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)رسول ا قال  )  
  .)١()د الشتم اهلجاء، والراوية أحد الشامتنيوأش األعراض،شتم أربى الربا (

وال جند كتاب مثالـب قـط إال لـدعي أو شـعوبي، ولسـت      : (وقال ابن أبي حديد
واجده لصحيح النسب وال لقليـل احلسـد، ورمبـا كانـت حكايـة الفحـش أفحـش مـن         

  )٢()الفحش، ونقل الكذب أقبح من الكذب
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كان الفضل   تعرفنا على تفاصيل كتاب مثالب العرب البن الكليب يرجع إىل 
الشــيخ حممــد حســن الــدجيلي الــذي قــام بنشــر خمطوطــة الكتــاب بعنــوان مثالــب    

ــاب بتحقيــق الســيد جنــاح      )١(العــرب والعجــم  ــا علــى نســخة لــنفس الكت ، ثــم اطالعن
، وكــان االنتشــار الواســع  فــس املخطوطــة ، إذ عمــل احملققــان علــى نشــر ن   )٢(الطــائي

للكتاب كان على يد الشيخ الدجيلي الذي عمل على إعادة تعليقـات السـيد الطـائي    
، وقد انتشرت معلومات الكتاب بني األوساط املختلفة انتشار النار مع إضافات بسيطة

لم هبـا      اهلشيم سـالعـزم   ، عنـدها عقـدنا  ، وتقبل الكثريين ذلك على أهنـا حقـائق م
، إذ تتبعنـا روايــات ابـن الكلــيب   علـى إعـادة دراســة املخطوطـة دراســة علميـة أكادمييــة    

ــا ورد أوال   كتــب ابــن الكلــيب نفســه      ــها مــع م ــاب ومقارنت ــواردة   الكت ــم   ال ، ث
  . املصادر األخرى

، ثـم تسـليط الضـوء علـى     وقد قدمنا الكتاب بدراسة أهم كتب املثالـب ومؤلفيهـا  
، وموقف اإلسالم من املثالب متمثال اليت دفعت إىل هذا النوع من التأليف األسباب

، بعـدها وضـحنا ظـروف    بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأشهر علماء املسلمني
تأليف كتاب مثالب العرب البن الكليب ومدى صحة نسبة ما ورد فيـه البـن الكلـيب    

  . نفسه

                                                
 – 
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ــاخ أو آخــرين ممــن  وجــدنا ،مــن قــراءة األبــواب األخــرية مــن املخطوطــة و النس أن
ــوا علــى إضــافة معلومــات غــري موجــودة   املخطوطــة       جــاءوا بعــد ابــن الكلــيب عمل

، وكانت أغلب اإلضافات روايات عن اهليثم بن عدي الذي كان هو اآلخر له األصل
 .وبرواياتهبه ف يإىل التعر دعانا ، وهو ماباع   املثالب

  
  .   نسأل ا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه نعم املوفق
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فقد سبقه العديـد  ، مل يكن ابن الكليب أول من كتب   هذا النوع من التآليف

تّـاب   هـذا اـال     اإلسـالم رض ألهـم مـن كتـب   املثالـب       وسـوف نعـ  ، من الكُ
   :حتى هناية القرن العاشر اهلجري وهم

  )٢()م٦٧٢/هـ٥٣املتوفى سنة (لزياد بن أبيه) كتاب املثالب(-١
هشـام   األمويمعاصرا للخليفة ( احلمريي للنضر بن مشيل) املثالب واملناقب(-٢

ن العـاص بـن   وخالـد بـن سـلمة بـ     )٣()م٧٤٢/هـ١٢٥بن عبد امللك املتوفى سنة 
هشام بن املغرية بن عبد ا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مـرة بـن كعـب    
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ــا أنســب أهــل  )١()م٧٤٩/هـــ١٣٢(القرشــي املخزومــي الكــو  املتــوفى ســنة    وكان
) م٧٤٢-٧٢٣/ هـ١٢٥-١٠٥(اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك أمرمها، زماهنما

دعوا قريشا مباهلـا  : إليهما ن ضموقال هلما ومل، أن يبينا مثالب العرب ومناقبها
   .)٢(وعليها فليس لقرشي   ذلك الكتاب ذكر

ليونس بن أبي فروة عبد الرمحن وقيل كيسان بن األسود كـان  ) مثالب العرب( - ٣
  .)٣()م٧٦٧/ هـ١٥٠(تو    حدود سنة )t(جده موىل اخلليفة عثمان بن عفان

، ن السـائب الكلـيب النسـابة   ألبي املنذر هشـام بـن حممـد بـ    ) كتاب املثالب( -٤
  )٤()م٨١٩/هـ٢٠٤( املتوفى سنة

   .)٥(ألبي املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب النسابة) مثالب بين أمية(-٥
  .)٦(ألبي املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب النسابة) مثالب ثقيف( -٦
   )٧( النسابةألبي املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب) مثالب الصحابة( -٧
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ألبي عبد الرمحن اهليثم بن عدي بن عبد الـرمحن  ) كتاب مثالب العرب( -٨
بن زيد بن أسيد بن جابر الطائي الثعاليب البحرتي الكو  املعروف بابن عدي 

  )١()م٨٢٢/هـ٢٠٧ت (خبارياأل

  )٢(للهيثم بن عدي)كتاب املثالب الصغري( -٩
  )٣(للهيثم بن عدي)كتاب املثالب الكبري( -١٠
  )٤(للهيثم بن عدي)كتاب مثالب ربيعة(-١١
املتـوفى ســنة  (ألبــي حممـد يـونس بــن عبـد الـرمحن القمــي    )كتـاب املثالـب  (-١٢

  .)٥()م٨٢٣/هـ٢٠٨
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م أو ٨٢٥/هــ ٢١٠(املتـوفى سـنة   عبيـدة معمـر بـن املثنـى     ألبي) كتاب املثالب( -١٣
  )١()هـ٢٠٩هـ أو ٢٠٨هـ أو ٢١١

  )٢(ن املثنىألبي عبيدة معمر ب) مثالب باهلة( -١٤

كــان حيــا   خالفــة املــأمون ت (لعــالن بــن احلســن الشــعوبي) كتــاب املثالــب( - ١٥
مثالـب تـيم   ، وحيتوي على مثالب قريش صـناعات قـريش وجتاراهتـا   ) م٨٣٣/هـ٢١٨

مثالـب  ، مثالب بين خمزوم، مثالب بين أسد بن عبد العزى، بن مرة بن كعب
، ب ولــد زهـرة بــن كــالب مثالـ ، عبـد الــدار بـن قصــي  ، مثالــب، سـامة بــن لـؤي  

، مثالـب احلـارث بـن لـؤي    ، مثالـب سـعد بـن لـؤي    ، مثالب بين عدي بـن كعـب  
مثالب أسـد  ، مثالب عامر بن لؤي، مثالب عوف بن لؤي، مثالب خزمية بن لؤي

مثالـب بـين امـرئ القـيس بـن زيـد منـاة بـن         ، مثالب هذيل بن مدركة، بن خزمية
 مثالب مزينة بن أد،، ضبة بن أد مثالب بين، لياسإمثالب بين طاخبة بن ، متيم

مثالـب  ، مثالب متـيم ، مثالب بلعم بن تيم، مثالب عكل، مثالب عدي بن الرباب
مثالـب  ، مثالب بين سـليم بـن منصـور   ، مثالب باهلة، مثالب غين، قيس عيالن

مثالـب عجـل بـن    ، مثالـب ربيعـة  ، مثالب فـزارة ، مثالب عامر بن صعصعة، غرية
، مثالـب النمـر بـن قاسـط    ، مثالب يشكر بـن بكـر  ، مثالب تغلب بن وايل، جليم

                                                                                                                    


  
 





( )
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، مثالـب تـيم الـالت بـن ثعلبـة     ، مثالب عنزة بن أسـد ، مثالب سدوس بن شيبان
مثالـب عبـد   ، مثالـب بـين سـنان   ، مثالب حنيفة بن جلـيم ، مثالب قيس بن ثعلبة

   .)١(مثالب اليمن، إيادمثالب ، القيس
الفضـل عبـاس    ألبي، وفالنخالدات فالن  :املوسوم بكتاب) كتاب املثالب(-١٦

   .)٢()م أو قبلها بسنة٨٣٥/هـ٢٢٠سنة  املتوفى( الناشريبن هشام 
ــن صــاحل األزدي الكــو     ) مثالــب الصــحابة (-١٧ ــرمحن ب ــد ال ــي حممــد عب  ألب

  .)٣()م٨٤٩/هـ٢٣٥املتوفى سنة (
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دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بـن  )كتاب الوحدة   مثالب العرب ومناقبها(- ١٨
   .)١()م٨٦٠/هـ٢٤٦ت( بن عبد ا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي الشاعرعبدالرمحن 

ألبي عبد ا أمحد بن حممد بن محيد بن  سـليمان بـن   ) كتاب املثالب(-١٩
كـان حيـا سـنة    (عبد ا بن أبي اجلهم بن حذيفـة العـدوي املعـروف بـاجلهمي    

  .)٢()م٨٦١/هـ٢٤٧
حــوايل (الــدورقي األهــوازيألبــي احلســن علــي بــن مهزيــار  ) كتــاب املثالــب( -٢٠

   .)٣()م٨٦٤/هـ٢٥٠
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ألبـي جعفـر أمحـد بـن احلسـني بـن سـعيد بـن محـاد بـن           ) كتاب املثالـب ( -٢١
  )  ١()م٨٨٨/هـ  ٢٧٥تو    حدود سنة ( مهران األهوازي امللقب بدندان

ألمحد بن علي بن حممـد بـن جعفـر بـن عبـد      ) مثالب الرجلني واملرأتني( -٢٢
املتوفى (العلوي العقيقي uبن زين العابدين السجاد ا بن احلسني األصغر

   .)٢()م٨٩٣/هـ٢٨٠حوايل 
ألبـي حممـد عبـد الــرمحن بـن يوسـف بـن سـعيد بــن        ) مثالـب الشـيخني  ( -٢٣

املتـوفى  ، بـن خـراش  االرحالة املعروف باحلـافظ  ، خراش املروزي ثم البغدادي
   .)٣()م٨٩٦/هـ٢٨٣( سنة
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بن احلسن بن علي بن فضال بن عمر بن ألبي احلسن علي ) كتاب املثالب(-٢٤
   .)١(م٩٠٢/هـ ٢٩٠أمين الفطحي املتو  حنو سنة 

ألبي جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الصفار القمي موىل ) كتاب املثالب(-٢٥
عيسـى بـن موسـى بـن طلحـة بـن عبيـد ا بـن السـائب بـن مالـك بـن عـامر              

   .)٢()م٩٠٢/ هـ٢٩٠املتوفى بقم سنة ( األشعري
ــفكتــ(-٢٦  أبــو حصــني حممــد بــن علــي األصــفهاني الــدميرتي  ) اب مثالــب ثقي
   )٣()م٩١١/ هـ٢٩٩املتوفى   حدود سنة (
/ الثالث اهلجري القرن(ألبي جعفر حممد بن أورمة القمي) كتاب املثالب(-٢٧

   .)٤()التاسع امليالدي
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 ألبـي جعفـر حممـد بـن بنـدار بـن عاصـم الـذهلي القمـي         ) كتاب املثالـب ( -٢٨
  .)١()التاسع امليالدي/ لثالث اهلجريالقرن ا(
ألبــي القاســم ســعد بــن عبــد ا بــن أبــي خلــف        ) مثالــب رواة احلــديث (-٢٩

  .)٢()هـ٣٠١هـ أو ٢٩٧م أو ٩١١/هـ٢٩٩(املتوفى سنة، األشعري القمي
ــف   ) مثالــب هشــام ويــونس(-٣٠   ألبــي القاســم ســعد بــن عبــد ا بــن أبــي خل

   .)٣(األشعري القمي
ــب (-٣١ ــاب املثال ــك النخعــي      ) كت ــن هني ــن أمحــد ب ــاس عبيــد ا ب ــي العب  ألب

  .)٤()م٩٢٢/ هـ٣١٠املتوفى (
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ألبي العباس أمحد بن عبيد ا بـن حممـد بـن عمـار     ) مثالب أبى نواس(-٣٢
   .)١()م٩٣١/هـ٣١٩هـ أو ٣١٤املتوفى سنة (الثقفي الكاتب

 ألبي العباس أمحد بن عبيد ا بن حممد بن عمـار ) مثالب أبي خراش(-٣٣
   .)٢(الثقفي الكاتب

بــن حممـد بــن عمــار   ألبـي العبــاس أمحـد بــن عبيـد ا   ) مثالـب معاويــة ( -٣٤
  .)٣(الثقفي الكاتب

ألبـي العـرب حممـد بـن أمحـد بـن متـيم املغربـي         ) كتاب مثالب بين متـيم ( -٣٥
  .)٤()م٩٤٤/ هـ  ٣٣٣ت سنة (ي املالكياألفريقي القريوان
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 أمحد بن حممد بن جعفـر بـن ثوابـة    ألبي عبد ا) كتاب مثالب القاهر( -٣٦
  .) ١()م٩٦٠/هـ٣٤٩ى سنة املتوف(الكاتب

 ل القمـي ألمحد بن حممد بن احلسني بن احلسـن بـن دؤ  ) كتاب املثالب( -٣٧
   .)٢()م٩٦١/ هـ ٣٥٠املتوفى (
ألبـي أمحـد احلسـن بـن حممـد بـن حييـى بـن احلسـن بـن           ) كتاب املثالـب (-٣٨

 )u(غر بــن علــي بــن احلســني الســجاد جعفــر بــن عبيــد ا بــن احلســني األصــ 
  .)٣()م٩٦٨/هـ٣٥٨املتوفى سنة (طاهراملعروف بابن أخي 

ألبــي حنيفــة النعمــان بــن حممــد بــن منصــور بــن  )كتــاب املناقــب واملثالــب( -٤٠
ــون ي هـــ ٣٦٣ت (املغربــي، القريوانــي، اإلِمســاعيلي التميمــي أمحــد بــن ح /

  .)٤()م ٩٧٣
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املتـوفى  ()١(د بن أمحد أبي اجلـيش البلخـي  ملظفر بن حمم) كتاب املثالب( -٣٩
   ."قد فعلت فال تلم"مساه ) م٩٧٧/هـ٣٦٧سنة 

ألبي بشر أمحد بن حممد بن إبراهيم بن املعلى بن أسـد  ) مثالب القبائل( -٤٠
من أبناء القرن الرابع اهلجري ألن جده ( بصري، العمى ينسب إىل بين العم

   .)٢()كان مع صاحب الزنج   البصرة
ألبي حيان علي بن حممـد بـن العبـاس الواسـطي     ) كتاب مثالب الوزيرين( -٤١

  .)٣()م٤٤٤/ هـ٤٠٠تو    حدود ( ٢ديالبغدادي التوحي
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ألبــى حممــد احلســن بــن امحــد بــن حممــد بــن اهليــثم    ) كتــاب املثالــب( -٤٢
  .)١()م٤٤٤/ هـ٤٠٠ت   حدود (العجلي الرازي

للشـيخ عبـد   ) الـروافض  كتاب بعض مثالب النواصب   نقض بعض فضائح( - ٤٣
  .)٢()م١١٦٠/ هـ٥٥٦كان حيا سنة (يناجلليل بن أبي احلسن بن أبي الفضل القزوي

ــاء ( -٤٤ ــد ا احلســني بــن حممــد بــن أمحــد     ) مثالــب األدعي للــرئيس أبــي عب
  .)٣()م١١٩٢/هـ ٥٨٨ذكره ابن شهراشوب املتوفى سنة ( احللواني

ي لـي بـن شهرآشـوب السـرو    ألبي عبد ا حممد بـن ع ) مثالب النواصب( -٤٥
  .)٤()م١١٩٢/ هـ٥٨٨ت (املازندراني
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خبـط مـال نظـام    ، مسلم اخلراساني   ذم العباسيني وأبي) العباسية مثالب( -٤٦
  .)١()هـ١١٠٠(كتبت حوايل سنة، القميالدين أمحد بن املريزا أمحد 

 لنور ا بن عبد ا بـن نـور  ) مثالب النواصب املوسوم مبصائب النواصب( -٤٧
   .)٢()م١٦١٧/ هـ١٠١٩ت(شي التسرتيا بن  حممد املرع

حملمد باقر بن حممد تقي بـن مقصـود    )٣()كتاب مال النواصب الغواصب( -٤٨
   .)٤(ألفه بالفارسية) م١٦٩٩/ هـ١١١١ت(السي

حملمد بن أشرف بن عبد احلسيب بن أمحد بن ) كتاب مصائب النواصب( -٤٩
  .)٥()م١٦٢٣/ هـ١١٣٣ت (األصفهانيزين العابدين العاملي 
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فقـد كـان النظـام القبلـي     ، املنافرات واخلصومات القبلية   العصر اجلـاهلي  :أوال

ا   اتمع العربي قبل اإلسالم وكان شيخ القبيلة هو احلاكم األعلى لقبيلته، ، سائد
م بينـهم تقـوم مقـام    وصاحب السلطان فيها، وكانت أوامره املستمدة مـن العـرف القـائ   

وهذا النظام القبلي كان يـدعو إىل التنـافس بـني القبائـل علـى النفـوذ املـادي        ، القانون
واألدبي، فكانت كل قبيلة جتتهد   أن تكمل نفسها وتبسط نفوذها ولو على أنقاض 
غريها من القبائل، ومن هنا كانت تسود العداوة والبغضاء بني القبائل املختلفة وتثـور  

، وكان أفـراد القبيلـة يتناصـرون فيمـا بينـهم     ، عارك ألوهى األسبابب وتنشب املاحلرو
انصـر  " :ويدافع كل فرد عن أخيه مهما نأى عن احلق وتشبث بالباطل، ومن أقـواهلم 

ا ا أو مظلوم   .)١("أخاك ظاملً
ا بقومه وعصبيتهم القبلية   وكما يقول عنهم أحد شعرائهم مفتخر:  

 
 

 

  
  

 
 

  
        وهلذا كان جل جهد الفرد   القبيلـة إظهـار مناقـب قبيلتـه ومفاخرهـا وبطوالهتـا

علـى أنّـا جيـب أن    (و  هذا الصدد يقول جـواد علـي  ، وباملقابل االنتقاص من أعدائها
بعض هذه املوارد املذكورة حبذر جـد شـديد، وال سـيما كتـب األخبـار واملثالـب       نأخذ 
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فإن جمال الوضع والصـنعة هبـا واسـع كـبري، ملـا للعواطـف       ، واملناقب واملآثر واألنساب
ا   مثالـب القبيلـة        ، ...القبلية فيها مـن يـد ودخـل،    وطاملـا نسـمع أن فالنًـا وضـع كتابـ

ومـن  ، ال تلك القبيلة، أو حلصـوله علـى مـال منـها    الفالنية أو   مدحها ترضية لرج
هنا وجب االحرتاس كل االحرتاس مـن هـذه املـوارد، ووجـوب نقـد كـل روايـة فيهـا         

   .)١()ها واألخذ هبا كمورد صحيح دقيققبل االعتماد علي
وكانت األنساب واحدا من أهم ااالت اليت تعرضـت للطعـن ملـا هلـا مـن تـأثري       

فقـد دفعـت   ، فـراد علـى حـد سـواء   جمتمـع قبـل اإلسـالم       على مسعة القبيلة واأل
العصبية اليت كانت   نفوس بعض القبائـل والبطـون، إىل اخـتالق مثالـب لصـقتها      
ــام، والزمــت مــن قيلــت       فظــت علــى مــرور األي ــاء القبائــل املتباغضــة وأجــدادها ح بآب

ــيهم ــال األ)٢(ف ــي، ق ــة، كــانوا إذ  (زرق ــا   اجلاهلي ــوا  ا فرغــوا مــن منا أن ناس ســكهم نزل
ليلة احلصبة، فوقفت قبائل العرب بفم الشعب، شعب الصفي فتفـاخرت   )٣(احملصب

منـا  : فيقوم من كل بطـن شـاعر وخطيـب فيقـول    ، بآبائها وأيامها، ووقائعها   اجلاهلية
ا من الشرف إال ذكره، ثم يقول من كان : فالن ولنا يوم كذا وكذا، فال يرتك فيه شيئً

يوم كيومنا، أو له فخر مثل فخرنا، فليأت به، ثم يقوم الشاعر ينكر ما يقول، أو له 
فينشد ما قيل فيهم من الشعر، فمـن كـان يفـاخر تلـك القبيلـة، أو كـان بينـه وبينـها         

جيت به ، منافرة أو مفاخرة قام فذكر مثالب تلك القبيلة وما فيها من املساوئ، وما ه
رد عليه ما قال، من الشعر فكان ذلك ، فخر هو مبا فيه و  قومهثم ي، وما ذكرت به ي
  .)٤()حتى جاء ا عز وجل باإلسالم من أمرهم

)فقد قال الرسـول ، واستمرت بعض تلك اآلثار السيئة   ظل اإلسالم ) :
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ــة ال يرتكــوهنن    ( ــر اجلاهلي ــيت مــن أم ــع   أم الفخــر   األحســاب، والطعــن     : أرب
   .)١()واالستسقاء بالنجوم، والنياحة، األنساب

فمثال كان   مكـة مـوىل لـبين    ، وكانت العصبية على أشدها   العصر األموي
قال له سديف وكل منهما شديد التعصب ، وآخر لبين أمية يقال له سباب )٢(هاشم ي

فيتسابان ويتشامتان ويذكران املثالب واملعايب وخيرج معهمـا مـن سـفهاء الفـريقني     (لقومه
وخيـرج  ، تكـون بينـهم اجلـراح والشـجاج     من يتعصـب هلـذا وهلـذا فـال يربحـون حتـى      

السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب اجلناة فلـم تـزل تلـك العصـبية مبكـة حتـى شـاعت          
، )٣()ة والسبابية طول أيام بين أميـة فكانوا صنفني يقال هلما السديفي، العامة والسفلة

رات وكان جملس اخلليفـة األمـوي هشـام بـن عبـد امللـك جتـري فيـه العديـد مـن املنـاف           
ــه ، واملفــاخرات القبليــة ومــا فيهــا مــن املناقــب واملثالــب   جــرى   (فــروى املســعودي أن

رش الكليبجملس هشام   أ والعبـاس بـن الوليـد بـن عبـد       )٤(وقات خمتلفة بني األب
ومـا أورده احلمـريي   ، وخالد بن مسلَمة املخزومي والنضر بن مـريم احلمـريي   )٥(امللك

ر  ي ماقب قومه من ح اقـب قومـه مـن نـزار       من من ن ن، وما أورده املخزومـي مـن مال وكَه
البِ فيما عدا ثَ قومـه، وبـان عـن     بن معد بن عدنان، وما ذكره كل واحد منهم من املَ
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   .)١()عشريته ورهطه
ن خصومة قريش لثقيف   اجلاهلية بسـبب اسـتغالهلم ألهـل الطـائف ثـم      كما أ

هتمــة أن ثقيـف هــم بقايـا قــوم    اققسـوة احلجـاج بــن يوسـف الثقفــي دفعـت إىل إلصـ     
وقد قال ا جـلّ مـن   ، كذبوا :، وكان احلجاج بن يوسف إذا مسع ذلك يقول)٢(مثود
   .)٣(ومثود فما أبقى أي أهلكهم فما أبقى أحدا منهم :قائل

ولكـن حسـبنا   ، دا ملـن أراد ة يطـول جـ  والواقع أن اخلوض   آثار العصبية القبليـ 
واملتصفح لكتاب ابن الكليب الذي بني ، وضع املثالبهنا من أسباب الطعن والقول أ

   .إذ أن أغلب ما فيه من هتم كانت بسبب ذلك، أيدينا يلمس ذلك واضحا
ن الشـعر كـان   ذلـك أنـه علـى الـرغم ممـا قيـل مـن أ       ، املنافرات بـني الشـعراء   :ثانيا

ميكـن  ن الشـعر ال  إال أ، أخبارهم وأيامهم وأنساهبمديوان العرب حفظ لنا الكثري من 
لـذا فهـو   ، فصله عن أحاسيس الشاعر واليت هي صورة من جمتمعه وحميطه القبلي

حنو متثيل اجلانب املثايل   اخللق العربـي مـن شـجاعة وكـرم ومـروءة،      (غالبا ما ينحو 
وذلك ملا طبعت عليه حياة الفخر واملباهاة من متدح وتزيد، كما سلك جانب التطرف 

واملناقب واملثالب اليت تكون عند القبائل قد ال تكـون  ، )٤()...حني عدد املثالب واملذام
وهـذه الظـاهرة كانـت     ، فإذا تصدى هلا شاعر   قصيدة انتشـرت مـع الـريح   ، معروفة

   .موجودة   شعر عرب قبل اإلسالم وبعده
لمى وأهـل بيتـه   بـين عبـد ا مـن غطفـان          ل فقـا ، فذكر ابن سـالم أن أبـا سـ

وقـد   :قـال ، شـعرا ذكـر فيـه أهنـم مـن مزينـة       )٥(ي سـلمى حفيده كعب بن زهري بن أب
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الحـى   )٢(ضمرة يزيد بن سنان بـن أبـي حارثـة    وكان أبو، )١(كانت العرب تفعل ذلك
اه إىل قضاعة )٣(النابغة   . )٤(فقال شعرا منّ

وكان الشعراء يتتبعون املثالـب واملعايـب خلصـومهم لتضـمينها شـعرا ونشـرها بـني        
)بن ثابت النيبفلما استأذن حسان ، الناس أن يهجو قريشا أمره أن يستعني  (

ــأبي بكــر الصــديق   ــم بأنســاهبم   )t(ب ــرزدق ، )٥(فانــه أعل ــب األخبــار   )٦(وكــان الف يطل
مل يكــن  ليبلــغ مبلغــه مــن  )٨(وكــذلك جريــر، )٧(واألنســاب واملثالــب ليضــمنها شــعره

رفـاء  العاهلجاء إال ملكـان علمـه بالنسـب واملثالـب مـن جـده اخلطفـي الـذي كـان مـن           
وقد كان طلب جرير والفرزدق ألخبار (يقول ناصر األسد، )٩(العلماء بالنسب وبالغريب

اجلاهلية وأنسـاب العـرب ممـا يضـطران إليـه، ليضـمناه شـعرمها حـني يهجـوان وحـني           
مها بئس الشيخان، ما خلق ا أشأم منهما على قومهما، إهنما  ...ميدحان، ولذلك

                                                                                                                    
( )
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وصـار النـاس   ، )١()وكانا أعلم الناس بعيوب النـاس  ،أخرجا مثالب بين متيم وعيوهبم
م تقذف ، )٢(فهم يستجريون بقرب أبي الفرزدق فيجريهم، خيشون لساهنما وقيل جلرير ل

   .)٣(يبدو يل وال أصرب :تقذف احملصنات قال
: قـال ، ومنها ما روى هشام بن حممد الكلـيب عـن أبيـه انـه اجتمـع مـع الفـرزدق       

قلت ال ولكين أروى جلرير مائة قصيدة فقال أتروي قال يل أتروي شيئا من شعري ف(
ــر       ــروي يل كمــا رويــت جلري ــا ســنة أو ت ــروى يل وا ألهجــون كلب البــن املراغــة وال ت

   .)٤()فا منه ومايل   شيء منها حاجةفجعلت أختلف إليه وأقرأ عليه النقائض خو
بب وكـان سـ  ( ،وهجـاءه لـه  ، )٥(كان بني اهليثم بن عدي وأبي نـواس وكذلك ما 

أن أبا نواس حضر جملس اهليثم   حداثته واهليثم اليعرفه : هجو أبي نواس للهيثم
إنا ، هذه وا : فلم يستدنه وال قربه فقام مغضبا، فسأل اهليثم عنه فعرفوه به فقال

بلية مل أجنـها علـى نفسـي، فقومـوا بنـا إليـه لنعتـذر، فسـاروا إليـه ودق اهليـثم عليـه            
ادخل فدخل فإذا هو قاعد يصفي نبيذا له، وقـد أصـلح بيتـه    : الباب وتسمى له فقال

املعـذرة إىل ا تعـاىل ثـم إليـك، فمـا عرفتـك ومـا        : مبا يصـلح بـه مثلـه، فقـال اهليـثم     
الـذنب إال لـك حيـث مل تعرفنــا نفسـك فنقضـي حقـك، ونبلــغ الواجـب مـن بــرك،         

مـا قـد   : فقـال  أسـتعهدك مـن قـول سـبق منـك       : فقال اهليـثم . فأظهر له قبول املعذرة
ما الذي مضى؟ جعلـت فـداك،   : فقال. مضى فال حيلة فيه، ولك األمان مما أستأنف

  :نيه فدافعه فأحل عليه فأنشده، قال فأنشدقال بيت مر وأنا فيما رأيت من الغضب
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  ، ء الذعا وشكك   نسبهن أبا نواس هجاه هجافعلى الرغم من اعتذاره له إال إ

إن مل  وهددهيب أن يزج به   نسب بين مذحج ن أبا نواس طلب من ابن الكلكما أ
   :إذ قال خياطبه، يفعل

 
 

 

  
 

 
 

  
   خبيـث اللسـان هجـاء، وقـع     ( أما الشاعر أمحد بن أبي اجلهم العدوي فقـد كـان

بينه وبني قومٍ من العمريني والعثمانيني كالم فذكر سـلفهم بـأقبح ذكـر، فنـهاه بعـض      
   . )٣()...ذكر ورماه بأمر عظيمبأقبح فذكر العباس ، العباسيني

ومن هنـا كـره اإلسـالم مـن الشـعر الـذي يتعـرض بـاألعراض ويتحـرش بعـورات           
وقد قال ا تعاىل   ، الناس، والشعر الذي يهيج الفنت، ويلقي البغضاء بني اإلخوة

اوون(سورة الشعراء م الْغَ هبِع تَّ ي اء ر عالش ي) ٢٢٤(و ف م أَنَّه ر م تَ لَ ون   أَ يمـ اد يهِ لِّ و ) ٢٢٥(كُ
لُونفْع ا ي ا لَ م قُولُون ي م أَنَّها ) ٢٢٦(و ري ث ه كَ روا اللَّ ذَكَ و ات ح ال لُوا الصمع وا ون آَم ينا الَّذ لَّ إِ

بو قَل ن قَلَبٍ ي ن م وا أَيظَلَم ينالَّذ م يعلَ س وا وما ظُل م دعب نوا مر ص تَ انْ وأي أهنم ) )٢٢٧(ن
م السفهاء على باطلهم وكذهبم ومتزيق األعراض والقدح   األنسـاب ومـدح مـن    هيتبع

وال يستحســن ذلــك منــهم إال الغــاوون أي الســفهاء أو الــراوون أو  ، ال يســتحق املــدح
ألنه إذا مدح أو هجا مبا ال يكون وأحب ذلك قوم وتابعوه فهـم   الشياطني أو املشركون
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ــك   كــل فــن مــن الكــذب يتحــدثون أو   كــل لغــو وباطــل     وهــم ، الغــاوون مــع ذل
ومن اعرتافهم ، )١(لناس على عنرتة وأخبلهم على حامتحتى يفضلوا أجنب ا، خيوضون

   :بالكذب أن اخلليفة سليمان بن عبد امللك مسع قول الفرزدق
 

 
 

  
    .وجب عليك احلد :فقال

فْعلُون{قد درأ ا عين احلد بقوله  :فقال ا ال ي م قُولُون ي م أَنَّه٢(}و(.   
والذي يالحظ كتاب املثالب البـن الكلـيب هـذا يـرى أن أغلـب مطـاعن الشـعراء        

، املتعارضــة مــع أهــوائهمعلــى الكــثري مــن الشخصــيات باطلــة بســبب بعــض املواقــف  
حمرف عـن أصـوله   املصـادر    ن أغلب ما ورد من الشعر   الكتاب هو فضال عن أ

فمثال عندما حتدث عن بـين احلـارث بـن لـؤي   اليمامـة وكـانوا حمـالفي        ، األخرى
فـذكر بيـتني مـن    ، فهم الذين يقال هلم بنو جشـم ، حي من عنزة يقال هلم بنو هزان
  :قال، أنساهبمالشعر   كتاب املثالب يقدح   

 
 

 
  

   
 

 
  

    وعندما ذكر نسبهم أعاله   كتابه مجهرة النسب أورد البيتني بشـكل خمتلـف
   :قال إذ

 
 

 
  

                                                  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
  

  ف بعض ما ورد   ديوان حسان بن ثابت من اجل يقـدح   نسـب    أنكما حر
   :طلحة بن عبيد ا القرشي فقال

 
 

 
  

   
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

    :ي  ديوان حسان ه األبياتوأصل 
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  قلنا أن معظم الشـعر الـذي ورد   كتـاب املثالـب البـن الكلـيب قـد         إذاوال نبالغ 

    .دخل التالعب   بعض ألفاظه
نـه علـى الـرغم مـن عامليـة اإلسـالم       ذلـك إ ، اإلحساس بالنقص   النسـب  :ثالثا

ن قيـام العـرب بأعبـاء محـل     إال أ، الناسقوى   التفاضل بني وتأكيده على مبدأ الت
، الرسالة وقيامهم بالفتوحات الكربى وتصـدرهم للسـلطة خصوصـا   العصـر األمـوي     

وهو ما دفع البعض ممن ، وقد غذت العصبية ذلك، جعل البعض منهم يشعر بالتعايل
يشــعرون أهنــم دون اآلخــرين   النســب الصــريح أو بعــض املــوايل إىل التفتــيش عــن   

ويذكر أن أول من وضع كتابا   املثالب ، أو اختالق املثالب للمواجهة باملثل املعايب
، ملـا ظفـر عليـه وعلـى نسـبه عمـل ذلـك       ( ذلـك انـه  ) م٦٧٢/هـ٥٣ت (هو زياد بن أبيه
   .)٢()به على العرب فإهنم يكفون عنكماستظهروا  :وقال، ودفعه إىل ولده

امللك بن مروان فقال له على عبد (وأشار األصفهاني إىل أن  بعض الناس دخل
، هل عندك كتاب زياد   املثالب فتلكأ فقال له ال بأس عليك وحبقي إال جئـتين بـه  

فمضى فجاء به فقال له اقرأ علي فقرأه وجعل عبد امللك يتغيظ ويعجب مما فيه مـن  
   :األباطيل ثم متثل قول الشاعر
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   .)١()ثم أمر بالكتاب فأحرق
فـاملوايل مــن الفــرس كـانوا وراء النجــاح الــذي   ، ثـم غــذت الشـعوبية هــذا االجتــاه  

وختلـى  ، وهو ما أضعف العصبية العربيـة الـيت تفرقـت   األمصـار    ، حققه العباسيون
ثم النيل من ، طانوهو ما دفع املوايل إىل حماولة الفوز بالنفوذ والسل، العباسيون عنها

ودســوا علــى األدب والتــاريخ ، كــل مــا هــو عربــي فوضــعوا الكتــب   مثالــب العــرب 
ت (وهلـــذا فـــال غرابـــة أن جنـــد يـــونس بـــن أبـــي فـــروة   ، للحـــط مـــن شـــأن العـــرب 

ىل وهو من املوايل املغمور النسب يعمل كتابا   مثالب العرب ويرسله إ) م٧٦٧/هـ١٥٠
الـذي  ) م٨٢٢/هــ  ٢٠٧ت( ومنـهم اهليـثم بـن عـدي    ، )٢(ملك الروم لقاء مبلغ مـن املـال  

عمل كتاب امليدان   املثالب هتك فيه العرب واظهر مثالبها وهو اآلخر كان مطعونـا  
الـذي أخـذ   ) م٨٢٥/هــ ٢١٠ت حـوايل  (املثنـى  ثم جاء أبو عبيدة معمر بـن ، )٣(  نسبه

ل أبي بكر أسلم جده على يدي بعض آ، ألن أصله كان يهودياً، كتاب زياد وزاد فيه
) م٨٣٣/هـــ٢١٨ت حــوايل (ثــم نشــأ غــيالن الشــعوبي الــوراق، )٤(فــانتمى إىل والء تــيم

كتابـاً خارجـاً عـن اإلسـالم      )٥(وكان زنديقاً ثنوياً ال يشك فيه فعمل لطاهر بن احلسني
بدأ فيه مبثالب بين هاشم وذكر مناكحهم وأمهاهتم ثـم بطـون قـريش ثـم سـائر العـرب       

ــه طــاهر   ونســب إلــيهم كــل كــذب وزو  ــك وهبتــان ووصــله علي ر ووضــع علــيهم كــل إف
   .)٦(بثالثني ألفا
البـاب واسـعا لظهـور    ) t(فقد فتح مقتل اخلليفـة عثمـان  ، اخلالفات السياسية :رابعا
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، األحقاد والفـنت وأدى إىل انقسـامات   اتمـع العربـي اإلسـالمي بـني مؤيـد ومعـارض        
وكـان  ، قعة اجلمل وصـفني والنـهروان  وقد عمق ذلك احلروب الداخلية بني املسلمني كمو

ذلك مبعثا لظهور األحزاب السياسية واليت تطور الصراع فيما بينها إىل حد دفـع الـبعض   
، منهم إىل وضع األحاديث لـدعم وجهـة نظـرهم واالنتقـاص مـن خصـومهم والنيـل منـهم        

وة بـن  فعن عر، وكان إظهار املثالب واختالقها والتشهري هبا أحد وسائل الطعن   اخلصم
ملـا قتـل الـزبري يـوم اجلمـل، جعـل النـاس يلقوننـا مبـا نكـره، ونسـمع منـهم             ( :قـال  )١(الزبري

حتـى نسـأله عـن مثالـب      )٢(أنطلـق بنـا إىل حكـيم بـن حـزام     : األذى، فقلـت ألخـي املنـذر   
فانطلقـا حتـى نـدخل عليـه داره، فـذكرنا ذلـك لـه،        . قريش، فنلقى من يشتمنا مبا نعـرف 

ثـم قـام إىل سـوط راحلتـه، فجعـل يضـربنا ونلـوذ منـه،         . باب الـدار فقال لغالم له، أغلق 
أعندي تلتمسان معايب قـريش؟ ايتـدعا   قومكمـا،    : حتى قضى بعض ما يريد، ثم قال

   .)٣()فانتفعنا بأدبه، ما ما تكرهانيكف عنك
فكان خيطـب    ، على األمويني ودعا لنفسه مبكة )٤(وعندما ثار عبد ا بن الزبري

وعرفة وينال من عبد امللك بـن مـروان ويـذكر مثالـب بـين أميـة، ويـذكر أن         أيام منى
جده احلكم كان طريد رسول ا(    .)٥(ولعينه (
فقـد أمـر اخلليفـة هشـام بـن عبـد امللـك النضـر بـن          ، كما تبنى بعض األمويني ذلك

ضع كتـاب    مشيل احلمريي وخالد بن سلمة املخزومي وكانا أنسب أهل زماهنما   و
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م عــزم ٨٩٧/هـــ٢٨٤ففــي ســنة ، وهنــج العباســيون علــى ذلــك ، )١(الــب العــرب ومناقبــهامث
على لعن معاوية بن أبي سفيان على ) م٩٠١- ٨٩٢/ هـ٢٨٩- ٢٧٩(اخلليفة املعتضد العباسي 

وكتب كتابا   ذلك ذكر فيه كثريا من ، فخوفه وزيره اضطراب العامة فلم يلتفت، املنابر
إن حتركت  :أخاف الفتنة عند مساعه فقال :ال له القاضيفق، مناقب علي ومثالب معاوية

فما تصنع بالعلويني الذين هم   كـل ناحيـة قـد خرجـوا      :العامة وضعت السيف فيها قال
ــك؟  ــل فأمســك         وعلي ــيهم أمي ــن فضــائل أهــل البيــت كــانوا إل إذا مســع النــاس هــذا م
- ٩٣٣/ هـــ٣٢٨- ٣٢٢(م عنــدما تــوىل اخلليفــة الراضــي ٩٣٣/هـــ٣٢٢و  ســنة ، )٢(املعتضـد 
، )٣(بـا   مثالـب سـلفه اخلليفـة القـاهر     العباسي أمر وزيره ابـن مقلـة أن يكتـب كتا   ) م٩٣٩

ن اخلالفات السياسية أسهمت   وضع الكثري ولكن يبدو أ، ثرية   هذا االواألمثلة ك
  .من املثالب وهي جزء من احلرب اإلعالمية بني اجلانبني

 فقد شـهد القـرن الثـاني اهلجـري تبلـور     ، يبظهور الفرق والتعصب املذه :خامسا
وعلـى  ، وغريهـا  )٧(واملعطلـة  )٦(واسـمة  )٥(والقدرية )٤(أفكار العديد من الفرق كاملرجئة

إال انه ، ن املناظرات بني أصحاب الفرق أسهمت   إثراء اجلانب العقليالرغم من أ
 ا منحـــىمـــع اإلســـالمي وذلـــك لنحـــو بعضـــه   الوقـــت نفســـه أدت إىل متزيـــق ات

)فلجأ قليلـو الـورع منـهم إىل وضـع األحاديـث علـى لسـان الرسـول        ، التطرف ) 
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   .فضال عن وضع املثالب واملناقب حسب أهواءهم، )١(تأييدا ملقالتهم
على شيء والكرامي يقول  )٣(يقول ليس الكرامي )٢(الكالبي(ومن أمثلة ذلك أن
والسـاملي  ، علـى شـيء   )٥(يقول ليس السـاملي  )٤(واألشعري، ليس الكالبي على شيء

األهــوازي كتابــا    ويصــنف الســاملي كــأبي علــي، يقــول لــيس األشــعري علــى شــيء
ويصنف األشعري كابن عسـاكر كتابـا ينـاقض ذلـك مـن كـل وجـه        ، مثالب األشعري
وهكذا معظم من كتب   املثالب  )٦()...لساملية وكذلك أهل املذاهبوذكر فيه مثالب ا

   .من خمالفيهماملثالب كانوا يستهدفون االنتقاص 
  

 
الثلب عيب وانتقاص، وال جند أن الشريعة أباحته تأسيساً، بل جعلته قَطعاً مـن  

لكـن أباحتـه الشـريعة   سـياق اسـتثنائي، وهـو       ، صفات اجلاهلية ومسـاوئ أخالقهـا  
  :عندما يرجع إىل سبب راجح ومصلحة معتربة   الشرع، وأمثلته

ا   {: باب االنتصار للحق، من -١ ثْلُهـ ةٌ م يئَ سـ ة يئَ سـ اء زجتعـاىل  ، )٧(}و وقـال ا :
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}م ظُل نا م لَّ لِ إِ قَو السوء من الْ ر بِ هج ه الْ حب اللَّ ا ي وهـذا يتـبني مثالـه فيمـا أذن     ، )١(}لَ
)به النيب مـن اهلجـاء للمشـركني احملـاربني، كمـا اسـتأذن حسـان بـن ثابـت            (
رسول ا( ) هجاء املشركني، فقال رسول ا  ( ، فكيـف بنسـيب  : ((
نك منهم ك: فقال حسان لُّ الشعرة من العجنيألسلَّ ٢()ما تُس(.  

النصيحة، وهو بين   باب تزكية الشهود، وجرح نقلـة األخبـار، وهـذا مسـلك      - ٢
ه يصـلح  مقصور على ما حيقق الغايـة الصـحيحة دون جتـاوز، فمـا يتصـل بالشـاهد   كونـ       

  .)٤(، والراوي من جهة أهليته لصدق خربه من غريها)٣(للشهادة أو ال يصلح
إن معظـم املثالـب جـاءت للتشــهري إمـا خبـرب كـاذب أو للطعــن       وفيمـا عـدا ذلـك فــ   

وقد ذم ا تعاىل الكذب   القرآن الكريم وحـذر  ، باألعراض أو األنساب أو العقيدة
كمـا  ، )٥(آيـة  ٢٧٦د مـن فاعلـه   حـوايل    لتوعـ وقد ورد التحـذير مـن الكـذب وا   ، منه

قـال تعـاىل   سـورة    ، حذر ا تعاىل من الطعن   أعراض املسـلمني واخلـوض فيهـا   
لَـا   (النور و ةلْـدج نيان ثَم م وهدلاج اء فَ دهش ة عبأْتُوا بِأَري م م لَ ات ثُ ن ص ح الْم ونمر ي ينالَّذ و

ش م لُوا لَهب قْ قُون  تَ اسـ فَ م الْ هـ كأُوَلئا و دأَب ةاد تمون   ( أي :قـال الطـربي  ) )٤(ه شـوالـذين ي
وهن بـه مـن          بالزنـا، ثـم مل يـأتوا علـى مـا رمـ العفائف من حرائر املسلمني، فريموهنن

عليهن أهنن رأوهـن يفعلـن ذلـك، فاجلـدوا الـذين       يشهدونذلك بأربعة شهداء عدول 
، وال تقبلوا هلم شهادة أبدا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر رموهن بذلك مثانني جلدة

(وقال تعـاىل   سـورة النـور أيضـا    ، )٦() وخرجوا من طاعته ففسقوا عنهاا  ينذ إِن الـَّ
   اب ــذَ عـ ــم لَهـ و ةر خ ــآَ الْـ ا و ي ــي الـــدنْ ــوا فـ نـ لُع ــات نـ مؤالْم لَـــاتاف ات الْغَ ــن صـ ح الْم ــون مـر ي
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يم ظكلّ من كان : (قال الطربي )٢٣(ع   هبا واحلكم هبا عام بالصفة اليت وصفه ا
   .)١()فيها

ا   (قـال تعـاىل   سـورة احلجـرات    ، كما هنى ا تعاىل عن التنابز باأللقـاب  هـا أَي يـ
لـَ        و م هن ا مـ ر يـ كُونُـوا خي ى أَن سـمٍ ع قَـو ن مـ م قَو ر خَ سا ي نوا لَ آَم ينالَّذ    اء سـن ن مـ اء سـا ن

فُسوقُ م الْ اس ال ابِ ِبئْس قَ لْ الْأَ ابزوا بِ ن ا تَ لَ و م فُسكُ زوا أَنْ ا تَلْم لَ و نهن ا م ر ي خ كُني ى أَن سع 
   ونمال م الظـَّ هـ ك فَأُوَلئـ تُب ي م انِ ومن لَ مي املـؤمنني   هنـى ا ( :قـال الطـربي  ، )١١(بعد الْإِ

عن أن يسخر بعضهم من بعض مجيع معـاني السـخرية، فـال حيـلّ ملـؤمن أن يسـخر       
م  ( :قـال ، )٢()، وال لذنب ركبه، وال لغري ذلكمن مؤمن ال لفقره كُ فُسـ زوا أَنْ ال تَلْمـ و (

قَـابِ  (قولـه تعـاىل   :قال ،)٣()وال يطعن بعضكم على بعض(أي األلْ ابزوا بِ نـ ال تَ أن ( أي) و
ا أن يعري مبا سـلف   سيئات ثم تاب منها، وراجع احلق، فنهىيكون الرجل عمل ال

انِ     (قوله تعاىل :قال، )٤()من عمله اإلميـ د عـوقُ ب فُسـ م الْ االسـ ومـن فعـل مـا    ( أي) بِـئْس
ؤمن، هنينا عنه، وتقدم على معصيتنا بعد إميانه، فسـخر مـن املـؤمنني، وملـز أخـاه املـ      

ا من (ثم قال تعاىل :لقا ،)٥()ونبزه باأللقاب، فهو فاسق ري ث بوا كَ ن تَ وا اجن آَم ينا الَّذ ها أَي ي
 أَن م حب أَحدكُ ا أَي ضً عب م ضُكُ عب تَب ا يغْ لَ وا وسسج ا تَ لَ و م من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْ

ه قُوا اللَّ اتَّ و وهتُم رِه ا فَكَ تً ي م يه خ م أَ ح لَ لَ يم    يأْكُ حـر اب تَـو ه إن ظـن  ( :قـال ، )١٢(إِن اللـَّ
ال ( قولــه تعــاىل :قــال، )٦()ري إثــم، ألن ا قـد هنــاه عنــه املـؤمن بــاملؤمن الشــر ال اخلــ  و

جسسوا وال يتتبع بعضكم عورة بعض، وال يبحث عـن سـرائره، يبتغـي بـذلك     (أي) تَ
   .)٧()كن اقنعوا مبا ظهر لكم من أمرهول، الظهور على عيوبه
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ــهى   ضــمت الســرية النب  ــيت تن ــث ال ــد مــن األحادي ــة العدي املســلم عــن الطعــن    وي

   :باألنساب واألعراض وتتبع عوراهتم وغريها من املثالب نذكر منها
)قال الرسول -١ أربع   أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن الفخر   ( :(

فــالفخر  ، )١()الستســقاء بــالنجوم والنياحــة  ب وااألحســاب والطعــن   األنســا  
، )٢(ا سببا للحـروب والفـنت واالسـتعالء   دت من أمر اجلاهلية ألهنحساب عباأل

   .)٣(ا هو الوقوع فيها بنحو قدح أو ذموالطعن   األنساب هن
كان بيين وبني رجل كالم وكانت أمه أعجمية فنلت  :قال) t(عن أبي ذر  -٢

ــذكرني إىل الــنيب  ــها ف )من ــال يل ( ــا (فق ــال ) أســاببت فالن : قلــت نعــم ق
أي إنــك    )٤()إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة: (م قـال قلــت نعــ ).أفنلـت مــن أمــه (

يا ابن  :يريه له أن قالو  رواية تع، تعيريه بأمه على خلق من أخالق اجلاهلية
   .)٥(السوداء

٣-  عـن جــابر بــن عبــد ا)t(قــال: قــال رســول ا(   خطبــة حجــة  (
   .)٦()...ر اجلاهلية حتت قدمي موضوعأال إن كل شيء من أم...: (الوداع

)قـال رسـول ا  : قـال )t(وعن عبـد ا بـن مسـعود    -٤ لـيس املـؤمن   ( :(
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  .)١()بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء
)وقال الرسول - ٥ وا    ( ( مـة الرجـل زَع طيـمـن التـهم    ان كـثري إذ أ، )٢()بـئس م

، فكـم مـن هتمـة ال يعـرف مطلقهـا     ، سـاس هلـا مـن الصـحة    واملثالب باطلـة وال أ 
كـالم  و، وإذا عرف كان من ذوي اخلصومات واألهواء، وفرية ال يكشف مصدرها

يطـوى وال يـروى، إذ أن دوافـع الـذم والنقـد إن كانـت منافسـة         األقران   بعضـهم 
   .وحسدا، أو خمالفة وبغضًا فإهنا ال تقبل على عالهتا وبدون نقد ومتحيص

)قـال رسـول ا   :قـال  )u(وعن أبي عبـد ا الصـادق   -٦ مـن أذاع  ( (
   .)٣()ومن عير مؤمنا بشيء مل ميت حتى يركبه، فاحشة كان كمبتدئها

)قـال رسـول ا   :قـال ) u(وعن أبي عبد ا الصـادق  -٧ ال تطلبـوا  ( (
عثراته ومن تتبع ا عثراته  عثرات املؤمنني فان من تتبع عثرات أخيه تتبع ا

  .)٤()يفضحه ولو   جوف بيته
)رسول اوقال  -٨ ، شد الشتم اهلجاءوأ، أربى الربا شتم األعراض: ((

  .)٥()والراوية أحد الشامتني
)وقـال الـنيب   -٩ فـإذا كـان الثلــب    )٦()ال تـؤذوا األحيـاء بسـب األمـوات    ( (

أن احلي  وارداً على األموات، فهو أعظم خطراً من وروده على األحياء، ذلك
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ومـن هنـا   ، ميكنه الذب عن نفسه والـدفع عنـها واالنتصـار هلـا، خبـالف امليـت      
)جاء هني النيب ).   

عظم املعايب مع ما حتمل من ن ماب املثالب الذي بني أيدينا يرى أواملتصفح لكت
هنا طعون موجهة إىل شخصيات   اإلسالم بسبب هتم موجهـة  أغاليط وافرتاءات فإ
فـأين تلـك التـهم مـن القاعـدة اإلسـالمية       ، اهتم كانـت    اجلاهليـة  إىل آبائهم أو أمه

لَـا تَـزِر  ... (العامة اليت أكد عليها القرآن الكريم أكثر من مـرة وهـي قولـه تعـاىل     و  ةازِر و
رى أُخ ثم أين أصحاب املثالب من القاعدة اإلسـالمية األخـرى والـواردة       ،)١()...وِزْر

إِن يعودوا ( سورة األنفال قوله تعاىل و ف ا قَد سلَ م م لَه ر فَ تَهوا يغْ ن ي وا إِنر فَ لْ للَّذين كَ قُ
نيل ةُ الْأَو ن س ت ضَ م قَد )وقوله، )٣٨(فَ ))اإلسالم يجالفخـر  قـال  ، )٢()ما قبله ب

كان له من  فإذاأسلم الكافر مل يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية واملالية وما: (الرازي
   .)٣()هو ساعة إسالمه كيوم ولدته أمهو، جناية على نفس أو مال فهو معفو عنه

  

 
إن قريشا   اجلاهلية  كانت ترمي من يروي املثالب ويقع   أعـراض النـاس    -١

ذكر أن   ،باحلمق، فتسقط منزلته بـني النـاس، وهلـذا قـلّ فيهـا شـعر اهلجـاء        ويـ
  :صبحوا يوما وعلي باب الندوة مكتوبأهل مكة ملا أ
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 ١(أنكر الناس ذلك وقالوا ما قاهلا إال ابن الزبعري(.   

األنسـاب مـا تصـلون     تعلمـوا مـن  )(م٦٤٣/هــ ٢٣ت()t(قال عمر بن اخلطاب -٢
  .)٢()وتعرفون به ما حيل لكم مما حرم عليكم من النساء ثم انتهوا، رحامكمبه أ

ــي    -٣ ــن عل ــال ) م٦٧٠/هـــ٥٠ت ()u()٣(عــن احلســن ب ــه ق ــو جيــد   ( :أن ســفيه ل
  )٤()مسافهاً

   :)٥(وقال حاجب بن زرارة -٣
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  ال يصـلح اهلجـاء ألنـه ال    ( )م٦٨٧/هــ ٦٨ت )(t()٢(قال عبد ا بن عبـاس  -٣

بد لك من أن هتجو غريه من عشـريته فـتظلم مـن مل يظلمـك وتشـتم مـن مل       
  .)٣()مل يبغ عليك والبغي مرتع وخيم ى منيشتمك وتبغي عل

فيما أوصى به ابنه خملد بـن  ( :قال) م٧٢٠/هـ١٠٢ت ()٤(وعن يزيد بن املهلب -٤
  .)٥()ن احلر ال يرضيه من عرضه شيءإياك وأعراض الرجال، فإ: يزيد

ون صـاحلاً  كفى باملرء سوءاً أن ال يك()م٧٤٦/هـ١٢٩ت ()٦(قال مالك بن دينار -٣
  .)٧()الصاحلني وهو يقع  

مـن أقـوى القـوة لـك علـى عـدوكَ،       ... ()م٧٧١/هــ  ١٤٢ت ()٨(وقال ابن املقفـع  -٣
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يـوب والعـورات كمـا          الع أن حتصـي علـى نفسـك ،لـه وأعز أنصاركَ   الغلبـة
ر عند كل عيبٍ تراه أو تسمعه ألحد من النـاسِ  حصيها على عدوكَ، وتنظُ  ، تُ

العيب ذلك أو ما  هل قارفتمنه أو سلمت ١()شاكله(.   
من لقي أخاه مبا يؤنبه أنبـه  : ()م٧٦٥/هـ١٤٨ت ( )u()٢(قال اإلمام الصادق -٤

من روى على مؤمن رواية يريد : (أيضا) u(وقال، )٣()ا   الدنيا واآلخرة
م مروءته ليسقط من أعني الناس مـن واليتـه    ، يريد هبا شينه وهد أخرجـه ا

عورة املؤمن على : (قال) u(وعنه، )٤()يقبله الشيطانية الشيطان فال إىل وال
إمنا هـو أن تـروي   ، قال ما هو أن ينكشف فنرى منه شيئا ،)على املؤمن حرام
ــي : (قــال، أيضــا) u(وعنــه، )٥(عليــه أو تعيبــه إن اللعنــة إذا خرجــت مــن ف

   .)٦()ت مساغا وإالّ رجعت على صاحبهاصاحبها ترددت بينهما فان وجد
إن كـان مـا يقـول    ( )٧()م٨٠٨/هــ ١٩٣ت (بـن صـاحل اهلـامشي    قال عبد امللـك  -٥

بعض   بعض حقا فما فيهم صحيح وإن كان ما يقـول بعـض املـتكلمني      
  .)٨()بعض حقا فما فيهم مسلم
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إنـي  " :وسـأله رجـل عـن بعـض املثالـب     ) م٨٣٢/هــ ٢١٧ت ( )١(قال األصمعي -٦
  .)٢("وا ما أقول إني ال أحسنها، ولكن أدعها حترجاً

  ):م١٠١٥/هـ٤٠٦ت ()٣(وقال الشريف الرضي -٧
 

 
 

  
   

 
 

  
  

 
 

  
  بعــد أن أورد بعـض مــا قيــل عــن   ) م١٢٥٧/هـــ٦٥٥ت (ديـد  قـال ابــن أبــي ح  -٨

نرفع هذا الكتاب عن ذكر ما يطعن به   أنساهبم كى ال يظـن  ( :نسب آل الزبري قال
أو  لـدعي وال جنـد كتـاب مثالـب قـط إال     ... : (وقـال أيضـا  ، )٥()نأ املقالة   الناسأبنا 

ــا، لصــحيح النســب وال لقليــل احلســد   ولســت واجــده ، شــعوبي ــة   ورمب كانــت حكاي
ولـو  : (وقـال أيضـا  ، )٦()ونقل الكذب أقبح من الكـذب ، حشالفحش أفحش من الف
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قــال : (وقــال أيضــا، )١()جــدت أكثــرهم عيوبــا أشــدهم تعييبــا تأملــت أحــوال النــاس لو
وقـال خصـلتان كثريتـان      ، مـا ألمهغلـب أ  رجـالن إال  مـا اسـتب   )٢(الزبرقان من بـدر 

ولو كان ما يقولـه أصـحاب املثالـب حقـا ملـا      ، بابامرئ السوء كثرة اللطام وشدة الس
   .)٣()كان على ظهرها عربي

  

 
هو أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب بن بشري بن زيد بن عمرو بن احلـارث  

بن عبد احلارث بن عزى بن امرئ القيس عامر بن النعمان بن عامر بن عبـد ود بـن   ا
، )٤(الت رفيده بن ثور بن كلب بن وبرةعوف بن عذرة  بن زيد ال عوف بن كنانة بن

ر طويال وكانت وفاته سنة ، )٤(وبرة م٦(م٨٢١/هـ٢٠٦أو  )٥(م٨١٩/هـ٢٠٤ع(.   
كـان جــده بشــر بـن عمــرو وبنــوه السـائب وعبيــد وعبــد الـرمحن شــهدوا اجلمــل      

لَ السائب مع مصعب بـن الـزبري  ، )u(وصفني مع علي بن أبي طالب وقت ،  وشـهد
الـرمحن بـن األشـعث وكانـت     ه حممد بن السائب معركة دير اجلمـاجم مـع عبـد    أبو
   .)٧(م٧٦٣/هـ١٤٦  الكوفة سنة  وفاته

ثا اعــاش ابــن الكلــيب معظــم أحــداث القــرن الثــاني اهلجــري الــذي شــهد أحــد    
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منها سقوط األمـويني وجمـيء العباسـيني ومـا يعـين ذلـك مـن تغـيري سياسـي          ، كربى
كما شهد ظهور الفرق ، هامشي أموي إىل عباسي علويإذ حتول الصراع من ، كبري

ــها     ــا بين ــاش الفكــري فيم ــة واشــتداد النق ــل املرجئــة واملع ، الكالمي ــة واخلــوارج  مث تزل
رن ن اجلــذور األوىل للمــذاهب اإلســالمية بــدأت   هــذا القــ     فضــال عــن أ ، وغريهــا

   .واإلمساعيليةمامية واملالكية والشافعية ثم احلنابلة وباألخص الزيدية واألحناف واإل
ن هشام بن الكليب كان عاملا بالنسب وأخبار العـرب  اتفقت أغلب املصادر على أ

قال ابن األثـري  ، خبار معظم من جاءوا بعدهوقد اعتمد عليه   األنساب واأل، وأيامها
)روى عنه ابنه : (وقال ابن خلكان ،)١()ماأشهر علماء النسب وأحفظهم له وأقلهم وه

بن خياط وحممد بن سعد كاتب الواقـدي وحممـد بـن أبـي السـري      العباس وخليفة 
ــم          ــاس بعل ــم الن ــان مــن أعل ــدام وغريهــم وك ــن املق ــو األشــعث أمحــد ب البغــدادي وأب

وقـال عنـه ابـن حجـر أبـو      ، )٣(نـه شـيخ النسـب   وقد قال عنـه الـذهيب أ   ، )٢()األنساب
   .)٤(خباري النسابة العالمةاملنذر األ

فمعظم حمدثي أهـل السـنة   ، النسبة للحديث النبويولكنهم اختلفوا   توثيقه ب
وقـال ابـن   ، )٥(انـه صـاحب مسـر ونسـب     :فالبخـاري قـال عنـه   ، ذهبوا إىل عدم توثيقه

اليت ال أصول هلـا وأخبـاره   األغلوطـات أشـهر مـن       يروي العجائب واألخبار :حبان
مـن   كان صاحب مسر وهـو أحـب إيل   :وقال الرازي، )٦(ن حيتاج اإلغراق   وصفهاأ

إمنـا هـو صـاحب نسـب ومسـر ومـا ظننـت أن أحـدا حيـدث           :وقال ابـن عـدي  ، )٧(أبيه
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وقـال  ، )٣(نـه مـرتوك واه  وقـال الـذهيب أ  ، )٢(نه مرتوك احلديثوقال الدارقطين أ، )١(عنه
   .)٤(نه مرتوك احلديثعنه ابن العماد احلنبلي أنه كان عالمة نسابة إال أ

هشام بن حممد بن السـائب بـن   : (قالوذكر اخلطيب البغدادي جانبا من سريته 
بشر أبو املنذر الكليب صاحب النسب حدث عن أبيه روى عنه ابنه العبـاس وخليفـة   

وحممــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي وحممــد بــن أبــى    العصــفريبــن خيــاط وشــباب ا
قـدم بغـداد   ، وهـو مـن أهـل الكوفـة    ، محد بن املقـدام وغريهـم  أوأبو األشعث  السري

 :بغـدادي قـال   السريلعباس بن املفضل حدثين حممد بن أبى حدثنا ا.. .وحدث هبا
كـان  ، قال يل هشام بن الكليب حفظت ما مل حيفظه أحد ونسـيت مـا مل ينسـه أحـد    

خرج منه حتى أحفظ أن فدخلت بيتا وحلفت أن ال القرآيل عم يعاتبنى على حفظ 
آلخـذ مـا    ونظرت يومـا   املـرآة فقبضـت علـى حلـييت     ، القران فحفظته   ثالثة أيام

محد قـال مسعـت أبـى    أحدثنا عبد ا بن .. .،دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة
يقول هشـام بـن حممـد بـن السـائب الكلـيب مـن حيـدث عنـه إمنـا هـو صـاحب نسـب              

   .)٥()...نه أحد حيدث عنهأومسر وما ظننت 
: قـال النجاشـي  ، )u(نه مـن أصـحاب اإلمـام الصـادق    أما الشيعة فذهبوا إىل أ

، وكـان خيـتص مبـذهبنا   ، املشهور بالفضـل والعلـم  ، العامل باأليام، الناسب، ملنذرأبو ا(
اعتللت علة عظيمة نسيت علمي فجلست إىل جعفر  :قال، وله احلديث املشهور قال

وكـان أبـو عبـد ا     .فعاد إيل علمي، بن حممد عليه السالم فسقاني العلم   كأس
   .)٦()يه السالم يقربه ويدنيه ويبسطهعل
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احلديث الشيعية املتوفرة  و  جمال احلديث النبوي الشريف فإننا مل جند   كتب
)نه أسند حديثا إىل النيبلدينا أ  )١(وأورد  الكليين سؤاالت للكلـيب النسـابة  ، (

   .)٣)(٢(رواها عنه مساعة بن مهران) u(سأهلا اإلمام الصادق
ر هشـام بـن   هـو أبـو املنـذ   واختلف هل املقصود بالكليب النسابة   رواية الكلـيين  

وقد رجح حمسن األمـني  ، أبو النضر حممد بن السائب حممد بن السائب أم والده
وحيتمـل  ، والظاهر أن املراد به حممـد بـن السـائب   ( أن يكون املقصود هو األب بقوله

على بعد إرادة ابنه هشام ألنه ذكر فيه لقاءه لعبد ا بن احلسـن وجلعفـر بـن حممـد     
وكان حممد معاصرا هلما ألنـه تـو  كمـا    ، دل على أنه معاصر هلماف، )u(الصادق

،   خالفــــة املنصـــور وعبــــد ا بــــن احلســـن قتلــــه املنصــــور   ه١٤٦مسعـــت ســــنة  
ن ذكــروه   أصــحاب وهشــام وإ، بعــد وفــاة املرتجــم بســنتني ه١٤٨تــو   )u(والصــادق
األب  ماأأول األمر ماميا من إنه كان الظاهر مما ذكروه   أحواله أ نأإال  )u(الصادق

كمـا رجـح حمقـق كتـاب     ، )٤()نـه كـان   أول أمـره شـاكا    فيظهر من احلديث اآلتي أ
  هذه الرواية هو حممد  )u(اخلالف للطوسي أن يكون الذي التقى باإلمام الصادق

   .)٥(الكليب األب وليس ابنه هشام
يرويهـا   ن هشام بن حممد الكليب مل يسند لـه الشـيعة أحاديـث معتمـدة    وعليه فإ

)عن الـنيب  معتمـدا   األنسـاب    نـه عنـد اجلميـع   إال أ، فضـال عـن أهـل السـنة     (
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وإال ففـي  ، ملذهيبن ما يثار من خالف حول مكانته هو من باب الشد اوأ، واألخبار
   .نه مل يكن من أهل احلديث وغري معتمدا عندهمحقيقة األمر أ

ية نادرة مل نعثر عليها   أما عن سبب وضعه كتاب املثالب فيورد لنا الطربي روا
نـود أن  ، )م٧٨٥/هـ١٦٩ت (عند ذكره سرية اخلليفة املهدي العباسي، املصادر األخرى
   :قال، نذكرها بطوهلا

كـان هشـام    :قـال ، عـن أبيـه  ، عن حفـص مـوىل مزينـة   ، )١(ذكر حممد بن عمر(
فكنــت أراه   حــالِ رثــة و  ، فكنــا نتالقــى فنتحــدث ونتناشــد، الكلــيب صــديقا يل

ر فيه بين وعلى بغلته، أخالق على بغلة هزيل فما راعين إالّ وقد لقيين يومـاً  ، والضُّ
رج وجلـام مـن سـروج اخلالفـة وجلمهـا      ، على بغلة شقراء مـن بغـال اخلالفـة    وسـ ،   

 :قـال يل ، أرى نعمـة ظـاهرة   :ثم قلـت لـه  ، فأظهرت السرور، ثياب جياد ورائحة طيبة
إذ أتـاني  ، بينما أنا   منزيل منذ أيـام بـني الظهـر والعصـر    ف .فاكتم، نعم أخربك عنها

ودخلت عليه وهـو جـالس خـالِ لـيس عنـده أحـد؛ وبـني        ، رسول املهدي فسرت إليه
خذ هـذا الكتـاب    :فقال، فدنوت فجلست بني يديه، ادن يا هشام :فقال، يديه كتاب

فلمـا قـرأت   ،  الكتابفنظرت   :قال .وال مينعك ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه، فاقرأه
ــه مــن يــدي ، بعضــه اســتفظعتُه  ــه ، فألقيت ــال يل، ولعنــت كاتب ــك  :فق إن  :قــد قلــت ل
ه فقرأته فإذا كتاب  :قال! اقرأه حبقي عليك حتى تأتي على آخره، استفظعت فال تُلق

مـن هـذا   ، يـا أمـري املـؤمنني    :مل يبق له فيه شـيئاً فقلـت  ، قد ثلبه   كتابه ثلباً عجيباً
قلت فالثلب وا يـا أمـري املـؤمنني     :قال، األندلس هذا صاحب :لكذب؟ قالامللعون ا

ــر بــذلك، ثــم انــدرأت أذكــر مثالبــهم :قــال .فيــه و  آبائــه و  أمهاتــه وقــال  ، قــال فس
اب السر :قال .قسمت عليك ملا أمللت مثالبهم كلها على كاتبأ ، ودعا بكاتب من كتّ
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وأمللت ، فصدر الكاتب من املهدي جواباً، وأمرني فصرت إليه، فأمره فجلس ناحية
، ثـم عرضـتُه عليـه   ، فلم أبقِ شـيئاً حتـى فرغـت مـن الكتـاب     ، عليه مثالبهم فأكثرت

م  ، فأظهر السرور فـع إىل  ، وجعـل   خريطـة  ، ثم مل أبرح حتى أمر بالكتـاب فخُـت ود
أثواب من ثم دعا مبنديل فيه عشرة  :قال، وأمر بتعجيله إىل األندلس، صاحب الربيد

وقـال  ، ذلك فأعطاني، وهذه البغلة بسرجها وجلامها، جياد الثياب وعشرة آالف درهم
  .)١(.)يل اكتم ما مسعت

وعليه فمن غري شك أن البن الكليب كتاب هبذا االسـم إلمجـاع املصـادر علـى     
ن فكرة تأليف الكتاب بدأت بطلب من اخلليفة املهدي العباسـي الـذي   إويبدو ، ذلك

ن ورائه التشنيع بـبين أميـة إلقـدام أمريهـم باألنـدلس عبـد الـرمحن بـن         كان يهدف م
على فصل تلك الـبالد عـن الدولـة    ) م٧٨٨-٧٥٥/هـ١٧٢-١٣٨(معاوية امللقب بالداخل 
ثم إرساله رسالة للخليفة املهدي يذكر فيها مثالب ، )٢(لعباسينيالعباسية وقطع اخلطبة ل

   .العباسيني
لرمحن الداخل هذه الرسالة للخليفة املهدي  بعد أن أما ملاذا أرسل األمري عبد ا

ن ذلــك كــان ردا علــى فيبــدو لنــا أ، ســنة مــر علــى إنشــاء دولتــهم أكثــر مــن عشــرين 
حبركـة العـالء بـن مغيـث اجلـذامي الـيت        حماوالت العباسيني التدخل باألندلس بدءاً

دلس بالتعاون مع ثم حماولة شارملان غزو األن )٣(م٧٦٣/هـ١٤٦رفعت الراية العباسية سنة 
ومل نعثر ، )٤(م٧٨٠/هـ١٦٤عبد الرمحن الصقليب ومبباركة اخلليفة املهدي العباسي سنة 
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   املصادر املتوفرة لدينا على رسالة األمري األندلسـي الـيت قـال عنـها ابـن الكلـيب أنـه       
   ).كتاب قد ثلبه   كتابه ثلباً عجيباً(

العه على رسالة األمري األندلسي راجـع  إن استدعاء اخلليفة املهدي البن الكليب واط
يني وإظهــار  إلدراك اخلليفــة مبعرفــة ابــن الكلــيب باألنســاب ومبقدرتــه   الــرد علــى األمــو        

إذ حـاول  ، بنين أصل الكتاب هو عبارة عن حـرب نقـائض بـني اجلـان    وبالتايل فإ، مثالبهم
  يكـن مبنيـاً  ن األصـل األول للكتـاب مل  وعليه فـإ ، كل جانب النيل واإلنتقاص من اآلخر

وقـد جنـح   ، وجدهمن طلب عيبا  :على أسس علمية وإمنا على تقمص العيوب وقدميا قالوا
   .شراء ذمة ابن الكليب مبا أغدق عليه من مال غيرت حاله اخلليفة املهدي  

وهلذا عنـدما ألـف كتابـه مجهـرة النسـب      ، وقد كان ابن الكليب يدرك متاما ذلك
جنبـهما الكـثري ممـا ورد      ) وهـي املوجـودة عنـدنا   (وكتاب نسـب معـد والـيمن الكـبري    

بل إن معلومات الكتابني أعاله تناقض   أغلب األحيان مع مـا ذكـر   ، كتاب املثالب
وقد حاولنا مقارنة املعلومات الـواردة   املثالـب مـع مـا ورد   كتـب ابـن       ،   املثالب

، لتحقيق   هوامش الكتابثناء ااألخرى وأثبتنا ذلك كل   مكانه أالكليب املتوفرة 
ن دواعـي التحقيـق تطلبـت    وذلـك أل ، مـات وهو ما جعل هوامش الكتاب مثقلة باملعلو

    .ذلك
، أما هل أن كتاب املثالب الذي ألفه ابن الكلـيب هـو نفسـه املوجـود عنـدنا اآلن     

بل ميكننـا القـول أن الكتـاب تعـرض للعديـد مـن اإلضـافات        ، فهذا ال ميكن القطع به
أن   الكتـــاب اهتــام للعبـــاس بـــن عبـــد  ، فعلـــى ســـبيل املثــال فقـــط ، توالتحريفــا 
فهـل يعقـل أن يقبـل    ، )باب نكـاح اجلاهليـة  ()١(بالزنى وذلك   موضعني) t(املطلب

، علومـة أضـيفت فيمـا بعـد    فال بد أن تكـون تلـك امل  ، بذلك اخلليفة املهدي العباسي
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موية وغـري حمسـوبة   ن هناك روايات مست العديد من الشخصيات غري األفضال عن إ
) باب من تدين بسـفاح اجلاهليـة  ()١(على االجتاه األموي مثل أبو طالب بن عبد املطلب

   ).باب األدعياء( )٢(وعمار بن ياسر وولده
ففيه من التحريف واإلضافات حبيث   -أما الشعر الوارد   الكتاب كما مر بنا 

ــر جــوع إىل دواويــن الشــعر وقــد تــبني لنــا ذلــك مــن خــالل الر ، قلمــا خيلــو حيــث ذك
رد   وبعضــها خمــالف ملــا و، األصـلية ألصــحاهبا وكــذلك حيــث ورودهـا   املصــادر  

ن هناك الكـثري مـن الشـعر مل نعثـر علـى مثيـل لـه          فضال عن أ، كتب ابن الكليب
   .ونرجح أن يكون ذلك أضيف فيما بعد، املصادر اليت بني أيدينا

وقــد شــهدت لــه معظــم  ، مــة   األنســابن ابــن الكلــيب العالو  بــاب األنســاب فــإ
نه املعتمـد   النسـب ملـن جـاء     وقد ال نبالغ   القول أ، كتبهم بل واعتمدوه  ، املصادر
م هـل يعقـل   أ، )٣(عيـاص   بـين سـهم   هذا يعقل أن ابن الكليب جيعل األفهل مع ، بعده

الكليب يسمي عامـل  أم هل يعقل أن ابن ، )٤(والقرشي أنصارياً اًيأن جيعل األنصاري قرش
ــنيب )ال ــن        ( ــاب ب ــاب اجلمهــرة عت ــذكره   كت ــن أســيد وهــو ي علــى مكــة كلــب ب
أيــن جــاءت تلــك     مــن ، وقــس علــى ذلــك   معظــم صــفحات الكتــاب     ، ..!.)٥(أســيد

ــيت أمالهــا ابــن   هــل أ.. .املعلومــات ن اخلليفــة املهــدي العباســي اطلــع عليهــا   النســخة ال
   لسياسـيون ال يقعـون  ولكن ال بد هلا مـن حبـك وا  السياسة قد ختلق البغضاء .. .الكليب
وال نعتقـد أن ابـن الكلـيب متـورط     ، إهنا معلومات نرجح أهنـا أضـيفت فيمـا بعـد    .. .ذلك
   .اصة تلك اليت تتعلق باألنساب ألهنا متس اختصاص ابن الكليب نفسهوخب، فيها
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)ن من يكذب على النيبأ، قد يقول من يتهمه بالكذب كيف ال يكـذب   (
، قول أن هذا الكتاب على الرغم من أن حصة األمويني كانت أكربن، دونه لى منع

فلـم يسـلم منـه العباسـيون والعلويـون ومعظـم العـرب وحتـى         ، نه نال مـن اجلميـع  إال أ
وجعـل   كـل   ، إذ هاجم احلبشيات والنبطيات والسـنديات وأهـل الكتـاب   ، األعاجم

  .من له صلة هبم مثلبة
)إىل الـنيب  ا الكتـاب احلـد  كما جتـاوزت معلومـات هـذ    ففـي بـاب نكـاح    ، (

       بـن أد ة بنـت مـر املقت ذكر أن كنانة بن خزمية خلف أباه خزمية بن مدركـة علـى بـر
نـه  فإ) والصـحيح عبـد منـاة   (بن كنانةنكاح مقت فولدت له ولده كلهم إال عبد مناف 

يعـين أن   وهـذا ، )١(ولكنانة مـن الولـد النضـر ومالـك وملكـان وسـعد وعـامر       ، لغري برة
)اجلـد األعلـى للـنيب    –حسـب هـذه الروايـة     -النضر بن كنانـة   والـذي منـه    (

)وهو ما يعارض النصوص اليت أكدت أن النيب، كان من نكاح مقت قريش ) 
   .)٢(مل يولد إال من نكاح كنكاح اإلسالم

قـد أدىل فيـه بـبعض     وكـلٌ ، ألهـل األهـواء   خصباً ن الكتاب أصبح مرتعاًويبدو أ
  .و ما جعله حيمل املتناقضات فضال عن املبهم واهولوه، دلوه

وركز على قطـيب قـريش     ، افتتح ابن الكليب الكتاب مبقدمة عن نسابي قريش
ثم أتبع ذلك برواية أثنى هبا ، )t(وعقيل بن أبي طالب )t(أبو بكر الصديق، النسب

ثم ، بين أميةوذم ، على بين هاشم وغمز بين خمزوم وأشار إىل بين تيم دون تعليق
حـث بـه علـى تعلـم النسـب وركـز علـى         )t(عقب على ذلك بقول لعمر بن اخلطـاب 

لقـلّ مــن  ، ولـو قيـل ال خيـرج مــن هـذا البـاب إالّ مـن سـلم مــن قـول النـاس         ... (قولـه 
ألنه العالمة ، و  تقديرنا أن تركيز ابن الكليب على هذه الرواية جد مهمة، )...خيرج

والطعــن مــن خاللــه  إليــهرك أن هــذا البــاب ميكــن الولــوج كــان يــد، اخلــبري باألنســاب
   .بسهولة
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   :أما أبواب الكتاب فهي
  أبناء لؤي  -
 باب التجارات  -
ــه مــن كــان    - ــاً، )أي يبيــع اخلمــر (مخــاراّ :بــاب الصــناعات ومشــل ب ، حجام
ــاً، تياســاً، خياطــاً، معلمــاً، جــزاراً، قصــاباً، ومــن يأخــذ الربــا ، دباغــاّ، حالقــاً ، قين
  .اباًشع، خصافاً
 باب السراق  -
 باب الالطة  -
 باب البغائني واملغنني   -
 باب األدعياء  -
 باب الزناة  -
 باب الودين  -
 باب نكاح املقت  -
 باب نكاح اجلاهلية   -
-   هاهتن ومن ولدنايات وأمباب ذوات الر 
 باب تسمية من تدين بسفاح اجلاهلية  -
 باب أوالد الزنا الذين شرفوا من العرب -
  باب األمهات -
 باب أبناء احلبشيات   -
 باب أبناء النصرانيات والروميات  -
 أبناء السنديات  -
 أبناء النبطيات  -
 أبناء اليهوديات  -
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 باب احلمقى  -
 باب املتع  -
 باب يشري إىل ما تقدم  -
قحم  نرجح، مق من قريش وغريهم من العربباب املنجبون   احل - أن الباب أُ

احلمقى   باب مستقل فنـا املـانع   على الكتاب ألن ابن الكليب سبق أن ذكر 
ومثة أمر آخر وهو أن هـذا  ، من أن يكمل روايات هذا الباب مع باب احلمقى

الباب مل تسـند رواياتـه إىل هشـام الكلـيب كمـا هـو احلـال   روايـات األبـواب          
إذ وردت الروايات هنا بدون إسناد وهو ما جيعلنا نرجح أهنا أضيفت ، السابقة

  .علومات اليت ذكرها هشام الكليب هناكفيما بعد لتكملة امل
، والروايـة هنـا وردت هـي األخـرى بـدون سـند      ، املنجبات من محقـى النسـاء   -

   .والراجح هي األخرى أضيفت فيما بعد
سـبق أن ذكـر ابـن الكلـيب عـدداً مـن       ، باب أمساء أشراف املعلمني وفقهائهم -

ع ف، اء املعلمني   باب الصناعاتأمس ضوهو عبارة ، يما بعدوهنا استدراك و
و  ، )م٨٣٣/هــ  ٢١٨ت (عن قائمة بأمساء املعلمني ذكرهم الفضل بن دكـني 

 هذه القائمة ذكـر لشخصـيات توفيـت بعـد ابـن الكلـيب مثـل حييـى بـن معـني          
ــن أبــي شــيبة  ) م٨٤٧/ هـــ٢٣٣ت( ــن   ) م٨٥٣/ هـــ٢٣٩ت(وعثمــان ب وأمحــد ب

وهـو مـا   ، )م٨٥٩/ هــ ٢٤٥ت (وإسحاق بـن إسـرائيل  ) م٨٥٥/ هـ ٢٤١ت (حنبل
  .يدفعنا إىل القول أن هذا الباب أُضيف فيما بعد

وروايـات  ، باب من كان قيناً   اجلاهلية من قريش وأسد ومتيم وسليم وخزاعة -
  .اهليثم بن عدي إىلهذا الباب يرجع سندها 

  .للهيثم بن عدي، باب أدعياء اجلاهلية -
قـال أنـه          - علـى فـراش أبيـه   اجلاهليـة وي د لـ للـهيثم بـن   ، لغـري أبيـه  باب مـن و

  .عدي
  .للهيثم بن عدي، باب من دفع اإلسالم ثم أقر به -
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روايـة مسـنة    ٣٣  هذا الباب وردت حـوايل  ، باب أبناء الودائع من األشراف -
وروايـة واحـدة عـن    ، وروايـة واحـدة عـن اهليـثم بـن عـدي      ، عن هشام الكلـيب 

ــه ترمجــة ولعــل         ــد ا اخلزاعــي مل جنــد ل ــدعى عب امســه مــن  شــخص ي
وهو عبد ورواية واحدة عن الزبريي ، التصحيف ما جعل صعوبة التعرف عليه

  ،)١(البالذري إليهاأشار  الرمحن بن عباد بن عروة بن الزبري
  .للهيثم بن عدي، باب فيمن كانت اوسية واليهودية والنصرانية والزندقة -
افتـتح  ، خطوطـة وهـو آخـر أبـواب امل   ، باب الشدادين من األشراف وهـم الزنـاة   -

، )....(هكـذا ، ثـم هنـاك قطـع   املخطوطـة    ، الباب برواية عن اهليثم بن عدي
ه حنبـل   بعدها رواية عن هشام الكليب تتعلق بصفوان بن أمية وأخيه  مـن أمـ ،

ــن  وهــي ســبق أن أشــار إ  ــا اب ــات  ليه ــاب ذوات الراي ــم، الكلــيب   ب ــل  ث تنتق
ق بن أبي طالب وادعـاء أبـو   يثم بن عدي عن طليذكر رواية للهاملخطوطة إىل 
ن بسـفاح  سـبق أن ذكرهـا ابـن الكلـيب   بـاب مـن تـدي        وهذه، طالب أنه ابنه

عمـر  ( ثم تنتقل املخطوطة إىل ذكر رواية عن شخص يـدعى عمـرو  ، اجلاهلية
وهـي روايـة نعتقـد أهنـا     ، مل نسـتطع التعـرف عليـه   )   مكان آخر مـن الروايـة  

امللك بـن مـروان حملمـد وإبـراهيم ابـين      ذكر فيها تولية هشام بن عبد ، مقحمة
وكان إبراهيم املخزومي مؤذياً لولـد   :قال، هشام بن إمساعيل املخزومي املدينة

فلمـا كـان   خالفـة الوليــد بـن يزيـد أخــذمها      ، )u(علـي بـن أبـي طالــب   
، الشـماتة بــل عرضـا عليهمــا املســاعدة  ) u(وعـذهبما فلــم يظهـر أبنــاء علــي  

ثـم انتقلـت املخطوطـة إىل ذكـر     ، ة بعنـوان البـاب  وهذه الرواية لـيس هلـا عالقـ   
روايــتني هلشــام الكلــيب أحــدمها عــن آيــات املالعنــة   ســورة النــور وســبب     

ثـم  ، واألخرى ذكرت تفاصيل عن حادثة اهتام املغرية بن شـعبة بالزنـا  ، نزوهلا
أحدمها عن اهتـام النـاس   ، وعن املغرية بن شعبة روايتني هلشام الكليب أيضاً

واألخرى عـن وفاتـه   ، وهو والياً على الكوفة وكيف رد ذلك عن نفسه له بالزنا
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  .وهو آخر املخطوطة، وهتف اجلن له بالزنا وإنه سيحشر مع فرعون
اخ أو آخرين ممن جـاءوا  أن النس، ويبدو من قراءة األبواب األخرية من املخطوطة

، طــة األصــلبعــد بــن الكلــيب عملــوا علــى إضــافة معلومــات غــري موجــودة   املخطو 
وكانت أغلب اإلضافات روايات عن اهليثم بن عدي الذي كان هـو اآلخـر لـه بـاع       

وهـو مـا يـدعونا إىل    ، رواية) ١٤(وقد بلغت الروايات الواردة   املخطوطة عنه، املثالب
   .التعرف عليه

  
 

بـن   أسـيد يـد بـن   هو أبو عبد الرمحن اهليـثم بـن عـدى بـن عبـد الـرمحن بـن ز       
جابر بن عدى بن خالد بن خثيم بن أبى حارثة بن جدي بن تدول بن حبرت بن عتود 

 كــان أبــوه مــن أهــل، بــن عنــرب بــن ســالمان بــن ثعــل بــن عمــرو بــن الغــوث الطــائي ا
ه من سبى منبج، وكان خرياً، واسط هو فمن أهل الكوفة هبا ولد ونشـا   وأما، )١(وأم

اً ومطعــون     ، ونشـا ثـم انتقــل إىل بغـداد فســكنها    وذكـرت بعـض املصــادر أنـه كــان دعيـ
والراجح أنه صحيح النسب وقد ألصقت به تلك التهمة لشـيء وقـع بينـه    ، )٢(النسب

أن أبا نواس صار   حداثته إىل جملس اهليثم بن  :ذلك، )٣(وبني أبي نواس الشاعر
فقـام حمفظــا  ، واهليـثم ال يعرفـه فلــم يسـتدنه ومل يقـرب جملسـه     ، بـن عـدى فجلـس   

 وهـذه وا بليـة    إنـا  :بامسه فقـال  فسال عنه فأخرب، اهليثم   وثبته الغضب وتبني
قوموا بنا إليه لنعتذر فصار إليه فـدق البـاب عليـه وتسـمى لـه      ، مل اجنها على نفسي

بيتـه مبـا يصـلح بـه مثلـه       أصـلح ادخل فدخل وإذا هو قاعد يصفى نبيذا له وقد  :فقال
لـك حـني مل تعرفنـا     إال وا ما عرفتك وما الـذنب  املعذرة إىل ا ثم إليك ال :فقال
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 :فاظهر له قبول العذر فقال له اهليثم، بنفسك فنقضى حقك ونبلغ الواجب من برك
  ولـك األمـان   ، ما قد مضى فال حيلـة فيـه   :فقال ما استعهدك من قول يسبق منك

، مـا تـرى  في وأنـا  بيـت مـر   :قـال ، وما الذي مضى جعلـت فـداك   :قال، فيما ويستأنف
  :دنيه فدافعه فأحل عليه فأنشدهفتنش :قال

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

   
 

 
  

      هم  فضال عن ذلك فإنه كان يتعـرض ملثالـب النـاس ونقـل أخبـارهم، وأورد معـايب
ــ ه لــذلك، ونقــل عنــه أنــه ذكــر العبــاس بــن عبــد املطلــب وكانــت مســتورة، فكُ )  t(رِ

ل       ، بشيء قـ بِس لـذلك سـنني، حبسـه الرشـيد، وقيـل إن ذلـك نُ عنـه زُوراً، ألنـه    فح
رضَ قُلهصاهر قوماً فلم ي سوا عليه ما مل ي٢(وه، فلب(   

فقـال حييـى بـن    ، فقد أمجع علمـاء اجلـرح علـى تضـعيفه       احلديث أما مكانته
 وقـال ابـن حبـان   ، )٤(سـكتوا عنـه   أهنـم قـال البخـاري   و، )٣(كذبمعني انه ليس بثقة ي
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القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك روى عن الثقات أشياء كأهنا موضوعة بسبق إىل (
رتوك مـ : بـى عنـه فقـال   أسـألت  (وقـال الـرازي  ، )١()املعضالت به ووجب جمانبة حديثه

ونقـل ابـن عـدي عـن العديـد مـن العلمـاء أهنـم         ، )٢()احلديث، حمله حمـل الواقـدي  
ه أيضـاً معظـم   كمـا ضـعف  ، )٣(احلديث ال جيوز اإلحتجـاج بـه   مرتوكأمجعوا على أنه 

   .)٤(الشيعية كتب الرجال
، بــار فقــد اتفقــت معظــم املصـادر علــى أنــه مــن كبــار األخبــاريني  و  جمـال األخ 

ىل إنه كان أخبارياً عالمة راويـة، نقـل مـن أخبـار العـرب وأشـعارها ولغاهتـا        فأشارت إ
ونسـب   وأمسارصاحب أخبار (فذكر ابن عدي أنه، فضال عن األنساب، شيئا كثريا
.. .ان من علماء الناس بالسري وأيام الناس وأخبار العربك(وقال ابن حبان، )٥()وأشعار
عــامل بالشــعر (وأشــار ابــن النــديم إىل أنــه ، )٦()علمــه بالتــاريخ ومعرفتــه بالرجــالعلــى 
   .)٧()الب واملناقب واملآثر واألنسابواملث واألخبار

، )٨(ادر إىل أنـه كـان يـرى رأي اخلـوارج    أما معتقده فقد أشارت العديـد مـن املصـ   
الليـل يصــلي فـإذا أصــبح جلــس   كـان مــوالي يقـوم عامــة   (عـن جاريــة لـه قالــت  وروي 
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كـان  (يـاقوت احلمـوي  قـال  ، وبسبب تعرضه ملعايـب النـاس فقـد كـان مكروهـاً     ، )١()يكذب
اهليـثم مكروهـا ألنـه كـان يتعـرض ألحـوال النـاس وأخبـارهم فريويهـا علـى وجههـا ويشــيع            

 ت( بن املـديين  فنقل عن علي، عليه وكان معاصريه أكثر تشنيعاً، )٢()وهماكتموا، فكره
ولكــن مــع ، )٣()ديث وال   األنســاب وال   شــيءرضــاه   احلــال أ:(قولــه) م٨٤٩/هـــ٢٣٤

ــك كــان جيــالس اخللفــاء املنصــور واملهــدي واهلــادي والرشــيد وروى عنــهم الكــثري مــن       ذل
ان دون وعلى الرغم من شهرة هشام بـن الكلـيب باألنسـاب واملعايـب إال إنـه كـ      ، )٤(األخبار

رأوا ثالثة رجـال   إذاأن ثالثة رجال يأكلون الناس أكال حتى  :فقد وري، اهليثم   ذلك
هشام بن الكليب عالمة نسـابة   :ذابوا كما يذوب امللح   املاء أو الرصاص عند النار منهم

رأى اهليـــثم بـــن عـــدي ذاب كمـــا يـــذوب الرصـــاص عنـــد   فـــإذاوراويـــة للمثالـــب عيابـــة 
ان بنــت اتــه عنـد احلســن بـن ســهل بفـم الصــلح حيـث حضــر زواج بـور     كانـت وف ،)٥(النـار 

   .)٦(ع ومائتني عن ثالث وتسعني سنةتسسنة  احلسن من اخلليفة املأمون
خلف لنا اهليثم بن عدي كماً كبرياً من املصنفات بلغت حوايل مخسني مؤلفـاً  

د كتـاب  نقل منها معظم من جاء بعده حبيث ال جن، كان أغلبها   األخبار واألنساب
ــه   ــاريخ أو األدب أو األنســاب إالّ وأخــذ من ــاب املثالــب : (وأمههــا،   الت ــاب ، كت كت

كتـاب هبـوط   ، كتاب بيوتات العـرب ، كتاب الدولة، كتاب بيوتات قريش، املعمرين
كتـاب نسـب   ، كتاب نزول العرب خبراسان والسـواد ، آدم وافراق العرب   نزوهلا منازهلا
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تــاب حلــف كلــب ومتــيم وحلــف دهبــل وحلــف طــي  ك، كتــاب مــديح أهــل الشــام، طــي
، كتـاب املثالـب الكـبري   ، كتـاب املثالـب الصـغري   ، كتاب تاريخ العجم وبـين أميـة  ، وأسد

كتــاب ، كتــاب أخبــار طــي ونزوهلــا اجلــبلني وحلــف دهبــل وثعــل  ، كتــاب مثالــب ربيعــة 
كتـاب مـن تـزوج مـن     ، كتـاب أخبـار زيـاد بـن أميـة     ، كتـاب النوافـل  ، مداعي أهل الشام

كتــاب أمسـاء بغايــا  ، كتـاب الوفـود  ، كتـاب اجلــامع ، كتــاب النشـاب ، وايل   العـرب املـ 
كتـاب  ، كتـاب والة الكوفـة  ، كتاب خطط الكوفـة ، قريش   اجلاهلية وأمساء من ولدن

كتــاب تـاريخ األشــراف  ، كتــاب فخـر أهــل الكوفـة علــى البصـرة   ، كتــاب النكـد ، النسـاء 
كتـــاب ، بقـــات الفقهـــاء واحملـــدثنيكتـــاب ط، كتـــاب تـــاريخ األشـــراف الصـــغري، الكـــبري
، كتـاب قضـاة الكوفـة والبصـرة    ، كتاب شـرط اخللفـاء  ، كتاب خواتيم اخللفاء، األشراف

ــراق    ــراء العـ ــرط ألمـ ــال الشـ ــاب عمـ ــم ، كتـ ــاب املواسـ ــوايف ، كتـ ــاب الصـ ــاب ، كتـ كتـ
)كتاب طبقات من روى عن النيب، كتاب النوادر،اخلوارج كتـاب  ، من الصحابة (

كتـاب  ، كتـاب منتخـل اجلـواهر   ، كتـاب التـاريخ علـى السـنني    ، ثنيتسمية الفقهـاء واحملـد  
كتـاب خطـب   ، كتـاب أخبـار الفـرس   ، كتاب السمي، أخبار احلسن عليه السالم ووفاته

كتـاب مقتـل خالـد بـن     ، كتـاب احملـرب  ، األعـراب كتاب مقطعات ، املضرس مبكة واملدينة
  .)١()د بن يزيد بن خالد بن عبد اعبد ا القسري والولي

  
 

، سـتهجنة   ميـدان املعرفـة   ن املثالب واملعايب هي من األمور املعلى الرغم من أ
يبـدو ذلـك مـن العـدد الكـبري مـن الكتـب        ،   فكـر الكـثريين   هنا احتلـت حيـزاً  إال أ

ائل حـد وســ سـبب   ذلـك يعـود إىل أهنـا أصـبحت أ     ولعـل ال ، املؤلفـة   هـذا اـال   
فيصـغر    ، نتقاص مـن املقابـل واحلـط مـن مكانتـه     يق اإلاحلرب بني اخلصوم عن طر

إتباعـه ويتفـرق    فتضـعف حجتـه ويقـل   ، مما ينعكس سلبا على أفكـاره ، أعني اآلخرين
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اب صـح بـني أ  والسياسـي  باب يعكس حدة الصراع الفكرين هذا الوعليه فإ، أنصاره
  . أها إىل هذا األسلوب من التفكريالفرق املختلفة والذي أجل

لكتاب إىل جانب ذلـك بعـض األبـواب الـيت اعتربهـا املؤلـف مثالـب        وقد حوى ا
والـيت زودتنـا   ، مثل باب التجـارات وبـاب الصـناعات   ، وهي   حقيقتها ليس كذلك
شـراف وخصوصـا     هن واحلـرف والـيت كـان ميتهنـها األ    بقوائم مهمة عن أصحاب امل

   .اتمع املكي
ــا أ ــن كمـ ــاء احلبشـــيات والسـ ديات والنبطيـــات وأهـــل ن اســـتعراض الكتـــاب ألبنـ
التيــار  ملبــادئوهــو انتصــار ، عناصــر األخــرىيعكــس انفتــاح العــرب علــى ال، الكتــاب

ــار القبلــي   ألن اإلســالم جعــل التقــوى أســاس التفاضــل بــني    ، اإلســالمي علــى التي
    .وال فرق بينهم على أساس اجلنس أو اللون، الناس

  
 

خبــط الناســخ  ٢-٥٥٢كــيم العامــة بــرقم املخطوطــة حمفوظــة   مكتبــة اإلمــام احل
ولغتـها  ، هــ ١٣٤٨وكان نسـخها سـنة   ، حتت موضوع تاريخ، حممد بن طاهر السماوي

 ٢٦ إىل ٢٥وعدد األسطر لكل صفحة بـني ، ٦٥وعدد صفحاهتا ، العربية وخبط واضح
هـذا  ( و  آخـر صـفحة كتـب   ) كتاب مثالب العرب للكلـيب (وكتب   بدايتها، سطر

نسـخته  ، بـن الكلـيب  ى مثالب العرب ألبـي املنـذر هشـام ا   جود املسمآخر الكتاب املو
وكانت قد نسخت علـى نسـخة قدميـة هـي اآلن     ، على نسخة كثرية الغلط والتحريف

   ).هـ وأنا حممد السماوي١٣٤٨  بغداد لثمان بقني من شهر رمضان سنة ،   مصر
الصـفحات  فقـد أضـيفت     ، والواقع فـإن املخطوطـة ليسـت كلـها البـن الكلـيب      

كمــا أن هنــاك بعــض الروايــات ، اهليــثم بــن عــدي األخــرية منــها روايــات مــن مثالــب
   .نوهنا إليها   مكاهنا أشراف املعلمني بأمساءال سيما ما يتعلق ، أضيفت فيما بعد
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 عـن أبيـه   )١(أنبأنـا أبـو حـرب    :قال أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكلـيب 
ق، كـان   قـريش أربعـة نفـر يتحـاكمون إلـيهم       :قال، )٢(عن أبي صاحل يل قـوهلم  و بـ ،

       وخمرمـــة بـــن  )٣(عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب   ، وحيكمـــون   النـــاس بـــني املهـــاجرين   
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ل وفـ٢(وأبو جهل )١(نـ( ويدوحذيفة الع)٤)(٣( .   
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 أبـي ل بـن  وعقيـ  )٢(قحافـة   أبيكان أبو بكر بن  :)١(صاحل قال ابن عباس أبوقال 
وكــان عقيــل يعــرف ، بكــر يعــرف حماســنها أبــووكــان ، طالــب أعلــم النــاس بقــريش 

وذلـك أن أبـا بكـر يعـد حماسـن      ، وكان عقيل أعرف الناس من بـني القـوم  ، مساويها
فمن كان أكثر ، وكان عقيل يعد املساويء، سن فضّلهالرجلني فأيهما كان أكثر حما

    .)٣(ء ما مل يعرفه النـاسساويودرسه فقد أظهر من املء حكم عليه مساوي
ل علي  :قال )٥(سديعن حممد بن قيس األ )٤(عن هشام عن سفيان بن عيينة ئس
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اس نفسـا ً عنـد املـوت       :عن بـين هاشـم فقـال   ) u(بن أبي طالب وذكـر   أطيـب النـ
ة فقـال     ، كريم األخـالق  لَ عـن بـين أميـ ئ نا حجـزا ً   :وسـوأدركنـا للمنـون إذا   ، )١(أشـد

    .)٢(طـلبوا
لَ عن بين املغرية من خمزوم ئ٣(وس( ها    :فقالأولئك رحيانة قـريش الـيت تشـم)٤( ،

ى عنهم سفيان فقال لَ عن بطن آخر كن ئ٦(ومن بقى من قريش )٥(هم بنو تيم :وس(.   
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 فـو ، تعلـموا من األنساب ما تواصلون بـه  :وحدثت عن عمر بن اخلَطاب أنّه قال
اس لقـلَّ    الذي نفسي بيده لو قي من أقـوال النـ م لل ال خيرج من هذا الباب إالّ من س

كـال يـا أمـري املـؤمنني إذا واِ خيـرج       :)١(طب اجلمحيفقال احلارث بن حا، من خيرج
قال  :فقال عمر، أنا وأنت منه ٢(ارإجلس ياحأو يؤخذ ُ بثوبك في( .    
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ــؤ  )٣(كعــب بــن لــؤي :هشــام ــذان  )٥(ومهــا الصــرحيان )٤(يوعــامر بــن ل ال يشــك   اللّ
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ؤي وخزميـة بـن لـؤي واحلـارث بـن      وعوف بن لـؤي وسـعد بـن لـ    )١(وسامة بن لؤي، عقبهما
   .)٢(لؤي

نزة من ربيعة يقال وكانوا حلفاء حلي من ع، رث بن لؤي فدارهم اليمامةافأما احل
قال هلم بنـو جشـم بـن لـؤي     )٣(هلم بنو هزان م عبـدا ً للـؤي   كـان جشـ  و، فهم الذين ي

   :)٥(فلذلك يقول جرير، )٤(ن لؤي فغلب عليه ذلكحضن احلارث ب
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   )٣(وهم حلفاء لبين شيبان )٢(شاعراس الرهط مغ )١(وأما خزمية بن لؤي فهم عائذة
   .)٤(ثم لبين احلارث بن مهام

وهــم أشــراف ، )٦(منــهم بنــو مــرة بــن عــوف، )٥(وأمــا ســعد بــن لــؤي فهــم   غطفــان
عمـر بـن اخلطـاب فسـألوه أن يلحقهـم       إىلوقد جاءت هذه القبائل مـن بـين لـؤي    ، قيس
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ثم أتَوا  عثمـان  ، )٢(نو مرةبقريش  فأبت ب )١(بقريش فأبى ودعا بنو مرة بن عوف لتلحقهم
 قـومهم فقـال الشـاعر    إىلفلما قُتل عثمـان رجعـوا    )٤(وهو خليفة فأحلقهم)٣(عثمان بن عفان

   :  ذلك الشاعر
 

 
 

  
 امود ـــــــــذي ضرب عثمان بالعمن السكون ال )٨(التجوبي كنانة بن بشر بن جتيب  

  امود ـــــــــبالع
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   .)١(على جبهته
، قـريش  إىلأو رجل منهم فانتسـب  ) u(علي إىلوجاءت بنو سامة بن لؤي  :قال

وكانــت عنــده امــرأة مــن  ، ســامة مل يولــد لــه إن :وقــال، وأنكــره) u(فــأبى ذلــك علــي
   .)٢(األسودفإن يكن للمرأة نسل فمن العبد ، فوثب عليها عبد له أسود، جهينة

، احلارث بن راشـد السـامي   إىلفكتبوا ، أخربهم رهطه ف إىلفغضب الرجل وخرج 
  . )٣(حتى اشرتاهم مقصلة بن هبرية، ره ما كانموكان من أ) u(فخالف عليا
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أبـي الطفيـل عـامر بـن واثلـة       عـن  )١(فحدثين سفيان عن عمار الدهين :قال هشام
اً، )٢(الكناني علي أن)u (سبى بين ناجية)رتـدوا   فأسلموا ثم ا، )٤(وكانوا نصارى، )٣
وبـاعهم مـن مقصـلة بـن     ، مقاتلـهم وسـبى ذراريهـم    )٦(فقتـل ، )٥(النصرانية إىلورجعوا 
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، وبقيـت مخسـون ألفـاً   ، منـها مخسـني ألفـا    فأعطـاه ، ئة ألف درهـم اهبرية الشيباني مب
   .فأجاز عليه عتقهم، وحلق مبعاوية، )١(مقصلة فأعتقهم

ار   املسـلمني    :وكانـت اخلـوارج تقـول    :قـال عمـ أدرك   ، سـبى علـي فلـن يكـن أحــد
    .مسلماً) u(بِ عليسمل ي :ذلك غري أبي الطفيل فقال

وال يـزال  ، وهلـم حـدب علـى العشـرية    ، وبنو سامة حي فيهم أشراف :قال هشام
بناحية فارس قـد غلـب    )٢(وكان أبو سارة األعور، منهم شريف األطراف  طرف من 

اد بـن منصـ         ، عليها فأعطـاه مـاالً   ، )٣(ور السـامي وكـان سـخياً قـدم عليـه سـلمة بـن عبـ
   .ي غالمهـاملغن )٤(ووهب له مسجحاً

ــا  )٦(ويل طخارســتان، )٥(وكــان منــهم خبراســان جهــم بــن مســعود جــد حييــى    فلم
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جــري علــيهم  كــان يمــون  )٢(الفتنــة )١(وقعــت ــزالعشــريته وي وأخــوه عثمــان بــن  ،  اإلن
   .ويل مرو وكان سخيا شريفا )٣(مسعود
، الفقيـه الناسـك   )٥(فكـان منـهم ثابـت البنـاني     )٤(وهـم بنانـة  ، وسعد بن لؤي :قال

قال إنه موىل ليس من أنفسهم  وي.   
ومنـهم  ، فكان منهم مقاس العائذي الشـاعر ، وبنو خزمية بن لؤي وهم عائذة :قال

ومنهم علي بـن  ، يزيد بن معاوية إىل )٦()u(حميص بن ثعلبة ذهب برأس احلسني
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    .قاضي املوصل )١(مسهر
ا ذهب حميص برأس احلسني :امقال هش  :وعياله ووقف على الباب فقال) u(ملّ

ــا قــد جئنــاه باللئــآم الفجــرة   م  :فقــال يزيــد، أعلمــوا أمــري املــؤمنني يزيــد أنَّ مــا ولــدت أُ
   .)٢(لألم وأفجرحميص ا
وكان مع عائشة يوم ، فكان منهم عباد اخلطيم، بن لؤي وهم جشمواحلارث  :قال

وكـان منـهم خبراسـان    ، )٣(ألنـه ضُـرب علـى خطمـه بالسـيف     فسـمي اخلطـيم   ، ملاجل
اب اب عقـ ثـم ويل الكـذ  ، قاضـيا  )٥(جد حييى بن نصر بن حاجب )٤(حاجب بن عمر

م جـواري نصـر    )٦(هبذه اجلون :ه أسد بن حاجب يقولوكان أخو، الالعم ، وكان يعلـِّ
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ار القرآن والكتابة راة فلم يقبلهعمر بن عبد العزيز بعهده على ه إليهوكتب ، بن سي ،
   .)١(فمات وهو عنده

ول تقر بنسب هؤالء القوم الذين استلحقهم وكانت قريش   الدهر األ :هشام قال
ان ومعاوية    .)٢(بنو سامة وبنو احلارث وإخوهتم :وهم، عثمان بن عفّ

 )٥(املخزومي أن الوليد بن خالد )٤(الوليد بن هشام بن قحذم الثقفي )٣(وزعم :قال
صـرة يريـد هشـام بـن عبـد      بخـرج مـن ال   )٦(أن احلارث أحد بين قيس بن ثعلبة حدثه

ت واهليئة، امللك   خالفته السم سنفسأله من هو فـأخربه  ، فصحبه رجل شيخ ح
ا صـار   ، فعظمه القيسي وجبله وقدمه   الس حتى قدم الشـام ، من قريش إىلفلمـ 

م عليه فقال له هشام قال من أي ، من قريش :قالمن أنت؟  :الدخول على هشام سلَّ
      .)٨)(٧(تلك قريش استها :قال هشام، من بين سامة بن لؤي :قريش؟ قال
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فأمر له ، وأخربه عن نفسه بشجاعته وجندته إليهفانتسب ، ثم ذكر القيسي فسأله
ا انصـرفا أقبـل القيسـي علـى      ، ووصـله ، قـد أكلـها الصـدى   ، بدرع عتيقـة مهتكـة   فلمـ

وقد رأيت ، يا هذا قد رأيت تقدميي لك وتعظيمي إياك على نفسي :له فقال، السامي
 :فقال، أنّك من بين سامة بن لؤي أنّك أخربته ، أمري املؤمنني أعلم الناس بي وبك

   .وأخربته بنسيب فأمر يل بدرع وصلة، تلك قريش استها
ر   :وأخربني الوليد قال :قال هشام بـن معمـ اد  ، )١(أخربني فرياد بن عبد ا أن عبـ

فبينما هـو ذات يـوم   ، كان شجاعاً مهيباً حلواً يشبه أهل املدينة )٢(بن منصور السامي
 :فدنا منه فسـأله مـن هـو؟ قـال    ، فأعجبه إليهإذ نظر ، واقف بباب أبي جعفر املنصور

ة؟ قال :قال، ال :أمن بين هاشم؟ قال :قال، من قريش قال، ال :أفمن بين أمي:  منفـ
وهـذه اللفظــة  ، أولئـك قـريش احلـاحكني    :قـال ، مـن بـين سـامة بـن لــؤي     :أنـت؟ قـال  

     .)٣(وكان يضحك إذا ذكر هذا احلديث، فارسية تضرهبا الفرس وتعين هبا السفلة
ر بعضهم )٤(الشمقمق أبوقال ، وقريش ال تزوجهم :قال هشام يعي:   
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   :)١(ملعاوية بن أبي سفيان حني أدخل بين ناجيةجرم  وقال رجل من :قال هشام
 

 
 

  
  

 
 

  
  وكـان مـن حـديث سـامة بـن لـؤي أنّـه جلـس وكعـب بـن لـؤي علـى              :قال هشـام 

 )٤(فخـرج هاربـاً فـأتى أسـياف البحــر    ، كعـب ففقـأ سـامة إحـدى عـيين     ، شـراب هلمـا  
فتزوج ناجية بنت جرم بن زبان بن حلـوان بـن عمـران بـن احلـاف بـن قضـاعة فولـده         

نسبون  ٥(ناجية إىلمنها ي(.    
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أمــا ســامة  :أنــه قــال )u(وحــدثين غــري واحــد عــن علــي بــن أبــي طالــب  :قــال
   .نهؤالء بنو ناجية بن جرم بن زبا، وأما العقب فليس له، )١(فحق

فوقــع ، وقـد أرخـى رأس بعـريه   ، وخـرج سـامة علــى بعـري لـه بناحيـة عمــان      :قـال 
  :)٢(فقال الشاعر، البعري فقتلته األفعىالبعري على حشيشة حتتها أفعى فنهشت 
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    :وقال سامة بن لؤي بعدما نزل عمان :قال هشام
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  بنو تيم  )٤(وقريش الظواهر، وعامر بن لؤي، كعب بن لؤي )٣(فقريش البطاح :قال
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، قــريش الظــواهر فأخرجــت قــريش البطــاح ، )٢(وبنــو حمــارب بــن فهــر ، )١(بــن غالــب
وأخرجـت  ، )٤(وأخرجـت كنانـة أسـدا   ، عـن احلـرم   )٣( وأخرجت قريش الظواهر كنانة

  .أسد تيما عن احلرم
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ز األمويوعثمان بن عفان ، أبو بكر بن أبي قحافة التيمي )٢(فمن كان يبيع الب ،
واحلـارث بـن   ، )٤(ن بـن عـوف الزهـري   وعبـد الـرمح   ، )٣(وطلحة بن عبيد ا التيمي

ـز بالشـام  بزازا يبي )٦(وكان عبد ا بن عثمان بن كعب، )٥(عبد املطلب بن هاشم ع الب
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  . )١(ويشرتي الرقيق
ــه   ــع احلنطــة   :عــن هشــام عــن أبي ــريش  وممــن كــان يبي ــد  والعــ، مــن ق ــن خويل ام ب

اراً )٢(سدياأل يقـال إنـه كـان يبيـع البـز         )٣(طالب بن عبد املطلب أبو، وممن كان عطّ
وشـيبة بـن   ، وال عقب له )٤(وأبو عبيدة بن اجلراح، أول النهار ويبيع آخر النهار العطر

وعبيد ا بن عثمـان أبـو    ،)٧(وخمرمة بن نوفل، )٦(اموأبو البخرتي بن هش، )٥(ربيعة
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وكــان نصــر بــن ، )٣(واحلجــاج أبــو منبـه بــن احلجــاج ، )٢(وهشــام بــن املغــرية، )١(طلحـة 
اراً )٤(احلارث اراً )٥(وكان مسرة بن جندب، عطّ    .دهاناً )٦(وكان عبد مشس، عطّ

جتـارات بـين   كـان خيتلـف     ، )٧(عمر بن اخلطاب وممن كان خيتلف   التجارات

                                                
 


 

 
 

 


 
 


( )

u
 

 


( )
  

 
 

 





( )
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــزى    ، عــدي بــن كعــب  ــو الــبخرتي بــن هشــام بــن احلــارث بــن عبــد الع ــده )١(وأب ، وول
الـبخرتي   أبـي جـد   )٢(بن عبد املطلـب  األسودوزمعة بن ، قتل يوم بدر كافرا، باملدينة
وحكيم بن حزام بن ، ده هباوول )٤(وأمية بن املغرية املخزومي، وهم باملدينة )٣(القاضي

   .ة واملدينة، وولده مبك)٥(بن خويلد
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ومسـلمة بـن حبيـب بـن     ، وكـان صـانعاً  ، يربي النبل )٢(وقاص أبيكان سعد بن 
ضرار بن  أبو )٥(، وكان اخلطاب)٤(وداعة السهمي أبيواملطلب بن ، )٣(مسلمة الفهري
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اراً أبو )٢(وكان اجلراح، طبيباً )١(اخلطاب الشاعر    .عبيدة بن اجلراح متَّ
اباً  وممن بـة بـن أبـي    وعق، )٥(خلـف  وابـن أبـي   ، )٤(الغـرم بـن خويلـد   ، )٣(كان شـع
صلح األقداح والقصاع )٦(معيط ي.   

٩(العـاص  أبيواملغرية بن ، )٨(بن خمزوم عائذ بن عمران، )٧(فاوممن كان خص( ،
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افني وبياعني للنعال مبكةكان، )١(وابنه معاوية ٢(وا خص(.   
يناً  ومم أدرك الـنيب  )٤(د بـن املغـرية املخزومـي   الوليـ ، )٣(ن كـان قــ( فلـم يسـلم     (

ــة  ــن هشــام أخــو  ، ونســله باملدين ــة   )٦(جهــل بــن هشــام  أبــي )٥(والعــاص ب نســله بالكوف
الـذي قـام يـوم الصـحيفة مـن بـين عـامر بـن لـؤي وولـده            )٧(وهشام بن ربيعة، واملدينة
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ابنا عدي  )٣(ومطعم ،)٢(وطعيمة، وولده باملدينة )١(وعمري بن احلصني العامري، باملدينة
 ،)٤(وهشـام  طعيمة وولـد مطعـم باملدينـة ومكـة،    عدي بن نوفل بن عبد نوفل وال ولد ل

ينني أصحاب سيوف )٥(وهاشم كانا قَـ.   
د د ا بن محيد من بين أسيد بن عببكر بن عب أبيقال عثمان بن  :قال هشام

وكان والياً على مكـة   )٧(بن الوليد بن املغرية إمساعيلإلبراهيم بن هشام بن  )٦(العزى
واِ ما أنـا نـافخ قَـني وال ضـارب      :فقال عثمان، أو قضى عليهمكة ففاخره   شيء 

ا لقـد   فـو  :فقال له ابـن هشـام  ، ولو نقبت قدماي النتثرت منها بطحاء مكة )٨(عالة
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    .)١(اإلسالموما استأنستم   كنتم وحوشا   اجلاهلية 
اش    :قال هشـام  ا   موكـب سـليمان بـن عبـد      ك :يـه قـال  عـن أب  )٢(وذكـر ابـن عيـ نـ

فجـاء احلـارث   ، وركابه حينئذ غلـيظ ، يسايره )٤(وعلي بن عبد ا بن عباس )٣(امللك
فــدخل بينــهما ، )٥(بـن خالــد بــن العــاص بــن هاشــم بــن الوليــد بــن املغــرية املخزومــي  

 :لفقا، سبحان ا السائرة مبثل هذا الركاب :فقال احلارث، ركاب عليفأصاب ساقه 
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ه من صنعة قني مبكة فنحن نتربك به ، قينـاً  )١(كعـب  أبـو يريد العاص حني أسلمه ، إنَّ
   .)٣(فقمره فأسلمه قيناً )٢(وكان قامره قامر

اساً وحريـث بـن عمـرو بـن عثمـان       )٥(أحيحة سعيد بن العاص أبو )٤(وممن كان تي
صــاحب تيــوس  )٨(وكــان البيـاع ، وولــده بالكوفـة ) ٧(عمـرو بــن حريـث   أبــو )٦(املخزومـي 
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وثويب بن حبيـب بـن أسـعد    ، تيوسه يطرقها )٢(أحيحة أبو، فلما مات أخذ )١(يطرقها
لئال يراها ، وكان جيللها ويربقعها كما يصنع باخليل، كانت له تيوس )٣(بن عبد العزى

، وكانــت محــراً كلــها ، )٥(وعــائر) ٤(فكــان منــها شــاكر ، فــة العــني عليهــاخما، النــاس
        )٨(وكــــان يعلــــق عليهــــا اجلالجــــل    ، مبكــــة  )٧(طنــــت التيــــوس ق  )٦(وكانــــت أيــــنس 
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وقـد هجـاه عثمـان بـن     ، )٣(أتـيس مـن تيـوس ثويـب     :فكان يقال، )٢(والتمائم )١(والعهن
   :فقال )٤(احلويرث
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     :)٤(األسودوقال هبار بن 
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  وأبـو قـيس بـن عبـد      ،)٣(أبو سفيان صخر بن حـرب ، وخياطاً )٢(وممن كان معلّماً
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  )٢(معلمني علمهما بشر بن عبد امللك العبادي وولده باملدينة وكانوا، )١(مناف بن زهرة
كان يعلـم   )٣(عمر بن زرارة التميمي، ربومن سائر الع، فعلما أهل مكة  )٢(العبادي

والقسـم بـن   ، كان معلماً بالطـائف  )٥(، وغيالن بن سلمة الثقفي)٤(ريعلم   بادية مض
والكميت بن زيد ، )٢(وعبد الرمحن بن عمرو، )١(وزاعييروي عنه األ، )٦(بن خميمر
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الـذي   )٦(ءمـوىل أم هـانى   )٥(صـاحل  وأبـو ، )٤(وحسني املعلم احملدث، )٣(سديبن زيد األ
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 )٢(وعثمان بن أبي طلحـة ، كان معلماً أيضاً )١(وقتادة بن دعامة، بن عباسيروي عن ا
بـد املطلـب بـن    وقـيس بـن خمرمـة بـن ع    ، وولده مبكـة  من بين عبد الدار كان خياطاً

قال  )٤(كان خياطا دعياً )٣(عبد مناف ٥(أصله من يهود خيرب أني(.  
       وولــــده  )٨(مــــن  بــــين عبــــد مشــــس )٧(عــــامر بــــن كــــرز )٦(ًوممــــن كــــان جــــزارا
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، )٣(والزبري بن العوام، وولده بالشام، )٢(والعاص بن وائل السهمي، والبصرة )١(بالنباج
   .)٤(سدعبد األ أبي سلمة بن ، وعبد األسد بن)٣(العوام

ــ )٥(وممــن كــان حلامــاً جــبري بــن  )٧(عــدي بــن نوفــل بــن عبــد منــاف ، )٦(اباًقص جــد
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   . )٣(وأبو اجلهم العدوي، بن عبد مشس )٢(قعنبوكرز بن ربيعة بن ، )١(مطعم
وولـده بالبصـرة ومكــة   ، )٥(بـن أميـة   )٤(أسـيد بـن أبــي العـاص   ، وممـن كـان مخّـاراً   

يـأتي   )٦(كـان قـيس بـن عـدي السـهمي      :قـال  حـدثين أبـي   :قال هشام، واملدينة والشام
، يقول له أسقين من مخرك فإنه كان جيـداً ف، سيد بن أبي العاص ومعه مقرعة لهأ
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 :فيقرع رأسه باملقرعـة ويقـول  ، فيجيبه أشرتي منه ولو كان رديئاً، إنه رديء :فيقول له
زيــرة وولــده بالشــام واجل )٢(معــيط أبــية بــن وعقبــ، )١(اهــذا مــا أجــد ألــذّ مــن مخــرك ي

ونبيــه ابنــا ، ومنبــه ،)٣(األخــنس بــن شــريق الثقفــي، والكوفــة وكــان شــريكه بالطــائف
سـفيان بـن    وأبـو ، )٥(هلـب بـن عبـد املطلـب     وأبـو ، ولدمها مبكة، )٤(احلجاج السهميان

، وكـان شـريكه   خيـرب    ،)٨(السـلويل  )٧(ريممـ  وأبو، وكان شريكه بالطائف، )٦(حرب
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وهـو  ، يسـر أهـل خيـرب وأكثـرهم مـاال     وكـان أ ، )١(وسـالم بـن خشـكم اليهـودي    ، خيرب
   :وينزل عليه هنالكسفيان  أبوالذي يقول له 

 
 

 
 
 

 
  ، كان حالقـاً وولـده بالشـام    )٤(العاص أبياحلكم بن  :وحالقاً )٣(وممن كان حجاماً

        الـــذي قصـــره ، ريـــثعمـــرو بـــن ح أبـــو )٥(وحريـــث بـــن عثمـــان املخزومـــي ، بالشـــام
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)، وقد أدرك عمرو بن حريث النيب)١(بالكوفة حاك الض أبو )٢(وقيس بن خالد، (
وكــان  )٤(حبيــب بــن حذيفــة املخزومــي وأبــو، كــان حجامــاً وولــده بالشــام) ٣(سبــن قــي
انا جد عمر بن عبد  )٦(ومعمر بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم، وولده مبكة )٥(ختّ

 ويقـال إن   :قـال ابـن هشـام   ، وولده بالبصرة واملدينة، كان حجاماً )٧(عبد ا بن معمر
   :)١٠(يهجو عمرو بن حريث )٩(ألسدياوقال عتبة ، وولده مبكة كان حجاما  )٨(ويباًت
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        ٤(وكان رجل من بين تغلب انتحل هـذا الشـعر وهـو لكعـب بـن جعيـل الـتغليب( 

   :يهجو الضحاك
 

 
 

 
 

 
     :)٧(ويباًعت من ينسبه إىل أبي طالب يهجو توقال بعض قريش وقد مس
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  ربمـا حلـق    :قـال ، )٣(عـن أبـي عقيـل    )٢(د الرمحن األبرصعب أبيقال هشام عن 

   .حجاماً )٤(وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص :قال، من دقيق بكف مروان بن احلكم
، )٦(الربيــع مــوىل حممــد بــن ســـلمة     وأبــو  )٥(خمــذم  أبــو أخربنــي   :هشــام قــال  

ه   وكـان أبـو ا  ، كـان يهوديـاً مـن يهـود احلـرية      )٨(األهتم أبي أن  )٧(وأخربني ألهـتم وجـد
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  :وله يقول الشاعر، )١(حجامني
 

 
 

 
 

 
    .)٢(أن أبا موسى األشعري كان حالقاً :هشام عن أبي املخذم

وأبـو هلـب بـن عبـد     ، )٤(رفاعـة  أبـو  احلارث بن جبرية السـهمي  :)٣(وممن كان دباغا
م، ه مبكة واملدينةوولد )٦(اراثم صار قم )٥(املطلب ي تَ بن خالد بـن عبـد منـاف بـن      )٧(وش
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عى خال، )١(ةكعب بن تيم بن مر ي اد٢(معه دوهو دع( .  
، وولــده باملدينــة )٣(الوليــد بــن املغــرية كــان يربــي   ثقيــف وممــن كــان يأكــل الربــا
   .)٤(والعباس بن عبد املطلب

ا افتتح رسول ا :قال )وملّ الوليـد   ربـا أبيـه الـذي      الطائف كلَّمه خالد بن(
ن      (كان   ثقيف لوصية أبيه إياه فأنزلت مـ ي قـ ا ب وا مـذَر و ه قُـوا اللـَّ نوا اتَّ آَم ينا الَّذ هاأَي ي

نين مؤم م تُ ن ا إِن كُ ب٥()الر(.   
ــام   ــادي علــــى طعــ نــ ــد   )٦(ابــــن جــــدعانوممــــن كــــان ي        ســــفيان بــــن عبــــد األســ
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وفيـه  ، ةنـ وولـده باملدي  )٢(وأبو قحافة عثمان بن عامر بن سـعد ، مبكة وولده )١(املخزومي
   :ن جدعانبميدح ا )٣(يقول أمية بن أبي الصلت
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  .)١(قحافة أبوآلخر او، بن عبد األسدفاملشمعل هو سفيان 
عـن   )٢(مسـكني حمـرد بـن جعفـر     أبـي هشام عن  :وممن كان يضرب بالعود ويغين

ى هلـا بالنصـب وهـو        :قال، )٣(جعفر بن عمرو الضمري ي ويغنـ كانت قريش إنّمـا تغنـ
، وافداً على كسرى )٥(حتى قدم النضر بن احلارث، وال تعرف غريه) ٤(األعرابنصب 
م ضرب العود وغناء العبادفمر باحل، كسرى م أهـل مكـة  ، رية فتعلَّ : وفيـه نزلـت   )٦(فعلَّ

ا    ( وز ا هـ ذَه خـ تَّ يلْـمٍ ورِ ع ي ه بِغَ يلِ اللَّ بِ س نلَّ ع ض ي ل يثدح رِي لَهو الْ تَ شي ناسِ م الن نمو
هِنيم اب م عذَ لَه ك٧()أُوَلئ(.   
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سـرق   اجلاهليـة    )١(كان عوف بـن عتبـة بـن عمـرو بـن خمـزوم       :هشام عن أبيه قال
واخليار بـن عـدي بـن نوفـل     ، ثم عاد فسرق فرجِم حتى مات، فقَطَعت يده قريش، مراراً

  ، )٤(ممن سرق غزال الكعبة فقُطعا )٣(ودبيل، ودبل، )٢(بن عبد مناف سرق   اجلاهلية
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ت يده   اجلاهليـة بن قيس بن  )١(سومق عخبيثـاً  )٢(عدي بن سعد بن سهم قُط ،
يـده   اجلاهليـة   سـرق      )٣(بن عثمـان بـن عمـر بـن سـعد بـن تـيم        وعبد ا ت عـقُط

قال إنّه دعي، )٤(إبل وكانت ، )٥(وادعته هالة بنت عبد الدار، وأن أصله من الشام، وي
مـن خزاعـة    )٦(بـن أقصـر  وكانـت سـوى بنـت ملكـان     ، حتت عثمان بن عمرو التيمـي 

وكانــت هلــا جاريــة  ، لــهم غــري هالــةك )٧(د الــدار بــن قصــي فولــدت لــه ولــدهحتــت عبــ
   :فقال حسان، فوقع عليها عبد الدار فأعتقتها هالةجاءت هبا معها 
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ها وأم )١(كانت أم عمرو بنت سفيان بن عبد األسد املخزومي :هشام عن أبيه قال
خرجـت حتـت الليـل   ، من بين عامر بن لـؤي  ابنة عبد العزى بن أبي قيس عبد ود ، 

 إىلفأُخـــذت فـــأُتي هبـــا ، فأصـــابت عيبـــة لبعضــهم ، فوقعــت بركـــب جبانـــب املدينــة  
)النيب )، أم يحقْو )فبعـث الـنيب  ، )٢(سلمة بنت أميـة  فعاذت بِ فأخرجهـا   (

فخرجت تقطر يدها ، )٣(انت فاطمة بنت حممد لقطعت يدهالو ك :وقال، فقطع يدها
ــرأة أســيد بــن خضــري بــن مســاك األشــهلي       ــها ، )٤(دمــاً حتــى دخلــت علــى ام فعرفت

)وجاء أسيد من عند النيب، فرمحتها فآوهتا ووضعت هلا طعاماً فقال المرأته ، (
هـا هـي    :أم عمرو بنت سفيان ؟ قالـت  يا فالنة هل علمت ما أصاب :قبل أن يدخل
)فـأخرب الـنيب  ، فرجع   طريقه الـذي جـاء منـه   ، هذه عندي رمحتـها   :فقـال  (
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بين حويطب بن عبد العزى  إىلاذهبوا هبا  :قال، أبيها إىلفلما رجعت ، رمحها ا
حليف بين نوفل وهو ابن العدوية من  )٢(فقال يعلى بن منبه، )١(أخواهلا فإهنا تشبههم

  :)٣( حنظلة بن مالك بن زيد بن تيممن بين
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سـرق  و، مجال فقطعت يده باملدينة )١(سرق مسرة بن جندب :ومن سائر العرب
فقطعه علي  )٣(املراديوعمرو بن شاس ، فقطعه زياد بن أبيه )٢(سيار بن نصر بن سيار
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 وبـرد بـن  ، )١(فقطعه زياددف واألسقع الكندي وهو رجل من الص، )u(بن أبي طالب
ن أخـي  بـ ناقـب واملثنـى ا  وكـان األسـقع وبـرد بـن امل    ، فقطعه زياد أيضـا  ألسدياملناقب 
وقال املثنى ، وظفر باألسقع وبرد فقطعهما، فلت املثنىفأ، فطلبهم زياد سرقوا )٢(جرير

   :  ذلك
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تَّهم :عن أبيه قال هشام ن يعبـد    )٢(باللواطة كرز بن ربيعة بـن حبيـب   كان مم جـد
أخو سهيل بن  )٥(وحاطب بن عمرو، )٤(اجوولده بالبصرة والنب )٣(عامر بن كرز ا بن
ويقال إن سهيال ال ، والعقب ألخيه سهيل باملدينة، لهوال عقب ، له صحبة )٦(عمرو
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وهـو أبـو    )١(وهشام بن عبد ا بن أبي قيس مـن بـين عـامر بـن لـؤي     ، عقب له أيضا
قال ، عقبه   املدينة ، )٤(اإلسالممات   ، )٣(جد ابن أبي ذويب احملدث )٢(وهيب وي

   .ا أعلمو، )٦(كان أحد الالطة )٥(ن العباس بن عبد املطلبإ
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ث عبـد ا أبـو طلحـة بـن عبـد ا       :هشام عن أبيه قال ن يلعب به ويتخنكان مم
، )٥(وعفـان بـن أبـي العـاص بـن أميـة      ، )٤(الكوفـة وولده باملدينة و )٣(عمرو بن كعب بن

ل )٦(ي طلحةومسافع بن طلحة بن أب ت يوم أحد كافراً  من بين عبد الدار بن قصي  قُ
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والعـيص بـن وائـل    ، )٣(من بين خمزوم )٢(وجعفر بن رفاعة العائذي، )١(وولده باملدينة
ــه ، )٥(عــم عمــرو بــن العــاص  )٤(وائــل الســهمي والعــالء بــن وهــب  ، مــات ال عقــب ل

أبي حبيب وحممد بن ، ده مبكةلوو )٧(وأبو عليط بن عتبة بن أبي هلب، )٦(السهمي
وخالد بن أسيد بـن أبـي العـيص    ، عقب لهال  )٨(أمية بن خلف اجلمحي حبيب بن
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بــن أســيد عامــل    )٣(وأخــوه كلــب   )٢(بالبصــرة وصــله  ولــده )١(أميــة           بــن 
)النيب   .بالبصرة )٥(الفاتك )٤(يالنومن ولده عتاب خل، على مكة(

ر عثمان ب )٦(و  عفان بن أبي العاص يقول عبد الرمحن بن حنبل ن عفانيعي ،
    :فوكان عثمان يضرب بالد، عفان
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     :)٥(يهجو هند بنت عتبة، )٤(ربيعة )٣(  ابن، وقال حسان بن ثابت
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
        لعـب هبمـاهشام بن املغرية وابنه أبـا جهـل بـن هشـام كـان ي وزعمت قريش أن ،

   :وقال حسان بن ثابت
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، وكانـت أمـة   )٣(فولـدت خمزومـا  ، )٢(وقـع علـى هنـرة    )١(وكان يقظة بـن مـرة   :قال
فقـال عثمـان   ، كالب وتـيم فاشـرتياه فأعتقـاه    إىلفذهب خمزوم ، لبين بكر بن كنانة

   :يهجو بين خمزوم، )٤(األنصاريبن احلويرث 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
     :وقال حسان يهجو املغرية

 
 

 
 
 

 
 

                                                
  
 

 
 







( )


( )( )
( )  

 
 

  
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
                                                  

 
 

 


 
 

 
 

 
  

  
 

  

  
 

 
  

 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  ، نه كان يأتي أمهمأ :وكان يقال، كره رجل من خزاعةوعمرو بن حيموم الذي ذ

   .وهو فيما تزعم قريش أبو جهل واحلارث بن هشام
  ،)٧(كان ممن يلعب به مشهوراًحاجب بن زرارة:هشام عن أبيه قال)سائر العرب ومن(
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 )٤(واأليـادي ، )٣(عـم النعمـان   )٢(وقابوس بن املنذر، )١(و بن أم كلثوم الشاعروعمر 
وهو الذي قتل عمرو ،   مصلحة بني العراق والشام )٥(الذي جعله احلارث بن جفنة

ويزيـد  ، )٨(عم احلجـاج بـن يوسـف    )٧(وعبد الرمحن بن أبي عقيل الثقفي، )٦(الطائي
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وســجاع بـن ورقــا  ، )٢(اخلطــيم األوسـي وقـيس بـن   ، )١(بـن حوشـب بــن يزيـد الشــيباني   
والفجاءة وامسه إياس بـن عبـد   ، ن أبا بكر الصديق أحرقه بالنارإ :ويقال، )٣(ألسديا

اً بالنـار  بكر ا أبوا بن عبد ياليل السلمي أحرقه  حـني أقيمـت عليـه    ، )٤(لصديق حيـ
ــره   ــح   دب ــه نُك ــة أن ــي   ، البين ــن عمــرو الصــعق الكالب ــد ب ــال رجــل  ، )٥(ويزي ــن وق    م
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   :)٢(يقال له رق اخلرق )١(ةيهطُ


 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   إليـه فنظـر  ، فيقـال أن قـراداً نكحـه   ، يقال له قـراد ، ابن خال وكان حلاجب :قال

فقـال قـراد مـا    ، ليـتني وكان كـبري األ  وقام حاجب حلاجة، يوما ومها على شراب هلم
سـكر   إذاومسعـه حاجـب فتغفلـه حتـى     ، أن يكـون أيـري   إليتـه    إىلكان أحوجـه  

   .)٤(ضربه بالسيف حتى برد
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   .)٢(أصله من يهود خيرب نإبن خمرمة بن املطلب دعي يقال  قيسف

عبـداً   )٥(كـان أبـو عبـد ا اجللـي     :قـال  )٤(عـن الشـعيب   )٣(هشام عن أبي خمنـف 

                                                
  
 




( )
 

 
( )

 
 


  

 



u


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بـن  فاسـتلحقه آل عـامر   ، لألزد ثم حلق بعدوان بن عمرو بن قيس عيالن وهم جديلة
ن   :ل لـه عمـر  فقـا ، عمـر بـن اخلطـاب    إىلفتخاصمت فيه األزد وعـدوان  ، )١(ربالظ ممـ

مــن أوســطنا فقضــى بــه  :مــا تقولــون؟ فقــالوا :فقــال لعــدوان، مــن عــدوان :أنــت؟ قــال
من نالته مظلمة  :فقال، كان زمن عثمان   آخر زمانه قعد للناس إذاحتى ، لعدوان

يـا عثمـان حبسـت طعـامي حمـبس احلمامـة          :فليقم فقام أبو عبد ا اجلديل فقال
أمل تـأتين قومـك   ، أنـت وذاك ال أم لـك يـا عبـد خريبـة      مـا  :فقال عثمـان ، حوصلتها
فأحتفتـك   ،)٢(عبـد  خري مـن  وهذا ابن عم، أرى جلدة عربية :فقلت، ك عبدفتزعم أنّ
ل قا، فلم حتفظ ومل تشكر قم ال أم لك، وزوجتك امرأة عربية من قومك،   ألفني
  . )٣(باًوكان عثمان غضباً س :الشعيب

وشرف بعد ، موىل كلب ادعى فيهم صبياً )٤(بن عوانةاحلكم  :هشام عن أبيه قال
وقــد اجتمــع عليــه ، ينشــد )٦(ومــر احلكــم مبســجد   واســط وذو الرمــة، )٥(ونــال حظــاً
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 :قـال ، ذو الرمة ينشد :ومن غيالن؟ قالوا :قال، من هذا؟ فقالوا غيالن :فقال، الناس
  :)١(فبلغ ذلك ذو الرمة فقال يهجوه، أو املسجد موضع شعر

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  وكـان خياطـاً   )٤(اجلـديل  وشـربة بـن سـلم    )٣(ومن هؤالء هراسة بن عمرو الطـائي ،
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اســم  ىوأبــو الســمحاء البجلــي فإنــه تســمى علــ، )٢(وادعتــه جديلــة قــيس، )١(بالكوفــة
ه ا هراسة فكان غالماً تابعاً هلراسـة بـن عمـرو    ، )٤(ألسديابن ناشرة  ووعمر، )٣(أمفأم

أعتقـه فسـمي علــى   ن ناشـرة فكــان مملوكـا البـن ناشــرة    وأمــا ابـ ، إليـه الطـائي فـانتمى   
   :  هراسة وكان غالماً من أبناء الدهاقني )٥(فقال أعشى مهدان، امسه
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وقال ، اخلبيث )٢(أحب إيل من بريرهم وا )١(ى املشاننر :فبلغ ذلك هراسة فقال
  :األعشى لشجرة

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  موىل ألبي حذيفة بن املغرية بن عبد ا بن عمرو  )٥(وكان عمار بن ياسر :)٤(قال
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ار    ، )٢(وأمه مسية أمة هلـم ، )١(بن خمزوم اهتمـه املختـار بـن     )٣(وابنـه حممـد بـن عمـ
، وكانت حتت )٦(بنت مسرة بن جندب الفزاري فقتله )٥(بامرأته أم ثابت )٤(أبي عبيدة
  . )٨(أخي عمرو بن حريث )٧(نت سعيد بن حريثعماّر ب
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  ، )٢(أمية بن عبد مشس، من قريش ممن شهر بالزنا :هشام عن أبيه قال :من قريش
ــرب   ــن حـــ ــفيان بـــ ــو ســـ ــي    ، )٣(وأبـــ ــن أبـــ ــم بـــ ــن احلكـــ ــرمحن بـــ ــد الـــ              وعبـــ
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وولــده  )٣(صـديق وعبــد الـرمحن بـن أبـي بكـر ال    ، وولـده بالشـام  ، )٢(أخـو مـروان   )١(العـاص 
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وعتبـة بـن   ، ال عقـب لـه   )٢( وأبـو شـجرة  ، )١(وعبد الرمحن بن عمر بن اخلطـاب ، باملدينة
بـن   )٥(وسـعد ، )٤(وعقبـة بـن أبـي معـيط    ، وولـده باملدينـة والبصـرة    )٣(أبي سفيان بن حرب
   .)٧(املخزوميبن حممد بن سعد بن املغرية  وإبراهيم، وولده بالشام )٦(هشام بن عبد امللك

، ممن شهر   الزنا من أشـراف العـرب   :؛ هشام عن أبيه قالأشراف العربومن 
      وعــــامر بــــن الطفيــــل    ، الشــــاعر الشــــهري  )٨(امــــرؤ القــــيس بــــن حجــــر الكنــــدي    
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  ، )٢(ومغرية بن شعبة الثقفي، )١(اجلعفري
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ابنــا أمســاء بــن خارجــة  )٤(بــةوعق) ٣(ومالــك ، )٢(بــن قــيس الفــزاري )١(وحكحكــة
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وسـعيد  ، )٢(واألحوص بن حممد الشاعر األنصـاري  ،)١(الثقفيوأبو حمجن ، الفزاري
وعبــد ،   اجلاهليــة )٤(وخــوات بــن جــبري األوســي ، )٣(الكالبــي بــن أســلم بــن زرعــة 
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وعكرمـة بـن   ، )٢(ميمـي وخالد بن عتّاب بن ورقـاء الت  )١(األشعثالرمحن بن حممد بن 
  ،)٣(ي بن تيم ا بن ثعلبةربع
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   . )٣(والفرزدق بن غالب الشاعر ،)٢())١(ن يزيد الساميحوشب ب(و
ة لبعضـهم فحملـت             :قال هشام فوقـع علـى أمـ حكحكـة بـن قـيس   بـالد طـي مـر

   .)٤(ثم اشرتاه بعد فعقبه اليوم من ولد ثوابفولدت غالماً فسمته ثواباً وبه يكنى حكحكة
   .)٦(ثم بعدهم تغلب )٥(وليس   العرب أكثر من قيس عيالن   الزنا :قال هشام

                                                
 


u



 

 
 


 

    
    

  






  

  
 

  
 

  
  





 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
   

 
  

، )٤( والعــاص بـن هشـام بـن املغــرية   ، )٣(بـن العـاص   )٢(ن سـعد بــ العـاص  :مـن قـريش  
أبـي   وعبد ا بـن السـائب بـن   ، )٧(بن حذيفة العدوي )٦(وأبو النجم، )٥(وخمرمة الزهري

  ، )٨(ىحبيش من بين أسد بن عبد العز
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 )٣(املهاجر بن خالد بن الوليدوخالد بن ، )٢(، وهشام بن املسور)١(واملسور بن خمرمة
   .ضربه عبد ا بن الزبري   شراب

وحد ابنـه املسـور   ، جلد عمر بن اخلطاب خمرمة بن نوفل   شهادة :قال هشام
عاملــه  إىلفكتــب يزيـد بـن معاويـة    ،   شـهادته علـى يزيـد بــن معاويـة بشـرب اخلمـر      

ه ه فحد٥(فقال ابن أبي عروة، )٤(باملدينة حبد(:   
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ى عليـه عبـد امللـك بـن     وافرتى هشام بـن املسـور علـى رجـل مـن قـريش فاسـتعد       
ه فإنه ابن حمدودينمروان فكتب إ ىل عامله حد.   

وقطـن بـن عبـد ا بـن احلسـني      ، )١(يوسف بن عمرو الثقفي، ومن سائر العرب
   .)٢(كعب من بين احلرث بن

وأبـا بكـرة وامسـه نفيـع بـن      ، )٣(شـبل بـن معبـد البجلـي    ، وضرب عمر بن اخلطاب
   .)٦(  شهادهتم على املغرية )٥(ونافع بن احلرث بن كلدة الثقفي، )٤(مسروح
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يم بن مر حتت خزمية بـن  أُخت مت )٢(كانت برة بنت مر بن أد :هشام عن أبيه قال

فخلـف عليهـا ابنـه كنانـة بـن      ، ثـم هلـك عنـها   لدت له أسد بن خزمية فو )٣(بن مدركة
، فإنه لغـري بـرة  ، )٤(فولدت له ولده كلهم إالّ عبد مناف بن كنانة، قتاملخزمية نكاح 

   .)٥(لكنانة النضر ومالك وملكان وسعد وعامر

                                                
 


 

 
 

  
 


 

 











( )
( )



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فولدت لـه  ، وكانت ناجية بنت جرم بن زبان بن قضاعة عند سامة بن لؤي :قال
ة  ، قـت املهلــك فخلـف عليهــا ابنـه احلــارث بـن سـامة نكــاح     غالبـا ثـم    فولــدت لـه عــد

   .)٢(وكانوا مع احلارث بن راشد، )u(وهم الذين خرجوا على علي، )١(بنني
واقدة بنت أبي عدي من بين مازن بـن صعصـعة عنـد عبـد منـاف بـن        )٣(وكانت

اف نكـاح  ها هاشم بن عبد منيثم هلك فخلف عل )٤(قصي فولدت له نوفال وأبا عمرو
   .)٥(املقت فولت له خالدة وضعيفة

ة بـن         وكانت آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعصـعة عنـد أميـ
بـو عمـرو بـن    ثـم هلـك عنـها فخلـف عليهـا ابنـه أ      ، فولدت له األعياص، عبد مشس

   .)٧(فولدت له أبا معيط، )٦(نكاح املقتأمية 
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ن زبـان تـزوج هنـد بنـت سـامة بـن       وتـزعم جـرم أن ناجيـة بـن جـرم بـ       :قال هشام
مـن بـين ربيعـة     )١(صني التميمياحلفلذلك قول علقمة بن ، فولدت له احلارث، لؤي

  :بن مالك بن زيد مناة بن متيم يهجوهم
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  أخـي   )٤(كانت أم خولة وهي مليكـة بنـت خارجـة بـن سـنان      :بيه قالهشام عن أ

فخلـف عليهـا   ، ومل تلـد لـه  ، فهلك عنها زبـان ، )٦(عند زبان بن سيار )٥(هرم بن سنان
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ليـه  فأرسـل إ ، فبلـغ ذلـك عمـر بـن اخلطـاب     ، عليها ابنه منظور بن زبـان نكـاح املقـت   
ك قـال     :فقال، فأتاه ـ     :يا منظـور تزوجـت أمـنعـم امـرأة    :ه؟ قـال وهـل يتـزوج الرجـل أم

م ذلك؟ قال، أبيك أمك حر ا أما علمت أن: ال وا.   
م ذلـك؟     :قال، نعم :وبلغين أنك شربت اخلمر قال :قال حـر ا أفما علمـت أن

م   ، ال وا :قال حـر ا فأمر به عمر فاستحلف عند القرب بعد العصر أنه ال يعلـم أن
م، نكاح نساء اآلباء لوال ع ا م اخلمرأن١(فحلف فخلى سبيله،  حر( .  

فذلك قول ، أما وا لوال حلفك لضربت عنقك :ويروى عن عمر أنّه قال ملنظور
  :منظور
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 )٢(عن الزهري عن سعيد بـن املسـيب   )١(حدثين أبو السائب املخزومي :هشام قال
   :)٣(نكاح قريش   اجلاهلية على أربعة أوجه :أنّه قال
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-    ناتكما حكم ااملهور والبي.   
ونكـاح آخــر كانـت املــرأة مــن قـريش تصــيبها العاهــة فيـأتي الرجــل فتســتطرقه      -

  .فيعرف نسله وولده، نفسه
- ا  ، فإمـا أن متـن عليـه   ، ة قوم فتلد لـه ونكاح آخر كان الرجل يثب على أم وإمـ

  .أن تفادي
- هـا  ايات فتحمـل فـإذا حضـر والد   ونكاح آخر جيتمعون عند املرأة من ذوات الر

  .فمن أحلقته الولد حلقه ووصله، حكّموها   الولد
كـان مسـافر    :موسى بن خمزوم قـال  )٢()عن( )١(هشام أخربني معروف بن خربوذ

تَّهم هبنـد   )٣(مسافر بن أمية بن عبد مشس بن عبد منـاف  قـال إنّـه     ، يـ وكـان معاويـة ي
تــهم هبنــد إذ )٤(مــن العبــاس بــن عبــد املطلــب ن بــن وكــان نــديم أبــي ســفيا، )٥(كــان ي
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قال إنّه لعمارة بـن الوليـد بـن املغـرية املخزومـي     ، )١(إنّه نادمه ملكاهنا :فقال، حرب وي ،
به عمرو بن العاص  )٢(وهو الذي مشى، يش مجاالً وسخاءروكان عمارة من رجال ق

   .)٣(فهام مع الوحش، حليلهفدعى السحرة فنفثن   إ، النجاشيىل إ
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قال إنّه من مسافر بن عمرو اً هلنـد   وكان، وي محلـت  فلمـا  ، من أشد الناس حبـ
فأقـام عنـده حتـى    ، ملـك احلـرية   )١(ىل عمرو بن هنـد منه خاف أن يظهر أمره فرحل إ
أبـو سـفيان بـن     )٢(فقـام ، معاويـة علـى فراشـه    فولـدت  مات ثم تزوج أبـو سـفيان هنـداً   

 فجعل مسافر يسأله عن، حرب على عمرو بن هند باحلرية   حاجة له ومسافر عنده
وهــل علمــت أنــي  :ىل أن قــال أبــو ســفيانمكــة فيخــربه حتــى جــرى احلــديث إ  أهــل

فأخـذ مسـافر اهلالمـس حتـى     ، نعـم  :وقد فعلت؟ قال :تزوجت هنداً؟ فقال له مسافر
فقال لـه امللـك مـا    ، فقيل للملك ليس له دواء إال الكي، فجعل يذوب، سقى بطنه
قـد يضـرط   ( :ال مسـافر فقـ ، فجعل الذي يكويه حيمي املكاوي، ذاك إليك :ترى؟ قال

ىل فاستأذن امللك   اخلـروج إ ، ونزل به املوت، فأرسلها مثال) العري واملكواة من النار
قال له هبالة، أهله فأذن له فقال أبو طالب يرثيه، )٤)(٣(فخرج ومات   موضع ي:   
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     .)٣)(٢(ألبي طالب وكان مسافر ندمياً

، دانليهـا السـو  ن أحـب الرجـال إ  وكـا ، )٤(وكانـت هنـد مـن املغتلمـات     :قال هشام
  . )٥(فكانت إذا ولدت أسود قتلته
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كـالم   ١ سحاق بن طلحة بـن عبـد ا  ووقع بني يزيد بن معاوية وبني إ :قال هشام
اجلنـة   ن تـدخل بنـو حـرب كلـهم    إن خـرياً لـك أ   :فقال يزيد، عند معاوية وهو خليفة

فانكسـر  ، وأنت وا إن خرياً لك أن تـدخل بنـو العبـاس كلـهم اجلنـة      :سحاقفقال إ
يـا يزيـد    :معاويـة سـحاق قـال   إفلمـا قـام   ، ومل يكن مسع ذلك، يزيد ومل يدرِ ما عنى

قال فكيف تشامت الرجال قبل أن تعلم ما ي :قال، ال وا :سحاق؟ قالأتدري ما أراد إ
أبـي العبـاس    النـاس أن يزعم  :سحاق يا أمري املؤمنني؟ قالراد إوما أ :قال يزيد، فيك

   .)٢(بن عبد املطلب
)ملّا أتى النساء الـنيب  :قال، هشام وأخربني أبي عن أبي صاحل عن ابن عباس ) 

)النيب :فقال هلا، يبايعنه أتته هند فقالـت يارسـول ا   ، وال تـزنني  :  كالم البيعـة  (
)يبوهل تزني احلرة؟ فنظر الن   . )٣(ىل عمر بن اخلطاب فتبسمإ(
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ى من أهل عني التمر يعز )١(رث بن زهرةوكان عبد عوف بن عبد الوا :قال هشام
فاشـرتاه  ، ، وابتاعه رجل من قـريش فقـدم بـه مكـة    )٢(وكان يسمى عرقوبا، ىل تغلبإ

عاه وأحلقه به )٣(عبيد بن احلارث ٤(فقال   ذلك مسافر بن عبد عوف،  فاد(:  
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، وكان حجاماً، حيماًوكان يسمى س، )١(وكان عوف بن عبد عوف عبداً خلزاعة
، وأمهـم ممتعـة  ، وكـانوا عبيـداً خلزاعـة   ، )٢(ودبيل، ودبل، خوة ثالثة سحمةوكان   أ
   .)٥(زاعةريه فولدت له أربعاً كن خلطرقها غ، )٤(وأمها دمامة، )٣(وأمها غزالة

، )٧(وكانت بغياً من بغايا اجلاهلية ذات رايـة ، )٦(احلبكوكانت ممتعة وتسمى فارة 
وكـان أكـرب مـن عبـد عـوف      ، فأحلقـه بأبيـه   )٨(فأما سحيم فاشرتاه أزهر بـن عبـد عـوف   
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اه         ، )١(ومساه يـوم أحلقـه عوفـا    ا سـحمة فاشـرتاه عبـد املطلـب وأحلقـه بنفسـه ومسـ وأمـ
٢(حجال(.   

، فزعموا أن رجال من )٣(ودبيل فكانا مبكة ابين زنا ال يدرى من أبومها وأما دبل
عامها وأحلقهما بنفسه وكانا سرقا ، )٤(من بين عدي بن عمرو بن خزاعة اشرتامها فاد

عة بنت عمرو بن مالك بن مويل بـن  وأم عوف ممن، مع أبي هلب فقطعاغزال الكعبة 
ه حجـل بـن عبـد      خزاعـ  سويد بن أسعد بن مشرت بن عبد بن حـبرت بـن   ة وأخـوه ألمـ

  .  )٥(املطلب
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 

 
 




 
 

 
  
 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
 

  
، خبـاب األقطـع   اوبنتـ ، ومزنـة ، وكرميـة ، أرنـب وهـي الزرقـاء    :هشام عن أبيه قـال 

وماريـة  ، عبـد ا  وأم، مهزول وأم، وعناق، وممومارية اهل، ودوحة، عةوممن، والنابغة
ــةبنـــت أ ــفي، بـــي ماريـ ــة، ةوصـ وصـــفية بنـــت ، ومحامـــة، وأم أبـــي اجلهـــم، وعقيلـ

شرتاه بعض فاوكان مملوكاً لبين جدعان ، وهي الزرقاء بنت موهب الليثي، احلضرمي
   .قريش وأعتقه
مـروان آمنـة بنـت علقمـة بـن صـفوان        وأم، هي جدة مروان بن احلكم )٢(فالزرقاء
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ة بـن حمـرث الكنـاني      بـن أميـ ،بة بنـت أبـي طلحـة بـن عبـد العـزى بــن      عهـا الصـ  وأم 
   .وأمها الزرقاء بنت موهب، عثمان بن عبد الدار

ة    : قال خليعـاً يكنـى أبـا الفـواحش     )١(وكـان صـفوان بـن أميـ ،أبـاه مـن   إ :قـال وي ن
   .ملوك اليمن
ــ ــةوأم ــها معمــر بــن حبيــب بــن صــداقة بــن مجــح     )٢(ا مزن ــه   )٣(فوقــع عل فولــت ل
   .)٥(بن معمر )٤(احلارث
بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم  )٦(كرمية اوأم فوقع عليها عبيد ا

بن عبيد ا ٧(فولدت له ذر( أخا طلحة بن عبيد ا.   
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وكان مبكة، ان   طلحة يذكر أخاهقال حس:  
 

 
 

 
 

 
     .)٢(ان ذر مهر قيناً مبكةوك، ويقال إن أصلهم من فارس

خباباً كان عبداً لـبعض قـريش فسـرق فقطعـت يـده     ، ا بنتا خبابوأم فوقـع  ، فإن
، )٤(خلف فولدت لـه عبيـد ا بـن عبـد ا     )٣(}بن{ أبي على أحدمها عبد ا بن

ةَوأما ا، )٤(ا ح٧(خبالد بن سعيد )٦(فجاءت )٥(ألخرى فوقع عليها أبو أُحي(.   
ا النابغة وأماً مـن طوائـف مكـ      )٨(عمرو بن العاص أم فقـدمت  ، ةفإهنا كانـت بغيـ
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وقـع عليهـا العـاص بـن وائـل   اجلاهليـة   عـدة مـن قـريش          ف، مكة ومعها بنات هلـا 
  ، وأبـو سـفيان بـن حـرب    ، وهشـام بـن املغـرية   ، وأمية بن خلـف ، أبو هلب، منهم

ثـم إنـه   ، ه ابنـه فاختصـم القـوم مجيعـاً فيـه كـل يـزعم أنـّ       ، ت عمـراً دطهر واحد فولـ 
فقـال  ، وأبو سفيان بن حـرب ، العاص بن وائل، أضرب عنه ثالثة وأكب عليه اثنان

ه ا وضعته   حرأنا و :أبو سفيان ا تقـول هـو ابـين    لـيس هـو كمـ    :فقال العاص، أم
ه فيه فقيل هلـا بعـد ذلـك مـا محلـك علـى مـا صـنعت         ، للعاص :فقالت، فحكما أم

إن العاص كان ينفق علـى بنـاتي ولـو أحلقتـه      :التوأبو سفيان أشرف من العاص؟ فق
بنها عمرو بن العاص وزعم ا، الضيعةبأبي سفيان مل ينفق علي العاص شيئاً وخفت 

ه امرأة من عنزة بن أسد بن ربيعة أم أن.   
ة عبـد     )٢(وهي أمة )١(ا ممنعة فهي فارة احلبكوأم د عوف بن عبد عوف الزهـري جـ
  . )٣(ن عبد املطلبلرمحن بن عوف وحجل بعبد ا

ا دوحة بنت وأمكانـت هلـا رايـة عنـد الثنيـة فولـدت األسـود بـن          ةعفر األعور فأم
 جــد أبــي الــبحرتى )٥(وهبــاراً وهــبرية وزمعــة )٤(عبــد املطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى 
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وكانـت  ، بـن عبـد ا بـن زمعـة     )٢(بـد الكـبري  وهـو وهـب بـن وهـب بـن ع     ، )١(القاضي
   :مساكها فأنشأ يقولاألسود على إ )٣(فعاتبت بنو أسد، رتكنى بأم األعودوحة 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
  اث بن قيسون وكان مبكة قبطي: قال املغرية بـن أبـي   خيتلف إ )٥(يقال له حر ىل أم

   :يهجو املغرية بن أبي جهل )٧(و  ذلك يقول عثمان بن احلويرث، )٦(ل املخزوميجه
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تَّهم بابنة عمر فجر :قال ١(وكان ي(.   
ة سعيد بن املسيب بن احلارث بن أبي وهب وأما مارية وقع عليها أبو  )٢(فهي جد

ففـي ذلـك يقـول    ، )٤(وهبرية أبو جعدة بن هبرية بـن أبـي وهـب    )٣(أبو وهب املخزومي
  :)٥(ع بن عبد مناف اجلمحييقول مساف
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  وكانت صديقة ملرثـد بـن   ت مالك رجل من بين عامر بن لؤي فهي بن وأما عناق

   .)٢(أبي مرثد الغنوي
ــ ــزولوأمـ ــبين مجـــح   )٣(ا أم مهـ ــاء مرثـــد، فهـــي بنـــت مرثـــد رجـــل لـ  ىلإ )٤(وجـ
)النيب انٍ أَو   (فسأله عن نكاحها فأنزل ا هذه اآليـة   ( ال زَ ا إِ هـح كن ةُ ال ي يـ ان الز و
رِكٌ ش٥()م(.   

                                                                                                                    
 

  
 

( )






( )( )

 
 

 
( ) 


 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وأمعبد ا ٢(تـيم فإنه وقع عليها زهرة بن النطاح بـن كعـب بـن سـعد بـن       )١(ا أم( 
بـن   وهي أمـة لـبين عيـاض   ، )٣(وكانت هلا راية باألبطح، فجاءت بعبد ا فكنيت به

   .)٤(بن سعد بن تيم صخر بن كعب
، وفيهـا يقـول أبـو    )٦(كانت هلا رايـة ، )٥(وأما أم غامن فهي من بين عدي بن كعب

   :)٧(أبو طالب لثويب بن حبيب
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  هـي أم  و، هميفإهنا أمة كانت للعاص بن وائل الس )٢(رية بنت أبي ماريةوأما ما

  . )٣(أم عدي بن نوفل بن عبد مناف
وفيها يقول حسان  )٤(بن عبد املطلب فهي أم أبي سفيان بن احلارثوأما مسراء 
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   :حسان بن ثابت ألبي سفيان بن احلارث
 

 
 

 
 

 
  ة اجلمحـي     موهـي أ ، معمـر بـن حبيـب    )٣(فهـي أم وأما صفية  صـفوان بـن أميـ ،

ه احلنبل بن مليك وأخوه ٥(وفيها يقول حسان بن ثابت، )٤(من أم(:   
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  عب بن أبي كعب من بين األمحر بن احلارث بن عبـد منـاف   وأما ممتعة فهي ابنة ك

  :)٧(وفيه يقول سلم بن عبد التغليب، )٦(وهي أم الضحاك بن قيس الفهري )٥(بن كنانة
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ورية مـن  س )١(م وخمرمة بن املطلب فإهنابن هاش أبي صيفيفهي أم  وأما عقيلة
فولدت هلـم عبـد   سلول بن مالك بن قيس بن اخلزرج من أهل فدك سبيت فصارت ل

، )٢(وكانـت هلـا رايـة بـذي اـاز     ، فأقاموا عنده ثم دعامهـا أبومهـا حـني كـربا    ، سلول
٣(اداً بفدكوكان أبوها حد(.  

   :قال حسان بن ثابت يهجو أبا صيفي وخمرمة
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   .)٢(ويقال هلا رميثاء، توا  مكة من ذوات الرايات )١(وكانت أم أبي اجلهم :قال
   .)٢(رميثاء

ات معاويــة   ــض جــد وقــال ، ايــة بــذي اــاز ركانــت هلــا  )٣(وأمــا محامــة فهــي بع
   .ي جدته على والة اجلداته :)٤(الشرقي
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فاستبضعت بأبي سفيان فوقـع  ، كانت هلا راية )١(وأما صفية فهي بنت احلضرمي
، بن تـيم عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد  بن عبد ا وتزوجها، عليها أبو سفيان

ن وعبـد ا   طلحـة   فاختصـم أبـو سـفيا   ، )٢(فجاءت بطلحة بن عبد ا لستة أشهر
يـد   :تركـت أبـا سـفيان؟ فقالـت     :فقيـل هلـا  ، ىل صفية فأحلقته بعبـد ا فجعلوا أمره إ
   :ال حسان بن ثابت وعتب على طلحةقف، )٤(ةد أبي سفيان كزوي ،)٣(عبد ا طلقة
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    )٢( :وقال فيها، يعشقها بعد ذلكوكان أبو سفيان  :قال

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  قال أهل ف، )٥(سالم بنت أبي سفيان بن حربوتزوج طلحة بعد ذلك   اإل :قال
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   .)١(احلالل ال حيرمهإن احلرام  :املدينة
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   :لبين طلحة )١(وقال عمرو التيمي :قال هشام
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واألســود بـن عبــد  ، )٣(ولــده مبكـة أبــي سـلمة  أخـو   )٢(سـفيان بــن أسـد املخزومــي  
وذر ، )٥(واحلارث بن معمر بن حبيب اجلمحي ولده بالكوفة، ال عقب له )٤(ومياملخز

 )١(واحلويرث بن ذباب بن عبد ا، )٧(وعمرو بن العاص، )٦(بن عبيد ا أخو طلحة

                                                
 




 
 

 
 





 

 



 

 


 
  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ن أبـي  وطليـق بـ  ، بـن تـيم   )٢(وهو من بين احلارث بن حارثـة بـن سـفيان   ، ال عقب له
وعمــرو بــن ربيعــة بــن  ، )٤(بــن ربــاح وفضــيل بــن عبــد العــزى ، )٣(ال عقــب لــهطالــب 
ه مـن بـين عــامر بـن لـؤي        وهـو أخـو   )٥(حبيـب  ونضـلة بـن هاشـم بـن عبــد      نفيـل ألمـ
د وعبـ ، ال عقب له )٧(ن عبد مشس بن املغرية املخزوميوقيس بن الوليد ب، )٦(مناف

وعروة بن عبد الـرمحن بـن عـوف    ، ولده مبكة )٨(الرمحن بن عدي بن نوفل بن أسد
وعبـد ا بـن أبـي    ، )١٠(د ا بن عبد ا بـن أبـي بـن خلـف اجلمحـي     وعب )٩(الزهري
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وهشام بن احلكم بن حزام بن أسد بن عبد ، )١(عمرو بن حفص بن املغرية املخزومي
   .عقبه باجلزيرة وليس من أم عمر)٣(وزيد بن اخلطاب بن نفيل، )٢(العزى

قـد أمـر جواريـه أن ال    وكان ، يبيع الرقيق )٤(كان ابن جدعان :هشام عن أبيه قال
فإذا سأل اجلارية ، رجال من قريش يقعن عليهن فيلدن فكانت، )٥(تدفعن كف المس
ه، فرمبا وهبه ألبيه، فالن :من أبو ولدك قالت ه من غريه ، ورمبا باعه من أم ورمبا باع أم

ر منـهم سـفيان بـن عبـد األسـد        ، فلذلك كثر ماله، أو أمسكها هِ وشـ ف رِ ن عـ فكان ممـ 
وابنه حاطب بن ، )٢(احلارث بن معمر بن حبيب )١(وأخوه، )٦(واألسود بن عبد األسد
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   . )٤(عقبه بالكوفة )٣(احلارث بن معمر
بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن         )٥(هـب كـان لو  :وأخربني أبي قال :شامقال ه
فوقع على إحداهن ذباب بن عبد ا بن عامر بن احلارث بن حارثة ، إماء )٦(خمزوم

ثـم وقـع عليهـا أبـو     ، ألبيـه  )٧(فولـدت لـه احلـويرث فوهبـه أبـو هلـب      ، بن سعد بن تـيم 
   :)٩(فولدت له طليقا فاختصما فيه فقال أبو طالب، ولد احلضرمي )٨(طالب وبعض
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     .بي طالبأل )٢(فوهبه أبو هلب

ة :هشام عن أبيه قال فوقع عليها، حبشية هلاشم بن عبد مناف كانت صهاك أم ،
عمر  فجاءت بنفيل جد، ثم وقع عليها عبد العزى بن رباح، فجاءت بنضلة بن هاشم

فجـاءت بعمـرو    )٣(بـن جذميـة   ثم وقع عليها ربيعة بن احلارث بن حبيـب ، بن اخلطاب
    .)٤(ن ربيعةب

خلــف وقــع علــى ابنــة خبــاب  أن عبــد ا بــن أبــي ، وأخربنــي أبــي :قــال هشــام
فولدت ابنـة خبـاب   ، ت يدهفقطع، وكان خباب عبدا لبعض قريش فسرق، )٥(األقطع
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عبد ا١( بن عبد ا(.   
ــة جلــابر بــن حبيــب    ، وأم اخلطــاب بــن نفيــل حبشــية  :قــال يقــال هلــا حنتمــة أم
  .سبوهنا أهنا ابنتهوهم ين، )٢(الفهمي

وحدثين أبي عن أبي صاحل عن ابن عبـاس قـال ثابـت بـن قـيس بـن        :قال هشام
ا الَّذين (فأنزل ا تعاىل )٤(يابن السوداء، لعمر بن اخلطاب، )٣(مشاس األنصاري ها أَي ي

م هن ا م ر ي كُونُوا خي ى أَن سمٍ ع قَو نم م قَو ر خَ سا ي نوا لَ ٥()آَم(.   
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فأتـت  ، امـرأة بغيـة  ، وال عقـب لـه   )١(وكانت أم هشـام بـن حكـيم بـن حـزام      :قال
يا حكيم إنـي امـرأة   حسـب قـومي ويل مـال وقـد أحـبين         :حكيم بن حزام فقالت

فجـاءت هبشـام سـفاحا    ، فوقع عليها، وقد جئتك لشرفك أن تطرقين نفسك، قومي
   .)٢(ومل حيفظ أبو منذر هشام من أي العرب كانت، فاستلحقته

ة للعاص بن وائل :قال هشام قدامة أم فوقع عليها اخلطاب بن نفيل، وكانت أم ،
ىل بـين عـبس بـن قـني مـن بـين       وهـم ينسـبوهنا إ  ، هبه العاص ألبيـه فو، فجاءت بزيد
   .)٣(أسد بن خزمية
كانت سوداء بغيا ، )٤(أبي طلحة أم عبد ا بن مسافع بن طلحة بنو :قال هشام

    .وال عقب لعبد ا بن مسافع، )٥(لية  اجلاه
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وعبيـد   )٤(وعامر بن طفيل اجلعفـري  )٣(واحلطيئة العبسي )٢(النعمان بن املنذر اللخمي
        وصعصــــعة وخبيبــــة ابنــــا ناجيــــة بــــن   )٦(والفــــرزدق الشــــاعر )٥(بــــن مقــــاعس الســــعدي
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   .)٤(وأرطأة بن سهية) ٣(ذؤيب بن معاوية بن عبد ا بن دارم بن )٢(وحسان بن جارية)١(عقال
كبشة بنت عروة الرحال أم عامر بن الطفيل  :حدثين أبو مسكني قال :قال هشام
وهو عم عامر بن الطفيل حني  )٥(ىل امللوك ففجرت بعامر مالعب األسنةكان يرحل إ

   .)٦(بان محلها فولدت له عامر على فراش الطفيل
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، بن ياسر موىل ألبي حذيفة بن املغرية بن عبد ا بن عمرو بن خمـزوم  وعمار
ه مسية أمة هلم او، وأم      بنه حممد بن عمار اهتمه املختـار بـن أبـي عبيـدة بامرأتـه أم

وكانت حتت عمار ابنة سـعيد بـن حريـث    ، ثابت بن مسرة بن جندب الفزاري فقتله
   . )٢)(١(أخي عمرو بن حريث

، مر بن فهرية موىل الطفيل األزدي مـن بـين النضـر بـن عثمـان     ن عاأ :ويقال :قال
   .)٣(همار من أمأخو عائشة وعبد الرمحن بن أبي بك

ه موالة ألم غـار  )٤(وخباب بن األرت حفـ  )٥(أمىل وكانـت نسـبت بعـد إ   ، افة مبكـة ـ
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مـن   )٢(ن غبشـان ابين عبد العزيز بن شريف بن نضلة ب )١(وهي أم سباع وثابت، عدي
وسباع الذي يدعو ببدر وأحد ، مهب وخزاعة ال تقر، قصي من بين ملكان بنخزاعة 

فزرقـه  ، فقتله وأكب عليه فأخـذ درعـه  محزة بن عبد املطلب  فخرج إليه، زةىل املبارإ
فبقـر   )٥(وشد عليه أيضا معاويـة بـن املغـرية بـن أبـي العـاص      ، )٤(حبربة فقتله )٣(وحشي
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ل به ه مل يلـد غريهـا      وهو جد عبد امل، بطنه وجدعه ومثّ فولـد  ، لك بـن مـروان أبـو أمـ
فمــن ولـد مجيـع الوليــد بـن عبـد ا بــن     ، )١(ثابـت بـن عبـد العزيــز عاصـماً ومجيعـاً     

ا أبت خزاعة أن تقرهبم، )٢(مجيع الزهري    .)٣(حالفوا بين زهرة ملّ
ه )٤(وأما أرطأة بن سهية فسهية أم ،      هـو  ويقـال  ، وهـو اليـوم ابـن زفـر بـن عبـد ا

أرطـأة بـن زفـر بـن عبـد       :قـال ، نفسـه اليـوم   إىلومـن نسـب   ، بن زيد اخليل الطـائي أرطأة 
بـن رقينــة بـن مالــك عصــفان   ، ا ويقـال   عصــفان هـو حنظلــة بــن   ، )٥(ويقـال عبــد ا

ونسـبهم اليـوم عـبس    ، أنه كعب أخو احلارث بن كعـب  :ويقال   عبس، رواحة العبسي
  .)٧(زام بن جذامسعد بن إياس بن خ أن غطفان بن :ويقال، )٦(بن بغيض من غطفان

وكـان  ، ىل عمـرو بـن أسـد بـن عبـد العـزى      إوحاطب بن أبي كان ولده ينسـبونه  
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   .)١(ىل خلمفانتسبوا إ، هم بنو أسدفلم تقبل، عمرو عفيفاً
، )٢(بة بن خـالس بـن أبـي صـيفي بـن هاشـم      والنعمان بن بشري بن سعد بن ثعل

   :قال رجل فيهم
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بـن روح بـن أبـي قـيس     ويقال فيه زنبـاغ  ،  روح بن سالمة )١()بن(وروح بن زنباغ
فأتى ، البالد وكان يقال ألبي قيس الربيد لكثرة تطوافه  ، )٢(زهرة بن عبد مناف بن

، هـا سـالمة  فتزوج، فمات عنها وهي حبلـى ، الشام أيام فتنته فتزوج امرأة من جذام
   .)٣(فولدت روحا على فراشه

عـن   )٥(كعب بن مالـك  عن أبي )٤(هشام عن عبد ايد بن أبي عيسى األنصاري
)وليس لـه وارث فسـأل الـنيب    )٦(مات ابن الدحداحة :أبيه قال هـل تعرفـون    :عنـه  (
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  .)١(بن أخيه أبا لبابة بن عبد املنذرال نعرف له نسباً فأعطى مرياثه ا :ه؟ قالوانسب
)وفد على النيب )٢(وعمرو بن الشريد وكان به جذام فبعـث  ، مع وفد ثقيف (

)النيب   .)٣(ليه إنا قد بايعناك فانصرفإ (
ري وأكثر من غـ  )٤(وأم غطفان بن سلمة بن املغيث الثقفي كانت وهي كنة املثالبة

   .)٥(واحد
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وأم يزيـد بـن شـريح بـن األحـوص عبسـاء بغـي كانـت أمـة خلالـد بـن جعفـر بــن             
فمـن ولـد يزيـد    ، )١(فولـدت لـه يزيـد وزبـان    ، فوقع عليها شريح بـن األحـوص  ، كالب

    :الشاعر الذي يقول )٢(السندري
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ت اجلـزور لعظمهـا     ، كانت اجلـزور  :هشام عن أبيه قال بنـت   ،)١(وهـي قتيلـة مسيـ
فولدت له أسد بن ، حتت هاشم بن عبد مناف، )٢(عامر بن مالك بن جذمية املصطلق
أمهما بنت هرم بن رواحة بن حجـر بـن عبـد    ، )٣(بن هاشم فولد أسد فاطمة وخالدة

   . )٤(عامربن بغيض بن 
ه جهينـة روميـة   ، وولد أسـد حنينـاً   قـال إ ، )٥(وأمـ نـه وقـع عليهـا فجـاءت حبـنني     ي ،
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    :وجهينة واليت تقول


 
 

 
 

 
     :وقال رجل

 
 

 
 

 
 

  يعنون قول علي بـن أبـي   ، مبا ظلّ حنني :لت العربفلذلك قا :شام الكليبقال ه
عى حنيناً وقالح) u(طالب ٣(هو خايل :ني اد(.   

أمهمـا  ، حـنني عمـرا وعبـد الـرمحن     )٥(فولـد ، )٤( وكانت فاطمة بنت أسد علوقة
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وتـزوج عمـر امـرأة تزوجهـا امللـثم بـن       ، سخطى بنت عوف بن عبد احلـارث بـن زهـرة   
   .)١(مالك بن محار
٣(وهي سلمى بنت حنني بن عامر بن كعب بن أسد بن تـيم  )٢(جرم وكانت أم( 
  . )٤(ر الطيب لكل عروس وتعني العرائسأم أبي بكر تعفِّ

قها ، )٦(عند متيم بن أوس الدارمي من خلم )٥(وكانت أم فروة بنت أبي قحافة فطلَّ
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امتنـع أبـو    فلما خطبها أبو أمية، )٢(الصقعبمن بين  )١(فخلف عليها أبو أمية األزدي
ــاال  :فقــال، بكــر ذا جــاء وإن احلــرة ال تبــاع إ  )٣(اخلــري   اليســري  لــك ياشــر فــإن   أب
قال هلا أميمة، فزوجه، )٤(الكفر بن الزبري، فولدت له جارية ي ج أميمة عبد ا فتزو ،
ج أم فـــروة األشـــعث بـــن قـــيس ، الـــزبري ســـحاق فولـــدت لـــه حممـــدا وإ، )٥(ثـــم تـــزو

   .)٦(وإمساعيل
 عبد ا ة املخزوميوأم٧(بن أبي أمي(قال هلا فراحي رومية نصرانيةي)كانت لظرب  )٨

ة    )١٠(ثـم ابتاعهـا حـداج   ، )٩(لظرب بن اخلطاب الفهـري  ىل وهـم ينسـبوهنا إ  ، مـوىل أبـي أميـ
                                                

 


 
  
 

 
 

  
 

( )
( )t


uu

   
  
 

t( )
( )

   
 

 
 


 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

   .)١(كندة
مـوىل جـبري بـن     )٣(عنـد قسـطنطني   )٢(وكانت ريطة بنت ربيعة بن أبي أمية بن املغرية

   .فولدت له حممداً، )٦( أبي بكرموىل )٥(ن سنانصهيب بفطلقها فتزوجها ، )٤(مطعم
ــه   )٧(وكانــت فاطمــة بنــت عتبــة بــن احلجــاج الســهمي   عنــد قســطنطني فولــدت ل

   .)٨(مبكة
وة الالتي طالقهن أم عبد املطلب بن هاشم من النس )٩(وكانت سلمى بنت عمرو
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   .)١(ت زوجها تركتهرهإذا ك، طالقهن إليهن
وكان البياع خياطاً ، )٢(طمة بنت البياعوكانت أم سعيد بن العاص أبي أحيحة فا

فلمـا مـات أخـذ أبـو أحيحـة تيوسـه       ، وكـان صـاحب تيـوس يطرقهـا    ، خياطاً بـاألبطح 
  . )٣(ان يطرقهافك

عند أبـي املطـاع بـن عثمـان بـن عمـرو بـن كعـب بـن           )٤(وكانت للبياع ابنة أخرى
   .)٥(فولدت زهرة بن أبي املطاع، سعد بن تيم

   .)٧(علجة من أهل البحرين )٦(مري بن جدعانوكانت أم املهاجر بن قنفذ بن ع
بــن عبــد مشــس أخــت طريــف بــن  )٨(ن أميــةبنــت أبــي ســفيان مــ وكانــت حنــة
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وأمهـا  ، سـفيان جلماهلـا   اعاهاد )٢(رغيةهي أم سعد وعمري ابنا أبي وقاص و، )١(انسفي
  . )٣(أمة ٌ مولـدة من سفاح

  . )٤(مأسد بن عبد العزى مولدة بين داروكانت أم حبيب بن 
مـن بـين    )٦(ألبـي كـبري  أم مورق وامسها عبلة أمة  )٥(وكانت أم األسود بن العوام

   .)٧(وكانت ال متتنع، عبد الدار
من بين  )٨(وأم ثابت بن شرحبيل بن أبي عزيز بن عمري أخي مصعب بن عمري

فـَ      ( وفيهم نزلت، عبد الدار ذين كَ ه الـَّ د اللـَّ نـ ع اب والـد ر شـ إِن   ون نـ مؤلَـا ي م وا فَهـ٩()ر( 
   .)١(وذلك أنه مل يهاجر منهم أحد إال مصعب بن عمري )١٠(نزلت   بين عبد الدار
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  .)٣(كانت متغاملة )٢(ورهيمة
سفيان بن عبد العزى ناهبة بنت سعد  أسد بن وأم، أم عمر وهاشم وهشيم وبرة

   .)٤(ن لؤيوأخوهم ألمهم جبيل بن عامر ب، بن سهم قرابة حبشية بغي
 عمــرو الدوسـية عمـرو وأبــان ابــين عثمـان بــن عفــان   وأم الــيت كانــت جتعــل  )٥(أم
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   .)٢(على ما   فمي )١(حاجيتك :وتقول لزوجها، اخلنفساء   فيها
وأم خزاعـي  ، )٤(نعمة بنت خزاعـي مـن ثقيـف    )٣(أم عبد ا بن خالد بن أسيد

   .)٥(حبشية بغي لبين سليم
   .)١(أسيد بن عالج من سفاحبنت ، )٦(يص بن أميةأم أسيد بن أبي الع
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وأمهـا منلـة بنـت    ، )٣(بن جبري اهلـاليل  )٢(حربوأم أبي سفيان بن حرب صفية بنت 

    .)٤(ىل غفارا راية باألبطح أمة سوداء تنسب إوكانت هل، وأمها محامة، عجرة السلمي
   .)٦(أمة كانت جلعفر بن كالب تدعى سعدى )٥(وأم جبري بن اهلرم

ين بن أبي سفيان بن حبيب ابنة عبد العزى بن رفعة من بـ وأم الوليد بن عنيفة 
  . )٧(عامر بن لؤي وهي دراعة القربة

   .)٨(وأم عبد بن زمعة أمة سوداء من سفاح
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أبي مههمة بـن  وأم حرب وأبي حرب وسفيان وأبي سفيان وبين أمية أمة بنت 
الل بن أبي معيط الكناني من عاية كانت هلوأم أبي مههمة ر، )١(عبد العزى الفهري

  . )٢(سفاح
  . )٣(ل بن عمرو من خزاعة وأمها سوداءوأم سهي

فولـدت لـه   ، وكانت عاتكة بنت وهب بن عبد بن قصي حتـت احلضـرمي ذرمهـر   
وكانت من ذوات الر الصعبة أم، ٤(، وقد ذكرنا خربهاياتاطلحة بن عبيد ا(.  
وابـن  ، )٥(سـحاق بـن عبـد ا الثقفـي    حـة بـن إ  حدثين يعقوب بن طل :هشام قال

زاد بعضـهم علـى بعـض      ، )٧(ليثـي وعبـد ا بـن حبـر بـن غالـب ال     ، )٦(مثامة الدئلي
   :)٨(وكانت قصة ذرمهر :قالوا احلديث
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احلضـرمي هنـاك وهــو   ىل حضـرموت فوجــد  إكـان شــريفا خـرج    )١(أن كلثـوم الـدئلي  
وكـان  ، داً فأعتقه ورغب فيمـا رأى مـن جلـده   وكان فارسيا فقدم به مكة عب رمهر فاشرتاهذ

فتـزوج عاتكـة بنـت    ، فأصاب ماالً فدخل مكـة ، احلضرمي تاجراً يتجر   أسواق العرب
ة ، وتــزوج حيــث شــاء، )٢(وهـب  ــه ، وحــالفهم إلــيهموانقطــع ، وحــلَّ   بــين أميـ ويقــال إنّ

    .وحرب بن أمية )٣(حالفهم حللف كان بني بين نفاثة بن عدي من بين الدئل
ــال هشــام  ــة بنــت صــفوان بــن علقمــة بــن          :ق ــن احلكــم أمي ــت أم مــروان ب وكان

وأمها الزرقاء ، ء أمة بين عامر بن لؤي ومذحجعآد، وجدة صفوان أم أبيه و)٤(حمرث
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   .)١(بنت أرنب
  . )٣(أم خليطة احلبشية )٢(وكانت أم عمرو بن سهيل من بين عامر بن لؤي

رجـال مـن األنصـار ينتمـي إىل آل املعلـى بـن لـوزان        ان سفيان ك :هشام عن أبيه قال
ىل حارثة بن يزيد بن عدي بن مالك بن عبد مناف بن حبيب بن عبد حارثة بن مالـك  إ

 ىلفانقطع إ، فقدم مكة وأقام هبا وهم حلفاء بين رزيق، بن الضب بن خشيم بن اخلزرج
مـرأة يقـال هلـا    وزوجـه معمـر ا  ، فتبنـاه  )٤(معمر بن حبيب بن وهب بن حذافـة بـن مجـح   

وهلـا  ، من جزائـر البحـر ال يعـرف هلـا نسـب     جزيرة  إىلوتنسب ، )٥(وهي عدوية، حسنة
وكانت موالة ملعمـر  ، ابن يقال له شرحبيل بن حسنة من رجل ال يعرف جاءت به معها

فهـدى ا شـرحبيل وجنـادة    ، فولدت حسـنة لسـفيان رجلـني جنـادة وجـابراً     ، بن حبيب
فهلك سفيان وابناه ، وكانوا مجيعا من مهاجرة احلبشة، هم ا بهكرمبراً لإلسالم وأوجا

فلما ، ىل احلبشةوهاجرت حسنة أيضاً معهم إ، خلطابجنادة وجابر   خالفة عمر بن ا
هاجر رسول ا( فنزلوا على قومهم من ، ىل املدينة قدموا عليه من أرض احلبشةإ (

فهلــك ، ادة وجـابر   بـين سـفيان   ونـزل شـرحبيل مــع أخويـه جنـ    ، بـين رزيـق و  ربعهـم   
ىل بـين  شـرحبيل بـن حسـنة إ   فتحول ، األخوان   زمن عمر بن اخلطاب ومل يرتكا عقباً

كـان وارث جنـادة   و، و سعيد بن املعلى بن لوزانبفخاصمه أ، زهرة بن كالب من قريش
، ىل غـريي لـيس لـه أن يتحـول إ    حليفـي  :وقـال ، ىل عمـر بـن اخلطـاب   إ، وجابر وعقبهما
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ولكـين نزلـت مـع أخـوي جنـادة      يا أمري املؤمنني وا ما كنت هلم حليفاً  :رحبيلفقال ش
، يل وأقـرهبم مـين رمحـاً   وكانا أحب النـاس إ ، و  قومهما وجابر ابين سفيان   ربعهما

صـدق يـا أبـا سـعيد إن جئـت       :فقال عمـر ، فلما هلكا اخرتت لنفسي حمالفة من أردت
وإن مل يكن إال ما ذكر الرجل ، ىل غريكله أن يتحول إحالفهما فهو لك ليس ببينة أنّه 

فلـم يـأت أبـو سـعيد علـى حلفـه ببينـة وثبـت         ، فهو أوىل بنفسـه أن يضـعها حيـث أحـب    
وغلـب معمـر علـى سـفيان فقيـل سـفيان بـن معمـر بـن حبيـب           ، شرحبيل   بـين زهـرة  

طـاع بـن   شرحبيل بن م :فقال، ىل الغوث بن مرةشرحبيل إ وانتسب، وجنادة وجابر ابناه
   .)٣(فزوج ولده )٢(، ورحم أبو عبد ا بن احلارث بن معمر)١(عبد العزى بن ربيعة

بن سنان قدم عرفطة  :قال )٤(وأخربني الرجال من بين خالد بن عرفطة :قال هشام
سنان بن اهليلة بن برهة بن صيفي بن غيالن بن اجلواد بن كاهـل بـن عـذرة ومالـك     

، )٦(و سـعد بـن مالـك ومهـا عنـد ربـاب مكـة       أبـ  )٥(بن أهيب بن عبد منـاف بـن زهـرة   
فقـال   ذلـك عثمـان بـن     ، زهرة فصـار نسـبه فـيهم    فحالف مالكا وهو أبو وقاص بين

   :ووقع بينه وبني مالك شر، من أبناء أسد بن عبد العزى )٧(احلويرث
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  )ه الـنيب وقـد أدمـى وجـ    )٣(لعتبـة بـن أبــي وقـاص    بـت وقـال حسـان بـن ثا    يــوم  (

  :)٤(أحد
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      مـروان بـن وكانـت سـرقت غـزاال مـن الكعبـة       )٣(احلكـم وقال حسـان أيضـا   أم

   :فقطعت
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ه صهاك بن هاشم بن عبد منافنضلة  ونفيل بن عبد العزى بن ، ال عقب له أم
ه صـهاك       رباح من بين عبد ا بن قرط بـن رزاح بـن عـدي    بـن كعـب بـن لـؤي أمـ ،

ه صـهاك   هـؤالء   ، وعمرو بن ربيعة بن احلرث بن جذمية من بين عامر بن لؤي أمـ فـأم
ه حبشــية   ، )٣(كانــت هلاشـم بــن عبـد منـاف    )٢(صـهاك حبشـية   واخلطــاب بـن نفيــل أمـ

   .)٤(كانت جلابر بن حبيب الفهمي
يابن  :فقال ن ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري عير عمر بن اخلطابأوذكروا 

ا         (السوداء فأنزل ا ر يـ كُونُـوا خي ى أَن سـمٍ ع قَـو ن مـ م قَـو ر خَ سـوا لَـا ين آَم ينا الَّذ ها أَي ي
م هن واحلـارث بـن   ، )٧(ومعمر بن عثمان التيمـي ، )٦(وعمرو بن العاص السهمي، )٥()م
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ه سـحماء     بن أبي ربيعـة املخزومـي وأمـ وعثمـان بـن   ، )٢( انيةحبشـية نصـر   )١(عبد ا
وصفوان بن أمية بـن خلـف اجلمحـي    ، )٣(احلويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي

به مبكة ق به بالشام )٥(وهشام بن عقبة بن أبي معيط، )٤(ع ق بـن    ، ع ومالك بـن عبـد ا
وأبـو مليكـة   ، )٧(وعمـري بـن جـدعان التيمـي    ، وولده باملدينة والبصرة )٦(عثمان التيمي
  بـن معمـر بـن عثمــان      ، )٨( بـن جـدعان التيمـي   بـن عبـد ا بـن عبيـد ا وعبيــد ا
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به باملدينة )٢(ومسافع بن عياض بن صخر بن كعب التيمي، )١(التيمي ق وقرظة بن ، ع
السباق بن عبد الدار بـن  ، )٤(أبو فاختة بنت قرظة امرأة معاوية )٣(عبد عمرو بن نوفل

ومسرة بن عبد ا ، )٦(ن الزبري بن العواموعبد ا بن قيس بن عبد ا ب، )٥(قصي
مـن   )٨(وعبد ا بن مسافع بن طلحـة بـن أبـي طلحـة    ، )٧(بن جندب بن عبد مشس
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ه بنت عبد ا بـن ربيعـة مـن بـين عـامر       )١(بين عبد ا جد احلجيب بـن  من قبل أم
وعمـر   ،أحد بـين عـامر بـن لـؤي     )٣(وعبد ا بن زمعة، نسبه باملدينة والبصرة )٢(لؤي

ه قسـامة    بـن عـامر بـن       )٤(بن هصيص بن كعب بن لـؤي وأمـ بـن عبـد ا وعبـد ا ،
مـوىل   )٦(وأسـامة بـن زيـد بـن حارثـة     ، )٥(كريـز بـن ربيعـة بـن حبيـب بـن عبـد مشـس        

رسول ا( وحممد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن علـي بـن            ، (
، )٨(سـحاق بـن املهـدي   إموسى وعلي وحممد بن عبـد ا بـن   و، )٧(احلسني بن علي
ــراهيم بــن  إوحممــد وجعفــر ابنــا  ، )٩(مساعيــل بــن موســى بــن جعفــر  وجعفــر بــن إ ب
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وحممــد بــن داود بــن حممــد بــن  ، )٢(حســن بــن ســليمان بــن ممهــا وأبــو، )١(حســن
وأمحد بن العباس بن احلسن بن عبد ا من بين العباس بـن  ، )٣(سليمان احلسيين

، )٥(مـروان بـن أبــي عفـان مـن ولـد عثمــان     وأمحـد بـن عبـد امللــك بـن أبـي      ، )٤(علـي 
      .)٧(.. .األرقم وهو )٦(وأمحد بن صاحل املخزومي

  )٨(ومن العرب
يزيـد بـن    )١١(، وأبـو ضـبة  )١٠(جـد خمـوس ومشـرح ومجـة     )٩(وكيعة بـن شـرحبيل  
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ه  )٣(وعنرتة بن معاوية العبسي ، )٢(وكردوس بن السفاح التغليب، )١(كيان الصخري أم
ه السلكة )٤(ثرب السعديوالسليك بن ي، زبيبة ه ندبة وهبا  )٥(وخفاف بن عمري، أم أم
ه عجلى بنت العقاب اجلعفري )٦(وعبد ا بن خازم السلمي، يعرف وعمر بن )٧(أم ،

ه الصحفاء )٨(احلباب السلمي ويعلـى بـن الوليـد    ، )١٠(ومهام بن مطرف الـتغليب ، )٩(أم
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  :وله يقول الشاعر، )١(بن عقبة بن أبي معيط
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 وأسـيد بـن   ، )٤(وسعيد بن عمـرو اجلرشـي  ، )٣(وأسقبة بن هانيء بن قبيصة الشيباني

  ، )٧(مس الشـــاعر تلواملـــ ، )٦(وعبـــد ا بـــن ســـبأ صـــاحب الســـبأية     ، )٥(عـــالج الثقفـــي  
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ه سـحمة   )١(ضبعيوال ه بنـت أبرهـة بـن األشـرم       )٣(وأبرهـة بـن الصـباح احلمـريي    ، )٢(أمـ أمـ
بــن  )٦(وجعونــة، )٥(وابنــه عبــد العزيــز بــن حــامت ، )٤(وحــامت بــن النعمــان البــاهلي ، احلبشــي

وخالـــد بـــن عتـــاب بـــن ورقـــاء  ، )٩(الكلـــيب )٨(وســـفيان بـــن األفـــرد، )٧(احلـــارث العـــامري
   ،)١٠(الرياحي
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ه در  )٢(وأبـو احلكـم بـن عوانـة    ، )١(وعوانة بن عيـاض  وصـولعة بـن أوس   ، ة احلـدباء أمـ
، )٥(ويزيد بن جبرية احملاربي، وكان فارسا )٤(وكهم بن زياد األزدي ، أمه سحيل )٣(الكليب

     .)٩(وأبو العادية املزني، )٨(وشظاظ الطاني، )٧(وابن ميادة املري، )٦(والقطامي أبو الشرقي
                                                                                                                    









   

 
 

 


 
  
  
 

 
 




 
 


 

  
 


 

  ( )
t 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  

 
  

 
ه حبشية نصرانية ولده  )٣(والعباس بن الوليد بن عبد امللك، )٢(ربيعة املخزومي أم

وعبد ا بن أبي عمرو بن حفص بن املغرية ، )٤(وعبد ا بن أبي ليلى، ولده بالشام
   .ولده مبكة )٦(وعمر بن حفص بن املغرية املخزومي، )٥(املغرية املخزومي
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  :ومن العرب
واألعـور  ، )٢(وعبيد ا بن عبد الرمحن بن قحمة، )١(عبد ا القسريخالد بن 

وسـلمة أبــو  ، )٥(ومـدرك بـن ضــب الكلـيب   ، )٤(ويزيـد بـن أســيد السـلمي   ، )٣(السـلمي 
وحنظلــة بــن صــفوان ، )٦(شــقيق بــن ســلمة بــن أبــي وائــل مــن بــين ســعد بــن ثعلبــة  

   .)٧(الكليب
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هلـا فمـرت    )١(ة ومعهـا جـواد  ويقال إن أم حنظلـة خرجـت يومـا إىل الكنيسـ     :قال
مـا هلـا مـن     )٢(إن علجتكم هذه لفتـاك  :فقال األعرابي، حبنظلة ومعه أعراب من كلب

، )٣(فإهنـا أم بعـض جلســائك  أمجـل رمحـك ا    :فقـال حنظلــة ، فتيـانكم مـن أحـد   
   .)٥(وريروشبيب بن يزيد احل، )٤(ويزيد بن أسد بن كريز البجلي
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وزيـد  ، )٣()u(وعلي بن احلسني بـن علـي  ، )٢()u(حممد بن علي بن أبي طالب
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   .)٢(وسعيد بن هشام بن عبد امللك، )١()u(بن علي بن احلسني
   :ومن العرب

وأبو الغوغاء ، )٥(ويزيد بن عمر بن هبرية، )٤(وأبو العادية املزني، )٣(شظاظ الطائي
وحممد بن عبد الرمحن بـن  ، وأمهما هبلة )٦(لبوامسه املفضل وعبد امللك ابنا امله

ه مجانة العطارة، )٧(أبي ليلى ٨(وعثمان بن عمارة بن خزمية املري أم(.  
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ومسـلم بـن عقيـل بـن     ، عقبه بالكوفة )٢(عيسى بن عمارة بن عتبة بن أبي معيط
ه من أهل القرية يقال هلا خلية )٣(أبي طالب ٤(وأم( .  

   :ومن العرب
، )٦(وكان من أشراف بـين تـيم ا بـن ثعلبـة     )٥(حييى بن أجبر بن سيمان التيمي
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جـد القاسـم بـن     )٢(د الرمحن بن عبد ا بن مسـعود وعب، )١(وعقبة بن بشر األسدي
وفروة بن سليط بن مالك بن ، )٥(وزائدة بن عمرو الطائي، )٤(وقدامة الثقفي، )٣(معن

  ، )٦(عبسيزهري بن مالك ال
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وشداد بن املنذر ، )٢(قطعهما   سرقة وكان علي )١(املنتوفوعباس اهلمداني أبو 
ه برهه من أهـل بـارق   ه    )٤(وزيـاد بـن الربيـع احلـارثي    ، )٣(أخو خنيس يقال ألم يقـال ألمـ

ويزيـد بـن جريـر بـن عبـد      ، )١(وامللطاط بن حصني من بين قيس بن عاصم، )٥(شريفة
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ومســاك بــن دســاس بــن عبيــد ا  ، )٣(اج بــن أرطــأة النخعــيواحلجــ، )٢(ا البجلــي
ــراهيمكـــان خـــرج مـــع   )٤(العبســـي ــا عبـــد الـــرمحن   واجلنيـــد وأبـــو محيـــد، )٥(إبـ ابنـ

                                                                                                                    
 

 
( )




   
 

( )


 
 

 
 







  
 

u


  
 u


 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ه الثقفية، )١(املرواسيني ٢(والنعمان بن املنذر أم(.    
  

 
وخمرمة بن عبد املطلب بن عبد مناف ، ال عقب له )٣(أبو سفيان بن عبد مناف

ــه عقبــه باملدينــة وامسهــا واحــدة مــن أهــل خيــرب    وقــيس بــن ، )٤(أخــو صــيفي مــن أم
، )٧(وأبو عـزة الشـاعر  ، )٦(ومسافع بن عبد مناف اجلمحي، )٥(خمرمة بن عبد املطلب
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ه مـن    )٢(واخليار بن عدي بن نوفل بن عبـد منـاف  ، )١(وعمرو بن عبد ا اجلمحي أمـ
عقبـه   )٤(وأختـه هنـد   )٣(بن عتبة بـن ربيعـة  وأهتم بن الوليد ، أهل يثرب يهودية شريفة

أمهما مـن يهـود األنصـار     )٥(وعمرو بن قدامة أخو مظعون وهلما أخت، باملدينة ومكة
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ه من يهود األنصار عقبه باملدينـة   )١(وثويب بن حبيب بن أسد، وعقبه باملدينة ومكة أم
   .ومكة

وهم ينسـبوهنا   ، )٤(كانت خولة :قال )٣(إمساعيلأخربني خراش بن  :)٢(قال هشام
جاراً لبين أسد فأغـار علـيهم قـوم مـن     ، خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة احلنفي

العرب   سلطان أبي بكر فأخذ خولة وقدم هبـا املدينـة فاشـرتاها أسـامة بـن زيـد ثـم        
   .)٥()u(اشرتاها منه علي بن أبي طالب
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ــا فمهرهــا هــذه املــر :أقبــل بنــو أبيهــا فقــالوا  :يقولــون) u(وولــد علــي :قــال أة من
ف  ، ثم تزوجهـا فولـدت لـه حممـداً مل تلـد غـريه      ، على مهر نسائها) u(علي وخلـَّ

، )٢(نتـا   حجـر علـي بـن حممـد     افولدت لـه جـاريتني ك  ، )١(عليها أبو معمر الغفاري
    .فماتت واحدة وولدت األخرى
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استأذن عامر بن كريز عثمان ، )٢(عامر بن كريز بن ربيعة حبيب بن عبد مشس
عثمان بن عفان أن يزور ابنه عبد ا بن عامر وهو أمري البصـرة فـأذن لـه علـى أن ال     

فقـال عـامر جللـيس لـه     ، وعبد ا بـن عـامر خيطـب   ، فقدم البصرة يوم اجلمعة، يقيم
ن هـذا؟ ثـم أشـار إ      :بنهىل اإوأشار  ن هـذا    أتعـرف مـ وكـان كريـز   ، )٣(ىل ذكـره وقـال مـ
أبـاه ربيعـة بـن حبيـب قتلـه صـريم بـن         )٤(بكر بـن هـوازن   فقتلت بنو جشم بن ضعيفاً

   )٦(محر بن دالفواأل )٥(نضلة بن ظريف بن كلفة
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   :فقال رجل من قريش يرثيه، )٢(فخذ من بين جشم )١(ومها من بين عصيمة


 
 

 
 

 
  أال تطلب بدم أبيك صعد اجلبل ثم رمى بالنبل  :ذا قيل لهبن ربيعة إوكان كريز 
   .)٥(  اهلواء ثم يقول أجب عصيمة

  :وكانت ترقص ابنها عامر وتقول، أمه البيضاء بنت عبد املطلبوكان عامر بن كريز 
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طائر صغري وهو عنـد العـراقيني الباذجنـان الـذي يصـيد بـه الصـبيان ويلعبـون          )١(واهلذر

   .)٢(به
ــده بالشــام  )٣(ومعاويــة بــن مــروان بــن احلكــم   ــة بــن أبــي   ، ول وعبــد ا بــن معاوي

وعبـد ا بـن   ، ولـده بالشـام   )٥(وبطار بن عبد امللـك بـن مـروان   ، ال عقب له )٤(سفيان
أخـو أبـي    )٧(وعبد مناف بـن العـاص بـن هشـام    ، )٦(بد املطلبقيس بن خمرمة بن ع
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 )٢(سهل بن عمـرو ، أخو معاوية ولده باملدينة )١(وعتبة بن أبي سفيان، جهل بن هشام
تل ببـدر كـافراً   )٣(والعاص بن سعيد بن أمية، ولده باملدينة أشراف واألحـوص بـن   ، قُ

   .ولده بالكوفة )٤(جعفر بن عمرو بن حريث
، وكان أمحق، تزوج معاوية بن مروان :عن أبيه قال )٥(بن سعيدهشام عن خالد 

، ليــه فـأتى أبوهــا زائـراً هلــا بعـد أيــام   اخلــريات بـن زبــان بـن أنيــف فأهـديت إ   ، أمحـق 
ياأبـا األصـبغ مـا لقينـا      :فقال له معاويـة ، فدخل على معاوية وعنده أشراف أهل الشام

 :فـوجم طـويال ثـم قـال    ، مألتنـا دمـاً يـوم دخلـت عليهـا      :ما هلا؟ قال :من ابنتك؟ قال
خرن ذلك ألزواجهـن  فين       ، إنّهن من نسوة يدومالئكتـه علـى مـن عـر ولكـن لعنـة ا

   .)٦(أنا وا عرفته به وا املستعان :فقال، فبلغت كلمته عبد امللك بن مروان، بك
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نسـله باملدينـة وبالكوفـة     )٢(بن احلارث بن معمر بـن حبيـب   )١(وحممد بن حاطب
    .منهم طائفة

ى عبـد ا بـن قـيس بـن خمرمـة بـن           :هشام قال عبـد   كان عمر بـن عبـد العزيـز ولـَّ
فقيـل  ، ىل عمر أمري املـؤمنني املطلب مكة وكان حيمق فكتب إليه من عبد ا بن قيس إ

علـيهم فبلغـت كلمتـه عمـر بـن عبـد       إن لنا الكرب  :فقال، ل اخلليفةابتدأت بنفسك قب :له
   .)٣(وألن بين املطلب يسمونه املتوكّل، ق من أهل بيت محقإنّه وا أمح :العزيز فقال

فقـامر العـاص بـن هشـام وكـان حيمـق        اًكـان أبـو هلـب مقـامر     :هشام عن أبيه قال
فلما كان يـوم بـدر   ، فاختذه عبدا وسلمه قيناً، فقمره أبو هلب ماله وداره وأهله ونفسه

   .)٤(هشامفبعث أبو هلب العاص بن ، كانت قريش خترج أو تبعث بديال
فأتـاه حممـد   ، )٥(دلطلّق معاويـة ميسـون بنـت جبـ     :هشام عن خالد بن سعيد قال

مـا جـاء بـك ياحاطـب؟      :بن حاطب بن احلارث بن معمر اجلمحي وكان حيمق فقال
مـا تقـول    :ميسون بنت جبدل فسـكت فقـال   :؟ قالمن ذكرت :جئتك خاطباً قال :قال
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ــك   :فخـرج مـن عنـده يقـول    ، ارأقـول وا إنّـك محـ    :أمري املـؤمنني؟ قـال  يـا  قـال يل إنّ
   .)١(محار حتى دخل منزله

كان األحوص بن جعفر بن عمر بن حرب من محقى قريش فتـزوج   :هشام قال
ــه وبــني أخويهــا     خصــومة   شــيء مــن أمرهــا فوكلــت   امــرأة مــن قــريش فجــرى بين

فجـرى  ، قاضي الكوفة )٢(ىل حممد بن عبد الرمحن بن أبي ليلىفقدمه إ، أحدمها
أصـلحك ا إن خصـيتها وا   يـدي     :فقـال األحـوص  ، لكالم بني يدي القاضـي ا

  . )٣(إنا  وا ال أخاصمك أبداً :فقال أخو املرأة، ما أجدفتضيع 
وعمـر بـن هـبرية     )٥(ومجيـل بـن محـران    )٤(وكان األحوص جيالس محـزة بـن بـيض   

 :أتشـتكي شـيئاً؟ قـال    :ض يوماًفقال له أبي، أعشى ربيعة )٧(واملغرية بن األعشى )٦(الفزاري
ىل أهلـه  فرجع إ، لكفقال له مثل ذ، فما بال وجهك أصفر؟ ثم لقي املغرية :ال وا قال

   .)٨(ىل الطبيبوني اطرحوا علي ثياباً وابعثوا إأي بين اخلبيثة أنا أشتكي وال تعلم :فقال
 :قـال ، ارضوربما ختاب أي حتايل علـى أهلـه   شـيء يطلبـه منـهم فيتمـ       :قال هشام

فأقبـل شـراعة بـن عبـد ا بـن      ، إنـا   :وعاده أصحابه يومـاً فجعـل ال يـتكلم فقـال أهلـه     
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لـئن   :وكان أملح أهل الكوفة فدخل عليه فقال أهلـه ، موىل بين تيم ا بن ثعلبة )١(الزبري
فكلمه فلـم جيـب بشـيء    ، )٢(ومع شراعة صاحب له، مل يتكلم مع شراعة إنّه لفي املوت

يـا فـالن كنـا أمـس بـاحلرية فأخـذنا        :فقـال شـراعة لصـاحبه   ، فلم ير به بأسـاً ، هفمس عرق
 :فرفـع رأسـه األحـوص وقـال    ، )٣(واخلمـرة يومئـذ ثـالث قنـاني بـدرهم     ، ثالثني قيناً بـدرهم 
واستوى جالساً فنثر أهلـه السـكر علـى شـراعة فقـال شـراعة      ، )٤(الكاذب أيري   حر أم: 

  . )٥(فجاءوا به فشربوا يومهم،  أفلحت وهات شرابكاجلس بابن الثكالء ال جلست وال
تـزوج سـهيل بـن عمـرو أحـد بـين عـامر بـن لـؤي صـفية بنـت             :هشام عن عوانة قال

، يـوم اخلنـدق وكـان حيمـق     )u(قتيـل علـي بـن أبـي طالـب      )٦(عمرو بـن عبـد ود العـامري   
ا فبينمـ ، )٧(ثم ولـدت لـه أنـس بـن سـهيل فأمحقـت      ، فولدت له عمرو بن سهيل فأجنبت

 )٨(إذ مـر بـه األخـنس بـن شـريق الثقفـي      ، ى باب ومعه أنس وهو شـاب سهيل جالس عل
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لـيس أمـي   البيـت هـي   بيـت       :كيـف أصـبحت يـا أنـس؟ فقـال      :فسلم عليه ثـم قـال  
ثم قام مغضبا فـدخل علـى   ، )١(ساء مسعاً فساء جابة :حنظلة تطحن سويقاً هلا فقال أبوه

فأخربتـه أنـه   ، علـى ابـين فقـال كـذا وكـذا     وحيـك وقـف األخـنس بـن شـريق       :صفية فقال
فأرسلها مثال وهـو  ، أشبه امرء بعض بزه، أنت وا أمحق منه :فقال، صيب ال عقل له
   .)٢(أول من قاهلا
ى أبـو بكـر   ويسـم ، )٤(األكـرب  )٣(قـت مبكان يسمى عبد ا بن معاوية  :هشام قال

ينـهى ابنـه أبـا بكـر أن     وكـان عبـد امللـك    ، حلمقهمـا  )٥(قـت األصـغر  بن عبد امللك مب
 :ليـه ذات يـوم فقـال   فجلس إ، وكان خالد يعبث به، ويةجيالس خالد بن يزيد بن معا

ه فالنة وأمها فالنة فعدد أمهاته امرؤ من قريش أم فقال أبـو بكـر  ، هذا وا:   أنـا وا
  :كما قال الشاعر

 
  أمل أهنـك عـن    :وقـال لـه  ، خالد وأبي بكرفغضب على ، ه عبد امللكتفبلغ كلم

   .)٦(هتجمالس
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ار :قال هشام صـاحب   إىلوكان له بازي فطار بدمشق فأرسل ، واسم أبي بكر بكّ
  . )١(الشرطة أغلق أبواب املدينة فقد طار بازي لئال خيرج من املدينة

، )٥(وعجـل بـن جلـيم   ، )٤(وكلـب بـن وبـرة   ، )٣(ومبلغة بن متـيم ، )٢(ومالك بن يزيد
   .أخو زهري )٧(الكليب )٦(وعدي بن جناب
قدم زهري بن جناب على بعض امللوك ومعه عـدي فـذكر امللـك وجـع      :قال هشام
ه فقال عدي امللك إ ام :أم مـا يقـول    :فقـال امللـك لـزهري   ، حـارة  )٨(ىل كمـرية أحوج أم
، بأقلـب زهـري وأنـت القـال     :)٩(فقال عـدي ، يعين ثياباً تكون   بالدنا :أخوك؟ فقال

   .)١٠(ىل اليوم  كلب إ مثل فهذا
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يـا أبتـى مـا     :وأما عجل بن جليم فإن ابناً له أجـرى الرهـان فسـبق أبـاه فقـال      :قال
    .)١(مسه األعورا :رس الذي سبق ؟ ففقأ عينه وقالاسم هذا الف

وبـرة صـاحب   وكلب بـن  ، )٢(ومالك بن يزيد صاحب احلديث الذي أسى حبش
   .فأخذ امرأته  )٣()(...احلديث الذي أغار
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ــه قــال  ــث  :هشــام عــن أبي  )٣(ة بكــرنــمــن بــين ســعد اب  )٢(اســتمتع عمــرو بــن حري
   .)٤(فجحدها

سلمى موالة حكيم بن أمية بن حارثـة بـن    )٥(واستمتع سلمة بن أمية بن خلف
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   .)١(لك هنى عمر بن اخلطاب عن املتعةفعند ذ، األوقص السلمي فولدت له فجحدها
امـرأة مـن    )٢(تع سعد بن أبي سعد بن أبـي طلحـة بـن عبـد الـدار مـن عمـرية       واستم

، )٤(فولـدت لـه عبـد ا بـن سـعد     ، )٣(كندة موالة ألبي املنذر بن أمية بن عائذ املخزومـي 
ه فولــدت لــ )٥(ثــم اســتمتع منــها األســود بــن هشــام بــن احلــارث بــن أســد بــن عبــد العــزى 

ميـة مـوىل أبـي حذيفـة بـن املغـرية فولـدت لـه         ثم استمتع منها أبو حبيب بـن أ ، )٧)(٦(هند
، ثــم اســتمتع منــها فضــالة بــن جعفــر بــن رفعــة بــن أميــة بــن عائــذ املخزومــي  )٩)(٨(حبيبـة 

                                                
 


 

 
 

 
 

 





 
 

u
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بن عامر بن نوفل بـن  ثم استمتع منها أبو مسلم بن احلارث ، )١(فولدت له أمية بن فضالة
   .)٣(له رجال ثم استمتع منها هالل بن رافع الزبيدي من مذحج فولدت، )٢(عبد مناف

ت من دهم اهلَمدانيـة فولـد   )٤(واستمتع أبو عبيدة بن حفص بن مغرية املخزومي
   .)٥(عمراً ال عقب له له

، من لبيبـة بنـت أبـي لبيبـة     )٦(واستمتع أبو عبد ا بن عوف بن صربة السهمي
وكان يعشـي هبـا فولـدت لـه     ، وكانت تبيع الشراب، موالة هشام بن الوليد بن املغرية

لــو فعلــت  :انصــرف بــذلك الغــالم فقــال ال فقــال  :فقــال عمــر، ســف وال عقــب لــهيو
  . )٧(منا قال ذلك ألنه عرفها بالسوقوإلرمجتك بأحجارك 
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مرثد مـوالة العـاص    )٢(بن )١(بن عائذ املخزومي صيفيالالسائب بن  بوواستمتع أ
لـده  و )٣(بـن أبـي هنيـك العائـذي    ت لـه عمـراً فمـن ولـد عمـر املتوكـل       بـن وائـل فولـد   

    .)٤(مبكة
مـن أم   )٥(واستمتع احلويرث بن عمرو بن عثمان بن عبيد بن عمرو بـن خمـزوم  

   .)٨(فولدت له غيالن ونسله باجلزيرة )٧(موالة الرواسي )٦(غيالن
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ال عقب له   )١(واستمتع معاوية من ابنة زيتون عبد ثقيف فولدت له عبد الرمحن
    .)٢(يكنى به

)رسول اصاحب  )٣(واستمتع أبو واقد بنـت الفسـخ بـثالث     )٤(من ريبـان (
   .)٥(شياه

فلما قـال   )٦(بن أبي طالب امرأة مبكة فولدت له مساورا جعفرونكح عبد ا بن 
تع :عمر بن اخلطاب عفـر  مجـت عليهـا جحـد عبـد ا بـن ج     ة لرلو كنت تقدمت باملُ

نسبون إ )٧(فبقي مساور بواسط اًمساور ٨(ليهي(.    
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ان بعث مرو :قال )٢(سحاقعن حممد بن إ )١(هشام عن أبي عبد الرمحن املديين
قـل لـه أن أبـوك     :فقـال ) u(ىل احلسـن بـن علـي   بن احلكم رجال من أهـل الشـام إ  

، وأهل الدين والفضلوقتل اخلوارج ، وقتل أمري املؤمنني عثمان، الذي فرق اجلماعة
ن أبـوك ؟ قـال خـايل        بمبنزلـة ال إمنـا أنـت   ، ثم أنـت تـذهب بنفسـك    غـل إذا قيـل لـه مـ

يا أبا حممد إني أتيتك بعزمية من سلطان أرهـب   :فأتى الرجل احلسن فقال، احلصان
وطويـت عنـك مـا    ، وقيتك بنفسـي ، فإن كرهت أن أبلِّغها، )٣(سوطه وال آمن مضرته

   .كرهت
وا ثـم   بـي أهل أنت مبلغه عين؟ قـال   :احلسنفأبلغه القول فقال ، بل قل :قال

   .إال قلته كما تقولهمل أبق شيئاً 
، وا ال أسري عنك ما كتبه ا عليك بـأن أسـبك   :قل له يقول لك احلسن :فقال

وإن كنت كاذباً با يشـد  ، فإن كنت صادقاً فا جيزيك بصدقك، ولكن موعدي القيامة
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مـن أيـن    :فقـال ، فلقيـه احلسـني بـن علـي    ، فخرج الرجل من عند احلسـن ، نقمته عليك
مل أُرسل إليـك   :وما تلك؟ قال :وما بك؟ فقال من عند أخيك احلسن برسالة مروان قال

ن ضـرباً ال تـدري   وا لتفعلن أو لتضرب :قال، ال أفعل :قال، وا لتخربني :قال، فأنبئك
خـلّ   :فقـال ألخيـه  ، ليهمافخرج إومسع احلسن كالمهما  :قال، متى ترتفع األيدي عنك

   .فلما رأى ذلك الرجل أعاد ما قال للحسن، عن الرجل فأبى
بن طريد رسول ا ويا، )١(بن الزرقاءا يا :قل له يقول لك احلسني بن علي :فقال له
صاحبة ) ٣(بن أم حنبلا ويا، ىل نفسها بسوق ذي اازويا ابن الداعية إ، )٢(ا ولعينه

ليهمـا فقـل   ارجـع إ  :مـروان فقـال  ، مافأبلغ الرجل مروان برسـالته ، الراية بسوق عكاظ
، وقـل للحسـني أشـهد أنـك ابـن علـي ّ      ، أشهد أنك ابن رسـول ا وشـبهه   :للحسن

  .  )٤(كالمها يل رغماً له :فقال احلسني
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احلكم وهو عبـد ا ، منجب )٢(عبد الدار بن قصي بـن ربيعـة   وعبد الرمحن بن أم 
 ،)٥(والقسم بن حممـد بـن أبـي عقيـل    ، )٤(واملغرية بن أبي عقيل، )٣(بن عثمان من ثقيف

                                                                                                                    






u  
 


 

 





( ) 
 




 
 

 

 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وكالب بن ربيعة بن عـامر بـن   ، منجب )١(وبكر بن حبيب بن عمر بن غنم بن ثعلبة
   .منجب )٢(صعصعة

وعمرو بن ، منجب )٤(بن سالمان بن يعلى بن عمرو بن الغوث )٣(عتود بن عنيز
وأوس بن جابر بن كعب بن غـنم بـن حيـان بـن     ، )٥(زان الفزاري منجبحومة بن لو
، ومساء بن قيس بن مسـعود  )٨(بمنج )٧(وعيينة بن حصن الفزاري، )٦(هبل منجب

                                                
 

 
 






 

 
 

 
 

 


 
 


 

 


( )
( )

( )
t 

   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٣(وضرار بن سنان بـن مرامـة  ، منجب )٢(ذو اجلدين )١(بن قيس بن خالد بن عبد ا( 
، )٨(منجـب  )٧(فرةبـن املهلـب بـن أبـي صـ      )٦(وقبيصـة ، )٥(منجـب  )٤(أخو بين جحاش

وخـداش بـن   ، )٩(وسليمان بن نعمان بـن قـيس بـن معـدي كـرب الكنـدي مل ينجـب       
بنــوه كلــهم محقــى  )١٢(وهــاني بــن مســعود، )١١(مل ينجــب )١٠(زهــري بــن جنــاب الكلــيب
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،  ويزيـد  )٢(وأجنب منهم عامر وقيس وسـويد وجـبري  ، )١(وأفلت منهم قبيصة، منجبون
   .)٣(مل ينجب  بن ثروان وهو هنبقة
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وهـي الـيت نقضـت غزهلـا مـن بعـد        )١(ريطة بنت سعد بن تيم بن مرة بـن كعـب  
بـين  وهـي أم الكنـدي ومسـروق ا    )٢(والرقعاء وهي أمساء بنت مرمـة بـن قضـاعة   ، قوة

مـر بنـت جنـدب بـن عمـرو      وأم ع، )٤(ة بنت مفـتح ودخم، )٣(حارثة ابن الم الطائيني
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   .)٢(وهي أم أبان وعمري ابين عثمان بن عفان ،)١(حة الدوسيبن مح
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، )٣(جـاهلي  )٢(أخو أكيـدر صـاحب دومـة اجلنـدل     )١(بشر بن عبد امللك السكوني
، )٥(واحلجـاج بـن يوسـف بـن أبـي عقيـل      ، جاهلي )٤(وسفيان بن أمية بن عبد مشس

   .)٦(والضحاك بن مزاحم
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كتـب أبـي    :قـال  )٢(عن بشر بـن سـليمان   )١(ذكرهم الفضل بن دكني  :مجاعة أخرى
، )u(معلم احلسن واحلسـني  )٣(عبد الرمحن السلمي بن عبد ا بن حبيب،  كتابه

 ،)٦(وعلـي بـن زيـد بـن جـدعان     ، )٥(روى عنه عاصم األحـول  )٤(وعبد ا بن احلارث معلم
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بن عبد  وإمساعيل، وغريمها )٣(وجماهد )٢(إبراهيمروى عن  )١(وعبيد املكتسب بن مهران
 معلم يروي عن  )٥(وأبان بن تغلب، معلم أوالد عبد امللك بن مروان )٤(املهاجر أبيبن ا
  .)٩(معلم ولد يزيد بن عبد امللك )٨(وعبد الواحد بن قيس، )٧(وابن عيينة )٦(شعبة
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عـن   )٤(حبن جنـا  )٣(أنبأنا مروان :قال )٢(حدثين صدقة بن خالد :قال )١(وأبو مسهر
قلـت ليزيـد بـن عبـد امللـك إنـي لسـت آخـذ منـك علـى            :عبد الواحد بـن قـيس قـال   

وحممـد بـن   ، )٥(إمنا آخذ منك على أنين معلم يروي عـن عبـد الواحـد   ، القرآن شيئاً
معلـم   )٨(وشيبان عونـة ، معلم )٧(وسفيان بن حسني الواسطي، معلم )٦(شهاب الزهري
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 )٢(معلــم روى عنــه محــاد بــن ســلمة )١(وحبيــب بــن أبــي بقيــة، دواتــي يقــرىء النحــو
وعمـر  ، معلـم  )٥(القـارئ وهارون بـن موسـى األعـور    ، )٤(وعبد الوارث )٣(ومحاد بن زيد

 )٨(معلـم يـروي عنـه ابـن معـني      )٧(وحجـاج بـن حممـد األعـور    ، )٦(بن الفضل البصري
                                                                                                                    


 

 
 





 

 


  
 


  

 
 

 
u


 

 



 

 
 

   
 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

   .معلم )٣(وقبيصة بن ذؤيب، معلم )٢(ويونس بن حممد، )١(وابن حنبل
 )٦(عـن حممـد بـن راشـد     )٥(بن منصـور  إسحاقعن  )٤(ي شيبةوذكر عثمان بن أب
  .)٨(كان قبيصة بن ذؤيب معلم كتاب :قال )٧(عن جعفر بن عمر وأمية
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، )٢(معلـم روى عنـه محـاد بـن سـلمة      )١(وأبـو أميـة بـن أبـي املخـارق     عبد الكـريم  
وعلقمـة بـن   ، يعلمه )٤(ابنه عمر إىل )٣(وصاحل بن كيسان ضمه عبد العزيز بن مروان

وغريمهـا كـان    )٧(إسـحاق وحممد بن  )٦(روى عنه مالك بن أنس )٥(بي علقمة املدنيأ
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ه عائشة كـان   )٢(وأبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسـر ، )١(معلماً وكان يروي عن أم
 )٥(وعـون بـن عبـد ا بـن عتبـة     ، )٤(بن الوليد بن عبد امللـك  )٣(كان مؤدباً لعبد العزيز

أتاه يوماً فاحتجب فقعد عون ، )٦(د امللكمؤدب ألبي أيوب بن سليمان بن عب )٥(عتبة
فغضب عليه أيوب فأتـاه عـون يعاتبـه فعتـب عليـه فـدخل عـون علـى         ، إتيانهعون عن 

وان عاتبتـه  ، وان قعدت عنه غضـب ، إن أتيته احتجب إنساناألزمتين  :سليمان فقال
   .)٧(عتب
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، )٢(كــان معلمــاً حملمــد بــن هــارون الرشــيد  )١(وعبيــدة بــن محيــد احلــذاء النحــوي 
أن عبيدة علّـم حممـداً حتـى بلـغ سـورة احلديـد فـأمر لـه          )٣(فأخربني أبو تربة النحوي

  . )٤(سبعني ألف درهم فمات بعدما قبضهاب
بـن   وإسـحاق ، النسابة معلمـاً  )٥(يزيد ابنه دغفال إىلوضم معاوية بن أبي سفيان 

  احلديث كان ثقة  )٨(بن يوسف األزرق الواسطي وإسحاق، )٧(كان معلماً )٦(إسرائيل
  .معلماً اًاحلديث فصيح
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يـوم األربعـاء لليلـة     )٢(قال على أبي احلسن علي بن أمحد بـن اخلليـل األنصـاري   

قال حدثنا أبو جعفر حممد بن  )٣(خلت من شهر رمضان سنة ست وتسعني ومائتني
كانت بنو  :قال )٥(عن محاد بن أبي ليلىم بن عدي اهليثقال أنبأنا  )٤(بن أبي السري

وسـريج اآلخـر اللـذين    ، كان منهم سـريج األول ، قيوناً )٦(بنو عمرو بن أسد بن خزمية
  :، وسريج الذي يقول)٧(ضربا السيوف السرجيية
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     :)٤(وله يقول األسدي )٣(جد مساك بن خمرمة بن ليث)٢(وكان منهم ليث بن عوف

 
 

 
 
 

 
  وكان منـهم جـبري الـذي يقـول لـه جريـر       ، )٧(من متيم قيوناً )٦(وكانت جماشع :قال

   :بن اخلطفي
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 )٢(وكان بنو األختم من سليم، )١(وكان قني بين سليم عتبة بن فرقد السلمي :قال
وعمـرية بـن   ، )٥(، والوليـد بـن مغـرية    )٤(خبـاب ، وكـان   قـريش   :قـال ، )٣(أيضا قيونـاً 
وكان قني ، )٨(، ومورق العذري)٧(العاص بن هشام، ن لؤيمن بين عامر ب )٦(احلصني

   .)١٠(وعبد البديل بن ورقاء اخلزاعي، )٩(خزاعة أبزى
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من األدعياء أبو عمر وابن  :قال )١(حدثين معروف بن خربوذ اهليثم بن عديقال 
بدا ألمـة وكـان   وكان ع، )٣(وهو أبو أبي معيط، )٢(أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

وهي أم األعيـاص العـاص وأبـو    ، امسه ذكوان فنكح امرأة أمية بن عبد مشس بعده
فجاءت بأبان بن أبي عمرو بن أمية وهو أبو معيط وهم أعمامه ، العاص وأبو العيص

وأبـو العـاص أبـو آل عفـان     ، والعاص أبو لسعيد بن العاص أبو أحيحة، وإخوته ألمه
   .)٤(آل خالد وعتاب بن أسيد بن أبي العاص وأبو العيص أبو، وآل مروان
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وأمــه النابغــة ، ومــن األدعيــاء عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهمي  :قــال اهليــثم
وكانت تدعى لعفيف بن أبي العاص أخي عثمان بن ، وأخته ألمه أرينب، )١(حبشية

وفيها قال عثمان لعمرو بن العاص ملن كانت تدعي أختك أرنـب  ، )٢(بن أبي العاص
   .صدقت :قال عثمان، لعفيف بن أبي العاص :فقالأرنب ياعمرو 
بن أبي وداعة  )٣(حميصن، ومن األدعياء   بين سهم أيضا :قال معروف :قال اهليثم
   .)٦(وكان يدعى ألبي قيلة اخلزاعي، )٥(وأبو عوف بن صربة السهمي، )٤(وداعة بن صربة

   .)٦(اخلزاعي
عمـر بـن   صفوان بن أمية بن خلف كان ابن أمة مل، ومن األدعياء   بين مجح :قال

وكـان معمـر باعـه فـذهب بـه إىل جـوف        :قـال ، )٧(حبيب اجلمحي امسها صفية احلـوالء 
فولـدت كلـدة بـن    ، )٨(وكـان يقـال لـه حنبـل    ، مصر وأنكح أمه عبد ا كان روميا حداداً
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، يا أبيت إن الرجل ال يبيـع ابـن أخيـه    :فكلم احلارث بن معمر أباه معمرا وقال، )١(حنبل
فـرده إىل  ، بعض الناس أنه افتداه فجاء به من جوف مصـر فيقول ، يعين صفوانا، أخيه

فلمــا فارقهــا أميــة ولــدت لــه ، وكــان أميــة نكــح صــفية أمــة معمــر ، أبيــه أميــة بــن خلــف
   .صفواناً

   :)٣(  طليق )٢(و  ذلك يقول أبو طالب
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 فافتداه العباس بن عبد املطلب.   

قيس بن الوليد بن عبـد  ، ومن األدعياء   بين خمزوم :قال معروف :قال اهليثم
الرمحن بن ومن األدعياء   بين أسد بن عبد العزى عبد  :، قال)٢(مشس بن املغرية

والعـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد        ، )٣(عبد ا بن نوفل بن أسد بن عبـد العـزى  
ه مازنية ، )٦(من أهل قهقبهاز )٥(أنه نبطي، وا أعلم، بلغنا، )٤(العزى ويزعمون أن أم
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   :)١(و  ذلك يقول الشاعر، مازنة هوازن
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  عمر بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف      ، كالبومن األدعياء   زهرة بن  :قال اهليثم

وكــان ، )٣(أبــو مليكــة وامســه زهــري، ومــن األدعيــاء   تــيم بــن مــرة :قــال، )٢(الزهــري
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وكان جدعان قد أحصن ماية حرة فلم يولد له ولـد  ، ينسب إىل عبد ا بن جدعان
 )١(وزعم النـاس أن أبـا مليكـة لعائـذة بـن يسـار النجـاري       ، منه ومل ير ماء قط إال الدم

   .)٢(ومل ينكحهم أحد من آل عبد ا بن جدعان ومل ينكح منهم إليهم
، ادعى إىل أبي سفيان بـن حـرب  ، زياد، ومن األدعياء :قال معروف :قال اهليثم

وأبــو بكــرة أخــو زيــاد بــن أبيــه ألمــه  ، )٣(وأمــه مسيــة أمــة للحــارث بــن كلــدة الثقفــي 
   .ليوم من ثقيفال شك فيه وهو ا )٤(وكان يدعى لرجل من بين مجح، مسية
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فمـن ولـد علـى فـراش أبيـه   اجلاهليـة        :حدثين معروف بن خربوذ قـال  :قال اهليثم

ه حـنني    :قـال ، )٢(يقال أنه حلمزة بن عبد املطلب )١(ويقال هو لغري أبيه جبري بن مطعم وأمـ
وأمهـا أم حبيـب بنـت    ، عبد ا بن أبي قيس بن عبـد ود مـن بـين عـامر    بنت شعبة بن 

   .)٤(ويقال أبو هانئ بن أبي العاص بن أمية )٣(أبي العاص بن أمية وهو أحد األعياص
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وهو يرمى به إىل النسـر أحـد بـين أحـد بـين       )١(وعبد ا بن عامر بن كريز :قال
واألسود  :قال، )٣(مر دجاجة السلميةوأم عبد ا بن عا، )٢(نصر بن معاوية بن هوازن

   .)٥(يرمى به إىل سعيد بن العاص )٤(بن خلف بن سعد بن بياضة اخلزاعي
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عثمان بن عتبة بن ، ممن دفع اإلسالم ثم أقر به :حدثين معروف قال :قال اهليثم
كـان   )٣(ويقـال أن عتبـة بـن سـعيد     :قـال ، )٢(وأمه اصطنبة رومية نصرانية )١(أبي سفيان

 )٥(ويقال أن أبا عثمان بن عبد ا بن خالد بن أسيد :، قال)٤(قبطياً وكان يلقب قلطقة
   .)٦(كان ممن دفع اإلسالم ثم أقر به )٥(أسيد

وهـو ابــن أخــي أبــي   )٧(وعــدي بــن ربيعـة بــن عبــد العــزى بـن عبــد مشــس   :قـال 
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)صهر النيب )١(العاص بن الربيع رجالن  )٢(أن عدياً وأخاه ويقال، كذلك ينسب (
وعريفطـة وكانـت أمهمـا حتـت ربيعـة بـن        )٣(رجالن من أهل اليمن وأمسامها عرفطـة 

فأبى عرفطة وقال أنـا علـى نسـيب ودخـل عريفطـة      ، عبد العزى فقال هلما أنتما ابناي
وثبت عرفطة على نسبه فأصاب ماال وشرفاً وهـم اآلن   املدينـة   ،   نسبه وهو عدي

   .هذا أمرهم )٤(وبنو عدي بن ربيعة أبو عدي الشاعر، بن عرفطةبنو عثمان بن أوفى 
 :قـال ، )٥(وممن دفع اإلسالم وهب بن عمرو بن صـفوان   :قال معروف :قال اهليثم

مـن بـين نوفـل ممـن دفـع       )٦(وعبد الرمحن بن أبي احلسني بـن احلـارث بـن عـامر     :قال
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حليف بين زهرة  )٢(سوعبد ا بن أمية بن األخن :قال،  )١(اإلسالم ثم أقر به وأكرم
ه مرجانة ٣(دفع ثم اعرتف  وأم( ،بـن شـيبة بـن عبـد الـدار      :قال ومسافع بن عبد ا)٤( 

ثم من بين  )٦(وفضالة بن جعفر بن رفاعة من بين خمزوم :قال، )٥(ممن دفع ثم أقر به
أمـة مـن    )١٠(أم جمالد )٩(قال وأم عكرمة بن أبي جهل، )٨(من أدعياء اإلسالم )٧(عائذ
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ثـم   )١(وممن دفع اإلسالم خالد بن عبد امللك بن احلارث بـن احلكـم   :قال، ت مكةفتيا
وممن دفـع اإلسـالم مـن بـين مجـح وهـب بـن         :قال، أقر به كان خياطا ثم ويل املدينة

 :وقـال ، وملا ولد أرسل بـه وقـد نفـر منـه أبـوه عمـرو بـن صـفوان        ، )٢(عمرو بن صفوان
فهذا ، لعمرو بن صفوان من قبل أن يأتيه البيانهو  :اذهبوا به إىل أهله ليعرفوه فقالوا

   .)٣(شأنه
ــال ــن عمــرو اجلمحــي     :ق ــرة ب ــن م ــه   )٤(ومســلم ب ــرتف ب ــن اع ــال، )٥(مم ومعمــر  :ق

، )٨(ثم صار يدعو الناس إىل طعام ابن جـدعان  )٧(ممن دفع به وأقر وكان يعمل الطيب
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  :)١(وفيه يقول أمية بن أبي الصلت
 

 
 

 
 

 
  ، وإذا احتملوا إليها النسب قالوا هي من مثالـة  )٣(فالداعي معمر أمه حبشية :قال

  . )٤(األزد
كـان يعـرتض القـوم فيضـرهبم بـني       )٦(يقال له ناخس )٥(وكان أمية بن خلف :قال
مـن   وكان يـؤذي أبـا بكـر الصـديق ويقطـع الطريـق عليـه وعلـى غـريه         ، )٨(وثبري )٧(حراء

)أصحاب النيب فلما رأى أبو بكر ما يصنع به وقـف لـه ورفـع أبـو بكـر بيـده       ، (
تــها ليلــة وقــع عليــك ركــب بــني حــراء وثــبري  ، عــن جبهتــه وأراه شــجته ج ثــم قــال ثجِ

فعرف أمية ، فراميتهم عنك حني طلبوك وحلت بينك وبينهم فأصابوني هبذه الشجة
   .)٩(ال أريبك وال أوذيك أبدا وقال يا ابن أخي اسكت عن هذا فو ا، صدقه
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 )٤(وعبـد بـن احلسـن بـن عبـد ا      )٣(أخربني ابن األصـم  :)٢(قال عبد ا اخلزاعي
عند هزميته من  )٦(كان مروان بن حممد اجلعدي  :قالوا )٥(واحلارث بن ضبعان الغنوي

 بــن علــي جــاريتني لــه )٩(دع يزيـد بــن أســيد السـلمي  اســتو )٨(يـوم الــزاب  )٧(عبـد ا ،

                                                
 

 
  
 




 
  
  
 


  

 





 
 

  
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فأما سكينة فولدت أسـيد بـن   ، واألخرى زكية فوثب عليهما، أحدمها تدعى سكينة
وهبـهما   :وكانت حجة يزيد فيهمـا أن قـال  ، وأما األخرى فولدت كوثر بن يزيد، يزيد

   .)١(يل أبو جعفر وذلك بعدما ولدتاه
ومعـه   )٤(ملّا أتاه يزيد بن الوليـد  )٣(عند بيهساستودع جارية له  )٢(وكان الوليد بن يزيد

وذلك بعـد  ، وولدت صاحل بن بيهس على فراشه وكانت حامال به، ومعه القدرية فوطأها
وهــو مــن ودائــع ، وهــو أشــبه خلــق ا بالوليــد ، فســمي صــاحل بــن بــيهس ، قتــل الوليــد
   .)٥(األشراف

ودع مـواله جاريتـه   اسـت  )٦(وكان أبو دفافة بن الوليد بن القعقاع بن جليد العبسـي 
  . )٧(فكان أشبه خلف ا بأبي دفافة، فولدت دفافة، حامال

أخربني أبي قال عاش ثوب بن ثلدة األسدي دهرا طويال حتـى أدرك   :قال هشام
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ما كنت قط أمشي  :فقال، يا ثوب كيف مشيك :فقال معاوية، معاوية بن أبي سفيان
ما كنـت قـط أرى الشـخص إال     :فقال :كيف بصرك :قال، إال تيأدة فأما اليوم فأهرول
 أدرت بـين واثلـة ثـالث مـرات     :فقـال ، فمـا أدركـت   :قال، واحداً فأنا أراه اليوم اثنني

نعم رأيته أعمى يقوده عبد ا بن  :فقال، فهل تذكر أمية :قال، )يعين قرنا بعد قرن(
، هبـم أنتم أعلم  :قال، اسكت قد جاء غري ذلك :فقال معاوية، ذكوان يطوف بالبيت

هذا عمرو  :ما   البيت إال أموي فأيهم أشبه بأمية فتأملهم ساعة ثم قال :فقال معاوية
   .)١(بن سعيد بن العاص األشدق

هــو أبــو عمــرو بـن أميــة بــن أبــي  ، وذكــوان الــذي ذكــره ثـوب  :هشـام  قـال أبــو املنــذر 
  .)٢(معيط

قبـة وعبـد   جلـس الوليـد بـن ع    :وأخربني أبو عبد الرمحن املديين قال :قال هشام
فقـال عبـد   ، وكان ابن الـزبري يعـارض الوليـد كـثريا    ، ا بن الزبري عند معاوية باملدينة

يعرض بالوليد :ا:   
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     :فقال الوليد

 
 

 
 
 

 
  ونـافع  ، ما سرني أنك نقصته حرفاً مما قلت :فقال معاوية للوليد، قام عبد اثم 

وذكـوان هـو أبـو    ، الذي ذكره ابن الزبري هو أبـو معـيط كـان امسـه نافعـا فسـمي أبانـاً       
  . )٢(وإمنا كان أجرياً ألمية فادعاه أمية واستلحقه، عمرو بن أبي معيط

مع الفضل بن العبـاس بـن عتبـة بـن     اجت :قال )٣(وأخربني أبو مسكني :قال هشام
فأنشـد الفضـل   ، ورجل من آل أبـي معـيط عنـد الوليـد بـن عبـد امللـك       ، )٤(أبي هلب
مـا أمسـع شـعراً     :فقـال ، كيف ترى شعر ابن عمك :فقال الوليد للمعيطي، شعرا له
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 :قال، قد قلت بعدك شعراً يا أمري املؤمنني :ثم انصرفا دراجا من العشي فقال الفضل
   :قلت :فقال، ما قلت

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  النخس يكفيـك   :فقال الوليد، ما مسعت شعرا كاليوم أجود منه :فقال املعيطي

   .)٢(فسكت املعيطي، خفت وا نافعاً وذكوان، )١(البطيء املختل
فغضـب  ، افـرتى طلحـة بـن عبيـد ا علـى الوليـد بـن عقبـة         :هشام عن أبيه قال

هـذا ثـوب بـن تلـدة فسـله إن       :فغضب أبو سفيان وقال، عثمان له وأراد ضرب طلحة
ألن أم ، أبـو سـفيان لطلحـة    وإمنـا غضـب   :قـال هشـام  ، فسكت عثمان، كنت ال تعلم
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   .)١(وكان بعض الناس ينسبه إليه، طلحة كانت عند أبي سفيان
ــه قــال  كــان ثــوب بــن ســلمة بــن عبــد ا بــن خالــد بــن املغــرية      :هشــام عــن أبي

وكـان سـلمة    )٢(املخزومي أمه أم ولد كانت أمة المرأة سلمة فوقع عليها فأتت بـأيوب 
، )٣(فلما أدركت سلمة الوفـاة ادعـاه  ، خياطاً فلما أدرك جعله، خيفي ذلك عن امرأته

وكان أيوب من رجال قريش جلداً فتزوج ابنة احلسـن بـن احلسـن بـن علـي      ، )٣(ادعاه
، فقال )٥(فوقع بينه وبني عبد ا بن احلسن كالم، وأمها أم ولد )٤()u(بن أبي طالب
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ةً  (ولكـن كـان ذلـك   ، صـدقت  :فقال له أيـوب ، أنا ابن املصطفى :فقال عبد ا شـاح فَ
ماو يلً بِ س اء س ا و تً  )٢(يريد بذلك أن خولة بنت منظور بن زبـان بـن سـيار الفـزاري    ، )١()قْ

، كانت أمها مليكة بنت خارجة بن سـنان أخـي هـرم بـن سـنان عنـد زبـان بـن سـيار         
، فولـدت لــه هشــاماً ، فخلــف عليهــا منظـور بــن زبـان نكــاح مقــت  ، فهلـك عنــها زبـان  

، فقتل عتها يوم )٣(وهو السجاد، عبيد افتزوج خولة حممد بن طلحة بن ، وخولة
، وكـان إلبــراهيم قــدر ، اجلمـل مــع أبيـه وهــي حبلــى بـإبراهيم بــن حممـد بــن طلحــة    

فكان الذي منـهما  ، )٤(فولدت له احلسن بن احلسن )u(فخلف عليها احلسن بن علي
إىل هشــام بـن إمساعيـل بــن هشـام بــن    ، اختصـما   بعــض مـا خيتصـمان   ، متباعـداً 
 :فقال احلسـن بـن احلسـن هلشـام    ، ، وكان عامل املدينة لعبد امللك بن مروان)٥(املغرية
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فقـال  ، هـو إبـراهيم   :قـال ، ال :فقـال هشـام  ، هل مسعت أصلحك ا بالقاطع الظـامل 
إن تفعـل فقـد قتـل أبـي أبـاك       :فقـال احلسـن  ، ما زلت أبغضـك منـذ عرفتـك    :إبراهيم

  . )١(ونكح أمك
مـن تزوجيـه   ، أخرب مبـا صـنع منظـور بـن زبـان      وكان عمر بن اخلطاب حني :قال هشام

ك   :فـأتي بـه فقـال ملنظـور    ، أرسل إليه، امرأة أبيه وهـل يتـزوج الرجـل     :قـال ، تزوجـت أمـ
ــه ــك :قــال، أم م ذلــك عليــك ، امــرأة أبيــك أمحــر قــال، ال :قــال، أفمــا علمــت أن ا: 

، ء وشرب اخلمرأفما علمت أن ا حرم نكاح نساء اآلبا :قال، نعم:قال، وتشرب اخلمر
   :و  ذلك يقول بعد فراقه لزوجة أبيه مليكة، فاستحلفه فحلف فخلى سبيله، ال :قال

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  باملدينـة دهـراً ثـم أثـرى      )٣(وأخربت أن أيوب بـن سـلمة غـرب    :أبو املنذر هشام قال

   .بعد وشرف
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وأمهـا  ، كانت أم عمرو بنت سفيان بن عبد األسد املخزومي :هشام عن أبيه قال
خرجـت  ، بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر من بين عامر بـن لـؤي  

 إىلفأخـذت وأتـي هبـا    ، حتت الليل فوقعت بركب جبانب املدينـة فأصـابت عيبـة هلـم    
)النيب فافتكت يدها عن حقوي أم ، فعاذت بنجوى أم سلمة بنت أبي أمية، (
، لــو كانــت فاطمــة بنــت حممــد لقطعــت يــدها   :فــذكروا أن الــنيب ص قــال ، ســلمة
بـن خضـري بـن مسـاك      حتى دخلت على امرأة أسيد، فخرجت تقطر دما، فقطعت

فجـاء أسـيد بـن    ، فرمحتـها امرأتـه فعرفتـها وآوهتـا فأطعمتـها     ، من بـين عبـد األشـهل   
يا فالنة علمت  :فقال المرأته من قبل أن يدخل، خضري الكاتب من عند النيب ص

ــنع هبــا كــذا وكــذا  يعــين ، فرجــع أدراجــه، فقالــت هــا هــي ذي عنــدي، أن فالنــة ص
)فـذكر ذلـك للـنيب   ،  صبالطريق الـذي جـاء منـه إىل الـنيب     رمحتـها   :فقـال ، (

اذهبـوا هبـا إىل بـين     :قـال ، فلما رجعت أم عمرو بنت سفيان إىل أبيهـا ، رمحها ا
 )١(فقـال خنـيس بـن يعلـى بـن أميـة      ، حويطب بن عبد العـزى أخواهلـا فإهنـا أشـبههم    

  :حليف بين نوفل وهو من العدوية من بين حنظلة بن مالك بن زيد مناة
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 وقال أمية بن أبي الصلت البن جدعان:  

 
 

 
 
 

 
 ليها عبد فوقع ع )٤(كانت أمه أمة البن جدعان )٣(فاملشتمعل سفيان بن عبد األسد

ثـم إن ابـن   ، فجـاءت بسـفيان وكـان عبـداً البـن جـدعان زمانـاً       ، عبد األسد املخزومي
ه إليـه   واآلخـر  ، اشـرتاه  )٥(ويـزعم آخـرون أن هشـام بـن املغـرية     ، جدعان أرسل به وبأمـ

كان أبو قحافة وسفيان يناديان على طعام ابن جدعان ، أبو قحافة، الذي عنى الشاعر
   .مبكة

ب أبو قتيبة مغنيا ليزيد بن معاوية يغنيه ويضـر  )٦(بن عمروكان مسلم  :قال هشام
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   :)١(سلويلو  ذلك يقول سالم ال، ب بالعودويضر
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  كان قلع علجاً من أهل عمان وكان ظريف اللسان جيده فضمه عمرو  :قال هشام

                                                                                                                    
 

 
 

  
  





  

 
 

 


 
   
   
   
   
   
   
   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فولد قلع شهاب بـن قلـع وولـد    ، )٢(واستلحقه )١(بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة
وولد شهاب شيبان وولد شيبان مسمعاً فهو مسمع بن شيبان بـن شـهاب بـن قلـع بـن      

   :)٤(األخطلففي ذلك يقول ، )٣(عمرو بن عباد
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
     :)٨(وقال حارثة بن بدر الغداني
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  واسم الصامت عمرو بن غنم ، وأنشدني أبي لرجل من بين الصامت :قال هشام

   :)٣(يهجو آل عمران الطائي )٢(بن مالك بن نبهان
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ا هـم فيقولـون    ، )١(زعموا أن سدوس بن شيبان بـن ذهـل بـن ثعلبـة     :قال هشام أمـ
ــعر    ــاهر بـــن األشـ ــة  ، )٢(ســـدوس بـــن حنبـــل بـــن اجلمـ ــك يقـــول ابـــن الرافقيـ و  ذلـ

ــة  )٣(السدوســي وكــان هــذا مــع الضــحاك بــن   ، ينتســب إىل األشــعريني   زمــن معاوي
   :)٤(قيس
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  وأنـا عـاص   ، واحلجـاج علـى املنـرب   ، )٢(دخلت واسط القصب :هشام عن أبيه قال

وا لقـد مهمـت أن أبعـث إىل هـؤالء العصـاة ألفـاً كـألف         :، فسمعته يقـول )٣(يومئذ
،   نفسـي أنـا وا واحـد مـن العصـاة     فقلـت  ، بين عبس حيشروهنم إيل من السواد

يـا أيهـا العـراق ويـا أهـل النفـاق تزعمـون أنـي سـاحر وا           :ثم قـال ، فما مقامي عنده
ى: (يقول يث أَتَ ح ر اح الس حفْل ا ي لَ فيـه   ،)٤()و وتزعمون أني أعلم امساً من أمساء ا

ك وتعـاىل أن يظلـم رجـال    وا لو اجتمع الناس كلـهم علـى ا تبـار   ، أذلكم وأقتلكم
ثم ضحك وقال نعم البقية بقية مثود وا ما ، وتزعمون أنا بقية مثود، واحداً ما ظلمه

   .)٥(فقلت   نفسي أقررت وا إنك من مثود، جنا مع صاحل إالّ املؤمنون
ويقال أن ثقيفاً كان عبداً للهيجمانة بنـت سـعد بـن زيـد بـن منـاة بـن         :قال هشام
مها فأبق منها فأتى إياد فادعاه النبيت بن منصور بن مقدم بن أقصر بن متيم يرعى غن
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أهنم من رغال عبـد   :ويقال، )١(دعمي فغارت عليه موالته فأخذته وأعتقته فرجع إليهم
  . )٣(ويقال أنه منسوب إىل أحاظة من ذي الكالع، )٢(كان لصاحل وله حديث

د أبو اهلياج عبد ا بن أبي سفيا :قال هشام ٤(ن بن احلارث بـن عبـد املطلـب   ور( 
   :)٥(على الوليد بن عقبة
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 ١(والعامة ترويها للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي هلب(.   

كـان البـن عبـاس     :قـال  )٤(عـن مقسـم  )٣(عن احلكـم  )٢(هشام عن احلسن بن عمارة
ها بعـد  جارية يطأها ويعزل عنها فجاءت بولد فانتفى منه ومساه سليطاً ثم أقر به ووطأ
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   .)١(ذلك
كانـت حتـت عبـد     :قـال  )٢(حدثين إسـحاق بـن الفضـل    :هشام عن أبي عمرو قال

، فـرأى منـها عبـد امللـك جفـوة      )٣(امللك بن مروان امرأة من ولـد عبـد ا بـن جعفـر    
وكان عبد امللك قد أكرم علي بن عبـد ا بـن عبـاس وقـدم بـه معـه       ، فخلى سبيلها

ثـم إن  ، صره ومات عبد امللك بإكرام علي وحفظهـا من احلجاز إىل دمشق فأنزله   ق
لـيس هنـا قريـب     :فقالـت لعلـي بـن عبـد ا    ، املرأة اجلعفرية أرادت اخلروج إىل أهلها

أنت ابنة عمي ولست منك ذا  :فقال هلا، غريك فأنا أريد أن أخرج معك إىل احلجاز
انت حتت أمري امرأة ك :فغضب وقال، فبلغ ذلك الوليد، حمرم فأنا أتزوجك فتزوجها
وكان سليط الذي ، فسكت وجفاه، هي ابنة عمي :قال، املؤمنني تتزوجها بغري إذني

، ه بذيـة سـليطة تـؤذي عليـاً وختاصـمه     وكانـت أمـ  ، نفاه عبد ا وأمه مع علي بالشـام 
الوليد إىل سليط من قتله ودفنه   بستان علي بن عبد ا فجاءت أمه حني ، فدس
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فأخربني رجل مـن أهـل    :قال، أرسل ففتشوا البستان فوجدوه فيهف، فقدته إىل الوليد
فأتى بعلـي فجلـده أربعمائـة سـوط وحلـق      ، كنت   حرس الوليد :الشام بواسط قال

   .)١(فأصابته وحشه، وأمر حببسه   احلجر، رأسه وحليته
ما كان أسوء رأي  :قال )٣(عن هشام بن احلكم بن أبي العاص )٢(وحدث الزبريي
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بن أميـة  )  ١(لقد جاء رجل منهم يقال له عتبة، احلي من بين أمية فيما بينهم  هذا 
مـن   :فقـال ، بـابن لـه إلـيهم    )٢(بن عبد مشس وفيهم أبـو سـفيان بـن عنبسـة بـن أميـة      

يكفل هذا الغالم فإن احلاجة قد غلبتين فما التفت إليه أحد منهم فذهب وابنـه فلـم   
ريا حتى الساعة أمية ، فقال أبو سفيان بن)٣(ي:  
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  كان عبد ا بن زمعة بن األسود بن  :قال، عن أبيه )٢(هشام عن خالد بن سعيد

فكـان ال  ، )٤(يلقـى مـن ذكـره شـرا مـن فئامـه       )٣(بن املطلب بـن أسـد بـن عبـد العـزى     
فبلـغ ذلـك زينـب بنـت عمـر      ، فاختذ مسجداً   داره ال يفارقـه ، يشهد لقريش مشهداً
، وكـان ال يتـزوج امـرأة إال هربـت منـه     ، )٥(بـد األسـد املخزوميـة   بن أبـي سـلمة بـن ع   

فولدت لـه  ، فعرضت بنفسها فتزوجها، ال يطقنه :قالوا، ما شأهنن يهربن منه :فقالت
، وهو جد لـبين الـبخرتي القاضـي    )١(وأبو سلمة ووهب وكثري )٦(أبو عبيدة :ستة منهم

                                                
 

 
 

 
 


 

 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فأشبهوه  :قال أبي :قال خالد، )٢(واسم أبو البخرتي وهب بن وهب بن كثري، القاضي
   .)٣(فما ظنك بستة هذا حاهلم خرطوه باملدينة، ومل يشبهوه   عفافه،   مجاله

ــين جعفــر    ــة وغــريه مــن ب ــن     )٤(هشــام عــن عوان أن قطبــة بنــت بشــراً بــن عــامر ب
فخطبـها مـروان فلمـا أدخلـت     ، كان ابن عم هلا تزوجها سراً ثم مـات عنـها  ، )٥(مالك
  :  ذلك )٦(قال عزيز بن زرارة الكالبي، ا فصريت عذراءوكانوا قد احتالوا هل، عليه

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
   )٨(قدم على بشر بن مروان، أن بعض بين جعفر، وحدثين بعض بين عامر :قال
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إنـي يـوم تعـرض علـي أمـك فأباهـا لعـاجز         :فقـال ، ربالبصرة فأجلسه معه علـى السـري  
ــه ، الــرأي ــه بشــر برجل وكــان بشــر  :قــال، قــم فلســت هبــذا املوضــع بأهــل  :وقــال، فرف
ضعف كانت وقعة بني الضـباب وجعفـر فهزمـت بنـو عـامر وقتلـت مبوضـع يقـال لـه          ، ي
(، فقال بشر بن مروان وهو أمري البصرة)١(غلي :بلغ أي ت، )متى تعود اخليل من غلي

   .)٢(يتخوف من الضباب أن تغري عليه، البصرة
قال ، قال )٤(حدثين ابن أبي فديك :قال )٣(وحدثين يعقوب بن طلحة الليثي :قال

أمـا وا   :)٦(لطلحة بن عمر بن عبيد ا بن معمر )٥(أشعب بن أبي حبيش األسدي
 ، )٧(حــويقـال األصـبغ بــن عبـد العزيـز الن    ، إنـي ملـن يعشـق مكــة وإنـك ملـن يغادرهــا     

، فطلـع كأنـه علـى صـدر مـران مـن       )٨(وكـان يهجـر بـالرواح   ، فجلست له علـى طريقـه  
، ما العشق   البطحاء، جعلت فداك :فسلمت عليه ثم قلت له، على رداء فضفاض
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أمل تر إىل البئار اليت   األبطـح ينـزح ماؤهـا فيخـرج   أسـفل دلـو هـاتني مـن          :فقال
هـذه   :فضـحك وقـال  ، ومـا البغـاثر   :فقلـت ، ه إذا رأيتـه البطحاء رقيق تشتهي أن تنشـق 

   .)١(األكبسة يعين الزبل واحدها بغثرة
كـان إذا سـئل عـن     )٢(أن ربيعـة الـرأي  ، وحدثين يعقـوب بـن طلحـة الليثـي     :قال

، وإذا سـئل  )٣(وما بأس بذلك لقد كان معمر بن عثمان حجاماً :قال، كسب احلجام
ــاس  ــال، عــن التي ــو أحيحــة ســع   :ق ــان أب ــاص تياســاً  ك ــن الع ــوب  )٤(يد ب ، وأنشــد يعق
  :ينعي على طلحة بن عمر بن عبيد ا بن معمر احلجامة )٥(لألحوص

 
 

 
 
 

 
 ٧(قال وكان طلحة يظن هبذا ثم فطن له بعد ذلك فعرفه(.  

رجـل مـن بـين عبـد      مكـة فجلـس إىل   )١(قـدم ابـن صـفوان   : )٨(وقال سعيد بن مسـلم 
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، ابـن مـن  ، فقـال وا اخلالـد  ، خالـد  :قـال ، مـا امسـك   :فقـال ، )٢(الدار يقال له العنقري
 :فقال، ابن األهتم :قال، ابن من )٣()صفْوانٍ علَيه تُراب(قال ا تعاىل :فقال، ابن صفوان

ومـا العنقريـة    :فقـال لـه  ، العنقـري  :قـال ، فمن أنـت  :قال خالد، الصحيح خري من األهتم
أتـتكلم وقـد هشـمتك     :فقـال ، مـن بـين عبـد الـدار     :قـال ، ممـن ، عندنا إال الشبان الزوانـي 

فصـرت  ، ومجحتـك مجـح  ، وأقصتك قصـي ، وخزمتك خمزوم، وأمتك أمية، هاشم
   .)٤(عبدها وابن عبد دارها تفتح هلا إذا دخلت وتغلق إذا خرجت

وأبـو جهـل بـن    ، )٦(بن املغـرية  أمية، )٥(أربعة من قريش مستهوون :هشام عن أبيه
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   .)٣(وطالب بن أبي طالب، )٢(وشيبة بن ربيعة، )١(هشام
حدثين زكريا بن حممد بن عمر بن الوليد بن عقبـة وغـريه    :قال أبو املنذر هشام
فولدت له ، أصاب جارية فارسية )٥(كان الوليد بن عقبة :قالوا )٤(أن آل عمارة بن عقبة

، وهـو ال يشـعر فولـدت لـه غالمـاً      )٦(ي تسـؤ فولدت لـه جاريـة فهلكـت ثـم أعتقهـا وهـ      
فقـال  ، وكذلك كـان عمـارة عمـه   ، وكان أشبه الناس به أزرق أمحر، فسماه احلارث

أبوك الوليد بن عقبة بـن أبـي معـيط القرشـي مـن بـين        :قالت، احلارث لألم من أبي
وكان  ،فاشرتى داراً   عايذ ا، )٧(فقدم الكوفة وهبا خالد بن الوليد بن عقبة، أمية

فقال وا لقد مات الوليد ومـا ذكـر   ، فقال خلالد يوماً أنا أخوك، وكان يعلم الصبيان
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فمر به األقيشر ، وكان يغاديهم، وهو باجلزيرة )١(لنا من أمرك شيئاً والوصية إىل عمرو
الـذي يريـد    )٣(الدخس )٢(من هذا الكودن :فقال، األقيشر الشاعر الكندي وكان خبيثاً
فسأل عنه احلارث فقيل هذا األقيشر ، شر بين عقبةيريد أن يشارككم   أنسابكم مع

إمنا أنـت أعرابـي تشـرب   قصـعتك وتأكـل       :فهجاه احلارث بشعر قال فيه، )٤(الشاعر
   :فقال األقيشر يرد عليه ذلك، فيها وتسقي كلبك منها
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 فـأتى أبـا   ، فأتى الرقة وهبا بنو الوليد، فقال احلارث ملا بلغه هذا الشعر رماني حبجري

وسـأنظر    ، ما عهد إلينا فيك الوليـد شـيئاً   :فذكر له نسبه فقال، يدقطيفة عمرو بن الول
   :قال، فلما طال اختالفه عليه، وخاف لسانه، وجعل ال يقربه وال يبعده، ذلك


 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     :وقال أيضا
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    :وقال أيضا، سب إىل الوليد بن عقبةموىل الوليد فإنه كان ينت )٢(يعين باذم طهمان

  :أيضا


 
 

 
 

 
 وكان أشد بين الوليد عليه يعلى فقال احلارث فيه:  
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   :ث فقالفرثاه احلار، فهلك عمرو بن الوليد قبل أن يقر له بنسبه

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
      قـد مـات عمـرو     :فقـال لـه عبـد امللـك    ، ثم خاصـمهم إىل عبـد امللـك بـن مـروان

ربيــة ونزوجــك امــرأة ع، فأنــت علــى مــا تــدعي، والوصــية إليــه ومل يعــرف لــك نســباً 
   .)٣(فزوجه امرأة من بين تغلب فولدت له غالمني معاوية واحلارث فهلك وهلك ولداه

مـن الكوفـة يريـد     )٤(خـرج عبيـد ا بـن عمـر بـن اخلطـاب       :هشام عن عوانة قـال 
، فغضـب علـى جاريتـه فضـرهبا    ، فنـزل علـى مـاء لـبين أسـد     ، املدينة ومعه جارية لـه 
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، )٢(وهم أخوال زيد بن اخلطـاب  )١(قعنيفالذت بامرأة من بين أسد ثم من عبس من 
فولـدت  ، فقـال هـي لـك وهـي حـرة حبمـل      ، فطلبـت إليـه أن يعفـو عنـها    ، )٢(اخلطـاب 

وقـد قتـلَ عبيـد    ، مـن املدينـة   )٣(وأقبل جرير بن عبد ا البجلـي ، غالماً فسمته احلر
اشـرت مـين هـذا الغـالم وأمـه       :فنـزل جريـر باألسـدية فقالـت لـه     ، ا بن عمر بصـفني 

، فقالت له األمة إن الغالم ابن عبيد ا بن عمـر ، م هبما إىل الكوفةفاشرتامها وقد
، وما ينبغي يل أن أستخدم غالماً من آل عمر، فقال جرير ما أدري أصادقة أم كاذبة

فنزلت بـني آل  ، ثم خرجت حتى أتت املدينة، فأخربته بالقصة، فأنت حرة وهو حر
احلـر بـذيئاً جريئـاً فجعـل يضـرب      وكـان  ، )٤(وآل عاصـم بـن عمـر   ، عبيد ا بن عمر

، لعـن ا عمـك   :فقـال ، فقال يا عم، فشكي إىل عبد ا بن عمر فضربه، الغلمان
علـى   )٥(واستعمل عبد امللـك أخـاه حممـد بـن مـروان     ، اخرج عنا فخرج إىل اجلزيرة

، فهلـك احلـر بـاجلزيرة   ، ومعه امرأته البكائية له منها عبد احلميد بن حممد، اجلزيرة
فنفـاه عبـد   ، فجرى بني البخرتي وبـني عبـد احلميـد كـالم    ، بن يقال له البخرتيوله ا
نكتـب   :فقال عبد امللك، فاستعدى عليه عبد امللك بن مروان وأخربه بنسبه، احلميد

، وأمـا آل عاصـم فـأثبتوه   ، فأما آل عبيـد ا فنفـوه  ، فكتب إليهم، فيك إىل آل عمر
ن تكــون ابــن خليفــة ا أو تكــون عبــداً مــا بينــك أ :فجــاء الكتــاب فقــال عبــد امللــك
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وأنكـره آل عبيـد   ، أثبتـه آل عاصـم  ، ففضـه فـإذا فيـه   ، مدحوقاً إال فض هذا الكتـاب 
فكتـب  ، فأما عبد احلميد فلسنا حنمـده ، قد جاء فيك ما ترى :فقال عبد امللك، ا

  ، )١(له سجال بإثبات نسبه
  :للبخرتي )٢(فقال أبو قطيفة
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  وقـال   :قـال ، )٢(أنشـدني   هـذا الشـعر ذو الشـامة املعيطـي      :قال أبـو املنـذر هشـام   

تزوج احلر امرأة باجلزيرة امرأة من بين تغلب فعقبـه اليـوم بـاجلزيرة ينتمـون إىل      :عوانة
   .)٣(روح بن البخرتي بن احلر بن عبيد ا بن عمر بن اخلطاب

مر عبد ا بن حسـن   :قال )٥(عن جويرية بن أمساء )٤(ليد بن هشاموأخربني الو
بن حبيب بن  )٧(على عامر بن عبد ا بن الزبري )٦(بن حسن بن علي بن أبي طالب

٩(وهو مبر )٨(عبد ا( ،ت عليـك عيشـك      :فقال له عبد ابـل   :قـال ، نزلـت مـراً فمـر
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فقـال  ،   أمرنـا مـن بـين مهـدان    نزلت مراً   مايل طاب يل أكله إذ أنـت مشـكوك   
لوال عميت صفية بنت عبد املطلب لكنت كبعض بين محيـد بـن    :عبد ا أما وا

، فقـال لـه فمنـة عمـيت خدجيـة أعظـم عليـك       ،   شعاب مكة )١(أسد بن عبد العزى
  . )٢(ولوالها لكنت كبعض بين عقيل باألبطح تبيع وتبتاع

أنا  :فقال عثمان، والزبري شيئاً من الفخر تذاكر عثمان بن عفان :وقال عوانة :قال
أمـا إهنـا أدنتـك مـن الظـل       :فقـال عثمـان  ، أنـا ابـن صـفية    :وقـال الـزبري  ، ابن البيضاء

   .)٣(ولوالها لكنت ضاحياً
جلس عبد ا بن السائب بن أبي حبيش بـن   :هشام عن بعض أهل املدينة قال

جبري بن مطعم بن عدي بـن   إىل نافع بن )٤(املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي
فقطـع عليـه ابـن    ، فـتكلم نـافع  ، وكان نافع بـن جـبري يأتيـه   ، )٥(بن نوفل بن عبد مناف
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قـال ابـن أبـي    ، فقال نافع إيل صه أنـا ابـن عبـد منـاف    ، وقال لنافع صه، أبي حبيش
وصـرت بـني القرنـاء    ، وعبـد مشـس باخلالفـة   ، ذهبـت هاشـم بـالنبوة   ، إيهات :حبيش
فلما قام قيـل  ، فسكت نافع ومل حير جواباً، سماء واست   املاءأنف   ال، واجلماء

   .)١(ما عسيت أن أقول ملعرق بذيئي :فقال، له يا أبا حممد هال أجبته
قيـل لنـافع بـن     :قـال ، عـن خالـد بـن أبـي بكـرة      )٢(وروى معن بن عـبس املـدائين  

   .)٥(كحمحمة الفرس )٤(أو مححمة :قال، عند اجلماع )٣(أتنخر :جبري
وأخربني سليمان بن عيينة املهليب عن حممد بـن بـالل بـن أبـي بـردة عـن        :قال

   )٦(عاصم بن املنذر
وعنـده حممـد بـن     )٨(على عـدي بـن أرطـأة الفـزاري     )٧(دخل املفضل بن املهلب :قال
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، فجعل يكرر ذلـك ، خيتصمان )٢(واحلواري بن زياد العتكي )١(احلارث بن هشام املخزومي
أصـلح ا األمـري إن هـذا ال حيـل أن      :قال املفضـل ف، وكان ضلع عدي مع حممد، ذلك

ثـم قـال املفضـل حملمـد     ، دعهما خيتصـمان أو اقـض بينـهما بـاحلق    ، ميثل ألحد على أحد
  :وما أنت وقريش أما مسعت حسان يقول، وقد أكثر من كالمه   مآثر قريش وأحواهلا


 

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
     .)٤(فأسكته وخرج احلواري فقبل رأس املفضل :قال

قـدم   )٥(كان سليمان بن حبيب بـن املفضـل   :وحدثين سليمان بن عيينة قال :قال
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٢(، وقـدم ابـن جعـدة   )١(بن عمر بـن عبـد العزيـز    قدم البصرة يدعو إىل طاعة عبد ا( 
فقــال ، )٤(فاجتمعــا   بيــت عبيــد ا بــن عثمــان األمــوي، )٣(يــدعو إىل طاعــة مــروان

كـذبت مـا    :قـال ، وما أنت والبصرة وهي بالدنـا  :)٥(املفضل بن عبد الرمحن لسليمان
فأقبـل حياربنـا    هي ببالدك قدم أبوك علينا جابيا من املدينة فلما شبع بزنت بـه البطنـة  

  . )٦(فنخسنا   أسته حتى حلق بالسند فمات هناك بني زانية وزق
أبو املفضل بن عبد الرمحن مع  )٧(وكان عبد الرمحن بن العباس بن ربيعة :قال
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   )٢(قـال الفـرزدق  ، فلمـا اهنـزم ابـن األشـعث    ، فكانـت بدايـة سـؤدده    )١(ابن األشعث
  :قصيدته الطويلة

 
 

 
 
 

 
  مسعـت عمـر بـن     :قـال  )٤(أخربني عثمان بن عمر التيمـي  :وقال اهليثم بن عدي

، وتـأدب بـآداهبم  ، أي بين آت املدينة فجالس مشيخة قومـك  :عبد العزيز يقول البنه
وقـد أجريـت عليـك ثالثـني     ، وخذ عنـهم فإنـك بغـري شـك تفقـدهم     ، وخذ بأخالقهم

 :قـال ، ومـر بـأمري املـؤمنني فسـلم عليـه     ، وجهزتـك مبـا حتتـاج إليـه    ،  كل شهرديناراً  
لو نصرب على أبنائنا كصرب أبيك عنـك لوجهنـاهم إىل املدينـة     :فأتيت عبد امللك فقال

فأجرينا عليك مثلها وأمرنا لك مبثل ما  :كم أجرى عليك أبوك قلت ثالثني ديناراً قال
هم بأحسن ما عندك وخذ عنهم وادخل معهم   وانظر أهل املدينة فجالس، جهزك به

واحـذر أهـل بيـتني مـن قـريش آل      ، واجتنب سوى ذلك من أمورهم، كريم أخالقهم
   .)٥(وأما بنو زهرة فأخفاء، فأما هؤالء فأهل شؤم، الزبري وبين زهرة

، وكـان يضـرب   )٦(كان عفان بن أبي العاص بن أمية خمنثـاً  :هشام عن أبيه قال
وهـو يعـري عثمـان بـن      )٧(يقـول عبـد الـرمحن بـن حنبـل اجلمحـي      فعن ذلك ، بالدف
  :عفان

                                                
  
  
 

 
 

 
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
  
 t





 

 t
( )














 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
  تراءى الناس اهلـالل   زمـن عثمـان إمـا الصـوم       :هشام عن رجل من بين زهرة قال

فقـال لـه   ، أشـهد لقـد رأيتـه    :فقـال ، )٣(بـن أبـي وقـاص   فجاء هشـام بـن عتبـة    ، وإما الفطر
ومـا تعرينـي بعـني ذهبـت   سـبيل ا       :فقـال ، بأي عينيك الصحيحة أم العـوراء  :عثمان

، فغضـب عثمـان فضـربه ضـربا وجيعـاً     ، أما وا ما كنت مثلك حني فررت يوم الزحف
  . )٤(يا ابن مسك الذنب أم وا إني ألعرف فيك اخنزال بين عذرة :وقال

قـدم عرفطـة    :قـالوا ، قال هشام وأخربني الرجال من ولد خالد بن عرفطة العذري
فقـال  ، ومالك أبو سعد وهو مالك بن أهيب بن عبـد منـاف بـن زهـرة وانتسـب فـيهم      

   :وقد وقع بينه وبني مالك شر، عثمان بن احلويرث بن أسد
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  وهي من بين ، ومسك الذنب جد له من كنانة، بو سعد مالك بن غرابفأ :قال

   .وفقئت عني هشام بن عتبة يوم الريموك، )٢(مسك الذنب
وكان عمار بن ياسر موىل ألبي حذيفة بـن املغـرية بـن عبـد ا بـن       :)٣(قال هشام

 وابنه حممد بن عمار اهتمه املختـار بـن أبـي   ، عمر بن خمزوم وأمه مسية أمة هلم
وكانت حتت عمار بنـت  ، عبيد بامرأته أم ثابت بنت مسرة بن جندب الفزاري فقتله

  . )٤(سعيد بن حريث أخي عمرو بن حريث
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عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس       )٢(حدثنا اهليثم بن عدي عن عبد الوهاب بن جماهـد 

  .)٣( ربيعة وغسان وبعض قضاعةكانت النصرانية   :قال
، )٤(وكانت اليهودية   خيرب وبين كنانة والفرسان وبين احلارث بن كعب وكنـدة 

  ، )٥(وكانت اوسية   بين متيم
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 )٢(وكـان األقـرع بـن حـابس ااشـعي     ، بالبحرين جموسياً )١(وكان هالل التميمي
كان أبو سود جـد وكيـع   و، جموسياً )٣(وكان سخيت بن عبد ا التميمي، جموسياً

  . )٦(أبو حاجب بن زرارة جموسياً )٥(وكان زرارة بن عدي، جموسياً )٤(بن أبي سود
والنضر ، وأبي بن خلف، وكان عقبة بن أبي معيط،   قريش )٧(وكانت الزندقة
والوليـد بـن املغـرية    ، والعاص بن وائـل ، ومنبه ونبيه ابنا احلجاج، والنضر بن احلارث
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مـن احلـرية    :فقـال ، وأنـى وقعـوا   الزندقـة    :فقلـت البـن عبـاس    :)١(قال جماهد، نادقة
   .)٢(بتجارهتم فيلقون النصارى فيدارسوهنم
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احلكـم بـن املنـذر بـن     ، كـان األشـراف الـذين يشـدون     :قال اهليثم عن ابن عياش
ويزيـد  ، ومعاويـة بـن املهلـب   ، )٣(ب بن أبي صفرةوحممد بن املهل، )٢(اجلارود العبدي
  :يهجو يزيد بن املهلب )٥(،  فقال حاجب بن الزبري)٤(ويزيد بن املهلب
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       واهلنـدي بـن عمـران بـن فضـل بـن عبـد        ، )٢(وأبو عيينـة بـن املهلـب بـن أبـي صـفرة

، وعبيـد ا بـن زيـاد بـن     )٥(قاضـي اجلماعـة بالبصـرة    )٤(وأبو حاضر األسـدي ، )٣(الرمحن
   ،)٦(ظبيان
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وحممـد بـن   ، )٢(وحييى بن حممـد بـن األشـعث بـن قـيس     ، )١(ومقاتل بن مسمع
٥(، وهشام بن عبد امللك بن مروان)٤(وهيثم بن هاشم الفزاري، )٣(جرير بن عبد ا( ،

وبشـر بـن   ، )٧(، والوليـد بـن يزيـد بـن عبـد امللـك      )٦(وسعيد بـن هشـام بـن عبـد امللـك     
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ــك بــن بشــري  ، )١(مــروان ــزبري ، )٢(وبشــري بــن عبــد املل ، )٣(وحبيــب بــن عبــد ا بــن ال
وخالـد بـن الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي        ، خال هشـام  )٤(وحممد بن إمساعيل املخزومي

وســلم بــن ، )٧(وعمــري بــن يزيــد التميمــي، )٦(وعمــر بــن احلبــاب الســلمي، )٥(معـيط  
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، )٤(وموســى بــن املغــرية، )٣(جــد مثيلــة التميمــي )٢(، وعبــد العزيــز بــن بشــري)١(املســيب
، )٦(واملغـرية بـن زيـاد بـن عمـر العتكـي      ، )٥(ر بن عبد ا بن أبي عقيل البجلـي وجري

  ،)٧(وابن حرمل السكوني
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   .)١(وأبو الزعيزعة موىل عبد امللك بن مروان
   .)٣(.......)٢(حدثنا العالء بن حرمل الطائي :وقال اهليثم

ة بـن خلـف نـدمياً ملعمـر بـن حبيـب بـن حذافـ           :هشام عن أبيه قال ة بـن  كـان أميـ
مـن   :فقـال ، ذات هيئـة  )٤(إذ نظر أميـة إىل وصـيف ناهـد   ، فبينما مها يشدان، مجح

، قــد زوجتــك :قــال، زوجــين إياهــا :قــال، ابــنيت :قــال، هــذه الوصــيف يــا أبــا حذافــة
فولدت لـه  ، فزوجها موىل له، فطلقها وردها إىل أبيها معمر، فولدت صفوان بن أمية

حنبال ،فشهد حنبل بن مليل يوم حنني مع صفوان، هفكان حنبل أخا صفوان ألم ،
فـض   :، فقال صـفوان )٦(بطل سحر ابن أبي كبشة :)٥(فلما اهنزم املسلمون قال حنبل

وا لئن يربين رجل مـن قـريش أحـب إيل مـن أن يـربين رجـل مـن        ، فض ا فاك
  :و  ذلك يقول حسان بن ثابت األنصاري لصفوان، )٧(هوازن
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 وقال حسان يهجو كلدة بن حنبل:  
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 وقال حسان يهجو صفوان بن أمية:   

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

                                                
  
  

 
 

  
   

 
  

   
 

 

  


 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

   :)١(قال اهليثم بن عدي
كان من أمة أبي وهـب بـن   ، وطليق بن أبي طالب بن عبد املطلب :)٢(قال معرور

وفيـه يقـول أبـو طالـب ألبـي وهـب بـن عمـرو         ، عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم
   :، وقد طلب منه)٣(هأن يعطيه إيا، حني أبى أبو وهب

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  فأهـدى إليـه   ، )٦(إىل عمـر بـن الوليـد    )٥(فجاء حممد بـن علـي بـن عبـد ا     :قال
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   .)١(فألطفه وسأله أن يكلم أباه   أبيه
كـان حممـد وإبـراهيم ابنـا هشـام بـن إمساعيـل خـال هشـام بـن عبـد             :عمروقال 
وكان إبراهيم قد حسن له خلع الوليد بـن  ، فأطعمهما احلجاز   سلطانه كله، امللك

أرســل الوليــد ، وملــا مــات هشــام، فحقــد الوليــد بــن يزيــد ذلــك ، يزيــد والبيعــة البنــه
ن إبراهيم بن هشام سـاباً لعلـي بـن    وكا، )٢(وأقامهما للناس، فكبلهما باحلديد، إليهما

واجتمع ، أقبل عبد ا بن حسن إليه، فلما أقامه للناس، أبي طالب ع مؤذياً لولده
، وا أرى مـا ابتليـت بـه فـإن أردت مـاال أو كفـيال فأرسـل إلينـا         :فقـال ، أهل املدينة
وحمـل  ، هثم حمل إىل الوليد فقتلـ ، )٣()ا أعلم حيث جيعل رسالته: (فقال إبراهيم
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  . )٢(وكان فحشاً يلقب شذرة، )١(أخوه إىل يوسف بن عمر
قصــدت يوسـف بــن عمــر   :قــال )٣(فــأخربني هشـام ابــن خــال العجلـي   :قـال عمــر 

يافريوزجة  :فقال له، فأدخل عليه حممد بن هشام فانبسط عليه يستأديه أموال احلجاز
   .يعين شذرة فضربه حتى مات

لَـم يكُـن      ( له تعـاىل هشام عن أبيه عن أبي صاحل   قو و م هـاج أَزْو ون مـر ي ينذ الـَّ و
م هفُس ا أَنْ لَّ اء إِ دهش م (إىل قوله تعاىل) لَهنيق اد الص نلَم ه قال ملا نزلـت هـذه اآليـة     )٤()إِنَّ

أحـد بـين بلـى حليـف األوس إن دخـل       )٥(قال عاصم بن عـدي العجالنـي األنصـاري   
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جــال علــى بطــن امرأتــه فعليــه أن خيــرج وجيــيء بأربعــة رجــال  أحــد منــا بيتــه فوجــد ر
فـإن عجـل وقتلـه قتـل     ، وقد قضى الرجل حاجته قبـل جميئـه  ، فيشهدون على ذلك

فـإن سـكت سـكت عـن     ، وإن وجد فالن مع فالنه ضرب احلـد أوال عـن امرأتـه   ، به
رجع ذات يوم إىل أهله فوجد شريك بن ، فابتلي عاصم من بني الناس، غيظ شديد

)فأتى رسول ا، وهو ابن عاصم على بطن امرأته، ، وأمه مسحاء)١(دةعب )  
فأرســل ، يارســول ا ابتليـت هبــذا األمـر مــن بـني النــاس وأخـربه مبــا رأى     :فقـال 

)النيب وحيـك مـا    :فقـال للمـرأة  ، إىل امرأته وشريك ومجع بينهما وبني عاصم (
اذب مـا رأى مـن ذلـك شـيئاً     يـا رسـول ا الباطـل وا إنـه لكـ      :قالت، يقول زوجك

ولكنه رجل غيور فذلك الذي محله أن تكلم مبا تكلم به وشريك ضيف عليـه فكـان   
فسـأله عـن   ، يدخل علي وخيرج وهو يعلم بـه ومل ينـهين عنـه سـاعة   ليـل وال هنـار      

)فقال رسول ا، ذلك  :قال، ياعاصم اتق ا   حليلتك وال تقل إال حقاً :(
، با لقد رأيته على بطنها وهي حبلى ومـا قربتـها منـذ كـذا وكـذا      يارسول ا أقسم
فأمرمها رسول ا( قم يا عاصم واشهد أربع شهادات با  :وقال، أن يتالعنا (

واخلامسـة أن لعنـة ا    :ثـم قـال  ، إنه كما قلـت وإنـك ملـن الصـادقني   قولـك عليهـا      
اب   ( :ثم قـال  ،عليك إن كنت من الكاذبني عليها ففعل ما أمره به ذَ ا الْعـ هـن أُ عرد يـو (

ن الْكَـاذبِني      (أي يدفع عنها احلاكم الرجم  لَمـ ه ه إِنـَّ اللـَّ ات بِ اد ه شـ ع بـأَر دهتَش عليهـا  )أَن
)      نيق اد الصـ ن مـ كَـان ا إِن هـي ه علَ ضَـب اللـَّ ةَ أَن غَ سام خَ الْ فلمـا فـرغ   ،   قولـه عليهـا  ) و

)قال هلا النيب ، الشهادة عاصم من أشهد با الذي  :قالت، قومي فاشهدي: (
ال إله إالّ هو إنّه ملن الكاذبني   قوله علي  ثم قالت اخلامسة أن غضب ا عليها إن 
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)فـرق بينـهما رسـول ا   ، فلما تالعنـا ، كان من الصادقني عليها   قوله ثـم   (
ــه فــال ترضــعيه حتــ  :قــال للمــرأة ــهإذا ولدتي ــأتيين ب قــال رســول ، فلمــا انصــرفوا، ى ت

ا( إن ولدته أحري مثل الدرص يعين النميلة احلمـراء فهـو يشـبه     :ألصحابه (
ا   ، وإن ولدته أسود أدعج جعداً قططاً فهو يشبه الـذي رميـت بـه   ، أباه الذي نفاه فلمـ

)وضعته أتت به الـنيب  فقـال  ، فـإذا هـو أسـود أدعـج جعـد قطـط      ، فنظـر إليـه   (
)النيب    .)١(لوال اللعان وما سبق من اإلميان لكان يل فيها رأي وخلى سبيلها: (

                                                
 


( )


( )}{









( )

( )
( )

( )
 




( )
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حليـف بـين نوفـل بـن عبـد       )١(هشام عن أبي خمنف أن عتبة بن غـزوان املـازني  
فـأذن  ، فبعث إليه يستأذنه   احلـج ، مناف كان عامال لعمر بن اخلطاب على البصرة

   .له فاستخلف املغرية بن شعبة على البصرة
عــن احلسـن بــن أبــي   )٢(قـال أبــو خمنـف حــدثين ابـن مســلم املكـي     :مقـال هشــا 
أن عتبة بن غزوان حني استعمل املغـرية بـن شـعبة علـى البصـرة      ، )٣(احلسن البصري
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، وأخـربهم باسـتخالفه املغـرية   ، قام   الناس فحمد ا وأثنى عليهم، وأراد الرحيل
، فغـزا  )١(املغـرية  وأثبـت ، حبسـه عنـده  ، فلما قضـى حجـه  ، ثم خرج فقدم على عمر
فظهــر عليــه وفــتح أرضــه وبعــث بــالفتح إىل عمــر مــع أبــي     )٢(املغــرية صــاحب ميســان

فأقام املغرية بالصرة أمريا وقد ابتنى الناس هبا املنـازل وكثـر عـددهم وحسـنت     ، بشرياً
   .حاهلم

فكان املغرية خيتلف إىل امرأة من بين هالل بن عـامر بـن صعصـعة يقـال هلـا أم      
وكان هلا زوج من ثقيـف يقـال   ، )٤(يل بنت حمجن بن األفقم بن عمرو بن شعبةمج

قال أبـو املنـذر   ، فبلغ ذلك شبل بن معبد البجلي، له احلجاج بن عتيك وهلك هناك
وأبـا بكـرة وامسـه نفيـع بـن      ، وليس   البصـرة مـن جبيلـة غـري بيـت شـبل بـن معبـد        

، فرصدوه حتـى دخـل   )٦(بن عبيدةوزياد  )٥(مسروح ونافع بن احلارث بن كلدة الثقفي
، فـإذا مهـا عريانـان وإذا هـو بـني فخـذيها متبطنـها       ، وعندئـذ اقتحمـوا عليهمـا   ، عليهـا 
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، فبعـث عمـر أبـا موسـى األشـعري     ، فـأخربوه اخلـرب  ، فخرجوا إىل عمـر بـن اخلطـاب   
أما بعد فإني قد بعثت إليك أبا موسـى علـى عملـك فخلـه وإيـاه      ، وكتب إىل املغرية

 وأقبل أبا موسى حتـى إذا كـان بظهـر البصـرة أصـاب      ، وال تلبث والسالموأقبل إيل
هـذا أبــو   :فـأتى املغـرية فقيـل لـه    ، مـن الغـداء هـو وأصـحابه ثـم أوقفـوا ولبسـوا ثيـاهبم        

   .أقسم ما جاء زائراً وال تاجراً :موسى قد قدم فقال
ا مل يرجع عتبة إىل البصـرة وبقـي املغـرية عـامال عليهـا      خيتلـف  كـان  ، وروي إنه ملّ

 :فقـال ، أيـن يـذهب األمـري   هـذه السـاعة      :فلقيه أبو بكرة فقال، إىل أم مجيل ليال
زار وال يـزور    :فقال أبـو بكـرة   ، أزور لبعض أخداني فلـم يـزل أبـو بكـرة     ، أن األمـري يـ

ورصـده ذات يـوم وقـد دخـل عليهـا وتـرك البـاب مفتوحـاً         ، يتبعه حتى عرف مدخلـه 
، فدخلوا عليـه ، إىل أخيه زياد ونافع وشبل بن معبدوبعث أبو بكرة ، فسها أن يغلقه

وكـان  ، ثم شخص أبـو بكـرة إىل عمـر   ، فنظروا إىل مجيع أمره، وهو معها   حلاف
وكـان ال يأتيـه إال     ، عمر إذا نظر إليه قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما جـاء بـه  

قال احلق وا يا  :لما تقو :فقال، زنا املغرية :قال، قال ما وراءك، فلما رآه عمر، شر
زيـاد ونـافع وشـبل وهـو مـن جبيلـة حليـف         :قـال ، ومـن يعلـم ذلـك    :قال، أمري املؤمنني

إنـي أريــد أن أوجهـك إىل أرض قـد فـرخ فيهــا      :فـدعا عمـر أبــا موسـى فقـال    ، ثقيـف 
وكتـب  ، فال حتلن عقدة حتـى تشـخص إيل املغـرية والشـهود    ، بأعور ثقيف، الشيطان
قد بلغين عنك أمراً لو كنت مت من قبله كان خرياً فإذا جاءك أما بعد ف :إىل املغرية

كتابي هذا فاشـخص إيل أنـت وزيـاد وشـبل بـن معـد فقـد وليـت أبـا موسـى عملـك            
   .فسلّمه إليه إن جاء إليك والسالم

وا ما أتـى   :فقال ، قيل للمغرية هذا أبو موسى قد أتاك، فلما قدم أبو موسى
يا أبا موسى ما ابتلـي بـه أخـوك مـن      :خل عليه قال له املغريةفلما د، زائراً وال تاجراً

فشخصـوا حتـى   ، قـد أمرنـي أمـري املـؤمنني أن أشخصـك إليـه والشـهود        :قال، بعدك
أشـهد   :قـال ، مبـا تشـهد   :وقال ألبي بكرة، فأحضره وأحضر الشهود، قدموا على عمر

املكحلـة ورأيـت    على املغرية أنه زنى بأم مجيل ورأيت ذلـك منـه فيهـا مثـل امليـل       
، ثم قام نافع فشهد مثـل مـا شـهد بـه    ، ذهب ربع املغرية :فقال عمر، جدرياً بعجيزهتا
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 :فقـال عمـر  ، ثـم قـام شـبل فشـهد مبثـل مـا شـهدا بـه        ، ذهب نصف املغرية :فقال عمر
مـا كـان لريجـم رجـل مـن أصـحاب        :ثم قام زياد فقال عمـر ، ذهب ثالثة أرباع املغرية
ــهادته ــه   فـــ، رســـول ا ص بشـ ــك إذا ثبتـــت عليـ ــيفه وأراد أن يفتـ ــرية سـ اخرتط املغـ

مسعت نفساً عالياً ورأيته بني فخذيها   حلاف وال  :مب تشهد قال :فقال عمر، الشهادة
فقال عمـر للمغـرية اغمـد سـيفك عليـك لعنـة       ، ومل يثبت الشهادة، أدري فعل أم ال

فقال، )١(ء من السيفإمنا أردت أن تعلم أني امرء أضو :قال يا أمري املؤمنني، ا:  ا
أنـت يــا عمـر جلـدتنا ظلمــاً ورددت     :وقـال نـافع بــن احلـارث   ، ا أعلـم مبـا كنـت فيــه   

صاحبنا أن يشهد أعلمته هواك فتبعك ولو كان تقياً كـان رضـا ا واحلـق آثـره عنـده      
وملا جلد أبو بكرة قال أشهد على املغرية أنـه زانٍ وقـد رأيـت عجانـه وهـو      ، من رضاك
وذكره   قبلها فلما مسع حسنا أخرجـه منـها وأنـا أراه ومـا أنسـى رقطـاء        على بطنها
إن جلدتـه أكملـت شـهادة     :فقـال لـه علـي ع   ، فأراد عمر أن جيلـده أيضـاً  ، يفجر هبا 

وا ال أكلمك من رأسي كلمـة   :، فقال أبو بكرة)٢(فرتكه، أربعة ورمجت صاحبك
ورجع املغرية إليها ، عوا إىل البصرةثم إن عمر أمرهم بالرجوع إىل مصرهم فرج، أبداً

   .وكانت مسكنه فلم يزل هبا حتى بعثه أبو موسى مدداً ألهل القادسية
بعث عمر بن اخلطاب  :وقال، وحدثين عوانة بن احلكم حديث املغرية :قال هشام

عتبة بن غزوان للبصرة وهو الذي افتتحها فوفد إىل عمر واستخلف املغرية على عمله 
   .فلم يرجع

بعـد غـب    )١(املغرية بن شعبة ومعه اهليثم بن األسود )٣(خرج :وحدثين عوانة قال
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مـن   :قـال ، مـن أيـن أقبلـت    :فقـال ، )٢(فلقي ابن لسان احلمرة، مطر فاستبطن اجلوف
كيـف كـان    :قـال ، عريضـة  :قـال ، وكيف تركت األرض خلفـك  :قال، )٣(هذه السماوة

ن  :قـال ، عفي األثر ومـأل احلفـر   :قال، املطر قـال ، مـن بكـر بـن وائـل     :قـال ، أنـت  ممـ: 
، مـا تقـول   بـين شـيبان     :قـال ، إن جهلتهم مل أعلم غريهم :قال، كيف علمك هبم

 :قال، فقيس بن ثعلبة :قال، )٤(سادة نوكى :قال، فذهل :قال، سادتنا وسادة غرينا :قال
ن فتـيم ا بـن ثعلبـة وهـم قبيلـة ابـ       :قـال ، إن جاورهتم سرقوك وإن ائتمنتـهم خـانوك  

 :قـال ، يطعمـون الطعـام ويضـربون اهلـام     :قـال ، فحنيفـة  :قـال ، فذكرهم، لسان احلمرة
ال  :قـال ، فضـبيعة  :قال، عقراً وجدعاً :قال، فعنزة :قال، أحالس اخليل :قال، فعجل

   .)٥(صريح وحتسبهم موايل :قال، فيشكر :قال، تلتقي هبما الشفتان لؤماً
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وشـيطان  ، ومجيـع جيمـع  ، ربيع ربع، ربعالنساء أ :قال، فما قولك   النساء :قال
أما الربيع املربـع فـاملرأة الشـابة اجلميلـة      :قال، فسرها يل :قال، وغل ال خيلع، مسعمع

وأما اجلميع اليت جتمع فاملرأة اليت تزوجت فتجمـع نشـبها   ، إذا أقسمت عليك برتك
ــا     ، إىل نشــبك ــيت إن دخلــت عليه ــك ال ــا الشــيطان الســمعمع فالكاحلــة   وجه  وأم

وأمـا الغـل الـيت ال ختلـع فابنـة عمـك العوهـاء القصـرية         ، كلحت وإن خرجت ولولت
السوداء الذميمة اليت قد نثرت ربطتها فإن طلقتها ضاع ولدك وإن أمسكتها أمسـكتها  

   .)١(على مثل جدع أنفك
فـض ا   :فقـال اهليـثم لـه   ، أعيـور زنـآء   :قال :ثم قال له املغرية ما تقول   األمري

فأقبـل بـه املغـرية إىل داره وعنـده يومئـذ سـتون جاريـة وأربـع         ، ألمري يكلمكفاك هذا ا
فخـرج مبـلء   ، اطـرحن إليـه حليـتكن    :ثم قـال ، أيزني املرء وعنده هؤالء :فقال، نسوة

  . )٢(كسائه فضة
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نظـر املغـرية إىل امرأتـه الفارعـة بنـت       :قـال  )١(هشام عن احلكـم بـن هشـام الثقفـي    
أنت طالق وا لئن كان هذا  :ي وهي ختلل بكرة فقالمهام بن عروة بن مسعود الثقف

ال يبعـد ا   :فقالـت ، وإن كـان مـن فضـل العشـاء انتنـت     ، من الغذاء فقد أجشـعت 
غريك فو ا ما هو من واحـد منـهما ولكنـه استمسـك   سـين شـظية مـن السـواك         

ن فخلف عليها يوسف بن احلكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر ب :قال، فأخرجته
  . )٢(معقب الثقفي

 :حـدثين أبـي قـال    :من كندة قال )٣(هشام عن أبي سعيد موىل شيبان بن العاتك
فانتـهى بـه إىل موضـع    ، ومـات   يـوم شـديد احلـر    ، شهدت جنازة املغرية حني مات

ال ، فأقبـل راكـب بعـري   ، الرصافة اليت بناها أبـو جعفـر ومعـه أشـراف النـاس وغريهـم      
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متلثمــاً ، وال أقبــل مــن الطريــق، ه خــرج مــن البيــوتومل يــرو، يــدرى مــن أيــن أقبــل
قـالوا  ، أمري الكوفـة  :قال، املغرية بن شعبة :قالوا، )١(من هذا املرموس :فقال، بعمامته
  :فقال، نعم

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
     .هذا آخر الكتاب املوجود. )٢(فأقبل عليه الثقفيون يشتمونه فخفي عنهم :قال

  املسمى مثالب العرب ألبي املنذر هشام ابن الكليب
  نسخته على نسخة كثرية الغلط والتحريف
  وكانت قد نسخت على نسخة قدمية هي

  اآلن   مصر  بغداد ولثمان
  بقني من شهر رمضان

  هـ١٣٤٨ة ــسنـ
  وأنا حممد السماوي

  املستغفر
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