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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

 . بؤسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

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

 

عبد هللا :  عشر : الشٌخ الثامن

اللطٌؾ ابن ابن الشٌخ عبد

حسن ابن الرحمن بن الشٌخ عبد

شٌخ اإلسالم محمد بن 

 ب التمٌمً :عبدالوها



 المٌالد :

 هـ الهفوؾ .1265

 الوفــاة :

 . هـ1339

 

 النسـب :

 ابن اللطٌؾ عبد الشٌخ ابن هللا عبد الشٌخ

 شٌخ ابن حسن بن الرحمن عبد الشٌخ

 . الوهاب عبد بن محمد اإلسالم



من وهبة تمٌم ومن األسر التً نزحت من 

نجد إلً األحساء ولهم بقٌة باألحساء وبقٌة 

 . بنجد

 السـٌرة :

ار النجدٌة م الجلٌل مفتً الدٌلاإلمام العا

عالمة نجد وزعٌمها  ومحًٌ اآلثار السلفٌة

اإلسالمً فً زمنه ولد هذا العالم الشهٌر 

فً مدٌنة الهفوؾ باألحساء ونشؤ بها عند 

جده ألمه الشٌخ عبد هللا بن أحمد الوهٌبً 

وقرأ القرآن حتى حفظه نظرا وعن ظهر 

قلب ثم أتى به والده العالمة الشٌخ عبد 

وهو فً  اللطٌؾ من األحساء إلً الرٌاض

الرابعة عشرة من عمره فمكث عند والده 

وقرأ علٌه فً التوحٌد والفقه الحدٌث 



والتفسٌر وعلى جده الشٌخ عبد الرحمن بن 

حسن وذلك فً آخر والٌة فٌصل ابن اإلمام 

تركً بن عبد هللا ثم توفً والده الشٌخ عبد 

اللطٌؾ سنة ألؾ ومائتٌن وثالث وتسعٌن 

األفالج وأقام فاستوحش لفقده فسافر إلً 

بها ثالث سنوات قرأ فً خاللها على الشٌخ 

حمد بن عتٌق ثم عاد إلً وطنه وكان قبل 

رحلته إلً األفالج قد مهر فً التوحٌد 

والفقه والحدٌث والتفسٌر فنبه قدره 

واشتهر ذكره بالكرم والعلم ورجاحة العقل 

فجلس فً داره لتدرٌس العلم وضربت إلٌه 

ٌه الطالب من جمٌع آباط اإلبل وتوافد إل

آفاق نجد لألخذ عنه والقراءة علٌه فصار 

ٌعطؾ على جمٌع الوافدٌن إلٌه من الطالب 



وؼٌرهم من أهل العلم وٌواسٌهم وٌبالػ فً 

إكرامهم وٌحثهم على التمسك بؤهداب 

على إخالص النٌة  وٌحثهماإلسالم والدٌن 

 . وإصالح العمل
 

:  عشر : الشٌخ تاسعال

الشٌخ عبد ابن ؾ عبداللطٌ

الرحمن بن حسن ابن شٌخ 

 اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 التمٌمً :

 المٌالد :

 هـ .1225



 الوفــاة :

 ؼٌر معروؾ .

 

 النسـب :

 الرحمن عبد الشٌخ ابن عبداللطٌؾالشٌخ 

 عبد بن محمد اإلسالم شٌخ ابن حسن بن

 . من الوهبة من تمٌم الوهاب

 السـٌرة :

لمنقول االعقول والعالمة الكبٌر عالمة 

حاوي علمً الفروع واألصول كما وصفه 

 بهذا عالمة العراق محمود شكري األلوسً

موطن دعوة التوحٌد ومهد علمائها نشؤ فً 



نشؤ بها وقرأ القرآن  الدرعٌةفً ذلك الحٌن 

فً صؽره ثم أصاب الدرعٌة ما أصابها من 

الخراب والتدمٌر على ٌد إبراهٌم بن محمد 

الشٌخ عبد اللطٌؾ وعمره علً باشا فنقل 

ثمان سنوات إلً مصر فً معٌة والده 

الشٌخ عبد الرحمن بن حسن وذلك آخر 

سنة ألؾ ومائتٌن وثالثٌن من الهجرة فنشؤ 

إحدى وثالثٌن )بها وتزوج فٌها وأقام بها 

درس العلم فٌها على علماء نجدٌٌن  (سنة

ومصرٌٌن فمن النجدٌٌن والده الشٌخ 

بن عمه وخاله عبدالرحمن بن حسن وا

ابن الشٌخ عبد هللا ابن  الشٌخ عبد الرحمن

الشٌخ محمد بن عبد الوهاب ترجم له 

الشٌخ عبد الرزاق البٌطار الدمشقً فً 



 لثالثالقرن ا)كتابه حلٌة البشر فً رجال 

: الشٌخ عبدالرحمن  ما نصه قائال (عشر

بن محمد بن عبد الوهاب الحنبلً النجدي 

الذي فضله مؤثور  العالم المشهور والهمام

ولد فً بالد نجد ثم إن محمد علً باشا 

وزٌر مصر لما أمره المرحوم السلطان 

محمود بمقاتلة الوهابٌٌن أرسل ولده 

إبراهٌم باشا ومعه معسكر عظٌم من األكراد 

واألرناإوط وعرب مصر الهوارة لمحاربة 

 . عبد هللا بن سعود أمٌر نجد

 

 

 



 عبد العزٌز:  : الشٌخ نٌعشر

بن محمد ابن الشٌخ علً ابن 

شٌخ اإلسالم محمد بن عبد 

 .التمٌمً  الوهاب

 المٌالد :

 ؼٌر معروؾ .

 الوفــاة :

 هـ .1319

 

 



 النسـب :

إلً والد المترجم محمد ابن الشٌخ  هنسب

علً ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد 

 من الوهبة من تمٌم . الوهاب

 السـٌرة :

وقرأ القرآن ولد بمدٌنة الرٌاض ونشؤ بها 

ثم شرع فً قراءة العلم على الشٌخ عبد 

الرحمن بن حسن ابن شٌخ اإلسالم محمد 

بن عبد الوهاب وعلى ابنه الشٌخ عبد 

تولى القضاء فً إقلٌم سدٌر بنجد  . اللطٌؾ

لمحمد بن عبد هللا بن رشٌد أٌام تؽلبه على 

 . نجد ثم نقله إلً قضاء مدٌنة الرٌاض



 : أبناء وهم 

  عبد العزٌز  نب عبد هللا. 

  ًبن عبد العزٌز  عل. 

  بن عبد العزٌز  إبراهٌم. 

  عزٌز محمد بن عبد ال. 

   صالح بن عبد العزٌز. 

  عبد الرحمن بن عبد العزٌز . 

وله الٌوم أحفاد ٌعرفون مع أحفاد أخٌه عبد 

الرحمن بن محمد ابن الشٌخ علً بآل محمد 

نسبة إلً والد المترجم محمد ابن الشٌخ 

ٌخ اإلسالم محمد بن عبد ابن شعلً 

 . رحم هللا الجمٌع وؼفر لهم . الوهاب

 



:  : الشٌخ نٌعشرال واحدال

عبدالرحمن بن حسن ابن شٌخ 

األسالم محمد بن عبدالوهاب 

 التمٌمً .

 المٌالد :

 هـ الدرعٌة .1193

 الوفــاة :

 ؼٌر معروؾ .

 

 



 النسـب :

 شٌخ ابن حسن بن الرحمن عبد الشٌخ

من الوهبة  الوهاب عبد بن محمد اإلسالم

 . من تمٌم

 السـٌرة :

التارٌخ الحافل  صاحب العالمة المشهور

بالجهاد والكفاح والمشرق بالدعوة 

وأوقؾ حٌاته  واإلصالح الذي كرس جهده

رد قلمه فً الذب فً بث العلم ونشره وج

 عن دعوة اإلسالم وعقٌدة التوحٌد اإلمام

بد الرحمن الربانً والمجدد الثانً الشٌخ ع

بن حسن حفٌد شٌخ اإلسالم محمد ابن عبد 

 . الوهاب



ولد هذا العالم الكبٌر سنة ثالث وتسعٌن 

وألؾ من الهجرة فً بلدة الدرعٌة  ومائة

موطن الدعوة ومهد علمائها وعاصمة 

فنشؤ بها وقرأ القرآن  والتها فً ذلك الحٌن

قتل  مرهحتى حفظه وهو فً التاسعة من ع

وقعة من الوقائع بمكان والده حسن فً 

ٌسمى ؼرابة بنجد وتربى فً أحضان جده 

الزم دروس العلم  . الشٌخ محمد رحمه هللا

وحلق الذكر فقرأ على جده شٌخ اإلسالم 

محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحٌد من 

ة من كتاب أوله إلً أبواب السحر وجمل

وحضر علٌه  آداب المشً إلً الصالة

تفسٌر والحدٌث قراءات كثٌرة فً كتب ال



ثم توفً جده شٌخ اإلسالم محمد  . واألحكام

 . بن عبد الوهاب 

 :قال  فائدة من فوائد المترجم

الشٌخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشٌخ 

: الذي  اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

استقرت علٌه فتوى شٌخنا شٌخ اإلسالم 

إمام هذه الدعوة اإلسالمٌة أن العقار ونحوه 

ٌد إنسان ٌتصرؾ فٌه تصرؾ إذا كان فً 

المالك من نحو ثالث سنٌن فؤكثر لٌس فٌه 

منازع فً تلك المدة إن القول قول قوله إنه 

ٌملكه إال أن تقوم بٌنة عادلة تشهد بسبب 

 .وضع الٌد أنه مستعٌر أو مستؤجر



:  : الشٌخ نٌعشرالو ثانًال

إسحاق ابن الشٌخ عبد الرحمن 

بن حسن ابن شٌخ اإلسالم محمد 

 التمٌمً . الوهاببن عبد 

 المٌالد :

 هـ الرٌاض .1276

 الوفــاة :

 هـ الرٌاض .1319

 

 



 النسـب :

 حسن بن الرحمن عبد الشٌخ ابن إسحاق

من  الوهاب عبد بن محمد اإلسالم شٌخ ابن

 الوهبة من تمٌم .

 السـٌرة :

ونشؤ بها وأخذ العلم  ولد بمدٌنة الرٌاض

عبد اللطٌؾ ابن عن أخٌه العالمة الشٌخ 

وعن ابن أخٌه الشٌخ  الشٌخ عبد الرحمن

عبد هللا ابن الشٌخ عبد اللطٌؾ ابن الشٌخ 

عبد الرحمن بن حسن والشٌخ عبد هللا بن 

حسٌن المخضوب والشٌخ محمد بن محمود 

ورحل إلً  . ورحل إلً مصر وجاور بمكة

الشٌخ هـ وأحذ عن 1309الهند سنة 



وأخذ عنه  حسٌن وؼٌره من علماء الهند

العلم فالح بن صؽٌر والشٌخ عبد هللا 

السٌاري والشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا بن 

عبد الوهاب الشمري والشٌخ سالم الحناكً 

وله رد على المدعو أمٌن بن حنش وله 

ٌة فً الرد على األسئلة الجوابات السمع

 . الوافٌة 

  أبناإه :

   الشٌخ عبد الرحمن . 

   بعده بسنوات ـ  ً محمدوقد توفمحمد

 . وؼفر لهم رحمهم هللا

 

 



:  الشٌخ:  ٌنعشرالو ثالثال

هللا بن الرحمن بن الشٌخ عبدعبد

شٌخ اإلسالم محمد بن 

 .التمٌمً  الوهابعبد

 المٌالد :

 هـ الدرعٌة .1219

 الوفــاة :

 هـ مصر .1274

 

 



 النسـب :

عبد الرحمن بن الشٌخ عبد هللا بن شٌخ 

من الوهبة  اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 .من تمٌم 

 السـٌرة :

وقرأ القرآن ومبادئ ولد بمدٌنة الدرعٌة 

العلوم بها ثم نقل مع والده الشٌخ عبد هللا 

بن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب إلً 

بعد سقوط الدرعٌة آخر سنة مصر 

ودرس بالجامع األزهر ولما  هـ(1233)

تخرج تولً مشٌخة رواق الحنابلة فً 

: قال  األزهر ودرس علٌه أناس كثٌرون

الحنبلً  (عثمان بن عبد بشر)عنه الشٌخ 



مع  حضر وأما عبد الرحمن فإنه):  ما نصه

أبٌه إلً مصر فً أول طلبه العلم وهو 

قرٌب البلوغ قبل أن ٌتم له الطلب وذكر لنا 

أنه الٌوم فً رواق الحنابلة ٌدرس فً 

الجامع األزهر وان له معرفة ودراٌة 

عبد الرزاق )وذكره الشٌخ  (عظٌمة

الشٌخ عبد ) عنه ما نصه: فقال  (البٌطار

الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 

الذي فضله مؤثور عالم المشهور والهمام ال

 (محمد علً باشا)ثم إن  (ولد فً بالد نجد

السلطان محمود  وزٌر مصر لما أمره

إبراهٌم )بمقابلة الوهابٌٌن أرسل ولده 

ومعه عسكر عظٌم من األكراد  (باشا

واألرناإوط وعرب مصر الهوارة لمحاربة 



عبد هللا بن سعود أمٌر نجد فقاتلهم وقتل 

ونهب وحرق وخرب وأسر عبد هللا بن 

لً مصر افبعثه و . سعود وأرسله إلً مصر

وباقً بٌت الشٌخ  السلطان محمود وأما ىإل

محمد بن عبد الوهاب المعبر عنهم ببٌت 

الشٌخ فانه نقلهم جمٌعا إلً مصر وأسكنهم 

هناك ورتب لهم معاشات تكفٌهم وكان من 

طلب هم المترجم المرحوم فالتفت إلً جملت

علم والتعلٌم واالستفادة واإلفادة إلً أن ال

الحنابلة وكان  صار فً األزهر شٌخ رواق

ظاهر التقوى والصالح والزهادة والعبادة 

ولم ٌزل على حالته المرضٌة وطاعته 

وعبادته وإفادته السنٌة إلً أن احترمته 

عبد )انتهى كالم الشٌخ  (رحمه هللا المنٌة 



عثمان )وذكره  حمه هللار (الرزاق البٌطار

فً : بقوله  (النجدي بن سند البصري

واعلم أنه بقً للوهابٌة بقٌة بمصر ) كتابه 

 ظلوا فٌها برؼبتهم ألنه صار لهم فٌها أوالد 

وأمالك بمصر مثل الشٌخ عبد الرحمن بن 

النجدي وله أوالد  محمد بن عبد الوهاب

منهم أحمد األزجً وعبد هللا كاتب فً قلعة 

أحمد بن  من الذٌن بقوا بمصرالوجه. و

وأما الشٌخ عبد الرحمن  الشٌخ عبد اللطٌؾ

ذكور فقد أدركته فً الجامع األزهر مال

هـ  1273ٌدرس مذهب الحنابلة سنة 

هـ  1274برواق الحنابلة وتوفً سنة 

وكان عالما فقٌها ذا سمت حسن ٌظهر 

 .انتهى  (علٌه التقى والصالح



: هأبناء  

 .الصٌدلً  حمد أ  

 .عبد هللا   

  . محمد  

 

:  الشٌخ:  نٌعشرالو رابعال

 ابن شٌخ اإلسالم محمد هللاعبد

 التمٌمً . الوهاببن عبد

 المٌالد :

 هـ الدرعٌة .1165

 



 الوفــاة :

 ؼٌر معروؾ .

 النسـب :

 بن محمد اإلسالم شٌخ ابن هللا عبدالشٌخ 

 من الوهبة من تمٌم . الوهاب عبد

 السـٌرة :

الورع  التقً الثقة الثبت اإلمام العالمة

لهمة العالٌة ذو ا المجاهد المحتسب

الذي خلؾ والده شٌخ  والشجاعة المتناهبة

فً مإازرة  (بن عبد الوهاب محمد)اإلسالم 

 (عبد العزٌز بن محمد بن سعود) اإلمام

وخلفه فً بث العلم والقٌام بدعوة التوحٌد 



 ا بالقلم واللسانوالدفاع عنه ونشرها

 عالم نجد بعد أبٌه ومفتٌها والحجة والبٌان

 لفتاوى السدٌدة واألجوبة العدٌدةمن له ا

والردود العظٌمة من ضربت إلٌه أكباد اإلبل 

من سائر بلدان نجد وتوالت علٌه األسئلة 

عبد هللا )من جمٌع قرى نجد ومدنها الشٌخ 

  .(ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

عٌة سنة رد هذا العالم الكبٌر فً الدول

هـ ونشؤ بها فً كنؾ والده نشؤة  1165

دٌنٌة صالحة، وقرأ القرآن حتى حفظة ثم 

شرع فً القراءة على والده شٌخ اإلسالم 

وهاب فتفقه فً المذاهب محمد بن عبد ال

 ومهر فً علمً الفروع واألصول مٌةاإلسال

ر وكان مع هذا عالما بارزا فً علم التفسٌ



عارفا بالحدٌث  والعقائد وأصول الدٌن

وبالفقه وأصوله وعلم النحو  ومعانٌه

  .واللؽة

بعد مضً سبع وعشرٌن سنة من والٌة 

 (عبد العزٌز بن محمد بن سعود)اإلمام 

توفً المصلح المجدد الشٌخ محمد بن عبد 

هـ فخلفه فً مإازرة 1206الوهاب سنة 

 (عبد العزٌز بن محمد بن سعود)مام اإل

وفً القٌام بدعوة التوحٌد ونشرها المترجم 

عبد هللا ابن الشٌخ محمد بن )له ابنه الشٌخ 

 .  (عبد الوهاب

 

 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

 جمعنا بهم بالفردوس األعلىوٌ
 من الجنة آمٌن


