
 11من  1الصفحة 

 

 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 سيرة ملخص
 أبو هالة التميمي
 زوج خديجة
 رضي هللا عنها

 

 

 

 نقل وتنظيم 

 عبدالعسيس عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر التميمي

 0508800000  واتساب  

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 الرياض

 هـ1444
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التميمي  النباش هالة أبو 
 زوج السيدة خديجة 

 رضي هللا عنها
 األسريةوالعالقة 

أبناؤه وأبناء النبي محمد بين 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 سيرة

 زوج 

 خديجت 
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 نسـبه :
 
 وقدان بن زرارة بن النباش هالة أبو 
 جروة بن غوي بن سالمة بن حبيب بن
 مر بن تميم بن عمرو بن أَُسيد بن

 . التميمي العمروي األَُسيدي

 
 
 
 

 أسد بن خويلد بنت خديجة هي زوجته 
 مرة بن كالب بن قصي بن العزى عبد بن
 بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن

  الكنانية القرشية كنانة بن قريش بن مالك
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 :ـــيرته س
 

 المكرمدددددددة  مكدددددددة) رجدددددددا ت أحدددددددد 

 . الجاهلية في وأغنياها وأشرافها

 بددن أسدديد بنددو) قومدده فددي دمددا أصدداب 

 .  تميم بني من عمرو

 المكرمة  مكة) وقصد قومه بالد ترك  

  مدددن  الددددار عبدددد بندددي) فيهدددا حدددال 

 بدن نوفد  بندي) حدال  بد  وقيد   قريش)

 . منا  عبد

 رضدي  خويلد بنت خديجة) من تزوج 

 الرسددددو  مددددن واجهدددداز قبدددد  عنهددددا هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلص  محمد)
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 الحدددار ) الخمسدددة أبنائددده لددده ولددددت  

 .  هالة)و  الطاهر)و  الزبير)و  هند)و

 الجاهلية في وذلك عنها هلك ثم . 

 مكدددددة) فدددددي شدددددري ا   النبددددداش كدددددان 

 المكرمة .

 الكعبة) حو  دور وألو ده له  . 

 الجاهلية في المث  بهم ُيضرب . 

  آ ) مدددددن أعدددددز ألندددددت وهللا:  فيقدددددا 

 .   زرارة بن باشالن

 

 

 



 11من  6الصفحة 

 

 

 جة :خدي : السيدةأبناء   

 هللا عنها .رضي 

أبو هالة النباش  : من السيد  1

 التميمي :

 . هالة أبي بن هند  1

 بدد  وقيدد   بدددر) غددزوة شددهد صددحابي 

 .  أحد) غزوة شهد

  فدددي  طالدددب أبدددي بدددن علدددي) مددد  قَُتددد 

 . الجم  معركة

 . هالة أبي بن الحار    2
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 من اإلسالم في  شهيد) وأو  صحابي 

 . الهجرة قب  الرجا 

  أبدددي بدددن الحدددار   الدددبالذري: ) قدددا 

 فِدي  هللاّ ) فِدي قُتد  مدن أو  التميمدي هالة

اَلم ِسإ  . اليماني الركن تحت اإلإ

 . هالة أبي بن الطاهر   3

 علدد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسددو ) و ه صددحابي 

 .  اليمن) بعض

 أن  العسددددقالني حجددددر ابددددن) وذكددددر 

 .  الصديق بكر أبو) الخلي ة

 فددي  تهامددة) فددي  األزد) لقتددا  وجهدده 

 . ليهمع وتغلب فقاتلهم الردة حروب

 . هالة أبي بن هالة   4
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  كددان وبدده او ده أكبددر اندده والواضدد 

 . هالة بأبي ُيَكن 

 فددي  حجددر وابددن األثيددر ابددن) وذكددره 

 . الصحابة

 . هالة أبي بن الزبير   5

 أسددد فددي  األثيددر ابددن) ذكددره صددحابي 

 . الصحابة معرفة في الغابة

 اإلصددابة فددي  العسددقالني حجددر ابدن)و 

 . الصحابة تمييز في
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 جة :خدي : السيدةأبناء   

 هللا عنها .رضي 

 :ملسو هيلع هللا ىلص)محمد   نبيمن ال  2

 

 . محمد بن القاسم  1

 . محمد بن هللا عبد  2

 . محمد بنت زينب  3

 . محمد بنت رقية  4

 . محمد بنت كلثوم أم  5

 . محمد بنت فاطمة  6
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  : لك يكونعل  ذبناء 
 السيد : أبو هالة التميميأبناء 

 خوا  للحسن والحسين
 السيدة فاطمةأبناء 
 هللا عنهم جميعا  رضي 

 
 ن األعوامبي أبو هالة ةسير
  م555 --- م543)

 
 . كديبيايلمرج  موق  :اا

 

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
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 جمعه ونقله توثيقا :
 بدالرحمن بن يحي عبدالعزيز بن ع

 الناصر التميميالعيوني  

 0508855055واتساب 
أسأ  هللا العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا وإيا كم 

 وموتنا 
 الواسعة بالع و والرحمة

 ويجمعنا بهم بال ردوس األعل 
 من الجنة آمين


