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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  






 ملخص
 سٌرة الصحابة

 تمٌم ًبن لقبٌلة
 سسادالجزء ال
 

 

 

 نقل وتنظيم 

 عبدالعزيز عبدالرحمن يحي ناصر يحيى الناصر التميمي

 0507800000  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

 4102 -10 -10 
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 هللادـعب نــب دــواق : سداــسال
 :  التمٌمً

 

 ه :نسـب
 عزٌز بن مناة عبد بن هللا عبد بن واقد

 . حنظلة بن ٌربوع بنً من التمٌمً

 

 سيرة

 الصحابي
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 :ســــيرته 
 

 ًنفٌل بن الخطاب) وحلٌف صحاب 

 فً الجاهلٌة . (العدوي

 اإلسالم إلى السابقٌن من . 

 (جحش بن هللا عبد) سرٌة فً شارك 

 بن عمرو) ٌومئذ وقتل نخلة إلى

 . بسهم (الحضرمً

 قتٌل أول (الحضرمً بن عمرو) فكان 

 حروبهم فً وحلفائها (قرٌش) بٌن من

 . المسلمٌن مع

 ذلك فً (الخطاب بن عمر) فأنشد 

 : فٌه قال شعًرا

ً   ابن من سقٌنا ا بنخلة  رماحنا الحضرم  واقد الحرب أوقد لم 
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 ابن) بمقتل ٌثرب (ٌهود) تفائل 

 سبًبا ذلك فً وجدوا حٌث (الحضرمً

 (المسلمٌن) بٌن (الحرب) اشتعال فً

 الحضرمً بن عمرو):  فقالوا (قرٌش)و

 َعَمَرت عمرو هللا عبد بن واقد قتله

 بالحر َحَضَرت والحضرمً الحرب

 . (الحرب َوَقَدت وواقد

 (محمد) النبً مع ذلك بعد واقد شهد 

 . كلها غزواته ملسو هيلع هللا ىلص

 ــه :هجرتـ

 . ٌثرب إلى هاجر

  (المنذر عبد بن رفاعة) على نزل . 
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 وبٌن بٌنه ملسو هيلع هللا ىلص (محمد) النبً آخى 

 . (  معرور بن البراء بن بشر)

 : هـالمــاس

 ملسو هيلع هللا ىلص (محمد) النبً دخول قبل قدًٌما أسلم

 . األرقم دار فً اإلسالم إلى للدعوة

 وفــــاتــه :

 بن عمر) خالفة أول فً واقد توفً

 هللاعبد) سمى ولقد عقب له ولٌس (الخطاب

 (عمر بن هللا عبد بن واقد) ابنه (عمر بن

ًنا  . (التمٌمً هللا عبد بن واقد)ب تٌمُّ
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 الحمد هلل

 رب العالمين

 أبداً دائماً و
 . ابيدياوك موقع :المرجع 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1810800100واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


