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وتنظيموتوثيق نقل   

التميمي الناصر  العبدالرحمن اليحيى العيونيعبدالعزيز   

 0507988088  

 

 المملكة العربية السعودية

 الرياض

 هـ1444



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ةالمقدمـ

        

 لة بني تميم في جميع عصورها تضم يقب

 النسائية الشخصياتمجموعة كبيرة من 

زَ يو والصحابياتالمؤثرة في المجتمع   َتميَّ

وإظهار كل ما لديها  بالِحلم  والحكمة هؤالء

 .  من علم وفكر  وتميز 

صحابية من هذا الملخص يتضمن سيرة  
 اميلهو تميزت بالذكاء كريمات بني تميم
 اوحنكته افكرهب وتميزت للوالء واإلخالص

  .   اوجهده
 م2022/ 29/ 10 

 
 



 الصحابيات
 قبيلة بني تميممن 

 الجزء السابع
 

 بنت سلمى : الصحابية:  السابعة
 : ةالتميمي الخثعمية عميس

 
 :شخصية صحابية تميمية 

أنها من المسلمات ُوِصفت   
 . القديمات
 



 نسبها :

 بن تميم بن معد بن عميسسلمى بنت  

 . خثعم بن شهران بن الحارث

 

 إسالمها :

 بنت أسماء أختها مع قديًما سلمى أسلمت 

 . عميس

 سيرتها :

 زهير بن عوف بنت خولة وهي هند أمها

 تزوجت.  جرش بن حماطة بن الحارث بن

 النبي عم المطلب عبد بن حمزة من سلمى

 له فولدت ل هللا عليه وسلم (محمد) ص



 علي)  فأخرجها بمكة كانت التي أمامة ابنته

 عمرة في( رضي هللا عنه  طالب أبي بن

 بن زيد)  و(  علي)  فيها فأختصم القضاء

 كل وأراد ( طالب أبي بن جعفر)  و ( حارثة

 النبي) بها فقضى وكفالتها إليه ضّمها واحد

 أبي بن لجعفر( صل هللا عليه وسلم ) محمد

 ( عميس بنت أسماء)  خالتها ألن ( طالب

صل هللا  : محمد النبي ولقول زوجته كانت

 عمتها على تنكح ال المرأة إن)  عليه وسلم

 .(  خالتها على وال

 سنة أحد غزوة في ( حمزة)  استشهاد بعد

 الليثي ( الهاد بن شداد)  تزوجها هـ3

 ( وسلمى – شداد بن هللا عبد)  له فولدت

  ( عميس بنت ألسماء)  الصغرى األخت هي



 ( الصديق بكر أبو)  األول الخليفة زوجة

 غير أخت أيًضا وهيرضي هللا عنه 

 ( خزيمة بنت زينب)  المؤمنين ألم الشقيقة

 آخر(  الحارث بنت ميمونة)  المؤمنين وأم

( صل هللا عليه  محمد)  النبي زوجات

 .وسلم

 

 

 والحمد هلل رب العالمين

 دائما وأبداً 

 

 اوكيبيديا: المصدر 

 



 
 

 جمعه ونقله توثيقا :
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن يحيى

 الناصر التميميالعيوني  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظيم رب العرش الكريم أن 

 يكرمنا وإيا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 ويجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمين


