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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ةالمقدمـ
        

 ة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها تضم لٌقب

النسائٌة الشخصٌات مجموعة كبٌرة من 

المجتمع وذوي المواقف  المؤثرة فً

 قوة تمٌم نساء صفات من البطولٌة .

و                                            والبالغة دبواأل والشجاعة الشخصٌة

 الحسنه والقدوة والعفاف الحشمة فً

 .  النجباء ٌلدن بانهن واشتهرن

ٌَّزَ و   وإظهار كل  والحكمة  بالِحلم هؤالء َتم

 .  ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

 شخصٌاتهذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
 امٌلهو تمٌزت بالذكاء من تمٌم نسائٌة

 اوحنكته افكرهب وتمٌزت للوالء واإلخالص
  .   اوجهده

 م2022/ 13/ 10 



 تامكرٌ
 قبٌلة بنً تمٌم 

 
 : الصحابٌات : اوالا 

 

 سالمه بنت ءسماأ . 
 عمر . بنت أسماء 
 عبدهللا بنت جمرة . 
 قعنب بنت خلٌدة . 
 القعقاع بنت خولة . 
 الحارث بنت ربطة . 
 خباب بنت زٌنب . 



 الحارث بنت زٌنب . 
 بكر ابو والدة صخر بنت سلمى 

 . الصدٌق
 خطبها ممن وهً بشامه بنت صفٌه 

 وقد بها ٌدخل ولم( ص) هللا رسول
 وأ ٌتزوجها نأ بٌن فخٌرها سبٌا صابهاأ

 لزوجها العودة فأثرت لزوجها ٌردها
 لذلك . قومها فسبها له وفاءا

 اشرس . بنت ضمٌا 
 مخرمه بنت قٌله . 
 عطارد . بنت لٌلى 
 بذات وتكنى صعصعة بنت هنٌدة 

 جاءت من بان فاخرت نهاأل الخمار
 تضع نأ لها ٌحق ربعتًأ مثل ربعةبأ



 غالب خًوأ صعصعة بًأ خمارها
 بن قرعاأل وخالً الزبرقان وزوجً
 حابس .

 العنبرٌة  زٌنب ام. 
 الكثٌر وغٌرهن 

 
 أمهات القبائل :ثانٌا : 

 
 : لقبائلا مهاتأ ٌمٌاتتم

 التً القبٌلة سرأ . عدوان مأ جدلٌة 

 . صبعاأل وذا الضرب بن عامر منها

 القبٌلة راس سدأ مأ برة ختهاأ  

 . المشهورة



 قٌس بن سعد تزوجت تكمة ختهماأ 

 . غطفان له نجبتفأ

 هذٌم بن سعد تزوجت عاتكة ختهنأ 

 . عذرة له نجبتفأ

 القبائل مبأ تلقب التً تمٌم بنت هند 

 : ثالثة تزوجت نهاأل

 : أخوة ثنٌنأ منهم

o هللا تٌم قاسط بن لعمرو فولدت 

 . هللا وعائذ هللا سأوور

o بن بكر قاسط بن لوائل وولدت 

 . وعنز وتغلب وائل

o  اللبوك قصً بن قٌس لعبد وولدت 

 

 



 ثالثا : تمٌمٌات مشهورات :
 

 هٌثم موأ السعدٌة رقٌة:  العالمة 

 السنة لعلماء مرجعا كانت التً السعدٌة

 التً عدس بن زرارة عقٌلة الحمراء 

 وهو المناذرة ملك مع مناضرة لها كان

 تلدي نأ  خشٌتً ال لو وقال بقتلها ٌهم

 . عنك لعفوت مثلك

 . الخوارج مع وكانت البلجاء 

 وتزوجت النبوة دعتأ التً سجاح 

 سالماإل لىإ عادت قتل نأ وبعد مسٌلمة

 . معاوٌة خالفة لىإ وعاشت سلمتفأ

 . مقاتل بنت معاذه 

 . الحبطٌة رقطاء 



 . اشرس بنت ظمٌاء 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 .  منتدٌات ستار تاٌمز : موقع : صدرالم

    منتدٌات الفطاحلة .  موقع :            

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
ٌكرمنا أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 من الجنة آمٌن


