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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 نبذة مختصرة عن  

 هللا . مرحمه علماء قبٌلة بنً )تمٌم( 

 م2021/ 17/ 10 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء السادس

 

  : : الشٌخ ونعشروال التاسع
اللطٌف بن إبراهٌم ابن عبد

اللطٌف ابن الشٌخ الشٌخ عبد

حسن ابن شٌخ الرحمن بن عبد

 الوهاباإلسالم محمد بن عبد

التمٌمً . 



 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1315

 : الوفــاة

 .هـ الرٌاض 1386

 : النسـب

اللطٌف بن إبراهٌم ابن الشٌخ عبدالشٌخ 

اللطٌف ابن الشٌخ عبد الرحمن بن عبد

حسن ابن شٌخ اإلسالم محمد بن 

 من الوهبة من تمٌم . الوهابعبد

 

 



 : الســٌرة

ولد بمدٌنة الرٌاض العالم الفاضل الذكً 

 هـ ونشأ بها وقرأ القرآن نظرا1315عام 

على عمه الشٌخ ثم شرع فً قراءة العلم 

وعلى  (اللطٌفعبد هللا ابن الشٌخ عبد)

سعد )وعلى الشٌخ  (سحمد بن فار)الشٌخ 

وقرأ الفرائض على  (بن حمد بن عتٌق

عبد هللا بن راشد بن )الشٌخ الفرضً 

وشارك  علموتبحر فً هذا ال (جلعود العنزي

جلس لطالب العلم  . غٌره من العلوم معه

بعد صالة الغرب فً الفرائض وجلس لهم 

عد صالة الفجر فً اآلجرومٌة فً النحو ب

وتولى إدارة المعهد العلمً عند افتتاحه 

هـ ثم صار مدٌرا عاما للمعاهد  1370سنة 



والكلٌات ثم نائبا ألخٌه الشٌخ محمد رئٌس 

له معرفة .  الكلٌات والمعاهد العلمٌة

له قصٌدة طوٌلة  بالعروض وٌقرض الشعر

ٌخ عبد هللا بن الش)رثاء فً عمه الشٌخ 

وله قصٌدة طوٌلة تبلغ مائتً  (عبد اللطٌف

بٌت رد بها على قصٌدة صبحً الحلبً 

 : مطلعها

 القلب عن ذكر الحسان الكواعب صحى

 وعن مدح بٌض فاحمات الذوائب

 ووصف آلرام نعمن بوجرة 

 وندب إلطالل عفت بالسباسب

وكان إلً جانب ما ٌقوم به من األعمال 

ن بعد صالة والتدرٌس ٌجلس فً داره م



الظهر إلً قرٌب أذان العصر وكاتبه عن 

لبٌع والشراء  ٌمٌنه ٌكتب بٌن الناس وثائق

فً العقارات من الدور واألراضً والنخٌل 

رفع اإلٌهام  (وقد طبع على نفقته كتاب

محمد )للشٌخ ( ي الكتابإواالضطراب عن 

على  كما طبع الرد (األمٌن الشنقٌطً

سعٌد الدارمً  بن عثمان)الجهمٌة تألٌف 

 .  هـ 280المتوفى سنة  (الشافعً

توفً فً ثالث شوال عام  جزاه هللا خٌرا

هـ بمدٌنة الرٌاض وحزن علٌه 1386

الناس وصلً علٌه بجامع الرٌاض الكبٌر 

 :هما ودفن بمقبرة العود وخلف ابنٌن 

 .عبد هللا   

  .  محمد  



 وغر له وأسكنه فسٌح جنته هللا  رحمه

 . انه سمٌع مجٌب

 

هللا ابن عبد : : الشٌخ الثالثون

الشٌخ حسن بن الشٌخ حسٌن 

ابن الشٌخ علً ابن الشٌخ 

ابن شٌخ اإلسالم محمد حسٌن 

التمٌمً . الوهاببن عبد 

 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1287

 



 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1378

 : النسـب

الشٌخ عبد هللا ابن الشٌخ حسن بن الشٌخ 

حسٌن ابن الشٌخ علً ابن الشٌخ حسٌن 

من  ابن شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 بة من تمٌم .الوه

 : الســٌرة

 صاحب السماحة العالمة الفاضل الجلٌل

ولد ) رحمه هللا)رئٌس القضاة فً حٌاته 

هذا العالم الشهٌر ببلدة الرٌاض فً الٌوم 

الثانً عشر من شهر محرم الحرام سنة 



 ومائتٌن وسبع وثمانٌن من الهجرة ألف

فقرأ  (حسن)ونشأ فً أحضان والده الشٌخ 

ثم  القرآن حتى حفظه وعمره عشر سنوات

حفظه غٌبا عن ظهر قلب وشرع بعد ذلك 

فً القراءة وطلب العلم فأخذ العلم عن 

علماء إجالء منهم والده عالمة زمانه 

والشٌخ  (حسن ابن الشٌخ حسٌن)الشٌخ 

هللا ابن الشٌخ عبد)العالمة الجلٌل 

إسحاق ابن الشٌخ )والشٌخ  (اللطٌفعبد

محمد بن )والشٌخ  (الرحمن بن حسنعبد

 (حمد بن فارس)مة والشٌخ العال (محمود

أخذ عنه علم النحو وأخذ عن الشٌخ 

علم  (هللا بن راشد بن جلعود العنزيعبد)

 على الشٌخ العالم الجلٌل ئض وقرأالفرا



فً الفقه  (سعد بن حمد بن عتٌق)

ومصطلح الحدٌث وأسماء الرجال والتفسٌر 

وأجازه الشٌخ ٌعد فٌما تجوز له رواٌته من 

لتجوٌد كتب الحدٌث والتفسٌر وأخذ علم ا

تلمٌذ الشٌخ  (علً بن داود)عن الشٌخ 

وعٌن  .( الرحمناللطٌف بن الشٌخ عبدعبد)

ول حٌاته إماما لمسجد اإلمام فً أ

المشهور بمسجد  (الرحمن بن فٌصلعبد)

هـ واستمر 1323الدٌوانٌة وذلك سنة 

هـ ثم تركة وذلك 1337ٌصلً به إلً سنة 

أحتاج إلً  ( رحمه هللاعبد العزٌز)أن الملك 

 المعرفة والعلم وطٌبعلماء ٌمتازون ب

ألخالق ورحابة الصدر فاختار عدة علماء ا

من أهل نجد وأمرهم بالذهاب إلً الهجر 



عند رؤساء العشائر والبوادي المعروفٌن 

باإلخوان وذلك لبث الدعوة الصحٌحة فٌهم 

على المنهج السوي الموافق للكتاب والسنة 

وتعلٌمهم واجبات اإلسالم وتحذٌرهم عن 

وكانت هجرة  . ً الدٌنف الزٌادة الغلو

فٌصل بن سلطان )التً ٌرأسها  طاوٌةراأل

رئٌس عشائر مطٌر من أهم تلك  (الدوٌش

الهجر وأكبرها حٌث كان ٌسكنها فً ذلك 

ربو على عشرٌن ألفا من الوقت ما ٌ

من  (عبد العزٌز)فلم ٌجد الملك  المجاهدٌن

 (عبد هللا بن حسن)ٌصلح لها إال الشٌخ 

ٌها فذهب الشٌخ إلً فأمره الملك بالذهاب إل

رطاوٌة وأقام بها هذه الهجرة المعروفة باال

ثم طلبه الملك فرجع إلً  سنة وبضعة أشهر



الرٌاض وقد خلف بهذه الهجرة المذكورة 

أثرا طٌبا وذكرا حمٌدا حٌث صار له بٌن 

اإلخوان المقٌمٌن بها طاعة وإجالل وشهرة 

م والصالح تربو على الحد بالتقى والعل

فلقد أحبه اإلخوان المقٌمون بتلك  سنةلوا

الهجرة وودوا لو أقام بٌنهم مدة حٌاته 

قاء الشٌخ إب (عبد العزٌز)فطلبوا من الملك 

ولكن احتٌاج  عندهم وألحوا فً الطلب

نهم وبٌن تحقٌق الملك للشٌخ حال بٌ

فقد عٌنه جاللة الملك  رغبتهم لدى الملك

 قاضٌا للجٌوش مع جاللته  (عبد العزٌز)

فباشر ذلك وغزا مع الملك  (هللارحمه )

غزوات كثٌرة حضر معه فتح مدٌنة حائل 

ولما جهز جاللة الملك  . هـ1340سنة 



ابنه جاللة الملك فٌصل لتأدٌب  (العزٌزعبد)

عسٌر والخرجٌن عن طاعة المتمردٌن فً 

وغٌرهم  (آل عائض)من  (العزٌزعبد)الملك 

 (عبد هللا)الشٌخ  (عبد العزٌز)انتدب الملك 

وقاضٌا  (فٌصل)رافقا البنه واختاره م

للجٌش وذلك فً شهر شوال آخر سنة 

هـ فكان فٌصل حفظه هللا ٌحترم 1340

. وقد تم  وٌعمل بمشورته (عبد هللا)الشٌخ 

النصر على المتمردٌن والعصاة  (لفٌصل)

واستولى على عسٌر وأمر فٌها أحد رجاله 

من أهل الخرج وأبقى  (سعد بن عفٌصان)

 (ٌصلف)معه خمسمائة من الجند وعاد 

إلً والده فً  (هللاعبد)ومعه الشٌخ 

الرٌاض فً شهر جمادى الثانٌة ظافرا 



لما استولت جٌوش الملك  . منتصرا

على الطائف ومكة المكرمة  (العزٌزعبد)

هـ وسار جاللة الملك 1343 سنة

من نجد إلً مكة صحب معه  (العزٌزعبد)

قاضٌا لجٌشه فحضر معه  (هللاعبد)الشٌخ 

 تم تسلٌمهاإلً أن  (جدة)الشٌخ حصار 

إماما  (العزٌزعبد)الملك فعٌنه جاللة 

وخطٌبا للمسجد الحرام فشغل هذا المنصب 

درت اإلرادة السنٌة واستمر فٌه إلً أن ص

بتعٌٌنه رئٌسا  (العزٌزعبد)من الملك 

هـ ثم 1346للقضاة بالحجاز وذلك سنة 

اسند إلٌه الملك زٌادة على ذلك اإلشراف 

واسند إلٌه على الحرمٌن والمدرسٌن فٌهما 

وظائف األمر بالمعروف والنهً عن المنكر 



ومالحظة المساجد واإلشراف علٌها 

هم وتوزٌع الكتب نواختٌار األئمة وتعٌٌ

 (العزٌزعبد)المطبوعة على نفقة الملك 

 . على المستحقٌن من طالب العلم والمعرفة

وأسند إلٌه مع هذا مهمة اختٌار الوعاظ 

بوادي والمرشدٌن وبعثهم إلً القرى وال

جبات اإلسالم وأمور إلرشادهم وتعلٌمهم وا

بأعباء كل ما  تعالى (رحمه هللا) الدٌن، فقام

وكان إلً جانب كل ما  . أسند إلٌه خٌر قٌام

 ذكرناه من األعمال قائما بنشر العلم

فقد  وتدرٌسه فً الرٌاض ثم فً الحجاز

أخذ عنه العلم فً نجد وفً الحجاز خلق ال 

ى أعمال البر والخٌر مثابرا عل ٌحصون

وواجبات العلم والدٌن وقائما بكل ما وكل 



إلٌه من أمور المسلمٌن على الطرٌقة 

السوٌة والوجه األكمل إلً أن توفاه هللا فً 

ٌوم السبت سابع رجب الساعة الثانٌة لٌال 

هـ عن واحد وتسعٌن عاما 1378سنة 

أمضاها فً نشر العلم وبث الدعوة وخدمة 

وقد وجم الناس  الدٌناإلسالم ونصرة 

 ( .رحمه هللا)لموته 

 

 : : الشٌخ ونثالثوال الواحد

الشٌخ محمد ابن الشٌخ 

اللطٌف ابن الشٌخ عبد

حسن ابن شٌخ الرحمن ابن عبد



ب الوهااإلسالم محمد بن عبد

 التمٌمً .

 : المٌالد

 هـ الرٌاض .1282

 : الوفــاة

 هـ الرٌاض .1367

 : النسـب

الشٌخ محمد ابن الشٌخ عبد اللطٌف ابن 

الشٌخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شٌخ 

من الوهبة  اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

 . من تمٌم



 : الســٌرة

ولد بمدٌنة الرٌاض سنة لم الجلٌل االع

هـ، ونشأ بها وقرأ القرآن فً حٌاة 1282

ثم اشتغل  (اللطٌفعبد)والده الشٌخ 

 هللاعبد)بالقراءة فً العلم على أخٌه الشٌخ 

 (محمد بن محمود)والشٌخ  (فاللطٌبن عبد

وقد تقلب فً عدة  وغٌرهما من علماء وقته

ضاء مدٌنة شقراء وظائف دٌنٌة منها ق

سنة  ٌرحمه هللا (العزٌزعبد)وبعثه الملك 

هـ إلً عسٌر وغامد وزهران لبث 1339

الدعوة إلً هللا سبحانه وكتب رسالة فً 

ذلك وتولى القضاء فً الرٌاض وجلس فً 

وقد جمع  داره لطالب العلم ٌقرأون علٌه

مكتبة عظٌمة أكثرها مخطوطات آلت بعده 



وسافر إلً مصر  (الرحمنعبد)إلً ولده 

خٌر )ترجم له  هـ لعالج عٌنٌه1358عام 

رحمه ) فً األعالم وتوفً  (الدٌن الزركلً

بمدٌنة الرٌاض ٌوم األحد ثانً جمادى  (هللا

هـ وخلف ثالثة أبناء 1367اآلخرة سنة 

  :هم

 .الرحمن عبد  

 . هللاعبد  

 .إبراهٌم   

صالح بن سلٌمان بن )وقد رثاه الشٌخ   

 : بقصٌدة طوٌلة مطلعها (سحمان

  ٌن الورى جد فً الترحال رقاالز

 وطودها الجبل الراسً لها زاال



الشٌخ محمد ابن الشٌخ عبد  رحم هللا

عفا عنه فقد كان جوادا اللطٌف وغفر له و

 . هللا على محمد وآله وسلم كرٌما وصل

 

 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 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


