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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 رابعالجزء 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  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 -22 
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 مرةــس نــب َرةـاضِ ـغ : عــرابال
 :  التمٌمً العنبري

 

 :ه بـنس

 

 بن قرط بن عمرو بن سمرة بن غاِضَرة
 م .تمٌ بن عمرو بن العنبر بن جندب

 

 سيرة

 الصحابي
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 :ســــيرته 
 

 النبً) بعثهو أحادٌث عدة روى صحابً

 . الصدقات على (محمد

 (العنبري قرط بن عمرو بن سمرة) والده 

 (الولٌد بن خالد) استخلفه الذي صحابًال

 َولد   بنٌه ومن انصرف حٌن( الٌمامة) على

 شاعر وهو (النجاب) أبا ٌُكنى (عبٌد) اسمه

  . ِشْعره فً (جرٌر) الشاِعر ذكره

ً  ) بعث  ( صل هللا علٌه وسلم النب

 . الصدقات على رة(ض)غا

 (البخاري إسماعٌل بن محمد) ذكر 

 عثمان) من سمع أنه الكبٌر التارٌخ فً

 . (عون ابن) عنه وروى (عفان بن
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 ابن) ذكره بٌنما (حاتم أبً ابن) ذكر 

 . التابعٌن ثقات فً (حبان

 

 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
 . ابيدياوك موقع : المرجع

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

  وموتنا وإٌا كم
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


