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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 عاشرالجزء ال

 

 

 

 َقم ٔتُظٛى 

ًٛٙعثدانعصٚص عثدانسحًٍ ٚحٙ َاصس ٚحٛٗ انُاصس انتً  

 0508888088  ٔاتساب  

 

 

 انًًهكح انعستٛح انسعٕدٚح

 انسٚاض

 ْـ1444
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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 .
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل  مدأما بعد : الح        

القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة  هللا علٌه وسلم .
الحسنة . وسخر له ما فً السموات واألرض . لٌؤدي 
الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة هلل 

 الواحد األحد  .
هذا الملخص عن سٌرة  جمع وتنظٌملقد تم         

 برزولقد  هم( لقبٌلة بنً تمٌم .)رضً هللا عن الصحابة
والصحابٌات  الصحابة من والعدٌد الكثٌر قبٌلةال من

ٌر على أتقدم بالشكر والتقد.  عنهم هللا رضً الكرام
 المعلومات . نقل تعاون الجمٌع فً عملٌة 

 

 وهللا ولً التوفٌق .        
 
 

 

 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى
 التمٌمً الناصر

 2222 -11 -20 
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 بن الُحَوٌة بن زهرة : عاشرـال
 : التمٌمً  هللا عبد

 

 جٛص انًسهًٍٛ  يٛسأ

 ئد انفسض قافٙ انقادسٛح ٔقاتم 

 (انجانُٕٛض)
 

 سٛسج

 انصحاتٙ
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 َسـثّ :
 

َْسج ٚح تٍ ُش َٕ  تٍ قتادج تٍ هللا عثد تٍ انُح

 تٍ أزَى تٍ يانك تٍ قطٍ تٍ يعأٚح تٍ يسثد

 شٚد تٍ سعد تٍ كعة تٍ األعسج تٍ جشى

 انسعد٘ األعسجٙ يس تٍ تًٛى تٍ يُاج

 . انتًًٛٙ
 

 :ســــٛستّ 
 

 وشجعانها العرب أشراف من صحابً
 : المقدمٌن

 
 (القادسٌة) منها فتوحات عدة شهد 

 قادة من (الجالٌنوس) فٌها قتل التً
 لفرس( .ا)
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 المسلمٌن جٌش مقدمة على كان . 

 من وكثٌرا (فارس) فتوحات شهد 
 . الوقائع

 صار أن إلى (عمره) وطال عاش 
 ٌؤخذ حتى قائما ٌستتم ال كبٌرا (شٌخا)

 . بٌده

 شبٌب) لقتال (الثقفً الحجاج) انتدبه 
 لجٌش (أمٌرا )ٌكون أن على (الخارجً

 . (ألفا خمسون) وعدته (والشام العراق)

 بشٌخوخته فاعتذر . 

 الجٌش) ذلك فً أكون إنما وقال 
 . غٌري (وأمٌره

 (ورقاء بن عتاب) مع فبعثه . 

 ( .عتاب) وقتل الجٌش فانهزم 

 (الخٌل) فاقتحمته (زهرة) وثبت 
 وال بسٌفه ٌذب األرض إلى فسقط
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 بن الفضل) فجاءه ٌقوم أن ٌستطٌع
 . فقتله (الشٌبانً عامر

 فعرفه صرٌعا (شبٌب) ورآه . 

 وهللا أما (حوٌة بن زهرة) هذا:  فقال 
 ٌوم لرب ضاللة على (قتلت) كنت لئن
 بالؤك فٌه (حسن) قد المسلمٌن أٌام من

 (للمشركٌن) خٌل ولرب غناؤك وعظم
 ثم فتحتها قد قراهم من (قرٌة)و هزمتها

 . له توجع

 ٌانًسهًٍٛ (أيساء) يٍ (شْسج) كا 

 يقديتٓى ٔعهٗ (انقادسٛح) يعسكح فٙ

 حأل (انًسهًٍٛ) جٛص َتصازا ٔتعد

  (انفسض) قادج يٍ انفازسٙ (انجانُٕٛض)

  (قتهّ)ٔ عهّٛ ٔحًم (شْسج) فتثعّ انفساز

 .أنف (تسثعٍٛ) تاعّ إَّ ثى (سهثّ) ٔأخر
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 َْسج: ) قال  تهّق فٙ (انحٕٚح تٍ ُش

 : (انجانُٕٛض)
 يُكسا إٚاض ذا أيسا   تعُّٛ*  زأٖ ٔقد انجانُٕٛض جٕٛش تثعُا

 أصفسا   أحًسا   انًٕخ يحٛا أزاِ * يصًًا   انتقُٛا ٕٚو فٕنٛتّ

 

 : ــاليـــّإسـ
 ٔأسهى ٔسهى عهّٛ هللا صم انُثٙ عهٗ ٔفد

 . انقادسٛح يعسكح فٙ

 

 

 . اكدٚثٛا انًسجع :

        

 انحًد هلل

 زب انعانًٍٛ

 دائًا  ٔأتدا  

 

 



 8من  8الصفحة 

 

 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
كرٌم أن ٌكرمنا أسأل هللا العظٌم رب العرش ال
 وإٌا كم وموتنا 

 بالعفو والرحمة الواسعة
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 من الجنة آمٌن


