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َةبَ رَ عَ ت َسَ بَالمَ رَ الع َ

َون(اني َن َدَ )الع َ

 (اض بن عمروض  ن م  ٌمٌ  ره  الج  ابنة كبٌر )  ةام  ر  سٌدنا إسماعٌل تزوج من ع  
↓ 

 ) أصل العرب المستعربة( ذكًرا 21

 منهم 

 

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(ظلوا بمكة )َرايدَ ق ََََََ                                                     َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتاب َن ََََََََََََََََ                                
   
  اندن َعَ َ                                                                              أبناء نابت                                              
 بٌنه وبٌن إبراهٌم أربعٌن أبا(                         -()بً )الجد الحادي والعشرون للن                                                                                  ↓                                   

َ↓ََََََََََََ                                                    َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََشمالَالحجازَ                                        

َََََدعَ مَ َََََََََََََ                                                                     َََََََََََََََََََََََلهم(ََََََََََََََََََََََََََََََََََةالبتراءَعاصمَ–)َحضارةَاألنباطََ                            َََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                                                      َ              َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ↓َ

َارزَ ن ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                                                                            َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ادَي َإ ََارََََََََََََََََََََمَ نَ أ ََََََََََََََََََََََََةيع َب َرَ ََََََََََََََََََََرضَ مَ ََََََََََََََََََََََ                                                                          ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

ََرَََََََََََََضَ الن َََ←ةَان َن َكَ ََ←َةيمَ زَ خَ ََ←َةَكَ رَ دَ مَ ََ←ََاسي َإلَََََََََََََََََََََََََالنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيَ يسَعَ ق ََََََََ                                                              ََ

 كَالَ مَ َ→ََرهَ ف ََ→َََبالَ غَ َ→َيَ ؤَ ل َََ→َبعَ كَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََثقيفََََََََََََ                                                              َ

َ↓َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)أهل الطائف(                                                                     

 أوالد فهر بن مالن )لرٌش(                                                                                                                                                                                     

 



4 
 

 

 

َأنسابَالعرب

 

َةب َرَ عَ ت َسَ بَالمَ رَ الع َ                                            ةَب َارَ بَالع َرَ ع َالَََََََََََََََََََََََََََََََََََةَََََََََََََدَ ائ َبَالبَ رَ الع َََََََََََََ
 من نسل سٌدنا إسماعٌل ←ون انٌ  ن د  الع                                         بالٌمن( انطَ حَ بَبنَق َثرعَ ي َمن نسل  ←ون انٌ  ط  ح  الم  )                                      ٌس    د  ود وج  م  اد وث  ع  : مثل            
 ن وطسمٌ  د  وأهل م                

 اَإبراهيمسيدن                                   نالَ هَ كَ َََََََََََََََأََََب َسَ ََََََََََََََرََََََََي َمَ حَ                                                     

 اقإسح            سماعيلإ        امذَ مَوجَ خَ ل َََََََََََََََََََََََََََََ                     دذَ األ ََََََََََََََ             :                                                    ََ
 (سارة السٌدة من)     (   هاجر السٌدة من)                                                                                                                                                                              

َََََََََََََََََََََََََةوءَ ن َشَ َدَ ذَ انََأ َمَ عَ َدَ ذَ ةَََأ َن َاسَ سَ وَََالغ ََسَ وَ ةَََاأل َاعَ زَ ونَََخَ ي َمَ هَ رَ الجَ َََََةََََََاعَ ضَ ق ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
                 ةرَ اذَ ن َالمَ                                            جَرَ زَ الخَ                                                                                                        

َالعدنانيون                                        عند ماء بالحجاز    عمان       تهامة     ةٌنالمد     مر الظهران    مكة         مشارف العراق                                                           
 ٌعرف بـ"غسان"         )على ساحل البحر األحمر(                                                                                                        

ثم مكة                   ثم                                                                                                            

ةَ                                استمروا بالشام ير      الح 

 

                                    

 

 أول من تكلم اللغة العربٌة
 أول من ملن الٌمن

 "هود": لوم نبً هللا عاد* 
 سكنوا جنوب الجزٌرة العربٌة "الربع الخالً"

 لموة أجسامهملمبوا بالعمالٌك 
 "إرم" مدٌنتهم كانت من أجمل مدن الدنٌا

 أهلكوا برٌح مدمرة حولت مدٌنتهم إلى رمٌم 
 
 لوم نبً هللا "صالح" :ثمود*

سكنوا شمال الجزٌرة العربٌة )بٌن تبون 
والحجاز( بالمنطمة المعروفة بـ"ف ج  النالة أو 

ر" ج   الح 
حفروها فً  ألاموا حضارة من أعظم الحضارات

 مصور والبٌوتحٌث  حفروا فٌها الالجبال ، 
 لصة النالة

 أهلكوا بصٌحة واحدة
 
 بً هللا "شعٌب": لوم نأهلَمدين* 
 وا شمال الجزٌرة العربٌة )األردن(سكن

 كانوا ٌعبدون األٌكة )نوع من الشجر(
أهلكوا بالجفاف الشدٌد، ثم أرسل هللا لهم سحابة 

البالد هزة عنٌفة تجمعوا تحتها، ثم أصابت 
 دمرتهم تدمٌرا


