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 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
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 ٔمً ٚرٕظ١ُ 

١ّٟػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌشدّٓ ٠ذٟ ٔبصش ٠ذ١ٝ إٌبصش اٌزّ  

 0508800000  ٚارغبة  

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 اٌش٠بض
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل  مدأما بعد : الح        

القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة  هللا علٌه وسلم .
الحسنة . وسخر له ما فً السموات واألرض . لٌؤدي 

ٌة هلل هالرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلو
 الواحد األحد  .

هذا الملخص عن سٌرة  جمع وتنظٌملقد تم         
 برزولقد  هم( لقبٌلة بنً تمٌم .)رضً هللا عن الصحابة

والصحابٌات  الصحابة من والعدٌد الكثٌر قبٌلةال من
ٌر على أتقدم بالشكر والتقد.  عنهم هللا رضً الكرام

 المعلومات . نقل تعاون الجمٌع فً عملٌة 
 

 وهللا ولً التوفٌق .        
 
 

 

 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى
 التمٌمً الناصر

 2222 -11 -12 
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 بن الربٌع بن حنظلة : تاسعـال
 : التمٌمً صٌفً 

 

 اٌزٞ إٌجٟ ٚعف١ش اٌٛدٟ وبرت

 ثٙزا ائزّٛا: ثمٌٛٗ ػ١ٍٗ أصزٟ

 ٚأشجب٘ٗ :
 

 ع١شح

 اٌصذبثٟ
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 ٔغـجٗ :
 ثٓ س٠بح ثٓ ص١فٟ ثٓ اٌشث١غ ثٓ دٕظٍخ

 ثٓ شش٠ف ثٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ِخبشٓ ثٓ اٌذبسس

 اٌز١ّّٟ ر١ُّ ثٓ ػّشٚ ثٓ أع١ذ ثٓ جشٚح

 . األع١ذٞ

 

 :عــــ١شرٗ 
 

  ػ١ٍٗ أصزٟ اٌزٞ إٌجٟ ٚعف١ش اٌٛدٟ وبرت

 . ٚأشجب٘ٗ ثٙزا ائزّٛا: ثمٌٛٗ

 ٟ(اٌشث١غ ثٓ دٕظٍخ) اٌج١ًٍ اٌصذبث 

 ػٕٗ . هللا سضٟ

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (اٌشعٛي) وزبة أدذ 

 عفشائٗ . ِٚٓ( اٌمشآٟٔ) ٌٍٛدٟ ٚعٍُ
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  اٌفبرذ١ٓ األِشاء ِٓ شجبػب   بسعب  ف . 

 )ثبٌىبرت( ٚاٌٍّمت )سثؼٟ( أثٛ ٚو١ٕزٗ

 .( اٌشث١غ ثٓ سثبح) اٌصذبثٟ ٚأخٖٛ

 ٚدغت . ششف ث١ذ فٟ ٔشأ 

 ٛ٘ ٓدى١ُ (ص١فٟ ثٓ أوضُ) أخٟ اث 

 (إٌجٟ) ِجؼش أدسن ئٔٗ ل١ً اٌزٞ اٌؼشة

 ِئخ) اثٓ ٚ٘ٛ . ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 . عٕخ (ٚرغؼ١ٓ

 ْثار١بْ لِٛٗ ٠ٟٛص)أوضُ(  وب 

( ٠غٍُ) ٌُٚ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (إٌجٟ)

. 

 ْصٍٝ (إٌجٟ) ئٌٝ وزت لذ)أوضُ(  وب 

 (هللا سعٛي) فجبٚثٗ  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 ٚجّغ ثجٛاثٗ فُغش ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 صٍٝ (إٌجٟ) ئر١بْ ئٌٝ فٕذثُٙ لِٛٗ ئ١ٌٗ

 . ثٗ (اإل٠ّبْ)ٚ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا
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 ٗ(ثٛػٟا١ٌش ٠ٛٔشح ثٓ ِبٌه) فبػزشض 

 ئٌٝ (أوضُ) فجؼش اٌمَٛ جّغ ٚفشق

 ِغ (اثٕٗ) ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (إٌجٟ)

 فٟ فبخزٍفٛا لِٛٗ ِٓ (أطبػٗ) ِٓ

 . ٠صٍٛا فٍُ اٌطش٠ك

 ْاٌغبثم١ٓ ِٓ (اٌشث١غ ثٓ دٕظٍخ) وب 

 (ٌٍشعٛي) وزجٛا اٌز٠ٓ ٚأدذ اإلعالَ ئٌٝ

 اٌٍّٛن) ئٌٝ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 . اٌمجبئً( ٚسؤعبء

 ِْٚب ٠ذ٠ٗ ث١ٓ (ٛائجٗد) ٠ىزت وب 

 (٠مغُ) ِٚب (اٌصذلبد أِٛاي) ِٓ ٠ججٟ

 . أسثبثٙب فٟ

 ْٚخ١ٍفخ )اٌمشآْ( ٚدٟ وزجخ ِٓ وب 

 هللا صٍٝ (إٌجٟ) وزبة ِٓ (وبرت) وً

 . ػٍّٗ ػٓ غبة ئرا  ٚعٍُ ػ١ٍٗ
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 َٛص٠ذ) ف١ُٙ ثّٓ وزبثٗ ج١ّغ ِمبَ ٠م 

 ػ١ٍٗ فغٍت٠ذ٠ٗ .  ث١ٓ ٠ىزت صبثذ( ثٓ

 . اٌىبرت اعُ

 اٌز٠ٓ وزبثٗ ٚوبْ) (١ؼمٛثٟاٌ: ) لبي 

 دٕظٍخ) ٚاٌؼٙٛد( ٚاٌىزت اٌٛدٟ ٠ىزجْٛ

 . اٌشث١غ ثٓ

 ٌٍٕجٟ وزت) ػّش ثٓ ِذّذ: ) لبي  

 . (اٌٛدٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 ثٓ دٕظٍخ) ٘ٛ (لز١جخ اثٓ: ) لبي 

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (ٌٍٕجٟ) ٚوزت (اٌشث١غ

 . ٚعٍُ

 ٖٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (اٌشعٛي) ارخز 

 ٚٚسػٗ( ٚػذٌٗ ألِبٔزٗ) ٚعف١شا   سعٛل  

 . )ثخبرّٗ( ئ١ٌٗ ٚػٙذ

 لبي أٔٗ ٚاٌزشاجُ اٌغ١ش وزت روشد : 

  .( ف١ٗ أٔب شٟء وً ٚاروش اٌضِٕٟ)   ٌٗ
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 اٌّىشِخ :خـِى خـزـف
 اٌصالح ػ١ٍٗ (اٌشعٛي) ِغ شٙذ 

 . )ِىخ اٌّىشِخ( فزخ ٚاٌغالَ

 ٓػ١ٍٗ هللا صٍٝ (هللا سعٛي) ِشّ  د١ 

 ِىخ خفز ٠َٛ (ِمزٌٛخ) ثبِشأح ٠ِٛب ٚعٍُ

 ل   ٌٗ:  ٚلً خبٌذا اٌذك) ( ٌذٕظٍخ: ) لبي

 . ( ػِغ١فب   ٚل رس٠خ رمزٍٓ

 ٗٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (اٌشعٛي) ثؼض 

 . )اٌطبئف( أً٘ ئٌٝ سعٛل  

 ٜٚ(اٌشعٛي) خشط ػٕذِب أٔٗ ٠ش 

 ئٌٝ أصذبثٗ ِٚؼٗ ٚاٌغالَ اٌصالح ػ١ٍٗ

 ِىبْ فٟ ثج١شٗ ػغىش )اٌطبئف( أً٘

 . ِٕٙب لش٠ت

 سضٟ (اٌشث١غ ثٓ ٍخدٕظ) ئ١ٌُٙ ثؼش 

 فٍّب اٌصٍخ أِش فٟ ١ٌىٍُّٙ  ػٕٗ هللا
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 ١ٌذخٍٖٛ ٚدٍّٖٛ خشجٛا ئ١ٌُٙ ٚصً

 . ٠ٚمزٍٖٛ دصُٕٙ

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (اٌشعٛي) سأٜ فٍّب 

 ئٌٝ ٚٔظش )دٕظٍخ( ػٍٝ خبف رٌه ٚعٍُ

 . )ئٔمبرٖ( ػٍٝ ٠ذضُٙ أصذبثٗ

 أجش ِضً ٌٚٗ ٌٙإلء( ِٓ):  ٚلبي 

 ئل اٌصذبثخ ِٓ أدذ ٠مُ فٍُ (٘زٖ غضارٕب

 دزٝ اٌذصٓ ٔبد١خ أعشع اٌزٞ (اٌؼجبط)

 ٠ذخٍٛٔٗ وبدٚا ٚلذ )دٕظٍخ( أدسن

 أ٠ذ٠ُٙ ِٓ ٚخٍصٗ (فبدزضٕٗ) اٌذصٓ

 اٌذصٓ داخً ِٓ (ثبٌذجبسح) فأِطشٖٚ

 ٠ذػٛ ٚاٌغالَ اٌصالح ػ١ٍٗ (إٌجٟ) فجؼً

 ٚلذ )دٕظٍخ( ِٚؼٗ ئ١ٌٗ ٚصً دزٝ ٌٗ

 صٍٝ ػ١ٍٗ ٚأصٕٝ ِذمك ٘الن ِٓ ٔجب

 . ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 ( ٚأشجب٘ٗ ثٙزا ائزّٛا) : ٚلبي. 
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 : دٕظٍخ ٚسع
 ٚارٙبِٗ رؼبٌٝ هلل ثّشالجزٗ ر١ّض 

 . ٌٕفغٗ

 ٜٚ٠ِٛب   (ثىش ثأثٟ) ِش أٔٗ ٠ش ٛ٘ٚ 

 )دٕظٍخ( ٠ب ِبٌه (ثىش أثٛ: ) فمبي ٠جىٟ

 ٔىْٛ ثىش( أثب) ٠ب (دٕظٍخ) ٔبفك:  فمبي

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا (سعٛي) ػٕذ

 فارا ػ١ٓ سأٞ وأٔب (ٚاٌجٕخ ثبٌٕبس) ٠زوشٔب

 ٠ؼٕٟ) ٚاٌض١ؼخ إٌغبء (ػبفغٕب) سجؼٕب

 . (ٚػ١بٌٗ أٍ٘ٗ ِذاػجزٗ

 ىزٌهٌ ئٔب هللا فٛ (ثىش أثٛ: ) فمبي 

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا (سعٛي) ئٌٝ ثٕب أطٍك

 هللا صٍٝ هللا (سعٛي) سآٖ فٍّب ٚعٍُ

 . ٚعٍُ ػ١ٍٗ

 (دٕظٍخ ٠ب ِبٌه):  لبي . 
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 هللا (سعٛي) ٠ب (دٕظٍخ) ٔبفك:  لبي 

 وأٔب (ٚاٌجٕخ ثبٌٕبس) رزوشٔب ػٕذن ٔىْٛ

 األصٚاط ػبفغٕب) سجؼٕب فارا ػ١ٓ سأٞ

 . وض١شا   ٚٔغ١ٕب ٚاٌض١ؼخ(

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا (سعٛي: ) فمبي 

 اٌزٟ اٌذبي ػٍٝ رذِْٚٛ ٌٛ) ٚعٍُ

 ٌصبفذزىُ ػٕذٞ ِٓ ثٙب رمِْٛٛ

 ٚػٍٝ طشلىُ ٚفٟ ِجبٌغىُ فٟ اٌّالئىخ

 (عبػخٚ عبػخ (دٕظٍخ) ٠ب ٌٚىٓ فششىُ(

 

 : دٕظٍخ شجبػخ
  ػٕٗ هللا سضٟ (اٌشث١غ ثٓ دٕظٍخ) ػشف 

 فٟ اٌجٙبد ٚدت ٚاإللذاَ ثبٌشجبػخ

 فٟ اٌّشبسوخ ػٍٝ ٚاٌذشص (هللا) عج١ً

 . اٌفزٛح
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  ْأصجزٛا اٌز٠ٓ اٌجٕذ ٚلبدح األِشاء أدذ وب 

 )اٌمبدع١خ( ِٛلؼخ فٟ (ٚفذاء ثغبٌخ)

 (اٌخطبة ثٓ ػّش) اٌخ١ٍفخ ٚجٗ فذ١ٓ

 (اٌؼشاق) ئٌٝ (عؼذا  ) ػٕٗ هللا سضٟ

 . (اٌفشط) ٌٍمبء

  أعجبػب   اٌمجبئً (٠غجغ) أْ ئ١ٌٗ ٚوزت 

 (عؼذ) فؼً سجال   ُعجغ وً ػٍٝ ٠ٚجؼً

 ٚأعذ ر١ُّ) (اٌضبٌش اٌغجغ) ٚجؼً رٌه

 ثٓ دٕظٍخ) ٚأ١ِشُ٘ (ٚ٘ٛاصْ ٚغطفبْ

 . اٌشث١غ(

  ْ(٠ضدجشد) ئٌٝ ع١ش ِٓ أدذ وب 

 ئٌٝ ٠ذػٖٛ (فبسط) ثالد ئِجشاطٛس

  .  اإلعالَ

  ٜٚلبي (ص١٘ش ثٓ ل١ظ) ػٓ ٠ش  :

 ئٌٝ (اٌشث١غ ثٓ دٕظٍخ) ِغ أطٍمذ
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 فذضشد (د١بْ ثٓ فشاد) ِغجذ

 .اٌصالح

  رمذَ (ٌذٕظٍخ )فشاد:  فمبي . 

  ٚألذَ ِٕٟ أوجش أٔذ (دٕظٍخ):  فمبي 

 . ِغجذن ٚاٌّغجذ ٘جشح

  صٍٝ (هللا سعٛي) عّؼذ (فشاد: ) لبي 

 أرمذِه ل ش١ئب   ف١ه ٠مٛي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 أثذا  .

  أر١زٗ ٠َٛ أشٙذرٗ (دٕظٍخ: ) فمبي 

 . ػ١ٕب   فجؼضٕٟ (ثبٌطبئف)

  ثُٙ فصٍٝ (دٕظٍخ) فزمذَ )ٔؼُ(:  لبي . 

  لذِذ ئّٔب ػجً ثٕٟ ٠ب (فشاد: ) لبي 

 صٍٝ (هللا سعٛي) ِٓ عّؼزٗ ٌشٟء ٘زا

 هللا صٍٝ (هللا سعٛي) أْ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 فأرٝ (اٌطبئف) ئٌٝ ػ١ٕب   ثؼضٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ

 . اٌخجش ٖفأخجش
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  ِٕضٌه ئٌٝ اسجغ صذلذ:  فمبي  .ِٓ 

 (دٕظٍخ) ٔضي (لشل١غب) ئٌٝ (اٌىٛفخ)

 . )اٌىٛفخ(

  سضٟ (ػفبْ ثٓ ػضّبْ) ثٙب شزُ ٌّٚب 

 ٔٙش ػٍٝ ثٍذ (لشل١غب) ئٌٝ أزمً ػٕٗ هللا

 . اٌفشاد

  (ػضّبْ ف١ٗ شزُ ثجٍذ أل١ُ ل):  ٚلبي 

 (ػضّبْ) ِمزً رٍذ اٌزٟ اٌفزٕخ ٚاػزضي

 . ػٕٗ هللا سضٟ

  سضٟ (طبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ) ػٓ ٚرخٍف 

 ٠َٛ (اٌجصشح) أً٘ لزبي فٟ ػٕٗ هللا

 . اٌجًّ

  ٜٚٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (إٌجٟ) ػٓ ٚس  

  - ٜٚإٌٙذٞ( ػضّبْ أثٛ) ػٕٗ ٚس 

  (ص١فٟ ثٓ اٌّشلغ)ٚ اٌشخ١ش( ثٓ ٠ض٠ذ)ٚ
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 ٚفــبرــــــٗ :
 ِؼب٠ٚخ) خالفخ فٟ  (ػٕٗ هللا سضٟ) رٛفٟ

 ب  ـــبص٠ـغ ٘ـ52 ٕخـــع (ف١بْـع ٟــأث ٓــث

 ( .ثبٌمغطٕط١ٕ١خ)

 

 

 

 . رذبداٌّشجغ : صذ١فخ ال

 . ِٛالغ اخشٜ:           

 

 

 اٌذّذ هلل

 سة اٌؼب١ٌّٓ

 دائّب  ٚأثذا  

 

 



 16من  16الصفحة 

 

 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
كرٌم أن ٌكرمنا أسأل هللا العظٌم رب العرش ال
 وإٌا كم وموتنا 

 بالعفو والرحمة الواسعة
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 من الجنة آمٌن


