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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء الثالث

 

العزٌز عبد: عشر : الشٌخ الثالث

بن الشٌخ حمد بن إبراهٌم بن 

 :التمٌمً  حمد بن عبد الوهاب

 المٌالد :

 هـ1190قبل 



 الوفــاة :

 . غٌر معروف

 النسـب :

عبد العزٌز بن الشٌخ حمد بن إبراهٌم بن 

عبد الوهاب بن عبد هللا بن عبد  حمد بن

الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن راشد 

بن برٌد بن محمد بن برٌد بن مشرف 

 . الوهٌبً التمٌمً

 السـٌرة :

العالم الكبٌر الملقب عبدالعزٌز الشٌخ 

بالقاضً سبط الشٌخ محمد بن عبد الوهاب 

ابن ابنته كان أبوه الشٌخ حمد بن إبراهٌم 



اء بلدة مرأة ثم تركه بن حمد ٌشغل قض

وقدم على الشٌخ محمد بن عبد الوهاب فً 

مدٌنة الدرعٌة وتزوج ابنته والدة المترجم  

وسكن الدرعٌة عند الشٌخ محمد وأخذ ٌقرأ 

علٌه وقد ولد المترجم الشٌخ عبد العزٌز 

ابن حمد قبل سنة ألف ومائة وتسعٌن وقرأ 

بن علً بن غرٌب  على الشٌخ عبد هللا

خ عبد هللا بن محمد بن عبد وعلً الشٌ

الوهاب وغٌرهم من علماء الدرعٌة وتولى 

القضاء فً الدرعٌة زمن اإلمام سعود وابنه 

اإلمام عبد هللا ابن اإلمام سعود وأرسله 

اإلمام سعود فً سفارة إلً إمام صنعاء 

قال الشٌخ عثمان .  وهو صاحب األجوبة

بن عبد العزٌز بشر فً تؤرٌخه مصورة 



هـ وفٌها توفً الشٌخ 1294نة لندن فً س

هللا بن ن عبدحمد بن إبراهٌم بن حمد ب

 .هللا قاضً مرأة الوهاب بن عبدعبد

 

عمر بن :  عشر : الشٌخ الرابع

 :التمٌمً  حسن آل الشٌخ

 المٌالد :

 هـ الرٌاض1319

 الوفــاة :

 غٌر معروف .

 



 النسـب :

العالمة المحق الجلٌل المتقن شٌخنا الشٌخ 

الشٌخ حسن ابن الشٌخ حسٌن عمر ابن 

ابن الشٌخ علً ابن الشٌخ حسٌن ابن شٌخ 

 .التمٌمً   اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 السـٌرة :

ف والده الشٌخ حسن نشؤة دٌنٌة ننشؤ فً ك

علمٌة ولما بلغ السابعة من عمرة أدخله 

 مقرئوالده مدرسة تحفٌظ القرآن عند 

من  (نإبراهٌم بن عٌسً بن رضٌا)دعً ٌ

أتقن القرآن  مشاهٌر حملة القرآن فً زمنه

حفظا وتجوٌدا حٌث قرأه على الشٌخ 

المشهور فً وقته بالحفظ  (البطٌحً)



ومعرفة قواعد التجوٌد لقراءته علً الشٌخ 

ابن سهل الذي تلقى علم القراءات والتجوٌد 

على العالمة الشٌخ عبد الرحمن بن حسن 

 .ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب 

سماحته القرآن على هذا المقرئ فقرأ 

المذكور ثم قرأه عن ظهر قلب وهو فً 

الثامنة من عمره على والده الشٌخ حسن 

 .رحمه هللا

 : ومشاٌخهابتداء طلبه العلم 

شرع سماحته فً طلب العلم وهو فً السنة 

التاسعة من عمره فقرأ على والده العالمة 

كتاب التوحٌد عن ظهر قلب وكشف 

الشبهات وكتاب آداب المشً إلً الصالة 



وقرأ علٌه متن اآلجرومٌة فً النحو 

وأرجوزة الرحبٌة فً الفرائض وابتدأ بعد 

ذلك فً القراءة على الشٌخ العالمة عبد هللا 

بن الشٌخ عبد اللطٌف فقرأ علٌه مجموعة 

التوحٌد غٌبا من أولها إلً رسالة بٌان 

النجاة والفكاك حٌث وقف على هذه الرسالة 

بؤمر شٌخه ثم أعاد قراءة المجموعة على 

شٌخه المذكور ثالث مرات وعاود القراءة 

على والده الشٌخ حسن فقرأ علٌه قطر 

ك الندي وشرحه وقرأ علٌه ألفٌة ابن مال

وشرح الرحبٌة فً الفرائض وقرأ على 

الشٌخ حمد بن فارس ملحة األعراب 

للحرٌري وشرحها لبحرق وقرأ علٌه ألفٌة 

ابن مالك فً النحو وقرأ علٌه مختصر 



المقنع وشرحه ثم قرأ على والده الشٌخ 

حسن أصول الفقه ومختصر المقنع وشرحه 

من أوله إلً آخره _ ثالث مرات وقرأ علٌه 

عبد اللطٌف ابن الشٌخ عبد رد الشٌخ 

الرحمن بن حسن على داود بن جرجٌس _ 

ثم عاود القراءة على سماحة العالمة الشٌخ 

عبد هللا بن الشٌخ عبد اللطٌف فقرأ علٌه 

صحٌح اإلمام البخاري وجامع الترمذي 

وتهذٌب السنن لإلمام ابن القٌم وقرأ علٌه 

متن الطحاوٌة وشرحها وقرأ على الشٌخ 

عد بن حمد بن عتٌق تفسٌر العماد العالمة س

إسماعٌل ابن كثٌر من أوله إلً آخره 

ومسند اإلمام أحمد بن حنبل وقرأ علٌه رد 

الشٌخ عبد هللا بن عبد الرحمن أبً بطٌن 



 على داود بن جرجٌس وقرأ علٌه فتاوى

شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة وقرأ علٌه مختصر 

المقنع وشرحه من أوله إلً الوقف وصحب 

ة أخٌه الشٌخ عبد هللا إلً هجرة سماح

االرطاوٌة إلرشاد البوادي المقٌمٌن بها 

علٌه  وتعلٌمهم واجبات اإلسالم والدٌن فقرأ

ألفٌة ابن مالك وصحٌح اإلمام وصحٌح 

اإلمام مسلم وسنن أبً داود وقرأ علٌه 

الروض المربع شرح زاد المستقنع من 

لقراءات الكثٌرة أوله إلً أخره وبعد هذه ا

لده الشٌخ حسن بمزاملة أخٌه قرأ على وا

لشٌخ عبد هللا متن المنتهى وشرحه ال ا

وكان ٌتولى القراءة أخوه  1339وذلك عام 

سماحة الشٌخ عبد هللا وسماحة المترجم 



معه نسخة خطٌة ٌتابع فٌها قراءة أخٌه 

وهذه القراءة المذكورة آخر قراءة له على 

 . أشٌاخه

 :  إجازاته العلمٌة

تحصل على إجازة من الشٌخ أحمد الكتانً 

أثناء وجوده بمكة المكرمة بجمٌع مروٌاته 

وأسانٌده المتصلة إلً مإلفً األمهات 

الست وتحصل على إجازة من الشٌخ تقً 

 . الدٌن الهاللً بجمٌع مروٌاته

 : أعمال سماحته

تقلد وظٌفة األمر بالمعروف والنهً عن 

المنكر معاونا البن عمه الشٌخ عبد العزٌز 

ابن الشٌخ عبد اللطٌف بتكلٌف من اإلمام 



عبد الرحمن بن فٌصل رحمه هللا عام 

وعمر سماحته ذلك الٌوم ال ٌتجاوز  1336

 هـ1345عام  السابعة عشرة سنة وفً

عبد العزٌز بن عبد الرحمن بن )واله الملك 

رئاسة هٌئات األمر  (فٌصل آل سعود

فقام بواجب ما وكل إلٌه  بالمعروف بنجد

 م، حٌث كان غٌورا على محارم هللاخٌر قٌا

قوٌا فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر 

ال تؤخذه فً هللا جل وعال لومة الئم ٌتتبع 

فذ فٌهم بدون رأفة وال أهل الجرائم وٌن

أهل  هوادة حكم الشرع الشرٌف فهابه

وفً عام  الفسوق من العصاة وانزجروا

هـ ضمت إلً سماحته المنطقة 1372

الشرقٌة وخط التابالٌن وجمٌع بلدان نجد 



ر فصارت سوقرٌات الملح إلً وادي الدوا

جمٌع هٌئات هذه المناطق والبلدان تابعة 

 .لسماحته 

 

حسٌن :  عشر : الشٌخ الخامس

 الوهاببن الشٌخ محمد بن عبدأ

 :التمٌمً 

 المٌالد :

 غٌر معروف .

 الوفــاة :

 هـ .1224



 النسـب :

حسٌن ابن شٌخ اإلسالم محمد بن الشٌخ 

 . من الوهبة من تمٌم عبد الوهاب

 السـٌرة :

الشٌخ العالم الجلٌل حسٌن ابن شٌخ اإلسالم 

محمد بن عبد الوهاب ولد بمدٌنة الدرعٌة 

ونشؤ بها وقرأ العلم على والده الشٌخ 

محمد بن عبد الوهاب. تولى القضاء فً 

مام عبد العزٌز بن بلدة الدرعٌة زمن اإل

وكان ٌصلً بالناس الجمعة  محمد بن سعود

فً مسجد جامع الدرعٌة الكبٌر الواقع فً 

منازل آل سعود فً  محلة الطرٌف تحت

س الفروض وٌصلً بالنا الجهة الغربٌة



جهوري )وكان  الخمسة فً مسجد البجٌري

وقد ورد له ذكر فً  )الصوت كفٌف البصر

 .كتاب لمع الشهاب

العلم جماعة منهم أبناه الشٌخ  أخذ عنه

على بن حسٌن والشٌخ عبد الرحمن بن 

الوهٌبً والشٌخ سعٌد حسٌن والشٌخ أحمد 

  . بن حجً

فً شهر ربٌع اآلخر سنة  (رحمه هللا) توفً

  .  فً وباء أصاب الدرعٌة هـ1224

 : بناءهأ

  الشٌخ على بن الشٌخ حسٌن . 

  الشٌخ عبد الرحمن ابن الشٌخ حسٌن . 

  الشٌخ حمد ابن الشٌخ حسٌن . 



  الشٌخ حسٌن  الشٌخ عبد الملك ابن. 

   حسن ابن الشٌخ حسٌنالشٌخ . 

   أحفاده ٌعرفون الٌوم على انفراد هم بآل

حسٌن نسبة إلً جدهم المترجم الشٌخ 

حسٌن ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد 

الوهاب رحمهم هللا وغفر لهم وبارك فً 

 . شاء هللا أحفادهم وذرٌتهم إن

 

 

 

 



الشٌخ :  عشر : الشٌخ سادسال

حسٌن ابن الشٌخ حسن ابن 

 الشٌخ حسٌن ابن الشٌخ علً

 التمٌمً :

 المٌالد :

 هـ .1284

 الوفــاة :

 غٌر معروف ) إال أن توفً قبل والده ( .

 النسـب :

الشٌخ حسٌن ابن الشٌخ حسن ابن الشٌخ 

حسٌن ابن الشٌخ علً ابن الشٌخ حسٌن 



 محمد بن عبد الوهابابن شٌخ اإلسالم 

 .التمٌمً 

 لسـٌرة :ا

نشؤ فً كنف والد الشٌخ حسن نشؤة دٌنٌة 

ولما بلغ السادسة من عمره أدخله  علمً

مدرسة تحفٌظ القرآن عند مقرئ ٌدعى عبد 

فختم القرآن نظرا ثم  الرحمن بن مفٌرٌج

حفظه غٌبا على والده الشٌخ حسن وبعد 

ذلك شرع فً قراءة العلم فقرأ على والده 

وعلى الشٌخ العالمة عبد هللا ابن الشٌخ 

عبد اللطٌف والشٌخ محمد بن محمود 

والشٌخ حمد بن فارس والشٌخ عبد هللا 

وفاة الشٌخ حسٌن تقدمت على  . الخرجً

 . حم هللا الجمٌعر ه الشٌخ حسنوفاة والد



 : هـاتـإلفــم

ألف مإلفات منها شرح وضعه على متن 

األجرومٌة وحاشٌة وضعها على متن ملحة 

اإلعراب وألف مختصرا فً الفقه غٌر أن 

لمإلفات فقدت وكان ٌرحمه هذه اآلثار وا

شاعرا طوٌل النفس فً الشعر له  هللا

قصٌدة تبلغ سبعٌن بٌتا رد بها على أمٌن 

بن حنش العراقً وقصٌدة رائٌة تبلغ مائتً 

 .بٌت رد بها على قصٌدة ٌوسف النبهانً 

 هذه أبٌات منها :

 الحمد حمدا ال أطٌق له حصرا  لك

 واتبع حمد هللا منً له الشكرا

  بطل وأسؤله عونا على كل م



 اوال سٌما األعمى الذي أٌد الكفر

 وذلك شامً لنبهان ٌنتمً 

 وما كان من أهل النباهة والذكرى

 ولكنه قد كان وسنان تائها 

 كما ألف المخذول من قبله الشعرا

 كان أقوى دالله وأبدى مقاال

 على فسقه طوال على كفره طورا

 تخٌر حرف الراء عجزا وانه

 ٌعدون حرف الراء ٌاذا لهم غٌرا

 ولٌس بكفء للجواب وانه

 ألدنً الورى طرا وقد أشبه الفؤرا

 ولكن خوفً من غبً ٌظننا



 تركناه عجزا أو رضٌنا ٌما أخرى

 أجبناه ردا كافٌا فً اختصاره

 ونرجو اله الحق ٌمنحنا األجرا

 : إلً أن قال

 وهابٌة ضل سعٌهم :وقولك

 وا الهدى شرافظنوا الردى خٌرا وظن

  ما ضل سعٌهمكذبت لعمر هللا

 ولكنه سعى الذي خالف األمرا

 كمثلك مفتون ٌرى الشر ضده

 وٌحسب فعل الخٌر من جهله شرا

 توحٌد عندك كافرومن دان بال

 ومن دان بالكفران نال به األجرا



 نزح المترجم له الشٌخ حسٌن إلً عمان

هـ وسكن جزٌرة زعاب وأخذ 1325عام 

فً نشر الدعوة السلفٌة إلً أن توفً 

هـ مخلفا أبناء 1329بجزٌرة زعاب عام 

.  ماتوا بعده ولٌس له الٌوم أبناء وال أحفاد

 :هم  له أسباط

بن فٌصل بن فرحان آل  عبد هللا بن فهد   

 .سعود 

 . عبد العزٌز محمد  

 نعبد الرحمن بن الرحمن بن موسى ب  

  .عبد هللا بن مرشد 

المترجم الشٌخ حسٌن ابن  رحم هللا

الشٌخ حسن فقد كان عالما ذكٌا شاعرا 

 . بلٌغا وصلى هللا على محمد وآله وسلم



سلٌمان :  عشر : الشٌخ السابع

عبد هللا ابن شٌخ  ابن الشٌخ

 اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 التمٌمً :

 المٌالد :

 الدرعٌة .هـ 1200

 الوفــاة :

 غٌر معروف .

 

 



 النسـب :

الشٌخ سلٌمان ابن الشٌخ العالمة عبد هللا 

 ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 التمٌمً .

 السـٌرة :

والعالمة الذكً الشهٌر  حرٌرتالعالم النشؤ 

 تكانفً الدرعٌة و الفقٌه المحدث األصولً

وأوج عزها  ذلك الٌوم فً أٌام سعدها فً

من  ماء الكبار والجهابذة الحفاظزاخرة بالعل

تالمٌذ الشٌخ محمد بن عبد الوهاب 

وغٌرهم من الوافدٌن على الدرعٌة 

فنشؤ هذا  المقٌمٌن بها من العلماء اإلعالمو

وسط العلمً فقرأ القرآن العالم فً هذا ال



برغبته الشدٌدة على ثم أقبل  حتى حفظه

 بٌه الشٌخ عبد هللافقرأ على أ العلم والطلب

ٌخ حمد بن ناصر بن عثمان بن وعلى الش

عبد هللا فاضل من  وعلى الشٌخ معمر

علماء الدرعٌة وعلى الشٌخ محمد بن علً 

وأخذ علم الفرائض عن الشٌخ  بن غرٌب

 وكان رحمة هللا  . عبد الرحمن بن خمٌس

اء له المعرفة نادرة فً العلم والحفظ والذك

 وضعٌفة جاله وحسنهور المتناهٌة بالحدٌث

ر المتقدمٌن من الحفاظ ٌسامً فً ذلك أكاب

لم بالتفسٌر وفقه واألصول عا والمحدثٌن

فً زمنه من ٌخط لٌس  والنحو حسن الخط

وقد تصدى للتدرٌس  بالقلم مثله بنجد

 تخصصاتجلس لطلبة العلم فً  . بالدرعٌة



العلم وكان ٌجلس بعد صالة المغرب فً 

درسا عاما فً  قصر اإلمام سعود وٌدرس

صحٌح اإلمام البخاري ٌحضره اإلمام سعود 

ومعه إخوانه وبنو عمه وبنوه وخلق ال 

الشٌخ عثمان بن بشر وهو : ٌحصون قال 

ٌتحدث عن سٌرة اإلمام سعود فإذا كان بعد 

صالة الغرب أجتمع الناس الدرس عنده 

داخل القصر فً سطح مسجد الظهر 

 المذكور وجاء إخوانه وبنو عمه وبنوه

وخواصه على عادتهم ثم ٌؤتً سعود على 

عادته فإذا جلس شرع القارئ فً صحٌح 

البخاري وكان العالم الجالس للتدرٌس 

بن سلٌمان بن عبد هللا ابن الشٌخ محمد 

حرٌر وحافظ تالوهاب فٌاله من عالم عبد



متقن خبٌر إذا جلس ٌتكلم عن األحادٌث 

وطرقها ورواٌاتها فكؤنه لم ٌعرف غٌرها 

 . ن إتقانه وحفظهم

مع وجود والده وأعمامه فؤخذ عنه العلم 

وغٌرهم من  خلق كثٌر من أهل نجد

وقد  فً ذلك الحٌن الوافدٌن على الدرعٌة

ذكر المإرخ الشهٌر عثمان بن عبد هللا بن 

من الجزء األول من  183بشر فً صحٌفة 

بن  . أن اإلمام سعود تارٌخه عنوان المجد

أرسل  عبد العزٌز بن محمد ابن سعود

كة المترجم له الشٌخ سلٌمان قاضٌا لم

الذٌن  بالمشاركة مع قضاتها السابقٌن

سعود بن عبد العزٌز على أقرهم اإلمام 

بعد ما استولى علٌها وذكر ابن  قضاء مكة



أن الشٌخ سلٌمان أقام مدة ٌقضً   :بشر

 وقد ألف  . بمكة ثم رجع إلً الدرعٌة

دل على مإلفات نافعة الجلٌلة ت هللا رحمه

تسٌر  منها تضلعه رسوخ قدمه فً العلم

لجده  العزٌز الحمٌد شرح كتاب التوحٌد

وهذا  محمد بن عبد الوهابشٌخ اإلسالم 

ما كان  الشرح من هللا بطبعه ونشره بعد

وألف الشٌخ  مخطوطا ال ٌرى إال نادرا

شراك ورسالة الدالئل فً عدم مواالة أهل اإل

لم  وحٌدة فً بابها فً بٌان عدد الجمعة

. وحاشٌة على  ٌنسج أحد على منوالها

المقنع فً الفقه لموفق الدٌن محمد بن عبد 

المقدسً تقع فً ثالث بن قدامة هللا 

وقد طبعت هذه الحاشٌة  مجلدات ضخام



على نفقة صاحب السمو الشٌخ علً ابن 

الشٌخ عبد هللا قاسم آل ثانً حاكم قطر 

التوضٌح عن  . وألف كتابا سماه سابقا

رد به  توحٌد الخالق فً جواب أهل العراق

على عبد هللا أفندي الراوي خطٌب مسجد 

وله غٌر ذلك رسائل كثٌرة  اسلٌمان باش

طبعت مفرقة فً مجا مٌع الرسائل 

تً طبعت بمطبعة المنار والمسائل النجدٌة ال

 . وثانٌا بمطبعة أم القرى بمصر أوال

مع ما ذكرنا عنه من  رحمه هللا وكان

الغٌرة على حرمات شدٌد  الفضل والعلم

عن  نهاءايأمارا بالمعروف  اإلسالم والدٌن

وقد أكرمه  ال تؤخذه فً هللا لومة الئم المنكر

هللا تعالى بالشهادة سنة ألف ومائتٌن وثالث 



وذلك عندما وشى به  وثالثٌن من الهجرة

علً إلً إبراهٌم بن محمد  بعض المنافقٌن

ة ٌستولى على مدٌنة الدرععندما إ باشا

فؤحضره  سنة ألف ومائتٌن وثالث وثالثٌن

 ٌداشدوتكلم علٌه وأنبه تؤنٌا  إبراهٌم باشا

بٌن ٌدٌه إغاظة  وأحضر آالت اللهو والمنكر

ثم أخرجه إلً المقبرة وأمر الجند أن  له

 وا علٌه رصاص بنادقهم دفعة واحدةٌطلق

روحه  فؤطلقوه علٌه فمزق جسمه وفاضت 

فنعوذ باهلل من هذه  إلً ربه تشكو الظلم

والقسوة المجردة عن اإلنسانٌة  الوحشٌة

 .والرحمة

الصابر ونسؤل هللا أن ٌتغمد ذلك الشٌخ 

مع  وأن ٌجعله المجاهد بالرحمة والغفران



وحسن  الصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن

هللا على محمد وعلى أولئك رفٌقا وصلً 

 . آله وصحبه وسلم

 

 

 المرجع : موقع المكتبة الشاملة الحدٌثة

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 
 
 
 
 
 



 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


