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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 شرً عثانالجزء 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

 2000 -11 -10 
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 معاوٌة بن أحمر : شرً عانثال
 : التمٌمً سلٌم  بن

 

 له حدٌث إسناده مجهول
 ـــــــــــــــــــ

 

 سيرة

 المحدث
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 نسـبه :
 

 بن ألي بن سلٌم بن معاوٌة بن أحمر
 مقاعس وهو الحارث بن صرٌم بن الحارث

 بن مناة زٌد بن سعد بن عبك بن عمرو بن
 ل( .شعٌ أبا ٌكنى. ) تمٌم

  

 :ســــيرته 
 

 محدث له حدٌث إسناده مجهول
 

  وغٌره (السكن بن) عند حدٌث له 
 بن عمر بن محمد) طرٌق من ٌروي
 شعٌل) عن (سواء بن السكن بن حفص

 جده عن أبٌه عن (معاوٌة بن أحمر بن
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 هللا صلى (النبً) إلى وفد (أحمر) أن
 . وسلم علٌه

 له فكتب (تمٌم بنً) وافد وكان 
 والبنه كتابا وسلم علٌه هللا صلى (النبً)
 . (شعٌل)

 مجهول إسناده (السكن بن) قال . 

 الإ ٌعرف ال غرٌب (نعٌم أبو) وقال 
 . الوجه هذا من

 (الطبري)و (البغوي) أٌضا وأخرجه 
 . ترجمته فً (شعٌل) ضبط (سٌأتً)و

 
 . المعرفة: موقع المرجع 

 
 د هللالحم

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
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 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


