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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ةالمقدمـ

        

 لة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها تضم ٌقب

 النسائٌة الشخصٌاتمجموعة كبٌرة من 

المؤثرة فً المجتمع وذوي المواقف 

 األئّمة والعلماءووالصحابة البطولٌة 

 فً كل المجاالت وواالقتصادٌٌن والمفكرٌن 

ٌَّزَ و وإظهار كل  بالِحلم  والحكمة هؤالء َتم

 .  ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

صحابٌة من هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
 امٌلهو تمٌزت بالذكاء كرٌمات بنً تمٌم
 اوحنكته افكرهب وتمٌزت للوالء واإلخالص

  .   اوجهده
 م2022/ 15/ 10 



 الصحابٌات
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الثانً
 
 بنت ظمٌاء : الصحابٌة :  ةلثانٌأ

 : ةالتمٌمٌ أشرس
 

ا قابلت شخصٌة تمٌمٌة حدث أنه

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول محمد 

 



 نسبها :

 بنً من.  التمٌمٌة أشرس بنت ظمٌاء  

 بن مناة زٌد بن سعد بن عوف بن بهدلة

 . تمٌم

 

 قصتها :

 أخرجه طوٌل حدٌث فً ذكرها وقع صحابٌة

 بن محمد حدثنً قال مكة كتاب فً الفاكهً

 بن حجاج حدثنا رزٌن أبً بن إسماعٌل

 األموي الرحمن عبد بن حفص عن محمد

 وسلم علٌه هللا صلى النبً أن زعموا قال

 من ٌأتونه جعلوا وأسلموا المدٌنة نزل لما

 زٌد بن سعد بنو فبعث ومنازلهم مٌاههم



 عوف بن بهدلة بنً من امرأة تمٌم بن مناة

 بالدور ماء فً أشرس بنت ظمٌاء لها ٌقال

 الجاهلٌة فً ادعته قد القٌس عبد وكانت

 القٌس عبد وبعثت قتال بٌنهم كان حتى

 نزل حتى فسار الحارث بنً دأح لهم وافدا

 بها قطع قد امرأة علٌه فوجد بالجرف ماء

 بالها ما العبدي فسألها سعد بنً وافدة وهً

 فقطع ٌثرب النازل النبً هذا أردت فقالت

 معنا إن وقال منها الرجل فتذمم دونه نم

 جاءت عما ٌسألها ولم حملها فحمل فصال

 علٌه هللا صلى هللا رسول إلى دفعا حتى به

 هللا رسول ٌا فقالت المرأة فتقدمت وسلم

 مثل فذكر عوف بن بهدلة بنو إلٌك بعثنً

 حسان بن الحارث ألبً وقعت التً القصة



 من القٌس عبد تمكن إن وقالت المرأة مع

 أن باهلل أعوذ العبدي فقال مضر تهلك الدور

   .  بطولها القصة فذكر عاد كوافد أكون

 

 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا  

 

 

 

 



 

 .  ألٌمانموقع : نداء ا : 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


