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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ةالمقدمـ

        

 لة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها تضم ٌقب

 النسائٌة الشخصٌاتمجموعة كبٌرة من 

زَ ٌو والصحابٌاتالمؤثرة فً المجتمع  ٌَّ  َتم

وإظهار كل ما لدٌها  بالِحلم  والحكمة هؤالء

 .  من علم وفكر  وتمٌز 

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

  .   اوجهده
 م2022/ 28/ 10 

 
 



 الصحابٌات
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الخامس
 

ْسَماُء أ  : الصحابٌة:  لخامسةأ
 : ةالتمٌمٌ ِبْنت مخربة ْبن جندل

 
 :شخصٌة صحابٌة تمٌمٌة 

 . أشتهرت ببٌع العطور 



 نسبها :

ْسَماُء ِبْنت مخربة ْبن جندل ْبن أبٌر ْبن أ

 .  نهشل ْبن َداِرٍم من بنً تمٌم

 ها :سٌرت

أمها العناق بنت الجبار بن عوف بن أبً 

حارثة بن زٌد ْبن َعْمرو ْبن غنم ْبن تغلب 

ْبن وائل. تزوجها هشام بن المغٌرة بن عبد 

هللا بن مخزوم فولدت له أبا جهل والحارث 

شام بن المغٌرة ابنً هشام. ثم مات عنها ه

فخلف علٌها بعده أخوه أبو ربٌعة بن 

المغٌرة فولدت له عٌاًشا وعبد هللا وأم 

 . حجٌر بنً أبً ربٌعة

 



 ها :إسالم

أسلمت أسماء وباٌعت وقدمت المدٌنة 

  وبقٌت إلى خالفة عمر بن الخطاب أو بعدها

 ها :شهرت

ُد ْبُن ُعَمرَ  َثِنً َعْبُد اْلَحِمٌِد  أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ . َحدَّ

َدَة َعْن أَِبً  ْبُن َجْعَفرٍ  ٌْ ِ ْبُن أَِبً ُعَب َوَعْبُد هللاَّ

اِسٍر َعِن  ٌَ اِر ْبِن  ِد ْبِن َعمَّ َدَة ْبِن ُمَحمَّ ٌْ ُعَب

ِذ ْبِن َعْفَراَء َقاَلتْ  ِع ِبْنِت ُمَعوِّ ٌِّ َب : َدَخْلُت  الرُّ

فًِ ِنْسَوٍة ِمَن األَْنَصاِر َعَلى أَْسَماَء ِبْنِت 

َبَة أُمِّ أَِبً َجْهلٍ  فًِ َزَمِن ُعَمَر ْبِن  ُمَخرَّ

ابِ  ِ ْبُن أَِبً َرِبٌَعَة  اْلَخطَّ . َوَكاَن اْبُنَها َعْبُد هللاَّ

َمِن َوَكاَنْت َتِبٌُعُه إِلَى  ٌَ َها ِبِعْطٍر ِمَن اْل ٌْ ْبَعُث إَِل ٌَ

ا َجَعَلْت لًِ  ا َنْشَتِري ِمْنَها. َفَلمَّ ِة. َفُكنَّ ٌَ األَْعِط



َما َوَزَنْت فًِ َقَواِرٌِري َوَوَزَنْت لًِ كَ 

ُكنَّ َحقًِّ لَِصَواِحِبً َقاَلتْ  ٌْ .  : اْكُتْبَن لًِ َعَل

ذٍ  َفقُْلتُ  ِع ِبْنِت ُمَعوِّ ٌِّ َب   : َنَعْم أَْكُتُب َلَها َعَلى الرُّ

ِدهِ  َفَقاَلْت أَْسَماءُ  ٌِّ ِك الْبَنُة َقاِتِل َس   : َخلِّفًِ َوإِنَّ

: َقاَلتْ  ِدهِ : ال َوَلِكنَّ اْبَنُة َقاُتِل َعبْ  : قُْلتُ  َقاَلتْ 

ًئا أََبًدا ٌْ ِ ال أَِبٌُعِك َش ِ ال  . َفقُْلتُ  َوهللاَّ : َوأََنا َوهللاَّ

. فو هللا ما هو بطٌب  أَْشَتِري منك شٌئا أبدا

ًَّ َما َشِمْمُت ِعْطًرا  وال عرف ا ُبَن ٌَ . وو هللا 

َب ِمْنُه َوَلِكنًِّ َغِضْبتُ  ٌَ  . َقطُّ َكاَن أَْط

 

 هلل رب العالمٌنوالحمد 

 دائما وأبداً 

 



 .  موقع : اوكٌبٌدٌا : 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

 بالفردوس األعلىوٌجمعنا بهم 
 من الجنة آمٌن


