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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 الجزء الثانً

 

 

 

 نقل وتنظيم 

لعزيز عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر التميميعبدا  

 0508800000  واتساب  

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 الرياض

 هـ1444
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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

 3ٓ22 -ٓ2 -ٓ2 
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 سنان بن عاصم بن قٌس : الثانً
 :  التمٌمً المنقري

 

 : بهــنس
 منقر بن خالد بن سنان بن عاصم بن قٌس

 بن كعب بن عمرو بن مقاعس بن عبٌد بن

 . مر بن تمٌم بن مناة زٌد بن سعد

 سيرة

 الصحابي
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 ()طلحة أبو:  وقٌل (علً) أبا:  ٌكنىو

 . أشهر واألول - (قبٌصة) أبو:  وقٌل

 بن جرول بن خلٌفة بنت أصعر أم هً أمه

 بن عمرو بن مقاعس بن عبٌد بن منقر

 . مر بن تمٌم بن مناة ٌدز بن سعد بن كعب

 

 :ـــيرته سـ
 

 وأشرافهم العرب سادات ومن جلٌل صحابً

 سنة ملسو هيلع هللا ىلص( هللا رسول) على قدم الذي وهو

:  له وقال فأكرمه (تمٌم بنً) وفد فً هـ9

 .( الوبر أهل سٌد هذا)

 الغارات كثٌر حلٌم   شجاع   فارس   شاعر  

 واإلسالم الجاهلٌة أدرك غزاوته فً مظفر  
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 وأتى إسالمه وحسن وأسلم فٌهما فساد

 فًأجمعٌن  وصحبهوآله  ملسو هيلع هللا ىلص (النبً)

 عدة عنه وروى زمانا   بعده وعمر حٌاته

 . أحادٌث

 : للخمر تركه

 وكان الجاهلٌة فً الخمر نفسه على حرم

 وهو ابنته (ةعكنل) غمز أنه ذلك سبب

 فتكلم القمر ورأى أبوٌها وسب سكران

 فلما ماله من كثٌرا   الخمار وأعطى ءبشً

 وقال نفسه على فحرمها بذلك أخبر أفاق

 : ذلك فً
 

 الحلٌما الرجل تفسد خصال  وفٌها صالحة الخمر رأٌت

 سقٌما أبدا   بها أشفً وال  صحٌحا   أشربها وهللا فال
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 ندٌما   أبدا   لها أدعو وال  حٌاتً ثمنا   بها أعطً وال

 العظٌما األمر بها وتجنٌهم اشاربٌهـ تفضح الخمر فإن
 

 : هــالمـــإس

 واحد وغٌر (محمد بن إبراهٌم) أنبأنا

 . (عٌسى بن محمد) عن بإسنادهم

 حدثنا ()بندار حدثنا:  قال 

 ()سفٌان حدثنا (مهدي بن الرحمنعبد)

 بن خلٌفة) عن (الصباح بن األغر) عن

 . عن (حصٌن

 (عاصم بن قٌس ): فأمره أسلم أنه 

 . وسدر بماء ٌغتسل أن ملسو هيلع هللا ىلص  (النبً)
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 : ناتالب وأد

 من البنات وأد من أول أن كثٌرون ٌرى

 المنقري عاصم بن قٌس) هو العرب

 بناته على ٌخلف أن خشً ألنه (التمٌمً

 ثمانً وأد قد وكان لهن كف غٌر هو من

 . بنات

 كانت العرب إن) (القلقشندي: ) قال 

 ذلك فعل وممن العار خشٌة البنات تئد

 من وكان (المنقري عاصم بن قٌس)

 قتله وسبب المال ذوي نوم قومه وجوه

 بنً) غزا (المنذر بن النعمان) أن لبناته

  ذرارٌهم فسبوا الجٌش فقام بجٌش (تمٌم

 أسراهم ٌحرر أن وسألوه القوم فأنابه

ر   ٌَّ  فمنهن األسٌرات النساء (النعمان) فخ
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ها (أبوها) اختارت من  ومن ألبٌها فردَّ

ها زوجها اختارت  فاخترن لزوجها ردَّ

 قٌس) امرأة إال (أزواجهن)و (آباءهن)

 فأقسم أسرها الذي فاختارت (عاصم بن

 إال ابنة له ٌولد ال أنه (عاصم بن قٌس)

 . نٌقتله فكان قتلها

 النبً) إلى (عاصم بن قٌس) جاء 

 إنً هللا رسول ٌا):  فقال ملسو هيلع هللا ىلص ( محمد

 . الجاهلٌة فً لً بنات وأدت قد

  واحدة كل عن أعتق) له:  فقال 

  . (رقبة منهن

 إبل صاحب إنً هللا رسول ٌا):  فقال. 
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  منهن واحدة كل عن فانحر):  قال 

 . بدنة

 ا: } هً القرآن فً آٌة نزلت فٌها إِذ   و 

ةُ  ْوُءود  ْنب   ِبأ ي   ُسِئل تْ  اْلم   { .قُِتل تْ  ذ 
 

 : هــمـلـح

ن:  لألحنف قٌل  . الِحلم تعلمت   ممَّ

 (المنقري عاصم بن قٌس) ِمن:  قال 

ا رأٌُته ا داره بفناء قاعد   ٌ  بحمائل محتب

ث هسٌفِ   برجل أُتً حتى قومه ٌُحد 

 . مقتول ورجل مكتوف
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 (ابن ك) ق ت ل (أخٌك) ابنُ  هذا:  له فقٌل 

 ثم كالمه قطع وال وت هُحب حلَّ  ما هللا فو

 ( .أخٌه ابن) إلى التفت  

  إلى أسأت   (أخً ابن  ) ٌا:  وقال 

ِحمك  وقتلت بسهمك نفسك ورمٌت   ر 

ك، ابن)  ٌا قُمْ : آخر له البن   قال ثم (عم 

ك ابن) كتاف فحلَّ  بنً  ()أخاك ووارِ  (عم 

ه) إلى وُسقْ   ابنها دٌة ناقة مائة   (أم 

 : ٌقول أنشأ ثم غرٌبة فإنها

 

ب ى ال   اْمُرؤ   إِن ً طَّ ِبً ٌ  س  ن س    ح  ُنهُ  د  ج  ال   ٌُه   أ ْفنُ  و 

تِ  فًِ ِمْنق ر   ِمنْ  ٌْ ة   ب  ْكُرم  اْلُغْصنُ   م  ْنُبتُ  و  ْول هُ  ٌ   اْلُغْصنُ  ح 

اءُ  ب  قُولُ  ِحٌن   ُخط  اقِع   اْلُوُجوهِ  بٌِضُ   ق ائِلُُهمْ  ٌ  ص   لُْسنُ  م 

ْفِطُنونُ  ال   بِ  ٌ  ٌْ اِرُهمُ  لِع  ُهمُ   ج  اِرهِ  لِِحْفظِ  و   فُْطنُ  ِجو 
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 : هـاتـــوف

 قٌس) حضرت لما (البصري الحسن: ) قال

 . بنٌه دعا الوفاة (عاصم بن

 أحد فال عنً احفظوا (بنً ٌا):  فقال 

 دوافسو مت أنا إذا منً لكم أنصح

 فتسفه صغاركم تسودوا وال كباركم

 وعلٌكم علٌهم وتهونوا كباركم (الناس)

 (للكرٌم) منبهة فإنه المال بإصالح

 ومسألة وإٌاكم (اللئٌم) عن به وٌستغنى

 وال المرء كسب آخر فإنها (الناس)

 رسول) سمعت فإنً نائحة علً تقٌموا

  . النائحة عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص( هللا
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 واألحنف، الحسن، عنه روى

 وابنه. حصٌن بن ٌفةوخل

 : قٌس بن حكٌم
 

 بإسناده إذنا   (محمود بن ٌحٌى) أنبأنا 

 بن هدٌة) حدثنا: ( عاصم أبً ابن غال)

 عن (المروزي صالح أبو الوّهاب عبد

 عن (شعبة) حدثنا (شمٌل بن النضر)

 عن (الشجر بن طرفم) عن ()قتادة

:  أبٌه عن (عاصم بن قٌس بن حكٌم)

 . موته عند أوصى أنه
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 تنوحوا فال مت إذا:  فقال ، ًّ  فإن عل

 خلف.  علٌه ٌنح لم ملسو هيلع هللا ىلص (هللا رسول)

 . ذكرا   وثالثٌن اثنٌن الولد من

 عن (الحسن عن األشهب) وروى 

 قدم أنه: ( المنقري عاصم بن قٌس)

  ملسو هيلع هللا ىلص ( النبً) على

 فسلمت (الوبر أهل سٌد هذا):  فقال 

 الذي المال (هللا رسول) ٌا:  وقلت علٌه

 . فٌه علً تبعة ال

 كثر وإن األربعون المال )نعم:  قال 

 أدى من إال المئٌن ألصحاب وٌل فستون

 وأطرق ونجدتها رسلها فً هللا حق
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 غزٌرتها ومنح ظهرها وأفقر فحلها

 ( .والمعتر القانع وأطعم سمٌنتها ونحر

  هذه أكرم ما (هللا رسول) ٌا:  فقلت 

 . وأحسنها األخالق

 أم إلٌك أحب أمالك قٌس ٌا):  قال 

 ( .موالٌك مال

  مالً بل:  قلت قال . 

 أكلت ما مالك من لك فإنما):  لقا 

 أعطٌت أو فأبلٌت لبست أو فأفنٌت

 . (فلورثتك بقً وما فأمضٌت

 بقٌت لئن (هللا رسول) ٌا:  قلت قال 

 .  قلٌال   عددها ألدعن

 الثالثة أخرجه.  ففعل  الحسن:  قال . 
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 فً قصٌدة (الطبٌب بن عبدة) فٌه قال 

 : البٌت هذا منها رثاءه
 

 تهدما قوم   بنٌانُ  ولكنهُ *  واحد   هلكُ  هلكهُ  قٌس   كان وما
 

 أرثى أنه (العالء بن عمرو: ) قال 

 .  العرب قالته بٌت

 
 

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 

 

 
 . ابيدياوك موقع :المرجع 
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 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ8900ٓ00ٓتساب وا
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


