معاوية:وأمھما

أم الناس بنت عبيدة :خزيمة بنت زياد بن الحارث بن مخرم؛ وأمھما:ودلھما، وجعفرا؛ أمھما

   .من بني زياد

  " . 182" و بن دراع ليلى بنت ربيعة بن عمر:وخليسا، والتمرس؛ أمھما

السري، وجمانة، ومغيرة، والصلت، وعبد هللا، وأبا ماسحة، والطويل؛ :وولد الحر بن حزن

  .الورداء بن صامت بن سلمى بن أبان بن عمرو بن زياد بن الحارث:أمھم

  .ھند بنت سعيد بن يزيد بن المحجل:ھشاما، وعمرا، أمھما:وولد سعد بن حزن

، ومحمدا؛ أمھما لميس بنت سلمى بن عبد شمس بن عمرو بن أبا يزيد:وولد علي بن حزن

  .ربيعة بن مالك

  .ھند بنت عبد شمس بن عمرو بن ربيعة:يزيد، ومطرفا،أمھما:وولد محصن بن المحجل

  .ھؤالء بنو المحجل، وانما سمي المحجل لبياض كان به، وقد رأس

  .فيالحارث وحميضة، وعبد شمس، قتلته جع:وولد عمرو بن مالك بن كعب
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مالكا، وعامرا، وھو الحماس بطن، :وولد ربيعة بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن كعب

  .رھم بنت مالك بن النخع:والحارث وھو خيثمة، بطن؛ وكعبا، وھو األرت، بطن؛ أمھم

  .الحارث، أمه من بني زيد:فولد مالك بن ربيعة

  :يهزيادا، بطن، ويزيد وھو النار، بطن، قيل ف:فولد الحارث بن مالك

  وضربه الھام بالمصقولة الشطب... ما سمي النار إال من صرامته 

  .وأليا، بطن

  .عبد المدان، واسمه عمرو بن الديان، واسمه يزيد بن قطن بن زياد:فمن بني زياد

  .وأنس بن الديان

  " . 183" ومالك بن الديان 

  .وجبر بن الديان

  .مامةأم جبر بنت سيحان من عنزة وھم مع أخوالھم بالي:أمھم

فولد عبد المدان بن عبد الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن 

عبد هللا الشاعر، وھو عبد الحجر وفد على النبيصلى هللا عليه وسلم :ربيعة بن الحارث بن كعب

أبي فسماه عبد هللا، قتله بسر بن أبي أرطاة حين توجه إلى اليمن، فبمن كان في طاعة علي بن 

  .طالب عليه السالم

وقتل ابنه مالكا، ويزيد بن عبد المدان، كان شريفا شاعرا، وفد ايضا و الحارث بن عبد المدان، 

قتله وعلة بن الحارث الجرمي، وكانت جرم حلفا لبني الحارث بن كعب؛ فوقع بينھم شر 

  .ففارقھم جرم في الجاھلية؛ ودعوتھم معھم للحلف األول في اإلسالم

ن النضر بن بشر بن مالك بن الديان، كان شريفا، شھد المشاھد مع علي بن أبي طالب وزياد ب

وبعثه على مقدمته يوم صيفين ومعه شريح أبن ھاني الحارثي، فاختلفا وكتبا  -عليه السالم  -

إلى علي بن أبي طالب فكتب ان يصلي كل واحد منھم على حاله، وان جمعتھم الحرب فزياد 

  .على شريح

  .بن النضر، شريف بالشام وأذينه
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والربيع بن زياد بن أنس ب الديان الذي ولي خرأسان، وفتح بعضھا، وكان أمير المؤمنين 

دلوني على رجل إذا كان في القوم وھو أمير فكانه وليس بأمير، : " عمر بن الخطاب يقول

  .وكان متواضعا خيرا" وإذا كان فيھم وليس بأمير فكانه أمير بعينة 

 :أخوه قتل مع أبو موسى األشعري بتستر، وله يقول القائلوالمھاجر 

  

  راح المھاجر في حل بأجمال... ويوم قام أبو موسى بخطبته 

 في آل مذحج مثل الجوھر الغالي... فالبيت بيت بني الديان نعرفه 

  

والحارث بن زياد بن الربيع بن زياد، لم يكن في األرض عربي أبصر منه بنجم، وكان مع 

  .جعفر، وكان يتحرج ان يقضيأبي 

   :وشداد بن الحارث بن زياد بن أنس بن الديان، كان سخيا، وله يقول الشاعر

  ويذھب الفقر عنا سيبه الغرق... يا ليتناعند شداد فيخبرنا 

  .ومخرم بن حزن بن زياد، وقد رأس؛ وھو إبن فكيھة، وھي أمة، كانت سبية، وكان شاعرا

  .عبد هللا بن شريح بن مخرم، وكان له شرفا وسخلءا والھجرس بن الحر بن مالك بن

  .ويزيد وھو النابغة، النابغة بني الحارث بن كعب وھو ابن أبان بن حزن بن زياد

  .بشرا، ومالكا الذي قتل بشر بن أرطاة:وولد عبد هللا بن عبد المدان

ت عند عرابة وعبد هللا؛ وعائشة تزوجھا عبد هللا بن عباس فولدت له عباسا، وعالية، وكان

  .األوسي ثم خلف بن عثمان بن عفان

  .ربيعا، ومالكا، ويزيد، وريطة، أم العباس، وزيادا:فولدعبيد هللا بن عبد هللا بن المدان

  .عبد هللا ألم ولد، وعليا، أمه من بني عقيل، والحباب ألم ولد:فولدربيع بن عبيد هللا

محمدا، ورزاما، وبشرا، وسليمان؛ أمھم ابنت :نوولد يزيد بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد المدا

  .النضر بن يزيد بن الحصين بن يزيد
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  .جعفرا؛ أمه بنت السمال بن طارق من بني زبيد:وولد مالك بن عبيد هللا

أمية بنت عبد هللا بن قراد، من :أبا علي، أمه:وولد بشر بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد المدان

  .بني زياد

  .هللا بن عبد المدان أخوال أبي العباس السفاح ھؤالء بنو عبد

مرسوع بن :ومن بني الشاعر بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارس بن كعب

  :الحارث بن النار،قتله بنو أسد بن خزيمة في الجاھلية،وله يقول عمرو بن شأس األسدي 

  مقاتل يربوع ونحن به ندلي... ويوم بني كعب أصابت رماحنا 

خالدا،وھو :معشر،وتميما،والحارث فولدمعشر بن النار بن الحارث :ولد الحارث بن النار و

 :مباي الريح،وله يقول القائل 

  

  المطعم الشحم في االصفار... تمنت حال خالد بن النار 

 من عصب ماجدة أحرار... مانح جود النوق في األضرار 

  

  .معشر،وھم من بني تميم:فولدخالد بن معشر

  بن خالد، أصابته بنو أسد بن خزيمة يوم صفاق، فله يقول مرسوعورزاح 

  فان رزاحي عند منقطع الصفق... من كان يرجو في المغيب رزاحة 

عمرا،وھو مصرف،وانما سمي في :صفوانا فوأدد صفوان بن معشر :فولدمعشر بن خالد 

  .منام،وأمه من بني عمرو بن تميم

 :ونعيما،أصابته ذبيان فقأل المھرب 

  

  وقد جمعت ذبيان جمع المحارب... تانا زياد يطلب الصلح عندنا أ

  وحتى تميل الخيل فوق المناقب... فقلنا لھم الصلح حتى نزوكم 
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  من القوم عيل الجوف صحم المناكب... فزوناھم لم نعط عھدا وعمھا 

  وتشتجر األبطال من كل جانب... فلما رأونا نشجر القوم بالقنا 

 ونضرب غب النقع فوق الحواجب... بن معشر وننعى أبا عمرو وتيم 

  

  .تيم بن مسعود،ووقاص بن المعشر

 :عمرا، وھو الذي يقول :المنذر فولدالمنذر بن وقاص :فولدوقاص بن معشر 

  

 نحمي ونمنع صعبة النسوان... قالت بنو ذبيان انا معشر 

  

  .وحصن بن معشر

  .األحوص:فولد حصن بن المعشر

فولد تميما بن  .تميما:معشر، وزيادا، وعمرا فولد معشر بن تميم النار :وولد تميم بن النار 

ثابتا، وكعبا، ومعبدا، بنو تميم بن معشر بن تميم بن النار، كان في السبعة الذين طعنوا :معشر

  .على عثمان رضي هللا عنه فبعث إليھم فقيدھم حتى قتل عثمان بن عفان

  .الحارث، وھو تومةمعشر، و:وولد مرسوع بن الحارث بن النار

  .صفوان:فولد معشر بن مرسوع

  .عمرا، وھو الذي يقول له مخارق الھاللي أبيات:فولد صفوان بن معشر

  .عبد هللا:وولد تومة بن مرسوع

  .النضر بن عبد هللا بن سفيان بن مالك بن عبد هللا بن تومة، كان شريفا بالكوفة:من ولده

  .خديجا، ومالكا:بن كعب وولد الحماس بن ربيعة بن كعب بن الحارث

  .الحارث، ومعاوية، ومالكا، وعبد هللا:فولد خديج بن الحماس

  .داعرا، والرافغي:فولد مالك بن خديج
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  .النجاشي، واسمه قيس بن عمرو بن معاوية بن خديج بن الحماس:ومنھم

  .وأخوه خديج بن عمرو، وكان شاعرا

وھو المعقل، بطن، ودھنيا بطن؛  ربيعة،:وولد كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب

  .ھند بنت معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع:أمھما

  .المراثد:مرثد، ومريثد، إبنا سلمة بن المعقل، وھم يدعون:فمن بني المعقل

  :قال وعلة الجرمي

  وحتى دعبل وبني زياد... صبحت بھا المراثد من قريب 

قيس بن كعب بن المعقل الكاھن، لم يكن في العرب أحد والمأمور، وھو الحارث بن معاوية بن 

  .أكھن منه، بأمره مذحج، كانت تتقدم أو تتأخر؛ اجتمعت عليه مذحج

وسلمة، وھو ذو المروة بن صالءة بن كعب بن معقل، ومعقل، وقد رأس، وانما سمي ذا 

  .المروة النه رمى رجل بمروة فقتلة

د يغوث بن الحارث بن معاوية بن صالءة، كان وجعفر بن علبة بن ربيعة بن الحارث بن عب

  .فارسا شاعرا يغير على بني عقيل فيكثر، وأخذ بعد فقتل، صبرا بالمدينة

  :ومزاحم بن كعب بن حزن بن معاوية بن صالءة، كان فارسا، وله يقول عامر بن الطفيل

  ولقد حفظت وصايا أم األسود... ولقد رأيت مزاحا فكرھته 

زيد بن عبد يغوث بن صالءة بن المعقل، كان فارسا شريفا، وقد رأس، وطفيل اللجالج بن ي

  .وھو المثمل وما يدري، وقد تولع ھرما

وأخوه مسھر بن يزيد بن عبد يغوث بن صالءة بن المعقل، واسمه ربيعة بن كعب بن ربيعة 

 يوم فيف الريح، وله يقول عامر بنبن كعب بن الحارث، الذي فقأ عين عامر بن الطفيل 

 :لطفيلا

  

  لبئس الفتى ان كنت أعور عاقراجبانا، فما أغنى لدى كل محضر

 لقد شأن حر الوجه طعنة مسھر... لعمري، وما عمري علي بھين 
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وعبد يغوث بن الحارث بن الحارث بن وقاص بن صالءة، قتيل التميم، وكان على مذحج يوم 

 :الكالب وھو الذي يقول

  

  ي من نجرأن أال تالقيانداما... يا راكبا إما عرضت فبلغا 

 وقيسا بأعلى حضرموت اليمانيا... أبا كرب واأليھمين كالھما 

  

  .وحجوان بن الحارث بن وقاص بن صالءة بن المعقل، الذي قتلته مراد بالجاھلية

  .وأصعر بن الحارث بن وقاص، صاحب بني الحارث يوم القادسية

  .شم بن سعد بن منصورويحيى بن بشر بن حجوان بن أصعر، ولي شرط الكوفة لھا

  .أبا ربيعة واألسود، وساعدة:وولد خيثمة بن ربيعة

   .الشيطان:فولدأبا ربيعة بن خيثمة

العناب، وه :ومن بني دھني بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد

  .ربيع، وھو اول من رأس بني الحارث

خلفة بن سلمة بن دھني، كان فارسا،  شريك بن األعور بن الحارث بن عبد يغوث بن:منھم

وكان شيعيا، شھد مع علي بن أبي طالب عليه السالم الجمل وصيفين، ومات بالكوفة عند ھانئ 

  .بن عروة المرادي

يعرف شريك باألعور؛ وأبو معاذة ال يعرف . وعبد هللا بن األعور؛ وأبو معاذة بن األعور

  .رثباألعور وال بالحائك؛ وعبد هللا يعرف بالحا

 .ھؤالء بن الحارث بن كعب



 

151 
 

  
 وھؤالء

 بنو كعب بن الحارث بن كعب 

  

عبد هللا، أمه بنت مالك بن مازن من بني زبيد؛ ومالكا، بطن، :وولد كعب بن الحارث بن كعب

  .أسماء بنت الضباب من النمر بن قاسط:والحارث، وھو مخدج، وھو غوث العان، أمھما

  .وھبا، والحارث، ومعاوية، أمھم من بني زبيد:كعبفولدعبد هللا بن ربيعة بن الحارث بن 

  .سلمة، والحارث، وعدي كرب:فولدوھب بن عبد هللا بن ربيعة بن الحارث بن كعب

  .قنانا، والحارث، وجحيشا، بطن:فولدسلمة بن وھب

ذو الغصة بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وھب بن عبد هللا، رأس بني :فمن بني قنان

  .سنة، وھو أبو عميرالحارث مائة 

  .وشھاب بن أبان بن الشيطان بن قنان، كان الرئيس قبل الحصين

  .وعبد يغوث، ومازن، قتلھما نصيب النخعي

  .عبد هللا الشاعر، وقد رأس:فمن بني الحصين

  .وقيس بن الحصين، وفد إلى النبي صلى هللا عليه وسلمفكتب له كتابا على قومه

فوارس األرباع، قتلتھم ھمدان يوم األحمرمين، :ين، يقال لھموعمرو، وزياد، ومالك، بنو الحص

  :ولھم يقول األجدع بن مالك الھمداني ثم الوادعي

  ونست قتل فوارس األرباع... أسألتني بركائبي ورحالھا 

وكثير بن شھاب بن الحصين، كان سيد مذحج بالكوفة، وواله معاوية الري، ودستبى، وكان 

  .أبخل الخلق

  .ذي قتل قاتألبه الحصين يوم الرزموأبو شھاب ال

  .زھرة بن الحارث بن منصور بن قيس بن كثير بن شھاب:ومن ولده
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  .وقطن بن عبد هللا بن الحصين، كان عثمانيا

  .وابنه خالد بن قطن، كان شريفا بالكوفة

  .والحارث بن عبد هللا، كان شريفا بنجران، وله بھا عدد كثير

  .دراعا، رھط األوبر بن أبان بن صفوان بن دراع:وولد الحارث بن وھب بن عبد هللا

  :شداد بن أوس بن أبان بن صفوان بن دراع، الذي يقول له النجاشي:ومنھم

  ما بل شداد ريشه دما... با لو نحن أجرنا القشعما 

  .يقال لھم بنو دراع

  .جابرا، رھط عبد هللا بن األسود بن زياد:وولد عكب بن وھب بن عبد هللا

  .بن عكب؛ رھط بني كثير، وعمرو ومالك أبنا عكبوالحارث 

  .ألما، رھط روق بن إياس، ليس بالكوفة غيرة:فولدعمرو بن عكب

  .بنى، وقائدا:وولد الحارث بن عبد هللا بن ربيعة بن الحارث بن كعب

ربيعة والحارث، وكعبا، وعمرا، ووھبا، والھيجان؛ :وولد مالك بن ربيعة بن حارثة بن كعب

  .بنت الشيطان بن بكر بن عوف بن النخعماوية :أمھم

  .ومالك بن مالك، وھم حي بعمان، لھم عدد كثير

   .األسود بن زياد بن عباد بن سلمة بن الحارث بن مالك بن ربيعة، شھد القادسية وھاجر:منھم

أبا :زياد بن صالح بن األسود، ولي الشرط بالكوفة ألبي العباس، فلقبه أھل الكوفة:ومن ولده

  .الصواعق

جفنة، وزھيرا، وقطنا، وعمرا، وزيدا، :وولد ربيعة بن مالك بن ربيعة بن الحارث بن كعب

  .وكانو رماة ال يخطئون. وجمانة، ومسلمة، الذين يقال لھم فوارس األغراض

  .أبو صالح بن شبابة بن عمرو بن أوس بن إياس بن جحدر بن مرة بن جفنة بن ربيعة:منھم

  .مازنا، وھو غيض البأس:وولد كعب بن ربيعة بن الحارث

  .أسلم بن مالك بن مازن؛ كان رئيسا، فقتلته جعفي:منھم

  .سلمة، وھو الضباب، بطن، وربيعة، ومالكا:وولد الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب
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ھند بن أسماء بن مرسوع بن الضباب، الذي قتل المنتشر بن وھب البأھلي، فقأل أعش :منھم

وولد الضباب بن الحارث بن ربيعة بن " يھنى لك الظفر ھند بن أسماء ال : " بأھلة

  .سلمة، ومالكا، وربيعة:كعب

  .مازنا، وھو غيض البأس، وسفيان، ومرسوعا، وحزنا:فولدسلمة بن الضباب

دريدا، ومعاوية، رھط شريح بن ھاني بن يزيد ابن نھيك بن دريد، شھد :فولدسفيان بن سلمة

وطال عمره  -ن،و النھروان مع علي بن ابي طالب القادسية، ويوم تستر، والجمل، وصيفي

 :القتال، وقتل شھيدا، قتلته األعاجم بسجستان

  

  قد عشث بين المشركين أعصرا... أصبحت ذابتا أقاسي الكبرا 

  وبعده صديقه وعمرا... ثم أدركت النبي المنذرا 

  والجمع في صيفينھم والنھرا... ويوم مھران ويوم تسترا 

 ھيھات ما لطول ھذا عمرا... قرا وباجميروات والمش

  

أسماء، وطائفا، وروقاء :قتل يومئذ وله عشرون ومائة سنة وولد مرسوع بن سلمة بن الضباب 

  .رھط ابي الحدراء ؛ وشداد بن مالك:سفيان :وولد مالك بن الضباب 

  .سلمة، وعبدهللا، وحارثة:وولد رعيل بن الحارث بن كعب 

 .بن جلدھؤالء بنو كعب بن عمرو بن علة 
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 وھؤالء

 بنو عامر بن عمرو بن علةبن جلد 

  

مسلية، بطن مع بني الحارث ؛ وكعبا، لھم مسجد، :وولد عامر بن عمرو بن علة بن جلد 

كبشة بنت :كنانة، وأسدا ؛ أمھم :فولدمسلية بن عامر بن عمرو. بالكوفة، مسجد قي خطتھم

  .عوف بن النخع

  .بطن"  195" بطن، ومنبھا بطن، وعبدا، وحلية األبيض وارضا :فولدكنانة بن مسلية 

  .ھند بنت أسد بن مسلية:ناشرة ؛ وأمه :فولداألبيض بن كنانة 

  .صبحا،بطن،اليه العدد والبيت:فولدناشرة بن األبيض 

  .كنانة بنت األعمى بن منبه بن كنانة، بھا يعرفون:وثعلبه، أمھما 

  أنعام للضرب يعرف حولھم... وبنو كنانة ضاربون فبابھم 

  :ابي بن ربيعة بن صبح، الذي يقول له عمرو بن معدي كرب :منھم 

  نعامة قفرة بغت المبيضا... تمناني لتقلني أبي 

  :وقال ايضا 

  ما له ما عشت في الناس مجير... وابن صبح سادرا يوعدني 

  .وكان فارسا

  .وأخوه طرفة بن ربيعة، كان شاعرا

  .فارس األغراض وعبد ود بن جابر بن صبح، الذي يقال له

وعامر بن إسماعيل بن عامر بن نافع بن محمية بن حذيفة بن عوف بن صبح، القائد مع ابي 

   .جعفر، وھو الذي قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم
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  .ابن جناية:الحارث بن ثعلبة بن ناشرة بن األبيض، الشاعرالجأھلي الذي يقال له 

  .جا وحبيبا، ورزاحا، وعبيداعبدهللا، وعوي:وولد ارض بن كنانة 

األبيض ؛ وعبيدا، وسلمة، وعويجا، وفوقا، وطريفا، و الحارث وولد منبه :وولد حلية بن كنانة 

  .بن كنانة

  نسب النخع

مالكا وعوفا وھو المشر االحمر ؛ أمھما :وولد النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد 

الرباببنت :سعدا، و عمرا، بطن، أمھما :الك بن النخع عزة بنت مالك بن أيدعان بن إياد فولدم:

  .الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد

قيسا، و صبھانا ؛ بطن، ووھبيال، بطن، وعامرا بطن، وعبدهللا :فولد سعد بن مالك بن النخع 

  .ريطة بنت وائل بن ناجية بن الجماھر بن األشعر:درج ؛ أمھم 

ماوية بنت :لكل بطن منھم مسجد بالكوفة ؛ وجسرا ؛ أمھم  وجذيمة، بطن، و الحارثة، بطن،

  .دارم بن مالك بن حنطلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم

  .كعبا، بطن:فولد قيس بن سعد بن مالك بن النخع 

  .لميس بنت عمرو بن ذھل بن مرار بن جعفي:جشم، وذھال، أمھما :فولد كعب بن قيس 

  .عوفا:فولد جشم بن كعب 

  .الحارث، ومعاوية:ن جشم فولد عوف ب

  .عداء،وھو أول من رأس من النخع:فولد الحارث بن عوف 

  .عرفجة بن عداء:ومن ولده 

وھند بم سنان عداء، وھو الذي أسر عجرة بن قيس بن معدي كرب، من بني عمرو بن معاوية 

  .بن كندة

شريفا وھو اخو وعرير بن معاوية بن ھند، قتل يوم القادسية وابنه عبدهللا بن عرير، وكان 

مليكة بنت زرارة بن عمرو بن قيس بن الحارث بن :قيس بن األشعث بن قيس ألمه ؛ أمھما 
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  .عداء

 :وابنه السري بن عبد هللا بن عرير، وھو الذي يقول له األقيشر 

  

 أبا البردى منك ومن أبان... سيمنعني السري وعبد األعلى 

  

عري، وكان اختصم اليه في امرأة له، فذكرانه ابو البردى يريد أبا بردة بن ابي موسى األش

امنعوا كلبكم وإال فعلت وفعلت ؛ فلم ينزجر فطلبه، :حاف عليه فھيجاه، فبعث الى بني أسد 

  .فاستغاث بعبد هللا بن عرير وعبد األعلى بن جميع فلما أغاثاه عرف أنھما يخفراه، فكف عنه

ول خلق هللا تعالى خلع عثمان بالكوفة وعمرو بن زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء، وھو ا

  .وبايع علي بن ابي طالب،

وأبوه زرارة بن قيس، الوافد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلموھاني بن ھوذة بن عبد 

  .يغوث بن عداء، استعمله علي على الكوفة حين سار الى النھروان

  .رداة، ومحلما:وولد ذھل بن كعب 

  :و الذي طال عمره فقأل كعبا، وھ:فولد رداة بن ذھل 

  أبو بنين ال وال بنات... لم يبق يا خلدة من بناتي 

  من مسقط الشحر إلى الفرات... وال عقيم غير ذي بتات 

  ھل مشتر أبيعه حياتي... أال يعد اليوم في األموات 

  .معبد بم جعفر بن قرط بن عبد يغوث بن كعب الشاعر:ومن ولده 

  .الشاعر وشريح بن خالد بن جعفر القائد

  .وعبد الملك بن زرعة بن قيس بن جعفر، كان شريفا

  .ھؤالء بنو قيس بن سعد بن مالك بن النخع
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  ھؤالء بنو جذيمة بن سعد

   .ربيعة، مالكا، والحارث:وولد ةجذيمة بن سعد بن مالك 

ربيعة، رھط األشتر مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن :فواد الحارث بن جذيمة 

لخم أطعمته " من " قتلته امرأة " الحارث بن جذيمة، صاحب علي بن ابي طالب  ربيعة بن

  .سما فشرب عليه عسال فمات

  .وابنه إبراھيم بن األشتر

  .وأخوه عبدهللا بن الحارث

: " ونصيب بن كنانة بن سواءة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة، الذي قتل الحارثين، ثم قال 

  .لك أنھم يھدروهوذ" اجروا على نصيب او دعوا 

حمل بن معاوية بن مرداس بن صباح بن غفيف بن الحارث بن جذيمة، كان الفرسان، :و منھم 

  .شھد صيفين مع علي بن ابي طالب

  .كليبا، نھارا بطن:وھو الذي أراد ان يطرح األشتر في الماء يوم صفين وولد ربيعة بن جذيمة 

ليب بن ربيعة،، وكان شريفا، وكانت له ثابت بن قيس، وھو المقنع بن الحارث بن ك:منھم 

منزله من معاوية وھو الذي أخبر الحصين بن نمير بموت يزيد بن معاوية وھو محاصرعبد 

  .هللا بن الزبير فانصرف، وقد رأس المقنع

 ھؤالء بنو جذيمة بن سعد

 

 

 

  
 وھؤالء 
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 بنو جسر بن سعد بن مالك بن النخع

  

  .بطنعامرا :وولد جسر بن مالك بن النخع 

  .سلمى، حبترا، وكعبا:فولدعامر بن جسر 

  .األشھب بن عمرو بن كعب بن عوف بن عبد هللا بن عامر، كان شريفا:و منھم

  .وعمرو بن يزيد بن ھالل بن سعد بن عمرو بن سلمى بن عامر

  .ويزيد بن قيس بن ھالل بن عمرو بن سلمى بن عامر

  .يعة بن عوف بن عبد هللا بن عامرو عبد االعلى بن جميع بن عمرو بن عبد هللا بن رب

 .ھؤالء بنو جسر بن سعد

  
 وھؤالء

 بنو الحارثة بن سعد 

  

  .ربيعة، وعامرا:وولد حارثة بن سعد 

  .سالمان:فولدعامر بن حارثة 

  .كعبا:فولدسالمان بن عامر 

شراحيل ؛ رھط أرطاة بن كعب بن شراحيل، وفد الى النبي صلى هللا :فولدكعب بن سالمان 

  .لمفعقد له لواءا على النخع، شھد القادسية فقتل، فأخذه أخوه دريد بن كعب، فقتلعليه وس

  .والحجاج بن أرطاة ثور بن ھبيرة بن شراحيل بن كعب الفقية

  .وقطن بن حجر بن ھبيرة بن شراحيل الشاعر

مليكة قيس بن عبد :وإبراھيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة لفقيه ؛ وأمه 
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األسود، وعبد : بن علقمة بن سالمان بن كھل بن بكر بن المشر بن النخع ؛ وإخوته هللا

  .الرحمان، بني يزيد بن األسود

 .وشريح بن كعب بن سالمان ھؤالء بنو حارثة بن سعد، لھم مسجد

  
 وھؤالء

 بنو وھبيل بن سعد بن مالك 

  

وكعبا، سالمان، وسلما، ذھال، وجشم، وعامرا، وسليما، :وولد ھبيل بن سعد بن مالك 

  .ومعاوية، وجبيرا

المقداد بن سنان بن مالك بن ربيعة بن عامر بن ذھل بن مالك، شھد صيفين مع علي بن :منھم 

  .ابي طالب

وسنان بن أنس بن عمرو بن حي بن الحارث بن غالب بن مالك بن وھبيل، الذي قتل الحسين 

  " .بالطف " بن علي 

  .لمى بن لؤي بن منبه بن مالك بن وھبيل الشاعروأيوب بن سعنة بن يزيد بن س

وشريك بن عبد هللا بن ابي شريك بن أوس بن أوس بن الحارث بن ذھل بن وھبيل القاضي، 

  .توفي سنة سبع وسبعين ومائة

وحفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن عمرو بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ربيعة بن 

  .جشم بن وھبيل القاضي

   الحارث، ومعاوية، وعبد هللا:ن بن سعد بن مالك وولد صھبا

  .عمرا، ومالكا، وغنما، وربيعة:فولدالحارث بن صھبان 

كميل بن زياد بن نھيك بن الھيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صھبان، الذي قدم :منھم 
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  .على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،فعقد له على من قدم الكوفة من النخع

بن سعد بم مالك عوفان ومالكا، ةالحارث، وحزنا منھم نباتة بن يزيد الذي نفق وولد عامر 

  .حماره فأحياه هللا في زمن عمر بن الخطاب، حتى غزا قزوين، ثم رجع فباعه بعد بالكوفة

  .سيارا، وعبيدا وعاصما:وولد عمر بن مالك بن النخع 

القريط الذي كان :؛ كان منھم  فولدسيار بن عمرو ؛ رھما، وعاصما، وكانوا كثيرا فانقرضوا

  .بينه وبين النعمان ماكان

عمرا األكبر، وعمرا األصغر، ووعرفجة، صاحب لواء النخع في الجأھليية :فولد رھم بن سيار

  .؛ وعليسا، وربيعة، عوسجة، وعلقمة

  .بكر النخع ؛ وأليھة، بطن:جشما، وبكرا، بطن، وھم الذين يقال لھم :وولد عوف بن النخع 

  .كھال، ومالكا، والشيطان، ومرسوعا:بكر بن عوف فولد 

سالمان، رھط علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقمة بن سالمان :فولد كھل بن بكر

  .وأليھة يالكوفة

واألسود بن يزيد بن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقمة وأليھة وأخوه عبد الرحمان ؛ وأبي بن 

  .يزيد بن قيس

  .رحمان بن يزيد، يكنى أبا جعفر ويقال له الكبش لنطعه في العادةومحمد بن عبد ال

األرقم، وھو جھيش بن يزيد بن مالك بن عبد هللا بن الحارث بن بشر بن ياسر بن جشم :ومنھم

  .بن مالك بن بكر، الوافد على النبي صلى هللا عليه وسلم

بد هللا بن قيس بن عبد هللا معاوية رھط المكفف، وھو قيس بن يزيد بن ع:وولد الشيطان بن بكر

بن معاوية بن الشيطان، كان من أصحاب علي عليه السالم، مات بالكوفة، فصلى عليه وكبر 

  .أربع تكبيرات

  .وخزيم بن تميم بن عبد هللا بن معاوية بن الشيطان بن بكر بن عوف

  .وأبي بن قيس بن يزيد

  .جشم:وولد مالك بن بكر بن عوف
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رھط عبد الرحمان بن شرحبيل بن ھانئ بن عبد هللا بن مالك بن ياسرا، :فولدجشم بن مالك

  .شراحيل بن عبد هللا بن الحارث بن بشر بن ياسر، كان شريفا بالكوفة

  .وولد أليھة بن عوف، الحارث، واألغز، وعبد العزى، وزحرا

  .الحسن بن عبد هللا بن عروة، الفقيه:منھم

  .يوبشر بن عروة، شھد تستر مع أبي موسى األشعر

عمرا، وجحفال، بطن، ومعاوية، رھط المستنير بن عمرو بن :وولد جشم بن عوف بن النخع

  .نھيك بن كميل بن سنان بن أوس بن مالك بن عوف بن النخع، ولي جرجان

  .والمستورد بن نھيك بن كميل، كان سيدا شريفا

األسود بن معاوية بطن، وھامال؛ رھط العريان بن الھيثم بن :وولد عمرو بن جشم بن عوف

  .أقيش بن معاوية بن سفيان بن ھليل بن عمرو بن جشم، ولي الشرط لخالد بن عبد هللا القسري

، " ال تأخذو مولى له شعرة إال ضربتم عنقه : " وكان الھيثم من رجال مذحج، وھو الذي قال

 :وللھيثم يقول األخطل. وكان خطيبا شاعرا، وقتل أبوه األسود يم القادسية

  

  أن الخطيب لذى اإلمام الھيثم... ك شاھدا لمقامه زعموا لذل

 بالشام إذ خرج اإلمام األعظم... صدرت وفود الناس عن كلمضاته 

  

 .ھؤالء بنو النخع بن عمرو

 

  

  وھؤالء
   بنو حرب بن علة بن جلد
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  .منبھا، ويزيد:وولد حرب بن علة بن جلد

  .رھا، بطن:فولدمنبه بن حرب بن علة

  .وعبد هللا سليما،:فولدرھا بن منبه

  .ثوبان، وعوفا، وجشم، وصعبا، وجذيمة:فولدسليم بن رھا

  .عمرو بن سبيع، وفد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم:منھم

وزھدانن بن سعيد بن قيس بن شريح بن ربيعة بن عدي بن مالك بن عوف بن سليم، كان من 

  .أشراف أھل الشام

  .ثعلبة، وقريعا:وولد جشم بن سليم

  .حريثا، وسعدا، وطابخة:بن رھا وولد عبد هللا

كنانة، وواھبا، وسھما، رھط مالك بن مرارة، الذي بعثه النبيصلى هللا عليه :فولدسعد بن عبد هللا

  .وسلمإلى اليمن

  .ويزيد بن شجرة، كان شريفا

  .عامرا:وولد كنانة بن سعد بن عبد هللا

  .فزارة، ومالكا:وولد طابخة بن عبد هللا

منبھا والحارث، والغلي، وسنحأن، وھفأن، :علة بن جلد بن مذحجوولد يزيد بن حرب بن 

  .وشمرأن، يقال لھؤالء الستة، جنب

جنبا، وحالفوا سعد العشيرة؛ :ويزيد بن يزيد بن حرب، وھو صداء، فجانبوا صداء، فسموا

  .وحالفت صداء بني الحارث بن كعب

عة بن األجرد بن كعب بن معاوية الخير بن عامر بن عامر بن الحارث بن ربي:فمن بني جنب

 :منبه بن جنب، الذي تزوج بنت مھلھل التغلبي وفيھا يقول مھلھل

  

 جنب وكان الحباء من أدم... أنكحھا فقدھا األراقم في 
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  .وابنه عمرو بن معاوية

أبز ظبيان، وھو حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث بن مالك بن وحشي بن مالك :ومنھم

  .د الفقيهبن ربيعة بن منبه بن يزي

  .مرا، وعليما، وأسدا، والحشان:وولد صداء بن يزيد بن حرب

  .ھماما، وعشيرا، ومعاوية:فولدمر

 .ھؤالء بنو علة بن جلد بن مذحج

  

  وھؤالء
 بنو سعد العشيرة بن مالك بن أدد

  

الحكم بطن، أمه البھورة بنت يثيع بن الھون بن خزيمة بن :وولد سعد العشيرة بن مالك بن أدد

  .مدركة

وجعفيا بطن، وزيد هللا بطن، مع جعفي، وجزءا . بنت الحارث الغطريف األزدي:أمه:وصعبا

  .أسماء بنت بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ ونمرة بن سعد:بطن؛ مھم. بطن مع جعفي؛ وعائذ هللا

ھو نمرة بن ناجية بن مراد فولد :فولد نمرة بن سعد الحداء، وسلھا بطان، فدخلت نمرة فقالوا

  .جشم، وسلھما، وأسلم:ن سعد العشيرةالحكم ب

  .سفيان، مظة:فولد سلھم بن الحكم

حدأ حدأ : " فيھم المثل" محربا، وحكما، وقدحا، وفروة، وصدقة، وبندقة، :فولد مظة بن سلھم

  .وراءك بندقة

  .عليا، غنم، جديلة، كثيرة، ودوة، ويقال ان دوة من جرم:فولد حرب بن مظة

  .جعار بن أفلح بن الحارث بن دوةالجراح بن عبد اله بن :منھم
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وعمير بن بشير بن عمير بن بشير بن عويمر بن الحارث بن كثير بن ردى السبل بن حدقة بن 

 :مظة، وله يقول الشاعر

  

 إن مطايا القوم ال تحبس... أقم لھا صدرھا يا بسبس 

  

ه آمنة عبد هللا بن سعد بن جابر بن عمير، كانت عند:ليس بصحراء عمير مجلس ومن ولده

  .بنت عفان، أخت عثمان بن عفان فولدة له محمد بالمدينة

عبد الجد بن ربيعة بن أبي حجر بن عوف بن المتبيض بن حبيب بن :ومن ولد حرب بن مظة

   .غنم بن أبي حرب، وفد إلى النبيصلى هللا عليه وسلموفي ولده الرئاسة باليمن

  .شراك، وجعشنة، وزيدا صومعة، وسعدة، وجراحا، وقيد:وولد عبد هللا بن مظة

  .عامرا، والحمحم، وسحال، وعبد الشا:وولد قدح بن مظة

أبو يحيى، وھو عمير بن عامر بن عويمر بن عبد هللا بن أسد بن الحمحم بن قدح، حليف :منھم

بني تيم بن مرة من قريش، وكان يخرج مع عائشة أم المؤنين رضي هللا عنھا في أسفارھا 

  .فيصلي بھا

  .حعثمان، وعامرا، وبكرا:الحكم بن سعد العشيرة وولد جشم بن

  .ھؤالء بنو الحكم بن سعد العشيرة

  ھؤالء بنو جعفي بن سعد العشيرة

ھند بنت ليث :مران، حريما، وھما األرقمان، سميا بالحية؛ أمھما:وولد جعفي بن سعد العشيرة

  .بن بكر بن عبد مناة بن كنانة

  .صخرة بنت زيد هللا بن سعد:حنيفا؛ أمھمذھال، ووائال، بطن، :فولدمران بن جعفي

  .عبد يغوث، وإباال، بطن، مع بني ذھل بن مران:فولدحنيف بن مران

  .معنا، درج لم يبق منھم أحد:فولدعبد يغوث بن حنيف
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  .ھند بنت حريمبن جعفي:عمرا، والحارث، أمھما:وولد ذھل بن مران

  .ذھال، بطن:فولدالحارث بن ذھال

  .الحداء بن ذھل، قد رأس في الجاھليةأسماء بن دھر بن :منھم

وأبو دھر قد رأس، قتله بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر، وقد ذكروه في أشعارھم، 

  .وكانوا بنو الحداء عرجا، وھم الذين ذكرھم بشر بن أبي خازم في شعرة بالعرج

 :وعمرو بن دھر له يقول الشاعر

  

 عمرو بن دھر كما القى الفتى... يسرك ان تالقي ما لمسنا 

  

  .مذله بنت عوف بن حريمبن جعفي، وقد رأس:سعدا، وسلمة، بطن، أمھما:فولد عمرو بن ذھل

  .أسماء بنت الحارث بن ذھل بن مران:الحارث، بطن، بداء، بطن؛ أمھما:فولد سعد بن عمرو

  .كعبا:فولد الحارث بن سعد بن عمرو

  .عوفا، وھو األصھب، وجفاال، وسالمان:فولد كعب بن حارث

شراحيل بن شيطان بن الحارث بن األصھب؛ الرئيس الذي قتله بنو جعدة بن كعب بن :منھم

 :ربيعة بن عامر، ويقول له النابغة الجعدي

  

 أراھم مع الشمس الكواكب مظھرا... أرحنا معدا من شراحيل بعدما 

  

  :وكان بعيد الغارة، وله يقول عمرو بن معد كرب

  يعيد بھم شراحيل ويبدي ...وھم شنوا على الدھنا جيشوشا 

قيس بن سلمة بن شراحيل، الوافد على النبي صلى هللا عليه وسلم وھو ابن مليكة :ومن ولده



 

166 
 

  .بنت الحاف، من حريم بن جعفي

وإياس بن شراحيل كان في ألفين وخمس مائة من العطاء، عقد له عمر بن الخطاب على 

  .مذحج وحمدان

  .وقتادة بن شراحيل

ن شراحيل، كان فيمن اعتزل عليا بالرقة، وشھد مع حجر بن عدي بن جبلة وسالمة بن ثمامة ب

  .القتال بالكوفة، فأخذه زياد فأفلت منه

وعبد الرحمان بن أرطاة بن شراحيل، وھو الذي قام إلى بشر بن مروان وھو على الكوفة وقد 

بضربه أسواطا  فأمر" يا بشر اتق هللا فانك ميت ومحاسب : " تكلم بشر بشئ على المنبر، فقأل

  .فمات

علقمة، وھو الحراب بن مالك بن حجر بن الحارث بن األصھب، رأس بعد شراحيل، :ومنھم

 :فغزا بني عامر فقتلوه، فذلك قول النابغة الجعدي

  

 بذي الرمث إذ صام النھار وھجرا... وعلقمة الحراب أدرك ركظنا 

  

  .، كان شاعراحمامة بن شريح بن مرة بن عمرو بن جابر بن األصھب:ومنھم

   .وشريح بن يزيد بن مرة، شھد صيفين مع علي عليه السالم

  .ربيعة:وولد سالمان بن كعب بن الحارث بن سعد

الحنبص بن الحصين بن ربيعة بن سالمان، كان فارسا، وله يقول العامري، من بني :منھم

  .ادسيةوغزا في الجاھلية، وشھد الق" يا ليت قومي كلھم حنابصة : " عامر بن صعصعة

  .وابنه عكرمة بن حنبص، الذي خاصمه عبيد هللا بن الحر في امرأته إلى علي في الكوفة

  .رباب بن مسعود بن بجدان، كان شريفا:بجدان، منھم:وولد جفال بن كعب بن الحارث بن سعد

  .السيحان، وسعنة:وولد بداء بن سعد بن عمرو بن ذھل بن مران 
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ث، وھو المثلم بن قيس بن معاوية بن السيحان، وھو الذي خليفة بن عبد هللا بن الحار:منھم 

  .تزوج الحسين بن علي ابنته عائشة بالكوفة، وقد رأس المثلم

  .والمغيرة بن خليفة

  .وعمرو بن خليفة،شھد صيفين مع علي بن أبي طالب عليه السالم

بن  والمغمض، وھو قيس بن المثلم، كان في ألفين وخمس مائة من العطاء، فرض له عمر

  .الخطاب رضي هللا عنه

والجراح بن الحصين بن حرب بن قيس بن معاوية بن قيس بن معاوية بن السيحان، استعمله 

عبد هللا بن الزبير على وادي القرى وبھا تمر كثيرة فأنھبه، فقدم عليه فجعل يقول وھو يضربه 

  " .اكلت تمري، وعصيت أمري : " بالدرة ويقول له 

بن بن النعمان بن قيس بن مالك بن معاوية بن سعنة بن بداء، وكان من وھبيرة، وھو العقار 

  .الفرسان

  .وابنه الحصين، كان من الفرسان

وزحر بن قيس بن مالك بن معاوية بن سعنة بن بداء، كان من الفرسان، شھد صيفين مع علي 

قال من سره أن بن أبي طالب عليه السالم، واستعمله على المدائن، وكان الحجاج إذا ينظر اليه 

  .؛ وبنوه أربعة كلھم شرفا" ينظر إلى الشھيد الحي فلينظر إلى ھذا 

  .وفرات بن زحر،قتل، يوم جبانة السبيع، قتله المختار

وجبلة بن زحر،قتل يوم الجماجم، كان على القراء مع عبد الرحمان بن محمد بن األشعث، 

كانت فتنة قط فتجلت حتى يقتل فيھا  يا أھل الشام ما: " حمل رأسه على رمحين، فقأل الحجاج

  " .عظيم من عظماء اليمن، وھذا من عظمائھم 

  :وجھم بن زحر،قاتل قتيبة بن مسلم الباھلي أيام خرأسان، فقأل الشاعر

  بنو منقر إال بأسياف مذحج... ما أدركت في قيس عيالن وترھا 

  .وولي خرأسان

  .وجمال بن زحر،كان من الفرسان
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بن قيس بن معاوية بن سعنة، كان يحدث عنه، وقد أدرك الناس، كان عمرو  وعودة بن عبد هللا

  .بن شمر يحدث عن أبيه عنه

  .وكان محمد بن السائب أدركه

  .ھؤالء بنو سعد بن عمرو

أبو سبرة، وھو يزيد بن مالك بن عبد هللا بن :الذؤيب، والمعترض، منھم:وولد سلمة بن عمرو

هللا عليه وسلمومعه ابناه سبرة وعبد الرحمان ؛ وكان في ذويب بن سلمة، وفد على النبي صلى 

ألفين وخمس مائة من العطاء، وأقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلموادي جعفي باليمن، 

  .وكان اسم الوادي حردان

  .وكان الحجاج ولي عبد الرحمان بن ابي سبرة إصبھان

  .وابنه خيثمة بن عبد الرحمان، وأليھة

  .حمان، كان من فرسان العرب، وولي مسالح الريومحمد بن عبد الر

  .ھؤالء بنو ذھل بن مران

   .الحارث:فولدمعاوية يبن وائل بن مران. معاوية، وعبد هللا، وبكرا:وولد وائل بن مران

حرثان بن جابر بن جزي بن كعب بن الحارث، كانت له ألف بعير في الجاھلية، ففقأ :منھم 

  .عمار بن حرثان، كان شريفايزيد بن :ومن ولد . عين فحلھا

  .ودبير بن بادية بن عبد يغوث بن كعب الشاعر

  .وجعال بن بن حلية بن كعب لھم بقية باليمن

  وحجر بن حليلةبن كعب، الذي فاخر الفغار عند النعمان، ففغر الفغار يومئذ، فقأل حجر

  كما فغرت للحيض شمطاء عارك... فغرت لدى النعمان لما رأيته 

  .فسمي الفغار

وجابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب، وھو الذي يروي الحيث صاحب جعفر بن 

  .محمد الصادق عليه السالم

الحارث بن عمير، :والمحلق بن بكرة بن وائل، بالحيرة، بطن، يقال لھم بنو المحلق ؛ منھم 
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  .صاحب يوسف بن عمر، وكان وليا له

 .ھؤالء بنو مران بن جعفي

  

 وھؤالء

 حريم بن جعفيبنو  

  

  .محياة بنت زيد هللا بن سعد:عوفا، مالكا ؛ أمھما :وولد حريم بن جعفي 

  .كبشة بنت مران:سعدا، وكعبا، بطن لمھما :فولد عوف بن حريم

  .كعبا، وحنطلة، وحريا بطن، ومعاوية:فولد سعد بن عوف بن حريم

  .المجمع، بطن، ومنبھا:فولد مالك بن كعب 

  .بة، ووھبا، بطنثعل:فولد منبه بن مالك 

  .مالكا، وھو الوحف، وقد رأس:فولد ثعلبة بن منبه 

  .أنمار بن مالك، عاش دھرا، وھو الذي دفع الرئاسة الى شراحيل:منھم 

قيس بن سلمة، سلمة بن زيد :مليكة بنت الحلو بن مالك، التي ينتسب إليھا أبناؤھا :ومنھم 

  .الوافدان

  .القادسية والحكم بن نمير بن راشد بن ثعلبة، شھد

  .وابنه ظبيان، قدم على جعفن بالكوفة ثم رجع الى اليمن

 :والمختار بن كعب بن الحارث بن مالك، الشاعر، وھو القائل

  

 ترك السغد بالعراء قعودا... دوخ السغد بالقبائل حتى 
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  .مشجعة، قتلته نھد، كان مجاورا في بني عامر:وولد المجمع بن مالك

  .، ومعاوية، ودينارا بنو المجمعومالك بن المجمع، وخالدا

سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع الوافد على الرسول صلى هللا عليه وسلموھو ابن :منھم

  .مليكة

  .وابنه كريب بن سلمة، كان شريفا

  .ويزيد بن مرة بن سلمة، كان من رجال جعفي

  .يحيىوالعالية بن سلمة، تزوجھا سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، فولدة له 

المحتمل بن سماعة بن حصين بن دينار بن معاوية بن المجمع، كان ممن اعتزل عليا، :ومنھم

  .وكان من أصحاب عبيد هللا بن الحر

  .ومزيد واألختم بنو قيس بن مشجعة، شھدوا القادسية

صدقة، وتوبة، واألشرس، واألشعر، :وعبيد هللا بن الحر بن عمرو بن خالد بن المجمع؛ وبنوه

  .نف،بنو عبيد هللا شھدوا الجماجم مع بنو األشعث قاتلوا يومئذ، وعرفت مواقفھمواألح

شمر بن الحارث بن البراء بن عتبة بن قيس بن سعد بن حنطلة، :ومن بني حنطلة بن كعب

  .اعتزل علي بن أبي طالب عليه السالم

  .عمر بن يزيد بن شمر بن عمرو بن شمر بن الحارث، بن المحدث:ومن ولده

  .عم بن عمرو بن يزيد بن البراء، فيمن اعتزل وشھد قتل الحسين علي عليه السالموالقش

وعبد هللا بن وبرة بن قيس بن مطر بن الحارث بن مالك بن سعد بن حنطلة، أبو الشعثاء، 

  .الشاعر

  .وعبد هللا بن مطر، وھو مزلج

  .سفيان:وولد جري بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي

   .عبد الحارث:جريفولدسفيان بن 
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  .ومنھم عكرمة بن حمير بن عبد الحارث، كان شريفا

وابنه المبارك، واله خالد بن عبد هللا القسري نھر الملك، باروسما؛ ثم واله يوسف بن عمر 

  .مدينة نھر سير

  .عرارة بنت عوف بن مالك بن سعد، بھا يعرفون:عوفا؛ أمه:وولد معاوية بن كعب بن سعد

  .ري بن جابر بن عوف، الشاعرسالمة بنت ح:منھم

  .مالكا، بطن:وولد عوف بن سعد بن عوف بن حريم

حذيفة، والحارث :فولدمعاوية بن مالك بن عوف. معاوية، ووازعا، وعوفا:فولدمالك بن عوف

  .عدسة:وھو أبو حمران أمھما

  .خيثمة، واألسعروحمران، وعمرا:فولدأبو حمران بن معاوية

مران بن ابي حمران؛ سماه الشويعر امرؤ القيس بن حجر في الشويعر، وھو محمد بن ح:منھم

 :قوله

  

 على عمد حللتھن حريما... أال أبلغا عني الشويعر اني 

  

وخولي، والھالل، وعبد هللا، وعبيد هللا، بنو أبي خولي؛ وھو عمرو بن خيثمة بن زھير بن 

ان عدادھم في بني عدي وك. خيثمة بن ابي حمران، شھدوا بدرا مع النبي صلى هللا عليه وسلم

  .بن كعب من قريش

  .والرحيل بن زھيربن خيثمة بن ابي حمران

  .ابو خثيمة، زھير بن معاوية بن حديج بن الرحيل، وأليھة:من ولده

  .وسلمة بن الحارث بن الرحيل، وكان في صحابة المھدي، ولھم عدد بالجزيرة

الحارث بن مالك، الفقيه، وقد وسويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن 

أدرك النبي صلى هللا عليه وسلموقدم عليه فوجده قد قبض، فصحب ابا بكر، وعمر، وعثمان، 
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  .وعليا رضوان هللا عليھم؛ وشھد صيفين مع عليعليه السالم

عبد الرحمان بن حري بن زھير بن نويرة بن حممة بن ابي حمران، وكان من أصحاب عبيد 

  .هللا بن الحر

  .معاوية:لد كعب بن عوف بن حريم بن جعفيوو

  .مالكا:فولدمعاوية بن كعب

  .معشر، وھو الكداع، وكعبا، والحمام:فولدمالكا بن معاوية

بدر بن المعقل بن جعونة بن عبد هللا بن حطيط بن عتبة الكداع، قتل مع الحسين بن :ومنھم

  :علي عليه السالم بالطف فقأل يومئذ

  في يميني مرھف قطاع... ع انا ابن جعفي وابي الكدا

والحجاج بن مسروقبن مالك بن كتيف بن عتبة بن الكداع، قتل مع الحسين علي عليه 

  .السالمبالطف

  .وتميم بن عبد هللا بن حطيط، كان فارسا شجاعا، يغير بقومه

  .ناجية، وذھال، بطنان، وسلسلة، وھم عباد بالحيرة:فولدمالك بن حريم بن جعفي

  .سعدا وعامرا:ك بن حريم بنفولدناجية بن مال

الخلج، وھو عبد هللا بن الحارث بن عمرو بن وھب بن الحارث أبي سعد بن ناجية وانما :منھم

 :خلج لبيت قاله

  

 شآبيب تجود من الغوادي... كان تخالج األشطان فيھا 

  

  .وزھير بن خنساء بن كعب بن الحارث بن سعد، كان من فرسان جعفي في الجاھلية

  .بن علبة بن الحارث بن الخنساء، الذي قتل المراديوابم جمير 

وفھد بن الحليس بن مسروق بن فھد بن يزيد بن الحارث بن الخنساء، كان من أصحاب عبيد 
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  .هللا بن الحر

أبو الجنوب بن عبد الرحمان بن زياد بن زھير بن خنساء بن كعب، وكان من الفرسان، شھد 

كان يستقي عليه فسماه الحسين؛ وھو جد بني عبيد هللا وأخذ جمال . مقتل الحسين عليه السالم

  .بن الحارث بن زياد بن ابي الجنوب

  .عبد هللا:وولد عامرا بن ناجية

  .الغناء، درجوا:فولدعبد هللا بن عامر بن ناجية

  .معاوية:وولد ذھل بن مالك بن حريم بن جعفي

وهللا : " معاوية، الذي عمر فقألشرية بن عبد بن كليب بن خولي بن ربيعة بن عوف بن :منھم

  " .ال يثبتن لي واحد ولضا إثنان، إني بالثالثة معذور 

والحارث بن حيان بن ربيعة بن ربيعة بن عوف بن معاوية بن ذھل، شھد الخمل صفين مع 

  .علي عليه السالم

  .ھؤالء بنو جعفي بن سعد العشيرة

  ھؤالء

  بنو زيد هللا بن سعد العشيرة

عامرا، وأشرس، والديل، وعوفا في بني تغلب، أقام عامر بن :بن سعد العشيرةوولد زيد هللا 

  .زيد هللا على نسبه، فمنه تفرقة زيد هللا

  .سعدا، وعمرا:فولدعامر بن زيد هللا

  .معاوية، وأقيس، وشماخا، ومالكا، والحارث:فولدسعد هللا بن عامر

  .العشيرة، وھم جعفيلھب بن وبرة بن شماخ بن عامر بن زيد هللا بن سعد :منھم

الحمد، والعدل، ولي شرط تبع، إذا أراد قتل إنسان دفعه إليه فقأل :وولد جزي بن سعد العشيرة

  .وھم في جعفي" وضع على يدي عدل : " الناس

  .ھؤالء بنو زيد هللا بن سعد العشيرة

  .أسلم، حي باليمن:وولد أوس هللا بن سعد العشيرة
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  " .وعليا " ھيرا، ومالئما، وبالال، وزفرا، ز:وولد أنس هللا بن سعد العشيرة

  .عبد يغوث بن مالئما:فولد مالئم بن أنس هللا

  .وقشة:فولد عبد يغوث

  .كعبا:فولد وقشة بن عبد يغوث

  .جسراومعاوية:فولد كعب بن وقشة

  .النابغة:وولد علي بن مالئم

  .ذبابا، وصخرا، وبرغوثا:فولد النابغة بن علي

  .اباصو:فولد ذباب بن النابغة

  .ربيعة:وولد بالل بن أنس هللا

  .الحارث:فولد ربيعة بن بالل

  .معاوية:فولد الحارث بن ربيعة

  .عمرا:فولد معاوية بن الحارث

  .عبد يغوث والحارث:فولد عمرو بن معاوية

  .طلقا:فولد عبد يغوث بن عمرو

  .مطرا، ذبابا:فولد الحارث بن عبد يغوث

  .فين مع علي بن أبي طالب عليه السالمعبد هللا، شھد ص:فولد ذباب بن الحارث

  .عبد العزيز بن ثابت بن عبد هللا بن ذباب، بالري لھم عدد وجماعة:من ولده

  ھؤالء بنو عائذ هللا بن سعد العشيرة

عبد مناة، وأوس مناة، وھو ماقان؛ أمھم بنت ليث بنت بكر بن :وولد عائذ هللا بن سعد العشيرة

  .عبد مناة بن كنانة

  .عوفا، وأسدا، وغنما، وإياسا، وأوسا:ناة بن عائذ هللافولد عبد م

  .الدول، ومالكا، وعتبة، ومازنا، ومرة:فولد إياس بن عبد مناة

  .خديجا، وسعدا، وسلمة، وثعلبة، وعبد هللا:وولد عوف بن عبد مناة
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  .ربيعة:فولد خديج بن عوف

  .زياد بن شبيب بن لقيط بن قيصر بن سلمة بن عوف:منھم

  .د هللا، كان شريفاوسويد بن عب

مجمع بن عبد هللا بن مجمع بن مالك بن إياس، قتل مع الحسين بن علي عليه السالم :ومھم

  .بالطف

  .وابنه عبد هللا بن مجمع، قتل مع المختار

  .ومازن بن عبد هللا بن عمرو بن مازن بن إياس يحدث عنه

  .إياس، شھد القادسية وحصين بن ابي أوس بن عبد هللا بن ابي عمرو بن قيس بن عتبة بن

  .وعروة بن جابر بن بادية بن الدول بن إياس، وھو ابو عمير، كان عابدا

  .وخيشنة بن جابر، كان عالما

وعمرو بن عبيد هللا بن عمرو بن جابر، ولي الربع بالكوفة، إستعمله عبد هللا بن عمر عبد 

  .العزيز أيام ولي الكوفة مع منصور بن جمھور

  .أبي بدل بن عمرو بن عبيد هللا بن عمرو بن جابر الحكم بن:من ولده

  .وإبراھيم بن ناجية بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن جابر

  .ذھال، ومالكا، وعبيد، وعمرا، ومعاوية:وولد ماقان بن عائذ هللا 

  .عبيدة بن ھبار بن معاوية بن أوس مناة، وفد الى النبي صلى هللا عليه وسلم:منھم 

  .انة بن عبد هللا بن عمرو بن معاوية بن مناة، كان من فرسان مذحجوعبد هللا بن كن

  .زياد بن الوليد بن عبيدة بن ھبار، مدحه األقيشر:ومن ولد عبيدة بن ھبار 

وجھم بن شداد بن شريح بن األخصر بن عمرو بن معاوية بن أوس مناة وأسلم، معاوية وھو 

  .مناة معاوية األصغر بن مكدم بن معاوية األكبر بن أوس

  .شوفا، وحريما، رھط حسين بن محمد بن جرير بن حريم بن األسود:وولد أسود بن أوس مناة

 .ھؤالء بنو عائذ هللا بن سعد العشيرة
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 وھؤالء

 بنو صعب بن سعد العشيرة 

  

أودا، ومنبھا، إليه جماع زبيدة، وثعلبة، وغنما، دخال في عائذ :وولد صعب بن سعد العشيرة 

 .يرةهللا بن سعد العش

  

 وھؤالء

 بنو أود بن صعب بن سعد العشيرة 

  

  .زينب بنت جذيمة األبرش:منبھا، وكعبا، أمھما :فولد أود بن صعب 

  .عوفا، وسعدا، عامرا، بطون ؛ وربيعة، والحارث:فولد منبه بن أود بن صعب 

  .مالكا، وحربا، وعوفا وھو القرفة ؛ وعبدا، وزيدا، وعائذا:فولد سعد بن منبه

  .كعبا، وأودا وھو في باھلة:بن سعد بن منبه بن أود فولد عبد 

  .عبد هللا، وزيابا، ومالكا، وعبد يغوث:فولد كعب بن عبد بن سعد 

  .عبد الحارث:فولد عبدهللا بن كعب 

  .فولد عبد الحارث بن عبد هللا بن كعب، عمرا، وھو ابو المعزى، رئيس مذحج في القادسية

فوان بن الحارث بن عبد هللا بن كعب؛ أمھما ھيالء، وھم حجية، وعمار ابنا مرة بن ص:ومنھم 

  .يكونون مع بني جعفر بن كالب

  .عامرا، وھو الزعافر:وولد حرب بن سعد بن منبه

حالوة، وحسيبا، ومرحة؛ رھط عبد هللا بن إدريس بن يزيد بن :فولد الزعافر بن حرب بن سعد
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  .حالوة الفقيه عبد الرحمان بن األسود بن حجية بن األصھب بن يزيد بن

  .غنما، ومنبھا، والحارث:وولد عوف بن منبه بن أود

  .عوفا، وثعلبة، وسالمان:فولد الحارث بن عوف

  .معاوية، وھو األفكل، قد رأس:فولد عوف بن الحارث

  .عمرا، وامرأ القيس، ووھبا، وسلمة، وعوفا:فولد األفكل بن عوف

سلمة، كان شريفا، ولم يكن بالكوفة عربي عبد الرحمان بن النعمان بن يزيد بن قيس بن :منھم

  .له بواب غيره

  .ومنھم األفوه الشاعر، وھو ابن صالءة بن عمرو بن عوف بن األفكل

مالكا، وھو ألوذ، بطن، ووھبا، وسلمة، وزمانا، وصريما، وبطن، :وولد كعب بن أود

  .والحارث، وھو جدية، بطن

  .قرنا، بطن، وربيعة، بطن:فولد ألوذ بن كعب

خرشة بن مر بن مالك بن جزء بن الحارث بن مالك بن ثعلبة بن ربيعة بن ألوذ، صحب :منھم

  .علي بن أبي طالب عليه السالم

وجميل بن سلمة بن عبد هللا بن كعب بن معاوية بن قرن، من أصحاب، عبيد هللا بن الحر 

   .الجعفي

، أجاله علي بن شبيب بن عبد هللا بن شكل بن بدر، حي من جدية:وضمن بني جدية بن كعب

كما أجلت : " قال" قد أجلتك ثالثا : " أبي طالب عليه السالممن الكوفة إلى الشام، فقأل له

، ثم خرج، وكانت له ابنه فأودعھا الى أبن عم له " أجلناك أياما : " قال" ثمود، ال يكون أبدا 

  .وخرج

بن أبي طالب عليه  عافية بن شداد بن ثمامة بن سلمة، قتل مع علي:ومن بن زمان بن كعب

  .السالميوم النھروان

  .وعافية بن يزيد بن قيس، ولي القضاء للمھدي

 .ھؤالء بنو أود بن صعب بن سعد العشيرة
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 وھؤالء

 بنو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة 

  

  .ربيعة، والحارث:وولد منبه وھو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة

  .والحارث، وھو قطيعة، بطن مازنا، وھو بطن، ونصرا،:فولد ربيعة بن منبه

  .سلمة، ومالكا، وھم في زبيد ومعاوية، وسعدا، والحارث، وكعبا:فولد مازن بن ربيعة

  .ربيعة، ومالكا، ومالكا، وكعبا:فولد سلمة بن مازن

  .منبھا، وھو زبيد األصغر، والحارث، وعبد هللا، ومالكا:فولد ربيعة بن سلمة

  .ربيعة، ومعاوية، واألحنف،وكليباعمرا، و:فولد زبيد بن ربيعة بن سلمة

  .عصما، ووعوعا، ومالكا، وأسامة، وامرأ القيس:فولد عمرو بن زبيد بن ربيعة

  .عمرا، وأبا عمرو، ومنعة، وامرأ القيس:فولد عصم بن عمرو بن زبيد

  .عبد هللا، وعبيد هللا، ومعدي كرب:فولد عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد

  .معدي كرب:صم بن زبيدفولد عبد هللا بن عمرو بن ع

عمرا، وھو أبو ثور، فارس اليمن، شھد فتح :فولد معدي كرب بن عبد هللا بن عمرو بن عصم 

  .بھاوند والعراق

  .وشريح، وحكيم، وعبد، أخوة عمرو

أبا الصلت، رھط عبد الرحمان بن مخارق بن الحارث بن أبي :وولد أبو عمرو بن عصم

  .وية يوم الحكمينالصلت، كان أبوه مخارق من شھود معا

الحارث، رھط عبد هللا بن الحارث بن جزء بن الحارث بن امرؤ :وولد امرؤ القيس بن عصم

  .القيس بن عصم

  .حرا، وأبا عمرو، وحصينا:وولد منعة بن عصم
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  .قيسا، وعبد هللا:فولد أبو عمرو بن منعة بن عصم

د هللا بن قيس بن أبي عبد هللا، وھم رھط الحارث بن عمرو بن عب:فولد قيس بن أبي عمرو

  .عمرو

  .عمرا:وولد عبيد هللا بن أبي عمرو

  .روية، وعياضا:فولد عمرو بن عبيد هللا

  .عبد يغوث، وھم آل حنش بن عمرو بن عميت بن عبد يغوث:وولد مالك بن عمرو زبيد

  .عمرا، وعبد يغوث:وولد عويج بن عمرو بن زبيد

  .جزءا:فولد عبد يغوث بن عويج

  .محمية، والحارث، وزيادا:يغوث فولد جزء بن عبد

فأما محمية بن جزء، فانه كان على المقاسم يوم بدر، وھو حليف بني جمح، كانت ابنته عند 

  .الفضل بن العباس بن عبد المطلب، فولدة له أم كلثوم

  .امرؤ القيس، والنعمان، وعمرا، ومازنا:وولد ربيعة بن زبيد

  .، ومعاويةعلقمة، وعبد هللا:فولد امرؤ القيس بن ربيعة

مازن مذحج، وال يعرف مازن غير ابن مالك بن عمرو :فأما مازن فھم الذين في بني تميم فقيل

  .بن تميم، فوصل بعضھم بعضا على الباطل

  .كعبا:وولد مالك بن سلمة بن مازن

   .عمرو بن الحجاج بن عبد هللا بن عبد العزيز بن كعب، كان من أشراف مذحج بالكوفة:منھم

  

المخزم بن سلمة بن سمير، وھو الذي قتل راعيه عبد هللا بن معد :مالك بن مازن ومن بني

  :كرب، أخي عمرو بن معدي كرب، فقالت كبشة بن معدي كرب

  بنو مازن إن سب راعي المخزم... أيقتل عبد هللا سيد قومه 

  .الحارث، ومالكا، وعامرا:وولد قطيعة بن ربيعة بن زبيد
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  .، وراشدا، وأبذياعمرا:فولد الحارث بن قطيعة

  .عبد هللا:فولد أبذي بن الحارث

  .ثعلبة، ومشاركا، ومسلمة:وولد مالك بن قطيعة

  .حيا:وولد الحارث بن منبه

  .نشوان:فولد حي بن الحارث

  .جندال، والحمة، ومصالة، وقيسا، والحارث، ووھبا:وولد ثعلبة بن صعب

 .ھؤالء بنو زبيد؛ وھؤالء بنو صعب بن سعد العشيرة

  
 الء وھؤ

 بنو يحابر بن مالك، وھو مراد

  

  .ناجية، وزاھرا:وولد يحابر بن مالك، وھو مراد

عبد هللا، وعميرا، ومفرجا، بطن، وكنانة، ومالكا، ويشكر، ونمرة؛ :فولدناجية بن مراد

وردمان، من حمير ينسبون إلى مراد، وفي مراد من األزد وغيرھم؛ وإنما سموا مرادا ألنھم 

  .تمردوا

  .غطيفا، بطن، ويقال إنه من األزد:هللا بن ناجيةفولد عبد 

  .منبھا، وسعيدا:فولد غطيف بن عبد هللا

  .مالكا، وكعبا، والخيار:فولد منبه بن غطيف

  .عصم:فولد مالك بن عوف بن منبه

  .مخدشا، وسالمة:فولد عصم بن مالك بن عوف بن منبه بن غطيف

  .د هللامعاوية، والخيار، وعبد عوف، وعب:فولد مخدش بن عصم

  .عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن مخدش بن عصم، كان شاعرا:منھم
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ھانئ بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس، قتله عبيد هللا بن زياد مع مسلم بن :من ولده

 :عقيل بن أبي طالب وصلبھما بالكوفة، وھو حيث يقول األخطل

  

 وابن عقيلإلى ھانئ في السوق ... إن كنت ال تدرين ما الموت فانظري 

  

  .ھانئ، وشريك ابنا عتبة بن عبد هللا بن عمرو بن نمران شھدا القادسية:ومنھم

  .وشريك بن عمرو بن عبد يغوث بن مخدش، كان يوم القادسية قد ضرب رستما بالسيف

ومعدان بن المتوج بن نمران بن خليفة بن معاوية بن مخدش، الذي كانض على أھل 

  .حضرموت فيأخذ طعامھم

  .هللا بن الحارث بن دريج، الذي قتل حجران الحارثي فوقعت الحرب بينھم بالجاھليةوعبد 

بكير، وھو الفضة، بن عبد هللا بن سلمة بن األفعل بن كعب بن عوف بن منبه بن :ومنھم

  .غطيف، وھو الشاعر

والحارث وھو المثلم بن قيس بن سلمة بن بذي بن منبه بن غطيف، قتلته بنو الحارث بن سلمة 

  .وم الرزم، يوم قتل حصين ذو الغصةي

شريك بن سمي بن عبد يغوث بن جزء بن معاوية بن الذويب بن مالك بن منبه بن :ومنھم

غطيف، كان على مقدمة عمرو بن العاص في فتح مصر، وإليه ينسب كوم شريك نحو 

  .االسكندرية

لنبي صلى هللا عليه فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الذؤيب، الشاعر، وفد على ا:ومنھم

 :ومن شعره. وسلمواستعمله عمر بن الخطاب على صدقات مذحج

  

 منايانا وطعمة آخرينا... وما ان ظننا جبن ولكن 



 

182 
 

  

وتميم بن حجر، وھو الجعيد بن معاوية بن الذؤيب بن مالك بن منبه بن غطيف، الذي أخذه 

فلما التقت " وصيف الملك  نعم: " عمرو بن مامة رھينة عن بني مراد، وقال حين نظر إليه

   :مراد وعمرو بن مامة شد عليه الجعيد وھو يقول

  أال تراني ساكن الجنان... أي وصيف ملك تراني 

 أجيب لبيه إذا دعاني... أقلته بالسيف إذا اسلقاني 

  

  .فلما غزا عمرو بن ھند مرادا أتى بالجعيد فحرقه بالنار

  .مل، بطن، لھم عددذھال، وھو ج:وولد كباثة بن ناجية بن مراد

  .مرا، وربيعة، وحيا، وكعبا، وثعلبة، ومالكا، وسعدا:فولد جمل بن كباثة

  .مالكا، وسعدا:فولد مر بن جمل

  .سعدا، وبدا، وعبدا:فولد مالك بن مر بن جمل

  .ربيعة، ومعاوية:فولد سعد بن مالك

  .الحارث، وخزيمة:فولد ربيعة بن سعد بن مالك بن مر

  .مرا:بن مالكوولد معاوية بن سعد 

  .مازنا:وولد بدا بن مالك بن مر

  .سلمة:فولد مازن بن بدا

  .عامرا:وولد سعد بن مر بن جمل

  .المعاقل:مالكا، والحارث، ونھارا، يقال لھم:فولد عامر بن سعد

 :ولبني بھار يقول الشاعر

  

  داري وقوتل دونھما بسالح... لو كنت جار بني نھار لم ترم 
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  كاألسد في غمرات كل صياح... اير ولذب عنھا في الصباح يح

 إذ جار غيرھم كبيض أراح... ھم يمنعون من المخازي جارھم 

  

نھاوند، وأخوه "  230" عمرو بن عبد هللا بن عامر بن نھار، وھو األجدع، جدع يوم :ومنھم

  .كان شريفا

  .ويزيد بن شريح بن الحارث بن شراحيل بن عبد هللا بن عامر، وھو الشاعر

سمير بن عبد هللا بن عامر بن نھار، قتل مع علي بن أبي طالب عليه السالم  وزائدة بن

  .بالنھروان

  :وعبد هللا بن سمير، وله يقول عويصم بن األصفع

  بظبي وألقوا عند ظبي المرأسيا... أقام ذوو اآلحاظ من بخل مذحج 

جميل، وھو ومرثد بن الحارث بن قيس بن عبد هللا بن سلمة بن مازن بن بدا بن مالك بن 

  .الوافد على عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين رضي هللا عنه

وھند بن عمرو بن جدلة بن مالك بن كعب بن عبد بن ربيعة بن جمل، قتل يوم الجمل مع أمير 

  :المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، قتله عمرو بن يثربي الضبي، وقال

  وھند الجمليقاتلعلباء ... ان تقتلوني فانا ابن يثربي 

ثم ابن صوحان على دين علي وكعب وھو األسلع بن عمرو بن سلمة بن كعب بن وائل بن 

  .كعب بن جمل، قتل يوم مرج عذراء مع حجر بن عدي الكندي

  .والحجاج بن زياد بن زيد مناة بن سلمة بن كعب بن وائل بن كعب بن جمل الشاعر

  .ن سلمة بن كعب بن وائل، وھو وأليھةوعمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق بن الحارث ب

واألسود بن يزيد بن الجابر بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن حالوة بن حي بن جمل، كان من 

  .أصحاب عليعليه السالم، وشھد مشاھده

  .الحداء، وسلھم، بطن، لھم مسجد بمصر:وولد نمرة بن ناجية بن مراد، يقال ھو نمرة بن سعد

ارث، وھو كدادة، بطن، وقائفة؛ وھو عامر، وھما المصعبان، ويقال الح:وولد مفرج بن ناجية
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  .انھما من األزد

  .سلمان، ويقال انه من األزد، بطن:وولد يشكر بن ناجية

  .حيان بن الحارث، قتل مع الحسين بن علي عليه السالم، بالطف:منھم

  .وأبو دويلة، وھو الحارث بن عبد هللا الشاعر

  .، وقانيةقرنا:وولد ردمان بن ناجية

أويس بن عمرو بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن، وھو الذي :منھم

   .يقال له أويس القرني، كان من التابعين

  .ثعلبة، وھو فجاءة، بطن، يقال انھم من األزد:وولد مالك بن ناجية

 .ھؤالء بنو ناجية بن مراد

  
  وھؤالء

 بنو زاھر بن مراد

  

  .عوثبان:مرادوولد زاھر بن 

  .عامرا، وعمرا:فولد عوثبان بن زاھر 

زاھرا، وبدا، وضمرة، ونمار، ووداعا، وكذبانا، وقيسا، ومالكا، وبدا :فولد عامر بن عوثبان 

  ..وجدنا

ھبيرة بن عبد يغوث بن الغزيل بن سلمة بن بدا بن بن عامر بن عوثبان، وھو المكشوح، : منھم

  .كان سيد مراد

شوح، كان فارس مذحج، وھو الذي قتل األسود العنسي فسمته مضر قيس وابنه قيس بن المك

زوفا، بطن لھم :وولد زاھر بن عامر بن عوثبان ) لست غدر، ولكني حتف مضر: غدر، فقال

بمصر مسجد ؛ والربض، وصنابحا، وأعلى، وأنعم، وتدوال، بطن، ورضا، بطن، لھم بمصر 
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  .مسجد ؛ والحارث،وصبيانا

وان بن عسال إدريس، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم وعدادھفي صف:ومن بني الربض 

  .جمل

عبد الرحمان بن ملجم بن عمرو بن يزيد بن عنوة بن نفر بن حجية بن تدول الذي :ومن تدول

  .قتل االمام علي بن ابي طالب عليه السالم

  .ھؤالء بنو يحابر بن مالك بن أدد

  نسب عنس بن مالك بن أدد

سعد األكبر، وسعد األصغر، وعمرا، وعامر، :ن أدد بن يشحب وولد عنس بن مالك ب

ومعاوية، وعزيزا، وعتيكا، وشھابا، ومالكا، وياما، والقرية، يقال ان بني القرية من النمر بن 

  ..قاسط

األسود بن كعب بنغوث بن :وعينيال، وھم من ھمدان، ينسبون في قيس ؛ وجشم بن عنس، منھم

  .أ باليمنصعب بن مالك بن عنس الذي تنب

  .وبنو الصحم بن قرة بن عزيز بن عنس، لھم شرف بالشام

وعمار،والحريث، وعبد هللا، بنو يأسر بن عمار بن مالك بن كنانة بن قيس بن الجعيد بن الوذيم 

  .بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر األكبر بن يام بن عنس ؛ وقتلت حريثا بنو الديل

وأسلم عمار، وأبوه وأمه سمية، وأخوه . يصلى هللا عليه وسلموشھد عمار المشاھد كلھا مع النب

  )).صلى هللا عليه وسلم صبرا آل ياسر،فإن موعدكم الجنة:عبد هللا، وھم يعذبون، فقأل 

  .ھؤالء بنو مالك بن أدد بن يشجب بن زيد كھالن، وھم اخر مذحج

  نسب األشعرين

الجماھر، واألتغم، وتأدغم، :و أشعر وولد نبت بن أدد بن يزيد، وھو األشعر، ولدته أمه وھ

  .واألرغم، وجدة، وعبد شمس، وعبد الثريا

ناجية، والحنيك، وھو األيسر، وھو الذي بغى بعد إياد ؛ وحسان، :فولد الجماھر بن األشعر 

  .والحدال، وآظة، وركاءا
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 بجيلة، وبشرا، ومراضة، وسابية، ومحدورا، وزعالجا، وثابرا:فولد الحنيك بن الجماھر 

  .وسدوسا، وعدال، قبائل كلھم

وائال، وزخران، وعسانة، ويرعا، و أسيدا، وأرھال، وصنامة، وقرا :وولد ناجية بن الجماھر 

  .كلھم بطون

  .يثيعا، وثويبا:وولد األدغم بن األشعر 

يسرا، وأصاغرا، وأنفارا واألھل، ويغابر، وعمرا، وسعدا، ومرة، :فولد يثيع بن األدغم

  .والرحابية

عبد هللا، وھو األجروف، ومستورا، وزيدا، ويقال لمستورالركب، :ألتغم بن األشعر وولد ا

  .ويقال ان الركب بن جعفي، خرجو مغاضبين لقومھم فلحقوا باألشعريين فانتسبوا فيھم، بطن

ابو موسى، عبد هللا بن قيس بن عمرو بن كعب بن سليم بن علي بن كاھل بن عبد هللا بن :منھم 

   .ي صلى هللا عليه وسلمالركب صحب النب

  .وأخوه ابو رھم بن قيس ؛ وابو رزامة بن قيس

وأبو مسافع بن عبيد بن خالد بن نوفل بن جھاف بن رفد بن ذي يرع بن ذي الجوالن بن ھبال 

بن نبت بن الثميل بن قرعب بن ناجية بن الجماھر بن األشعر، قتل يوم بدر كافرا، وكان حليفا 

  .لبني مخزوم بن يقظة

ھم مالك بن ابي طالب، وھو عامر بن ھانئ بن كلثوم بن سيف بن جھاف بن رفد بن ذي ومن

  .يرع بن ذي الجوالن بن ھبال بن نبت بن الثميل بن قرعب ممن ركب السفينة

  .عبد هللا بن سعد بن مالك بن عامر وولده لھم عدد كثير:من ولده 

  .ى شرطهومنھم السائب بن مالك بن عامر، قتل مع المختار وكان عل

عبد هللا بن عبد الرحمان بن عامر بن عضاة بن نمر بن يارض بن كركور بن عامر :ومنھم 

  .بن غدر بن وائل بن ناجية بن الحنيك بن الجماھر، كان من أشراف أھل الشام مع معاوية

الضحاك بن عبد الرحمان بن عرزم بن حطام بن زياد بن دخان بن حيي بن كاھل بن :ومنھم 

  .ن الركب بن كاھل بن األثغم بن األشعر، من أھل الشامعبد هللا ب
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ابو قبيل حي بن ھانئ بن ناض بن متبع بن مالك بن متعان بن زرعة بن ملكان بن :ومنھم 

بجيد بن وائل بن شبيب بن الحنيك بن الجماھر بن األشعر، كان من أشراف أھل مصر، وعنه 

  .روى أھل مصر علم الحربان

مالك بن منعان بن زرعة بن ملكان بن بجيد بن وائل بن شبيب، لھم  سريع بن ماتع بن:ومنھم

  .بمصر مسجد بالمعافر

شعر بن حوشب بن عصم بن كريب بن ھانئ بن ربيعة بن عامر ابن غدر بن وائل بن :ومنھم

  .ناجية، من أشراف أھل الشام

رعب بن جنادة بن شريح بن عامر بن ماتع بن جاشم بن حسيب بن عريب زحران بن ق:ومنھم 

  .ناجية، كان على ربع المعافر بمصر

وشرحبيل بن مالك بن جاشم بن حسيب بن عريب بن زحران بن قرعب بن ناجية، كان 

  .صاحب رايتھم يوم الفتح

وعلقمة بن عمرو بن علقمة بن المنذر بن جاشم بن حسيب بن عريب بن زحران، كان عريفھم 

  .يوم الفتح

بن عريب بن كھالن ؛ وھم آخر بني عريب بن زيد بن ھؤالء بنو األشعر بن أدد بن يشجب 

  .كھالن، والحمد  رب العالمين

  ھؤالء بنو عمرو بن الغوث بن نبت ابن مالك بن زيد بن كھالن بن سبأ

  .نبتا والخيار:وولد مالك بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .الغوث:فولد نبت بن مالك بن زيد 

  .عمرا، واألزد، وقدارا، ومقطعا:ن نبت بن مالك بن زيد بن كھالنفولد الغوث ب

  .فولد عمرو بن الغوث إرشا

  .أنمارا:فولد إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك

  .ھند بنت مالك بن الغافق بن الشاھد بن عك:اقيل، وھو خثعم، أمه:فولد أنمار بن إراش 

دعة، بطن، مع بني عمرو بن يشكر، وأسھل وعبقرا، وصھيبة؛ وخزيمة، دخل في األزد؛ ووا
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بجيلة بنت صعب بن سعد :وشھل، وطريفا، وسنية، وجداعة، والحارث، والغوث، أمھم 

  .العشيرة بھا يعرفون

وإنما سمي خثعم خثعما بجمل له يقال خثعم، فقيل يحمل الى خثعم، نزل الى خثعم، ھكذا كان 

  .الكلبي يقول

لف ولده على سائر إخوتھم نحروا بعيرا ثم تخثعموا بدمه، أي ويقال إن أقيل بن أنمار لما تحا

 .تلطخوا به في لغتھم

  
 وھؤالء

 بنو بجيلة 

  

نعم بنت خنيس بن سعد بن :مالكا، وھو قسر، بطن، وعلقمة، بطن، أمھما :فولدعبقر بن أنمار

 .فطرة بن طييء

  
 وھؤالء

   بنو قسر بن عبقر 

  .بدا بن عامر بن عوثبان بن مرادلميس بنت :نذيرا، أمه :فولدقسر بن عبقر

كبشة :سعدا، وأفصى، بطن، وعلقمة، وأفرك، وعرينة، بطن واسع، أمھم:فولدنذيرا بن قسر 

  .بنت زيد بن الغوث بن أنمار

  .مالكا:فولدسعد بن نذير

عليا، والربعة بطن، وذبيان وسلمة بطن، ووالية، والعود، وعادية والعريان، :فولدمالك بن سعد
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  .ينا، وقاسطا بطون صغارونصرا، وعر

  .حربا، ويشكر، وثعلبة:فولدعلي بن مالك بن سعد بن زيد

  .خزيمة بطن، ووثيرا وھم قاسط:فولدحرب بن علي بن مالك 

جرير بن عبد هللا بن جابر، وھو الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم :فمن بني خزيمة

  .نزل قرقيسياءبن عويف بن خزيمة، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم و

  .عمرا، بطن:وولد يشكر بن علي

عبد شمس بن ابي عوف بن عويف بن مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر، :منھم 

  .ووفد على النبي صلى هللا عليه وسلم فسماه عبد هللا

  .والحصين بن مالك بن ابي عوف بن عويف، قدم على بجيلة يوم القادسية

وھو صاحب النذي العريان؛ يوم ذي الخلصة حمل عليه فقطع  وعوف بن عامر بن ابي عوف،

يده ويد امرأته، وكانت من بني عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة، وجاء يوم 

  .فسمي نذير العريان" أنا النذير العريان : " الخلصة إلى قومه فقأل

ال لداره بالكوفة دار ابي وابو أركة بن عامر بن عمر بن مخمر بن ذبيان بن ثعلبة، الذي يق

أركة، كان شريفا، وكانت عنده ابنة جرير ابن عبد هللا، فولدت له جارية، فتزوجھا سعيد بن 

  .العاص بن سعيد بن العاص، فولدت له جريرا، ومالكا

وزھير بن القين بن الحارث بن عامر بن سعد بن مالك بن ذھل بن عمرو بن يشكر، قتل مع 

  :لسالم بالطف وھو الذي يقول يوم الطفالحسين بن علي عليه ا

  أذوذھم بالسيف عن حسين... انا زھير وأنا ابن القي 

  .وأما الربعة بن مالك، فھم بنجران في اليمن مع بني الحارث بن كعب، وبالكوفة منھم ناس

  .عبدا،ورھما:فولدالربعة بن مالك 

  .عبدا، ورھما:فولدالربعة بن مالك

  .لسراةوأما ذبيان بن مالك فھم با

  .غانما، وھو أفرك، وسھران، وبكرا:وولد أفصى بن نذير بن قسر



 

190 
 

منھم ثابت بن خويلد بن عامر بن ابي نسيبة بن عتبة بن عوف بن عبد نصر بن ثعلبة بن 

  .معاوية بن بكر بن أفصى، وكان شريفا بالشام مع الضحاك ابن قيس؛ قتلته كلب يوم المرج

وثن بن أصعر بن عمرو بن جليحة بن لؤي بن بكر  جرير بن زھير بن ذي السن بن:ومنھم 

  .بن ثعلبة بن عامر، وأمه أخت جرير بن عبد هللا

  .وولد أيثع بن نذير عليا، بطن، فيھم العدد اليوم والشرف بالشراة

  .رھما، وبكرا، وأكيمة:فولدعلي بن أيثع

  .عليل بن محمد الراوية بالكوفة:منھم

  .، ومالكاھوازن، والربعة:وولد عرينة بن نذير

منھم حبة بن جوين بن غني بن نھم بن مالك بن غانم بن مالك بن ھوازن، شھد المشاھد مع 

  .علي بن ابي طالب عليه السالم

بنو موھبة بن الربعة بن عرينة مع بني سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن :ومنھم 

  .ھوازن بن قيس

  .رھما، ومعاوية:وولد أفرك بن أفصى بن نذير 

  .يشكر:رھم بن أفرك فولد

  .صعبا، بطن، وسعدا:فولد يشكر بن رھم 

   .شقا الكاھن، وبجالة، والمرامل، ونصرا، وأسلم:فولد صعب بن يشكر

منھم خالد بن عبد هللا بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد هللا بن عبد شمس بن غمغمة 

نذير بن قسر، وھو مالك بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رھم بن أفرك بن أفصى بن 

  .بن عبقر بن أنمار، ولي العراق ومكة

  .وأخوه أسد بن عبد هللا، ولي خرأسان لھشام بن عبد الملك

والضريس بن عبد هللا بن ھرمي بن يشكر بن عامر بن سعد بن الضريس بن جرير بن شق 

مرو بن ومحمد بن األشيم بن عامر بن سبيع بن بالل بن جرير بن شق، وعداده في بني ع

  .يشكر
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أميمة بنت الوليد بن عني بن أبي حرملة تزوجھا الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن :ومنھم 

  .عمرو بن مخزوم القرشي فولدت له ھشاما والمغيرة

وصخرة بنت الحارث بن عبد هللا بن عبادة بن علي بن قيس بن إياد بن معاوية بن أفرك بن 

 بن عمرو بن مخزوم القرشي، فولدت له الوليد، وعبد نذير، كانت عند المغيرة بن عبد هللا

  .شمس، بني المغيرة

أسد بن عمرو بن عامر بن عبد هللا بن عمرو بن عامر بن أسلم بن صعب بن يشكر، :ومنھم 

  .ولي القضاء بمدينة السالم بالشرقية بعد واسط وھو صاحب أبي حنيفة

  .ومرادا، ومالكا، وكعبا جرما،:ھؤالء بنو قسر بن عبقر وولد علقمة بن عبقر

السمط بن مسلم بن عبد هللا بن حيي بن عبد أھله بن ھالل بن مازن بن سعد بن مالك بن :منھم

  .د هللاثعلبة بن جرم، ولي لخالد بن عب

  ھؤالء بنو عبقر بن أنمار

  

  
 وھؤالء

 بنو الغوث بن أنمار 

  

  .سمي بفرس له يقال كبةأحمس،بطن، وزيدا، بطن، وقيس كبة،بطن :وولد الغوث بن أنمار

  .معاوية، وعليا، وعوفا:فولد أسلم بن أحمس) أسلما: فولد أحمس بن أسلم

  .لؤيا، ومنبھا،بطن:فولدرھم بن معاوية. رھما، ودھنا، بطن، وسعدا:فولد معاوية بن أسلم

سمرة،ومالكا ووائال، ووأسدا، والحارث، دخال في بني سدوس بالبحرين :فولد منبه بن رھم

  .م عقيدةيقال لھ
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  .عمرا، وقدادا:فولد لؤي بن رھم

  .نفرا، بطن، وأسلم، بطن، وكلبا، بطن:فولد عمرو بن لؤي

  .حصين، وھو أبو حبة، بن سلمة بن ھالل بن عوف بن جشم بن نفر الشاعر:فمن بني نفر

وطارق بن شھاب بن عبد شمس بن سلمة بن ھالل بن عوف، كان شريفا ويحدث عنه ومن 

  .ھالل بن عامر بن عائذ بن كلب، وھو ذو العنق خويلد بن:بني كلب

  .وابنه الحجاج، كانض شريفا

وابو حازم، وھو عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن ھالل بن الحارث بن رزاح 

  .بن كلب، كان شريفا

  .وابنه قيس بن ابي حازم الفقيه

ن عائذ بن كلب،كان وابو طارق، وھو ربيعة بن خويلد بن سلمة بن ھالل بن عائذ بن عامر ب

  .شريفا

جبريل بن يحيى بن قرة بن عبيدة هللا بن عتبة بن سلمة بن خويلد بن عامر بن عائذ بن كلب 

  .بن عمرو، وكان قائدا مع أبو جعفر المنصور، وإليه تنسب حربة جبريل في مصر بالحمراء

  .عبد هللا، ومعاوية، وثعلبة:وولد دھن بن معاوية بن أسلم

يس بن عزمة بن أوس بن عبد هللا بن ضبارة بن عامر بن عبد هللا بن دھن، عزرة بن ق:منھم

  .كان شريفا

  .أسلم، ورھما، والحارث، ومرة، وعليا:وولد سعد بن معاوية بن أحمس

  .منھم األزور بن سلمة بن مرة بن سعد الشاعر

   .عمرا، وضبيسا، ومطرودا:وولد علي بن أسلم بن أحمس

ھالل بن العبلة بن عبد هللا بن ربيعة بن عمرو بن علي، اليه  منھم صخر، وھو أبو حازم بن

  .البيت

وابو شداد، وھو قيس بن المكشوح بن ھالل بن الحارث بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم 

  .بن أحمس، قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب عليه السالم
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م، وھو ممن شھد على وشبل بن معبد بن عبيد بن منقذ بن عمرو بن عامر بن علي بن أسل

  .المغيرة بن شعبة

وابنه عبد هللا بن شبل، الشاعر؛ وھم أھل بيت يسكنون البصرة، ليس بھا من بجيلة غيرھم، 

وعدادھم في ثقيف؛ وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه استعمله على 

  :شيئ، وفيه يقول أبو المختار الكالبي، ووشي بعمال عمر

  له المال وآبن محرشفقد كان في أھل الرساتيق ذا ذكروشبال فس

  .وقد كان ابن محرش عامال لعمر أيضا، يكنى أبا مريم

  .مرا، وعديا، وابا سعيد:وولد عوف بن أسلم بن أحمس 

حاجز بن حازم بن معاذ بن سفيان بن عوف بن عمرو بن خالد بن ھالل بنعبد هللا بن مر، :منھم

  .زمن أبو جعفر المنصورولي سورا، ونھر الملك، في 

  .معاوية، وعنة:وولد زيد بن الغوث

  .ثعلبة، وعامرا، وكنانة، وعمرا، وكشدا:فولد معاوية بن زيد

  .قدادا، وفتيان، بطن، وذبيان، وھو الحطم:فولد ثعلبة بن معاوية

  .قريعا، بطن، بالنھرين، لھم عدد وجماعة؛ وثعلبة، وبدرا:فولد فتيان بن ثعلبة

  .عامرا، وھو مقلد الذھب، وعبد هللا:ثعلبةفولد قداد بن 

عوفا، وجشم، وعليا، وعادية، وعشيرة، وسعدا؛ رھط أبان بن الوليد بن :فولد عامر بن قداد

  .مالك بن عبد هللا بن أبي حسيبة بن الحارث بن عامر بن عامرة بن سعد الذي مدحه الكميت

ل بن واسط، ولي الشرط ومن عمرو بن الخنارم، الشاعر، واسماعي:ومنھم من بني عشيرة 

  .القاسم بن عقيل بن أبي عمرو:بني عادية

وكعيب بن عريج بن الحارث بن عبد هللا بن مالك بن ھالل بن عادية، وھو الذي جر الفجار 

  .بين بجيلة وكلب وله في ذلك أبيات

  .قريعا، وبدا:وولد فتيان بن ثعلبة

كان من أصحاب علي بن أبي طالب عليه  رفاعة بن شداد بن عبد هللا بن بشر بن بدا،:منھم 
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  .السالم شھد يوم عين الوردة، فنجى وثلثمائة

  .سعدا، ونصيبا، حي باليمامة:وولد عبد هللا بن قداد

سحمة، بطن، وحيان، وعمرة، وھي أم خارجة ؛ تزوجھا رجل من إياد :فولد سعد بن عبد هللا

ليھا بكر بن يشكر بن عدوان، فولدت ففرق بينھما أبن أخيھا خلف بن دعج ابن سعد؛ ثم خلف ع

له خارجة، فكنيت به؛ ثم تزوجھا عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا، فولدت له سعدا 

أبا المصطلق، والحيا، ثم خلف عليھا بكر بن عبد مناة، فولدت له ليثا، والدئل، وعويجا؛ ثم 

  .خلف عليھا مالك بن ثعلبة بن دودان

؛ ثم خلف عليھا جشم بن مالك بن القين، فولدت له عرانية؛ ثم عامر فولدت له غاضرة، وعمرا

بن عمرو بن لحيون البھراني، فولدت له ستة أحدھم العنبر بن عمرو بن تميم؛ثم تزوجھا 

العنبر بن عمرو بن :عمرو بن تميم، فولدت له اسيد، والھجيم، واحتبس العنبر فنسب اليه، فقيل

  .تميم

   .وثعلبة وأبا امامة، وابا حيان، وسعدا الحارث:وولد سحمة بن سعد

  .الغضبان بن يزيد بن أبي معاوية بن عبد هللا بن عتبة بن محلم بن الحارث بن سحمة:منھم

ويعقوب بن إبراھيم بن خنيس بن سعد بن بجير بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن 

إليه ينسب جھار سوق عبد مناف بن أبي أسامة بن سحمة بن؛ وھو أبو يوسف القاضي، و

  .خيش بالكوفة

وجده سعد بن بجير، وأمه حبتة بنت مالك األوسي، بھا يعرف، يقال له سعد حبتة، حليف بني 

  .عمرو بن عوف من األنصار، وله صحبة

  .جمانة، ومالكا، وثعلبة:وولد قيس بن الغوث بن أنمار

  .ربيعة:فولد جمانة بن قيس 

  .حطاما، وھم األحطام:ھة بن أنمارربيعة وولد صبي:فولد جمانة بن قيس

  .أتيد:فولد حطام بن صبيھة 

  .الحارث، وعمران، وربيعة، ومالكا:فولد أتيد بن حطام
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قيسا، وأوسا، وعودا، لھم بالكوفة مسجد، وعدادھم في قسر، في بني :فولد الحارث بن أتيد

  .عمرو بن يشكر

 .ھؤالء بجيلة، وھم بنو عبقر بن أنمار

  
 وھؤالء 

 بن أنمار بنو خثعم

  

  .حلفا، أمه عاتكة بنت ربيعة بن نزار:وولد أفتل، وھو خثعم بن أنمار

  .عفرسا:فولدحلف بن خثعم

ناھسا، وشھران، إليھما العدد والشرف من خثعم؛ وكرزا، بطن، وناھسا :فولدعفرس بن حلف

 صخرة بنت:نعم بنت قيس بن عيالن بن مضر؛وربيعة، ونويھشا، وخسيفا أمھم:والخبينى؛أمھم

  .أحمس بن الغوث

  .عيشة بنت نذير بن قسر:الخبنى، وھو حام، بطن، أمه:فولد ناھس بن عفرس

بطن، وأوس " أنتم بنو رشد " وأجرم، وھو معاوية، وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم فقأل 

  .صخرة بنت أحمس، خلف عليھا بعد أبيه:مناة، وھو الحنيك، بطن؛ أمھم

  .عفة، وغالبا:فولدحام بن ناھس

  .األوس،وكنانة، ونصرا:فولد غالب بن حام

  .رزحة، وخيثما:وولد كرز بن عفرس

  .منه حزبن بن عبد هللا بن عمرو بن خيثم الشاعر

سويد بن عمرو بن أبي المطاع، قتل مع الحسين بن علي عليه السالم بالطف، وھوالذي :ومنھم

ن،وواھبا، بطن، وعمرا، الفزع،بط:وولد شھران بن عفرس" أنا سويد وأبي المطاع : " يقول

  .ومحمية،بطن
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  .نسرا، واألسد،واألسود؛ وھو أبامة، فتحالفا على نسر:فولد واھب بن شھران

  .مالكا، وملكان،وزيدا:فولد نسر بن واھب

  .سعدا،وھو أجمع، النه جمع األحالف؛ وخسيفا:فولد مالك بن نسر 

  .عامرا:فولد سعد بن مالك

  .ونصرا،ومنبھا ربيعة، ومعاوية،:فولد عامر بن سعد

  .عامرا، ومالكا، وجذيمة:فولد ربيعة بن عامر

  .قحافة، إليه لبيت والعدد؛ والمخبل، وعبد منبه:فولد عامر بن ربيعة 

مالكا، ونضلة ووحشيا، وحبيبا، وحنظلة، ومعاوية، وعبد هللا :فولد قحافة بن عامر بن ربيعة

  .وصعبا، والحارث، درجا

  .ن تيم بن كعب بن مالك بن قحافةعميس بن معد بن الحارث ب:منھم

عونا، قتل يوم الحرة، مع أھل المدينة، وھو ابن مائة سنة،وأسماء تزوجھا :فولد عميس بن معد

  .عبد هللا، ومحمدا، وعونا:جعفر بن ابي طالب، فولدت له

  .محمدا:فولدت له -رضي هللا عنه  -ثم خلف عليھا ابو بكر الصديق 

   .يحيى وعونا:فولدت له -رضي هللا عنه  -ب ثم خلف عليھا علي بن أبي طال

وكانت قبل جعفر بن أبي طالب عند ربيعة بن رياح بن أبي ربيعة بن نھيك بن ھالل بن 

  .مالكا، وعبد هللا، أبا ھريرة، بني ربيعة:عامر، فولدت له

وسلمى بنت عميس، تزوجھا حمزة بن عبد المطلب، فولدت له جارية، ثم تزوجھا شداد بن 

  .عبد هللا، وعبد الرحمان:الليثي فولدت لهالھاد 

  .ھند بنت عون بن زھير بن الحارث بن حماطة من حرش، بطن من حمير:أمھما

ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى هللا عليه وسلم ولبابة بنت :وأخوات ولد عميس ألمھم

  .الحارث أم العباس بن عبد المطلب إأل تماما وكثيرا والحارث

  .د بن الوليد بن المغيرة المخزوميولبابة ام خال

  .شمس بن عبد هللا بن النعمان بن تيم، كان شريفا، وقد شھد مع معاوية مشاھده:ومنھم
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ومالك بن عبد هللا بن سنان بن سرح بن وھب بن األقيصر بن مالك بن قحافة، ولي الصوائف 

ئف زمن معاوية، اربعين سنة لمعاوية ولغيره؛ وكسر على قبره أربعون لواء؛ وولي الصوا

  .ويزيد وعبد املك

ومنھم النعمان ذو األنف بن عبد هللا بن جابر بن ابن وھب بن األقيصر،الذي قاد خيل خثعم 

  .الى النبي صلى هللا عليه وسلم

ووثن وھو أبو ليلى بن محمية بن وثن بن حدرجان بن األقيصر، كان شريفا قتله علي بن ابي 

  .طالب يوم الطائف كافرا

  .بن بشر بن زحر بن كعب بن مالك بن نضلة بن قحافة، وقد رأسوعثعث 

  .وعتيب بن وحشي بن نضلة، وقد رأس

  .أكلب بن ربيعة بن نزار:أكلب ؛ ويقال:وولد ربيعة بن عفرس

  .مبشرا، والحارث، وھو ابو جليحة، بطن، والديث، وعمرا، والھزر:فولدأكلب

  .الھزر، بطنتيم هللا، بطن، وثعلبة، وھو :فولدمبشر ابن أكلب

أنس بن مدركة بن عمرو بن سعد بن عوف بن العتيك بن حارثة بن عامر بن تيم هللا، :منھم 

  .وھو ابو سفيان الشاعر، وقد رأس

وحمران بن مالك بن عبد الملك بن ثعلبة بن مازن بن خيثم بن حارثة بن عامر الشاعر ومن 

  .لك بن واھب بن جليحة، وقد رأسعبد الشارق بن قمير بن عامر بن رابية بن ما:بني جليحة

 :وبشر بن ربيعة بن عمرو بن مثارة بن عمير بن عامر الذي يقول يوم القادسية 

  

 وسعد بن وقاص علي أمير... انخت بباب القادسية ناقتي 

  

  .واليه تنسب جبانة بشر بالكوفة

الحبشة على  ونفيل بن حبيب بن عبد هللا بن جزي بن عامر بن مالك بن واھب بن جليحة، دليل
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  .البيت

  .غنما، وحربا:وولد الفزع بن شھران

  .مالك الحجاج بن حارثة، كان فارسا زمن الحجاج:منھم

ابو رويحة، وھو سكن بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن صعب بن مالك بن جشم بن :ومنھم 

وبين أنس هللا بن صعب بن غنم بن الفزع، وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم فواخى بينه 

  .بالل حين عقد األلوية

  .ابو نسعة، وھو عبد هللا بن إياس بن الحارث بن مالك بن صعب، وقد رأس الشام:ومنھم 

كعب بن خريم بن األقنع بن الديل بن ربيعة بن واھب بن مالك بن أوس بن الالت بن :ومنھم

  .جشم بن مالك بن الفزع الشاعر

  .وبكرا، ووھبا حارثة ومحاربا، وسعدا،:وولد عمرو بن شھران

الزبير بن خزيمة، بعثه الحجاج على إصبھان ومعه أعش ھمدان، فترك عمله، ومال الى :منھم

   :الخوارج، فھزم بموضع يقال له الثوير، فقأل أعش ھمدان 

 ثم أوصاھم األمير بسير... أمرت خثعم على غير شئ 

  

دعدعان بن محارب،قتل مع كريم بن عفيف بن عبد هللا بن كعب بن غزية بن مالك بن :ومنھم

  .حجر بن عدي بمرج عذراء

 .ھؤالء بنو خثعم بن أنمار

  

 وھؤالء

 بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كھالن 
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مازنا، وإليه جماع غسان، وغسان :وولد األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كھالن

  .ماء شربوا منه فسموا غسان

  :قال االنصاري 

  األزد نسبتنا والماء غسان... سألت فإنا معشر نجب  أما

ونصر بن األزد، وعمرو بن األزد، وعبد هللا بن األزد، والھنو بن األزد، وقدار بن األزد، 

 .واألھيوب بن األزد

 

 

  
 وھؤالء

 بنو مازن بن األزد 

  

 .عمرا، وعديا، وكعبا، وثعلبة، وھم غسانيون:وولد مازن بن األزد

  
 وھؤالء

 علبة بن مازنبنو ث 

  

  .حارثة وھو الغطريف:فولدامرؤ القيس بن ثعلبة
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  .عامرا، وھو ماء السماء والتوأم، وعديا:فولدحارثة بن آمرئ القيس

عمرا، وھو مزيقيا، وعمران وكان كاھنا عاقرا ال يولد له، ويقال ھو :فولدعامر بن حارثة

  ).عمرو مزيقيا

  .كانوا بالشامالملوك الذين :جفنة، منھم:فولد عمرو بن عامر

والحارث، وھو محرق، أول من عاقب بالنار، وثعلبة، وحارثة، وابا حارثة، وعمران، ومالكا 

  .وكعبا، ووادعة، دخلوأ في ھمدان

  .وعوفا، وذھال، وھو وائل، فوقع ذھل الى نجران، فمنھم أليا أسقف نجران

و، وال حارثة، وال وعبيدا، وحمال، وقيسا، درج ھؤالء الثالثة، ولم يشرب عمران بن عمر

  .وائل من الماء

  .حارثة:وولد ثعلبة بن عمرو بن عامر

األوس، والخزرج، أمھما قيلة بنت كاھل بن عذرة بن :فولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر

 .سعد بن ھذيم من قضاعة

  

  وھؤالء
 بنو األوس بن حارثة

  

  .مالكا:فولد األوس بن حارثة

مرا، وھو النبيت؛ وعوفا، وھم أھل قباء ؛ ومرة وھم أھل ع:فولد مالك بن األوس خمسة نفر

الجعادر، لقب، كان يلقب جعدرا؛ وجشم، وھو أبو بني خطمة؛ وامرأ القيس، وھو أبو بني 

 :ولھم يقول أبو قيس بن األسلت. واقف؛ والسلم

  

 كل آمرئ في شانه شاكي... أسعى على جد بني مالك 
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 وھؤالء

 بنو عوف بن األوس 

  

  .عمرا، والحارث:بن مالك بن األوسفولد عوف 

  .عوفا، وحبيبا ولوذان:فولد عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

  .مالكا، وكلفة، وحنشا:فولد عوف بن عمرو

زيدا، وعزيزا، ومعاوية، قبيلة على حدة ليسوا بقباء؛ :فولد مالك بن عوف عمرو بن عوف

  .العوراء بنت النجار:أمھم

  .عة، وأمية، وعبيداضبي:فولد زيد بن مالك بن عوف

  .أمة، والعطاف، وزيدا:فولد ضبيعة بن زيد

  .مالكا:فولد امة بن ضبيعة

منھم عاصم بن ثابت بن أبي األقلح، واسمه قيس بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة، شھد، 

  .بدرا وھو الذي حمته الدبر يوم بئر معونة

  .األحوص بن عبد هللا بن محمد بن عاصم الشاعر:من ولده

  .حنضلة بن أبي عامر بن صيفي بن النعمان بن امة وھو الغسيل يوم أحد:منھمو

  .وابنه عبد هللا بن حنضلة، قتل يوم الحرة، وھو على األنصار

يوم " بيوتنا عورة " وأبو مليل بن األزعر بن العطاف بن ضبيعة، شھد بدرا وھو الذي قال 

   .الخندق

  .خطمة فوقعت الحرب بينھم وعامر بن مجمع بن العطاف، الذي قتلته بنو

  .وابنه جارية بن عامر، وقد بايعوا النبي صلى هللا عليه وسلم ھم وأبوھم

منھم معاوية بن إسحاق بن زيد بن جارية، قتل مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 

  .طالب عليه السالم وصلب معه بالكناسة
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ان بن قيس بن زيد بن ضبيعة، شھد وابو سفي. ودرھم بن زيد بن ضبيعة، الشاعر الجأھلي

  .بدرا

  .وأخوه نبتل بن قيس منافق

  .ھؤالء بنو ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف

رفاعة :ومن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمير بن عوف بن مالك بن األوس بن حارثة

  .وم خيبربن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد، شھد بدرا، والعقبة اآلخرة، وقتل ي

  .ومبشر بن عبد المنذر شھد بدرا، وقتل يومئذ

وابو لبابة بن عبد المنذر، واسمه بشير، ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسھمه يوم 

بدر، واستخلفه على المدينة حين سار الى بدر وھو الذي تاب هللا عليه، كان رسول هللا صلى 

: " ان النبي صلى هللا عليه وسلم حاصرھم، فقألواهللا عليه وسلم بعثه الى بني قريظة، وقد ك

فبعثه اليھم فبھش إليه الرجال والنساء والصبيان، " يارسول هللا، ابعث إلينا رجال من أصحابك 

أرى أن تنزلوا على حكم رسول هللا صلى : " فقأل باعلى صوته" ما رأيك يا أبا لبابة : " فقألوا

فما زالت قدماي حتى :لذبح إن دخلتم حكمه؛ قال أبو لبابةوأشار اليھم أنه ا" هللا عليه وسلم 

فربط نفسه الى إسطوانة حتى تاب هللا عليه، وحسنت :علمت أني قد خنت هللا، ورسوله قال

  .توبته

وعمير بن سعد بن عبيد بن عمرو بن زيد بن أمية بعثه عمر بن الخطاب على جيش الى 

  .الشام

يد بن أمية واصله من بلي ابن قضاعة شھد بدرا، وعويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن ز

  .وقتل يوم أحد

  .وثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية، شھد بدرا، وقتل يوم أحد

خداش بن قتادة بن ربيعة بن مطروف بن الحارث بن زيد بن :ومن بني عبيد بن زيد بن مالك

  .عبيد، شھد بدرا وقتل يوم أحد

رئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد، نزل عليه النبي صلى هللا وكلثوم بن ابن الھدم بن آم
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  .عليه وسلم حين قدم المدينة

  .ومن بني عزيز بن مالك بن عوف، جرول بن مالك بن عمرو بن عزيز

  .وابنه زرارة بن جرول، ھدم بشر بن أرطاة، داره بالمدينة، كان فيمن وثب على عثمان

جبر بن عتيك بن قيس بن ھيشة بن الحارث بن :عمروومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن 

  .أمية بن معاوية بن مالك، شھد بدرا

  .وحاطب قيس بن ھيشة، وفيه كانت الحرب التي يقال لھا حرب حاطب

وعبد هللا، وھو أبو الربيع بن عبد هللا بن ثابت بن قيس ھيشة، دفنه رسول هللا صلى هللا عليه 

  .وسلم في قميصه

  .ن قيس بن ھيشة، قتل يوم أحدوسبيع بن حاطب ب

  .وزيد بن أكال بن لوذان بن الحارث بن أمية بن معاوية

وابنه النعمان خرج حاج، فأسره أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، بعد وقعة بدر، 

. ال أفديه أبدا:وكان عمرو بن ابي سفيان أسر يوم بدر، فقيل ألبي سفيان إفده؛ فقأل أبو سفيان

؛ وفيه يقول ابو " ال أخليه حتى يخلي محمد ابني : " سفيان النعمان فحبسه، وقالفاخذ أبو 

 :سفيان

  
   أرھط ابن أ كال أجيبوا دعاءه تعاقدتم التسلموا السيد الكھال

 لئن لم يفكوا عن أسيركم الكبال... فإن بني عمرو لئام أذلة 

  

  .النعمان فخلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرا وخلى ابو سفيان عن

  .والرقيم بن ثابت بن ثعلبة بن أكال، قتل يوم الطائف مع النبي صلى هللا عليه وسلم

  .جحجبا، بطن:وولد كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف

  .الحريش، واألصرم، ومجدعة، وكعبا، وعامرا، وعمرا:فولدجحجبا بن كلفة

لجاھلية، وكانت ام عبد منھم أحيحة بن الجالح بن الحريش بن جحجبا، كان سيد األوس في ا
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المطلب بن ھاشم تحت أحيحة، فولدت له، وھي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن 

  .عامر بن غانم بن عدي بن النجار

  .المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة، شھد بدرا وقتل يوم بئر معونة:من ولده

 :وسھيل بن أحيحة، وله يقول أحيحة

  

 نني ما عشت كافيكاإ... أال أبلغ سھيال 

  

  .وعبد الرحمان بن ابي ليلى بن بليل بن أحيجة

  .وابنه محمد بن عبد الرحمانبن ابي ليلى، ولي القضاء بالكوفة في زمن أبي جعفر

  .وابو السائب بن عبادة بن عباد بن صليع بن ابن عائشة بن الحريش، الشاعر

جبا، قتل يوم الرجيع، وصلبته وخبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مالك بن مخدعة بن جح

  .قريش بالتنعيم بمكة

  .وعبيد بن نافذ بن صھبة بن األصرم بن جحجبا الشاعر

  .معن بن فضالة بن عبيد بن نافذ، ولي اليمن:من ولده

وعباد بن الحارث بن عدي بن األسود بن األصرم، وھو فارس ذي الخرق، فرس كانت له 

  .يقال عليھا قتل يوم اليمامة

سھل، شھد بدرا؛وعثمان كان عامال لعلي بن ابي :حنش بن عوف بن عمرو بن عوف ومن بني

طالب عليه السالم على البصرة، وقد شھد صفين ؛ وعباد بنو حنيف بن واھب بن العكيم بن 

  .الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش

ولد وابنه أسعد بن سھل، وھو أبو أمامة، تراضى الناس به أن يصلي بھم عثمان محصور و

  .أمرأ القيس، كلفة:ثعلبة بن عمرو بن عوف

عبد هللا بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بن آمرئ القيس بن ثعلبة، شھد بدرا وقتل :منھم 



 

205 
 

  .يوم أحد

وأخوه خوات بن جبير، ضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسھمه يوم بدر، وھو 

  .صاحب ذات النحيين، وكان شاعرا

  .النعمان بن البرك، شھد بدرا والحارث بن

  .وأبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية،شھد بدرا

  .مالكا ؛ أمه السميعة، بھا يعرفون:وولد لوذان بن عمرو بن عوف 

عرفطة، بطن، بمصر، وعامرا، ونجدة وزيدا، وعبد أألشھل، بطن :فولد مالك بن لوذان

  .وجذيمة، ال عقب له

بن ساعدة بن عبد األشھل خرج في بعض مغازي رسول هللا  وھو أبو الخريف:صيفي:منھم

  .صلى هللا عليه وسلم قتوفي بالكديد، فكفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قميصه

  .وحارثة بن قيس بن عامر بن مالك بن لوذان، شھد أحد

  .وسعد بن مرة بن معاوية بن زيد بن مالك بن لوذان، وھو ابن الغريرالشاعر

  .حوطا:ب بن عمرو بن عوفوولد حبي

سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب الشاعر،قتله المجذر بن ذياد :منھم

البلوي في الجاھلية فوثب ابنه الجالس بن سويد على المحذر فقتله غيله في اإلسالم، فقتله 

  .رسول هللا قودا، فكان أول من أقيد في االسالم

 .ألوسھوالء بنو عوف بن مالك بن ا

  

 وھؤالء

   بنو عمرو بن مالك بن األوس 

  .الخزرج، وعامرا:وولد عمرو بن مالك بن األوس

  .الحارث، وكعبا، وھو ظفر، بطن:فولد الخزرج بن عمرو
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  .جشم، وحارثة، بطن:فولدالحارث بن الخزرج

عبد األشھل بطن، وزعورا، وھم أھل راتج، بطن وعمرا، :فولد جشم بن الحارث بن الخزرج

  .صخرة بنت ظفر إلھا ينسبون:وحريشا، أمھم

  .زيدا وكعبا، وزغورا، ووحشيا، درج:فولدعبد األشھل بن جشم

سعد بن معاذ بن النعمان بن آمرىء القيس بن زيد بن عبد األشھل، شھد بدرا، وقتل يوم :منھم

بن وأخوه عمرو " اھتز عرش هللا يوم موت سعد " الخندق فقال النبي صلى هللا عليه وسلم 

  .معاذ، شھد بدرا، وقتل يوم أحد

  .والحارث بن أوس بن معاذ، شھد بدرا، وقتل يوم أحد، وكان فيمن قتلكعب األشرف

  .والحارث بن أنس بن رافع بن آمرئ القيس بن زيد بم عبد األشھل، وشھد بدرا، وقتل يوم أحد

  .وعمارة بن زياد بب سكن، قتل يوم أحد

  .زيد بن عبد األشھل، فارسھم في الجاھلية وسماك بن عتيك بن آمرئ القيس بن

: " وانبه حضير بن سماك، الكتائب، كان على األوس يوم بعاث، ركز الرمخ في قدمه، ثم قال

  .، فقيل يومئذ" أنا زويزكم اليوم، توةني أفر اآلن 

  .وابنه أسيد بن حضير، شھد العقبة، وھو من النقباء

  .عبد األشھل، شھد العقبة، بدرا وسعد بن زيد بن مالك بن عبيد بن كعب بن

  .وأسلم وھو أبو جبيرة بن حصين بن النعمان بن سنان بن عبد بن كعب بن األشھل

والضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد األشھل اتھم بالنفاق ومحمود ويزيد ابنا 

  .خليفة، قتال يوم بعاث

  .خيسوأبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة، داره في ظھر الم

  .ورفاعة بن وقش بن زغية بن زغورا بن عبد األشھل، قتل يوم أحد

  .وسلمة بن سالمة بم وقش بن زغبة بن زعورا بن عبد األشھل، شھد بدرا، والعقبة

  .وسلكان بن سالمة، أخوه

  .وسلمة بن ثابت بن قيس بن زغبة، قتل يوم أحد
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  .لم يصل قط ركعةوأخوه عمرو بن ثابت، قتل يوم أحد، وھو الذي دخل الجنة و

  :وعباد بن بشر بن وقش شھد بدرا، وكان ممن قتل كعب ابن األشرف وھو الذي يقول

  وأوفى طالعا من فوق قصر... صرخت فلم يعرض لصوتي 

  فقلت أخاك عباد بن بشر... فعدت فقال من ھذا المنادي 

اد بن بشر وكان كعب بن األشرف من بني نبھان بطن، من طيي، حليف لبني قريظة، وكان عب

  .أخا كعب بن األشرف من الرضاعة

  .ورافع بن يزيد بن سكن بن كرز بن زعورا، شھد بدرا

ومالك بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زغورا بن جشم، قتل يوم 

  .اليمامة

  .وأخوه عمير بن أوس، قتل يوم اليمامة أيضا

  .وأخوه الحارث بن أوس، قتل يوم أحد

  .اس بن أوس، قتل يوم الخندقوأخوه إي

وأبو الھيثم مالك بن التيھان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زغورا، 

  .شھد العقبة وبدرا، وكان نقيبا

  .وأخوه عتيك بن التيھان،شھد بدرا، وقتل يوم أحد

  .جشم، ومجدعة، وحوثرة:وولد حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

  .بن إساف بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بم جشم الشاعر نھيك:منھم

   .مسكين بن عبد هللا بن أبي معقل بن نھيك:من ولده

ورافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة،صحب النبي 

  .عرابة بن أوس بن قيظي بن عمرو،الذي مدحه الشماخ

بن جشم بن حارثة، شھد بدرا،وسھاه النبيصلى هللا عليه وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد 

  .وسلمعبد الرحمان

  .وأبو نملة بن جبر، قتل في الجاھلية
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  .وعلبة بن زيد بن صيفي، أحد البكائين الذي ال يجدون ما ينفقون

ومحمد بن سلمة بن خالد بن مجدعة بن حارثةن شھد بدرا، وواله عمر بن الخطاب صدقات 

  .جھينة

ود بن مسلمة، قتل يوم خيبر، رمي بحجر من الحصن فندرت عينه، وكان الذي وأخوه محم

فلما كان " غدا يقتل قاتل أخيك : " رماه مرحب، فالتفت رسول هللا إلى محمد بن مسلمة فقال

  .الغد قتله محمد بن مسلمة والبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن حارثة

  .مرا:وولد ظفر، وھو كعب بن الخزرج

  .قيس بن الخطيم، بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر، الشاعر:ومنھم

 وبرذع بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الشاعر الذي يقول

  

  أال أنه قد حال بي اليوم برذع... لعمر أبيه اليقول مجاوري 

 لبست وال من غدرة أتقنع... فإني بحمد اللة ال ثوب غادر 

  

  .سواد، الذي سرق درعه أبيرق الظفري ورفاعة بن زيد بن عامر بن

  .وقتادة بن النعمان بن زيد، شھد بدرا، والعقبة

  .وعاصم بن عمر بن قتادة، الذي يحدث عنه

وعبيد بن أوس بن مالك بن سواد الذي يدعى مقرنا، ألنه كان يقرن األسرى يوم بدر، وھو 

  .أسر العباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب

  .بن الخطيم، قتل يضوم الجسر، قتلته األعاجمويزيد بن قيس 

وخالد بن ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بنظفر قتل يوم مؤته معض جعفر بن أبي 

  .طالب ونصر بن الحارث بنعبد رزاح، شھد بدرا

ولبيد بن سھل بن الحارث بن عروة بن عبد رزاح، وھو الذي لتھم بالدرع فودوا أصحابه بني 
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  .وابنه بشر بن أبيرق الشاعر. ھو الحارث بن عمرو بن حارثة بن ھتيم بن ظفرأبيرق، و

  .ومعتب بن عبيد بن سواد بن ھتيم، شھد بدرا

  .وعدي بن ثابت بت قيس بن الخطيم، الذي يحدث عنه

 .وھؤالء بنو عمرو بن مالك بن األوس

 

 

 

  
 وھؤالء

 بنو جشم بن مالك بن األوس 

  

  .عبد هللا، وھو خطمة، بطن:األوسوولد جشم بن مالك بن 

  .عامرا، ولوذان، والحارث:فولد خطمة بن جشم

  .عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة الشاعر:منھم

  .وابنه الحارث،قتل يوم أحد

وعمير بن خرشة القارئ، ناصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبالغيب كانت امرأة ھجت 

  .قتلھا في منزلھاالنبي صلى هللا عليه وسلمفأتاھا ف

  .وأوس بن خالد بن عبيد بن أمية، الذي يقول له حسان بن ثابت يوم الدرك

  يمج دما كالرعث مختضب النحر... وأفلت يوم الرضوع أوس بن خالد 

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عنان بن عامر بن خطمة، وھو ذو 
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  .عليه السالم -أبي طالب الشادتين، شھد صفين مع علي بن 

وحبيب بن حباشة بن حويرثة بن عبيد بن عنان بن عامر، صلى عليه النبي صلى هللا عليه 

  .في قبره بعد ما دفن. وسلم

   .ويزيد بن طعمة بن الطفيل بن حارثة بن لوذان، الشاعر

  .ومسعود بن عبادبن حارثة بن لوذان الذي قتل عامر بن مجمع، في حربھم

بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة، ولي الكوفة لمصعب بن وعبد هللا 

  .إسحاق بن موسى بن عبد هللا بن يزيد ولي ديوان الصدقات للمأمون:الزبير من ولده

 .ھوالء بنو خطمة بن مالك بن األوس

  
 وھؤالء

 بنو امرئ القيس بن مالك بن األوس 

  

لكا، وھو واقف، بطن، والسلم، بطن، حلفاء في بني ما:وولد آمرئ القيس بن مالك بن األوس

  .عمرو بن عوف

ھالل بن أمية بن عامر بن :كعبا، ونميرا، ومالكا، وعامرا وثعلبة فمن بني واقف:فولد واقف

  .قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن واقف، وھو أحد البكائين

  :يقول له سويد بن الصامتوعبد مناة بن ثعلبة بن عبد سواع بن مجدعة بن عامر، الذي 

  وعبد مناة والكمي بن أصرما... خالي سماك ردھا بسالمة 

  .وعائشة بن نمير بن واقف، الذي ينسب إليه بئر عائشة، قريب من المدينة

وھرمي بن عبد هللا بن رفاعة بن نجدة بن مخدعة بن عدي بن نمير بن واقف، وھو أحد 

  .البكائي
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  :امر بن عائشة الشاعر الذي يقولوقيس بن رفاعة بن المنير بن ع

  والسفح من حرتي مبطان فاللوب... تذكر قد عفا منھا فمطلوب 

وأم حكيم بنت عمرو بن قيس بن عامر بن جعذبة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف، الذي 

  :يقول فيھا الشاعر

  وفي العيش مالم ألق أم حكيم... لعمرك إني في الحياة لزاھد 

سھل بن الحارث بن جعدبة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف قتل بصفين مع  وأبو قدامة بن

  .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 .وھؤالء بنو آمرئ القيس بن مالك بن األوس

  

 وھؤالء

  بنو السلم بن آمرئ القيس 

  

  .غنما:وولد السلم بن آمرئ القيس

  .حارثة:وولد غنم بن السلم

الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة، شھد بدرا سعد بن خيثمة بن :منھم

  .والعقبة، وكان نقيبا، وقتل يوم بدر، وقتل أبوه يوم أحد

  .والمنذر بن قدامة بن عرفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة، شھد بدرا

 .ھؤالء بنو السلم بن آمرئ القيس

  
 وھؤالء

 بنو مرة بن مالك بن األوس 
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  .عامرا، وسعيدا، وھم أھل راتج:بن مالك بن األوس وولد مرة

  .قيسا:فولد عامر بن مرة

  .زيدا، بطن:فولد قيس بن عامر

  .وائال، بطن، وأمية، بطن، وعطية، بطن، وھم الجعادرة:فولد زيد بن قيس

صيفي بن األسلت، وھو عامر بن جشم بن وائل الشاعر، وھو أبو قيس بن :فمن بني وائل

  .األسلت

  .أبي قيس، قتل يوم القادسية وعقبة بن

  .وحصين بن وحوح األسلت، قتل بالعذيب

وجرول بن جرول بن النعمان بن األسلت، الذي قتل يزيد بن مرداس السلمي بابن عمه قيس 

  .بن أبي قيس بن األسلت

 :وحباب بن ثابت بن حباب بن األسلت، الذي يقول له كعب بن مالك

  

 ولى حباب قد بدأت بوائلوم... أال أبلغا عني حبابا رسالة 

  

 :ولوحوح يقول حسان بن ثابت

  

 فسل وحوحا وأبا عامر... سألت قريشا فلم يعلموا 

  

 :ولقيس بن أبي قيس بن األسلت، يقول أبو قيس
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  فال يحرم فواضلك العديم... أقيس إن ھلكت وانت حي 

إليه حضيرالكتائب ومن بني أمية بن زيد طليب بن ربعي بن عبد األشھل بن أمية، الذي عدل 

  :يوم بعاث فمات عنده، وبني على قبره بناءا، وله يقول خفاف بن ندبة السلمي

  حضير الكتائب والمجلس... زار طليبا بأكفأنه 

شأس بن قيس بن عبادة بن زھر بن عطية، كان من أشرف األوس في :ومن بني عطية بن زيد

  .الجأھلية

د بن تيم بن أمية بن بياضة بن خفاف بن سعيد بن حباب بن زي:ومن بني سعيد بن مرة بن مالك

  .مرة بن مالك، قتل يوم اليمامة

  .وأخوه حبيب بن زيد، قتل يوم أحد

  .وأم علي بنت خالد بن تيم بن أمية، التي نزل األذان في بيتھا

  .ھؤالء بنو مرة بن مالك بن األوس

  .وھم آخر األوس بن حارثة

  وھوألء

  بنو الخزرج بن حارثة

دحي، وھما :عمرا، والحارث، بطن،ويقال لعمرو والحارث:خزرج بن حارثةوولد ال

الحارث بن معاوية الكندي، :بنت عامرالغطريف األزري، أخوھما ألمھما:الخرطومان، أمھما

  :وفيه يقول حسان بن ثابت

  كنديھم والحارث بن الخزرج... وإذا دعوت الحارثين أجابني 

  .ن قيس الغسانيبنت علي ب:وعوفا، وجشم، وكعبا، أمھم

  .ھند بنت آمرئ القيس بن كعب بن عمرو مزيقيا:ثعلبة، أمه:فولد عمرو بن الخزرج

  تيم هللا،وھو النجار،ألنه ضرب رجال فنجره،:فولد ثعلبة بن عمرو

  وھوالء بنو النجار بن ثعلبة
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مالكا، بطن، وعديا، بطن، ومازنا، بطن، ودينارا، بطن، :فولد النجار بن ثعلبة بن عمرو

  .نعامة بنت الحارث بن الخزرج:مھمأ

كبشة بنت :عمرا، وغنما، ومعاوية، وعامرا، وھو مبذول بطن، أمھم:فضولد مالك بن النجار

الخزرج بن الحارث بن الخزرج فولد عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن 

ن مالك بن جذيلة بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة ب. معاوية، أمه:الخزرج

  .غضب بن الخزرج، وبھا يعرفون

مغالة بنت فھيرة بن عامر بن بياضة بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم :وعديا، أمه

  .ين الخزرج،وبھا يعرفون

فمن بني مغالة المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، 

  .حربھم الذي تحاكمت إليه األوس والخزرج في

فريعة بنت حبيش بن لوذان بن عبد :حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، الشاعر،أمه:من ولده

  .ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب، بھا يعرفون

  .عبد الرحمان بن حسان الشاعر:من ولده

بن  ورويفع بن سكن بن عدي بن حارثة بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك

  .النجار، حضر فتح مصر، واختط بھا، وولي برقة، وقبره بھا

وأبو طلحة، وھو زيد بن سھل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي،شھد بدرا 

  .والعقبة

أبي بن كعب بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، الذي :ومن بني حديلة

  .تنسب اليه القراءة شھد بدرا

  .وأبو حبيب بن زيد بن الحباب بن اني بن زيد بن عبيد بن معاوية بن عمرو شھيد بدرا

أبو أيوب، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف :ومن بني غنم بن مالك بن النجار

بن غنم بن مالك شھد بدرا، والعقبة، ونزل عليه النبي في منزله حين ھاجر، وتوفي بأرض 
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  .الروم

   .خالد بن النعمان بن خنساء بن عشيرة بن عبد عوف بن غنم، شھد بدرا وثابت بن

وسراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم، شھد بدرا، 

  .وقتل يوم اليمامة

وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم، شھد بدرا، وقتل يوم 

  .اليمامة

  .بن حزم، واله النبي اليمن وأخوه عمرو

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولي المدينة للوليد وسليمان ابني عبد العزيز بن :من ولده

  .مروان

وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم، الذي تنسب 

  .إليه الفرائض

الحارث بن سواد بن غنم بن مالك بن ومعاذ، ومعوذ، وعوف، بنو الحارث بن رفاعة بن 

النجار، شھد بدرا جماعتھم، قتل معاذ ومعوذ يومئذ، فجاءت أمھم إلى النبي صلى هللا عليه 

  .ال:فقأل" أعوف يا رسول هللا ھذا أشر بني : " وسلم فقألت

والبقية من عفراء في بني عوف بن عفراء، وھم يعرفون ببني عفراء، وھي أمھم، بنت عبيد 

لبة بن عبيد بن ثعلبة، من بين غنم بن مالك بن النجار ونعيمان بن عمرو بن رفاعة بن بن ثع

الحارث بن سواد بن غنم، كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا نظر إلى نعمان لم يتمالك نفسه 

ان يضحك، واشترى نعمان يوما بعيرا فنحره ولم يعط ثمنه، فجاء صاحبه يشكوه إلى النبي 

، فوجده، فقأل عليه " اذھبوا بنا نطلبه : " ه وسلم فقأل النبي صلى هللا عليه وسلمصلى هللا علي

فغرمه " الجرم اليغرم البعير غيرك : " لصاحب البعير، فقأل نعمان" ھذا نعمان : " السالم

  .عنه النبي صلى هللا عليه وسلم، أمه فطيمة الكاھنة

  .د بدرا، وقتل يوم أحدوعبد هللا بن قيس بن خالد بن الحارث بن سواد، شھ

  .وعمرو بن قيس بن زيد بن سواد، شھد بدرا
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  .وابنه قيس بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد، شھد بدرا

وسھل،وسھيل أبنا رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم،وھما اللذان كان لھما مسجد 

  .النبي صلى هللا عليه وسلم

بن ثعلبة بن غنم، وھو أبو أمامة، شھد بدرا، وكان  واسعد الخير بن زرارة بن عدس بن عبيد

  .نقيبا

وحارثة بن النعمان بن رفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، شھد بدرا، وكان يضع تحت 

  .رأسه نفقته كل شھر

  .وقيس بن قھد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم

  .وابنه سليم بن قيس، شھد بدرا

  .د بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، وھو أبو محمد، شھد بدراومسعود بن أوس بن زي

  .ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك، شھد بدرا

وأبو مريم، عبد الغفار بن القاسم بن عمرو بن قيس بن قيس بن فھد المحدث، وكان اليصبر 

  .عند النبيذ

  .وأخوه عبد المؤمون بن القاسم

سعيد بن قيس بن عمرو بن سھل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة، ولي  ويحيى بن

  .القضاء ألبي جعفر المنصور

  .وكان جده سھل بن ثعلبة من المنافقين

ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، :ومن بني مبذول بن مالك

  .شھد بدرا

  .وأخوه حبيب بن عمرو، قتل يوم اليمأمه

أخوه ابو عمرة، وھو بشير بن عمرو بن محصن، قتل يوم صيفين مع علي بن ابي طالب، و

  .ھند بنت المقومبن عبد المطلب بن ھاشم:أمه

عائشة بنت عبد الرحمان بن :يحيى بن ثعلبة بن عبد هللا بن ابي عمرة، وأمه:أبو المقوم:من وله
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  .السائب الحجبي

   .بدرا وقتل يوم بئر معونة والحارث بن الصمة بن عمرو بن مبذول، شھد

  .وابنه سعيد بن الحارث، قتل يوم صيفين مع علي بن ابي طالب عليه السالم

  .وسھل بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول،شھد بدرا

  .والطفيل بن سعد بن عمرو بن كعب بن مالك بن مبذول، قتل يوم بئر معونة

  .بن عتيك بن عمرو، قتل يوم بئر معونة وسھل بن عامر بن سعد بن عمرو

أبو أنس بن صر مة بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن :ومن بني عدي بن النجار

  .النجار

وصرمة بن أبي أنس، وھو أبو قيس، قال حين قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة 

 :وآمن بھا ھو وأصحابه

  

 ذكر لو يلقى صديقا مواتياي... ثوى في قريش بضع عشرة حجة 

  

ومحرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شھد بدرا، وتوفي 

  .في صبيحة غدا النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أحد 

  .وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي، شھد بدرا، وقتل يوم أحد

 :ثابت في شعره حيث يقولوبنو الحسحاس الذي ذكرھم حسان بن 

  

 تعفيھا الروامس والسماء... ديار بني الحسحاس قفر 

  

  .وأبو حكيم بن ثعلبة بن وھب بن عدي بن مالك، شھد بدرا
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  .وأبو خارجة، عمروبن قيس بن مالك بن عدي بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي، شھد بدرا

  .وابنه أسيرة بن عمرو، وھو أبو سليط، شھد بدرا

قيس بن عمرو بن غنم بن مالك بن عدي بن عامر، شھد بدرا، وقتل يوم قس  وسليط بن

  .الناطف وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر، شھد بدرا، وقتل يوم أحد

وأبو األعور، كعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 

  .عدي، شھد بدرا

زيد بن حرام، يكنى أبا زيد، وقتل يوم قس الناطف، وھو أحد  وقيس بن سكن بن قيس بن

  .القراء الذين جمعوا القرآن إلى عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  .وسليم بن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب، شھد بدرا، وقتل يوم بئر معونة

  .وأنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، قتل يوم أحد

مالك بن النضر بن ضمضم، صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم وھو خادم النبي وأنس بن 

  .صلى هللا عليه وسلم

  .غنما، وثعلبة، وعامرا:وولد مازن بن النجار

حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، قتله :منھم

  .وسلم إليهمسيلمة الكذاب، وھو رسول رسول هللا صلى هللا عليه 

نسيبة بنت كعب بن عمرو بن :وأخوه عبد هللا بن زيد، أمھما أم عمارة، وبھا يعرفون ؛ واسمھا

  .عوف، ولھا ولبنيھا صحبة

  .وشھد عبد هللا أحدا، ولم يشھد بدرا، وھو صاحب حديث الوضوء، وقتل يوم الحرة

ازن، وھم الذين وعبد الرحمان بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن م

  .تولوا وأعينھم تفيض من الدمع حزنا إاليجدوا ما ينفقون

  .وأخوه عبد هللا بن كعب، شھد بدرا

  .وقيس بن أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول

  .والحارث بن كعب بن عمرو بن مبذول، قتل يوم اليمامة
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  .وأخوه خالد بن كعب بن عمرو بن مبذول، قتل يوم بئر معونة

  .غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول، قنل يوم اليمامة وعرفة بن

  .وأخوه ضمرة بن غزية، قتل يوم الجسر

أروى بنت ربيعة بن :ويحيى وواسع ابنا حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء ؛ أمھما

  .الحارث بن عبد المطلب

   .ومحمد بن يحيى بن حبان الفقيه

 بن عمرو بن واھب بن عبد األھل بن حارثة بن دينار عبد هللا:ومن ولد دينار بن النجار

  .الشاعر

والنعمان بن عبد بن عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد األششھل بن حارثة، شھد بدرا، وقتل 

  .يوم أحد

  .وأخوه الضحاك بن عبد، ھد بدرا

  .وأخوه قطبة بن عبد، قتل يوم بئر معونة

األشھل بن حارثة، شھد بدرا، وقتل يوم  وكعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد

  .الخندق

  .وأبو حرام، عمرو بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد األشھل بن حارثة، شھد بدرا

  .وابنه عبد هللا بن أبي حرام

  .وعبد هللا بن أبي خالد بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد األشھل، قتل يوم الخندق

  .وسعيد بن سھل بن كعب، شھد بدرا

  .بن الحارث بن ثعلبة بن كعب، شھد بدرا، وقتل يوم أحد وسليم

  .ھؤالء بنو النجار بن ثعلبة

  وھوالء بنو الحارث بن الخزرج

التوءمان ؛ وعوفا، وفخرا، لم ينصر :الخزرج،وجشم، وزيدا، وھما:وولد الحارث بن الخزرج

  .منھم أحد، ساروا إلى الشام ؛ وجردشا، دخل في غسان
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  .مارية بنت عوف بن الحارث:كعبا ؛ أمه:ثوولد الخزرج بن الحار

  .حرة بنت جم بن الحارث بن الخزرج:ثعلبة ؛ أمه:فولد كعب بن الخزرج بن الحارث

  .كبشة بنت سالم بن عوف بن الخزرج:وعديا ؛ أمه

مالكا، وھو األغر ؛ وحارثة وعامرا، ساروا إلى الشام مع غسان في :فولد ثعلبة بن كعب

آمرئ القيس بن مالك بن ثعلبة، الذي تحاكمت إليه األوس والخزرج عمرو بن :الجأھلية منھم

  .في حرب سمير

عبد هللا بن رواحة بن عمرو بن آمرئ القيس، ششھد بدرا، والعقبة، وكان نقيبا :من ولده

  .شاعرا، وقتل يوم مؤتة، وھو أحد الثالثة األمراء

قيس أبن مالك األغر، شھد خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن آمرئ ال: ومنھم

  .بدرا، وقتل يوم بني قريظة

  .والسائب بن خالد، ولي اليمن لمعاوية

وسعد بن الربيع بن أبي زھير بن مالك بن آمرئ القيس بن مالك بن األغر، شھد بدرا والعقبة، 

  .وكان نقيبا، وقيل يوم أحد

والعقبة، وقتل يوم أحد وخارجة بن زيد بن أبي زھير بن مالك بن آمرئ القيس، شھد بدرا، 

  .وابنه زيد بن خارجة، الذي تكلم بعد موته في زمن عثمان بالمدينة

وثابت بن قيس بن الشماس بن ابي زھير، وھو خطيب النبي صلى هللا عليه وسلم قتل يوم 

  .اليمامة، وكان على األنصار

بة، وھو اول الناس وبشير بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد بن مالك األغر، شھد بدرا، والعق

بايع ابا بكر الصديق خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي عن ابي بكر، يوم السقيفة 

  .من األنصار

  .وأخوه سماك بن سعد، شھد بدرا

وابنه النعمان بن بشير، ولي اليمن لمعاوية، وولي الكوفة ليزيد بن معاوية، وقتله أھل حمص 

  .في طاعة ابن الزبير
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  .مرة بنت النعمان، التي قتلھا مصعب بن الزبير، كانت تحت المختار بن ابي عبيدوابنته ع

وزيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك األغر، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم وھو 

  .غالم، وداره في الكوفة، في كندة في بني البداء

إلطنابة، نسب الى أمه، وھي وعمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك األغر الشاعر، وھو ابن ا

  .بنت زياد بن زيان،من بلقين

قرطة بن كعب بن عمرو بن عامر، واله علي بن ابي طالب الكوفة لما سار الى :من ولده

  .الجمل

   .وابنه عمرو، قتل مع الحسين بن علي بن ابي طالب عليھما السالم

 :وواقد بن اإلطنابة، الذي يقول فيه حسان بن ثابت

  

  ثم راحواوقفلھم محطوم... أطلقا لي  وأبي وواقد

 يوم نعمان في الكبول مقيم... وانا الصقر عند باب أبن سلمى 

  

وزيد بن النعمان بن مالك بن قوقل، كان أحدھم النعمان، وھو ابن سلمى، النعمان بن الحارث 

  .بل ھو النعمان بن المنذر اللخمي:بن ابي شمر الغساني ؛ وقد قالوا

بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن كعب بن الخزرج، يقال له، ابن ويزيد بن الحارث 

  .فسحم، شھد بدرا

  .فسحم من بلقين:وأخوه عبد هللا بن الحارث ؛ وأمھما

  .عامرة، وعامرا:وولد عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج

  .مالكا، وعبيده، وعبدة، ھؤالء األصحاء:فولد عامر بن عدي

  .، وغنما، ولوذان، يقال فيھم وھم األحالفوعديا، وثعلبة

  .سبيع بن قيس بن عيشة بن أمية بن مالك بن عامرة، شھد بدرا:منھم
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وأبو الدرداء، وھو عامر بن زيد بن قيس بن عيشة بن أمية، صحب النبي صلى هللا عليه وسلم 

  .وولده بدمشق

  .عامرا:وولد جشم بن الحارث بن الخزرج

بة بن عمرو بن خديج بن عامر، شھد بدرا، وھو الذي لقي أمية بن منھم خبيب بن إساف بن عت

خلف يوم بدر، فاختلفا ضربتين فضربه أمية على عاتقه حتى ھدرت ريته، وضرب ھو أمية 

وذلك أنه ضربه " يوم رحا بدر . وذو العاتق المضروب: " فقتله، وفيه يقول كعب بن مالك

  .على عاتقه

انا ابو زعنة يعدوبي : " ر بن خديج الشاعر، القائل يوم أحدوابو زعنة، عامر بن كعب بن عمي

  .وھي فرسه" الھزم 

  .عبد ربه، وكعبا:وولد زيد مناة بن الحرث بن الخزرج

منھم عبد هللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بت زيد بن الحارث بن الخزرج أري األذان في 

  .منامه

  .وأخوه الحريث بن زيد، شھد بدرا

  .بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد، شھد بدرا وسفيان بن بشر

  .وأخوه تميم بن بشر،كان فارسا

  .خدرة، وھو األبجر ؛ وخدارة، بطنان:وولد عوف بن الحارث بن الخزرج

ابو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أشيم بن عيرة بن عطية بن خدارة، ھد العقبة ؛ :منھم

  .وفة حين سار الى صيفينوواله علي بن ابي طالب عليه السالم الك

  .وتميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن خدارة، شھد بدرا

  .عبد هللا بن الربيع بن قيس بن عامر بن عبادبن األبجر، شھد بدرا:ومن بني خدرة

  .ومالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ين عبيد بن األبجر، قتل يوم أحد

  .لى هللا عليه وسلموابنه سعد، ابو سعيد الخدري، صاحب النبيص

  .وسعد بن سويد بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر، قتل يوم أحد



 

223 
 

وثابت بن مري بن ثابت بن سنان بن عبيد بن األبجر ؛ وھو اخو سمرة ابن جندب الفزاري 

  .الكلفاء بنت الحارث بن خالد بن خديج من بني فزارة:ألمه ؛ أمھما

 .ھؤالء بنو الحارث بن الخزرج

 

 

 

  
 وھؤالء

 بنو كعب بن الخزرج 

  

  .ساعدة:وولد كعب بن الخزرج

  .الخزرج:فولد ساعدة بن كعب

   .ثعلبة، وطريفا، وعمرا، بطون:فولد الخزرج بن ساعدة

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج، شھد :منھم

آبائه إلى طريف؛ ولھم حديث؛ وھو القائل  العقبة، وكان نقيبا، سخيا، يطعم الطعام، وسبعة من

ولم يبايع أبا بكر الصديق رضي هللا عنه؛وال عمر بن " منا أمير ومنكم أمير : " يوم السقيفة

  .الخطاب رضي هللا عنه، وھو قتيل الجن

وابنه قيس بن سعد، كان من أجود العرب؛ واله علي بن ابي طالب عليه السالم مصر، ثم كان 

  .لي حين سار الى معاويةمع الحسن بن ع

  .وأخوه سعيد بن سعد بن عبادة
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وأسلم بن أوس بن بجرة بن الحارث بن غياث بن ثعلبة بن طريف، الذي منعھم أن يدفنوا 

  .عثمان رضي هللا عنه في بقيع الغرقد، فدفنوه في حش كوكب

اعدة، شھد والمنذر بن عمرو بن حبيش بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن س

  .بدرا، والعقبة، وكان نقيبا، وقتل يوم بئر معونة، وھو أميرھم

وابو دجانة، سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود، الفارس، قتل يوم اليمامة ؛ وھو 

  ... " .إن كنت أحسنت: " الذي قال فيه النبي صلى هللا عليه وسلم لعلي يوم أحد

ر بن لوذان بن عبد ود، وكان فيمن قتل محمد بن أبي بكر ومسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيا

  .بمصر

  .قتل ابوه مخلد يوم بعاث

وأبو أسيد، مالك بن ربيعة بن البدي بن عمرو بن عوف بن الحارثة بن عمرو بن الخزرج بن 

  .ساعدة، قتل يوم اليمامة

ذي قتل حبيش وثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج، ال

  .بن دلجة القيني

 ھؤالء بنو ساعدة

  
 وھؤالء

 بنو عوف بن كعب 

  

صيفية بنت ثعلبة بن مالك بن أفصى بن خزاعة :عمرا، وغنما، أمھما:وولد عوف بن الخزرج

  .؛ والسائب بعمان والموصل

  .أسماء بنت عمرو بن نصر بن عوف بن الخزرج:عوفا؛ أمه:فولد عمرو بن عوف

سالما؛ بطن وغنما، وھو قوقل، سمي قوقال الن :بن عوف بن الخزرج فولد عوف بن عمرو
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نعم بنت :قوقل حيث شئت معناه إنزل حيث شئت؛ أمھما: " الرجل كان اذا نزل المدينة قيل له

  .مالكا، ولوذان، وزيدا،وحذيما:مالك بن النجار فولد سالم بن عوف بن عمرو بن عوف

  .سالما:فولد مالك بن سالم

مسعود بن عمرو بن أصرم بن سالم بن مالك بن سالم، تصدق بجميع جھازه في  جميع بن:منھم

  .سبيل هللا

  .الرمق بن زيد بن غنم بن سالم بن مالك بن سالم، الشاعر الجأھلي:ومنھم

وھو :ومالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سالم بن مالك بن سالم، سيد األنصار في زمأنھم

  .الذي قتل الفطيون

  .فل بن عبد هللا بن نضلة بن مالك بن العجالن، وشھد بدرا، وقتل يوم أحدنو:من ولده

والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك، شھد العقبة، وخرج من المدينة مھاجرا الى النبيصلى هللا 

  .عليه وسلم الى مكة

  .وقتل يوم أحد

  .ومليل بن وبرة بن خالد بن العجالن، شھد بدرا

س بن ثعلبة بن العجالن ؛ لحق بالنبي صلى هللا عليه وسلم في غزوة وأبو خيثمة بن مالك بن قي

  " .كن أبا خيثمة " تبوك، فقأل النبي صلى هللا عليه وسلم 

  .وعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العجالن، شھد بدرا

ثعلبة، ومرضخة وأبيا، :وولد غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وھو قوقل

   .اومالكا، وحبيب

  .نعمان األعرج بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فھر بن ثعلبة بن قوقل، قتل يوم أحد:منھم

وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فھر بن قوقل، شھد العقبة، وكان نقيبا، وتوفي 

  .بمصر

  .وأخوه أوس بن الصامت، شھد بدرا والمشاھد

  .غنم بن عوف، شھد بدراومالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن 
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  .والحارث بن حزيمة بن عدي بن ابي بن قوقل، شھد بدرا

  .سالما، وھو الحبلى:وولد غنم بن غنم بن عوف بن الخزرج

  .مالكا:فولد الحبلى بن غنم

  .عبيدا، وعديا، وجشم، وثعلبة، وسالما، وعمرا:فولد مالك بن الحبلى

يد بن مالك بن سالم بن الحبلى ؛ رأس عبدهللا بن ابي بن مالك بن الحارث بن عب:منھم

  .المنافقين؛ أمه سلول بنت الخزاعية؛ بھا يعرفون

وابنه عبد هللا بن عبد هللا بن أبي، وھو الحباب؛ كان من خيار المسلمين، شھد بدرا،وقتل يوم 

  :اليمامة، قال فيه بعض الشعراء من األنصار

  فقال لقينقاع ال تسيروا... أما الخزرجي أبا حباب 

وأوس بن خولي بن عبد هللا بن الحارث بن عبيد بن مالك بن الحبلى، شھد بدرا، وھو الذي قال 

فنزل في " اجعلوا لنا في محمد نصيبا بعد موته : " حيث قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  .قبره

وزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سالم، شھد بدرا، وقتل يوم 

  .حدأ

ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم، شھد العقبة وبدرا، 

  .وقتل بأحد

وعبد الوأحد بن سعد بن زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس، يسكن عقرقوف، وھو ابن خالة زيد 

  .يھويلة بنت ابي مسعود بن عمرو األنصار:بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السالم أمه

  :وعلي بن ثابت بن زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس، الشاعر، الذي يقول

  ليس لتكذيب موته ثمن... أكذب هللا من نعى حسنا 

وأيمن بن عبيد بن عمرو بن بالل بن ابي الجرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن جشم، اخو 

  .أسامةبن زيد ألمه ؛ أمھما ام أيمن
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  .بن القذم بن سالم بن مالك، شھد بدرا واسمه معبدوأبو حميضة بن عبادة بن قشير 

 .ھؤالء بنو عوف بن الخزرج

  

 وھؤالء

 بنو جشم بن الخزرج 

  

  .غضبا، وتزيدا ؛ أمھما، قسامة بنت افصى بن غسان:وولد جشم بن الخزرج

  .مالكا:فولد غضب بن جشم

يدعون الذين،  عبد حارثة، وعامرا، وھو ابو الذين، وھو اسم رجل ؛ قوم:فولد مالك بن غضب

  .حلفاء من بني بياضة

  .وكعبا وھو ابو بني األجدع، قد انقرضوا

  .وغنما ابو بني الحسمي، الذين ساروا مع غسان الى الشام

  .وربيعة قدء انقرضوا

  .حبيبا، وزريقا:فولد عبد حارثة بن مالك

  .زيد مناة، وعبد هللا:فولد حبيب بن عبد حارثة

لة، الملك الغساني، الذي جاء مالك بن العجالن، فقتل اليھود ابا جبي:فولد عبد هللا بن حبيب

وابو جبيلة خير من يمشي وأوفاه يمينا وولد زيد مناة بن : بالمدينة ؛ ومدحه الرمق فقأل

  .مالكا، حلفاء في بني زريق:حبيب

  .والحارث، حلفاء في بني بياضة

الشاعر، الذي ينسب الى منھم صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن عبدمناة 

  .بني بياضة

   .وابنه سلمة بن صخر، أحد البكائين حزنا أال يجدوا ماينفقون
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المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك ؛ :ومن بني مالك بن زيد مناة

  .ابو قيس بن المعلى، شھد بدرا:وبنوه

  .وعبيد بن المعلى، قتل بأحد

م قبل ان يقدم رسول هللا المدينة ؛ فضربه رجل من مزينة، حليف األوس ونفيع بن المعلى، أسل

فقتله وھو صطحان، من أجل ماكان بين األوس والخزرج، فكان اول قتيل في األسالم من 

  .األنصار

  .وأوس بن المعلى

  .وراشد بن المعلى،شھد بدرا

  .عامرا:وولد زريق بن عبد حارثة

  .ماوية بنت ثعلبة:ضة،بطن، أمھمازريقا،بطن، وبيا:فولد عامر بن زريق

منھم زياد بن لبيد بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة، شھد بدرا، والعقبة،، 

  .واستعمله النبي على حضرموت

  .وفرة بن عمرو بن ودفة بن عبيد بن عامر بن بياضة، شھد بدرا، والعقبة

د بدرا، قتلته قريش مع خبيب بن وزيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة، شھ

  .عدي وصضلبتھما بالتنعيم

  .وخالد بن قيس بم مالك بن العجالن بن عامر بن بياضة، شھد بدرا

  .وعمرو بن النعمان بن خلدة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة، رأس الخزرج يوم بعاث

  .وابنه النعمان بن عمرو، وكانت معه راية المسلمين يوم أحد

  .بن أوس بن غنام بن أوس بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة، شھد بدراوغنام 

  .وعطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بياضة، شھد بدرا

  .مرة بنت مالك بن األوس:عامر،وعوفا، أمھما:وولد زريق بن عامر بن زريق

  .عقبة وقتل يوم أحدذكوان بن عبد بن قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، شھد ال:منھم

  .وابو عبادة، سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، شھد العقبة،وقتل يوم أحد
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  .وأبو عبادة، سعد بن عثمان بم خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، شھد العقبة، قتل يوم أخد

  .وأخوه عقبة بن عثمان

  .والحارث بن قيس بن خلدة بن مخلد، شھد بدرا

  .محصن بن خلدة بن مخلد، شھد بدراوقيس بن 

  .والفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق، شھد بدرا

  .وسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق، شھد بدرا

وابو عياش بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خلدة بن مخلد، فارس جلوة، اسم فرسه وعائذ 

  .يس بن خلدة بن عامر بن زريق، شھد بدرابن ماعص بن ق

  .وأخوه معاذ بن ماعص، شھد بدرا

  .ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق، شھد بدرا

  .وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق، شھد العقبة ؛وقتل سعد ألخوه يوم بعاث

بن زريق، شھد بدرا وكان أشد  ورفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر

  .الناس على عثمان

  .وأبوه رافع، أول من أسلم من األنصار، وكان نقيبا، وله عقب كثير

  .وخالد بن رافع بن مالك، قتل يوم بدر

  .وعبيد بن زيد بن عامر بن العجالن، شھد بدرا

فجعل يعطي من والنعمان بن العجالن بن النعمان بن عامر، واله علي بن ابي طالب البحرين، 

  :جاءه، فقأل الشاعر

  أرى فتنة قد ألھت الناس عنكمفندال زريق المال من كل جانب

  يبدد مال هللا فعل المناھب... فان ابن عجالن الذي قد علمتم 

 .ھؤالء بنو غضب بن جشم

  
 وھؤالء
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 بنو تزيد بن جشم 

  

   .ساردة:وولد تزيد بن جشم

  .أسدا:فولد ساردة بن تزيد

  .عليا:ساردةفولد أسد بن 

  .سعدا:فولد عليا بن أسد

  .سامة، بطن، وأديا، وربيعة:فولد سعد بن علي

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي، :فمن بني أدي

  .شھد بدرا، وتوفي بالشام

  .كعبا، وغنما:وولد سلمة بن سعد

  .غنما:فولد كعب بن سلمة

  .ادا، وعدياكعبا، وسو:فولد غنم بن كعب

  .منھم مروان بن الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم اسلم وھو شيخ كبير

  .وأخوه ثابت بن الجذع، شھد بدرا، والعقبة،وقتل يوم الطائف

وابنه مرداس بن مروان، شھد الحديبية، وبايع تحت الشجرة؛ وكان أمين النبي صلى هللا عليه 

  .وسلم على سھمان خيبر

بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم،شھد بدرا،وھو مقرن، كان  وعمير

  .يقرن الرجار يوم بعاث

  .وعبد هللا بن عمرو بن حرام، شھد العقبة وبدرا، وكان نقيبا، وقتل يوم أحد

وأنه جابر بن عبد هللا، شھد العقبة، وكان يحدث عنه، وعاش الى اخر دولة بني أمية وعمير 

  .حمام بن الجموح، شھد بدرابن ال

  .ومعاذ بن الصمة بن عمرو بن الجموح، شھد بدرا والحديبية
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  .وخراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح، قائد الفرسين يوم بدر كانا معه

  .وعامر بن نابي بن زيد بن حرام، شھد العقبة

  .وابنه عقبة بن عامر، شھد بدرا والعقبة االولى، وقتل يوم اليمامة

  .عمير بن عامر، شھد المشاھد كلھاوأخوه 

  .ومعاذ بن عمرو بن الجموح، شھد بدرا، وھو الذي قطع رجل ابي جھل بن ھشام

  .وأخوه معوذ بن عمرو، قتل يوم بدر

  .وأخوه خالد، شھد بدرا وقتل يوم أحد

  .وعمرو بن الجموح األعرج، كان اخر األنصار اسالما، قتل يوم أحد

ح، شھد بدرا وھو ذو الرأي، وذلك أنه اشار على النبي صلى هللا والحباب بن المنذر بن الجمو

إن الرأي ما أشار به عليك الحباب : " فقال. عليه وسلم بمشورة فنزل عليه جبريل عليه السالم

  " .ذا الرأي " فسمي " 

  .عبيدا، بطن، وربيعة، دخلوا فب بني عبيد:وولد عدي بن غنم بن كعب بن سلمة

بن زيد بن أمية بن خنساء بن كعب، شھد المشاھد كلھا بعد بدر، وكان منھم الفاكه بن سكن 

  .حارسا للنبي صلى هللا عليه وسلم عليه السالم

  .ومعبد بن قيس بن صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي، شھد بدرا

  .وأخوه عبد هللا بن قيس شھد بدرا

ھد العقبة، وكان نقيبا ؛ وھو وجبار بن صخر بن أمية بن الخنساء بن سنان بن عبيد، وقد ش

  .اول من أوصى بثلث ماله، وأول من استقبل القبلة،وأول من دفن على القبلة

" وابنه بشر بن البراء، شھد بدرا ؛ وھو األبيض الجعد؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من البخل،  واي داء أدوأ" الجد بن قيس على بخل فيه : " قالوا" من سيدكم يا معشر األنصار 

وھو الذي اكل مع النبي صلى هللا عليه وسلم من " . بل سيدكم الجعد األبيض بشر بن البراء 

  .الشاة المسمومة فمات

  .وأخوه مبشر بن البراء، شھد الحديبية
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  .وسنان بن صيفي بن خنساء، شھد بدرا والعقبة

  .وعتبة بن عبد هللا بن صخر، شھد بدرا

  .والجد بن قيس بن صخر

  .بن مالك بن خنساء، شھد بدرا، والعقبة وقتل يوم الخندق وطفيل

   .وعبد هللا بن عبد مناف بن النعمان بن سنان بن عبيد،وھو ابو يحيى،شھد بدرا

 .وخليد بن قيس بن النعمان، شھد بدرا

  

  .وزيد بن المنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد، شھد بدرا

  .خناس، شھد بدراوعبد هللا بن النعمان بن بلدمة بن 

وابو قتادة بن ربعي بن بلدمة،فارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو الذي قتل مسعدة بن 

  .حكمة الفزاري يوم أغار على سرح المدينة فشك اثنين في رمح

  .والضحاك بن حارثة بن زيد ب ثعلبة بن عبيد بن عدي، شھد بدرا

  .بن كعب بن سلمة، شھد بدرا وخالد بن عمرو بن عدي بن سواد بن عدي بن غنم

  .وعبس بن عامر بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم، شھد بدرا

  .وعمرو بن غنم بن عدي بن نابئ، شھد بدرا

وابو اليسر كعب بن عمرو بن عبادبن عمرو بن سواد بن غنم، شھد بدرا، وشھد مع علي بن 

  .ابي طالب مشاھده

  .ن سواد بن غنم، شھد بدرا والعقبة، واستشھد بأحدوسليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو ب

وأخوه ابو قطبة بن عمرو وابنته جميلة بنت ابي قطبة، تزوجھا أنس بن مالك بن النصر وھي 

  .موالة الحسن بن ابي الحسن البصري

 :وكعب بن ابي كعب، عمرو بن القين بن كعب بن سواد، شھد العقبة، وھو الذي يقول
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 أال فر عني مالك بن أبي كعب... خليلتي لعمر أبيھا ال تقول 

  

  .وسھيل بن قيس بن ابي كعب، شھد بدرا

  .وبشير بن عبد الرحمان بن كعب بن مالك، الشاعر

  .والزبير بن خارجة بن عبد هللا بن كعب بن مالك

  .وعبد الرحمان بن عبد هللا بن كعب بن مالك، وھو ابو الخطاب

  .ومعن بن وھب بن كعب بن مالك

عبد هللا بن عتيك بن قيس بن األسود بن مري بن كعب بن غنم، قاتل :غنم بن سلمة ومن بني

  .كنانة بن الربيع بن ابي الحقيق القرظي اليھودي

  .ھؤالء بنو جشم بن الخزرج

 .وھم اخر بني الخزرج بن حارثة

  
 وھؤالء 

  بنو جفنة بن عمرو مزيقياء

  

ثعلبة، :يس بن ثعلبة بن مازن بن األزدوولد جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن آمرئ الق

  .وعمرا، والحارث

الشطبة ؛ بھا يعرفون، عدادھم في األنصار بالمدينة وولد :األخثم، أمه:فولد ثعلبة بن جفنة

  .ثعلبة:عمرو بن جفنة

  .الحارث، واألرقم:فولد ثعلبة بن عمرو بن جفنة
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  .جبلة، ويزيد:فولد الحارث بن ثعلبة

مارية ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن :حارث، وقد ملك، وأمهال:فولد جبلة بن الحارث

  .عمرو بن جفنة

النعمان، والمنذر، والمنيذر، وجبلة،وأبا شمر، كانوا ملوكا :فولد الحارث بن جبلة بن الحارث

  .كلھم

جبلة بن األيھضم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، الملك الذي تنصر بعد :منھم

 :م، وفيه يقول حسان بن ثابتاإلسال

  

 وما كان فيھا لو صبرت لھا ضرر... تنصرت األشراف من عار لطمة 

  

  .ودخل الى أرض الروم وأوطن خرشنة، فولده بھا الى اليوم

  .والحارث بن ابي شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث، الملك، فكانوا بالشام

ن الحارث بن ثعلبة ابن عمرو بن جفنة والحارث بن جبلة بن المنذر بن الحارث بن جبلة ب

  .بالشام

 .ھؤالء بنو جفنة بن عمرو مزيقياء، وھم ملوك بالشام

  
 وھؤالء 

 بنو كعب بن عمرو مزيقياء

  

ثعلبة، ومالكا، وأمرأ القيس، وھو قاتل الجوع، سمي :وولد كعب بن عمرو بن مزيقياء بن عامر

 :بذلك لقوله
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 ت الجوع ليس له نكيرترك... قتلت الجوع في الشتوات حتى 

  

   .وجبلة

يزيد بن األسود بن المعد بن شراحيل بن األرقم بن األسود بن ثعلبة بن كعب، :النمس:منھم

وھو الذي دخل بلد الروم مع جبلة بن األيھم أيام اليرموك ثم رجع مسلما، وأسلم معه جماعة 

  .من غسان، ولھم شرف بالشام

اعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب، وكان اوفى العرب، ومنھم السموءل بن عاديا بن حيا بن رف

  .وھو صاحب تيماء وولد بھا الى اليوم

آل الغمر بن الحصين بن المساور بن مدركة بن قيس بن عبد الملك بن ابي :ومن ولده بمصر

  .الحصن بن حي بن السموءل بن عاديا

 .ھؤالء بنو كعب بن عمرو مزيقياء

  

 وھؤالء

   بنو الحارث بن عمرو مزيقياء 

  

  .عديا، وعمرا، وسوادة، ورفاعة:وولد الحارث بن عمرو مزيقياء بن عامر

  .أمرأ القيس، وحارثة:فولد عمرو بن الحارث

  .ثعلبة:فولد حارثة بن عمرو

  .عامرا:فولد ثعلبة بن حارثة

  .عباالفطيون، وھو عامر، وك:فولد عامر بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث
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  .األحمر وثعلبة، والحارث:فولد الفطيون بن عامر بن ثعلبة

  .الضيف، ولوذان:فولد األحمر بن الفطيون

  .عبد هللا، وغالبا، ومالكا:فولد الضيف بن األحمر

منھم ابو زيد عمرو بن عذرة بن عمرو بن أخطب بن محمود بن رفاعة ابن بشر بن عبد هللا 

  .بة ؛ وولده اليوم بابصرةبن الضيف، كان يھوديا وكانت له صح

وعبد هللا بن ثابت بن عتيك بن حرام بن محمود بن رفاعة بن بشر بن عبد هللا بن الضيف، قتل 

  .يوم اليمامة

: " عديا، الذي ذكره قيس بن الخطيم األوسي حيث يقول:وولد غالب بن الضيف بن األحمر

  .الفطيون ومزيد بن زيد بن الحارث بن" وثعلبة أألقوين رھط ابن غالب 

وابو الحكم، وھو رافع بن سنان بن خزيمة النخام بن الخزرج بن ثعلبة بن الفطيون، صحب 

  .النبي وله عقب بالمدينة

وابو المقشعر وھو أسيد بن عبد الملك بن إياس بن ھانئ بن الحصين بن ثعلبة بن زيد بن 

  .عوف بن الفطيون

  .ھؤالء بن الحارث، وھو محرق بن عمرو مزيقياء

 .أھل بيت مع األنصار بالمدينة وھم

  
 وھؤالء 

 بنو عوف بن عمرو مزيقياء

  

  .وولد عوف بن عمرو مزيقياء بن عامربالشام وھم قليل

نسب خزاعة وولد حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن //

بنت أد بن طابخة بن  ربيعة، وھو لحي، وأفصى، وھما خزاعة؛ وعديا، وكعبا؛ أمھم: بن األزد
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  .إلياس بن مضر

عمرا، وھو الذي بحر البحيرة، وسيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى : فولد ربيعة بن حارثة

فھيرة بنت : الحامي، وغير دين إسماعيل عليه السالم، ودعا العرب إلى عبادة األصنام؛ أمه

  .حب الكعبةعامر بن الحارث بن مضاض الجرھمي؛ ومنه تفرقت خزاعة، وكان صا

كعبا، بطن، وھو صاحب الكعبة؛ وعوفا، ومثليحا، بطن، : فولد عمرو بن ربيعة بن حارثة

  .تماضر بنت الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد: أمھم

وسعدا، أمه أم خارجة بنت سعد بن عبد هللا بن قداد . رحم بنت كاھل بن أسد: وعديا، بطن، أمه

  .البجلي

تماضر بنت : وھو حاجب الكعبة، وسعدا، بطن، ومازنا؛ أمھمسلول، : فولد كعب بن عمرو

  .لؤي بن غالب بن فھر

  .القدود بنت غزية بن جشم بن بكر بن ھوازن: وحبشية؛ أمه

تعمر : حبشية، حاجب الكعبة، والحزمر، وعديا، أمھم: فولد سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة

  .بنت مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة بن حارثة

قميرا، بطن، وحليال، بطن، وھو حاجب الكعبة، بطن، وضاطرا، بطن، : حبشية بن سلولفولد 

 .المحض بنت عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة: وكليبا؛ أمھم

  

  وھؤالء
   بنو قمير بن حبشية

وحشية بنت جبر بن عدي بن : عبد هللا، وعبد مناف، وعبد العزى، أمھم: فولد قمير بن حبشية

  .لولس

بشر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمة بن عبد هللا بن قمير، وكتب إليه : فمن بني قمير

  .رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، يدعوه إلى االسالم
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وعمرو بن خالد بن عمرو بن عويمر، الذي حلف أال يترك ثأرا لكعبي إال طلب به في 

  .الجاھلية

  .ن صرمة بن عبد هللا بن قمير، كان شريفاوالحجاج بن عامر بن أرقم بن يعمر ب

  .وحلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد هللا بن قمير، الذي ذكره أبو الكنود في شعره

  .قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة، كان على خاتم عبدالملك بن مروان بن الحكم: من ولده

  .ن نقباء الدعوةومالك بن الھيثم بن عوف بن وھب بن عميرة، وھو ذو السيفين، كان م

نصر، وحمزة، وعبد هللا، وجعفر، وداود، بنو مالك بن الھيثم، ولو الشرط للخلفاء : وولده

  .وأخوه عوف بن الھيثم بن عوف، من قواد الدعوة،إليه ينسب مسجد عوف بمصر

 ھؤالء بنو قمير بن حبشية

  
  وھؤالء

 بنو ضاطر بن حبشية

  

  .تعمر بنت جبير بن سلول: وحبيبا، وثريا؛ أمھمعبد مناف، وعبيدا، : وولد ضاطر بن حبشية

  .حفص بن ھاجر بن عبد مناف بن ضاطر الشاعر: منھم

  .وقرة بن إياس بن ربيعة بن منقذ بن ھاجر، وكان شريفا

  .وابنه يحيى بن قرة، سيد قومه

وطلحة بن عبيد هللا بن كريز بن ھاجر بن ربيعة بن ھالل بن عبد مناف بن ضاطر، كان 

  .فاضال

  .يس بن عمرو بن سعد بن عمرو بن ضاطر الشاعر، الذي يقال له ابن الحداديةوق

  .ھؤالء بنو ضاطر بن حبشية
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  وھؤالء
 بنو حليل بن حبشية

  

المحترش، وھو أبو غبشان، وھو آخر من حجب البيت من خزاعة، : وولد حليل بن حبشية

  .وھو الذي باع البيت من قصي بن كالب

  .وھالال، وعامرا، وعبدنھم

  .الحائل بن سفيان بن ضابىء بن المحترش، لھم شرف وعدد: منھم

  .وبنو السفاح بن سلمة بن خالد بن عبيد هللا بن يعمر بن المحترش

وكرز بن علقمة بن ھالل بن جريبة بن عبد نھم بن حليل، وھو الذي قفا أثر، النبي، صلى هللا 

ھا ھنا : " يه نسج العنكبوت، فقالعليه و سلم، حتى انتھى إلى الغار الذي كان فيه، فرأى عل

  .، فانصرفوا، وھو الذي وضع معالم البيت أيام معاوية؛ وولده اليوم قافه في مكة" انقطع األثر 

 .ھؤالء بنو حليل بن حبشية

  
  وھؤالء

 بنو كليب بن حبشية

  

  .دعد بنت حبتر بن عدي: عفيفا، وعمرا، أمھم: وولد كليب بن حبشية

  .نعم بنت عبد هللا بن قمير: ضل؛ أمهالف: فولد عفيف بن كليب

  .ونھيكا، أمه بنت حارثة بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النصر

  .الفرقة بنت سعيد بن سھم: وعامرا، أمه

ھجيرة بنت أداة بن رياح بن : عوفا، وعثمان، وعفيفا، وعفان، أمھم: فولد عامر بن عفيف
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  .غالبعدي بن كعب بن لؤي بن 

  .الفطمة: وولد منقذ بن عفيف. السفاح بن عبد مناف بن عوف بن عامر الشاعر: منھم

  .خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل، كان حليفا لبني مخزوم، وولده بالمدينة: منھم

  .خشرما: وولد عمرو بن كليب

را، وھو عم: فولد وديعة بن خشرم. وديعة، وشھابا، والسفاح: فولد خشرم بن عمرو بن كليب

أمية بنت نعمان بن : أبو دراع، ومالكا، ومسعودا، وأبا صبرة، وأبا غني، وھو خالد، أمھم

  .وھب بن أصرم بن عبد هللا بن قمير

 .ھؤالء بنو حبشية بن سلول

  

 وھؤالء 

 بنو الحزمر بن سلول

  

  .ليلى بنت سعد بن كعب بن عمرو: ذراعا، وعبدا، وعمرا أمھم: وولد الحزمر بن سلول

  .وة، أمه من القارةوور

  .عبد هللا بن عمرو بن سعد بن ذراع، كان شريفا: منھم

  .وبنو الضريبة بن عمرو بن الحزمر، لھم شرف

  .مسروح بن قيس بن الضريبة الشاعر: منھم

ومحمد بن فضيلة بن عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن الحزمر كان شريفا بالعراق، وولي 

  .واليات

 .سلول ھؤالء بنو الحزمر بن
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 وھؤالء

   بنو عدي بن سلول 

  .الربعة بنت حبشية بن كعب: حبترا، بطن، أمه: وولد عدي بن سلول

  .أمه بنت سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوازن. وھنية

  .عبدا، وحبيبا، وخشرما، ومقياسا، وكعبا: فولد حبتر بن عدي

  .شريفامالك بن مؤمل بن سويد بن أسعد بن خشرم، وكان : منھم

  .وتميم بن أسد بن سويد بن أسعد الشاعر

  .ويزيد بن سلمة بن خلف بن عمرو بن األحب بن مقياس، وھو يزيد بن أم أصرم

وأبو رمح، وھو عمير بن مالك بن حنظب بن عبد شمس بن سعد بن أبي غنم بن حبيب بن 

  .حبتر، الشاعر، رثى الحسين بن علي

 .ھؤالء بنو حبتر بن عدي

  

 وھؤالء

  بنو ھنية بن عدي 

  

  .صبرة، ومقياسا، ومازنا، وزيدا: وولد ھنية بن عدي

أبو قصاف، وھو حراب بن عامر بن عامرة بن صبرة بن ھنية، الذي أصاب سھمه : منھم

  .الوليد بن المغيرة فقتله

 .ھؤالء بنو سلول بن كعب
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 وھؤالء

 بنو غاضرة بن حبشية 

  

عاتكة، من جھمة، بنت : وغاضرة، بطن، أمھماحراما، بطن، : وولد حبشية بن كعب بن عمرو

  .مرة بن عبد مناة بن كنانة

أم منقذ بنت نصر بن : سالما، وبدا، وجھمة والمحصر، ومنقذا؛ أمھم: فولد غاضرة بن حبشية

  .عمرو بن عوف بن ربيعة بن حارثة

  .شريفازنيم بن صيفي بن فروة بن خويلد بن خالد بن عبد نھم بن جريبة من جھمة، كان : منھم

وعمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نھم صحب النبي صلى هللا عليه و سلم وھو أبو 

  .نجيد

  .خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، ولي القضاء بالبصرة: من ولده

وسعيد بن سارية بن مرة بن عمران بن رياح بن سالم بن غاضرة، ولي شرط علي بن أبي 

  .يجانطالب، ثم واله أذرب

  .وجعفر بن خراش بن عبيد بن خويلفة بن مبشر ابن رياح، كان شريفا ممدحا

واألشيم، وھو أبو جھمة بن خالد بن عبيد بن مبشر بن رياح، وھو جد كثير بن عبدالرحمان، 

  .صاحب عزة، أبو أمه، إليه ينتسب

  .غاضرةوجعدة، وأبو الكنود، الشاعران ابني عبد العزى بن عمرو بن زيد بن جھمة بن 

 .ھؤالء بنو غاضرة بن حبشية

  
 وھؤالء
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 بنو حرام بن حبشية 

  

  .واقدة بنت ذراع بن الحزمر: ضبيا، ورياحا؛ أمھما: وولد حرام بن حبشية

  .أصرم، وعديا؛ أمھما بنت منقذ بن غاضرة: فولد ضبي بن حرام

ل له النبي أكثم بن أبي الجون، وھو عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم، الذي قا: منھم

  " .وأشبه بني عمرو به أكثم : " صلى هللا عليه و سلم

سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم وقتل : ومنھم

  .وكان رأس التوابين األربعة آالف" عين الوردة " يوم 

  .قتل يوم فتح مكة حبيش، وھو األشعر بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم،: ومنھم

  .ومتعب بن أكوع بن عبد هللا بن منقذ بن خليف الشاعر

  .وجندب بن وھب بن ضبيس بن رياح بن حزام، حامل لواء خزاعة

  :وعاتكة بنت خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس، لھا يقول الشاعر

  رفيقين حال خيمتي أم معبد... جزى هللا رب الناس خير جزائه 

  ومقعدھا للمسلمين بمرصد... كعب بأن فتاتھم ليھن بني 

  .وكان النبي صلى هللا عليه و سلم حيث ھاجر نزل بھا، وأبو بكر الصديق معه

  .ھؤالء بنو حبشية بن كعب

  

  وھؤالء
 بنو سعد بن كعب

  

ليلى بنت عائش بن ظرب بن : عمرا، وتيما؛ أمھما: وولد سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة

  .الحارث بن فھر
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جبلة بن جنادة بن سويد بن عمرو بن عرقطة بن الناقد بن مرة بن تيم، بايع النبي صلى : منھم

  .هللا عليه و سلم

ومطرود بن كعب بن عرقطة الشاعر، رثى ھاشما، ونوفال، وعبد شمس، والمطلب بني عبد 

  .مناف بن قصي

بن سعد،  وعمرو بن الحمق بن الكاھن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو

صحب النبي صلى هللا عليه و سلم وشھد مع علي مشاھدة، قتله معاوية بن أبي سفيان 

   .بالجزيرة، وكان رأسه أول رأس نصب في اإلسالم

والحارث بن أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن القين، صحب النبي صلى هللا عليه و 

  .سلم

دندنة ابن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو، ولي وأبو مالك، أسيد بن عبد هللا بن األجحم بن 

  .خراسان

وشمر بن عبيد بن األجحم بن دندنة، له سابقة في الدعوة، وكانت حية بنت ھاشم عند األجحم 

  .بن دندنة، فولدت له أسيدا، وزرعة، ومرة، وورقة، سلمى، والمحض

  .امة، ھلك قبل اإلسالموالحصين بن نضلة بن زيد بن أبي حراد بن الكاھن، كان سيد أھل تھ

 ھؤالء بنو كعب بن عمرو بن ربيعة

  

 وھؤالء

 بنو مليح بن عمرو بن ربيعة 

  

حية بنت تيم بن مرة بن كعب : سعدا، وغنما؛ أمھم: وولد مليح بن عمرو بن ربيعة بن حارثة

  .بن لؤي بن غالب بن فھر
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ة بن سعد بن مليح، قتل عبد هللا بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثم: منھم

حبيبة بنت أبي طلحة بن عبد العزى :يوم الجمل مع عائشة أم المؤمنين، رضي هللا عنھا، أمه

  .بن عثمان بن عبد الدار

صفية بنت : وابنه طلحة بن عبد هللا، اللذي يقال له طلحة الطلحات، وكان أجود العرب؛ أمه

  .الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري

  .ن خلف بن أسعد، كان شريفاواألسود ب

  .وعثمان بن خلف، كان شريفا

  :وعمرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الشاعر، يقول يوم فتح مكة

  حلف أبينا وأبيه األتلدا... اللھم إني ناشد محمدا 

وكثير بن عبدالرحمان بن األسود بن عويمر بن مخلد بن سعيد بن سبيع ابن جعثمة بن سعد بن 

  .حب عزةمليح الشاعر، صا

  .حان، وأسامة: وولد غنم بن مليح

  .كلدة بن بشر بن حابل بن خالد بن ضبيس بن ثعلبة بن حان، كان شريفا: منھم

 ھؤالء بنو مليح بن عمرو بن ربيعة

  
 .وھؤالء

 بنو عدي بن عمرو بن ربيعة 

  

  .مازنا، وزمانا، وكاھال: وولد عدي بن عمرو بن ربيعة بن حارثة

بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن، الذي كتب إليه بديل بن ورقاء : منھم

  .رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يدعوه إلى اإلسالم

  .وابنه عبد هللا بن بديل، قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب



 

246 
 

رضي هللا " وأبو عمرو بن بديل، كان من رؤوس المصريين الذين ساروا إلى عثمان بن عفان 

  " .عنه 

  .نافع بن بديل، قتل يوم بئر معونةو

ومحمد بن ضمرة بن عمرو بن نضلة بن معود بن األخنس بن كالب بن حرام بن عامر بن 

  .عبد بن مازن بن، كان شريفا بالعراق

والحيسمان بن عبد عمرو بن ضبيعة بن عمرو بن مازن بن عدي، الذي جاء بقتل أھل بدر 

  .إلى مكة، وكان كافرا فأسلم يومئذ

 ء بنو عدي بن عمروھؤال

  

 وھؤالء 

 بنو سعد بن عمرو

  

جذيمة، وھو المصطلق، بطن، وعامرا، وھو الحيا، : وولد سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة

  .بطن

  .حراما، ومرة، درج: فولد الحيا بن سعد

  .عبد بن خلف بن كالب بن غاضرة بن حرام، كان شريفا: منھم

  .ن حرام بن الحيا، حليف لقريشوعلياء بن عمير بن األعظم بن جذيمة ب

  .مالكا، وقيسا، ومازنا: وولد المصطلق بن سعد

  .عوية، ومعويا: فولد قيس بن المصطلق

جليحة بن قديد بن عبيد بن حلف بن إياس بن حية بن عوية بن مالك بن جذيمة، وھو : منھم

  .المصطلق
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  .موجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، زوج النبي صلى هللا عليه و سل

 ھؤالء بنو سعد بن عمرو

  

 وھؤالء

 بنو عوف بن عمرو بن ربيعة 

  

  .نصرا، بطن، وجفنة، وھم عباد بالحيرة: وولد عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة

  .علقمة بن الفغواء، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم: فمن بني نصر

 .ھؤالء بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة، وھم آخر بني ربيعة بن حارثة

  

  وھؤالء
 بنو أفصى بن حارثة

  

أسلم، بطن، وقد انجزع؛ ومالكا، بطن، وقد انجزع، وملكان، وقد : وولد أفصى بن حارثة

انجزع؛ وامرأ القيس، وجھادة، وعديا، وعمرا، وحريشا، وخطابا، وزيدا، وجشم، وسوادة، 

 .كلھم من غسان؛ إال أسلم، ومالكا، وملكان، فإنھم من خزاعة

  
  وھؤالء
 بن أفصى بنو أسلم
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   .سالمان، وھوازن، بطن: فولد أسلم بن أفصى بن حارثة

  .الحارث: فولد سالمان بن أسلم

  .مازنا، ودھمان، وھو المجر، بطن: فولد الحارث بن سالمان

  .سھما، بطن، وحديدة: فولد مازن بن الحارث

عتي النبي مالك ونعمان ابنا خلف بن عوف بن دارم بن عنز بن وائلة ابن سھمكانا طلي: منھم

  .صلى هللا عليه و سلم يوم أحد، فقتال ودفنا في قبر واحد

  .جرھد بن رزاح بن عدي بن سھم، كان شريفا: ومنھم

وبريدة بن الحصيب بن عبد هللا بن الحارث بن األعرج بن سعد شھد النبي صلى هللا عليه و 

  .سلم وتوفي بمرو خراسان

  .وابنه عبد هللا بن بريدة الفقيه

  .عامرا، وخزيمة: ة بن مازنوولد حديد

  .سعدا:وولد الھر بن الحارث بن سالمان

  .أنسا، ويقظة، وقيسا: وولد خزيمة بن حديدة

  .دعبال، إليه البيت، وثعلبة: فولد أنس بن خزيمة

  .مخلع بن مخلع بن قيس بن عبد بن دعبل بن أنس، كان شريفا: منھم

يفا بالكوفة، وكان من أصحاب عمرو مجزأة بن زاھر بن األسود بن مخلع، كان شر:من ولده

  .بن الحمق

  .والحارث بن حبال بن ربيع بن دعبل، شھد الحديبية

  .ومالك بن جبير بن حبال، شھد الحديبية

  .ونضلة بن عبد هللا بن الحارث بن حبال، الذي قتل ھالل بن خطل يوم فتح مكة

  .ن بن أسلماألكوع بن عبد هللا بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سالما: ومنھم

  .أھبان، وسلمة، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم: وبنوه
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  .وعامر الشاعر، استشھد يوم خيبر

  .أمية: وولد يقظة بن خزيمة بن حديدة

محمد بن األشعث بن عقبة بن أھبان، مكلم الذئب بن عباد بن ربيعة بن كعب بن أمية بن : منھم

  .يقضة، كان من قواد الدعوة

  . وجعفر ابنا محمد بن األشعثعبد هللا: من ولده

  .ثعلبة، والحارث، وعيشا، ومازنا: وولد ھوازن بن أسلم بن أفصى

عبد هللا بن أبي أوفى، وھو علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيد ابن رفاعة بن ثعلبة بن : منھم

  .ھوازن، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم

اعة بن رفاعة بن ثعلبة بن ھوازن،صحب النبي وعبيد هللا بن مالك بن يعمر بن أبي أسيد بن رف

  .صلى هللا عليه و سلم

  .وزرعة بن عامر بن مازن بن ثعلبة بن ھوازن، أول من قتل من المسلمين يوم أحد

  .الحارث، وعامرا: وولد عبس بن ھوازن

  .سالمة، وھو أبو حدرد بن عمير بن أبي سالمة بن سعد بن مساب بن الحارث بن عبس: منھم

  .عبيد هللا بن سالمة، صاحب خالد بن الوليد في غزوة بني جذيمةوابنه 

 ھؤالء بنو أسلم بن أفصى

  

  وھؤالء
 بنو ملكان بن أفصى

  

  .بويا: وولد ملكان بن أفصى

  .عمرا، وسليما، ومالكا، ومازنا: فولد بوي بن ملكان

  .الحارث؛ وھو غبشان بن عبد عمرو بن سليم، كان قد حجب البيت: منھم
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ذو الشمالين، وھو عميرة بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان، شھد بدرا : من ولده

  .مع النبي صلى هللا عليه و سلم وھو حليف لبني زھرة بن كالب

وسباع بن عبد العزى بن نضلة بن عمرو بن غبشان، قتله حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم 

  .أكب ليأخذ درعه فزرقه وحشي بالحربة فقتله

  .ن الطالطلة بن عمرو بن غبشان، كان من المستھزئين بالنبي صلى هللا عليه و سلمومالك ب

  .ونافع بن الحارث بن حبالة بن عمير بن غبشان، ولي مكة لعمر بن الخطاب

  .وأبو قيلة، وجز بن غالب بن غبشان، وفد إلى النبي، صلى هللا عليه و سلم

 ھؤالء بنو ملكان بن أفصى

  

  

  وھؤالء
 أفصىبنو مالك بن 

  

  .ثعلبة ودھمان، واألوس، وغنما: وولد مالك بن أفصى

  .عامرا: فولد ثعلبة بن مالك

أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد هللا بن عتاب بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن : منھم

مر قومك فليصوموا يوم عاشوراء : " مالك بن أفصى، الذي قال له النبي صلى هللا عليه و سلم

  " .ومن أكل : " قال" ومن أكل يا رسول هللا " : قال" 

  .غيالن بن عبد هللا بن أسماء بن قوادالدعوة: ومن ولده

  .وھند وحمران ابنا حارثة بن سعد، إليھم البيت

عويمر بن حارثة بن مالك بن بھثة بن قصية بن عوف بن عامر ابن ثعلبة بن مالك بن : ومنھم

   :أفصى، الذي يقول له حسان بن ثابت
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 بقية عدوان دقاق أيورھا... أسلم أفصى غير آل عويمر 

  

  .ذؤيب بن ھالل بن عويمر: ومنھم

  .وھالل، وھو الكاھن

 :وشعثاء بنت ھالل، لھا يقول حسان بن ثابت األنصاري

  

 علي لساني في الخطب وال يدي... لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبا 

  

ن المؤتنف بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن وسليمان بن كثير بن أمية بن سعد بن عبد هللا ب

  .أفصى، كان من نقباء الدعوة، قتله أبو مسلم

 .ھؤالء بنو مالك بن أفصى وھم آخر خزاعة

  
 وھؤالء 

 بنو أفصى بن حارثة

  

  .ثعلبة، وخودة: مالكا؛ وولد مالك بن امرىء القيس: وولد امرؤ القيس بن أفصى

  .الشام من غسانغيرة، وأديل، وھما ب: وولد عمرو بن أفصى

  .كعبا، وعمرا، والحارث: وولد عدي بن أفصى

  .المحصف: فولد كعب بن عدي
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  .حيان بن عيط بن سنان بن عبد هللا بن المحصف، كان شريفا: منھم

 .ھؤالء بنو أفصى بن حارثة

  

  وھؤالء
 بنو بارق بن عدي

  

  .سعدا، وھو بارق، بطن عظيم، وعمرا، وعمران: وولد عدي بن حارثة

  .كنانة: ارق بن عديفولد ب

  .عوفا، وثعلبة، وأنمارا: فولد كنانة بن بارق

  .الحارث: فولد عوف بن كنانة

  .مازنا، وعمرا، وسعدا: وولد ثعلبة بن كنانة

سراقة بن مرداس بن أسماء بن حارثة بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن : منھم

  .كنانة بن بارق الشاعر

جاھمة بن الحارث بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة، كان  والحارث بن عبد يغوث بن

  .شريفا

  .مالكا: وولد أنمار بن كنانة بن بارق

  .بعجة بن أوس بن صريم بن الحارث بن مالك بن أنمار، كان شريفا: منھم

ومعقر بن أوس بن حمار بن شجنة بن مازن بن ثعلبة بن كنانة الشاعر، من بني الحارث بن 

  .عوف بن كنانة

 .ؤالء بنو بارق بن عدي، سموا ببارق ألنھم تبعوا البرقھ

  

 وھؤالء
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 بنو عمرو بن عدي 

  

  .ملكا، وھو الھجن: وولد عمرو بن عدي

عرفجة بن ھرثمة بن عبد العزى بن زھير بن ثعلبة، وھو الذي جند الموصل، وعداده : منھم

  .في بارق

  .بن عمران بن عمرو مزيقيا والربعة بن عمرو، بطن، وھم في ھداد بن زيد مناة بن الحجر

ومالدس بن عمرو، بطن؛ وثعلبة بن عمرو، بطن، وشبيب بن عمرو، بطن؛ وألمع بن عمرو؛ 

  .يعني شبيب بن عمرو" فالحق بقومك طارق وشبيب : " بطن قال الشاعر

  .عمرا: وولد عمران بن عدي بن حارثة

دد، وليس بالعراق منھم وآالن، وھو شكر، بطن عظيم بالسرة لھم ع: فولد عمرو بن عمران

  .أحد

  .حارثة: وولد ثعلبة بن عدي

  .شنوا، ولوذان، والنباح واألوصام، قبائل جماعة: فولد حارثة بن ثعلبة

 .ھؤالء بنو حارثة بن عمرو مزيقياء بن عمران بن ماء السماء

  

 وھؤالء 

 بنو عمران بن عمرو مزيقياء

  

ماء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة وولد عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء الس

  .عودة بنت مالك بن أھيب بن كلد بن كلب بن وبرة: األسد، والحجر، أمھما: بن مازن بن اآلزد

 .العتيك، بطن، وشھميال، بطن، وھو الحارث، أبو وائل؛ وثعلبة، وسلمة: فولد األسد بن عمران
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  وھؤالء
 نو العتيك بن األسدب

  

وائال، وأسدا، وعمرا وبدا، : فولد الحارث بن العتيك. الحارث، وعوفا: فولد العتيك بن األسد

  .وخالد بن الحارث بن العتيك

سراق بن صبح بن كندي بن عمرو " واسم أبي صفرة ظالم بن " المھلب بن أبي صفرة، : منھم

  .بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك، ولده بالبصرة

  .ن رجالھموسبرة بن النخف بن أبي صفرة، كان م

وعمرو بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة كان يقال له ھزار مرد، ولي السند 

  .وأفريقية لبني العباس بن عبد المطلب

  .وجديع بن سعيد بن قبيصة بن أبي صفرة

  :ولھما يقول األعشى، أعشى ھمدان. ومغراء بن المغيرة بن أبي صفرة

  واحذر بعدھا إن تدحرجا ومغراء... فأرسل جديعا والمغيرة للجبا 

المرغان، وھو عتبة بن كعب بن حارثة بن قطن بن كندي بن عمرو بن عدي، كان : ومنھم

  .شريفا

وعبد هللا بن سنان بن كعب بن مالك بن صحبان بن الحارث بن عمرو بن عدي بن وائل، كان 

عام بن ون" ما وقعت في عظيمة إال فرخ روعي : " فارسا في زمانه، وكان المھلب يقول

  .الحارث بن كعب بن عبد هللا بن عدي، وھو أول رجل أغار على الفرس بعمان

  .وحاضر بن حطاطي بن حاضر بن عبد ربه الشاعر

  .عكبا، ونما، وعمرا: وولد األسد بن الحارث بن العتيك

  .عمرو بن األشرف بن البختري بن ذھل بن زيد بن عكب، قتل يوم الجمل مع عائشة: منھم
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  .بن عمرو وابنه زياد

  .والحواري بن زياد بن عمرو

  .والنعمة بن عقبة بن أبي عميرة بن خالس بن وھب بن مازن بن نم الشاعر

  .وثابت قطنة الشاعر بن كعب بن جابر بن كعب بن كزمان بن طرفة بن وھب بن مازن بن نم

  .وعبد هللا بن دباب بن جابر بن العالء بن جابر بن قيس بن كزمان، كان شريفا

  .عمرا: د بدا بن العتيكوول

  .مالكا، وحارثة، ووھبا، وعوفا، وتيما: فولد عمرو بن بدا

 ھؤالء بنو العتيك بن األسد

  
 وھؤالء

 بنو شھميل بن األسد 

  

  .ثوبان، ووھبيال: وولد شھميل بن األسد

  .قيسا، بطن، وعقبا، بطن، بالحجاز، وھم رھط سفيان بن حبيب: فولد ثوبان بن شھميل

  .سعدا، وحيينا، وحبكا، وعبد هللا: ثوبان فولد عقب بن

  .مرة، واألشرف، وعوفا، وكعبا، وثعلبة، وقاسطا، وعبد هللا: وولد قيس بن ثوبان

  .زبانا، وحجرا، ودعتما، ومھلھال: فولد مرة بن قيس

  .حربا، وقيسا، وعديا: فولد زبان بن مرة

  .لوذان، وحجرا: وولد قاسط بن قيس

  .وھبا: ألسد بن عمران بن عمرووولد وھبيل بن شھميل بن ا

  .مالكا: فولد وھب بن وھبيل
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  .عمرا، والحارث: فولد مالك بن وھب

 .ھؤالء بنو األسد بن عمران

  
 وھؤالء

 بنو الحجر بن عمران 

  

زھران، بطن، وزيد مناة، بطن، وسودا، ومرحوما، وعمرا؛ وتزعم : وولد الحجر بن عمران

  .األزد أنه كان نبيا

  .جذيمة، والحارث: الحجر بن عمرانفولد زھران بن 

  .حارثة، وزيدا: فولد الحارث بن زھران

عبد هللا بن فضالة بن عميرة بن عامر بن عمرو بن عبدة بن زيد بن ذبيان بن حارثة، : منھم

  .كان شريفا

  .صعبا، وشحاذة، والحريش: وولد جذيمة بن زھران

  .ھدادا، بطن، ومالكا، وعمرا: وولد زيد مناة بن الحجر

  .الديل، وعبرة، وحمانا، وسعدا، وعذرة: فولد ھداد بن زيد مناة

الحارث، وعائذا، وعبادا، وعوذا، بطن، وطاحية، بطن، : وولد سود بن الحجر بن عمران

  .وزيادا، وعليا، وإيادا، وعبد هللا، بطون كلھم

  .أبو البھاء الشاعر: فمن بني إياد

  .ئدة بن عبدة بن وھب بن إياد، كان شريفاوصيفي بن خالد بن سلمة بن ھرثم بن عبدبن عا

  .شارقا، وربيعة، وزھران، والھجيم: وولد علي بن الحجر

  .سودا، وأسدا، وحربا: بن عمرو مزيقياء: فولد شارق بن علي بن سود بن الحجر بن عمران

ھاجر مع النبي صلى هللا . أبو شجرة بن حجية بن عامر بن معقل بن حزيب بن شارق: منھم
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  .سلمعليه و 

  .ربيعة، والزھد: وولد ربيعة بن علي بن سود بن الحجر بن عمران

  .ربيعة، ومحصنا، ووھبا، وزيدا: وولد زيد بن سود بن الحجر

  .ھؤالء بنو عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر

 

 

 

  

 وھؤالء

 بنو عامر بن ثعلبة بن مازن بن األسد 

  

  .اصعبا، وثامر: وولد عامر بن ثعلبة بن مازن بن األسد

 ھؤالء بنو ثعلبة بن مازن

  

 وھؤالء

 بنو عمرو بن مازن بن األسد 

  

غديا، وزيد هللا، ولوذان، والحارث، وحارثة، وامرأ القيس، : وولد عمرو بن مازن بن األسد

  .وثعلبة، وسوادة وعوفا، والعاص والحالة، ووجبھة؛ فكل بني عمرو يقال لھم غسان
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  .وثعلبة، وعمرا، وسعيدا، ومازنا، وأنماراحارثة، : فولد عدي بن عمرو بن مازن

  .عمرا، والحارث، وصريما، وھم الصبر: فولد حارثة بن عدي

  .عمرا، وعميرا، والحارث: فولد صريم بن حارثة

ليلى بنت محرق الغساني؛ وبنو شقران بالشام : شقران، ونمران؛ أمھما: فولد عمرو بن صريم

  .أشراف

   .، والحارث، والذئبقيسا: وولد عمرو بن حارثة بن عوف

عوفا، وأنمارا، وحجرا، ومعاوية، وھو الحزن، : وولد عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن

  .والحارث

حقاال، وھم الشوك، بطن عظيم : فولد أنمار بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

  .بالشام؛ وقيسا؛ وحارثة، وثعلبة، وامرأ القيس

  .تيم هللا، ويعوم، وحبابة، وربانة: ن عدي بن عمرو بن مازنوولد حقال بن أنمار بن عمرو ب

عبدة بن رياح بن عبدة بن ثوابة بن قائد بن قيس بن جذيمة بن عمرو بن أشيب بن نعيم، : منھم

  .وھو أبو نائل، كان شريفا بالشام، وكان على شرط الوليد بن عبد الملك بن مروان

  .الحيرة، لھم بيعة يقال لھا بيعة بني مازنزماتا، وھم عباد ب: وولد تيم هللا بن حقال

عمرة : جديلة، ومجالدا، أمھما: وولد معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

  .بنت عامر بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد

  .عمرا، ومالكا، وحارثة: فولد جديلة بن معاوية

  .ھرا، ولينا: فولد عمرو بن جديلة

  .أمية، ومازنا، وكعبا، بطون: ث بن جديلةفولد لي

  .الحارث، وبكرا، وعمرا: وولد عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

غنما، وھرا، وھو ذو الشفر؛ وقميرا، وعنزة، وجشم، وعمرا، ومالدسا، : فولد عمرو بن عوف

  :في بني قمير يقول الشاعر. بطون

  ير وإن ھم خزعوابني قم... يا راكبا بلغن وال تدعن 
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حارثة، وھو الحسحاس، : وولد بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

  .وعمرا، وقيسا

  .مناة: فولد قيس بن بكر

  .ثعلبة: فولد مناة بن قيس

  .معاوية، وفيضا: فولد ثعلبة بن مناة

أبا الفيض، : وولد الحسحاس بن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

  .وعديا، وعميرا

  .عبد مناة: وولد أبو الفيض بن الحسحاس

  .يحيى بن قيس بن حارثة بن عمرو بن زيد بن عبد مناة بن أبي الفيض قتل يوم المرج: منھم

  .وابنه يحيى بن يحيى، كان شريفا، ولي الشرط لبني أمية

  .وسليمان بن قيس أخوه، وھم أشراف غسان بالشام

عمرا، : ن عوف بن عمرو بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن ابن األزدوولد الحارث ب

  .وحجرا

  .من بني جفنة، وليس ھو جفني: أبا شمر الحارث األعرج، وأمه: فولد عمرو بن الحارث

  .الغافق، وصوفة، وعبيدا، ونھدا، وضبة، وحاشية: وولد العاص بن عمرو بن مازن بن األزد

  .نمرا: فولد صوفة بن العاص

  .عديا: د نمر بن صوفة بن العاصفول

  .سعدا: فولد عدي بن نمر

زيدا، وعبد هللا، : فولد سعد بن عدي بن نمر بن صوفة بن العاص بن عمرو بن مازن بن األزد

  .بطن

بنو مرة؛ ومطرا، وھم عباد بالحيرة، : سبين، ومرة، وھم عناد بالحيرة، يقال لھم: فولد زيد

  .يقال لھم بنو مطر

  .الحارث، وھو بقيلة، صاحب القصر الذي يقال له قصر بقيلة: زيدفولد سبين بن 
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عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة، الذي بنى القصر، وھو الذي صالح خالد بن : منھم

  .الوليد على الحيرة، وھو الذي عمر

  .تقلد، وزيد مناة، وعمرا، وھارية، وحارثة: وولد زيد مناة بن عمرو بن مازن بن األزد

طمثان، وسلما، وجشم، وكرتا، وكوتا، رھط عدي بن الرعالء الشاعر : د تقلد بن زيد مناةفول

  :الذي يقول

  يوم بصرى وطعنة نجالء... ربما ضربة بسيف صقيل 

  .عامرا، وثعلبة: وولد امرؤ القيس بن عمرو بن مازن بن األزد

  .جشم: فولد عامر بن امرىء القيس

  .عائذة، وھم عائذة هللا، مع بني سيبةسيبة، وعدية، و: فولد جشم بن عامر

  .سماال: وولد ثعلبة بن امرىء القيس

  .عبادا، ومعبدا: فولد سمال بن ثعلبة بن امرىء القيس

  .أھيال، وھم الصبر، ورفدة: فولد عباد بن سمال

  .حزيكا، بطن، في الصبر،وعمرا، ومروان، بطنان: وولد وجيھة بن عمرو بن مازن بن األزد

  .عمرا: بن عمرو بن مازن بن األزدوولد الحارث 

  .مالكا: فولد عمرو بن الحارث بن عمرو

  .الحارث: فولد مالك بن عمرو بن الحارث

حسال، بطن، في : فولد الحارث بن مالك بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مازن بن األزد

   .الصبر؛ وحربا، بطن، في الصبر؛ وقالبة في الصبر، ومويسا، بطن، في زيد هللا

عمرا، وعامرا، : وولد مجالد بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

  .والحارث، وحجرا

  .ثعلبة، وھو رئيس غسان أيام ساروا من مر فلحقوا بالشام: فولد عمرو بن مجالد

  " .خذ من جذع ما أعطاك : " وجذع بن عمرو، الذي يقول القائل

  .حليال، بطن: وولد حجر بن عدي بن مازن بن األزد
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مدرك بن حجر بن زيد بن عمرو بن صبرة بن مرة بن عدي ابن عبد هللا بن حجية بن : منھم

  .حليل، لھم شرف بالشام

سطيح بن ربيع بن مسعود بن عدي بن الذئب بن عمرو بن حارثة بن عدي : ومنھم من غسان

  .بن عمرو بن مازن بن األزد الكاھن

  .لبيد بن عمرو، فارس الزبتية فرس كان له: ن األزدومن بني زيد هللا بن عمرو بن مان ب

  .وأخوه مالك بن عمرو، فارس خطاف، فرس كانت له

  .بنو ھند، عباد بالحيرة: ومنھم

 .ھؤالء بنو عمرو بن مازن بن األزد وھم آخر بني مازن بن األزد

  
  وھؤالء

 بنو الھنو بن األزد

  

وھى، بطن؛ والنوب، بطن؛ وأفكة، حوالة، بطن، وحجرا، بطن؛ وع: وولد الھنو بن األزد

  .ويزيد، ودھنة، بطن؛ وبرمىء، بطن؛ ويرفىء، بطن

  .الندب: فولد الھون بن الھنو

  .سالما، ومبشرا ودريرا، ومعمرا، وعاصما، وحننا: فولد الندب بن الھون بن الھنو

  .يونس بن حميد بن سليم بن معدان بن حاضر بن كعب بن سعد ابن عدي بن مبشر: منھم

  .كنانة: د أفكه بن الھنووول

  .حلسا، وھم يسكنون نھر الملك: فولد كنانة بن أفكه

 ھؤالء بنو الھنو بن األزد
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  وھؤالء
 بنو عبد هللا بن األزد

  

  .الحارث، وعدنان، وقدرا، قتيل فوق البطن: وولد عبد هللا بن األزد

  .يقولعكا، من نسب عكا إلى األزد ھكذا : فولد عدنان بن عبد هللا بن األزد

 ھؤالء بنو عبد هللا بن األزد

  

  وھؤالء
 بنو عمرو بن األزد

  

ماوية، بطن، بعمان؛ وربيعة، وألمع، بطن، بالحجاز؛ وجحدنة، بطن : وولد عمرو بن األزد

  .بالحجاز؛ وعرمان، بطن نعمان؛ وسعدا، والصيق، الذي في عبد القيس

  .ھؤالء بنو عمرو بن األزد

  .مالكا: وولد نصر بن األزد

و " أشد من حمار : " عبد هللا، وموليكا، وسعدان، وحمارا، الذين يقال لھم: لد مالك بن نصرفو

  .وكان عاتيا" أكفر من حمار " 

  .الحارث: فولد عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .كعبا، ونشيبة، وھو مساخة، بطن إليه تنسبوا القيسي الماسخية: فولد الحارث بن كعب

  .زار بھا يعرفون؛ وغرا: عامرا؛ أمه: ارث بن كعبفولد ماسخة بن الح

سريقا، بطن، بالحجاز، وھم رھط عبد الملك بن : فولد غر بن ماسخة بن الحارث بن كعب

  .جزء بن الحدرجان، كان شريفا بالشام
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  .سيفا، وعبد هللا، وأوس مناة وماسخة: وولد زرارة بن ماسخة

  .بالكوفة، وعدادھم في غامد. زھير بن ناجذ بن األكرم، كانوا أشرافا: منھم

  .غرا: وولد سريق بن غر

  .كبيرا، وتيما، وعبد هللا، وعمرا، وأوسا، بطون: فولد غر بن سريق

زھران، قبيل عظيم؛ : وولد كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .وعبد هللا، وأحجن، ومالكا

  :، وھم من أعيف العرب؛ وفيھم يقول كثيرلھبا، بطن: فولد أھجن بن كعب بن الحارث

  وقد رد علم العارفين إلى لھب... تيممت لھبا أبتغي العلم عندھم 

  .وأسلم، وقرنا، بطن

  .فولد أسلم بن أحجن، عوفا، وھو ثمالة، بطن عظيم؛ وغابا، وبعودة، وماقان

  .عوفا، وسلمة، وعثمان، وعمرا: فولد ثمالة بن أسلم

  .ميما، وبالال، وزرزاحا، وأليا، وعليافولد عمرو بن ثمالة، ت

  .تميما: فولد رزام بن عمرو بن ثمالة

  .نافرا، ونيفورا: فولد تميم بن رزام

 .عبد هللا بن قرط، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم وسكن الشام: منھم

  

 وھؤالء

 بنو عبد هللا بن كعب بن الحارث 

  

  .غامد، بطن عظيم؛ وأفكه، بطنعمرا، وھو : وولد عبد هللا بن كعب بن الحارث

  .سعد بن مناة، وضبيان، بطن؛ ومالكا، بطن؛ ومحمية: فولد غامد بن عبد هللا

الدول، وثعلبة، بطن؛ رھط عبد العزى بن صھل بن عبد العزى بن : فولد سعد مناة بن غامد
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  .عمرو بن ثعلبة الشاعر الجاھلي

  .مازنا، بطن؛ وكثيرا، بطن؛ ووالية، بطنثعلبة، بطن؛ و: وولد الدول بن سعد بن مناة بن غامد

   .ذبيان، وبكرا: فولد ثعلبة بن الدول

  .مازنا، وكعبا، وھو عبد مازن: فولد ذبيان بن ثعلبة

مخنف بن سلقم بن الحارث بن عوف بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذھل : منھم

  .بن مازن بن ذبيان، وھو بيت األزد بالكوفة

  .نف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن الراويةأبو مخ: من ولده

  .وأخوه عبد شمس بن سليم، قتل يوم النتخيلة

  .وأخوھم الصقعب بن سليم، قتل يوم الجمل مع علي بن أبي طالب عليه السالم

  .وفراص بن عتيبة الشاعر جاھلي

اإلمام علي  وعبد هللا بن أبي الحصين بن مالك بن عتيبة بن عوف بن ثعلبة، قتل يوم صفين مع

  .بن أبي طالب عليه السالم

وأبو ضبيان بن األعرج، وھو عبد شمس بن الحارث بن كثير بن جشم بن سبيع بن مالك بن 

ذھل بن مازن بن ذبيان وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم، وكتب له كتابا، ھو صاحب 

  .رايتھم يوم القادسية

  .وأبنه طارق بن أبي ظبيان، كان من أشرافھم

وجندب بن زھير بن الحارث بن كثير بن جشم بن سبيع، قتل يوم صفين مع علي بن أبي 

  .طالب عليه السالم، وكان على الرجالة

وأبو زينب، زھير بن عوف بن الحارث بن كثير بن جشم بن سبيع، الذي شھد على الوليد بن 

  .عليه السالم عقبة بن أبي معيط أنه رآه تقيى الخمر، قتل بصفين مع علي بن أبي طالب

وعبد الرحمان بن نعيم بن زھير بن شھر بن رزن بن عامر بن التوءم ابن بكر بن ثعلبة بن 

  .الدول، كان شريفا
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  .مالك اللھبة، وكان شاعرا: ومنھم

 :وفيه يقول أبو ظبيان األعرج الوافد

  

  أبي أبو الغفار وخالي اللھبة... أنا أبو ظبيان غير المكذبة 

  ذبيانھا وبكرھا في المنسبة... ثعلبة أكرم من يعلم بين 

 نحن أصحاب الجيش يوم األحسبة

  

  .يوم كان لألزد

  .وعبد هللا بن عائذ بن اللھبة، كان شريفا، مع معاوية

  .عبد الحارث، وذبيان، وحلمة: وولد مازن بن الدول

د الحجن بن المرقع بن سعد بن عبد الحارث بن الحارث بن عبد الحارث بن مازن، وف: منھم

  .على النبي صلى هللا عليه و سلم، وھم بالسروات أشراف

  .مازنا، وعامرا، وحبيبا، وھو حريجة: وولد كثير بن الدول

عبد شمس بن عفيف بن زھير بن مالك بن عوف بن ثعلبة بن مر بن مازن، وفد على : منھم

  .النبي صلى هللا عليه و سلم

بن عوف بن ثعلبة الشاعر الذي رثى  وعبد الرحمان بن عوف بن األحمر بن زھير بن مالك

  .الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم

وربيعة بن ناجد بن أنيس بن عبد األسد بن عامر بم معاذ بن مازن، كان من أصحاب علي بن 

  .أبي طالب، وكان له فضل

لي والحارث بن عبد الشارق بن لعط بن قظة بن عامر بن كثير بن الدول، قتل يوم الجمل مع ع

  .بن أبي طالب؛ وقتل عمرو بن األشرف العتكي، التقيا فقتل كل منھما صاحبه

وزھير بن محمد بن حياة بن قراقم بن ربيعة بن مالك بن عوف بن مھرف بن عبد هللا بن ذھل 
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بن حبيب بن كثير بن الدول، كان من أھل الدعوة بخراسان من المسودة؛ وكانت بنته تحت زيد 

علي بن أبي طالب، وھي التي قتلھا يوسف بن عمر الثقفي ضربا  بن علي بن الحسين بن

  .بالكوفة

  .وعبد العزى بن مسروح بن جبير بن كثير الشاعر

  .سيارا، وعمرا، وذھال: وولد والية بن الدول

سفيان بن عوف بن المغفل بن عوف بن عمير بن كلب بن ذھل ابن سيار، صاحب : منھم

 :الصوائف، فيه يقول الشاعر

  

  كما كان سفيان بن عوف يقيمھما... يا بن مسعود قناة صليبة أقم 

 كما كان سفيان بن عوف يسومھما... وسم يا بن مسعود مدائن قيصر 

  

  .ويزيد، والحكم ابنا المغفل بن عوف، قتال يوم النخيلة

  .وقيس، وزھير ابنا المغفل، قتال يوم القادسية

  .بن محمد بن األشعث، قتل عنھا ومليكة بنت يزيد بن المغفل، زوجة عبد الرحمان

  .غنما، وثعلبة: وولد ظبيان بن غامد

جندب الخير بن عبد هللا بن ضب بن األحزم بن مسغب بن حثم بن جشم بن سالمان بن : منھم

  .غنم بن بن ظبيان، كان من أصحاب علي بن أبي طالب، عليه السالم

امر بن ذھل بن ثعلبة بن ظبيان وجندب بن كعب بن عبد هللا بن جزء بن عامر بن مالك بن ع

  .بن غامد، قاتل الساحر ايام الوليد بن عقبة بن أبي معيط

  .ھؤالء بنو عبد هللا بن كعب بن الحارث بن كعب
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  ھؤالءو

   بنو مالك بن كعب

شجاعة، بطن عظيم لھم بمصر مسجد وخطة؛ واألثب، وھم األثياب؛ منھم : ولد مالك بن كعب

  .أھل بيت بالكوفة

 بنو مالك بن كعبھؤالء 

  

  
 وھؤالء

 بنو زھران بن كعب بن الحارث 

  

عبد هللا، : وولد زھران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .بنو خنيش: ونصرا، والنمر، ومالكا، وعبرة، وصقال، يقال لصقل، وعبرة، ومالك

  .عدثان: فولد عبد هللا بن زھران

  .دوسا، بطن عظيم، ودعثة، بطن صغير؛ ودھنة، بطن صغير: هللا فولد عدثان بن عبد

  .غنما، ومنھبا، بالسراة: فولد دوس بن عدثان

  .فھما، والحارث، درج: فولد غنم بن دوس

  .مالكا، وھم بعمان؛ وسليما وطريفا، وھما بالحجاز: فولد فھم بن غنم

ش الملك الذي قتله الزباء؛ نوى، وولده، بعمان؛ وجذيمة األبر: فولد مالك بن فھم بن غنم

وعوفا، وجھضما؛ وسليمة بطن؛ ومعنا، بطن؛ وھناءة، بطن؛ والحارث، وشبابة، وعمرا، 

  .وثعلبة، وھو في تنوخ
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جھضم : جھضما، وجريرا، وجونا، وبنو جھضم يقولون: فولد عوف بن مالك بن فھم بن غنم

  .بن جذيمة األبرش

  .وعمرا، وحنشاسنيغا، : وولد نوي بن مالك بن فھم بن غنم

حليمة، وسعدا، وعبدا، وحمصلة، وضباعا، ومجاشرا، : وولد سليمة بن مالك بن فھم بن غنم

  .وتبريدا، وقرحرا

  .أبو حمزة الخارجي، وھو المختار بن عبد هللا بن مازن بن مجاشر، صاحب يوم قديد: منھم

  .أسلم، وجھضما، وصائدة: وولد ھناءة بن مالك بن فھم بن غنم

  .خنزيرا، وبكرا، وفسحانا، وغربا: م بن ھناءةفولد أسل

عقبة بن سلم بن نافع بن ھالل بن صھبان : منھم. عائدا، وعازبا، وحاشيا: فولد خنزير بن أسلم

  .بن ھراب بن عائد بن خنزير

وعبد الملك بن مليل بن عياض بن عمرو بن حرب بن عائد بن خنزير بن معدان بن سھم بن 

  .بن صائدة بن عازب بن خنزير، كان شريفامالك بن عقربان بن سوار 

  .وھجيرة بن عمرو بن حارثة بن عقربان بن سوار، كان شريفا

  .زيدا، وفراھيد: وولد شبابة بن مالك بن فھم بن غنم

  .عقبة بن السمھري بن حرب بن كعب بن عبد حمام بن عبد ابن زيد بن شبابة: منھم

ظالم بن جشم بن حاضر بن ظالم بن والحر بن الحر بن ضحيان بن قطن بن ھانىء بن 

  .فراھيد، كان شريفا

منقذا، وھو العقي، وھم العقاة؛ وجرموزا، وھم : وولد الحارث بن مالك بن فھم بن غنم

  .الجراميز؛ وقردوسا، وھم القراديس؛ ولحيا، ولقيطا

 كعب بن سوار بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سليم بن ذھل بن لقيط، ولي قضاء البصرة: منھم

  .لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه فلم يزل عليھا حتى قتل مع عائشة يوم الجمل، أتاه سھم فقتله

والھيثم بن المنخل بن الحارث بن أرقم بن أسود بن ھمام بن سيحان بن قصامة بن كتوم بن 

  .جرموز، كان فارسا
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بن أمسك  والصفاق بن حجر بن بجير بن عمرو بن بكر بن أنمار بن قيس بن وقدان بن أخطب

  .بن العقي، لھم عدد وشرف

مالكا، ومعاوية، وھو قسملة، وھم القسامل؛ ووائال، وواشحا، : وولد عمرو بن مالك بن فھم

  .وماوية، وأبا أبية، وكالبا، وصخفان

  .أسدا، وھو فحم، وھم فحومة؛ ومرة، وھم بنو العم: فولد وائل بن عمرو بن مالك بن فھم

عائدا، وھو صليم؛ وممدودا، وھم األشاقر، رھط كعب : بن فھمفولد مالك بن عمرو بن مالك 

  .األشقري

  .حاضرا: فولد أسد بن عائد بن مالك بن عمرو

  .ظالما، وجديدا بطنان عظيمان: فولد حاضر بن أسد بن عائد

  .عمرا، وشنيعا، وسعدا، وربيعة: وولد وھبان بن مالك بن عمرو بن مالك بن فھم

  .أسدا: وولد شريك بن مالك

  .جھضما، ووھبيال: وولد جذيمة بن مالك بن فھم

  .صھبان، وجعبرا، وكعبا، وخالدا، وأليا، وعبيدة، واألسود: فولد جھضم بن جذيمة

علي بن الحجاج بن سليمان بن حازم بن عمرو بن عبدالرحمان بن جعبر بن صھبان بن : منھم

  .رسعوف بن زھران بن األسود بن جھضم، ولي العسكريين، والحربة، وفا

  .والحارث بن قيس بن صھبان بن غزوان بن عوف بن عالج، كان أيام المھلب بالبصرة شريفا

شرطان، وطعنا، وحدادا، وربيعة، وكزديا، وھجينا، وأسدا، : وولد معن بن مالك بن فھم

  .وكوما

  .مليحا، وصھبان، وكعبا، وخزيمة: فولد شرطان بن معن

   .عمرا، وصنيما: فولد مليح بن شرطان

مسعود بن عمرو بن عبد بن غارب بن صنيم، وھو القمر، كان سيدھم باليمن، قتلته : ممنھ

  .تميم

والكرماني، وھو جديع بن شبيب بن عامر بن براري بن صنيم، رأس األزد في أيام العصبية 
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  .بخراسان

 .ھؤالء بنو مالك بن فھم بن غنم بن درس بن عدنان

  
  وھؤالء

 بنو سليم بن فھم

  

  .ثعلبة، وتبيعا: ھموولد سليم بن ف

  .العاص، وسعدا، وعويصا، وزماما: فولد ثعلبة بن سليم

أبو ھريرة، عمير بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عباد بن أبي صعب بن : منھم

  .ھنبة بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فھم، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم

  .وأخوه أبو كريم بن عامر

ارث بن سابي بن أبي صعب بن منبه بن سعد، كان ال يأخذ أحدا من وسعد بن صبيح بن الح

  .قثريش إال قتله بأبي أزيھر، وھو خال أبي ھريرة

وذو السنبلة، وھو خالد بن عوف بن نضلة بن معاوية بن الحارث بن رافع بن عبد بن عتبة بن 

  .الحارث بن رعل بن عامر بن حرب بن سعد بن ثعلبة،وقد رأس

لنعمان بن عبد هللا بن وھب بن سعد بن عوف بن عامر بن عبد غنم بن غنام بن وعبد هللا بن ا

أسامة بن مالك بن عامر بن حرب بن سعد، وھو سيدھم بالشروات، وھو الذي قتل الحازوق 

إن لھم شعابا : " وبعثه نجدة، فقيل له. الحنفي أيام نجدة، وكان دخل أرض األزد فوغل فيھا

  :أوغل أخذ عليه فرضخ ھو وأصحابه بالحجاز، فقالت أخته تبكيه، فلما " منكرة فال تفعل 

  حراقا فعيني كالحجار من القطر... تبصرت أطفار الحجار فال أرى 

وعبد الرحمان بن عبد هللا بن عبد الرحمان بن عبد هللا بن النعمان، واله المھدي السراة، وأمره 

  .قومه



 

271 
 

بن وھب بن زھير بن عمرو بن عامر بن  وعمارة بن عمرو بن أبي كلثم وھو خالد بن معمر

لئن انتضيت : " عبد غنم بن غنام، الذي قال حين قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

  .فأخذه مروان بن محمد فقتله" سيفي ال أغمده وفي األرض قريشي حتى أقتله 

يا : " لم، فقالوطفيل بن ذي النون بن طريف بن العاص، وفد على النبي صلى هللا عليه و س

اللھم : " نبي هللا إن دوسا قد غلب عليھا الزنا فادع هللا عليھم، فقال النبي صلى هللا عليه و سلم

يا رب، أخاف أن تكون : " فقال. فسطع نور بين عينيه" اللھم نور له : " ، فقال" إھد دوسا 

يا رسول هللا اجعلھا " فتحولت إلى طرف سوطه، فكان يضيء في الليلة الظلماء؛ فقال " مثله 

ففعل، فشعار األزد اليوم كلھا، مبرور، ثم قتل يوم " على ميمنتك، واجعل شعارنا مبرور 

  .اليمامة

  .وقتل ابنه عمرو بن الطفيل يوم اليرموك

  .جعفر بن ھيثم الشاعر، جاھلي: ومنھم

 ھؤالء بنو غنم بن دوس

  

  وھؤالء
 بنو منھب بن دوس

  

  .وفا، وھو نجا؛ وعبرةدھمان، وع: وولد منھب بن دوس

  .محاربا، وغنما: وولد دھمان بن منھب

وھب بن عبد هللا بن عامر بن سعد بن عوف بن عبيد بن سعد بن حرب بن السلم بن : منھم

  .محارب بن دھمان الشاعر

  .ابن الغامدية: وعبد هللا بن مالك بن عبد هللا بن األحمس الشاعر، إسالمي، وھو الذي يقال له

مه بن الحارث بن رافع بن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن غنم بن دھمان، وعمرو بن حم
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  .وھو بيتھم

  .وجندب بن حرب بن عمرو بن حممه قتل مع معاوية بن أبي سفيان بصفين

  .عمرا، وخالدا، وأبان؛ بنو عثمان: وأخته أم عمرو بنت حرب، ولدت لعثمان بن عفان

بن لؤي بن حممة بن عوف بن عزية بن الحارث وأبو عبيس الشاعر، جاھلي من بني مبدول 

  .بن ذبيان بن نجا بن منھب، الذي طال عمره فقال

 ھؤالء بنو عبد هللا بن زھران" ال بد يوما أن يطار بمصرعي " 

  

  وھؤالء
 بنو نصر بن زھران

  

  .عثمان، ودھمان: وولد نصر بن زھران

رھم بنت عبد : هللا، وھو حمي؛ أمھمالنمر، بطن، وغالبا، وغانما، وعبد : فولد عثمان بن نصر

  .هللا بن زھران

  .سليما، وحفيفا، وأنمارا: فولد النمر بن عثمان بن نصر

  .ربيعة: فولد سليم بن النمر

  .فھما، وعمرا، وحربا، وسبيعا: فولد ربيعة بن سليم بن النمر

  .صعبا، ومالكا: فولد فھم بن ربيعة

   .صبحا: فولد مالك بن فھم بن ربيعة

عبد هللا، وھو أبو الكنود بن عامر، بن عبد هللا بن عبد نھم بن سعد بن سعد بن صبح،  :منھم

  .كان من أصحاب عبد هللا بن مسعود، وقتل مع المختار بن أبي عبيد

  .وجابر بن األكرش بن عوف بن عبد نھم بن سعد بن سعد، كان شريفا

  .وأبو بردة بن عوف بن عبد نھم، كان عثمانيا
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  .ربيعة بن عبد هللا بن الطمان بن عويف بن عبد نھم، كان شريفا وأبو أميمة بن

وأبو الصباح، واسمه بن سويد بن أبي زھير بن سعيد بن عمير بن نھم بن ربيعة بن سليم بن 

  .عامرا، وذھال: وولد حفين بن النمر: النمر، كان رئيسا في دعوة بني ھاشم

  .األوس، وكنانة: فولد عامر بن حفين

لجھم بن حبيب بن الحارث بن عبد هللا بن الحارث بن عويف بن سعيد بن عتبة بن أبو ا: منھم

عوانة بن مرة بن جشم بن األوس، وھو حليف لقريش بالمدينة في بني عدي بن كعب، ولھم 

  .بقية ھناك، وقد تزوجوا في قريش وصاھروھم

ائشة زوج النبي وطفيل بن عبد هللا بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عائذة، وھو أخو ع

  .أم رومان بنت عمير الكناني: صلى هللا عليه و سلم ألمھا، أمھما

وأبو مرثد بن عبد هللا بن عوف بن عبد هللا بن الحارث بن سخبرة، صاحب رايتھم يوم رستم، 

  .وكان في ألفين وخمس مائة من العطاء

بن مازن بن علي بن والحارث بن حصيرة بن عبد هللا بن الحارث بن دريد بن شبل بن عويف 

  .كنانة بن عامر بن حفين، الذي يحدث عنه

  .حبشيا: وولد أنمار بن النمر

  .الزويل: فولد حبيش بن أنمار

  .سعدا، وعامرا، وھو نجا: فولد الزويل بن حبيش

  .عمارة بن أبي، كان فقيھا بالشام: منھم

  نبنو حمي بن عثما .ھؤالء بنو النمر بن عثمان

رھم بنت وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن : اليحمد، بطن أمه: وولد حمي بن عثمان

 .الحاف بن قضاعة

  
 وھؤالء
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 بنو اليحمد بن حمي 

  

الشري، وماجدا، وھو مجد؛ وعمرا، وكعبا، وسعدا، وخالدا، وحميما، : وولد اليحمد بن حمي

  .ومالكا، وربيعة

مالك بن ربيعة بن اليحمد، الحسين بن محمد بن جابر بن علي بن متلك بن حرملة بن : منھم

  .كان شريفا

ومحارب بن عبد هللا بن شميس بن بني بن دحي بن حبيب بن سميس ابن تيم بن ضمضم بن 

  .عامر بن باقل بن الشري بن اليحمد، كان شريفا

  .ويسار بن مالك بن عدي بن الحق بن سنان بن بحر بن المجد بن اليحمد، كان شريفا

 . بن خالد بن اليحمد، كان فارسا بنجران ھؤالء بنو اليحمدومخاد بن الحسن بن عبد هللا

  
 وھؤالء

 بنو غالب بن عثمان 

  

  .غنما، والتدب: وولد غالب بن عثمان

  .فولد غنم بن غالب؛ عمرا، وسعدا، وبطن؛ وجذيمة، بطن

  .شمسا: فولد عمرو بن غنم

  .الحدان، بطن، ونحوا، وزيادا، بطن، ومعولة،بطن: فولد شمس بن عمرو

  .شمسا: فولد الحدان بن شمس

  .مالكا، ورسنا، وباقال: فولد عبد بن شمس

صبرة بن شيمان بن عكيف بن كيوم بن عبد بن باقل بن عبد شمس، رأس األزد يوم : منھم
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  .الجمل، وقتل يومئذ

  .عجيفا، ومعاديا، ومالتمات، ومرا: وولد نحو بن شمس بن عمرو

  .بد هللا بن أسد بن عائد بن زياد، كان فارسايزيد بن عائد بن ع: فمن بني زياد بن شمس

  .عبد العزى، ويرافد، وبياضا، وغرجدة: وولد معولة بن شمس

  .الحدان: فولد عبد العزى بن معولة

  .الجلندي بن المستكبر: منھم

  .وجيفر، وعبد، سيدا أھل عمان

  .وزبيد األعور بن جيفر، ارتد عن اإلسالم

  .بن عبد بن الجلندي، كانا سيدي أھل عمانوسعيد، وسليمان ابنا عباد بن زيد 

  .عبسا، وجھديدا: وولد رياض بن معدلة

  .ثعلبة، وحربا: وولد غرجدة بن معولو

  ھؤالء بنو عثمان بن نصر بن زھران

  

  وھؤالء

  بنو دھمان بن نصر 

  

  .صعبا، وضيقا: وولد دھمان بن نصر بن زھران

  .ت أبي بكر الصديق رضي هللا عنهأبو أمية، كان أحد أزواج أم فروة أخ: فمن بني صعب

  .ومنھم بقيةبالكوفة. فولدت له جارية يقال لھا أميمة فتزوجھا عبد هللا بن الزبير

: يشكر، ومحضبا، واألوس: فولد مبشر بن صعب. مبشرا، وعمرا: فولد صعب بن دھمان

   .وھما بطنان، والحارث
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وفا، بطن، وسالمان، وأخوين بكرا، وعامرا، بطن، وربيعة، بطن، وع: فولد يشكر بن مبشر

  .بطن

عامرا، وھو الغطريف، وسعدا، وعوفا، والحارثن وھو الغلوق، دخلوا في : فولد بكر بن يشكر

  .بني زبيد، وجعثمة

  .سعدا، وعبد هللا: فولد الغطريف بن يشكر بن مثبشر بن صعب

يف الذي الحارث، وھو الغطريف األصغر؛ والحويرث، وھو غط: فولد عبد هللا بن الغطريف

  .غطيف بن عبد هللا بن ناجية بن مراد: في مراد، يقولون

  .عبد هللا، وكعبا، وواشجا، بطن، وربيعة، وھو الربعة، بطن: فولد الحارث بن عبد هللا

عامرا، وبرسان، بطن، وھالال، بطن، وعبد هللا، بطن، وآالة، وھو : فولد كعب بن الغطريف

  .الخصاصة، بطن

وائال، وسبالة، بطن، وحدروجا، وحجرا، وزييال، ورسنا، : كعبفولد عامر بن عمرو بن 

  .بطون

  .عديا، وفراصا، بطن، ووھبا، وسعدا، بطون: فولد وائل بن عامر بن عمرو

  .أسيدا، وجشم: فولد فراص بن وائل

  .الفضيل بن ھناد بن زيد بن سريح بن شرحبيل بن الحارث بن جشم: منھم

  .رافدا، وبعزا، وزيدا، وأنسا: بوولد سبالة بن عامر بن عمرو بن كع

  .جابرا: فولد رافد بن سبالة

عبد الجبار بن عبد الرحمان بن يزيد بن قيل بن قيس بن زيد بن جابر، كان على شرط : منھم

  .أبي جعفر المنصور، وعلى خراسان؛ وإليھم ينسب دار عبد العزى بمصر

  .مالكا: وولد سعد بن كعب بن الغطريف

يس بن الحلسق بن مالك، وكان عداده في دوس، فقيل الدوسي، وكان أزيھرث بن أن: منھم

حليفا بمكة ألبي سفيان، صخر بن حرب، فزوج ابنته عتبة بن ربيعة، وزوج األخرى الوليد بن 

المغيرة؛ وزوج ابنته عائكة أبا سفيان، فولدت له محمدا، وعنبسة؛ قتله ھشام بن المثغيرة بذي 
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  .المجاز

  .جناة أبا: فولد أبو أزيھر

شميلة تزوجھا مجاشع بن مسعود السلمي، وقتل عنھا يوم الجمل، : فولد أبو جناة بن أبي أزيھر

  .وإياھا عنى ابن ميسرة

  

  شميلة ترمي بالحديث المعبر... تنح لعبد هللا يوم لقيته 

  

  .توما، وسماعة، بطنان: وولد مالك بن كعب بن الغطريف

  .بالموصلالخيار، بطن : وولد سعد بن الغطريف

عثمان بن سراقة بن عبد األعلى بن سراقة، الذي خلع بالشام زمان عبد هللا بن علي، : منھم

  .وھو الذي قتل العكي وابنه

  .عبدا، بطن: وولد ربيعة بن يشكر

  .عمرا: وولد جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب

ا من مأرب، عمرا، وھو الجادر، وقعوا في بني الديل أيام خرجو: فولد عمرو بن جعثمة

  .فخالفوا نفاثة بن عدي بن الديل، فھم فيھم

سعد بن سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر بن الجادر، وھو جد قصي بن كالب، : منھم

أبو أمه فاطمة بن سعد بن سيل، وكان عامر أول من بنى جدار الكعبة، فسمي بالجادر، ولھم 

  .بقية بالمدينة

  رھؤالء بنو صعب بن دھمان بن نص

  
  وھؤالء
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  بنو عبرة بن زھران 

  

  .عبيدة، بطن: وولد عبرة بن زھران

  .جنادة بن أبي أمية، كان من أشراف أھل الشام في زمانه: منھم

  .وعامر بن عبرة، وسريقا

  .وليمة، وجذيما، وحمرة، وعلقة: فولد عبيدة بن عبرة

  .معاوية: فولد حمرة بن عبيد بن عبرة بن زھران

  .عديا: بن عبيدةفولدمعاوية بن حمرة 

  .عبد هللا: فولد عدي بن عبيدة

  .عامرا: فولد عبد هللا بن عدي

  .الحارث، وھو شعيث: فولدعامرا بن عبد هللا بن عدي

سعدا، : فولد شعيث بن عامر بن عبد هللا بن حيان بن معاوية بن حمزة بن عبيدة بن عبرة

  .وثعلبة

  .مفرجا: وولد مالك بن زھران

  .سالمان، بطن، والحارث، وھو كدادة: بن زھرانفولد موفرج بن مالك 

حاجز بن عوف بن الحارث بن األختم بن عبد هللا بن ذھل ابن مالك بن سألمان بن : منھم

  .مفرج الشاعر

  .مالكا: وولد كدادة بن مفرج

  .ربيعة: فولد مالك بنكدادة

  .ثعلبة، وھو فجاءة،بطن: فولد ربيعة بن مالك بن كدادة

  .مازنا، وعوفا،وربيعة:عة بن مالك بن كدادةفولد فجاءة بن ربي

  ھؤألء بنو مالك بن زھران، وھم آخر بني عبد هللا بن مالك بن نصر
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  وھؤألء

   بنو ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد 

  .راسبا، بطن: وولد ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد

  .ك بن نصر رأسھمھؤألء بنو مالك بن زھران، وھم آخر بني عبد هللا بن مالك بن مال

  .ومنھبا، وحبيبا، ومعاوية

شريك بن ابي العكر بن سمي، كان حليفا لنبي عامر بن لؤي؛ فتزوج أبو العكر ام : منھم

  .شريك،من بني عامر، فولدت له شريكا؛ ثم خلف عليھا النبي صلى هللا عليه و سلم

  .بالمغمس األمليك الذي قتل موالي جرھم:وولد مويلك بن مالك بن نصر بن األزد

  ھؤالء بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كھالن بن سبأ

  

  وھؤالء

  بنو الخيار بن مالك 

  

بن زيد بن كھالن بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان وولد الخيار بن مالك بن زيد بن 

  .ربيعة: كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .أوسلة: فولدربيعة

  .زيدا: فولد أوسلة

  .مالكا، وبتعا، بطن، في ھمدان: فولدزيد

  .أوسلة، وھو ھمدان، وألھان، بطن عظيم باليمن والشام: فولدمالك
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  وھؤالء

  بنو ھمدان بن مالك بن زيد 

  

  .نوفا: فولد ھمدان

  .خيران: فولد نوف

  .جشم: فولد خيران

  .حاشدا، وبكيال، بطن، منھما تفرقت ھمدان: فولد جشم

  

  وھؤالء

  بنو حاشد بن جشم 

  .جشم: وولد حاشد بن جشم

زيدا، عمرا، وعريبا، وأسعدا، ومالكا، ومريدا، وضماما، ويريما، بطنان باليمن؛ : فولد جشم

  .وربيعة بن جشم

  .زيدا: فولد عريب بن جشم

  .عليان، وقادما: فولد زيد

  .أسلم: فولد عليان

  .طن، وحرجة، بطنحجورا، بطن باليمن كبير وبالشام، ونمرة، ب:فولد أسلم

  .معيوف بن يحيى بن معيوف بن علقمة، كان شريفا بالشام: فمن بني حجور

  .وآل معيوف بدمشق بالغوطة في قرية يقال لھا عين حرما

معيوف بن يحيى بن معيوف بن علقمة بن الحارث بن سعد بن عدي عليان : وينسبون فيقولون
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  .بن مؤالة بن حجور

وقدم، بطن، وقيالت، بطن، واردان، بطن، وتمال، بطن، وصيرة،  عبد هللا،: وولد قادم بن زيد

  .بطن، والقدام، بطن

  .جبرا، وھوالجبار، وازد، وھو وبر، وحذيقا:فولد عبد هللا

  .مرا، وفھرا، وفائشا، وعربا، وعوفا: فولد الجابر

  .سوالر بن ابي حميرة، أصابته جراحه مع الحسين فمات: فمن بني فھم

  .الحر بن صالح بن عمارة بن حضين بن عبد هللا بن ناعم: ابرومن بني مر بن الج

رحمة، : جيشا، وجميال؛ وولد جيش): وولد لفائش بن الجابر وفيه العدد من الجبر

سيف، بن الحارث بن سريع؛ ومالك : منھم. وسعدا،واألشموم، والمقالب، وزيدا، وحملة، وھمال

  .ھما ابنا عم واخوان المبن عبد بن سريع، قتال مع الحسين عليه السالم و

الرث، وھو شاحذ، بطن، وتيسا، ونضارا، وماعا،وجحدبا،وحمالن، : وولد حذيق بن عبد هللا

  .وناجيا، وھو ابزي، وھم باليمن، كلھم ينسبون الى ماعز

ابو روق، وھو عطية بن الحارث بن عبد الرحمان بن عمرو بن : ومن بني ازد بن عبد هللا

  .مة بن زيد بن عبد هللا المفسرالحارث بن مالك بن جثا

  .سفيان بن الليل، كان من اصحاب المختار: ومنھم

  .وولد اسعد بن جشم بن شراحيل

  .ذا جعران، وذا حدان، بطنان عظيمان: فولد شراحبيل

  .مشرقا، بطن؛ وعبدا، بطن؛ ومالكا: وولد زيد بن جشم بن حاشد

  .الحارث: فولد مالك

  .عبد ود: فولد الحارث

  .لوذان، بطن: ود فولد عبد

معشر ذو القفار بن عمرو بن ذي معدي بن يريم بن مرثد بن ذي شفي بن : فمن بني مشرق

  .مشرق، كان شريفا
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  .ربيعة، وھو ناعط، بطن؛ والحارث: وولد مرثد بن جشم بن حاشد

  .مرثدا، وشراحيل، وعامرا، وشرحبيل: فولد ناعط

  .ربيب بن شراحيل بن ربيعة، كان شريفا حمرة، وھو ذو المشعار بن أيفع بن كرب بن: منھم

  :الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة ذي المشعار،الذي مدحه أشعى ھمدان في قوله: من ولده

  

  على أنھا القلص الضمر... إلى ابن عميرة تخدى بنا 

  

  .وھو قتل صالح بن مسرح الخارجي

  .أفلح: وولد شراحيل بن ربيعة بن مرثد

  .ذو مرات، وكان قيال عميرا، وھو: فولد أفلح

   .سعيد بن المجالد، قتله شبيب الحروري، بعثه اليه الحجاج: ومن ولده

  .شرحبيل: وولد عامر بن ربيعة

  .مرثدا، وھو الدومي: فولد شرحبيل

دافعا، وزيدا، وناشحا، وكثيرا، وقعطا، وھو منتشر، وذا بارق، : وولد مالك بن جشم بن حاشد

  .وھو جعونة، وعامرا

  .األعشى الشاعر، واسمه عبدالرحمان بن الحارث بن نظام بن جشم بن حاشد: عامر فمن بني

مالكا، وھو خيوان، بطن، وقابضا، بطن؛ والى خيوان دفع عمرو : وولد زيد بن مالك بن جشم

  .بن لحي الصنم، وكان بقرية باليمن يقال لھا خيوان، وبھا سمي

  .ك، كان شريفاسعد، وھو ذو ديم بن قيس بن مال: فمن بني خيوان

ومحمد بن مالك بن زبيد بن جبلة بن الفضل بن أشوع بن أيفع بن مرثد بن مالك بن زيد بن 

  .مالك بن كثير بن عمرو بن مالك،وھو خيوان

  .الخنذع، بطن: وولد ذو بارق بن مالك
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  :الفندش بن حيان بن وھب، الذي يقول له أعشى ھمدان: منھم

  ضربت بمصقول عالوة فندش ...أمن ضربة بالسوط لم يدم كلمھا 

ومنھم القاسم بن الوليد بن سلمة بن خارج بن كريب بن أيفع بن زيد بن المنذر بن مالك بن زيد 

  .بن ذي بارق الفقيه

  .ناشجا، وسعدا، وأصبى: وولد دافع بن مالك بن جشم

  .عذرا، بطن: فولد سعد

ن منبه بن سلمة بن مالك بن حمرة، وسعد ابنا مالك بن سعد بن مالك، وھو أبو شعيرة ب: منھم

  .عذر، كان حمرة من شھود معاوية يوم الحكمين

  .ياما، وعبيال، دخل في بني عنس: وولد أصبى بن دافع

  .جشم، ومذكورا: فولد يأم

  .دؤوال، وصعبا: فولد جشم

  .سلمة: فولد دؤول

  .فولد سلمة

بن الحارث بن ذھل الحكم بن عبدالرحمان بن الحارث بن عبد كريم بن جندب بن ذھل : منھم

  .بن سلمة، كان من فرسان الجماجم

  .وزبيد بن الحارث بن عبد الكريم الفقيه

وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جندب بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذھل 

  .الفقيه

  .وابنه محمد بن طلحة

  .وعبدالعزى الشاعر بن سبع بن النمر بن ذھل كان جاھليا

  .ضاوابنه مدرك، شاعر أي

  .ھبرة، ومواجدا، وھم األحالف، والغز؛ فتحالفا على الغز: وولد مذكر بن يأم

  .األسلوم، وحبيبا،وبغيضة، وجحديا، ورفدة: فولد مواجد
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  .عبيدة بن األجدع بن سلمان بن حبيب بن مواجد الفقيه: منھم

  .وشرقي، وھو الوازع الشاعر بن معاوية بن مالك بن أحزم بن ھبرة بن مذكر

  .عامرا، وسابقة: افعوولد د

  .عمرا: فولد عامر

  .زادة، يقال إنھم وادعة بن عمرو مزيقيا: فولد عمرو

  .عبد هللا، وناشجا: فولد وادعة

  .سعدا، وربيعة: فولد عبد هللا

  .الحارث، وعمرا: فولد سعد

  .معمرا، بطن، ومرا، بطن: فولد الحارث

سالمان بن معمر الشاعر، وفد على عمر األجدع بن مالك بن أمية بن عبد هللا بن مر بن : منھم

  .أنت عبدالرحمان: أنا األجدع؛ فقال: بن الخطاب، فقال

  .مسروق بن األجدع الفقيه: ومن ولده

  .ومحمد بن المنتشر بن األجدع، كان من أشراف أھل الكوفة

  .وأخوه المغيرة بن المنتشر، كان شاعرا

  .معاوية بن سعد بن معمر، كان شريفا وھانىء بن أبي حية بن علقمة بن سلمان بن مالك بن

  .والمذبوب، وھو كبير بن أبي حية

  .وجشيش، وھو الوازع بن عبد هللا بن مر بن سلمان بن معمر الشاعر

المنذربن أبي حية بن الدھر بن حجر بن معاوية بن مر بن الحارث بن سعد بن عبد هللا بن 

ھبلت الوادعي أمه، لقد : " ر، فقالوادعة، أول من عرب العربي وھجن الھجن، فبلغ ذلك عم

  " .ذكرت به، إجروھا على ما رأى 

وعمرو بن الحارث بن عمرو بن عبد يغوث بن قسر بن حرب بن الحارث بن سعد، أخذ 

  .الراية يوم صفين

والحارث وشدادا ابنا األزمع بن أبي بثينة بن عبد هللا بن مر بن مالك بن حرب بن الحارث، 
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  .كانا شريفين

عمرا، : بن صريم بن األجدع بن مر الشاعر، جاھلي، وولد ربيعة بن عبد هللا بن وادعةويزيد 

  .ومالكا

والحارث بن عمرو، وھما بطنان، يقال ھما من . بنو البيضاء: الحارث، يقال لھم: فولد مالك

  .حمير

  .نمارا، بطن، ومالكا: وولد ناشج بن وادعة

  .حبيش وحبقا، وكعبا: فولد نمار

  .يعيش، وقحفان، وعكيا، ومسلمة، وھبال، وبرمة، بطن: ن ناشجفولد مالك ب

  .دأالن، بطن: وولد سابقة بن ناشج بن دافع

   .رؤاسا، وحريما، ومالكا، وحجرية: فولد دأالن

  .عرارا: فولد رؤاس

عمار بن أبي سلمة بن عبد هللا بن عرار شھد المشاھد مع علي بن أبي طالب، وقتل مع : منھم

  .الحسين بن علي

  .والجون بن كعب بن عبد هللا، كان فارسا

  :مالك بن حريم بن دأالن، الذي يقول: ومنھم

  كالال وأينا والجواد المفزعا... ترى المھرة الشوھاء تنفض رأسھا 

  .معاوية، وعبد هللا، ومالكا: وولد كثير بن مالك بن جشم

  .صعبا: فولد معاوية

  .سبعا: فولد صعب

  .االسبيع، بطن، وحوث: فولد سبع

سعيد بن قيس بن زيد بن حرب ابن معدي كرب بن سيف بن عمرو بن سبع بن : فمن السبيع

  .السبيع

  .وابنه عبد الرحمن بن سعيد، قتله المختار يوم جبانة السبيع
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  .عمار بن عبيد بن يزيد بن عمرو ذي كبار الشاعر: ومنھم

  .ذي يحمد بن السبيعوأبو إسحاق الفقيه، واسمه عمرو بن عبد هللا بن علي بن أحمد بن 

  .ابنه يونس

  .وإسرائيل، وعيسى ابنا يونس

  .الحارث األعور: ومن حوث

  .وعبد هللا بن كعب بن أسد بن يخلد بن حوث الفقيه

  .مالكا، وھو الخارف، بطن: وولد عبد هللا بن كثير بن مالك بن جشم

  .عمرا، وصعباأنعم، وھو ھوي، وجمغر، وجشم، وأنمارا، وبارا، وعاصما، و: فولد الخارف

ضمام بن زيد بن ثوابة الحكم بن سلمان بن عبد بن عمرو بن الخارف، وفد على النبي : منھم

  .صلى هللا عليه و سلم

عبد هللا بن نمير بن عبد هللا بن أبي حية بن شريح بن سلمة ابن سعد بن الحكم بن : ومنھم

  .سلمان بن عبد بن عمرو بن الخارف، الفقيه

  .هللا وابنه محمد بن عبد

  .وولد عمرو بن جشم بن حاشد، شراحيل، وعبدا،وناجية

  .كعبا، وھو الصائد: فولد شراحيل

  .عبد خير بن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن كعب الصائد الفقيه: منھم

وزياد بن عمرو بن عريب بن حنضلةبن درام بن عبد هللا بن كعب الصائد،وھو أ ثمانة 

  .سينالصائدي قتل مع الح

  .وأبو الجرنعق، وھو معقل بن خير بن يحمد بن خولي الشاعر الذي كان يھاجي اعشى ھمدان

 ومحمد بن يزيد بن مرعل بن عبد ود بن أفد بن كعب الصائد، كان مع أبي الحنفية، وشھد مع

  .المختار

  ھؤالء بنو حاشد بن جشم
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  وھؤالء

  بنو بكيل بن جشم 

  

  .الخيران، وسوراندومان، : وولد بكيل بن جشم

  .عمرا، وھم باليمن:فولد سوران بن بكيل

  .معاوية، وصعبا، وذا احرم، وخمرا، وھم الخمريون، وتباعا، وھو يناع، واحمد: وولد دومان

  .مالكا: فولد معاوية

  .زيدا، وھو ثور، بطن، وشھابا، وعامرا، وھودان ولعوة: فولد مالك

  .ش بطنمالكا، وھو جوب، بطن، والفائ: فولد شھاب

  .صھالن: وولد ثور بن مالك

  .مانعا، ونحيان، وحيا: فولد صھالن

صالح والحسن ابنا صالح، بن حي بن مسلم حيان بن مسلم ابن شفي بن ھني بن رافع بن : منھم

  .قلمي بن عمرو بن مانع بن صھالن بن ثور، اللذان يقل لھما ابنا حي الناسكان

  .بن ھصالن وحبيب بن مانع بن رافع بن عامر بن عباد

ذو لعوة األصغر، وھو أبو : من آل لعوة. وأخوه بن سعيد بن منقذ، كانا من أصحاب المختار

كرب بن زيد بن سعيد بن بن الخصيب بن ابي كربن زرعة بن ذي لعوة، ولھم عدد باليمن 

  .الكبير

  .معاوية: وولد صعب بن دومان

  .مالكا: فولد معاوية

  .ندعاما، وربيعة، وذبيا: فولد مالك

  .مرة، وھو أرحب، وھو بطن؛ ومرھبة، بطن؛ وذا الشاول؛ وذا اللب، بطن: فولد دعام
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  .ماللة، وعليان، وسفيان: فولد أرحب

  .مالكا: فولد ماللة

  .طفيال: فولد مالك

  .مطعما، وجلعما: فولد طفيل

  .أبو رھم بن مطعم، ھاجر وھو ابن خمسين ومائة سنة، وھو الشاعر: منھم

  .علويا، وعبدا، وذبيان، ومجلدا: حبوولد عليان بن أر

يزيد بن قيس بن ثمام بن مبعوث بن كعب بن علوي، كان شريفا، ولي شرط علي، وله : منھم

  :يقول الشاعر

  نبايع عليا أو يزيد اليمانيا... معاوية أال تسرع السير نحونا 

ھو الذي وعمرو بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الحارث بن كعب بن علوي، كان شريفا، و

  .بعثه الحسن بن علي، وبعث محمد بن األشعث في الصلح بينه وبين معاوية

  .وقيس بن ثمامة بن األسفع بن األوبر بن عود بن علوي، وھو أبو المنتصر، كان شريفا

   .ويزيد بن ثمامة، وقد رأسا جميعا

عليان، وسيف بن ھانيء بن سعيد بن مالك بن سعيد بن قيس بن سبيع بن عمير بن عبد بن 

  .الذي كان يقتل الخوارج زمن الحجاج

  .معاوية، وصبارة، وباريا: وولد سفيان بن أرحب

  .سلمان، بطن، وعميرة: فولد معاوية

مالك بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن ألي بن سلمان، كان سيدا وقد ولي الربع في زمن : منھم

" الحارث القوال فارس أرحبا  أبو: " عمر بن الخطاب؛ وھو أبو الحارث، وله يقول األعشى

  .وكانت ابنته عند آسماعيل بن األشعث، فولدت له

نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن مالك بن ألي، الوافد على النبي صلى هللا : ومنھم

  .عليه و سلم، وأطعمه طعمة تجري عليھم إلى اليوم

  .صحاب عليوخطاب بن ھانيء بن مالك بن قيس بن عامر بن ألي، كان من أ
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  .وشنيف بن معاوية بن مالك بن قيس بن سلمان، كان شريفافي الجاھلية

عركز بن عبد هللا بن عبد هللا بن عاصم بن أبي سالمة، وھو : ومن ولد سلمان بن معاوية

  .أسيد، بن مالك بن سعد بن مالك بن ألي بن سلمان بن معاوية بن شنيف بن أرحب

  .آمنة بنت عقبة بن زحر بن ذي الحصين بن السبسبي: وأم عبد هللا بن عاصم جدة عركز

  :وقال أبو سالمة

  

  وكيف بھم على شحط الديار... ذكرت الحي أرحب إذ تأوى 

  فطيبة مسكني فيھا قراري... فمن خيري بني علوي انتسابا 

  وأبدلني ديارھم بداري... أتاني الضيم أفقدني دياري 

  أسبق بثاري على ضيم وأن... وكان الموت أيسر من مقام 

  تھضمني ضياف وآل باري... فآثرت الممات على مقام 

  ھزيم دائم التھتان جار... سقى قومي بني ألي ملث 

  

وكان قتل عم أبي سالمة رجل من بني علوي بن عليان بن أضرحب، وأمه من ضياف، فقتل 

لرجل أبو سالمة قاتل عمه ثم لحق بعمر بن الخطاب وقال ھذا الشعر، فاحتمل عمر دية ا

  .وزوجه موالة له وواله حمى الربذة، ولده بھا إلى اليوم

  .نھدا، وقسم، الحارث، ولمعان، وربيعة: وولد مرھبة بن دعام

  .الحارث: فولد ربيعة

  .ربيعة: فولد الحارث

الحارث، ومسعودا، وأبا حيد والمسلم، والوليد، وحيان، ونوفال، وغيالن وثمانية : وولد ربيعة

  .أبطن

  .الحارث، ووائال، وبجادا، وھصيصا: ثفولد الحار
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  .بداء، وصعبا: فولد نھد بن مرھبة

  .عمرو بن رباه، بن نصب بن بداء بن نھد الشاعر جاھلي: منھم

  .سيفا، وعمرا، وھو الراعي، وعبيدا، وصعبا: وولد الحارث بن مرھبة

بر بن يسار بن جبر أبو الجراح، عبد هللا بن عياش المنتوف بن عبد هللا ابن عبد اللھبن ج: منھم

  .بن معاوية بن مرھبة

  .عبد هللا بن جبر، كان مروانيا، وكان مع الحجاج يوم الجماجم: وجده

الحارث بن سمي بن داالن بن صعب بن الحارث بن مرھبة، شھد القادسية، وھو الذي : ومنھم

  :يقول

  

  وال تھالن لرؤوس نادره... أقدم أخا نھم على األساوره 

  ثم تعود بعدھا في الحافرة... الساھره فإنما قصدك ترب 

  .وقشا: من بعد ما كانت عظاما ناخرة وولد قسم بن مرھبة

  

عمرو بن ذر بن عبد هللا بن زرارة بن معاوية بن عميرة بن منھبه بن غالب بن قيس : منھم

  .وھو القاضي الفقيه

  .وأبوھذر الھمداني، كان فقيا

  .شخص مع كثير ابن شھابومعاوية،وھو ضاغث، بن زرارة، وكان فيمن 

  ھؤألء بنو دعام بن مالك

  

  وھؤالء
  بنو ربيعة بن مالك
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  .شاكرا، بطن وھما: وولد ربيعة بنت مالك بن معاوية

  .أميرا، ودھمة، والحارث، ووائلة: فولد شاكر

  .قيس األرقط بن الحارث بن عمرو بن حطيان بن وابش ابن دھمة، شھد القادسية: منھم

  .النعمان بن عمرو بن حظيان الشاعروعمرو بن الحصين 

  .وقيس بن زرارة بن عمرو بن حطيان، كان من اصحاب علي، وكان عينا له بالشام

صاحب : عبد هللا بن كامل بن عمرو بن ابن الحارث بن علية بن دھمة: ومن عيلة بن دھمة

  .شرط المختار

: بني أمير بن شاكر ماللة الشاعر بن عبد بن أمير، جاھلي ومن: ومن بني أمير بن شاكر

  .المتجرد بن قيس بن ربيعة ابن مرة بن الغز بن الوائلة، صاحب رايتھم يوم لقوا زبيد

   .والسجف بن قيس بن الحارث بن يزيد بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مرة بن ال عر

ان والمقدام بن ربيعة بن مالك بن عمرو بن بداء بن الخبرق بن الحارثة بن العز بن وائلة، ك

  .شريفا

  .ومقتل بن زيد بن بداء، رئيسھم يوم لقو خثم

  .حربا، وشھرا ووثيرا، وعصاصة: وولد نھم بن ربيعة بن مالك

  .عمرو بن منھبه بن شھر بن الشاعر: منھم

  .وجعال بن زيد بن ربيعة بن جشم بن حرب بن نھم الشاعر

لك بن زيد بن كھالن بن ھؤألء ھمدان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة بن الخيار بن ما

  .سبأ

  
  وھوالء 

  بنو الھان بن مالك
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الثمالة، وقيدحان، والنزول وھو نازل؛ وشعيبا، وجارعا، يدعون الى : وولد الھان بن مالك

  .الجب؛ وشارقا: المجارع، وباكال، وھو بكيل، وجابيا، يقال لھم

  .ذو ظليم: فمن بني ثمالة بن الھان

مسان بن ذي ظليم، قتل مع معاوية يوم صفين وفيه يقول حوشب بن التباعي بن : منھم

  :الشاعر

  فنحن قتلنا ذا الكالع وحوشبا... فإن تقتلوا الصقر بن عمرو بن محصن 

  .والصقر، وھو عمرو بن عمرو بن محصن األنصاري، قتل بصفين مع علي

أبي  عثمان بن سعيد بن عثمان بن أمين بن مر بن ذي ظليم، كان خطيبا في زمن: ومنھم

  .جعفر، وكان أعلم

  .ھؤألء بنو ألھان بن مالك، وھم آخر بني كھالن بن سبأ

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عونك يا رب

  

  وھؤالء
  بنو حمير بن سبأ

  

الھميسع، ومالكا، وزيدا، وعريبا، ووائال، : وولد حمير بن سبأ: قال ھشام بن محمد بن الكلبي

  .ومسروحا، وعمر كرب، ومرة، وأوسا

  .معدي كرب بن النعمان، وھو في حضرموت: رةفمن م

  .ربيعة ذو مرحب بن شراحيل بن النعمان بن زرعة بن باران بن يھنعم بن ذي الملك: منھم
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أيمن؛ ويأمنا، ومھسعا، والھاسع، والھسع، وھسيعا، واألفروع، : فولد الھميسع بن حمير

  .وعدادھم في ھمدان

  .الغصن بن الوسم: منھم

  .زھيرا، الغوث: عفولد أيمن بن ھميس

  .جرھم، وثعلبان، بطن: فولد الغوث بن أيمن بن ھميسع بن حمير

  .عريبا، وأبين، به سميت عدن أبين: وولد زھير بن أيمن بن ھمسيع بن حمير

  .فولد عريب بن زھير بن أيمن بن ھميسع، بطن، ومثوبا، وحيدان

  .عريبا: فولد حيدان بن عريب

  .بكالم، بطن: فولد عريب بن حيدان

  .الصباح بن شفي الخطيب: منھم

وأبو حميد، وھو محمد بن إبراھيم بن منقذ بن ياسر بن يزيد بن شرحبيل بن عبد بن حميل بن 

  .عمرو بن بكالم من نقباء بني العباس، والدعوة

  .وبھيد بن عريب، بطن في الكالع، وزنجع، بطن في الكالع

  .الغوث: وولد قطن بن ريب

  .، ويرسما، بطن في ھمدان، ووائال، بطنعمرو: فولد الغوث بن قطن

  .شھاال، بطن: فولد عمرو بن الغوث بن قطن

عبدشمس، ودھمان، انتسبوا في مراد؛ ولحجا، بطن، وذا مر، : وولد وائل بن الغوث بن قطن

  .واألملوك، بطن، وذا ترخم، بطن

  .جشم: فولد عبدسمس

  .لھم في الكالع، ومعاويةريمان، وغزوان، وبعدان وقد دخلوا ك: فولدجشم بن عبدشمس

  .قيسا، وظھرا، بطن: فولد معاوية بن جشم بن عبد شمس

شرعبا، إليه تنسب الرماح الشرعبية، وعدادھم بمصر في المعافر، : فولد قيس بن معاوية

  .وعمرا
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سھال، وخيران، بطن، رھط زامل بن عمرو، ولي حمص، ودمشق : فولد عمرو بن قيس

  .لمروان بن محمد بن مروان

  .زامل بن معاوية بن زامل بن عمرو واله عبد هللا بن صالح بن علي حمص: ولده من

  .وحسان بن عمرو، وھو شعبان، وجفاش، بطن في ھمدان، وبعض في المعافر، وخوالن

أقبل سيل فخرق : " وإنما سمي شعبان فيما ذكر الكلبي عن رجل من حمير من ذي الكالع قال

فيه فإذا رجل على سرير ميت عليه جباب وشي مذھبة، موضعا باليمن فأبدى عن أزج فدخل 

. بسم هللا رب حمير: " وبين يديه حجر من ذھب في رأسه ياقوتة حمراء؛ وإذا لوح فيه مكتوب

مت أزمان ھيد وماھيد، ھلك فيھا اثنا عشر ألف . أنا حسان بن عمرو القيل، إذ ال قيل إال 

   .موضع: وذو شعبين" . ني من الموت فأخفرني وأتيت ذا شعبين ليجير. قيل كنت آخرھم قيال

زيدا، وصبابا، بطن، وجبالن، بطن، وأمنا، يقال لھم األمنيون، : فولد سھل بن عمرو بن قيس

  .بطن، وأكلب، وھم األكلوب، بطن

فولد ذو . كعبا، ويريما، وھو ذو رعين، بطن عظيم، ومالكا: فولد زيد بن سھل بن عمرو

  .بطنشرحبيل، وياقعا، : رعين

  .ميتما: وولد مثوب بن ذي رعين

  .غيدان، وداالن، وفكھة بطون: وولد حجر بن ذي رعين

عبد كالل بن مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان، الذي بعثه نبع على : منھم

  .مقدمته إلى طسم وجديس باليمامة

  .وصھبان بن ذي حرث، الذي لقي جمع معد يوم البيداء، والشھالن

  .ن عريب بن أليشرح، من بني مدرك بن رعينوفھد ب

  :وأخوه عبد كالل بن عريب، الذي قال فيھم الشاعر

  وعبد كالل خير سائرھم بعد... أال إن خير الناس كلھم فھد 

  :وقال مالك بن العجالن النھدي

  سمعت بھا في حمير وكفيلھا... وعبد كالل جاد كل عظيمة 
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  :ولفھد يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي

  آلتيھا كما زعمت بفھد... أال عتبت علي اليوم عرسي 

عريب والحارث ابنا عبد كالل بن عريب الذي كتب لھما رسول هللا صلى هللا عليه و : ومنھم

  .سلم

  :شراحيل بن عمرو، الذي يقول: ومنھم

  سعيد من ينام قرير عين... أال من يشتري سھرا بنوم 

  إلله إلى رعينفمعذرة ا... فإن تك حمير غدرت وخانت 

  .عديا، والسمع، وجعال، وھو قباب، بطن: وولد مالك بن زيد بن سھل بن عمرو

  .ودالال، وحضورا، بطن من ھمدان

شعيب بن ذي مھدم بن مھرم بن حضور، الذي قتله قومه، ويزعمون أنه شعيب : ومن حضور

نا إذا ھم منھا فلما أحسوا بأس: النبي فغزاھم بخت نصر فقتلھم، ففيھم أنزل هللا عز وجل

  ).حتى جعلناھم حصيدا خامدين: إلى قوله تعالى) يركضون

سعدا، وھوزنا، وحراز، بطنان في : فولد عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سھلب بن عمرو

  .الكالع، وعنج

ميثم، رھط كعب األحبار بن ماتع بن قسمي بن نافع بن قسمي بن حق بن : فولد سعد بن عوف

لوازع بن عميرة بن لھيعة بن وھب بن شراحيل بن أبي كرب بن كھالن سراح بن ربيعة بن ا

  .بن ميثم

  .وأحاظه بن سعد

أيفع بن عبد بن عامر بن مسرح بن المجبر بن ينوف بن سعدان بن أحاطة، ولي حمص، : منھم

وكانت عنده حميدة بنت عبد الرحمان بن شداد بن ركانة بن يزيد بن ھاشم بن عبدالمطلب بن 

  .وشرحبيل بن سعد: بن قصي، فولدت له أوالداعبد مناف 

  .الكالع، وإليه جماعتھم: فولد شرحبيل بن سعد

أسميفع بن باكور بن يعفر ذي الكالع بن شرحبيل بن عمرو بن شرحبيل بن رواس بن : منھم
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حمير بن مرة بن يحمد بن عمرو بن كرب بن ھمال بن جذيمة بن أسعد أبي كرب بن عمرو 

الكالع؛ وھو الذي كتب إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مع جرير بن  بن مالك بن زيد بن

عبد هللا فأعتق أربعة آالف مملوك، كانوا له؛ وقتل يوم صفين مع معاوية وابنه شرحبيل بن 

  .أسميفع، قتل يوم الخازر، وكان أمير حمص، ولھم شرف عظيم بحمص

  .وعوف بن سعد بن عوف

  .ومدع بن سعد في ھمدان

  .و بن سعدوعمر

وولد ميثم بن سعد بن نمران بن ميثم؛ أمه ھند بنت تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن 

  .مضر بن نزار بن معد بن عدنان

فلما مات نمران بن ميثم تزوجت ھند بقاسط بن ھنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 

ى قاسط، وھم الذي يقولون النمر بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وحملت النمر فانتسب إل

  .قاسط

  .سوادة، وكعبا: فولد عمرو بن سعد

  .الخبائر، ونعيمة، والسحول، بطون في الكالع: فولد سوادة بن عمرو

  .شيبان، وحميما، بطنان في الكالع: وولد غوث بن سعد

  :قرمل، الذي ذكره امرؤ القيس في شعره فقال: منھم

  وإذ نحن ال ندعى عبيد القرامل... ا وإذ نحن ندعو مرثد الخير ربن

  .ودعمي بن غوث

  .وزيد بن غوث

  مجماما، وبكاال، بطنان في الكال: فولد دعمي بن غوث

  .مالكا، والحارث، وأسلم، واألخوس، بطن: ووتد زيد بن غوث

الحارث، ذا أصبح، وھو أول من عملت له السياط األصبحية، : وولد مالك بن زيد بن عوف

  .وھم بطن عظيم
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  .ويحقب بن مالك، بطن عظيم

أبرھة بن الصباح بن لھيعة بن شيبة الحمد بن مرثد الخير بن ينكف بن ينف : فمن بني أصبح

ريحانة بنت األشرم : بن معدي كرب بن عبد هللا بن عمرو بن ذي أصبح، كان ملك تھامة؛ أمه

  .الحبشي

  .ومئذ على المسلمينوأخوه خير قتل يوم ذي الخلصة، قتله جرير بن عبد هللا، وكان ي

وأبرھة بن شرحبيل بن الصباح، وولده يسكنون صنعاء، ليس بصنعاء من العرب غيرھم 

  .وغير آل كثير بن شھاب بن عبدالملك بن رداع الخوالني

وأبو شمر بن أبرھة بن الصباح، قتل مع علي بن أبي طالب عليه السالم يوم صفين، وكان 

  .ه بقية بمصرمتزوجا بابنة أبي موسى األشعري، ول

وكريب بن أبرھة، وھو أبو رشد، كان سيد حمير بالشام ومصر زمن معاوية، شھد معه 

صفين، وأدرك الحجاج وھو شيخ كبير؛ قال أخبرني سعد بن كثير، قال أخبرني أبو أمية 

ميمون بن يحيى بن مسلم بن عبد هللا األشج عن مخرمة بن بكير بن عبد هللا بن األشج عن 

دخلت مصر أيام عبدالعزيز بن مروان فرأيت كريب : ن عبد هللا بن األشج قالعمه يعقوب ب

  .ابن أبرھة إذا ركب حف به خمس مائة من حمير في السالح

أم النضر : والنضر بن مريم بن معدي كرب بن أبرھة، كان سيد حمير بالشام في زمانه؛ أمه

 بن معبد بن العباس بن بنت معبد بن العباس بن عبدالمطلب، وكانت عنده بنت عبد هللا

  .عبدالمطلب، فولدت له محمدا، وسليمان ابني النضر

سالمة بن يزيد بن سالمة بن ذي فايش بن يزيد بن مرة بن عريب بن : ومن يحقب بن مالك

  .مرثد بن يريم بن عبد هللا بن يحصب، الذي مدحه األعشى

بن دالل بن عوف بن عمرو بن ويزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ بن ذي العشيرة بن الحارث 

يزيد بن مرة بن مرثد بن مسروق بن يزيد بن يحصب، كان حليفا آلل خالد بن أسيد القرشي، 

  .وله عقب بالبصرة

  .عامرا، وھو ذو يزن، بطن: وولد أسلم بن زيد بن عوف
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  .ومنبه، وھو جرش، بطن

ة عامة العرب وذو يزن وھو أول من عمل له سنان حديدة فنسبت إليه،وإنما كانت أسن

  .صياصي البقر

  .النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن، الذي آستجار كسرى على الحبشة: ومنھم

عفير بن زرعة بن عفير بن الحارث بن النعمان، كان سيد حمير بالشام زمن : من ولده

  .عبدالملك بن مروان

  .ونعيم بن معدي كرب، ولي أذربيجان

بن عمرو بن عوف بن زھير بن الحارث بن حماطة بن عمرو الغازي بن ربيعة : ومن جرش

  .بن ربيعة بن ذي خيل، كان شريفا، زمن معاوية وعبدالملك

الحرشي، وھو الحارث بن عبدالرحمان بن عمرو بن ربيعة، كان من أصحاب أبي : ومنھم

  .جعفر المنصور

  .سبيعا، وعلسا، وھو ذو جدن الشاعر: وولد الحارث بن زيد

  .لقمة بن علس بن مرثد بن علس ذي جدنع: ومن ولده

وعلقمة بن شراحيل، وھو قيفان بن علس، ذي جدن، وھو ملك البون، مدينة لھمدان باليمن، 

  .قتله زيد بن مرب بن معدي كرب الھمداني، جد سعيد بن قيس بن زيد بن مرب، وملك بعده

  .بن خزيةومرثد بن علس، الذي أتاه امرؤ القيس بن حجر يستنجده على بني أسد 

  :ولذي قيفان يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي

  تخيره الفتى من عھد عاد... وسيف البن ذي قيفان عندي 

  .عمرا، وعبد هللا، وھو مقري؛ ومقرة: وولد سبيع بن الحارث بن زيد

  .سبأ، وحداال: وولد كعب بن زيد بن سھل

ونسب في سبأ اليوم، وترك  زرعة، وصيفيا، وبنانة، من قحطان،: فولد سبأ بن كعب بن زيد

  .النسب األول؛ ويشجب، وسماعة، ومعبدا

: سددا تزوج بلقيس؛ وكان سليمان بن داود صلى هللا عليه و سلم وقال لھا: فولد زرعة بن سبأ
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  .فتزوجت سددا" التصلح المرأة إال للزوج " 

  .والرحبة بن زرعة، بطن، وبنانة، عداھم، بطن

   .ا، وھو األوزاع، بطن، في ھمدان والباقر، بطن في ھمدانمالكا، ومد: فولد زيد بن سدد

تبع، وھو تبان، وھو أعد، وأبو كرب بن مالك بن كرب تبع بن زيد : فمن ولد صيفي بن سبأ

  .تبع بن عمرو، وھو ذو األذعار بن أبرھة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي

  .نار على الطريق فسمي ذا المنارذو المنار، كان أول من ضرب ال: وقال ابن الكلبي

  .وذو األذعار أصاب سيبا لھم وجوه منكرة فذعر منھم الناس فسمي ذا األذعار

  .فولد تبع حسان، وھو معاھر، وھو تبع

وزرعة، وھو ذو نواس فلما تھود تسمى يوسف، وھو الذي خد األخدود بنجران، وقتل 

  .قاتلوه فھزم أقحم فرس في البحر فغرقالنصارى، وتھود معه أھل اليمن، فلما جاشت الحبش ف

وجھل بن تبع، ولده في خيوان، نزل بخيوان فشرب، وأتي بجارية من أھل صعدة فوقع عليھا 

  .واجھاله فسمي جھال، فھم اليوم في خيوان: فاشتملت منه على غالم، فأخبر بذلك، فقال

من بقيته؛ وال نعلم أحدا إن سعيد بن قيس الھمداني  -هللا أعلم  -ومعدي كرب بن تبع، يقال 

  .ينسب إليه اليوم إال عبد هللا بن ھالل الھجري، الذي يقال له صديق إبليس

  .وعمرو بن تبع، وھو موثبان، وثب على أخيه حسان بفرضة نعم، فقتله، فسمي موثبان

وذو نواس الذي قتل خنيعة بن ينوف، ذو شار الذي كان ينكح ولدان حمير، وكان يريد أال 

  .ولم يكونوا يملكون من نكح يملكون،

  .وشمس يرعش بن ياسر ينعم بن عمرو ذي األذعار، الذي افتتح سمرقند

وأفريقش بن قيس بن صيفي، وھو الذي افتتح افريقية، وسميت به، وقتل ملكھا جرجير، 

  " .ماكثر بربرتكم : " ويومئذ سميت البربر، قال لھم

  .اقال نابغة بني جعدة يصف ظبية أكل الذئب حشفھ
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  فلما رآھا مطلع الشمس بربرا... أتيح لھا من أرض وسمائه 

  على غير ذنب فاستغاث لينصرا... كبربرة الرومي أوجع ظھره 

  

وأقام من حمير في البربر صنھاجة وكتامة ابني السور بن سعيد بن جابر بن سعيد بن قيس بن 

  .صيفي،فھم إلى اليوم

دن بن شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي؛ ومنھم بلقيس، وھي يلمقة بنت مشرح بن ذي ج

  .فكان الكلبي يقول ھي من صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

وينسب سليمان بن داود بن باعر بن سلمون بن يخشون بن عميتان بن رام بن حصرون بن 

قارط بن يھودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم عليه السالم بن تارح بن باحور بن شاروع 

ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن المتوشلح بن  بن

بن يرد، وھو الذي عملت األصنام في زمانه، بن مھالبيل بن ) أختوح، وھو إدريس النبي ص

  .قينان بن أنوش بن شيت، وھو ھبة هللا، كان وصي أبيه آدم عليه السالم

، وعزية وعنة، ويكالم، وبكيل، وبھيل، وزلجع، والقفاعة نجالن، واألشروع: وقبائل ذي الكالع

وذو ساح، وزيمان، وعروان، وبعدان، والحبائر، ونعيمة، والسحول، وشيبان وحميم، وأحاظة 

وميثم، وحراز، وھوزن، والسلف بن يقطن، فتكلع ھؤالء في الجاھلية على اسميفع بن ناكور، 

  .بن النعمان، والتكلع في كالمھم التجمعإال حراز ووزن فھما تكلعا على نجدة بن زيد 

  ھؤالء بنو أيمن بن ھيسع بن حمير

  
  وھؤالء

  بنو الھسع بن الھميسع 
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  .الحلملم، بطن عظيم ال يعلم به بقية يعرفون: وولد الھسع بن الھميسع

  ھؤالء بنو الھميسع بن حمير

  نسب قضاعة

  .زيدا: وولد مالك بن حمير

  .مرة: فولد زيد بن مالك

  .مرا: مرة بن زيدفولد 

  .مالكا: فولد مرو بن مرة

قضاعة؛ أمه مغالة بنت جوشم بن : فولد مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير

  .جلھمة بن عمرو بن عوف بن عدي بن دب بن جرھم

  .نزار، وعبيد، وقنص، وجنادة وحبيب، بني معد بن عدنان: وأخوته ألمه

ملكية بنت األشعر بن أدد بن زيد بن : اوي ووديعة؛ أمھمالحاف والح: فولد قضاعة بن مالك

  .يشجب

عرمد بنت غافق بن الحارث : عمران، وعمرا، وأسلم، وسناما؛ أمھم: فولد الحاف بن قضاعة

  .بن عك بن عدنان

ضرية بنت ربيعة بن نزار، إليھا ينتسب الحمى، حمى : حلوان؛ أمه: فولد عمران بن الحاف

   .ضرية

تغلب الغلباء، وزبانا وھو عالف، كان أول من نحت رحال فركبه، إذ : مرانفولد حلوان بن ع

  .كانت األعراب تركب األقتاب، فسميت العالفية؛ وغشما، ومراحا، بطن باليمن على نسبھم

  .وعمرا، وھو سليح، بطن

  .وعائدا، وعائدة دخال في الصبر من غسان

سلمى بنت : الثياب التزيدية؛ أمھم وتزيد وھو قبيل عظيم في تنوخ، لھم بأس، وإليھم تنسب
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أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ وكانت الترك أغارت على تزيد وأفنوھم، فقال في ذلك عمرو بن 

  :مالك التزيدي

  

  كليلتنا بميا فارقينا... وليلتنا بآمد لم ننمھا 

  

  .زعم الشرقي أنه يقال لھؤالء تغلب الغلباء

  

  وھؤالء

  بنو تغلب بن حلوان 

  

الوبر بنت شن بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن : وبرة؛ أمه: ن حلوانفولد تغلب ب

  .ربيعة بن نزار

كلبا، بطن عظيم، وأسدا، والنمر؛ والذئب، دخل في بني العبيد بن عامر : فولد وبرة بن تغلب

  .من كلب

والثعلب بن وبرة، وفھدا، وضبعا، درج؛ وسرحان، درج؛ والبرك دخل في جھينة على نسب، 

  .أم األسبع بنت دريم بن القين بن أھود بن بھراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة: مأمھ

عبد هللا بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم : فمن بني البرك

بن نفاثة بن إياس بن يربوع بن البرك، مھاجري أنصاري عقبي؛ وھو المختصر في الجنة، 

وذلك حين " . تلقاني بھا في الجنة : " لى هللا عليه و سلم مختصره وقالوأعطاه رسول هللا ص

  .بعثه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقتل ابن مليح الھذلي



 

303 
 

  

  وھؤالء 

  بنو كلب بن وبرة

  

ثورا، وكلدا، وأبا : فولد كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

  .عزم بن عوكالن بن الزھد بن عاملةحبى بنت أبي : حاجب؛ أمھم

  .أھيبا، بطن، مع بني معاوية بن بكر بن عامر بن عوف: فولد كلد بن كلب

المكفف بن مر بن عصر بن قيس بن مازن بن حراد بن ذبيان بن أسد بن زيد مناه بن : منھم

  :أھيب، كان سيدھم في الجاھلية، وله يقول الشاعر

  

  تالقى على مرو األخيفيوم ... نحن حمينا فيه المكفف 

  نمشي إلى الموت واألعصف... ويوم ضرب ھامة المقحف 

  

  وھؤالء
  بنو ثور بن كلب

  

رفيدة، وعرينة، بطن، وصحبا، بطن، وصبحا، ال عقب له إال امرأة ولدت : فولد ثور بن كلب

  .ھند بنت يزيد بن الغوث بن طيىء: في السكون لم يكن ولد غيرھا؛ أمھم

  :بن مالك الشاعر الجاھلي الذي يقول عرار: فمن بني صحب
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  فقاتلنا على الركب... لقينا الروم ضاحية 

  

  :بشر بن رجاء، كان شريفا، وله يقول تأبط شرا الفھمي: ومنھم

  

  يقادا وحيا من عرينة أو صحب... لحى هللا خيال من جناب وعامر 

  

  وھؤالء
  بنو عرينة بن ثور

  

  .الرث: وولد عرينة بن ثور

  .مربوعا: ن عرينةفولد الرث ب

  .شكال: فولد مربوع بن الحارث

  .مسلما، وھو نحو من خمسين رجال دخلوا مع العبيد بن عامر: فولد شكل بن يربوع

ھند بنت مسلم تزوجھا الحارث بن زھير بن تيم بن وذم بن وھب بن رفيدة بن ثور بن : منھم

  :كاب، وھو الذي يقول

  

  عرينة ذات مال عجوزا من... قالوا من نكحت فقلت خيرا 

  كذاك البيع مرتخص وغال... نكحت عجيزا ونقدت ألفا 



 

305 
 

  

  .فولدت له ھنية، وعبد بكر

ثم خلف عليھا الحارث بن زھير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم 

  .بن تغلب وحملت معھا ھنية وعبد بكر، فانتسبوا إليھم فھم يعرفون في تغلب إلى اليوم

  بنو رفيدة بن ثور وھؤالء

زيد الالت، وتيم الالت، بطن، ووھب الالت، وأوس الالت، وشكم الالت : وولد رفيدة بن ثور

  .الكامنة بنت الشارق ابن غافق بن الحارث بن عك: وشعس الالت، أمھم

   وھؤالء بنو أوس الالت بن رفيدة

د حبشي يقال له عمرا، والحارث، وامرأ القيس، وعوفا، حضنھم عب: وولد أوس بن رفيدة

كالب، فغلب عليھم، فھم في بني جبار بن قرط بن حارثة بن عامر المذمم من بني ماوية يقال 

  .لھم كالب جبار وأما شكم الالت فدخلوا في تنوخ

  

  وھؤالء 

  بنو زيد الالت بن رفيدة

  

  .عذرة: وولد زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  .بن عذرة بن زيد الالتوالخزرج، بطن، مع بني كنانة بن عوف 

  .وأما سود، وھو عمرو، والشلل مع بني عبد ود بن عوف بن كنانة

  .معاد بن عقبة بن وھب، كان أكثر كلبي ماال بقنسرين: كان منھم

  .والحارث بن زيد الالت، بطن مع بني الخزرج بن زيد الالت، نحو من ثالثين رجال

  .يزيد بن المعمر، كان على خيول الصائفة: منھم
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ھند بنت ثعلبة بن دودان بن أسد بن جذيمة بن مدركة بن إلياس بن : وأم بني زيد الالت ھؤالء

  .مضر

  
  وھؤالء

  بنو الخزرج بن زيد الالت 

  

  .ذھال: وولد الخزرج بن زيد الالت

  :عميرة بن أوس بن ثعلبة بن عوف بن كعب بن ذھل، كان يقال له الملك، وقال الشاعر: منھم

  ولو طفت البرية أجمعينا... بن أوس  والبن عميرة الملك

  .كان على أحد المجنبتين يوم السالن

  .الدومي بن قيس، وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم فعقد له على من تابعه من كلب: ومنھم

  .ومدرك بن ضب، كان على الري، ولي الصوائف زمن الحجاج بن يوسف

  

  وھؤالء

  بنو عذرة بن زيد الالت 

  

عوفا، والعبيد، بطن، وأشقر، : ن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرةوولد عذرة ب

ھند بنت أنمار بن بغيض ابن الريت بن غطفان بن سعد بن قيس بن : والخزرج، بطن؛ أمھم

فدخل الشقر في بني الخزرج؛ ودخل العبيد في في بني عميرة بن عامر بن . عيالن بن مضر

  .بكر بن عامر األكبر
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رقاش بنت وذم بن وھب الالت بن رفيدة؛ : بكرا، وعوصما؛ أمھما: بن عذرة فولد عوف

عذيرة بنت بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن : وكنانة بن عوف، بطن، أمه

  .إلياس بن مضر بن نزار بن معد

  :ولبني عص يقول األعشى الشاعر

  

  فوارس عوص خالتي وبناتي... فدا ألناس جالدوا بخفية 

  

  .دارم بن عامر بن فضالة بن سالمان بن علي بن عوص، قد ذكر في الشعر: ومنھم

ومطر بن ثابت، الذي أرد قتل األخطل وھجا عوصا لمكانه، وخلف عوصا في عامر ثم في 

  .بني الرماح بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس عيالن بن مضر

  .د الالتخديجة بنت بكر بن أبي سود بن زي: وحارثة وكعب؛ أمھما

  .فدخل بنو حارثة في بني ماوية

  .عمرو بن ثعلبة الشجاع، كان مع منصور بن جمھور: منھم

  .ودخل بنو كعب أيضا في بني ماوية؛ منھم أھل بيت بدمشق

  
  وھؤالء

  بنو كنانة بن بكر

  

عبد هللا، بطن، وعوفا، وھو العنظوان، بطن، دخلوا في بني عبد هللا بن : فولد كنانة بن بكر

  .كنانة؛ ماوية، وھي البخراء بنت كعب

بخراء، أو إذا كانت : والبخراء مما يلقب به العرب من المقلوب، إذا كانت طيبة الدبر قالوا
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  .صماء، ونحو ذلك: حديدة السمع قالوا

حبى بنت ھر، وھو الشقر بن عمرو ابن عوف بن عمرو : ھبل؛ أمه: وولد عبد هللا بن كنانة

  .مزيقياء الغساني

  .ا، بطن، وعديا، وحبيبا؛ محياة بنت كعب بن مضابن من بلقينوكعب

  .الغمر، أھل بيت في بني كعب بن عبد هللا: فولد حبيب بن عبد هللا بن كنانة

  .ورزاحا، وھو من أمھم

  .فدخل بنو رزاح في بني كعب

  .سواد بن أسيد، كان في الفين: منھم

  :وله يقول سنان بن مكمل النميري

  بنو عبد ود مثل راغبة البكر... لصبحت  لوال سواد يا حصين

جنابا، بطن، إليه العدد والبيت اليوم؛ وعبيدة، بطن، وعبد مناة بطن، : وولد ھبل بن عبد هللا

األجناب، رقاش بنت حسل بن العبيد بن عذرة بن زيد الالت بن : وعبد هللا، وحالوة؛ أمھم

  .رفيدة بن كلب

  .صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوازنآمنة بنت ربيعة بن عامر بن : وأم جناب

   .مجد بنت تيم هللا بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر، وھو من قريش: وأمھا

زھيرا الشاعر، عاش عشرين ومائة سنة، وكان من رجال العرب لسانا : فولد جناب بن ھبل

  .ورأيا ووفادة على الملوك؛ وھم بطن عظيم

  .وعديا فيه البيت اليوم، وكان يحمق

  :عليما من أسن المرباع في قضاعة، فقال زھير في ذلكو

  كل يوم تأتي المنايا بقدر... سنھا رابع الجيوش عليم 

  .لبيس بنت عميت بن كعب بن عبد هللا بن كنانة الكلبي: وأمھم

  .وحارثة بن جناب، بطن

  :ومالك، وھو األصم، سمي ببيت قاله



 

309 
 

  

  لفي سميعاوفي غير الخنا أ... أصم عن الخنا إن قيل يوما 

  

  بنو عدي بن جناب 

ماوية بنت مالك بن عامر بن : ضمضما، ونھشال، ورديحا، درج؛ أمھم: فولد عدي بن جناب

  .عوف بن بكر بن عوف

فاطمة بنت عبد مناة بن ھبل، بھا : وھذيما، بطن، وتويال، بطن، وأبا القروح، درج؛ أمھم

  .يعرفون

  .سبية من تغلب: أرض الجبل؛ وذبيانا؛ أمھموكليبا، وھم أبدا أربعة ال يزيدون، بقيتھم ب

  

  وھؤالء
  بنو ضمضم بن عدي

  

ماوية بنت مالك بن : حصنا، وعليصا، بطن، والعيص، درج؛ أمھم: وولد ضمضم بن عدي

وفي بني حصن يقول جواس بن القعطل لعبد العزيز بن مروان وكان . زيد مناة بن ھبل

  :لمرجالحراق بن الحصين التويلي ستنقذ مروان يوم ا

  

  أضاع قرابتي وحيا الحراقا... أال ليس امرؤ من حزب حصين 

  

  وھؤالء
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  بنو حصن بن ضمضم 

  

حين : الحارث، وھو الحرشاء، وقد رأس، وصار له سبي فدك: وولد حصن بن ضمضم

  .افتتحھا كلب في الجاھلية

بن عبد هللا ھر بنت سالمة : ووبرة، بطن، وربيعة، بطن، ومالكا، قتلته بنو ذبيان، درج، أمھم

  .بن عليم، وھي التي يشبب بھا امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر

  

  وھؤالء

  بنو الحارث بن حصن 

  

  .كواع بنت قيس بن كعب بن عليم: ثعلبة، أمه: فولد الحرث بن حصن

وسويدا، كان شاعرا، وكان من رجال كلب؛ أمه شقيقة وھي التي سباھا الحارث من أرض 

  .فولدت له سويدافدك، فوقع عليھا 

  .وكانت قبله عند الصابغ بن عطية بن العديس، ولدت له عبيدا، ومعبدا

  .فأما عبيد فھم بطن بالشام

  .وأما معبد فرھط مع بني سويد بن الحارث بن حصن بالبادية وبالكوفة

جابر بن كحيل بن معروف بن جابر بن معوض بن معبد بن الصائغ، : منھم أھل بيت، منھم

اليوم في األنصار يقولون الصائغ بن وائل بن عطية بن القديس بن زيد بن حارثة  وھم ينسبون

  .بن صخر بن الحارث بن الخزرج

شقيقة بنت النخام : وسلمى، والرابعة، والشموس، وھند، بنات وآئل بن عطية الخزرجي؛ أمھم

اليسع بن  بن الخزرج بن حبيب بن النضير بن الخزرج بن الصريح بن التؤامان بن النشيط بن
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سعد بن الوي بن جبر بن النحام بن نيحوم بن عازر بن عزرا بن ھارون بن تضھر بن قاھت 

  .بن الويأل بن يعقوب بن ابن إسحاق بن إبراھيم الخليل عليه السالم وھي من اليھود

وأما سلمى بنت وائل فتزوجھا المنذر بن المنذر بن امريء القيس ابن النعمان بن عمرو بن 

صر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم، فولدت له النعمان عدي بن ن

  .الملك

ثم خلف عليھا رومانس بن مخاشن بن عمرو بن عبد ود، فولدت له وبرة، وكان أخا النعمان 

  .فأقطعه لعلع والبردان في طريق الشام. ألمه

  .له بنات ولدن في كلب وأما الرابعة فتزوجھا عمرو بن كليب بن عدي بن جناب، فولدت

  .وأما الشموس فتزوجھا الحارث من بني تغلب، فولدت له العناق

  .فتزوج العناق مخرمة بن أبير بن جندل بن نھشل بن دارم؛ فولدت له أم الجالس

أبا جھل، والحارث ابنا ھشام بن المغيرة المخزومي، ولذلك : فولدت أم الجالس بنت مخرمة

  :قول حسان بن ثابت

  

  شجن ألمك من بنات عقاب... فرافصة بن األخوص عنده إن ال

  

  .وعقاب ھو الصابغ، كان يلقب به فورث للصابغ وورثه الفراصة بن األخوص الكلبي المكبر

وصفوان بن الحارث، بطن صغير، وھم رھط محمد بن جابر بن الجالس بن عمير بن صفوان 

  .بن الحارث بالكوفة

   .ن الحارث في نفر يسيرحرملة بن صفوان ب: وبالبادية منھم

عمرا، وقد رأس، وھو الذي أسر األعشى بن قيس، وله : فولد ثعلبة بن الحارث بن حصن

  :يقول األعشى

  ولست من الكرام بني العبيد... بنو الشھر الحرام فلست منھم 
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األحوص، وقد رأس، وھو صاحب يوم الكاھنين، وقعة كانت بينھم وبين : فولد عمرو بن ثعلبة

  .بن عبد هللا يوم سيف، يوم لقوا األعاجمصاحب ا

وكان إذا ارتحل ارتحلت قضاعة، وإذا أقام أقاموا، وله يقول مكيت بن معاوية بن جزي بن 

  :عمرو بن ثعلبة

  

  ويرتحلون ميال ال رحال... قضاعة إذ تحلھم يحلوا 

  

  :وله يقول أبو شملة أحد بني الجدين الشيباني

  

  إلى األحوص الكلبي غير المنخل.. .وإن تنسباني في قضاعة انتسب 

  

  .سلمى بنت وبرة بن حصن بن ضمضم: وأم األحوص

واألصبغ بن عمرو، وھو أبو تماضر بنت األصبغ، أم أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف 

  .الزھري، وقد رأس، وأدرك اإلسالم فأسلم، وكان نصرانيا، وھو أبو الريان

بني القين ورئيسھم ھالل القيني من بني حبي وجري بن عمرو، وقد رأس، وھو الذي غزا 

  :فقتله ربيع بن زياد بن سالمة بن قيس بن نوفل بن عدي ابن جناب، فقال جواس بن القعطل

  

  على دھش وحد السيف نابي... ويوم الحجر نازلنا ھالال 

  ربيع عنده معمعة الضراب... فأقصى سيد القين بن جسر 
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الرباب بنت أنيف بن حارثة بن ألم بن عمرو بن طريف : وعروة بن عمرو، ولم يرأس، أمھم

  .بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذھل بن رومان الطائي، بھا يعرفون

  .إبراھيم بن الصلت فزين، بن عروة: من ولده

  .عمرة بنت ضبيان بن امرىء القيس من بني ماوية: وطفيل بن عمرو، بطن؛ أمه

ة، قد رأس، وكان نصرانيا، وعليھا مات، وھو الذي تزوج الفرافص: فولد األحوص بن عمرو

  .عثمان بن عفان ابنته نائلة

  .وعميرو بن األحوص، وقد رأس

  .وعوف بن األحوص، وقد رأس

يقال لبنيھا من عمرو بن . الرباب بنت أنيف بن حارثة بن ألم، خلف عليھا بعد أبيه: أمھم

  .بنو الرباب: ثعلبة، وبنتھا من األحوص ثم عمرو

  .وشريح بن األحوص، كان مطعاما

  .وليلى بنت األحوص، ھي أم بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين الشيباني

رباب بنت حارثة بن ألم، يقال لھذه رباب الخير، ولرباب بنت أنيف بن حارثة رباب : وأمھما

  .الشر

تقول حين حملت إلى ضب، الذي زوج أخته نلئلة لعثمان بن عفان وله : فمن بني الفرافصة

  :المدينة

  مصاحبة نحو المدينة أركبا... لست الذي با يا ضب أنني 

  .وبطيح بن الفرافصة، قتله بنو تغلب

  .وعلقمة بن الفرافصة. ومري بن الفرافصة، ھلك في الرھن عند كسرى

  .وإلى بني الفرافصة العدد. وعمير وحسان ابني الفرافصة

  .ر لھم عددنسي: ومن بني عمير بن األحوص

  .قرط بن عمرو الشاعر، وھم قليل: ومن بني عوف بن األحوص
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  .أبو الطبع، وأبو عرام ابنا بسام بن شريح: ومن بني شريح بن األحوص

  .وحذافة بن مصاد بن شريح

  .وحسنة بن حنيف بن مصاد

  .وشريح قتل بالسند مع الحكم بن عوانة

ريفا، وھو جد عبدالعزيز بن مروان، زبان بن األصبغ، كان ش: ومن بني األصبغ بن عمرو

  .ليلى بنت زبان: أمه

  .وحطيم بن األصبغ، كان فارسا ناسكا شاعرا

  .وسعيد بن األصبغ، كان من أمنع عذري في زمانه، وكان شاعرا

  .وسعد بن األصبغ

  .وھبلة بن األصبغ. ودعير بن األصبغ

انس بن معقل بن مخاشن فيقال لمصعب ودعيدا وعيسى وسعد بنو الحويرفة بنت وبرة بن رم

  .بن عمرو بن عبد ود

  .بكر بن الحضرمي بن مبذول بن زياد، كان شريفا: منھم

  .وسعيد بن زبان، إليه البيت

  .ووثيل بن خطيم بن األصبغ

  .وزمالت بن حكمة، كان يصحب الوليد بن عبدالملك بن مروان ويضحكه

سويد منيواء الكلبي، وھم من  عقيل بن حري، كان شريفا، وله يقول: ومن بني حري بن عمرو

  :بني نھد

  لنعم الفتى ذات الغناء عقيل... لعمري وما عمري علي بھين 

  .وابنه حجر بن عقيل، كان له أكل مع بني أمية

   .ومكيت بن معاوية بن حري الشاعر



 

315 
 

أبو الطفيل، كان شريفا، وھو األصم، وإليه العدد، وھو الذي يقول لعلي بن : ومن بني عروة

لب عليه السالم وكانت بكر بن وائل قد أغارت على إبل له فأتوا بھا الكوفة، فقدم علي أبي طا

  :بن أبي طالب عليه السالم فذكر له ظالمته وقال

  

  في غدرة سبعا من مال األمم... أخشن شن علي من بعض اللمم 

  دما وماال أخذوا من غير دم... أتاك يشكو رقمة من الرقم 

  واآلخذ الحق من األقوى الخصم... قتصم فأنت بعد هللا كھف الم

  

فأخذ " أدلل إبلك فھي لك حيث وجدتھا : " فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم

  " .عامتھا 

  .وضمضم بن طفيل

  .وثعلبة، ونوفل، كان فارسا، قتله بنو عجل بحدير بن نعيم العجلي، وقد قال في ذلك شعرا

  .تلته بنو عجلوعائش بن ثعلبة بن طفيل، ق

  :وقوال بن أبي الطفيل، قتيل بني الرباب، وفيه يقول جواش بن الطفيل

  

  بني أبي وما تبقى الدنانير... تبقى حزابة قوال ومصرعة 

  

  .وأبو نھيك، المساور بن سريع بن أبي الشاعر

ثابت، قال : جواس بن القعطل بن سويد، وآسم القعطل: ومن بني سويد بن الحارث بن حصن

  .والقعطلة، والخذلمة كثرة الكالم" وقعطل لي حتى سئمت مكانيا : " الطائي فيه

  .والخذلم من بني أسد، سمي خذلما بكثرة كالمه
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  .والھندواني، وھو زيد، وكان فارسا

  ::ودحية بن القعطل، وله يقول سويد

  

  وعز علي لو غلق الرھين... أما ترضى بدحية دون زيد 

  اجتمع الغمائم والشؤون إذا... سالمة جده وأبوه حصن 

  

ومكعت بن سويد، إليه تنسب الخيل المكعتية، وفيھا يقول األحمر بن شجاع بن دحية بن 

  :القعطل

  

  آلثارھا في كلمھا البيد عثير... جميلية أوشى بھا مكعتية 

  

  .نسبھا إلى جميل بن عياش بن حبيب بن إساف بن ھذيم بن عدي بن جناب الكلبي

  .دحية بن القعطل الشاعرواألحمر بن شجاع بن 

  .وثبيب بن الجالس بن القعطل الشاعر

  :وشريح بن جواس بن القعطل الذي يقول

  

  ما بالكرامة والھوان خفاء... إقرأ على عمرو السالم وقل له 

  

  ھؤالء بنو الحارث بن حصن
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  وھؤالء

  بنو ربيعة بن حصن 

  

  :نابغة بني ذبيان بن بغيض جعوال، وكان فارسا، وله يقول: وولد ربيعة بن حصن بن ضمضم

  األ أالقيھا ورھط عرار... يا لھف نفسي بعد شربة جعول 

  .وجشم بن ربيعة

أبو الخطار، الحسام بن ضرار بن سالمان بن جشم، كان فارس الناس بأفريقية، وھو : منھم

  :الذي يقول لبني مروان

  

  لوفي هللا إن لم تنصفوا حكم عد... أقادت بنو مروان قيسا دماءنا 

  

  .ھؤالء بنو حصن بن ضمضم

  
  وھؤالء

  بنو عليص بن ضمضم 

  

  .حارثة، وجبلة، بطنان: وولد عليص بن ضمضم

  .عبد هللا بن الجعد بن أبل بن حارثة الشاعر: منھم

والدعيل بن عصام بن حصين بن مدلج بن حارثة الفيض، الذي يقول فيه رجل من تيم هللا بن 
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ومعرض بن جبلة بن عليص، بطن، الذي يقول له " م مخافة الليل الدعيل بن عصا: " ثعلبة

  :نابغة بني جعدة

  

  ومعرض بعدو على اإلدبار... ووجرة ضامر  أال أالقيھا

  

  ومعرض ھو الحاجز، وله يقول سويد بن الحارث

  

  وال حاجزا ما أثقلت فعلھا قدم... أقسمت األ عطيك حقا ظالمة 

  

  ھؤالء بنو ضمضم بن عدي

  

  وھؤالء

  عدي بنو نھشل بن 

  

مارية بنت مالك بن عبد مناة بن ھبل، وھو : جندال، بطن، أمه: وولد نھشل بن عدي بن جناب

  .أخو حصن بن ضمضم من أمه

  .المنذر بن درھم بن أنيس بن جندل الشاعر: فمن بني جندل

  :وكان أنيس بن جندل من رجال بني عدي، ولھما يقول امرؤ القيس بن حجر الكندي
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  أخا طارق والقول ذو فقيان... بن جندل من مبلغ عني أنيس 

  جمعت سالحي رھبة الحدثان... فال توعدوني للقتال فإنني 

  

  .والحطيم بن العرباض، كان فارسا

  :وعبد هللا بن أقعس بن طارق بن جندل، الذي يقول

  

  وامي الدوس إنك من ذراھا... سيري واتركي أذناب كلب 

بھا طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن ضبعة بن وخولة بنت الحصين بن جندل التي يشبب 

وھي أم حجر بن خالد بن محمود بن بشر بن " لخولة أطالل ببرقة ثھمد : " قيس بن ثعلبة

  .عمرو بن مرثد

  ھؤالء بنو نھشل بن عدي

  

  وھؤالء

  بنو تويل بن عدي 

  

  :قيسا، وعطيفا الشاعر، الذي يقول يوم سيف: وولد تويل بن عدي بن جناب

  

  وقلص قومنا بالقيروان... نا الكبش يضرب حاجبيه حسب
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  .من بني كعب بن عبد هللا

  .العدوية ھند بنت عمرو بن عامر بھا يعرفون: وجبلة، وحصنا، أمھما

الربيع بن زياد بن سالمة بن قيس بن نوفل، كان فارسا، وھو األعرج الذي قتله بنو أبي : منھم

  .ربيعة بن ذھل بن شيبان في زمن العرادة

  .عمارة، وقيس، وأنس، بنو زياد، كانوا فرسانا: وأخوته

  :فحمل دية الربيع معدان بن حواش بن عروة بن المضرب بن غاضرة السكوني، وقال

  

  تشاووا ودقوا بينھم عطر منشم... تداركت أخوالي من الموت بعدما 

  

  .دعمة بن ضيعم بن جحيشة بن ربيع الشاعر؛ وكان جحيشة شريفا: ومنھم

  .بن قرط بن قيس بن زياد، كان فارسا أيام المرج شاعروقعاس 

  .وأخوه الحوساء، الذي حكمته بنو الرباب في دم قوال بن أبي الطفيل

اسق دلوال من دال المعفور : " والمعفور بن كردم بن عمير بن سالمة بن قيس له يقول الشاعر

  .وعدي بن غطيف بن توبل الشاعر" 

  :لذي يقول لمسعور بن بحر الزھيريوابنه جشم، وھو الرقاص، وھو ا

  

  ليحمله ما دام في الناس حازم... حملت على الرقاص ثقال ولم يكن 

  

والحراق بن حصين بن عرار بن نابل بن توبل، الذي استنقذ مروان يوم مرج راھط، وله يقول 

  :جواس
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  أضاع قرابتي وحبا حراقا... أال ليس امرؤ من حزب حصن 

  

  ديوھؤالء بنو تويل بن ع

  

  وھؤالء

  بنو ھذيم بن عدي 

  .إسفا، وحارثة، ومنحاسا، والفريش فصاروا سودان: وولد ھذيم بن عدي بن جناب

  .جميل بن عياش بن شبث بن إساف، إليه البيت، وإليه تنسب الخيل الجميلة: فمن بني ھذيم

بن أبي  وابنه سعد بن جميل، كان على الجمى أيام معاوية بن أبي سفيان، وكان حولي لمعاوية

  .سفيان؛ والحولي الذي يلي حمى الخيل واإلبل للخلفاء والملوك

  .وخالد بن أرطاة بن حسين بن شبيب، الذي نافر جرير بن عبد هللا البجلي في الجاھلية

وعبد هللا بن دارم بن عدي بن حبلة بن إساف الشاعر، وكان حبلة يدعى الفاروق، وسمي بذلك 

  :لقول عطيف بن تويل

  

  سعى امرىء في قومه مصلح... الفاروق في قومه حين سعى 

  

  .وحبال بن حصن بن الصدي بن عدي بن حيلة الشاعر، كان صاحب حمالة

  :ونعمان بن حصن بن إساف، كان شريفا، وله يقول ابن العداء األجداري
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  إذا طلبت مني جميل ودارم... ما في ھذيم من شريف أعده 

  ألوقظه لو جئته وھو نائم ...ونعمان أربى القوم عندي ولم يكن 

  .واألصبغ بن ثمامة بن منحاس، الذي ضرب ابن العداء حتى سلح

  

  .ومحرز بن حريث بن مسعود بن ھذيم، وھو الذي استنقذ مروان يوم مرج راھط

  ھؤالء بنو عدي بن جناب

  

  

  وھؤالء
  بنو عليم بن جناب

  

  .كعبا، فيه العدد والشرف، قتله بنو سعد: وولد عليم بن جناب

رقاش بنت المذم، من بني عامر بن : وھذيما، وعديا، درج، وعوفا، ومخزوما، درجا، أمھم

  .عوف

  .وعبد هللا وقد رأس بعد زھير بن جناب، وكان أول من حالف عليه

  .وعبيدا، وھو معيط، وھم أھل أبيات

  .ثعلبة بنت ذھل بن بكر بن أبي سود بن زيد الالت بن رفيدة: أمھما

ومعقال، بطن، وأبا حجية، بطن، ومالكا، بطن . حصنا، بطن، ومعادا، بطن: فولد كعب بن عليم

  :نثلة بنت مالك بن عمرو بن ثمالة الطائي إليھا ينسبون؛ ولھم يقول الغول الطھوي: أمھم

  ناشئا من آل نثلة أو كھال... جزى هللا عنا نثلة صالحا،فتى 
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الك بن عميث بن عدي بن عبد هللا، زيد بنت م: وجابرا، بطن، وقيسا، بطن، وعديا، بطن؛ أمھم

  .إليھا ينسبون

  :قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم

  ونثلة كلھا وبني الرباب... أحب لحيھا زيدا جميعا 

  أحبھم وطربني جناب... وأخواال لھا من آل ألم 

  

  .الربيع بن مسعود بن مصاد بن حصن، وقد رأس ھو وأبوه: فمن بني حصن

  .بس مسعودا يوم عراعر، إليھم البيتوقتلت بنو ع

  .وقتل من بني عبس ذلك اليوم الحارثبن زھير بن جذيمة

شعيث، وعوف، وفريص، وجري بنو الربيع بن مسعود قد رأسوا كلھم وكانوا : من ولده

  .أشرافا

  :وعرار بن عرقجة بن مصاد له يقول النابغة الذبياني

  

  ورھط عرار أال أالقيھا... يا لھف أمي بعد شربة جعول 

  

  :فقتلت بنو فزارة عرفجة، فقال الفزاري

  

  كضرب حسان بن حصن عرفجة... ضربنا بذي السيفين وسط الرھجة 

  

  .وھو حسان بن حصن بن حذيفة
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  .مسعود بن حصن بن عرار بن عرفجة، كان سيدا مع عبد الملك بن مروان: من ولده

  .د بن دريج بن الحارث بن تيم هللاجميع بن حصن، كان الحجاج قد حبسه فافتكه االسو: وأخوه

  .وصالح بن ألم بن حصن بن كعب بن عليم قد رأس

نوار بنت عليص بن ضمضم بن عدي بن صباب، بھا يعرفون، قتال في حرب كانت : أمھما

  .بينھم وبين بلقين

  :وصالح الذي قامر طريفا خال زھير بن أبي سلمى،وفي ذلك يقول زھير

  

  وبعض القول ليس له خفاء.. .فأبلغ صالحا عني ابن ألم 

  

وحارثة وحصن ابنا قطن بن ألم بن حصن بن كعب بن عليم الوافد على النبي صلى هللا عليه 

  .و سلم، وكتب له كتابا

وعقيل بن سان بن قيس بن جبلة بن ألم بن حصن، وھو ابن الزكوك، قتلته طيىء بعلي 

  :الطائي، فذاك قول جوشن

  

  قضاعة تبكي حول حسان مأتما... فيا عقيل في علي فأصبحت 

  

  :وربيعة بن حصن بن مدلج بن حصن الشاعر الذي يقول

  

  فقد علم الفوارس ما منابي... ولكني ربيعة بن حصن 
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  :وعبد الجبار بن يزيد بن ربيعة بن حصن، وھو دليل يزيد بن المھلب الذي يقول

  

  فداء على ما كان البن المھلب... أال جعل هللا األخالء كلھم 

  

  :وزبيد بن مسعود بن جبلة بن حصن، وكان يدعى الفاروق، وله يقول الشاعر

  

  زبيد بن مسعود أخا الباع والندا... أال ھلك الفاروق فليبك من بكى 

  

  .زبان بن أنيف بن عبيد: ومن بني معاد بن كعب بن عليم

  .والرباب بنت أنيف

  :وله يقول الفرزدق

  

  بن شخطي أصعدت لم تقسم وقيس... و كان زبان العليمي جارھا ول

  

  .وطوق بن أنيف بن زبان، ولي دومة

  .وحضرمة بن زبان، كانت ابنته عند يزيد بن الوليد بن عبد الملك القدري

  .والمسور بن عوف بن أنيف، دليل عبد هللا بن إسحاق بن األشعث، فأخذھما عبدالملك فقتلھما

  .غزالة امرأة شبيب بالسبخة وفروة بن الريان وھو مصاد بن عبيد بن مصاد الذي قتل

  :والمليس بن سعدانة بن مصاد الذي يقول له الشاعر



 

326 
 

  

  ليقتلني على صمي صمام... تمناني المليس فيا لقومي 

  

  .وبالحيرة قوم من بني خليفة بن مصاد قدموا مع أكيدر بن عبد الملك أيام خرجوا من دومة

  .ومطرف بن مالك بن درھم بن مصاد الشاعر

سعيد، ومعاذ، وعبدالملك بنو مالك بن يزيد بن مالك بن كعب : ك بن كعب بن عليمومن بني مال

  .وھم أشراف من بني عليم بن جناب

  

  :ولسعيد يقول الشاعر

  

  سعيد عليم ال سعيد بن بحدل... جزى هللا خيرا كلما در شارق 

  

  .قتل أبوھم مالك يوم صفين مع معاوية ومعه اللواء

  .كعب الشاعر الجاھليوسويد بن شبيب بن مالك بن 

  .وأبو األجدل، وأبو الدھماء الراجزان

  .سعدانة بن حارثة بن معقل، وھو أحد بيوت بني عليم: ومن بني معقل بن كعب بن عليم

. سعيد بن عبيد بن حصين بن سعدانة، كان شريفا، وھو الذي ھجاه منذر بن درھم: من ولده

  :فقال فيه

  

  جزي بيوم الكمع يوم عصيصالي... فتطرد عن حوضي سعيد ضواربا 
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  .وحمل بن سعدانة، وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم فعقد له لواءا

ودينار بن نعيم بن حصين بن سعدانة، كان عبدالملك بن مروان أصحبه عبدالعزيز، فرأى منه 

  جفوة فكتب إلى عبدالملك

  فراسخ تطوي الطرق وھو حديد... أبلغ أمير المؤمنين ودونه 

  يقدم قبلي راسب وسعيد... لدى عبدالعزيز مؤخر بأني 

  وأشرف إن كنت الشريف تريد... وقد كنت أدنى في القرابة منھما 

  

  .فكتب عبدالملك إلى عبدالعزيز أن يفضله ويكرمه

أبو حمل، أحد بني حصين بن سعدانة وھو الذي أھدى الفطر لعبد هللا بن الزبير، فأتاه : ومنھم

  :لكالبي، فقال زفر يحرض ابن الزبير على صلته شعرا وھووعنده زفر بن الحارث ا

  

  فقد أھديت فطرك من بعيد... أال أبلغ أبا جمل رسوال 

  وتجبي بالوالئد والعبيد... فأنت المرء تعطي كل خير 

  

  .فوهللا ما أثابه شيئا وقد حمله إليه من السماوة: " فقال خالد

لبث قليال يدرك الھيجا : " دانة الذي يقولجمل بن سع: " وزعم خالد بن سعيد عن أبيه قال

  .وقد شھد مع خالد بن الوليد مشاھده، والذي صرفه عن أرض كلب" حمل 

  .قبيس بن الخنيف بن مسعود بن حارثة بن معقل، كان فارسا في الجاھلية: ومنھم

  :وقيس بن أبي شحطي وھو زيد مناة بن معقل، وله يقول الطيىء
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  أال فتح النمارق والشليل. ..أأعجبك الزخرف رحل قيس 

  

امرؤ القيس بن عدي بن أوس ابن جابر، وقد رأس ھو : ومن بني جابر بن كعب بن عليم

  .وأبوه، وھو الذي أسر الدعاء بن عمرو، أخا مفروق، بن عمرو بن بكر بن وائل

  .وعدي بن أوس، وھو أبو حجير الذي أغار على بني أسيد يوم الرحبة

لى عمر بن الخطاب، وھو نصراني، فعقد له عمر على خيول وامرؤ القيس الذي وفد ع

  .قضاعة فما أري رجل لم يصل قط عقد له على قوم مسلمين قبله

وھو الذي تزوج بناته علي والحسن والحسين، وله يقول القعقاع بن درماء، وھو القعقاع بن 

القيس  حريث بن حكيم بن سالمة بن محصن بن جابر، وھي سبية من تميم، ولطمه امرؤ

فطلب بلطمته فلم يعط فلحق ببني بحتر من طيىء فنزل على أنيف بن مسعود بن قيس بن 

  :عتاب بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر في الجاھلية، فطرب إلى أھله فقال

  

  بعينك ھل ترى ظعن العكين... تبصر يا بن مسعود بن قيس 

  نتميل بھن أرواح العھو... خرجن من الغمار مشرفات 

  رعان غوارب الجبلين دوني... بديل يا امرأ القيس استقلت 

  

الحر بن امرىء القيس، كان شريفا، وھو الذي نافر زبان بن األبرد بن مصاد بن : ومن ولده

عدي بن أوس بن جابر، والبيت اليوم في بني زبان؛ فجعال بينھما ابن العداء األجداري فصل 

  .زبان على الحر

بنت ربيع بن مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم؛ وكانت أم وكانت أم زبان ھند 

  :الحر بنت وبرة بن رومانس، من بني عبد ود، أخي النعمان، فقال ابن العداء
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  جيادك أو لم تلتبس بجيادي... أقول يا بن امرىء القيس قد جرت 

  فرأيته للناظرين حماد... وكأنما جاريت كل مواطن 

  ربيع وآل األبرد بن معاد... نه وأبيض وضاح جال عن جبي

  

وقد رأس مصاد، وأغار على بني العنبر من جذام، وكان يدعى األخرس عند القتال، وھو أحد 

  .بيوت بني عليم

مالك بن دلھم بن عمير بن مالك بن سالمة بن الحكم بن حصن بن جابر بن كعب بن : ومنھم

  .عليم، ولي مصر

  .ع بن امرىء القيس، ولي صدقات كلب ودومةعلي بن مقرن بن علوان بن ربي: ومنھم

القصام، وھو سعيد بن سويد بن ربيع بن امرىء القيس، واله عبدالملك بن مروان : ومنھم

  :دومة، وكان شديدا على كلب، فسمى القصام، فقال رجل من كلب

  

  وشق به يرجى ومال لھا رغدا... وما ترك القصام غير حمولة 

  

بن نعيم بن جبلة بن زيد مناة بن أوس بن جابر الذي كان  والمرعش، وھو حمل بن مسعود

   .يھاجي سعفرة الكلبي، من بني أبي سود بن زيد الالت

رأس الطين وھو رثة بن عدي بن كعب بن عليم، كان : ومن بني عدي بن كعب بن عليم

التغلبي شريفا، وھو الذي أسر الرث بن قيس من بني كنانة بن تيم بن أسالك بن بكر بن حبيب 

  :فأطلقه فقال
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  ولست لسائر األقوام عبدا... أال إني لعبد بني عليم 

  ألخلد فيھم الخترت زيدا... ولو أني أخير في معد 

  

  .ومري بن ربيعة بن حصن بن عدي، وھو فارس ربيعة

  :وفراس ابن أخيھما، وله يقول ابن الرقاع

  

  الصدماوال بنو ھوبر ما يمألوا ... فما سقاھا فراس من ركيته 

  

  .وربيعة بن حصن الشاعر

الجعيس، وھو حسان بن أبي أحية، كان فارسا، وله يقول : ومن بني أحيحة بن كعب بن عليم

  :ابن عم له حمالة

  

  حتى تحملھا الفتى ابن الجعيس... أعيا علينا من يقوم بحملھا 

  لبيس بأخالق الكرام مكيس... حتى تحملھا أغر سميدع 

  

صالح بن قيس، وكان مجاورا في بني عامر فقتلوه وأخذوا : ن عليمومن بني قيس بن كعب ب

  :ابنا له فقال بشر بن أبي خازم األسدي

  لھا يلق فوق الرؤس مشھر... وھنبة صفح بالحياء ملمة 

رية بن مشجعة بن قيس، كان شريفا، أسر بحر الجرمي من بني تغلب، فمر به خفاف : ومنھم

الحرم فنزل على بحر الجرمي فأخذه، فافتداه منه ابن بن امرىء القيس بن كعب تاجرا في 
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  .رأس الطين

ويزيد بن قيس بن سبرة بن قيس بن كعب بن عليم، قتل يوم صفين مع معاوية بن أبي سفيان 

  .ومعه اللواء

  ھؤالء بنو كعب بن عليم

  

  

  

  

  وھؤالء
  بنو عبد هللا بن عليم

  

  .عددسالمة إليه البيت منھم وال: وولد عبد هللا بن عليم

  .ابنا فروة بھا يعرفون: وامرأ القيس، وعبد يغوث يقال لھما

  .ولھى في بني عامر بن عوف

وثعلبة وھو األعرج، كان فارسا، وھو الذي طلب بدم كعب بن عليم، وقتلته بنو سعد ھذيم، 

  .فقتل به منھم ثمانية

  .ومعاوية، ولوذان، ومناھشا، وخيبريا، وھالال، ألمھات شتى

وحبيبا، وحريشا، وجريشا، وعريجا، وعويجا،يقال لھؤالء السبعة بنو سعدى  وزيدا، ويزيد،

  .بھا يعرفون؛ وكانت سعدى أمة لحارثة بن جناب

عدي بن جبلة بن سالمة بن عبد هللا بن عليم، قد رأس، كان له شرط : فمن بني عبد هللا بن عليم
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فقال طعمة بن مدفع بن  .في أال يدفن ميت من قومه حتى يكون ھو الذي يخط له موضع قبره

  :كنانة بن بحر بن حسان بن عدي بن جبلة بن سالمة بن عبد هللا بن عليم

  

  إذا ھي ماتت أو يخط لھا قبرا... عشية ال يرجو امرؤ دفن أمه 

  

  :فقيل ذو الشرط؛ فقال رجل من بني زھير

  

  وبين ابن ذي الشرط األغر المحجل... فشتان إن قاسيت بين ابن بحدل 

  

أن معاوية بعث رسوال إلى بھدل بن حسان بن عدي بن جبلة يخطب عليه ابنته، فأخطأ وذلك 

الرجل فذھب إلى بحدل بن أنيف الحارثيفزوجه ابنته ميسون، فولدت له يزيد، فقال الزھيري 

  :في شعره، وھو عرفطة بن عفان

  

  إلى بحدل نفس الرسول المضلل... أال بھدال كانوا لھا ذو فضللت 

  وبين ابن ذي الشرط األغر المحجل... ايست بين ابن بحدل فشتان إن ق

  

  :وكان يقال لحسان بن عدي الدرع، وكان البيت فيھم، وفيه يقول كعب بن جعيل التغلبي

  

  حسان حسان حتى أنظر الدرع... فما زال تشديد قواص وقولھم 
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  .ھوذان بن عمرو بن زبيد بن زيد بن سويد بن جبلة بن سالمة الشاعر: ومنھم

  :وجبلة، له يقول الراشاء العنظواني من كلب

  

  غناء بني سعد على زق حازم... وأرقني والليل قد زر ساحه 

  

  .وعبد عمرو بن النعمان بن ثعلبة بن عبد هللا بن عليم الشاعر

  

وقنان بن سالمة بن عبد هللا بن عليم، كان فارسا، وكان من أصحاب امرىء القيس بن حجر، 

  .مودخل معه أرض الرو

ومطرف بن وھب بن مالك بن عبد مناة بن امرىء القيس بن عبد هللا ابن عليم، الذي عقد 

  :حلف بني عبد هللا، وله يقول جواس بن القعطل

  

  وكلب يوم ذلكم شھود... ويوم فر لقدرتنا ابن وھب 
  تغنى في حواضرك التريد... ولم تكفر بنا وطحنت لما 

  

حريث بن حسان بن حصن بن مالك بن عبد مناة بن وذو اإلصبع، وھو حفص بن حبيب بن 

  :امرىء القيس الذي يقول األعور الكلبي حين ھاجاه الكميت

  

  بھا األعور الكلبي عني القوافيا... أيا راجيا أما عرضت فبلغن 
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وحسين بن عبيد هللا بن ھمة بن أذينة بن حارثة بن جندل بن عبيدة بن امرىء القيس بن عبد 

  :كان شريفا بالكوفة؛ وله يقول ابن بيضهللا بن عليم، 

  

  لفقد حسين حل ساحتھا الجذب... وقبر بسفح الحيرة والحدبة التي 

  

وعبد هللا بن عمير بن عاش بن جبلة بن عبد قيس بن لوذان بن عبد هللا بن عليم بن جناب، قتل 

  .مع الحسين بن علي عليه السالم بالطف

" ھد حالي وبه أباھي : " وله يقول مصعب بن الزبيروالنعمان بن زرعة بن عباس بن جيالء؛ 

  .وكان جميال

  ھؤالء بنو عليم بن جناب

  

  وھؤالء
  بنو زھير بن جناب

  

  .لميس بنت عميت ابن عدي بن عبد بن كنانة: امرأ القيس؛ أمه: وولد زھير بن جناب

ون، ولھا يقول عاتكة بنت عبد مناة بن ھبل بھا يعرف: وأبا النعمان، وأبا جابر، وعامرا؛ أمھم

  :زھير بن جناب

  

  ولو في جيشما عند القباب... أال قوال لعاتكة اعذريني 



 

335 
 

  

  .وقزعة بن زھير، وھو عبد هللا

وھو مثل في " ليس لقلب خداش أذنان : " وخداشا، وكان يحمق، وله يقول السموءل بن عادياء

  .كلب

  :لميس األراشية، ولھا يقول زھير بن جناب: وأمھما

  

  على لميس األراشية... وما وقفت  طال الثواء

  

  .وسعد بن زھير؛ أمه العتيبة، فھم في عاملة وينسبون فيھم

  .الحارث؛ أمه أم الكھيف بنت مالك ابن عبد مناة بن ھبل: فولد امرؤ القيس بن زھير

  .سلمى بنت عليم: وصھبان، وأبيا، أمھما

. ف؛ وقطنا، بطن؛ ومرثدا، بطنبحرا، بطن، فيھم العدد والشر: فولد الحارث بن امرىء القيس

  .فكھة بنت قنان بن سالمة بن عبد هللا بن عليم: أمھم

  .أم الجالس بنت سالمة بن عبد هللا بن عليم: وسالمة، بطن، أمه

  .وعامرا، وعمرا، درج؛ أمھما الصحارية بھا يعرفون

يم بن عدي مسعود، وامرو القيس ابني بحر؛ وھما ابنا جملة بنت منجاس بن ھذ: فمن بني بحر

  :بن حيال بھا يعرفون، وقد رأس، وله يقول الرقاص العدوي الجنابي

  وبيتا وفيضا ترتجيه الدعائم... رأيت لمسعود بن بحر مزية 

  .والجرنفس بن كنانة بن بحر إليه البيت من بني بحر

  :وسيار بن بحر الذي يقول له الفرزدق

  ه لم يعممبسيفين أغشى رأس... فنما البن بحر من قالص أشدھا 

  .وقبيصة بن أبي امرىء القيس بن بحر الشاعر
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  .وعبد هللا بن عمير بن قيس بن بحر، كان شريفا

خالد بن األصفح بن عبد هللا بن عمير بن قيس بن بحر، ولي واسط ألبي جعفر عبد : من ولده

  .هللا بن محمد المنصور

  .وبغام بن قتادة بن قيس بن بحر، الذي أسرته بنو شيبان

مشجعة، وھو أبو حارثة بن زبيد ابن لقمان بن سالمة بن : ني سالمة بن الحارثومن ب

  .الحارث بن امرىء القيس بن زھير الشاعر

الحر بن مرثد، الذي ذكره : ومن بني مرثد بن الحارث بن امرىء القيس بن زھير بن جناب

  .المسيب بن الرفل بن حارثة بن جناب بين قيس بن أبي جابر بن زھير

  .لة إليھم البيت من بني قطن، وھي قلة بنت عروة بن عمرو ابن ثعلبة من بني الربابوبنو ق

  .وحريث بن عامر بن الحارث بن امرىء القيس بن زھير الشاعر

  .جنادا الشاعر، وكان أول كلبي نجب على قومه: وولد صھبان بن امرىء القيس بن زھير

بن دعص ابن جنادة بن صھبان، كان والحزنيل بن سالمة بن زھير بن سعد الشاعر وعرفطة 

  .شريفا، وھو الذي أنذر قومه يوم عنارة، وكان مجاورا في بني شيبان

يزن، بطن، وھندا، بطن، وشييما، بطن، وھم قليل؛ ولبني ھند : وولد عامر بن زھير بن جناب

  .خطة بالكوفة في محارب الباطنة؛ ويزن أعراب

  .أبيا: وولد أبو النعمان بن زھير بن جناب

  .سالمة: وولد أبي بن أبي النعمان

   .عرفجة، بطن: وولد سالمة بن أبي

جميع بن حصن بن عرار بن عرفجة، إليه بيت بني عرفجة، كان شريفا، وله يقول : منھم

  :الطائي

  

  ولكني أرى الماء األجم... ما أدري جميع ما جميع 
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  :عليموحداجة بن عرار، له يقول ربيع بن مسعود، أحد بني كعب بن 

  

  وقيسا فقأنا عينه ابن عرين... نحن أخذنا من حداجة عرشه 

  

  .وزر بن حداجة الشاعر

وعرفجة بن سالمة بن عرفجة بن سالمة، وھو اللحام، وكان فارسا في الجاھلية، وھو قتل 

  .كردوسا وھانئا التغلبيين يوم سيف

  .وسمال بن حصن بن عرفجة، كان فارسا

قيسا، بطن، وعرينا، بطن، وحارثة، بطن، وعديا، وھم : ابوولد أبو جابر بن زھير بن جن

  .أھل بيت

  .وسواس بن قيس بن أبي جابر، ولھم شرف بالبادية: فمن بني أبي جابر بن زھير

  .وكلثوم بن مطوي بن وسواس بن أبي رھم بن قيس، إليه البيت من بني أبي جابر

  .الشاعروالمسيب بن الرفل بن حارثة بن جناب بن قيس بن أبي جابر 

  :وفروة بن وھب بن شراحيل بن عرين بن أبي جابر الذي ذكره المسيب بن الرفل فقال

  

  على الخيرات منقطع الحبال... وفروة قال للجيران إني 

  

وتويل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن عرين، قتل يوم صفين مع معاوية بن أبي 

  .سفيان ومعه اللواء

وعبد هللا بنو صفوان بن تويل؛ كان ھشام قد استعمل حنظلة على  بشر، وحنظلة،: من ولده
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  :إفريقية، ثم عزله فلما عاتبة أبو الخطار العدوي في قصيدته التي يقول فيھا

  وفي هللا إن لم تنصفوا حكم عدل... أقادت بنو مروان قيسا دماءنا 

أبي األعور السلمي، وكان ھشام نزع حنظلة واستعمل عبيدة بن عبدالرحمان بن عبد هللا بن 

فلما قرأ ھذا الشعر عزل عبيدة واستعمل عبد هللا بن صفوان بن نوفل بن بشر، ولھم شرف 

  .بدمشق

والفحل بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل بن عرين، وھو الذي قتل يزيد بن المھلب 

  :يوم التل، وله يقول المسيب بن الرفل

  

  تم أن يغلب الحق باطلهتمني... قتلنا يزيد بن المھلب بعدما 

  عن الدين إال من فضالة قاتله... فما كان من أھل العراق منافق 

  حسام جال عن شفرتيه صياقله... فجلله فحل بأبيض صارم 

  

وشراحيل بن مزيلفة بن حبيب بن جميل بن النعمان بن قيس بن عرين، كان سيد أھل مصر 

  .في زمانه، وھو أول من سود بالحوف

  .ير بن جنابھؤالء بنو زھ

  
  وھؤالء

  بنو حارثة بن جناب

  

  .عديا، يقال لھم عدي الجماعة: وولد حارثة بن جناب

  .وثعلبة، وجبلة، وزھيرا
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  .عديا، وطفيال، وعوفا، وحبيشا، وثعلبة: فولد زھير بن حارثة

  .عرينا، وإسافا، وفايوس: فولد عدي بن زھير

  .قنانة، وحصنا: وولد عدي بن حارثة

  .دلجة، وأنيفا، وأبيا، وعوانة: ديفولد قنانة بن ع

  .بحدال، ومصادا: فولد أنيف بن قنانة

  .ميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: منھم

وحسان بن مالك بن بحدل، كان سيد كلب في زمانه؛ وھو الذي شد الخالفة لمروان بن الحكم؛ 

  :بن الحكم، فقال رجل من كلب وكان سلم عليه بالخالفة أربعون يوما ثم سلمھا إلى مروان

  فما نالھا إال ونحن شھود... فإن اليكن فينا الخليفة نفسه 

  :وقال بعض الكلبيين

  

  وحسان إذ ال تستطيعون منبرا... نزلنا لكم عن منبر قد علمتم 

  

  .وأخوه سعيد بن مالك بن بحدل

زارة أغار كان على شرط يزيد بن معاوية، وھو صاحب بني ف. وحميد بن حريث بن بحدل

  :عليھم فقتل من قتل بسحل اختلقه على الصدقة، وقال في ذلك أرطاة بن سھية المري

  

  رخي البال يستبىء الخمور... ألقتل شيخا ورى حميدكم 

  

  .وشيخھم الذي عنا سعيد بن عتبة بن حصن بن حذيفة بن بدر

خالد بن عثمان بن سعيد بن مالك، وھو المحراس، وكان على شرط ھشام بن : ومنھم
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  .عبدالملك، وحضر نھر أبي فطرس مع بني أمية فقتل معھم

  :عوانة بن النعمان بن عبدة بن قنانة الذي يقول له جواس: ومنھم

  

  فإني في مودته زھيد... فإن تدبر عوان فعير أرض 

  .بنو حارثة، ھو الذي قتل الحارث بن زھير العبسي يوم عرارودلجة بن قنانة، فيما تزعم 

  .وحسان بن دلجة بن قنانة، كان شريفا

وسفيان بن األبرد بن أبي أمامة بن قابوس بن سفيان بن ثعلبة بن حارثة، الذي قتل شبيب بن 

يزيد الخارجي، وقطري بن الفجاة الخارجي، وھو األصم الذي يقول فيه عبيدة بن ھالل 

  :رياليشك

  

  لھا في صدور المسلمين عليل... لعمري لقد قام األصم بخطبة 

  

  .وأخوه الجھم بن األبرد كان على مجنبة مصعب بن الزبير يوم قتل

ويزيد بن أبي صخر بن أبي أمامة بن قابوس بن سفيان، كان من أشراف أھل الجزيرة، اليوم 

  .منزلھم حصنين

  .ھؤالء بنو حارثة بن جناب

  .اب بن ھبلوھم آخر بني جن

  

  وھؤالء

  بنو عبد مناة بن ھبل 
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  .مالكا، وأريقا، والحارث وحيشما: وولد عبد مناة بن ھبل

  .صخرا، إليه البيت من بني عبد مناة: فولد مالك بن عبد مناة

  .جناب بن حارثة بن صخر بن مالك، الذي ھاجر إلى المدينة فبكى عليه أبوه حارثة: منھم

  .مالك بن عبد مناة لھم عدد بنو تلج بن عمرو بن: ومنھم

  .وطرد بن شريح بن سليمان بن علھان بن مالك الذي أخذ سعد بن األصبغ بلحيته فھلبھا

  .صخر بن حيش بن صخر بن مالك بن عبد مناة: ومنھم

  .طارش بن فرعاة بن تويل بن حارثة بن أريق، لھم شرف وعدد: ومنھم

  .ھؤالء بنو عبد مناة بن ھبل

  

  وھؤالء

  ة بن ھبلبنو عبيد 

  

  .مالكا، وحارثة، وھو الحمام: وولد عبيدة بن ھبل

عدل اآلصرة، وكان مع امرىء القيس : امرأ القيس الشاعر الذي يقال له: فولد الحمام بن عبيدة

وخمسة أبيات من أولھا، فنحلھا " قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل " بن حجر وھو الذي يقول 

  :الديار فيما تزعم كلب؛ وذلك إن امرأ القيس الكندي قال الناس امرأ القيس، وھو أول من بكى

  نبكي الديار كما بكى ابن حمام... فيا صاحبي قفا الناعج ساعة 

سمعته من غير واحد : قال ھشام" قفا نبكي من ذكرى حبيب : " فإذا قلت كيف بكاھا قالوا

  .منھم

بال فمأل يديه ثم أقبل، فقال وھو الذي أغار مع زھير بن جناب على بني تغلب فقتل جابرا وصن

؛ وكان زھير " إن مھلھال باألثر : " ،فقال له" إقسم لي نصيبي من الغنيمة : " له امرؤ القيس
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ال يحل عقدة حتى يأمن؛ فلما انتھى إلى الكراع قسم له، وحمل زھير فرسه على الكراع، 

ه فھرب وكان ھجينا ألم والكراع حرة، وأقبل مھلھل في األثر فأدرك امرأ القيس فطعنه فأشوا

  :ولد؛ فقال مھلھل

  

  ھلھلت أثأر جابرا أو صنبال... لما توعر في الكراع ھجينھم 

  يھدي بسكته الرعيل األوال... وكأنه نار علته كبرة 

  

  .وكان من المعمرين

  .ابن الذئب الشاعر في أول اإلسالم: ومنھم

  .في ألفين من العطاءسويد بن مالك بن معاوية بن عبيدة، كان : ومن بني عبيدة

ورمة، وبركة إبنا حياش بن األصبغ بن قيس بن سيف بن مالك، كانا فارسين مع الحجاج، 

  .ولھم خطة بواسط

  .ھؤالء بنو عبيدة بن ھبل

  

  وھؤالء

  بنو حالوة بن ھبل 

  

  .مھشما، بطن: وولدحالوة بن ھبل

  .النبتان الشاعر: منھم

  .قيسا، ومالكا: فولد مھشم بن حالوة

  .عمرا، وباعثا: قيس بن مھشمفولد 
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  .حجرا: فولد عمرو بن قيس

  .سالما، وسليما: وولد باعث بن قيس

  .ھؤالء بنو حالوة بن ھبل

  

  

  

  

  وھؤالء

  بنو عبد هللا بن ھبل 

  

مالكا، وھو الوحيد الذي أسر جذل الطعان الكناني، فافتدى أمه بأخته : وولد عبد هللا بن ھبل

  .رھم، فولدت فيھم

: " قال انطلق أبي ومعه مال كثير فأتى قريشا حين أرادوا بناء الكعبة فقال. سالم أبي بن: منھم

  :دعوني أشركم في بنائھا فأذنوا له فبنى جانبھا األيمن فذلك قول جواس

  

  وراثة ما أبقى أبي بن سالم... لنا أيمن البيت الذي يجبونه 

  

  .جابر بن حميري بن زاھر بن مالك بن الوحيد: ومنھم

  .بنو ھبلھؤالء 
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  وھؤالء

  بنو كعب بن عبد هللا بن كنانة 

  

   .عميتا، وعبد شمس، وھما بطنان: وولد كعب بن عبد هللا بن كنانة

  .المناح، ومشمتا، وعميرة، وعامرا، وربيعة: فولد عبد شمس بن كعب

زيد بن عميرة بن عامر بن عبد شمس، جلس على طنفسته سبعة أمالك، وكان ال يحجب : منھم

  .عن مالك

  .األشھب بن مسروق بن حجية، قتله القين بن جسر: ومنھم

  .زيدا، وامرأ القيس: وولدعميت بن كعب بن عبد هللا

  .مالكا: فولد امرأ القيس بن عميت

  .أبا حالس: فولد مالك بن امرىء القيس

جعفرا، وقد رأس، وكان على بني عبد هللا يوم نھادة، وھو الذي مر : فولد أبن حالس بن مالك

رب، فتركه، فذلك : سعير صنم عنزة وھو على جمل فنفرت من الدماء فأراد ھدمه فقيل لهبال

  :قول جعفر

  

  حول السعير تزوره ابنا يقدم... نفرت قلوصي من عتائر ذبحت 

  ما إن يحير إليھم بتكلم... وجموع يذكر مھطعين جنابه 

  

  :ل امرؤ القيسسلمى بنت العبيد بن تيم هللا بن عامر األجدار، ولھا يقو: وأمه
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  مجاورة غسان والحي يعمرا... كنانية بانت وفي الصدر ودھا 

  

يزيد، وسمير، وعياض، والمنذر، بنو زر بن عادية بن يزيد بن أبي حالس، كان ابنه : ومنھم

  .خالد في صحابة المنصور

  .وأرطاة بن سمير بن أبي حالس الشاعر

  .عروالوليد بن زرارة بن بحر بن يزيد بن عادية الشا

  .وبشر بن جعفر بن أبي حالس الذي حمى الخميلة، أرض لبني كعب بن عبد هللا

  .ھؤالء بنو كعب بن عبد هللا

  

  وھؤالء 

  بنو عدي بن عبد هللا

  

  .عميتا، بطن: وولد عدي بن عبد هللا

  .عدي بن دعيث بن حمام بن سلمى بن حارثة بن مالك بن عميت الشاعر: منھم

  .ابنا رزاح بدمشق: ومنھم

  .ھؤالء بنو عبد هللا بن كنانة بن بكر

  

  

  وھؤالء
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  بنو عوف بن كنانة بن بكر 

  

  .مالكا: وولد العنظوان، وھو عوف بن كنانة بن بكر

  .قطنا، وعمرا: فولد مالك بن العنظوان

  .الراشاء بن نھار، الشاعر: منھم

  .ھؤالء بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة

  

  وھؤالء

  بنو عوف بن بكر بن عوف بن عذرة 

  

ابن يزيد الالت بن رفيدة بن ثور وولد عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن 

عامرا األكبر، بطن عظيم، أمه عمرة بنت عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد : رفيدة بن ثور

  .ابن يشكر بن عدوان

  .ھوازنوأخوه ألمه عامر بن صعصعة بن معاوية بن بيكر بن 

قدان تلديھما إذا ولدت، عامرا وعامرا، وقد ولدت العدد : " فلعمرة يقول القائل في المنام

  .الجماھر، وقد فضلت الجرد الحرائر

فقالت " انظري إلى ابني ھذين " ذكر ھشام عن أمه قال انطلقت بھما أمھما إلى كاھنة فقالت 

يكون : " ؛ قالت" ولدته على رمال " : تعني عامر بن صعصعة القيسي، قالت" أين ولدت ھذا 

ولدته : " تعني عامر بن عوف الكلبي؛ قالت" وأين ولدت ھذا : " ؛ ثم قالت" لولده عدد كثير 

ليس في العرب أكثر " . يكون ولد ھذا يمنعون ما وراء ظھورھم : " ؛ قالت" في أصل جبل 

  .منھما عدد
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وثعلبة، وھو القاتل الذي قتل داود بن  بكرا، وعوفا، ومالكا، وربيعة،: فولد عامر بن عوف

ھبولة السليحي، وكان بني ديرا، فكان ينقل الماء والطين على ظھره فسمي اللثق، فذلك قول 

  :القائل

  

  داود بين القريتين محارب... نحن األولى أردت ضبات سيوفنا 

  لما قصدن له كأمس الذاھب... خطرت عليه رماحنا فتركته 

  تنفي العدى وتعيد رغب الراغب... يوفنا ولذاك إنا ال تزال س

  

  .مات ھشام وبنو عامر بن عوف في الديوان أربعون ألفا: قال عوانة بن الحكم

  .وأم بني عامر جميعا رقاش بنت كعب بن بھراء، فيقال لربيعة ومالك بنو رقاش

كعبا، وبكرا، والعكامس، وھم قليل، وأبا علي، درج، : وولد عوف بن عامر بن عوف

  .حارث وھم قليل؛ أمھم سحمة بنت كعب بن عمرو بن خيليل بن غسان بھا يعرفونوال

ماوية بنت أبي جشم بن كعب بن بھراء : وعامر بن عوف، وھو المذمم؛ وامرأ القيس؛ أمھما

  .بھا يعرفون

   .عمرو بن حارثة، كان شريفا: فمن بني العكامس

بنت حوط من بني تيم هللا بن ماوية : بكرا، وأمه: فولد كعب بن عوف بن عامر بن عوف

ماوية بنت أبي جشم بن كعب بن بھراء، خلف عليھا بعد أبيه نكاح : رفيدة؛ وأبا جشم؛ أمه

  .ماوي جشمي: مقت؛ فالرجل من بني أبي جشم خاصة يقال له

  .حارثة، وامرأ القيس: فولد بكر بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف

  .ا، وشراحيل، بطنانخالد: فولد حارثة بن بكر بن كعب بن عوف

  .امرأ القيس، وأبجر، وحديجا، وعبد هللا: وولد أبو جشم بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف

علقمة بن زامل بن مروان بن زھير بن ثعلبة بن أبي جشم، صاحب المقاسم يوم : منھم



 

348 
 

  .اليرموك ثم تنصر ودخل إلى الروم بعد ذلك

كان فارسا مع منصور بن جمھور، وله يقول ابن واألصبغ بن ذؤالة بن لقيم بن نجا بن زامل، 

عياش الكلبي لريطة أم يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين قتل زيد 

  :بن علي

  

  بدت مقتالھا والبنان المخضب... بسيف ابن عياش وسيف ابن زامل 

  

بن سلمة بن حجر بن وھب  واللذان وليا قتاله بالكوفة عبيد هللا بن العباس بن يزيد بن األسود

الكندي واألصبغ بن ذؤالة في جماعة من الناس بعثھم يوسف بن عمر الثقفي من الحيرة وكان 

  .بھا، وھو يومئذ على العراق؛ والحكم بن الصلت خليفته على الكوفة

فأھل الكوفة يقولون رماه داود بن سليمان بن سليم بن كيسان؛ وآل داود يدفعون ذلك يقولون 

رجل من القيقانية، فأصاب جبھته فاحتمله أصحابه، وكان عند المساء ثم دعوا بحجام رماه 

  .فانتزع النشابة وسالت نفسه، رضي هللا عنه

  .عامرا، وھو ھرام، بطن: وولد بكر بن عوف بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة

وعوف بن بكر، وزيد " ن أنا ابن الھلباء وعلي الحقنا: " ابن ھلباء الشاعر الذي يقول: منھم

  .مناة، وھم قليل

عامر الجالح إليه : فولد عوف بن بكر بن عوف بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة

  .البيت من بني سحمة، بطن، وحسال، بطن، وسيارة، بطن، وحجرا، بطن

ه النعمان بن جبلة بن وائل بن قيس ابن بكر بن الجالح، وقد رأس، ومدح: فمن بني الجالح

النابغة، وھو الذي أسر بشر بن أبي خازم األسدي، وأھداه إلى أوس بن حارثة بن ألم الطائي، 

  .فذاك قول ابن عياش الكلبي
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  وأولى المن من سعد بطاحا... رماحي كبلت بشرا ألوس 

  

  :وھو أبو الشقر، وله يقول النابغة

  يعالج خطافا بإحدى الجرائر... ولوال أبو الشقر ما زال حالما 

  .وأخوه عبد عمرو بن جبلة، وھو بكر، وقد على النبي صلى هللا عليه و سلم

  .سعد األبرش بن الوليد بن عمرو، صاحب ھشام: من ولده

وعبدالرحمان بن سليم بن سوادة بن بحير بن معاوية بن حراص بن الجالح، واله الحجاج 

  .فارس؛ وھو الذي ضرب أسد بن عبد هللا القسري الحد

ن سيف، يسكنون حضرموت، وھو الذي ذھب ينعى النبي صلى هللا عليه و سلم جھبل ب: منھم

  :إلى حضرموت وله يقول امرؤ القيس بن عابس الكندي

  بنعي أحمد النبي المھتدي... سمعت النعايا يوم أعلن جھبل 

  :وھو الذي يقول

  

  ولكني أنخت بھا ديارا... أنا الكلبي ليس بحضرمي 

  

  .غنما، وعصرا، وھما بطنان باليمن: مر األكبروولد الحارث بن عوف بن عا

  .ھؤالء بنو سحمة

  

  وھؤالء

  بنو عامر بن عوف بن عامر 
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لميس بنت : حارثة، وبكرا، وامرأ القيس؛ أمھم: وولد عامر المذمم بن عوف بن عامر األكبر

  .األسعد من بني عامر األجدار

ك بن عامر بن عوف، بھا عدسة بنت مال: ومالكا، وھو الرماح، وعوفا المشطو، أمھما

  .يعرفون

  .مدرة أخت عدسة بھا يعرفون: وأبا عمرو، والحارث،أمھما

  .حملة، وصلة، أبنا نصر، كانا من أشراف أھل الشام: فمن بني بكر بن عامر بن عوف

قرطا، وھو العيار؛ والمعلى، وامرأ القيس، وعامرا، وخالدا : وولد حارثة بن عامر بن عوف

  .بطون صغاروصيفيا، وصفوانا، 

  .عاصم بن سعد: فمن بني عامر بن حارثة

  .وجحيشة بن رياح، كان من فرسان العرب مع منصور بن جمھور، قتله أبو جعفر بواسط

   :جبار بن قرط، إليه البيت من بني ماوية؛ وله يقول األعشى: ومن بني قرط بن حارثة

  وال من رھط حارثة بن زيد... وال من رھط جبار بن قرط 

  

  .عمار بن حسان بن جبلة، وھو أبو نائلة امراة معاوية بن أبي سفيان: ولدهومن 

  .وخنيس بن الحر بن قرط الشاعر

عبد مالك بن النعمان بن امرىء القيس بن حارثة، كان : ومن بني امرىء القيس بن حارثة،

  :حاتم عسر ماله، وھو الذي يقول

  

  ين جمودالو شئت أضحوا ھامد... يا رب أنت على األيام مسلط 

  طي التجار بحضرموت برودا... والسبع ربي لو تشاء طويتھا 
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طفيل بن حارثة بن دعيم بن عبد مالك، كان من فرسان العرب مع منصور بن : ومن ولده

  .جمھور

وحباب الجرجماني بن بشر بن شراحيل بن امريء القيس بن حارثة الشاعر، كان يقتل 

  .الجرجمانيجراجمة الشام، وھم أنباط، فسمي 

وكلثم بن المنذر بن عامر بن أبي عامر بن عبد هللا بن امريء القيس بن حارثة بن عامر بن 

عوف بن عامر، وھو الذي دعا بمصر إلى محمد بن عبد هللا ابن حسن بن حسن بن علي بن 

  .أبي طالب؛ وقتل ليلة المسجد

  .عامرا األكبر، وأمية وبحرا، وليلى: وولد امرؤ القيس بن عوف

  .بنو عوف: عوف بن أبي سلمى، عباد بالحيرة معروفون يقال لھم: منھم

مراد بن عبد هللا بن كيسان، تزوج بنت جلي بن حوط بن عبد عامر بن الحارث بن : ومنھم

  .خيبري الطائي، وكان شريفا

وكانت قبله عند سليمان بن سليم بن كيسان، مولى بشر بن عمارة بن حسان بن جابر، فضرب 

فطلقھا؛ فخطبھا مرداس " الھزال أدخلني عليك : " ،قالت" ما أھزلك : " ى ظھرھا وقالبيده عل

؛ فقيل ھذا رجل عربي من " كيسانان وهللا ال يكون ھذا أبدا : " بن عبد هللا بن كيسان؛ فقالت

  .كلب، فتزوجته

وم البياع بن قيس بن عبد مالك بن مخز: ومن بني السمط بن عامر بن عوف بن عامر األكبر

بن سفيان بن السمط، الذي كان يغير على بكر بن وائل، كان آخر غارة غارھا في زمان علي 

  .بن أبي طالب، رضي هللا عنه

  :وله يقول ابن الطرامة

  

  حديدية قالت أبكر بن وائل... إذا سند البياع مھضومة الحشا 
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  :خطلوالطرامة حاضنته، وھو ابن حوط، وله يقول الحنجر األسدي وھو يعير األ

  وال نسب غير الرماح الشواجر... وقد أنكح البياع فيكم مودة 

  على غير مھر باديات الحواجر... إذا شاء كلبي رعى ثعلبية 

  

  .وھدبة بن حارثة بن مخزوم بن سفيان بن السمط الذي حلف األحالف بني ماوية

  .وابنه أبرة، كانت ابنته عند معاوية بن أبي سفيان

عمار بن عبد المسيح بن قيس ابن حرملة بن عشيرة بن الرماح؛ لھم قصر بالحيرة بنو : ومنھم

  .العدسيين سموا بأمھم عدسة

  .ھؤالء بنو عوف بن عامر األكبر

  

  

  وھؤالء
  بنو بكر بن عامر األكبر

ھند بنت ذي الشقر من : عامرا، ومعاوية، وھو الجوشن؛ أمھما: وولد بكر بن عامر األكبر

  .غسان

ھند بنت أنمار بن عمرو بن حداقة بن زھير بن أبان : مجيح؛ أمھما وجشم، والحارث، وھو

  .يقال لھم بنو الحداقية بھا يعرفون

  :العبيد، بطن، لھم يقول األعشى: فولد عامر بن بكر

  

  ولست من الكرام بني العبيد... بنو الشھر الحرام فلست منھم 
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علبة، بطن، وھو النعامة؛ بطن وزيد مناة، وھو الخرج، بكثرة لحمه، بطن، وعميرة، بطن، وث

  .لميس بنت عامر بن غسان: أمھم

  .مرة، ومرارة، ومرتبا: فولد النعامة بن عامر

حسان بن علھان بن مالك بن مرارة، الذي أسر عمير بن كلثوم، أخا عمرو بن كلثوم : منھم

  .الشاعر التغلبي

  .عصام كان في ألفين من العطاء، وكان له أكل مع الخلفاء: ومنھم

  :وابن أدھم الشاعر، الذي رد على نابغة بني ذبيان

  

  تلك التي ھلكت ببطن حمار... يا لھف أمك ال تلھف غيرھا 

  ككراھة الخنزير لإليغار... ولقد رأيت مكانھم فكرھتھم 

  غنظوك غنظ جرادة العيار... ولقد رأيت فوارسا من قومنا 

ىء القيس بن الخرج، صحب النبي، دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امر: منھم

صلى هللا عليه و سلم، وكان رسوله إلى قيصر، وكان جبريل ينزل في صورته، وفيه أنزلت 

  ).وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إليھا وتركوك قائما

  "وھو من رھط حارثة بن زيد : " وحارثة بن زيد بن امرىء القيس الذي يقول له األعشى

  
  وھؤالء 

  يد بن عامربنو العب

  

  .حارثة، عمر حتى أدرك اإلسالم ال يعقل: وولد العبيد بن عامر بن بكر
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  .وعبد هللا، وعبد يغوث، وجفنة

منصور بن جمھور بن حصن بن عمرو بن خالد بن حارثة، وھو المغطرس بن جابر : منھم

يطع مروان  بن حارثة بن العبيد، واله يزيد بن الوليد بن عبد الملك على العراق، فلما مات لم

  .بن محمد، وغلب على العراق، وقاتل الضحاك ثم لحق بالسند

وسراج بن عمرو بن خالد بن حارثة بن جابر بن حارثة بن العبيد، الذي قتل حسان بن الھذيل 

  .التغلبي

  .وحيان بن قيس بن مرة بن قيس بن جابر بن العبيد الشاعر

بن خليفة بن مالك بن عبد هللا بن العبيد، كان وأبو الجھم بن كنانة بن أربد بن الحباب بن سويد 

  .من أصحاب الحجاج، وكان فارسا، وھو الذي قتل كميل بن زياد صبرا

وابنه حريث بن أبي الجھم، كان في صحابة المنصور، وھو صاحب دار موسى بن عباد 

  .العكلي التاجر

بن العبيد الشاعر، وثمامة بن قيس بن حصن بن عمرو بن خالد بن حارثة بن جابر بن حارثة 

  .الذي يقول يوم المرج

  وللضحاك عاص محارب... فأشھدكي أني لمروان سامع مطيع 

وبنو عامر يزعمون أنه الشھر الحرام . مالكا: وولد عميرة بن عامر بن بكر بن عامر األكبر

  .الذي ذكره األعشى

  .ھو عبد ود بن عوف بن كنانة: وقال الكلبي والشرقي

  .يرةوامرأ القيس بن عم

أبو ظاعنة، وھو مصاد بن قيس بن الحارث بن جعفي بن مالك بن امرىء القيس بن : منھم

  .عميرة، إليه البيت في بني عميرة

  :مصاد بن زياد بن عباد بن أبي ظاعنة، الذي يقول له ابن قيس الرقيات: من ولده

  

  إنه لي وللكرام خليل... وعندي مصاد  بت أسقى
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  .قط وزعموا أنه لم يذق شرابا

  .وبسطام بن سراج، كان شريفا

  .يقول أيمن بن حريم األسدي. وخولي بن فروة

  

  عليھا قضاعي تخب حماليا... إذا بيت الفرسان يا صاح دلني 

  من المشمخرات الذرى والروابيا... فأعطيت خولي بن فروة ما اشتھى 

  

جعفي بن مالك وھو الھبل بن عامر بن أوس بن علقمة بن الحارث بن . أم الھبل: ومنھم

  .الشاعر

سعد بن خولي بن سبرة بن دريم بن قيس بن مالك بن عميرة، وعداده في بني أسد بن : ومنھم

ھو خولي بن القوسان بن الحارث بن مالك بن عميرة؛ كانت : عبدالعزى بن قصي؛ ويقال

  .أصابته نعمة من حاطب بن أبي بلتعة، حليف الزبير

  .في األنصاروفرض عمر البنه عبد هللا بن سعد 

  .ربيعة، وزيد مناة، وعبد هللا، والحارث، وجنابا: وولد معاوية، وھو الجوشن بن بكر بن عامر

  .سيارا، وعبدا، وھما في عدوان من قيس: فولد الحارث بن معاوية

عيال بن سالمة بن ربيعة بن جناب بن معاوية، الذي كان يغير على بني عبد : فمن بني معاوية

  .هللا فيكثر

  .ير بن صخر بن ربيعة، الذي كان على بني عامر يوم سيف، يوم لقوا األعاجموھب

  .عثعث بن بشر بن ھبيرة، وكان شريفا، وكان نصرانيا، وإليه البيت من بني معاوية: ومنھم

  .وشھد أبوه بشر مع الحارث بن أبي شمر يوم عين أباغ

  :وثبيت بن ربيعة بن ھبيرة، الذي يقول له ابن الرقاع
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  رماد النار كالوزع األشب... وتنتھي حتى تبلغ مدحتي ثبيتا 

  

  .وغالب بن حجار بن مسعود بن فروة بن ھبير الشاعر

  .وشبيل بن الخيار الفارس الشاعر

عامرا، ومالكا، وصھيبا، وكعبا، وتلجا، وكان يغير على : وولد جشم بن بكر، وھو ابن الحداقية

  .ا أموالھمبني عبد هللا بن كلب ھو وعيال فيأكلو

  .وامرأ القيس، وقيسا

   :قيس بن كلثوم، الذي يقول له محمد بن القاسم الثقفي: منھم

  وقيس بن كلثوم علي أمير... وما كنت أخشى أن أراني مسلما 

  

  .وكان قد ولي السند بعد محمد شھرا

  .ئهوقراد بن جدع، الذي ضمن الطائي للمنذر بن ماء السماء، فتنصر المنذر لما رأى من وفا

الوليد بن تجيب، الذي قتل جبلة ابن زحر الجعفي يوم دير : ومن بني الحارث بن بكر بن عامر

  .الجماجحم، وكان على اثني عشر ألفا من القراء

حميد بن شملة، صاحب المزة، : ومن بني ربيعة بن عامر األكبر، وھو الذي يقال له ابن رقاش

  .مزة كلب بدمشق

صريم بن حارثة، الذي أسر سلمى بن جندل بن : ابن رقاشومن بني مالك بن عامر، وھو 

  .نھشل التميمي

حسان بن الطرامة، وھو حارثة بن حوط بن صريم بن حارثة بن عامر بن ثعلبة : ومنھم

  .الشاعر، وحضنته الطرامة فنسب إليھا

: كعبا، وصخرا؛ فانتسب بنو صخر في األنصار؛ فقالوا: وولد الخزرج بن عامر بن عوف
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  .الحارث بن الخزرج صخر بن

  .كليبا، انتسبوا في بني الخزرج ايضا: فولد كعب بن الخزرج

ھؤالء بنو بكر بن عامر بن عوف بن عذرة بن زيد هللا بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 

  .تغلب بن حلوان

  
  وھؤالء

  بنو كنانة بن عوف

  

  بن عفرة بن زيد هللا

عوفا، وھو : بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة وولد كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت

  .أول من ضربت عليه القبة، ودفع إليه ودا الصنم، وھو الذي أوصى بنته

  .وعمرا، وذھال، وكاھال، درج

أسمى بنت قعين بن الحارث بن ثعلبة : وأكدر، والشلل، دخال في تنوخ؛ وليس بشلل إياذ؛ أمھم

  .بن دودان بن أسد

  .عبد ود سماه باسم صنمه: كنانةوكان من بني عمرو بن 

وعامر األجدار، وإنما سمي عامر األجدار أن رجال أقبل يريده وعامر بن بكر ناحية؛ فقال 

؛ وعامر بن عوف بن كنانة جالس إلى جنب جدار، وھو يومئذ بتھامة، " أين عامر : " الرجل

  .فسمي عامر األجدر" أعامر ابن عوف بن بكر، أم عامر الجادر ! أي العامرين تريد: " فقال

ھند بنت أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس؛ ولھا يقول : وعمرو بن عوف؛ أمھم

  :العبدي

  ھند ألنمار وأنمار أبي... إن بني ھند لعوف عمتي 

  .عوفا، والحارث: وولد ذھل بن كنانة بن عوف
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  .بطن؛ واألسعد، وحارثةسالما، وھو جيحن، لجيح في بطنه، : فولد عوف بن ذھل بن كنانة

  .نغوة بھا يعرفون: عامرا، وذھال، والحارث، أمھم: فولد األسعد بن عوف بن ذھل

أبو شر، وھو عبد هللا بن امرىء القيس بن ابن الحارث بن نغوة، كان فارسا في : منھم

  .الجاھلية؛ بقية ولده بدمشق بداريا

  .محلم بن عامر بن معوة، وقد درجواوكان بالكوفة منھم ذھل بن أسامة بن زيد بن عامر بن 

نفيرة بنت ربيعة بن حوية بن عوص بن : عوفا، وھو الشخب أمه: وولد عبد ود بن عوف

  .عوف بن عذرة

  .أم السمط بنت عامر بن رفاعة بن الحارث بن بھشة بن سليم: وعامرا، وعمرا، أمھما

يت قاله رجل من بني عامر كعبا، والوكاء، بطن وإنما سمي الوكاء بب: فولد عامر بن عبد ود

  .األجدار

  

  ورق قد شددت له الوكاء... وصيف قد أتيت بغير زاد 

  

: وھو بطن، وزيد مناة؛ وھو مخاشن، كان وسيما، بطن؛ وعوفا، وھو العرة، وحارثة؛ أمھم

  .الحرام بنت معاوية بن أھيب بن كلد بن كلب

  .خناصرة: فمن بني الوكاء بن عمرو

نھادة، يوم كان بين بني عبد هللا وبني عامر بن عوف وبين بني كنانة  المسكر قتل يوم: وأخوه

  .بن عوف

والمسيح، وھو حرملة بن أصرم بن الحارث بن الوكاء الذي عقد حلف كنانة وبني عبد هللا يوم 

  :رم، وله يقول الشاعر
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  إذا شكرت يوم المسيح بن أصرم... فلو شكرت بھراء يوما بنعمة 

  كساه الفزاريون من لون عظلم... ج بعدما حماھا من الذل المبر

  

  :القمر بن نھي بن أبي حطيط بن أبي سلمى بن الحارث بن الوكاء، وله يقول الشاعر: ومنھم

  لقد خضا على القمر الذھابا... وقائلة ودمع العين تجري 

وبرة بن رومانس بن : ومن بني المحاسن بن عمرو بن عبد ود .بنو الجغجب، بطن: ومنھم

بن عمرو بن عبد ود أخو النعمان ألمه سلمى بنت وائل بن عطية، وھو الذي أسر يزيد  معقل

  :بن الصعق يوم القرنتين، ومات بالبردان من طريق الشام، وله يقول عمرو بن األسود

  على مردي قضاعة بالعراق... أيا عين جودي بالدقاق 

  ونادوا بارتحال وانطالق... لقد تركوا على البردان قبرا 

  وجد صاعد لوقاك واق... فلو أبقيتك وانية ومجد 

سلول بنت زبان من بني : الحارث، ووھبا؛ أمھم: وولد حارثة بن عبد ود بن عوف بن كنانة

  .كنانة بن القين بن جسر، بھا يعرفون

عامرا؛ وھو المتمني، ألنه تمنى تزوج امرأتين : وولد الشجب بن عبد ود بن عوف بن كنانة

  :، وأسر بدا بن الحارث بن بدا الكلبي، فتزوجھا وأسر بدا، فقالمن عامر األجدار

  

  وأسر ابن بدا بالسيوف القواضب... تمنيت أن ألقى رقاش قتلتھا 

  

  .عمرو بن زيد بن عامر المتمني، وقد رأس وكان على بني كنانة يوم سيف: من ولده

  .وأخوه جلحة بن زيد، كان شريفا، قتله أھل فداك

  :طريف بن المتمني، وھو الشاعر الجاھلي الذي يقول وحارثة بن أوس بن
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  تراه إذا ما جدت الخيل لعب... ونجا أناس من سنيف محبب 

  إلى كل عرق صالح يتنسب... أبو أمه التريب أو ھو خاله 

  

  .فرس لبني سلول

  .وأبو شھلة بن عبد هللا بن المتمني، الشاعر الجاھلي

وية، ومرض ھو وحسان بن مالك فعادھما عبدالملك ومنظور بن أفعى بن زيد بن خالد بن معا

  :بن مروان وھو خليفة، ثم انصرف وھو يقول

  

  مبيت إن عرضت وال مقيل... ومالي في دمشق وال قراھا 

  ومالي بعد منظور خليل... ومالي بعد حسان بن عمرو 

  

س بن وكان المتمني طبيب العرب في زمانه، وله يقول قتادة بن عمرو حين قتلت كلب إيا

  :خصف الطائي من بني جديلة

  

  وال مبرىء منه طبيب بني السخب... لعمرك ما عار ابن خصف بذاھب 

  وقد خرجت منه بواقد كالسعب... دعا دعوة مصورة نآل عامر 

  ولكنني أبكيه للضيف والسبب... لعمرك ما أبكيه من حنظي به 

  

سلمى بنت عامر األجدار : ھماالنعمان، حوطا؛ أم: وولد عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة

  .بن عوف بن كنانة
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  .عامرا، وعمرا: وولد النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة

  .سلمة، بطن، والحريث: فولد عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف

  .خيبريا، ومالكا، وعامرا، وزيدا: فولد سلمة بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد ود

  .كان شريفا. عمير بن الكبح: منھم

قيسا، وشأسا، أمھما المدنية : فولد زيد بن سلمة بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد ود

  .الحبشية بھا يعرفون

  .مسعود بن زيد الراجز: ومنھم

العكيس بن خليفة بن رواد بن موقنة بن مالك، وھو دليل حميد : ومن بني زيد سلمة بن عمرو

  .على فزارة حين أغار عليھمبن حويت بن بحدل 

ثعلبة بن خيبري، رئيس : ومن بني خيبري بن سلمة بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد ود

  .بني كنانة يوم نھادة

الحكم بن عوانة بن عياض بن ورد : ومن ولد ثعلبة بن خيبري بن سلمة بن عمرو بن النعمان

مة بن عمرو ولي السند، وقتل بھا، بن عبدالحارث بن أبي حصن بن ثعلبة بن خيبري بن سل

  .وكان عالمة باألخبار واألنساب

  .وماطل بن خيبري، وھو بطن، إليه تنسب األبل الماطلية

وابنه النعمان بن خالد، قتله ماطل بن الوليد المخزمي يوم بعثه النبي صلى هللا عليه و سلم، 

  .لكسر ود، الصنم

  .وابنه قرفة بن ماطل صاحب الحمالة

  .بن خيبري، بطنواألغر 

  .امرأ القيس: وولد عامر بن النعمان بن مر بن عبد ود بن عوف بن كنانة

عبدالعزى، : فولد امرؤ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة

ليلى بنت عريج بن عبد رضا بن حسل بن عامر بن عمرو بن عوف بن : وكعبا، وعمرا أمھم

   .دنية وكانت سوداءا فغلبت عليھمكنانة؛ وحضنتھم الم
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وكان عبدالعزى جميال شريفا، وفد على بعض بني جفنة بأقواس فقبلھا، وأعجبه حديثه وكان 

  .سامره

" آتني بھم : " فقتلت بنو الحميم بن عامر بن عمرو بن عوف بن كنانة ابنا له، فقال لعبدالعزى

، فكتب إلى قومه ينذرھم؛ فقال " وعدد إنھم قوم أحرار ليس لي عليھم فضل إالمال : " فقال

  :في شعر له طويل

  

  جزاء سنمار ما كان ذا ذنب... جزاني جزاه هللا خير جزاية 

  

زيد الحب، حب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ؛ : ومن بني عبدالعزى بن امرىء القيس

درا مع النبي وجبلة، ابنا حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرىء القيس بن عامر، شھد ب

  .صلى هللا عليه و سلم

  .وابنه أسامة بن زيد الردف

  .وولده محمد، والحسين، وزيد، بنو أسامة

  .ومصاد بن عتاب بن قيس بن كعب بن شراحيل الشاعر

وشر بن عمرو بن الحارث بن عبدالعزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 

جمل وصفين مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عليه النعمان بن عامر بن عبد ود، شھد ال

  .السائب، وعبدالرحمان، وعبيد، بنو بشر: السالم، ومعه بنوه

  :فقتل السائب مع مصعب بن الزبير بالكوفة، وله يقول ورقاء النخعي

  

  علوت أخاه بالحسام المھند... من مبلغا عني عبيدا بأنني 

  يم لدى الديرين غير موسدمق... فإن كنت تبغي العلم عنه فإنه 
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  فأثكلته سفيان بعد محمد... وعمدا علوت الرأس منه بصارم 

  .وابنه محمد بن السائب، صاحب التفسير واالنساب

  

  .وأخوه سفيان بن السائب

  .وابنه ھشام بن محمد بن السائب، الراوي عن أبيه

وھو الوليد بن  الشرقي،: ومن بني عمرو بن أمرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر

القطامي، وھو الحصين بن جمال بن حبيب بن جابر بن مرابق، وھو مالك بن عمرو بن 

  .أمرىء القيس النسابة، كان في صحابة أبي جعفر المنصور والمھدي جميعا

  :وكان القطامي شاعرا، أفلت يوم بنات قين على رجليه، وله يقول الراعي النميري

  

  وبان على الماء الذرى والروابيا... طلبن فأدركن الحصين وواصال 

  كلب وال أفناء تغلب باقيا... برزنا لصغابي فلم ندع 

  

  :وللقطامي يقول سنان بن مكمل النميري

  

  بنو عبد ود مثل راغيةالبكر... لوال سواد يا حصين لصبحت 

  

  .سواد من بني عبد هللا بن كنانة بن كلب

  .الصمح بن كعب بن امرىء القيس، دليل كلبحرملة بن : ومن بني كعب بن أمرىء القيس

  .وعبد األعلى بن زيد بن الشجاع بن كعب، قتل مع الحسين بن علي بالطف، عليه السالم

ھدملة بنت الثعيل بن أبي جشم : زيدا؛ أمه: وولد حوط بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة
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لقين بن أھود بن بھراء، بھا بن كعب بن عمرو بن يحيون بن يام مناة بن شبيب بن دريم بن ا

  .يعرفون

  .الحبة بن بثربي بن عبيد بن ثعلبة بن عدي بن زيد بن حوط، كان شريفا في الجاھلية: منھم

  .ھؤالء بنو عبد ود بن عوف

  
  وھؤالء

  بنو عامر األجدار بن كنانة 

  

يقال  مالكا، وعوفا، وسبعا، وعبد العزى، وعبد مناة: وولد عامر األجدار بن عوف بن كنانة

  .لھؤالء الخمسة التوائم، وھم بطون

  .وتيم هللا، وحبيبا، ومرة بطون

وبطون مرة ھم الذين قتلوا بني وابش بن زيد بن عدوان في وقعة كانت بينھم، وفيھا يقول 

  :القائل

  

  كل قتيل وابشي عره... يا مرة بن وابش يا مره 

  

وعنمة، لم يكن في األرض كلبي أمنع  ثعلبة، ومالكا، ورقبة،: فولد تيم هللا بن عامر األجدار

  .منه في زمانه، كان ال يورد حوضه، قتله بنو تيم هللا بن رفيدة؛ فجر قتله حلف كلب وتميم

  .واألسعد بن ثعلبة؛ وتما، وھو االحج الشاعر

  .عمرو بن عروة بن الغداء بن كعب بن بھوش بن عامر بن عنمة الشاعر: فمن بني عنمة
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  .الحارث، وحيا:  بن عامر األجدار بن عوف بن كنانةوولد رقبة بن تيم هللا

   .أصرم، وزاالن، وعامرا، وعبد هللا، واألزين: فولد الحارث بن رقبة

  .صفوانا، وواسعا، وعفارة، وأبا عذرة: فولد األصرم بن الحارث بن رقبة

  .جعدا، وشيبان، ودجاجة، ولبيدا، وسبطا: فولد صفوان بن األصرم

  .بن دجاجة الشاعر خزيمة بن حرب: منھم

  .جبلة، وعبيدة، وقطنا: وولد واسع بن األصرم بن الحارث بن رقبة بن تيم هللا

  .عامرا، وزيد مناة: فولد عفارة بن األصرم

  .الحارث ومبذوال، وضمرة، وأوسا، ووھبا، ونضلة: وولد راالن بن الحارث بن رقبة

  .، ونعيما، وصبرةنجبة، ومسعودا: فولد مبذول بن راالن بن الحارث بن رقبة

وأبا : الحارث، وھو أبو حرز: وولد مالك بن تيم هللا بن عامر األجدار بن عوف بن كنانة

  .مالك، وربيعة

  .العبيد، بطن: فولد الحارث بن مالك بن تيم هللا

  .عوفا، وكلبة: فولد العبيد بن الحارث بن مالك بن تيم هللا

  .ثة، وخديجاحار: وولد مالك بن تيم هللا بن عامر األجدار

  .زھير بن مكحول بن حارثة بن أبي مالك، وقد رأس: منھم

  :وأخوه كليب بن مكحول، قتل مع زيد بن حارثة بمؤتة، وله يقول الشاعر

  

  فقلت يئيس صرع دار آثم... دعاني ابن مكحول ألشھد أمره 

  أذا ريبه يدعون دين األعاجم... فإن عبد ود ثائر فيكم به 

  

على معاوية بن أبي سفيان، وعلى علي بن أبي طالب عليه السالم؛  وھو الذي يقول ويمن

وعبد ود، وجعل معھما الحالس بن عمير من بني عدي ابن جناب، كاتبا لھما يصدقون من 
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كان في طاعة علي من كلب وبكر بن وائل، فأخذوا على شاطىء الفرات حتى شارفوا أرض 

تل األشجعي، وأفلت الحالس، وحمل عروة كلب، فنذر بھم زھير بن مكحول، فخرج إليھم، فق

تعصبت، ففارقه : من العشية على فرسين فأتى عليا، عليه السالم، بالكوفة فأخبره بخبره، وقال

  :فأتى معاوية بن أبي سفيان وقال

  

  ذاك الصياع إليك واألبساء... أبلغ أبا حسن إذا ما جئته 

  حساءجاشت إليك النفس واأل... ولو كنت رأيتنا عشية جعفر 

  خيال، وإن أمامنا صحراء... إذ نحسب الصحراء خلف ظھورنا 

  

ومر الحالس براعي فأعطاه جبة خز،وأخذ منه عباءة فلبسھا، وأخذ نعليه في يده فأخذ منه 

أين أخذھا ھؤالء البراثيون فأشار إليھم خذوھا ھا ھنا؛ ثم أقبل إلى الكوفة، فقال : الخيل، فقالوا

  :جواس بن القعطل

  

  وقوال إني جيد الصر حالب... حالس وعليه عباءة نجا 

  ألودى كما أودى سمير وحاطب... ولو تبعته بالكتيب خيولھم 

  خيارا ولم يثأر به الدھر طالب... وصار لغار القبر ميت مسلما 

  

  ھؤالء بنو عامر األجدار بن عوف بن كنانة
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  وھؤالء

  بنو عمرو بن عوف بن كنانة 

  

حسل بن عمرو : عامرا، وحسال، دخل في عبد القيس؛ فقالوا: كنانةوولدعمرو بن عوف بن 

  .بن بكرة بن عوف بن أنمار

  .ويعمر، درج

  .وحبشيا، دخل في بني حسل بن عامر بن عوف، وحباشة، درج

: " وحجال، وھو الحارث، كان أول كلبي ربع؛ وإنما سمي حجال ألن كلبا جعلوه ربيئة، فقال

  :فسمي حجال؛ وله يقول ھبل بن عبد هللا" إن جئتكم أحجل فقد أتيتم 

  له نوال وداود وحول... يا رب يوم فرعني فيه ھبل 

  .كأنه في العز عوف أو حجل عوف ھو الشخب بن عبد ود

  .حبيال، وعوفا، وھو الحميم، بطن مع عبد مناف بن حبيل: فولد عامر بن عوف بن كنانة

وعبدالعزى، وعبد هللا، ومنقذا،  عبد مناة، وعبد رضا،: فولد حبيل بن عامر بن عمرو

  .ورواحة، وسعدا

معاوية، وھو عريج، إليه البيت : فولد عبد رضا بن حبيل بن عمر بن عمرو بن عوف بن كنانة

  .والعدد؛ وكعبا، ورثة، وامرأ القيس

  .نعيم بن حارثة، كان شريفا مع بني أمية: فمن بني عريج بن عبد رضا

  .ربيعا، بطن: وولد كعب بن عبد رضا

الفدعمل بن ربيع بن حارثة، وقد رأس، وھو الذي قتل جعفر بن أبي خالس من بني عبد : منھم

  .هللا يوم نھادة

   :والربيع بن محمد بن عامر بن ربيع بن حارثة، الذي قتله بنو تغلب فقالت ابنته
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  وتغلب قد أحجرتھا كل محجر... نفيت عن األوالد بكر بن وائل 

  .حبتر بن كعب بن ربيع األعور الشاعروحكيم بن عباس بن بشر بن 

مرة، رھط محمد بن عرار بن أوس بن ثعلبة بن مرة، ولي السند، : وولدحارثة بن عبد رضا

  .وقتله منصور بن جمھور

  .ومسعود بن عوف بن زيد بن رثة، ولي لھام بن عبد الملك بن مروان

  .قطنا، ووادعا:وولد عبد هللا بن حبيل

  .األعسر، بطن؛ واألمحض، بطن، وكعبا، وامرأ القيس: وولد عبد مناف بن حبيل

  .عمرا، وھو الزيد، بطن، يعدل إلى الكالع: فولد كعب بن عبد مناة

  .نعمان، وعصاما، وجابرا: فولد األعسر بن عبد مناة بن حبيل

  .فروة، وجابرا، ومعدان: فولد نعمان بن األعسر

  .مالكا، وھو اثم: وولد حجل بن عمرو بن عوف بن كنانة

  .عمرا، وعبدالعزى، وخالدا، وعامرا: فولد مالك بن حجل

  .خالد بن مالك بن حجل الشاعر: منھم

  .والكنف بن المحران بن جندل، كان أشد فارس كان في زمانه جاھلي

وحرقة بن أوس بن عبد رضا بن مالك بن حجل، وھما اللذان قتال يزيد بن ھاشم بن حرملة 

  .األشعر بن إياس بن صرمة بن مرة

  .ھؤالء بنو عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  
  وھؤالء

  بنو أسود بن زيد الالت 

  

بكرا، بطن، وھو الذي سفر عن ابن : وولد أبو سود بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب
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  .أخيه قميصة وھو منبطح، فسمي سافرا؛ ومالكا

  .بطن: سافرا: فولد مالك بن أبي سود

عوفا، بطن يعدل إلى ثمودة، يقولون ھو عوف : الك بن أبي سود بن زيد الالتفولد سافر بن م

بن سافر بن المنذر بن دوان بن عمرو بن لبيد بن حراس بن زميل بن الميل بن الغوث بن 

أمامة بنت بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن : ثمودة، وھم في بني عامر؛ أمه

  .ثور بن كلب بن وبرة

  .الحارث، وذھال: بكر بن أبي سودفولد 

قدامة بن زيد بن أوس بن حارثة بن الجعد بن عامر بن رقبة بن أبي عدي بن عوف بن : منھم

  .الحارث بن بكر بن أبي سود

  .وھو أبو حشيشة بن قيس بن الحارث بن بكر بن أبي سد، لھم شرف وشعر: ملحة: ومنھم

ثعلبة بن قيس بن الحارث بن بكر بن أبي وعدي بن جبلة بن عركي بن حنجرة بن خالوة بن 

  :سود، وھو الذي قتلته طيىء، فقالت المرأة ترثية

  جاءت الخضراء تردى وبھا نضح الدما... يا عديا يا عديا من لخيل وسبى 

  .والخضراء فرسه، وإليه البيت من بني بكر بن أبي سود

  .وعطاف بن أبي حبيبة الشاعر

  .وعبدالرحمان بن سعفرة الشاعر

  .ؤالء بنو زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرةھ

  
  وھؤالء

  بنو وھب الالت بن رفيدة 

  

غنما، ووذم، ويعمر، : وولد وھب الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب
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  .والمنتجع، والمجذع

  .عمرا: فولد غنم بن وھب الالت

  .مالكا: فولد عمرو بن غنم بن وھب الالت

  .الكسر، وعوفا، وعبيدا، ورزاحا، بنو مالك: عمرو بن غنم فولد مالك بن

  .سالمة، وواسعا: فولد عوف بن مالك بن عمرو بن غنم

  .خالوة، وعامرا، ومھشما: فولد واسع بن عوف بن مالك بن عمرو بن غنم

  .قيسا، وعبد عمرو، والحوال: وولد سالمة بن عوف بن مالك بن عمرو بن غنم

  .عديا، وعلقمة: وف بن مالك بن عمرووولد عامر بن واسع بن ع

  .جبلة، وعالثة، وأبا أمامة، وسنانا: فولد عدي بن عامر بن واسع

  .عديا، وأسفع، بطن: وولد عبيد هللا بن مالك بن عمرو بن غنم بن وھب الالت بن رفيدة

  .سالمة، وشماخا، بطنان عظيمان: فولد عدي بن عبيد بن مالك بن عمرو

  .عميتا: ن عمرو بن غنم بن وھب الالتوولد الكسر بن مالك ب

  .مالكا، وتيم الالت، درج، في تغلب: وولد وذم بن وھب الالت

  .والحزر، وربانة، درج، في تغلب

ھنبة، درج في بني الحارث بن زھير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر : فولد الحارث بن وذم

  .بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

   .المنجاب، بطن، ومران، بطن، مع بني المنجاب: توولد وذم بن وھب الال

  .ربيعة، وكعبا: فولد المنجاب بن مالك بن وذم

  .حراما، وأثربيا: فولد ربيعة بن المنجاب

  .خالدا، واألخنس، وربيعة: فولد أثربي بن ربيعة بن المنجاب

  .مورقا: فولد حرام بن ربيعة بن المنجاب

  .بدلة، وحبلة، ومعلسا: جابفولد مورق بن حرام بن ربيعة بن المن

  .لقطا، والصباح: وولد كعب بن المنجاب
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  .مرة، ويزيد: فولد الصباح بن كعب

  .زھيرا، ومسعودا: وولد لقيط بن بن كعب

  .زھيرا: وولد تيم هللا بن وذم

  .الحارث: فولد زھير بن تيم هللا

ن الحارث بن عرينة ھند بنت مسلم بن شكل ب: ھنية، وعبد بكر؛ أمھما: فولد الحارث بن زھير

  :بن ثور بن كلب بن كلب؛ ولھا يقول الحارث

  عجوزا من عرينة ذات مال... قالوا من نكحت فقلت خيرا 

ھنية وعبد بكر ابنا الحارث بن زھير بن تيم بن : فانتسبت بنو ھنية، وعبد بكر في تغلب؛ فقالوا

قول األخطل بن عوف أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، ولھم ي

  :التغلبي

  

  ومنجاب كراعية الجمال... ھنية في الضالل وعبد بكر 

  

  .ھؤالء بنو وھب الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  

  وھؤالء

  بنو تيم الالت بن رفيدة 

  

  .تدوال، وعمرا، وبكرا، والعدان: وولد تيم الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  .وحيانا، وقيسا، والحيدرةحردا، وثعلبة، : فولد غبر بن بكر

  .نسرا، وعبد يغوث، وعمرا: فولد حيان بن غبر
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  .مسعودا، وشريحا: فولد ثعلبة بن غبر بن بكر بن تيم الالت

  .يزيد ونضلة، وزبيدا: وولد قيس بن غبر بن بكر بن تيم الالت

  .شريكا، وزبيدا، وعقيال، ويزيد: فولد نضلة بن قيس

  .ذا، واألعمى، وعبد هللاحمال، وعائ: فولد يزيد بن نضلة

  .أسلم، وثعلبة، واألخدر: وولد تدول بن تيم الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  .األحزب: فولد ثعلبة بن تدول بن تيم الالت

: األحزب فولد األحزب بن األحزب بن ثعلبة: فولد األحزب بن ثعلبة بن تدول بن تيم الالت

  .حامية، ومازنا

  .، وغنما، وھندا، والكييسكاھال: وولد أسلم بن تدول

  .عمرا، وكعبا: فولد كاھل بن أسلم

  .حبيبا، ومازنا: فولد عمرو بن كاھل

  .العاملية: جشم، واألسعد، وحارثة؛ أمھم: فولد حبيب بن عمرو بن كاھل بن أسلم

  .وجذيمة، وحوطا؛ أمھما الغسانية

  .ثعلبة، ووھبا، وذھال: فولد جشم بن حبيب بن عمرو

  .زيدا، والحزمر، وجشما: جشم بن عمروفولد ثعلبة بن 

  .سلمة، وأذنم، وشرعا: فولد زيد بن ثعلبة بن جشم

  .مسعودا، ومفرضا وحكما، ومشمتا، وشماسا: فولد سلمة بن زيد بن ثعلبة

  .حارثة: فولد مسعود بن سلمة بن زيد بن ثعلبة

  .جشم، وعميرا، ومسعودا: وولد شماس بن سلمة بن زيد بن ثعلبة

  .بن حنجر بن عطية بن زيد بن ثعلبة بن جشم الشاعر، كان شريفا بالشام سليم: منھم

  .سلمان وأسلم، وحبة، وخالدا، ومعدا: وولد وھب بن جشم بن حبيب بن عمرو

المقطع بن سنين بن خالد بن مالك بن سالم بن وھب، له خطة بالكوفة، وكان مطعاما : منھم

  :للطعام، وله يقول عدي بن الرقاع العاملي
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  كما يعرف األضياف دار المقطع... لى ذي منار يعرف العيس منة ع

  

وزحنة بن عبد هللا، الذي قتل الضحاك بن قيس الفھري يوم مرج راھط؛ وأخذ رأسه عليم بن 

  :رقيم التيمي، فقال البلوي، وھو رويفع وھو القداف البلوي

  

  علينا العدى من كل شرق ومغرب... ويوم على الضحاك يوما تألبت 

  طريرا كعنف القابس المتلھب... ساه ابن تيم الالت زحنة ثعلبا ك

  

  .حجرا، وبرسما: وولد األسعد بن حبيب بن عمرو

  .ثعلبة، وعبد األعلم: فولد برسم بن األسعد بن حبيب

  .إياسا: فولد عبد األعلم بن برسم

  .الطيبة: أحمدا، وتمرة، وعرفطة؛ أمھم: فولد إياس بن عبد األعلم

   .كبشة: وثابتا، أمھماوأبا ليلى، 

جبلة بن الخمة بن إياس، الذي شدد الحلف بين كلب وتميم في اإلسالم، ھو ومحمد بن : منھم

  .عمير بن عطارد التميمي

  .أبانا: وولد خزيمة بن حبيب بن عمرو

  .خالوة، والحارث: فولد أبان بن جذيمة

  .جبلة: فولد الحارث بن أبان

  .عبد هللا: فولد جبلة بن الحلرث

  .عديا، وجبارا، وحسنا: فولد عبد هللا بن جبلة
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  .مالكا، وجبلة، وعبد رضا، ورضا: وولد خالوة بن أبان بن جذيمة

  .أبا حجر، وأليا: وولد مازن بن عمرو بن كاھل

  .خيبريا: فولد ألي بن مازن

  .وھبا، وقائدا: فولد خيبري بن ألي

  .أبا قيس، وأرقم: فولد وھب بن خيبري

  .شنيفا، وسويدا، وزايدا، وأبا قيس، وحيسا: وھبفولد أبو قيس بن 

  .مالكا، والحارث: وولد أبو حجر بن مازن بن عمرو

  .جشم، وامرأ القيس: وولد عمرو بن تيم الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

  .قيسا: فولد امرؤ القيس بن عمرو

  .عبد منبه: وولد جشم بن عمرو بن تيم الالت

  .مرة: فولد عبد منبه بن جشم

  .زيادا: ولد مرة بن عبد منبهف

  .حنظلة: فولد زياد بن مرة

  .ھؤالء بنو تيم الالت بن رفيدة

  

  وھؤالء
  بنو تغلب بن وبرة

  

  .طابخة بنت كعب ابن علة بن مذحج: عمرا؛ وھو طابخة كلب، أمه: وولد تغلب بن وبرة

، طابخة بنو الھون بن سود بن جشم بن حرام؛ وعامر بن عبد بن عزة بن دھا: إخوته ألمه

  .دھا

  .ھند بنت أھيب بن كلد بن كلب: منشيا، ومعاوية؛ وأسلم، درج؛ أمھم: فولد عامر بن تغلب
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  .حبيبا، والنطار: فولد منشب بن عامر بن تغلب

  .فولد حبيب بن منشب بن عامر إياسا، وعمرا، وجشم

ت ثعلبة بن عمرة بن: سالما، وراشدا، وحربا، وصخرا، فيھم العدد؛ أمھم: فولد عمرو بن حبيب

  .مالك بن كنانة بن القين؛ وأمھا العصمية

عمرة بنت مشجعة بن التيم بن النمر بن : حبيبا، وزيدا؛ أمھما: وولد جشم بن حبيب بن منشب

  .وبرة

ماوية بنت رفيدة : رھما، وأسيدا، والعبقر، ومسعودا؛ أمھم: وولد معاوية بن عامر بن طابخة

  .بن ثور بن كلب

  .ھم في كلبھؤالء بنو طابخة، و

  

  وھؤالء

  بنو أسد بن وبرة بن تغلب 

  

الطوالة بنت تھد بن زيد بن ليث : شيع الالت، وتيم الالت، أمھما: وولد أسد بن وبرة بن تغلب

  .بن أسلم بن الحاف بن قضاعة

  .فھما، وقشما، وھم بالجزيرة حلفاء لبني تغلب بن وائل: فولد تيم الالت بن أسد

  .مرا، ومالكا، والحر، والشللع: فولد فھم بن تيم الالت

  .زرعة، وثعلبة، والحارث، وكنانة، وأسدا: فولد مالك بن فھم

  .عديا، وزرعة، وعمرا: فولد ثعلبة بن مالك بن فھم

  .عمرا، وعوفا، والخزرج: وولد كنانة بن مالك بن فھم

  .عديا، وھم بنو الساطع بالحيرة منھم ناس: فولد عمرو بن كنانة

  .لحارثوثعلبة، وعوفا، وا
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أروى بنت عمرو بن يزيد بن : عمرا، وربيعة، وجرد؛ أمھم: وولد زرعة بن مالك بن فھم

  .خذافة بن زھر بن إياد

العسوف بنت ذبيان بن شبابة بن سعد الالت بن : ذبيان؛ أمه: وولد الحارث بن مالك بن فھم

  .أشيب بن ود بن أفصى بن دعمي بن إياد

أسماء بنت سيف بن عمرو بن : عديا، وعوفا؛ أمھما: فھمفولد ذبيان بن الحارث بن مالك بن 

  .دعمي بن معاوية بن معد بن سعد مناة بن زھر بن إياد

ھند بنت النجدة بن عوف ابن حوت بن الحارث بن : مردما، وحية؛ أمھما: فولد عوف بن ذبيان

  .معاوية الكندي

بيعة بن شكامة بن شبيب بن أسماء بنت ثمامة بن ر: حبيبا، وحكما؛ أمھما: فولد مردم بن عوف

  .سكن بن كندة

رملة بنت عوف بن وذم بن ذبيان بن ھميم بن ھني : وھبا، وربيعة؛ أمھما: وولد حية بن عوف

  .بن بلي

  .ضبة بنت قتب بن جمل بن حمار بن سليح: وقعيدا؛ أمه

انة بن رملة بنت عبد هللا بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كن: وجداعة، أمه

  .خزيمة

عمرة بنت مالك بن حية بن عمرو بن خزيمة بن بريح بن تيم : ظفرا؛ أمه: وولد عدي بن ذبيان

   .هللا

  .عمرة بنت محدوج بن الحارث بن فھم: رفاعة، وزيدا؛ أمھما: فولد ظفر بن عدي

  .األوس، وذبيان: وولد الشليل بن فھم

سلمى بنت النبيت بن : س، وأھيبا، أمھمالدول، وعكابة، وامرأ القي: فولد ذبيان بن الشلل

  .منصور بن يقدم بن أفصى

  .أوسا، وعبد حمل: فولد الدول بن ذبيان بن الشلل

  .جديلة، وغامدا، وعمرا، وشعثان: وولد األوس بن الشلل
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  .غطفان، وزھيرا؛ وھم بنو أم األسد؛ والحارث: وولد عمرو بن فھم

صبحة بنت صبح بن الحارث : ومريطا، أمھم صبحا، ويحيى،: فولد الحارث بن عمرو بن فھم

  .بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم

عمرة بنت عوف بن ذبيان : منافا، وعوفا، وسبيال وقدا، وكدادة؛ أمھم: فولد يحيى بن الحارث

  .بن الحارث بن مالك بن فھم

 بن يحياد بن أروى بنت ملكان بن عبد هللا: عبد هللا، وأنسا، وتيما؛ أمھم: فولد مناف بن يحيى

  .سكن

  .عديا، وقيسا، وعائدة: وولد غطفان بن عمرو بن فھم

  .المقام: مالكا، وعليه وعلى مالك بن فھم تنخت تنوخ؛ والتنوخ: وولد زھير بن عمرو بن فھم

  .عمرة بنت سعد بن قنب بن سليح: بكرا، ومالكا، وسعدا؛ أمھم: وولد عوف بن نزار

جردا، وسليمة، وحريما، : نزة، وغفارا، وولد ھانية بن نزارغالبا، وع: وولد جديلة بن نزار

  .وھو حزيمة

  .ثورا، وعوكالن، ومحدوجا: وولد الحارث بن فھم

  .ھذه تنوخ

  

  وھؤالء

 بنو شيع الالت بن أسد 

  

  .جسرا: وولد شيع الالت بن أسد

الصموت بنت : النعمان، حضنه عبد يقال له القين فغلب عليه؛ أمه: فولد جسر بن شيع الالت

  .منبه بن النمر بن وبرة

سحام بنت تغلب بن وائل بن قاسط بن ھنب : كعبا، وكنانة، وصعبا؛ أمھم: فولد ألقين بن جسر
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  .بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

  .بن خزيمةأسماء بنت ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : مالكا؛ أمه: فولد كعب بن القين

جشم، وزعيزعة، بطن، وأنسا، بطن، وثعلبة، بطن، وإباحة، : فولد مالك بن كعب بن القين

  .األنباء األجشم: وقارحا، يقال لھم

ومالك، ابنا قارح اللذان جاءا بعمرو بن عدي إلى جذيمة، ولھما يقول : عقيل: فمن بني قارح

 :متمم بن نويرة

  

 حتى قيل لن يتصدعا... وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدھر 

  

 :وقال الھذلي من غير قول الكلبي

  

 خليال صفاء مالك وعقيل... ألم تعلما أن قد تفرق قبلنا 

  

ھند بنت نبت بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن : وائال؛ أمه: فولد جشم بن مالك

  .مرتع بن كندة؛ واألخوة، بطن؛ ومضا بن، بطن؛ وھالال، بطن؛ وذھال، بطن

  .رقاش بنت الحارث بن صحب بن ثور بن كلب بن وبرة: حيي؛ أمه: فولد وائل بن جشم

  .ھند بنت عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن خندف: وعوفا، وقطيعة، بطنان؛ أمھما

أم خارجة، كبشة بنت سعد بن عبد هللا بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن : وعرانية؛ أمه

  .الغوث بن أنمار

  .ھند بنت مالك بن عرينة بن نذير بن قسر بن بجيلة: وعريفا، وثعلبة؛ أمھما

رقاش بنت نمير بن أسامة بن مالك بن : ھصيصا، وعوفا؛ أمھما: فولد حيي بن وائل بن جشم
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  .نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة

  .الحارث، واسنانعصية، وحصنا، وعوفا، ونائال، و: فولد ھصيص بن حيي

أمية، بطن، ومبذوال، وزغبة، بطن، ومالكا، وعديا، وھو : فولد عصية بن ھصيص بن حيي

  .الصويت، بطن

  

  وھؤالء

  بنو زغبة بن عصية 

  

  .كبيرا، وحذيفة: فولد زغبة بن عصية بن ھصيص

  .صخرا: فولد حذيفة بن زغبة

  .أبا عمرو: فولد صخر بن حذيفة

  .سعدا: يفة بن زغبةفولد أبو عمرو بن صخر بن حذ

  .الحكم، وفروة: فولد سعد بن أبي عمرو

  .عمرا: فولد الحكم بن سعد بن أبي عمرو

  .ذھال: فولد عمرو بن الحكم

   .وكان سعد بن أبي عمرو، صخر بن حذيفة سيدھم

وابنه الحكم، وإياه عنى حسان بن ثابت األنصاري في قوله لربيعة بن أبي براء، عامر بن 

  :بن كالبمالك بن جعفر 

  وخالك ماجد حكم بن سعد... أبوك أخو الفعال أبو براء 

  .قرطا، وحصينا: وولد كبير بن زغبة
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  .حارثة، والمسيب، وھادية، وسالمة: فولد حصين بن سعد

  .ھؤالء بنو زغبة بن عصية

  

  وھؤالء

  بنو مبذول بن عصية 

  

  .اوية، ومالكاحارثة، وقنفذا، والحارث، وعصية، وحسان، ومع: وولد مبذول بن عصية

أم عديس بنت يقال بن حارثة بن سعد بن زبان بن امرىء : صامتا؛ أمه: فولد حسان بن مبذول

رضوى بنت حذيفة بن غزية بن زغبة بن : القيس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القين؛ وأمھما

  .عصية

  .وقيسا؛ أمه من نھد بن زيد

  

  وھؤالء

  بنو الحارث بن مبذول بن عصية 

  

  .عديا، وحيا، ومالكا، وحارثة، وجندبا: لحارث بن مبذولفولد ا

أنسا، وفيه العدد، وكلثوما، وزيدا، ومدلجا، وأبا عمرو، وعصية، : فولد عدي بن الحارث

  .وحيا، وثعلبة

  .حشرج، وجبارا: فولد أسن بن عدي

يزيد، وحريثا، وسماال، وثورا، وحيان، وعديا، وزرعة، وعباسا، : فولد حشرج بن ألنس
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  .بسيا، ومليحا، وحلسا، وحارداوع

  .عياشا، وزرعة،، ودليسا، وحويصا: فولد يزيد بن حشرج

  .عقبة، وعمران، ووھبا، وأسعد، درج: وولد سمال بن حشرج

  .وثيمة، وعبدالرحمان، والوليد: وولد زرعة بن حشرج

  .ھرما وغنيا، وربابا، وفراتا: وولد جبار بن أنس بن عدي بن الحارث

  .سعيدا، وأزيد: بارفولد فرات بن ج

  .بشيرا، وروادا، ومسنورا: وولد غني بن جبار

  .بعثرا، وجبارا، وأبرد، ومرثدا، وخديجا، سالمة، وسالمة، وعبد هللا: وولد ھرم بن جبار

  .حسان، وجواسا، ووائال، وكنديا: وولد رباب بن جبار

  .حسان: فولد كندي بن رباب

  .أبا ضبيسمنيعا، وأبا جرثم، و: وولد األبرد بن ھرم

  .خيوان: فولد أبو ضبيس بن األبرد

  .نبية، وأبا الحسن: وولد عبد هللا بن ھرم

  .عليا: وولد جابر بن ھرم

  .مصدرا، وجوشنا، وھرما، ومسورا: وولد بعثر بن ھرم

  .كعبا: وولد خديج بن ھرم

  .مسلمة، وسليمان، وسعدا، ويزيد: وولد مرثد بن ھرم

  .عمرا: مبذول وولد كلثوم بن عدي بن الحارث بن

  .قيسا:فولد عمرو بن كلثوم

  .أسدا: فولد قيس بن عمرو

  .مرادا: فولد أسد بن قيس

  .واقدا: فولد مراد بن أسد

  .قسامة، وأثربيا: وولد أبو عمرو بن عدي
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فولد الحكم بن . حسان بن أثربي بن أبي عمرو؛ ومسعودا، والحكم: فولد أثربي بن أبي عمرو

زاما، وعمرا، والحجاج، والحكم؛ أمھم حية بنت الحجاج بن حجارا، ور: حسان بن أثربي

عامر بن حذيفة بن سعد بن سھم بن عمرو بن ھصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر؛ 

  .زينب بنت عميلة بن السباق بن عبدالدار بن أفصى: وأمھما

  .مالكا، وعبدالرضحمان، وأبانا، ومحمدا: فولد رزام بن الحكم

  .األخنس، وحسان، والسمھري، وھدبة، وعبد هللا، وعوفا: بن أثربي وولد مسعود بن حسان

  .إياسا، وعبد هللا، وغوثا: وولد علقمة بن قسامة

  .حميال، وشعيثا: فولد عبد هللا بن علقمة

  .دكينا، ومرزا، ويونس: وولد إياس بن علقمة

  .مسعودا: وولد ثعلبة بن عدي بن الحارث بن مبذول

  .ريا، وجمرة، وثعلبةجم: فولد مسعود بن ثعلبة

  .جبارا: فولد جمري بن مسعود

  .قائدا، ومالحا، وطرفة، وطريفا، ومطرفا: فولد جبار بن جمري

  .أسامة: وولد جمرة بن مسعود بن ثعلبة بن عدي

  .أسدا، وحارثة، وجبلة، وعبدالرحمان، وسعدا، والحارث: فولد أسامة بن جمرة

  .ادا، وخديجا، وخشخاشازي: وولد مدلج بن عدي بن الحارث بن مبذول

  .يزيدا، وبشرا، وأسبط ومعاوية: فولد زياد بن مدلج

  .عميرة، وعمرا، وزيادا، والسمط: فولد معاوية بن زياد

   .نھيكا، وطلحة، وصخرا، وعيسى، وھشاما: فولد عميرة بن معاوية بن زياد

  .عبيدا، وبشرا، وأسبط، وبالال، وھشاما: وولد يزيد بن زياد

  .كثيرا، وبالال، ويزيد، وزيادا، وضحاكا، وحسان، وبشرا، درج: يزيد فولد عبيد بن

  .عمرا: وولد خشخاش بن مدلج بن عدي

  .عقبة، وحيانا، وقيسا، وسليما، وخشخاشا، والحارث: فولد عمرو بن خشخاش
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  .عثمان، والنجاد، وحبيبا، وسفيان، وعمرا: فولد سليم بن عمور

  .وبھدال، ودرباسا، وطليقا، والوليدمعاوية، : وولد جديع بن مدلج بن عدي

  .جروال، والغمر: فولد طليق بن جديع

  .سميرا، وأرطاة: وولد عصية بن عدي

  .قرطا، ومسعودا، وصبرة: فولد سمير بن عصية

  .معقال، وعبسا: فولد قرط بن سمير

  .جزءا، وبشرا: فولد عبس بن قرط

  .يزيد، وأسودا: وولد معقل بن قرط

  .كيرا، وھيثماب: فولد يزيد بن معقل

  .يزيد، ومرارة، وجعفرا: وولد أسود بن معقل

  .حذيفة، ونعيما: وولد أرطاة بن عصية

  .عطاءا، ونياطا، درج: فولد نعيم بن أرطاة

  .جھما، وعبدالرحمان، وحارثة، ونياطا، درج: فولد عطاء بن نعيم بن أرطاة

  .محمدا، ورزاحا: فولد حذيفة بن أرطاة

  .رزيقا، وھدبة وجميال، ونميال، وصدقة: أرطاةفولد رزاح بن حذيفة بن 

  .بكرا، وعصيمة: وولد حارثة بن الحارث

  .األصبغ، يعدل إلى كلب، ورحكا: فولد عصيمة بن حارثة

  .ھرما، ومعقال، وصلمعا: فولد بكر بن حارثة

  .وديعة: فولد معقل بن بكر

  .شريكا: فولد وديعة بن معقل

  .جلحاء: وحميال وسراجا؛ أمھمعصيمة، وقيسا، : فولد شريك بن وديعة

  .ومعقال، وعقيال، وھجما

  .ھزمال: وولد ھرم بن بكر
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  .مخصبا، ومطلقا: وولد جندب بن الحارث

  .عوفا: وولد حي بن الحارث

  .قتاال، وسنارا، وعديا: فولد عوف بن حي

  .عمرا: فولد عدي بن عوف

  .زيدا، ولبيقا، وھم القطمان: فولد عمرو بن عدي

  .قليدا، وسبحان، وعبد هللا، وعطية، وحارثة: مروفولد لبيق بن ع

  .معقال، وسھرا: وولد زيد بن عمرو

  .مكحوال: وولد معقل بن زيد

  .األميل بن شھاب بن مكحول الشاعر: ومن ولده

  .ھؤالء بنو الحارث بن مبذول بن عصية

  

  وھؤالء 

  بنو حارثة بن مبذول بن عصية

  

نعمان، وقيسا، ومجاشعا، : حيي بن وائل فولد حارثة بن مبذول بن عصية بن ھصيص بن

  .وجابرا، وجبارا، وضبابا، درج؛ وجموعا

  .مجاشعا، ووبرة، ويزيد، وأجدعا: فولد يعمر بن حارثة

  .ھدبة: فولد مجاشع بن نعمان

  .تميما، وقسامة، وجديعا وعمرا: فولد ھدبة بن مجاشع

  .حنيفا، وكنانة، ومعاوية: فولد عمرو بن ھدبة

  .عسعسا، وھدبة، وكنانة وھلباء، وعماما، وھاشما، وصردا: عمروفولد حبيب بن 

  .عوصا، وجذيمة، وبريمة: فولد تميم بن ھدبة بن مجاشع
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  .رزاحا، وقائدا، وعوصا، ووشيبان: فولد بريمة بن تميم

  .جشم، صبرة، وعبد هللا، ورواحة، وغطيفا: فولد بن بريمة

  .يارا، والقريط، وأسودجبلة وحنظلة، وس: وولد قسامة بن ھدبة بن مجاشع

  .حارثة، والمنتشر، ومادا وسماال، وتميما، وعبد هللا: فولد سيار بن قسامة

  .عبيدا، وطھية: وولد جديع بن ھدبة بن مجاشع

  .األعلم، ومعودا: فولد طھية بن جديع

  .يقف: وولد عبيد بن جديع

: ولد األعلم بن طھيةالعداء، وبركة، والكروس، ومسلمة، وشبيبا ئمة، و: وولد يقف بن عبيد

  .معنا، وجديعا، وسالمة ونانا، وعلوان، ونبھان

  .ھؤالء بنو حارثة بن مبذول

  

  وھؤالء 

  بنو عصية بن مبذول بن عصية

  

  .مطاعنا، وجعفرا، والحارث: وولد عصية بن مبذول بن عصية بن ھصيص بن حيي بن وائل

  .رقية، وعبد عمرو: فولد مالك بن مبذول

  .عبد هللا، ومشمتا: مالكفولد رقية بن 

  .قرطا: فولد مشمت بن رقية

  .أبا محجن: وولد عبد هللا بن عبد عمرو بن مالك بن مبذول

  .عالقا؛ وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم: فولد أبو محجن بن عبد هللا

   .المستورد: فولد عالق بن أبي محجن
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المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم  فاكه درج؛ أمه بنت الفاكه بن: فولد المستورد بن عالق

  .بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر

وھشاما، درج؛ أمه بنت الحارث بن ھشام بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة 

  .بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ھر

  . بن عمر بن مخزوم أخرىوعمرا، درج؛ أمه بنت الحارث بن ھشام بن المغيرة بن عبد هللا

  .صفوانا، وشھابا، وخيبريا: وولد معاوية بن مبذول بن عصية بن ھصيص بن حيي بن وائل

  .ضبة، وبغيضا: فولد شھاب بن معاوية

  .لبيدا، وقرطا، ومصادا: فولد ضبة بن شھاب

  .معبدا، وسعد، ومسعودا، وحسان: فولد لبيد بن ضبة

  .أبردة، ويزيد، وبدرا، وشدادا، ومسعدة، درجفولد سعد بن لبيد بن ضبة بن شھاب 

  .ھيسا، وفروة: وولد قرط بن ضبة بن شھاب

  .عميلة: فولد ھيس بن قرط بن ضبة بن شھاب

  .عتابا، والوليد، وعفان: فولد عميلة بن ھيس

  .عدوة: وولد مصاد بن قرط

  .ھؤالء بنو مبذول بن عصية

  

  وھؤالء

  بنو زغبة بن عصية 

  

  .كبيرا، وحذيفة: بن ھصيص بن حيي بن وائلوولد زغبة بن عصية 

  .صخرا: فولد حذيفة بن زغبة

  .أبا عمرو: فولد صخر بن حذيفة
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  .سعدا: فولد أبو عمرو بن صخر بن حذيفة

  .فروة، والحكم: فولد سعد بن أبي عمرو

  
  وھؤالء

  بنو الصويت بن عصية 

  

  .مالكا ومعاوية: وولد الصويت بن عصية بن ھصيص بن حي بن وائل

  .أسماء بنت مدلج ابن عدي بن الحارث بن مبذول: أصرما، أمه: لد معاوية بن الصويتوو

  .الرباب بنت جندب بن الحارث بن مبذول: وحسان، ورافعا، وأبا ليلى، وحكما، وأطرا؛ أمھم

  .مرارة، وعرجفة، وجعوال، درج، وقرطا: وولد أصرم بن ذھل بن معاوية

  .خزيمة، وھزيمة، وظبيان، وقرطا: بن الصويت فولد مرارة بن أصرم بن ذھل بن معاوية

  .زيادا، وعرفجة، وأصھب: وولد ھانىء بن أصرم بن ذھل بن معاوية بن الصويت

  .حارثة: فولد عرفجة بن ھانىء

  .سعترا، ولعثرا، وعنبسة، ومقدما، درجا: فولد حارثة بن عرفجة

  .قائدا، وفائدا: وولد رافع بن ذھل بن معاوية

  .سلمة، وسالما، وسلمان، وسالمة: اوية بن الصويتوولد مذعور بن مع

  .عرا، وعرا، وجبلة، وثعلبة: فولد سلمان بن مذعور

  .ھؤالء بنو الصويت
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  وھؤالء

  بنو قنفذ بن عصية بن ھصيص 

  

  .أمية: وولد قنفذ بن عصية بن ھصيص بن حيي بن وائل

  .عبد هللا، وامرأ القيس: فولد أمية بن قنفذ

  .األقشر: ميةفولد عبد هللا بن أ

  .قصيرا، وطلحة، وربعيا: فولد األقشر بن عبد هللا بن أمية بن قنفذ

  .حويا، وأبا األسود، وحجرا، وحسان: فولد طلحة بن عمرو بن األقشر

  .ھاشما، وأبو سود، وحجرا، وطلقا، وعاصما، وكثيرا: فولد حوي بن طلحة بن عمرو

  .ايزيد، وزيادة، وزياد: وولد كثير بن حوي بن طلحة

  .عقاال، وعقيال، ومعقال، ونظاما، ودارما: وولد ھاشم بن حوي

  .وقاصا، وثابتا، وتوبة: وولد أبو سود بن حوي

  .سليمان، وفتيان: وولد حسان بن طلحة

  .عديا، ويزيد، وثعلبة: وولد حارثة بن األشقر

  .سيفا، وحميريا: وولد امرؤ القيس بن أمية بن منقذ بن عصية بن ھصيص

  .قيسا، وبردعا، وثعلبة: امرىء القيس بن أمية فولد سيف بن

  .بحيرا: فولد قيس بن سيف بن امرىء القيس

  .عميرا: فولد بحير بن قيس

  .نعيما: فولد عمير بن بحير

  .عيدالملك، وعمرا: فولد نعيم بن عمير بن بحير

  .يزيد: فولد عمرو بن عمير بن بحير بن قيس
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  .أبا ھر، وسيفا: نقذ بن عصيةوولد حميري بن امرىء القيس بن أمية بن م

  .حميريا، ويزيد: فولد أبو ھر

  .سرحان: فولد يزيد بن أبي ھر

  .أصھب، وزيادا، وعقبة، ومسعدة، وربيعة، وذميال: فولد سرحان بن يزيد

  .نعيما: وولد ثعلبة بن سيف بن امرىء القيس

  .زحاما: فولد نعيم بن ثعلبة

   .ياسام: فولد زحام بن الوليد بن نعيم بن ثعلبة

  .ھؤالء بنو قنفذ بن عصية

  

  وھؤالء

  بنو أمية بن عصية بن ھصيص 

  

  .عبد شمس: وولد أمية بن عصية بن ھصيص بن حي بن وائل

  .قطنا، وصباحا، وثعلبة: فولد عبد شمس بن أمية

  .حارثة، وعمرا: فولد قطن بن عبد شمس

  .عدة، وھيثمة: فولد عمرو بن قطن

  .معقال: فولد ھيثمة بن عمرو

  .دحمال: فولد معقل بن ھيثمة

  .تميما: فولد دحمل بن معقل

  .زيدا: فولد تميم بن دحمل

 :تميما، صاحب الھند، ذكره الفرزدق بن غالب التميمي فقال: فولد زيد بن تميم
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 فتظھر ال يخفى علي جوابھا... تميم بن زيد ال تكونن حاجبي 

  

  .حماال: وولد رجاء بن حارثة

  .المستطل: حارثة بن قطنفولد حمال بن رجاء بن 

  .أوفى: وولد وھب بن أمية بن عصية

  .سميعا: فولد أوفى بن وھب

  .محمودا: فولد سميع بن أوفى

  .تميما: فولد محمود بن سميع

  .عمرا وعداده في األنصار: فولد تميم بن محمود

  .ھؤالء بنو أمية بن عصية

  

  وھؤالء

  بنو نائل بن ھصيص بن حي بن وائل 

  

  .حصنا: ھصيص بن حي بن وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القينوولد نائل بن 

  .ھذه حي بن وائل

  وھؤالء بنو عوف بن وائل بن جشم بن مالك بن القين

  .زيدا: وولد عوف بن وائل بن جشم بن مالك بن القين

  .حبيبا، وشييما: فولد زيد بن عوف بن وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القين

  .تربطا، وقردصا، وعبيدا، وعجيفا: بن عوففولد حبيب بن زيد 
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  .عمرا، وعامرا، وزيدة، وشفيقا، ومسعودا، ومذعورا: فولد تربط بن حبيب

  .طريفا، ومشمتا، وأصعد، وبدرا، ومصادا: فولد مذعور بن تربط

  .جروا: فولد طريف بن مذعور بن تربط

ذعور بن تربط، فلھا الحكم، ومدلة، كانت عند طريف بن األصغر بن م: فولد جرو بن طريف

  .ولده

  .الوليد، وسرحا، وواصال، وعفاقا، وعجرمة، وعيا: فولد الحكم بن جرو بن طريف

  .قدامة، وبياضة: فولد الوليد بن الحكم

  .طيبة، والشھدان: الھذيل، والمريح؛ أمھما: وولد واصل بن الحكم بن جرو

ل، ويزيد، وزرارة؛ أمھم أم ولد المختار، والمدراء، والھذي: فولد المريح بن واصل بن الحكم

  .تدعى خيرة أو عجلة، كانت عند عمدي بن سراح بن الحكم فولدت له

  :وفي المريح بن واصل يقول الشاعر

  فعل، واال فالمريح بن واصل... إن يكسني جرو بن حسان حلة 

  .غزيا، ومليسا، وحيا، وفضيال: وولد سراح بن الحكم بن جرو

  .سعيدة بنت العوام: وغزية، ومسلمة وشافعا، وسليمان؛ أمھم سعيدا،: فولد غزي بن سراح

  .وشريحا، وسليطا، وكبيرا؛ أمھم أم ولد تدعى أم كبير

  .أم عجلة بنت المريح بن واصل بن الحكم بن جرو: وبدرا، وحجاجا، ومسور؛ أمھم

  .جليحا، وسندحا: فولد حي بن سراح بن الحكم

  .طريفا: فولد األصغر بن مذعور بن تربط

أم أبان : عبادا، وروحا، وعمرا، وسعيدا، وصابانا؛ أمھم: فولد طريف بن األصغر بن مذعور

  .بنت حجار الجدسي

  .مدلة بنت جرو بن طريف بن مذعور؛ وعليا: وواصال، ويحيى، وحكما، ودلجة؛ أمھم

  .يزيد، وجعدا، وبشرا، وماجدا، وأخنس: فولد عباد بن طريف بن األصغر

أرطاة، ودلجة، وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم، وحسن : ن تربطوولد مشمت بن مذعور ب
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  .اسالمه؛ وعقد له راية وشتى بھا في بلد الروم سنة ست وثالثين

حسان، وحبيشا، أمير المدينة، قتله الحنتف بن السجف : فولد دلجة بن مشمت بن مذعور

  .جروا، وعمرا: التميمي ثم الحنظلي فولد حسان بن دلجة

  .الحكم، وھاشما، ألم ولد؛ وسليمان، أمه الكلبية: و بن حسانفولد جر

  .ويحيى أمه من القين من بني الحارث

  .وعبد الواحد، ومصعبا، وزفر

  .عبدالرحمان، وبرحا، وغزيا، وھاشما، وجروا، أمھم المدنية: وولد حبيش بن دلجة

  .سليا، وحمران: وولد أرطاة بن مشمت بن مذعور

  .يبا، وحمران، وجليحةشب: فولد بشر بن أرطاة

  .زھيرا: وولد حمران بن بشر بن أرطاة

  .العرق: فولد زھير بن حمران

  .شرقيا: فولد العرق بن زھير

  .تميما، وشرا: وولد بدر بن مذعور

   .مذعورا، ومرارة: وولد عامر بن تربط بن حبيب

  .حارثة: فولد مذعور بن عامر بن تربط

  .وباعثا، وھالال عباسا، وإياسا،: فولد حارثة بن مذعور

  .زبان، وزوادا، وبياضة: فولد ھالل بن حارثة

  .عبادا: وولد مرارة بن عامر بن تربط

  .األصبغ، وزيدا: فولد عباد بن مرارة

  .الفرافصة، ووسميا، وغنيا: فولد األصبغ بن عباد

  .زيادا: وولد سريق بن تربط بن حبيب بن زيد بن عوف بن وائل

  .وربعيا، ونعيما، وحماماحصنا، : فولد زياد بن سريق

  .أوفى، وعرينا، وسليما: وولد زيدة بن تربط بن حبيب بن زيد بن عوف بن وائل
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  .زيادة، وزيدة، وحميسا، ومصادا: فولد عرين بن زيدة بن تربط

  .النعار، وسنيحا: وولد عمرو بن تربط بن حبيب بن زيد بن عوف بنوائل

  .تربطا، وحسان: فولد سنيح بن عمرو

  .عمرا: ان بن سنيحفولد حس

  .الدلھات: فولد عمرو بن حسان

  .حارثة، وقيسا، وحصنا: وولد مسعود بن تربط بن حبيب بن زيد بن عوف بن وائل

  .نفرا، ومولة: وولد عبيد بن حبيب بن زيد بن وائل

  .بجر، وحارثة وھالال: فولد نفر بن عبيد

  .عمرا: فولد حارثة بن نفر

  .ثةمرة، وحار: فولد عمرو بن حارثة

  .عصيفا، وقتادة: وولد شييم بن زيد بن عمرو بن وائل

  .الحارث، وقتاال: فولد عصيف بن شييم

  .مالكا: فولد الحارث بن عصيف

  .حملة: فولد مالك بن الحارث

  .شجارا، وجردا: فولد حملة بن مالك بن الحارث

  .ضبا: فولد شجار بن حملة بن مالك بن الحارث

  .ن، وزيادا، وجباراعمرا، ووھدا: فولد ضب بن شجار

  .عداما، وزيدة، ومحمدا وأشعث، ومنقذا، ومعلنا، وجواسا، وسيدان: فولد وھدان بن ضب

  .أصبعا، وسعدا وعصبة، وعبد هللا، وعبدالملك: وولد عمرو بن ضب بن شجار

  .سلمة، وحبيشا، ورمحا: وولد قتادة بن شييم بن زيد بن عوف بن وائل

  .ربيعا: وولد جرد بن حملة

  .زيدا، وبركة: ربيع بن جرد بن حملة فولد

  .ھؤالء بنو عوف بن وائل
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  وھؤالء
  بنو عرانية بن وائل

  

  .قطيعة، وزغبة، وحيا: وولد عرانية بن وائل بن جشم

  .عبودة، وحميصا: فولد حي بن عرانية

  .عودة: فولد عبودة بن حي بن عرانية

  .عامرا، وزيدا، وكعبا: فولد عودة بن عبودة

  .حصنا، ومحصنا، وأبا حصن: عودةفولد عامر بن 

  .مصادا، وعرفطة: فولد أبو حصن بن عامر بن عودة

  .كلثوما، وتميما، ووثيمة: فولد عرفطة بن أبي حصن

  .عمرا، وشدادا: وولد حصن بن عامر بن عودة

  .المددا، وجساسا، ومرثدا، وعتبان، وعمرا: فولد عمرو بن حصن

مالكا وحارثة، وعديا، : ن مالك بن كعب بن القينفولد قطيعة بن عرانية بن وائل بن جشم ب

  .وعوفا

  .كعبا، ومودعة، وحارثة؛ وسلمان: فولد مالك بن قطيعة

  .المستطل: فولد مودعة بن مالك بن قطيعة

  .قرطا، وأوفى، وعمرا: فولد المستطل بن مودعة

  .حارثة وزيدا، وربيعة، وعبيدا، وسيارا: وولد كعب بن قطيعة بن عرانية

  .عبيدة، وعبيدا، ويعمر: رثة بن كعبفولد حا

  .زيدا: فولد يعمر بن حارثة بن كعب

  .حياسا: فولد زيد بن يعمر بن حارثة

  .عرانية، وسيارا، وسياحا: فولد حياس بن زيد بن يعمر بن حارثة
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  .سليما: وولد عبيد بن حارثة بن كعب بن مالك بن قطيعة

  .مرا، وأبا قرقراع: فولد سليم بن عبيدة بن حارثة بن كعب بن مالك

  .يزيد: وولد عبيد بن حارثة بن كعب بن مالك بن قطيعة

  .يزيمة: عديا، وضبعا؛ أمھما: وولد حارثة بن قطيعة بن عرانية بن وائل

  .مھانة، وقيسا، وحصنا: فولد عدي بن حارثة

  .خنسا: فولد حصن بن عدي

  .عبد هللا، وجبلة، وشبيبا: فولد خنس بن حصن

  .ن وائلھؤالء بنو عرانية ب

  

  وھؤالء

  بنو قطيعة بن وائل بن جشم 

  

  .ثعلبة: ابن مالك بن كعب بن القين وولد قطيعة بن وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القين

  .مودعة، ونويرة، وجمھورا، وشجاعا، وعقيال، ومالكا: وولد ثعلبة بن قطيعة بن وائل

  .جابرا، وسعدا: فولد مودعة بن ثعلبة بن قطيعة

  .حالال، وامرأ القيس: بن مودعة بن ثعلبة بن قطيعة فولد جابر

  .زھيرا، وزيدا، وسلمة: فولد حالل بن جابر بن مودعة

   .يزيد، وحارثة، وعميرة: فولد زھير بن حالل بن جابر

  .ضمضما، وسويدا، وصبرة، وكلثوما: فولد عميرة بن زھير بن حالل

  .وسفاحا عفيرا، وشقيقا، وجھما، وقائدا،: فولد ضمضم بن عميرة

  .زبيرا، وريابا: فولد شفيق بن ضمضم بن عميرة
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دورة، ومساورا، وثابتا، : وولد عفير بن ضمضم بن عميرة بن زھير بن خرل بن ضمضم

  .ومسافعا، ومنھاصر، وعفراس

محمدا؛ وكان رضيع عبسي بن علي، وأقطعه ويزيدا؛ وضمضما، : فولد دروة بن عفير

  .بن ضمضم بالسراةوعيسى، ويزيد، ورزاحا، وبنو عفير 

  .جنوب بنت عمرو: نامال، وثمامة، وتميما؛ أمھم: وولد سويد بن عميرة بن زھير بن حالل

  .وشريكا، وأشيم؛ أمھما مقراء

  .زھيرا، وأزھر، وماردا، وسليطا، وجازما، درج: فولد نامل بن سويد

  .ألضبع، درجعليطا، ومزاحما، ومسوارا، وعقيال، درجا؛ وا: وولد تميم بن سويد بن عميرة

رزينا، وشبيبا، درج، ودلھابا، درج، ورزاحا : وولد ثمامة بن سويد بن عميرة بن زھير

  .ومريحا، وعمارة

  .كنانة، وحبيبا، وخليفة: وولد شريك بن سويد

  .بشرا: وولد أشيم بن سويد

  .شعال: وولد صبرة بن عميرة

درج، وعركيا، درج،  معروفا، ومذعورا، وصلتا، وعميرة، ومعارك،: فولد شعل بن صبرة

  .وجھضما درج

  .يأخذا، ومنجدا، وغالبا: فولد مذعور بن شعل بن صبرة بن عميرة

  .حمالة، وسليما: وولد يزيد بن زھير بن حالل

  .عبد هللا، ومسلما، وحسان، وأبا أمامة: فولد سليم بن يزيد بن زھير بن خالل

  .مسعوداطريفا، واألحنف، وجبلة، و: وولد حارثة بن زھير بن خالل

  .خالال: فولد طريف بن حارثةبن زھير

زھيرا، وشافعا، وواسعا، : علقمة، ومعرة، ووزرا فولد معرة بن خالل: فولد خالل بن طريف

  .وواصال

  .صدقة، وأبيا: وولد وزر بن خالل
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  .واصال: وولد علقمة بن خالل

  .مخشيا، ومرضيا: فولد واصل بن علقمة بن خالل

  .خارجة: يروولد جبلة بن حارثة بن زھ

  .كبيرا: فولد خارجة بن جبلة بن حارثة

  .سھما، ومجاھدا، وزميال: فولد كبير بن خارجة

  .ھيجا: وولد سلمة بن خالل بن جابر بن مودعة

  .شريحا: فولد ھيج بن سلمة بن خالل

  .عالمة، وجعدا: فولد شريح بن ھيج

  .خليفا: وولد امرؤ القيس بن مودعة بن ثعلبة بن قطسيعة

  .زيدا: يف بن امرىء القيسفولد خل

  .جابرا: فولد زيد بن خليف بن امرىء القيس

  .المثلم، وعصمة: فولد جابر بن زيد بن خليف

  .بيعسا، وعلقمة: فولد عصمة بن جابر بن زيد بن خليف

  .عصاما، وزرعة، وأربد، وعذرة، درج، ووائال، درج: فولد علقمة بن عصمة بن جابر

  .حصنا: خليفوولد عصم بن جابر بن زيد بن 

  .حجرا: وولد سعد بن مودعة بن ثعلبة بن قطيعة

عبد هللا، وقالبة، كانت عند عبيد بن سرح بن ھالل بن القلمس : وولد حجر بن سعد بن مودعة

ثعلبة، وإياسا، وخولة، وكانت عند مرتع بن سنان بن سرح بن ھالل بن : بن مدلج؛ فولدت له

  .بن كبير بن عذرة؛ فولدت له حمصة، ونھوشا القلمس بن مدلج بن مبرر بن ضبة بن عبد

  .علقمة، وحسان، ووھبا: فولد عبد هللا بن حجر

  .زمال، وعصاما، وعبد األسود، وحصلة، وجحشفة: فولد حسان بن قتادة بن عبد هللا بن حجر

  .واصال وجذيما، وحريبا، درج: وولد علقمة بن قتادة بن عبد هللا بن حجر

  .بكرا، ولقيطا، وطليقا، وعمرا: هللا وولد وھب بن قتادة بن عبد
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  .عمرا: وولد شجاع بن ثعلبة بن قطيعة

  .زيدا: فولد عمرو بن شجاع بن ثعلبة بن قطيعة

  .وبرا: فولد زيد بن عمرو بن شجاع

  .فولد وبر بن زيد بن عمرو بن لقيطا

  .عمرا، وكالبا، وبكرا: فولد لقيط بن وبر

  .غثيانا، وعثمان: فولد عمرو بن لقيط

  .بشرا، ومصادا، وعمرا، وسوادا، وعبادا، وأسبغا: لد كالب بن وبروو

  .بعثرا، وطرادا: وولد بكر بن لقيط بن وبرة بن زيد بن عمرو بن ابن شجاع

  .ربيعة، والشخص ونفيعا، ولوذانا، وصحبانا، وفزارة، درج: وولد أھوز بن قطيعة بن ثعلبة

  .حصنا، وحجرا: فولد ربيعة بن جھور

  .وقاصا: ربيعة بن جھورفولد حجر بن 

  .يزيد: فولد وقاص بن حجر

  .مسعودا: فولد يزيد بن وقاص بن حجر

   .سعدا، وأبا حصن: فولد مسعود بن يزيد بن وقاص بن حجر

  .سحيما: فولد أبو حصن بن مسعود بن يزيد بن وقاص

  .عال، ومعلى: فولد سحيم بن أبي حصن بن مسعود بن يزيد بن وقاص

  .زيادا: ن جھور بن ثعلبةوولد حصن بن ربيعة ب

  .مربعا، وربيعة، وسليما، درج: فولد زياد بن حصن

  .أنسا، وزيادا: فولد مربع بن زياد بن حصن

  .سحمة، ومعمانا، ونذيرا، وواصال، وزيادا: فولد أنس بن مربع بن زياد بن حصن

  .قائدا: وولد يزيد بن مربع

  .درج؛ والشمردل، درج غسان، ومحمدا،: فولد قائد بن يزيد بن مربع بن زياد

  .األذب: وولد مالك بن ثعلبة بن قطيعة
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  .علقمة، ملك الشام الذي قتل المنذر، ملك غسان ببطن األردن: فولد األذب بن مالك بن قطيعة

 .بنو قطيعة بن وائل ءھؤال

  

  ھؤالء
 بنو األخوة بن جشم بن مالك

  

نھارا، وقدما، بطنان؛ : القينابن كعب بن القين وولد األخوة بن جشم بن مالك بن كعب بن 

  .معاد: وعوفا، وجدرة، وغالبا، وسعدا؛ أمھم. وكسران؛ أمھم فردة

  .الحارث: فولد قدم بن األخوة

  .جھملة، وثعلبة: فولد الحارث بن قدم

  .خالدا، والمرقم: فولد ثعلبة بن الحارث بن قدم

  
  وھؤالء

  بنو خالد بن سعد بن ثعلبة 

  

  .األعشى، وسعدا: عبد هللا: بن الحارث بن قدم وولد خالد بن سعد بن ثعلبة

أسماء : يزيد، وضرارا، وعميرة، ويزيد، وعامر، وحبيبا، ومرة؛ أمھم: فولد عبد هللا بن خالد

  .بنت جميل التميمي

قدما، وعبد هللا، وحزلة، وروبة، وشريكا وصردا، : فولد يزيد بن عبد هللا بن خالد بن سعد

  .فاطمة بنت سعد بن عصمة: وھرما، وعميرة، وفروة؛ أمھم

  .حبيبا، وعقيال، وحارثة، وخالدا، وسليما، ويزيد: فولد روبة بن يزيد



 

400 
 

  .زيادا، ويزيد، وآمنة، وعمرا، وعمارة: وولد عبد هللا بنيزيد بن عبد هللا

  .ثابتا، وأنيفا، وعطية، وعميرة، ويزيد، وبكرا، وبكرا، وبشيرا: وولد قدم بن يزيد

  .كثيرا، وعقمة، وشريكا: ن عبد هللا بن خالد بن سعدوولد حزلة بن يزيد ب

  .زيادة، ومدركا، وسبيبا، وخشرما، وھو سيد بني خالد: فولد كثير بن حزلة

  .سليما، ووھبا، وجناحا، ورياشا: وولد صرد بن يزيد بن عبد هللا بن خالد

  .شھابا، ويزيد، وحسان، ومصادا: وولد شريك بن يزيد بن عبد هللا

  .عاصما: يزيد بن عبد هللا بن خالد وولد ھرم بن

فضالة، ومناجدا، والقسم، وسلمة، وزھرة، وجناسا، وسالما، : فولد عاصم بن ھرم بن يزيد

  .ومجاھدا، ومرارا، درج

  .يومان: وولد ضرار بن عبد هللا بن خالد

بيد جمھان، وذبيان، وعامرا، عمرا، وعمارة، وعبد هللا، وع: فولد يومان بن ضرار بن عبد هللا

  .هللا

  .سماعة، والھيذام، ومحرزا: وولد حبيب بن عبد هللا بن خالد

  .زعرا، وسغبا وجھضما، وضمضما، وبياضة: وولد مرذضة بن عبد هللا

  .أبا البياع، وجميال: وولد عامر بن عبد هللا بن خالد

  .عامرا، وأزعرا: وولد زياد بن عبد هللا بن خالد

  .البياع: فولد عامر بن زياد

  .أمية، وصخرا، وعبدالرحمان؛ أمھم الفتاة، امرأة من بني األعشى: لبياع بن عامرفولد ا

  .وعبسة، وأدھما، ألم ولد

  .قنانا، وربيعة: وولد عميرة بن عبد هللا بن خالد

  .مھشوما، واألكشر: وولد األعشى بن خالد بن سعد

  .د، وزحرصحميرا، وحبيبا، ورھما، وربيعا، والسمط، ويزي: فولد األكشر بن األعشى

  .عصمة: وولد سعد بن خالد بن سعد بن ثعلبة بن الحارث بن قدم
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  .عرفجة، وحسان: فولد عصمة بن سعد بن خالد بن سعد

  .جميعا، وزيادا: فولد عرفجة بن عصمة بن سعد بن خالد

  .مالكا، والضحاك: وولد حسان بن عصمة بن سعد بن خالد

  .ھؤالء بنو خالد بن سعد

  

  وھؤالء

  بنو المرقم بن سعد بن ثعلبة 

  

  .حارثة، وقائدا: وولد المرقم بن سعد بن ثعلبة

  .حارثة وقائدا: فولد حارثة بن المرقم بن سعد بن ثعلبة

  .عطية: فولد قائد بن المرقم

  .عبادا، وزيدا، وجابرا: فولد عطية بن حارثة بن المرقم

  .مرثدا، وقائدا، وعطية األصغرواصال، وسعدا، و: فولد زيد بن عطية بن حارثة بن المرقم

  .عمرا، وجعشما: وولد جابر بن عطية بن حارثة

   .جابرا، وزيدا، وغالبا، ومحبسا، درج: فولد جعشم بن جابر بن عطية

  .روية: وولد عمرو بن جابر بن عطية بن حارثة

را، رياحا، وأسلم، وصھيبا، ويسا: فولد روية بن عمرو بن جابر بن عطية بن حارثة بن المرقم

  .وأبا القمعاء، وخراشا، والضبيب، وغزيا

  .العداف، وعبدالحارث: وولد قائد بن المرقم

  .جالبا، وقائدا، وناعصة، وبالال: فولد العداف بن قائد

  .الوليد، وعبد هللا، وعثمان: فولد جالب بن العداف
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  .معارك: وولد قائد بن العداف

  .إيادا، وبركة: موولد معارك بن قائد بن العداف بن قائد بن المرق

  .عديا: وولد منقذ بن ثعلبة

  .ألما: فولد عدي بن محلم بن منقذ

  .قطيعة: فولد ألم بن عدي بن محلم بن منقذ

  .حملة: فولد قطيعة بن ألم

  .حكما، وواسعا: فولد حملة بن قطيعة

  .عبد عمرو: وولد حالم بن منقذ

  .حالما: فولد عبد عمرو بن حالم بن منقذ بن ثعلبة

  .عبد هللا: الم بن منقذفولد ح

  .حسان: فولد عبد هللا بن حالم بن منقذ

  .عبد هللا، ووھدان، وصھيبا، وإياسا، وساجرا، وبشرا: فولد حسان بن عبد هللا

  .أنمارا، وعبد هللا: وولد جھمة بن الحارث بن قدم

  .حديدة وربيعة: فولد أنمار بن جھمة بن الحارث بن قدم

  .وزحكاقيسا، : فولد ربيعة بن جھمة

  .حذيما، والمجذام، وعجرما، وأوسا، وحربا: فولد قيس بن ثعلبة بن ربيعة

  .رفاعة، وأمة، وحذفة، وعياضا، وصلحا، وزيادا، ألم: فولد المجذام

  .رمنة: ومليكا، وسبيبا؛ أمھم

  .وقيسا، ونعيما. وقراعا، وعريبا، ألم

  .ھدبة، وأبا المغيرة، وأزيد: فولد رفاعة بن المذام بن قيس

  .سالمة، ورفاعة: وولد عياض بن المجذام بن قيس

  .ضبعان، وغنبان وورقا، وخطابا: وولد صلح بن المجذام بن قيس

  .نھيكا وسبعا، وطاربا، وعطافا، وحماما، درج: وولد زياد بن المذام بن قيس
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  .سنانا، وعياضا وحارثة، وبشرا، وسلمة: وولد مليك بن المجذام بن قيس

  .رمحا، ومالكا، وعليا: بن قيس وولد نعيم بن المجذام

مجاشعا، وشجاعا، ومشجعة، وشجعا، ومشافعا، : وولد سلھب بن الجذام بن مالك بن قيس

  .وشافعا، ونافعا، ورفاعا

  .كلثوما، وغليضا: وولد قيس بن المجذام بن مالك بن قيس

  .وھاسا، وسرباال، وعكارا، وأبا البختري: وولد حريث بن الجذام بن قيس

  .زيادا، وجندبا: م بن مالك بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة بن جھمةوولد حذي

  .يزيد، وأسود ومكيفا: وولد عجرمة بن مالك بن قيس بن ثعلبة

  .أسدا وكالنا، وليثا، وبشرا: فولد مكيف بن عجرمة بن مالك بن قيس

ربيعة، وسلحما، وثعلبة، وعبدالرحمان، : وولد أوس بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة بن جھمة

  .وعبد هللا

  .مسھرا، وسنانا، وربيعة، وأوسا، وبسيال، ومبشرا، ونصرا: فولد سلحو بن أوس بن مالك

  .رمحا ألم ولد: فولد ربيعة بن سلحم بن أوس بن مالك

  .وسلحما، وأبا حجر، وھو أبو الحسن، وأبا خرشب، وھو نصر؛ أمھم عبيلة أم ولد

  .والمجذام، والسنيم، أمه أخرى من نساء بني وحل

كبيرا ومقبال، وأبا عبلة، أمھم بنت وأبا لبنة، ومسھرا، : وولد مسھر بن سلحم بن أوس بن مالك

  .وعبد هللا، وسعدا، وقتادة، وأسامة، ومقداما، وسميرة

زھير ونويرة، وربعيا، وأبا الخنيس، وأبا فھيرة، : وولد سنان بن سلحم بن أوس بن مالك

  .وزيادا،ومسھرا

  .عروة، وبركة: بن مالك وولد أوس بن سلحم با أوس

  .قيسا: بن جھمة: وولد ربيعة بن أوس بن مالك بن قيس بن ثعلبة

  .سلحما، وسلھبا: فولد قيس بن ربيعة بن أوس بن مالك

  .وھما، وحارثة، وأوسا، وطوقا: وولد حرب بن مالك بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة بن جھمة
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  .ومسورا سعدا، وسيارا،: فولد حارثة بن حرب بن مالك بن قيس

طلحة، وعذرة، وأرطاة، ورياحا، وقريعا، : فولد مسور بن حارثة بن حرب بن مالك بن قيس

  .وسعيدا، وعطافا

  .زيدا، ويزيد: وولد أوس بن حرب بن مالك بن قيس

  .عصمة، وسيارا، وعليما، وصقرا: فولد زيد بن أوس بن حرب بن مالك بن قيس

  .مشجعا، وجابرا، ووليدا، والفضل: بن قيسفولد عصمة بن زيد بن أوس بن حرب بن مالك 

   .عامرا، ومنصورا: وولد يزيد بن أوس بن حرب بن مالك بن قيس

  .ربيعة، ومدبرات، ومالكا: وولد وھم بن حرب بن مالك بن قيس

  .جبلة: وولد زحك بن ثعلبة بن ربيعة بن جھمة

  .نت عبد هللاضباعة ب: قيسا، ونعيما، وعامرا، ومسعودا؛ أمھم: فولد جبلة بن زحك

  .الشقراء النھدية؛ وعليمس: ومزيدا، وزيادة، ورفاعة، وثعلبة، ودريدا، وحدردا؛ أمھم

حارثة، ونعيما، : وولد وھم بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة بن أنمار بن جھمة بن الحارث بن قدم

  .وشحمة، وجمال، درج؛ وأوسا، وحبيبا، ومصادا، وخيبريا، درجوا

  .أسيدا، وثباتة: يس بن ثعلبة بن ربيعة بن أنمارفولد حارثة بن وھم بن ق

  .جريا: فولد ثباتة بن حارثة بن وھم

  .أسيدا، ومصادا، وحصينا: وولد جري بن أسيد بن حارثة

  .جابرا: وولد نعيم بن وھم

  .حنينا: وولد حديدة بن أنمار بن جھمة

  .فولد حنين بن حديدة بن أنمار بن جھمة علقمة، وعامرا، وعميرا

  .راشدا، وزھيرا، ويزيد، وجعدا، وحميال: مير بن حنينفولد ع

  .نميلة: وولد عبد هللا بن جھمة بن الحارث بن قدم

  .الصلت: فولد نميلة بن عبد هللا بن جھمة بن الحارث بن قدم

  .ھؤالء بنو قدم بن األخوة
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  وھؤالء
  بنو جدرة بن األخوة

  

ل، وسلمة، وربيعة، وأسلم، ملك مذعورا، والغاس: وولد جدرة بن األخوة بن جشم بن وائل

  .الشام، الذي يكتب في يالعيه

  .عائشة: فولد ربيعة بن جدرة بن األخوة بن جشم

  .عمرا: فولد عائشة بن ربيعة بن جدرة

  .مذعورا: فولد عمرو بن عائشة بن ربيعة بن جدرة

  .حصنا، ومصادا، ونائال، وشكال، درج؛ وعمرا: فولد مذعور بن عمرو بن عائشة

  .وھما، وقيسا: حصن بن مذعور بن عمرو بن عائشة بن ربيعةفولد 

  .نھيكا: فولد وھم بن حصن

  .يزيد، وفراسا، وعمرا: وولد نائل بن مذعور

  .وبرا: فولد يزيد بن نائل

سوادا، وسحمان، وجد، ومجادا، وجندبا، وردادا، ودھمة، وضبيعا، : فولد وبر بن يزيد

  .وعطافا

  .محررا، وأوسا: ن عمرو بن عائشةوولد فراس بن نائل بن مذعور ب

  .عبدا، وسويدا، وسفيحا: فولد أوس بن فراس بن نائل

 .ھؤالء بنو جدرة بن األخوة
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  وھؤالء
  بنو نھار بن األخوة

  

جرثومة بنت طريف بن : جھمة، وعبد العزى؛ أمھما: وولد نھار بن األخوة بن جشم بن وائل

  .عرم بن عركالن بن الزھد بن سعد بن عاملةعمرو بن أسلم بن ظبيان بن أبي مالك بن أبي 

أسماء بنت : ربيعة، وعمرا، وسريا؛ أمھم: فولد جھمة بن نھار بن األخوة بن جشم بن وائل

  .ھالل بن جشم

أرنبة بنت : رجفا، وعوفا، ومحلما؛ أمھم: فولد ربيعة بن جھمة بين نھار بن األخوة بن جشم

  .عوف بن عبد العزى؛ وعامرا

الحرام بنت ربيعة بن ضبيعة : ربيعة؛ أمه: بيعة بن جھمة بن نھار بن األخوةفولد عوف بن ر

  .بن قيس بن ثعلبة

شقيقة بنت عبد هللا بن حبيب : ھانئا، وعامرا؛ أمھما: فولد ربيعة بن عوف بن ربيعة بن جھمة

  .بن سعد بن قيس بن ثعلبة البكري

  .أصرم: ن األخوة بن جشمفولد ھانىء بن ربيعة بن عوف بن ربيعة بن جھمة بن نھار ب

  .عبد العزى، وعبد مناة: فولد أصرم بن ھانىء بن ربيعة بن عوف

  .ثامال، ونميرا: فولد عبد مناة بن أصرم

  .األحنف، واألبرد، ومدركا، ومرة، وأسيدا: فولد نمير بن عبد منة

زھيرا، معقال، وربيعا، و: فولد األبرد بن نمير بن عبد مناة، بن أصرم بن ھانىء بن ربيعة

  .واألصرم

  .شريكا، وعياشا، وحريثا: وولد ثامل بن عبد مناة بن أصرم بن ھانىء بن ربيعة

سحماء بنت أوس بن حجاج؛ وماھرا، وعبد : حبيشا وبشرا، وثامال، أمه: فولد شريك بن ثامل

  .هللا
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  .حصنا، وجراحا: وولد رجف بن ربيعة بن جھمة

  .، وعمرا، ودلفا، وسويداودا، وعبد هللا: وولد عامر بن ربيعة بن جھمة

  .عامرا، وھو البكاء: وولد محلم بن ربيعة بن جھمة بن نھار

  .جوانا، وعقفان، والحدراء، درج: وولد عامر بن ربيعة بن عوف بن ربيعة بن جھمة

  .خيثما، وعلقمة: فولد عقفان بن عامر بن ربيعة

  .حرملة، وجساسا: فولد جشم بن عقفان

  .سحمة: عة بن عوف بن ربيعة بن جھمةوولد حزن بن عامر بن ربي

   .عمرا، وروية، ووثيمة: فولد سحمة بن حزن بن عامر

  .عميرة، واألعلم، وعمرا: وولد علقمة بن عقفان بن عامر بن ربيعة

  .حبيبا، وعامرا، وسليمان، وسلحما، وعبسيا، وموينيا: فولد عميرة بن علقمة بن عقفان

  .ا، وجشم، وروبية، وثابتا، ويناعا، وعبيداحرف: وولد األعلم بن علقمة بن عقفان

البيضاء، يعدل إلى طيىء؛ واألوبار يعدل إلى بني سفيان بن : وولد عمرو بن جھمة بن نھار

  .دارم ابن تميم

  .عبيدا، بطن: وولد عبد العزى بن نھار بن األخوة

  .جندال: فولد عبيد بن عبد العزى بن نھار بن األخوة

  .قرواشا: د العزى بن نھار بن األخوةفولد جندل بن عبيد بن عب

  .شدادا، وصخرا: فولد قرواش بن جندل بن عبيد بن عبد العزى

  .عبد المنذر، وھالال، وعمرا: فولد صخر بن قرواش بن جندل

  .العرباض، وحبترا: فولد عبد المنذر بن صخر بن قرواش بن جندل بن عبيد

ساجدا، وجميال، وإياسا، وعبد : جندلفولد العرباض بن عبد المنذر بن صخر بن قرواش بن 

  .هللا، وعبيد هللا وعبدالرحمان، وعبدالملك، وعبد األعلى، وعوارا

  .عنثرة، وھو ربعي، وعميرا: وولد حبتر بن عبد المنذر بن صخر بن قرواش بن جندل

  .مالكا، وحرملة: فولد عنثرة بن حبتر بن عبد المنذر
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  .كبيرا، وجابرا، وزيادا، وربابا: روولد عمير بن حبتر بن عبد المنذر بن صخ

  .مسھرا، وحصنا؛ وربيعة، وطفال: وولد ھالل بن صخر بن قرواش بن جندل بن عبيد

  .مھزما: فولد حصن بن ھالل بن صخر بن قرواش

  .منيفا: فولد مھزم بن حصن

  .رويبة، وريابا، وعبيدا: وولد مسھر بن ھالل بن قرواش بن جندل

  .سحمان: وولد ربيعة بن ھالل

  .شريكا، وحياشا، وسيارا، ورثة: فولد سحمان بن ربيعة بن ھالل بن صخر بن قرواش

  .عبادا: وولد شداد بن قرواش بن جندل بن عبيد

  .أوسا، وجروا: فولد عباد بن شداد بن قرواش

  .عديا، وخالدا، وربيعا: فولد أوس بن عباد بن شداد

  .عرباضا، وجھورا: فولد عدي بن أوس بن عباد

  .نو األخوةھؤالء ب

  
  وھؤالء

  بنو قطيعة بن جشم بن وائل 

  

  .حترمة، واألھتم، ومرھوبا، ودلھمة: وولد قطيعة بن جشم بن وائل

  .عديا: فولد حترمة بن قطيعة بن جشم

  .كلدة: فولد عدي بن حترمة بن قطيعة بن جشم

  .إياسا: فولد كلدة بن عدي بن حترمة بن قطيعة

  .عمرا: حترمةفولد إياس بن كلدة بن عدي بن 

  .عمرا: فولد عمرو بن إياس بن كلدة بن عدي
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  .ھالال، وبالال، وزيدا، وتميما: وولد األھتم بن قطيعة بن جشم بن وائل

  .زيدا، والرأس: وولد مرھوب بن قطيعة بن جشم بن وائل

  .ھالالص، وعبدا: وولد دلھمة بن قطيعة بن جشم بن وائل

  .لقمة، وسويداع: وولد أسن بن مالك بن كعب بن القين

  .وطرفة! عرادة، وأالة،: فولد علقمة بن أسن بن مالك بن كعب بن القين

  .ھؤالء بنو كعب بن القين

  

  وھؤالء

  بنو كنانة بن القين 

  

نعم بنت جشم بن طابخة بن الثعلب بن وبرة : عوفا، ومالكا، وجشم؛ أمھم: وولد كنانة بن القين

  .قضاعةبن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 

وأمھا بنت مشجعة بن التيم بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 

  .قضاعة

  .جاوية بنت مدركة بن جندب بن مضر: وأمھا

  .سلمى بنت سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة: وأمھا

بن وبرة؛ أسماء بنت كلب : بھراء، وأسماء؛ أمھا: وھندا، كانت عند عليان بن حسين؛ فولدت له

  .ليلى بنت زيد بن عمرو بن الغوث بن طيىء: وأمھا

  .ثعلبة، وفيه العدد، وغنما، وعوفا: فولد مالك بن كنانة بن القين

سلمى بنت سعد بن جدرة بن ذھل : جشم، وكعبا؛ أمھما: فولد ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القين

  .بن شيبان

  .رھم بنت عباد بن زيد بن عوف بن ذھل: وأمھما
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  .خنيسة بنت عبد العزى بن سثحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة: أمھماو

  .العصيمة: وامرأ القيس، وفيه العدد، وغنما؛ أمھما

ريانا، بطن؛ ومعاوية، بطن؛ وغنما، : فولد امرؤ القيس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القين

  .بطن؛ وسعدا

ان، كان شريفا، وھو الذي أسر األرقم بن قيس بن شھاب بن حارثة بن سعد بن ري: منھم

  .النابغة

قالبة بنت األرقم، وھي أم الحوفزان بن شريك بن عمرو بن قيس بن شراحيل : وابنته

   .الشيباني

وأختھا اإلطنابة، أم عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 

  .وكان شاعرا بن الحارث بن الخزرج، بھا يعرفون؛ وھم من األنصار،

  .حنظلة، والحارث: وولد غنم بن ثعلبة بن مالك

  .عمرو بن الكاتب، الذي أسر حمل بن بدر الفزاري: منھم

  .وأبو الطمحان، وھو حنظلة بن الشرقي الشاعر

  .وقطبة بن زيد، الذي يقال له ابن الحصراء

عبيدة بن الجراح، وأبو عبدالرحمان، وھو ذو الشوكة، كان جسيما، قاتل يوم أجنادين مع أبي 

 :فقتل ثمانية من الروم، فقال صابو عبيدة

  

 في طاعة هللا ونعم الطاعة... إفعل كفعل المضخم من قضاعة 

  

 .وأصابت الرضجفة بني كنانة بن القين في أول اإلسالم فقتلوا
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  وھؤالء

  بنو خزيمة بن تيم هللا بن أسد بن وبرة 

  

  .عوفا، وبريحا، وعائدة، وربيعا، وفھما :وولد خزيمة بن تيم هللا بن أسد بن وبرة

  .عمرا: فولد بريح بن خزيمة

  .حية، وعديا، وعنمة، والمنذر، وعبد غطفان، دخلوا في تنوخ: فولد عمرو بن بريح

  .نھدا: وولد عوف بن خزيمة

جشم، وعمرا، وطلوة، وكسال، ومالكا، وحزاما، دخلوا كلھم في : فولد نھد بن عوف بن خزيمة

  .تنوخ

  

  ءوھؤال

  بنو نھد هللا بن أسد بن وبرة 

  

  .خزيمة، وعامرا، وجابرا، والطوال: وولد نھد هللا بن أسد بن وبرة

  .ھانئة، وعوفا، وسلمة: فولد خزيمة بن نھد هللا بن أسد

  .عمرا، وعامرا، وساعدة، وطالوث؛ دخلوا كلھم في تنوخ: وولد عوف بن خزيمة بن نھد هللا

  .ھؤالء بنو أسد بن وبرة
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  الءوھؤ

  بنو النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان 

  

ابن عمران بن الحاف بن قضاعة وولد النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 

اليتم، وحسينا، بطن له عدد؛ وقينة، دخلوا في بني تغلب أعدادا وھم على : الحاف بن فضاعة

  .نسبھم

عاتبة ابنا عليم بن منصور، ولبوان، غاضرة، و: وغاضرة، وعاتبةدخلوا في بني سليم، يقولون

  .المسك بنت مأسل بن سليح: دخل في سليح على نسب، وجعثمة؛ أمھم

مشجعة، والغوث، وھما بطنان عظيمان مع كلب ندا وحلفا : فولد التيم بن النمر بن وبرة

  .ونصرة؛ وعاملة، بطن كان ثم درجوا؛ أمھم بنت كلب بن وبرة

  .أمر مناة: فولد مشجعة بن التيم

  .ربيعة، وعتيكا، بطن، وعوفا، وصعبا: فولد أمر مناة بن مشجعة

  .وائال: فولد ربيعة بن أمر مناة

  .حيا، وعبيدا، وسعدا، وأبا جشم، والحارث: فولد وائل بن ربيعة

معاوية بن حجير بن حي بن وائل بن ربيعة بن أمر مناة، وھو الذي يقول له ابن قارب : منھم

  .يحي، وكان ملكالذي قتل ابن ھبولة السل

  .عامرا، وذھال، وحربا، بطون: وولد عتيك بن أمر مناة

  .الحبال بن عبد هللا بن مالك بن سعد بن عامر بن حرب، وقد رأس ھو وابنه شمر: منھم

قضاعة بن مالك بن : " أفلح بن يعبوب الشاعر، الذي يقول زمن معاوية بن أبي سفيان: ومنھم

  .الشاعر، والعزى بن مسعدة الشاعر الخلندج بن حضرمي: ومنھم" حمير 

  .الرث: وولد صعب بن أمر مناة
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  .لحيونا، وسودا، وعذرة: وولد الغوث بن التيم بن النمر

  .ھؤالء بنو التيم بن النمر

  

  وھؤالء

  بنو خشين بن النمر 

  

  .وائال: وولد خشين بن النمر

  .مرا، والسلم: فولد وائل بن خشين بن النمر

  .، وملكان، وأدعانعمرا: فولد مر بن وائل

أبو ثعلبة، وھو األشر بن الحشرج بن ھني بن عامر بن مشنوق بن حارثة بن عمرو بن : منھم

بيعة الرضو ان، ضرب له بسھمه يوم خيبر؛ وأرسله ) مر بن وائل بن خشين بايع النبي ص

  .إلى قومه فأسلموا

  .وأخوه عمرو بن الحشرج، أسلم على عھد النبي صلى هللا عليه و سلم

  .ھؤالء بنو خشين بن النمر

  

  وھؤالء

  بنو جعثمة بن النمر 

  

سبيع بن جعثمة بن سعد : أمر مناة، وسبيعا، دخل في خزاعة؛ يقولون: وولد جعثمة بن النمر

  .بن سليح بن عمرو بن ربيعة بن خزاعة
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  .طلحة الطلحات بن عبد هللا بن خلف بن أسعد بن عامر بن بيضة بن سبيع: منھم

   .اللبو: بن جعثمة وولد أمر مناة

عصيمة، دخل في جشم بن معاوية بن بكر بن ھوازن، وھم رھط : فولد اللبو بن أمر مناة

  .األحوص

  .كعبا: فولد عصيمة بن اللبو

عربة، : فوفد جشم بن معاوية على كعب بن عصيمة، فزوجه ابنته ماوية بنت كعب، فولدت له

  .جشمعصيمة بن : وعديا، وعامرا في بني جشم؛ ويقال

  ھؤالء بنو النمر بن وبرة

  
  وھؤالء

  بن عمران بن الف ابن قضاعة بنو سليح بن حلوان

  

سعدا، وماسكا، والنخع، وصبرة، : وولد سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

  .وسعنة، ومراحا

  .حماطة، وھو ضجعم، الضجاعمة، الملوك بالشام قبل غسان: فولد سعد بن سليح

اللثق بن ھبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم، كان ملكا فتنصر، وكان ينقل الماء داود : منھم

والطين على ظھره فسمي اللثق، فلما تنصر وھو ملك كره الدنيا والقتل، فضعف أمره، وجعلوا 

يغيرون عليه حتى قتله ثعلبة بن عمر بن عوف بن كلب، وكان يقال لثعلبة الفاتك، والشجعي، 

 :ي بن وائل، فقالت أخته ترثيهمعاوية بن حجيو بن ح

  

 ومشجعة األوباش رھط ابن قارب... أصابك ذؤبان الحليفين عامر 
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الحارث بن مندلة بن حوثرة بن عمرو بن ابن عوف بن ضجعم، الذي يقول عامر بن : ومنھم

 :جوين الطائي

  

 وال سوقة حتى يؤوب ابن مندلة... فو هللا ال أعطي مليكا ظالمة 

  

خذ من جدع ما : " ط بن عمرو بن عوف بن ضجعم، الذي قتله جدع، وقالوالمنذر بن سبي

 :وقال الشاعر" أعطاك 

  

  بظھر الغيب ما القى السبيط... ألم يبلغك واألنباء تنمي 

 وجذع في أرومته وسيط... بخلق إذا سما جذع إليه 

  

  .ومن ھبولة الذي أغار على حجر آكل المرار، والمرار شجر الشوك

  يح بن حلوانھؤالء بنو سل

  

  وھؤالء

  بنو زبان بن حلوان 

  

نعيمة بنت شن بن أفصى بن : جرما، بطن، وعوفا، أمھما: وولد زبان بن حلوان، وھو عالف

  .دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة
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  وھؤالء

  بنو جرم بن زبان 

  

  .قدامة، وجدة ولدته أمه بجدة فسمته جدة؛ وملكان، بطن، وناجية: فولد جرم بن زبان

  

  وھؤالء

  بنو أعجب بن قدامة 

  

  .أعجب: وولد قدامة بن جرم

  .أھوى، وحربا، والئما: فولد أعجب بن قدامة

فولدت حربا في حروبھم، وولدت أھون بعد أن تھاونت حروبھم ثم اصطلحوا بعد ذلك وتالئم 

  .أمرھم فولدت له فسمته الئما

م يقال له خلف بن عمرو بن فمن بني الئم بن أعجب اليوم رجل بالكوفة ھو زعيمھم وإمامھ

  .نويرة بن زھير بن عبد هللا بن سلمة بن الئم

  .المعذل بن تمام بن حسيل الشاعر: ومن بني حرب بن أجب

  .وقديد بن قرة بن حنظلة بن حفصة الشاعر

  .عميرة، وسبيلة، بطن: فولد أھوان بن أعجب

  .عوفا، وسبيعا، بطن: فولد عميرة بن أھون

ربيئة بن مالك بن سبيعة بن ربيعة بن سبع، كان شريفا، وھو الذي  أوس بن مالك بن: منھم
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  .قضى ابن الغريزة النھشلي

 :وقال كثير يرثي أوس بن مالك بن زيد

  

  إال ذكرتك والمخزون يدكر... يا أوس ما طلعت شمس وال غربت 

  والخير والشر واأليسار والعسر... إني تذكرنيه كل نائبة 

  في ابني بدار وفي قيس لھل أثر... ه بني محرم مصوا المجد صاحب

 واألزد قرنا لھا من سبيه درر... وفي قضاعة سجل من عطيته 

  

  .نھارا، ورياحا، بطنان: وولد عوف بن عميرة بن أھون

  .عمرا، وزيادا، وحريا: فولد رياح بن عوف

كناز بن صريم بن عمرو بن رياح الشاعر، الذي كان يھاجي عمرو بن معدي كرب : منھم

  .الزبيدي

  .وھوذة بن عمير بن يزيد بن رياح، وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم

  .وعميرة بن قيس بن مسعود بن حري بن رياح الشاعر

  .واألسفح بن سريح بن أصرم بن عمرو، وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم

  .ومالك بن النعمان بن سبيعة بن ربيعة بن سبع الشاعر

   .ومعاوية، والوطيب

  :عامر بن المجنون بن عبد هللا بن نھار الشاعر الذي يقول: منھم

  درجت عليه الريح بعدك فاستوى... أعرفت رسما من سمية باللوى 

  .فسمي مدرج الريح

  .وكليب بن شھاب بن المجنون الشاعر
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وحطان بن خفاف بن زھير بن عبد هللا بن رمح بن عرعرة بن نھار، وھو أبو الحويرثة، وله 

 :سفيان بن السليك األسدييقول 

  

 خفيف الحاد من فتيان جرم... فوليت الجعالة مستمينا 

  

  .وطارق بن سويد الشاعر

وعلة بن عبد هللا بن الحارث بن ھبيرة بن سبيلة الشاعر : ومن بني سبيلة بن أھون بن أعجب

  .الجاھلي، وكان فارسا، وھو الذي قتل الحارث بن عبد المدان

  .دامةھؤالء بنو أعجب بن ق

  

  وھؤالء

  بنو طرود بن قدامة 

  

  .بيھسا، وحوتا: وولد طرود بن قدامة

  .عديا، وسعدا، وھو رأس الحجر: فولد بيھس بن طرود

  .عذرة، بطن، وغالبا، بطن: فولد عدي بن بيھس

  .سعدا، ورفاعة: فولد عذرة بن عدي

  .العربعصام بن بيھس بن الحارث بن دينار بن سعد بن عذرة، كان من فرسان : منھم

بنو شكي، وھو الحارث الشلي بن رفاعة بن عذرة، وھم باليمامة مع بني ھزان، ولھم : ومنھم

 :يقول الشلي
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  وأعجب في حاقاته وطرود... لقد كان في أھل الغبيب وراسب 

  سآوي فمن قاس الحصى وبريد... محل لشلي غير ضيق وناصر 

 دولكن أحاظي قسمت وجدو... وما ترك الشلي بھزان قلة 

  

  .شبابة بن مسلمة بن معاوية بن دراع بن عامر بن شلي: ومنھم

  .وعمرو بن أوس بن رباب الشاعر

وأسماء بن قارب بن معاوية بن مالك بن شلي، الذي حاكم بني عقيل إلى النبي صلى هللا عليه 

  :و سلم في العقيق فقضى به لجرم فقال

  المجامعإذا جمعت عند النبي ... وإني أخو جرم كما قد علمتم 

  فإني بما قال النبي لقانع... فإن أنتم لم تقنعوا بقضائه 

  .عبد العزى بن دراع الشاعر: ومنھم

عبد هللا بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك بن يلي وأبو المھلب، واسمه : وأبو قالبة

  .عبدالرحمان بن عمرو بن نائل، وھو عم أبي قالبة الفقيه

  .را، وعليا، وعامرا، بطن، ووائال، بطن، ونصرا، بطنكبي: وولد غالب بن عدي بن بيھس

  .سعدا: فولد كبير بن غالب

  .علقمة، بطن، وأسعد: فولد سعد بن كبير

بيھس بن صھيب بن عامر بن ثامل بن مالك بن عبيد بن علقمة، كان شريفا : فمن بني علقمة

  .بالشام

ألزدي؛ وولده بالشام، وھو الذي وخالد، وھو أبو المقدام، واألزارقة مع المھلب بن أبي صفرة ا

 :يقول
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  وال أقول ألھلي اطلبوا النارا... ما ينبح الكلب ضيفي قد أسأت إذا 

 إني أخاف عقاب هللا والنارا... من خشية أن يراھا جائع صرد 

  

  .وربابا، بطن. سالما، بطن بالشام في تنوخ: وولد أسعد بن سعد بن كبير

  .عبد هللا بن رباب، ولي شرط البصرة، ومدحه الفرزدقالوعل بن عرعرة بن زيد بن : منھم

  .عائدة: وولد سالم بن أسعد بن سعد بن كبير

  .عبد الجن: فولد عائدة بن سالم

. عمرا، وھو الذي كان مع عمرو بن عدي بالحيرة، فھم في تنوخ: فولد عبد الجن بن عائدة

  .على نسبھم

بن زھدم بن المضرب بن مسعود بن المساور بن سواد : ومن بني عامر بن غالب بن عدي

جشم بن كعب بن عائدة، ولي شرط الكوفة ولبصرة لمحمد بن سليمان بن عبد هللا بن الباس في 

  .أيام الرشيد

  .ھؤالء بنو طرود بن قدامة

  

  وھؤالء 

  بنو ملكان بن جرم

  

  .غنما، والحارث: وولد ملكان بن جرم

  .عديا: فولد غنم بن ملكان

شكم بن : شكما، بطن، ينتسبون مرة إلى فزارة، ومرة إلى جرم؛ يقولون: فولد عدي بن غنم
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  .عدي بن فزارة

  .الخزرج: وولد جدة بن جرم

  .راسبا، بطن: فولد الخزرج بن جدة

  .جشم، والحارث، واألوس: فولد راسب بن الخزرج

ف، وبكرا، وعوفا، أبا سي: ربعة، ومالكا، وعوفا فولد مالك بن جشم: فولد جشم بن راسب

   .والحارث، وربيعة

  .ھؤالء بنو عمران بن الحاف

  

  وھؤالء

  بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة 

  

بھراء، وبليا، وحيدان، وخوالن، ولوذة؛ وھو محارب بن : وولد عمرو بن الحاف بن قضاعة

  .ھند بنت عمرو بن ربيعة بن نزار: خصفة بن قيس عيالن؛ أمھم

  

  وھؤالء

  بنو بھراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 

  

أھود، وقاسطا، بطن، وعبدة، ومراھية، ومبشرا، وعديا، : فولد بھراء بن عمرو بن الحاف

  .بكمة بنت مر بن أدد بن طابخة بن خندف: بطون صفار؛ أمھم

  .سليم، ومازن، وسالمان، بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس: وإخوتھم ألمھم
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  .وغطفان، ابنا سعد بن قيسوأعصر، 

  .القين؛ أمه بنت قاران بن بلي: فولد أھود بن بھراء

دريما، وھنبا، بطن؛ وقيس مناة، بطن، وھم رھط مسعود بن الحارث، : فولد القين بن أھود

  .كان من فرسان بھراء في الجاھلية

المھلب ثم سويد بن عمير بن بوانة بن مسعود بن الحارث، كان شاعرا، وكان مع : من ولده

  .ھجاة وفارقه

  :شبيبا، وقاشا، بطنان عظيمان، لھما يقول علقمة بن عبدة التميمي: فولد دريم بن القين بن أھود

  وھنب وقاش قاتلت وشبيب... وقاتل من غسان أھل حفاظھا 

زيد مناة، وقيس مناة، وھو الفرد، ويام مناة، ونشو مناة، وغنما، وكعبا : فولد شبيب بن دريم

  .ومحاربا

بكر، وھارون ابنا فراس بن بكر بن أذاة بن عمرو بن حويص بن عمرو بن حارثة بن : منھم

  .كعب بن شبيب اللذان توالھما خالد بن برمك

  :وعبد ناجر، كان تخلف عن قومه أيام خرجوا من تھامة، فخرج في آثارھم، وھو الذي يقول

  إذ حققق الركبان ملك المنذر... إني لصاف ال لضاف فاصبري 

  .لحيونا، وغالبا، بطن، فھم أشراف: فولد يام بن شبيب بن دريم

  :معدة با أسيد بن قعين بن جناب بن مالك بن لحيون الشاعر الذي يقول: فمن بني لحيون

  أملى فإني لك منھم نذير... ھلك في بھراء من ھمه 

  .من أيامھم" حابس " وأخوه عدي بن أسيد، وھو أبو عامر، صاحب يوم 

أم خارجة : ب، وثعلبة، وھالل، وبنان، واألخوة، والعنبر بنو عمرو بن لحيون؛ أمھمكع: ومنھم

  .بنت سعد بن عبد هللا بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن بجيلة

  .خارجة بن بكر بن يشكر بن عدوان: إخوتھم ألمھم

  .وسعد بن عمرو بن ربيعة بن خزاعة

  .بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وليث، والديل، وعريجا،
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  .وغاضرة، وعمر ابنا مالك بن دودان بن أسد

  .وعرانية بن وائل بن جشم بن كعب بن القين بن جسر

  .والعنبر، ومالك، وأسيد، والھجيم، والقليب، بنو عمرو بن تميم

  .وشيبان، وعامرا ابنا ذھل بن بكر بن وائل

  :تميم فانتسب إليه، وذلك قولهويقال إن العنبر ذھب مع أمه إلى عمرو بن 

  والنأي عن بھراء واعتزالھا... قد رابني من دلوي اضطرابھا 

الكوثر بن الحارث بن بحر بن فوات من ثعلبة بن عمرو بن لحيون، كان فارس الناس : ومنھم

  .مع منصور بن جمھور

  .وكان بحر جده فارسا في الجاھلية

وبنو . بيعة، كان حليفا لبني عصية البلوييينعتبة بن ر: ومن بني كعب بن عمرو بن لحيون

  .فشھد بدرا مع النبي صلى هللا عليه و سلم. عصية حلفاء لبني عمرو بن عوف األنصاري

ثعلبة، وھو الثعيل، وعبد هللا ابنا أبي خيثم بن كعب بن عمرو بن لحيون، بطنان : ومنھم

  .شريفان

هللا بن أبي خيثم، كان رئيسھم، وكان رعبة بن عدي بردة بن ذراء بن برذعة بن عبد : منھم

  .يغير على بكر بن وائل في األسالم

  .وقراد بن عمرو بن ذراء الشاعر الجاھلي

وأبو أمامة، وھو األسل بن عمرو بن الثعيل الذي قاد بھراء من تھامة إلى البحرين وعمان، 

  .فلقوا إيادا وعبد القيس فقتلوھم؛ ثم سار بھم إلى الشام

بن الحصين بن عبدالرحمان بن معية بن أوس بن طريف بن أوس بن حنظلة  األسود: ومنھم

  .بن عدي بن عمرو بن الثعيل

األشتر وھو أوس بن عامر ابن الحارث بن ھزام : ومن بني قيس بن كعب بن عمرو بن لحيون

  .بن عمرو بن سلسلة بن عمرو بن قيس بن كعب، وقد رأس



 

424 
 

ىء بن جعفر بن عامر بن الحارث، فارس بھراء؛ جعفر بن حنظلة بن جعفر بن ھان: من ولده

وھو الذي تكلم في شيعة بني العباس فصفح . ولي خراسان أيام ھشام بن عبد الملك بن مروان

  .عنھم أسد بن عبد هللا بن يزيدالقسري

  .وكان عامر األشل بن الحارث صاحب حلف غسان وبھراء

  .ا أھونعمرا، وزيد مناة، وأب: وولد وقاش بن دريم بن القين

  .الشريد، وعتيكا: فولد أبو أھون بن وقاش

  .مالكا: فولد الشريد بن أھون

  .ثعلبة: فولد مالك بن الشريد

  .لؤيا، وحارثة: فولد ثعلبة بن مالك بن الشريد

  .سعدا، ودھيرا، وطفرا، وسالمة، وغطفان: فولد لؤي بن ثعلبة بن مالك

عة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربي: منھم

المقداد بن األسود الكندي، كان ينتسب إلى األسود بن عبد يغوث : دھير بن لؤي، الذي يقال له

  .الزھري

  .وذروة بن قيس من بني دھير، الذي كان يلي مكة أيام أبي العباس

ر، كان من فرسان نبيت بن حريث بن نعيم الفارس المشھو: ومن بني سعد بن لؤي بن ثعلبة

  .منصور بن جھمور، وكان ممن قاتل مع مروان بن محمد مع سليمان بن ھشام بن عبد الملك

  .وطفيل بن حصن، كان من قواد الحجاج بن يوسف

  .والبياع بن قرة بن نصر، كان شاعرا في الجاھلية

  .وكعب بن معشم الذي يقول له معاوية بن أسيد البھراني

معلق بن صفاد، : ب للسياسةمنھا الدرور ومن بني ھنب بن القينأحدت بھراء بكعب فلمتحل

  .عقد له ھشام بن عبد الملك على أرمينية، وأذربيجان، وھو أول من وسم الخيل

  .حربا، وريثا، وعكبا: وولد قاسط بن بھراء

  .مسلمة بن ھديلة بن زرعة، فارس مع منصور بن جھمور: منھم
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  .شومن بني عبدة بن بھراء حرقاء بن عيا

فتحالفت قيس بن القين، وقيس بن كعب بن لحيون وبنو األخوة بن عمرو بن لحيون، وبنو 

  .الدمل بن ثعلبة بن عمرو بن لحيون؛ فاجتمعت قيس مناة على عامر األشكل

  .وتحالفت عبدة بن بھراء على بني حارثة بن سعد ابن لؤي ھؤالء يد على وقاش ودريم

بن أھود في وقاش، والمواسم بطون من بھراء، مع  ودخلت سعد بن بھراء وھنب بن القين

  .مالك بن لحيون؛ وبنو عامر بن كعب بن عمرو بن لحيون، وغالب بن قيس مناة

  .ھؤالء بنو بھراء بن عمرو

  

  وھؤالء

  بنو بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 

  

الحاف بن ھند بنت أسلم بن : فاران، وھنيا؛ أمھما: وولد بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

  .قضاعة

  " .أسعد هللا أكبر أم جذام : " قسميال، وسعد هللا، الذي يقال له: فولد فاران بن بلي

  .عفرة، ومراغما: فولد سعد هللا بن فاران

  .سعدا، وحاطبا، بطنان: فولد عفرة بن سعد هللا

  .الدول، وسليما، وعمرا: وولد مراغم بن سعد هللا

بن عوف جعونة بن اليفاعة بن عمرو بن مراغم، الذي كتب حرام : فولد عمرو بن مراغم منھم

  .له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتابا بشواق

  .عبيلة: وولد قسميل بن فاران

  .عامرا: فولد عبيلة بن قسميل

إراشة، بطن، بالبلقاء لھم شرف، وعجيبة، وجرثومة، وصھبان، وعقبا، : فولد عامر بن عبيلة
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  .وزيدا، وظالما

  .بنو جشم: بدا، وسنانا، وھم القيون الذين في بني سليم، يقال لھم: جيبة بن عمرفولد ع

تيما، ومريا، وسعدا، رھط وحوح بن ثابت : وولد إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل

  .المصري

  .تاج: وولد تيم بن إراشة

  .منقذا، وعبد هللا، وعود مناة: فولد تاج بن تيم

  .تميما: فولد عود مناة بن تاج

. القشر، وجشم، وكالبا، وذھال، يقال لذھل الثريد األكبر، وھم بمصر: فولد تميم بن عود مناة

  .وعبد هللا، وھم إراشة بالبلقاء، وعبيدا

  .مودوعا، وعبد هللا، وھو وھو الثريد األصغر؛ ودمعان، وحارثة: فولد عبد هللا بن تميم

صغر بن عصام بن كھلة األكبر بن علي بن صنعوان بن سليمة بن النواح بن كھلة األ: منھم

  .سبالن بن ذبيان بن مودوع، وھو صاحب البلقاء، كان سيد قضاعة بالشام

  .نمارة، والعامة والھجر، والخالة، وأقيشا: وولد عبيد بن تميم بن عود مناة

   .الريان بن سليمة بن عمير بن قزعة بن ھالل بن موسى بن القيس، كان شريفا: منھم

  .نصرة، ومرة، وثعلبة، وسحمان، وسوادة: إراشةوولد مري بن 

جابر بن النعمان بن عمير بن مالك بن قمير بن مالك بن سوادة، عدادھم في : فمن بني سوادة

  .األنصار

 :والنعمان بن عمير، الذي عمر فقال

  

  وبعد رضا فأحسب الشخص باكيا... تھدلت العينان بعد ضاللة 

 عرفه وأنكر المتقاريافأ... وأبعد ما أنكرت كي أستبينه 



 

427 
 

  

وكعب بن عجرة بن ھدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سوادة، صحب 

  .النبي صلى هللا عليه و سلم، وعدادھم في األنصار

  .ودرھم بن عقبة بن مالك بن سوادة الشاعر الجاھلي

  .وقائد بن األرقم الشاعر

  .وبشير بن كعب بن عبد هللا بن كعب الشاعر

  .أنيفا، بطن، خلفاء األنصار: لد جشم بن تميم بن عود مناةوو

عبدالرحمان بن عبد هللا بن ثعلبة بن بيجان بن عامر بن مالك بن عامر بن أنيف، : منھم

  .صاحب جحجباء

  .وسھل بن رافع بن حديج بن مالك بن غنم بن سلمة بن أنيف، صاحب القاع

غنم بن سلمة بن أنيف، الذي قال له النبي  وطلحة بن البراء بن عمير بن وبرة بن ثعلبة بن

  .وھو في بني عمرو بن عوف" اللھم إلق طلحة وأنت تضحك إليه " صلى هللا عليه و سلم 

  .وعبد هللا بن أسلم بن زيد بن بيجان، بايع تحت الشجرة

  .وعبد هللا بن صيفي بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سلمة بن أنيف، بايع تحت الشجرة

كلھم في بني . ابت بن حبيب بن األجدر بن عامر بن أنيف، قتل أبوه ثابت يوم أحدومحمد بن ث

  .عمرو بن عوف األنصار

  .بثيرة: وولد القشر بن تميم بن عود مناة

  .عمرا: فولد بثيرة بن القشر

  .مالكا: فولد عمرو بن بثيرة

  .عمارة: فولد مالك بن عمرو بن بثيرة

غضينة، خلفاء بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس  عمرا؛ وھم بنو: فولد عمارة بن مالك

  .األنصار

  .المجذر بن زياد بن عمرو بن زمرة نب عمرو بن عمارة بن مالك؛ شھد بدرا: منھم
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  .وأخوه عبد هللا بن زياد

وعبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمرة، وھو أخو المجذر بن زياد ألمه؛ وھم حلفاء بني 

  .ذھال، وھرما: د ھني بن بليعوف بن الخزرج األنصار وول

  .غيرة، وھميما: فولد ذھل بن ھني

  .سعدا، وذبيان، وغنما وذھال: فولد ھميم بن ذھل

  .الربعة، بطن: فولد سعد بن ھميم

  .كعبا، ومعتما: فولد الربعة بن سعد بن ھميم

  .عوفا: فولد معتم بن الربعة

  .نحرما، وشعال، وعكارمة، بطو: فولد عوف بن معتم بن الربعة

  .حرما، ووليعة: فولد شعل بن عوف بن معتم

  .قنفذا، وعديا، بطنان: فولد حرام بن شعل

بري بن األسود بن عبد شمس بن عدي بن حرام، كان من أجواد العرب، وھو الذي نزل : منھم

  .به قيس بن سعد بن عبادة عند منصرفه من مصر

  .رويفع بن القذاف الشاعر: ومن بني قنفذ بن حرام بن شعل

أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن : ومن ذھل بن ھميم بن ذھل بن ھميم بن ذھل بن ھني

  .عمرو بن كالب بن دھمان بن غنم بن ذھل بن ھميم، شھد بدرا، وھو حليف األنصار

  .ودما: وولد ذبيان بن ھميم بن ذھل بن ھني

  .جشم، وعوفا: ذبيان: فولد ودم

  .وسعدا، وعنتراعمرا، : فولد جشم بن ودم بن ذبيان

  .جعال، بطن: فولد عمرو بن جشم

  .حراما: فولد جعل بن عمرو

  .ضبيعة، وعبسا، ومحاربا؛ أمھم من عرض كلب: فولد حرام بن جعل

  .حارثة: فولد ضبيعة بن حرام
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العجالن، بطن، حليفا لبني زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن : فولد حارثة

  .األوس

  .، وھم رھط النعمان بن عصر بن عبيد بن وائلة، شھد بدراوالعقبةوسلمة، ووائلة

  .وزيد بن أسلم بن عدي بن العجالن، شھد بدرا

  .وثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن، شھد بدرا، وقتل في الردة

  .وعبدة بن مغيث بن الجد بن العجالن، شھد أحدا

  .لذي كان فيه اللعانوابنه شريك، الذي يقال له ابن السحماء، وھو ا

  .ومعن بن عدي بن الجد بن العجالن، شھد بدرا

  .وأخوه عاصم بن عدي، ضرب له بسھمه يوم بدر

   .وعبد هللا بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي بن العجالن، شھد بدرا، وقتل بأحد

 صخرا؛ رھط عبدالرحمان بن عديس، وھو أحد المصريين الذين: وولد عثر بن جشم بن وذم

  .ساروا إلى عثمان بن عفان

  .أفرك: وولد ھرم بن ھني بن بلي

  .رشدا: وولد أفرك بن ھرم

النعمان بن عصر بن الربيع بن الحارث بن أدم بن أمية بن خدرة بن كاھن بن رشد : يقال منھم

شھد بدرا، وعدادھم في معاوية بن مالك بن عوف بن مرو بن عوف؛ ويقال بل ھو النعمان بن 

  .بن وائلة بن حارثة عصر بن عبيد

  .ھؤالء بنو بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

 

  

  وھؤالء
  بنو حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة
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مھرة، وتزيد، إليه تنسب الثياب التزيدية، : وولد حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

  .حداء بنت عمرو بن الحاف بن قضاعة: وعريبا، وعريدا، وجنادة؛ بطون أمھم

  

  وھؤالء

 بنو مھرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف 

  

  .اآلمري، والدين، وأشموسا، ونعميا، وندغيا: ابن قضاعة وولد مھرة بن حيدان

  .والھنسمي. غفارا العيدي، إليه تنسب اإلبل العيدية: فولد ندغي بن مھرة

  .حرسليال، ويعلال، وصھابة ومكلبيا، ومريتديا: فولد العيدي بن ندغي

ر بن قرضم بن العجيل بن قتاب بن قمومي بن يعلل بن العيدي، الوافد على النبي زھي: منھم

  .صلى هللا عليه و سلم

  .بلطوميا، ومرضاويا: وولد اآلمري بن مھرة

  .القمر، والقرى: فولد البلطومي بن اآلمري

 المھلب بن البعسرني بن صھبان بن خالد بن عتبان بن سوي بن ريام بن القمر، كان من: منھم

  .قواد أبي جعفر

  .الھداد، ومصليا: وولد مرضاوي بن األمري

  .بغية، وكبدان، والواحد: وولد الدين بن مھرة

  .ھؤالء بنو مھرة بن حيدان

  
  وھؤالء
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  بنو أسلم بن الحاف بن قضاعة 

  

  .سودا: وولد أسلم بن الحاف بن قضاعة

علبة بن مودوعة بن ليثا، وحوتكة، بطن، مع بني خميس بن عامر بن ث: فولد سود بن أسلم

  .جھينة

  .ناس أيضا في بني ألي بن عذرة والذي بمصر، منھم أنباط: ومنھم

  .زيدا: وولد ليث بن سود

سعدا، وحضنه عبد حبشي يقال له ھذيم، فغلب عليه؛ وجھينة، ابنا زيد، : فولد زيد بن ليث

  .وھما صحار؛ ونھد بن زيد

والحارث، بطن في عذرة، ومعاوية، وھم  عذرة،: فولد سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم

الغنم، بطن؛ ووائال، بطن؛ وصعبا، بطن، وكان آخر من ھلك من صعب رجل ورثه رجل من 

  .ضبة كان لھالكبر، كلھم في بني عذرة

عاتكة بنت مر : وجلھمة، وعرابة، قتلھما خزيمة بن نھد، ال عقب لھما؛ وأمھم كلھم إال سالمان

  .بن أد بن طابخة بن الياس

  

  وھؤالء

  بنو عذرة بن سعد ھذيم 

  

  .كبيرا، وعامرا، وكاھال، وھو بطن، وإياسا، وعوفا، ورفاعة: وولد عذرة بن سعد ھذيم

فخرج بنو ربيعة بن حام بن ضنة بن عمرو بن كبير بن عذرة بن رفاعة بن عذرة فلحقوا ببني 

  .فوجه إليه عبد ربهيشكر بن بكر، وھم رھط عبدالسالم بن ھاشم، الذي خرج أيام المھدي، 
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  .رفاعة بن ثعلبة بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل: وھم يقولون

  .عبدا، وصرمة، بطن: فولد كبير بن عذرة

  .فاطمة بنت طابخة بن تغلب بن وبرة: ضنة؛ أمه: فولد عبد بن كبير

  .عمرة بنت جھينة: وتميمة، بطن، بالشام؛ أمه

  .ومبررا، وعبد رب، بطن حراما،: فولد ضنة بن عبد بن كبير

ربيعة، وھندا، وجلھمة وزقزقة، بطن، وجلحا، وحردشا، بطن، وھالال؛ : فولد حرام بن ضنة

  .وأمھم بنت حميس بن عامر بن ثعلبة بن مودوعة بن جھينة

عميرة، بطن، مع بني فزارة، بعضھم ينسب إلى فزارة، وبعضھم ينسب : فولد ھالل بن حرام

  .إلى عذرة

  .عديا، وحصنا: ن ھاللفولد عميرة ب

فاطمة بنت سعد بن سيل بن عوف بن : رزاحا، وحنا؛ أمھما: وولد ربيعة بن حرام بن ضنة

  .حمالة بن عوف بن غنم بن الجدرة من األزد

قصي، وزھرة ابني كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر : وإخوتھم ألمھم

  .القرشي

   .وحسان، وھالل، ونھيك بني ربيعة بن جزام

اجتمعت قضاعة على زھير بن جناب بن ھبل الكلبي، وعلى رزاح بن ربيعة بن حرام 

وھو الذي أخرج نھد بن زيد، وجرم بن زبان وحوتكة بن سود من قضاعة؛ فألحق . العذري

نھدا بليث، وألحق حوتكة بمضر، وألحق جرما بمذحج فحالفوھم؛ وجرم تقبض العطاء مع 

 :في ذلك زھير بن جنابالحارث بن كعب من مذحج، فقال 

  

  فأني قد لحيتك في اثنتين... أال من مبلغ عني رزاحا 
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  كما فرقت بينھم وبيني... لحيتك من بني نھد وجرم 

 عنوكم بالمساءة قد عنوني... وحوتكة بن أسلم إن قوما 

  

وھو الذي مكن لقصي بن كالب مكة، ونفى عنھا صوفة بن مر بن أد، وبني بكر بن عبد مناة 

 :وقال. انةبن كن

  

 إذا ما نابه ضيم أبيت... وإني في الحياة أخو قصي 

  

  .وحن، رزاح ابنا ربيعة، ھما بطنان، سيدي بني ربيعة

  .عميس بن لبيد بن عداد بن أمية بن عبد هللا بن رزاح الشاعر الجاھلي: ومن بني عذرة

  :حريث، وعاطف ابنا سليم بن عميس ولھما يقول ھدبة: من ولده

  وال كدما أبو سليمان عاطف... وال يودع مالكا ونعم الفتى 

  .وھوذة بن أبي عمرو بن عداس بن عنير، الذي يقال له رب الحجاز؛ أمه حبنة

 :وھو الذي مدحه النابغة في قوله

  

 أعني ابن نسعة نجد قول القائل... ويل أم حلة صاحب صانته 

  

  .فا، وظبيان، وضبيساألجب، وعمرا، وميادا، كان شري: وولد حن بن ربيعة بن حرام

جميل بن عبد هللا بن معمر بن الحارث بن خيبري بن ظبيان بن ھن الشاعر؛ عاشق : منھم

  .بثينة

  .خالد بن شھاب بن ربيعة بن مياد: ومن بني مياد بن حن
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  .ونبيه بن يزيد بن الحليس بن الحارث بن مياد، وھو زوج بثينة

  .بة بن الھوادء بن عمرو بن األجببثينة بنت حيا بن ثعل: ومن بني عمرو بن األجب

  .وعبد هللا وھو جواس بن قطبة بن ثعلبة بن الھوادء، الشاعر

  .واثلة، وحارثة، وحيا، وحراما: وولد ھند بن حرام بن ضنة

زمل بن عمرو بن المغيرة بن حسان بن حديج بن واثلة بن حارثة بن ھند، وفد على : منھم

  .معاوية صفينوشھد مع . النبي صلى هللا عليه و سلم

  .كان شريفا بالشام! مدلج بن المقداد بن زمل،: من ولده

  .وعروة بن أنيف بن نمت بن عوير بن حديج بن جحيش بن وآثلة ابن ھند، كان شريفا

وعروة بن حزام بن مالك الشاعر، قتيل الحب، صاحب عفراء بنت المھاجر بن مالك، وھي 

  .ابنة عمه

  .، بطن كبير لھم عدد وجماعة وشدةمدلجا: وولد مبرر بن ضنة بن عبد

  .عبدالرحمان بن الخشخاش، ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز: ومن بني عامر بن عذرة

  .سودا، وحزازا: وولد كاھل بن عذرة

خالد بن عرفطة بن أبرھة بن سنان بن صيفي بن الھيلة بن عبد هللا بن غيالن بن أسلم : منھم

  .ن سعد بن أبي وقاص قد والة أمر الناس يوم القادسيةبن حزاز، وھو حليف لبني زھرة؛ كا

ومسعود بن سنان بن ثعلبة بن جابر بن رزاح بن عامر بن دليم ابن عدي بن حزاز، كان 

وجمرة بن النعمان بن ھوذة بن مالك بن سنان بن البياع بن دليم، كان سيد بني كاھل، . شريفا

  .وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم

  .صعير بن زيد بن سنان بن المھتجن بن صعير بن حزاز الشاعر وثعلبة بن

  .وابنه عبد هللا بن ثعلبة بن صعير

  ھؤالء بنو عذرة بن سعد ھذيم
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  وھؤالء
  بنو الحارث بن سعد ھذيم

  

ذبيان، وعبد : وولد الحارث بن سعد بن زيد بن ايث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة

  .ي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضرھند بنت لؤ: مناف،وأسيد؛ وأمھم

  .عبد هللا: فولد ذبيان بن الحارث

  .عيشا، وعمرا، وعامرا، كان على مقدمة رزاح حين أتى مكة: فولد عبد هللا

  .حنيشا: فولد عمرو بن ثعلبة

  .ربعي بن عامر بن ثعلبة بن مرة بن حنيش وحجار بن مالك بن ثعلبة بن مرة: منھم

  .بن زيد بن ثعلبة، الذي قتله ھدبة وزياد بن زيد بن مالك

وجعفر بن سراقة بن قطبة بن األسود بن عدي بن قرة الياعر، الذي رثى الحسين بن علي بن 

   .أبي طالب عليه السالم

وعدي بن سلمة بن أبي حية بن األشحم بن عامر بن ثعلبة بن قرة، وھو الكاھن الذي يقال له 

  .شيطانهعزي سلمة، وإنما اسمه سلمة، وعزي 

الحجاج بن سالمة بن سليم بن سلمة الشاعر، الذي كان يھاجي جميل بن عبد هللا بن : من ولده

  .معمر العذري

  .ھدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية الشاعر، الذي قتل زيادة: ومن بني حية

  .أليا، ونبراسا: وولد عبد مناف بن الحارث بن سعد ھذيم

  .مرو بن عبد الحارث بن ألي، كان أنسب العربالنجار بن أوس بن أسن بن ع: منھم

ورد بن قتادة، وكان ھو الذي وثب على المرادي الذي : ومن بني مداش بن عبد هللا بن ذبيان
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  .كتب به النبي صلى هللا عليه و سلم لقوم من بني فزارة

  .ھؤالء بنو الحارث بن سعد ھذيم

  

  وھؤالء

  بنو سالمان بن سعد ھذيم 

  

  .مالكا، ومعاوية له عدد بالشام: عد بن ھذيموولد سالمان بن س

  .ذبيان، وعوفا، وربيعة: وولد مالك بن سالمان

  .غوثا: فولد عوف بن مالك

  .ضرارا، وحية: فولد غوث بن عوف

  .المثلم: فولد حية بن غوث

  .صفوانا، وزھيرا: فولد المثلم بن حية

  .معاوية: وولد ضرار بن غوث

عمرو بن طلق بن أبانة بن لوذان بن معاوية الشاعر،  طلق بن المقنع بن سنان بن: منھم

  .وعداده في األنصار

  .مسعودا: وولد ربيعة بن مالك بن سالمان

  .عبد األوس، وسالما، وعوفا: وولد ذبيان بن مالك بن سالمان

  .عامرا، والربعة، وخراشة، وھم حلفاء الحصين بن الحمام المري: وولد معاوية بن سالمان

  مان بن سعد ھذيمھؤالء بنو سال
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  وھؤالء 

  بنو ضنة بن سعد ھذيم

  

  .غنما، وقطيعة، وكلبا وعوذا: وولد ضنة بن سعد ھذيم

  .علة، والقمير، ومرة، ومازنا، وكعبا: فولد غنم

  .عمودا، وعبد رب، وسيفا، وعديا، وھراوة، وقبا، بطون: فولد علة

  .كلفة، وحارثة: فولد عود بن ضنة

  .فولد كلفة بن الحارث

  .رزاحا، الذي قتل دابان الحميري: فولد الحارث بن كلفة

  .جمعا، ونمارا، وغنما، بطون: وولد قطيعة بن ضنة

السعفاء بنت كاھل بن أفرك بن : زيدا، ومالكا، وعائشا، ويربوعا؛ أمھم: وولد تميم بن ضنة

غيظ  بلي، فمات عنھا تميم فتزوجھا غيظ بن مرة بن عوف، فذھبت بيربوع معھا فانتسب إلى

 .بن مرة فمات عنھا؛ وذلك قول النابغة ليزيد

  

  أعددت يربوعا لكم وتميما... جمع محاشك يا يزيد فإنني 

  ووجدت نصرك يا يزيد ذميما... ولحقت بالنسب الذي عيرتني 

 إن ظالما فيھم وإن مظلوما... حدبت علي بطون ضنة كلھا 

  

  ھؤالء بنو سعد ھذيم بن زيد
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  وھؤالء

  بنو جھينة بن زيد بن ليث بن سود 

  

ابن أسلم بن الحاف بن قضاعة وولد جھينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 

  .عاتكة بنت سعد بن ھذيل بن مدركة: قيسا، ومودوعة؛ أمھما: قضاعة

  ھؤالء بنو قيس بن جھينة

  .غطفان، وغيان: فولد قيس بن جھينة

؛ " نحن بنو غيان : " ؛ قالوا" من أنتم : " هللا عليه و سلم فقال فوفد بنو غيان على النبي صلى

  .كان واديھم يسمى غوي، فسمي رشد. ، فغلبت عليھم" أنتم بنو رشدان : " قال

: ذبيان، والربعة، بطن؛ ومنازل بعض الربعة بالكوفة؛ وأمھما: فولد رشدان بن قيس بن جھينة

  .فريعة بنت كلب بن وبرة

  .سعدا، وعامرا، وخدارة: دانفولد ذبيان بن رش

بسبس، وضمرة، وزياد بنو عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان، : منھم

  .وعدادھم في األنصار

  .كعب بن حمان بن ثعلبة بن خرشة، شھد بدرا مع بني ساعدة

  .غنما، وسلمة، وسريرا، وعديا: وولد الربعة بن رشدان

  .اثة بن جھمة بن عدي بن الربعة، شھد بدراعلة بن عدي بن مناف بن كر: منھم

ووديعة بن عمرو بن سنان بن عوف بن حراد بن يربوع بن طحل بن عدي بن الربعة، شھد 

  .بدرا في بني النجار

وعبد العزى بن زيد بن معاوية بن خشان بن أسعد بن وديعة بن مبذول بن عدي بن غنم، وفد 
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  .هعلى النبي صلى هللا عليه و سلم، وغير اسم

   .مالكا، وعوفا: وولد غطفان بن قيس بن جھينة

  .نصرا، والشلل، وقانصة وعاتبة، وعجبا، بطون: فولد مالك بن غطفان

  .كاھال، ورفاعة، بطن: فولد نصر بن مالك

  .فولد كاھل بن نصر جشم، وعديا، ونصرا، ومرة، وثعلبة

  .سعدا، وسحمة: فولد عدي بن كاھل

وكدادة، بطن؛ وبديال، بطن؛ وجذيمة، بطن؛ . بطن نصرا، وزھرة،: فولد سعد بن عدي

  .وأسامة

عدي بن أبي الزغباء بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زھرة بن بديل، شھد المشاھد، في : منھم

  .األنصار

سويد بن مالك بن محرب بن مازن بن رفاعة، قتلته بنو ضمرة بن : ومن بني رفاعة بن نصر

  .بو محجنوھو أ. بكر بن عبد مناة بن كنانة

  .وعمرو بن مرة بن عبيس بن مالك بن المحرث، صحب النبي صلى هللا عليه و سلم

وسويد بن عمرو بن جذيمة بن سبرة بن حديج بن مالك بن عمرو بن ذھل بن عمرو بن ثعلبة 

بن رفاعة، الذي يقال له سويد حوط، وكان ال يمر به أحد من عزه، وإنما يأخذ يمينا وشماال، 

  .وھو الذي أخرج الحرقة من جھينة فألحقھم ببني مرة. ني في زمانه في الجاھليةوكان أمنع جھ

وعوسجة بن حرملة بن جذيمة بن سبرة بن حديج، عقد له النبي صلى هللا عليه و سلم على 

  .ألف وأقطعه دامر

  .عديا، ومالكا، وطوال، ودھمان، وذھال، وسلمة: وولد عوف بن غطفان

  .وحبيبا، وجرما، وحنيفا، بطنعمرا، : فولد الطول بن عوف

  .مالكا، وغالبا، وكعبا، وكبيرا: فولد عدي بن الطول

  .خزامة، بطن؛ ودھمان، بطن؛ وسحيما، بطن؛ ونصرا: فولد مالك بن عدي بن الطول

  .سلمة، وحسال، بطن: فولد نصر بن مالك بن عدي
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وھالل . عه المشاھدزيد بن وھب الفقيه، صاحب علي بن أبي طالب عليه السالم، شھد م: منھم

  .بن نصر

  .محرمي بن وھب بن عمرو بن عدي: ومن بني سلمة بن نصر بن مالك بن عدي

  .ومر بن عمرو بن الطوال

وكرماء بن زرعة بن علس بن أنس بن مالك بن إياس بن محرب ابن بالب بن الحارث بن 

  .ذھل بن عمرو بن الطول

  .ھؤالء بنو قيس بن جھينة

  

  وھؤالء

 ن جھينةبنو مودوعة ب 

  

  .ثعلبة: وولد مودوعة بن جھينة

  .عمرا، وعامرا؛ فدخل عمرو في عاملة: فولد ثعلبة بن مودعة

  .حميسا، وھم الحرقة، بطن عدادھم في بني مرة: وولد عامر بن ثعلبة بن مودوعة

  .وإنما سموا الحرقة ألنھم أحرقوا بني سھم بن مرة بالنيل

  .وھم قليل وجباوة، بطن، وھم قليل؛ بطن، درجواوذثبيان بن عامر، بطن؛ وشبابة، بطن، 

  .زيدا، وثعلبة: فولد حميس بن عامر

  .عامرا، وعديا: فولد زيد بن حميس

  .وجيرا، وسيارا. جذيمة، بطن، وھم رھط الكاھن: فولد عامر بن زيد بن حميس

  .مالكا: وولد ثعلبة بن حميس

  .كعبا، وغالبا: فولد مالك بن ثعلبة

  .مالكا :فولد كعب بن مالك
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ضراما، بطن، رھط شھاب بن جمرة، الذي وفد على عمر بن الخطاب : فولد مالك بن كعب

  .ما اسمك قال شھاب بن جمرة: رضي هللا عنه، فقال له

  .من بني ضرام: قال. من أي الحرقة: قال

  .من حرة النار: قال. من أين أقبلت: قال

  .بلظى: قال. فأين أھلك: قال

فانصرف : قال. أعوذ با من النار، ويحك، أظن أھلك قد أحترقوا :قال عمر، رضي هللا عنه

  .فوجد نارا قد أحاطت بأھله فأطفأھا

  

  وھؤالء

  بنو جھينة بن زيد 

  

ابن أسلم بن الحاف بن قضاعة وولد نھد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 

ا سود؛ فھؤالء نھد اليمن مالكا، وصباحا، بطن؛ وزيد، بطن؛ ومعاوية، وكعبا، وأب: قضاعة

  .الذي سكنت قريبا من نجران

  .وعامر، وعمير، وحنظلة بنو نھد، والطول وخزيمة، ومالة، وأبانا؛ فھؤالء بني نھد الشام

فولد عامر بن نھد، دخلوا في بني عليم بن جناب من كلب، حالفوا عدي بن أوس بن جابر بن 

  .كعب بن عليم

  .عدي بن جناب بن كلب وأما عمرو بن نھد فدخلوا في بني

  .وأما أبان بن نھد فدخلوا في بني ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

  .زويا، ورفاعة، بطن، إليھما عدد نھد وشرفھا: وولد مالك بن نھد

   .والحارث، وھو سبرة، بطن، دخلوا في بني أسامة بن حذام بن رفاعة بن نھد
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ماوية بنت الجعيد بن صبرة العبدي، : ، بطن، ومرة؛ أمھماسالمة: وولد زوي بن مالك بن نھد

  .رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة: وكعبا، بطن؛ أمه

  

  وھؤالء

  بنو سالمة بن زوي 

  

  .العمير: فولد سالمة بن زوي

  .العبيد، بطن: فولد العمير بن سالمة

  .يعمر بن حارثة بن العبيد، الذي قتل قرطا القشيري: منھم

  .بن يعمر الشاعر وابنه حارثة

  .ويعلى بن عمير بن يعمر، كان معه اللواء يوم صفين مع علي بن أبي طالب عليه السالم

  .والرقض بن صبح، كان سيدھم في الجاھلية؛ ثم أسلم

  .وقيس بن عبد هللا بن غنم بن صبح الشاعر، الذي يقال له ابن سخلة، وھي أمه

  .وكان من أشراف أھل الشام وھبيرة بن أدھم بن غنم، شھد صفين مع معاوية،

  .وعمرو بن صبح بن عبد هللا بن العمير، الذي قتل شداد الكالبي

  .ھؤالء بنو سالمة بن زوي
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  وھؤالء 

  بن كعب بن زوي

  .سعدا: وولد كعب بن زوي

  .صريما، بطن؛ ودھيما، وعبد هللا، وزھرة: فولد سعد بن كعب

واله الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة بن جندب بن سنان بن عبد العزى بن صريم، : منھم

  .المغيرة المخزومي، شرط البصرة

وعبد هللا بن الھيثم بن مسروق بن عبد هللا بن سعد بن صريم، كان معه لواء قضاعة يوم 

  .مع علي بن أبي طالب عليه السالم. صفين

: " ر فيما يقولوالصقعب، وھو خيثم بن سعد بن صريم، وقد رأس، وله يقول النعمان بن المنذ

  " .تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

  .وأبو ليلى، خالد بن عبد هللا بن عمرو بن سعد بن صريم

  .وعبد هللا بن كعب بن عمرو بن سعد بن صريم، قتل يوم صفين

طفيل بن عبدالرحمان بن كعب بن عبد هللا بن عمرو بن عبد : ومن بني دھيم بن سعد بن كعب

  .هللا بن دھيم

واكبروا : " بن كعب بن جناب بن عبد هللا بن نھشل، الذي قال لبني نھد حين إرتدومازن 

  " .وأغيروا على المسلمين 

وھبيرة بن أنيس بن الحارث بن جناب بن عبد هللا، الذي قتله عبد المسيح، أسقف نجران باليمن 

  .بابنه يوسف، وكانت سالمة بن زوي قتلوه

  . بن دھيم، الوافد مع الصقعب على النعمانوالحارث بن مازن بن مالك بن عبد هللا

  .ھؤالء بنو كعب زوي
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  وھؤالء

  بنو مرة بن زوي 

  

  .سخبا: وولد مرة بن زوي

قيس بن رفاعة بن عبد نھم، من بني مرة بن الحارث بن سخب، الشاعر، وكان فارسا، : منھم

  .وھو الذي أجار يوسف بن عبد المسيح

األشج الشاعر واألسود بن عميرة بن حري بن عبد  والقطاع بن األسود بن عبد نھم، وھو

  .العزى بن مرة بن الحارث بن سخب، الذي كان يھاجي النجاشي الحارثي

وعمرو بن مرة بن عبد يغوث بن مالك بن الحارث بن سخب، وھو الذي بعثه علي بن أبي 

  .السبي، فقالطالب حين أغار البياع الكلبي على بكر بن وائل، فأخذ سبيھم فأتاه، فرد عليه 

  فأبت حميدا منھم غير مغلق... رھنت يميني عن قضاعة كلھا 

  

  وھؤالء
  بنو رفاعة بن مالك بن نھد

  

عدنة بنت محصب بن زيد بن : حراما، وسعدا، وجذيمة؛ وأمھم: وولد رفاعة بن مالك، بن نھد

  .نھد

  .وكعبا، وقيسا، وأمھما بنت عبد هللا بن غطفان

 :م بن فھر بن أسامة بن حرام بن رفاعة، الذي يقول له الشاعرالنابية، وھو عبد نھ: منھم
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 وھل لذمة جرم من يؤديھا... أوفى التوابي من فھر بذمتھم 

  

  .ومالك بن قيس بن ضنة بن فھر بن أسامة بن حرام، الشاعر

وحليف بن عبد العزى بن عائد بن كعب بن أسامة بن حرام، وھو الذي قتل كعب الفوارس 

  .ر بن بوي التميميالعامري، وزھي

وأبو زھير بن مضب بن عبد العزى، كان سيدا في زمانه، ولي الربع بالكوفة ألميرالمؤمنين 

  .علي بن أبي طالب عليه السالم

  :والحارث بن كسف بن عامر بن أسامة بن حرام، الذي يقول له الشاعر

  شفاھا وأبلغن قتيبا... أبلغ الحارث المدلل بالقول 

عبد يغوث بن زيان بن سعد بن حرام بن رفاعة، الذي قتل حميل بن عمرو وصخر بن أعيا بن 

  .بن معبد بن الضباب يوم فيف الريح

   .وكعب بن مالك بن صابر بن عبد هللا

وصخر بن عبد قيس بن ھند بن سعد بن نوفل بن سالم بن زمان بن سعد بن حرام، كان معه 

  .طالب عليه السالمالراية يوم صفين مع أمير المؤمنين علي بن أبي 

وأبو عثمان الفقيه، وھو عبدالرحمان بن مل بن عمرو بن عدي بن وھب بن ربيعة بن سعد بن 

  .جذيمة بن كعب بن رفاعة

وقسورة بن معلل بن الحجاج بن مقسم بن عامر بن زھير بن سعد بن جذيمة، ولي سجستان 

  .مع بني أمية

  .ھؤالء بنو نھد بن زيد

وھو آخر كتاب نسب معد واليمن الكبير، تأليف محمد بن السائب  والحمد  رب العالمين

  .ولجميع المسلمين، آمين رب العالمين. الكلبي، غفر هللا له
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كتبه الفقير إلى رحمة هللا تعالى عمر بن سالم بن محمد بن نجدة بن مخدعة بن علي بن نمر بن 

  .والديه ولجميع المسلمينواقف، وھو أحد البكائين من األوس األنصاري، غفر هللا له ول

  .وكان الفراغ من نسخة يوم الثالثاء سلخ ربيع األول سنة ست وعشرين وستمائة

   .والحمد  وحده، وحسبنا هللا ونعم الوكيل
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