
 6من  1الصفحة 

 

 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 شرع لثثاالجزء ال

 

 

 

 نقل وتنظيم 

 عبدالعزيز عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر التميمي

 0508800000  واتساب  

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 الرياض

 هـ1444
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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 مد لحأما بعد : ا        

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 . عن)رضً هللا 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
 ناصر التمٌمًال

 2222 -11 -12 
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 أخدري بن سامةأ : شرع لثاثال
 : التمٌمً 

 

 حدٌث واحدله 
 ـــــــــــــــــــ

 

 سيرة

 المحدث
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 نسـبه :
 
 ي .الشقر التمٌمً أخدري بن سامةأ

 :إســــالمــه 
 

 : البصرة نزل
 (هللا رسول) على قدم (حبان بن: ) قال

 . مسلما وسلم علٌه هللا صلى
 

 :ســــيرته 
 

 واحدمحدث له حدٌث 
 

 بن بشٌر) رواٌة من حدٌث هل 
 . عنه (مٌمون
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 على (شقرة) من (الحً) قدم:  قال 
 رجل فٌهم وسلم علٌه هللا صلى (النبً)

 (عبدا) ابتاع قد (أصرم) له ٌقال ضخم
 . حبشٌا

 له وادع سمه (هللا رسول) ٌا:  فقال . 

  اسمك ما:  قال . 

 (أصرم):  قال . 

 ترٌده فما زرعة بل:  قال . 

 راعٌا:  قال . 

 أصابعه فقبض:  قال . 

 أبو) حدٌثه أخرج (عاصم) هو: وقال 
 . المستدرك فً (الحاكم)و (داود

 هذا غٌر له لٌس (السكن بن) وقال 
 . (الطبرانً) أخرجه (الحدٌث)

 (بشٌر) عن أخرى رواٌة ومن كذلك 
 . (أصرم) عن (أسامة) عن
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 إنً (هللا رسول) ٌا قلت:  قال 
 . الحدٌث عبدا اشترٌت

 
 لمرجع موقع :المعرفة .ا

 

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم 

 موتنا و
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


