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	ذكر من خطب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فلم يتم نكاحه ومن وهبت نفسها من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
	ليلى بنت الخطيم وهي أخت قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس
	أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي واسمها فاختة وكان هشام بن الكلبي يقول: اسمها هند وفاختة عندنا أكثر وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي
	ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
	صفية بنت بشامة بن نضلة أخت الأعور بن بشامة العنبري
	أم شريك واسمها غزية بنت جابر بن حكيم كان محمد بن عمر يقول: هي من بني معيص بن عامر بن لؤي وكان غيره يقول هي دوسية من الأزد أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كانت أم شريك امرأة من بني عامر بن لؤي معيصية وإنها وهبت
	خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس، وكان مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج عبد مناف ابنته عاتكة بنت مرة فهي أم هاشم
	أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم بن مالك بن قحافة من خثعم أخت أسماء بنت عميس هكذا سماها هشام بن محمد بن السائب الكلبي وقال غيره هي عمارة بنت حمزة وقال هشام: عمارة رجل وهو ابن حمزة وبه كان يكنى
	خولة بنت الهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حرفة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وأمها ابنة خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج الكلبي أخت دحية بن خليفة أخبرنا هشام بن محمد، حدثني الشرقي بن القطامي، أن رسول
	شراف بنت خليفة بن فروة أخت دحية بن خليفة الكلبي

	ذكر مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم
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	ذكر من كان يصلح له الدخول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
	ذكر ما هجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وتخييره إياهن
	ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخييره نساءه
	ذكر ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع
	باب الاستتار وغيره
	ذكر من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له جميع النساء
	ذكر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس على نسائه
	باب تفسير الآيات التي في ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ذكر ضرب النساء
	ذكر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزواجه
	ذكر مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
	ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
	تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش وحلفائهم ومواليهم وغرائب نساء العرب
	فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت قيس بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وهي ابنة عم زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة جد خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمها،
	رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها هالة ويقال تماضر بنت كلدة بنت عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وكانت عند نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن قصي بن زهرة بن كلاب، فولدت له مخرمة وصفوان وأمية
	أم أيمن واسمها بركة مولاة رسول الله وحاضنته قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وخمسة أجمال أوارك وقطعة غنم فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة بنت خويلد فتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن فولدت له������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت من يقول إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب وكانت سلمى امرأة أبي رافع مولى رسول الله وأم أولاده وهي التي كانت تقبل خديجة بنت خويلد بن أسد في ولادتها إذا ولدت من رسول الله وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليه وهي قبلت
	خديجة بنت الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمها رسول الله وأختها هندا بخيبر مائة وسق
	هند بنت الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي أسلمت وبايعت رسول الله وأطعمها رسول الله وأختها خديجة بخيبر مائة وسق
	أم رمثة ويقال أم رميثة بنت عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي أسلمت وبايعت رسول الله وأطعمها رسول الله بخيبر أربعين وسقا تمرا وخمسة أوسق شعير وهي أم حكيم أبي القعقاع بن حكيم وهو من الأزد حليف لبني المطلب بن عبد مناف بن قصي
	بحينة واسمها عبدة بنت الحارث وهو الأرت بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وأمها أم صيفي بنت الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها مالك رجل من الأزد حليف لهم فولدت له عبد الله ابن بحينة وجبير ابن بحينة وقد صحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت
	هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وأمها أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي أسلمت هند وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمها رسول الله مع أخيها مسطح بن أثاثة بخيبر ثلاثين وسقا واغتربت هند عند أبي جندب فولدت له ريطة
	أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وأمها ريطة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة تزوجها أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف فولدت له مسطحا من أهل بدر وهندا وأسلمت أم مسطح فحسن إسلامها وكانت من أشد الناس على مسطح حين تكلم مع أهل
	أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي تزوجها عفان بن أبي العاص بن أمية فولدت له عثمان وآمنة ابني عفان ثم تزوجها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم
	أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلمت بمكة وبايعت قبل الهجرة وهي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
	أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم خالد وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وأمها همينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو من خزاعة وكان خالد بن سعيد قد هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرأته همينة بنت خلف فولدت له هناك أمة بنت خالد
	هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم تزوج هندا حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له أبانا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأمها بنت حارثة بن الأوقص تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له سالما الأكبر قبل الإسلام
	فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور تزوجها قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي فولدت له الوليد وهشاما وأبيا وآمنة وعتبة ومسلما
	رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم شراك بنت وقدان بن عبد شمس بن عبد ود من بني عامر بن لؤي تزوج رملة عثمان بن عفان فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو بنات عثمان وكان أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة أسلمت
	أميمة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها صفيا بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس تزوجها حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له أبا سفيان ثم خلف عليها صفوان بن أمية بن خلف فولدت له عبد
	جويرية بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة تزوجها السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس
	أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي، فولدت له عبد الرحمن فكان يقال له: ابن أم الحكم
	هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمها صفية بنت أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس تزوجها الحارث بن نوفل بن الحارث فولدت له عبد الله ومحمدا الأكبر وربيعة وعبد الرحمن ورملة وأم الزبير وهي أم المغيرة وظريبة
	صخرة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمها صفية بنت أبي عمرو بن أمية تزوجها سعيد بن الأخنس بن شريق الثقفي فولدت له
	ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمها لبابة بنت أبي العاص بن أمية تزوجها عروة بن مسعود الثقفي فولدت له ثم خلف عليها المغيرة بن شعبة الثقفي
	حمنة بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وكان جحش بن رياب حليف حرب بن أمية بن عبد شمس، وكانت حمنة عند مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف الدار فولدت له ابنة وقتل
	حبيبة وهي أم حبيب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وحبيبة وهي المستحاضة وبعض أصحاب الحديث يقلب اسمها فيقول: أم حبيبة وإنما هي أم حبيب واسمها حبيبة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد وهي أخت عكاشة بن محصن من أهل بدر حلفاء حرب بن أمية وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة مع أهل بيتها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	آمنة بنت رقيش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد وهي أخت يزيد بن رقيش من أهل بدر أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة مع أهل بيتها
	جدامة بنت جندل الأسدية أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عمر بن عثمان الجحشي، عن أبيه قال: كان بنو غنم بن دودان بن أسد وهم حلفاء حرب بن أمية أهل إسلام أسلموا بمكة وأوعبوا في الهجرة رجالهم ونساءهم حتى غلقت
	أم حبيبة بنت نباتة الأسدية أسلمت بمكة وبايعت رسول الله وهاجرت إلى المدينة مع من هاجر من قومها����������������������������������������������������������������������������������������������������
	نفيسة بنت أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وأمها منية بنت جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور، ومنية عمة عتبة بن غزوان بن جابر وهم جميعا حلفاء الحارث بن نوفل
	الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة
	فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم وأخوها لأمها عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية، وكانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص فولدت له معاوية
	بركة بنت يسار وهي أخت أبي تجراة مولى بني عبد الدار وهم يقولون نحن من أهل اليمن من الأزد حلفاء لبني عبد الدار أسلمت بركة بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي وكان يسار يكنى أبا فكيهة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	وأختها فكيهة بنت يسار ويكنى أبا فكيهة أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها حطاب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي
	برة بنت أبي تجراة بن أبي فكيهة واسمه يسار ويقولون إنهم من الأزد حلفاء بني عبد الدار ولهم فيهم ولادات وقد روت برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	وأختها حبيبة بنت أبي تجراة وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا�������������������������������������������������������������������������������
	عاتكة بنت عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب أخت عبد الرحمن بن عوف لأبيه وأمه وأمهما الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة تزوجها مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فولدت له المسور وصفوان الأكبر والصلت الأكبر وأم صفوان بني
	الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب وأمها سلمى بنت عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح من خزاعة تزوجها عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة فولدت له عبد الرحمن شهد بدرا والأسود أسلم وهاجر قبل الفتح، وعاتكة وأمة بني عوف،
	خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وأمها آمنة بنت نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أسلمت خالدة بنت الأسود بالمدينة وبايعت رسول الله وتزوجها عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن عبد مناف بن زهرة
	أم فروة بنت أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي زوجها أبو بكر الصديق من الأشعث بن قيس الكندي فولدت له محمدا وإسحاق وإسماعيل وحبابة وقريبة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قريبة بنت أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي تزوجها قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الساعدي فلم تلد له شيئا
	أم عامر بنت أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي تزوجها عامر بن أبي وقاص فولدت له ضعيفة
	أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وهي أخت عبد الله بن أبي بكر الصديق لأبيه وأمه أسلمت قديما بمكة وبايعت رسول الله وهي ذات النطاقين
	ريطة بنت الحارث بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وأمها زينب بنت عبد الله بن ساعدة بن مشنوء بن عبد بن حبتر من خزاعة وهي أخت صبيحة بن الحارث وأسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب
	أميمة بنت رقيقة وهي التي روى عنها محمد بن المنكدر وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في بيعته النساء وهي أميمة بنت عبد الله بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي أخت خديجة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جارية بنت عمرو بن مؤمل أسلمت بمكة قديما وكانت ممن يعذب في الله وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم هو الذي يعذبها ليردها عن الإسلام فيعذبها حتى يفتر ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سآمة فتقول: كذلك يفعل بك ربك���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق
	فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها حنتمة بنت شيطان وهو عبد الله بن عمرو بن كعب بن وائلة بن الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة تزوجها الحارث بن هشام بن المغيرة فولدت له عبد الرحمن بن الحارث وأم حكيم أخبرنا محمد بن عمر،
	أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخبرنا محمد بن عمر، حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي حبيبة، مولى آل الزبير، عن عبد الله بن
	جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها أروى بنت أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أسلمت وبايعت وتزوجها عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ثم تزوجها أبان بن سعيد بن العاص بن أمية فلم تلد له شيئا، وجويرية هي التي خطبها علي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الحنفاء بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها أروى بنت أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أسلمت وبايعت وتزوجها سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له هندا ويذكرون أن أسامة بن زيد بن حارثة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قريبة الصغرى بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهي أخت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها أسلمت وبايعت وتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلمت وبايعت وهي التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها
	سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهي أم عمار بن ياسر أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت رحمها الله وهي أول شهيد في الإسلام
	عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمها أم كرز بنت الحضرمي بن عمار بن مالك بن ربيعة بن لكيز بن مالك بن عوف أسلمت فبايعت وهاجرت
	فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وهي أخت عمر بن الخطاب وأمها حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأسلمت هي وزوجها قبل عمر بن الخطاب وقبل دخول
	ليلى بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأمها أم ولد من تنوخ من سبايا العرب أسلمت قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا مع زوجها عامر بن ربيعة العنزي حليف الخطاب بن نفيل وولدت لعامر بن ربيعة وتزوج
	الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أسلمت الشفاء قبل الهجرة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها أبو حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم وأمها أم عبد الله وهي صرماء بنت الحارث بن عوف بن عمرو بن يربوع بن ناضرة بن غاضرة بن حطيط وهو راعي الشمس أسلمت رملة بمكة قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة
	ريطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم وأمها من خثعم وتزوجها عمرو بن العاص بن وائل السهمي فولدت له عبد الله بن عمرو
	زينب بنت عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح
	التوأمة بنت أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح وأمها ليلى بنت حبيب بن عمرو بن الحارث من بني تميم من البراجم اغتربت التوأمة عند عاصم بن الجعد الفزاري وولدت له، وكانت التوأمة ولدت هي وأخت لها في بطن فسميت تلك باسم وسميت هذه التوأمة
	سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فاطمة وهي أم جميل بنت المجلل بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد شمس أخت أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية أسلمت فاطمة قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فاطمة وهي أم قهطم بنت علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها عاتكة بنت أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح من خزاعة أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها سليط بن
	عميرة بنت السعدي واسمه عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها مالك بن زمعة بن قيس من بني عامر بن لؤي وهو أخو سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر وأمها أميمة بنت ربيعة بن حذيم بن عامر بن مبذول بن الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وكانت فاطمة بنت قيس تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد

	تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات
	أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة قال محمد بن سعد: وسمعت من ينسبها غير هذا فيقول أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة وكانت أم رومان امرأة
	أم الفضل وهي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن بن البجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن ذي حليل من
	لبابة الصغرى وهي العصماء بنت الحارث بن حزن بن البجير بن الهزم بن رويبة بن عبيد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، وأمها فاختة بنت عامر بن معتب بن مالك الثقفي تزوجها الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بمكة فولدت له خالد بن الوليد سيف الله ثم
	هزيلة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة أسلمت بعد الهجرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عزة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة تزوجها عبد الله بن مالك بن الهزم بن رويبة فولدت له زيادا وعبد الرحمن وبرزة فولدت برزة للأصم البكائي يزيد بن الأصم صاحب عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وفي رواية أخرى أن
	أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل وهو جماع خثعم، وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة من جرش أخبرنا محمد بن عمر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سلمى بنت عميس بن معد بن تميم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل وهو جماع خثعم وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرش، أسلمت قديما مع
	همينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو من خزاعة أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، فولدت له هناك سعيد بن خالد وأمة بنت خالد فتزوج أمة بنت خالد الزبير بن
	حرملة بنت عبد بن الأسود بن جذيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو من خزاعة أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها جهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فهلكت حرملة
	فاطمة بنت صفوان بن محرث بن خمل بن شق أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	حسنة أم شرحبيل ابن حسنة وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عمرو الكندي أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع ابنها شرحبيل ابن حسنة
	خرنيق بنت الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن خريبة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو من خزاعة أسلمت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها����������������������������������������������������������������
	أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة كانت تحت ابن عمها ويقال له تميم بن عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة وكان
	أم عبد الله بن مسعود وهي أم عبد بنت عبد ود بن سوي بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر وأمها هند بنت عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناعا فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء وسألته عن النفقة عليهم، فقال: " لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم "���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بنت خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد من بني سعد بن زيد بن مناة بن تميم أسلمت وأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه
	كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة وهي التي كانت تكون في المسجد لها خيمة تداوي المرضى والجرحى وكان سعد بن معاذ حين رمي يوم الخندق عندها تداوي جرحه حتى مات وقد شهدت كعيبة يوم خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم مطاع الأسلمية أسلمت بعد الهجرة وبايعت وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سنان الأسلمية أسلمت وبايعت بعد الهجرة�����������������������������������������������
	أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية أسلمت وبايعت بعد الهجرة وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم حفيد الهلالية أسلمت وبايعت رسول الله بعد الهجرة وهي التي أهدت الضباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سنبلة المالكية إخوة أسلم من خزاعة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم كرز الخزاعية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو يقسم لحوم بدنه فأسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم معقل الأسدية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه�������������������������������������������������������������������������
	أم صبية خولة بنت قيس الجهنية أسلمت وبايعت بعد الهجرة وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سودة بنت أبي ضبيس الجهنية أسلمت وبايعت بعد الهجرة وكانت لأبيها صحبة��������������������������������������������������������������������������
	أميمة ويقال أمامة بنت سفيان بن وهب بن الأشيم من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وأمها أم عبد الله وكانت أميمة امرأة أبي سفيان بن حرب بن أمية فأسلمت يوم الفتح وبايعت، ويقال بعد ذلك بقليل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي وأمها أمة بنت خلف بن وهب بن حذافة بن جمح تزوجها صفوان بن أمية بن خلف الجمحي فولدت له عبد الله الأكبر وهو الطويل قتل مع عبد الله بن الزبير يوم قتل، وولدت أيضا لصفوان هشاما الأكبر وأمية وأم حبيب، أسلمت برزة وبايعت
	البغوم بنت المعذل وهو خالد بن عمرو بن سفيان بن الحارث بن زبان بن عبد ياليل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهي أم عبد الله الأصغر بن صفوان بن أمية وصفوان بن صفوان وعمرو بن صفوان أسلمت البغوم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال:
	أم حكيم بنت طارق الكنانية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع����������������������������������������������������������������������������������������
	قتيلة بنت عمرو بن هلال الكنانية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
	تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل من كلب وأمها جويرية بنت وبرة بن رومانس من بني كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة من كلب
	أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم من بني تميم وأمها العناق بنت الجبار بن عوف بن أبي حارثة بن زيد بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل تزوجها هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم فولدت له أبا جهل والحارث ابني هشام ثم مات عنها هشام بن المغيرة
	أسماء بنت سلامة بن مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم من بني تميم وأمها سلمى بنت زهير بن أبير بن نهشل بن دارم من بني تميم أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم
	أم سباع
	ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب وهي التي كان خبيب بن عدي محبوسا في بيتها بمكة حتى تخرج الأشهر الحرم فيقتلوه وكانت تحدث بقصته بعد ثم أسلمت فحسن إسلامها فكانت تقول: والله ما رأيت أحدا خيرا من خبيب لقد اطلعت عليه من صير الباب وإنه لفي الحديد ما أعلم في الأرض
	أم طارق مولاة سعد
	أم فروة جدة القاسم بن غنام
	ميمونة بنت كردم
	ميمونة بنت سعيد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم الحصين الأحمسية
	أم جندب الأزدية وهي أم سليمان بن عمرو بن الأحوص، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه
	أم حكيم بنت وداع الخزاعية أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة��������������������������������������������������������������������������������������
	أم مسلم الأشجعية أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا
	أم كبشة امرأة من قضاعة أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا������������������������������������������������������������������������������
	أم السائب أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت����������������������������������������������������������
	قتيلة بنت صيفي الجهنية أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا������������������������������������������������������������������������������
	سلامة بنت الحر أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا����������������������������������������������������������������������
	يسيرة جدة حميضة بنت ياسر أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا���������������������������������������������������������������������������������������
	سراء بنت نبهان الغنوية أسلمت وروت عن رسول الله أحاديث������������������������������������������������������������
	رزينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخبرنا مسلم بن إبراهيم عن عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة عن أمة الله بنت رزينة، عن رزينة، وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث في�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قيلة أم بني أنمار روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا������������������������������������������������������������������
	قيلة بنت مخرمة التميمية وكانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جناب فولدت له النساء ثم توفي في أول الإسلام فانتزع بناتها منها عمهن أثوب بن أزهر فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله في أول الإسلام فرافقت حريث بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله
	عمة العاص بن عمرو الطفاوي روت عن رسول الله حديثا�������������������������������������������������������
	أم ولد شيبة
	خليدة بنت قيس بن ثابت بن خالد بن أشجع من بني دهمان تزوجها البراء بن معرور من بني سلمة وهو أحد النقباء فولدت له بشر بن البراء شهد بدرا وهو الذي أكل من الشاة المسمومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت خليدة أم بشر بن البراء وبايعت رسول الله وروت عنه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	تسمية نساء الأنصار المسلمات المبايعات من الأوس من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس
	الرباب بنت النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها معاذة بنت أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن مالك بن النجار وهم بنو حديلة، والرباب بنت النعمان هي عمة سعد بن معاذ وتزوجت الرباب بنت النعمان زرارة بن عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن كعب وهو
	عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهي أخت سعد بن معاذ لأبيه وأمه تزوجت عقرب يزيد بن كرز بن زعوراء بن عبد الأشهل فولدت له رافعا وحواء ابني يزيد
	هند بنت سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم جندب بنت رفاعة بن زنبر بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وهي عمة أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك وتزوجت هند سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له عمرا
	أمامة بنت سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم جندب بنت رفاعة بن زنبر بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وهي أيضا عمة أسيد بن حضير تزوجت أمامة شريك بن أنس بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له عبد الله وأم صخر
	حواء بنت رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل هكذا نسبها محمد بن عمر وسماها في المبايعات ولم نجد لرافع بن امرئ القيس في نسب الأنصار إلا ابنة واحدة اسمها الصعبة وأمها خزيمة بنت عدي بن عبس بن حرام بن جندب من بني عدي بن النجار والصعبة هي أخت أبي الحيسر
	أم إياس بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم شريك بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة تزوجت أم إياس أبا سعد بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار بن قصي وأسلمت أم إياس وبايعت رسول الله صلى الله
	أم الحكم وهي ودة بنت عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم البنين بنت حذيفة بن ربيعة بن سالم بن معاوية بن ضرار بن ذبيان من بني سلامان بن سعد هذيم من قضاعة وهي عمة محمود بن لبيد بن عقبة تزوجت أم الحكم قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف
	أم سعد بنت عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها سلمى بنت عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد من بني ساعدة وهي عمة محمود بن لبيد أيضا خلف عليها قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بعد أختها ودة بنت عقبة وأسلمت أم سعد بنت عقبة
	خولة بنت عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها سلمى بنت عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد من بني ساعدة وهي عمة محمود بن لبيد بن عقبة تزوجت خولة الحارث بن الصمة بن عتيك من بني عمرو بن مبذول من بني مالك بن النجار فولدت له سعدا ثم خلف
	عميرة بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم سعد بنت خزيم بن مسعود بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل تزوجت عميرة منظور بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له الحارث وعثيرة وأسلمت عميرة بنت يزيد
	أم عامر الأشهلية واسمها فكيهة ويقال أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم سعد بنت خزيم بن مسعود بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل أسلمت أم عامر وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث وشهدت معه بعض المشاهد�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل تزوجت اليمان بن جابر العبسي حليفهم فولدت له حذيفة وسعدا وصفوان ومدلجا وليلى بني اليمان أسلمت الرباب بنت كعب وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم نيار بنت زيد بن مالك بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل وهي أخت سعد بن زيد الأشهلي، شهد سعد العقبة وبدرا، وهكذا نسب محمد بن عمر أم نيار وسماها في المبايعات ولم نجد لها ذكرا في كتاب نسب الأنصار
	أم عمرو بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها سلمى بنت سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وهي أخت سلمة بن سلامة بن وقش لأبيه وأمه شهد العقبة وبدرا وتزوجت أم عمرو بنت سلامة محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة فولدت
	نائلة بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها أم عمرو بنت عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم أخي عبد الأشهل بن جشم وهي أخت سلمة بن سلامة لأبيه تزوجت نائلة عبد الله بن سماك بن عمرو بن غزية من غسان حليف بني معاوية بن مالك من
	عقرب بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها سهيمة بنت عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن نمير من بني واقف من الأوس وهي أخت سلمة بن سلامة بن وقش لأبيه وتزوجت عقرب رافع بن يزيد بن كرز بن زعوراء بن عبد الأشهل فولدت له أسيدا وأسلمت عقرب وبايعت رسول
	المحياة بنت سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها أم سهل بنت رومي بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل أسلمت وبايعت رسول الله في رواية عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري قال محمد بن عمر: هي عبادة بنت أبي نائلة سلكان بن سلامة ولم
	أم حنظلة بنت رومي بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها سهيمة بنت عبد الله بن رفاعى بن نجدة من بني نمير من الأوس تزوجها ثعلبة بن أنس بن عدي بن زعوراء بن عبد الأشهل فولدت له وأسلمت أم حنظلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن عمر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سهل بنت رومي بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها سهيمة بنت عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن نمير من بني واقف من الأوس تزوجت سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل فولدت له وأسلمت أم سهل وبايعت رسول الله في رواية محمد بن عمر
	أمامة بنت بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها فاطمة بنت بشر بن عدي بن أبي غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وهي أخت عباد بن بشر شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدا وتزوج أمامة بنت بشر محمود بن
	حواء بنت يزيد بن سكن بن كرز بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمها عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وهي أخت رافع بن يزيد شهد بدرا وتزوجها قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر فولدت له ثابتا أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه
	أميمة بنت عمرو بن سهل بن معبد بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن عمر
	هند بنت سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم من أهل راتج وعمرو بن جشم هو أخو عبد الأشهل بن جشم أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن عمر
	مليكة بنت سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم أسلمت وبايعت رسول الله في رواية محمد بن عمر وهي امرأة أبي الهيثم بن التيهان وولدت له
	الصعبة بنت سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن عمر
	أميمة بنت أبي الهيثم مالك بن التيهان بن مالك من بلي قضاعة حليف بني عبد الأشهل بن جشم، وأمها مليكة بنت سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم، أسلمت وبايعت رسول الله في رواية محمد بن عمر
	فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة بن اليمان العبسي وهم حلفاء بني عبد الأشهل أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني حارثة بن الخزرج وهو النبيت بن مالك بن الأوس
	أمامة بنت خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة أخت رافع بن خديج، هكذا قال: محمد بن عمر
	أمامة بنت رافع أسلمت وبايعت رسول الله وأمها حليمة بنت عروة بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة من الخزرج تزوجها أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة من الأوس فولدت له ثابتا ومحمدا وأم كلثوم وأم الحسن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وأمها فاطمة بنت بشر بن عدي بن أبي بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف من بني قوقل من الخزرج حلفاء بني عبد الأشهل تزوجها مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة من الأوس فولدت له زيدا وصرارة وعبد الرحمن
	ليلى بنت نهيك بن يساف بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وأمها أم عبد الله بنت أسلم بن حريش بن مجدعة بن حارثة بن الحارث تزوج ليلى سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وأسلمت ليلى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ثبيتة بنت الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وأمها سهلة بنت امرئ القيس بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة تزوجها أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة فولدت له عبد الله وكباثة وعرابة أسلمت ثبيتة بنت الربيع وبايعت رسول الله صلى الله
	جميلة بنت صيفي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة وأمها النوار بنت قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث، وجميلة هي أخت غلبة بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة لأمه وتزوج جميلة عتيك بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية من بني
	أميمة بنت عقبة بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وأمها أم عمير بنت عمرو بن عدي من بني حنظلة من بني تميم وتزوج أميمة سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو من ولد مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار أسلمت أميمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم عامر بنت سليم بن ضبع بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة واسمها حبانة وأمها سعاد بنت عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة تزوجها أسيد بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة فولدت له يزيد أسلمت أم عامر وبايعت رسول الله في رواية عبد الله بن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جميلة بنت سنان بن ثعلبة بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة تزوجها عبيد السهام بن سليم بن ضبع بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة فولدت له ثابتا أسلمت جميلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عميرة بنت أبي حثمة واسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وأمها أم الربيع بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة تزوجها يزيد بن أسيد بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة ثم خلف عليها يزيد بن برذع بن زيد بن عامر بن
	أم سهل بنت أبي حثمة واسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وأمها حجة بنت عمير بن عقبة بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة تزوجها يزيد بن البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة فولدت له مخلدا أسلمت أم سهل وبايعت رسول
	أميمة بنت أبي حثمة واسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وأمها حجة بنت عمير بن عقبة بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة تزوجها هلال بن الحارث بن ربيعة بن منقذ بن عفيف، ثم خلف عليها أبو سندر بن الحصين بن بجاد الأسلمي وأسلمت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وأمها أم عامر بنت سليم بن ضبع بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة تزوجها كباثة بن أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة وأسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	الوقصاء بنت مسعود بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وأمها كبشة بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة وهو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس تزوجها النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة وأسلمت الوقصاء وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	النوار بنت قيس بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وبها كان يكنى قيس تزوجها زيد بن نويرة بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة فولدت له عازبا وأسلمت النوار وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم عبد الله بنت عازب بن الحارث بن عامر بن جشم بن مجدعة بن حارثة وهي أخت البراء بن عازب لأبيه وأمه وأمهما أم حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب بن أنس بن زيد من بني مالك بن النجار ويقال بل أمهما أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة أسلمت أم عبد
	أم عبس بنت مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أم سهم واسمها خليدة بنت أبي عبيد بن وهب بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وهي أخت محمد ومحمود ابني مسلمة لأبيهما وأمهما وتزوجها أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن
	هند بنت محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة من بني سلمة تزوجها عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأسلمت هند وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم منظور بنت محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة من بني سلمة تزوجها لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له محمود بن لبيد الفقيه ومنظور بن لبيد وميمونة بنت لبيد وأسلمت أم
	أم عمرو بنت محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أمامة بنت بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم تزوجها عبد الله بن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة فولدت له عمرا وحميدا ثم خلف عليها زيد بن سعد
	أم الربيع بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها سعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهي أخت سلمة بن أسلم بن حريش من أهل بدر لأبيه وأمه تزوجها أبو حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة فولدت له
	سهيمة بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها سعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهي أخت سلمة بن أسلم بن حريش من أهل بدر لأبيه وأمه تزوجها محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأسلمت سهيمة وبايعت
	لبابة بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها سعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهي أخت سلمة بن أسلم بن حريش من أهل بدر لأبيه وأمه تزوجها زيد بن سعد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل وأسلمت لبابة وبايعت رسول
	أم عبد الله وهي سلمى بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أم خالد بنت خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة وهي أخت سلمة بن أسلم بن حريش لأبيه، تزوجها نهيك بن إساف بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، وأسلمت أم عبد الله وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	سلامة بنت مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أدام بنت الجموح بن زيد بن حرام من بني سلمة وهي أخت حويصة ومحيصة والأحوص بني مسعود بن كعب لأبيهم وأمهم وتزوج سلامة مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة فولدت له وأسلمت سلامة بنت مسعود وبايعت
	لبنى بنت قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أم حبيب بنت قراد بن موهبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة تزوجها أبو ثابت بن عبد عمرو بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة ثم خلف عليها أبو أحمد بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن
	ليلى بنت رافع بن عمرو بن عدي بن مجدعة بن حارثة وأمها أم البراء بنت سلمة بن عرفطة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف من الأوس وهم بنو السميعة تزوجها جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة فولدت له أبا عبس بن جبر من أهل بدر وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه
	أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة وأمها سلامة بنت مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة تزوجها الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل فولدت له ثابتا وأبا جبيرة وأبا بكر وعمر وثبيتة التي تزوجها محمد بن مسلمة وبكرة
	عميرة بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة وأمها سلامة بنت مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة تزوجها سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة وأسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وذكر بعض الأنصار أن
	أم الضحاك بنت مسعود الحارثية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ذكر محمد بن عمر الواقدي ولم أجد لها ذكرا في نسب الأنصار�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني ظفر وهو كعب بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس وهو آخر نسب النبيت
	ليلى بنت الخطيم أخت قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر وأمها شرقة الدار بنت هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك من بني عمرو بن عوف تزوجها في الجاهلية مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر فولدت له عمرة وعميرة وتوفي عنها وقدم رسول الله المدينة
	لبنى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر وأمها وأم قيس بن الخطيم قريبة بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن سلمة تزوجها عبد الله بن نهيك بن إساف بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة فولدت له وأسلمت لبنى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سهل بنت النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر وهي أخت قتادة بن النعمان من أهل بدر لأمه وأبيه وأمها أنيسة بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أسلمت أم سهل وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	حبيبة بنت قيس بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر وأمها عميرة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر تزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراء من بني مالك بن النجار فولدت له عبيد الله ثم خلف عليها أبو فضالة بن ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك
	عمرة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر تزوجها محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة فولدت له عبد الله وأسلمت عمرة بنت مسعود مع أمها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر تزوجها قيس بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر فولدت له حبيبة، مبايعة وأم جندب التي تزوجها ثابت بن قيس بن الخطيم أسلمت عميرة بنت مسعود مع أمها ليلى بنت الخطيم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سهيمة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام من بني سلمة تزوجها ابن خالها جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام فولدت له عبد الرحمن وأم حبيب وأسلمت سهيمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم سلمة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام من بني سلمة تزوجها أوس بن مالك بن قيس بن محرث بن الحارث من بني مازن بن النجار فولدت له الحارث أسلمت أم سلمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	حبيبة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام من بني سلمة تزوجها سنان بن عمرو بن طلق بن عمرو من بني سلامان بن سعد هذيم حليفهم فولدت له المقنع وأم الحارث أسلمت حبيبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم جندب بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر وأمها الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام من بني سلمة تزوجها نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر فولدت له الحارث أسلمت أم جندب بنت مسعود وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وأمها سودة بنت سواد بن الهيثم بن ظفر وهي أخت نصر بن الحارث لأبيه وأمه، شهد بدرا تزوجها عدي بن حرام بن الهيثم بن ظفر أسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن عمر�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بشيرة بنت النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وأمها أم صخر بنت شريك بن أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل تزوجها سهل بن الحارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر فولدت له الربيع وأم الحارث وأسلمت بشيرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أميمة بنت النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وأمها أم صخر بنت شريك بن أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل تزوجها عبيد بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر فولدت له النعمان أسلمت أميمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بشيرة بنت ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وأمها شميلة بنت الحارث وهو أبيرق بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر تزوجها أبو نملة بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن عدي بن الحارث بن مر بن ظفر أسلمت بشيرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وأمها شميلة بنت الحارث وهو أبيرق بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر أسلمت عميرة بنت ثابت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عائشة بنت جزى بن عمرو بن عامر بن عبد رزاح بن ظفر تزوجها أبو المنذر يزيد بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد من بني سلمة أخو قطبة بن عامر بن حديدة من أهل بدر فولدت لأبي المنذر المنذر وعبد الرحمن، أسلمت عائشة بنت جزى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	خليدة بنت الحباب بن جزى بن عمرو بن عامر بن عبد رزاح بن ظفر أمها بنت مدلج بن اليمان بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل تزوجها عبد الله بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فلم تلد له شيئا، أسلمت خليدة وبايعت رسول الله صلى الله
	أم الحارث بنت الحارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر وأمها سهلة بنت امرئ القيس بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة أسلمت أم الحارث وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عيساء بنت الحارث بن سواد بن الهيثم بن ظفر وأمها قلابة بنت صيفي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة تزوجها أنس بن فضالة بن عدي بن حرام بن الهيثم بن ظفر فولدت له محمد بن أنس فولد لمحمد بن أنس اثنان وعشرون رجلا وخمس نسوة، وأسلمت عيساء وبايعت رسول الله صلى الله
	حبيبة وهي أم حبيب بنت معتب بن عبيد بن سواد بن الهيثم بن ظفر تزوجها أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر فولدت له أبا بردة أسلمت حبيبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	شميلة بنت الحارث وهو أبيرق بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر وأمها أثيلة بنت عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وهي أخت أبي لبابة بن عبد المنذر تزوج شميلة بنت الحارث ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن
	بريدة بنت بشر بن الحارث وهو أبيرق بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر وأمها أميمة بنت عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة تزوجها عباد بن نهيك بن إساف بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة وخلف عليها أخوه أبو معقل بن نهيك بن إساف فولدت له عبد الله ثم خلف عليها أبو
	أم سماك بنت فضالة بن عدي بن حرام بن الهيثم بن ظفر وهي أخت أنس ومؤنس ابني فضالة وأمهم جميعا سودة بنت سويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر أسلمت أم سماك وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس
	الشموس بنت أبي عامر الراهب واسمه عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وأمها عميق بنت الحارث من بني واقف تزوج الشموس ثابت بن أبي الأقلح واسمه قيس بن عصيمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة فولدت له عصام بن ثابت
	حبيبة بنت أبي عامر الراهب واسمه عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة وأمها سلمى بنت عامر بن حذيفة بن عامر بن عمرو بن جحجبا بن كلفة من بني عمرو بن عوف تزوجها زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي فولدت له أسماء بنت زيد ثم خلف عليها سعد بن خيثمة
	عصيمة بنت أبي الأقلح واسمه قيس بن عصيمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة وأمها الفارعة بنت صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة، تزوجها عامر بن أبي عامر الراهب وليس له عقب وأسلمت عصيمة بنت أبي الأقلح وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح واسمه قيس بن عصيمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له عاصم بن عمر ثم خلف عليها يزيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة فولدت له عبد الرحمن بن يزيد وأسلمت جميلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد وأمها سالمة بنت مطرف بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف تزوجها أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة فولدت له وأسلمت الشموس بنت النعمان وبايعت رسول الله صلى الله
	تميمة بنت أبي سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد وأمها الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة تزوجها عبد الله بن سهل بن عدي بن زيد بن كعب بن عائشة من بني واقف من الأوس أسلمت تميمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ليلى بنت أبي سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد وأمها سلمى بنت عمرو بن يعمر بن عجرة من هذيل تزوجها معاذ بن عامر بن جارية بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة ويقال: تزوجها بكير بن جارية بن عامر بن مجمع وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عائشة وقال عبد الله بن محمد بن عمارة: مريم بنت أبي سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد وأمها سلمة بنت عمرو بن يعمر بن عجرة من هذيل تزوجها معاذ بن عامر بن جارية بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو وأمها نسيبة بنت فضالة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد تزوجها زيد بن الخطاب بن نفيل فولدت له ثم قتل عنها شهيدا يوم اليمامة فخلف عليها أبو سعيد
	نسيبة بنت سماك بن النعمان بن قيس بن عمرو بن أمية بن زيد وأمها بسامة بنت عبد الله بن أمية بن عبيد بن عمرو بن زيد تزوجها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار بن قصي فولدت له ثم خلف عليها بجاد بن عثمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة وأسلمت نسيبة
	أنيسة بنت ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية وهي أخت عويم بن ساعدة من أهل بدر وأمها عميرة بنت سالم بن سلمة بن أمية بن زيد بن مالك تزوجها عمرو بن سراقة بن حارثة من بني عدي بن النجار وأسلمت أنيسة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت عمير بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية وأمها أمامة بنت بكير بن ثعلبة بن جدية بن عامر بن كعب بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج تزوجها بجاد بن عثمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة وأسلمت عميرة بنت عمير وبايعت رسول الله صلى الله
	حفصة وهي أم زرارة بنت حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد أخت الحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب من أهل بدر وأمهم جميعا أمامة بنت صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سعيدة بنت بشير بن عبيد بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عميرة بنت كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف تزوجها عتبة بن عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية أسلمت عميرة بنت كلثوم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة وهي عمرة بنت عبيد بن مطروف بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد تزوجها ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة فولدت له لبيدا وعمرة أسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف
	ثبيتة بنت يعار وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهي التي أعتقت سالما فتبناه أبو حذيفة ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	وأختها سلمى بنت يعار ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������
	النوار بنت الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف تزوجها قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة فولدت له وأسلمت النوار وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة بنت حاطب بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك تزوجها أبو نملة بن معاذ بن زرارة الظفري فولدت له ثم خلف عليها بشير بن أمية بن عامر بن جشم بن حارثة من الأوس فولدت له أسلمت كبشة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم ثابت بنت جبر بن عتيك بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية وأمها هضبة بنت عمرو بن مالك بن سبيع تزوجها عتيك بن الحارث بن عتيك بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية أسلمت أم ثابت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عمرو بن عوف وأمها من آل أبي فروة من هذيل وهي أخت المنذر بن محمد بن عقبة شهد بدرا وتزوج عميرة عبيد بن نافذ بن صهيبة بن أصرم بن جحجبا بن كلفة فولدت له فضالة بن عبيد أسلمت عميرة وبايعت
	نسيبة بنت نيار بن الحارث بن بلال بن أحيحة بن الجلاح تزوجها عقبة بن عتودة بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	سمية بنت معبد بن بشير بن سهل بن أحيحة بن الجلاح تزوجها عبد الله بن أبي أحمد أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	مطيعة بنت النعمان بن مالك بن حذيفة بن عامر بن عمرو بن جحجبا تزوجها الجزء بن مالك بن عامر بن حذيفة فولدت له أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمها عاصية فسماها رسول الله مطيعة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الفريعة ويقال قريبة بنت قيس بن عمير بن لوذان بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن جشم وهو الذي يقال له بحزج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف وأمها كبشة بنت عمرو بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامرة بن مرة بن مالك بن الأوس من الجعادرة تزوجها أبو أحمد بن
	حبتة بنت جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف وأمها من بني عبد الله بن غطفان وهي أخت عبد الله وخوات ابني جبير لأبيهما وأمهما شهدا بدرا أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم جميل بنت الجلاس بن سويد الشاعر بن صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف تزوجها سالم بن عتبة بن سالم بن سلمة بن أمية بن زيد من بني عمرو أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس
	هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة وهو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس وأمها ليلى بنت عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة تزوجها عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فولدت له أبا حنة من أهل بدر ثم خلف عليها خيثمة بن الحارث بن
	كبشة بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة وهو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس وأمها ليلى بنت عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة تزوجها ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة فولدت له خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين وسائر ولده ثم خلف
	ليلى بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة وأمها ليلى بنت عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة تزوجها الحارث بن غياث بن رزاح الخطمي فولدت له ولده كلهم أسلمت ليلى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سعدى بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة وأمها ليلى بنت عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة تزوجها صامت بن عدي بن قيس بن زيد بن مالك الأغر من بلحارث فولدت له سويد بن صامت ثم خلف عليها سهل بن الحارث بن جعدبة من بني واقف فولدت له أسلمت سعدى وبايعت رسول الله
	صفية بنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها كبشة بنت أوس بن عدي بن أمية الخطمة مبايعة وتزوج صفية عبد الرحمن بن أوس بن عمرو الخطمي وأسلمت صفية وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين لأبيه
	مليكة بنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها كبشة بنت أويس بن عدي بن أمية الخطمي تزوجها شتيم بن زيد بن جمحة بن حريش بن لوذان بن خطمة أسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	رفاعة وهي أم القاسم بنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها كبشة بنت أوس بن عدي بن أمية الخطمي تزوجها محمود بن وحوح بن الأسلت وأسلمت رفاعة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الرائعة وهي حسنة بنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها كبشة بنت أوس بن عدي بن أمية أسلمت الرائعة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمارة بنت حباشة بن جويبر بن عبيد بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها ليلى بنت صحبة من أشجع أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة وهي أم القهيد بنت حباشة بن جويبر بن عبيد بن غيان بن عامر بن خطمة وأمها ليلى بنت صحبة من أشجع تزوجها أوس بن عمرو بن عبيد فولدت له وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أنيسة بنت رقيم بن الحارث بن عبيد بن لوذان بن خطمة وأمها سلمة بنت عمرو بن غياث بن رزاح تزوجها وحوح بن ثابت بن الفاكه الخطمي أسلمت أنيسة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	نسيبة بنت أبي طلحة واسمه ثابت بن عصيمة بن زيد بن مخلد بن حارثة بن عمرو بن لوذان بن خطمة وأمها أم طلحة بنت مخلد بن زيد بن مخلد الخطمي تزوجها عمير القارئ بن عدي فولدت له أسلمت نسيبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ومن الجعادرة وهم بنو سعيد بن مرة بن مالك بن الأوس وهم في بني عبد الأشهل
	سلمى بنت زيد بن تيم بن أمية بن بياضة بن خفاف بن سعد بن مرة بن مالك بن الأوس وأمها الرحالة بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج تزوجها عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج أسلمت سلمة وبايعت

	ومن نساء بني السلم بن امرئ القيس بن مرة بن مالك بن الأوس
	خيرة بنت أبي أمية بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحناط ويقال النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم تزوجها مكنف بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نساء الأوس المبايعات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المبايعات ثم نساء بني الحارث بن الخزرج
	محبة بنت الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث وأمها هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج وهي أخت سعد بن الربيع النقيب من أهل بدر لأبيه وأمه تزوجها أبو الدرداء عامر
	جميلة بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس وأمها عمرة بنت حزم بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار ولم يكن لسعد بن الربيع ولد غيرها تزوجها زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له
	حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر وأمها هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم وأخوها لأمها سعد بن الربيع بن أبي زهير تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له أم كلثوم ثم خلف على حبيبة بعد أبي بكر خبيب بن إساف بن عنبة بن
	زينب بنت قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر وأمها خولة بنت عمرو بن قيس بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج وهي أخت ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله لأبيه تزوجت زينب بنت قيس خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج فولدت له أنيسة وأسلمت زينب
	أم ثابت بنت قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر وأمها خولة بنت عمرو بن قيس بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج وهي أخت ثابت بن قيس بن شماس لأبيه، تزوج أم ثابت بنت قيس ثابت بن سفيان بن عدي بن عمرو بن امرئ القيس فولدت له سماكا، أسلمت أم
	عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر وأمها كبشة بنت واقد بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج وهي أخت عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من أهل بدر لأبيه وأمه تزوج عمرة بنت رواحة بشير بن سعد بن ثعلبة
	ليلى بنت سماك بن ثابت بن سفيان بن عدي بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها غيره���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم أيوب بنت قيس بن سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها غيره�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	مندوس ويقال سدوس بنت خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأغر ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها غيره�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أميمة ويقال أبية بنت بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك الأغر وأمها عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس وهي أخت النعمان بن بشير لأبيه وأمه أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك الأغر تزوجها الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة بن جلاس ثم خلف عليها أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن خدارة ثم خلف عليها عبد الرحمن بن ساعدة بن الأشيم بن جشم بن قيس بن عمرو بن امرئ
	أنيسة ويقال نفيسة بنت ثعلبة بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر وأمها أنيسة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة تزوجها السائب بن خلاد بن سويد أسلمت أنيسة بنت ثعلبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة بنت واقد بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وعمرو بن عامر هو ابن الإطنابة الشاعر وأم كبشة: هند بنت رهم بن طريف من طيئ وتزوج كبشة بنت واقد رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن
	هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج وأمها أميمة بنت سحيم بن الأسود بن حرام من بني مالك بن النجار تزوج هزيلة الربيع بن عمرو بن أبي زهير فولدت له سعد بن الربيع ثم خلف على هزيلة خارجة بن زيد بن أبي زهير فولدت له زيد بن خارجة
	أنيسة بنت خبيب بن يساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج وأمها زينب بنت قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس تزوجها زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير فولدت له عبد الله ومحمدا وأم كلثوم وأسلمت أنيسة وبايعت رسول الله وحجت معه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم زيد بنت السكن بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تزوجها سراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزية من بني مالك بن النجار فولدت له زيدا أسلمت أم زيد وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	قريبة بنت زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث بن الخزرج وهي أخت عبد الله بن زيد من أهل بدر وهو الذي أري الأذان في المنام ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة بنت ثابت بن حارثة بن ثعلبة بن جلاس بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وأمها سلامة بنت حسن بن عبد الله بن وهب بن بشير بن نصر بن صبح بن مالك بن غطريف بن عبد بن سعد أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	معاذة بنت عبد الله بن عمرو بن بزين بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم الحكم ويقال أم حكيم بنت عبد الرحمن بن مسعود بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن خدارة تزوجها أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن خدارة أسلمت أم الحكم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	نائلة بنت الربيع بن قيس بن عامر بن عباد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وأمها فاطمة بنت عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وهي أخت عبد الله بن الربيع لأبيه وأمه، شهد العقبة وبدرا، وتزوج نائلة أوس بن خالد بن
	الفريعة بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك لأبيه وأمه أمهما أنيسة بنت أبي خارجة وهو عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأخوهما لأمهما قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد
	الرباب بنت حارثة بن سنان بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة تزوجها كليب بن يساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث أسلمت الرباب وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الربيع بنت حارثة بن سنان بن عبيد بن الأبجر ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	خليدة بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن الأبجر تزوجها كعب بن عمرو بن الإطنابة ثم خلف عليها عبد الله بن أنس بن سكن بن عتبة بن يساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث أسلمت خليدة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم ثابت بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن الأبجر ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة وأمها أم الربيع بنت مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة تزوج كبشة معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له سعد بن معاذ وعمرو بن معاذ وإياسا وأوسا وعقرب وأم حزام بني معاذ بن النعمان وأسلمت
	سعاد بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر وأمها أم الربيع بنت مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة تزوجها زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له أبا أمامة أسعد نقيب بني النجار وسعدا ومسعودا ورؤيبة والفريعة بني زرارة بن عدس وأسلمت سعاد
	أم الحباب واسمها الفريعة بنت الحباب بن رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر تزوجها مسعود بن خلدة بن عامر بن زريق بن عامر بن الخزرج فولدت له ثم خلف عليها مري بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أسلمت أم الحباب وبايعت رسول الله صلى الله عليه
	عقرب بنت السكن بن رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر تزوجها ثابت بن صهيب بن كرز بن عبد مناة بن عمرو بن غيان بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة أسلمت عقرب وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج
	مندوس بنت عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمها هند بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت المنذر بن عمرو، شهد العقبة وبدرا وكان نقيبا وقتل يوم بئر معونة شهيدا لأبيه وأمه وتزوج مندوس
	سلمى بنت عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمها هند بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت المنذر بن عمرو، شهد العقبة وبدرا وكان نقيبا وقتل يوم بئر معونة شهيدا لأبيه وأمه تزوج سلمى عقبة
	الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمها هند بنت الأبر بن وهب بن عمرو بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج تزوجها ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فولدت له حسان بن ثابت
	أم شريك بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمها هند بنت الأبر بن وهب بن عمرو بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة تزوج أم شريك أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل فولدت له الحارث بن أنس وأسلمت أم شريك
	مندوس بنت عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة وهي أخت سعد بن عبادة وأمها عمرة الثالثة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوج مندوس بنت عبادة سماك بن ثابت بن سفيان بن عدي بن عمرو بن
	ليلى بنت عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة وهي أخت سعد بن عبادة وأمها عمرة الثالثة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوج ليلى خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس
	فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة تزوجها سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة فولدت له قيس بن سعد وأمامة بنت سعد أسلمت فكيهة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	غزية بنت سعد بن خليفة بن الأشرف بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة وأمها سلمى بنت عازب بن خالد بن الأجش من قضاعة تزوجها سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة فولدت له سعيد بن سعد أسلمت غزية وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة وهي كبيشة بنت عبد عمرو بن عبيد بن قميئة بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة تزوجها أبو حميد عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة أسلمت كبشة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمرة بنت سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وأمها هند بنت عمرو من بني عذرة وهي عمة سهل بن سعد بن سعد بن مالك الساعدي تزوجها مبشر بن الحارث وهو أبيرق بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر فولدت له رفاعة أسلمت عمرة وبايعت رسول
	عمرة بنت سعد بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وهي أخت سهل بن سعد الساعدي ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	نائلة بنت سعد بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وهي أخت سهل بن سعد الساعدي ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء القواقلة وهم بنو عوف بن الخزرج الكبير
	قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وأمها عميرة بنت ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن الخزرج تزوجت قرة العين الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن
	حبيبة بنت مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وأمها أم زيد بنت نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تزوجها فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة فولدت له
	بشرة بنت مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وأمها أم زيد بنت نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف تزوجها حمزة بن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد فولدت له
	عمرة بنت هزال بن عمرو بن قربوس بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سالم بن عوف ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ليلى بنت رئاب بن حنيف بن زياد بن أمية بن زيد بن سالم وأمها أمة الله بنت غنيمة بن عبد الله من بني ضمرة بن بكر تزوجها عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم فولدت له عبد الرحمن بن عتبان ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عامر بن النعمان بن زهير بن
	خولة بنت صامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وهي أخت عبادة وأوس ابني الصامت من أهل بدر لأبيهما وأمهما أمهم قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج
	أمامة بنت صامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة وأمها الرباب بنت مالك بن عمرو بن عزيز بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وهي أخت عبادة بن الصامت لأبيه تزوجها جميع بن مسعود بن عمرو بن أصرم بن عبيد بن سالم بن عوف أسلمت أمامة وبايعت رسول الله صلى الله
	خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف تزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر أخو عبادة بن الصامت وهي المجادلة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الفريعة بنت مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وأمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم وهو ابن سلول تزوجها هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن
	جميلة بنت حزيمة بن خزمة بن عدي بن أبي بكر بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ويقال اسمها حبيبة وأمها عميرة بنت عدي بن مالك بن حرام بن خديج بن معاوية بن مالك من بني عمرو بن عوف من الأوس تزوجها عبد الله بن سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل
	أم أنس بنت واقد بن عمرو بن زيد بن مرضخة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تزوجها عمرو بن عتبة بن ثعلبة بن جروة بن عدي بن عامرة بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بزيعة بنت أبي خارجة بن أوس بن السكن بن عدي بن عبيد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وأمها مريم بنت عصمة بن زيد بن مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف، تزوجها الوليد بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر

	ومن بلحبلى، والحبلى سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج وإنما سمي الحبلى لعظم بطنه
	أم مالك بنت أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف وهي أخت عبد الله بن أبي بن سلول وسلول امرأة من خزاعة وأمها سلمى بنت مطروف واسمه خالد بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس أسلمت أم مالك وبايعت رسول
	جميلة بنت عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف وأمها خولة بنت المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار من بني مغالة تزوجها حنظلة بن أبي عامر الراهب عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة
	مليكة بنت عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم وأمها أم خالد بنت عامر بن سنان بن وهب بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة تزوجها هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف من الأوس أسلمت
	رملة بنت عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم وأمها لبنى بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف تزوجها عصمة بن زيد بن مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف، أسلمت رملة وبايعت
	أم سعد ويقال أم سعيد بنت عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم وأمها لبنى بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف، تزوجها جبير بن ثابت بن الضحاك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم وهو الحبلى بن غنم بن
	خولة بنت خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم وهي أخت أوس بن خولي لأبيه وأمه شهد بدرا وشهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأمها جميلة بنت أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم أسلمت خولة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فسحم بنت أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم تزوجها عتبان بن مرة من بني أسد بن خزيمة حليف لبني الحبلى أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	زينب بنت سهل بن الصعب بن قيس بن عمرو بن مالك بن سالم الحبلى تزوجها وديعة بن عمرو بن قيس بن عدي بن مالك بن سالم الحبلى أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ليلى بنت طباة بن معيص بن جشم بن الهزم بن سالم الحبلى تزوجها وهب بن كلدة من بني عبد الله بن غطفان حليف لبني الحبلى أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني بياضة بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج
	أنيسة بنت عروة بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة وأمها رغيبة بنت ثعلبة بن مالك بن عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تزوجها حنظلة بن مالك بن خالد بن كليب بن عامر بن خزمة بن بياضة أسلمت أنيسة وبايعت رسول الله صلى
	حليمة ويقال لها جميلة بنت عروة بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة وأمها رغيبة بنت ثعلبة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم تزوجها خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة من الأوس فولدت له رافعا ورفاعة ابني خديج أسلمت وبايعت رسول
	خالدة بنت عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة وأمها هند بنت خالد بن يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تزوجها أبو عبادة سعد بن عثمان بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق بن عامر بن الخزرج، أسلمت خالدة وبايعت رسول الله وهي أخت
	كبشة وهي كبيشة بنت فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة وأمها أم ولد، تزوجها عبد الرحمن بن سعد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة، أسلمت كبشة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم شرحبيل بنت فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة وأمها أم ولد، تزوجها اليقظان بن عبيد بن عقبة بن عمرو بن عبيد بن عامر بن بياضة، أسلمت أم شرحبيل وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	بثينة بنت النعمان بن عمرو بن النعمان بن خلدة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة وأمها حبيبة بنت قيس بن سفيان بن عبد مناف بن الأعجم بن الحارث بن الأدرم بن غالب بن فهر، واسم الأدرم تيم اللات من قريش تزوجها محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد
	الفارعة بنت عصام بن عامر بن عطية بن بياضة تزوجها عمرو بن النعمان بن خلدة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة أسلمت الفارعة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أمامة بنت عصام بن عامر بن عطية بن بياضة تزوجها كبشة بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أمية بنت خليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة تزوجها فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة فولدت له أم سعد بنت فروة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أنيسة بنت عبد الله بن عمرو بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة تزوجها عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عامر بن عوف بن الخزرج ثم خلف عليها عمرو بن أوس بن عامر بن ثعلبة بن وقش بن طريف بن الخزرج بن ساعدة أسلمت أنيسة

	ومن نساء بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج
	أمامة بنت عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وهي أخت أبي عبادة سعد بن عثمان شهد بدرا لأبيه وأمه، وأمه وأم أمامة أم جميل بنت قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها ثابت بن الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب
	أم رافع بنت عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وهي أخت أبي عبادة سعد بن عثمان شهد بدرا وأم رافع أم جميل بنت قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق أسلمت أم رافع وبايعت
	فكيهة وهي أم الحكم بنت المطلب بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وأمها هند بنت العجلان بن غنام بن عامر بن بياضة تزوجها الربيع بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق ثم خلف عليها عمرو بن خالدة بن مخلد بن عامر بن زريق، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه
	حبيبة بنت مسعود بن خالدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق وأمها الفارعة بنت الحباب بن الربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج تزوجها عبد الرحمن بن عمرو بن خالدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق أسلمت وبايعت رسول الله
	بهيسة بنت عمرو بن خلدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق وأمها أم الحكم وهي فكيهة بنت المطلب بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، أسلمت بهيسة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم قيس بنت حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وهي أخت قيس بن حصن شهد بدرا، ذكر محمد بن عمر أن أم قيس أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سعد بنت قيس بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، وأمها خولة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر بن زريق تزوجها قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق ثم خلف عليها مسعود الأكبر ابن عبادة بن أبي عبادة سعد بن عثمان بن خالدة بن مخلد بن عامر
	حبة بنت عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وأمها حبيبة بنت قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق تزوجها صيفي بن أسود بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	كبشة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر بن زريق وأمها سلمى بنت أمية بن حارثة بن عمرو بن الخزرج من بني ساعدة تزوجها مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق ثم خلف عليها العجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق أسلمت كبشة وبايعت
	ليلى بنت ربعي بن عامر بن خلدة بن عامر بن زريق تزوجها الطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة ثم خلف عليها صيفي بن رافع بن عنجدة البلوي حليف بني عمرو بن عوف أسلمت ليلى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سنبلة بنت ماعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق وأمها سخطى بنت أوس بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم من بني سلمة تزوجها أبو عبادة سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق أسلمت سنبلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاذ وعائذ ابني ماعص لأبيهما
	أنيسة بنت معاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق وأمها أم ثابت بنت عبيد بن وهب بن أشجع تزوجها عامر بن عمرو بن خالدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سعد بنت مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق وأمها كبشة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر بن زريق أسلمت أم سعد وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم ثابت بنت مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق وأمها كبشة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر بن زريق، أسلمت أم ثابت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سهل بنت مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق وأمها كبشة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر بن زريق أسلمت أم سهل وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	خولة بنت مالك بن بشر بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن زريق تزوجها زياد بن زيد بن النعمان بن خلدة بن عامر بن زريق أسلمت خولة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

	ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج
	أنيسة بنت هلال بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة وأمها سلمى بنت طالق بن العكيم بن عبد مناف من بني سليم تزوجها العجلان بن النعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق أسلمت وبايعت رسول الله صلى
	نسيبة بنت رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة وأمها من بني عبد الله بن غطفان تزوجها أبو سعيد بن أوس بن المعلى بن لوذان بن حارثة أسلمت نسيبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن نساء بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج
	الشموس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد من بني حارثة ثم خلف عليها مسعود بن أوس بن مالك بن سواد من بني ظفر فولدت
	هند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام فولدت له وأسلمت هند وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت هند خيبر مع
	لميس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها زيد بن يزيد بن جذام بن سبيع بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة أسلمت لميس وبايعت رسول الله صلى
	أم عمرو بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها أبو اليسر بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد أسلمت أم عمرو وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم معاذ بنت عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم حبان بنت عامر بن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها فكيهة بنت سكن بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن عدي بن كعب بن سلمة وهي أخت عقبة بن عامر بن نابئ شهد بدرا لأبيه وأمه تزوجها حرام بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن
	إدام بنت الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها رهم بنت القين بن كعب وتزوج أدام مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة وهي أخت عمرو بن الجموح استشهد يوم أحد لأبيه وأمه أسلمت أدام وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	هند بنت عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام من بني سلمة تزوجها محيصة بن مسعود من بني حارثة فولدت له حراما ودحية والربيع بني محيصة أسلمت هند وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	حميمة بنت الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت عمير بن الحمام شهد بدرا واستشهد يومئذ وأمها النوار بنت عامر بن نابئ بن زيد بن حرام تزوج حميمة سنان بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة فولدت له مسعودا، أسلمت
	هند بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت الحباب بن المنذر شهد بدرا لأبيه وأمه وأمهما الشموس بنت حق بن أمية بن حرام من بني سلمة تزوجها عمرو بن خنيس بن لوذان فولدت له المنذر بن عمرو بدري استشهد يوم بئر معونة أسلمت هند
	أم جميل بنت الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها زينب بنت صيفي بن صخر بن خنساء من بني عبيد من بني سلمة تزوجها المنذر بن عمرو بن خنيس نقيب بني ساعدة أسلمت أم جميل وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم ثعلبة بنت زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت ثعلبة بن زيد الجذع لأبيه وأمه أمهما أمامة بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زريق تزوجها عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد أسلمت وبايعت رسول الله صلى
	أم الحارث ويقال أم إياس بنت ثابت بن الجذع وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أمامة بنت عثمان بن خالدة بن مخلد بن عامر بن زريق تزوجها مرداس بن مروان بن الجذع وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن
	عائشة بنت عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فكيهة بنت السكن بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها الزهرة بنت أوس بن القين بن كعب تزوجها عامر بن نابئ بن زيد بن حرام من بني سلمة أسلمت فكيهة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قبيسة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها نائلة بنت قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها جابر بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد من بني سلمة فولدت له عائشة بنت جابر ثم خلف عليها بشر بن
	زينب بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها نائلة بنت قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها الحباب بن المنذر بن الجموح فولدت له خشرما والمنذر ابني الحباب أسلمت زينب وبايعت رسول الله صلى
	حميمة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها نائلة بنت قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها البراء بن معرور ثم خلف عليها زيد بن حارثة الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت حميمة
	مليكة بنت عبد الله بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها بسرة بنت زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن سلمة تزوجها مسعود بن زيد بن سبيع بن خنساء بن عبيد فولدت له أبا جهاد وعبد الرحمن وهزيلة بني مسعود أسلمت مليكة وبايعت رسول الله�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	هند بنت البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها حميمة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها جابر بن عتيك بن قيس بن الأسود من بني سلمة أسلمت هند وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سلافة بنت البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن كعب بن غنم بن سلمة وأمها حميمة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة من بني سلمة فولدت له عبد الله وعبد الرحمن أسلمت سلافة وبايعت رسول
	الرباب بنت البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها حميمة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها معاذ بن الحارث بن سراقة بن خناس من بني سلمة فولدت له سعد بن معاذ أسلمت الرباب وبايعت رسول����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم الحارث بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت الطفيل بن مالك شهد بدرا لأبيه وأمه أمهما أسماء بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها ثابت بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد من بني سلمة أسلمت أم الحارث وبايعت رسول الله
	أروى بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت الطفيل بن مالك شهد بدرا لأبيه وأمه أمهما أسماء بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها عمرو بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد فولدت له خالدا وأم منيع ابني عمرو وأسلمت
	أم الحارث بنت النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها خنساء بنت رباب بن النعمان بن سنان بن عبيد تزوجها سواد بن رزن بن زيد بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الربيع بنت الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أسماء بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها أبو يحيى عبد الله بن عبد مناف بن النعمان بن سنان بن عبيد أسلمت الربيع وبايعت رسول الله صلى
	عميرة بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها ماوية بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها قطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار فولدت له مندوس، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أسماء بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها ماوية بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان فولدت له الربيع أسلمت أسماء وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	إدام بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها ماوية بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها الطفيل بن مالك بن خنساء فولدت له عبد الله والنعمان أسلمت إدام وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أمامة بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها ماوية بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها يزيد بن قيظي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد أسلمت أمامة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	آمنة بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها ماوية بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها أوس بن المعلى بن لوذان بن حارثة من بني غضب بن جشم بن الخزرج فولدت له أبا سعيد بن أوس بن المعلى أسلمت آمنة وبايعت رسول الله صلى الله
	خنساء بنت رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أدام بنت حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وهي عمة جابر بن عبد الله بن رئاب شهد بدرا تزوجها عامر بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد ثم خلف عليها النعمان بن خنساء بن
	أم زيد بنت قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أدام بنت القين بن كعب بن سواد تزوجها خالد بن عدي بن عمرو بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد أسلمت أم زيد وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم ثابت بنت حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها هند بنت مالك بن عامر من بني بياضة تزوجها عبد الله بن الحمير من أشجع حليف بني عبيد من بني سلمة أسلمت أم ثابت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أمامة بنت محرث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها سلمى بنت أبي الدحداحة صاحب العذق المذلل في الجنة وهو أبو الدحداحة بن تميم بن إياس من بني قضاعة حليف بني عمرو بن عوف، تزوج أمامة الربيع بن الطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد
	أم عبد الله بنت سواد بن رزن بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم الحارث بنت النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها أبو محمد بن معاذ بن أنس بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أسلمت أم عبد الله وبايعت
	أم رزن بنت سواد بن رزن بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم الحارث بنت النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة، تزوجها يزيد بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب من بني سلمة أسلمت أم رزن وبايعت
	سعاد بنت سلمة بن زهير بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم قيس بنت حرام بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة ومن ولد عضب بن جشم بن الخزرج تزوجها جبير بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد أسلمت سعاد وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي
	عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها سعاد بنت سلمة بن زهير بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة فولدت له عبد الله وعبيد الله
	سميكة بنت جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم الحارث بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها النعمان بن جبير بن صخر بن أمية بن خنساء أسلمت سميكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عصيمة بنت جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ذكر محمد بن عمر الواقدي أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	هزيلة بنت مسعود بن زيد بن سبيع بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها مليكة بنت عبد الله بن صخر بن خنساء بن سنان من بني سلمة تزوجها عبد الله بن أنيس حليف بني سواد أسلمت هزيلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سليم بنت عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أخت أبي اليسر كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا لأبيه وأمه أمهما نسيبة بنت قيس بن الأسود بن مري من بني سلمة تزوجها نابئ بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أسلمت أم سليم وبايعت رسول
	أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وهي أم شباث وأمها أروى بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة تزوجها أبو شباث خديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر بن الضحيان حليف بني حرام فولدت شباثا ليلة
	أنيسة بنت عنمة بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها جهيزة بنت القين بن كعب من بني سلمة وهي أخت ثعلبة بن عنمة شهد العقبة وبدرا لأبيه وأمه، تزوج أنيسة عبد الله بن عمرو بن حرام وأسلمت أنيسة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم بشر بنت عمرو بن عنمة بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم زيد بنت عامر بن خديج بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها عبد الرحمن بن خراش بن الصمة بن حرام فولدت له ثم خلف عليها عبد الله بن بشير بن
	سخطى بنت أسود بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها حميمة بنت عبيد بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد من بني سلمة تزوجها ماعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة ثم خلف عليها عبيد بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد من ولد غضب
	أم عمرو بنت عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم سليم بنت عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد من بني سلمة تزوجها قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد أسلمت أم عمرو وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت سليم بن عمرو بن حديدة
	أم جميل بنت قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها أم عمرو بنت عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة تزوجها عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق فولدت له أمامة ثم خلف عليها زيد بن ثابت بن الضحاك من بني مالك بن
	سخطى بنت قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها نائلة بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل تزوجها الحارث بن سراقة بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة وهي أخت سهل بن قيس شهد بدرا واستشهد يوم أحد لأبيه وأمه وأسلمت
	عمرة بنت قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وأمها نائلة بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل تزوجها زياد بن ثعلبة من بني ساعدة أسلمت عمرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فكيهة بنت السكن بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ومن بني أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد
	الصعبة بنت جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد وأمها هند بنت سهل من جهينة ثم من بني الوقفة وهي أخت معاذ بن جبل لأبيه وأمه تزوجها ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له عبيد بن ثعلبة أسلمت الصعبة وبايعت رسول
	أم عبد الله بنت معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد وأمها أم عمرو بنت خلاد بن عمرو بن عدي بن سنان بن نابي بن عمرو بن سواد من بني سلمة تزوجها عبد الله بن عامر بن مروان بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام من بني سلمة فولدت

	ومن نساء بني النجار وهم تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ثم من بني مازن بن النجار
	أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم من بني مازن بن النجار وأمها الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج وهي أخت عبد الله بن كعب شهد بدرا وأخت أبي ليلى عبد الرحمن
	فاطمة بنت منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمها أم ولد، تزوجها داود بن أبي داود عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول فولدت له أسلمت فاطمة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	زينب بنت الحباب بن الحارث بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تزوجها قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مازن بن النجار فولدت له سعيد بن قيس أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جميلة بنت أبي صعصعة واسمه عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمها أنيسة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تزوجها عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج فولدت له
	نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمها رغيبة بنت أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تزوجها معمر بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن
	أثيلة بنت الحارث بن ثعلبة بن صخر بن حرام بن أمية بن عامر بن مازن بن النجار وأمها فاطمة بنت زيد مناة بن عمرو بن مازن من غسان أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	شقيقة بنت مالك بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأمها سهيمة بنت عويمر بن الأشقر بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تزوجها الحارث بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له عبد الله وأم
	كبشة بنت مالك بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأمها سهيمة بنت عويمر بن الأشقر بن خنساء بن مبذول تزوجها ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار ثم خلف عليها الحباب بن الحارث بن عوف بن مبذول بن عمرو بن
	الشموس بنت مالك بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأمها سهيمة بنت عويمر بن الأشقر بن خنساء بن مبذول أسلمت الشموس وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم سليط النجارية وهي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمها أم عبد الله بنت شبل بن الحارث بن عوف من السكاسك تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة وهو عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن النجار فولدت له سليطا وفاطمة

	ومن نساء بني عدي بن النجار
	النوار بنت مالك بن صرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها سلمى بنت عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له زيدا ويزيد ابني ثابت
	أم عبيد بنت سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وهي أخت حارثة بن سراقة شهد بدرا وقتل يومئذ شهيدا لأبيه وأمه وأمهما أم حارثة الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها رافع بن
	أنيسة بنت عمرو وهو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي أخت أبي سليط أسيرة بن عمرو شهد بدرا لأبيه وأمه وأمهما آمنة بنت أوس بن عجرة من بلي حليف بني عوف بن الخزرج تزوجها النعمان بن عامر بن سواد بن ظفر من الأوس فولدت له
	أم سهل بنت عمرو وهو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها آمنة بنت أوس بن عجرة من بلي حليف بني عوف بن الخزرج تزوجها محرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وهي أخت سليط بن قيس شهد بدرا وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدا لأبيه وأمه أمهما رغيبة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها قيس بن صعصعة بن وهب بن
	أم سليم بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ثبيتة بنت سليط بن قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها سخيلة بنت الصمة بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار تزوجها عبد الله بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له
	أسماء بنت محرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها أم سهل بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها أبو بشير وهو قيس بن عبيد بن الحر بن عمرو بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن
	كلثم بنت محرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها أم سهل بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أسلمت كلثم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم حارثة واسمها الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها هند بنت زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له حارثة شهد
	أم حكيم بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها هند بنت زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له أبا حكيم وعبد الرحمن
	أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وهي الغميصاء ويقال الرميصاء ويقال اسمها سهلة ويقال رميلة ويقال بل اسمها أنيفة ويقال رميثة وأمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها
	أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج فولدت
	أم عبد الله بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، قال محمد بن عمر: أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم بردة وهي خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأمها زينب بنت سفيان بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار
	خولة بنت قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمها أم خولة بنت سفيان بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب من بني عدي بن النجار تزوجها هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك من بني عدي بن النجار أسلمت وبايعت

	ومن نساء بني دينار بن النجار
	سعيدة وتكنى أم الرياع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار وأمها السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار تزوجها أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم من بني سلمة من الخزرج ثم خلف عليها كعب
	مندوس بنت قطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار وأمها عميرة بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي من بني سلمة تزوجها عمارة بن الحباب بن سعد بن قيس بن عمرو بن زيد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فولدت
	هزيلة بنت سعيد بن سهيل بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار تزوجها شباث بن خديج بن أوس بن القراقر بن الضحيان حليف بني حرام أسلمت هزيلة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وأمها سلمى بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار فولدت له النعمان والضحاك شهدا بدرا،
	أم الحارث بنت الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار وأمها السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار تزوجها عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فولدت

	ومن نساء بني مالك بن النجار
	الفارعة وهي الفريعة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها سعاد بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهي أخت أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان نقيبا لأبيه وأمه تزوجها قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن
	زغيبة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها سعاد بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج تزوجها الغرد وهو خالد بن الحسحاس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أسلمت زغيبة وبايعت رسول الله صلى
	حبيبة بنت أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها عميرة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف
	كبشة بنت أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها عميرة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها عبد الله بن أبي حبيبة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد من بني عمرو بن عوف زوجها إياه
	الفارعة وهي الفريعة بنت أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها عميرة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وكانت أكبر بنات أسعد بن زرارة فلما بلغت خطبها نبيط بن جابر بن مالك بن عدي بن زيد مناة
	عميرة بنت مسعود بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها فيما ذكروا امرأة من بني مخزوم من قريش وتزوج عميرة علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك بن مبذول من بني مالك بن النجار أسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سودة بنت حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها عبد الله بن أبي حرام بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن
	عمرة بنت حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن
	أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها عمارة بن الحبحاب بن سعد بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن
	جعدة بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها الرعاة بنت عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له حارثة بن النعمان شهد بدرا ثم خلف عليها الحباب
	عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها الرعاة بنت عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له معاذا ومعوذا وعوفا شهدوا بدرا، أسلمت عفراء
	خولة بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها الرعاة بنت عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها صامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق بن عامر بن الخزرج فولدت له معاوية، أسلمت خولة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	خولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهي خويلة وهي أم محمد وأمها الفريعة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تزوجت خولة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له يعلى وعمارة
	رغيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة من بني مالك بن النجار تزوجها رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أسلمت رغيبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه
	أم الربيع بنت عبد بن النعمان بن وهب بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تزوجها كريم بن عدي بن حارثة بن عمرو بن زيد مناة بن عدي من بني مالك بن النجار أسلمت أم الربيع وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وأمها عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة من بني مالك بن النجار�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عميرة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أميمة بنت عمرو بن الحارث بن قيس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة تزوجها أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له بناته
	رملة وتكنى أم ثابت بنت الحارث وهو الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن
	الربيع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم يزيد بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها إياس بن البكير من بني ليث فولدت له محمد بن إياس، أسلمت الربيع وبايعت رسول الله
	عميرة بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم يزيد بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تزوجها أبو حسن بن عبد عمرو من بني مازن بن النجار فولدت له عمارة وعمرا وسرية بني أبي عمرو
	عمرة بنت حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وهي أخت عمارة وعمرو ومعمر بن حزم لأبيهم وأمهم أمهم جميعا خالدة بنت أبي أنس بن سنان بن وهب بن لوذان من بني ساعدة تزوجها سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك من بني الحارث بن
	عميرة بنت الربيع بن النعمان بن يساف بن نضلة بن عمرو بن عوف بن مالك بن النجار وأمها أم ولد، أسلمت عميرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمرة بنت أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد مناف بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار وأمها أم أيوب بنت قيس بن سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج تزوجها صفوان بن أوس بن جابر بن قرط بن قيس بن وهب بن كعب بن معاوية بن عمرو بن
	كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمها سخطى بنت حارثة بن لوذان بن عبد ود من بني ساعدة تزوجها عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك من بني مالك بن النجار فولدت له ثعلبة وأبا عمرة وأبا حبيبة بني عمرو ثم خلف عليها
	لبنى بنت ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمها سخطى بنت حارثة بن لوذان بن عبد ود من بني ساعدة، أسلمت لبنى وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمرة الأولى بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمها عميرة بنت عمرو بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها زيد بن مالك بن عبد ود بن كعب بن عبد الأشهل فولدت له سعدا شهد بدرا وثابتا ابني زيد،
	عمرة الثانية بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة وأمها عميرة بنت عمرو بن حرام تزوجها أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم فولدت له أبا محمد واسمه مسعود ثم خلف عليها سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد من بني مالك بن النجار فولدت له عمرا ورغيبة أسلمت
	عمرة الثالثة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة وأمها عميرة بنت عمرو بن حرام بن عمرو بن زيد مناة تزوجها ثابت بن المنذر بن حرام فولدت له أبا شيخ أبي بن ثابت شهد بدرا وهو أخو حسان بن ثابت لأبيه، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمرة الرابعة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة وأمها عميرة بنت عمرو بن حرام بن عمرو بن زيد مناة تزوجها عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة من بني ساعدة فولدت له سعد بن عبادة أسلمت عمرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت ورسول الله صلى الله
	عمرة الخامسة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة وأمها عميرة بنت عمرو بن حرام بن عمرو بن زيد مناة وهي أم قيس بن عمرو النجاري أسلمت عمرة بنت مسعود وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ضباعة بنت عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار وهي أخت ثعلبة بن عمرو شهد بدرا وأخت أبي عمرو بشير لأمهم، وأم ضباعة عمرة بنت هزال بن عمرو بن قربوس تزوجها عبيد بن عمير بن وهب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار،
	أم ثابت بنت ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار وأمها كبشة بنت مالك بن قيس بن محارب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار تزوجها العلاء بن عمرو بن الربيع بن الحارث بن عامر بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن
	أم سهل ويقال أم ثابت بنت سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار وأمها أميمة بنت عقبة بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث تزوجها سنان بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف واسمه كعب بن مالك بن مبذول بن
	أم سعيد وهي كبشة بنت ثابت بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار وأمها معاذة بنت أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن الحارث تزوجها يزيد بن أبي اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد من بني
	أم جميل بنت أبي أخزم بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار وأمها بنت خباب بن الأرت تزوجها سعيد بن عبيد بن عمير بن وهب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار فولدت له عبد الله وخالدا وجميلا وعبيدة أسلمت أم جميل وبايعت
	أم سماك وهي دبية بنت ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وأمها إدام بنت عمرو بن معاوية من بني مرة تزوجها يزيد بن ثابت بن الضحاك من بني مالك بن النجار فولدت له عمارة، أسلمت أم سماك وبايعت رسول الله صلى الله
	أم سلمة وهي سعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمها رغيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث من بني مالك بن النجار تزوجها أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث من الأوس فولدت له سلمة بن أسلم شهد بدرا، أسلمت سعاد وهي
	أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمها أم ثابت بنت ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي من بني عدي بن النجار تزوجها حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد من بني مالك بن النجار، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن
	أم سليم بنت خالد بن طعمة بن سحيم بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تزوجها قيس بن قهد من بني مالك بن النجار فولدت له سليما، أسلمت أم سليم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	رقية بنت ثابت بن خالد بن النعمان من بني مالك بن النجار ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم زيد بن عمرو بن حرام بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صاحبة الجمل، هكذا قال محمد بن عمر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم عطية الأنصارية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزت معه وروت عنه������������������������������������������������������������������������������������
	خنساء بنت خذام الأنصارية أسلمت وبايعت رسول الله وروت عنه���������������������������������������������������������������
	أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه����������������������������������������������������������������������������������������
	تميمة بنت وهب
	أم مبشر الأنصارية وفي بعض الحديث أم بشير وهي واحدة وكانت امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه وروى عنها جابر بن عبد الله����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	أم العلاء الأنصارية أسلمت وبايعت رسول الله وروت عنه وهي التي قالت: إن الأنصار تنافسوا في المهاجرين حتى اقترعوا عليهم فطار لنا في القرعة عثمان بن مظعون وشهدت أم العلاء مع رسول الله خيبر�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	عمة حصين بن محصن
	أم بجيد
	أم هانئ الأنصارية
	حواء جدة عمرو بن معاذ الأنصاري

	تسمية النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه وغيرهن
	زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمها أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوج رسول الله تزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولدت له عبد الرحمن ويزيد ووهبا وأبا
	أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج تزوجها طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن
	أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت رسول الله وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ فلم تزل عنده إلى أن قتل وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر ثم خلف على
	زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب فولدت له عليا وعونا الأكبر وعباسا ومحمدا وأم كلثوم
	فاطمة بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمها أم ولد تزوجها محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب فولدت له حميدة بنت محمد ثم خلف عليها سعيد بن الأسود بن أبي البحتري بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولدت له برزة وخالدا ابني
	أم قثم بنت العباس هكذا جاء في الحديث ولم نجد للعباس بن عبد المطلب ابنة تسمى أم قثم�����������������������������������������������������������������������������������������
	عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثم خلف عليها مصعب بن الزبير بن العوام فقتل عنها فخلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي وقد
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