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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 شرحادي عالجزء 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 . لٌإدي 

ٌ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
 ٕٕٕٓ -ٔٔ -ٕٔ 
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ًّ  األسلع : شرحادي عال  األعرج
 : التمٌمً األعرج  بنً من

 

صحابً رحال )لنبً( صل هللا 
 علٌه وسلم

 وراوي حدٌث التٌمم

 سيرة

 الصحابي
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 نسـبه :
 

ًّ  األسلع  كعب بن األعرج بنً من األعرج
 . تمٌم بن مناة زٌد بن َسْعد بن

 

 :ســــيرته 
 

  صحابً رحال )لنبً( صل هللا علٌه وسلم
   وراوي حدٌث التٌمم

 
 َكنِ  اْبنُ : ) قال  فً حدٌُثه (السَّ

 . نظر وفٌه البصرٌٌن

 انَ  اْبنُ ) قال  (السعدي األسلع) (ِحبَّ
 كعب( بن األعرج بنً) من رجل

 فً ولكن )صحبة( له إن:  ٌقال 
 . (بدر بن الربٌع) خبِره إسناده
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 َبَرانِ : ) الــق  الترجمة ًـــف (ً  ـــالطَّ
 ساق ثم األشجعً( شرٌك بن األسلع)

 بن الربٌع) عن (طرٌقٌن) من حدٌثه
 ٌقال رجل عن أبٌه عن أبً حدثنً بدر(
 . )األسلع( له

 هللا َصلَّى (النبً) أخدم كنت:  قال 
 . له (أرحل)و وسلم علٌه

 ا) ٌوم ذات لً:  فقال  قُمْ  أَْسَلُع( ٌَ
 . َحلْ َفارْ 

 أصابتنً (هللا رسول) ٌا:  فقلت 
 هللا َصلَّى (هللا رسول) فسكت )َجنابة(
 (الصعٌد) بآٌة (جبرٌل) وأتاه وسلم علٌه

 .[ ٖٗ النساءاآلٌة من ]

 علٌه هللا َصلَّى (هللا رسول):  فقال 
ا قُمْ ) وسلم مِ  أَْسَلعُ  ٌَ  . (َفَتٌمَّ
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 له رحلت ثم فتٌممت فقمت:  قال 
 . اءبم َمرّ  حتى فسار

 ا) لً:  فقال  أَمس أَوْ  ـــ ِمس أَْسَلعُ  ٌَ
 .( ِجْلَدكَ  َهَذا ـــ

 للوجه ضربة (التٌمم) فؤرانً:  قال 
 . انتهى المرفقٌن إلى للٌدٌن وضربة

 ٌَى) طرٌق من ساقه ثم ْح ٌَ ) ًِّ اِن   الِحمَّ
 . )الربٌع( عن

 بنً) من رجل (األسلع):  فقال 
 لُ إِْسَماِعٌ) أخرجه وكذا كعب( بن األعرج
 ثم )ٌحٌى( عن (األْحَكامِ ) فً (الَقاِضً
 طرٌق من أًٌضا (الطبرانً) ساقه

 األسلع) عن أبٌه عن ُرَزٌق( بن الهٌثم)
 . شرٌك( بن

 َصلَّى (النبً) ناَقة ارحل كنت:  قال 
 لٌلةٍ  فً جنابة فؤصابتنً وسلم علٌه هللا
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 هللا َصلَّى (هللا رسول) وأراد )باردة(
 ارحل أن فكرهت الرحلة وسلم علٌه

 أغتسل أن وخشٌت )ُجنب( وأنا 9ناقَته)
 . أمرض( أو فؤموت) البارد بالماء

 فرحلها األنصار من رجاًل  فؤمرت 
 ماء بها فؤسخنت أحجاًرا ووضْعتُ 
 هللا َصلَّى (هللا رسول) لحقت ثم فاغتسلت

 . وأصحابه وسلم علٌه

 ا):  فقال  ِرْحَلُتكَ  أََرى َمالًِ  أَْسَلُع( ٌَ
َرتْ  ٌَّ  . َتَغ

 أرحلها لم هللا( رسول) ٌا:  فقلت 
 .( األنصار) من رجل رحلها

 َولِمَ :  قال . 

 فخشٌت )جنابة( أصابتنً إنً:  فقلت 
 ووضعتُ  فرحلها فؤمرته نفسً على القرَّ 

 . به فاغتسلت ماء فؤسخنت أحجاًرا
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 ا: }( هللا) فؤنزل ـَها ٌَ ــ 
 َءاَمُنوا الَِّذٌنَ  أٌَّ

الَةَ  َتْقَرُبوا لَ   إلى{. ُسَكاَرى َوأَنُتمْ  الصَّ
ا: }قوله   [ٖٗ اآلٌة النساء{ ]َغفُوًرا عفُّوً

 ٌسٌر َشَبه فٌها القصة وهذه:  قلت 
 ظاهرةٌ . مغاٌرة وبٌنهما األولى من

 على األمر وجماعة (الطبرانً) فحمل 
د )لألسلع( وقع كله ذلك أن ٌِّ  أن ذلك وٌإ
 . (منده ابن)

 شرٌك ابن أسلع) ترجمته فً:  قال 
 . األعرجً( ْوفعَ  بن

 حفص بن قٌس) طرٌق من ٌروى ثم 
 . الدارمً

 (األسلع) َعمّ  بنً بعض سؤلتُ :  قال 
 . عنه

 بن شرٌك بن األسلع) هو:  فقال 
 . انتهى (عوف
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 بنً) ومن تارٌخه فً (خلٌفة: ) قال 
 .( شرٌك بن األسلع - كعب بن األعرج

  علٌه هللا َصلَّى ( النبً) عن روى 
 من شًء فً أر مول )التٌمم( فً وسلم
( أنه طرقه ًٌّ  مع ذلك ٌلتئم ول )أشجع
 فلعله ( كعب بن األعرج بنً) من كونه
 . َسمعً تصحٌفٌ  فٌه وقع

 فقال . (األعرجً: ) ٌقول أن أراد : 
  ً  . األْشَجِع

 بٌن ففّرق (َعْبِدالَبرِّ  اْبنُ ) وأما 
 منهما من كل لرجلٌن وجعلهما القصتٌن

 إنه:  لقا فاألول )األسلع( له ٌقال
 الربٌع) حدٌثه روى األسقع( بن األسلع)

 شرٌك بن األسلع) والثانً بدر( بن
(  األعرجً ًّ  إلى الثانً ونسبهالتمٌم

 األول فإن األول أنه على ٌدلّ  (األعرجٓ
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( أنه ثبت ًّ  له أٌن من أدري وما )أعرج
 كان فلعله ثبت فإن )األسقع( أبٌه اسم

 ووقع (األسقع) وٌلقب (شرًٌكا) ٌسّمى
 ـــ بالواو ـــ (األعوجً) بخطه أصله فً

( وتعقبه ًّ  . )الرشاط

 وقع وكذا )بالراء( هو إنما:  فقال 
ًّ ) وتعقبه )التٌمً(  . أًٌضا (الرشاط

 فً (السكن ابن: ) قال وقد 
 شرٌك( ابن) له ٌقال:  أًٌضا (األعرجً)

 . أعلم وهللا الوحدة على ٌدل فهذا

 بن علً) عن َمْنَده( اْبنُ ) وحكى 
 الحارث األسلع) اسم أن (العسكري ٌدسع
 . أعلم وهللا خطؤ وأظنه (كعب بن

 (تنبٌه )شرح فً مغلطاي للشٌخ وقع 
 نسبة (التٌمم) كتاب أول فً (البخاري)

 كتاب فً الحافظ إلى هذا (األسلع) قصة
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 (األعرجً األسلع) إن ولفظه )البرهان(
 وسلم علٌه هللا َصلَّى (للنبً) ٌرحل كان

  وسلم علٌه هللا َصلَّى (بًللن: ) فقال 
 فؤنزل ماء عندي ولٌس )جنب( إنً
 منه شدٌد تقصٌر وهذا (التٌمم) آٌة (هللا)

 تمٌٌز فً اإلصابة اطالعه كثرة مع
 عوف بن َشِرٌك بن أْسَلعُ ) الصحابة
 بن أَْسلع) الغابة أسد( التمٌمً األعوجً
 معرفة فً الستٌعاب( األعرابً األسقع

 ٌعرف َكْعب بنُ  الَحاِرثُ ). األصحاب
 (العسكري سعٌد بن علً) سماه باألسع(

 أخرجه محفوًظا كان إن الصحابة فً
( مختصًرا كذا (نعٌم وأبو منده ابن)
 . (عمر أبو أخرجه)
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 (المدلجً المالكً زرٌق) عنه روى 
ا وكان نظر وفٌه )النبً( عن ًٌ  مإاخ
 . (موسى ألبً)

 علٌه هللا َصلَّى (النبً) عن روى 
 َوَضْرَبةٌ  -لِْلَوْجِه  َضْرَبةٌ ) ٌممالت فً وسلم
نِ  ٌْ َد ٌَ نِ  إَِلى لِْل ٌْ  ( .الِمْرَفَق

 هذا غٌر له أعلم ل (عمر أبو: ) قال 
 بن الربٌع) غٌر عنه ٌرو لم الحدٌث

 أخٌه عن بدر( بن بُعلٌلة) المعروف (بدر
                                                       . الغابة أسد( نظر وفٌه

 
 موقع : صحابة رسول هللاالمرجع 

  

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
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 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8900ٓ00ٓ٘ٓواتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 بهم بالفردوس األعلىوٌجمعنا 
 من الجنة آمٌن


