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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/ 31/ 10 

 
 



 الصحابٌات
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء العاشر
 

 بنت لٌلىالصحابٌة : :  العاشرة
 : ةالتمٌمٌ مسعود

 
 

بً طالب زوجة : علً بن أ  
 . رضً هللا عنه

 



 : انسبه
 

 ربعً بن ثابت بن خالد بن مسعود بنت لٌلى
 بن دارم بن نهشل بن جندل بن سلمى بن

 بن مناة زٌد بن مالك بن حنظلة بن مالك
 . تمٌم

 : اهــــترــٌس
 
 علً) زوجة هً الدارمٌة، مسعود بنت ٌلىل

 .رضً هللا عنه  طالب( أبً بن
 استشهد وقد الطف واقعة (لٌلى) حضرت
 فً األصغر ( هللا عبد )و ( بكر أبو ) أبناؤها
 . علً بن سٌنالح نصرة
 سنان بن عاصم بن قٌس بنت عمٌرة:  أمها
 بن عبٌد بن الوبر أهل سٌد منقر بن خالد بن

 . مقاعس وهو الحارث



 : هاــوالدت
 .البصرة مدٌنة فً هـ22 عام قبل لٌلى ولدت

 

 : وأبناؤها زواجها
رضى هللا  طالب أبً بن علً من تزوجت
 األول ربٌع فً البصرة إلى جاء أن بعدعنه 
 وسبعٌن اثنٌن (علً) أقام وقد هـ35 سنة
 بعض فً كما الكوفة إلى رجع ثم ٌوما  

 زواجهما أن أعتبر البعض أن إال الرواٌات
 العوام) وروى هـ12/7/36 نحو الكوفة فً
 تزوج):  قال (صادق أبً) عن (حوشب بن
 مسعود بنت لٌلى) رضى هللا عنه (علً)

 فجاء حجلة داره فً له فضربت النهشلٌة(
 فٌه هم ما (علً) أهل حسب:  وقال فهتكها
 رضً (علً) تزوج لما:  أن أٌضا   وروي

 سرٌره على قعد بالبصرة النهشلٌة عنه هللا



 عن (الحسٌن)و ٌمٌنه عن (الحسن) وأقعد
 (الحنفٌة ابن مدمح) وأجلس شماله

 ٌا):  فقال ذلك من ٌجد أن فخاف بالحضٌض
 . (هللا رسول ابنا وهذان ابنً أنت بنً

 :رضً هللا عنه  (لعلً) أنجبت 

 بعض ذكره:  (علً بن األصغر هللا عبد)  

 سنة ولد بأنه الكرباسً وقال المؤرخٌن
 المصادر بعض وذكرت الكوفة فً هـ37

 واقعة فً قتل قد بأنه الكرباسً وكذلك
 . علً بن الحسٌن نصرة فً الطف

 فً هـ38 سنة ولد: ( علً بن بكر أبو)  

 عبٌد) وقٌل هللا( عبد) اسمه قٌل الكوفة
 اسم له ٌعرف ال وقٌل )محمد( وقٌل هللا(
 ةواقع فً هـ61 عام (بكر أبو) استشهد. 

  . الطف



 فً هـ39 سنة ولد: ( علً بن هللا عبٌد)  

 فً هـ37 سنة ولد بل وقٌل الكوفة
 واقعة فً (هللا عبٌد) حضر أٌضا   الكوفة
 عبٌد) قتل أسر وقد ٌقتل لم الكنه الطف
 . هـ67 سنة المزار فً (هللا
 الطٌار جعفر بن هللا عبد تزوجها ثم 

 شهر فً المنورة المدٌنة فً هـ41 عام
 : له فأنجبت صفر أو شعبان

( سعد ابن) قال: ( هللا عبد بن صالح)  o

 نحو ولد بأنه الكرباسً وقال له بقٌة ال: 
 .هـ 42 سنة
( سعد ابن) قال: ( هللا عبد بن موسى)  o

 نحو ولد بأنه الكرباسً وقال له بقٌة ال: 
 . هـ43 سنة



( سعد ابن) قال: ( هللا عبد بن هارون)  o

 نحو ولد بأنه الكرباسً وقال له بقٌة ال: 
 . هـ44 سنة
: ( سعد ابن) قال: ( هللا عبد بن ٌحٌى)  o

 نحو ولد بأنه الكرباسً وقال له بقٌة ال
 . هـ45 سنة
o (سعد ابن) ذكره: ( هللا عبد بن جعفر) 

 . الكبٌر الطبقات فً
o ذكر: ( هللا عبد بنت أبٌها أم) 

 . هـ46 سنة نحو ولدت بانها الكرباسً
o ابن) قال: ( هللا عبد بنت محمد أم) 

 بن هللا عبد بنت محمد أم): (عساكر
 بن المطلب عبد ابن طالب أبً بن جعفر
 بن ٌزٌد زوج كانت مناف عبد بن هاشم
 .( معاوٌة

 



 : الحسن عن دفاعها
 المضاٌقات على لإلحتجاج برزنَ  مَمن   كانت
 صلحه بعد (الحسن) اإلمام لها تعرض التً
 أحق بأنه كثٌرا   وصرحت معاوٌة مع

 .رضً هللا عنه  (علً) أبٌه بعد بالخالفة
 

 : هاــاتـوف
 فٌها وتوفٌت المدٌنة فً (لٌلى) أقامت
 بعد ما توفٌت أنها المصادر بعض وذكرت

 فً ودفنت المنورة المدٌنة فً هـ61 عام
 . البقٌع مقبرة

 
 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا  



 المصدر : تراثٌات الثقافة .

 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

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


