
 25من  1الصفحة 

 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة


 

 

 

 

 

 نقل وتنظٍن

ٌحً ناصز ٌحٍى الناصز التوٍوًػبذالؼشٌش ػبذالزحون   

 0508800000  واتساب  

 

 

 الوولكت الؼزبٍت السؼىدٌت

 الزٌاض

 هـ1443

 



 25من  2الصفحة 

 

 بسن هللا الزحون الزحٍن

 

 الوحتىٌـــــــــــــاث
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ــةالمقدمــــــــ

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

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

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

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

 هلل الواحد األحد  .
هذا الملخص عن سٌرة  جمع وتنظٌملقد تم         

 برزولقد  الصحابة )رضً هللا علٌهم( لقبٌلة بنً تمٌم .
 هللا رضً الكرام الصحابة من والعدٌد الكثٌر قبٌلةال من

 بن رعاألق الجلٌل الصحابً أشهرهم من وكان عنهم
 المنقري عاصم بن قٌس ه . وأٌضا  عن هللا رضً حابس
أتقدم بالشكر ( . الوبر أهل )سٌد محمد النبً أسماه الذي
 المعلومات . نقل ٌر على تعاون الجمٌع فً عملٌة والتقد

 وهللا ولً التوفٌق .        
 

 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى
 الناصر التمٌمً

 0202 -20 -04 



 25من  4الصفحة 

 

2 
 سٌرة

 الصحابة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توٍن نًبل



 25من  5الصفحة 

 

 

 : األقرع بن حابس المجاشعً التمٌمًأوال : 
من سادات العرب وقضاتهم وحكمائهم . 

)صل هللا علٌه  أسلم فً وفد قومه على النبً
وشهد فتح مكة وغزوتً حنٌن  وسلم(

هم ثم شارك بوالطائف وكان من المؤلفة قلو
وقُتل فً فتح  فً فتح العراق وفارس

 .  هـ 12سنة  (جوزجان)
 

 ثانٌا : قٌس بن عاصم المنقري التمٌمً :
 سادات العرب وفد على الرسول )صل من

هللا علٌه وسلم( فقال له : )هذا سٌد أهل 
الوبر( أي سٌد أهل البادٌة وكان فارسا 
شرٌفا عظٌم القدر له بالء حسن فً حروب 

 . دةالر
 
 



 25من  6الصفحة 

 

 ثالثا : سمرة بن عمرو العنبري التمٌمً : 
من سادات العرب وله بالء حسن فً حروب 
الردة واستعمله )خالد بن الولٌد( أمٌرا  على 

 هـ . 22الٌمامة بعد معركة الحدٌقة سنة 
 

 رابعا : خباب بن األرت السعدي التمٌمً : 
من السابقٌن األولٌن كان سادس ستة فً 

شاهد كلها مع الرسول )صل اإلسالم شهد الم
هللا علٌه وسلم( وتوفً فً خالفة )علً بن 

 هـ . 13سنة )رضً هللا عنه( أبً طالب( 
 

 : اقد بن عبدهللا الٌربوعً التمٌمًخامسا : و
من السابقٌن األولٌن وهو أول من قتل فً 
اإلسالم قتٌال  من المشركٌن شهد المشاهد 

 كلها .
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 تمٌمً: سادسا : القعقاع بن عمرو ال
 من القادة المسلمٌن العظماء . 

له بالء كبٌر وعظٌم فً معركة القادسٌة 
والفتوحات اإلسالمٌة قال فٌه أبو بكر 
)لصوت القعقاع فً الجٌش خٌر من ألف 
رجل( شهد فتح دمشق والعراق وفارس وله 

 فً ذلك أشعار موافقة مشهورة .
 

 سابعا : حنظلة بن الربٌع األسٌدي التمٌمً : 
كتاب الوحً وكان ٌسمى حنظلة الكاتب  من

أرسله الرسول )صل هللا علٌه وسلم( إلى 
أهل الطائف وقد شهد القادسٌة اعتزل الفتنة 
بٌن علً ومعاوٌة حتى توفً فً خالفة 

 معاوٌة .
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 ثامنا : زهرة بن الحوٌة السعدي التمٌمً : 
صحابً جلٌل أسلم مع وفد هجر وكان من 

القادسٌة وهو قادة المسلمٌن فً معركة 
 الذي قاتل قائد الفرس الجالٌنوس .

 
 : األسلع بن شرٌك األعرجً التمٌمً تاسعا :

وصاحب  (هللا علٌه وسلم صل)خادم الرسول 
 راحلته .

له رواٌة  من بنً سعد بن زٌد مناة بن تمٌم
 . حدٌث عن النبً محمد فً التٌمم

 
عاشرا : حبٌب بن خراش الٌربوعً 

 التمٌمً : 
لٌل قدٌم اإلسالم شهد بدرا مع صحابً ج

الرسول )صل هللا علٌه وسلم( ومعه مواله 
 الصامت .
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حادي عشر : الحارث بن أبً هالة األسٌدي 
 التمٌمً : 

بٌب رسول هللا ) صل هللا علٌه وسلم( أمه ر
هً أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد . 
والحارث أول شهٌد فً اإلسالم من الرجال 
ومن خبر مقتله أنه لما أمر هللاه نبٌه )صلّ 
هللاه علٌه وسلم( أن ٌصدع بما أمره قام فً 
 ) المسجد الحرام فقال : قولوا )ال إله إاّل هللاه

إلٌه فأتى الصرٌخ أهله  تفلحوا فقاموا
فأدركه الحارث بن أبً هالة فضرب فٌهم 

 . وا علٌه فقتل فكان أول من استشهدفعطف
 

 : األسود بن سرٌع التمٌمً ثانً عشر : 
م وشهد أربع غزوات مع النبً أسل صحابً

صاصٌن وكان من الق محمد ثم سكن البصرة
بالقصص واعتزل  سالذٌن ٌحفزون النا



 25من  10الصفحة 

 

وله رواٌة  (هـ20)الفتنة وتوفً سنة
صل هللا علٌه ) أحادٌث عن النبً محمد

 . وسلم(
 

  : أحمر بن معاوٌة بن سلٌمعشر : ثالث 
 من بنً سعد بن زٌد مناة بن تمٌم صحابً

  صل هللا علٌه وسلم() ووفد على النبً محمد
 
 : أسامة بن أخدري التمٌمًعشر : رابع 

اقد صحابً له و م على النبً محمد مسلم 
صل هللا علٌه ) رواٌة حدٌث عن النبً محمد

 . وسلم(
 

 : األعور بن بشامة العنبريعشر : خامس 
صل هللا علٌه ) وفد على النبً محمد صحابً
 . وسلم(
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 :  ٌمًبغٌض بن حبٌب التمعشر : سادس 
صل هللا علٌه ) وفد على النبً محمد صحابً
 . وسلم(

 

 . بهٌس بن سلمى التمٌمًعشر : سابع 
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
 

 : تمٌم بن أسٌد العدوي: عشر ثامن 
عدي بن عبد مناة بن أد بن  صحابً من بنً

 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد طابخة
 . صل هللا علٌه وسلم()
 

 : تمٌم بن سعد التمٌمًعشر : تاسع 
أسلم فً وفد تمٌم الذي وفد على  صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم() النبً محمد
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  : ابر بن سلٌم التمٌمًج: ون عشر
  له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
 
 :  جارٌة بن قدامة: وعشرون واحد ال

صل هللا )و لم ٌدرك النبً محمد من بنً تمٌم
كان من أصحاب علً بن أبً  . علٌه وسلم(

وهو من رواة  معه حروبهوشهد  طالب 
 . الحدٌث النبوي

 
 : خالد بن ربعً النهشلًوعشرون : انًلثأ

صل )لنبً محمد وفد على ا صحابً من تمٌم
  . ً عام الوفودف هللا علٌه وسلم(
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  : خالد بن مالك النهشلًرون : والعشالثالث 
صل ) وفد على النبً محمد صحابً من تمٌم
 . هللا علٌه وسلم(

 
الخشخاش بن الحارث والعشرون : الرابع 
 التمٌمً : يالعنبر

صل هللا )وهو  وفد على النبً محمد صحابً
 .  من المؤلفة قلوبهم علٌه وسلم(

 
زهرة بن الحوٌة والعشرون : الخامس 
 : التمٌمً
صل هللا )و وفد على النبً محمد صحابً

 وفارسشهد فتوح العراق  علٌه وسلم(
وقُتل فً الجٌش الذي بعثه  وسكن الكوفة

الحجاج بن ٌوسف الثقفً لقتال شبٌب 
  . الخارجً
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الحارث بن مسلم : والعشرون السادس 
 : التمٌمً
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
 

بهٌس بن سلمى : شرون عوالالسابع 
 : مًالتمٌ

 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً
 )صل هللا علٌه وسلم( .

 
 :التلب بن ثعلبة التمٌمًوالعشرون : من االث

له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً
 . صل هللا علٌه وسلم() 
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 :تمٌم بن سعد التمٌمًوالعشرون : التاسع 
أسلم فً وفد تمٌم الذي وفد على  صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم() النبً محمد
 

 : ء بن معاوٌة التمٌمًجز: ثالثون 
كان عامال  لعمر بن  مختلف فً صحبته
 . الخطاب على األهواز

 
 :جون بن قتادة التمٌمًوالثالثون : الواحد 

وشهد  سكن البصرة مختلف فً صحبته
ٌد هللا والزبٌر موقعة الجمل مع طلحة بن عب

 . بن العوام
 

 :ن ربٌعة التمٌمًحابس بن : ووالثالثالثانً 
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
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الحارث بن مسلم والثالثون : الثالث 
 :التمٌمً
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 )صل هللا علٌه وسلم( .
 

حبٌب بن مروان ثون : والثالالرابع 
 :التمٌمً
د على النبً محمد، كان اسمه وف صحابً
)صل هللا علٌه فغٌره النبً محمد  بغٌض
 . ى حبٌبإلوسلم( 

 
حتات بن ٌزٌد الوالثالثون : الخامس 
 : التمٌمً
صل هللا علٌه ) وفد على النبً محمد صحابً
وكان من أصحاب معاوٌة وقت  . وسلم(
 . الفتنة
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حجٌر بن أبً إهاب والثالثون : السادس 
 : التمٌمً
  كان حلٌف بنً نوفل بن عبد مناف صحابً

 
 :حسان بن شداد التمٌمًوالثالثون : السابع 
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 )صل هللا علٌه وسلم( .
 

 :عمرو بن بكر التمٌمً والثالثون : الثامن 
 بن العاص إلنهاء فتنة مقتل عثمانلقتل ا

 رواٌة حدٌث عن النبً محمد إلخراجهو
 . صل هللا علٌه وسلم()
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غاضرة بن سمرة والثالثون : سع االت
 : التمٌمً

ًُّ محمد بعثه صحابً روى عدة أحادٌث   النب
 . على الصدقات صل هللا علٌه وسلم()
  

 : ورقة بن حابس التمٌمً: أربعون 
 . قدم نٌسابور مع األحنف بن قٌس صحابً

 
 :ٌزٌد بن عمرو التمٌمًواألربعون : الواحد 
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
 

 :  مٌٌزٌد بن تمواألربعون :الثانً 
كان مولى لرجل ٌدعى  مختلف فً صحبته

 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد ابن ربٌعة
 . صل هللا علٌه وسلم() 
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 :ثعلبة بن زبٌب العنبريواألربعون : الثالث 
 له رواٌة حدٌث عن النبً محمد صحابً

 . صل هللا علٌه وسلم()
 

 : حرقوص العنبريواألربعون : الرابع 
  صل هللا علٌه وسلم() أدرك زمن النبً محمد

 . (تستر)شهد فتح 
  

حرملة بن عبد هللا بن واألربعون : الخامس 
 : إٌاس العنبري

له رواٌة حدٌث عن  صحابً من بنً تمٌم
 . صل هللا علٌه وسلم() النبً محمد
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الخشخاش بن الحارث واألربعون : السادس 
 : العنبري
صل هللا علٌه ) النبً محمدوفد على  صحابً
 .  وهو من المؤلفة قلوبهم  وسلم(

 
 :بن ثعلبة التمٌمً زبٌبواألربعون : السابع 
مع قومه بنً  أسلم عام الوفود صحابً

وكان ٌنزل فً البادٌة  العنبر من بنً تمٌم
على الطرٌق بٌن مكة والبصرة وقد روى 
عنه ابنه عبد هللا بن زبٌب وروى حدٌث 

 . حسن واحد
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سمرة بن عمرو بن قرط واألربعون : الثامن 
 : العنبري

الولٌد  استعمله خالد بن صحابً من تمٌم
وله رواٌة حدٌث  على الٌمامة بعدما فتحها

 . صل هللا علٌه وسلم()  عن النبً محمد
 

 : وردان بن مخرمواألربعون : التاسع 
صل هللا علٌه ) بً محمدوفد على الن صحابً
  . فً وفد بنً العنبر من تمٌم وسلم(

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
 ـــــــــــ
 ـــــ
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 الصحابة
 الذٌن بالبحث لم نجد

 لهم سٌرة
 
 

 

 أسواء
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 . التمٌمً السعدي بدر بن الزبرقان:  

 . التمٌمً المنقري األهتم بن عمرو : 

 . التمٌمً الحنظلً أمٌة بن ٌعلى : 

 . التمٌمً الدارمً معبد بن القعقاع : 

    التمٌمً الدارمً ناجٌة بن صعصعة : 

 .التمٌمً الدارمً حاجب بن عطارد : 

 التمٌمً األسٌدي هالة أبً بن هند : 

 اشعًـــالمج ارــــــحم بن عٌاض : 

 . التمٌمً

 . التمٌمً العنبري مولة بن أوفى : 

 . التمٌمً العنبري قتادة بن إٌاس : 
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 .التمٌمً األسٌدي عمرو بن عاصم : 

 اشعًــــــالمج دــٌزٌ بن الحتحات : 

 . التمٌمً

 .التمٌمً القرٌعً ربٌعة بن ربٌعال : 

 ٌديـــــاألس ةـــهال أبً بن الزبٌر : 

 . التمٌمً

 ٌديــــاألس ةــهال أبً بن رـالطاه : 

 . التمٌمً

 الحوذ هلل رب الؼالوٍن

 دائوا وأبذا

 ــــــ
 الوزاجغ :

صحٍح هسلن للحافظ سكً الذٌن ػبذالؼظٍن  هختصز – 1 

 الونذري .

 جوهزة أنساب الؼزب البن حشم األنذلسً .   – 2
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فضائل بنً توٍن فً السنت النبىٌت لذكتىر ػبذالؼشٌش  – 3

 الفزٌح التوٍوً .

 

 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2323000200واتساب 
سأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن أ

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


