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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 الجزء الخامس

 

 

 

 نقل وتنظيم 

لتميميعبدالعزيز عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر ا  

 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  مدأما بعد : الح        

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

 ٕٓٔٗ -ٓ0 -ٕٓ 
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خباب ابن األرت ابن  : الخامس
 :  التمٌمًجندلة 

 

 ه :نسـب

ابن األرت بن جندلة بن سعد من بنً خباب 
 . ناة أحد بطون قبٌلة تمٌمسعد بن زٌد م

 . وقٌل هو من خزاعة
 

 سيرة

 الصحابي
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 :ســــيرته 
 

وكان من  ى اإلسالمصحابً من السابقٌن إل

.  المستضعفٌن الذٌن ُعّذبوا لٌتركوا اإلسالم

وبٌع فً  (تمٌم)سُبً صغًٌرا من قبٌلته 

ار ـمـأم أن)ه ـترتـاشـفالمكرمــة( ة ـمك)

 (لبنً ُزهرة)التً كانت حلٌفة  (الخزاعٌة

عوف بن عبد عوف )ل (قرٌش)من 

 .( عبد الرحمن بن عوف)والد  (الزهري

 هجــرتـــه :

 باب مع المقداد بن عمرو إلى ٌثربخ هاجر

وآخى النبً  (الهدمكلثوم بن )فنزال على 

 (جبر بن عتٌك)بٌنه وبٌن  ملسو هيلع هللا ىلص( محمد)

خراش بن )مولى  (تمٌم)وقٌل بٌنه وبٌن 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ( محمد)وشهد مع النبً  (الصمة

 . المشاهد كلها

 

 : سورة مرٌم والخباب بن األرت

 ن خباب فً الجاهلٌة صناعة السٌوفامته

ٌُجالسه ملسو هيلع هللا ىلص (محمد)ن النبً وكا  . ٌتؤلفه و

  ًوروى خباب أنه حٌن كان عبًدا ف

العاص بن وائل )ًٌفا مكة، صنع س

ٌُحّصل ثمنه سًٌفا (السهمً  . وذهب 

  ال أعطٌك حتى ):  فقال له العاص

 . (حمدتكفر بم
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  ّحتى تموت ثم ال أكفر بمحمد ):  فرد

 . (تبعث

 كان لً مال بعثت إذا):  فقال العاص 

 . (فسوف أقضٌك

  ًفنزل  ملسو هيلع هللا ىلص (محمد)فحكى ذلك للنب

اِتَنا َفَرأٌَْ ):  قوله تعالى ٌَ َت الَِّذي َكَفَر ِبآ

َب  ٌْ َلَع اْلَغ نَّ َمااًل َوَوَلًدا أَطَّ ٌَ  أَمِ َوَقالَ أَلُوَت

ْحَمِن َعْهًدا َكالَّ َسَنْكُتُب َما  َخَذ ِعْنَد الرَّ اتَّ

ا َوَنِرُثُه َما  قُولُ َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمًدّ ٌَ

ؤِْتٌَنا َفْرًدا ٌَ قُولُ َو ٌَ ). 

 : هـالمــاس

قبل دخول النبً محمد دار  م خباب قدًٌماأسل

فكان سادس ستة  لٌدعو فٌهااألرقم 
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أسلموا، وقٌل أنه كان العشرون فً ترتٌب 

 . من أسلموا

  لذٌن كان خباب من المستضعفٌن ا

ا فكانو ُعّذبوا بمكة لٌرجع عن دٌنه

ثم  ٌوقدون النار ثم ٌسلقونه علٌها

وٌعتلً رجل  ٌضعونه على األرض

 . صدره

  الحدٌدة تؤخذ  (أم أنمار)ت موالته كان

 . المحماة فتضعها على رأسه

   ً(محمد)فشكا ذلك إلى النب . 

  (اللهم انصر خّباًبا):  فقال . 

  فكانت  رأسها (أم أنمار)فاشتكت موالته

 . فقٌل لها اكتوي تعوي مثل الكالب
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   ٌؤخذ الحدٌدة المحماة  (خباب)فكان

 . فٌكوي بها رأسها

   أول من أظهر  أنه (مجاهد)وروى

 :إسالمه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   (ٔ

 .أبو بكر   (ٕ

 .خباب   (ٖ

 .صهٌب   (ٗ

 .بالل   (٘

 .عمار   (ٙ

 .  سمٌة أم عمار  (0
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   فمنعه هللا بعمه  ملسو هيلع هللا ىلصفؤما رسول هللا

 . أبً طالب

  أما أبو بكر فمنعه قومه . 

  ثم  الحدٌد ادراعا اآلخرون فؤلبسوهم أم

فبلغ منهم الجهد  فً الشمس صاهروهم

من حر الحدٌد  أن ٌبلغ (ما شاء هللا)

 .  (والشمس

  ًولم  إن خباًبا صبر):  قال عامر الشعب

فجعلوا ٌلزقون  ٌعط الكفار ما سؤلوا

 ( حتى ذهب لحم متنه ظهره بالرضف
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 : ـــاتــهوفـ

وبدء  ملسو هيلع هللا ىلص( محمد)وبعد وفاة النبً 

 (خباب)انتقل  حركة الفتوح اإلسالمٌة

 . إلى الكوفة

هـ، وعمره  0ٖبالكوفة سنة  (خباب) ماتو

 (علً بن أبً طالب)ه سنة، وصلى علٌ 0ٖ

علً )نعاه  وكان أول من ُدفن بظهر الكوفة

 . (بن أبً طالب

وهاجر  أسلم راغًبا (خّباًبا)رحم هللا ):  فقال

سمه وابتلً فً ج وعاش مجاهًدا طائًعا

 . (ولن ٌضٌع هللا أجره أحواالً 
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 للحدٌث النبوي رواٌته

 . ملسو هيلع هللا ىلص  : النبً محمد عن روى

 (مسروق بن األجدع):  عنه روى . 

  (شقٌق بن سلمة أبو وائل)و . 

 (أبو معمر عبد هللا بن سخبرة)و . 

 (قٌس بن أبً حازم)و . 

 (علقمة بن قٌس النخعً)و . 

 (ابنه عبد هللا بن خباب)و . 

 (أبو مٌسرة بن شرحبٌل)و . 

 (عامر الشعبً)و (. 

 وحارثة بن مضرب العبدي) . 
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 (أبو أمامة الباهلً)و . 

 (سعٌد بن وهب الهمدانً)و . 

 (سلٌمان بن أبً هند)و . 

 (بن زفر ةصل)و . 

 (عباد أبو األخضر)و . 

 (ن نسً الكنديعبادة ب)و . 

 (عبد هللا بن أبً الهذٌل)و . 

 (عمرو بن عبد الرحمن)و . 

 (هبٌرة بن ٌرٌم)و . 

 (ٌحٌى بن جعدة بن هبٌرة)و . 

 (أبو الكنود األزدي)و . 

 ( أبو لٌلى الكندي)و. 
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 والتعدٌل الجرح  : 

لخباب بالمكرر  (بقً بن مخلد)أحصى 

 : حدًٌثا (ٕٖ)

 منها ثالثة متفق علٌها . 

  بحدٌثٌن (البخاري)له وانفرد . 

 بحدٌث (مسلم)و . 

 روى له الجماعة كما . 

 

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
 

 . ابيدياوك موقع :لمرجع ا
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 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0800ٓ00ٓ٘ٓواتساب 
ش الكرٌم أن ٌكرمنا أسؤل هللا العظٌم رب العر

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


