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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 .
جمع بٌن القرابات لٌتوارثوا  أما بعد : الحمد الذي        

. 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 .
ح لتوضٌ ا الملخصهذ ع وتنظٌمجملقد تم         
 . ت النسب بٌن بطون القبٌلة عالقا
القبٌلة عالقات سٌرة معلومات مختصرة عن  تضمن

 . وفروعها 
ٌر على تعاون الجمٌع فً أتقدم بالشكر والتقد        
 المعلومات . نقل عملٌة 

  
 وهللا ولً التوفٌق .       

 
 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى

 اصر التمٌمًالن
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  عالقاتسٌرة 

  تمٌم بطونل سبنال
 النسب :

 بن إلٌاس بن طابخة بن أُد   بن ُمرّ  بن َتِمٌم

  . ُمَضر

 

 :أوالد لتمٌم  ثالثةُ  

  

دُ  - ٔ ٌْ  . َمناة َز

 . عمرو - ٕ

 . الحارث - ٖ
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 تمٌم : بنو

  تمٌم  بن الحارث:  

 بن الحارث بن ُمعاوٌة واسمه : َشقِرة -

  . تمٌم

 : قاله بٌت  ل َشقَِرة له قٌِل وإنما

مح أًْحمل وقد  ُكُعوبه األصم   الرُّ

قَِراتِ  الَنْوم ِدماء من به  كالش 

قِِرات  هالنُّعمان  َشقائقِ  هً: والش   الّدماء َشب 

 .ُحْمرتها  فً بها

ٌ ب َشقِرة بنً ومن الفقٌه  شرٌك بن الُمَس

 .َمْخرمة  بن َحْرب بن ونصر
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  تمٌم  بن عمرو:  

ٌ د -  . َتِمٌم بن عمرو بن أَُس

فً بن أكثم - ٌْ  . الَعَرب َحِكٌم َص

 . َزْوج هالة وأبو  -

 علٌه هللاصل  النبً َزْوجة خدٌجة )

  ( وسلم

ديّ  َحَجر بن أَْوس - ٌْ   الشاعر األَس

بٌع بن َحْنظلة -  . الر 

ًّ  )صاحب  (والسالم الصالة علٌه النب

 .الكاتب  َحْنظلة: له  ٌقال الذي

 :منهم تمٌم بن عمرو بن العنبر -

ارسَ   -   القاضً هللاّ  َعبد بن و 

 القاضً الَحَسن ابن هللاّ  ُعبٌد -

 :ومنهم . الزاهد  قٌس عامر  -
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 : فٌها  ٌُقال التً ِمْغَنج بنت ُدَغة بنو  -

اد من وهًُدَغة  من أحمق ٌَ ِنَزار  بن إ

جها الَعْنبر  ابن ِخْنِدف بن َعْمر َتَزو 

 بن عمرو بن الُهَجٌم بنو له فولدت

 .اْلِحَبال : لهم  وٌقالَتِمٌم 

 منهم : تمٌم بن عمرو بن مازن -

 أَْخَضَر  بن َعّباد  -

  ُذْبٌان بن حاِجب -

 الفٌِل  بحاجب ٌعرف الذي

ب بن مالك - ٌْ  :ومنهم الشاعر  الر

 الفُجاءة  ابن َقَطِريّ   -

 األزارقة  صاحب

 .أَْحَوز  بن ِهالل وأخوه َسْلم -
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  : اْلَحَبطات

 : تمٌم بن عمرو بن الحارث بنو

  َفَحَبطَ  َطَعاماً  أكل الحارث أباهم نأ وذلك 

 : منهم . بطنه  َوِرَم( )أي

الَعَرب  فُْرسان منالُحَصٌن  بن َعّباد -

بٌر  بن ُمْصعب ُشْرطة على كان  .الزُّ

 بنو  مالك :
  : تمٌم بن عمرو بن مالك

الن  وبن - ٌْ  الَجْرباء  أبو: َغ

ٌومئذ  وقُتلعائشة  مع الجمل ٌوم َشِهدَ 

.  

 من كانٌزٌد  بن َسُمرة: ِحْرماز  وبن -

 . الناس نزلها ما أول فً البصرة رجال
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  بن َمناة زٌد بن َسعد بنو 

 :َتمٌم

  :لهم  ٌقالمناة  زٌد بن َسْعد ولد

  شمس . َعبد

 . مالك  -

 . َعْوف  -

 . ُعوافة  -

    ُجشم .  -

   . كعب  -

 َكْعب وأوالد. مناة  زٌد بن َسعد فبنو

ْون َسعد بن  إال واألجارب ُمقاعس ٌسم 

ًْ  وعوفاً  َعمراً   .كعب  ابن
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  منهم : َسْعد بن َشْمس عبد وبن -

لة - ٌْ ة  بن ُنَم  إبراهٌم شرطة صاحبُمر 

 الحسن  بن هللا عبد ابن

ٌات حاملَقَتادة  بن إٌاس -  حرب فً الد 

 بن األْحنف أخت ابن وهولتمٌم  األْزد

ٌْس   . َق

بٌب بن َعَبدة -    .الشاعر  الط 

ان - ى بدع وهو ِحم   بن كعب بن الُعز 

 .َسْعد 

 األجارب :

 :  َسعد فً َبْطنان هم 

  . سعد بن كعب بن ربٌعة -
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  . سعد بن كعب ابن األْعرج بنو -

 :َجْندل  بن أَْحَمر ٌقول وفٌهم

 الجالئبُ  ُتْلَحق قلٌالً  ُذودا

ْلحقنا  واألجاِربُ  ِحّمان ٌَ

 : األجارب  وبن 

ًّ  شْرطة صاحبُ َقدامة  بن حارثةُ  -  عل

  . عنه هللا رضً طالب أبً بن

 ُجْرُموز  بن َعْمرو -

بٌر قاتل  .الَعْوام  بن الزُّ

َسْعد    بن َكْعب بن عمرو بن الحارث -

  )مقاعس( .
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 : ُمقاعس  أفخاذ

 : ومنهم ُمقاعس  بن ُعَبٌد بن ِمْنقر -

ٌ دعاصم  بن قٌس -   . الَوبر س

  . األهتم بن عمرو -

  . ماألهت بن َعْمرو بن َصْفوان بن خالد -

بة بن َشِبٌب - ٌْ  عمرو بن هللاّ  عبد بن َش

  األهتم . بن

  .مقاعس  بن ُعبٌد وبن -

  . قٌس بن األْحنف: ِمْنقر  إخوة -

  . َجْندل بن َسالَمة -

َلٌك - َلكة . بن السُّ   السُّ

 ًُّ ئبال  له وٌقال العرب َرَجل  كان ألنهالر 

  . وحَده ٌُغٌر
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 ُتنسب اَلذيصف ار  بن هللا عبد ومنهم -

ْفِرٌة  إلٌه  الصُّ

 .إباض  بن هللا عبد -

ة  إلٌه ُتنسب الذي ٌّ  فهذه. اإلباض

 .وَجماهٌُرها  ُمقاعس

 

 

 

 

 المرجع :

 العقد الفرٌد

 المؤلف ابن عبد ربه األندلسً
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 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ8800ٓ00ٓواتساب 
رب العرش الكرٌم أن  أسأل هللا العظٌم

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


