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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 
قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها        

مجموعة كبٌرة من األئّمة   ٌنشأ منها

والصالحٌن  فً كل المجاالت والعلماء 

ٌََّزت بالِحلم  والحكمة  والشجاعة  وإظهار َتم

 .  كل ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

والذكاء وتمٌزت تمٌزت بالعلم والذاكرة 

الحفظ والقراءة اللغة العربٌة وبجودة 

 .والخط العربً وهو من القراء السبعة 
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 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الخامس
 

 عمروالعالم الزاهد :  : خامسا  

 : التمٌمً عمار بن العالء بن

 أحد القراء السبعة :  

 المٌالد :

 .مكة المكرمة  –م 687 -هـ 70



 وفاتــه :

 .الكوفة  –م 770 -هـ 154

 نسبه :

 بن العرٌان بن عمار بن العالء بن عمرو

 جلهم بن الحارث بن الحصٌن بن هللا عبد

 بن مالك بن مازن بن خزاعً بن حجر بن

 بن عمرو بن أد بن مر بن تمٌم بن عمرو

 . ُمَضر بن إلٌاس

 ســٌرته :

 عبدهللا) خالفة فًالمكرمة(  مكة) فً ولد

 واألول هـ68 وقٌل هـ70 عام (الزبٌر بن

 قومه وسط بالبصرة ونشأ وأصح أشهر



 والصدق بالفصاحة اشتهر وقد (تمٌم بنً)

 وكان والعبادة والزهد العلم وسعة والثقة

 مدحوه الشعراء أن حتى العرب أشراف من

 :  هفٌ قال الذي الفرزدق ومنهم

 هذه األبٌات 

 وأغلِقها أبوابا أفتح زلت ما

ارِ  بنَ  عمرو أبا أتٌتُ  حتى  َعمَّ

 دسٌعته ضخما فتى أتٌت حتى

 أحرار وابن حر المرٌرة مر

------------ 

 اللغة العربٌة وشٌخ السبعة القراء أحد

 الحروف فً برز زمانه أهل حدأ والقراءة

 بالقراءات الناس أعلم من كان النحو وفً



 وقد العرب وأٌام والشعر واللغة العربٌة

 بالبصرة القراءة فً اإلمامة إلٌه انتهت

 . التابعٌن أحد وهو

 القراء وأحد الكرٌم بالقران الناس أعلم من

 .السبعة 

 : شٌوخــه

 :  على المكرمة(  مكة)ب نالقرآ ءقرا

 جبٌر . بن سعٌد 

 جبر . بن مجاهد 

 عباس . ابن مولى عكرمة 

 رباح . أبً بن عطاء 

 كثٌر . بن هللا عبد 



 الحسن العالٌة أبً على تلى هأن ورد 

 . الرٌاحً مهران بن

 :  على المنورة( المدٌنة) فً

 القعقاع . بن ٌزٌد 

 ٌعمر . بن ٌحٌى 

 نصاح . بن شٌبة 

 روان بن ٌزٌد . 

 على (البصرة) فًو  : 

 البصري . الحسن 

 اللٌثً . عاصم بن نصر 

 البصري . إسحاق بن هللا عبد 

 البصري بشار بن الولٌد . 

 :  على (الكوفة) فً

 بهدلة بن عاصم . 



 : ٌذهــالمـت

 بأبو سمً ولذلك كثٌر خلق نهم وتلقى

 :  ومنهم العلماء

 حبٌب . بن ٌونس 

 المبارك . بن ٌحٌى 

 المبارك . بن هللا عبد 

 .األصمعً  

 الثقفً . عمر بن عٌسى 

 موسى . بن هارون 

 األنصاري . زٌد أبو 

 نصر . بن شجاع 

 الفراهٌدي . أحمد بن الخلٌل 

 األحمر . خلف 

 األكبر . األخفش 



 المثنى . بن معمر عبٌدة أبو 

 معاذ . بن معاذ 

 العنبري سعٌد بن الوارث عبد 

 . مــــوغٌره

 : اتهــوف

 كبٌرا   ختالفا  ا وفاته سنة فً العلماء ختلفا

 الكوفة فً هـ154 عام توفً أنه والراجح

 المنصور( جعفر أبو) العباسً الخلٌفة زمن

 : وقال عاما  ( وثمانٌن أربعة) الُعمر من وله

 توفً وقٌل هـ148 عام توفً أنه البعض

 وأكثر هـ159 عام وقٌل هـ157 عام

 كانت وفاته أن األول القول على العلماء

 . األصح وهو هـ154 عام



 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 موقع 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

 


