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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ةالمقدمـ

        

 تضم  لة بنً تمٌم فً جمٌع عصورهاٌقب

 النسائٌة الشخصٌاتمجموعة كبٌرة من 

المؤثرة فً المجتمع وذوي المواقف 

 األئّمة والعلماءووالصحابة البطولٌة 

 ً كل المجاالت فوواالقتصادٌٌن والمفكرٌن 

ٌَّزَ و وإظهار كل  بالِحلم  والحكمة هؤالء َتم

 .  ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

صحابٌة من هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
 امٌلهو تمٌزت بالذكاء بنً تمٌمكرٌمات 

 اوحنكته افكرهب وتمٌزت للوالء واإلخالص
  .   اوجهده

 مٕٕٕٓ/ 4ٔ/ ٓٔ 



 بٌاتاصحلا
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء األول
 
 بنت أسماء : صحابٌةال :  والا أ

 : ةالتمٌمٌ سالمة
 

بالمهاجرٌن  قترنأ اسم

ء الوالبوباألولٌن لإلسالم و

 حكمةالبو



 نسبها :

 بن جندل بن مخربة بن سالمة بنت أسماء

 . الدارمٌة التمٌمٌة دارم بن نهشل بن أبٌر

 . التمٌمٌة الجالس أم:  تكنى

:  هً التً ، مخربة بنت أسماء غٌر وهً

 . ربٌعة أبً بن عٌاش زوجها وأم ، عمتها

 : وهجرتها إسالمها

:  وزوجها هً سالمة بنت أسماء سلمتأ

 ، ومن األولٌن بمكة ربٌعة أبً بن عٌاش

 فً األولٌن السابقٌن من ٌعدان وزجها فهً

 . اإلسالم

 



 هجرتها :

 أقامت حٌث ، الحبشة إلى وزوجها هاجرت

 ابنها الحبشة بالد فً له وولدت ، هناك معه

 وقد. (  ربٌعة أبً ابن عٌاش بن هللا عبد) 

:  فقال بمكة أسلم فٌمن : سحاقأ بنأ ذكر

 المغٌرة بن ربٌعة أبً بن وعٌاش)

( سالمة بنت أسماء):  وامرأته (المخزومً

 . المنورة المدٌنة:  إلى ذلك بعد هاجرتو .

  الهجرتٌن بشرف سالمة بنت أسماء حظٌت

 ، اإلسالم فً األولٌن السابقٌن من وبكونها

 القرآن فً تعالى : هللا علٌهم أثنى الذٌن

اِبقُونَ )  : تعالى بقوله لُ  َوالسَّ  ِمنَ  ونَ اأْلَوَّ

َبُعوُهمْ  َوالَِّذٌنَ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرٌنَ   اتَّ

ًَ  ِبإِْحَسان   ُ  َرِض
 َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللاَّ



ات   َلُهمْ   فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحَتَها َتْجِري َجنَّ

ا  . (  اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  أََبدا

 الرواٌات :

 وروى ملسو هيلع هللا ىلص محمد هللا رسول عن روت

 أنها ومنها ، عٌاش بن هللا عبد ابنها عنها

  لرسول قالت
ٰ
  رسول ٌا:  هللّا

ٰ
 أال ، هللّا

 أن تحبٌن ما أختك إلى آتً:  فقال توصٌنً

 .  إلٌك تأتً

   

 والحمد هلل رب العالمٌن

 أبداا دائما و

 



 

 .  وٌكٌبٌدٌاموقع  : صدرالم

 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 5ٓ7988ٓ88ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 وإٌا كم وموتنا ٌكرمنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


