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 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

 . بؤسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

 هللا . مرحمه علماء قبٌلة بنً )تمٌم( 

 م2021/ 16/ 10 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء الخامس

 

:  الشٌخ:  ونعشروال خامسال

على ابن الشٌخ حسٌن ابن شٌخ 

 اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 التمٌمً .

 المٌالد :

 غٌر معروف .الدرعٌة والتارٌخ 



 الوفــاة :

 هـ1257

 النسـب :

 اإلسالم شٌخ ابن حسٌن الشٌخ ابن على

 . تمٌم الوهبة من نم الوهاب عبد بن محمد

 السـٌرة :

ٌنة الدرعٌة وال ادري فً أي ولد بمدالعالم 

قرأ على أشٌاخ وقته من علماء  .سنة 

الدرعٌة وتولً القضاء بمدٌنة الدرعٌة من 

سعود ابن اإلمام )لة قضاتها زمن اإلمام جم

عبد هللا بن )وزمن ابنه اإلمام  (عبد العزٌز

إبراهٌم بن محمد )ولما استولى  (سعود



على الدعٌة ونقل كبار آل الشٌخ  (على باشا

عمان )هرب المترجم له إلً  (مصر)إلً 

تركً )وأقام بها حتى تولى اإلمام  (وقطر

ملك نجد  (بن عبد هللا بن محمد بن سعود

 (الرٌاض)فرجع إلً نجد وأقام بمدٌنة 

قاضٌا فً  (تركً بن عبد هللا)فعٌنه اإلمام 

ثم نقله إلً قضاء مدٌنة  (تمٌم حوطة بنً)

ولٌس لً معرفة  وبقً بها (الرٌاض)

بتالمذته وال بمإلفاته غٌر أنً رأٌت له 

بعض رسائل فً مجموع الرسائل والمسائل 

النجدٌة وورد له ذكر فً مواضع متفرقة 

عثمان بن عبد هللا ابن )من تارٌخ الشٌخ 

ت أن له قصٌدة فً رثاء عوسم (بشر

 : الدرعٌة مطلعها



 األبٌات التالٌة :

 خلٌلً عوجا عن طرٌق العواذل 

 بمهجر لٌلً وابكٌا فً المنازل

توفً فٌما ٌغلب على الظن آخر سنة ألف 

ومائتٌن وسبع وخمسٌن من الهجرة ألن 

لم ٌورد له ذكرا فً  (بشر)المإرخ ابن 

تؤرٌخه بعد آخر هذه السنة وخلف ابنا هو 

 هوأحفادالشٌخ حسٌن ابن الشٌخ علً 

ٌعرفون الٌوم على انفرادهم بآل حسن نسبة 

إلً والدهم الشٌخ حسن ابن حسٌن ابن 

الشٌخ علً ابن الشٌخ حسٌن ابن شٌخ 

 . م محمد بن الوهاب رحمه هللااإلسال

 



:  : الشٌخ ونعشروال سسادال

علً ابن الشٌخ محمد بن عبد 

 التمٌمً . الوهاب

 المٌالد :

 غٌر معروف .الدرعٌة والتارٌخ 

 الوفــاة :

 هـ مصر .1245

 النسـب :

 عبد بن محمد الشٌخ ابن علً:  الشٌخ

 من الوهبة من تمٌم . الوهاب

 



 السـٌرة :

أخذ العلم عن  ولد بمدٌنة الدرعٌة ونشؤ بها

 ولم (محمد بن عبد الوهاب)والده الشٌخ 

عثمان بن عبد هللا )ٌتول القضاء قال الشٌخ 

فً كتابه عنوان المجد بعد ما  (ابن بشر

 (محمد بن عبد الوهاب)ذكر أبناء الشٌخ 

علً ابن )وأما .  وأثنً على كل واحد منهم

فكان عالما جلٌال ورعا كثٌر الخوف  (الشٌخ

من هللا وكان ٌضرب به المثل فً الدرعٌة 

قه والتفسٌر بالورع والدٌانة وله معرفة بالف

 ذلك وراوده على القضاء فؤبً عنه وغٌر

وأبناإه صغار ماتوا قبل التحصٌل إال 

انتهى   .فانه طالب علم وله معرفة (محمد)

إبراهٌم )قلت ولما استولً  (بن بشر)اكالم 



على مدٌنة الدرعٌة  (بن محمد علً باشا

علً ابن الشٌخ محمد )نقل المترجم الشٌخ 

من نقل من إلً مصر مع  (بن عبد الوهاب

 الشٌخ وبقً بمصر إلً أن توفً بهاآل 

محمد ابن الشٌخ علً ابن الشٌخ )وأما ابنه 

فلم ٌنقل مع والده  (محمد بن عبد الوهاب

المذكور بل عاش فً نجد واستوطن مدٌنة 

 (تركً بن عبد هللا)زمن اإلمام  (الرٌاض)

عبد الرحمن بن )وقرأ على ابن عمه الشٌخ 

ن عبد حسن ابن شٌخ اإلسالم محمد ب

  :وأنجب ابنٌن  (الوهاب

  . الشٌخ عبد العزٌز بن محمد  

  . عبد الرحمن بن محمد  



الٌوم ذرٌة ٌعرفون على انفرادهم  ماله و

محمد ابن )بآل محمد نسبة إلً جدهم 

الشٌخ علً ابن الشٌخ محمد بن عبد 

م هللا الجمٌع وغفر لهم وجمع رح (الوهاب

بٌننا وبٌنهم فً دار كرامته وجنابه حٌث 

 . ال خصومة وال نزاع

 

:  : الشٌخ ونعشروال سابعال

مد بن عبد إبراهٌم ابن الشٌخ مح

 التمٌمً . الوهاب

 المٌالد :

 غٌر معروف الدرعٌة .



 الوفــاة :

 غٌر معروف )مصر( .

 النسـب :

 الوهاب عبد بن محمد الشٌخ ابن إبراهٌم

 . تمٌم من الوهبة من

 السـٌرة :

 ولد بمدٌنة الدرعٌة ونشؤ بها وقرأ على

قال  (محمد بن عبد الوهاب)والده الشٌخ 

بعد ما  (عثمان بن عبد هللا بن بشر)الشٌخ 

 (محمد بن عبد الوهاب)ذكر أبناء الشٌخ 

إبراهٌم )وأما  . وأثنً على كل واحد منهم

فرأٌت عنده حلقة فً التدرٌس  (ابن الشٌخ



 ة فً العلم ولكنه لم ٌتول القضاءوله معرف

قرأت علٌه فً صغري كتاب التوحٌد سنة 

انتهً ما  . أربع وعشرٌن ومائتٌن وألف

عبد الرحمن )وقال الشٌخ  (ابن بشر)ذكره 

فً الجزء الثانً عشر  (بن محمد بن قاسم

من الدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة ص 

  :ة طبعة دار اإلفتاء ما نصه46

 رحمه هللا (إبراهٌم ابن الشٌخ محمد)الشٌخ 

ولم   :إلً أن قال هو الثقة العابد الورع

أقف له على وفاة ولكنه موجود سنة 

هـ فً مصر وتوفً بها رحمه هللا  1251

عبد الرحمن بن محمد )انتهى كالم الشٌخ 

قلت ولٌس للشٌخ المترجم  .( بن قاسم

 (الشٌخ محمد بن عبد الوهاب إبراهٌم بن)



آل الشٌخ  ورحم رحمة هللا بنجد ذرٌة

وجمٌع المسلمٌن انه سمٌع مجٌب وصلى 

 . هللا على محمد

 

:  : الشٌخ ونعشروال ثامنال
ٌم بن راهمحمد بن الشٌخ إب

التمٌمً .الشٌخ عبد اللطٌف  

 : مٌالدال

 هـ الرٌاض .1311

 : وفــاةال

 غٌر معروف .



 : بـالنس

محمد بن الشٌخ إبراهٌم بن الشٌخ عبد 

ٌخ عبد الرحمن بن حسن اللطٌف بن الش

من  ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 الوهبة من تمٌم .

 : ٌرةــسال

 من عشر السابع فً الرٌاض مدٌنة فً ولد

 وإحدى وثالثمائة ألف سنة محرم شهر

 والده كنف فً ونشؤ الهجرة من عشرة

 عمره من الثامنة بلغ ولما إبراهٌم الشٌخ

 مقرئ عند القرآن تحفٌظ مدرسة أدخله

 فختم (مفٌرٌج بن الرحمن عبد) ٌدعى

 من عشرة الحادٌة فً وهو نظرا القرآن



 الرابعة فً وهو العمى علٌه وطرأ عمره

 مرة القرآن قراءة فؤعاد عمره من عشرة

 وحفظه ختمه حتى قلب ظهر عن أخرى

 فً العلم قراءة فً شرع ثم تاما حفظا

 (الوهاب عبد بن محمد) الشٌخ مختصرات

 الشٌخ والده على والفرائض النحو ومبادئ

 عمه على القراءة فً شرع ثم (إبراهٌم)

 فً (اللطٌف عبد الشٌخ ابن هللا عبد) الشٌخ

 الواسطٌة العقٌد فً ثم التوحٌد كتاب

 وقرأ تٌمٌة ابن اإلسالم لشٌخ والحموٌة

 على وقرأ والحدٌث التفسٌر أصول فً علٌه

 فً (عتٌق بن حمد الشٌخ ابن سعد) الشٌخ

 مالزمه والزمه الحدٌث ومصطلح الفقه

 فً (فارس بن حمد) الشٌخ على وقرأ تامة



 وقرأ النحوٌة المإلفات من وغٌرها األلفٌة

 هللا عبد) الشٌخ على وقرأ الفقه فً علٌه

 مدٌنة نزٌل (العنزي جلعود بن راشد بن

 مجدا ٌزل ولم الفرائض فً آنذاك الرٌاض

 الشٌخ عمه توفً أن إلً العلم طلب فً

 سنة (اللطٌف عبد الشٌخ ابن هللا عبد)

 عبد بن العزٌز عبد) الملك فعٌنه هـ1339

 الفتٌا فً لعمه خلفا (سعود آل الرحمن

 الناس ٌإم فصار والتدرٌس المسجد وإمامة

 المشهور عمه مسجد فً الخمسة الفروض

 لطلبة فٌه وٌجلس دخنة بحً الشٌخ بمسجد

 وفً العلوم مختلف فً علٌه ٌقرأون العلم

 عبد) الملك جاللة أرسله هـ1345 سنة

 لما (الغطغط) أهل إلً (سعود أل العزٌز



 ٌنافً تشدٌدا فٌه وشددوا الدٌن فً غلوا

 لهم ٌبٌن شهور ستة عندهم فمكث الشرع

 رسائل وعبارات والسنة الكتاب معانً

 من وٌحذرهم السلفٌة التوحٌد دعوة علماء

 رجع ثم المحظورة األمور ومجاوزة العلو

  وتعلٌمه العلم نشر فً واستمر الرٌاض إلً

 : جلوسه أوقات تدرٌسه طرٌقة

 فً جلس الفجر صلى إذا هللا رحمه فكان

 فً الطلبة صغار علٌه ٌقرأ المسجد

 علٌه ٌقرأ وبعدهم النحو فً اآلخرومٌة

 فً (هشام البن) القطر فً الطلبة متوسطو

 فً الطلبة كبار علٌه ٌقرأ وبعدهم النحو

 فإذا عقٌل( ابن) وشرح (مالك ابن) ألفٌة

 والشرح األلفٌة فً النحو قراءة من انتهوا



 المستقنع زاد متن فً الفقه فً علٌه فرأوا

 فً الشٌخ أخذ وسكت آخرهم قرأ فإذا غٌبا

 وشرع حفظه من المتن من قرأوه ما إعادة

 الكلمات معانً وٌوضح العبارات على ٌتكلم

 قراءة فً الطالب أحد شرع انتهى فإذا

 شرح المربع الروض المسمى الزاد شرح

 كل عند ٌقف ترتٌل قراءة المستقنع زاد

 وقد على ذلك . ٌعلق والشٌخ وجملة فقرة

 كثٌرون العلماء من أفواج ٌدٌه على تخرج

 والدعوة والتدرٌس القضاء مناصب شغلوا

 وغفر الجمٌع  هللا حمر . واإلرشاد هللا إلً

 سمٌع أنه كرامته دار فً بٌنهم وجمع لهم

 . مجٌب

 



 

 

 المرجع : موقع المكتبة الشاملة الحدٌثة

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 العرب المرجع : موقع النسابون

 الكاتب الناصري التمٌمً

لفضٌلة  -علماء نجد خالل ثمان قرون  - 2

 رحمه هللا -الشٌخ عبد هللا بن بسام التمٌمً 

 



 
 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 كم وموتنا  ٌكرمنا وإٌا
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


