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 ٔمً ٚذٕظ١ُ 
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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 
الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة هلل 

 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 -20 
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 بن عمرو بن القعقاع : مـنثـاـال
 :  التمٌمً مالك

 

 ٔضـثٗ :
 تٕٟ ِٓ  تٓ ِاٌه اٌر١ّّٟ ػّشٚ تٓ اٌمؼماع

 . ذ١ُّ تٕٟ لث١ٍح ِٓ أَُص١ِّذ

 

 ص١شج

 اٌصذاتٟ
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 :صــــ١شذٗ 
 

 . ِضٍُ ٚلائذ فاسس 

 . ِشٙٛس ػشتٟ تطً 

 اخــٚاٌفرٛد شدجــاٌ شٚبــد ٙذـش 

 . اإلصال١ِح

 اٌمادص١ح ِؼشوح فٟ ػظ١ُ تالء ٌٚٗ 

 اٌّض١ٍّٓ ِؼاسن ِٓ ٚغ١شّ٘ا ٚا١ٌشِٛن

 تٛظٛح شخص١رٗ ِالِخ ظٙشخ  

 . اٌفرٛداخ فٟ شذ٠ذ

 أسض فٟ ثاترا   ِمذاِا   شجاػا   واْ 

 تأصٗ ٚشذج شجاػرٗ ٚتجٛاس اٌّؼاسن

 . اٌزواء شذ٠ذ واْ األػذاء ػٍٝ

 اٌّؼاسن إداسج فٟ ػضىش٠ح دٕىح ٚرا 

 . اٌمادص١ح ِؼشوح فٟ رٌه ٚظٙش

 .فشٚص١رٗ ػٍٝ اٌّؤسخْٛ ٠خرٍف ٚال 
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 ٚالدذٗ دٛي ِؼٍِٛاخ ذٛجذ ال  

 . ٚٔشأذٗ

 . (اٌر١ّّٟ ػّشٚ تٓ ػاصُ) أخٖٛ 

 فٟ (اٌؼضمالٟٔ دجش اتٓ) ٌٗ ذشجُ  

 ( .اٌصذاتح ذ١١ّز فٟ اإلصاتح) وراتٗ

 أخٛ اٌفشصاْ اٌشؼشاء أدذ:  فماي  

شٚ تٓ اٌمؼماع) ّْ  .( َػ

 ٚتؼث (اٌفرٛح) ٟف (َص١ْف  ):  ٚلاي 

ْٓ  ِغ أ٠ٌٛح   (ػّش) ١ًَٙ) ِغ ٌٚٝ َِ  تٓ ُص

 ػاصُ) إٌٝ (صجضراْ) ٌٛاءَ  فذفغ (ػذٞ

ّٟ  ػّشٚ تٓ  . (اٌر١ّّ

 ٌٗ ٚأٔشذ اٌّصذاتح ِٓ (ػاصُ) ٚواْ 

ا  . ( اٌؼشاق) فرٛح فٟ وث١شج أشؼاس 

شَ  أَتُٛ):  ٚلاي  َّ  ػٕذ ٌٗ ٠صخّ  ال (ُػ

 . سٚا٠ح ٚال صذثح اٌذذ٠ث أً٘
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 ِماِاخ   (تاٌمادص١ّح) ٚألخ١ٗ ٌٗ ٚواْ 

 . دضٓ ٚتالء   ِذّٛدج  

 فٟ (اٌثش ػثذ اتٓ) وزٌه ٌٗ ٚذشجُ 

 . (األصذاب ِؼشفح فٟ االصر١ؼاب) وراتٗ

ّٟ  أدسن):  ٚلاي    روشٖ ف١ّا ملسو هيلع هللا ىلص إٌّث

 ػٕذ ٌّٙا ٠صخ ٚال (ػّشٚ تٓ ص١ف)

 سٚا٠ح ٚال ٌماء ٚال ُصْذثح اٌذذ٠ث أً٘

 . أػٍُ ٚهللا

 وش٠ّح ِشا٘ذ (تاٌمادص١ّح) ٌّٙا ٚواْ 

ٓ   ٚتالء ِذّٛدج ِٚماِاخ  . (دض

 

 : ٗصذثر فٟ االخرالف
 صذثرٗ فٟ اخرٍف : 

 ًاتٓ) روشٖ د١ث صذاتٟ إٔٗ فم١ 

 . (اٌصذاتح ِؼجُ) فٟ (لأغ
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 ٚ(ٓاٌثشػثذ ات) ٟفٟ االصر١ؼاب) ف 

 . (األصذاب ِؼشفح

 ٚ(ٓاٌجزسٞ األث١ش ات) ٟاٌغاتح أصذ) ف 

 . (اٌصذاتح ِؼشفح فٟ

 ٚ(ٓاٌؼضمالٟٔ دجش ات) ٟاإلصاتح) ف 

 األٚي اٌمضُ فٟ روشٖ (اٌصذاتح ذ١١ّز فٟ

ُُ٘  تطش٠ك صذثرٗ ٚسدخ ِٓ):  َٚ

 وأد صٛاء غ١شٖ ػٓ أٚ ػٕٗ (اٌشٚا٠ح

 أٚ ظؼ١فح أٚ دضٕح أٚ صذ١ذح اٌطش٠ك

 تأٞ اٌصذثح ػٍٝ ٠ذي تّا روشٖ ٚلغ

 .( واْ غش٠ك

 تذذ٠ث١ٓ (تصذثرٗ) اٌثؼط اصرذي 

 :  ّٚ٘ا

 أٔٗ (اٌمؼماع) ػٓ (لأغ اتٓ) سٚاٖ ِا 

 :  لاي
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  َا):  ملسو هيلع هللا ىلص (هللّاِ  َسُصٛيُ ):  لَاي َِ 

َٙادِ  أَْػَذْدخَ  ٍِْج ٍْدُ  (ٌِ ِٗ  هللّاِ  غَاَػحُ :  لُ َسُصٌِٛ َٚ 

 , ًُ ٌَْخ١ْ ا َٚ . 

  ٍَْهَ ):  لَاي ٌَْغا٠َحُ  ذِ ٜ ا َٛ ٌْمُْص  . (ا

 لاي أٔٗ (اٌمؼماع) ػٓ سٚٞ وّا  :

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ (هللاّ  سصٛي) ٚفاج شٙذخ)

 سجً جاء اٌظٙش ص١ٍٕا فٍّا ٚصٍُ ٚآٌٗ

 أْ تؼعُٙ فأخثش اٌّضجذ فٟ لاَ درٝ

 ٠ؼٕٟ - صؼذا ٠ٌٛٛا أْ أجّؼٛا لذ األٔصاس

 (هللاّ  سصٛي) ػٙذ ٠ٚرشوٛا - ػثادج اتٓ

 فاصرٛدش ٚصٍُ ٚآٌٗ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 .( اٌضىٓ اتٓ) سٚاٖ (رٌه اٌّٙاجشْٚ

 األداد٠ث) ٘زٖ أْ اٌثؼط ٠ٚؼرثش 

 فٟ (ػّش تٓ ص١ف) ٌٛجٛد (ظؼ١فح

 . إصٕاد٘ا
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 تٓ لؼماع) (داذُ أتٟ اتٓ: ) ٚلاي 

 (هللا سصٛي) ٚفاج شٙذخ:  لاي (ػّشٚ

 ػٓ (ػّش تٓ ص١ف) سٚاٖ ف١ّا ملسو هيلع هللا ىلص

 (ص١ف)ٚ ػٕٗ, أت١ٗ ػٓ (ذّاَ تٓ ػّشٚ)

 ٚإّٔا (اٌذذ٠ث ثطًف) (اٌذذ٠ث ِرشٚن)

 . (ٌٍّؼشفح رٌه روش ورثٕا

 ( ٔظش صذثرٗ فٟ) (اٌصغأٟ: ) ٚلاي 

  ػٓ (اٌثش ػثذ اتٓ: ) لاي وّا 

 ػّشٚ تٓ ػاصُ) ٚأخٖٛ (اٌمؼماع)

 اٌذذ٠ث أً٘ ػٕذ ٌّٙا ٠َِصخّ  ال) (اٌر١ّّٟ

 .( سٚا٠ح ٚال ٌماء ٚال ُصذثح

 ٠ىْٛ أْ (اٌّصادس) تؼط ذشجخ 

 . اٌراتؼ١ٓ ِٓ (اٌمؼماع)
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 : ٕٗـػ ًـ١ـل
 ٌصٛخ)( اٌصذ٠ك تىش أتٛ) : لاي 

 .( سجً أٌف ِٓ خ١ش   اٌج١ش فٟ اٌمؼماع

 (صؼذ) إٌٝ (اٌخطاب تٓ ػّش) ورة 

 ٚأٞ أفشس واْ اٌمادص١ح أ٠اَ فاسس أٞ)

 . (أثثد واْ ساوة ٚأٞ أسجً واْ سجً

  (ٚلاص أتٟ تٓ صؼذ) إ١ٌٗ فىرة (ٌُ 

 دًّ (ػّشٚ تٓ اٌمؼماع) ِثً فاسصا   أس

 دٍّح وً فٟ ٠ٚمرً دٍّح ثالث١ٓ ٠َٛ فٟ

١ّا   ِّ  .( و

 :  ٚشؼشٖ وٍّاذٗ تؼط
  : ٌٗ ٠شك ال ٚلائذ فاسس ٌىٛٔٗ تاإلظافح

   َْ ْ   ٌٚٗ شاػشا   وا  . شؼشٞ د٠ٛا

 فمذ ا١ٌشِٛن ِؼشوح (اٌمؼماع) شٙذ 

 أً٘ وشاد٠ش ِٓ ُوْشدٚس   ػٍٝ واْ
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 (ٌٍمؼماع) ٚواْ شِٛنا١ٌ ٠َٛ (اٌؼشاق)

 . فمذ شؼش ِٛلؼح وً فٟ

 ا١ٌشِٛن ٠َٛ :  لاي : 
 ُْ  اٌؼشاق تأ٠اَ فُزٔـا وّا  فُزٔا ا١ٌشِٛن ػٍٝ ذََشَٔا أٌَ

 اٌثُؼاق ٌَذٜ اٌجٕاب ِذّشِح  ٚوأدْ  تُصـشٜ لثٍٙا فرذٕا

ْشجَ   فرذٕا لذ اٌّذائـٓ ٚػزساء َِ فّش٠ٓ ٚ  اٌِؼرَاقِ  ػٍٝ اٌصُّ

ا جَّؼُٙ فععٕا ّّ  اٌّشلاقِ  تاٌثرش اٌٛالٛص ػٍٝ اصرذاٌٛا ٌ

ِٛساقِ  ثْفشٚق ا١ٌشِٛن ػٍٝ  ذُضاٚٞ ِا درٝ اٌشَٚ لرٍٕا  اٌ

 

 اٌذّذ هلل

 سب اٌؼا١ٌّٓ

 دائّا  ٚأتذا  
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 . اث١ذ٠اٚو ِٛلغ :اٌّشجغ 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 ا كم وموتنا وإٌ
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


