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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 
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 نبذة مختصرة عن  

 هللا . مرحمه علماء قبٌلة بنً )تمٌم( 
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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء الثانً

 

 أحمد بن إبراهٌم:  الشٌخ ثانٌا :

 : التمٌمً ٌوسف بن إبراهٌم بن

 المٌالد :

 . هـ1146 

 



 الوفــاة :

 . هـ1205

 النسـب :

 بن إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم الشٌخ

 بن أحمد بن علً بن ٌوسف بن سلٌمان

 بن عساكر بن راجح بن عقبة بن راجح

 محمد بن زاخر بن رٌس بن عقبة بن بسام

 ٌوسف آل من فهو وهٌب بن علوي بن

 من بطن هم الذٌن راجح آل من عشٌرة

 . وهٌبً تمٌمً فهو,  الوهبة

 

 



 السٌرة  :

 استوطن ثم,  نشأ وبها أشٌقر بلده فً ولد

 . بها توفً حتى,  سنٌن عدة دمشق

 

 أحمد بن إبراهٌم:  الشٌخثالثا : 

 : التمٌمً منقور بن محمد بن

 المٌالد :

  . هـ1103

 الوفــاة :

 . هـ1175

 



 النسـب :

 عبٌد بن منقر بنً إلى نسبه ٌنتهً الشٌخ

 سعد وبنً  مناة زٌد بن سعد بنً أفخاذ أحد

 . تمٌم بنً قبٌلة بطون أحد

 السٌرة :

 نشأ وبها – سدٌر حوطة- وطنهم فً ولد

ً هذه البلدة شأ المترجم فن . توفً وفٌها

واشهر مشاٌخه  وقرأ على مشاٌخ نجد

 عالمة الفقٌه الشٌخ احمد المنقوروالده ال

وجد حتى أدرك  صاحب المجموع المشهور

 . السٌما فً الفقه فإن جل اشتغاله به

 . وقد قرأ مجموع والده قراءة عالم متبصر



وصار  والمترجم ولً قضاء بلدة الحوطة

د فٌها بالتدرٌس والوعظ هو المرجع الوحٌ

ولما استولى األمٌر عبد العزٌز بن  واإلفتاء

أمر  -هـ 1170محمد على بلدان سدٌر عام 

قضاة بلدان سدٌر بالذهاب معه إلى الدرعٌة 

سعود  لمواجهة والده اإلمام محمد بن

ا معه وذهبف والشٌخ محمد بن عبد الوهاب

ومنهم قاضً حوطة سدٌر المترجم الشٌخ 

إبراهٌم المنقور فقابل الشٌخ محمد بن عبد 

مد بن سعود فأقراه على الوهاب واإلمام مح

ائها وعاد إلٌها وبقً فً قض قضاء بلده

ومن  وفاتهه العلمً فٌها حتى ونشاط

المعلوم انهما لم ٌقرأه فً عمله إال برضا 

 . عن عقٌدتهعن كفاءته العلمٌة ورضاً 



 حمد بن إبراهٌم:  الشٌخا : رابع

 مشرف بن الوهاب عبد بن

 : التمٌمً

 المٌالد :

 غٌر معروف .

 الوفــاة :

 . هـ1232

 النسـب :

 عبد بن الوهاب عبد حمد بن إبراهٌم الشٌخ

 عبد بن موسى بن الوهاب عبد بن هللا



 برٌد بن محمد بن برٌد بن رشٌد بن القادر

 . التمٌمً الوهٌبً المشرفً مشرف بن

 :السٌرة 

 على فقدم مرات بلدة فً قاضٌاً  والده كان

  ابنته فتزوج الوهاب عبد بن محمد الشٌخ

 قتل المترجم أحدهما بابنٌن منها فرزق

 جٌش فٌها التقى معركة أول فً شهٌداً 

 فً باشا إبراهٌم بجٌش سعود بن عبدهللا

 . الحناكٌة بقرب معروف ماء – الماوٌة

 



 بن إبراهٌم:  الشٌخخامسا : 

 مشرف بن علً بن سلٌمان

 : التمٌمً

 المٌالد :

 . هـ1070 

 اة :الوفـ

 . هـ1141 

 النسـب :

 بن علً بن سلٌمان بن إبراهٌم الشٌخ

 محمد بن برٌد بن راشد بن أحمد بن محمد

 بن رٌس بن معضاد بن عمر بن مشرف بن



 وهٌب بن علوي بن محمد بن زاخر

 . التمٌمً الحنظلً

 

 بن إبراهٌم:  الشٌخسادسا : 

 آل الرحمن عبد بن اللطٌف عبد

 : التمٌمً الشٌخ

 المٌالد :

 . هـ1280 

 الوفــاة :

 . هـ1329 

 



 النسـب :

اللطٌف بن  إبراهٌم بن عبد العالمة الشٌخ

بن محمد بن الرحمن بن حسن  عبد

الوهاب وهم من آل مشرف عشٌرة من  عبد

المعاضٌد من فخذ آل زاخر الذٌن هم بطن 

من الوهبة من بنً حنظلة من قبٌلة بنً 

. تمٌم
 

 

 السـٌرة :

 الفطنة فً آٌة كان نشأ وبها بالرٌاض ولد

 أهل وفاق مجال كل فً برز والحفظ والذكاء

 . أسى لموته وحصل بالرٌاض توفً عصره

 . الوهاب عبد بن محمد اإلمام حفدة من

 سنة من الرٌاض قضاء ولً المذهب حنبلً



 رسائل له. توفً أن إلى( هـ1321)

 وقد الدٌن فً أسئلة على وأجوبة وفتاوى

 مجامٌع فً متفرقة وفتاواه رسائله طبعت

 . (النجدٌة والمسائل الرسائل)

 :أبناؤه 

عبد هللا بن إبراهٌم بن عبد  الشٌخ 

 اللطٌف آل الشٌخ

محمد بن إبراهٌم  سماحة المفتً سابقاً  

 .آل الشٌخ

عبد اللطٌف بن إبراهٌم بن عبد  الشٌخ 

 اللطٌف آل الشٌخ

عبد الملك بن إبراهٌم بن عبد  الشٌخ 

 اللطٌف آل الشٌخ
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 : مكانته العلمٌة

برع فً العلوم النقلٌة العقلٌة, وكانت له 

 .المعرفة التامة فً الحدٌث والتفسٌر والفق

اء :تولٌه القض 

ٌاض فً أول عهد الملك عٌن فً قضاء الر

هـ واستمر فٌه 1321العزٌز سنة  عبد

 . طٌلة حٌاته
 

 بن إبراهٌم:  الشٌخسابعا : 

 : التمٌمً مبارك بن عبداللطٌف

 المٌالد :

 . هـ1265 



 الوفـاة : 

 . هـ1351

 النسـب :

 مبارك بن اللطٌف عبد بن إبراهٌم الشٌخ

 . تمٌم قبٌلة من

 السٌرة :

 آل وهً معروفة عائلة فً باألحساء ولد

 من وغٌرهم والده على تلقى مبارك الشٌخ

 . األحساء علماء

 فً والده وفاة بعد إلٌه أسرته أمر آل

 فنال هللا عبد وأخٌه م 1868/ هـ 1285

 مسلمة شخصٌات بٌن فأشتهر عالٌة مكانة



 باإلفتاء العثمانٌة الدولة له أذنت.  إحسائٌة

 التً الوثائق بعض له ولكن قضاء ٌتول ولم

 . حررها

 : التدرٌس

 مدارس جمٌع فً التدرٌس أخٌه بعد تولى

 فً جدٌدة مدرسة له وأسست والده,

.  الشرٌفة مدرسة وهً م1887/ هـ1305

 من منهم طلبة من عدد علٌه تخرج وقد

 وحفٌده اللطٌف وعبد محمد ابناه أسرته

 عبد بن ومبارك اللطٌف عبد بن العزٌر عبد

 بن العزٌز عبد أسرته خارج ومن اللطٌف

 مهزع بن الرحمن وعبد العجلً صالح

 الصحاف هللا وعبد سعد بن اللطٌف وعبد

 بن هللا وعبد الملحم العزٌز عبد بن ومحمد



 بن وأحمد عمٌر بن وأحمد شبٌب أبو فهد

 دهٌش بن عمر بن هللا وعبد المهٌنً سعد

 وعبد عكاس بن عمر بن العزٌز وعبد

 عبد بن ومحمد الملحم البراهٌم الرحمن

 السلٌم أحمد بن الرحمن وعبد المتٌن العزٌز

 . وغٌرهم الماجد

 

 بن إبراهٌم:  شٌخالثامنا : 

 البسٌمً أحمد بن هللاعبد

 : التمٌمً

 المٌالد :

 غٌر معروف .



 الوفـاة :

 . هـ1233

 النسـب :

 عبد بن أحمد بن هللا عبد بن إبراهٌم الشٌخ

 هللا عبد بن محمد بن أحمد الشٌخ ابن هللا

 . من تمٌم بسام بن

 

 عبد بن إبراهٌم:  الشٌختاسعا : 

 : التمٌمً البسٌمً محمد بن هللا

 المٌالد :

 . هـ1323 



 الوفــاة:

 . هـ1389 

 النسـب :

 بن محمد بن هللا عبد بن إبراهٌم الشٌخ

من  بسام بن أحمد بن هللا عبد بن إبراهٌم

 . تمٌم
 

 بن إبراهٌم:  الشٌختاسعا : 

 شٌخ آل حسٌن بن عبدالملك

 : التمٌمً

 المٌالد :

 . هـ1255 



 الوفــاة :

 . هـ1336 

 السـٌرة :

 بن حسٌن بن الملك عبد بن إبراهٌم الشٌخ

 عالماً  والده كان الوهاب عبد بن محمد

 حوطة قضاء تركً بن فٌصل اإلمام فواله

 . توفً وبها فٌها ونشأ بها فولد تمٌم بنً

 

 



 بن إبراهٌم:  الشٌخعاشرا : 

 آل سلٌمان بن الوهاب عبد

 : التمٌمً مشرف

 المٌالد :

 ( الهجري عشر الثانً القرن علماء من) 

 النسـب :

 سلٌمان بن الوهاب عبد بن إبراهٌم الشٌخ

 قبٌلة من الوهبة من مشرف آل علً بن

 . تمٌم

 

 



 السـٌرة :

 ولد  الوهاب عبد ن محمد الشٌخ أخ هو

 رئٌس عٌنه وقد فٌها ونشأ بالعٌٌنة

 عبد بن عثمان بن حمد) ذاك آن المجمعة

 . المجمعة لجامع إماماً  (الجبار

 

 إبراهٌم : الشٌخشر : الحادي ع

 : التمٌمً غمالس بن

 المٌالد :

 غٌر معروف .

 



 الوفــاة :

 . هـ1293

 النسـب :

 بن حجً بن غمالس بن إبراهٌم الشٌخ

 بن بسام بن عساكر بن راجح بن عقٌة

 بن علوي بن زاخر بن رٌس بن عقبة

 هم الذٌن من غمالس آل من فهو وهٌب

 آل من فخذ هم الذٌن راجح آل من عشٌرة

 بنً من الوهبة بطنً أحد هم الذٌن زاخر

 .  تمٌم بنً من حنظلة

 

 



 السـٌرة :

 العدٌد إمامة تولى فٌها ونشأ الزبٌر فً ولد

 التً بالمساجد دّرس وقد الزبٌر جوامع من

 . هللا رحمه توفً حتى فٌها أم

 

 إبراهٌم:  الشٌخالثانً عشر : 

 بن الجبار عبد بن محمد بن

 : التمٌمً عنٌق

 المٌالد :

 (هـ1283 سنة متواجد كان)غٌر معروف 

 



 الوفــاة :

 غٌر معروف .

 النسـب :

 بن الجبار عبد بن محمد بن إبراهٌم لشٌخا

 آل من عنٌق آل وأسرة عنٌق بن موسى

 بن رٌس بن عقبة بن بسام من عساكر

 من فهم وهٌب بن علوي بن محمد بن زاخر

 أحد هم الذٌن محمد آل من ثم عساكر آل

 مالك بن حنظلة بنً من الوهبة قبٌلة بطنً

 . تمٌم بن مناة زٌد بن

 

 



 السـٌرة :

 انتقلت ثم عامة الوهبة موطن أشٌقر بلدهم 

 فولد  سدٌر بلدان أحد التوٌم بلد إلى سرةاأل

 . نشأ وبها فٌها

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 المرجع : موقع النسابون العرب

 الكاتب الناصري التمٌمً

لفضٌلة  -علماء نجد خالل ثمان قرون  - 2

 هللارحمه  -الشٌخ عبد هللا بن بسام التمٌمً 



 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


