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الصحوة العربٌة   الجزٌرة بدأت فً       

 بن محمد اإلمام الدٌنٌة التصحٌحٌة على ٌد

بعد  اللواء حملوا الذٌن وذرٌته الوهاب عبد

 ذلك .

  الحاضر ٌومنا إلى أثرها الزال التً الدعوة

  والجزٌرة نجد جمٌع أنحاء شملت والتً

 . بأسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن سٌرة األمام المجدد  

 )محمد بن عبدالوهاب التمٌمً( رحمه هللا .

 مٕٕٔٓ/ 9ٓ/ ٓٔ 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء األول

 

أوال : اإلمام المجدد محمد بن 

 عبد الوهاب التمٌمً :

 

 المٌالد :

 هـ  بلدة العٌٌنة . ٘ٔٔٔ



 وفاتــه :

اثنتٌن وتسعٌن هـ وكان عمره نحو  ٕٙٓٔ

 سنة ، وتوفً ولم ٌخلف دٌناراً وال درهماً .

 نسبه :

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلٌمان بن 

علً بن محمد بن أحمد بن راشد بن برٌد 

بن محمد بن برٌد بن مشرف بن عمر بن 

معضاد بن رٌس بن زاخر بن محمد بن 

علوي بن وهٌب بن قاسم بن موسى بن 

نهشل بن  مسعود بن عقبة بن سنٌع بن

شداد بن زهٌر بن شهاب بن ربٌعة بن أبً 

سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زٌد 

مناة بن تمٌم بن مر بن أد بن طابخة بن 



إلٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

. 

فٌقال : ) المشرفً ( نسبة إلى جده مشرف 

وأسرته آل مشرف وٌقال : ) الوهبً ( 

ة ، والوهبة نسبة إلى جده وهٌب جد الوهب

ٌجتمعون فً محمد بن علوي بن وهٌب ، و 

هم بطن كبٌر من حنظلة و حنظلة بٌت من 

بٌوت بنً تمٌم األربعة الكبار وٌقال : 

)التمٌمً( نسبة إلى تمٌم أبً القبٌلة 

 الشهٌرة .

 ســٌرته :

تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل 

بلوغه عشر سنٌن و كان حاد الفهم وّقاد 



القلب سرٌع الحفظ قرأ على أبٌه  الذهن ذكً

فً الفقه و كان رحمه هللا فً صغره كثٌر 

المطالعة فً كتب التفسٌر والحدٌث وكالم 

العلماء فً أصل اإلسالم فشرح هللا صدره 

فً معرفة التوحٌد وتحقٌقه ومعرفة 

نواقضه المضلة عن طرٌقه و جد فً طلب 

العلم وأدرك و هو فً سن مبكرة حظاً وافراً 

العلم حتى إن أباه كان ٌتعجب من فهمه من 

وٌقول : لقد استفدت من ولدي محمد فوائد 

 من األحكام .

 (محمد بن عبد الوهاب)وهكذا نشأ الشٌخ 

نشأة علمٌة فأبوه القاضً كان ٌحثه على 

طلب العلم و ٌرشده إلى طرٌق معرفته 

وكانت مكتبة جده العالمة القاضً )سلٌمان 



ٌجالس بعض بن علً( بأٌدٌهم و كان 

أقاربه من آل مشرف وغٌرهم من طالب 

العلم و بٌتهم فً الغالب ملتقى طالب العلم 

وخواص الفقهاء سٌما الوافدٌن باعتباره 

بٌت القاضً وال بد أن ٌتخلل اجتماعاتهم 

مناقشات ومباحث علمٌة ٌحضرها الشٌخ 

 . (محمد بن عبد الوهاب)

 رحلتة وطلبه للعلم :

ة فً طلب العلم  هنا توجه الشٌخ للرحل

للتسلح بسالح ماض قاطع فإن إنكار الشٌخ 

لهذه األمور الشائعة جعلته فً مواجهة مع 

علماء السوء وتلبٌساتهم وشبهاتهم وتألٌب 

العامة علٌه و تهتمهم إٌاه باالنحراف 

والجهل فكان كل ذلك ٌزٌد من حرصه على 



تحصٌل العلم وإدراك الحق فالبد أن ٌرحل 

تحقٌق ما شرح هللا له فً طلب العلم و

 صدره من حقٌقة هذا الدٌن القٌم .

رحل الشٌخ إلى مكة والمدٌنة والبصرة غٌر 

مرة طلباً للعلم ولم ٌتمكن من الرحلة إلى 

 الشام وعاد إلى نجد ٌدعوهم إلى التوحٌد . 

ولم ٌثبت أن الشٌخ رحمه هللا قد تجاوز 

الحجاز والعراق واألحساء فً طلب العلم 

اوز الحد من أنه سافر إلى الشام أما ما تج

كما ذكره خٌر الدٌن الزركلً فً األعالم 

وإلى فارس وإٌران و قم وأصفهان كما 

ٌذكره بعض المستشرقٌن ونحوهم فً 

مؤلفاتهم المعروفة باألخطاء و مجانبة 

الحقٌقة فهذه األشٌاء غٌر مقبولة ألن حفٌد 



الشٌخ )ابن حسن وابنه عبد اللطٌف بن ابن 

كدوا على أن الشٌخ )محمد بن عبد بشر( أ

الوهاب( لم ٌتمكن من السفر إلى الشام أما 

ما ٌذكر من أنه سافر إلى فارس و غٌرها 

من البالد فإن أغلبهم قد اعتمدوا على كتاب 

لمع الشهاب لمؤلف مجهول قال : عالمة 

الجزٌرة حمد الجاسر : وال تفوت اإلشارة 

محمد( إلى أن كثٌراً ممن كتبوا عن الشٌخ )

رحمه هللا انخدعوا بما جاء فً كتاب لمع 

الشهاب إلى أن قال : وهذا الكتاب الذي ال 

ٌصح التعوٌل علٌه وباإلجمال فقد حرص 

مترجمو الشٌخ )محمد( على تدوٌن كل ما 

ٌتصل برحالته وبأسماء العلماء الذٌن تلقى 

العلم عنهم  وبذكر البالد التً زارها 



ة ما ورد وٌكادون ٌتفقون على عدم صح

 فً كتاب لمع الشهاب من ذلك .

بعد مضً سنوات على رحلة الشٌخ رحمه 

هللا فً طلب العلم عاد إلى بلدة حرٌمالء 

التً انتقل إلٌها والده بعد أن تعٌن علٌها 

بن معمر( والذي  أمٌر جدٌد ٌلقب )بخرفاش

لم ٌرق له بقاء الشٌخ )عبد الوهاب( فً 

القضاء فعزله عنه فغادرها الشٌخ إلى 

حرٌمالء وتولى قضاءها وأقام بها فأقام 

الشٌخ )محمد( بعد عودته من رحلته 

العلمٌة فً حرٌمالء مع أبٌه ٌدرس علٌه 

وٌدعو إلى التوحٌد و ٌبٌن بطالن دعوة 

 غٌر هللا .



رحمه هللا فصبر على  لقد ابتلً الشٌخ

البالء و ثبت حتى جاوز االمتحان واالبتالء 

و ما ذلك إال تأٌٌد هللا له بروح منه وتقوٌته 

 إلٌمانه وأمثلة ذلك فً حٌاته كثٌرة .

و لنأخذ مثالً من أحوال الشٌخ التً وقعت 

له فً واقعة إخراجه من العٌٌنة طرٌداً منها 

خاف  كان سببها رحمه هللا هو أن ابن معمر

من حاكم اإلحساء من أن ٌقطع عنه 

المعونة فأخرج الشٌخ رحمه هللا من العٌٌنة 

وتوجه إلى الدرعٌة قد افتقد كل حظ من 

حظوظه الدنٌوٌة المباحة افتقد ثقة األمٌر 

وثقة الناس من حوله به و بما ٌدعو إلٌه 

من عقٌد السلف الصالح وافتقد المسكن و 

ة والغاٌات المكانة و جمٌع الحظوظ النفسٌ



الدنٌوٌة ومشى وحٌداً أعزل من أي سالح 

لٌس بٌده إال مروحة من خوص النخٌل لكن 

كان على ثقة من ربه وهللا قد قوي إٌمانه 

حتى صغر فً مٌزانه أمر صاحب األحساء 

وخذالن ابن معمر له وفراق الوطن والمال 

واألهل والزوجة والمسكن وما بقً لدٌه 

عقٌدة السلف سوى اإلٌمان القوي بصحة 

الصالح ، و حسن الظن باهلل لقد سار من 

العٌٌنة إلى الدرعٌة ٌمشً راجالً لٌس معه 

أحد فً غاٌة الحر فً فصل الصٌف ال 

ٌلتفت عن طرٌقه وٌلهج بقوله تعالى  

ْرُزْقُه ِمْن  ٌَ ْجَعل لَُّه َمْخَرًجا َو ٌَ  َ
ِق هللاَّ تَّ ٌَ )َوَمن 

ْحَتِسُب( و ٌلهج بالتس ٌَ ُث اَل  ٌْ بٌح فلما َح

وصل الدرعٌة قصد بٌت ابن سوٌلم العرٌنً 



فلما دخل علٌه ؛ ضاقت علٌه داره وخاف 

على نفسه من )محمد بن سعود( فوعظه 

الشٌخ وأسكن جأشه وقال : سٌجعل هللا لنا 

ولك فرجاً و مخرجاً ثم انتقل الشٌخ إلى دار 

تلمٌذ الشٌخ )ابن سوٌلم( الشٌخ )أحمد بن 

تزاور بٌن خصائص سوٌلم( و هناك بدأ ال

أهل العلم من الدرعٌة ولما علموا بثبات 

دعوة الشٌخ و أنها على سبٌل الرسول 

)صل هللا علٌه وسلم( أرادوا أن ٌشٌروا 

على )ابن سعود( بنصرته  فهابوه فأتوا إلى 

زوجته )موضً بنت أبً وهطان من آل 

كثٌر( و أخٌه )ثنٌان( وكانت المرأة ذات 

وها بمكان الشٌخ عقل ودٌن ومعرفة فأخبر

وصفة ما ٌأمر به و ٌنهى عنه فوقر فً 



قلوبهما معرفة التوحٌد وبث هللا فً قلوبهما 

محبة الشٌخ . دخل )محمد بن سعود( على 

زوجته فأخبرته بمكان الشٌخ وقالت له هذا 

الرجل ساقه هللا إلٌك و هو غنٌمة فاغتنم ما 

خصك هللا به فقبل قولها ثم دخل على أخوه 

وأخوه )مشاري( وأشاروا علٌه  )ثنٌان(

مساعدته و نصرته  أراد أن ٌرسل إلٌه  

فقالوا : سر إلٌه برجلك فً مكانه وأظهر 

تعظٌمه واالحتفال به  لعل الناس أن 

ٌكرموه وٌعظموه فذهب )محمد بن سعود( 

إلى مكان الشٌخ و رحب به وأبدى غاٌة 

اإلكرام والتبجٌل وأخبره أنه ٌمنعه بما ٌمنع 

ه وأوالده قال : أبشر ببالد خٌر من به نساء

بالدك وأبشر بالعزة والمنعة فقال الشٌخ : 



وأنا أبشرك بالعزة والتمكٌن وهذه كلمة )ال 

إله إال هللا( من تمسك بها وعمل بها 

ونصرها ملك بها البالد والعباد وهً كلمة 

التوحٌد وأول ما دعت إلٌه الرسل من أولهم 

قطارها إلى آخرهم وأنت ترى نجداً وأ

أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال 

بعضهم بعض فأرجو أن تكون إماماً ٌجتمع 

علٌه المسلمون وذرٌتك من بعدك . وهكذا 

تم اللقاء التارٌخً وحصلت البٌعة المباركة 

على ذلك وأخذ الشٌخ رحمه هللا بالدعوة 

والجهاد فً سبٌل إعالء كلمة )ال إله إال 

الشٌخ رحمه هللا فهً أما عن عقٌدة  هللا( .

عقٌدة السابقٌن األولٌن من المهاجرٌن 

واألنصار . عقٌدة الرسول )صل هللا علٌه 



وسلم( والتابعٌن لهم بإحسان عقٌدة أئمة 

الهدى  أبً حنٌفة والشافعً و مالك وأحمد 

وابن عٌٌنة والثوري وابن المبارك 

والبخاري ومسلم وأبً داود وسائر أصحاب 

 وأثر رحمهم هللا . السنن وأهل الفقه

 مؤلفاتــه :

قام الشٌخ رحمه هللا تعالى بتألٌف عدد من 

الكتب والرسائل المهمة و قد امتازت 

مؤلفاته رحمه هللا باألسلوب القرآنً 

المحض و أدلته كلها مأخوذة من القرآن 

والسنة و ذو أسلوب واضح ال ٌوجد فٌه أي 

تعقٌد إال أن اللغة لٌست عالٌة جداً كما 

 هدها عند ابن تٌمٌة وابن القٌم  .نشا



 

 

 

 و قد عرفنا من مؤلفاته الكتب التالٌة :

  كتاب التوحٌد : -ٔ
و هذه الرسالة هً من أشهر مؤلفاته و 

االسم الكامل هذا الكتاب هو : كتاب 

التوحٌد الذي هو حق هللا على العبٌد و 

ذكر فٌه الشٌخ حقٌقة التوحٌد و حدوده و 

 الشرك و مفاسده .

 كتاب كشف الشبهات :  -ٕ
ونستطٌع أن نسمٌه تكملة لكتاب التوحٌد  

والحقٌقة أن جمٌع كتب الشٌخ تتعلق 



بالتوحٌد و ٌمكن أن ٌقال أنها كلها تكملة 

 لكتاب التوحٌد .

 

 كتاب األصول الثالثة : -ٖ
و هً معرفة الرب و معرفة دٌن اإلسالم  

و معرفة الرسول و هذه هً األصول 

فً هذه الرسالة فً الثالثة التً وضحت 

 أسلوب جذاب .

  كتاب شروط الصالة و أركانها : -ٗ
و قد شرحت هذه الرسالة شروط الصالة 

رفع  -التمٌز  -العقل  -وهً : اإلسالم 

 -ستر العورة  -الحدث و إزالة النجاسة 

 -النٌة  -استقبال القبلة  -دخول الوقت 

 واجباتها . -ذكرت أركان الصالة 



  ع :كتاب القواعد األرب -٘
حٌث ذكر فً هذه الرسالة بعض نواحً 

 التوحٌد على طرٌقة مؤثرة و سهلة .

  كتاب أصول اإلٌمان : -ٙ
بٌن أبواب مختلفة من اإلٌمان باألحادٌث 

و ٌظهر من عبارة فً البداٌة أن بعض 

أوالد الشٌخ قد أضاف إلٌها  و نصها : و 

 قد زاد فٌه بعض أوالده زٌادة حسنة .

 كتاب فضل اإلسالم . -7
 كتاب الكبائر . -8
 كتاب نصٌحة المسلمٌن . -9

 كتاب تفسٌر الفاتحة . -ٓٔ
 كتاب مسائل الجاهلٌة . -ٔٔ
 كتاب تفسٌر الشهادة . -ٕٔ
 كتاب تفسٌر لبعض سور القرآن . -ٖٔ



 كتاب السٌرة . -ٗٔ
 الهدي النبوي . -٘ٔ

و للشٌخ عدة رسائل صغٌرة أخرى غٌر ما 

 ذكر . 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 

 النسابون العربالمرجع : موقع 

 الكاتب الناصري التمٌمً

لفضٌلة  -علماء نجد خالل ثمان قرون  - ٕ

 رحمه هللا -الشٌخ عبد هللا بن بسام التمٌمً 



 
  

 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7988ٓ88ٓ٘ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن

 

 


