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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

 . بأسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

 هللا . مرحمه علماء قبٌلة بنً )تمٌم( 

 م2021/ 17/ 10 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء السابع

 

 : : الشٌخ ونثالثوال الثانً

العزٌز ابن الشٌخ صالح بن عبد

سٌن عبد الرحمن ابن الشٌخ ح

ابن شٌخ اإلسالم محمد بن 

 .التمٌمً  الوهابعبد

 



 : المٌالد

 هـ بلدة السلمٌة بالخرج .1287

 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1372

 : النسـب

الشٌخ صالح بن عبد العزٌز ابن الشٌخ عبد 

الرحمن ابن الشٌخ حسٌن ابن شٌخ اإلسالم 

 .ة من تمٌم من الوهب محمد بن عبد الوهاب

 

 

 



 : الســٌرة

ولد ببلدة العالم الورع التقً الفاضل 

من بلدان الخرج بنجد عام  السلمٌة

فً والده وهو فً السابعة من هـ وتو1287

فانتقل مع والدته إلً مدٌنة  عمره

مقر أخواله وعشٌرته فنشا فً  (الرٌاض)

وقرأ علٌه  (حسن)كفالة ابن عمه الشٌخ 

القرآن حتى ختمه نظرا وعن ظهر قلب 

العلوم ومختصرات شٌخ  مبادئوقرأ علٌه 

ولما بلغ  (محمد بن عبد الوهاب)سالم اإل

سن الرشد تزوج واستقل بنفسه وأخذ 

بأسباب البٌع والشراء فمنحه هللا التوفٌق 

ووسع له فً الرزق ولم ٌصده ذلك عن 

تعلم العلم النافع ومواصلة الطلب بل صار 



شرع فً القراءة  . له خٌر حافز ومعٌن

 (طٌفاللعبد هللا بن الشٌخ عبد)على الشٌخ 

وقرأ علٌه  فً العقائد والحدٌث والتفسٌر

أحمد بن )منهاج السنة لشٌخ اإلسالم 

وله إلً آخره والزمه تسمٌعا من أ (تٌمٌة

هللا عبد)وقرأ على الشٌخ  مالزمة تامة

فً  (حمد بن فارس)والشٌخ  (الخرجً

على الشٌخ الفقٌه  الفرائض وقرأ فً الفقه

 (رحمه هللا) انوك (محمد بن محمود) 

قوي البنٌة فٌه حمٌة دٌنٌة ووطنٌة  ماهٌا  

 (عبد العزٌز)لما استولى الملك  . صادقة

هـ 1319سنة  (الرٌاض)على مدٌنة 

ر ببناء وأم (ابن رشٌد)وقضى على حامٌة 

وتحصٌنها عن العدو  (الرٌاض)سور مدٌنة 



بأسرع ما ٌمكن قام المترجم ببناء قسم كبٌر 

من السور بٌده وأجرة العمال الذٌن 

ٌساعدونه فً البناء على حسابه ثم اخذ بعد 

ذلك ٌغزو غزوات عدٌدة مع الملك 

وقد جرح  آخرها غزوة جراب (العزٌزعبد)

 . ٌمافً تلك الغزوة وأبلى فٌها بالء عظ

عبد العزٌز )هـ واله الملك 1337وفً سنة 

قضاء مدٌنة  (رحمه هللا) (آل سعود

وقراها للحضر وعٌن قبله  (الرٌاض)

سعد بن حمد ابن )لقضاء البوادي الشٌخ 

سعد بن حمد بن )وبعد وفاة الشٌخ  (عتٌق

ضم إلٌه الملك قضاء البادٌة فصار  (عتٌق

 رحمه) وكانٌقضً بٌن البادٌة والحاضرة 

مثال القاضً النزٌه العادل فً أحكامه  (هللا



واستمر فً وظٌفة القضاء المذكورة إلً 

هـ حٌث أصٌب بألم شدٌد فً 1352سنة 

رأسه وعٌنٌه استعفى بسببه عن القضاء 

والح  (رحمه هللا) (العزٌزعبد)فأعفاه الملك 

علٌه الملك فً السفر إلً مصر لعالج رأسه 

ً مصر على نفقة الملك وعٌنٌة فسافر إل

هـ ومكث بها 1354سنة  (العزٌزعبد)

وما تحت العالج ثم رجع بدون ٌ أربعٌن

والزمه هذا األلم الشدٌد نحو مدة  جدوى

فً حال  (رحمه هللا) كان  .عشرٌن سنة

صحته وعافٌته إماما ٌصلً بالناس 

الفروض الخمسة فً مسجده الذي ٌقع فً 

 (بحً دخنة)الشرقٌة الشمالٌةالجهة 

فإذا صلى  وٌعرف باسم مسجد ابن شلوان



الظهر جلس بهذا المسجد لطلبة العلم 

ٌقرأون علٌه فً زاد المستقنع وغٌره من 

كتب العلم إلً قرٌب العصر فأخذ عنه العلم 

 (محمد)عدد كثٌر أعرف منهم ابنه الشٌخ 

تمكن  .( عبد العزٌز ابن سوداء)والشٌخ 

ه المرض الذي ذكرناه آنفا وألزمه من

الفرش مدة خمس سنوات وتوفً آخر شهر 

 (الرٌاض)هـ بمدٌنة  1372شعبان سنة 

عن عمر بلغ خمسا وثمانٌن سنة وحزن 

علٌه الخلق وصلى علٌه الناس بالمسجد 

الجامع الكبٌر وحمل على أكتاف المشٌعٌن 

إلً مقبرة العود ودفن بها وخلف ستة أبناء 

  :هم

 . عبد هللا  



 . الشٌخ محمد  

 .حسٌن   

 .الشٌخ إبراهٌم   

 . عبد المحسن  

 . أحمد  

صالح )رحم هللا فقٌد العلم والورع الشٌخ 

نه فسٌح غفر له وأسك (بن عبد العزٌز

هللا على محمد  جناته انه سمٌع مجٌب وصل

 . وآله وسلم

 

 

 



 : : الشٌخ ونثالثوال الثالث

الشٌخ الرحمن ابن عبد

ابن الشٌخ اللطٌف عبد

ابن شٌخ حسن الرحمن بن عبد

 الوهاباإلسالم محمد بن عبد

 .التمٌمً 

 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1288

 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1366



 : النسـب

الشٌخ عبد اللطٌف الشٌخ عبد الرحمن ابن 

ابن الشٌخ عبد الرحمن بن حسن ابن شٌخ 

من الوهبة  اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 .من تمٌم 

 : الســٌرة

ولد بمدٌنة الرٌاض الشٌخ عبد الرحمن 

هـ وتوفً والده الشٌخ 1288نة س

هـ فكفله أخوه 1293سنة  (اللطٌفعبد)

 (العزٌز ابن الشٌخ عبد اللطٌفعبد)الشٌخ 

ولما بلغ السابعة من عمره أدخله عند 

بن مفٌرٌج فحفظ ٌدعى عبد الرحمن  مقرئ

القرآن ثم شرع فً قراءة العلم على أخٌه 



 (اللطٌفهللا بن عبدعبد)العالمة الشٌخ 

وعلى  (محمد بن محمود)وعلى الشٌخ 

ثم عٌن قاضٌا  (حمد بن فارس)الشٌخ 

لهجرة ساجر الهجرة المعروفة فً السر 

قة ثم عٌن فً هجرة بنجد عند سكانها الرو

ه جهجا)هـ لدى أمٌرها 1342عروى سنة 

عبد العزٌز بن )وصحب الملك  (بن حمٌد

فً دخوله مكة  (عبد الرحمن آل سعود

هـ 1350هـ وفً سنة 1343المكرمة سنة 

هـ حٌث 1357عٌن قاضٌا للخرج إلً سنة 

 (الرٌاض)استعفى من القضاء وأقام بمدٌنة 

كبٌر نحو سنة وخطب بالمسجد الجامع ال

هـ بمدٌنة 1366سنة  (رحمه هللا) وتوفً 

 :لف أربعة أبناء هم وخ (الرٌاض)



 .الشٌخ عبد هللا   

 .عبد العزٌز   

 .محمد   

 . حسن  

رحمه هللا وعفا عنه وبارك فً ذرٌة 

الشٌخ محمد بن عبد الوهاب وجعلهم 

 . نصرة لدٌنه انه سمٌع مجٌب

 

 

 

 



عمر  : : الشٌخ ونثالثوال ابعالر

اللطٌف بن الشٌخ ابن الشٌخ عبد

شٌخ الرحمن بن حسن ابن عبد

 الوهاباإلسالم محمد بن عبد

التمٌمً . 

 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1284

 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1365

 



 : النسـب

اللطٌف بن عمر ابن الشٌخ عبدالشٌخ 

حسن ابن شٌخ الرحمن بن الشٌخ عبد

من الوهبة من  الوهاباإلسالم محمد بن عبد

 .تمٌم 

 : الســٌرة

ولد بمدٌنة الرٌاض الشٌخ الفاضل عمر 

سنة ألف ومائتٌن وأربع وثمانٌن من 

الهجرة ونشأ بها وحفظ القرآن نظرا وعن 

ظهر قلب ثم شرع فً قراءة العلم على 

شٌخ هللا ابن العبد)أخٌه األكبر الشٌخ 

ولما استولى جالله الراحل  (الطٌفعبد

على مدٌنة الرٌاض  (العزٌز آل سعودعبد)



هـ وأخذ فً توحٌد الجزٌرة 1319سنة 

وتخلٌص بلدانها من المغتصبٌن غزا معه 

لما توفً أخوه العالمة الشٌخ عدة غزوات و

سنة  (اللطٌفهللا ابن الشٌخ عبدعبد)

خطابة  (العزٌزعبد)لملك هـ واله ا1339

الكبٌر وصالة العٌدٌن  (الرٌاض)ع جام

واستمر فً  (هللاعبد)خلفا ألخٌه الشٌخ 

ٌدٌن إلً أن أسن خطابة الجامع وصالة الع

كرٌما  (ٌرحمه هللا) وضعف جسمه وكان

وصوال للرحم فٌه صراحة صارمة وحسن 

توفً سنة ألف وثالثمائة  . نٌة وطٌبة قلب

وخمس وستٌن من الهجرة بمدٌنة الرٌاض 

بمسجد الجامع الكبٌر وقبر وصلً علٌه 

  :بمقابر العود وخلف أربعة أبناء هم



 . عبد الرحمن  

 . عبد هللا  

 . عبد اللطٌف  

 .  لملكاعبد  

كنه فسٌح جنته انه سمٌع غفر هللا له وأس

 . هللا على محمد وآله سلم مجٌب وصل

 

 : : الشٌخ ونثالثوال الخامس

حسن بن حسٌن بن الشٌخ علً 

سٌن ابن شٌخ ابن الشٌخ ح

 الوهاباإلسالم محمد بن عبد

 التمٌمً .



 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1266

 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1341

 : النسـب

الشٌخ حسن بن حسٌن بن الشٌخ علً ابن 

الشٌخ حسٌن ابن شٌخ اإلسالم محمد بن 

 من الوهبة من تمٌم . عبد الوهاب

 

 

 



 : الســٌرة

ولد العالم الورع الفاضل التقً الشٌخ حسن 

سنة ست وستٌن ومائتٌن  (الرٌاض)بمدٌنة 

وألف من الهجرة ونشأ بها وقرأ القرآن 

وعن ظهر قلب ثم شرع  حتى حفظه نظرا

اءة العلم على الشٌخ العالمة فً قر

حسن ابن شٌخ اإلسالم الرحمن بن عبد)

وابنه العالمة الشٌخ  (الوهابمحمد بن عبد

الرحمن بن عبد)والشٌخ  (اللطٌفعبد

فً أٌام  (األفالج)تولً قضاء  (عدوان

ثم نقله من  (محمد العبد هللا الرشٌد)

دٌر عاصمة س (المجمعة)إلً بلدة  (األفالج)

فصار قاضٌا لها ولكافة بلدان سدٌر ثم واله 



أخذ عنه  . (الرٌاض)القضاء فً مدٌنة 

 : العلم كثٌر منهم

 . أبناه الشٌخ عبد هللا  

 . الشٌخ عمر  

 .اللطٌف الشٌخ محمد بن عبد 

 . الرحمن بن سالمالشٌخ عبد  

 .الشٌخ إبراهٌم السٌاري   

 . الشٌخ أحمد أبو حسٌن  

 .الشٌخ محمد بن حمٌد   

 . غٌر هؤالء خلق كثٌرو

له عدة رسائل فً مجموع الرسائل 

 (رحمه هللا)وفً ت . والمسائل النجدٌة

هـ فً ذي 1341عام  (الرٌاض)بمدٌنة 



القعدة وصلى علٌه عند العصر فً جامع 

الكبٌر وأم الناس بالصالة علٌه  (الرٌاض)

وشٌعه خلق كثٌر  (حمد بن فارس)الشٌخ 

فً مقبرة العود  من األعٌان والعلماء ودفن

 :وخلف أربعة أبناء 

توفً فً حٌاة والده ببلدة  الشٌخ حسٌن   

 .عمان 

 هللا رئٌس القضاة فً حٌاته عبد الشٌخ  

 .  (رحمه هللا)

الشٌخ عمر رئٌس هٌئات األمر    

 .معروف بالمنطقة الوسطى والشرقٌة بال

  لقصرالرحمن إمام االشٌخ عبد  



وجمٌع علماء  الشٌخ حسن (رحم هللا)

مٌن وعامتهم وعفا عنهم انه سمٌع المسل

 . مجٌب

 

 

 

 المرجع : موقع المكتبة الشاملة الحدٌثة

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


