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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ةالمقدمـ

        

نً تمٌم فً جمٌع عصورها تحتوي ٌلة بقب

الشخصٌات مجموعة كبٌرة من  على

ف المواق يووذع مؤثرة فً المجتمال

والمفكرٌن  والعلماء األئّمةالبطولٌة و

ٌَّزَ و فً كل المجاالت وواالقتصادٌٌن   َتم

وإظهار بالِحلم  والحكمة  والشجاعة  هؤالء

 .  كل ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة تمٌزت هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
وتمٌزت  خالص للوالء واإل امٌلهو بالذكاء

 افكرهب وتمٌزت والتفانًوالقوة بالشجاعة 
  .   اوجهده اوحنكته
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 تاالمتمٌز
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء األول
 

 عبدالرحمن بنتلولوة :  اوالا 
 حجٌالن برٌدة أمٌر زوجة العرفج

 العنقري ابوعلٌان آل حمد بن
 : التمٌمً

 



 انًبالتف إال ٌقترن لم اسم

 والعزٌمة ء والشجاعةوالوال

 الدولة سقوط بعد أنه ختصاربا وقصتها

 ورحٌل هجري1233 عام األولى السعودٌة

 بعض حمل على حرص باشا إبراهٌم

 سعود آلل والمناصرة المؤثرة الشخصٌات

 حجٌالن القصٌم أمٌر فألزم كرهائن

 ٌنٌب أن على..  للقاهرة مرافقته أبوعلٌان

 وحاول برٌدة فً عبدهللا الوحٌد ابنه

 قارب الذي سنه بكبر االعتذار حجٌالن

 أبناء من ابنه على خوفه وكذلك عام (90)

 لكن.  اإلمارة على له المنافسٌن عمومته

 بن عبدهللا وعٌن جمعهم باشا براهٌمإ



 واقسموا بذلك والزمهم برٌدة على حجٌالن

 . بالطاعة القرآن على

 رحٌل حجٌالن للقاهرة :

 القاهرة إلى باشا ابراهٌم مع حجٌالن رحل

 الطرٌق فً توفً لكنه فٌها الجبرٌة لإلقامة

 . المنورة المدٌنة فً

 األحداث بعد وفاة حجٌالن :

 ابتعاد اٌقنوا فعندما العمومة أبناء   

 إلى اللٌل فً تسللوا الباشا مع حجٌالن

 حجٌالن بن عبدهللا الجدٌد برٌدة أمٌر قصر

 القصر بوابة لحارس رشوة وقدموا لٌالا 

 مجهول رضٌعاا  كانالذي  عباد واسمه

 كبر حتى وأكرمه حجٌالن فرباه األبوٌن



 ابنه ألعداء الباب بفتح المعروف هذا ورد

 األمٌر على وصعدوا بالمال هغروأ أن بعد

 واحتاروا زوجته مع نائم وهو السطح فً

 لم صغٌراا  شاباا  كان وبٌنها بٌنه التفرٌق فً

 تأكدوا ثم طوٌل شعر وله وجهه شعر ٌنبت

 . وقتلوه منه

 موقف لولوة من الحدث :

 العنقري أبوعلٌان آل العرفج لولوة فجعت

 . ابنها باغتٌال

 : عباد فً فقالت

 لعباد طرٌح   عبدهللا ٌاحٌف

 ماغذٌناه لٌتنا الزنا ولد



 رشٌد ابنها قاتل عن وقالت

 : الحجٌالن سلٌمان

 

 طوٌالن فٌها شاخ اللً الدٌرة

 زمرد نفوده ذاري لو تنعاف

 سلٌمان من القضا ماخذٌنا إن

 ٌالمقرد سطوته من البدكم

 

 : لولوة كانت

 وولد بنات (4) ولها عمرها من( 40) فً 

 بنات فذرٌته لحجٌالن الوحٌد االبن وهو



 زوجها بوفاة كبٌرة ةلولو فاجعة فكانت

 . واحد شهر فً وابنها

 خطة الثأر :

 بوابة حارس عباد معلولوة  تواصلت

 كأمه ربته حٌث غدره على والمته القصر

 لها لٌفتح بالمال وأغرته معه حجٌالن وكرم

 فلما اغراضها بعض لتأخذ القصر باب

 ومعها القصر إلى جاءت اللٌل انتصف

 وفتح القتال على دربتها تًال وصٌفتها

 بدأت ما فأول أحد ٌشعر أن دون الباب عباد

 رأسه فقطعت عباد وضربت سٌفها سلت به

 البارود غرفة إلى وتسللت خٌانته جزاء

 جٌداا  القصر تعرف فهً القصر فً والسالح

 لٌال فً األمٌر سطحها على ٌنام الغرفة هذه



 كانف البارود فً النار أشعلت ثم الصٌف

 وبرٌدة القصر له اهتز هائالا  البارود دويّ 

 نجى ومن السطح فً كان من وقتل بكاملها

 الصدمة هول تحت الدرج مع ٌجري انطلق

 الدرج بجانب تنتظره العرفجٌة لولوة فكانت

 تلو واحداا  الظالم فً بسٌفها لتستقبلهم

 الجرحى على وصٌفاتها جهزوت اآلخر

 معه ومن األمٌر قتلت أن إلى بخناجرهم

 رهابثأ وأخذت

 : العرفجٌة وشجاعة بسالة

 الجزٌرة فً ٌركب وصدى مثل مضربٌعتبر 

 . العربٌة

 



 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 . موقع المعرفة  : صدرالم

 

 عه ونقله توثٌقا :مج
 عبدالرحمن بن ٌحٌى عبدالعزٌز بن

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


