
  

 نَسـُب قـَُريـش والخلفاء الراشدين و األمويين و العباسيين

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مشجرة أنساب العرب

 الحمد هلل حمد من تواله وأصلح شانه، وأصلي على رسوله الذي طوى الدواوين كلها و أبقى ديوانه، و على أبي بكر الذي آنسه   في الغار و

صلى مكانه، و على عمر الذي أذل كسرى و أقطع إيوانه، و على عثمان الذي جهز جيش العسرة و مانه، و على علّي الذي قلوب المسلمين إليه 

حنانه،  و على آل  محمد و صحبه و على خادم الحرمين أدام هللا عزه و سلطانه، سبق القدماء بالجود وهل تسبق الريح الهفانه  وطم بحر 

  فضله حتى أروى أهل زمانه.

ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا  َ َعلِيمخ َخبِيرخ  إِنَّ قال تعالى ) يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

  31)الحجرات :  

ددة؛ متعيا أيها الناس إنَّا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأُم واحدة هي حواء، فال تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوبًا وقبائل 

  31ليعرف بعضكم بعًضا، إن أكرمكم عند هللا أشدكم اتقاًء له. إن هللا عليم بالمتقين، خبير بهم.)التفسير الميسر الحجرات آيه 

وِر فاَل أَنَساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َو ال يَتََساءلُوَن  )المؤمنون :    303و قال تعالى )فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

بها في الدنيا،  رونفإذا كان يوم القيامة، ونفخ الَملَك المكلَّف   في "القرن"، وبُِعَث الناس من قبورهم، فال تَفاُخَر باألنساب حينئذ كما كانوا يفتخ

  303وال يسأل أحد أحًدا. )التفسير الميسر المؤمنون آيه 

 

 مقدمة 

 الحمد هلل ذي القدرة واآلالء، والعظمة والكبرياء، فاطر األرض والسماء، الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبَث منهما رجاال

م، كثيرا ونساء، وجعلهم شعوباً وقبائل، وباين بينهم بالفضائل، وتعبَدهم باألقوال واألعمال، ليبلوهم أيكفرون أم يشكرون، ال لحاجة إليه

 إن هللا لَغني عن العالمين. وصلى هللا على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد.

  

رف النسب هو أحد أسباب التعارف، و سلم التواصل ، به تتعاطف األرحام الواشجة، و عليه تحافظ  األواصر القريبة، فمن لم يعرف النسب لم يع

ولعمري ما أنصف القائل: إن ِعْلم الناس. و علم األنساب علم جليل ، قال ابن عبد البر رحمه هللا  في كتاب اإلنباه عن قبائل الرواة : 

وكيف يكون هذا مع األمر منه صلى هللا عليه وسلم بالتعرف على النسب ألجل صلة الرحم ؟ وكيف النسب ِعْلم ال يَنفع، وَجهالة ال تضر 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ى يكون هذا مع الوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ، أو إلى غير قبيلته ؟ . فَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه َعْن النَّبِيِّ َصلَّ  هللاَّ

ِحِم َمَحبَّةخ فِي اأْلَْهِل     3ْثَراةخ فِي اْلَماِل ، َمْنَسأَةخ فِي اأْلَََِر   .)، مَ قَاَل : ) تََعلَُّموا ِمْن أَْنَسابُِكْم َما تَِصلُوَن بِِه أَْرَحاَمُكْم ، فَإِنَّ ِصلَةَ الرَّ

ا، كذ وقال عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه: تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، وال تكونوا كنَبط السواد إذا ُسئل أحدهم: ممن أنت؟ قال: من قرية

   2.)فو هللا إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يَعلم الذي بينه وبينه من ِدخلةخ الرحم لَرَدعه ذلك عن انتهاكه

،  فلو كان ال منفعة له : لَما اشتغل العلماء به ، فهذا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه كان أعلم الناس بالنسب ، نسب قريش ، وسائر العرب

وكذلك  ُجبير بن مطعم ، وابن عباس ، و عقيل بن أبي طالب ، كانوا ِمن أعلم بذلك ، وهو ِعلم العرب الذي كانوا به يتفاضلون ، وإليه 

  . 2ينتسبون)

رى ت و قيل: لو لم يكن من معرفة األنساب إال اعتزازها من صولة األعداء، وتنازع األكفاء، لكان تعلمها من أحزم الرأي، وأفضل الثواب،  أال 

 ، فأبقوا عليه لرهطه. ومن كالم علي كرم هللا وجهه: 13إلى قول قوم شعيب عليه السالم حيث قالوا: )ولوال رهطك لرجمناك )هود آية 

أكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، فإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم ، واشركهم في 

 أمورك، ويسر عن معسرهم. 

وقال خالد بن عبد هللا القشيري: سألت واصل بن عطاء عن نسبه فقال: نسبي اإلسالم الذي من ضيعه، فقد ضيع نسبه، ومن حفظه فقد حفظ 

 نسبه، فقال خالد: وجه عبد وكالم حر.  

 هذا و هللا اعلم .

 

د بع في عملنا هذا كان هدفنا اخالص النية هلل و اعطاء صورة مختصرة ألنساب العرب و كان تركيزنا على القبائل العربية القديمة، و اعتمادنا

 هللا على كتاب تاريخ العرب و تاريخ األدب الجاهلي و كتاب سبائك الذهب و جمهرة أنساب العرب و غيرها ذكرت في المراجع. 

 

 ، وال ادعي بأمكانياتي المحدودة أن هذا البحث شمل جميع أنساب القبائل العربية و لكنها خطوة على الطريق في عمل إطار عام لتلك األنساب 

 نعتذر للقبائل العربية التي لم تدرج أسماؤها في هذا البحث لعدم تعمدنا إغفال أسماء تلك القبائل. 

 

المية ألساخيراً نرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث ليرى النور و يحقق هدفه في تمسك أفراد هذا الوطن العربي الذي أعزه هللا بالقيم ا

 و العادات العربية األصيلة و أن يصلو أرحامهم.

 

ة الثيتكون البحث من عدة  مشجرات أو جداول مختصرة األولى تبين أركان النسب و عناصر القبيلة العربية و الثانية تبين العرب البائدة  والث

تبين عرب قحطان و الرابعة عرب عدنان و الخامسة نسب قريش والخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضي هللا عنهم و خلفاء بني امية و 

بني العباس و السادسة عن األنبياء و الرسل عليهم افضل الصالة و اتم التسليم و السابعة عن نسب محمد عليه و على آله السالم و 

 الثامنة تبين أواصر النسب بين الصحابة و آل البيت رضي هللا عنهم واألربعة األخيره تبين أسر الخلفاء الراشدين.

 

 

 مبتدأ البشر 

 

مبتدأ البشر آدم عليه السالم وهو أبو البشر، قال ابن الجوزي وغيره: عاش آدم عليه السالم بعد مهبطه إلى األرض ألف سنة، نقول بداية أن 

   3)وقيل: عاش أكثر من ذلك، وذكر أنه ولد له من حواء أربعون توأماً، في كل بطن ذكر وأنثى، وانقرضوا كلهم إال نسل شيث.

م قال ابن جرير في تاريخه: إن حواء ولدت له أربعين ولداً، وقيل مائة وعشرين. وكان بين موت آدم عليه السالم وبين والدة نوح عليه السال

   3)عشرة قرون، وقيل أكثر من ذلك. ونوح بن الملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن الياء ابن مهالئيل بن قبنان بن أنوش البن شيث بن آدم .

بعد  من قال في العقد الفريد: ونوح النبي عليه السالم وهو أبو البشر الثاني عليه الصالة والسالم؛ ألن ما قبله من أوالد آدم لم يبق لهم نسل

  ولنوح عدة أوالد: سام وحام ويافث. فأوالد 77الغرق بالطوفان. فالباقون من نسل نوح قال هللا تعالى: )وجعلنا ذريته هم الباقين )الصافات آية 

    3)الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . الروم و. وأوالد حام: السودان والبربر والقبط. وأوالد يافث:وبني اسرائيلسام: العرب وفارس 

 

 أوالد سام: العرب وفارس وبني اسرائيل.

 أوالد حام: السودان والبربر والقبط و الهند. 

   3) أوالد يافث:الروم و الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج.

 

 الـعـَرُب وفضلهم

 

 العرب هم جزء من القبائل السامية التي قطنت الجزيرة العربية و المناطق المحيطة بها.

  2قاَل في القَاُموِس : والعَرُب سكان األْمَصاِر. واألْعَراُب منهم سكان الباِديَِة.)

 

 ينقسمون العَرُب إلى 

العرب العاِربةُ : و هي الراسخة في العروبة  ومنهم البائدة و الباقية و هم عرب الجنوب و يسمون عرب اليمن أو اليمنيين كما يعرفون 

بالقحطانيين. والعرب المستعربة :وهم عرب الشمال ألنهم سكنو شمال اليمن في تهامة و الحجاز و نجد وما وراء ذلك ، و يسمون بالعرب 

ديم، القاألسماعيليين نسبة إلى إسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم. ويقال العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، و هو اللسان 

  2والعرب المستعربة هم الذين تكلمَوا بلسان إسماعيل. وهي لَغة أهل الحجاز وما واالها من البادية.)

 

هـ   في مقدمة كتابه مبلغ أألرب في فخر العرب، ) كثيرين من الفرق األعجمية ،  171  - 101يقول اإلمام ابن حجر الهيتمي رحمه هللا )

يا عطاوالطوائف العنادية جبلوا على بغض العرب ، فوقعوا في مهاوي العطب جهالً بما اختصهم هللا به من المزايا التي ال يؤتوها غيرهم ، و ال

 المحققه لعلو قدرهم ، و عظيم خيرهم  .انتهى

 

تاَر من الخلِق خلَق الخلَق، فاخ -تعالى-قال : قال رسَوُل هللا )إنَّ هللا  -رض هللا عنه -روى الطَبرانيُّ والبيهقُي وأبو نعيٍم والحاكم عن ابن عمر 

، اشمبني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب ُمضر، واختار من ُمضر قُريشاً، واختار من قريٍش بني هاشٍم، َواختارني من بني ه

  2فأنا خيارخ من خياٍر، فمن أحًب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم . فهذا النَّقُل صريح في فضل العرب على العجم.)

 

ِسنَِة بياناً، َوتَْمييزاً للمعاني جمعاً أللْ صفاتهم: الَعَرَب أْكثَُر النَاس َسَخاًء، َوَكَرماً، َوَشَجاَعةً، ومروءةً، َوَشَهامةً، وبالغةً، وفََصاَحةً. ِولساَنُهم أَتُم ا

ِِ في اللَّْفِظ القَليِل، إذا شاء المتكلُِّم الَجْمِع. ويميُّز بين كلِّ لفظين مشتبهين بلفٍظ آخر تصٍر، إلى غيِر َذلَك من مخ وفَْرقاً بجمِع المعاني الكثيرِة

(.   2َخَصائِِص اللَساِن العربيِّ

 

م فَنَاءخ في اإِلسالم . قَاَل : قَاَل رسَوُل هللا : )أِحبَُّوا الَعَرَب وبقاءهم، فإًن بقاءهم نور في اإِلسالم، وإنَّ فناءه-رضي هللا عنه  -وعن أبي هريرِة 

  2 )3أن النبي صلى هللا عليه وسلم قَاَل )إذا ذلت العرب َذل اإِلسالم .) -رضي هللا عنه  -رواه أبو الشيخ ابُن حبَّان. وعن جابٍر 

 

الناس  كرموقيل للنبي صلى هللا عليه وسلم : من أكرم الناس ؟ قال : ) أكرمهم أتقاهم   . قالوا : يا نبي هللا ، ليس عن هذا نسألك ، قال : ) فأ

تسألونني   . قالوا : نعم ، العرب يوسف نبي هللا ، ابن نبي هللا ، ابن نبي هللا ، ابن خليل هللا   . قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : ) فعن معادن 

   1قال : فخياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم ، إذا فقهوا   .)

 

كماِل جعَل سكنى القَُرى يقتضي من  -سبحانه -والعرَب الذين هم سكاُن القُرى واألْمَصار أفضُل من األعراب الذين هم سكان الباديِة، فإن هللا 

الكالم ما ال يكون في ِة اإلنسان في العلِم والَدين، وِرقِة القلَوب ماال يقتضيه سكنى البادية. كما أًن الباديةَ تُوجب من صالبِة البدِن والُخلُِق، ومتانَ 

  3القُرى، هذا هَو ا ألصل. وقد تكونَّ الباديةُ أحياناً أنفُع من القُرى .)

اشرِة اليهود مع وقال ابُن تيمية : وقد رأينا اليهَوَد والنَصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً من غيرهم، كما رأينا المسلميَن الذيَن أكثروا

 والنصارى هم اقّل إيمانا من غيرهم.

 

 األعجاب بالنسب

 

 الً اإلعجاب بالنسب ال يدفع جوًعا وال يستر عورة وال ينفع في اآلخرة، فهو بحق ضعف عقل وقلّة دين ألن هذا الذي أعجبت به ال فائدة له أص

طئ مخ في دنيا و ال آخرة. وقد قال شيخ اإلسالم: فإن كان الرجل ِمن الطائفة الفاضلة فال يكون حظه استشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك، فإنه

في هذا؛ ألّن فضل الجنس ال يستلزم فضل الشخص، فرّب حبشّي أفضل عند هللا ِمن جمهور قريش . َم لو نظرنا إلى من يساهمك في نسبك 

العجم من وك وربما فيما أعلى منه ممن نالته والدة األنبياء عليهم السالم َم والدة الخلفاء، َم والدة الفضالء من الصحابة والعلماء، َم والدة مل

راؤك. نظ األكاسرة والقياصرة، َم والدة التبابعة، وسائر ملوك اإلسالم ، فتأمل حياتهم و غبراتهم و بقاياهم فال تغتبط بمنزلة هم فيها فوقك او

 اً!فإن أعجبت بوالدة الفضالء إياك، فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضالً، وما أقل غناهم عنك في الدنيا واآلخرة إن لم تكن محسن

، وال الىوالناس كلهم أوالد آدم الذي خلقه هللا بيده، وأسكنه جنته، وأسجد له مالئكته.  وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه ال يقربه من ربه تع

 يكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه وال ماالً، فأي معنى اإلعجاب بما ال منفعة فيه! وهل المعجب بذلك إال كالمعجب بمال

ز عج جاره، وبجاه غيره! وكما تقول العامة في أمثالها كالغبي يزهى بذكاء أبيه، فإن تعدى بك العجب إلى االمتداح فقد تضاعف سقوطك، ألنه قد

عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب، هذا إن امتدحت بحق، فكيف إن امتدحت بالكذب! وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى 

 كانهللا عليه وسلم أقرب الناس من أفضل خلق هللا تعالى، وممن الشرف كله في اتباعهم، فما انتفعوا بذلك، وقد كان فيمن ولد لغير رشده من 

   4الغاية في رياسة الدنيا، كزياد، وأبي مسلم الخرساني.)

 أمور يحتاج الناظر في علم النسب الى معرفتها )5 

 

حادث والقال الماوردي: إذا تباعدت األنساب صارت القبائل شعوباً، والعمائر قبائل، وتصير البطون عمائر، واألفخاذ بطوناً، والفصائل أفخاذاً، 

 بعد ذلك فصائل.

 وقد ذكر الجوهري: أن القبيلة هي بنو أب واحد.

وقال ابن حزم: جميع قبائل العرب راجعة إلى أب واحد سوى َالث قبائل، وهي تَنوخ، والُعْتق، وغّسان، فإن كل قبيلة منها مجتمعة من 

 عدة بطون. 

 

األب الواحد قد يكون له عدة بطون، َم أن القبيلة قد يكون له عدة أوالد فيحدث عن بعضهم قبيلة أو عدة قبائل، فتنسب إليه كل قبيلة 

تحدث عنه وتُترك النسبة إلى القبيلة األولى، كحنظلة بن تميم، فينسب إلى "حنظله" ويترك "تميم" ويبقى بعضهم بال ولد، بأال يولد له 

 أو لم يشتهر ولده، فينسب إلى القبيلة األولى.

اذا اشتمل النسب على طبقتين فاكثر ، كهاشم و قريش و مضر وعدنان جاز لمن في الدرجة األخيرة من النسب ان ينتسب الى الجميع 

 فيقال في احدهم الهاشمي و القرشي و المضري و العدناني.

ي قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والمواالة، فينسب إليهم، فيقال: فالن حليف بني فالن، أو موالهم؛ كما يقال في البخاري: الُجعف

 موالهم، ونحو ذلك.

و إذا كان الرجل من قبيلة َم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته األولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى 

 القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي َم الوائلي، أو الوائلي َم التميمي، وما أشبه ذلك.

 

يطلق على القبيلة لفظ االب كعاد و َمود و مدين او يطلق لفظ البنوة ، فيقال بنو فالن او بلفظ الجمع مع األلف و الالم كالطالبين و 

 الجعافرة او يعبر عنها بآل فالن كآل ربيعة و آل فضل و يعبر عنها بأوالد فالن.

دف كخنالقبائل في الغالب تسمى باسم األب والد القبيلة، كربيعة ومضر واألوس والخزرج، ونحو ذلك، وقد تسمى القبيلة باسم أمها الوالدة لها، 

وبَِجيلة ونحوهما، وقد تسمى باسم حاضنة ونحوها، وربما وقع اللقب على القبيلة بحدوث سبب، كغسان، حيث نزلوا من ماء يسمى 

غسان، فسموا به.  و غالب أسماء العرب منقولة عما يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إما من الوحوش، كأسد ونمر، 

وإما من النبات، كنَبت وحنظلة، وإما من الحشرات، كحيّة وحنش، وإما من أجزاء األرض، كفِهر وَصخر، ونحو ذلك.  والغالب على 

العرب قديماً تسمية أبنائهم بمكروه األسماء، ككلب وحنظله وِضرار وحرب، وما أشبه ذلك، وتسمية عبيدهم بمحبوب األسماء، كمرزوق 

 ونجاح، ونحو ذلك و ذلك ألنهم يسمون أوالدهم ألعدائهم و يسمون عبيدهم ألنفسهم.

 

 

 حفظ النسب

 

 حفظ النسب من مقاصد الشرع الشريف، وقد تنّوعت طُرقه في إَبات األنساب، وحمايتها من عوامل الضياع واالدعاء. والناظر في أحوال الناس

يجد أنهم يحفظون أنسابهم بعدة وسائل وطرائق، فهناك من اكتفى بالروايات، وهناك من نحت اسمه منسوبًا إلى قبيلته على أحجار 

المقابر والشواهد، وهناك من ذكر المآَر واألجداد العظام في قصائد الشعر، وهناك من كتب وصنّف في أنساب قومه. ومن الوسائل 

 القديمة وسيلة: صنع شجرة النسب.

 

  في مقال رائع له: ولكل ِعْلم قواعده التي تضبطه، ومصطلحاته الخاصة به، إالّ علم النسب مع كثرة 6يقول األستاذ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

ًرا لم يكن له حظّ في كبح جماح المتعّجلين، ممن ينقل ِمن هنا وهناك فيدفعه للمطبعة وال ينظر إالّ نتائج ما كتب.   الكتابة فيه مؤخَّ

 ولذا فمن المحتم ِذْكر بعض المحاذير التي قد يقع فيها المشتغل بِعْلم األنساب والتنبيهات التي البّد له من مراعاتها؛ فمن ذلك :

 أّن المشتغل في النسب قد يّدعي نسبًا بال ُحّجة أو ينفي نسب أحد بال برهان. 

 أن علم النسب قد يؤّدي إلى اإلعجاب بالنسب أو بشرف اآلباء . 

 أّن معرفة المرء لعلّو نسبه قد يؤّدي به إلى ترك اكتساب اآلداب والفضائل اتكاالً على حسبه.

 أّن علم النسب قد يستخدم للسّب وانتقاص اآلخرين و قد يشغل عما هو أنفع منه.

 

 خاتمـة: 

 

ية كلتعلمون أّن الناسبين درجات، فمنهم َمن ال يكتب له ِمن علم النسب إالّ المعرفة المجردة بأنساب الناس دون تحقيق لقواعد علم النسب ال 

 والجزئية؛ ومنهم َمن ال يلمح منه إالّ العصبية، فهو في وحلها وخبالها يتمرغ؛ ومنهم َمن يتعلم أحكامه وبعض قواعده ليتوصل إلى الطعن

في األنساب؛ ومنهم َمن يجعل مجرد معرفته بالناس ُسلًّما لجمع المال والبحث عن الجاه والصدارة في المجالس؛ ومنهم َمن يلمح جاللة 

الفن، ويهوله ضخامة القدر، فيأخذه ِمن أبوابه، وقد أعّد لكل باب مفتاحه، وإذا نظرت في طبقات النسابين وجدت أنها تجمع بين السنّي 

  الطيّب والبدعّي الخبيث، والعالِم المبارك والجاهل المشارك، والخاص الفاضل.

وعلى هذا، فكلمة "الناسب" أو "النّساب": واد تسوم فيه دواب كثيرة، فمنهم َمن يمشى على بطنه، ومنهم َمن يمشي على ِرْجلين، 

 ومنهم َمن يمشي على أربع، يخلق هللا ما يشاء، وما مثلهم إالّ كإبٍل مائة ال تكاد تجد فيها راحلة.

 

مرعي الكرمي. -  مسبوك الذهب في فضل العرب و شرف العلم على شرف النسب 3)  

  قد صحح الحديث العراقي والمناوي وقال الهثيمي: فيه محمد بن خطاب البصري ضعفه األزدي وغيره، ووَقه ابن حبان وبقية رجاله رجال 2)

الصحيح، وضعف الحديث أبو حاتم، وفي الحديث أيضاً علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وقد ضعف الحديث األلباني في السلسلة 

.10303الضعيفة   
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 جميع الحقوق محفوظة

 الجذم

 و هو في األصل إما الى قحطان  و إما الى عدنان

جميع ما بنت عليه العرب في نسبها  :أركان النسب 

 أركانها ، و أسست عليه كيانها عشر طبقات

و اقتصر النسابين على ست طبقات وهي الشعب، 

 القبيلة ، العمارة ، البطن ، الفخذ ، الفصيلة.

المصدر   -أركان النسب   

د. علي الجندي -27تاريخ األدب الجاهلي  )دار التراث  ص   

276ص  2كتاب نهاية األرب )دار الكتب  ج    

 الجماهير

 أي الجماعات

 الشعوب

 و هي التي تجمع القبائل

 القبيلة

 و هي تجمع العمائر، سميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض

 العمائر

 و هي التي تجمع البطون

 األفخاذ

 و أحدها فخذ ، و تجمع العشائر

 العشائر

 و هي التي تتعاقل الى اربعة آباء

 البطون

 و هي التي تجمع األفخاذ

 الفصائل

 و أحدها فصيلة و هي بيت أهل الرجل

 الرهط

 وهو أسرة الرجل

 عـابر

 يعـُرب
من اعاظم 

ملوك 

 العرب

 يشُجـب
 قيل اسمه يمن

 شـالخ

 أرفخشذ

 نـوح عليه السالم

 الَوذ

 عبدضخم
نزلوا 

 الطائف

 طسم عاد َمود
نزلوا 

 اليمامة

 جديس
نزلوا 

 اليمامة

 ِعمليق
نزلوا الحرم 

 و الشام

 جاَِر 

 )و قيل عابر 

 اَرم

 سـام

 مجهول األب

 ُجرهم الثانية

 قـحـطـان )وفي رواية يقطن 

 العـرب العاربة

 يافث البائدة و الباقـية

 كوش

 كنعان

 مصر

 كومر

 يونان

 طوبال

 حام

 حضرموت الُسلف

اخرجتهم جرهم من الحرم، 

منهم خيبر و  يثرب و  

الجبابرة  و منهم من سكن 

 تهامه و الشام.

 ترك

 رومي

 آشوذ

 ايران

 اشكنار

 ماغوغ

 عدنان بن أدد ........... بن نابت 

 ُجرهم األولى

 عْوص

 اليارد

 شيث
هو االبن الثالث آلدم وحواء ومعنى شيث هبة هللا، 

. وسمياه بذلك ألنهما رزقا به بعد أن قتل هابيل  

 قينان
 مهالئيل

 متوشلخ

 انوش

 آدم عليه السالم ابو البشر
ال سجود عبادة  فسجدوا جميعا إال ابليس ، يلقب بأبي البشر ألن ساللة ر، هو أول خلق هللا من البشر وأول إنسان على سطح المعمورة خلقه هللا بيده ونفخ فيه من روحه وأمر مالئكته بالسجود له )سجود تحية وتقدي

بطن التالي ابنا وبنتا، وكان ءادم يُزوج ذكر كل بطن بأنثى من بطن ءاخر.ال البشرية جمعاء هي من صلبه، خلق هللا حواء من ضلع آدم عليه السالم ، و كانت حواء عليها السالم تلد في البطن الواحد ابنا وبنتا. وفي  

 العرب البائدة

إليه نسبت عدن أبين ,حوشب ابن صنعاء بن سبأ األصغر,األملوك بن وائل بن بعض من ينتسب الى الهميسع ابن حمير: أبين  و 
الغوث , شعبان و خيران ابناء عمرو , ذي رعين , هوزن, وذو أصبح واسمه الحارث, ويحصب, عامر وهو ذو يزن, ومنبه, وهو 

 جرش ابنا أسلم بن زيد, علس ذو جدن وسبيع, والمقري, واألوزاع, وآل ذي مناخ, و التبابعة.
 )جمهرة أنساب العرب ألبن حزم(

من حجر حمير , وهو حجر بن ذي رعين , ومن سعد العشيرة , ومن كنانة بن خزيمة بن مدركة , ومنهم : حلف قبائل, الُعُتق  
 زبيد بن الحارث الُعُتقي من حجر حمير , وهو مولى عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري , صاحب مالك بن أنس (

ثم قال :) سموا الُعُتق ألنهم اجتمعوا ليفتكوا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , فظفر بهم فأعتقهم , وكانوا جماعة من بطون شتى ( 
.انتهى كالم ابن حزم   

 الهميسع

 كـلب بـلي

 كـهـالن

االقطار و  بنا عين شمس في مصر وولى عليها ابنه بابليون                 غزا) كان ملك و اسمه عامر و كان يعبد الشمس فسمي عبد شمس و هو أول من سبا ويقال هو من بنا السد و سماه العرم و قال صاحب التيجان انه سـبأ    

 زيـد

 ُعـذرة بهراء نـهـد جرم جهينة

 ِحـميـر

اسمه نبتأشـعـر   

 الجماهير

 ناجية

 حرب

 يـزيـد

 جعـفي

 يشجب

 مـالك

 خيران
 نبت

 الغـوث

 عـلي

 زيـد

 أوسلة

 ربيعة

 زيـد

 مالك

 قبائل

 هـمدان

 عمرو

 لحيان

 أراش

 أنمار

 بجيـلة
افترقو على اآلفاق ايام 

الفتح االسالمي قاتلوا 

 الفرس في القادسية 

منهم خالد بن عبدهللا 

القسري و جرير بن 

 عبدهللا .

وهو شنوءةنصر  مازن  

 َعـلبة

 امرؤ

 القيس

 مـالك

 جدعان

 مالك

 راسب

 عبدهللا

 الحارث بن كعـب
 األزدي

 كعـب

 عبدهللا

 حـارَة

 الغطريف

 عامر ماء السماء

 َعلبة العنقاء

 الخزرج األوس

 لحي أفـصى

 عمرو غـامد

 مـرة

 الحارث

 عـدي

 عـفير

كـنـدة قبائل   
 كندة هو َور

 الغـلي

 صـداء الحارث

 عريب

 بكـيـل حـاشـد

 احجن

 منبه

 الهنوء

 حواله

 مـالك

ذهل 
 بناحية

 نجران

 عمران

 األسد

 كود

 ِحـجـر

قضاعةقبائل     

 حـيدان

 جـلـد سعد العشيرة

 سنحان

 هـفان

 منـبه

 زبيد األكبر

 شمران

 السكاسك

 الُسكون

حلف األخوة ضد صداء مع 

 سعدالعـشيرة

َجـنـبقبائل   

 الحارث

معاوية ملك قبيلة 

 جـنب

زوج عبيدة ليلى  

 بنت المهلهل

 عمرو

 نوف

 مـعـاوية

سكنت مكةخـزاعة   

 مـالـك

 خوالن

 مراد

 صعب

 عمرو

 هميسع

 حـارَة

 عـدي

 بـارق

 األنصار أهل المدينة
ال يحبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق  األنصار  ) 

 فمن أحبهم أحبه هللا ومن أبغضهم أبغضه هللا  

 حارَة

 جـشـم

 خيران

 رواح بن مدرك

ملك جـنب   

زوج عبيدة الثاني   

 النخع

 ربيعة مالك

من جمرات العرب الحارث بن كعـب   

 كعـب

 كعـب ربيعة

 مالك

 الحارث
 المراَدة

 عبدالمدان بن قطن بن زياد
 بيت مذحج و عمادها 

 لخـم
 المناذرة

 جذام
 عاملة
اسمه 

 الحارث

 خوالن
 أسلم

 سدوس

 جـرم

 نبـهان

 هـنـاء

 بـوالن

الممنهم قبائل بني   

 جشم مالك

 هالل عـدا

 َـعـل

 سالمان سنبس
 عـلة

 عمرو

 بحتر

 َعلبة

 غزية

اسمه جلهمةطـيء قبائل   

 ربيعة

 رفيدة

 خـثعـم

 مهرة

 عفرس

 أيمن

 الغوث زهير

 أبين جرهم

 عريب

وهو مالك  مـذَحـجقبائل   

 ناجيه زاهر

 شهران

 ناهس

 الخنيني

 ربيعة
 عمرو مزيقياء

 الملطوم في سد مأرب

بالحارث  
 نجران

قبيال همدان: حاشد وبكيل، فمن بطون حاشد: بنو يريم؛ 
وبنو حجور ؛ وبنو فائش ؛ وبنو قابض؛ وبنو شبام ؛ 

وبنو الجندع ؛ وبنو يام بن أصبى ؛ وبنو قابض بن 
يزيد؛ وبنو وادعة بن عمرو؛ وبنو السبيع والحارث 

ابني سبع بن صعب ؛ وبنو خارف، وبنو الصائد، وهو 
 كعب بن شرحبيل. 

ومن بطون بكيل: بنو صهالن بن ثور بن مالك بن 
معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل؛ وبنو مرهبة، 

وأرحب، ابني دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بكيل؛ وبنو شاكر بن ربيعة بن مالك بن 

 معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل.
 (.692)جمهرة أنساب العرب ألبن حزم األندلسي ص 

 .للمزيد أقراء األكليل

حالفت الحارث 

 بن كعب

 أكلب

أكلب بن ربيعة بن نزار، 

دخلوا في بني خثعم ، 

فقالوا: أكلب بن ربيعة 

 بن عفرس

 )الجمهرة ألبن حزم 

 الـقـارة

 خـزيـمة

 مـالـك

 الـَعـَرب المستعـربة العـدنانيون

 مازن

 إيـاد

 ُسـليم
 منهم من رحـل

الى مصر و المغرب   

 مع الفتح األسالمي

 عـدوان ) الحارث  
كانت كثيرة السادة فتفرقو ببغي بعضهم على بعض منهم 

 عامر بن الضرب حاكم العرب

 باهـلة

 ذبـيـان

 ُجـشـم

 َـقيـف

 و هو منبه

 أشـجع

 مازن بـدر

 النـّضـر وهو قريش على رأي

 عـمـرو

 حـنيـفة

 مَعـد

 ضبـيـعة أسـد

 جديـلة

 النـمـر عبدالقيس وائـل

 تـغـلب

 طابخـة )عمرو 

 كـنانة

 شيـبـان بن َعلبة

 سـدوس

 حنظلـة
 بنوالعنبر

 يربوع
 ورد انها من جمرات العرب ، راجع المفصل

 نـزار

 أنمـار

 قـمعـة ) عمير  

 هـذيـل

 الـهون

 عـضـل الديـش
 مـلكان مالك عبدمناة

 ِغـفـار مدلج بنوبكر بلحارث

 بنوليث ضمـرة الدئـل

)بطن عظيم متسع كثير الشعوب غـطفان   هـوازن 

 بني سعـد

 فـزارة

 عـامـر

 هـالل كـالب
منهم من رحـل  الى 

 مصر و المغرب

 نـميـر
من 

جمرات 

العرب  

راجع 

 المفصل

 كعـب

 أسـد

 صعب كـاهـل

و هو قريش على رأي آخرفـهـر   

 يشكر

 معاوية

 الحـارث نـصـر

 صعـصة

 أكلب
 دخلو في خثعم

انظر الجمهرة ألبن حزم   

 قيس عـيالن

 نـصـر

 فـصية

 ناصـرة

)  ِخنِدف امرأة من قضاعة زوج الياس  إلـيـاس    

 ضـبـة مزينة
 من جمرات العرب التي طفئت ألنها حالفت الرباب

 عـبس

 
من جمرات 

العرب  

راجع 

 المفصل

 مـرة

 فـهم منصور
 منهم تأبط شرا

 عـنز

 وائـل

)من القبائل العربية الكبيرة  عـنـزة   

 حليمة السعـدية

ميمونة بنت 

 الحارث أم المؤمنين

 زينب بنت خزيمة

أم المؤمنين   

 أنمار

 مـرة

 عـقيـل

  41-046 مكتبة العبيكان 0 ص  2003:اطلس تاريخ األنبياء و الرسل 0 أ. سامي المغلوث0 الطبعة الثالثة المصدر 

علي الحارَيتنسيق :   

عليه السالم يقال انه اول من اعطي النبوة و خط بالقلمإدريس اخنوخ وهو   

هلك في الطوفانيـام وقيل كنعان   

 تارح

وقيل آزر 

اسم صنم له 

 لقب به

 إسماعيل الذبيح عليه السالم
بنت مضاض بن عمرو تزوج بالسيدة ارسل الى جرهم  و العمالقه و اهل اليمن وغيرهم  من العرب. 

نابت وقيذر وميشا ومسمع وماشى ودما وأدر ويطور ونبش وطيما وقيذما ابنائه، هم الجرهمي ،   

 إسحق

 امه سارة

 يعقوب

هو اسرائيل عليه 

 السالم ابو األسباط

 عيص

قيل انه ابو 

 أيوب بني األصفر

الكفل ذو  

 شعيب
 ارسل الى مدين

 وهم عرب على األرجح

 جاد يوسف

 نفتالي

 ادان

 اشير

 ايسافر

 شمعون

 زوبلون

 رؤبيل

 بنيامين

 يهوذا

 عمران الوي

 هارون

 يونس

 داود

 موسى
 عليه

 السالم

 اليسع

 الياس

 سليمان

 زكريا

 يحيى
 من األم

 عيسى 
 عليه السالم

 األسباط

 ابناء

يعقوب   

 اولو العزم من الرسل

 األنبياء و الرسل

 ابراهيم عليه السالم

 مدين

قال تعالى: ) الَِّذيَن آَمنُوْا َولَْم يَْلبُِسوْا إِيَمانَُهم بِظُْلٍم أُْولَـئَِك لَُهُم 

ْهتَُدوَن} تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعلَى 22األَْمُن َوُهم مُّ { َوتِْلَك ُحجَّ

{ ن نََّشاء إِنَّ َربََّك َحِكيمخ َعلِيمخ { 21قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّ

َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُكالًّ َهَدْينَا َونُوحاً َهَدْينَا ِمن قَْبُل 

يَّتِِه َداُووَد َوُسلَْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى  َوِمن ُذرِّ

{ َو َزَكِريَّا َويَْحيَى 24َوَهاُروَن َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن}

الِِحيَن} َن الصَّ { َوإِْسَماِعيَل َو 25َوِعيَسى َو إِْليَاَس ُكلٌّ مِّ

ْلنَا َعلَى اْلَعالَِميَن} { َوِمْن 26اْليََسَع َويُونَُس َولُوطاً َوُكالًّ فضَّ

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َواْجتَبَْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إِلَى ِصَراٍط  آبَائِِهْم َو ُذرِّ

ْستَقِيٍم} { َذلَِك ُهَدى هللّاِ يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 27مُّ

ا َكانُوْا يَْعَملُوَن}  { األنعام22َولَْو أَْشَرُكوْا لََحبِطَ َعْنُهم مَّ

 شعوب ما قـــــــــــبل الطوفان

 عاد في األحقاف َمود في الحجر

بين عمان و اليمن و 

 حضرموت و الشحر

 صالح عليه السالم

 هود عليه السالم

)أسد األزد  قبائل   

 قوط

 ربيـعـة

 بـكـر

 مدركة ) عامر  

 بـكـر

 عـامـر

 عبدمناة ) الرباب  

 زيد مناة

 مالك

)من جماجم العرب و هامة مضر تـمـيم   

 عمرو

 ُمـَضـر

أكبر أبناء قصيعبدالدار   

 عـدي

سيد قريش وفي نسله البيت و العدد أسكن قريش بمكة و أخرج عنها خزاعةقـصي   

 عبدهللا

 لـؤي

 محارب الحارث

 بنوالحلج

 أسامة

 فـهـر وهو قريش

 ُمـرة

 عبد الشمس المطلب نوفل

 عبدمناف

اسمه عمرو مات في غزةهاشـم   

 تـيـم

 غالـب

 سعـد عـامر خزيمة الحارث

 هصـيص

 جـمـح سـهـم

 يقـظـة

 مـخـزوم

 زهـرة

 عبدمناف

آمـنة ام النبي 

 محمد

 وهـب

سدنة البيت الحرام بنوشيبة )  
مقدرة شرعا لهم خدمة الكعبة و  -شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 

 كسوتها و تولي امرها و فتح بابها و اغالقه الى اليوم.

 حـجـل المقـوم عبدالكعبة

 عبدالمطلب 

 حمـزة أسد األسالم ابولهب ضـرار الزبـيـر
 الغيداق الحـارث العـباس كانت له السقاية أبوطـالب

 خالد بن الوليد  سيف هللا المسلول

ترجمان القرآن حبر األمة رضي هللا عنه توفي في الطائفعبدهللا   

 عـلي الخليفة الرابع ابوالسبطين رضي هللا عنهم

م 663  - 656هـ 0  43  - 16  علي 

 محمد األمام

هـ312الخليفة األول السفاح   
 

 اطاح باألمويين في وقعة الزاب

ابو جعفرالمنصور -2  

المهدي -1  

الهادي -4  

هـ370هارون الرشيد  -5  

 ابراهيم

م بغـداد3252 – 750الـخـالفـة العـباسـيـة   

محمد الـمعـتـصـم -2العصر العباسي الثاني    

األمين -6 القاسم  

الواَق -1 المتوكل -30   

المهتدي -34  

المستعين -32  

المنتصر -33 المعتز -31  المعتمد -35   الموفق 

 أبن المعتز
المعتضد -36  

المكتفي -37 القاهر -31   

المستكفي -22 الراضي -20  المتقي -23  المطيع -21   

الطائع -24  

المأمون -7  

القادر -25  

القائم -26  

 محمد

المقتدي -27  
 العصر العباسي الثالث مصر و بـغـداد

هـ427المستظهر  -22  

المسترشد -21 المقتفي -13   

الراشد -10  
المستنجد -12  

المستضيئ -11  

الناصر اعاد للخالفة سلطتها -14  

الظاهر -15  

المستنصر -16  

  م سقط ضحية غدر ابن العلقمي الرافـضي مع المغول3252 -هـ656

م3537-3260قامت بعد ذلك خالفة عباسية صورية تحت وصاية المماليك   

معاوية بن ابي سفيان رضي هللا عنه  -3  
اول خلفاء بني امية كاتب الوحي قاتل المرتدين و فتح الشام 

 تحت قيادة اخيه يزيد. تنازل له الحسن السبط بالخالفة

هـ60استأنف الفتوحات األسالمية في خالفته توفي سنة   

يزيد -2  

 الخالفة األموية 
م دمشـق750-663هـ 0  311  - 43  

ابوعبيدة عامر بن 

 الجراح

أمين األمة و أحد 

 قادة المسلمين

خلعت َنيتيه في احد 

ألنقاذ الرسول عليه 

 السالم

 عثمان بن مضعون عمرو بن العاص فاتح مصر

 صفوان ابن امية

 سعد بن ابي وقاص

 رضي هللا عنه

 مصعب 

 بن عمير

 خويلد

حواري الرسول ابن صفية بنت عبدالمطلبالزبير بن العوام   

 خديجة بنت حويلد

 عـبدهللا ابن الزبير  ام المؤمنين
 بايعه  أهل الحجاز و العراق و اليمن بالخالفة

 عبدالعزيز

2 

 ُعمر

 الخليفة العادل

أعز الخالفة و قمع الفتن و واصل الفتوح عـبـدالمـلك  -5  

الوليد -6 ىسليمان -7   
30 

 هشام

 الوليد

1 

 يزيد

يزيد -32 ابراهيم -31   

معاوية -1  

دولة بني امية في األندلس   

م3013  - 756هـ 0  421  - 311  

عبدالرحمن الداخل صقر قريش المؤسس للدولة ولم يتسمى بالخالفة -3  

م 722  - 756هـ 0  372  - 311  

 معاوية

هشام -2  

الحكم -1  

عبدالرحمن -4  

محمد -5  

المنذر -6  
عبدالملك -7  

م وبه انتهت الخالفة3013هـ 0   421هشام خلع عام  

 دخلت األندلس من بعده مرحلة ملوك الطوائف

 أمـية

17 

هـ656آخر الخلفاء العباسيين  المستـعـصم   

 محمد

عبدالرحمن -2  

 طـلـحـة رضي هللا عنه

المروانيون -مروان ابن الحكم ابن ابي العاص  -4  

 محمد

34 

 مروان الحمار
 

هـ 311  - 327  

سمي بذلك لجالدته 

و صبره في  

الحرب قاتل 

الخوارج كان بليغا 

 اديباً شجاعاً 

الحكم -1  

هشام -30  

 عبدالجبار

 هشام

محمد -33  

 مسلمة
احد القادة في 

 الفتوحات

 عبدالعزى

 هند أم سلمة

 ام المؤمنين

 تـيـم

 سودة بنت زمعة

 ام المؤمنين

 ابو ذر الغفاري

 حملة عمرو دودان

 كـعـب

 كـالب

 محمد رسول هللا صلى هللا عليه و اله و صحبه و سلم

 خاتم األنبياء وارسل الى الثقلين

ام حبيبة رملة 

 بنت ابي سفيان

 ام المؤمنين

 زينب بنت جحش

 ام المؤمنين

 ام

 صفية ام 
 عاتكه الزبير بن العوام

 بُرة أم حكيم أروى

 أميمة

 عـماته

 خديجه بنت خويلد

 حفصة بنت عمر الفاروق

 جويرية بنت الحارث من بني المصطلق

 سودة بنت زمعة

 زينب بنت خزيمة الهاللية

 أم حبيبة رملة بنت ابي سفيان

 عائشة بنت ابي بكر الصديق

 زينب بنت جحش

 زوجاته

 صفية بنت حيي ابن اخطب من بني النضير

 هند أم سلمة بنت ابي أمية

 ميمونة بنت الحارث الهاللية

 سراريه

 مارية بنت شمعـون القبطية

 ريحـانـة بنت زيد

 إبراهيم عبدهللا

 زينب

 أم كلثوم

 رقيه

 فاطمه

 بناته

 القاسم

 ابنائه

 ماتو أطفاالً 

 علي

 أمامه

 يحيى

 محمد

 الحسن

 الحسين

 رقية

 أم كلثوم

 زينب

 عبدهللا

 تزوجها

أبوالعاص بن الربيع   

 تزوجها

علي بن أبي طالب   

 تزوجها

عثمان ابن عفان   

 تزوجها

عثمان ابن عفان   

 منهم عبدهللا بن مسعود والمؤرخ المسعودي.

 اكثرهم شعراء في الجاهلية

 الحارث جفنة مالك كعـب

شربوا من ماء غسان في الشامالغساسنة   

 ومن  بني جفنة ملوك الشام

 عوف

 تيم

 أشيب

 َور

 عدي

تحالفوا مع بني عمهم ضبة ضد 

تميم فغمسو أيديهم في رب َم 

 خرجت ضبة

الربابقبائل   

 منهم عمرو بن معد يكرب فارس اليمن

عبدالرحمن بن عوف 

 رضي هللا عنه

 قتيلة بنت العزى

تزوجها و طلقها في 

 الجاهلية

أم مروان بنت عامر 

رضي هللا عنها 

 تزوجها في الجاهلية

أسماء بنت عميس كانت تحت 

جعفر فلما استشهد تزوجها 

أبوبكر فلما توفي تزوجها علي 

 رضي هللا عنهم اجمعين

حبيبة بنت خارجة ابن 

الحارث رضي هللا 

عنها تزوجها في 

 األسالم

عبدهللا رضي هللا عنه 

جرح في حصار 

الطائف و توفي سنة 

هـ  في خالفة أبيه33  

أسماء ذات النطاقين تزوجها 

الزبير بن العوام  رضي هللا 

هـ 301عنهما توفيت سنة   

عبدهللا رضي هللا 

عنه تولى الخالفة 

هـ71و قتل سنة   

 عروة فقيه 

هـ 11مات سنة   

 المنذر

 زوجاته

عائشة  أم المؤمنين 

زوج رسول هللا صلى 

 هللا عليه و آله

هـ 52توفيت سنة 

 المبشره بالجنة 

عبدالرحمن رضي هللا 

هـ51عنه توفي سنة   

أسماء 

تزوجها 

 القاسم

محمد أبو عتيق 

 رضي هللا عنه

 عبدهللا

أم فروة 

تزوجها 

محمد 

 الباقر

 أبوبكر

 طلحة

 عبدالرحمن

 عمران

 نفيسة تزوجها الخليفة الوليد بن عبدالملك

 أم كلثوم 

 تزوجها طلحة بن 

عبيد هللا رضي هللا عنه 

 المبشر بالجنة

 محمد 

كان أميراً على مصر في 

خالفة علي رضي هللا عنهما 

و كان يثني عليه قتل سنة 

هـ12  

 القاسم

هـ306من فقهاء المدينة توفي سنة   

 عبدهللا

هـ61قتل بالحرة سنة   

 عبدالرحمن

هـ326مات سنة   

 أم فروة 

تزوجها محمد الباقر 

بن علي بن الحسين 

بن علي رضي هللا 

 عنهم

جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي هللا عنهم توفي سنة 

هـ و روى مالك عنه تسعة أحاديث في الموطأ 342  

 ابناء األحفاد

 األحفاد

 األبناء

 ابناء ابناء األحفاد

 الزوجات

 مصطلح أم ولد يطلق على الجارية )السبية 

المصدر كتاب: شجرة الخلفاء الراشدين و األحاديث  الصحيحة في مناقبهم رضي 
 هللا عنهم. تأليف : عاطف بن عبدالوهاب  حماد و  تنسيق : علي الحارثي

قبل  53هو عبدهللا ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد تيم أبو بكر الصديق الخليفة األول ولد سنة 

هـ المبشر بالجنة رضي هللا عنه 31-6-22الهجرة  و توفي يوم األَنين    

 فاطمة

لهية 

 أم ولد

 عبدالرحمن

 األوسط

 زوجاته

 الحر

 عمر

 عبيدهللا

 حفص

 حفصة

 أم سلمة 

تزوجها 

الحجاج بن 

يوسف 

 الثقفي

 أبو بكر

هو عمر بن نفيل بن عبدالعزى من عدي ابن كعب ، أمهُ ختمة بنت هشام بن المغيرة. أسلم  في السنة السادسة من 

هـ قتله ابو لؤلؤة المجوسي و 21هـ و استشهد سنة 31النبوة و هو ابن ست و عشرون سنة تولى الخالفة سنة 

 هو قائم في المحراب و كانت مدة خالفته عشر سنين و نصف ، المبشر بالجنة رضي هللا عنه

فكيهة أم 

 ولد

 زينب

 عبدالرحمن األصغرأبو شحمة

 عاتكة

بنت زيد بن نفيل 

تزوجها عبدهللا بن 

أبي بكر َم عمر بن 

الخطاب َم الزبير 

 بن العوام

 عياض

 زيد األكبر

 رقية

أم كلثوم 

بنت علي 

بن أبي 

طالب 

رضي هللا 

 عنه

حفصة أم المؤمنين زوج 

 رسول هللا صلى هللا عليه و آله

 عبدالرحمن األكبر

زينب بنت 

 مظعون 

 أخت عثمان

أم كلثوم 

بنت 

جرول 

من 

 خزاعة

 سعيدة

بنت 

 رافع

 عبدهللا األصغر

 عبيدهللا

الذي قتل 

الهرمزان و ابنة 

أبي لؤلؤة  

المجوسي و 

 جفينة النصراني

 

 جميلة

 بنت

 عاصم

 بن َابت

 األنصاري

 عاصم

 أم عاصم

 سليمان

 أبو بكر

 الخليفة األموي

 عمر بن عبدالعزيز

 أبوبكر

 أبوعبيد

 عبدالرحمن

 عمر

 عثمان

 عبدهللا

 أبوعبيدة

 واقد

 حفصة )تزوجت عمرو بن عثمان 

 سودة

 عبدهللا

 حمزة

 عبيدهللا

 سالم الفقيه

 عائشة

 أم سلمة

 عبدالرحمن

 عاصم

 المجبر

 عبدهللا

 محمد زيد

 بالل

 تزوجت عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب

 أنجبت : محمد و أبوبكر و أسيد و إبراهيم

 َم تزوجت عروة ابن الزبير وأنجبت أسماء

 ابناء األحفاد

 األحفاد

 األبناء

 ابناء ابناء األحفاد

 الزوجات

 عبدهللا

 محمد

 أم عيسى عثمان

 أم عثمان تزوجها

 عمر بن عبدالعزيز

أم حكيم 

بنت 

 الحارث

 مصطلح أم ولد يطلق على الجارية )السبية 

 غنم

 عمرو

 حبيب

 معاوية مالك جشم الحارث عمرو َعلبة

  هؤالء الستة يسمون األراقم بكر ) 

منهم مرة وعمرو ابن كلثوم و امرؤ القيس 

 بن ابان و كليب و المهلهل و األخطل

 عمران األوس

 عـجـل

 عائشة بنت ابي بكر

 أسرة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ام المؤمنين

 المصدر 
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 تنسيق : علي الحارَي

 أسرة ُعمر الفاروق رضي هللا عنه

المصدر كتاب: شجرة الخلفاء الراشدين و األحاديث  الصحيحة في 
مناقبهم رضي هللا عنهم. تأليف : عاطف بن عبدالوهاب  حماد   

 تنسيق : علي الحارثي

الخليفة الثاني ُعـمر ابن الخطاب . الفاروق رضي هللا عنه امير المؤمنين   

 في عهده فتح العراق و فارس و مصر و الشام خط الكوفه و البصره . 

م 644  - 614هـ 0  24-31شهيد المحراب قتله ابو لؤلؤه المجوسي.   

 حفصة بنت عمر

 ام المؤمنين

أشد الناس على الدجال . و يقال لو تأخر اإلسالم ألكلت بنو 

تميم الناس.منهم  األحنف بن قيس سيد تميم و حاجب ابن 

زراره و الفارس القعقاع بن عمرو بطل القادسية و 

 الشاعر جرير و ايضا  الفرزدق.

فاختة 

بنت 

 غزوان

مليكة 

بنت 

 عيينه

 الفزاري

 عبدالملك

 زوجاته

أمهُ أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي و أمها البيضاء بنت عبدالمطلب عمة رسول هللا صلى هللا 

هـ و قتل 24عليه و آله و صحبه و سلم ، ولد بالطائف بعد عام الفيل بست سنوات ،هاجر إلى الحبشة و إلى المدينة  بويع بالخالفة سنة 

هـ  و هو أبن اَنين و َمانين عاماً و هو المبشر بالجنة ذو النورين زوج بنتا رسول هللا صلى هللا عليه و آله و رضي هللا عنهم.16سنة   

 عبدهللا

مات و عمره 

 ست سنين

 أم كلثوم

بنت رسول 

هللا صلى هللا 

 عليه وآله

 ام سعيد تزوجها عبدهللا بن خالد بن أسيد

فاطمة بنت 

الوليد ابن 

عبدشمس بن 

 المغيرة

 نألة

بنت 

 الفرافصة

 أم ولد

كانت 

عند 

عبدهلل 

بن 

يزيد 

بن 

ابي 

 سفيان

رملة بنت 

شيبة أبن 

 ربيعة

 أم البنين

 أمية

 أم أيوب

تزوجها 

عبدالملك بن 

 مروان

 أم حبيب عبدهللا عائشة

 الوليد

 رقية

بنت رسول 

هللا صلى هللا 

 عليه وآله

 عبدهللا األصغر

 سعيد

 محمد

 زينب عبدهللا عائشة تزوجها عبدهللا بن معاوية بن ابي سفيان

 خالد

 مريم 
تزوجها عبدالرحمن 

 بن الحارث

َم عبدالملك بن 

 مروان

أم عمر بنت 

جندب من 

 دوس

أم أبان 

تزوجت 

مروان 

 أبن الحكم

أم عمر 

تزوجت سعيد 

 أبن العاص

عائشة تزوجت الحارث أبن 

 الحكم َم عبدهللا ابن الزبير

 أم ابان

 أروى تزوجها خالد بن الوليد بن عقبة

 أم خالد تزوجها عبدهللا بن خالد أبن أسيد

 مريم الصغرى تزوجها عمر بن الوليد بن عقبة

 زيد تزوج سكينة بنت الحسين السبط رضي هللا عنه

 عاصم

 سعيد

 عبدالرحمن

 عمر

 أم عمر

 عمرو

 مروان
 زيد عمر

 عبدهللا األكبر المطرف أمه حفصة بنت عبدهللا بن عمر بن الخطاب عمر زيد خالد

 عثمان األصغر

 خالد

 بكير

 عبدهللا األصغر

 عثمان األكبر

 المغيرة

 عنبسة

 سعيد

 أم سعيد

 أم خالد

 عائشة تزوجها سليمان بن عبدالملك 

 أم سعيد تزوجها يزيد بن عبدالملك

 أم عبدهللا تزوجها الوليد بن عبدالملك

 حفصة تزوجها عبدالعزيز بن عبدالملك

 محمد األصغر الديباج أمه فاطمة بنت الحسين بن علي

 القاسم أمه فاطمة بنت الحسين بن علي

 رقية تزوجها هشام بن عبدالملك و أمها فاطمة بنت الحسين بن علي

 عمر عمرو أبان

 ابناء األحفاد

 األحفاد

 األبناء

 ابناء ابناء األحفاد

 الزوجات

 عمر

 أم عثمان

 أسرة عثمان ابن عفان رضي هللا عنه

 أم سعيد

 بنت عروة

 رملة الكبرى

 أسرة علي أبو السبطين رضي هللا عنهم

 زوجاته

هـ  و هو أبن َالث و ستون عاماً و هو 40هـ وهو ابن َمان و خمسون سنة و قتل بالمسجد علىى يد الخارجي ابن ملجم سنة 16أمهُ فاطمة بنت أسد بن عبد مناف بن قصي، أسلم و هو ابن تسع سنين ، بويع بالخالفة سنة 

 المبشر بالجنة أبو السبطين و زوج فاطمة البتول ابنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله و صحبه اجمعين.

فاطمة الزهراء رضي هللا 

 عنها بنت رسول هللا

 عبيدهللا

 العباس األكبر

 أم البنين

 بنت حزام

 محمد ابن الحنفية
محمد 

 األوسط

أمامة بنت 

 أبي العاص
 الصهباء

 عمر األكبر

 رقية الكبرى

 الورقاء أم ولد

 محمد األصغر

أسماء بنت 

 عميس

 عون

 يحيى

 أبوبكر

 ليلى

بنت مسعود   

 عبيدهللا
 أم حسين

 خولة بنت جعفر بن قيس

 من بني حنيفة

 القاسم

 أم ابيها

 عبدهللا

 جعفر األكبر

 رقية

 جعفر األصغر

 عبدالرحمن

 الحسن

 حمزة

 علي

 أم كلثوم الصغرى 

 أم الكرام

 أم سلمة

 أم هانيء

 رقية الصغرى

 زينب الصغرى

 أم جعفر جمانة

 أمامة

 فاطمة

 رملة الصغرى

 خديجة ميمونة

 ابنائه من أمهات 

 أوالد شتى

 عبدهللا
 عثمان

 جعفر األكبر

عنه سيد شباب أهل الجنة بويع بالخالفة بعد ابيه الحسن رضي هللا   

 و جمع بين المسلمين بتنازله عن الخالفة لمعاوية رضي هللا عنه و من ابنائه

 علي محمد عون أم كلثوم عباس

 زينب الكبرى
 تزوجها عبدهللا بن جعفر رضي هللا عنهم

 عبدالرحمن

 عبدهللا

 أم سلمة

 فاطمة

 أم الخير

 أبوبكر استشهد مع الحسين

 الحسن المثنى

 الحسين

 رقية

 أم عبدهللا

 طلحة

 زيد

 أبراهيم

 القاسم

 عمرو

 عبدهللا جعفر علي األكبر

 الحسين رضي هللا عنه سيد شباب اهل الجنة و من ابنائه

 حسين األكبر عبدهللا
 عبدهللا حسن محمد

 زينب

تزوجها الوليد 

 بن عبدالملك

 أم القاسم مليكة

 فاطمة أم كثوم إبراهيم

 زيد جعفر

 المصدر كتاب: شجرة الخلفاء الراشدين و األحاديث  الصحيحة في مناقبهم رضي هللا عنهم.
 تأليف : عاطف بن عبدالوهاب  حماد 

 تنسيق : علي الحارثي

 مصطلح أم ولد يطلق على الجارية )السبية 

 ابناء األحفاد

 األحفاد

 األبناء

 ابناء ابناء األحفاد

 الزوجات

 أبو ألعاص

 عون

 عبدهللا

 جعفر األكبر

 عـلي زين العابدين العالم الزاهد يكنى بأبي بكر و امه أم ولد بنت يزدجر ملك الفرس  ومن ابنائه

 العالم الزاهد محمد الباقر زيد عمر عائشة

 عائشة

 ابوبكر

 عمر

 علي الرضى

 محمد الجواد

 علي الهادي

 حسن العسكري
 عائشة

 العالم الزاهد جعفر الصادق

 عائشة اسماعيل موسى الكاظم

 محمد
 إبراهيم

 أم كلثوم  تزوجها عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما

 رقية زيد األكبر

 أبي سفيان ابن حرب

يزيد بن ابي 

 سفيان

قاتل المرتدين و 

احد القادة لفتح 

 الشام

عبدالرحمن -34 سليمان -32   

 الحكم

 سليمان

عبدالرحمن -31  

 محمد

 عبدالملك

هشام -36  

 عبدالرحمن

 عبيد هللا

محمد -35  

 منهم ابو موسى األشعري

 اسحق

المقتدر -32  

الحاكم -12  

تمت له البيعه بعد مقتل المستعصم َم 

 انتقلت الخالفة الى القاهرة

 فاطمة  عمر استشهد مع ابيه

 زوجها عبدهللا 

 بن عمرو بن عثمان بن عفان

 سكينة 

زوجها زيد بن عمرو 

 بن عثمان بن عفان

 ابو بكر

 عبدالعزى

 نفيل

 زهران

 أزد عمان
منهم مالك بن فهم الدوسي ملك قبيلة 

 تنوخ و األبرش.

 تنوخ هو اتحاد لمجموعة قبائل. 

 عناصر القبيلة العربية

 الصرحاء

 هم الذين ينحدرون من الجد الذي تنسب اليه القبيلة

 و يؤلفون بيوتات الشرف

 ابناء القبيلة بالنقلة

 انتقال رجل من قبيلة الى قبيلة أخرى فيصبح من

افرادها مع مرور الزمن   

 أبناء القبيلة بألستلحاق

 تزوج القبيلة عبداً من عبيدها امرأة من القبيلة فيصبح

مع الزمن من أفرادها.   

 أما اوالد العربي من زواج غير شرعي او من جواريه فله

الخيار هل يلحقهم بنسبه او ال يلحقهم.   

 العبيد

 عرب : وهم من بقايا الحرب بين القبائل العربية في األسر.

 

 أجانب: وهم عن طريق الشراء من اسواق فارس و الروم

وعادة يكونون بيضا او من اسواق اليمن و الحبشه و يكونون سودا. و 

 يستطيع العبد ان يشتري نفسه عن طريق المكاتبه فيكون حرا.

 الموالي

 الرقيق : عندما يعتق يصبح من الموالي اذا اراد البقاء في القبيلة.

الجوار: ان يلتجئ فرد من القبائل الى قبيلة اخرى بسبب خلع قبيلته له 

 فيعتبر مولى من مواليها.

 الحارث أحمس

 منهم الحارث بن حلزة زيد معاوية

 و سويد بن ابي كاهل

 عكابة

 صعب بن علي

 مالك لجيم

 عامر عدي

 الدول

 ضبيعة

منهم الحارث بن عباد فارس ربيعة و المرقش األكبر و المرقش األصغر 

 وطرفة بن العبد و ربيعة )جحدر  و األعشى

 تيم

َعلبةقيس بن   

 سعد

 ذهل

 مرة

 منهم همام و جساس و نضلة و المثنى بن حارَة

 الحارث

 ابو ربيعة

 مازن

لبيد بن ربيعة بن مالك منهم 

 العامري

 عامر بن الطفيل الكالبي العامري

 النابغة الجعدي الكعبي العامري

 حميد بن ثور الهاللي العامري

مجنون ليلى قيس بن الملّوح 

 العامري

 ليلى األخلية

 معاوية الكعــبي العامري

 قيس بن المنتفق الكعبي العامري

 ابو زيد الهاللي و مالعب األسنة .

القائد الداهية المغيرة 

 ابن شعبة الثقفي 

محمد بن القاسم 

 الثقفي فاتح الهند

الحجاج بن  يوسف 

 الثقفي حاكم العراق

ابو امامه الباهلي 

رضي هللا عنه 

 صحابي فاضل زاهد

القائد قتيبة بن 

 مسلم الباهلي

 األصمعي

 دريد بن الصمة 

شاعر فحل و فارس 

هوازن قتل يوم 

  360حنين و عمره 

:المراجع  
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خرجوا على اَر األزد من 

اليمن و سكنوا جبل اجا و 

سلمى الى اآلن و منهم امم 

كثيرة شاما و عراقا و حجازا 

منهم حاتم الطائي و عدي ابن 

 حاتم

م 656 –644هـ 0  16  - 24عثمان الخليفة الثالث ذي النورين  رضي هللا عنه  
وكرمان وسجستان  خراسانو القوقازو أرمينيةَم  اإلسكندريةوتوسيع الدولة اإلسالمية وفتحت في أيام خالفة عثمان  تركيافتح مرو و

بحري إسالمي لحماية الشواطيء  أسطولهـ، وقد أنشأ أول  10ــ21. وتمت في عهده توسعة المسجد النبوي عام قبرصو إفريقيةو

الكريم الذي كان قد بدء بجمعه في عهد الخليفة أبي بكر الصديق.  القرآن. وكان من أهم إنجازاته جمع كتابة البيزنطييناإلسالمية من هجمات 

الكريم في مصحف مكتوب برسمه إلى الوقت الحالي. القرآنوجمع   

م 614  - 612هـ 0   31 -33.ابو بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة رسول هللا   
زوجة  عائشة،  وهو اول من اسلم من الرجال والد الجاهليةفي  األصناموغنياً من كبار أغنيائهم، و ممن رفضوا عبادة  قريشكان سيداً من سادة 

في و  الرسول وسانده بكل ما يملك في دعوته، وأسلم على يده الكثير من الصحابة ، تولى الخالفة و قاتل المرتدين و انفذ جيش اسامة الى الروم

 عهده بدأت فتوحات الشام و العراق  و امر زيد بن َابت بجمع القران و هو من العارفين بأنساب العرب. 

أصحاب سطوة و جاه منهم يزيد بن عبد الَمَدان؛ كان شريفا شاعرا، 

والحارث بن عبد المدان الذي قَتلهُ َجْرٌم. وعبد الحجر بن عبد الَمَدان، 

وزياد بن عبد هللا بن عبد الَمَدان و شداد ابن االوبر و زياد ابن النضر 

و عبديغوث و منهم ريطة الحارثية ام السفاح الخليفة العباسي و منهم 

 الربيع بن زياد بن عبدالمدان و الي خراسان في خالفة معاوية.

تعرف بكندة الملوك ألن الملك كان لهم على 

بادية الحجاز. منهم اكل المرار حجر بن  

عمرو  و حجر بن الحارث و ابنه امرؤ القيس 

 الشاعر الملك و االشعث بن قيس.

نعتذر للقبائل العربية التي لم تدرج أسماؤها في هذا البحث لعدم تعمدنا إغفال أسماء تلك القبائل.  ، وال ادعي بأمكانياتي المحدودة أن هذا البحث شمل جميع أنساب القبائل العربية و لكنها خطوة على الطريق في عمل إطار عام لتلك األنساب   

علي الحارَيالمية و العادات العربية األصيلة و أن يصلو أرحامهم.  ألساخيراً نرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث ليرى النور و يحقق هدفه في تمسك أفراد هذا الوطن العربي الذي أعزه هللا بالقيم ا  

 جميع الحقوق محفوظة للحصول على احدث تعديل  
www.harthi.org/ArabTree-I.pdf 

 أشرس

 نمرة

 زيد هللا

 عائذ هللا

 الحكم

 يأجوج و مأجوج

 راجع المعارف ألبن قتيبة

 وتاريخ بن خلدون

 فالغ ارعو ناحور اشرع

 ورقة بن نوفل بن أسد 

رغب عن عبادة األوَان قتله النصارى بالشامزيد بن عمرو   

والقارة قوم رماة ولذلك قيل 

  فيهم: قد أنصف القارة من رماها

 منهم ابي األسود الدئلي 

 منهم الحافظ الفقيه عبيد بن عمير الليثي  ملك النحو

 و عبد هللا بن شداد الليثي

 منهم عمرو بن امية الضمري

 أسد 

 حنينا قـثـم فاطمة أم علي

 دوس

 منهم ابو هريره

قاتل جديس طسم لظلم طسم لهم و افلت 

رباح بن مرة بن طسم و استغاث بحسان 

بن تبع و قبائل حمير فابادهم و خرب 

حصونهم، ومن طسم زرقاء اليمامة، 

وبقيت اليمامه خرابا حتى نزلها بنو حنيفة 

 من بكر بن وائل.

 حضورا

ديارهم في الرس كانوا اهل كفر و ارسل 

هللا لهم نبي اسمه شعيب بن ذي مهرع 

 فكذبوه و هلكوا كما هلك غيرهم 

سكنوا مكة و امنوا باسماعيل و 

ورَوا والية البيت عنه حتى غلبتهم 

خزاعة و كنانة فحرجت جرهم الى 

 ديارهم باليمن الى أن هلكوا.

 اميم

 عمان

كان لهم ملك عظيم منهم ذو عيل بن 

ذي قيعان غزا الصين وقتل ملكهم و 

غزا ابنه الروم و ادخل الديباج الى 

اليمن ومنهم حماد بن بدعيل غزا 

فارس في عهد سابور و خرب و 

سباهم. في عهد بن نمر تغلبت 

الحبشة على اليمن. اندرجواالبقية  

 في كنده و صاروا في عدادهم.

 خزاعه 
 على راي أبن خلدون

 زيدان

 نجران

جبير بن 

 مطعم
ولده عشرة منهم 

عباد و مخرمة و 

 هشام و عبدالحارث

حرب وأبو حرب وسفيان 

وعمرو وأبو عمرو 

وهؤالء العنابس شبهوا 

باألسد. والعاص وأبو 

العاص والعيص وأبو 

  العيص، وهؤالء األعياص

 عفان

 عثمان

 هاران

 لوط

 بنو الضخم

 عنس

 عامر

 عمار بن ياسر

 سعيد بن زيد المبشر بالجنة

 زيد بن الخطاب

 مشجرة أنساب العرب
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 حذيفة ابن اليمان

 و من األزد

 األنصار أهل المدينة

 ضماد بن ثعلبة

 سلمة بن عمرو بن األكوع،

 الحارث بن الحارث األزدي؛

 الحارث بن أبي ضرار،

 صرد بن عبدهللا

 المهلب بن ابي صفرة

البصري الفراهيديالخليل بن أحمد   

 جابر بن حيان بن عبد هللا األزدي،

 نعيم بن حماد بن معاوية شيخ البخاري

جويرية بنت الحارث بن 

أبي ضرار من بني 

 المصطلق الحزاعي

 ام المؤمنين

فرسان و قادة وشعراء كثر منهم و من همدان   

قيس بن نبط بن قيس ، عمرو بن مالك بن عميرة ، ابو حسان المقوم احد 

ثقات هارون الرشيد ، سايمان بن ابي جعفر احد فرسان الرشيد ، قيس بن 

األرقط فارس القادسية، عمرو بن براقه، العريان حارث الهداني قاتل مع 

النبي، عبدالرحمن بن الحارث اعشى همدان ، سعد بنقيس بن زيد، عبدهللا 

بن ابي حجر ، األجدع بن مالك بن امية، المنذر بن ابي حمضة  قال عنه 

عمر بن الخطاب هلل در الهمداني،عبدهللا بن عرار و اخوة االصم ، معيوف 

بن يحيى سيد الشام واله هارون فلسطين، عبد هللا بن عياش المرهبي ، 

مسروق بن االجدع االمام القدوة العلم ، االمام الشعبي، مالك بن حريم بن 

 مالك، ابو دويلة الملك الشبامي كان ملك على ربيعة. 

لها دور بانتشار اإلسالم و وخصوصا الفتوحات حيث انخرطت القبائل مذحج 

اليمنية المعروفة بقوتها بالفتوحات االسالمية وحروب الردة وكان لها فوراس 

عظماء منهم فروة بن مسيك المرادي رضي هللا عنه . و جاء في كتاب \"منال 

الطالب\" البن األثير: أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سأل عمرو بن معد 

يكرب، و كان أنفذه سعد بن ابي وقاص رضي هللا عنه بعد فتح القادسية، فراح 

عمر يسأله عن قبائل الجيش الفاتح فقال: ما قولك في علة بن جلد؟ قال عمرو: 

أولئك فوارس أعراضنا ، و شفاء أمراضنا، و أقلنا هربا. قال عمر: فسعد 

العشيرة؟ قال: أعظمنا خميسا، وأكبرنا رئيسا، وأشدنا شريسا. قال ابن األثير 

معلقا: يريد أن سعد العشيرة أكثر مذحج جيشا، وأكبرهم في الرياسة والتقدم ، 

 وأشدهم بأسا و شجاعة. فقد جمعوا بين الكثرة و الرئاسة والشدة .

 أسد بن خزيمة اول من سن الدية

و لم يكن لهم صنم يعبد في الجاهلية ، سكنت جنوب 

العراق في زمن الفتح األسالمي ومنهم عكاشة ابن 

محصن األسدي و ظرار بن األزور و حبيب بن 

 مضاهر و شاعرهم عبيد ابن األبرص

جذام و لخم و عاملة نزلوا العراق و الشام بعد سيل 

العرم  و من لخم ملوك الحيرة و يقال ان عاملة 

 نزلت جبل عامل.

نعتذر للقبائل العربية التي لم تدرج أسماؤها في هذا البحث لعدم تعمدنا إغفال أسماء تلك القبائل.  ، وال ادعي بأمكانياتي المحدودة أن هذا البحث شمل جميع أنساب القبائل العربية و لكنها خطوة على الطريق في عمل إطار عام لتلك األنساب   

علي الحارَيالمية و العادات العربية األصيلة و أن يصلو أرحامهم.  ألساخيراً نرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث ليرى النور و يحقق هدفه في تمسك أفراد هذا الوطن العربي الذي أعزه هللا بالقيم ا  

 جميع الحقوق محفوظة للحصول على احدث تعديل  
www.harthi.org/ArabTree-I.pdf 

 أدد

قضاعة من اجذام العرب الرئيسية تضم اشهر القبائل العربية  وعدها بعض المؤرخين جذم 

مستقل بذاته لكثرتها. منهم المقداد بن األسود البهري، طهفة بن أبي زهير النهدي ،أبو عثمان 

النهدي، و كان تحت لواء خالد بن الوليد في فتح مكة ألف رجل من جهينة ، وقضاعة كغيرهم 

 شاركوا في الفتوحات اإلسالمية وهذا سبب انتشارهم في مناطق عربية وإسالمية كثيرة.

 عك

قال بن هشام تزوج عك في االشعرين وأقام فيهم، فصارت 

عك في ديار اليمن فصارت اللغة واحدة والدار واحدة، قال 

فعك يجمعها بطنان. ولد الشاهد )غافق و ساعدة( وولد عبد 

هللا)عبس و بوالن(. زعم بعض أهل اليمن أنهم منهم 

 فيقولون : عك بن عدنان بن عبد هللا بن األزد بن يغوث. 
 

سملقة الغافقي سيد عك. افترقة عبس و بوالن عن غافق و 

 ساعدة فسكنت تهامة.

التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب راجع كتاب 
 لألشعري.

 ساعدة غافق بوالن عبس

سكنت شرق 

الجزيرة العربية 

من ولده اللبو 

وأفصى و 

الشرف في عبد 

القيس في ولد شن 

 بن أقصي

كانت ديارهم في 

أعالي الفرات 

باإلضافة إلى فروع 

ذكرها الهمداني 

وغيره في اليمامة 

في القرن الرابع 

 الهجري

 قابيل هابيل

أول أبناء آدم.وقيل: لما قتل قابيل هابيل ندم على ذلك فضمه إليه حتى تغيرت رائحته، وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر حتى يرمي 

 به فتأكله، وكره أن يأتي به آدم فيحزنه، ولم يزل يحمله حتى جاء غرابان فاقتتال أمام قابيل فقتل أحدهما اآلخر، فعمد إلى األرض يحفر

هََذا اْلُغَراِب  لَ له بمنقاره فيها، ثم ألقاه ودفنه وجعل يحثي عليه التراب حتى واراه، فقال عندها قابيل: }يَا َوْيلَتَى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثْ 

( ثم أخذ يفعل به ما فعل ذاك الغراب فواراه ودفنه تحت التراب هذا و هللا اعلم13فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي{ )سورة المائدة/  

المهلب بن ابي صفرة قائد األزد ومن أزد عمان 

ومن اخوته في البصرة  وخراسان و قاتل األزارقة 

 النجف و المعارك ومن ابنائه يزيد و حبيب و المغيره

كتاب الطائف إحد القريتين  -)إعداد: أ.د.  عبدالرحمن الطيب األنصاريالتسلسل الزمني  لحضارات الجزيرة العربية   

 الفترة الزمنية أسم الحضارة

 النصف األول من األلف الثاني ق . م  -األلف السادس  حضارات و َقافات فجر التاريخ -3

 ق. م 1600  - 5400 حضارة العبيد 3-3

 ق. م 2700  - 1500 َقافة هيلي 3-2

 ق. م 2400  - 2750 َقافة أم النار 3-1

 ق. م 3700  - 2400 َقافة دلمون 3-4

 قبل األلف الرابع ق. م َقافات األمم الغابرة -2

 النصف األول لأللف الرابع ق. م عاد ) قوم هود عليه السالم  2-3

 النصف الثاني لأللف الرابع ق. م َمود ) قوم صالح عليه السالم  2-2

 النصف األول لأللف األول ق. م  -األلف الثاني  َقافات الممالك العربية المبكرة -1

 ق. م 3700  - 2000 إبراهيم و إسماعيل عليهما السالم 1-3

 ق. م 3050 - 3700 مدين 1-2

 نهاية األلف الثاني ق. م آدوم 1-1

 نهاية األلف الثاني ق. م عمون 1-4

 نهاية األلف الثاني ق. م مؤاب 1-5

 القرن الخامس ق. م -القرن التاسع  قيدار 1-6

 األلف األول ق. م َقافات الممالك العربية الوسيطة -4

 القرن األول ق. م  -القرن الثامن  سبأ 4-3

 القرن الثاني ق. م -القرن السادس ق.م  ديدان و لحيان 4-2

 القرن األول ق. م -القرن الخامس  دومة الجندل )الجوف  4-1

 القرن الثالث ق. م -القرن الخامس  أوسان  4-4

 القرن الثالث ق. م -القرن الخامس  حضرموت 4-5

 القرن األول ق. م -القرن الرابع  معين 4-6

 القرن األول ق. م -القرن الرابع  قتبان 4-7

 القرن الرابع ق. م كندة األولى 4-2

 القرن الرابع الميالدي  -القرن الرابع ق. م  األنباط 4-1

 القرن األول ق. م  -القرن الثاني ق. م  ذو ريدان  4-30

 القرن السابع الميالدي  -النصف الثاني للقرن األول ق. م  َقافات الممالك المتأخرة -5

 القرن األول الميالدي  -القرن األول ق. م  العدنانيون )معد بن عدنان  5-3

 القرن الثالث الميالدي  -القرن األول ق. م  سبأ و ذو ريدان ) حمير األولى  5-2

 القرن الثالث الميالدي  -القرن األول ق. م  تدمر 5-1

 القرن الثالث الميالدي  -القرن األول ق. م  الحضر 4 –5

 القرن السادس الميالدي -القرن الثالث الميالدي  سبأ و ذو ريدان و حضرموت و يمنت و أعرابها )حضرموت الثانية  5-5

 القرن الرابع الميالدي  -القرن الثالث الميالدي  قحطان و مذحج  5-6

 القرن السابع الميالدي  -القرن الرابع الميالدي  غسان 5-7

 القرن السابع الميالدي  -القرن الرابع الميالدي  المناذرة 5-2

 القرن الخامس الميالدي كندة الثانية 5-1

 أبي أمية

 عبدالعزى

 عـدي

 كـعـب

 كـالب

 قـصي

 عبدهللا

 لـؤي

 محمد رسول هللا

 صلى هللا عليه و سلم

 اواصر العالقة و النسب بين الخلفاء و الصحابة 

 و آل البيت رضي هللا عنهم اجمعين

 فـهـر وهو قريش

 ُمـرة

 عبد الشمس
 عبدمناف

 هاشـم

 غالـب

 تـيـم

 عبدالمطلب

 العـباس

 ُعـمر الفاروق رضي هللا عنه ابو بكر الصديق رضي هللا عنه

 عبدهللا بن عباس حبر األمة

 عـلي ابوالسبطين رضي هللا عنهم

 عثمان ذي النورين رضي هللا عنه

 خويلد

 الزبير بن العوام

 خديجة

 ام المؤمنين

 أمـية

 طـلـحـة رضي هللا عنه

 عبدهللا

 أم كلثوم

 زوجها طلحة

 عائشة

 ام المؤمنين

 أسماء

 زوجها الزبير

 محمد

 عبدالرحمن

 حفصة زوجها الحسين

بن علي السبط   عبدهللا 

 اسماء زوج القاسم جدة جعـفـر الصادق ألمه

 عبيدهللا

 زيداألكبر

 عبدهللا

 عياض

 عبدالرحمن

 عاصم جد عمر بن عبدالعزيز ألمه

 رقية

 زيد

 امهم ام كلثوم بنت  األصغر

 علي بن ابي طالب

 فاطمة

 سعـيد

 عمرو

 عاصم

 الوليد عبدهللا

 ابان عمر

 زوجته ام كلثوم

 بنت عبدهللا

 بن جعفر الطيار

 مروان

 زوج ام القاسم

 بن الحسن المثنى

 عبدهللا 

 زوجته فاطمة 

 بنت الحسين

 زيد 

 زوجته سكينة

 بنت الحسين

 حفصة

 ام المؤمنين

 ام كلثوم

 زوجة

 عمر 

 الفاروق

 عبدهللا
 األوسط

 عمر
 األكبر

 عمر
 األصغر

 عبدهللا ابوبكر
 األكبر

 جعفر
 األكبر

 عثمان
 األكبر

 العباس
 األكبر

 العباس
 األصغر

 جعفر
 األصغر

 عبدهللا
 األصغر

 عثمان
 األصغر

 رملة
 زوجة

 معاوية

بن 

 فاطمة مروان

 زينب
 زوجة

 عبدهللا

 بن جعفر

 عمر

 محمد ابي الحنفية

 عبدهللا

 عبدالرحمن

 يحيى

 امه اسماء بنت عميس

 زوجة ابو بكرالصديق

 استشهدو مع أخيهم الحسين في كربالء

دار الكتاب -لعالء الدين المدرس  -: كتاب النسب و المصاهرة  بين اهل البيت و الصحابة المرجع 

علي الحارَيتنسيق  -دمشق -العربي   

أم حبيبة 

رملة بنت 

ابي 

 سفيان

ام 

 المؤمنين

 هاشم

القاسم جد 

 الصادق

 أم فروة 

 زوج الباقر

 الحسين الحسن

 ابو بكر استشهد مع الحسين

 عمر اسر في كربالء

 الحسن المثنى

 عمر استشهد مع ابيه

 فاطمة زوجها عبدهللا بن عمرو بن عثمان

 سكينة زوجها زيد بن عمرو بن عثمان

 ابو بكر

 عبدهللا

 عـلي زين العابدين يكنى بأبي بكر

 محمد الباقر زيد عمر عائشة

 عائشة

 ابوبكر

 عمر

 علي الرضى

 محمد الجواد

 علي الهادي

 حسن العسكري

 عائشة

 جعفر الصادق

 موسى الكاظم

 اسماعيل

 محمد عائشة

 أم القاسم

 إبراهيم

 هند أم سلمة

 ام المؤمنين

 مخزوم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF

