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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 
 
 

 التمٌز الذي تنفرد فٌه 
 مٌمقبٌلة بنً ت

 
 أوال : النســـــب :

تعود قبٌلة تمٌم فً نسبها إلى تمٌم بن مّر بن  
أُّد بن طابخة بن إلٌاس بن مضر بن نزار بن 

ن وهذا ما كا د بن عدنان ِمن َولد إسماعٌلَمعْ 
ٌِّزها عن اآلخرٌن .  ٌُم

 
 ثانٌا : اإلسالم  :

ًّ وجهادها إلى جا ِرفت بإسالمهاع نب النب
باإلضافة إلى اجتماع  (صّلى هللا علٌه وسلم)

 مع َنَسبه من جهة إلٌاس بن ُمضر . َنَسبها
 
 



 ثالثا : ما اشتهرت به  :
ة إّن بنً تمٌم ُتعتَبر من   ٌّ وقد  .القبائل الُمَضر

عت عن بنً تمٌم بطون عدٌدة، اشُتِهر كلٌّ  تفرَّ
 منهم بمٌزة خاّصة :

  . بنو سعد الذٌن فٌهم الفرسان 

  الذٌن اشُتِهروا بالِغلظة  عمروبنو ال
 خشونة .وال

   الذٌن ُعِرفوا بالحكمة والتعقُّل .بنو أَُسٌد 

   أصحاب الثروات واألموال  حنظلةبنو
 .لماء والقضات ومنهم الع

  . بنو عطارد الُخطباء والفُصحاء  
 

 :عروبتها وموطنها رابعا : 
اعُتِبرت هذه القبٌلة رحى العرب، وأركانها. 
ُوِصفت بعروبتها األصٌلة؛ فقد استوَطَنت 
ًّ منها( ًّ الشرق ٌّة )الجزء الشمال   الجزٌرة العرب



 
 خامسا : تتضمن :

 والعلماء  مجموعة كبٌرة من األئّمة 
ٌََّزت بال  والصالحٌن ِحلم  والحكمة  َتم

  والشجاعة . 
 

 سادسا : بطونها :
ٌل عنهم إّنهم أكثر الناس حٌث قِ  كثرة ُبطونها .

وقد تحّدث  عدداً وأوسعهم َبلداً وأبعدهم أمداً 
ُعدُّ الناِسبون بنً  عن ذلك ذي الرّمة بقوله ٌَ  :

ون الربابَ  لها  َتمٌٍم بٌوَت العزِّ أربعة ِكبارا ٌُعدُّ
 .  وعمراً وسعداً ثّم حنظلَة الِخٌارا 

 
 : سابعا : اللغـــــة

َتشتَهر قبٌلة بنً تمٌم بالفصاحة، ولها لهجة 
ٌِّزة عند العلماء؛ إذ ذكر علماء الص رف ما ُمتم



ى باسم )عنعنة تمٌم( وهً إبدال الهمزة  ٌُسمَّ
مثل: )إّنا(؛ حٌث ٌقولون عٌناً فً بداٌة الكلمة، 

أي إبدال  وا كذلك )كشكشة تمٌم()ِعّنا( وذكر
الشٌن بالكاف فً آخر الكلمة مثل )رأٌُتَك( حٌث 

ٌِّز لهجة بنً تمٌم  ومن ما ٌقولون )رأٌُتَش( ٌُم
 عن غٌرهم أّن لهجتهم تمٌل نحو اإلدغام

ٌَغوالتخفٌف فً الم لهجة كما أّنها  فردات والصِّ
ة، والتذكٌر وتحقٌق الَهمز  تمٌل إلى الشدَّ

ٌها إضافة إلى أّن ف ٌَغ واألفعالومعالجة الصِّ 
اإلبدال فً الحروف ومفرداتها وفٌها التقدٌم 

علماً بأّن فً لهجتهم مرونة تساهم  والتأخٌر
 . فً تحدٌث دالالت ُمفرداتها

 
 
 
 



 ثامنا : أمكان تواجد بطونها :
 :  أماكن تواجدها وانتشارها 

  وحتى  بنو سعد: ٌمتّد بنو سعد من ٌبرٌن
ومن  تصل ُمّدتها إلى الشهر ان مسافةسفو

: الوفراء وقطاع واألحساء  أهّم منازلهم
 .  والنباج والستار والقاعة

  اء والجو ون فً الحزنَجداوت: ٌُ  بنو ٌربوع
 والقصٌم باإلضافة إلى الٌمامة والهدٌة

 .  وضلفع

  ٌَستقِّرون فً الصمان بنو دارم ناء والده : 
 .  والرقمتٌن باإلضافة إلى كاظمة وطوٌلح

  ٌَسُكن بنو العنبر ون ما بٌن منطقة الدو : 
إلضافة إلى وجودهم فً حفر با والصماء

وفً مناطق من القصٌم  الباطن والسمٌنة
 . والزلفً والٌمامة وكذلك سدٌر



  ٌُقٌمون فً الصمان والدهناء  بنو أُسٌد: 
لك فً مناطق القصٌم مثل : العٌون وكذ

رج وش والرامة والعوسجة والشقوق
 .  ولوى القصٌم فة إلى مبٌنباإلضا

  ٌَستوِطن بنو مازن  ون الصمان والدهناء: 
القصٌم باإلضافة إلى ذي عشر ومناطق 

 وسفوان وتٌاس وكذلك الوقبً .

  ِحلّ  بنو الهجٌم ٌَ فً منطقة الدهناء  ون: 
 وفً مناطق القصٌم مثل الغول والحنٌظلة

 .  والسمٌنة

  ون فً الرمادة َجداوتُ : ٌ بنو طهٌة
والمستراح واألجفر ومناطق من القصٌم 

 . والنقبة مروتوال باإلضافة إلى الهدٌة

   بنو وهبة : ٌتواجدون فً الرٌاض ومرات
وسدٌر والقصٌم والحوطة وأوشٌقر وثٌثا 

وثرمداء  والشرقٌة والشمالٌة وعموم نجد .



والجنوبٌة والزبٌر والشام والكوٌت والعراق 
   أفرٌقٌا .ومصر وممباسا فً 

   بنو حنظلة : ٌستوطنون كافة نجد والقصٌم  
وسدٌر والحوطة والحرٌق ونعام والخرج 

ر والحلوة والرٌاض والدلم والكوٌت والس
رٌن والبرود والحصون والشرقٌة والبح

 وقطر والشمال والجنوب والزبٌر .
 

  بنً تمٌم :قبٌلة دٌار  تاسعا : 
إلى  ّدت من سفوان قُرب البصرة شماالً امت

بع الخالً جنوباً  ًّ وم نواحً الرُّ ن الخلٌج العرب
  والبحرٌن شرقاً إلى الحجاز غرباً .

ُر بمساحتها الواسعة وكثرة حٌواناتها َتشتهِ  
ُتعَرف بطون قبٌلة بنً تمٌم  وخصوبة مراعٌها

 هم بعدم استقرارها فً مكان واحد. ُتعتَبر منازل
د فارس قِعاً حصٌناً بٌن الٌمن والحٌرة وبالَمو



كما أّنها كانت َمعَبراً  وكذلك وسط الجزٌرة
ٌّة ئات من البٌ ُتَعّد مناطقهم للقوافل التجار

  للقبٌلة  .بطون الو الُمؤثِّرة فً طبٌعة العشائر
 

 لصحابة من بنً تمٌم :ا:  عاشرا

   ًّ  :  األسود بن سرٌع التمٌم
ًّ فً أربع غزوات م ع شارك األسود التمٌم

ٌُعرَ  علٌه وسّلم( الرسول )صلّ هللا  ف عنه كما 
وقد كان أّول من قّص  أّنه كان شاعراً وقاّصاً 

 . القصص فً مسجد البصرة

  األقرع بن حابس : 
ومن الذٌن أسلموا  من فرسان بنً تمٌم

لذي جاء إلى الرسول )صل ضمن الوفد ا
ٌُذَكر أّن األقرع  علٌه وسلم( من بنً تمٌم و

الرسول من الُمؤلَّفة قلوبهم إذ كان كان 



ٌُعِطٌه من أموال علٌه ) الصالة والسالم( 
 الصدقات .

   :الزبرقان بن بدر 
ضاً من وفد بنً تمٌم إلى الذٌن أسلموا أٌ

وقد َثَبت  الرسول ) صل هللا علٌه وسلم(
ان على إسالمه أثناء حروب الرّدة كما الزبرق

ٌُقِنع قو ٌُعَرف عنه أّنه كان شاعراً  مه وكان 
 .  ى اإلسالمبالثبات والعودة إل

   ًّ  : التلب بن زٌد التمٌم
دنا محّمد )صلّ هللا علٌه   ٌّ حٌث روى عن س

 .  بعض األحادٌث وسّلم(

  :الخشخاش بن الحارث العنبرّي 
ًّ )صلّ هللا علٌه وسّلم(   أسلم فً عهد النب

 .  وروى عنه العدٌد من األحادٌث
 
 



   ًّ  :  أعشى بن مازن التمٌم
( ًّ وروى والسالم(  الصالةعلٌه صاَحب النب

 . عنه عدداً من األحادٌث

   ًّ ة التمٌم ٌّ  :  أبو ح
( ًّ  الصالة والسالم(علٌه أسلم فً عهد النب

  . وروى عنه مجموعة من األحادٌث
 

 جاء وتكرمار
 من أستفاد من هذا الدلٌل

 والمسلمات لعامة المسلمٌن فالرجاء الدعاء

 بالرحمة والمغفرة

 وجزاكم هللا خٌر الجزاء

 هلل رب العالمٌن والحمد
 والصالة والسالم

 أجمعٌن وآله وصحبه على نبٌنا محمد
 

 
 نقل وتوثٌق وتنظٌم

ً الناصر الٌحٌى الناصر عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌح

 التمٌمً 

 من أهل عٌون الجواء )العٌونً(

 ٓ8ٓ8800ٓ00  جوال  

 

 


