
 

































































































































































 
 

  

 دلٌل
  قبٌلةفرسان 

 تمٌم ًبن
 فً الجاهلٌة واألسالم



 

 

 

 

 نقل وتنظيم

التميمي الناصر  بن عبدالرحمنز عبدالعزي  

  

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الرياض

 هـ4113

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

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

 بدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .ع
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل مد أما بعد : الح        

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

 له ما فً السموات واألرض . 
لٌؤدي الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة 

 هلل الواحد األحد  .
هذا الملخص عن فرسان  جمع وتنظٌمد تم لق        

الذي ٌعتبرون من أقوى وأشجع قبٌلة  بنً تمٌم 
 . فً الجاهلٌة واإلسالم  الفرسان

وعن بعض  نسبهم معلومات مختصرة عن تضمن
ٌر على تعاون الجمٌع فً أتقدم بالشكر والتقد . صفاتهم 
 المعلومات . نقل عملٌة 
 وهللا ولً التوفٌق .        

 
 العٌونً لعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌىعبدا

 الناصر التمٌمً
 2222 -22 -22 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دلٌل 

 فرسان قبٌلة بنً تمٌم

 فً الجاهلٌة واإلسالم

 



 

  : تمٌم بن طرٌف – 1

  . تمٌم بن عمرو بن العنبر بنً من

وناقد وٌتمٌز  خبٌر بغوامض األمور فارس

فرسان  اشهر نمبمعرفة الجٌد من الرديء 

 . جاهلً (القناع ملقً) وٌلقب تمٌم

 

  : عمرو بن القعقاع  – 2

 . تمٌم بن عمرو بنً من

 على الذي ال ٌخفى المشهور العرب فارس

 العجائب وله والروم بالفرس وعمل احد

 علٌه هللا صلى الرسول مع صحٌح حدٌث

 علٌه هللا صلى ول)الرس قال : وهو وسلم

 أعددت ماذا عمرو بن للقعقاع وسلم(



 

 : )الرسول وقالهللا(  )طاعة قال : للحرب

 ٌقصد)  تلك عن وما وسلم( علٌه هللا صلى

 .الغاٌة  هً قال : تلك(  خٌله

 

 

 

  : عمرو بن عاصم – 3

 : تمٌم بن عمرو بنً من

 فارس الخالد العرب فارس القعقاع أخو

 السند فتوح فً شارك فذ شجاع مغوار

 . والقادسٌة

 

 



 

  : الفجاءة بن قطري – 4

  . تمٌم بن عمرو بنً من مازن بنً من

 ال ٌشق وزعٌمهم المشهور الخوارج فارس

 بالفروسٌة له سٌرة طٌبة غبار له

  لحماسة مجٌد خطٌب أنه والشجاعة كما

 .  القتال على المقاتلٌن

 

 : حوزاأل بن هالل – 5

  . تمٌم بن عمرو بنً من مازن بنً من

خبٌر بغوامض األمور وناقد وٌتمٌز   فارس

 على قضى بمعرفة الجٌد من الرديء

 شٌخ وهو العراق من ربٌعة وشرد المهالبة

 . وقته فً وفارسهم الخوارج



 

 

 : الحصٌن بن عباد – 6

 . تمٌم بن عمرو بنً من الحبطات من

 . إسالمً فارس بألف ٌعدل مغوار فارس

 

 

 

 : الحر بن رقبة – 2

 . تمٌم بن عمر بن لعنبرا من

 . البأس شدٌد متمكن فارس

 

 



 

 : الرٌب بن مالك – 8

 . تمٌم بن عمرو بنً من مازن من

 صاحب الشجاع المعروف المشهور الفاتك

 . المشهورة المرثٌة

 

 

 

 : سعراأل بن هالل – 9

 . تمٌم بن عمرو بنً من مازن من

 . الصندٌد الشجاع المشهور الفاتك

 

 



 

 : كةالسل بن السلٌك – 12

 . تمٌم من سعد من مقاعس من

 وصفه العرب الشهٌر وصعلوك فارس

كرب(  معدي بن )عمرو الٌمانٌة فارس

 ( الضاري كاللٌث الغارة بعٌد)  بأنه وقال :

 جاهلً وأخباره أشعاره ٌجمع كتاب له

 . ( المقانب ذو و الرئبال)  السلٌك وٌلقب

 

 : جندل بن سالمة – 11

 . تمٌم من سعد من

من  المعروف المغوار الصندٌد الفارس

 فرسان من الٌد بخفة المشهورٌن العدائٌٌن



 

 ٌجمع كتاب لهالجاهلٌة  األولٌن فً تمٌم

 . وأخباره أشعاره

 

 

 

 :  األحٌمر – 12

 . تمٌم من سعد من عوف من

خبٌر بغوامض األمور وناقد وٌتمٌز   فارس

 شدٌد صندٌدبمعرفة الجٌد من الرديء 

 الرمح أن قٌل بالجاهلٌة مشهور البأس

 وقوه بأسه لشدة - ساعده على ٌنكسر

 . جسمه

 



 

 : عاصم بن قٌس – 13

 . تمٌم من سعد من منقر بنً من

 وفد جلٌل صحابً وفارسها العرب سٌد

 ولقبه وسلم علٌه هللا صلى الرسول على

 فً ورد كما(  الوبر أهل سٌد) اللقب  بهذا

بالجاهلٌة  أخباره بالفروسٌة خبٌر الصحاح

)  قاتل وهو ربٌعة على وخاصة كثٌرة

 . ربٌعة فرسان من(  الحوفزان

 

 : الحوٌة بن زهرة – 14

 . تمٌم من سعد من



 

له  كان الذي الصندٌد المغوار الفارس

 قتلوه والخوارج بالقادسٌة مشاركة متمٌزة

 . كبٌر شٌخ وهو الخوارج

 

 : المضرب بن سوار – 15

 . تمٌم من سعد من

 . ٌنالمشهور الخوارج فرسان من

 

 : قرٌع بن ضبطاأل – 16

 . تمٌم من سعد بنً من

 . الشجعان من صندٌد فارس

 



 

 : الحارث بن عتٌبة – 12

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع بنً من

 أخبار الجاهلٌة له فً األول تمٌم فارس

 بظفره فً عتٌبة أشتهر  متمٌزة بالشجاعة

 القتال وفنون الٌد بخفة أشتهر كما الغزو

 أال به ما التقف القمر سقط ول) العرب قالت

 بن )عمرو الٌمانٌة فارس وصفه (عتٌبة

 إذا الخٌل أول) بأنه كرب( وقال : معدي

 الفرسان من (آبت إذا وآخرها غارت

 ولدان لعتٌبة وكان الجاهلٌة فً المقدمٌن

 الموت . ومنهم ٌهابون ال فارسان كلهما

 صٌاد) ٌلقب وكان( عتٌبة بن الربٌع)

  . جاهلً وهو( فرسانال وسم الفوارس

 



 

 : حناءة بن أسٌد – 18

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 ومن بالجاهلٌة مشهورمغوار  فارس

 .  تمٌم فً المشهورٌن المحنكٌن

 

 : عبد مناف بن هبٌرة – 19

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 مغوار وٌلقب جاهلً صندٌد فارس

 .  ولهٌبها النار صوت والكلحبه( الكلحبه)

 

 : عتاب بن قعنب – 22

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من



 

جاهلً خبٌر بغوامض األمور وناقد  فارس

 شجاع وٌتمٌز بمعرفة الجٌد من الرديء

 .  صندٌد معروف

 

 : حدرة بن عصمة – 21

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

خبٌر بغوامض األمور وناقد  جاهلً  فارس

 وٌتمٌز بمعرفة الجٌد من الرديء صندٌد

 واحدة معركة فً عبسٌا سبعٌن قتل  جاعش

 

 : زرارة بن لقٌط – 22

 . تمٌم من حنظلة من دارم من



 

المشهور  الجاهلٌة فً مضر فارس

 . للقتال وتحمسه بشجاعته

 

 : عدس بن عمرو بن عمرو – 23

 . تمٌم من حنظلة من دارم من

جاهلً خبٌر بغوامض األمور وناقد  فارس

 . مشهور يءوٌتمٌز بمعرفة الجٌد من الرد

 

 : حابس بن االقرع – 24

 . تمٌم من حنظلة من دارم من

 جلٌل صحابً وقته فً وسٌدها تمٌم فارس

 . بالجاهلٌة كانت غزواته واكثر



 

 : نوٌرة بن مالك – 25

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 . الخمار ذو بفارس المشهور الفارس

 

 : ٌزٌد بن الحر – 26

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 الحسٌن رضً مع خبر له مشهور فارس

 . عنه هللا

 

 : ورقاء بن عتاب – 22

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 . الخوارج ٌد على قتل مشهور فارس



 

 : قٌس بن معقل – 28

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 . الخوارج ٌد على قتل مشهور فارس

 

 : حسان بن وكٌع – 29

 . تمٌم من حنظلة من ٌربوع من

 . المشهور الصندٌد العنٌد لفارسا

زٌد الفوارس الضبً الربابً  – 32

 التمٌمً

 . بذكره الناس شغل الذي الفارس 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فرسان

 بنً تمٌم

 فً العصور األخٌرة

 



 

 : دحدٌ –  1

 . تمٌم من حنظلة من الوهبة من

 أبو بقٌادة فارسهم هالل( )بنً هزم الذي

 . الوهبة معقل اوشٌقر فً زٌد

 

 

 : قطن بن قطن – 2

 . تمٌم من حنظلة من دارم من

 عنان بلغت سمعته الذي المشهور الفارس

 باألسطورة أشبه عمان أهل وعند الجزٌرة

 وشجاعة وشعر فروسٌة من عنه ٌقال لما

 لكن جدا مشهور العربً العالم وفً وأدب

 واألمارات . ُعمان فً شهرته تزٌد



 

 : غشام بن رمٌزان – 3

 عمرو بنً من المزارٌع من البو سعٌد من

 . تمٌم بن

 فً أحد على ال ٌخفى الذي الفارس المحنك

 فقد باألساطٌر أشبه هأخبار العربٌة الدول

 كثٌر هأشعار  الزمان ذاك فً شهرة بلغ

 ٌزال ال بالمخطوطات وبعضها مفقود منها

 . مخطوط

 

 : بشر بن بداح – 4

 . تمٌم من سعد بنً من العناقر من

 ال بداح اسم قٌل إذا الذي المشهور الفارس

خبٌر بغوامض  المغوار هذا إال به ٌراد



 

األمور وناقد وٌتمٌز بمعرفة الجٌد من 

 التً والقصٌدة القصة الرديء صاحب

 . العربً العالم فً انتشرت

 

 

 : معمر بن خرفاش – 5

 . تمٌم من سعد بنً من العناقر من

 نجد شهرته بلغت زمنه الذي فً نجد أمٌر

 . كلها

 

 : عدوان بن رزٌن – 6

 . تمٌم من حنظلة من العزاعٌز من

 . مغوار فارس



 

 : دخٌل بن دبوس – 2

 . تمٌم بن عمرو بنً من النواصر من

 . مغوار فارس

 

 : شبانة بن محمد – 8

 . تمٌم من ةحنظل من الوهبة من

 ماٌرق لكثرة وٌلقب الرقراق مغوار فارس

 . الدم من

 

 : عٌادة بن حمٌر – 9

 عمرو بنً من النواصر من الحماضا من

 . تمٌم بن

 . مشهور فارس



 

 : ثانً بن قاسم – 12

 من حنظلة من الوهبة من المعاضٌد أمٌر

 . تمٌم

 المدائح فٌه قٌلت المشهور الذي الفارس

 كل ٌعرفونهو عدوه له وٌشهد الكثٌرة

 . القبائل

 

 : غنام بن سالم – 11

 عمرو بنً من العنبر بنً من حماد آل من

 . تمٌم بن

 . مشهور فارس

 

 



 

 : العرفج محمد – 12

 من العناقر من البوعلٌان من( العرفجً)

 . تمٌم من سعد بنً

 . كلها نجد شهرته بلغت فارس مشهور

 : جارهللا بن عبٌكة – 13

 . تمٌم من سعد بنً من العناقر من

 . مغوار فارس

 

 

 : حسٌن آل محمد – 14

 بن عمرو بن العنبر بنً من البوحسٌن من

 . تمٌم



 

 الملقب زمانه أهل من أشجع فارس

 الملك مع نصرة له كان( أبوشٌبة)

 . ثراه هللا طٌب عبدالعزٌز

 

 : مزٌد آل فٌصل – 15

 بن عمرو بن العنبر بنً من مرشد آل من

 . تمٌم

 دصندٌ فارس( )الراس الملقب وجعان

 . مشهور

 

 : خرٌف بن علً – 16

 . تمٌم بن عمرو بن العنبر بنً من

 .  مشهور فارس



 

 : عرسان بن خلٌف – 12

 بن عمرو بن العنبر بنً من الرحٌبٌن من

 . تمٌم

 بأسم - دابان راعً - ٌلقب فارس صندٌد

 . سٌفه

 

 : الشبرمً مرشد – 18

 . تمٌم من حنظلة من الوهبة محمد آل من

 مغوار فارس بأسم سٌفه - قصقٌص راعً

 

 : حسن بن عبدهللا – 19

 من سعد بنً من العناقر من البوعلٌان من

 . تمٌم



 

 مشهور . فارس سٌفه بأسم - رحٌان راعً

 

 : ثانً بن جوعان – 22

 من حنظلة من الوهبة من المعاضٌد من

 . تمٌم

 .  مغوار مشهور فارس

 

 :  راشد بن محمد – 21

 بوعٌنٌن ال الراشد راشد بن محمد الشٌخ

 من حنظلة من العبادل من بوعٌنٌنال شٌخ

 . تمٌم

 . معروف شاعر شجاع فارس

 



 

 : رهٌمة بن – 22

 . تمٌم من حنظلة من العبادل شٌخ

 فً ٌبرٌن بالعبادل من ىأت صندٌد فارس

 . (الحوطة) برٌك وادي لىإ الخالً الربع

 

 

 : سعود بن محمد – 23

 بن عمرو بن العنبر بنً من حدٌثة آل من

 . تمٌم

 الذي -همٌالن- بلقب المشهور الفارس

 لنجدتهم. تىوأ الحوطة فً عمه بناءأ نصر

 

 



 

 : الوهبً محمد – 24

 من حنظلة من الوهبة من المشارفة من

 . تمٌم

 بعد فٌما لقب المشهور الذي الشجاع

 توقد قوته وهمته التً لشجاعته( السكران)

 . الكرٌمة السكران حمولة جد وهو

 

 

 : ماضً بن جاسر بن عبدالعزٌز – 25

 تمٌم . بن عمرو بنً من زارٌعالم من

 . مشهور صندٌد شجاع فارس

 

 



 

 : الفهد عبدالمحسن – 26

 من ٌربوع بنً من بالعراق السالٌط شٌخ

 تمٌم . من حنظلة

 . مشهور فارس

 

 : سهٌل بن نجم – 22

 من المصالحة من العراق تمٌم قباٌل شٌخ

 تمٌم . من سعد بنً

 . تراكاأل مع وقفات له مشهور شجاع

 

 : الخوٌر زٌد – 28

 عمرو بنً من النواصر من الحماضا من

 . تمٌم بن



 

 . نجد فً معروف مشهور وكرٌم شجاع

 

 : حمد بن حجٌالن – 29

 من سعد بنً من العناقر من علٌان لآ من

 . تمٌم

خبٌر بغوامض   الفارس العقٌد المشهور

األمور وناقد وٌتمٌز بمعرفة الجٌد من 

 . العربٌة الجزٌرة فً المحنك الرديء القائد

 

 : جراد بن حسٌن – 32

 بن عمرو بنً من النواصر من الرحمة من

 . تمٌم



 

البعٌدة  الغزوات المشهور صاحب القائد

 . الحنكة فً الرجال نوادر ومن

 

 المراجع :

 صحٌفة بنً تمٌم . – 1

 موقع بالشبكة . – 2

 الحمد هلل رب العالمٌن
 دائما وأبدا

 صل هللا على نبٌنا محمد و
 أجمعٌنوعلى آلة وصحبه 

 جمعه ونقله توثٌقا :هذا ما استطعت 

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمً 

 2522988288واتساب 
 أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم 

  بالعفو والعافٌة


