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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  

 . علماء قبٌلة بنً )تمٌم( عالم من 
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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء العاشر

 

 الشٌخالمفتً :  الثامن والثالثون

عبدالعزٌز بن عبدهللا بن محمد : 

 حفظه هللا : :  آل الشٌخ التمٌمً

 المٌالد :

 م مكة المكرمة .1943



 النسـب :

 بن محمد بن هللا عبد بن العزٌز عبدالشٌخ 

 بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطٌف عبد

 مشرف آل من الوهاب عبد بن محمد

 زاخر آل فخذ من المعاضٌد من عشٌرة

 حنظلة بنً من الوهبة من بطن هم الذٌن

 . تمٌم بنً من

 السـٌرة 

 عبد بن محمد الشٌخ أحفاد من  الشٌخ

 بتارٌخ المكرمة مكة موالٌد من الوهاب

 ( .1943 فبراٌر، 10)

 وتوفً السعودٌة العربٌة المملكة مفتً

 من الثامنة ٌتجاوز لم صغٌر وهو والده



 القرآن وحفظ هـ1370 عام فً عمره

 ٌد على هـ1373 عام فً صغٌرا الكرٌم

 .( سنان بن محمد) الشٌخ

 : ومشاٌخه للعلم طلبه

 آل إبراهٌم بن محمد) الشٌخ على قرأ 

 كتاب السعودٌة الدٌار مفتً (الشٌخ

 واألربعٌن الثالثة واألصول التوحٌد

 حتى هـ1374 عام من وذلك النووٌة

 . هـ1380 عام

 (باز بن عبدالعزٌز) الشٌخ على قرأ 

 كبار هٌئة ورئٌس المملكة عام مفتً

 هـ1377 عام فً الفرائض العلماء

 . هـ1380 وعام



 صالح بن عبدالعزٌز) الشٌخ على قرأ 

 والتوحٌد والنحو الفرائض (المرشد

 عام وفً هـ1379 عام فً وذلك

 . هـ1375

 (الشثري عبدالعزٌز) الشٌخ على قرأ 

 وزاد األحكام مدةع هـ1376 فً

 . المستقنع

 ًإمام بمعهد التحق هـ1374 عام ف 

 .منه تخرج ثم (بالرٌاض) العلمً الدعوة

 عام (بالرٌاض) الشرٌعة بكلٌة التحق 

 اللٌسانس شهادة على وحصل هـ1380

 منها العربٌة واللغة الشرعٌة العلوم فً

 الجامعً العام فً وذلك

 . هـ1383/1384



 الدعوة إمام معهد فً مدرسا عٌن 

 هـ1384 عام من (بالرٌاض) العلمً

 . هـ1392 عام حتى

 (بالرٌاض) الشرٌعة كلٌة إلى انتقل 

 (سعود بن محمد) اإلمام لجامعة التابعة

 مشاركا أستاذا   ٌعمل كان حٌث اإلسالمٌة

 ٌقوم بها التدرٌس إلى وباإلضافة فٌها

 الماجستٌر لرسائل والمناقشة باإلشراف

  الشرٌعة كلٌة من كل فً والدكتوراه

 (للقضاء العالً المعهد)و الدٌن وأصول

 (سعود بن محمد) اإلمام لجامعة التابع

 لجامعة التابعة الشرٌعة وكلٌة اإلسالمٌة

 . المكرمة( بمكة) (القرى أم)



 للقضاء العالً بالمعهد التدرٌس 

 والمشاركة والعضوٌة )بالرٌاض(

 بالجامعة . العلمٌة بالمجالس

 

 : الحكومة فً المناصب

 : ًتاال النحو على كان فقد الوظٌفً التدرج

  فً العلمً الدعوة إمام بمعهد مدرس 

 . هـ1/7/1384

  الشٌخ جامع فً والخطابة اإلمامة تولى 

 بعد بالرٌاض بدخنة (إبراهٌم بن محمد)

 فً وذلك (إبراهٌم بن محمد) الشٌخ وفاة

 . هـ1389 عام



  فً الشرٌعة بكلٌة مساعد أستاذ 

 . هـ7/5/1399

  فً الشرٌعة بكلٌة مشارك أستاذ 

 . هـ13/11/1400

  وخطٌبا إماما عٌن هـ1402 عام 

 . بعرفة نمرة بمسجد

  عضوا عٌن هـ1407 عام شوال شهر 

 . العلماء كبار هٌئة فً

  بتارٌخ الجامعة من انتقل 

 متفرغ عضوا لتعٌٌنه هـ15/7/1412

 العلمٌة للبحوث الدائمة اللجنة فً

 وتارٌخ 1/76 رقم بقرار واإلفتاء

 . الممتازة بالمرتبة هـ15/7/1412



  إماما عٌن هـ1412 عام رمضان شهر 

 (عبدهللا بن تركً) اإلمام بجامع وخطٌبا

 .( بالرٌاض)

  وتارٌخ 838 رقم الملكً األمر صدر 

 للمفتً نائبا   بتعٌٌنه هـ25/8/1416

 . وزٌر بمرتبة العام

  وتارٌخ 20/أ برقم الملكً األمر صدر 

 عاما مفتٌا بتعٌٌنه هـ29/1/1420

 العلماء كبار لهٌئة ورئٌسا للمملكة

 وفاة وبعد واإلفتاء العلمٌة والبحوث

 14) فً (باز بن عبدالعزٌز) الشٌخ

 . (م1999 ماٌو

 إضافة العلمٌة المحافل فً ممٌز حضور له 

 وإلقاء الندوات فً المشاركة إلى



 فً المشاركة وكذلك والدروس المحاضرات

 . والتلفاز اإلذاعة فً الدٌنٌة البرامج

 : اؤهــأبن

 : هم أبناء أربعة له

o الشٌخ آل العزٌز عبد بن هللا عبد 

 العالً بالمعهد التدرٌس هٌئة عضو

 بن محمد) اإلمام لجامعة التابع للقضاء

 مامةبإ والده ونائب.  اإلسالمٌة (سعود

 (عبدهللا بن تركً) اإلمام جامع وخطابة

 المشرف و هـ 1428\5\30 فً وذلك

 آل عبدالعزٌز) الشٌخ كرسً على

 فً المعاصرة الفقهٌة للدراسات (الشٌخ



 رجب شهر فً وذلك الطبً المجال

1431. 

o الشٌخ آل عبدالعزٌز بن محمد . 

o موظف الشٌخ آل عبدالعزٌز بن عمر 

 لدول التعاون لمجلس العامة مانةاأل فً

 . العربً الخلٌج

o الشٌخ آل عبدالعزٌز بن عبدالرحمن 

 للسٌاحة العامة الهٌئة فً مهندس

 . الوطنً والتراث

 

حفظهم هللا جمٌعا وأن ٌدٌم علٌهم نعمته 

 والصحة والعافٌة .

 



 المصدر : 

 موقع : المكتبة الشاملة الحدٌثة

 : وٌكٌبٌدٌا .موقع 

 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


