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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـٗٗٗٔ



 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
 مٕٕٕٓ/ 8ٕ/ ٓٔ 

 
 



 الصحابٌات
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 سالجزء الساد
 

ْسَماُء أ  : الصحابٌة:  سةلسادأ
 : ةالتمٌمٌ بن مَعدّ  عمٌسْنت بِ 

 
 :شخصٌة صحابٌة تمٌمٌة 

ن    ٌْ ُوِصفت بذات الِهْجَرَت
 . وُمَصّلٌة القِْبلتٌن

 



 نسبها :

بن مَعّد بن َتمٌم بن  سماء بنت عمٌسأ 

 . الَحاِرث الَخْثَعمً

 سٌرتها :

وصفت  صحابٌة من المهاجرات األول

وهً  بصاحبة الهجرتٌن ومصلٌة القبلتٌن

مونة الِهاللٌة زوج النبًأ ٌْ صل هللا  خت َم

وأمها ِهْند بْنت َعْوف بن ُزهٌر  ٌه وسلمعل

  .بن الحارث بن َحماطة

ُسمٌْت أسماء بنت عمٌس صاحبة 

مرتٌن الهجرة  الهجرتٌن، ألنها هاجرت

أسماء وزوجها وكانت  األولى إلى الحبشة

ا فً منزل وأقام فً مقدمة المهاجرٌن



وكان لها دور هً وزوجها  متواضع صغٌر

 ً نشر الرسالة والدعوة اإلسالمٌةف

وعاشت أسماء وزوجها رضً هللا عنهما 

 . فً دٌار الغربة قرابة خمسة عشر عاما  

 الثانٌة فهً إلى المدٌنة المنورةأما الهجرة 

فقد عادت أسماء وجعفر وأوالدهما الثالثة 

وفرح  المنورةمن الحبشة إلى المدٌنة 

 وكان ذلك أثناء فتح خٌبر الرسول بعودتهما

ٌّهما ): فقال علٌه الصالة والسالم ال أدري بأ

 ( زواجها أو بقدوم جعفر بفتح خٌبر (أفرح

تزوجت أسماء ثالثة من مشاهٌر اإلسالم 

 وأول أزواجها جعفر بن أبً طالب األولٌن

قتل فلما  وعونا   ومحمدا   فولدت له عبد هللا

جعفر شهٌدا  فً وقعة مؤتة سنة 



 تزوجها أبو بكر الصدٌق م(9ٕٙهـ8)

وفاته أن  وأوصى قبل فولدت له محمدا  

عنها أبو وتوفً  تغسله فلما توفً غسلته

فتزوجها علً بن أبً  م(ٖٗٙ -هـٖٔبكر )

 ب ورّبى محمد بن أبً بكر فً كنفهطال

وعاشت بعد مقتله  وولدت له ٌحٌى وعونا  

سماء هً أول من أشار وأ ة قصٌرةمد

فقد رأت النصارى ٌصنعونه  بنعش المرأة

 . بالحبشة

 

 إسالمها :

دخول رسول هللا دار  أسلمت أسماء قبل

 . وباٌعت األرقم بمكة



 : هجرتها

شة مع زوجها َجْعَفر اجرت إلى أرض الحبه

ٌنة ثم هاجرت إلى المد بن أبً طالب

ن وُمَصّلٌة ت بذات الهِ فُوِصف المنورة ٌْ ْجَرَت

قِْبَلة  فقد صّلت إلى بٌت المقدس القِْبلتٌن

فة بعد ثم إلى الكعبة المُ  المسلمٌن األولى َشرَّ

تحوٌل القِْبلة. وٌذكر أن أسماء قالت لرسول 

: إن هؤالء ٌزعمون أنا لسنا من  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

: لكم  : كذب من ٌقول ذلك . قال المهاجرٌن

 هاجرتم إلى النجاشً الهجرة مرتٌن

 ًّ  . وهاجرتم إل

 

 



 ها :رواٌات

عمٌس مجموعة من روت أسماء بنت 

وقال  ت ستٌن حدٌثا  بلغ األحادٌث النبوٌة

ا مسلم ولم : انفرد باإلخراج عنه الدارقطنً

وروى عنها كثٌرون  ٌذكر عدد ما أخرج لها

، وأبو موسى منهم عمر بن الخطاب

 ابن عباس وولداها عبد هللاو األشعري

 فٌدها القاسم بن محمد بن أبًوح وعون

 محمد بن جعفروحفٌدتها أم عون بنت  بكر

ٌِّب وأبو ُبْردة بن أبً  وسعٌد بن المس

وكان  . وعروة بن الزبٌر موسى األشعري

عمر بن الخطاب ٌسأل أسماء بنت عمٌس 

عنها أشٌاء من عن تفسٌر األحالم ونقل 

 . وفرض لها ألف درهم ذلك



 المصدر المحٌط

 

 لحمد هلل رب العالمٌنوا

 دائما وأبدا  

 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7988ٓ88ٓ٘ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 بالفردوس األعلىوٌجمعنا بهم 
 من الجنة آمٌن


