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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 بعالجزء السا

 

 

 

 نقل وتنظيم 

 عبدالعزيز عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر التميمي

 0508900000  واتساب  

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 ياضالر

 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 -20 
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 هالة أبً بن لحارثا : عـبالســا
 :  التمٌمً

 

 نسـبه :
 

 بن النباش وأسمه هالة أبً بن الحارث
 بن سالمة بن حبٌب بن وقدان بن زرارة

 سيرة

 الصحابي
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 تمٌم بن عمرو بن أَُسٌد بن جروة بن غوي
 . التمٌمً العمروي األَُسٌدي مر بن
 عبد بن أسد بن خوٌلد بنت خدٌجة هً أمه

 كعب بن مرة بن كالب بن قصً بن العزى
 بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن

  . الكنانٌة القرشٌة كنانة بن قرٌش
 

 :ســــيرته 
 

 المكرمة( بمكة) اإلسالم قدٌم جلٌل صحابً

 وأمه ملسو هيلع هللا ىلص (محمد) الرسول ربٌب وهو

(  خوٌلد بنت خدٌجة) المؤمنٌن أم هً
 فً (شهٌد) أول وهو عنها هللا رضً
 . الرجال من اإلسالم
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 أبً بن الحارث - (البالذري: ) قال 
 فًِ هللاّ  فًِ (قُتل) من أول - التمٌمً هالة

اَلم ِسإ  . (الٌمانً الركن تحت اإلإ

 (الدار عبد لبنً) حلفاء وإخوته كان 
 . قرٌش من

 فً وعز   وسٌادة شرف   بٌت من كان 
 فً المثل بهم ٌُضربلمكرمة( ا مكة)

 . الكعبة حول دور لهم وكانت العز

 ألنت وهللا (الجاهلٌة) فً فٌهم فٌقال 
 ونوٌشٌر زرارة بن النباش آل) من أعز
 . الحرام المسجد حول دور   إلى ٌدٌهمأب

  رباعهم كانت هذه:  فٌقال . 
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 : وأخواته إخوته
 

 : وهم وأمه ألبٌه إخوته
 

 هالة أبً بن هند . 

 هالة أبً بن الطاهر . 

 هالة أبً بن الزبٌر . 

 هالة أبً بن هالة . 

 

 : هم أمه من وأخواته إخوته
 

 محمد بن القاسم . 

 محمد بن هللا عبد . 

 محمد بنت زٌنب . 

 محمد بنت رقٌة . 

 محمد بنت كلثوم أم . 
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 محمد بنت فاطمة . 

 ملسو هيلع هللا ىلص )محمد(أبناء النبي هؤالء 
 

 :ه استشهاد
 

 أول (العسكري هالل أبو: ) قال 
 أبى بن الحارث) اإلسالم فً (قتٌل)

 ( .خدٌجة أمه) وكانت (هالة

 أن أمر لما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وذلك 

 . الحرام المسجد فً قام ٌؤمر بما ٌصدع

  تفلحوا هللا إال إله ال قولوا:  فقال 
 أهله الصرٌخ فأتى (قرٌش) علٌه فوثبت
 (هالة أبى بن الحارث) أتاه من أول فكان

 عطفوا ثم عنه ففرقهم القوم فً فضرب
 . قتلوه حتى فضربوه علٌه
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 محمد)  أبٌه عن (الكلبً ابن: ) قال 
 أبً بن الحارث) (الكلبً السائب بن

ت خدٌجة) حجر فًِ َكانَ  (هالة  (خوٌلد ِبنإ
 ِبهِ  وٌنادي إسالمه ٌظهر وكان فأسلم
 (قرٌش) من جماعة فًِ ٌوًما فجلس
هِ  هللّاُ  َصّلى (النبً) فذكروا وغٌرها ٌإ  َعَل
 وبٌن بٌنه ووقع فغضب كرهه بما َوَسّلمَ 
 ٌزل فلم ِبهِ  فوثب شر   سفهائهم من َرُجل
 . مٌتا حمل حّتى بطنه فًِ ٌطأ

 ٌَُقال  فوثب الركن عند (صلى) إنه َو
 . فقتله السفهاء بعض ِبهِ 

 بثأره (عمه) أبناء أدرك وقد . 

 صفوان بن صفوان) (حزم ابن) : قال 
 قاتل لقً (التمٌمً األسٌدي النباش بن
 . فقتله (هالة أبً بن الحارث) عمه ابن
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 الحمد هلل

 رب العالمين

 دائماً وأبداً 
 . ابيدياوك موقع :المرجع 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2028800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


