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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 
قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها        

  مجموعة كبٌرة من األئّمة ٌنشأ منها

  والصالحٌنفً كل المجاالت  والعلماء

ٌََّزت بال  ظهاروإِحلم  والحكمة  والشجاعة َتم

  . وتمٌز  كل ما لدٌها من علم وفكر 

شخصٌة هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

) رسول هللا( )صل هللا تمٌزت فً عصر 

 . علٌه وسلم (
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 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء األول
 

 : التمٌمً رمثة أبً بنأأوال : 

 ســٌرته :

 عهد فً طبٌبا   كان التمٌمً رمثة أبً بنأ

 الٌد ألعمال ومزاوال   ملسو هيلع هللا ىلص (هللاَّ  رسول)

 .) طبٌب جراح (  الجراح وصناعة



 تارٌخه فً (لوكلٌرك) عنه:  الق

 : معناه ما

.  تمٌم بنً قبٌلة إلى نسبة بالتمٌمً ٌعرف)

 زمن عاش.  الجراحة بفن عالما طبٌبا كان

 . ملسو هيلع هللا ىلص (محمد)

 (الطبقات) كتاب فً عنه جاء

 :( أصٌبعة أبً بنأل)

 هللا )صل (هللاَّ  رسول) عهد على طبٌبا   كان

 وصناعة الٌد ألعمال ومزاوال   (وسلم علٌة

 (عٌٌنة أبً ابن عن نعٌم) وروى الجراح

 عن (لقٌط) عن (زٌاد) عن (أبجر ابن) عن

 (هللاَّ  رسول) أتٌت:  قال (رمثة أبً ابن)



 كتفٌه بٌن فرأٌت (وسلم علٌة هللا )صل

 :فقال أعالجه فدعنً طبٌب إنً فقلت الخاتم

 بن سلٌمان: ) قال (هللاَّ  والطبٌب رفٌق أنت)

 ولم الٌد رفٌق أنه (هللاَّ  رسول) علم (حسان

 قوله من ذلك فبان العلم فً فائقا   ٌكن

 . (هللاَّ  الطبٌب)و

 اآلداب صاحب عنه:  قال

 :الطبٌة

 عهد على طبٌبا   كان  (رمثة أبً ابن)

 وصناعة الٌد أعمال ٌزاول الرسول()

 . (الجراح



 تارٌخ فً المفصلجاء فً 

 : اإلسالم قبل العرب

 أن نستطع لم (412فحة )ص (8مجلد )

 لمداواة به جًء الذي الطبٌب اسم نتحقق

 اللبن( ثم النبٌذ) فسقاه طعن حٌن (عمر)

 ( .جرحه من فخرجا

 : سٌنا بنأل القانون فً عنه جاء

 على طبٌبا   كان (التمٌمً رمثة أبً ابن)

 وسلم( علٌه هللا )صل (هللا رسول) عهد

( الجراح وصناعة الٌد ألعمال مزاوال  

 . (طبٌب جراح)

 



 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 أوكٌبٌدٌا . : صدرالم

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


