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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
د الذي جمع بٌن القرابات لٌتوارثوا أما بعد : الحم        

. ووشج بٌنهم باألنساب لٌتواصلوا وجعلهم شعوبا 
وقبائل لٌتعارفوا .  عن عائشة رضً هللا عنها ، عن 

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

 قطعه هللا(( رواه مسلم .
بعض ح لتوضٌ هذا الملخص جمع وتنظٌمتم  لقد        

 . القبٌلة  ء وزهادوعلما رٌخ وأحداث ورجالتا
ٌر على تعاون الجمٌع فً أتقدم بالشكر والتقد        
 المعلومات . نقل عملٌة 

  
 وهللا ولً التوفٌق .       

 
 
 
 
 
 
 
 

 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى
 الناصر التمٌمً

 ٕٕٓٔ -ٓ0 -ٕ2 
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 ملخص

 قبٌلةتارٌخ 

 تمٌمبنً 

 :بٌلة تمٌم ق

 با وتقادمانسأعرق القبائل من  القبٌلةتعبر 

هً تنتمً فً و من أضخم قبائل العربو

 . (عدنان)نسبها إلى 

  : ٌلً نسبها كماو 

تمٌم بن مروان بن أُّد بن طابخة بن إلٌاس 

ن ُمَضر بن نزار بن معد بن )خندف( ب

  . عدنان
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تتفّرع من تمٌم قبائل وبطون كثٌرة ترجع 

 : كلها إلى أصول ثالثة

 . الحارث 

 . َعمرو 

 . وزٌد مناة 

 : فروعها المشهورة

 .الَعنبر  

 .ٌم الُهج 

 .مازن  

 .الِحرماز  

 .ِمنَقر  

 .صرٌم  
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 .قُرٌع  

د   ٌّ  .أَُس

 . البراجم 

 : أشهر قبائلها

 .دارم   

 .  ٌربوع  

َحنظلة بن مالك بن )هما تنتمٌان إلى و

 . مناة بن تمٌم

 : بطون دارم

 . ُمجاِشع 

 . رهط الفرزدق 
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 .شل َنه 

 .عبد هللا  

 : بطون ٌربوع

 . (ُكَلٌب )رهط جرٌر 

 . ُغدانة 

 منازلها :

جمٌعها فً موطن واحد فً تنزل لم 

ثرة عددها وتعدد عشائرها لك الجاهلٌة

فكانت منازلها موزعة بٌن نجد  وبطونها

 . والٌمامة والبحرٌن
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  :هم كانتم 

العصر فً قبائل العرب فً مكانة كبٌرة  لهم

 . عددهم واتساع مواطنهم الجاهلً لكثرة

 : هموقائع

 هلًفً العصر الجاخاضت وقائع كثٌرة 

 كان لها الظفر فً بعض هذه األٌامو

 . وُهزمت فً أٌام أُخر

 : الوقائع التً خاضتها

 ٌوم رحرحان : 

على  (بنو عامر القٌسٌون)انتصر فٌه 

  (ورحرحان جبل قرٌب من عكاظ) (تمٌم)

 ٌوم ِشْعب َجَبَلة : 
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وقد  أعظم أٌام العرب فً الجاهلٌة وهو 

وحلفاإهم على   (بنو عامر)انتصر فٌه 

 . (ذبٌان وأسد)وحلفائهم من  (تمٌم)

  ٌوم الّرَغام: 

بنً كالب من قٌس )على  (بنً ٌربوع)

 . (عٌالن

 ٌوم جزع ظالل : 

على  (بنً فزارة من قٌس عٌالن)

 . (تمٌم)

 ٌوم المّرون : 

 ( .امربنً ع)على  (تمٌم) انتصر فٌه

 

  



 22من  10الصفحة 

 

 ٌوم الّنسار : 

بنً )على  (تمٌم وضّبة)انتصرت فٌه 

 . ( عامر

ودارت كذلك وقائع كثٌرة بٌن قبٌلة 

وكان النصر فٌها  (ربٌعة)وقبائل  (تمٌم)

 . متداوالً بٌن الفرٌقٌن

إلى  (تمٌم)وفً بعض هذه الوقائع اضطرت 

 : ومنها لقاء دولة الفرس

  ٌوم الَصفقة: 

 (بتمٌم)أنو شروان الذي أوقع فٌه كسرى 

 على قوافله فاحتال فً استدراج العتدائها 

 بدعوى توزٌع (الُمشقَّر)إلى حصن  (تمٌم)

أن وأمر رجالً من أعوانه  المٌرة علٌهم
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فٌضرب  ٌدخلهم إلى الحصن رجالً رجالً 

 . أعناقهم

 :تمٌم فً الجاهلٌة  
 

وكانوا ٌترددون على  (الوثنٌة)على كانت 

نمهم وص ول الكعبةون حسوق عكاظ وٌطوف

ركهم وتشا (مناة)الذي كانوا ٌقدسونه هو 

وكانت من  فً عبادته طائفة من القبائل

ومنهم لقٌط  (المجوسٌة)طائفة على تمٌم 

 . ورهطه
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 تمٌم فً اإلسالم : 

 )صل هللا علٌه وصلم( .قدم على الرسول

فً السنة التاسعة من  (بنً تمٌم)وفد من 

بن  عطارد بن حاجب) الهجرة براسة

 (األقرع بن حابس)وٌصحبه  (زرارة

 . ( تمٌم) وآخرون فً وفد عظٌم من 

)صل )رسول هللا)فلما دخلوا المسجد نادوا 

 : وراء الحجرات نهللا علٌه وسلم( م

  : اخرج إلٌنا ٌا محمد

()صل هللا علٌه رسول هللا)صٌاحهم  ىفآذ

وفٌهم نزلت سورة الحجرات ومنها  وسلم(

آََمْنوا ال َترَفُعوا أصواَتكم  ٌا أٌها الذٌن( اآلٌة

ًّ وال َتْجَهروا له بالَقول  فوق صوِت النب
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أن َتْحَبَط أعمالُكم وأنتم  ِر بعِضكم لبعضكَجهْ 

 .  )التْشُعرون

()صل هللا رسول هللا) (تمٌم) وقد جاء وفد

 . م وشعرائهمبخطبائه علٌه وسلم(

فخطب خطٌبهم وقال شاعُرهم قصٌدة فدعا 

خطٌبه   علٌه وصلم(()صل هللاالرسول)

 فؤجاب (ثابت ابن شّماس األنصاري)

فؤجاب  (حّسان بن ثابت)ثم دعا  خطٌبهم

 . شاعرهم

ما قاله خطٌب  (تمٌم ًبن)فلما سمع  

وشاعره  ()صل هللا علٌه وسلم(الرسول)

 . أسلموا( رسول هللا)أقّروا بتفّوق أصحاب 
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اناً اإلسالم إٌذ (بنً تمٌم)اعتناق  فؤصبح

 . الشؤن فً حٌاتهم بتحول عظٌم

 تمٌم :هجرة  

ع عظٌم منهم إلى األمصار فقد هاجر جم

.  ونزل جمهورهم البصرة والكوفة المحدثة

وبدأت هجرة القبائل العربٌة إلى العراق 

 (عمر بن الخطاب)والمشرق منذ عهد 

إلى العراق ٌإثر توجٌه القبائل  (عمر)وكان 

ٌحجز وكان ٌكره أن  لقربها من بالد العرب

وما إن  ري العرب بحربٌنه وبٌن مهاج

رت البصرة والكوفة حتى تدفقت علٌهما  ُمصِّ

وكانت  قبائل العرب لتتخذهما موطناً لها

 . فً جملة هذه القبائل (تمٌم)
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وروعً فً تخطٌط الكوفة ونزول القبائل 

 ء القبلً لٌسهل استنفارها للقتالفٌها االنتما

ثم  ّسمت الكوفة أول األمر إلى أعشارفقُ  

 . ُحّولت إلى أسباع

باب)و (تمٌم)أّلفت  أحد هذه  (هوازن)و (الرِّ

 . األسباع

الكوفة حّول األسباع  (زٌاد بن أبٌه)قدم و

أحد هذه  (َهْمدان)و (تمٌم)إلى أرباع فؤّلفت 

 . األرباع

فً  للهجرة 1ٔسنة  البصرة فقد تم تمصٌر

. وكان فً مقدمة من استقر  أرجح األقوال

تبة بن غزوان المازنً عُ )فٌها حٌنئذ 

أكثر ممن  (تمٌم)وقد نزلها من  (القٌسً
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المسلمٌن نزل الكوفة ومنها انطلقت جٌوش 

 . لفتح بالد فارس والمشرق

خراسان )أمر فتح  (تمٌم)نٌط بؤحد سادة أ

 .( األحنف بن قٌس)وهو 

وظلّ  ّسمت البصرة منذ تمصٌرها أخماساً قُ 

بنً )نظام األخماس قائماً طوال عصر 

 . (مٌةأ

باب)وإخوتها من  (تمٌم)أّلفت   (َضّبة والرِّ

وحالف من نزلها من  أحد هذه األخماس

 .( بنً تمٌم)األساورة األعاجم 

 خرسان : فتح

استقرت فٌها وفتح المسلمون خراسان 

بائل العرب ُجّلهم من أهل طائفة من ق
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ووفقاً لإلحصاء الذي أثبته الطبري  البصرة

 (                        انخراس)فً  (تمٌم)كان عدد مقاتلة 

زهاء عشرة  (قتٌبة ابن مسلم)زمن والٌة 

 . آالف

فً العراق  (تمٌم)ومنذ أن استقرت 

أصبحت لها مشاركة فعالة فً األحداث 

السٌاسٌة والقبلٌة طوال عهد الخلفاء 

. ففً وقعة  الراشدٌن والعصر األموي

الجمل كان مع عائشة أم المإمنٌن طوائف 

الذٌن  (بنً سعد)ستثناء با (تمٌم)من 

تجابة لرغبة سٌدهم اعتزلوا القتال اس

الكوفة فقد  (تمٌم)أما  (األحنف بن قٌس)

 (معاوٌة) ظاهروا علٌاً فً صراعه مع

فلما صار األمر  وشاركوا فً موقعة صّفٌن
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معاوٌة )كلها  (تمٌم)باٌعت  (بنً أمٌة)إلى 

 .( بن أبً سفٌان

 : فً عصر بنً أمٌة تمٌم زوبر
 

 : من  (تمٌم)عدد وفر فً قبٌلة  ظهر

 .الشعراء  

 .الخطباء  

 .الفقهاء  

 .القادة  

 .اف األشر 

  . رإساء الفرق الدٌنٌة 

أي قبٌلة أخرى  (تمٌم)وقد التضاهً قبٌلة 

 . فً كثرة من اشتهروا من هإالء
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 : من أشراف بنً تمٌم وسادتهم

 . األحنف بن قٌس 

البصرة الذي ٌضرب المثل  (تمٌم)سٌد 

 . بحلمه

 .َسورة بن أبجر الدارمً  

 .  صاحب سمرقند الذي قتله الترك

 . محمد بن ُعمٌر بن عطارد 

 . ةالكوف (تمٌم)سٌد 

 .عتاب بن ورقاء  

 . أمٌر أصبهان

 .أعٌن بن ضبٌعة  

 . والً البصرة أٌام علً
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 الفتن القبلٌة :
 

 ت تمٌم :شارك 

ً الفتن القبلٌة التً نشبت فً البصرة ف

والكوفة فً أثناء الفتنة الثانٌة بعد وفاة 

 (بن معاوٌة وابنه معاوٌة بن ٌزٌد ٌزٌد)

ك الحٌن فً ذل (البصرة) (تمٌم) توكان

ثم ما لبثت قبائل  (عبد هللا بن الزبٌر)جانب 

 . ( ابن الزبٌر)البصرة أن باٌعت كلها 

 : شاركت تمٌم 

ابن )الذي كان بٌن أنصار  (فرةالجَ )فً ٌوم 

بنً )وأنصار  (مضر)وكثرتهم من  (الزبٌر

 .( ربٌعة) و (األزد)وكثرتهم من  (أمٌة
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 :شاركت تمٌم  

فً الثورتٌن اللتٌن قامتا فً العراق وهما 

التً  (عبد الرحمن بن األشعث)ثورة 

ٌزٌد )وثورة  (بنً أمٌة )زعزعت سلطان

 .( بن المهلب

 أحداث خراسان :

بت فً خراسان أحداث مماثلة لما وقع ونش

فً العراق بدافع العصبٌة القبلٌة واختالف 

.  األهواء السٌاسٌة والتنازع على السلطان

هما  (مضر)فقد شبَّ النزاع بٌن قبٌلتٌن من 

 (خراسان)وكان على  (تمٌم) و (قٌس)

 (عبد هللا بن خازم السلمً القٌسً)حٌنئذ 

 . ( البن الزبٌر)المإٌد 



 22من  22الصفحة 

 

لوقائع بٌن القبٌلتٌن زهاء ا رتستموا

اإلٌقاع  (ابن خازم)وأخٌراً استطاع  سنتٌن

وقد تفرقت جماعتهم فقتل  (ببنً تمٌم)

واستطاع بعد  طائفة من سادتهم وأشرافهم

أن ٌثؤر ألخٌه  (بنً تمٌم)حٌن أحد رجال 

من قومه فقتله  (ابن خازم)ولمن قتلهم 

. على أن ( لعبد الملك) (خراسان)وانقادت 

بنً )لبث أن نشب بٌن بطون  لنزاع ماا

ووقعت العصبٌة بٌنهم  (خراسان)فً  (تمٌم

ولم تهدأ األحداث فً  لتنازعهم السلطان

 (الحّجاج)إال بعد أن ولى  (خراسان)

 . ( خراسان) (المهّلَب بن أبً صفرة)

خالفه  (قتٌبة بن مسلم)ولما أعلن 

 (بنو تمٌم)ناهضه  (لسلٌمان بن عبد الملك)



 22من  23الصفحة 

 

 (لتمٌم)وكانت  (خراسان)قبائل وسائر 

وانتهى األمر بمقتل  ٌومئذ الكثرة فٌها

 .( بنً تمٌم)بٌد أحد  (قتٌبة)

نشبت الفتنة  (األموي)وفً أواخر العصر 

 (الٌمانٌة) و (المضرٌة)بٌن  (بخراسان)

ولم ٌحسم  إلى المضرٌة (تمٌم ًبن)وانحاز 

 (بنً العباس)النزاع بٌنهما إال بانتزاع 

 .( بنً أمٌة)ن الخالفة م

 تمٌم والخوارج :
  

إلى  (بنً تمٌم)وانحازت طائفة من 

الخوارج وشاركت فً الوقائع التً دارت 

وفً  (بنً أمٌة)بٌن الخوارج وجٌوش 

إلى  (تمٌم)بعض هذه الوقائع انقسمت 
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والثانً ٌوالً  (الخوارج)فرٌقٌن أحدهم مع 

فقد كان الفتراق المسلمٌن منذ  (بنً أمٌة)

إلى فرق ومذاهب  (األموي)عصر مطلع ال

 . دٌنٌة أثره فً تصّدع وحدة القبٌلة

 تمٌم : زوبر

 (بنً أمٌة)منذ ظهور اإلسالم وفً عصر  

وأشرافها  (تمٌم)عدد كبٌر من سادة برز 

وأمراء الجند ومن الشعراء   وفرسانها

 . والخطباء والزهاد وأنصار الفرق الدٌنٌة

 تمٌم : رجال

عاشوا فً الجاهلٌة المشهورٌن الذٌن من 

الذٌن  (تمٌم)واإلسالم )المخضرمٌن( سادة 
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()صل هللا علٌه رسول هللا)وفدوا على 

 :من الهجرة فً السنة التاسعة وسلم( 

 .سمرة بن عمرو  

الذي استخلفه خالد بن الولٌد على 

 . الٌمامة

ٌّة    .زهرة بن حو

 . الصحابً

 الدٌن والزهد :رجال 

بالتعمق فً أمور  (بنً تمٌم)اشتهر من 

 :الدٌن أو الزهد 

 . ُزَفر بن الُهَذٌل 

 . صاحب أبً حنٌفة



 22من  26الصفحة 

 

 ٌس .قبن عامر  

 . الناسك العابد

 .سلمة بن ذإٌب  

 . الفقٌه

 . إسحاق بن راهوٌه 

أخذ عنه ابن  لحدٌثأحد أعالم حفاظ ا 

 . حنبل والبخاري

شٌخ  . أبو عمرو بن العالء المازنً 

واسمه زّبان بن  علماء أهل البصرة

وكان أعلم  وهو أحد القراء السبعة عّمار

 باألدب والعربٌة والشعر والقرآن الناس

توفً سنة  وهو من مخضرمً الدولتٌن

 . هـ51ٔ
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 الحوذ هلل رب العالوٍن

 دائوا وأبذا

 ــــــ
 الوزاجع :

هختصز صحٍح هسلن للحافظ سكً الذٌن عبذالعظٍن  – 1 

 الونذري .

 جوهزة أنساب العزب البن حشم األنذلسً .   – 2

بىٌت لذكتىر عبذالعشٌش فضائل بنً توٍن فً السنت الن – 3

 الفزٌح التوٍوً .

 

 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 5ٓ2000ٓ00ٓواتساب 
 أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم

  وموتنا
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نمن الجنة آمٌ


