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 تغْ هللا اُشدٖٔ اُشدٍْ
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 المقــدمـــــــــة :
 الحمد هلل رب العالمٌن :

والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 
 .عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن 

ع بٌن القرابات لٌتوارثوا أما بعد : الحمد الذي جم        
. ووشج بٌنهم باألنساب لٌتواصلوا وجعلهم شعوبا 
وقبائل لٌتعارفوا .  عن عائشة رضً هللا عنها ، عن 

متعلقة  الرحم))  :النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
صله هللا  ومن قطعنً بالعرش تقول : من وصلنً و

 . رواه مسلم قطعه هللا((
 ذه المعلومات من عدة مصادر .لقد تم جمع ه        

الذي   ( تمٌم ) وبنوبهذه المناسبة الطٌبة إلصدار دلٌل 
معلومات مختصرة عن القبٌلة وفروعها  تضمنٌ

 . ودٌارها
أتقدم بالشكر والتقدٌر على تعاون الجمٌع فً         

 عملٌة جمع المعلومات .
  

 وهللا ولً التوفٌق .       
 

 الٌحٌى الناصر الٌحٌى الناصر التمٌمً عبدالعزٌز العبدالرحمن

 



 04من  0الصفحة 

 

 اُوـثـٍـِــــــح
 

 

 

 

 ذٍْٔ ذ٘غة إُى : هثٍِح ت٘ٞ
             

تمٌم بن مـر بن إد بن           
طابخة بن إلٌاس بن مضر بن 
نزار بن معـد بن عدنان : من 
 ذرٌة نبً هللا إسماعٌل بن

 إبراهٌم الخلٌل .
 
 

 ذٍْٔ ٘ٞت
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األبن الخامس ٌعتبر                        
وأصغرهم وأمٌزهم لنباهته 
وفصاحته ، وتنتشر ذرٌته فً 

         شبه الجزٌرة العربٌة والعراق .

 

ٌقال : أن ) تمٌم ( فً زمن        
وانه ٌلً )ذو القرنٌن ( اإلسكندر 

شرطته وقٌل انه فً الفترة بٌن 
ن و عٌسى ابن مرٌم وذكر سلٌما

 عٌسىانه فً أخر حٌاته أدرك 
ٌم ) علٌه السالم ( وسأل بن مر

عٌسى تمٌم عن حاله ودٌنه ، 
فقال : أنً على دٌن أبً 
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فطلب  إسماعٌل ) علٌه السالم (
من تمٌم الصحبة فوافق ، فقال : 
عٌسى بن مرٌم أنت أخً 
ووزٌري وبقً تمٌم مع عٌسى 
بن مرٌم حتى رفع وبهذا ٌكون 

 . تمٌم أحد الحوارٌٌن 
ه رحل تمٌم إلى الٌمن ومع       

فر بن ٌعفر وقد خرج خٌه المعاأ
إلى نجد وتكاثر بنوه منها متجهاً 

هناك وملكوا نجد ومرابعها 
الخصبة وتوفً تمٌم وعمره 

 وهللا اعلم . نهس (ٓ٘ٙ)
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و ٌقال بأن قبر تمٌم موجود       
فً منطقة مران و تقع بٌن مكة 

والبصرة و ٌبعد هذا المكرمة 
 مٌالً  (1ٔ)القبر عن مكة المكرمة

 

 

 

 

 أهشب اُوثائَ ٗغثاً ُثً٘ ذٍْٔ
 

ثائَ خ٘ذف ٖٓ ٓعش ْٛ ه          

 - ٝهثٍِح ٓضٌ٘ح - ْٝٛ: هثٍِح ظثح

ٝهثٍِح ً٘اٗح اُرً  - ٝهثٍِح ٛزٌَ

 . ٝهثٍِح تً٘ أعذ - ٜٓ٘ا هشٌؼ
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 : ذٍْٔ ٞٓا هٍَ كً ت٘
 

كٍْٜ أٍٓش أُؤٍٖٓ٘ : هاٍ         

ػًِ تٖ أتً غاُة سظً هللا ػ٘ٚ 

ّٕ تً٘ ذ» ٍْٔ ُْ ٌـة ُْٜ ٗجْ إالّ إ

غِغ ُْٜ آخش ٝإّْٜٗ ُْ ٌغثوٞا 

 ّٕ تٞؿْ كً جاٍِّٛح ٝال إعالّ ٝإ

ُْٜ ت٘ا سدٔا ٓاّعح ٝهشاتح خاّصح 

ػِى صِرٜا  ٗذٖ ٓأجٞسٕٝ

 . ٝٓأصٝسٕٝ ػِى هطٍؼرٜا
 

كً كصادرْٜ أٍٓش : هاٍ     

اٌٝح تٖ أتً علٍإ أُؤٍٖٓ٘ ٓؼ
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 ُوذ أٝذٍد ذٍْٔ: سظً هللا ػ٘ٚ 

 . سهح دٞاؽً اٌُِْ ٓغ اُذٌٔح
 

 . ٓؼاٌٝح تٖ أتً علٍإ: عأٍ    

جشٝج ت٘د ٓشج ػٖ تً٘             

ْٛ أًثش اُ٘اط ػذداً : ذٍْٔ كواُد 

ٝأٝعؼْٜ تِذاً ٝأتؼذْٛ أٓذاً ْٛ 

دٔش ٝاُذغة األكخش اُزٛة األ

 . صذهد: كواٍ 
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 إلعالّاػٔح ُذٍْٔ د

 

هذّ ػِى ، كً ػاّ اُٞكٞد            

ُ٘ثً ٓذٔذ ) صَ هللا ػٍِٚ ٝعِْ ا

ٝكذ تً٘ ذٍْٔ ػٍِْٜ )ػطاسد تٖ  (

ػذط داجة تٖ صساسج تٖ 

( ٝٓؼٚ أؽشاف )تً٘ اُرًٍٔٔ

 ذٍْٔ( .

ذٍْٔ 

 ٝاإلعالّ
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ٞا ٖٓ اُ٘ثً )صَ هللا كطِث          

( إٔ ٌأرٕ ُؾاػشْٛ ػٍِٚ ٝعِْ

إٔ  ()ػطاسد تٖ داجة ٝخطٍثْٜ

ٖ أجِٚ ، كأرٕ ُٚ ، ٌِوً ٓاجٞا ٓ

ثً ) صَ ش اُ٘أٓ ٝتؼذ ٓا أٗرٜى

هللا ػٍِٚ ٝعِْ ( )ثاتد تٖ هٍظ 

( تإٔ ٌشد ػٍِْٜ ٝتؼذ اُخضسجً

هاّ ) اُضتشهإ (  رٜى )ثاتدٓا أٗ

تٖ تذس ( ٝهاٍ ؽؼش كً تً٘ ذٍْٔ 

 كأعرذػى  اُ٘ثً، ٝتؼذ ٓا أٗرٜى 

) صَ هللا ػٍِٚ ٝعِْ ( اُؾاػش 

كشد  ( )دغإ تٖ ثاتد اُخضسجً
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ػٍِْٜ ، ُٝٔا أٗرٜى ، هاّ )األهشع 

( ٝهاٍ : إٕ ٛزا اُشجَ تٖ داتظ

، ُخطٍثٚ أخطة ٖٓ ُٚ  ُٔؤذى

خطٍث٘ا ُٝؾاػشٙ أؽؼش ٖٓ 

ؽاػشٗا ، ٝألصٞاذْٜ أدِى ٖٓ 

أصٞاذ٘ا ، كِٔا كشؽ اُوّٞ أعِٔٞا 

، كجٞصْٛ اُ٘ثً ) صَ هللا ػٍِٚ 

  ٝعِْ ( كأدغٖ جٞائضْٛ .
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 ذٍْٔ  اُصذاتح ٖٓ ت٘ٞ
 

ذٍْٔ ٖٓ  اٌُثٍش ٖٓ ت٘ٞ          

ؾ ػذدْٛ ذوشٌثا اُصذاتح ٌٝثِ

 ( ٖٓ أؽٜشْٛ :38)
 

   ًاألهشع تٖ داتظ أُجاؽؼ

 : اُرًٍٔٔ
 

ٖٓ عاداخ اُؼشب ٝهعاذْٜ  

ؽٜذ ٓغ اُشعٍٞ  ، ٝدٌٔائْٜ

صِى هللا ػٍِٚ ٝعِْ كرخ ٌٓح 

ٝاُطائق ٝدٍٖ٘ ًٝإ ٖٓ 

 . أُؤُلح هِٞتْٜ
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   هٍظ تٖ ػاصْ أُ٘وشي

 اُرًٍٔٔ :
 

ٖٓ عاداخ اُؼشب ٝكذ ػِى  

ٝعِْ ػٍِٚ  اُشعٍٞ صِى هللا

 ( ٛزا عٍذ أَٛ اُٞتش) كواٍ ُٚ 

ًٝإ  ، أي عٍذ أَٛ اُثادٌح

ا ُٚ تالء دغٖ كً دشٝب كاسع

  اُشدج
 

   عٔشج تٖ ػٔشٝ اُؼ٘ثشي

 :اُرًٍٔٔ 
 



 04من  18الصفحة 

 

ٖٓ عاداخ اُؼشب ُٝٚ تالء 

،  دغٖ كً دشٝب اُشدج

ٝاعرؼِٔٚ خاُذ تٖ اٍُُٞذ أٍٓشاً 

ػِى أٍُآح تؼذ ٓؼشًح 

 . ٛـ 11اُذذٌوح ع٘ح 
 

  ب تٖ األسخ اُغؼذي خثا

 :اُرًٍٔٔ 
 

، ًإ  ٖٓ اُغاتوٍٖ األٍُٖٝ

، ؽٜذ  عادط عرح كً اإلعالّ

أُؾاٛذ ًِٜا ٓغ اُشعٍٞ صِى 

هللا ػٍِٚ ٝعِْ ٝذٞكً كً 
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 خالكح ػًِ تٖ أتً غاُة

 . ٛـ 38ع٘ح  سظً ػٍِٚ ( )
 

   ًٝاهذ تٖ ػثذ هللا اٍُشتٞػ

 :اُرًٍٔٔ 
 

، ٝٛٞ  ٖٓ اُغاتوٍٖ األٍُٖٝ

ً اإلعالّ هرٍالً أٍٝ ٖٓ هرَ ك

، ؽٜذ أُؾاٛذ  أُؾشًٍٖ ٖٓ

 . ًِٜا
 

   ًٍٔٔاُوؼواع تٖ ػٔشٝ اُر 
 

ٖٓ اُوادج أُغٍِٖٔ اُؼظاّ، ُٚ 

تالء ًثٍش ٝػظٍْ كً ٓؼشًح 
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 داخ اإلعالٍٓحاُوادعٍح ٝاُلرٞ

ُصٞخ ) هاٍ كٍٚ أتٞ تٌش  ،

اُوؼواع كً اُجٍؼ خٍش ٖٓ 

 ؽٜذ كرخ دٓؾن ،(  أُق سجَ

، ُٝٚ كً  ، ٝأًثش كرٞح اُؼشام

 . رُي أؽؼاس ٓٞاكوح ٓؾٜٞسج
 

 

   د٘ظِح تٖ اُشتٍغ األعٍذي

 :اُرًٍٔٔ 
 

ٖٓ ًراب اُٞدً ًٝإ ٌغٔى 

د٘ظِح اٌُاذة أسعِٚ اُشعٍٞ 

صِى هللا ػٍِٚ ٝعِْ إُى أَٛ 



 04من  10الصفحة 

 

 ، ، ٝهذ ؽٜذ اُوادعٍح اُطائق

اػرضٍ اُلر٘ح تٍٖ ػًِ ٝٓؼاٌٝح 

 . درى ذٞكً كً خالكح ٓؼاٌٝح
 

  ي صٛشج تٖ اُذٌٞح اُغؼذ

 :اُرًٍٔٔ 
 

صذاتً جٍَِ أعِْ ٓغ ٝكذ 

، ًٝإ ٖٓ هادج أُغٍِٖٔ  ٛجش

كً ٓؼشًح اُوادعٍح ٝٛٞ اُزي 

 . هاذَ هائذ اُلشط اُجاٍُ٘ٞط
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   ًاألعِغ تٖ ؽشٌي األػشج

 : اُرًٍٔٔ
 

هللا ػٍِٚ خادّ اُشعٍٞ صِى  

 . ٝعِْ ٝصادة سادِرٚ
  

   ًدثٍة تٖ خشاػ اٍُشتٞػ

 :اُرًٍٔٔ 
 

ٌْ اإلعالّ ؽٜذ صذاتً جٍَِ هذ

ػٍِٚ تذسا ٓغ اُشعٍٞ صِى هللا 

 . ٝعِْ ٝٓؼٚ ٓٞالٙ اُصآد
 

   اُذاسز تٖ أتً ٛاُح

 : األعٍذي اُرًٍٔٔ 
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ًٛ أّ  ستٍة سعٍٞ هللا أٓٚ

 ، أُؤٍٖٓ٘ خذٌجح ت٘د خٌِٞذ

ٝاُذاسز أٍٝ ؽٍٜذ كً اإلعالّ 

، ٖٝٓ خثش ٓورِٚ  ٖٓ اُشجاٍ

أٗٚ ُٔا أٓش هللاه ٗثٍٚ صِّى هللاه 

ػٍِٚ ٝعِْ إٔ ٌصذع تٔا أٓشٙ 

:  هاّ كً أُغجذ اُذشاّ كواٍ

 (هُٞٞا ال إُٚ إاّل هللاه ذلِذٞا)

 كوآٞا إٍُٚ كأذى اُصشٌخ أِٛٚ

، كأدسًٚ اُذاسز تٖ أتً ٛاُح 

 ٍٚ كورَكعشب كٍْٜ كؼطلٞا ػِ

 . ، كٌإ أٍٝ ٖٓ اعرؾٜذ
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 ـــْسٛــدٌـــا
 

 

ًاٗد كً  اإلعالّٓغاًٖ ذٍْٔ هثَ 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛاجش إُى  )ٗجذ(

ٝػٔإ اُثذشٌٖ ٝجضٌشج أٝاٍ 

 ٝػِى عادَ اُخٍِج اُؼشتً .

 أٓا كً اُٞهد اُذاظش كً ) ٗجذ(

 كً جٍٔغ ٓ٘اغن أٌُِٔحٝ

ٝدٍٝ اُخٍِج اُؼشتً ٝاُذٍٝ 

 اُؼشتٍح
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 ٞ ــت٘

 ذٍْٔ
 إتشاٍْٛ 

 إعٔاػٍَ

 ػـذٗإ

 ٓعـش

 خ٘ذف

 ذٍْٔ

 عؼـذ ػٔشٝ د٘ظِح



 04من  13الصفحة 

 

 

   

 

 

تٖ ػٔشٝ تٖ ذٍْٔ 

ٓـش تٖ إد تٖ غاتخح 

تٖ إٍُاط تٖ ٓعش 

تٖ ٗضاس تٖ ٓؼـذ تٖ 

 ػذٗإ
اعٔٚ  : طاتخٚ ٌِوة  ت       

اُذوٍوً ػٔشٝ ٝعثة ٛزٙ 

 ػٔشٝ
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اُرغٍٔٚ اٗٚ ٝاخٞٙ ػآش جذ 

هشٌؼ عشدا كً اتَ ٝاُذٛٔا 

ث٘اء رُي اصطادا صٍذا أٝكً 

 تشٌا ٝهذدا ٗاسا ُطثخ صٍذٛٔا 
 

 دػٖ اإلتَ كرلشه كاؽـِٜٔا رُي

خٍٚ ػآش ادسى كواٍ ػٔشٝ أل

االتَ ٝاٗا اغثخ اُصٍذ ُٝٔا 

 حػادا ُٞاُذٛٔا ٝاخثشاٙ اُوص

 ٗد ٌاأٗد غاتخٚ ٝأهاٍ ُؼٔشٝ 

ػآش ٓذسًٚ كـِثد اٌٍُ٘رٍٖ 

ػِى اعٍٜٔٔا ُٜٝٔا اخٞ ًٍ٘رٚ 

 هٔؼٚ ٝاعٔٚ ػٍٔش .
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 أبناؤه
 ٘ثشـاُؼ : 

 ٍذـــأع : 

 ٍْاُٜج : 

 ػٔشجٝأْٜٓ أّ خاسجح ًٝٛ    

أّ ػذط ت٘د عؼذ تٖ ػثذ هللا 

 . هذاد اُثجًِ تٖ

 ٓاُيـــــ : 

 اسزـاُذ : 

أًَ غؼآاً كذثػ  ٝٛٞ اُذثػ   

 .  ٓ٘ٚ ٝأصاترٚ ٍٛعح
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 هطثح : 

 حـتؾ : 

 ٓشج ــ: 

أْٜٓ ٝ دسجٞا : ٝٛٞ ػجٍثح   

ٛ٘ذ ت٘د ًؼة تٖ ػٔشٝ تٖ 

ػِح أخد اُذاسز تٖ ًؼة تٖ 

  . ٓزدج

 اُوٍِة :  

ٚ ٝأٓ ْٝٛ كً تً٘ عؼذ   

 .  عِٔى ت٘د تٌش تٖ ٓشج تٖ أد

  تٌش: 
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ٌ٘غة إُى أٓٚ ًٝٛ    

.  اُؾؼٍشاء ت٘د ظثٚ تٖ أد

كً تً٘ ٝػذاد تً٘ اُؾؼٍشاء 

ًٝإ ْٜٓ٘ تطٖ ٌؼشكٕٞ  ، عؼذ

، ؽٜذ اُشتزج ٓغ  تثً٘ خشٌج

 . د٘رق تٖ اُغجق سجاٍ ْٜٓ٘

 

 
                                                    

  

  

 

           

   

 

 ت٘ٞ اُؼ٘ثش 

 ٍْت٘ٞ اُٜج 

 ت٘ٞ إعــــــذ 

 ت٘ٞ ٓــــاُــي 

 ت٘ٞ اُذـــاسز 

 ت٘ٞ هٍِــــــــة 

 ػٔشٝ ت٘ٞكشٝع 



 04من  10الصفحة 

 

 

 

   

 

حنظلة ْبن َمالِك ْبن 
د مناة ْبن تمٌم ٌْ بن   َز

مـر بن إد بن طابخة 
بن إلٌاس بن مضر 
بن نزار بن معـد بن 

 عدنان

 د٘ظِح



 04من  18الصفحة 

 

 أبناؤه
 

 وفٌه البٌت والعدد : مالك . 

 ٌربوع : 

 وهو أحد الربائع : ربٌعة  ، 
 . دخل بنوه فً بنً ٌربوع   

  عمرو: 

 وهو الظلٌم وهو أخو : رة ـم
م بن مرة بن ذهل بن ماه

هما أسدٌة من بنً أم شٌبان 
 . أسد بن خزٌمة



 04من  34الصفحة 

 

  غالب: 

 ةــكلف : 

 ٌس ـق: 
فخمسة من هؤالء ٌدعون  

: عمرو والظلٌم  وهم البراجم
سموا بذلك  وغالب وكلفة وقٌس
لهم : فقال   ألن عددهم كان قلٌالً 

حارثة بن عامر بن عمرو بن 
أٌتها القبائل التً قل   حنظلة

وا فلنجتمع فلنكن عددها تعال
كبراجم الٌد ففعلوا وهم كلهم مع 

 . بنً عبد هللا بن دارم



 04من  31الصفحة 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   

  

  

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت٘ٞ ٓــــــــــاُي 

 

 
 ت٘ٞ ٌـــشتــــٞع 

 ت٘ٞ ستـٍـؼــــــح 

 ٝت٘ٞ ػـٔـــــــش 

 ت٘ٞ ٓـــــــــــشج 

 ت٘ٞ ؿـاُـــــــة 

 

 ِـلــــــــحت٘ٞ ًـ 

 

 ت٘ٞ هـٍــــــــظ 

 

 د٘ظِح ت٘ٞكشٝع 



 04من  31الصفحة 

 

 

 

   

 
   

د مناة ْبن تمٌم :   ٌْ  سعد ْبن َز
           

شاعر وفارس جاهلً قدٌم    
سنة  7ٕٓم أي ٖٓٙولد سنة 

 قبل الهجرة . 
سعد  ًُتَنسب إلٌه قبائل بن  

التمٌمٌة والتً تعد من أكبر 
وأشهر قبائل العرب وفٌهم 
المثل المشهور فً كل واٍد بنو 

 سعد. 

 عـؼـذ



 04من  33الصفحة 

 

 قالت النوار زوجة أخٌه مالك:   
 أوردها سعٌد وسعٌد مشتمل  

 ما هكذا تورد ٌا سعد اإلبل
وذهب قولها مثالً عند العرب ، 

سعد ثالث زوجات هن: أم ول
صعصعة أبً عامر من بنً 
)تغلب( ، وُرهم بنت الخزرج 
من بنً )كلب( ، وسلمى بنت 
مالك بن َغنم من بنً )أسد( . 
كان سعد ذو سٌادة وشرف فً 
قومه ، وقد تولى شؤون سوق 



 04من  30الصفحة 

 

عكاظ بعد عامر بن الظرب 
 العدوانً :

ٌروي أن جندب بن العنبر  
عاب على سعد قعوده عن 

الخٌل ووصفه بالجبان  ركوب
فتنبأ سعد أنه سٌفّرج عنه 
كربة ذات ٌوم . وزعم الرواة 
أن أمة من تمٌم أسرت جندباً 
فمّر به سعد فاستغاثه جندب 
فقال له سعد: إن الجبان ال 

 ٌغٌث  فقال جندب:



 04من  38الصفحة 

 

ٌا أٌها المرء الكرٌم المشكوم 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوم 
فأقبل علٌه سعد وفك أسره  

م أي قبل ٓ٘ٗة توفً سن
 هجرة النبوٌةسنة من ال 77ٔ

فً حرب  واشارك
بنو األعرج الردة 

وهم بنو الحارث بن 
كعب بن سعد بن زٌد 

      . مناة بن تمٌم



 04من  36الصفحة 

 

 
 

                       

  

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت٘ٞ ًـؼــــــة 

 ٝت٘ٞ ػـٔــــش 

 ت٘ٞ اُذـــــاسز 

 ت٘ٞ ٓـــــــاُــي 

 ت٘ٞ ػـٞاكــــــح 

 ْت٘ٞ جـؾـــــــــ 

 
 ت٘ٞ ػثذ ؽٔظ 

 

 عـؼـذ ت٘ٞكشٝع 



 04من  38الصفحة 

 

 

   

 
   

 

 أْٛ هثائَ اُشتاب

 

 ٘ذٍْ تٖ ػثذ ٓ٘اج تٖ إد ٞ :ت 

 ٘ػثذ ٓ٘اج تٖ إدػذي ت ٞ :ت ٖ 

 ٘ثٞس تٖ ػثذ ٓ٘اج تٖ إد  ٞ :ت

ذلشهد هثٍِح  ذٝٛٞ ثٞس أغذَ ٝه

ٝهذ هاٍ تؼط  ثٞس أغذَ

اُ٘غاتٍٖ ُٞال علٍإ اُثٞسي 

 اُشتاب



 04من  30الصفحة 

 

ٝاُشتٍغ تٖ خثٍْ ُٔا ػشكد تً٘ 

 َ .ثٞس أغذ

 ٘ػٞف تٖ ػثذ ٓ٘اج تٖ إد  ٞ :ت

 . ٌؼشكٕٞ تاعْ ػٌَ

 : ٝظْ آخشٕٝ إُى اُشتاب 

 . ظثح تٖ إد ٞت٘    

 ٘ػٔشٝ تٖ إد ْٝٛ هثٍِح  ٞ :ت

 . ٓضٌ٘ح اُذاخِح اٍُّٞ كً دشب

 ٘اُـٞز تٖ ٓش تٖ إد ْٝٛ  ٞ :ت

اٍُّٞ سٛػ ؽشدثٍَ تٖ دغ٘ح 

 . اُـٞثً

 



 04من  38الصفحة 

 

ٝهاٍ اتٖ دضّ : ْٛ اُشتاب 

ألْٜٗ ذذاُلٞا ٓغ تً٘ ػْٜٔ 

ظثح ػِى تً٘ ػْٜٔ ذٍْٔ تٖ 

ا أدٌْٜ كً سب؛ ثْ ٓش؛ كـٔغٞ

ٝاًرلد  خشجد ػْٜ٘ ظثح

 . ٝتوً عائشْٛ تؼذدٛا

                    
 

                            

  

  

 

           

   

 

 ت٘ٞ ػـــــــــذي 

 

 
 ْت٘ٞ ذــٍــــــــــ 

 ت٘ٞ ثـــــــــــٞس 

 ت٘ٞ ػــــــــٞف 

 ت٘ٞ ظــثـــــــح 

 اُشتاب ت٘ٞكشٝع 



 04من  04الصفحة 

 

 وتنقسم هذه الفروع 
 إلى أفخاذ وعشائر 
تنتشر فً الوطن 

 العربً
وصل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 

 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن 
 ٌحٌى بن ناصر بن ٌحٌى الناصر

 التمٌمً
 


